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Gyergyó-Szentmiklós mizériái. 
Gyergyó Sztmiklós községétől joggal meg-

lehetne kívánni, hogy kebelében teljes kifejlő-
désükben meg legyenek mindazon modern in-
tézmények, melyeket mai napság egy haladot-
tabb, tekintélyesebb község nem nélkülözhet, s 
melyeknek nélkülözése a községnek kárára és 
szégyenére van. 

Annál inkább meg lehetne várni ezt, mert 
nem sok község van, mely oly kedvező anyagi 
essközökkel birna s aránylag oly szép számú, 
minden jóra és nemesre fogékony  intelligcn-
cziája volna, mint Gy.-Szentmiklósnak. 

Sajnos dolog tehát, hogy mindezen ked-
vező tényezők mellett is a tűzbiztonság terén 
oly kirívó mizériákról kell szólanunk, melyek 
miatt a pirulás (oghat el bennünket. Tűzoltó-
egyesületünk nincsen ; szereink hiányosak ; tüz-
rendőri óvóintézkedéseink végtelenül gyengék. 

Lapunknak épen a mult számában is birt 
adtunk egy oly tűzesetről, mely a község köz-
pontján ütött ki s veszedelmes jellege rémü-
letbe ejtett bennünket. Akkor röviden azt a 
megjegyzést tettük, hogy tűzbiztonsági állapo-
tainkat tovább nem tűrhetjük, s eljöhet az idő, 
midőn könnyelműségünkért keményen meg'a 
kolunk. 

Ez az idő hamarább bekövetke7ett, sem-
hogy gondoltuk volna; mm a f.  hó 9-iki tűz, 
melynek részletei a hirek rovatában olvashatók, 
a piacz-téren tetemes kárt okozott. 

Ezen egymásutáni veszélyes esetekre meg-
döbbenünk, s az a kérdés lebeg minden ember 
ajkán, hogy mi lesz Gy.-S/.cntmiklósból, ha ez 
tovább is igy megy ? 

Az aggodalom méltán törhet ki be ólunk; 
mert tüz ellen községünk nincsen kellően védve, 
sót nem nagyitok, ha azt mondjuk, hogy majd 
nem védetlenül vagyunk. 

Az ilyen állapot nyomán pedig minden 
pillanatban a legnagyobb szerencsétlenség jár; 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁÜT 
A k i r á n d u l á s . 

— Irta: Molnár Ákoa. — 
Az oroszlán vadász, mikor a legsötétebb 

Afrikába  készül s golyóra töltött fegyvereit  cso-
magolja — kirándul; a békés ferenezvárosi  polgár, 
mikor vasárnap délután égető forróságban  átmegy 
a lánczhidon s leül a budai alagút szájánál, a láncz-
hid kávéház terassán egy piccoló mellett, szintén 
kirándult; a pesti zsebmetező, mikor kimegy Rákos-
falvára  egy kis vidéki stiklire, kirándult; művészek 
és művésznők a nyári vakáczió alatti vidéki sze-
replésöket kirándulásnak nevezik! Ob, számtalan 
válfaja  van e szónak „kirándulás", és csakis a 
nyári szezon alatt történik. 

Gyermek koromban hallottam először e szót: 
„kirándulás". A nagybátyám mondta volt az édes 
anyámnak egy szüret alkalmával, hogy „na aztán 
szüretre kirándulunk hozzátok a szőlőbe" 1 Akkor 
már emlékszem, hogy gondolkozni kezdtem rajta, 
„miért rándulnak ki", mért nem jönnek, vagy utaz-
nak ki s mért épen rándulnak ? hiszen a rándulás 
aem valami mulatságos dolog, legalább mikor éu 
leestem a szilvafáról  és kirándult a bokám, az 
bizony nem a legkellemesebb érzések egyike volt, 
azóta a bokám soha, én pedig eleget rándultam ki 
s be és végre meg is barátkoztam a „kirándu-
lással", melyről megjegyeztem, hogy mindenik ke-
délyes, vig társaságban s a mi igen lényeges: sok 
jó ttzcm, iszommal van kapcsolatban! 

| mely ellen minden lehető intézkedést meg kell 
tennünk s ezen intézkedést kell most a legfon-
tosabb s legégetőbb kérdésnek tartanunk. 

Igaz, hogy a tüz, e szilaj elem, ha fékét 
veszti, hatalmasabb az embernél; de az isigaz, 
ha védekezve találja az embert, szilajságából so-
kat enged és a legtöbb esetben ártalmatlanná 
lehet tenni. De épen a védekezésnél merülnek 
fel  alapos panaszok. 

Minket most csakis a papirosra nyomta-
tott tüzrendőri szabályok vednek. Igaz, ezt gyö-
nyörűség olvasni, oly mesterileg van megirva ; 
s ha ez volna a fődolog;  akkor odi ss néznénk 
a bajnak. Ámde minden rendszabály másodrendű 
fontosságú  ; mert elvégre is a legrosszabb rend-
szabállyal is lehet jó eredményt elérni; mig a 
legzseniálisabb rendszabály is meddő marad, 
ha végrehaj1 ása silány kezekre van bizva. 

Azért első sorban a köziga/.g.itás lépjen 
fel  igazságos szigorával s gyakorolja ezt külö-
nösen a vendéglősök-, pálinkamérőkkel és olya-
nukkal szemben, kiknek a foglalkozásuk  tűzve-
szélyt ho/.hat a községre ; gyakorolja továbbá 
szigorát az építkezéseknél, de ugy, hogy a mi 
Péternek nem szabad, Pálnak se legyen meg-
engedve. Itt is legnagyobb baj az, ho/y Justiczi.i 
istennő szeméről lehullott a kendő s nagyon 
is tekinti az embert. 

Az. építkezések rendszeressége és a tüz-
mentesség szempontjából nagyon üdvös lenne, 
ha a képviselőtestület egy építészeti bizottságot 
szervezne ; ez nagyobb nyomatékkal tudna fel-
lépni, s a harag és ódium nem szállna egyes 
emberre. 

A rendőrséggel be kellene járalni az egész 
községet s az udvarokról eltávolíttatni a sok tűz-
veszélyes tárgyat. 

Meg van ugyanis tiltva a széna-, szalma-, 
fakazaloknak  cs más gyúlékony anyagoknak az 
épületek kőzött felhalmozása.  És mégis mit lá-
tunk az udvarokon? Tele vannak az udvarok 

bükk- és fenyőfával  nemcsak egy-két öllel;-ha-
nem roppant nagy tömegekkel, «gész máglyák-
kal ; a szegényebb emberek udvarán pedig a 
széna- és szalma asztagok szoktak heverni szerte-
szét s mindezt a hatóság nyugodtan nézi. 

Ez pedig veszedelmes dolog, mert tűzese-
tén a szárazfa  adja a legnagyobb bajt, a meg-
gyuladt máglya majdnem megközelíthetetlen ; a 
széna és szalma pedig hü terjesztője a vésznek ; 
majd itr, majd ott gyulád van lei, a tüz lokali-
zálását védtelenül megnehezíti vagy lelietet'ennc 
teszi. 

