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M i v o l t o k a ? 
(Ivéi'ilús a szerkesztuliüz) 

( sik SzenlNÚrl.Hi, iHiu. f.-l.r  14. 
Tisztelt Szerkesztő ur! 

Herse.s lii|)jáiiitk folyó  lió 10-én meg-
jelent számában egy sötét keretes szomorú -
jelentés látván napvilágot, sokan voltak 
olyanok, kik a 4 osztrák-magyar értékű 
forintok  elvesztése feletti  fájdalomnak  tulaj-
donították a négy székely előfizető  gyászos 
halálát tudató gyászjelentést. 

A gyász é.s fájdalom  mindnyájunknak 
közös sorsa. Az emberi természet vele szü-
letett tulajdonságai közé tartozik szomorkod-
ni az elvesztett javak felett.  Kii is szomor-
kodtam ;ifelett,  hogy a „Csiki Lapok" négy 
előlizetőt. elveszített, de szomorúságomat nein 
az ezzel járó anyagi veszteség, hanem más 
körülmény okozta s tudom, hogy a „Csiki 
Lapok" szerkesztőségét, és kiadóhivatalát 
sem az anyagi veszteség feletti  bosszanko-
dás, de más valami vezette az emliteft  gyász-
jel e n t é s közzétételében. 

Most az a kérdés, mi az a más valami ? 
En igyekezem eltalálni, de ha nem sikerülne, 
bocsássa ezt meg nekem a I. szerkesztő ur. 

En következőleg gondolkodom: 
Ila X., meg V. urak — talán mert 

ismeret- és tudvágyukat nem találják kielé-
gítve, február  1-től kezdve kilépnek a 
.Csiki Lapok" előlizetői sorából, és e z é r t. 
őket a lap nyilvánosan gúnytárgyává téve, 
eljárásukat világgá kürtöli : az gúnynak elég 
gúny, komikumnak rettentő komikum, de 
kárhoztatni való s talán tisztességi elen eljá 
rásnak is beillik. 

De itt, nézetem szerint, nem igy áll a 
dolog mert a gyászjelentéshez fíízött  s az 
elhalálozás okát é.s körülményeit magyarázó 
kommentárban egy <>Iy tény van említve, 
mit szó nélkül nem hagyhat az, a ki sze-
reti faját,  szereti szülőföldjét,  akarja annak 
föl  virágzását és a szintelen, rideg jelen után 
jobb jövőjét. — Az van mondva abban a 
kommentárban, hogy X. Y. és két társa 
azért léptek ki az előfizetők  sorából, mert c 
lap terjedelmesebben közölte az ellenzéki 
párt mozgalmakat, mint a kormánypártiakat. 

Én a pártszenvedély által elvakítva 
tett ily lépéseket, a mi esikmegyei specziá-
hs viszonyainkat tekintve, különösen jogo-
sulatlannak tartom. Az ilyen lépések vala-
mi olyan vaskalaposságra mutatnak, mely 
viselőjét nyíltan azzal vádolja, hogy benne 
a pártszenvedély minden egyéb közérdek 
lelett uralkodik; hogy végczélnak tekinti 
azt, a mi tulajdonképpen eszköz a czél el-
érésére. Mert mi is az a képviselőválasztás ? 
Eszményileg: a 10 napon át felségjogokat 
gyakorló nép határoz 5 évre saját sorsa 
felett. 

Hogy hogyan határoz s minő eszkö-
zök vétetnek foganatba  a népfelség  kiját-
szására s ezzel együtt a közerkölcsiség meg-
rontására, az nem tartozik Ide, csak annak 
feltüntetésére  hoztam fel  a képviselőválasz-
tást, hogy látható legyen, miszerint az nem 
czcl', hanem eszköz boldogulásunk felé. 

Elvem, hogy az egyén magánügyeibe 
avatkozni nyilvánosan nem szabad; a hír-
lapíróra nézve ez a halál kapuja, melyet át 
nem léphet az, a ki tovább is élni, mégpe-

dig becsüléssel akar élni. Iv. az áthatlan 
cliinai fal,  m :lyen a< töri be fejét,  ki ok-
talanul neki megy. 

Hanem az egyént, mint a nyilvános 
szereplés emberét, krilizáli i, ferde  kinövé-
seit, nyesegetni, a társadalon, a közügy te-
rén élősködő pióez.'ikat kiirtani, a/, összoség 
érdekeit a hatalom fenyegetéseitől  viss/.a 
nem riadó b Vlorsággal védeni és a e/.élt .ön-
zetlenül, tiszta önérzettel, solia meg nem hu-
nyászkodó módon szolgálni: ez a liirlapiró 
tizparanesolatja, joga és szent, kötelessége. 
Ilogy aztán ezen irány szem előtt tartásával 
durva kézzel hasítja-c le valaki a Cattyu-
hajtást, vagy liliom inetszészel távolítja el 
az egészen más kérdés 

Emlitéin a mi spe.r/.iális viszonyainkat. 
Zord éghajlat alatt, az ország legkeletibb 
részén, a románnak keresztelt oláhtenger 
kellő közepén, mini. ék a fában,  rendezetlen, 
lagositatlan, lermékelleii silány talajon, el-
I eled ve tengeti napjait valami | | l ) ezer szé-
kely ; és ezt úgy nevezik, hogy Erdély vé<|-
pajzsa az oláhság ellen. 

Egy futólagos  pillantás a viszonyokra, 
meggyőzhet bárkit, a mondottak igazságáról. 
Ki nem látja azt a veszedelme, áramlatot, 
azt, az ijesztő kísértetet, mely az erdélyi, 
márniarosvidéki, bánsági oláhságnak a ha-
vasalföldiekkeli  egyesülésével rémítget? Ks 
ki nem látja, hogy ezen áramlatnak egye-
dül a székelység áll útjában, melynek je-
lentékeny részét a csíki tiszta szííz lakosság 
képezi. 

S mégis ez a magyar államra nézve 
megbecsülhetetlen védgát teljesen el van 
feledve,  el van hagyatva. Egyetlen vidéke 
az országnak, hová a kormányzó omnipo-
tenczia elfeledett  vasútat építeni, egyetlen 
gyárt állítani, feledi  birtokviszonyait rendez-
ni, az okszerű kihasználástól eltiltott terje-
delmes erdők feletti  rendelkezési jogot va-
lahára oly alapokra fektetni,  mely mellett 
a jövedelem azok zsebébe folyjon,  kiket a 
tulajdonjog illet. 

Kérdem, hol van mai gazdálkodási 
és erdőkezelésünk mellett — a tulajdon 
feletti  szabad rendelkezés, mely nélkül meg-
határozott enyém s tiedről és okszerű gaz-
dálkodásról szó sem lehet? 

Es a lázas tevékenységgel dolgozó ma-
gyar társadalom, mely az egész országot 
meghódította, keresi-c meg egyébért a vár 
megyét, mint kizárólag könyöradoinányo-
kért. J 

Ily körülmények közt vájjon nem élet-
be vágó-c a ,segíts magadon" elvnek gya-
korlati érvényre emelése? Iíiszen legnagyobb 
bíínlink az, hogy nein ismernek ivzok" kik-
nek kötelességük - a részünkről hozott 
nagy áldozatokkal szemben — valamit se-
giteni nyomasztó sorsunkon. 

