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Molnár Ákos a központban. Vi tos Mózes Álcsikon. 

F ö l h ívás előfizetésre. 
A ,CSIKI LAPOK" VI. évfolyamának 

január — márczius havi 1-ső negyedére uj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egészévre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (G frt.) 
l'gyan ezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátralékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgvjakíib Márton 
könyvkereskedése) beküldeni "ziveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredábnn 
Györgyjakab Márton, Gvergyó-Szentmíkló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1894. január hó. 
-A. „CsJ . l s i L a p o l e " 

szerkesztője ús kiadója. 

A csíki hitel és a megyei alapok-
Az a nagy pénzügyi válság, mely a tél 

eleje óta kezdett országunkban érezhető 
lenni, Csikinegyét is érintette hullámcsapá-
saival, mert itt is éppen ugy. "«int a többi 
vidéken, a pénzerők megszorították a hitelt. 

.Sajátságos, hogy nálunk Csikinegyében, 
hol annyi a nagy tőkét képviselő megvei 
alap, hol az árvapénztár nagy mennyiség-
ben kénytelen az adóhivatalnál elhelyezni 
pénzeit, mégis Gyergyó-Szentmiklóson, Csik-
Szeredábnn és Csik Szentmártonon magán-
tőkéből megindult takarékpénztárak szolgál-
tatják ki a közönség hitel igényeit. 

Ezen pénzintézeteknek azonban nincsen 
nagy alaptőkéjük, ugy, hogy pénzforgal-
muknak közel felét  nem csiki, hanem bras-
sói, marosvásárhelyi vagy leginkább buda-
pesti pénzforrások  szolgáltatják. 

Hogy vájjon ez jó-c a csiki közgazda-
sági viszonyokra, az kitilnik a következők-
ből : A fent  érintett csikmegyei pénzintéze-
tek nein rendelkezvén elég nagy alaptőkével, 
a szükséges hitel tőkének legnagyobb részét 
idegen pénzpiacztól szerzik be. Ez idegen 
pénzerők nem olcsó kamatláb mellett bo-
csátják pénzeiket rendelkezésre és igy miután 
a csiki pénzintézetek is mondhatni csupán 
a közvetítésért szintén tekintélyes százalékot 
igényelnek, nem lehet csodálkozni, hogy az 
a csiki ember, gazda, vállalkozó vagy ke-
reskedő, ki váltó hitelét akarja értékesíteni, 
a kölcsön tőkéhez csak 9, 10, vagy 11 
százalék mellett juthat. 

Már mostan a hitel igénybe vételének 
•zen nagy járuléka nemcsak valóságos ano-
mália a mai korban, midőn a betétek után 
csak négy százalékot kapunk s az állam-
papírok közUl is csupán egy van, a regálé 
kártalanítási kötvény, mely 4'/i  százalékot 
fizet,  hanem igazán oly nagy teher is, a 
mely mellett a megye közgazdasági viszo -

gozhatnak. Hiszen 9 — 11 százalékos hitel 
egészen megdrágítja az életet; mert az a 
gazda, mely kölcsönéből beruházást tesz, 
terményeinek előállítási árát drágítja meg 
akkor, midőn az általános kamatlábnál ma-

4 korona (2 frt.)  j gasabb és drágább kamatot fizet;  az a ke-
reskedő. vagy iparos pedig, ki áruinak hát-
rálékos vételárát, vagy beszerzési árát ilyen 
magas kamatú kölcsönnel egyenlíti ki, kény-
telen maga is ezen inasan kamatlábhoz még 
a maga személyes üzleti hasznát is a ve-
vőktől szedni be ; s az a vállalkozó is, ki 
vállalatának egyik vagy másik részét nem 
a saját erejéből birja létesíteni, hanem hitel 
alakjában igénybe veszi munkája egy bizo-
nyos hányadának értékét is, az bizonyára 
nehezen fogja  magas Összegre felvinni  vál-
lalkozói nyereségét, ha ebből egy bizonyos 
részt a magas kamatra kell juttatni. 

De a csikmegyei pénzforgalomnak  a 
mai keretek között való mozgása nem csak 
a most vázolt hátrányos oldallal bír. hanem 
egy további nagy baj az is, hogy az even-
ként fizetni  kötelezett í.iagas kamatoknak 
tekintélyesebb része kimegy azon budapesti, 
vagy brassói pénzerőkuöz^ a niulyek a pénzt 
szolgáltatják. 

]Ia méff  ezen magas kamat itt bent 
O « 

Csíkban maradna, csíki emberek kezei kö-
zött, oz a tekintélyes összeg ujból Csikme-
gyében nyerne elhelyezést és ez közvetlen 
megint előnyére szolgálna a közgazdaságunk 
egvik vagy másik ágának. Igy azonban, 
midőn évenként tekintélyes tőkét képviselő 
kamat mennyiség vándorol ki Csiktnegyéből, 
ez által nemcsak szegényebb lesz az úgyis 
tőke szegény C.sikmegye, hanem elősegítjük 
magának a pénznek megdrágulását is. 

Én azt hiszem, hogy kellő okkal és 
móddal a v á r m e g y e tulajdonát képező nagy 
alapoknak egy bizonyos hányad részét a 
jelenlegi kezelésnél jobban lehetne értékesí-
teni akkor, midőn Csikmegye közgazdasági 
hitelét egy bizonyos hányadrészben maguk 
ez alapok elégítenék ki. Igen természetes 
azonban az, hogy a hitelnyújtás nem a je-
lenleg érvényes formák  között történhetnék. 
Hiszen már maga azon körülmény, hogy a 
megyei alapok olcsóbb kamatlába daczára a 
közönség nagyobb része a magasabb száza-
lékkal dolgozó takarékpénztárakhoz fordul, 
eléggé mutatja azt, hogy a mai korban el-
avult már a hitel nyújtásnak azon nehézkes, 
fnrmalitásos,  nagy utánjárásokkal egybe-
kapcsolt és mégis lassú módja, melylyel a 
megyei alapoknál eljárnak. Dc hiszem to-
vábbá azt is, hogy e megyei alapoknak 
más formában  való kezelése nem veszélyez-
tetné az alapok vagyonát; mert hisz ennek 
megakadályozására nem kell egyéb, mint-
hogy az adósok szolid és hitelképes adósok 
legyenek. Már pedig, hogy ezeknek kiválo-

tehet a csiki különböző takarékpénztárak 
története, mely nem igen mutat fel  a meg-
ítélésben való csalódást s még kevésbé va-
gyoni veszteséget. 

Beismerem, hogy e kérdés sok megfon* 
tolást s minden oldalról való megvitatást 
igényel, de másrészt az is tény, hogy Csik-
megye közgazdasági hitel Ugye rendezést és 
segítést szükségei, erre pedig mindenesetre 
tekintélyes faktor  lehet a megyei alapok 
vagyonának egy bizonyos hányadrésze, sőt 
az igazat megvallva, ez lenne a voltaképeni 
igaz rendeltetése. 

Molnár  József. 

Ujai, vagy vállalkozási ereje nehezen virá- gatása nem lehetetlenség, a mellett tanúságot 

Cs ikvármegye törvényhatósági 
bizottsági gyűléséről . 

(' s i k-S z e r e da, jan 1. 
Megyénk törvényhatósági bizottsága által 

mult évi ilecz. hó 30-án megtartott rendkivüli 
közgyűlésben előadott tárgyak közül a kővetkező-
ket jegyeztük fel. 