Szabályrcnbeletben tiltva van továbbá épü-
letek között szivarozni, pipázni, gyertyával járni. 
A vendéglősök istdl'őjában pedig csupasz gyer-
tyát ragasztanak a jászolyra a kocsisok, gyer-
tyával jóinak lel a szénás padlás a és tették ezt 
mindenkinek a szene láttára és nem tudunk 
esetet, hogy ezért valakit eddig megfenyítettek 
volna. 

Távolról sem mondjuk, liogy egyedül a 
hatóságtól (ügg minden ; noha tény, hol értel-
mes rend-Mö!; vannak s a h itóság sokat szeret 
dolgozni s ligyelmc kiterjed mindenre, ott a 
veszedelemnek jobbára eleie van véve; de tel-
jes biztosság csakis ott van, hol a lakosság a 
hatósággal kezetfogva  működik. 

Legfőbb  és legelső teendőnk pedig a tüz-
oltíegyesületünk ujj i szervezése volna. Tűzoltó-
egyesületünk nincsen; a tagok kötelezettsége 
lejárt s uj felhívás  nem bocsáttatott ki. 

Üdvösebb jótékony egyesület a tűzoltó-
ságnál kép/cini sem lehet; mert az emberek 
fáradságának  gyümölcsét, lakását, élelmi szereit 
védeni a legnagyobb jótékonyság és lehetetlen-
ségnek tartjuk, hogy községünk lakosaiból ez a 
jótékonyság kihall volna. Nem halt ki, csak 
szunnyad s meg fogluk  látni, hogy az illetékes 
felhívásra  a lelkesedés impozáns módon loţ  elő-
törni Adja meg erre az impulzust a képviselő-
testület ; ő bocsásson ki egy felhívást,  ennek 

A kirándulás fogalmához  rendesen valamely 
szép vidék, vagy valami nevezetességgel biró hely 
is megkívántatik, de mindenesetre kissé fáradságos, 
a szokott mindennapi kéuyelemtől eltérő valaminek 
kell lenni benne, a mi a kirándulások jellegét 
adja, mely nélkül nincs valódi kirándulás. 

Az alföldi  gazda nem rándul ki a tanyára, 
mert a tehenek, ökrök, ménesek, meg a nagy gé-
mes kut s maga a tanya — de meg az a forró 
homok délibábos rónájával — egy cseppet sem 
alkalmas arra, bogy oda kiránduljunk; kikocsizni 
a tanyára, igen, de kirándulni nem lehet! 

A vigécz — ez a közismert alak — nem rán-
dul ki aranyba, fűszerbe,  vagy csirizbe, hanem uta-
zik mindezekbe. 

A hivatalos közeg nem rándul ki a helyszí-
nére tárgyalni, hanem „száll", „kiszáll" I 

A kirándulások nem is képzelhetők máshova, 
mint „ki a zöldbe" s hegyes vidékeken a nyári 
mulatságok úgyszólván kizárólagos alakját képezik. 

Minden kiránduláshoz megkívántatik egy ki-
rándulás rendező, a ki összehozza a rándulandó 
hölgyeket s urakat, kitűzi a hajnali 4—5 órát 
indnlás idejének, előző este sorba járja a ránduló 
családokat, megtudakolja, hogy Kis Sándorék lucs-
kos káposztát hoznak-e, meg pissinger tortát, 
Gencsyék bozzák-e a villás reggelihez való kaiser-
fleist,  szalámit és sajtot, Kovácsék megölték-e 
csakugyan a nagy pulykát etc. etc. Na aztán a 
családoknál végezve s lelkükre kötve a jókori 
felkelést  és a sopátkodó Erzsikét, Iluskákat és 
Annákat biztosítva a holnapi napfényes  időről, a 

gavallérokat járja sorba: puskát hozzon mindegyik, 
„mert nem lehet tudni, mi adja elő magát" 
— mondja fontoskodó  arczczal, — a czigány is 
kint lesz, ez a meglepetés a hölgyeknek, a Kos-
suth sziklán fog  játszani, végül elszaladgál a fu-
varosokhoz, megvizsgálja a kerékszegeket, hogy 
szerencsétlenség ne történjék esetleg, s ezzel min-
dent végezve büszkén — mint Caesar fekszik  le — 
de nem alhatik, mert: hopp 1 a pakkos szekérről 
elfelejfett  gondoskodni, gyorsan fel  tehát, hisz ez 
a legfontosabb  minden kirándulásnál I 

Egészségesek, testedzők, érdekesek, a társas 
élet termelői a kirándulások, de hogy mért éppen 
kirándulás a neve ejó valaminek, azt daczára, hogy 
a Lomniczi és Gerlachfalvi  csúcsokat is megmász-
tam, a lengyel öt tóhoz is voltam kirándulva, egy 
nyáron meg épen egyebet sem csináltam, mint a 
Steyer hegyekbe rándulgattam, — solrt jobban 
nem éreztem mint a napokban, mikor igaziban ki 
voltam rándulva, — mégpedig minden tagomban — 
a Hargitára! 

Ez aztán a valódi kirándulás, a melybe ki-
rándul az embernek háta, oldala, lapoczkája, nyaka, 
lába, — ha kivált szekéren teszi meg azt a 2 órai 
utat az országúttól fel  a fürdőig  s lefelé  vissza 1 
Szikláról-sziklára, vízmosásos özönvízelőtti köves 
patakon kígyózik fel  az ut — ut ? dehogy ut, csak 
ugy csufolyák  — de valójában egy rakonczátlan 
hegyi pataknak elhagyott medre, melyen felmenni 
Isten kísértés, lejőni vakmerő bün! S csodálatos, a 
természet fenséges  alkotása, vagy talán az embe-
rekbe öltött nyári vágy: kirándulni, szembeszáll e 
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legnagyobb nyomatéka és hatása lesz. Különben 
is a képviselőtestületnek kellene a tüzoltóegye-
sületbe az éltető erőt öntenie és abban fenn-
tartania. 

Az újjászervezésnél a mászó és szivattyú 
osztályparancsnokokat kikellene képeztetni : 
legatább 100—100 frt  cvi tiszteletdíjban része 
siteni. Ezeken lordul meg az egyesület képes-
sége, életrevalósága; mert ezek eszközlik a be-
gyakorlásokat; ezt a két állást pályázat utján 
kellene betölteni 

Egyesületi tagokat pedig az iparos, keres-
kedői és tisztviselői osztályból kellene gyűjteni, 
kibővítve értelmesebb székely emberekkel. A 
mult tüzesetek bizonyítják, hogy csakis ezekre 
lehet támaszkodni s ezekben több az érlelem 
és lelkesedés, és ezek itthon tartózkodnak. 

Szükséges volna a tagokat kölcsönös ke-
zesség mellett egyenruhákkal ellátni. Az egye-
sület részére a község még 3 jó fecskendőt  ve-
gyen, mert nálunk legkevesebb ii—(5 szivattyú-
nak lenni kellene. A/ egyesület fenntartásúra 
és a berendezésre évenként legalább 5—COO 
frtot  kellene a községnek fordítania;  a többit 
társadalmi uton is elő lehet teremteni. 

Csak nem kell halogatni a dolgot, miha-
marább hozzá kell fogni  a szervezkedéshez, a 
fáradságnak  meg lesz a biztos sikere. 