Ezekre figyelve,  csiki embernek nem 
szabad a képviselőválasztásoknál országos 
politikát űzve, olyan emberekbe vetni bi-
zalmát, kik j ö t t e k mandátumért, és h'i 
azt megnyerték, elérték czéljukat; sőt l, i 
akarnának, sem segíthetnek, mert nem isme-
rik a bajokat. Es nem szabad a választási 
harezok tüzét utólag is « közérdekek fel-
gyújtására, szétrobbantására használni. 

Tagad hatlan, hogy e vármegyéik 
hol a nyomdafesték  egész a legújabb idő-

kik is.ii rotlen volt: legnagyobb szüksége 
van egy önérzetes, az igazságot bátran hau-
gőzt al ó lapra. 

Ks édes Istenem ! mégis akadnának itt 
benn székely emberek, a kik ezt nem lát-
ják, vagy a párts/.enve.I ly tüzétől elvakítva 
nem akar|ák látni. Ilát. azt akarják, hogy 
ez a lap, mely annyi idő után végre meg-
született azért, hogy szolgálja a megye és a 
székelység érdekeit, — megszűnjék létezni? 
—uAzt akarják, Irigy se mi ne lássunk, se 
minket ne lássanak, hanem mint megannyi 
vak, tapogatózzunk a sötetben. 

Nem, ez nem lehet ! Minden székelynek 
hazafiúi  szent kötelessége ápolni azt, az in-
tézményt, mely Csikvárniegyének bajait tel 
tűnteti és azokra orvoslást keres, — szent 
kötelessége, melyet, semmi más érdeknek 
haragnak, fellobbauásnak,  szenvedélynek alá 
rendelni nem szabad elannyira, hogyha i<r;lz 
volna is az ezen intézmény, ezen lap ellen 
felhozott,  vád, liogy az ellenzéki pártnio/.. 
gahnakat terjedelmesebben közölte; ezért 
ellene bosszút forralni  nem indokolt ilolo.r 
mert hiszen hirlapirásnál az öiutzcUís egye-
nesség mindig becsülendő, e]lenben a talp. 
nyalás, a csúszás-mászás, az önállóság nél-
küliség, a klikk-uralom szolgálása megve-
tésre méltó dolog ! 

Es ha már most a „Csíki Lapok" 
mint hiszem — nem az anyagi veszteség 
feletti  rosszerzetében, de mert indokolatla-
nul hetyke módon utasíttatott vissza, a visz, 
szautasitókat. gúnytárgyává tette, nézetem 
szerint e tettét az anyagiasságra nem lehet 
visszavezetni, hanem a maga értelmében kell 
felfogni  — Abban az értelemben t i., hn.ry 
ha valaki pártszenvedélytől elragadtatva 
bántőhig lépett fel,  okot szolgáltatott a jo-
gosulatlan bántaloninak jogosult visszafize-
tésére. 

Nem akartam t. Szerkesztő ur ezekben 
b. lapjának védelmezését felhívás  nélkül el-
vállalónak magamat feltüntetni,  de azt igen-
is ohajtottam megtudni, vájjon helyesen gon-
dolkodtam-e akkor, midőn sokakkal szemben 
vitaiam, mikép a gyászjelentést nem az anya-
gi veszteség feletti  érzet okozta? 
© O 

Székelyföldi  iparos szakiskolák 
és tanműhelyek. 

A kereskedelügyi m. kir. miniszter mult évi 
deczember 19-én leiratot intézett a marosvásárhe-
lyi keresk. és iparkamarához a kamara területén 
létesítendő iparos szakiskolák és tanműhelyek lé-
tesítése tárgyában. Az iparkamara a szükséges 
adatokai beszerezvén ezeu iskolákra és tanműhe-
lyekre vonatkozólag javaslatot dolgoztatott ki s 
ezeu javaslatot a rnult hó 30-án tartott ülésében 
tárgyalta le. Miután a dolog minket is igen kö-
zelről érdekel, ugy a javaslatot mint a kamarának 
erre vonatkozó határozatát egész terjedelmében 
közöljük. A javaslat igy hangzik : 

Kamarakerületünkben összesen 9 tanműhely, 
illetve szakiskola van és pedig : 

1) A sei>shzenlijijiii <jyi lakatna  tanműhely,  mely 
keletkezett 1882-ben. Fenntartója Háromszékvár-
megye közönsége, segélyben részesíti a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. E tanműhely a polgári 
fiúiskolával  állván kapcsolatban, a műhelybe járó 
tanulók a polgári iskola három felső  (IV., V, és 
Vl-ik) osztályainak is tagjai és tanulják mindazon 
tárgyakat, melyek a polg. iskola három felső  osz-
tályában elő vaunak írva, épp oly terjedelemben, 
miut a műhelybe járók. Délelőtt 8-12 óráig a 
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polg. iskola tárgyaival, d.u. 2 - 6 ' g a műhelyben 
vannak elfoglalva.  A polgári iskola VI. osztályát 
végzett tanuló, ha a műhely-gyakorlatból legalább 
elégséges osztályzatot nyert, bizonyítványa alap-
ián minden további gyakorlat nélkül lakatos-se-
gédi munkakönyvet kap. A végzett tanulók magá» 
műhelyekben nem alkalmaztatnak, mert a jelen-
legi módszer mellett nem képesek kellő gyakor-
lati jártasságot elsajátítani. A végzett tanulókat 
ez idő szerint a m. kir. államvasutak budapesti 
gépgyárába veszik fel  „gyakornok" czimmel, 70 
kr napidíj mellett. 

Ebből kitűnik az, hogy e tanműhely a mos-
tani szervezet mellett csak félig  teljesiti hivatá-
sát 'és hogy az életnek kész iparosokat nem tud 
nevelni. 

Ez okból alázattal kérjük Nagyméllóságodat, 
kegyeskedjék a sepsiszentgyörgyi lakatos tanmű-
helyt akként szervezni, hogy a polgári iskola há-
rom alsó osztályát végzett növendékei abban egy 
további 3 éves tanfolyamon  át, kizárójag a mű-
helyi gyakorlatokban és az idevágó szakismeretek-
ben nyerjenek csupán oktatást, illetőleg helyeztes-
sék a tanműhely a polgári iskola Ill-ik osztálya 
fölé.  Kérjük továbbá, kegyeskedjék e tanműhely 
felszereléséhez  a még hiányzó és elkerülhetetle-
nül szükséges munkaeszközöket engedélyezni. 

2) A sepsiszentgyörgyi  nőipar-tanműlielyt  a 
háromszékmegyei házi ipar-egyesület létesítette 
1880-ban. Ezen iskolát azonban az illetékes kö-
rök nem tudják tovább fejleszteni,  mert a társa-
dalmi uton gyűjtött fillérek  nem elégségesek a 
fenntartására  sem, s most is csak a vármegye 
hozzájárulása teszi lehetővé fennállását. 

