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E g y h n n g u l n g . 
Törvényhatóságnak bizottságának tag-

jai — ne vegyék tőlünk rosz néven, hogy 
nyiltan kimondjuk, — általánosságban véve 
nagyon kevés érdeklődéssel viseltetnek a köz-
tlgyek iránt. — Bizonyiték erre azon kö-
rülmény, hogy a megyei közgyűlések alkal-
mával legtöbb esetben csak úgy kong az 
ürességtől vármegyeházunk tanácskozási nagy 
terme. 

Kivételt képezett ez alólamult hó 30-án 
megtartott rendes közgyűlés, — inert ezen a 
tagok oly nagyszámban voltak jelen, hogy 
az idegen, ki közgyillésünk szemtanúja volt, 
szentül megesküdne rá, miszerint a közügyek 
iránt a világ összes törvényhatóságai közill 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsági tag-
jai érdeklődnek legjobban. 

Ennek a kivételes érdeklődésnek meg 
van a maga nagyon egyszerű és nagyon 
természetes magyarázata: — a választás. 

Választani kellett ugyanis első sorban 
egy főszolgabírót  és egy pénztárnokot, — 
másodsorban és esetleg pedig aljegyzőt, szol-
gabírót, vagy más tisztviselőt, aszerint, amint 
ez, vagy amaz részesül az előlépés szeren-
cséjében. — Ez a körülmény azután kivette 
kényelmes otthonából azokat a bizottsági 
tagokat is, kik máskor kevésbbé törődnek 
a közgyűléssel, mint akár egy iitet tap-
lóval is. 

No de azután a 30 iki közgyűlésen tör-
téntek alapos csalódást okiztak a kivéte-
lesen érdeklődő bizottsági tagoknak. Alapos 
csalódást, mert hiszen a 30-iki közgyűlésnek 
egy nem gondolt, egy sajátságos jelszava 
volt: — — — e g y h a n g ú l a g . 

Ugyanis nem több idő, miut egy jó 
negyed óra alatt megválasztott a törvény-
hatóság nem kevesebb, mint mond lmt 
tisztviselőt, valamennyit e g y li fi  11 g u 1 ag. 

Ilát hiszen mi csak dicsérni tudjuk a 
bizottsági tagoknak ama kivételes, rendki-
viili egyetértését, melynek segélyével hat 
tisztviselőt, egyhangúlag megválasztani képes, 
s e mellett készséggel ismerjük el mindenik 
megválasztott tisztviselőnek egyéni és hiva-
talban s íi közügyek terén is beigazolt szép 
tulajdonságait,, de az e g y h a n g u s á g mégis 
csak legalább egy kis mértékben gondolko-
zóba ejt minket. 

Megmondjuk, hogy miért. 
Azért ejt gondolkozóba ez egyhangúság 

minket, mert tudomásával bírtunk és bírunk 
annak, hogy a választások előtt alig két 
nappal még ugyancsak fenték  az aspiránsok 
ama fegyvereket,  melyekkel egy választás 
hnrczaib.i bele szokás menni. 

Két nappal a választás előtt ugyanis a 
főszolgabírói  állásra nem kevesebb, mint 3 
egyén vágyott bejutni s mindenik érdeké-
ben nagyon mozogtak ama rugók, melyek a 
győzelmet biztosítani hivatva lehetnek. Es 
egyszerre mi történik ? 

Az történik, hogy az intéző körökben 
e g y h a n g ú l a g megállapodnak, mikép a 
három aspiráns közül sem az egyik, seni a 
másik, sem pedig a harmadik, hanem egy 
negyedik lesz a főszolgabíró;  s az tört/nik, 
hogy a három aspiráns mindenike szépen 
leül és nem is pályázik arra az állásra, mely-
nek elnyeréséért két nnppal előbb úgy esen-
gett. Ezzel egyszerűen megszűnik a pártos-
kodás ; készen van az e g y h a n g ú s á g . 

A példa pedig ragadós.—ITa létrejött, 
ha szépen megszületett egyik irányban az 
egyetértés, miért ne jönne ez létre, iniért 
ne születne meg ez másik, harmadik és 
Isten tudja hányadik irányban is? — Kár 
volna ennek másképp történni! 

Ezt az elvet a publikum szépen elfo-
gadja s azzal vége minden súrlódásnak, vége 
a nézeteltéréseknek s élünk egy gondolko-
zásban, egy hitben és egy meggyőződésben, 
elég botor levén az, ki azt meri mondani, 
hogy ilyen körülmények közölt a választás 
komédia. 

Nem akarunk olyannak tűnni fel,  mintha 
nekünk a szép egyetértés visszatetsző lenne. 
Isten mentsen minket ettől! De hát végtére 
is az elméket mégis esak foglalkoztatja  egy 
kissé cz a dolog, s mert tényleg a mi el-
ménket is foglalkoztatta,  — igy per tangen-
tei» hozzá kellett szólanunk az egyhangú 
választásokhoz a nélkiil, hogy nekünk a 
személyek ellen egy hajszálnyi kifogásunk 
is lehetne. 

l)e ha a személyek ellen nem is teszünk 
kifogást,  meg kell tennünk ezt a rendszer 
ellen, mely csodás hatásával ki tudja esz-
közölni, miképp az áspirácziók egyszerre el-
vágatnak, az igények linnyat.t-honilok lefelé 
rohanva, nyakukat s égik. 

Mi nein kutatjuk e helyen a csodás 
hatást., mely e/.l. kivinni tiuita, <lc bámuljuk 
mindenekfelett  az egyéneket, kik niáról-hol-
napra oly szépen megadják magukat a má-
sok által késziíett. sorsnak s ilyen körülmé-
nyek között, készen <11 Inuk arra, hogy jö-
vőben, — ha ugyan a közigazgatás államo-
sítása teret enged rá — választunk mindig 

O o 
— — — e g y h a n g ú l a g . 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
— * * * • -

Uj világok Gyorgyószentiuiklóson. 
Jól emlékszem még reá, mikor a Szerkesztő 

urat a legelső alkalommal megkérdezvén atfelöl, 
hogy hát különösen miről írjak a lapjába; röviden 
azt az útasitást adta, hogy arról írjak, a mi van ; 
mert a mi van, arról számot kell adni az újság-
nak, ̂ melytől megvárja a n. érd. közönség, hogy 
mindennel beszámoljon neki; mindegy az, akár-
milyen pikáns, akármilyen savanyu, édes vagy ke-
serű ize van is, a közönség elfogadja,  mert ez a 
szellemi táplálékra mindig éhes; minél többet eszik, 
annál falánkabb,  s minél változatosabb, annál 
jobb étvágygya! költi el. 

Elmondom hát, milyen világokra akadtam 
Gyergyószentmiklóson, s hogy jártain én ilt ? 

Más a nyári melegben siet a magányba, — 
csendes, kies fürdőbe;  de én ekkor se tudok meg-
válni a fenséges,  a nagyszerű néptömegtöl. Fáj 
itthagynom ezt a mozgó tömeget, ezt az impouáló 
anyagot, ezt a zajt, ezt a tanulságos életet. 