* 

Szövetkezet. 
Folyó hó 11-én délután 5 órakor a vár-

megyeház kisebb tanácstermében M i k ó Bálint fő-
ispán ur kezdeményezésére és vezetése mellett egy 
közgazdaságilag nagy horderejű és kiválóan fontos 
tárgyban, a szövetkezetek felállítása  ügyében tar-
tatott egy rövid értekezlet. 

Az elnökön kivül jelen voltak: F e l s z e g i 
Ferencz m. kir. iparfelügyelő,  B a r t a l i s Ágoston 
n>. aljegyző, C s e d ő István polgármester, Lő 
r i n c z Ferencz városi tanácsos. T a m á s József 
ipartestületi elnök, L a k a t o s Mihály ipartestületi 
titkár, G y ö r g y j a k a b Márton könyvkereskedő, 
Szop os Klek,  id.  L n x Sándor, I)nr  vas Béla, 
H a Iá szí Antal, D á v i d Péter és ifj.  Lux 
Sándor iparosok. 

Az értekezletnek czélja volt egyfelől  a meg-
jelenteket és eszméjét és annak jótékony és üdvös 
hatásait megismertetni, másfelől  a megjelentek 
véleményét kikérni az iránt, hogy egy ilyen szö-
vetkezet itt városunkban létesíthető volna-e ? 

Az értekezletet főispán  ur ő méltósága nyi-
totta meg lendületes beszéddel. Beszédében hang-
súlyozta a magán segitni tudás s az egymást tá-

nebézségekkel, s százak, meg százak botorkálnak 
fel;  törik magukat azután, a mi fent  a tetőn vá-
rakozik reánk, a kirándulás czélpontja: a hargitai 
fürdő! 

Mit mondjak róla ? Megsértsem az isteni ter-
mészet fönséges  csendjét, azt a csodásan zugó 
fenyves  zenét, az ős, tiszta szűzi léget, mely a 
Hargitát uralja, a források  ős anyját, a mocsok 
talan, tükör csermelyt, mely a Paradicsom pázsitos 
mezein eredt; avatatlan szavaim groteszk fignrává 
alacsonyítsák a legszebb panorámát, melyet leirni 
nem lehet, látni pedig pazar kéjelgés és meg nem 
engedhető élvezet egyszerre a szemnek; nem, nem 
sértelek meg Hargita képtelen hasonlatokkal, próba 
leírásokkal, hanem csodállak egész valódban te, a 
„kirándulások" bölcsője, s valódi czéljal 

Szép a szent Anna-tó, ős fenyves  koronát 
hord büszke homlokán, — Csíknak szebbnél-szebb 
pontjára utalhat a kiránduló — de fenségesebbre, 
nagyobbra s fáradságosabbra  nem, mint a Hargita, 
mely nyáron vonzó csal-kép a poros tüdőnek, a 
köszvényes lábaknak, s a pezsgő vérű nyugtalan 
kirándulni vágyónak — télen pedig hófehérbe  öl-
tözött kisértet réme az utazónak, s irigy leselkedő 
lovagja a szép tavasznak .' 

El veled hát egy téli tirczába, mikor havas 
arezodat fel  fogja  melegíteni az a kedves kirán-
duló társaságra való emlékezés, haragos orkán 
bömbölésed közé bájos leánykák — kirándulók — 
kaczajára való reminiszczencziák fognak  vegyülni, 
most még mosolyogsz fényes  napoddal felém,  csá-
bitasz langyos szellőiddel, hivogatsz zöld koronáid-
dal, hogy ránduljak ki még egyszer hozzád, — 
igen, csak arra vári — jaj a hátam, jaj a lábam, 
» majd ha fagy  — bó lesz nagy! 

mogatás és gyámolitás fontosságát  s rámutatott 
már a közel jövőben megvalósuló vasútra, mely az 
itteni viszonyokban nagy valószínűséggel lényeges 
változásokat fog  előidézni. A változásokra ngy a 
gazdaközönségnek, mint az iparos osztálynak elő 
kell készülnie, mert a kit a közel jövő készület-
lenül talál, azt le fogja  szorítani a térről. Meg 
kell tehát ragadni minden eszközt, melylyel magát 
az ember az átalakuló viszonyok folytán  beálló 
erösebb küzdelemben felszínen  tarthassa. Ilyen esz-
köz a hitelszövetkezet, melynek megalakítása még 
eddig mindenütt üdvösnek és jótékony hatásúnak 
bizonyult s ugy a gazdaközönség, mint az iparos 
osztály szellemi és anyagi érdekeit nagy mértékben 
előmozdította. Végül felkérte  a megjelenteket, hogy 
a szövetkezet megalakítása iránti véleményüket 
leplezetlenül és öuzetlenül nyilvánítani szíves-
kedjenek. 

A megnyitó utáu Felszegi Ferencz iparfelügyelő 
ismertette a szövetkezet miben létét s fejtegette 
annak előnyös tulajdonságait. Az ipar felügyelő  is-
mertetését és fejtegetéseit,  azok előleges tájékoz-
tatása végeit, kik az ügy iránt érdeklődni k, főbb 
vonalaiban a következőkben közöljük. 

A szövetkezet czélja tagjainak erkölcsi és 
anyagi jólétét a takarékossági hajlam emelése, hi-
telük szervezése, illetőleg hiteligényeik kielég'tése 
utján fejleszteni. 

A szövetkezel a hazai szövetkezetek köz-
ponti hitelintézetének támogatása és ellenőrzése 
alatt lenne szervezendő. A központi intézet fel-
ügyelete alatt országszerte már mintegy 144 iljen 
kisebb szövetkezet működik ugy anyagi, mint mo-
rális tekintetben a legmeglepőbb eredtnénynyel. 

A szövetkezet tagjai egy vagy több 25 fo-
rintos üzletrészt jegyeznek alá s egy üzletrészt he-
tenkénti 10 kros részletekben mintegy 5 év alatt 
lörlesztenek. Már itt kitűnik a szövetkezetnek 
egyik óriási előnye, mely szerint még a legszegé-
nyebb ember is tagjává lehet a szövetkezeinek s 
mód nyujtatik neki a tőkegyűjtésre. 

A hitelszövetkezet megalakulhat korlátolt 
vagy korlátlan felelősséggel  s megalakulása után 
azonnal megkezdheti működését, mert a központi 
szövetkezet az aláirt összegnek mintegy 70°/,-át 
rögtön a szövetkezet rendelkezésére bocsátja. A 
központi szövetkezettől kapott összegért ez idő 
szerint ö ' /Wot kell lizetul. A vidéki szövetkezet] 
tagjaitól a nyújtott kölcsönökért két %-kal többet 
tehát 71.,"/j-ot veszeti. Az üzleti részek után 5°/0 
fizettetik  a nyereményből, az azon felül  maradó 
összeg leszámítva a költségeket — tartalékalap 
gyűjtésére fordittatik,  melynek az a czélja, hogy 
abból az eshetüleges veszteségek fedeztessenek  s 
bizonyos idő múlva a kamatláb is alább és alább 
szállittassék s igy a szőve;kezeti tagok olcsóbb 
kölcsönhöz juthassanak. 