Ezen életrevaló intézetet szintén Nagyméltósá-
god figyelmébe  ajánljuk és kérjük magas támoga-
tását erre is kiterjeszteni. 

3) A kézdivásárhelyi  asztalos-tanműhely  a fo-
lyó tanévben kezdette meg működését. Fenntar-
tói a vallás és közoktatásügyi minisztérium a sze-
mélyi, Háromszékvármegye közönsége a dologi ki-
adások hordozásával. 

4) A csíkszeredai  szövöiskolá  1892. év január 
1-én kezdette meg működését. E tanműhely be-
állítása-, fenntartása-  és vezetésére Deér Venczel 
kamarai kültagunk vállalkozott, kit a vármegye 
közönsége támogat. 

5) A gyergyáizeiitmiklosi  gyenuekjálék-ki'xzilö 
tanműhely  1887-ben keletkezett a Bánfihunyadon 
beszüntetett tanműhely áthelyezése folytán.  Az 
intézet fenntartója  Gyergyószentiniklós közönsége ; 
segélyezésben részesül Nagyméltóságod és Csik-
v ârmegye közönsége részéről. A tanulók száma 
jelenleg 10. 

6) Gyergyó-A!faluban  az ottani felső  népis-
kolával kapcsolatosan a vallás- és közoktatási mi-
niszter ur 1878-ban egy házi ipartanmíihelyt lé-
tesített, melyben egy elemi tanító vezetése alatt 
a kosár- és szalmafonás,  lombfűrészet  taníttatott 
miuden délután 4—C óráig. Ennek felszereléséhez 
egyszersmindenkorra 300 frt  adatolt, melyből a 
háziipar tanításához szükséges eszközök beszerez-
tettek. Azonban 1889. év őszén a háziipar talii-
tása beszüutettetett és a miiasztalosság és eszler-
gályozás tanítására egy okleveles szaktanító al-
kalmaztatott. Az ilyetén átalakított tanműhely 
felszereléséről  azonban gondoskodva még nem volt 
s igy a meglévő kevés eszközzel a tanítás nem 
haladhat. — Másfelöl  ez intézet szervezetében is 
ugyanaz a fogyatkozás  van, mint a sepsiszentgyör-
gyi lakatos tanműhelynél, t. i., hogy a növendé-
kek, kik egyúttal a felső  népiskolának is tanulói, 
csak délutánonként 2—6 óráig foglalkoznak  mű-
helyi gyakorlatokkal, minélfogva  a szükséges gya-
korlati képzettséget ezen iparágban nem bírják el-
sajátítani. 

Bátorkodunk Nagyméltóságod magas figyel-
mét ezen intézetre is felhívni  és alázattal kérjük, 
kegyeskedjék annak czélszerübb szervezését a 
sepsiszentgyörgyi lakatos-tanműhelyével egyidejű-
leg lehetővé tenni. 

7) A szikdykereszturi  szövő  tanműhely  Nagy-
méltóságod támogatása mellett njabb időben szép 
eredménynyel működik s hivatását teljesen betölti. 

8) Székely-Kereszturon  az állami tanitóké-
pezdével kapcsolatosan egy házi ipari tanfolyam 
is van, melyet a nagymélt. vall. és közokt. ügyi 
miniszter ur létesített 1876-ban. — E tanfolyam 
czélja, hogy a tanítóképezde növendékei minden 
oldalú képzést nyerjenek, s hogy kilépve az inté-
zetből, mint tanitók tudják tanítani iskoláikban a 
nép gyermekeinek a háziipar egyik-másik ágát. 

9) A nyárádszeredai  mü faragó  iskola  az ot-
tani elemi iskolával áll kapcsolatban. 

Véleményünk ez iskolára nézve az, hogy ala-
kittasaék át gyermekjáték készítő tanmflhelylyé, 
melyben a növendékek testi és értelmi fejlettsé-
güknek megfelelő  könnyebb és egyszerűbb gyer-
mekjátékok készítésére taníttassanak és szervez-
tessék akként, hogy az ezen tanműhelyt végzett 
növendékek a marosvásárhelyi gyermekjáték ké-
szítő gyárba vétessenek fel  gyakornokok vagy 
mnnkások gyanánt. 

Ezek ntán nem mulaszthatjuk el, hogy meg 
ne emlékezzünk Nagyméltóságodnak a székely házi 

ipar fejlesztését  czélzó ujabbi nagybecsű törek-
véseiről. 

Tudomásunkban ugyanis arról, hogy Nagy-
méltóságod Marostordamegyében egy szalmafonó, 
Udvarhelymegye Korond községében pedig egy 
fazekastanfolyamot  szándékozik létesíteni. — Ré-
szünkről igen üdvös s a helyi viszonyoknak meg-
felelő  kezdeményezéseknek tekintjük ezeket — és 
csak arra kérjük Nagyméltóságodat, hogy a ter-
vezett tanfolyamokat  időközönként a Székelyföld 
ezen báziiparokkal foglalkozó  többi községeibe 
is átvinni kegyeskedjék. 

És most rátérve Nagyméltóságodnak az uj 
iparszakiskolák felállítására  vonatkozó nagybecsű 
felhívására,  van szerencsénk erre nézve javasla-
tunkat a következőkben felterjeszteni. 

Kamarakerületünkben első sorban is Maros-
vásárhelyen vált szükségessé egy tanműhelynek a 
felállítása;  részint azért, mert a Székelyföldnek 
ez lévén elsőrendű ipari központja, az itt űzött 
iparágok egyik-másikának fejlesztése  és a ver-
senyképességre való emelése kiváló fontossággal 
bír; részint pedig azért, mert a nagy áldozattal 
létesített és fenntartott  székelyföldi  iparmuzeumot 
csakis egy ipartanműhelylyel való egyesítése által 
lehetne iparunkra nézve gyümölcsözővé és áldá-
sossá tenni. Az iparágak közül a fa-,  fém-  és 
agyagiparok azok, melyi k't a legtöbb siker-
rel lehetne fejleszteni.  A la- és fémiparra  nézve 
a kolozsvári ipartanműhelyek mintájára lenne a 
székelyföldi  iparmuzeummal kapcsolatosan egy 
tanműhely felállítandó  és pedig egyelőre az asz-
talos és géplakatos szakra. 

Az agyagiparra nézve szintén az iparmu-
zeummal kapcsolatosan egy téli szaktanfolyam  fel-
állítását javasoljuk, melyben az agyagiparral fog-
lalkozó segédek és ifjabb  mesterek a rajzban, fes-
tésben, mintázásban és a kályha-épitésben nyer-
nének a téli idény alatt gyakorlati és elméleti ok-
tatást. 

A második tanműhely felállítását  Székelyud-
varhelyre ajánljuk és pedig az ott már meghono-
sult köipar fejlesztésére. 