Más a merészen emelkedő havasokban, az 
erdők ősrengetegében s a virágokban keresi a 
szórakozást; én azonban a havasok friss  levegő-
jéből visszavágyódom mindig a város átfült  leve-
gőjébe, s midőn künn a virágos réten vagyok, 
eszembe jut az utczák kövezete. Hiába 1 nekem 
itt tárni fel  az élet ezer változatban; itt találom 
meg a szórakozást, az üdülést, a változatosságot. 

Ilyen hangulatban jártam-keltem egyik vasár-
nap városunk utczáin egészen későcske estig, mi-

dőn kifáradt  tagokkal, de. kitartó kutató lélekkel 
a város egyik végéhez ériem. Itt olyan „ki-ki ma-
gának féle  ének-egyveleg vidám melódiái csapták 
meg füleimet;  melyekből vastag, vékony, csengő, 
rekedt, férfi,  nő, agg és fiatal  hangok emelked-
tek ki. 

Ez ismét olyan érdekes sajátság, mire csak 
az emberi társadalomban lehet bukkanni. A mint 
alilioz a házhoz megyek, honnan ez az érdekes 
cliaos jött ki, szemeim a ház homlokzatára szeg-
ződtek, hol egy lámpa kétes világánál ezt a felira-
tot vettem ki: „Újvilág-*. Már a czitn is megtet-
szett. A régi világot már úgyis kitanulmányoztam 
— gondolám magamban — hadd jöjjön egy más 
világ új élettel, új emberekkel, új anyaggal. 

Aztán az a sokat mondó pislogó világosság, 
mely a titokzatos redőkön át szemembe szűrődött, 
azok a boldogságtól ittas hangok, kurjantások, 
dalok s muzsikaszó oly rettenetesen csalogattak. 
Mind azt kiálták felém  : „jere be, jere be !" Csá-
bítanak, uiint a paradicsomi kigyók. Szóval min-
den azt bizonyította, hogy benn paradicsomi almát 
kiuáluak, a melybe minden Ádám beleharapna. 

Csodálatos is ez a tiltott alm*. Csodálatos, 
csábító, ellenállhatatlan. Hiába mondja egy hang, 
hogy vétkezel: Ádám azért beleharap. Ne ítélje-
nek meg tehát, ha én sem vagyok jobb Ádám 
apánknál s az almába beleharaptam. 

Bementem hát a mi „Ujviláguuku-ba. Azt 
azonnal észrevettem, hogy ez e;y új vendéglő, 
abból a fajtából,  mely az utóbbi időben a mi vá-
rosunkban nagyon divatos lett. Kíváncsian néztem 
körül. Legelőször az új világ lakói bilincselték le 
figyelmemet.  Csupasz és szakállas képű urak zsi-

bongtak a virágszálak körül, mint, az esti legyecs-
kék a gyertyaláng körül. Fogyott a bor. nőtt a 
kedv ; borban, boldogságban úszott mindenki. Ez 
az uj világ már mégis csak jobb, mint a régi vi-
lág, gondoláin magamban s egy asztal mellett tit-
kos élvvel meghúzódván, három deczi bort kértem. 
A bort tündér hozta, nem is lábon, hanem szár-
nyakon s liliom ujjaival végigsimogatta borotvált 
arczoniat. Folyt tovább is az ének. Egy szakállas 
ur sok szépet mondott a tündérnek; egy-két gon-
dolatgyöngy a gyöngysorokból különösen megtet-
szett, melyekkel azt fejezte  ki, hogy a kisasszony, 
akarom mondani a nagysám, bánatos éjjeleinek 
daloló fülerailéje,  élete fagyának  tüzes napja, her-
vadt lelkének kertésznője, kiapadt örömeinek uj 
édenforrása,  életéuek paradicsoma s ugy odasi-
mult a puha, molett alakhoz, hogy azt hittem, el-
olvad, mint a vaj a napon. A hamis teremtés pe-
dig egyik szemével egy fiatalabb  felé  kacsintott, 
elég énhetö'ii kifejezve  azt, hogy beszélj öreg 
beszélj; de mit ér nekem az éden, ha Ádám felül 
a hatvan éven; — s a másik pillanatban már a 
fiatal  Ádámon csüggött, mint a pirosló alma a 
hajló faágon. 

Ez alatt megittam a boromat, jött. a 2-ik 
üveg, melyet nemsokára a 3-ik követett; közbeu 
lelkesülten szemléltem az újvilági gyöugyéletet; a 
tündérek bájait. 

A mint így szemlélek s lelkesülök, az újvi-
lág tüze engem is ugy eltogott, hogy már- semmi 
sem zsenirozott. A kacsintások tüzes szikrákként 
hatották át egész valómat, s a mi elől kezdetben 
eltakartam szemeimet, azt most gyönyörűségemre 
szolgált s azon vettem magam észre; hogy egy 
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Éa cz az a rendszer, mely ellen nekünk 
kifogásunk  van, mert hiszen ez nagyon al-
kalmas %rra, liogy idő előtt inár kiadjuk 
kezünkből az önkormányzat adta jogunkat 
— és nagyon alkalmas arra, h.>gy egy vagy 
másik érdekből maguk a választás alá eső 
tisztviselők megtanulják, miképp jövőben 
sem lesz más, mint v á l a s z t á s e g y h a n -
g ú l a g . 

Törvényhatósági közgyűlés. 
(Második nap.) 

Lapunknak mnlt lió 31-én megjelent 27-ik 
számában referáltunk  az aug. 30 án megkezdett 
törvényhatósági közgyűlés első napjáról, melyen 
az idő előhaladottsága következtében a 31 pont-
ból álló tárgysorozatnak csakis 13 pontja volt 
letárgyalható. 

A közgyűlés 31-én d. e. 1) órakor folytattat-
ván, a tárgysorozatra kitűzött tárgyak következő 
sorrendben vétettek elö: 

14. özvegy Baross fíábornénak  a vármegye 
által néliai férje  elhunyta alkalmából kifejezett 
részvétérti köszönő irata tudomásul vétetett. 

15. A csíkszeredai kir. törvényszék elnöké-
nek a törvényszéki épület helyiségének kibővítése 
tárgyábau tett átirata tudomásul vétetik. 

16. Az udvarhelyi főreáliskola  igazgatóságá-
nak a törvényhatóság által rendszeresített 2 ösz-
töndíjért küldött köszönő átirata tudomásul vé-
tetett. 

17. Felolvastattak a vármegye alispánjának 
a vármegye havasi javai határainak megállapítá-
sáról és 500 frt  magánkölcsönnek a ruházati alap-
ból történt kiutalásáról szóló jelentései. — Tudo-
másul vétettek. 

19. Több bábái oklevél kihirdettetett. 
19. Néhány törvényhatóságnak különböző 

ügyekbeni átiratai tudomásul vétettek. 
20. Felmutattatott a vármegyei közutak meg-

állapításáról készített térkép és kimutatás. — A 
közgyűlés tudomásul vette. 