Az előre kiküldött meghívó bizottság élén 
Mikó Bálint főispán  ur a teremben megjelenvén 
elnöki székét elfoglalta,  s annak bejelentése mel-
lett, hogy a közigazgatási ügykezelést ngy a járá-
sokban, Uiiat a központban eszközölt beható vizs-
gálat után rendben levőnek találta, a gyűlést rö-
viden megnyitotta, 

A mult évben szentesítést nyert törvényezik-
kek kihirdetése után kereskedelmi miniszter nr 6 
nagyméltóságának a közutak törzskönyvezése tár-
gyában kelt s annak költségeit megtagadó magas 
leirata vétetett tudomásul, azon kijelentéssel, hogy 
az útalapban rendelkezésre álló pénzösszeg nem 
lévén, állam segély nélkül a törzskönyvezést lehe-
tetlennek tartja, s azért ujabbi felirattal  járul 
nevezett miniszter úrhoz. 

Vallás és közoktatásügyi miniszter urnák a 
Csik-Szeredában 1893-ra kirótt kepefizetés  ellen 
egyik állami tisztviselő által beadott felebbezés  foly-
tán az ügy érdemében a törvényhatóságtól vélemé-
nyes jelentést kérő leirata felszólalást  provókált, 
még pedig Domokos János szeredai plébános ré-
széről, a ki a kepekivető egyháztanács eljárásának 
helyességét igyekezett bizonyítani. 

A dolog annyiban érdekes, mert közoktatási 
miniszter ur a közigazgatási bizottságnak ezen 
tárgyában hozott határozatát illetékességi szem-
pontból megs>misitette s az erdélyi gyakorlat 
figyelmen  kivitl hagyásával kijelentette, hogy az 
egyháztanács által kivetett ,kepe elleni feliebezé-
sek elbírálására nem a közigazgatás, hanem az 
egyházi hatóságok illetékesek, s csakis az igy ke* 
letkezett határozatok végrehajtása képezi a közi-
gazgatási hatóságok feladatát. 

Kzen döntvényt a közigazgatási bizottság té-
ves informáczióból  szármozottnak s az eddigi gya-
korlattal merőben ellenkezőnek tartván, annak 
visszavonása iránt feliratot  intézett emiitett mi-
niszter úrhoz, a ki az ügynek végeldöntése előtt 
a törvényhatóság véleményét is bekérte. 

A vármegye alispánja által szövegzett terje-
delmes, s az ügyet részletesen megvilágító véle-
mény egyhangúlag el is fogadtatott;  de egyúttal 
határozattá emeltetett Molnár József  képviselőnek 
ezzel kapcsolatosan előterjesztett és kellőleg meg-
okolt azon indítványa is, hogy az 1848 évi erdélyi 
országgyűlés által annak idején kifejezett  s a rö-
vid időn elkövetkezett szomorú események miatt 
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érvényre nem juttathatott követelményeknek, vagyis 
• kap* országos alapból való megváltásának ér-
vényre juttatása végett a képviselőházhoz falirat 
intéztessék. 

Ugyancsak egy a megye alispánja által a 
vizjogi törvény módosítását tervező, a földmivelési 
minisztsr által leadott törvénytsrv «gyes intézke-
déseivel szemben szerkesztett terjedelmes, a viz-
használati [jognak mikénti alkalmazására vonat-
kozó véleménye fogadtatott  el minden észrevétel 
nélkftl. 

Kereskedelmi miniszter urnák a csíki vasút-
építés tárgyában az augusztusi közgyűlésből inté-
zett törvényhatósági felterjesztésre  adott válasz-
leirata sajnálattal vétett tudomásul. Nem fogadta 
ngyanis el, nevezett miniszter ur a törvényhatóság 
azon .határozatát, melyben kijelentetett, hogy a 
vasútépítésére megszavazott 700,000 frt  megyei 
segély csak az esetre biztosíttatik, ha az építés 
1894. márczius végéig minden irányban kezdetét 
•eendi; nem pedig azon okból, mert mig egyfelől 
ezen kikötés egy már jogerejQleg elválalt kötele-
zettség egyoldalú megváltoztatására vezetne, más-
felől  a vasút engedélyezéséhez szükséges törvény-
hozási felhatalmazás  kieszközlése biztos kilátásba 
egyhamar nem helyezhető ; azonban minden lehető 
intézkedés meg fog  tétetni arra, hogy a székely 
vasúthálózat, mint az tervbe vétetett legkésőbb ez 
év végéig biztosíttassák. 

A tőrvényhatóság erre kijelentette, hogy ha-
bár kereskedelemügyi miniszter urnák feunebbi  le-
irata megnyugtatásul szolgál arra nézve, hogy 
•zen régóta vajúdó 'ügy nemsokára végkifejlésé-
bez segittetik ; még is a vármegye nem titkolhatja 
el azon aggodalmát, hogy a kérdésben forgó  hatá-
rozatának e részben való meg nem erősítéséből oly 
elodázások származhatnak, melyek magára a köz-
vetítő vármegyére lesznek káros hatással. 

Jóváhagyólag vette a törvényhatóság tudo-
másul a megye alispánjának azon intézkedését, 
melyei jó előre gondoskodott arról, hogy Jókai 
Uór koszorús költőnk összes munkái a vármegye 
könyvtára, esetleg a somlyói főgimnázium  szá-
mára a megyei nevelési alapból 200 frttal  megvé-
tessenek, s egyúttal a folyó  hó ti-án kezdődő ju-
biláris ünnepélyen a vármegye képviseletére Dr. 
Tódor József,  Mikó Árpád, Molnár József,  Györlfy 
Gyula képviselők és Dr. Bocskor Károly egyetemi 
tanár kéretett fel, 

A községi és körjegyzőknek fizetésüknek  GoO 
frtra  való felemelése  iránt beadott kérésük a köz-
ségi töryény rendelkezéseivel szemben figyelemben 
nem vétetett, s azzal az illető községek képviselő 
testületeihez utasíttattak. 

a). A megyei igazoló választmányba kijelöl-
tettek a közgyűlés részéről Gál Kndre, Nagy 
Sándor, Bartalis Ágost, Kovács István és (íyörffy 
Ignácz; főispán  nr által 'kineveztettek : elnökül 
Dr. Molnár József,  tagokul: T. Nagy Imre, Fejér 
Antal Szántó József. 

b), Az árvaszéki ülnökök mellé szavazó bi-
rákul: Nagy Sándor, Dr. Fejér Antal. 

c), Árvaszéki elnök \ helyettesül Székely 
Károly. 

d), Lóavatási bizottsági elnökökké: Csik-
Szeredába LázárJDomokos, Gyergyó-Szentmiklösra 
szárhegyi Nagy Imre. 

e), A lótenyésztési bizottság e Inökéül felké-
retett Mikó Bálint főispán  ur. 

Q> A jegyzői szigorló bizottságba beválasz-
tattak : Szántó József,  Dr. Fejér Antal. 

g), Szereda városba a képviselő testület vá-
lasztására elnökül kiküldetett Gál Kndre. 

h), A kör- és községi jegyzők nyngdij 
választmányába a törvényhatóság részéről kikül-
dettek: Lázár Domokos, Nagy Sándor az egylet 
részéről: Császár József,  Lürincz Vilmos, Balázs 
Dénes, Balázsi Lajos és Bocskor Károly; a vá-
asztmánynak pedig tagjai az alispán, főjegyző, 
tisztiügyész és főszámvevő. 