Udvarhelymegye Székely-Udvarhely városá-
ban, Alsó-Sófalva,  Karkaslaka és Tibód községek-
ben több kőfaragó  vau már letelepülve ; Gyepe-
sen és ilomorod-liemeiéii háziiparilag űzik a kő-
faragást.  Csak a mult évben négy iparigazolvány 
adatott ki Udvarhelymegye területén kőfaragó-
iparra, mi tekintve, hogy a kőfaragás  egész Er-
délyben még csak kezdő korszakát éli, jelentékeny 
számnak mondható. Székely-Udvarhelyen és vidé-
kén feldolgozandó  anyag bőven van, ugy hogy 
akadály ezen iparág fejlődésére  nézve nem áll-
hat fenn. 

Mindezen körülmények kívánatossá teszik az 
általunk ajánlatba hozott kőipar tanműhely felál-
lítását és reményt nyújtanak arra, hogy az ez-
iráut megindítandó akczió jó eredményre fog  ve-
zetni. 

Kérjük Nagyméltóságodat, kegyeskedjék e 
két tanműhelyre vonatkozó javaslatunkat elvben 
elfogadni.  A részletekre és költségekre nézve kö-
telességünknek fogjuk  ismerni, Nagyméltóságod 
elhatározása után alázatos jelentésünket szintén 
fölterjeszteni. 

Az előterjesztett javaslaton az iparosztály a 
következő módosítást eszközölte: 

Az iparosztály az előterjesztett javaslatot 
azzal a módosítással, hogy a Maros-Vásárhelyre 
javasolt ipartanműlielyek szakcsoportjába az épí-
tőipar is felvétessék,  elfogadja  s ehhez képest vé-
leményezi : 

1. a sepsiszentgyörgyi lakatos-tanműhely ; 
2. a gyergyóalfalusi  asztalos-tanműhely és 
3. a nyárádszeredai műfaragó-iskola  czélsze-

rübb átalakítását; 
4. a sepsiszentgyörgyi nőipar-iskola állami se-

gélyezését ; 
5. egy építő-, fa-,  fém-  és agyagipari tanmű-

hely felállítását  Marosvásárhelyen, kapcsolatosan 
a székelyföldi  iparmuzeummal; 

6. egy köipar-tanműhely felállítását  Székely-
Udvarhelyeu. 

Az iparoaztály ezzel kapcsolatosan a Málnás ' 
községben tervezett köipariskola állami segélye-
zését is — elfogadván  erre nézve is az előadó 
részletes és indokolt javaslatát — meleg ajánlat-
tal terjeszti a kamara közgyűlése elé. 

A közös ülés az előterjesztett javaslatot, az 
íparosztály módosításával egyhangúlag elfogadta, 
és azt a nmlgu kereskedelemügyi miniszter nrhoz 
felterjeszteni  határozta. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap Javára. 

Gyergyó-Szárhegyről Ferenczi  Vendel zárdafönök 
által beküldött és lapunk mult számában már 
nyugtatványozott 2 forintot  a következők adták 
össze : Az odavaló népiskola III. és IV. fiúosztá-
lya 73 krt. Az V. és VI. fiúosztály  64 és Feren-
czi Vendel 63 krt. Ujabban Szakáts Albertné 
szül. G y ö r g y Teréz asszony a nevezett czélra 

Nagy-Szebenből, mint az általa eszközölt gyűjtés 
eredményét, 20 frt  küldött. Ezen összget a kö-
vetkezők adományozták: B o r s z é k y Sománé, 
dr. B o r o s n y ó i , és H e m i t s I. 8— 2 fo-
rintot." S z a k á t s Albertné, S z á n t h ó Mihályné, 
H e g y e ss y Ottilia, A n d r á s s y Károlyué, 
P ü n k ö s t i Gergely, P r o k u p e k Sámuel, dr. 
B o r o s n y ó i né, H o r v á t h M., F e r e n c z y 
István, dr. S z é k e I y István, S z é k e l y György 
Cseh Lajos, G á r d i k Rezső, és B o r ge s Vik-
tor 1—1 frtot.  B u k u r e s t b ő l : Á b r a h á m 
István és F e r e n c z Antal 1—1 forintot.  — 
Fogadják a buzgó gyűjtők és nemes szívű adako-
zók a czél nevében őszinte köszönetünket. Eddigi 
gyűjtésünk főösszege  315 forint  61 kr, azaz: h á-
r o m s z á z t i z e n ö t forint  hatvanegy kr. Ezeu 
összeg utolsó részlete fejében  kiadóhivatalunk Gál 
József  alapkezelő pénztárnok kezéhez e hó 12-én 
167 frt  és 10 krt számolt át s igy a pénztárnok-
nak összesen át lett adva : 293 frt  61 kr. 

— Eljegyzés, Ur. Frank-Kiss István, kolozs-
vári vegyész tudor, gyártulajdonos a uapokban el-
jegyezte Köváry Paulát, Kővári László m. kir. 
erdömester bájos és müveit leányát. Szerencsét kí-
vánunk ! 