21. A királyi építészeti hivatal kérésére a 
szászrégen—tölgyesi állami közúton szükséges .át-
helyezéshez megkívántató néhány négyszögölnyi 
terület díjfizetés  feltétele  mellett átengedtetett. 

22. Felolvastattak a havasi javak igazgató-
ságának jelentései a borszéki székház bebútorozá-
sáról, mely tudomásul vétetett; — a Miihll'ay 
Sándor megyei körorvos által a vármegye tu-
lajdonát képező borászói erdőben eszközölt tulvá-
gatásról, mely tárgynál dr. Bucskor Béla bizotts. 
tagnak azon indítványa, hogy Miihlfay  ellen a túl-
vágatás miatt fegyelmi  eljárás indittassék, szava-

tündérrel ugyancsak fújom  a duót s a nagy sza-
kállas ur pedig taktust dobol nekünk az asztalon. 

Mein liebehen, was willst du noch niehr! — 
Minthogy pedig az „Ujvilág"nak megnyitása le-
vén, elragadtatásomban dikezióztam is, mégpedig 
versben, kővetkezőképpen: „Tündér angyal, kis 
molett; lelkem élvvel tele lett; van öröm, boldog-
ság; éljen ez az uj világ!" A szakállas ur lelke-
sedésében erre azt kiáltotta, hogy az .Ujvilág"-
nak missziója van! 

„Per amorem dei!" Ez a feddő  felkiáltás 
hangzék felém  a dikezió után. Nem tudom pap-e, 
vagy kisértet mondta-e ezt? csak annyit tudok, 
hogy rettenetesen megdöbbentein, hogy az „Újvi-
lágiban latinul is beszélnek. 

Elkábultan, önkívületben rohantam kifelé, 
magammal vonszolva a szakállas urat. Az utczán 
mindketten gőzölögtünk, mint valami forró  kazán, 
s fujtuk  a tüzes lehelletet, mint valami lokomotív. 
„Egy feketére,  amieze, egy feketére  !" — csilla-
píthatott újvilági ismerősöm. 

Bementünk egy kávéházba, melyet az én ba-
rátom „Daru" nak nevezett s nagyon dicsért. — 
íme itt is a paradicsomi kigvók, kik rögtön kö-
rülfogtak  inda karjaikkal; én csak úgy szabadul-
tam meg, hogy Laokonnál is nagyobb erőt fejtet-
tem ki. Betévelyegtem egy kertbe; hát ott is a 
paradicsomi kígyó, baczkiás, incselkedő Éva. És 
mulatság, táncz, gyönyör, élv mindegyikben. 

Végre valahogy csak hazaértem. Rettenetes 
álmom volt utánna. Kínomban vederszámra izzad-
tam a verejtéket, s minden hajam szála ég felé 
meredezett. Mikor ágyamba menekültem, ugy éjfél, 
tehát a hires „zár-óra" körül lehetett vagyis azon 

C S I K I L A P O K . 

zattöbbséggel elvettetett és a havasi javak igaz-
gatójának azon jelentése, hogy a túlvágatás miatt 
a tőár kétszeresen számíttatott, tudomásul véte-
tett- — úgyszintén tudomásul vétettek a Hangán 
Péter erdöör végkielégítéséről, — néhány telepit-
vényes birtok eladásáról, — valamint a Stézia 
erdörészböl kihasználásra előirányzott fáknak  el-
adliatásáról tett jelentései. 

23. A vármegyei árvapénztárnak 1891. évi 
mérlegéről. 

24. A megyei nevelési kölcsönkisegitö pénz-
tárnokságának a birtokváltság-, lóbeszerzési-, le-
ányiskola*, tisztviselői nyugdíj-, ipar-, székelyki-
vándorlási é.s községi nyugdíj-alapokról szóló 1891. 
évi zárszámadásáról. 

25. Ugyanazon pénztárnokságnak az irodai 
általány felhasználásáról  szóló jelentések felszóla-
lás nélkül tudimísul vétettek. 

25. A gazdasági felsőnépiskola  gondnokának 
1890/91. tanévről szerkesztett számadásáról szóló 
jelentéséhez, valamint, 

27. ugyancsak a megye tulajdonát képező 
cséplőgép 1890. évi keresményéről szóló jelentésé-
hez Csedő István biz. tag szólott hozzá, rossza-
lását fejezvén  ki afelett,  liogy gondnoknak 300 frt 
évdij fizettetik  s ez kötelességét kellőleg ínég sem 
teljesiti, mint. azt igazolja azon körülmény, hogy a 
megye cséplögé|ije most a legnagyobb muuka ide-
jén tétlenül s igy jövedelem nélkül hever gondnok 
hanyagságából, a mely miatt indítványozza is a 
gondnok fizetésének  megvonását és annak elhatá-
rozását, hogy külön gondnok jövőre ne alkalmaz-
tassák, hanem a gazdasági intézet igazgatója vagy 
szaktanára csekélyebb díjazás mellett a gondnoki 
teendőkkel megbizassék. — A megye alispánjának 
felszólalása  után Csedő indítványának elvetésével 
gondnok jelentését a közgyűlés tudomásul vette. 

28. Felolvastatlak ezután a vármegye több 
községének 1891. évi zárszámadásai, melyek — 
valamint: 

29. Csíkszereda város különpénzfárának  1891. 
évi zárszámadása is — észrevétel nélkül elfogad-
tattak. 

30. Olvastatott Illyés Ádám kászonujfalvi 
községi bírónak az 1891. évi majorsági számadásra 
tett észrevételek ellen beadott fölebbezése,  melynek 
a közgyűlés helyei nem adott. 

31. Végül a községi ügyek vétetlek tárgya-
lás alá. Ezek közül csupán Gyergyőszentmiklós 
község és Márton Lajos s érdektársai közölt er-
dőroutás tárgyábau keletkezett bíróság előtti 
egyezség és a Ujergyó-Alfalu  község tulajdonát 
képező „Vész" nevezetű erdőség eladása ellen 
Avéd János társai által beadott füllebbezés  keltet-
tek hosszasabb vitát. 

idő, mikor mindennek még a rémes álmoknak is 
el kellene csendesedniük. 

Azonban álmomban mértani arányban nőtt a 
zaj lármává, ordilássa, bömböléssé. Azt hittem, 
hogy olyan helyen, olyan uj-, vagyis inkább alvi-
lágban vagyok, hol minden ördög elszabadult a 
lánczárói s pokoli konczert, színhelyévé változtatta 
át lakásomat. Furcsa világban voltam én álmom-
ban is. A zajos, dorbézoló társaságból kivált majd 
egy elcsapott irnok, boltoslegény, reszkető fiatal 
ember, kik után a nagy szakállú ismerősöm azt 
kiáltotta: az „Ujvilág"nak missziója van. 