Ezeken kiviil az összes községek 1893 évi 
majorsági vagyonáról vezetett számadások meg-
vizsgálására megfelelő  számú elnökök küldettek ki. 

Ez után a közigazgatási bizottság tagjai kö-
zül megbízatásuk idejének lejárata miatt kilépett 
ifj,  Molnár József,  (Jyörffy  Ignácz, Bocskor lléla, 
Fejér Antal, Száva Lukács helyett titkos szava-
zattal, valamint a szeredai szolgabíróságnál rend-
szeresített második szolgabírói állásra nyilt sza-
vazattal a választás elrendeltetvén, annak ered: 

ménye az lett, hogy a közigazgatási bizottsági 
tagságra előbbiek Száva Lukács kivitelével meg-
választattak, utóbi helyett pedig legtöbb szavazat-
tal megválasztatott Bándi Vazul somlyói főgimná-
ziumi igazgató ; mig a szolgabírói állásra pályá-
zott Szász Lajos szeredai rendőrkapitány és Bocs-
kor Antal közigazgatási joggyakornok közül az 
előbbi választatott meg 60 szavazattal 39 ellenében 

Szabolcs megye közönsége megkeresése foly-
tán Bessenyei György emlékére emelendő szobor 
költségeire 50 frt;  Békés megye közönsége áti-
rata folytán  pedig Erkel Ferencz zeneköltő emlé-
kére felállítandó  szobor javára szintén 50 frt  a 
havasi javak pénztárából adományoztatni hatá-
roztatott.' 

Békés megye közönségének a párviadalok 
megakadályozása tárgyában teendő törvényhozási 
intézkedések ügyében a (képviselőházhoz intézett 
felirata  azonos szellemű felirattal  pártoltatott. 

Ez ét után több községi ügyek és magán 
kérvények intéztettek el, s a gyűlés csak délután 
3 órakor ért véget. — 

Az útadó. 
A nem régiben életbe iépett ú t a d ó meg-

állapításánál egy kis, de mélyen sértő igazság-
talanság jutott érvényre, a mely ellen az igazság-
érzet mélyen felháborodik,  A dolog ebben áll: 
az 1800. évi törvény I. t.-cz. 23. §-a értelmében 
törvényhatósági útadó ezimén m i n d e n k i r c 

„ k ö z s é g i a d ó t e r m é s z e t é v e l " biró 
pótadót vettetik ki. S bár az egész törvényben 
k i v é t e l n e k n i n c s h e l y e , mégis a ke-
reskedelmi miniszter ur 1892. évi október 20 án 
58,753. sz. a. rendeletet bocsátott ki, melyben 
kimondta, hogy az államhivatalnokainak, a tör-
vényhatósági tisztviselőknek és hivatalnokoknak, 
továbbá a néptanítóknak, körjegyzőknek illet-
ményeik után a törvényhatósági joggal felruhá-
zott városokban előirt kereseti adója alapján 
az 1890. évi I. t.-cz. 23. §-ában emiitett törvény-
hatósági útadó ki nem vethető s ha az útadót 
az illetők már befizették,  az visszafizetendő. 
Ennek kapcsán több törvényhatóság kérdést 
intézett a minisztériumhoz, hogy az az adómen-
tesség a lelkészekre kiterjed e ? Mire a többek 
közt a válasz ez lón „Értesítem egyúttal (a 
czimet), hogy az előbb idézett körrendeletem-
ben foglalt  utadömentcssé^et, a miniszterelnök 
úrral egyetertőleg, az lSt>(j. é v i XXII. t.-cz. 
i;$M. >j-á n a k m ás o'd ik b e k e z d é s e a l a p -
j á n a törvényhatósági joggal felruházott  váro-
sokban állandóan lakó lelkészekre, illetve ezek-
nek ama javadalmaikra is kiterjesztem, melyeket 
kizárólag az illető egyházközségekben viselt 
lelkészi hivataluk után élveznek. (Rend. Tár. 
1H03. I. II. füz.  li'Jti. I. 

Erre ismét kérdést intéztek e minisztérium-
hoz, hogy „vajjoo csjk a törvényhatósági joggal 
bíró, városokban lakó, vagy a f a l u s i  l e l -
k é s z e k i s m e n t e s e k - e az ú t a d ó t ó l ? 
Erre a miniázter ur a kalocsai érsek ő Exellen-
cziájához irt 3.'>35. sz. leiratával kijelentette, 
hogy: az 1SSC. évi XXII. t.-cz. 138. §. második 
bekezdése alapján csakis az önálló törvényható-
sági joggal felruházott  városokban lakó lelkészek 
menthetők fclu,  vagyis a falusiak  kötelesek 
lizetni. 

De nézzünk bc egy kissé a dologba. 
Miután az 1890. évi I. t.-cz. kivételt nem 

ismer, sót ennek 23. S-a „m i n d e n k i r c u ki-
veti az útadót, tehát a miniszter ur a városi 
hivatalnokokat cs lelkészeket az 1886. évi XXII. 
t.-cz. 138. §-& alapján mentette fel,  melynek első 
bekezdése igy szól: Az államhivatalnokai, a 
katonatisztek, honvédtisztek, a törvényhatósági 
tisztviselők és hivatalnokok, a néptanítók, kis-
és nagyközségekben a kör, illetőleg községi 
jegyzők, htvatalaik után járó fizetéseiktől,  ille-
tőleg nyugdijaiktól k ö z s é g i a d ó t nem 
tizetnek." A második bekezdés pedig igy szól 
„Hasonlólag nem lizetnek a l e l k é s z e k s e m 
azon javadalmaiktól, melyeket kizárólag az illető 
egyházi községben viselt l e l k é s z i hivataluk 
után élveznek". 

íme az 1880-iki XXII. törvény városi és 
falusi  lelkészek között nem tesz különbséget. 
Ez a „ k ö z s é g e k r e n d e z é s é r ő l " és 
„ k ö z s é g i a d óa-ról szól. Törvényhatósági 
adóról szó sincs. Itt városi és falusi  lelkészek 
egy törvényszakasz alapján állanak. Ha tehát 
a miniszter ur e szakasz alapján felmentette  a 
városi lelkészeket, akkor jog és igazság szerint 
tel kellett volna menteni az általában szegényebb 
sorsú falusi  lelkészeket is. De azt sem lehet 
érteni, hogy ha felmentette  az 1886. évi XXII. 
t.-cz. 138. § ában elősoroltakat, miért tett kivé-
telt egyedül az ott meg nem különböztetett 
falusi  lelkészekre? 