— Kedélyeskedő raiuzolga. A szomszédvár-
megye székhelyén él a 19-ik század szégyenére 
egy rabszolga, mely azzal ámítja magát és igyek-
szik ámítani a világot, hogy ö képviseli a székely-
földet,  ö mutogatja meg vérző sebeit a gyógyításra 
szoruló individuumoknak, az ö szellemében nyer-
nek kifejezést  a székelység jogos aspirácziói, a 
székelységnek íuindeu hite, bizalma, reménye és 
vágya ö benne van és ö világosítja meg s tünteti 
fel  igaz színben a székelyföld  viszonyait, — ez öu-
ámitás közbeu pedig fennhangon  kérkedik: meny-
nyire megszerették a székelyek ai ö szép maszk-
ját, nagy szeretetükben úgy nevezik, hogy a „mi 
ujságuuk." Ez a magát páratlan szerénységgel 
„a mi ujságunk"-nak nevező jelenség pl. Csikbau 
— a nagy szeretet mellett — hivatalos kényszer 
és felsőbb  parancs folytán  van a községek által 
megrendelve s másnak péuzért az egész megyé-
ben még csak 10 embernek sem jár, mert a 10 
frt  előfizetési  árért nem ad egyebet, mint egy.hal-
maz dicsériádát az egyes benfentesekröl,  egy csomó 
sárt, mit az ellenzéki pártokra hirlapirásnál szo-
katlan arczátlansággal dobál; továbbá keudözést 
társadalmi és közgazdasági állapotainkról, politi-
kát a kőnyomatosok után és a hatalmasok szája-
ize szerint; végre személyeskedő kötekedéseket s 
mindezt azért, hogy a pár ezer forint  b é r t jö-
vö.e is megtarthassa és rabszolga szerepéből ki 
ne essék. — Ez a rabszolga a f.  évi február  14 iki 
21 ik számiban „Halandóság az előfizetők  közt" 
czim alatt megjelent közleményével kedélyeskedui, 
élczelni is próbálkozik, de mert a jó kedély és 
különösen az egészséges humor a rabszolgákkal 
nem szokott egy helyen lakni, bizony a „nu ujsá-
guuk"-nak sem sikerült humorosnak bizonyulnia, 
hanem bizonyult anuak, a mi miudeukor szokott 
lenui: d u r v a p o k r ó e z n a k . E mellett ez 
az „egy darabban" megjelenni szokott s igy okos 
résszel nem is rendelkezhető bérencz, hazugság-
hoz is folyamodik,  akkéut igyekezvén minket fel-
tüntetni, mintha nálunk rendes szokás volna a 
kimaradt előfizetők  neveit gyászkeretbe foglalni  s 
ezzel az előfizetőket  rémítgetni, holott tudhatná, 
hogy a hazugot könnyebb utolérni, mint a sánta 
ebet és a tapasztalat megtaníthatta volna már 
arra, hogy a székelyföldön  a „lapiszouyt", ezen 
„járványos betegség"-et nem a „Csíki Lapok", 
hanem a „mi ujságunk"-nak undort keltő talpnya-
lásai idézték elő, (bizonyság erre az a körülmény, 
hogy legújabban is a csíkszeredai „Polgári olva-
sókör" csupa nagy szeretetből elhagyta a „mi ujsá-
gunk"-at) — s biztosithatjuk arról, hogy a „jár-
ványos betegség" nem a mi előfizetőink  között 
fog  „nagy pusztítást* végbe vinni, s azt ia tudjuk 
hogy ha netalán még vagy egy előfizetőnk  elhalá-
lozna, a „Székely Nemzet" nem lesz képes kalot-
taikból föltámasztani.  — Még megjegyezzük azt 
is, hogy ha ,az eczetes zsidó gyászkeretben kö-
zölteti is azon jámbor fogyasztók  neveit, kik nem 
nála vásárolják az eczetef,  ez a körülmény nem 
sokat segít az eczetes oláh üzleti viszm/aiu, hi-
szen mindenki jól tudja, hogy jó eczetet s p i r i -
t u s z hiányában uem lehet előállitaui, már pedig 
azt e kerek világon még senkitől sem hallottuk, 
hogy a „Székely Nemzetinek volna spiritusza!" 
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— Farsang. A helybeli, és a csiksomlyéi 
táncztanuló ifjaság  részére Lengyel László táncz-
mester e hó 27-én a ,.Csillag" vendéglő nagyter-
mében bemntató tánczestélyt rendez. Belépti-díj: 
személyjegy 50 kr, csaláiljegy 1 frt.  Mintán a 
láncztanuló növendékek által igen sok család van 
érdekelve, a tánczestély nagyon népes lesz. — 
C s i k-S z é p v i z e n folyó  hó 20-án a templom 
javára a csíkszeredai első zenekar közreműködése 
mellett a Száva téle teremben zártkörű tánczes-
télyt rendeznek, A rendezőség élén Csiszér Pető, 
Orbán István és legifj.  Deák Elek állanak, lfe-
léptidij: 60 kr. Jegyeket lehet váltani legifj. 
Deák Elek péuztárnoknál. 

— Tűz. Csikverebesen a napokban Kornis 
Ignácz Domokos sütőháxa és azzal egy lödéi alatt 
levő gabonása vigyázatlanság folytán  kigyuladt 
és teljesen leégett. A gabonás biztosítva volt. 

— Szomorú végű tánczmulatság. Folyó hó 
14-én Csik-Taploczán nagy bál rendeztetett, me-
lyen a többek között jelen voltak: Miklós Ko-
csis György, Miklós Kocsis András, Dávid János, 
Imre István, Csedő Károly és Botár Károly, kik 
a község előtt, mint híres legények ismeretesek. 
Zerkula húzta a talpalávalót, a legények és le-
ányok rakták a tánczot s e közben fogyott  a jó-
féle  pálinka, mely a kedélyeket folyton  nagyobb 
izgatottságba hozta. A fennebb  névszerint felem-
lített legények, mint olyanok, kik a magasabb 
politikával is szoktak foglalkozni,  nem érték be 
csupán a táncz által nyújtott gyönyörökkel, hanem 
magasabb élvezet után vágyva, megbeszélés tár-
gyává tették a napi kérdéseket s ezek között a 
inost felszínen  levő arányosítást és annak követ-
kezményeit. A vélemények különbözősége folytán 
a vitatkozás mindinkább hevesebbévált s e közben 
az ellenfelek  a szóbeli argumentumokból kifogyván, 
hatalmasabb eszközökkel: karókkal és kosztokkal 
kezdték egymást kapaczitálni. Az arányosításnak 
szomorú következményeit ez alkalommal Miklós 
Kocsis György és Miklós Kocsis András érezték 
meg, mert Dávid János, imre István, Csedő Ká-
roly és Botár Károly ugy elverték őket, hogy 
Miklós Kocsis György néhány óra múlva meghalt, 
a másik életéhez is nincs remény. A teteseket be-
fogták,  a tánczmulatságok pedig Taploczán betil-
tattak. 

— Halálozás. B o c s k o r László csikszent-
mártoni kir. járásbirósági végrehajtó e hó 10-én 
estéli 10 órakor szívszélhűdés következtében hir-
telen elhunyt. Halálát még nején kivül 5 kis ár-
vája siratja. Temetése f.  hó 13-án délután 3 óra-
kor történ igen nagy részvét mellett. Béke leng-
porai felett. 

— A gyergyószentmiklósi postajáratok meg-
változtatása iránti kérés. A marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamara a mult hó :: ián tartott 
ülésében foglalkozott  a gyergyószeutiuiklósi posta-
járat ügyével. E tárgyat Merza Kristót gyergyó-
szentmiklósi kereskedő, kamarai kültag terjesztette 
panasz alakjában a kamara elöbe. Panaszában 
felemlíti,  hogy a gyergyószentmiklósi forgalmat 
közvetítő posta Csik-Szeredában és O.-Topliczán 
meghál s miatt Gyergyószentmiklós teljés 24 órá-
val van a világforgalomtól  visszatartva. Ezen baj 
orvoslására ugyancsak Merza Kristóf  a következő 
javaslatot terjesztette be: 1. A Székelyudvarhely-
röl Csíkszeredába délután 4 órakor érkező kocsi-
posta indittatsék megszakítás nélkül Csikszentdo-
mokoson át Gyergyószentmiklósra, nemkülönben a 
Gyótölgyesröl jövő posta Borszék és O.-Topliczán 
át szintén Gyó-Szentmiklósra. 2. Gyószentiniklósról 
minden irányban indittassék a posta délután 2 
órakor Székelyudvarhelyig, továbbá O.-Toplicza-, 
Borszék-, Tölgyes- és Gyóbékásig megszakítás 
nélkül. A javaslathoz egy részletes menetrendter-
vezet is van csatolva. A kamara Merza Kristóf 
javaslatát magáévá tette és e tárgyban a javas-
lattal megegyező értelemben a nagyszebeni m. kir. 
postaigazgatósághoz kérést intézett. Mi is őszinte 
szívvel óhajtjuk, hogy a gyergyói lakosság ezen 
valóban megszívlelésre méltó baján minél előbb 
segítve legyen é3 hisszük is, hogy a nagyszebeni 
postaigazgatóság — a mennyiben a dolog nagyobb 
akadályokba nem ütközik — készséggel fog  ele-
get tenni a k. és iparkamara ez ügyben beter-
jesztett kérésének. 