A szövetkezet csupán csak tagjaiuak ad köl-
csönt vagy váltóra, vagy kötelezvényre. A kölcsönt 
az igazgatóság utalja ki, az illető egyéni megbíz-
hatóságához és szükségéhez mért összegben. A vál-
tóra adott kölcsön 0 hóra szól, a mely megújít-
ható ugyan, de ilyeu esetben az összegnek legalább 
tizedrészét törleszteni kell. Kötelezvény mellett 3 
évi időtartamra adnak kölcsönt, de csak ngy. ha 
azt az igazgatóság által kifogástalannak  talált kész 
fizető  kezes aláirja. A kezes lehet az intézeten ki-
vül álló egyén vagy testület is. 

Az igazgatóság tagjai a maguk számára köl-
csönt nem szavazhatnak meg s mindenik csak a 
központi intézet beleegyezésével vehet fel  kölcsönt. 

A központi intézet beleegyezésével a szövet-
kezet elvállalhat takarékbetéteket is. A mi szin-
tén előnyös oldalai közé tartozik. 

A szövetkezet ismertetése után Csedő István 
polgármester fejezte  ki köszönetét a főispán  ur 
atyai gondoskodása iránt s azon reményének adott 
kifejezést,  bogy Csik-Szereda város mezőgazdái és 
iparosai saját jól felfogott  érdekükben tömegesen 
fognak  sorakozni a kitűzött zászló alá. 

Végül elhatároztatott, hogy a tárgy bővebb 
megbeszélése s eshetöleg az aláírások megejtése 
czéljából vasárnap azaz folyó  hó 19-én délután 2 
órakor a vármegye házánál szélesebb körű érte-
kezletet fog  tartani, melyre a város mezőgazdái 
és iparosai meghivatnak. 

Mi polgárságunk érdekében őszintén óhajtjuk, 
hogy az eszme diadalra jusson. Az ügy most már 
a/, ök kezükbe lesz letéve, ha tömörülnek és so-
rakoznak, akkor az eredmény bizonyára nem fog 
elmaradni. j£, 

I R O D A I i © 51 . 
„Lúrdi  Gyóyybulzaum vagyis 9 nap » más 

ájlaloíságok,  imák és énekek  a lurdi  szeplőtelen  atent > 
szűz tiszteletire.  Összeállította Vitos Mózes nyag. 
áldozár főpásztor!  jóváhagyás mellett." 

Kiadva Csik-Szeredábau Györgyjakab Már-
tonnál 1694. Ara fűzve  50 kr, bekötve 60 kr. 

Mint már a czitnből is észre lehet venni, ez 
egy uj szerkezetű imakönyv, olyan, mely az imád-
kozásban kalauz is, maga vezet ugy, hogy az tö-
kéletes, üdvös legyen. 

E könyv mind a 248. lapján, de kivált azon. 
100 lapján, melyen a lurdi szentkilenczed foglal-
tatik, teljesen felismerhető,  hogy szerzője valódi 
és mély hálából állította össze s hogy a milyen 
nagy bizalommal és sikerrel gyakorolta azt előbb 
hosszas nagy szenvedésében, oly mélyen átérezve, 
törekedett minden testi-lelki szükségben szenvedők 
segélyére s kalauzolására ugy szerkeszteni azt, 
hogy mindannyian biztosan sikerre jussanak s e 
feletti  nagy örömükben az ő lelki gyönyöre és mély 
hálája és hatványoztassék. 

Az imák e tulajdonképeni czéljára a lélek 
rendesen segítő kalauzt igényel. Ilyen kalauz eb-
ben azon szerkezet, mely a testi vagy lelki beteg* 
ségben szenvedők elébe, a sok történeti adat va-
lamelyikében saját baját s annak sikeres gyógyí-
tása utját-inódját oly élénken rajzolja le, hogy ab-
ban mintegy kézen fogva  érzi magát sikerre ve-
zettetni. 

Felettébb üdvös szolgálatot tenne maga- és 
híveire nézve minden pap és tanitó, ha abból mi-
nél több példányt megrendelnének részint a sze-
gényeknek ajándékozás, részint pedig bizományba 
kérnének és a hívek közölt terjesztenék. 

És ezt e könyv jelzeit tulajdonain kivül azért 
is megérdemli, mert ebben a napi imák, miseimák, 
gyónásimák, az oltári szentség imádása, Jézus leg-
szentebb szive tisztelete, Mária tisztelete, a szt. 
olvasó keresztutja s más imák, litániák s énekek 
mind vallásos szellemben foglaltatnak. 

Az igaz vallásossig, Mária tisztelet s Isten-
imádás ilyen buzgó művelői közé sorakozik ezen 
imakönyv szerzője V. M. barátunk is. Sorakozzunk 
mi is annak táplálói s terjesztői közé, hogy annak 
áldásában — szorongatott időnkben — részesül-
jünk és sokakat részesíteni segítsünk. 

Konc/.  István, 
plébános. 

l i E G V J A B B . 
Most vesszük biztos forrásból  a kővetkező 

táviratot : 
B u d a p e s t , augusztus 14. (Délután 5 óra.) 

Mikó Árpád főispánsága  mégis csak eldűlő félben 
van, még pedig az ö javára, ha sikerül a belügy-
miniszterrel elhitetni, hogy a képviselőségben utód-
jául a gyergyószentmiklósi kerületben báró Jósika 
Samut meg lehet választani. Itt a központban 
— Budapesten — nem ismerik a gyergyói hangu-
latot s könnyen felülnek  Mikó Árpád biztatásainak. 
Pedig a gyergyói kerület hamarább elfogadná  kor-
mánypárti jelöltnek még Pulszky Ágoston fana-
tikus lutheránust is, mint báró Jósika Samut, ki 
az erdélyrészi kath. status világi elnöksége mellett 
rá szavazott a főrendiházban  a katholikus dogmá-
val ellenkező kötelező polgári házasságra. Ha ezt 
lutheránus teszi, nem lehet rósz néven venni tőle, 
még azt is el lehelne tűrni, ha Jósika lemondott 
volna az elnöki állásról és ugy adta volna szava-
zatát a javaslatra, de megtartani a kath. status 
világi elnöki állását s ugyanakkor megszavazni az 
igazhitű katholikusok érzelmeivel és hitágazataival 
ellenkező polgári házasságot, ezt nem lehet egyéb-
nek tekinteni, mint kihívásnak a katholikusok ál-
láspontjával szemben. Ugy látszik a feleletet  Gyer-
gyóból várja s azt m»g is kapja, Budapesten lega-
lább ez az általános vélemény: egy csúfos  vereségben. 