Kérdés, hogy milyen adó az útadó ? Nem 
állami; de hogy milyen: arra nérve világosan 
szólnak e két töryény alapján maguk a pénz-
és kereskedelemügyi miniszter urak rendelete 
ugyanis.: 

59,558. A kereskedelemügyi m. kir. mi-
niszter úrral egyetértőleg kijelentettem, hogy 
miután az 1890. évi I. t. cz. 23. §-a alapján 
fizetendő  útadó az 1872. évi XXXVI. t.-cz. 19. 
i-a és az 1886. évi XXII. t.-cz. 14. §-a értelmé-
en k ö z s é g i a d ó t e r m é s z e t é v e l bir, 

a fővárosban  és a törvényhatósági joggal fel-
ruházott városokban lakó állami tisztviselők 
állandó illetményeikre illetőleg nyugdijaikra esö 
állami adó után az 1886. évi XXII. t.-cz. 138. 
§-a rendelkezésénél fogva  útadóval meg nem 
róhatók. Kelt Budapesten, 1892. évi október 
15-én. Wekerle, s. k. (Rend. Tár. X. íüz. 2880. 
1.) E szerint tehát a z ú t a d ó t i s z t á n k ö z -
s é g i a d ó s ha leimentésnek helye van : akkor 
az 1886. évi XXII. t.-cz. 138. §-a az ott felso-
roltak mindenikére szól, vagy egyre sem. 

A kereskedelemügyi miniszter ur ujabb 
rendeletében az u t a a ó t nagy városokban 
k ö z s é g i , a községekben pedig t ö r v é n y -
h a t ó s á g i adónak nevezi. Furcsa és érthetlen 
megkülönböztetés. Útadó ez ott is, itt is. Mind-
két helyt a törvényhatóság veti ki. A városi 
törvényhatóság a városi lakósokra, a megyei 
törvényhatóság a községi lakósokra. Ott is, itt 
is csak községi adó. Tehát az alól a k ö z s é g i 
l e l k é s z e k , j e g y z ő k é s n é p t a n í t ó k 
is ép ugy felmentendók,  mint a városiak. Nem 
irigyeljük a városiaknak nyújtott e kedvezményt, 
de hát miért ezen érzékenyen scrtö megkülön-
böztetés ? Vagy a lalusi pap, jegyző és néptanító 
ezer nélkülözés és jóval csekélyebb fizetés  mel-
lett nem annyi és oly szolgálatokat teljesít a 
hazának, az államnak, a nemzetnek, nem ugy 
hordozza az adóterheket, nem ugyanazon jogok-
kal bir, mint a városiak ? 

Felvetettem a kérdést itt is. Bizalommal 
kérem országgyűlési képviselőinket, nézzenek 
utána a dolognak, tegyék interpelláció tár-
gyává az ügyet s kérdezzék meg a miniszter 
urakat, miért mérnek más és más mértékkel 
egyiknek és másiknak: 

Falusi. 

L E V £ L E Z E S . 
Szépvizi levél. 
(' s i k-S z é p v i z, január 5. 

Nem tehetem, hogy egyes napi eseményekről 
e lapok terén visszhangot ne adjak. 

Mint tudjuk, a törvényhatóság s az ezt helyben-
hagyó belügyminiszteri határozat alapján ez évi 
január l-jével kezdödöleg a csikszépvizi szolgabírói 
hivatal székhelye Csik-Szereiába helyeztetett át. 

A csikszépvizi kör fájó  szívvel vált meg e 
hivataltól, mert e hivatal eltávozása érzékenyen 
érinti mind a községet, valamint a kört szellemi-
leg s anyagilag is de nem csak a hivatal, hanem 
az abban működő személyek eltávozása is mara-
dandó emléket hagytak a mi lelkünkben, mert a 
hivatalban tanúsított humánus bánásmódjuk és társa-
dalmi viselkedésük min.lig feledhet  len marad előttünk. 

A fájó  válás közepette épen ezen személyi 
tisztelet és nagyrabecsülés hozta létre azon bucsu 
társas összejövetelt, mely mult év deczember 27-én 
estn a „Száva K.u-féle  nagyteremben tartatott; a 
hol mintegy 41-en vettek részt s melyen nem 
hiányoztak a szellemes felköszön  lések sem. 

Midőn e helyen is Isten liozzádat mondunk 
a személyeknek, kívánjuk, hogy valamint eddig a 
hazafias  erély tette munkájukban szorgalmassá, 
ügy buzgóvá s alkotmányos érzületük humánussá, 
ugy ezután is magyar hazánk belszervezetének 
minél erősebbé tétele — melynek első és legfőbb 
bástyája a jó közigazgatás — vezesse nemes in-
tencziójukbau s hogy ezt munkálhassák hosszú 
életet s jó egészséget is óhajtunk hozzá! 

Kár, hogy a dicséretet érdemlő reudezük 
szélesebb körre is ki nem terjedtek. 

Midőn a válás szomorú liirét adom, ezzel 
kapcsolatosan egy örvendetes eseményt is regisz-
trálhatok, ugyanis: 

A csikszépvizi iparosok Szabó Ferencz derék 
szijjgyártó és Sclitulmüller Antal indítványára e 
hó 1-én „iparos olvasó-egylef-et  alakítottak, 
melynek nyomban 36 tagja lett. 

Ideigleues elnökké, választatott: Eszenyey 
Mihály jómódú iparos ; jegyzővé ifj.  Kozma Já-
nos szorgalmas iparos; pénztárnokká: Szabó Fe-
rencz ; gazdává: Péter József. 

Az alapszabályok elfogadtattak  s fel  is ter-
jesztettek jóváhagyás végett. A tagsági dij 2 frt 
50 kr, vidékié 1 frt  50 kr. 

Egyelőre a következő lapok rendeltettek meg: 
„Budapesti Hírlap", „Magyarország", „Csíki La-
ipok" és egy „Iparos Lap". 
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Az iparosok — miután számban sokan van-
nak — ez által egy rég óhajtott nemes ügyet ka-
roltak fel  és intéztek el. 

Adja Isteu, hogy minél tartósabb legyen s 
az önművelődés kulturája minél jobban felvirágoz-
zék ! 

Kixhani.ialji. 

Újévi tisztelgés, országos kath. nagygyűlés és 
lurdi zarándoklat 

Az alcsiki esperes kerületi papság — a távol 
eső kászoniak kivételével — teljes számban meg-
jelenve 1894. január 2-án az emberi tekintetek 
által törbetlen, meggyőződéseiben határozottan 
.erős jellemű derék főnökénél  tisztelgett s a jelen 
ldők komor jellegű hatása alatt határozott kife-
jezést adou bizalmának, ragaszkodásának s főleg 
as ősszestartásban megnyilatkozó szellemi erőnek, 
melyre ma oly nagy szükség van s mely előtt a 
közös hazát fenyegető  veszély idején minden magán 
érdek eltörpül. 

A kerületi papság egyúttal felhasználta  az 
alkalmat a kormány egyházpolitikai javaslatai által 
megteremtett szomorú helyzet megbeszélésére s 
tfkintettel  arra, hogy az egyház feje,  szentséges 
Atyánk és az Összes magyar püspöki kar nyilat-
kozott s kimondta, hogy a kormánynak a polgári 
házasságról, a vallás nélküliségről én zsidó reczep-
tzióról (a zsidó vallásnak a kath. vallással egy-
rangntá tételéről) szóló javaslatai a katholikus 
bitelvekbe ütköznek s megtámadják és veszélyez-
tetik azon Isten által felállított  biterkölcsi alapot, 
melynek Magyarország, a magyar állam, a magyar 
keresztény társadalom és család közel egy évezred 
óta köszöni létét és mindenkori biztositékát s 
melyen nemzeti kultnránk és czivilizácziónk a mai 
színvonalra emelkedett: elhatározta, hogy a Buda-
pesten 1894. január 16-án tartandó országos kath. 
nagygyűlésen a kerület egyházi és világi részről 
magát képviselteti, annak szelleméhez csatlakozik, 
határozataihoz mindenben hozzájárul. Megállapodott 
a képviselet módozataira nézve is. 