— Akasztófavirig.  Méltán megérdemli e czi-
met csikjenöfalvi  Bokor-Farkas János, ki a lefolyt 
valasztások alkalmával Mészáros Ignácz községi 
kuldonczöt és baktert, ki a jóféle  mákvirágot ga-
rázdálkodásaiért többször megintette, ugy ütötte 
fejbe,  hogy nyomban meghalt. Ezután Kába Ágos-
tont támadta meg s annak is fejére  olyan ütést 
mért, hogy életveszélyesen megsebesitette. A vé-
rengző vadállatot a csendőrség elfogta  s az igaz-

ságszolgáltatás kezébe adta. — Bokor nem is bir 
választói jogosultsággal, hanem — mint beszélik 
— mégis jutott neki a választásokkor szétosztott 
Javakból" s ezekből felpálinkázva,  régi boszuját 
elégítette ki a két brutális tettel. 

— Gyergyói hírek. A munka áldozatai.  Az 
erdőkben dolgozó munkásokat nagyon sok szeren-
csétlenség éri s a nehéz és veszélyekkel járó mun-
ka minden évben kiszedi áldoztaait a szegény 
munkások köréből. Legutóbb ismét egy megdöb-
bentő szerencsétlenségről értesültünk, mely a mol-
dovai határszélen, a Záczáu dolgozó munkásokat 
a mult héteu érte. A lacsusztató csatorna alsó 
végénél, a váltónál, több munkást foglalkoztatott 
a felügyelő,  midőn egészeu váratlanul egy szédítő 
sebességgel lecsuszamló töke a csatornából — üt-
közés következtében — kiugrott s a munkások 
közé vágódott, kik közül ötöt s a felügyelöt  egy-
szerre agyonütötte s néhányat súlyosan megsebe-
sített. A tőke a váltóiielylmz egészen közel ugrott 
ki a csatornából s reudkivüli sebességgel, hogy a 
szerencsétlen ein'jerek a legjojb vigy.izat mellett 
sem menekülhettek a veszély elöl. A szegény ínuu-
kások jobbára családosok s árvákat s özvegyeket 
hagytak hátra. — lükalasztotl  bál. A gyergyószt-
uuklósi kereskedők bálját, mely a mult szombaton 
lett volna megtartandó, most már másodszor is el 
kellett halasztani, ezúttal azért, mert Laureuczy 
János, kinek vendéglőjében vau a bálterem szom-
baton délután, a balnapján, meghalt. Hogy mikor 
fog  a bál megtartatni, arról értesíteni fogják 
a közönséget. — Himlő  és influenza.  Gyergyószt-
miklósou a himlő hova-tovább terjed s pusztító 
társul szegődött hozzá az intluen/.a is, mely szin-
tén általánossá kezd lenni a lakosság minden réte-
gében s egy-két ilyen haláleset is fordult  elő. 

— Magyar mulatság Bukurestben. A mint 
lapunkat Bukarestből értesítik, a bukuresti ma-
gyar dal és műkedvelői kör e hó 21-én műkedve-
lői előadással egybekötött tánczvigalinat rendez'. 
Szinre kerül ezen alkalommmal „Sári néni" Alina-
şi Tihamérnak 3 felvonásos  eredeti népszínműve, 
melyben a szerepeket: Nagy Jánosné, Bartalis 
Itegina, Nagy J.ÍIMS, FI il'K.u Fer.liu indné, Balázs 
József  Nagy Ilonka, Horváth Jolán, Ferenczi An-
tal és Lajos, Tóth Jenő, Ozsvát Ferenc/., llreczki 
Anna és Ferencz Árpád, a rendezést pedig Tóth 
Jenő volt szíves elvállalni. 

S z e x J s e s z t ő i - i izejaeteJs : 
— B - s . Szest-XirtOB. Nyílt kénlését - mini látja -

lapunk főhelyén  közöltük, itl pcJiţţ felelünk  arra. Igaza van 
abban, hogy a/, anyagiság kérdésének eljárásunkban legkisebb 
szerep Bem jutott s felette  bámulunk azon, hogy létezhetik 
olyan emlier is, ki meg nem értette, fel  nem l'ogta a „gyász-
jelentés" indokát. — Ön nagyon helyeden fogta  fel  a dolgot, 
hiszen igaz és való, hogy kignnyolni akartuk azokal az egyé-
neket, kik pártszenvedélytől elvakilva, sért» hetykeséggel 
ul:i>ii.olták vissza az azelőtt u;ir héttel megrendelt lapot ; 
visszautasították pedig egy magát ugyan gjakorlolt írónak 
gondoló falusi  laniló indítványára és azért, mivel ez „okosL 

tauitónak hozzánk beküldött és a szabadcivil párti képviselő-
jelölt fogadtatásáról  szóló tudósításából az ennek keretibe 
nem tartozó frázisokat  cgjszcrilen kihagytuk. 

— s. A. Cilk-Somlyó. Jó akaratú figyelmeztetését  kö-
szöujilk, de a melleit azt is kijelentjük, hogy nem fclilnk  at-
tól, a mivel azon jó urak fenyegetnek  ; :icm félünk  pedig el-
ső sorban azért, mivel ha jobban meggondolják azon jó urak 
a dolgot, akkor nekünk fognak  igazat adni és nem félünk 
másodsorban azért, mivel egy pár előfizetőnek  elvesztése la-
punkat még meg nem buktatja, különben legyen ön nyugodt 
nem fogjak  az illetőket fenyegetésük  beváltása esotén sem 
„gyász keretbe" tenni, hiszen csak feltételezheti  rólunk, 
hogy más tormát használnánk már csak azért is, hogy egy-
hangúiknak magunkat fel  ne tüntessük. Végül niegnyugta. 
tására azt is megsúgjuk önnek, hogy azóta 20-nál több uj 
előli «élőnk jelentkezett, tehát aggodalomra még akkor Bein 
volna okunk, ha az elvesztettek után még egy párt veszíte-
nénk is és ha az anyagi kérdés nálunk má^odiaugu ké;dés 
nem volna is. 

- Febrnir h6ban jelentkezett t előfizetőinket  érte-
sítjük, hogy lapunk januári számait kiadónk meg nem küld-
heti, mert az egy néhány felesleget  nein előfizetők  egyes szá-
mokként mind megvásárolták. Kérjük szíves elnézésüket ez 
önhibánkon kivül eső dologért. 

- Z. Oyó-Ditró. Örvendünk a feleit,  hogy önnek és 
általában az ottaniaknak nagyon tetszett és jól mulattak az 
ötleten. Alkalom adtán hasonlóval még szolgálni fogunk.. 

ÉBTJESITŐ. 
Számadás. 