Álmomban elvonultak aztán előttem bosszús, 
feldúlt  szomszédok, kik hetek óta nem alusznak. 
De hiába! az uj világnak ez a missziója. Álmom 
tarka világából uem hiányoztak a hatóság emberei 
sem, kik maguk agitáltak a zár óra ellen s tüzel-
ték a kompániát, hogy be ne tartsák a zár-órát. 

Végre a reggel megkönyörült rajtam, elvert 
minden zajt, minden háborgó álmát s felébredtem. 
Szokásom szerint megtekintettem a várost s ugy 
találtam, hogy a valóságban is teljesitik az uj vi-
lágok missziójukat, mert megjelent előttem ekkor 
is egy-egy elcsapott irnok, üsszeasszott, reszkető 
fiatal,  zsörtölődő kereskedő, álmos segéd stb. 

Bár a hatóság teljesítené ily sikerrel az ő 
misszióját, akkor nem szaporodnának gombamódra 
az újvilágok. S bár az újvilágok lakossai térné-
nek vUs/.a a régi világba ugy, mint én s bűneik 
bocsánatára fogadnának  háromnapos böjtöt, mint 
én, mikor fogadalmam  szerint káposztalevet iszom 
s rákhajat rágok. 

A bűnbánó. 

38. u£m. 

Előbbi ügyben az állandó választmány a kö-
tött birói egyezség megsemmisítését javasolván, 
dr. Bocskor Uéla biz. tag indítványozta az egyez-
ség megerősítését arra való tekintettel, hogy ez 
által a község egy költséges pertől kiméltetnék 
meg. Becze alispánnak, Molnár József  képviselő-
nek, Csedő István biz. tagnak, Gál Endre tiszti 
ügyésznek, stb. történt pro és kontra felszólalásai 
után az indítvány szavazattöbbséggel elvettetvén, 
az állandó választmány véleméuye lett elfogadva. 

A második iigytien ismét dr. Bocskor Béla 
tett indítványt, az állandó választmány véleményé-
nek elvetését kérve, mivel Avéd János és tár-
sai ajánlarát a községre nézve előnyösebbnek látja. 
— Az indítvány elh-n Becze. alispán szólalt fel  s 
ezután a közgyűlés az állandó választmány vélemé-
nyét szavazattöbbséggel elfogadta. 

Legvégül a beérkezett külön indítványok és 
kérvények kerülvén megvitatás alá, Csíkszereda 
város iskolaszékének azon kérvénye, hogy a me-
gyei nevelési alapból az elemi iskola segélyben 
részesillessék, hosszasabb és beható vita után 
szavazattöbbséggel elvettetett. 

Ezzel a gyűlés d. u. 1 órakor véget ért. 

K é r e l e m a z e r d é l y i p ü s p ö k h ö z . 
A gyergyószenlmiklósi U'ánynövelde élén álló 

főnöknő:  S. Láng ('hárítás máshová helyeztetvén 
át, Gyergyószentmiklós közönsége ezen intézkedés 
megváltoztatása végeit a következő kérvényt in-
tézte az erdélyi püspök: L ö n h á r t Ferencz ő 
uagyinéltóságához: 

Nagyméltóságú Püspök ur! 
Kegyelmes Urunk! 

Legmélyebb tisztelettel alatt írtak, hivatkoz-
ván a tegnap kelt NagymélLöságodhoz intézett 
sürgönyünkre, teljes bizalommal és mély alázattal 
kérjük Nagyinéltóságodat., kegyeskedjék abbeli ese-
dezéseinket — föpászlori  és atyai jóságával hely-
benhagyva — teljesíteni, miszerint: 

A gyergyószentmiklósi családapák és anyák 
legnagyobb megelégedésére, az itteni leánynövelde 
élén áiló általánosan tisztelt és szeretett S. Láng 
Charitás főnöknő  innen való elhelyezése megsem-
misíttessék, ellenben további ittmaradása és ta-
pasztalt üdvös működése Magyméltóságod ált.al 
megengedtessék é.s hosszú évek során át meg-
erősíttessék. 

Ezen legalázatosabb kérésünk teljesitéseért — 
Nagyméltóságod kegyes atyai jóságában bizva — 
ismételve alázattal esedezünk. 

Gyergyószenlmiklös, is«12. augusztus 28. 
Legalázatosabb tisztelő szolgái: 

Lázár .lános, Karácson Jánosné. Vákár László, 
Ávéd Kristófué,  Özv. Vákár Lukácsné, Lázár 
Gyula kereskedő. Fenczel János kir. p. hív. főnök, 
Péter Lajos hivatalnok, Lázár Menyhért hitköz-
ségi fögondnok,  Orel Máténé ügyvédné, Kricsa 
Péter könyvkereskedő, Romfeld  Jánosné, Kopacz 
Antal takp. igazg., Csiky Kálmán, özv. Liurenczy 
Jánosné, dr. Szentpétery Kristóf  ügyvéd, Kodár-
csa Artenim gör. kath. esperes, Vákár Lajos ke-
reskedő, Rétháti özv. Kövér Ödönné, Lázár Lu-
kács kereskedő, Kiss Imréné kereskedöné, Deér 
Venczel birtokos, Lázár Péter kereskedő, Özv. 
Römer Gyuláné orvosné, Eránosz Bogdán hitköz-
ségi algondnok, D.-ndyuk Itudolf,  Hochschild La-
jos polg. isk. tanár, Bíró Elek birtokos, Lőrinczy 
Sándorné, Urmánczy Imre, Id. Bogdán István, 
Csergő Venczel. egyháztanácsos, Cziffra  Mihály 
szeszgyáros és kereskedő, Kiss Sándor építész, 
Lázár Antal kereskedő. 

S z i n l i á z . 
Csik-Szereda, 189--'. 9zept S. 

(s) A Deréki Antal színtársulata még foly-
ton városunkban időzik ; ügyes, csattanós előadá-
sokkal igyekezett megtörni a közönség részvétlen-
ségét, de ez a mult héten sem sikerült neki. — 
Változatos műsor, összevágó előadások, üres néző-
tér, deflczittel  záródó napi számadások, kedvetlen 
és aggódó színészek : ez volt a inult heti helyzet 
szignáturája. Egyébiránt Deréki már a mult hét 
elején beakarta fejezni  itteni működését, azonban 
a körülmények alakulása ezen tervét is megza-
varta, amennyiben Gyergyószentmiklóson — a 
hova innen szándékozott — a nagyterem Kisasz-
szonynapig előre le volt foglalva.  — Ezért volt 
kénytelen még néhány előadásra kikérni a város 
közönségének támogatását, a mely azouban igen kis 
mértékben nyilvánult. 