S miután „nem szabad, — mint szentséges 
Atyánk mondj» — más elveket vallani a magán 
életben s másokat a közélet terén ugy, hogy az 
egyház tekintélye a magán életben elismertessék, 
a közéletben pedig mellőztessék" : (A közös pász-
torlevélből) kívánatos, hogy világi katholikusaink 
közül minél többen, de az erdélyi kath. status 
csikmegyei képviselői kötelességszeriileg jelen le-
gyenek az országos kath. nagygyűlésen. Tehát 
minél többen! A csikmegyei hillíü katholikusok 
sem térhetnek ma már ki e kötelesség elöl! 

A kerületi papság egyúttal elhatározta, hogy 
a Szentségei Atyánk által 189-1. február  11-ére 
a lnrdi szeplőtelen fogantatás  megjelenése éví'or-
dnlati ünnepére rendezett lurdi lelki zarándoklatban 
a hivekkel együttesen részt vesz, oly formán,  hogy 
1894. február  11-én kezdődöleg az októberi rózsa-
füzér  havi ájtatosság módja szerint kilenczedet 
tartanak minden plébánia templomban ő szentsége 
szándéka mellett azért, hogy a lurdi Miasszonyunk, 
Magyarország Védasszonya és Patronája, kinek 
Szt. István hazánkat és nemzetünket oltalma alá 
ajánlotta, óvja és védje meg drága hazánkat, a 
magyar keresztény társadalmat és családokat min-
den olyan eseménytől, mely a bit és erkölcs alap-
ját támadná meg. 

Midőn e mozzanatot a csikmegyei testvér ke-
rületeknek e helyen is sietek tudomására hozni, 
kjvánom, hogy Istennek • katholikus öntudatunkban 
megerősítő szent kegyelme legyen velünk ! 

A'csiki. 

Lapunk folyó  évi folyamának  2 ik szá-
mát is megküldjük eddigi elíilizetöinknek, azon 

'•'kérésünk mellett, hogy a kik lapunkat to-
vábbra megtartani nem akarják szíveskedje-
nek azt visszaküldeni, mert mindazokat, kik 
ezen számot is megtartják, lapunk rendes elő-
fizetői  közé fogjuk  számítani. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Mikó Bálint főispán  f.  hó 7-én Budapestre 

utazott. 
— Lapunk szerkesztője Dr. Bocskor Béla 

ügyvéd a napokban Budapestre utazik a f.  hó 16-án 
Budapesten megtartandó országos katholikus nagy 
gyűlésre. 

— Csikmegye állami dotáciiója. A belügymi-
niszter vármegyénk közigazgatási árva- és gyám-
hatósági költségeinek fedezésére  51,100 frtot  álla-
pított meg. Ezen összeggel (Isikmegye Magyaror-
szág 6a megyéje kőzött az 52-ik helyen áll, azaz 
51 megye többet, 11 megye pedig kevesebbet kap, 
mint a mi vármegyénk. A nevezett költségek fe-
dezésére legtöbb (186,400 frt)  van kiutalva Pest-
Pilis-Solt-Kisknnmegyénck, legkevesebb (36,400 frt) 
pedig Ugocsam egy ének. 

— A Budapesten tartandó országos katho-
likus gyűlésre Gyergyó-Szentmiklosról is többen 
készülnek; számosan pedig aláírásukkal fejezik 

ki a gyűlés határozataihoz vali hozzá járatásu-
kat. Eddigi hírek szerint felmennek  Ferenczy Ká-
roly és Görög Joáchim plébánosok s Eránosz Bog-
dán, kikhez néhány tekintélyesebb székely gazda 
is csatlakozik. 

— Műkedvelői társulat. A gyergyószentmik-
lósi szinmükedvelő társulatot, mely egy időben oly 
jó hírnevének örvendett és szép sikereket ért el, 
de a mely az utóbbi időben nem ténykedett, újból 
életre akarják hozni s az újra alakulás czéljából 
legközelebb gyűlést tartanak; már eddig is töb-
ben jelentkeztek uj tagokul. 

— Halálozások. Jakab Antal csiksomlyói fő-
gimnáziumi tanárra és családjára az uj esztendő 
6-ik napja nagy szomorúságot hozott. K napon 
halt el 5 napi szenvedés után 3 és féléves  kis 
fiacskája,  Béla. A kedves gyermek földi  részeit 
folyó  hó 7-én délelőtt 8 órakor helyezi eték örök 
nyugalomra Szent-Péter egyház megye sírkertjé-
ben. Pihenjen csendesen! — Gyergyó-Szentmikló-
son deczímber hó 27-én halt el özv. Boros Ignáczné 
szül. ( zárán Margit 86 éves korában. Az elhunyt 
özvegye volt Bjros Ignácz 1848—49-beli száza-
dosnak, ki mint honvéd alezredes nyugdíjaztatott. 
Temetése nagy részvét mellett folyó  hó 29-én volt. 

— Nagy és uj igazságügyi alkotás előtt állunk. 
Fáradságos uton járás utján szereztünk biztosabb 
értesülést azon legújabb igazságügyi alkotásról, 
melynek kifundálásában,  — nagy diszkréczió mel-
lett vett közlés szerint, — nagy tehetségű igaz-
ságügyminiszterűnk nagy elméje is csak ugy izza-
dott. Nagy ürességtől kongtak eddig a kir. fogház-
felügyelők,  fogházőrmesterek  és fogházőrök  zsebei. 
Talán ezek közül egy-egy nagyobbszerü kondulás 
ütötte meg zseniális és ötletekben gazdag igaz-
ságügyminiszterünk kegyelmes füleinek  dobhár-
tyáját, mert hogy ezen ürességi kongásokat lega-
lább némileg magtompitsa, diktnin, faktum  — el-
határozta s mindjárt meg is rendelte, hogy az 
újévben a fogházfelügyelők  aranyos, csillogós egyen-
ruhákban díszelegjenek, a fogházőrmesterek  és 
fogházőrök  kitlijei nyakairól pedig ezüst poszomány 
vonalak szórják a caillagok ragyogásával vetél-
kedő csillogást és mutassák s hirdessék urbi et 
árbi, hogy ez vagy ama fogházőr  mily magas 
rangot foglal  el az tiniformist  viselők táborában. 
Mintha csak Wekerlének akarna kontrát adni az 
igazságügyek exelleucziás gazdája, az arany valuta 
helyett a kettős, vagyis az arauy- és ezüst valu-
tában utazik. Voltaképen pedig abban, hogy még 
magasabbra emelje az ernyőt a — „nincsen kas" 
— teleltt. Hallottunk is már némely esetben elmél-
kedést e nagyalkotas felett  s a/t is, hogy a fogház-
őrök igy fogadták  volna, a „kitlink nyaka bár-
mily vékony is, de az eddig sem éhezett; — az 
erszényünk s a hasim1-, — na ezek mindcsak-
mindcsak kongani és korogni fognak  ezután is az 
— ürességtől, .Jobb volna hát, ha poszomáuyt itrei 
erszényeikbe rakhatnák, ha — rézfillérek  alakjá-
ban is*'. Megbízható forrásunk  azt is újságolja, 
hogy e nagy és valóban igen fontos  újítástól már 
csak egy lépés lenne a bírák és bírósági tisztvi-
selők uniformisa  és gyiklesöihez. Szentgyörgyi Im-
rének, a kiérdemült híres igazságügyi szakállani 
titkárnak, ki a bírák függetlenségét  a főispánok 
kezébe volt hajlandó letenni, csakhogy miniszter 
lehessen, egyetlen nagy eszméje tehát nem liAlt 
meg, hanem csak alszik. Mindenre kérem csende-
sen legyünk ! — nehogy felébredjen  ! A {'neya.) 