Bukurcst, 1892. jan. 11. 
A „Bukureuí Magyar Hóra. Kaih. .Segélyezó-Kgylet"-

nok az 1H91 deczember 25-én tartott karácsonyfifinnepé-
lyén a költségek fedezésére  egy bizottsági tag mai heszámolá 
sa szerint még a következők adakoztak : Kovács And ás 5 
frankot,  Molnár Antal 2 frankot,  Tál Nalázsné 1 frank  és 
60 bánt Balog Ignácz, Kis Teréz, Czakó Verónika, Sárga 
György és Szabó József  1 —1 franl.oL  Itencze Jánosné, Fe-
rencz Antal (rézműves) és Klng Lőrincz 60 -60 bánt; végre 
Huber Anna és névtelen 20—20 bánt — Az igazgatóság 
nevében köszönettel nyugtázzuk . György litván elnök. Vízi 
Dénes jegyző, 

I d e lu t r i , h ú z á s a 
Szeben, 1892. február  10. 

54. 90 . 42. 15. 46. 

Sz. 2693—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a csíkszere-
dai takarékpénztár részvénytársaság végrehajtató-
nak csíkszeredai Sprencz György mint természe-
tes gyám által képviselt kiskorú Sprencz Rudolf, 
Arthur, Hugó és Helena végrehajtást szenvedők 
elleni 400 frt  s járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő, 
Csik-Zsögöd község határán fekvő  a csikzsögödi 
2j4. sztjkvben A f  alatt foglalt 
3. rds/. 398/,. hrsz. kaszáló s/io-ére 38 frt  40 kr, 
4- ,, 398/,. „ . „ „ 2 2 frt  80 kr, 
5. „ 535, 536, 549 helyrajzi 

számú kaszáló s/i0-ére 41 frt  20 kr, 
7. „ 662— (iö5. hrsz. kaszáló „ 140 frt  40 kr, 

« «77. „ „ „ 15 frt  20 kr, 
9. „ 3147-3149. „ „ „ 10 frt  40 kr, 

10. „ 44öt, 4455. „ „ 17 frt  10 kr, 
12. „ 4602. hrsz. „ „ 2 frt  - kr, 
18. „ 6225—6227. „ szántó 8 frt  80 kr. 
19. „ 6232, 6236. „ „ 5 frt,  20 kr, 
20. Ii24t „ „ 2 frt  80 kr, 
21. „ 0501. „ „ 4 frt  40 kr, 
22. „ 6738. „ „ 8 frt  - kr, 

„ 6771. „ „ <) f,.t  20 kr, 
24. „ 6820. „ o frt  80 kr, 
25. „ 7400. „ „ 5 frt  60 kr, 
26. „ 7427. „ n 7 frt  20 kr, 
27. „ 7420 —7432. „ „ „ 3 frt  60 kr, 
28. „ 7441. „ kaszáló „ frt  80 kr, 
29. „ 7087, 7988, 7930-7996. 

heíyrajzisz. szántó r,'1(;-ére 2 frt  — kr, 
30. „ 8505. „ „ „ 30 frt  - kr, 
4". „ 683. legelő „ 2 frt  80 kr, 
A csikzsögödi 1413. sztjkvben A f  alatt foglalt, 
I. rdsz. 398/,. lusz. kaszáló'/.o-ére 12 frt  — kr 

, •"••>*/.. „ „ „ 24 frt  - kr, 
3. „ 550 -560. hrsz. „ „ 24 frt  40 kr, 

s igy összesen 445 frt  30 krban ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést az özv. Sprencz 
Pálné szüi. Mánya Helena javára bekebelezett 
életfogytiglani  haszonélvezeti jogának épen tartása 
mellett elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1892. mirczius hó 28-ik napján délelőtt 
9 órakor Csik-Zsögöd község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen az utóajáulati áron alul 
eladatni nem fognak. 

Á.-verezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0 át készpénzben, vagy az 1881-ik 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. alatt kell igazságügyminiszteri rendelet 8. 
(j-ában kijelölt ővadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1891. évi deczember hó 22-én. 

S z a c s v a y I m r e , 
kir. tvszéki bíró. 

37—1892. vh. szám. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 
tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 3105 - 1891. 
számú végzése által csikszentmiklósi róm. katli. 
egyházmegye végrehajtató javára csikdelnei Kánya 
József  ellen 174 frt  59 V, kr. töke és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt  és 3G0 frtra  becsült 4 darab 
fejér  bn-juzó és 4 drb bivaltehénböl álló ingósá-
gok nyilvános árverés űtján eladatnak. 

Mely árverésnek a 3810-1891. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Delnén a község házánál leendő eszközlésére 
1892. évi márczíus hó 4-ik napján délelőtti 10 
órája határidőül tűzetik ki,— és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 
1881. évi LX. tcz. 107. § a értelmében a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredában, 1892. évi febrná 
hó 9-én. 

C3-o:n.d.oe Xetvájx , 
kir. bir. végrehajtó. 



Sz. 1000—1891. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai királyi törvényszék mint te-
lekkví hatóság közhírré teszi, hogy Ráduly Elek 
csíkszeredai lakos végrehajtatónak Zipera Józsefne 
szül. Sprencz Mária uagykátai lakos végrehajtást 
szenvedő elleni 100 frt  tökekövetelés s járulekai 

alatt foglalt  ingatlanoknak a Zipera Józsefné  sz. 
Sprencz Máriát illető fele  'részére: u. 111. 
3 rdsz. 3'J8/5. hrsz. kaszáló felére  35 frt  50 kr, 
4. „ 398/., „ » n as frt  r,o kr, 
B. „ 535,536,549. hrsz. „ „ II trt — kr, 
7. „ 0(52, 663, 064, 665, hrsz. ka-
száló és a fürdőépületek  felére  2*3 frt  50 kr, 

8. rdsz. 677. hrsz. kaszáló leiére 19 frt  — kr, 
9. „3147-3149. 

10. „ 4454,4455. 
12. „ 4602. „ „ « 
18. , 6225, 622«, 6227. helyrajzi 

szánni szántó felére 
19. rdsz. 6232, 0236. hrsz „ 

13 frt  — kr, 
21 frt  50 kr, 
2 frt  50 kr, 

11 
6 

frt  — kr, 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29, 

30. 
34. 

6241. 
6501. 
67.38. 
6771, 
0H26 
7100, 
7427. 
7429, 

7441. 
7987, 
79>J2, 
7996. 
8505. 
683. 

frt  50 kr 
frt  50 kr. 

6772. 

5 frt  — 
10 frt  — 
11 frt  fxi 

8 frt 
7 Irt — 
9 fi  t — 

kr, 
kr. 
kr, 

50 kr, 
kr, 
kr, 

50 kr, 
- kr. 

7430. 7431, 7432. 
hrsz. szántó felére  4 frt 
„ kaszáló „ 1 frt 

7988, 7990, 7991, 
7993, 7994, 799:"», 

hrsz. kaszáló léiére 40 frt.  — kr, 
„ szántó 45 frt  — kr, 

3 frt  50 kr, 
s igy összesen 612 Irt. :»0 kr, 

ezennel megállapított, kikiáltási árban az özvegy 
Sprencz Pálné szül. Mánya llelena javára (.'. 4. 
alatt bekebelftzett'életfogytiglani  haszonélvezeti jog 
épentzrtása mellett; továbbá a csíkszeredai Loriulz 
Ferencz s neje Dávid Mária által időközben meg-
vett, a csikzsögödi 1413. sztjkvben A. j\ alatt 
foglalt  3. rdsz. 550, 557, 558, 559, 560. hrszáinu 
kaszáló felére  az özv. Sprencz Pálné szül. Mánya 
Heleiia javára C) 1. a. bekebelezett életfogytig-
lani haszonélvezeti jog épentartása mellett 51 frt 
DO krban ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1892. évi márczius hó 28-ik napján 
délelőtti 9 órakor Csik-Zsögöd községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 100/,,-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltat.ni. 