A mult heti előadásokról a kővetkezőkben 
számolunk be: 

Hétfőn  (aug. 29.) a Brociner Marco által irt 
„Váléni vérnász" került szinre. A darabban előt-
tünk ismeretlen, sajátszerű légkörben, idegenszerű 
alakok mozognak. A szenvedélyek motívumai itt 
is ugyanazok, mint aáluuk és mégis alig ismerünk 
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rájuk, mert a mi világnézetünktől eltérő sajátságos 
és egy vagy más tekintetben előttünk érthetetlen 
vonások teszik burkolttá, titokzatossá. Az előadást 
középszerűnek mondhatjuk. Megérzett az előadá-
son, hogy a társulatnál jelenleg nincsen a szerel-
mes szakmát betöltő színész. A Jonel nehéz sze-
repével Nagy Imre küzdött meg elismerésre méltó 
igyekezettel, de csak közepes eredménynyel. Vol-
tak egyes jelenetei, melyeket a kellő színvonalon 
exekvált, de igen sok helyen csak másodrendű 
alakká törpült. Ki ezeu nem is lehet csodálkozni, 
hisz Nagy Imre a könnyiivérü múzsa szolgálatába 
szegődött, s itt derekasan megállja a helyét. A 
jó igyekezetért azonban elismerést érdemel. — A 
Szanda sarkalatos szerepét Mibály fy  Juliska 
betegen játszotta s e miatt ezen alak sem érvé 
nyesült úgy, mint a mennyire, tekintve Miliályfi 
Juliska szép tehetségét, rendes körülmények kö-
zött érvényesült volna. Deréki Antal Csuku-ja 
nagy tanulmánynyal s megfelelő  drámai erővel 
volt szemünk elé állítva. Illőbb keretben nagyobb 
hatást ért volna el. — Dicsérettel kell kiemelnünk 
E. Kovács Ilkát (Pia) és Egry t (Barbu) ügyes 
alakításaikért. 

Kedden (aug. 30.) Mibályli Juliska jutalom-
játéka gyanánt a „Megboldogult" került volna 
szinre ; ez azonban a jutalmazandó beteglége miatt 
elmaradt s helyette a „Madarászat vették elő. A 
„Madarász" előadásáról lapuuk egy előbbi számá-
ban már megemlékeztünk, s nem akarván ismét-
lésekbe bocsátkozui, ez alkalommal csak annyit 
jelentünk ki, hogy az előadás összevágó, élveze-
tes és minden tekintetben sikerült volt. 

Szerdán (aug. 31.) Follinus Aurél pályadíjat 
nyert énekes népsziiimíivét „Náui"-t mutatták be. 
Egry (Józsi) és Kovács Ilka (Náni) exczellál-
tak, Deréki (kreutzer Michel), Oláh né (Mol-
nárné), Lip tay (Sándor) és T a j t i E. (Róza) 
ügyesen alakítottak és hatásosan működtek közre. 

Csütörtökön (szept. 1.) Egry Kálmán jutal-
mául a „Rendkívüli előadás" cziiuií vígjáték és 
„Tündérlak Magyarhonban" czimü népszínmű ho-
zattak színre. Mindkét előadás jól sikerült. A 
rendesnél valamivel nagyobb számban megjelent 
közönség élvezetes estét töltött el s a jutalma-
zaiulónak a vékony anyagi eredmény ellensúlyozá-
sára bőven kijutott a tapsokból és bokrétákból. 

Szombaton (szept. J3.) „Csizmadia, mint kísér-
tet", Szigeti József  régi szabású énekes népszínmű-
ve, Ágotay, a társulat komikusa, ki egyszersmind a 
titkári teendőket is végzi, választotta jutalomjáté-
kául. —Egry Sas Istvánt a legapróbb részlete-
kig kidolgozta, igazán tipikus csizmadia volt, még 
pedig a politikus fajtából.  — Ágotay kil.űnö 
Mihály deák volt, valóban beillett „az kanczel-
lár iába" . Oláh né a nyelves csizmadiánét, E. 
Kovács Ilka a sezuiériucs Zsuzsikát, pompásan 
alakitolták. A löbbieK is mind sikeresen működlek 
közre. Agotaynak azonban bekellett érni az er-
kölcsi sikerrel, mert a 170 k>-, mi ez alkalommal 
részére jutott, nem jöhet számításba. * 

Vasárnap (szept. 4.) „Éjjel az erdőn" egé-
szen ujdouságszámba ment, mindnyájan kifogásta-
lanul játszódtak, daczára auuak, hogy a nézőtér 
majdnem üres volt. 

Ma este (kedden) fogják  adni Németh Ign. 
karnagy jutalmául „A peleskei nótárius" t s ezzel 
a társulat be fogja  végezni itteni működését. 

Deréki innen Gyergyószentmiklósra megy ; 
előbb azonban társulatának kiegészítéséről gon-
doskodott, szerződtette a gyergyói közönség előtt 
előnyösen ismert S z a r v a s y t s a M i h á I y f  y 
Juliska helyének betöltéséről is kellő módon gon-
doskodott. — lliszszük, hogy Gyergyószentmiklós 
korrigálni fogja  azt, mit Csíkszereda e jeles tár-
sulattal szemben mulasztott. Kívánjuk, hogy ugy 
legyen! Kgyébiránt a társulatot melegen ajánljuk 
a szinpártoló gyergyói közönség figyelmébe. 

F e l Ü v á N 

Csikvármegye és Csíkszereda közönségéhez. 
Az egész magyar birodalomban ugy a ható-

ságok, mint az egyesületek és társulatok pártkii-
lömbség nélkül élénk tevékenységet fejtenek  ki 
Kossuth Lajos nagy hazánkfia  9ü-ik születésnap-
jának minél impozánsabb módon való megünneplé-
sére. 

Az ünnepély napja szeptember 19-én lesz, a 
mikor is azon templomot, melyben Kossuth La-
jost megkeresztelték, T á I y á n (Sárosulegyében) 
emléktáblával fogják  megjelölni, mely ünnepélyre 
az ország minden részéből készülnek. 

Az országos központi bizottság felhívást,  in-
tézett a vidékhez, hogy minden város és község 
a nemzet nagy tiálioz méltán tegye ünneppé e na-
pot. Egyszersmind felhívta  azon városokat, melyek 
még midezideig Kossuth Lajost nem választották 
meg díszpolgárukká, hogy e napon mulhatlanul te-
gyék ezt meg. Meg is indult a mozgalom minden-
felé  az országban. Csak Csikvármegye az, mely 
még egy hanggal sem árulta el, hogy megünne-
pelni szándékozná e napot, melyen történelmünk 
e kiváló alakja született. 

Felhívjuk a csikmegyei 48-as párt intéző 
bizottságát, hogy vegye kezébe megyénkben a 
kezdeményezés fonalát  s határozza el, hogy felhí-
vást iutéz » vármegye közönségéhez ezfigyben, 

Reméljük, hogy nem fog  egyetlen igaz szé-
kely sem találkozni, a ki megtagadná közreműkö-
dését egy, e napon rendezendő ünnepélytől, mely-
nek minden poutja méltó kell hogy legyen a leg-
nagyobb hazafihoz  : Kossuth Lajoshoz. 

Vessünk félre  tehát minden pártszempontot s 
ünnepeljük meg szeptemberben 19-ét Kossuth La-
joshoz méltóan pártkülömbség nélkül. 