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

C s i k-T u s n á d r ó 1 K o r o d i Pál urlól beérke-
zett 2 frt  66 kr a 25. számú gyüjtőiven. Ezen 
iven adakoztak: llafain  Péter, Ferencz Jakab, 
Lőrincz Jakab, Barda János, Darvas Ferencz, id. 
Korodi Ferencz, Korodi Bálint, ifj.  Korodi András, 
Korodi Mózes, Darvas István 10—10 krt. DarvaB 
József  (alsó). Kerekes András 8 - 8 krt. Imecs 
Lajos, Korodi István (sámi). Korodi András (felső) 
6—6 krt. Csatlós Ignácz, Éltes Dénes, Ferencz 
Istváu, Korodi Ferencz (sámi), Koncsag János, 
Korodi Jakab, Ravasz Péter, Korodi Antal (Ba!áz>), 
Korodi Ignácz, Korodi Bálint (alsó), Uzkon János, 
Fekete György, ifj.  Korodi Dines, Domokos Antal, 
Benedek Dénes, Sánta József  (vizi), Korodi Mihály, 
Korodi Baláza, Oeuedek kíván, Beuedefc  Péter 
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6—6 krt. Korodi Pál (alsó), Korodi Mihály, Forró 
Ignácz^ Korodi Imre (felső),  Korodi Laj<w, Ravasz 
Antal, Imecs József  és Korodi László 4 - 4 krt. 
— S z é k e l y-U d v a r h e l y r ö l a „Székelyegy-
leti első takarékpénztár" 10 frtot.  — A cs ik -
m e g y e i e g y e t e m i hallgatók a mu!t évben 
rendezett bál tiszta jövedelmekép 29 frt  50 krt. 
— C s i k-S z e n t g y ö r g y r ö 1 O a a t a k Bálint 
úrtól 1 frt.  — B u d a p e s t r ő l : G e c z ő Ilonka 
kiasasszonytól a 832. számú gyiijtöiven 85 frtot. 
Ezen iven adakoztak: Kászonjakabfalvi  László 
László, Szapáry Gézáné grófné,  Vigyázó Sándorné, 
Bohus Zsigmondné 10—10 frtot.  Geczö Ilonka, 
özv. Balog Istvánné sz. László Anna, Sebestyén 
Mihály kúriai biró, dr. B. Mátbé Lajos 5 — 5 frtot, 
Takácsy Janka, Szentiványi Gyuláné kir. táblai 
elnök nej«, Mikó Árpád képviselő 3—3 frtot.  Mol-
nár Lajos pénzügyi titkár 2 frt  40 krt. Mikó 
Miklós kur. biró, Kozma Zsombor kur. biró, Boér 
Sándór 2—2 frtot.  László Gyula, Simó Lujza, 
Simó'' Ferencz, Kovács Gyula, Györffy  Gyuláné, 
Horváth Gyula képviselő 1 —1 frtot.  H. M. 60 krt. 
Ifj.  László Gyula, László Sálior 50 -00 krt. Jelen 
számunkban ki van mutatva 128 frt  16 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege . . 1984 frt  00 kr. 

Főösszeg . . . 2112 frt  76 kr. 
Azaz: Kétezeregyszáztizenkót forint  ós 76 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
Qgy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Lapunk kiadója mult hó 31-dik napján a 
madéfalvi  emlékalapot kezelő bizottság pénztáruo-
kának G á 1 József  nrnak a mult hónapban begyült 
adományok fejében  átszámolt 235 frt  92 krt. Ezzel 
a lapunkhoz a mai napig beérkezett összes pénz 
át van számolva és takarékpénztárba helyezve. 

Köszönetnyilvánítás. Gecző Ilona kisasz-
szony á''madéfalvi  emlék javára 85 frtot  gyűjtött. 
Kedved kötelességünknek ismerjük e valóban bon 
leányi'fáradozásért  nevezett kisasszouyuak külön-
legesen is hálás köszönetünket nyilvánítani. Csik 
Szereda, 1894. julius hó 31-én. Benedek István, 
elnök. Lakatos Mihály, titkár. 

— Egyetemi estély. A csikmegyei egyet, hall-
gatók szünidei mulatsága szeptember 1-én lesz ez 
idén megtartva. A rendező-bizottság, mikép a meg-
előző években, ugy most is az „egyszerűség, vig 
kedély jói múlatás" jelszavait hangoztatja az 
estély faottojaként.  Többet a közelebbiül kibocsá-
tandó meghívók. 

—A Oebreozenben tartandó és e hó 18-án 
kezdődj országos tanszerkiállitás tanulmányozá-
sára válrmegyéiik törvényhatósága által Hocl i -
b c h i 1 & Lajos gyergyószentmiklósi polg. iskolai, 
L a k a t o s Mihály gazdasági iskolai és T a m á s 
Imre csiktnsnádi elemi iskolai tanítók küldettek ki. 

—Oltár- és siobor-szentelós. Csik-Taplo-
czán f.  itó 12-én szentelték fel  a község régi védő 
szentjének tiszteletére emelt oltárt és szobrot, me-
lyeknek 'felállítása  Lörincz Sándor derék segéd-
lelkész Ss Csedő János földbirtokos  kezdeménye-
zése folytán  megalakult szükebkörű bizottságnak 
köszönhető. A felszentelést  Bodó Alajos alesperes 
végezte fényes  segédlettel, az alkalmi szent beszé-
det pedig Ráncz János csikkarczfalvi  plébános 
mondotta. " A szobor művészi kezekre valló, kiváló 
készítmény, mely mesterét Kupcsay János hosszu-
falnsi  müfáragászali  szaktanárt nagy mértékben 
dicséri. 

— Tţu, ismét tüz. Gyergyó-Szentmiklóson f. 
hó 9-én isqíét dühöngött a tűzvész. 10-11 óra 
között délelőtt a piaczi főtér  fölött  hirtelen sötét 
füstfelhő  gomolygott fel  a levegőbe, mely nem so-
káig volt sötét, mert csakhamar veressé lett a fel-
csapódott óriási lángtól és a millió szikrától. A 
piaezszer shrüen lakott házaiból kétségbeesetten 
lódult ki a népáradat, az észvesztő jaj- és vész-
kiáltások, á.harangok kongása, a tüz ropogása, a 
düledező há^afe  recsegése, az oltók és szekerek 
zaja rémületes khaoszban olvadtak össze s e zűr-
zavarból kivált a hangos kiáltás: „Vége Szentmik-
lósnak !" E kétségbeejtő kiáltásnak volt és alapja; 
mert a tüz egyik kedvencz fészkében  vagyis oly 
ponton támadt, hol tömérdek faalkotmány,  kiszá-
radt ősrégi faházak,  fennbagyatva  az ősök iránti 
hagyományom kegyeletből, továbbá a mi a hagyo-
mányos szokásaink szerint épitett csűrök, istállók, 
félszerek  s gazdaságunk fitogtatására  máglyákba 
rakott tüzelőtök vették körül a nagyobb épülete-
ket. Az eddifţ  állítások szerint a tűz Deér Ven-
czelnek a közpiaeztér délfelőli  szélén található s 
Dendynk Rudolf,  által bérben tartott vendéglőhe-
lyiség egyik melléképületében ütött ki először; 
bogy belölröl-e és bogy minő okból ? m még ed-