— Panaszt vettünk a helybeli polgári leány-
iskolánál folyó  gazdálkodás miatt. Ezúttal tţem 
kívánjuk a nevezett iskolánál már ugy szólva ál-
talánossá lett rendetlenségek és visszaélések egész 
szorozatát nyilvánosságra hozni, de nem hallgat-
hatjuk el a panasznak azon részét, mely azt 
mondja, hogy a tantermekben a fűtés  kritikán 
alóli 6—7"-nál nagyobb meleget nem fejlesztenek 
s a tanítónők sem tehetik le téli felöltőiket  taní-
tás alatt. Felhívjuk az iskolaszék figyelmét  és el-
várjuk, hogy e bajon haladéktalanul segiteni fog. 

— Vizsgáló bíró a postán. Mult hó 30-án 
délután a helybeli postahivatalban szokatlan jele-
netnek voltak tanúi azok, kiknek azon időben 
a postán dolguk volt. Az üveges válaszfalon  belül, 
hol rendesen csak a postai alkalmazottak szorgal-
maskodnak, az irt időben az idevaló tőrvényszék 
vizsgálóbíró, a foglalt  le egy helybe czimzett cso-
magot s egy irnok segédkezése mellett a csomag-
ban talált tárgyakról — melyek nagy valószínű-
séggel újévi ajándéknak voltak szánva — jegyző-
könyvet vett fel.  A dolog előzményeit illetőleg a 
következőkről értesültünk: Sz. I., ki a helybeli 
postán is huzamosabb ideig gyakornokoskodott s 
ki a posta segédtiszti vizsgát az őszszel tette le, 
a karácsonyt és újévet megelőző napokra — me-
lyekén a forgalom  köztudomás szeriot igen nagy — 
kisegitőkép a balázsfalvi  postahivatalhoz lett ki-
rendelve. Egyik napon a hivatalban csak ő és a 
posta szolga voltak jelen. A szolgát valami űrflgy 
alatt elküldte s mig ez oda járt, addig ő egy 
Budapestre szóló 0 ezer forinttal  megterhelt le-
vélből 1500 forintot  kivett. A kifosztott  levél Buda-
pestre érkezése után a czimzett azonnal tudatta, 
hogy a levélből 1500 forint  hiányzik. A vízsgá-

latot nyomban megindították s a szolga vallomása 
s más okok alapján a gyanú Sz. I.-re iránynlt, 
kinél az eltulajdonított pénzt, mintegy 150 forint 
híán meg is találták. A fentebb  emiitett csomagot 
Sz. I. adta fel  a postára, tehát az ö ügyében kel-
lett a vizsgálóbírónak az itteni postahivatalom 
megjelenni. 

— A csúszkálás áldozata. A tél örömei és 
mulatságai között nem utolsó helyett foglal  el a 
csúszkálás, melyet a fiatalok  külömbözö változa-
tokban szoknak űzni. Egyik neme ennek .a havas 
sikos dombon való leereszkedés. Majdnem minden 
faluban  szemelnek ki ezen czélra egy-egy dombot 
vagy lejtős partodalt, hova ezután vasárnapinkén*, 
eljárnak a falu  gyermekei s legényecskéi csúsz-
kálni. Ez magában ártatlan mulatság lenne, ha 
könnyelműséggel nem fiznék  : csakhogy a fiatal-
ság mint mindenben, ugy ebben is nagyon gondat-
lan s azért a télnek ezen öröme is kiszedi a 
maga áldozatait. Gyergyó Szentmiklóson az n. n. 
nagy hídhoz szoknak járni a fiatalok  csúszkálni, 
hol a Békény meredek oldala erre kedvező helyt t 
kinál. A legutóbbi napok egyikén is több gyermek 
és legény űzvén itt e szórakozást, egyik legé-
nyecske épen leereszkedett, midőn a többi rá ve-
tette magát, hogy ők is vele csússzanak le, kik 
azouban az alattok levő legényt lecsúszás közben 
valósággal összenyomták, mert mire a .domb alá 
értek, a szerencsétlen legényben már alig v.ilt 
élet s nem sokára meg is halt. 

— A gyergyószentmiklósi ..kereskedői kii;-
a Jókai fále  disz kiadásból 1 példányt könyvtára 
számára megrendelt. 

— Tánczestély. A csik«zentgyörgy-bá:ikf.iivi 
olvasókör e hó 20-án az iskola helyiségében sa ját 
pénztára gyarapítására zártkörit táuszestély ren-
dez. Személyjegy 80 kr. családjegy I lYt 50 kr. 
Kezdete fél  8 órakor zénaidő szerint. A csikszent -
györgyi olvasókörnek igen szép hivatása van 
ezért ezen mulatságot, mely a körűek anyagi ér-
dekeit fogja  szolgálni, ajánljuk a közönség párt-
fogásába. 

— Udvarhelyen — mint nekünk irják — ja-
nuárban megkezdődnek azok a minden évben 
meg-megújuló és nagy sikernek örvendj nőegyleii 
estélyek, melyek programmal lévén egybekötve s 
csekély belépő díjjal, az udvarhelyi intelligens kö-
zönségnek egész farsang  alatt szép találkozó helyül 
szolgálnak. Az idei mulatságok rendezését váro-
sunk szülött? Esztegár Bálintné úrnőre bizta a 
nőegylet, ki is annak sikerén nagyban buzgólkodik. 
Vájjon nálunk nem lenne-e üdvös dolog hasonló 
mulatságokkal segíteni a laza társadalmi életen ? 
Hiszen van nekünk is ilyen egyletünk!! infirma  '. 

— Sylvester-estély. A gyergyószentmiklósi 
korcsolyaegylet ez évben is Sylvester estéjén 
tánczmulatságot rendezett, melynek .kedélyességé-
ben meg volt ugyan a siker, de az anyagi jövö-
deleinben nem; mart nagyon kevesen voltak. Pe-
dig az anyagi siker is elkelt volna, mert az egy-
letnek sok kiadása van a jégpályára. 

— Székely tanonciok a. m. á. vasút?'; .mű-
helyeiben. A kereskedelemi miuiszter által a m. .i. 
vasutak műhelyeiben felállitatott  tanonczis' >!.H>a 
a következő 10 ifjú  vétetett fel  vármegyéik-ml; 
1. üsiszér Antal, 2. Gáspár János, 3. Rádu y Ká-
roly, 4. Antal Mihály, 5. Kovács István, 6. üálmt 
Zoltán, 7. Deák Ignácz, 8. Bors Dániel, 9. Tamás 
Sándor, 10. Madaras János. Ezen valóban örven-
detes hírrel kapcsolatban megemlítjük, hogy a t;i-
nonezok a m. á. vasutak miskolczi műhelyébe 
lesznek beosztva s hogy ugy ezeknek, valamiut 
kísérőiknek III. oszt. vasúti szabad jegy fog  en-
gedélyeztetni. Adja Isten, hogy az üdvös intézke-
dés minél szebb sikerrel végződjék. 