Alakuljon egy nagyobb számból álló rendező 
bizottság, mely az ünnepély programmját megálla-
pítsa. 

Csíkszereda város tartson rendkívüli közgyű-
lést e napon s válassza meg Kossuth  Lajost dísz-
polgárává,  továbbá a város egyik  föutczáját  nevezze 
el „Kossuth-utczának". 

Legalább ennyivel a nagy hazafi  iránt Csík 
is tartozik. Jó  hazafi. 

K U L O N F £ L E H . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap j'avára. 

Csík- Rákosról Leli ne r Márton postamester 
ur a fentuevezelt  czélra 3 trt és 20 krt juttatott 
kezünkhöz a 91. számú gyüjtö-iv kíséretében; 
ezenziven adakoztak: Lázár Albert, Ágoston Fe-
renc 50—50 krt. Lázár László 40 krt. N. N. 
3(1 krt. Fodor György, Péter Balázs, Antal János, 
Fodor Lajos és ('sászár József  20—20 krt. Kósa 
István, Kósa János, Cs. R. 10—10 krt. Bartó 
Mihály, Fodor Imre, Sámsi Lajos 5 - 5 krt. -
K é z d i-V á s á r li e I y r ö I Varga h, polgármester 
ur, Kovács József,  Pataki József,  Tordai Dénes, 
Kovács János és Erdő Bálint rendörök által a 
316. számú gyüjtö-iven eszközölt gjüjtés eredmé-
nyeként 24 frt  és 13 krt juttatott kiadóhivata-
lunkhoz. Ezen összeghez járultak A kézdivásár-
helyi takarékpénztár 2 írttal. Id. Tóth István és 
Török Sándor 1 — 1 frttal.  Orbán Mátyásné 00 
krral. Mihály János utbiztos, Balázs Károly állat-
orvos, Welnreiter János és Kreuiczky Károly 60 — 
50 krral. Jancsó Gyula, Jancsó Dénesné, Pongrácz 
Ilona, Benkö • Sándor, Molnár Józsiás, Turóezi 
Mózes 1848-48. évi honvédhadnagy, Császár Lu-
kács, itj. Dávid István, Welnreiter 30—30 krral. 
Bálint Kálmánné 25 krral. Török Bálint, id. 
Jancsó Mózes, Alberti és Szenkovics, Fejér L. 
fiai,  N. N., N. N., Barla Ferenczné. Dénes Lajos 
kir. közjegyző, Kolonics István, N. N., I). B., 
Gyárfás  Károly, Vajna Károlyné, N. N., Bertalan 
Józsefné,  Páuczél Noé, Benedek Béla vendéglős, 
Dézsi Dániel csizmadia, Benkö Pál, K. Csiszár 
József,  Zalavári Béla. Szabó Mózes szeszgyáros, 
Nagy Ferencz szeszgyáros. Nagy Lajos, Hermann 
Irén, Bede Károlyué, Soós György, ifj.  Tóth Mi-
hályné, Fülöp Józsiás, Kovács Gergely sziics és 
Tiscli József  őrmester 20—20 krral. Gál Lázár, 
Kovács Ferencz és N. N. 15-15 krral. Székely 
Jánosné, Makkai Dániel, Szöcs Károly, Molnár 
Géza, özv. Kovács Ároniié, N. N., N. N., Szöcs 
József,  özv. Molnár Venl uráné, Pitróft  Lajos, V. 
Anna, Mihály Á lámné, Turóezi László, Szász Mó-
zes, Szabó Gyuláné, K. János, Bartha Gizella, Tö-
rök Pál, Csiszár Sámuelné, N. N., M. Széke.y 
Jánosné, Najy Károlyné, Kovács János mészáros, 
Megyaszai István, Maringer Sándor, Mágori Józé-
fin,  itj. Szőcs József  mészáros, Bod Géza, Tor-
dai Jáuos, Zoltáni Györgyné, özv. Jancsó Dánielné, 
László István zenész, Kupán Balázs, Gáspárek 
Józetin, özv, Winczendorfer  Kerdinándné, Szotyori 
Dániel, Séra Imre, H illiázi Dénes, Pál Ferencz, 
Illés András, br. Apor Borbála, itj. Szöcs János, 
Uácz András, Maringer József,  ifj.  Tóth Dánielné, 
Bene. Károlyné, Jancsó Lajos csizmadia. Tóth G. 
István, Cseh Gizella, Blatt Mihály festő,  Bodó 
József  borbély, Jakabos Ignácz fövigyázó,  Szász 
Dénes, D. a., Dávid Gyula, Cz. M., Politzer Ru-
dolt, N. N., György Antal, Császár G, Mágori 
Sándor, Szotyori Dániel, id. Kupán József,  Ma-
gyari András, Szotyori Sándor, Perdi Mihály, Ko-
vács István borárus, Mágori Sámuel szíjgyártó, 
Venczel Ferencz, özv. Györgybiróné, Benkö Béla, 
Popovics András, Nagy Ignácz, id. Jancsó Dániel 
10—10 krral. Özv. Szotyori Károlyné, Szász Jó-
zsef  suszter, Szöcs Ilka G —6 krral. Özv. Szász 
Jánosné, Bedö Ilona, Szász Dénes, Jancsó Ká-
rolyné, Szigeti Károlyné, Vas Károly és Molnár 
János 5—5 krral. 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva . . 27 frt  33 kr. 
Eddigi gyűjtés összege 953 frt  05 kr. 

Főösszeg . . . 980 frt  38 kr. 
azaz: Kilenczszáznyolczvan forint  és38 krajezár. 
Fogadják a buzgó gyűjtök és ueines szívű adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— A gyergyóremetei tűzkárosultak javára. 
A csikmegyei egyetemi hallgatók által mult hó 
27-én rendezett bál tiszta jövedelme 71 frt  1 kr. 
— E. D e é r Kálmán által Gyergyószentmiklóson 
mult hó 28 án rendezett büvészeti előadásnak jö-
vedelme 15 frt  5 kr. 

Lapunk jelen számában 
ki van mutatva . . . . 86 frt  06 kr. 
Az eddigi beküldött összeg . 346 frt  95 kr. 

Főösszeg . . . 435 frt  01 kr. 
— Uj igazgató. A helybeli polgári leányis-

kolánál az özv. Lakatos Jánosné nyugalombavonu-
lása következtében megüresedett igazgatói állásra 

a vármegye által fenntartott  iskolák ügyeit intéző 
iskolaszék által özv. Rieszner Józsefné  úrasszony 
lett meghiva, ki Kassán, az ottani polgári leány-
iskolánál szintén igazgatónői állást foglalt  el. A 
jó hirek és hízelgő ajánlatok, melyek az uj igaz-
gatónőnek idejövetelét megelőzték, azon reményre 
jogosítanak, hogy a nagy áldozatokkal fönntartott 
iskolának ez igazán fontos  állása a lehető legjob-
ban leend betöltve. Ezeu reményben örömmel üd-
vözöljük az uj igazgatónőt és működéséhez sikert 
és szerencsét kívánunk. 