di* nincs megállapítva. Alig egy-két pillanat alatt 
a lángnyelv végig kúszott a vendéglői helyiségek 
fafedelein  s ugyanekkor átcsapott a szomszédos 
hosszú házsorra ugy, hogy mire a község 3 fecs-
kendője megérkezhetett, u tiiz már egy jókora bi-
rodalmat ejteti hatalmába s dühöngött kedve sze-
rint. A kétségbeesett emberek panaszos kiáltások-
ban törtek ki, kárhoztatva a községet, mely a 
6500 lakos vagyunának biztosítására 3 fecskendőt 
tart. „Szégyen Szentmiklósnak I" kiáltozták az em-
berek s csak akkor csillapodtak a panaszos han-
gok, mikor Csergő Sándor és Oláli Albert szárhe-
gyi elöljárósági tagok, kik a mult tűz oltásánál is 
dicséretesen kitüntették magukat, megérkeztek 
községük jó szivattynjlval. Nyomban követték ezt 
a tekeröpataki, alfalvi,  ditrói szivattyúk is, me-
lyekkel körülfogták  a tüzet és sikerült lokalizálni. 
Közben a gyenge szél meg megváltoztatta az irá-
nyát s a Békényen tul fekvő  utczában, majd a 
piacz ellenkező házsorában több épület tüzet fo-
gott; de az ői ködöknek sikeiült megoltani mind-
annyit s jó seeilségre szolgált a megeredt kis eső 
is. Minden szerencsétlenség mellett még nagy sze-
rencse volt, hogy a tüz nem éjnek idején történt, 
s hogy nagy szél nem volt. A tüz oltásánál Szeut-
iniklósnak ininden osztálya dicséretesen közremű-
ködött. Délután 5 óra tájban a tüz egészen lecsen-
desedett. Leégett H ház, 17 mellékiipiilet. A kár 
25 ezer frtra  rug becslés szerint. Ebből 8 ezer 
frtnyit  tesz ki a biztosított érték. Több szegény 
lakos minden vagyonát elveszítvén, részükre a köz-
ségben könyöradományl gyűjtenek s röglöni se-
gélyben is részesültek. A község a jobb védeke-
zésre már megtette az első lépéseket. 

— A lövétei tüzkárosultak részere ujabban 
a következő adományokat vettük : C s i k S z e r e -
d á b ó l B a r t a l i s Ágost ur gyüjtésekép 1 3 frt 
70 krt. Ezen iven adakoztak : Bogády Gyula, 
Szántó József,  Molnár József,  Sánllia Simon, Beke 
Mihály, dr. Fejér Autal, Bartha Ignácz, dr. Csiki 
József  1 — 1 frtot.  Györlty Sándor, Fülöp János, 
Újfalvi  László, Böjlhy Endre, Péter István, Dáj-
bukát Jakab, Bocskor István 50—50 krt. László 
Ignácz 40 krt. Bálint János, Balázs István 30—30 
krt. Kancz Lörincz, Köllö István, Nagy Lajos, 
Györgypál Tamás, (iözsy Árpád 20-20 krt. Baló 
János, N. N. 10 10 krt. — G i r ó k u t á r ó i 
S z e n t i v á n y i Ilona k. a.-tói 3 frtot  Adakoz-
tak : Szentiványi Ilona 2 trt. Br. Muttencloit Já-
nosné 1 frt.  — C s i k-S z e n t g y ö r g y r ő l ("su-
ták Bálint 1 frtot.  Jelen számunkban ki van 

17 frt  70 kr. 
21 frt  10 kr. 

mutatva 
Az eddigi gyűjtés 

Főösszeg 38 frt  80 kr. 
Azaz: Harmincznyolcz forint  és 80 kr. 
— Halálozások. K o r o d i Mihályné szül. 

Bittermann Vilma, Korodi Mihály brassói polgár 
neje f.  hó 9 én déli 12 órakor élte 4G-ik évében 
hosszas szenvedés után jobb létre szenderült. — 
C s i k-V a c s á r cs i B a l á z s J á n o s füldész 
életének GO-dik, boldog há/.asságáuak 34-ik évében, 
a haldoklók szentségének áhítatos felvétele  után 
folyó  hó 13-án este 7 V, órakor, hat havi súlyos 
betegség után, vizkórságban elhalálozott. Hült te-
temei folyó  hó 15 én délelőtt 8 órakor helyeztet-
nek örök nyugalomra a csikrákosi kö/temelöben. 
— Csik-Balánbányán V e r e s s Katalin 1894. évi 
augusztus hó 13 áu reggel 9 órakor, életének 15-ik 
évében rövid szenvedés után elhunyt. Béke lengjen 
poraik felett! 

— Dalestély Borszéken. „A gyergyószent-
miklósi dalegylet" f.  hó 6-án Borszéken dalestélyt 
rendezett, a mely erkölcsileg meglehetősen, de 
anyagilag bizony nagyon silányan sikerült. A kö-
zönség oly kevés volt, hogy a „népszámlálást" 
minden nehézség nélkül meg lehetett volna ejteni. 
Mindamellett e csekély számú hallgatóság iparko-
dott kárpótolni a dalegylet igyekezetét zajos tap-
saival, ujrázásaival, söt Kricsa Péter karnagy 
fáradozásait  egy szép koszorúval is kitüntette. Az 
egyes pontok közül különösen kivált klasszikus 
szépségével és ügyes előadásával a „Honfidal" 
Vocelkától. A sok népdal a inüsort nagyon egy-
hangúvá tette. Az egész estély általában kevés 
rendezettséget s meglehetős felületességet  árult el. 
A közönség a legutolsó perczekig ugyszólva nem 
tudott az egész estélyiül s innen van egyrészről 
az anyagi siker csekély volta is. Nagyobb gondot, 
több készültségei igényelt volna egy ily előadás 
rendezése! Mindamellett elismerés illeti szerény 
fellépésüket  és igyekezetüket 1 

— Fürdővendégek. A borszéki hires gyógy-
fürdőn  a fürdővendégek  száma a folyó  hó 6-án 
kiadott kimutatás szerint 585. 

— Gondatlanság miatt emberélet esett áldo-
zatul Gyergyó-Alfaluban.  Az elmúlt héten a sze-
rencsétlenségek egész lánczolata izgatta fel  kedé-
lyeinket. Vészes harangkongások halszanak hol 
egyik, bol másik községből; a goud&tlau pipázás 

már számtalan szerencsétlenségét okozott, melyek 
kö/iil egy a következő eset is: Pál Tamás alfalvi 
gavila egy szekér szénát hozott a mezőről. A sze-
kér tetejére felrakta  négy gyermekét s felült  ő 
maga is égő pipával. Valószínűleg ebből esett 
szikra, vagy a pipa gyújtáskor fogott  tüzet, a 
széna; elég az hogy lángban állt a szekér, midőn 
észrevette. Megvadulva száguldott a két ló az égő 
szekérrel, már már a faluhoz  érnek, midőn szeren-
csére egy Száva nevii czigány és több ember ál-
lott utjokba, a kiktől megriasztatva, a kender és 
burgonya földekre  tértek be, a hol lefogták.  Pál 
Tamásnak kezén és lábán vannak súlyos égési se-
bek, egyik 0 éves fia  a szó szoros értelmében 
megsült, az elhívott orvos már csak halálát álla-
píthatta ineg Más két gyereke szintén súlyosan 
összeégett, ngy, hogy kevés remény van életben 
maradásukhoz. Fellrvjuk az illetékes hatóságot, 
hatna oda, hogy azon üdvös intézkedések, melyek 
a dohányzásnak bizonyos helyen és időben való 
megszorítására, eltiltására vonatkoznak, ne csak 
papíron legyenek megirva, (mint annyi sok más 
üdvös intézkedés) hanem szigorúan be is tariva. 
Másrészről az is figyelembe  veendő, hogy az ösz-
szeégelt szerencsétlen gyerek óvodaküteles volt, 
hogyan volt tehát a mezőn ? 