S z e r k e s z t ő i "CLzeae t e lE . 
3. Liízlí nrnak Koloirri?. A lapnak karácsonyi mel-

léklete számira küldött elbeszélést köiztinettel vettük, alka-
lomadtán felhasználjak. 

B. Ss. ttroiílró untak Balánliánya. Csak iparkonlj.'-k, 
még WUhatik belőle nagy orthogriuuz ! de tárcza iró solia I 

Sz. A. versíró árnak. Verset irhát eleget, de kitenni 
Bem lehet 

Dr. K. S. J. Bruii. Engedelmet kérünk költeménye 
elkésett, — tárczáját küzOljük, kérjük becses munkálkodását 
továbbra is. 

Sz. 82 18947 
ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A csíkszeredai szolgabiróság mellé rend-

szeresített másod Írnoki állásra, nielylyel évi 
400 frt  rendes fizetés,  100 frt  lakbér, és 
150 frt  pótjavadalmazás van összekötve, 
pályázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik azt elnyerni kívánják, hogy sajátkezü-
log irt és szabályszerűen felszerelt  pályázati 
kérésüket hozzám ez évi február  l-ig 
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nyújtsák be. A pályázattól elzáratnak mind- '«tói Borszéki- 2310 halom 10269 frt.  7 A 
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azok kik a gimnázium, reál, vagy polgári 
a gimnázium, reál, vagy 

iskola 4-osztályát nem vég-ezték s emellet a 
szép és szabadon olvasható írást nem sajá-
tították el. 

Csik-Szereda, 1894. jnnuár hó 4-én. 
B E C Z E A N T A L , 

1—3 alispán. 

Sz. 317.—1893. 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt kir. bir. végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, miszerint a szászrégeni kir. járásbíróságnak 
1891. évi 7408. számú végrehajtást elrendelő és a 
gyó-sztmiklósi kir. járásbíróságnak l.*92. évi 2395. 
számú kiküldő végzés folytáu  o-topliczai Ciiaco-
muzzi Vigília végrehajtató részére Nátya Zaliarie s 
társai végrehajtást szenvedők ellen 215 frt  58 kr 
o. é. tőke s járulékai iránt kielégítés képpen 1892. 
évi októker hó 21 ik napján biróilag lefoglalt  és 
600 frtra  becsült ingóságokra a gyergyósztmiklósi 
kir. járásbíróság 1S92. evi 2758. számú végzésé-
vel a további kielégítési végrehajtást elrendelte. 
Ennek folytán  a gyószentmiklósi kir. járásbíróság 
1893. évi 3041. számú kiküldő végzése folytán  az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ujabban 
végrehajtató képviselő szóbeli jelentkezésre a fenti 
követelésből hátrálék 69 frt  79 kr tőke, ennek 
1893. évi augusztus hő 29-ik napjától járó 6 szá-
zalék kamatai 2 frt  50 kr hátrálék költségek iránt 
a 276.—1893. számú végrehajtási jegyzőkönyv 
alapján végrehajtató, foglaltatok  s felülfoglal  tatók 
javára is, mennyiben ezek is árverési jogot nyer-
tek volna, tekintettel az idézett t. cz. 103 §-ára, 
az árverésnek VárSiegy község házánál leendő meg-
tartására határ napul 1894. évi január hó 12-ik 
napjának délelőtti 10 órája kitüzetik, a mikor a 
biróilag lefoglalt  ökrök legtöbbet ígérőnek, az idé-
zett t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek  mel-
lett, készpénzért, szükség esetén a becsáron alól 
is el fognak  adatni. Egyszersmind felhívatnak 
mindazok, kik az elárvereztetni rendelt ingóságok 
vételárából a végrehajtató követelését megelőző 
kielégítéshez tartanak jogot, hogy elsőbbségi igény-
bejelentéseiket a felhozott  törvez. 111. és 112. 
§§-ai értelmében az árverés kezdetéig alólirt ki-
küldött végrehajtónál vagy írásban beadni, avagy 
pedig szóval béjelenteni tartoznak, különben a 
későbben beadott igények a törvényes eljárást aka-
dályozni nem fogják. 

Kelt Gyó-Sztmiklóson, ISO.i. évi decz. 27. 
JUHÁSZ KÁROLY, 
kir. bir. végrehajtó. 

yó-
sztmiklósi parajdi ntvonalra 470 halom 3303 frt 
előirányzott összegekkel, az egyes útszakaszokra 
külön-külön, vagy több útszakaszokra együtt be-
adhatók. 

A törvényiutósági utak más részeire ezen 
szakaszokon kivül tett ajánlatok figyelembe  vétet-
ni nem fognak. 

Ugy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt fel-
osztási kimutatás szabályszerű bélyeggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó. 

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló 
felosztási  kimutatásban kitett mennyiség után az 
ajánlott árak összegeinek 5 százalékát kell kitenni. 

A bánatpénzek a megyei házi pénztárnál tör-
tént befizetését  igazoló nyugta az ajánlathoz csa-
tolandó. 

Azoknak az ajánlattevőknek, kiknek ajánlata 
el nem fogadtatott,  bánatpénze az árlejtés ered-
ménye feletti  határozat hozatal után fog  kiadatni, 
illetve az intézkedés a kiadás iránt megtétetni. 

A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a várme-
gye közig, bizottságát azonban csak azon naptól 
fogva  kötelezi, melyen azt a vármegye alispánja 
elfogadja. 

A szállítási szerződés a részletes feltételek, 
az ajánlati minta s ennek mellékletét képező fel-
osztási kimutatás és kőminták az államépitészeti 
hivatalnál a szokott hivatalos órákban megtekint-
hetők. 

Kelt Csik-Szeredán, lfU-t.  évi jan. hé 2-án. 
p a p X o r a o l c o s , 

kir. mérnök. 

Sz. 2-1894. 
v. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A Csikvármegye területén levő törvényható-

sági utakra az 1894, 1895, 18Ü6, 18!)7, 1898. és 
1899. években eszközlendő kavics szállítás bizto-
sítása végett fc!yó  1894. január 27-én a csiknie-
gyei kir. államépitészeti hivatal helyiségében zárt. 
Írásbeli ajánlatok utján versenytárgyalás tartatik., 

Felhivatnak ennélfogva  vállalkozni kivánók 
hogy ajánlataikata fentemiitett  államépitészeti hiva-
talhoz czimezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási 
nap d. e. 10 órájáig nyújtsák be. A később beér-
kezett ajánlatok és utóajánlatok figyelembe  vétetni 
nem fognak.  Az ajánlatok öt pecséttel zárt bori-
tékán a czimzésen felül  világosan kiírandó az ál-
lamépitészeti hivatal és azon töi vényhatósági köz 
ut neve, melyre az ajánlat vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészfti  hivaiallmn 
átvehető — aianlat.i és felosztási  kimotitusi ui'ii'a 
szerint teend«k nifg. 

Azon esfthen.  ha ajánlattevő az állam* p.irá-
fizeti  hiyaialnál megtudható közmunkától eltérő 
kőanyaga kívánna szállítani, ennek saját pecsét-
jével ellátott két mintáját ajánlatához mellékelni 
s egyúttal a felosztási  kimutatás 7. rovatában a 
termelési helyet is megjelölni tartozik. 