— A közegészségügyi óvintézkedések ellen-
őrlése. Dr. Cseh Károly közegészségügyi felügyelő 
a napokban vármegyénkbe érkezett, hogy az egész-
ségügyi viszonyokat minden nagyobb községben 
megvizsgálja és az óvintézkedések foganatositásá-
sáról is személyes meggyőződést szerezzen. A vizs-
gálatot városunkban f.  hó 4-én vitte keresztül. Tü-
zetesen megvizsgálta a köz- és magánépületeket, 
azok udvarait stb. A mint értesültünk legtöbb ki-
fogása  volt egyeseknél az alkalmatlan helyen fel-
halmozott trágyatelepek ellen s ezek elhordatása 
iránt megtette a szükséges intézkedéseket. 

— Halálozás. P e t r e s Károly m. kir. adó-
hivatali ellenőr, Petres Antal nyugalmazott megyei 
pénztárnok fia  f.  évi szeptember hó 4-én este 7 
órakor a halotti szentségek áhítatos felvétele  — 10 
havi szenvedés — után életének 3f-ik,  boldog há-
zassága 9-ik évében elhunyt. Hűlt tetemei f.  hó 
7-én (szerdán) délután 4 órakor fognak  a csiksom-
lyöi köztemetőbe örök nyugalomra helyeztetni; 
lelkeért pedig az engesztelő szent mise-áldozat f. 
hó 9-én (pénteken) délelőtt 10 órakor fog  a szent 
Péter templomában az Egi>k Urának bemutattatui. 
Béke lengjen porai felett!  ! 

— Kő- és agyagipari szakiskola. A keresk. 
miniszter t. évi julius hó 25-én 29315. sz. alatt 
kell elhatározása folytán  Udvarhely városában még 
ez,, év november 1-én kő-és agyagipari tanmühely-
lyel felszerelt  szakiskola fog  felállíttatni.  — Az 
intézet neve: „Kő- és a g y a g i p a r i á l l ami 
s z a k i s k o l a . " — Az intézetben a kiképzés 3 
osztályon keresztül 3 évre fog  terjedni, ugy az 
egyik, mint a másik szakban. — Ez év november 
1-én az első osztály fog  megnyit tat ni, a követ-
kező 2 év alat fokozatosan  a 2-ik és 3-ik osz-
tályok. — Ezen szakiskolában a tanítás ingyenes. 
— Az iskola növendékei rendes és rendkívüli ta-
nulók : rendes tanulók, kik a fölvételhez  szüksé-
ges okmányok alapján, mint ilyenek lettek fólvéve, 
s kik úgy az elméleti tantárgyaknak, mint a mű-
helygyakorlatoknak kötelezett növendékei; rend-
kívül tanulók bármely iparágban dolgozó azon 
tanonezok; segédek és mestereknek, kik csupán 
egyik vagy másik elméleti tantárgyat kívánják ta-
nulni ; pld. számtant, mértani rajzot, szakrajzot 
vagy szabadkézi rajzot,. — Rendes tanulónak fel-
vétetnek 2 gimnáziumot, 2 reál vagy 2 polgári 
iskolát elvégzett s 12 évet betöltött egészséges 
testalkatú növendékek. Az idén kivételesen fölvé-
teli vizsgálat alapján, az elemi iskolát elvégzett 
növendékek, vagy jelenleg tanoneznövendékek is 
fölvétetnek.  — E szakiskola együttlakással és 
közös étkezéssel is össze lesz kötve. Egész évi 
teljes ellátás : lakás, fűtés,  zilágitás, reggeli, ebéd 
és vacsora 12 hóra 00 frt,  mely összeget akár 
havonként, akár évnegyedenként, de mindig előre 
kell fizetni.  Szegény, szorgalmas, jó magaviseletű 
növendékek részére több ösztöndíjas hely fog  lenni, 
mely abban áll, hogy 3 éven keresztül teljes in-
gyenes ellátásban fognak  részesittetni. Ezen ösz-
töndíjas helyekre, kik folyamodni  akarnak, sze-
génységi, iskolai, orvosi bizonyitványnyal és kereszt-
levéllel fölszerelt  kérésüket „A székely udvarhelyi 
kő- és agyagipari szakiskola felügyelöbizottságá-
hoz Székelyudvarhelytt intézve, legkésőbb foiyó 
év október hó 15-éig adják be. 

— ELADÓ egy teljesen jókarban levő, alig 
használt szoba- és konyliaberendezés, mely áll: 
2 sifonerböl,  1 divánból, 1 kihúzó asztalból (12 
személyre), 1 ruhaszekrényböl, 1 ágyból, 4 nád-
székből, 3 faszékből,  1 konyhaasztalból és l kony-
haalmáriomból; összesen 15 drb. Bővebb értesítést 
nyerhetni a kiadóhivatalban. 
= -A. Tszis lutri JiűzáSaT 

Brilnn, 1892. augusztus 31. 
30 53. 18. 58. 5. 
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Sz. 2567—1892. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csikme-
gye takarékpénztára végrehajtatónak kászonaltizi 
Pataki Andrásné Kolumhán Éva végrehajtást szen-
vedők elleni J15 frt  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai királyi 
törvényszék (csikszentmártoni királyi járásbíróság) 
területén lévő K.-Altiz község határán fekvő,  a 
k.-altizi és feltizi  233. sztjkvben fogalt  1851. hrsz. 
alatti 3 frt,  4133. helyrajzi sz. alatti 8 frt,  8831. 
hrsz. alatti 15 frt.  8869. hrsz. alatti 3 frt,  13405. 
hrsz. alatti 9 frt  becsértékü, — és a 208ii. sz. 
tjkvben foglalt  93 t, 934. hrsz. alatti 400 frt  becs-
értékű egész ingatlanokra az árverést a fennebb 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi 
szeptember hó 29-ik napján délelőtti 9 órakor Ká-
szon-Altiz község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/,-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ábau jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 333.J. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek p bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szaoályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi junius hó 15-éu. 

S á n d o r .A-l"bort, 
kir. jbiró. 

as.-ud varhelyi gépraktárában 
rendelkezésre áll 2 készlet szalmarázóval 

ellátott, 2 lóerejii 

S £ c s é p l ő g é p . 3 5 
Ezek bárki által az alábbi jutányos teltéte-
lek mellett azonnal átvehetők, még pedig 
tekintettel az idő előhaladottságára, leszállí-
tott áron, 3 évi törlesztésre. — A részletek 
évenként cséplés után fizetendők;  azonban 
100 frt  előleget az átvételnél kell lefizetni. 