— Vendéglő a Gyilkos-tóhoz. Ez a tó nem-
csak a megye, hanem a kies Erdélynek egyik szép, 
vadregényes pontja. Természeti szépségekben és 
ritkaságokban rendkivül gazdag, geologiája pedig 
a szakiéi liakra nézve nagyon érdekes s már any-
nyira nevezetessé lett, Iwgy nemcsak hazánk kü-
lönböző vidékeiről, hanem távoli országokból is 
felkeresik.  Éltől indíttatva a f.  hó 3-iki községi 
képviselőtestületi gyűlésen tárgyaltat ott L á z á r 
Menyhértnek abbeli indítványa, hogy a tó mellé 
egy fogadóval  kapcsolatos menedékház építtessék 
a község költségén, liogy az utasok, valamint e 
természeli ritkaságot élvező kirándulók, turisták 
az idő esetleges viszontagságai ellen olialmat ta-
lálhassanak. Az indítványt örömmel fogadta  a kép-
viselőtestület; mert megvalósítása által egy régen 
és általánosan érzett szükségen lesz segítve, s a 
fogadó  felépítése  nemesük a fentebbi  okból, hanem 
azért is kívánatos, mert a Gyilkos-tó a község és 
a B.'-kás név alatt, értett három határszéli község 
közötti közl- kedésnek közép pontja, hol az utasok-
nak pihenőt, kell tartaniuk ; továbbá közép pontja 

'számos erdőségnek, melyekben egés>. éven át. nagy-
I számú munkások foglalkoznak.  A vendéglős tehát 
fenn  tudja magát, tartani s jó helyiség létesítése 

I esetében, vagyis ha alkalmas étkező, pihenő s éj-
jeli hálóíiely lesz, hova-toválib többen fel  fogják 
keresni. A képviselőtestületi határozat szerint a 

; hely kiszemlélésére, hol az rpiiletek telállitandók 
I lesznek, valamint az ezen épületek, tervének meg-
állapítására s a berendezés módozatainak részle-
tezésért; Lázár Menyhért, akadályoztatása esetén 
Ferenczi György elnöklete alatt bizottság külde-
tett ki. 

W Y I E. T T K «.*) 

Gyakorlott könyvvezető, 
ki egyszersmind magyar, német, levelező s 
pénzintézeti ügyekben is jártas, szerén)' fel-
tételek mellett hasonló minőségben Állást 
változtatni óhajt. Jelenleg egy fűrész-telepen 
van alkalmazásban. Czim a kiadóhivatalban. 

( j - 8 

*) K rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szerit. 

Szám 923—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint, 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Muszka 
Demeter várhegyi lakos végreliajtatónak Siklödi 
József  Ádámé ditrói lakós végrehajtást, szenvedő 
elleni 110 frt  tőkekövetelés és jj. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő, 
a gyergyóditrói határban fekvő  a gyergyóditiói 
398 sz. tjkben A f  2. rsz. 1066—1068. hi sz. 160 
írt, 3. rsz. GO'JS. hrsz. 3 frl,  5. rsz. 11731. hrsz. 
2 frt,  6. rsz. 1185.'). hrsz. 6 frt,  7. rsz. 14716., 
14718., 1-17IS), hrsz. 24 frt,  8. rsz. 16931). hrsz. 
3 frt,  10. rsz. 20725., 20767. hrsz. 29 frt,  13. 
rsz. 281)87. hrsz. 3 frt,  15. rsz. 33140. hrsz. 3 fii, 
17. rsz. 33677., 33671). hrsz. 30 Irt, 19. rszám 
34817. hrsz. 6 Irt, 20. rsz. 3Ö572. hrsz. 4 fii.  21. 
rsz. 35494. hrsz 4 frt,  22. rsz. 15063. hrsz. 7 fit, 
a 2707. sz. tjkvben 1. rsz. 35052., 350.J4. hisz. 
56 frt,  a 35t)65/a hrsz. 20 frtban  ezennel megál-
lapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlan az 1894. szeptember hó 
26-ik napján dalelött 9 órakor gyergyóditró köz-
ség hivatalos házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 



Augusztus 15. C S I K I L A P O K 33. mám. 

Árverezői szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának IO0/,-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz, 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881, évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8, §-ában, 
kijelölt óvdékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál talni. 

Kelt Gyergyó Szentmiklóson, 1894. évi május 
hó 25-ik napján. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 
K ö l l ő I g n á c z 

kir. aljbiró. 

Sz. 1432—1894. 
ki. 

Pályázati hirdetés. 
A Csík Szereda városában üresedésben 

lévő rendőrkapitánysági állásra, melylyel 
700 frt  évi rendes fizetés  150 frt  szállás-
pénz élvezete van egybekötve, ezennel újból 
pályázat nyittatik. 

Felhívatnak mind azok, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, okmányolt folyamodvá-
nyaikat folyó  augusztus hó 30-áig 
Csikvármegye főispánjához  annál inkább be-
nyújtani siessenek, mivel ezen tul beérke-
zendő pályázati kérvények hivatalból vissza 
fognak  utasíttatni. 

Csik-Szereda, 1894. augusztus hó 5-én. 

Csedő István, 
3 polgármester. 

Szám 1029-1894. 

megjelölt ingatlanok az 1894. évi október hó 8-ik 
napján délelfttt  9 órakor Csik-Tosnád- és Kozmá-
son megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében n bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csik-Szeutuiártonou, 1894. évi junins 
hó 1-én. 

A kir. járásbíróság, miDt telekkönyvi hatóság. 
- ^ n t a u e f j r , 

kir. aljbiró. 

Sz. 982—1894. 

Hirdetmény. 
A megyei tkts törvényhatóság által jó-

váhagyott határozattal Csik-Karczfalva  köz-
ség részére egy tij iskola épitése vétetett 
tervbe. Ennek folytán  vállalkozóknak tudo-
mására hozatik, hogy az épités biztosítása 
czéljából f.  évi szeptember hó 7-én 
délelőtt 10 Órakor ezen község házánál 
nyilt és zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár 6767 frt;  mely összegnek 
megfelelő  10°,f  bánatpénz minden esetben 
befizetendő. 

A részletes feltételek  hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

Csik-Karczfalván,  1894. augusztus 5. 
Kovács János, Gidró Ignácz, 

kürjegyzö. 2 - 3 biró. 

Az ajánlatban a vállalati összeg számmal és 
betűvel is kiírandó s annak azt is magában kell 
foglalnia,  hogy ajánlattevő a teltételeket, építési 
tervet és költségvetést ismeri és magát azoknak 
aláveti. 