A kir. tvszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredában, 1891. évi november 18-án. 

Szacsvay Imre, 
kir. tvszéki biró. 

Sz. 239—1802. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászonalcsiki járásba ke-

belezett Csikszentimre, Szentsinion, Csatószeg 
körközségekben Csikszcntsinion székhellyel n 

állás halálozás következtében üresedésbe jő-
vén, arra ezennel pályázatot nyitok s fel-
hívom mindazokat, kik ezt elnyerni óhajtják 
miszerint az 1883. évi I. tezikk 6-ik § a 
értelmében felszerelt  pályázati kéréseiket 
folyó  évi február  hó 29-ig hozzám an-
nál bizonyosabban adják be, mivel később 
beérkező pályázatok tekintetbe vétetni nem 
fognak. 

A fenirt  körjegyzői javadalmazás áll: 
évi 400 frt  fizetés,  50 forint  lakpénz, 27 
frt  irodai és 32 frt  uti átalányból, és azon-
kívül magán munkálkodásokért szabályren-
delctileg megállapított dijakból. 

A kászonalcsiki járás főszolgabírójától. 

Csikszentmárton, 1892. január 24. 

(2-3) NAGY JÓZSEF, 
főszolgabíró. 

C S I K I L A P O K . 

Sz. 3236—1891. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy 
a gyergyöalfalvi  Borsos Józsefné  és társa végre-
hajtatnak alfalvi  özv. Vargyas Józsefné  és Var-
gyas András gyám által képviselt Vargyas József 
s társa ellen vagyonközösség megszüntetés és 43 
frt  43 kr perköltség és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) terüle-
tén levő, (íyergyó-Alfalu  község határán fekvő  a 
gvöalfalvi  909. sztjkvben A. f  1. rdsz. 2738/„, 
hrszáinu ingatlanra 3 frt,  a 2. rdsz. 2741, 2742. 
hrszámokra 160 frt,  a 3. rdsz. 4048. hrszánira 5 
frt,  a 4. rdsz. 5338. hrsz. 21 frt,  az 5. rdsz. 5371. 
hrsz. 2 frt,  a 6. rdsz. 6262. hrsz. 5 frt.,  a 7. 
rdsz. 7669. hrsz. 9 frt,  a 8. rdsz. 14127. hrsz. 
55 frt,  a (J. rdsz. 22972. hrsz. 4 frt,  a 10. rdsz. 
23150—23152. hrszámokra 11 -fit,  a II. rdsz. 
23379 hrsz. 1 frt,  a 12. rdsz. 24102/3. hrsz 3 frt, 
a 13. rdsz. 27613. hrsz. 51 Irt,  a 14. tdsz. 28157. 
hrsz. 5 frt,  a 15. rdsz. 2SI.-S6. hrsz. 4 frt,  a 16. 
rdsz. 29132. hrszra 21 frt,  a 17. rdsz. 14123, 
14124. hrszámokra 87 IHban ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban az ár» ei--st elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingalhiiK.k az 1892. évi márczius 
hó 5-ik napján d. e. 9 inakor (íyergyó-Alfalu 
község hivatalos házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának ln"/0-át készpénzben, vagy az 
1HHI. LX. tcz 42. §-ábau jelzett árfolyammal  .szá-
mított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyniiiiiszleri rendelet 8. íj-ábun 
kijelölt, óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891 LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított! szaniilyszerii elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kell. Gyergyó-Szenlmiklóson, 1891. évi decz. 
hó 22-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

I C ö l l ő I g - n á c z , 
kir. aljbirö. 

-r 
9. Bz&m 

H I R D E T M É N Y . 
Gyergyó-Borszék községében, saját tu-

lajdouomat képező lakházat, udvarral és jól 
bekeritott veteményes kerttel és egy holdon 
feliili  kaszáló területtel 

szándékozom és pedig a legjutányosabh 
áron 2000 frt  azaz kétezer forinton. 

A nevezett birtok a Ditróból kijövő út 
és az oláhlopliczai út között fekszik.  A 18 
méter hosszú kőalapon épült faház  teljesen 
jókarban van; alatta 4 osztály kőpinezével. 
Az épület jó forgalmú  helyen levén s így 
alkalmas kereskedelmi helyiségnek is meg-
felel. 

Venni szándékozók alólirt tulajdonosnál 
bővebb felvilágosítást  nyerhetnek s vele az 
egyezséget is megköthetik, a minek meg-
történte után a lakás azonnal a vevő ren-
delkezésére bocsáttatik. A ház eladása csa-
ládi okok miatt, történik, a mely okokat kí-
vánatra a vevővel bővebben is közlök. 

Gyergyó-Borszék, 1802. január 28-án. 
.3) H lwl i i á r A n d r á s , 

birtok-tulajdonos. 

Tiszteletül t u d a t o m , hogy 

FOGORVOSI MŰTERMEMET 
i o v i . i l itlöre a „líom leld "-féle  vendég-
lő ben berendeztem. 

II o ii (1 o l e k : 
Délelőtt 9 -12-ig. 
Délután 3—5-ig 
Csik-Szereda, 1892. február  12-én. 

Dr. VírenH Sándor. 

91 E G B I V Ó. 

A „Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetével szövetséges 
Gyergyói Első Mezőgazdasági Előleg-egylet mint szövetkezet" 

VIL 
1. év márczius 10-én csütörtökön il. e. 9 órakot' Ditróban, az iskola épület 
nagytermében tartja meg, melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak 

A tanácskozás tárgyai : 
1) Igazgatósági jelentés az 1891. évi üzlet eredményről. 
2) Felügyelő bizottsági jelentés. 
3) Felterjesztett zárszámadások felülvizsgálása  és a felmentvény  megadása. 
4) Felügyelő bizottság választása.*) 
'>) Indítványok.4*) 

*) „33. § A közgyűlésen minden egyleti tagot, — tekintet nélkül üzlet-részeinek számára -
fit;  i b Z f , V ? . f o k  a k ! i r azftpié'yesen,  akár pedig valamely erre meghatalmazott egy-

Vd.it k ' ÍT - T i 1 ? e g y e s e g y l e t i csakis egy megbízást fogadhat  el. Választásoknál és szemelyt illető kérdésekben öt egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak van helye egyébként a szavazás nyíltan történik. szavazasuaK 
- ... P 3 4 : §• *• A « igazgatóság és felügyelő  bizottság javaslatai, valamint bármelv eirvleti tasr 
indítványa, ha a közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az igazgatóságnak Írásban beldattak 

Gyergyó-Dítró, 1892. február  hó 14-én. 
AZ IGAZGATÓSÁG. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtójáa Csik-Szereda. 1898, 