Sz. 1681-1892. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
várhegyi Gáfton  Péter végrehajtatóuak odavaló 
Marosán Mária végrehajtást szenvedő elleni 52 frt 

— kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság) területén 
levő Gyergyó-Várhegy község határán fekvő  a 
gyergyóvárhegyi 1. sz. tjkvben A f  l. rendszám 
és l/a. 1020, 1022. hrsz. alatt foglalt  ingatlanra 
38 frt,  a 2. rndszám. é.s 2/,. 1002, 1004. 1007, 
1009, 1013. 1014, 1027. hrs/.ra 70 frt;  a 3,rdsz. 
és 16, 17, 18, 19, 20 hrszám a. felvettingitlanra 
az árverést 197 frtban  megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1892. évi szeptember hó 17-ik nap-
ján délelőtti 9 órakor Gyergyó-Várhegy községhá-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-ât készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. tcz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 
8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szeutmiklóson, 1892. évi julius 
hó G-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

XÖ116 I g p A c z , 
kir. aljbiró. 

Szám 661—1892. á. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

A csikvármegyei m. kir. államépitészeti hi-
vatal területén levő Méjjasfalva—csikgyimesi  és 
Kolozsvár—Szászrégen—tölgyesi állami közútakon 
1893, 1894, 1895, Í896, 1897. és 1898. években 
eszközlendő kavics-szállítás biztosítása végett a 
folyó  1892. évi szeptember (hó 30 án a kereske-
delemügyi in. kir. minisztérium és a fent  nevezett 
államépitészeti hivatal helyiségében zárt írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás tartatik. 

Felhivatnak ennélfogva  vállalkozni kívánók, 
hogy ajánlataikat a kereskedelemügyi m. kir. mi-
nisztérium segédhivatalainak igazgatójához, vagy 
a fenuemlitett  államépitészeti hivatalhoz czimezve, 
legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap délelőtti 10 
órájáig nyújtsák be. A később beérkezett ajánla-
tok, valamint általában a bármikor beérkezett 
táviratok és utóajánlatok figyelembe,  vétetni nein 
fognak. 

Az ajánlatok 5 pecséttel zárt boritékán a 
czimzésen felül  világosan kiírandó az államépité-
szeti hivatal és azon állami közút neve, melyre 
az ajánlat vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalban 
átvehető ajánlati és felosztási  kimutatási minta 
szerint teendők meg. 

Azon esetben,_ ha ajánlattevő a kereskedelem-
ügyi miniszter ur <") Nagyméltósága által elfoga-
dott s az államépitészeti hivatalnál kitett kömin-
tától eltérő kőanyagot kívánna szállítani, — ennek 
saját pecsétjével ellátott két mintáját ajánlatához 

mellékelni s egyúttal a felosztási  kimutatás 7. ro-
vatában a termelési helyet is megjelölni tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter ur ő 
nagyméltósága által elfogadott  s az államépitészeti 
hivatalnál kitett mintával azonos vagy bár attól 
eltérő, de legalább is oly minőségű anyagra kell 
vonatkoznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók 
s mindegyik ajánlattevő ajánlatának beadásától 
számított 8 hétig kötelezettségben marad. 

Az államépitészeti hivatal területén átvonuló 
minden egyes állami közúti .vonalra külön ajánlat 
nyújtandó be. 

Az állami közúlaknak csupán egyes részeire 
tett ajáulatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Ugy az ajánlat, mint a hozzámellékelt felosz-
tási kimutatás, szabályszerüleg bélyeggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó. 

A bánatpénznek az állampénztárba) vagy 
adóhivatalba történt befizetését  igazoló nyugta az 
ajánlathoz csatolandó. 

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szol-
gáló felosztási  kimutatásban kitett mennyiség után 
az ajánlati árak összegének 5°0-át kell kitennie. 

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
melléklendő. 

Azoknak, az ajánlattevőknek, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatott,  bánatpénze az árlejtés ered-
ménye feletti  határozathozatal után tog kiadatui, 
illetve az intézkedés a kiadatás iránt megtétetni. 

A telt ajánlat vállalkozót azonnal, a kincs-
tárt azonban csak azon naptól fogva  kötelezi, 
melyen azt kereskedelemügyi miniszter ur Onagy-
méltósága elfogadja. 

A szállítási szerződés és részletes feltételek, 
az ajánlati minta s ennek mellékletét képező fel-
osztási kimutatás és köminták az államépitészeti 
hivatalnál a szokott hivatalos órákban átvehetők, 
illetve megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredán, 1892. augusztus hó 31-én. 
A hivatal főnöke: 
Pap Domokos. 

ooooooooooooooooooooooooooo 

SSFILSFSXA I 
, ( 7 -f.-2)  ( E S K Ó E ) 
visszaesés nélkül gyógyítható. 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult. 
Bővebb értesítést ad postabélyeg be-

küldése mellett 
„Office  Sauitaa" Par i» 
30, Fanbonrg Montmartre. 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N 
könyv- és papirkereskedése és irószer-raktára Csíkszeredában. 

Ajánlja egész újonnan fölszerelt  raktárát mindenféle 

és i s k o l a i k e l l é k e k b ő l u. m.: vonalzók, palatáblák, tiztázati és rajzfíízetek,  igen jó plajbászok, irótollak, közönséges és di-
szes tollnyelek, tolltartók, tintatartók; — rajzeszközök, körzők, festékek  és festőecsetek,  egyenes és háromszög vonalzók: többféle 
táskák, könyvszijjak; felvételi  és mulasztási naplók stb. stbbiből. 
•fi  • • "J^n,ía dús választékú Uzleil-, jegyző-, ima- és énekeakony veit. — Úgyszintén kaphatók: Vegyes 
iijusagi iratok, Mulattató képes meséskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és tüzetes kiadványok. 

Jól berendezett p S L p f L l T l J L Z l e ' t é T D e a Q .  kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, 
jó rajzpapir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló s mindenféle  színes és selyempapírok. — Igen na?yválasztékú 
levélpapírok angol és franczia  gyártmányú  diszes dobozokban 30 krtól 2 frt  50 krig; — dús választék névnapi kártyákból, 
díszes emlékkönyvek, albumokból és a legújabb ballerinához szükséges alkotó részek és diszitékek, ugy szintén 

B V l i é s z B a 1 1 e i i n â k . 
• 1 • - K ü | f j " ° 8 e n , a i í u i l i a  e l i s m e r t jóm in ő s é g U l ekete tintáit nagyban és kicsinyben; továbbá: piros carmin, lüla, 

kékszínű  és jegyzőtintáit;  festékeit,  olvasztott  mézga (gummi),  pecsétoiaszk,  ragasztó  ostya, szines irodai  spárga stb. stb. 
Úgyszintén ajánlja a sajátÁkiadásában megjelent és nagy elterjedésnek őrvendő 

O E 3 O -w 
cimii ima- és ének könyvét; „Erények gyöngyé"-1. „Halotti zsolozsmák és szertartások könyvé"-t, „Irva-olvasásM Csik 
megye foldrajzá"  t, „A San Pietro di castello i büvésznö"regény Velencze hajdankorából: - Jcsikvármeírve közgaz-
dasági allapota és a székely kivándorlás-; „Erdei kihAgási napló- erdőőrök részére " K 0 Z ° a Z 

Ny. Györgyjakab M. Cskzereda, 1892. 