Az ajánlatok 441 frt  bánatpénzzel ellátva 
1894. szeptember hó 3-án délutáni 2'/j óráig köz-
vetlen alulírott község elöljárósághoz téritvény 
mellett adandók be, mivel ezen időn tul többé 
nem fogadtatnak  be. 

Bánatpénzül óvadékképes értékpapírok is 
csatolhatók. 

A versenytárgyalás 1894. szeptember 
3-án délutáni 3 ó rakor fog  a községházánál 
megtartatni, melyen a beadott zárt ajánlatok nyil-
vánosan fognak  felbontatni. 

A további részletes feltételek,  terv- és költ-
ségvetés a község házánál betekinthetők. 

Gyergyó-Alfalu,  1804. augusztus hó 9 én. 
Lőrincz Vilmos, s. k. Balázs Gergely, s. k. 

községi jegyző. 1 2 liiró. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közh'rré teszi, hogy Csikmegye 
takarékpénztára végrehajtatónak szentmiklósi Bog-
dán Istvánné Sáska Mária végrehajtást szenvedő 
elleni 2(i frt  83 kr kamat hátrálék és jámlékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő Gyegyó-Ilemete község határán 
fekvő  a gyergyó remetei 2209. sz. tjkvben 1 rsz. 
14231—14233. hrsz. 2. rsz. 14238. hrszra az ár-
verést 339 frt  86 krban ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1894. évi szeptember hó 3-ik 
napján délelőtti 9 órakor Gyergyó-Remete község 
hivatalos ujánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának IO*/(-át készpénzben, vagy az 
lHfjl.  LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 1 -én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
itszolgáltatní. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi május 
hó 28-ík napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
3CŐ11Ő I p z L á c z , 

kir. aljbiró. 

Hirdetmény. 
Csík-Pál falva  község határában, „Utcza-

vég" nevű dillőben hét részvényes társak 
által egy 4 lóerejü uj gőzmozdony teljes 
felszereléssel,  ahhoz egy gátér szíjakkal el-
látva, 12 drb metszővas-lapokkal és a telken 
felépített  két drb épület nyilt árverésen 18d4. 
év i augusztus lló 15-én a helyszínén a 
társaság nieghasonlásu után délutáni 1 órakor 
készpénzfizetés  mellett el fog  adatni. 

Kelt Csik-Pálfálván,  1894. évi augusztus 
hó 6-án. 

Csiszér József. 

Csedő János csiktaploczai lakos, 
Csik-Tusnádfürdőn,  a Römer villák 
szomszédságában fekvő,  2 0 0 Q-öl 
kiterjedésű puszta belső telkét ve-
vőnek örök áron eladja. 

Haszonbérbeadás. 
Csik-Szentkirály községében és ha-

tárán fekvő  és Gróf  Károlyi Sándorné 6 
nagyméltósága tulajdonát képező és a csík-
szentkirályi 6 7. számú tjkben 1—9. rend-
számok alatt foglalt  ingatlanok 

45 hold szánté és kaszáié, 
1894. évi szeptember hó 2-án délután 
3 ómkor Csik-Szentkirályon a község há-
zánál tartandó nyilt árverésen 1895. évi 
április 24-től számitandó 6 évre haszon-
bérbe fognak  adatni. Mely alkalomra, 
ix haszonbérbe venni szándékozókat ezennel 
meghívom. 

Az árverési feltételek  alólirottuál bár-
mikor megtekinthetők. 

Csik-Szeredában, 1894. évi aug. 6-án. 
Baktsi Gáspár, 

2 - 4 kir. közjegyző. 

Péter György. 

Szám 420C—1893. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Sánta 
István, csiktusuádi lakós végrebajtatónak, Sánta 
András csiktusnádi lakós végrehajtást szeuvedő 
elleni 52 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (csikszentmártoni kir. járásbíróság) területén 
lévő, csiktusnádi határban fekvő,  a csiktusnádi 
1717. sz. tjkvben A + 14,410. és 14,412. hrsz. 
alatt egy testet képező ingatlanra 15 frtban;  az 
12ul. sz. tjkvben A f  15,652-től 15,654. hrsz.-ig 
fekvő,  egy testet képező kaszálóra 16 frtban;  a 
338. sz. tjkvben A f  12,987. hrsz.-tól 12,990. 
lir.sz. ig fekvő  s egy testet képező kaszálóra 5 
frtban;  a 341. számú tjkvben A f  783. és 787 
hrsz. alatt egy testet képező ingatlanra 6 frtban; 
a 133. számú tjkvben A f  271. hrsz. alatt fekvő, 
egykovü malom és házas belsőségre 400 frtban; 
valamint a csikkozmási 2089. sz. tjkvben A -j-
14ii5.j. hrsz. alattira IC frtban;  a 8864. hrsz. 
alattira 15 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 

Sz. 1276—1894. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

Alulirt községi elöljáróság, Csikmegye tör-
vényhatósági bizottságának 1894. junius hó 25 én 
tartott közgyűlésében 1257—1894. bgy. szám alatt 
kelt engedélye és a csikmegyei m. kir. államépi 
tészeti hivatal által 219-1894 szám alatt felül-
vizsgált és helyesbített terv és költségvetés alap-
ján a Gyergyó-Alfalu  község alszeg tízesében 
építendő róm. kath. alsónépiskola 4445 frt  55 kr 
kikiáltási árral a szóbeli árverezés mellőzésével 
írásbeli zárt ajánlatok utján fog  kiadatni. 

OOOOOOOOOOOIOOIOOK 

A Brassói Portland-Czement Gyár 
O B r a s s ó (Erdély) ajánlja l e g k i t ű n ő b b 

F o r t l a n c L -
o o o o o 
O felelősség  mellett folyton  e g y e n l ő és 
g teljesen megbízható minőségben bár-
g mely 
O 

vasúti állomáshoz szállítva, a 
legolcsóbb árban. 

Csik-Szeredában k a p h a t ó : 
A L B E R T B A L Á Z S u r u A l . 

» 2 5 - 3 0 
ftWnftfMMWWm lOO.OOK 

F ő r a k t á r : B u d a p e s t , 1 8 9 4 » a u g u s z t u s M ö l saját h á z b a n V I . , V á c z i - k ö r ú t 5 7 ' s z . 

K Ű H N E E D E 
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban) 

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmulhatlan  s több mint 14.000 példányban elterjedt 

HUNGÁRIA DRILL é s JUBILEUM DRILL 
sorvetőgépeit leszállított árakon. 

Hegyee, hullámos területre ,,M O 8 O NI D H I L L" legújabb, legegyszerűbb servetőt. 

Sack-féle  ekék, két és többvasú ekek. Laacke-féle  szántóföldboronák  12-fele  nagyságban. 
Laacke-féle kedvelt rétboronák. Rosták. Konkoljozók. Kitűnő szelelő magtár-rosta ( 3 3 f r t ) , meglepő 

V E I T Z K Y-f  é l e 
F Ü L L E S Z T Ö K . 

Szecska-ésrépavágók 
stb. 

Árjegyzékek bérmentve. 
Főraktár: 

BUDAPEST, 1894. 
anguitus 1-től 

saját ház 
VI., Váczi-körút 57* 

Nyomatott Caik-Szeredibaa 1894. a laptolajdonoi és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