Az árnak a közig, bizottság által elfogadott 
s az államépitészeti hivatalnál megtudható mintá-
val azonos, vagy bár atlől eltérő, de legalább is 
o'y minőségű anyagra kell vonatkoznia. 

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

Az ajánlatok a következő törvényhatósági 
útszakaszokra: 
1. Kézdi-Vásárhely— Sztkirályi ut Háromszékvár-
megye határától a nyerges tetőig 250 halom 9<iá 
frt.  2. A nyerges tetőtől—Csik-Sztkirályig 200 
balom 796 frt  50 kr. 3. A Brassó-tölgyesi uton 
Háromszékmegye határától Osik-Szeredáig 1250 
halom G045 frt.  4. Taploczáiól a Gréc/.es tetőig 
a 135 kmt. oszlopig 450 halom 1740 frt.  5. A 
Gréczes tetőtől Gyó-Sztmiklósig 220 halom 1055 
frt.  6. Gyó-Sztmiklóstól a putnán át Tölgyesig, 
Ditrótól Saíamáson át a megye határáig és Dit 
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-es Megjeleli minden vasárnap, díszes kiállításban, tetszetős borítékkal *e-
A „Képes Családi Lapok* a legelterjedtebb, legdíszesebb s legolcsóbb képes hetilap, 

a mely szivet és lelket nemesítő, hasznos és ismeretterjesztő olvasmányokat nyújt a magyar 
müveit olvasóközönségnek. 

A „Képes Családi Lapok" a legmagasabb irodalmi nivón álló lap, mely körül nemzeti 
irodalmunknak első rangú inii és írónői tömörülnek; igy az 1891. évi első szám következő 
íróktól hoz közleményeket: JÓKAI MÓR: „Hogy is volt ez a dolog (Beszély), BKNICZKY 
BAJZA LENKE: „A sors koczkája" (Regény), TÖLGYESI MIHÁLY „A gyémánt gyűrű" 
(Humoreszk), 1». CSOKISA ÁKOS „A Bosporus partján" (Rajz), STILLER tanár „A fűzőről" 
(Orvosi czikk) stb. stb. Költeményeket irtak e számba: KOMÓCSY JÓZSEF, VARSÁNYI 
GYULA, FELEKI SÁNDOR dr. A regény mellékletet LAUKA GUSZTÁV irta: czime: „Pásztor-
tűz és lidérezfény".  — A képek az uj év alkalmából valók s igen találó rajzok. A mi különös 
érdeket kölcsönöz e számnak az, hogy az abban megjelent közlemények íróinak arczképeit s 
sajátkezű aláírásait is veszi az olvasó. 

A „Képes Családi Lapok" évenkint, a szövegbe nyomott több regényt ad, elsőrangú 
írók tollából. 

A „Képes Családi Lapok" két hetenkint megjelenő melléklapja, a „Hölgyek Lapja" 
háztartási és divati észszel ellátva, teljesen nélkülözhetővé tesz minden más divatlap tartását. 

A „Képes Családi Lapok" a fentebb  emiitett szöveg között megjelenő regényeken kivül 
évenkint, tölib önálló, eredeti, beköthető regényt ad jutalmul előfizetőinek. 

S mindezen előnyök daczára, a „Képas Családi Lapokénak a „Hölgyek Lipja1"' czimü 
divatlappal és üegénymelléklettel együtt, előfizetési  ára csak egész évre 6 frt.  fél  évre 3 forint 
negyedévre 1 frt  5C kr. Az előfizetési  pénzek a lap kiadóhivatalához Budapest, Nagykorona-
utcza 20. szám küldendők, a mely kívánatra mutatványszámokat díjtalanul küld bárkinek, ha 
az iránt levelezőlapon megkerestetik. 

O C A ki az egész évre tziló 6 forintnyi  előfizetési  összeget 80 kr csomagolási és postaszállítási díjjal 
egész évTe 'bakáid, annak 4 regényt, a ki félévi  3 frt  előfizetési  összeget és 40 kr csomagolási és postaszállítási 
dijat kttli be, annak 2 reginyt, s a ki 1 frt  50 kr negyedévi előfizetési  dijat s 20 kr csomagolási és postadíjat 
egyszerre küld be, egy eredeti regényt küld ajánlva és díjmentesen jutalmul a kiadóhivatal. 

A „Képes Családi Lapok" kiadóhivatala. 
4—5 Budapest, V., Nagykorona-utcza 20. I, 

« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ I ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, elb'nyben 
ne részesülnének bárki ajánlatával szemben ! '• 

Ajánlok kerülő. Vid.its, Gubitz és Sack féle  ekéket. Hegyvidéki váltó 
és két testű, váltva lorgató iker ekéket. Láncz boron.ikat, két vagy három 
tagu rézsút boronákat. Kézi és lóerejü, szórva és eor-vetó'gépeket. Legujabb 
kaszáló- cs aratógapeket, kévekötővel és a nélkül. Kézi, lóerejü és gb'z-
csépl'jgépoket. Szénalorgató, gyűjtő és sajtolókat. Járgány vagy gőzzel 
hajtható egy- és kétkövü ó'rló malmokat szitaszerkezettel. 

ka v a k o k a t 2 kénse l 3 0 i r l ö l 6 0 fr t ig ,  u g y a n a z 
4l»!»r«wMloZ4»rü 3 ké»»el 3 5 frt ,  4 k é s s e l 4 0 frt. 

A legujabb tégla, cserép és agyagcsö sajtoló gépeket, egy vagy két ló, 
vagy gőz altali hajtásra, mely óránkint 200—ÍOOO téglái keszithet. 

Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket. 
Most már tökéletésen kijavított és lelelősscg mellett adható petró-

leum- és benzin-motorokat 2. 4, 6, 8, 10 lóerőre, a melyek gépész nélkül 
óránként és lóerőnként ö-től 7-ig fogyasztanak. 

Tűzmentes és betörés ellen biztos pénz- és okmány-szekrényeket. 
Valódi Wertbeim-kasszákat: 

Nro 0 0 Jel l-es 2-ös 3-as 4-es r> ös 
70 fit.  85 frt,  100 frt,  Í2Ölrt; 140 frt,  160 frt,  180 frt, 

mindenik b é r m e n t v e szállítva. 
Templom berendezéseket és forgatható  vaskoronáju harangokat, az 

or»ona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készült 
harang-állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva, 
a harang réznek kilóját 1 frt  70 krért számitva. 

Tűzoltói fecskendőket,  személyi felszereléseket  és egyéni ruháza-
tokat, a községi kölcles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u m.: 
bőrsapkát 90 kr, karövat 25—40 kr, sisakot 2— 3 frtig,  riadókürtöt 
3 frt  50 krtól 5 frtig,  jelzősipokat stbbieket rendivül olcsó árban, valamennyi 
budapesti szállító árainál sokkal olcsóbban I 

R I E E I S E E> E , f - io 
Eis5 Székely Gép- és Ttlzoltöszerek raktára Székely-Udvarhelyen. 

Árjegyzékek, minták és költségvetések Vérmentesen küldetnek! 
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Nomatott Csik-Szeredáb 1884 a laptlajdono és kiadó Göryjakab Márton könvnomdájba, 




