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Az Olt szabályozása. 
C s i k - S z e r e d a , ápril 23. 

Az „Oltvölgyi vizitársulatot" szorgal-
mazzuk. 

Elniult már egy jó esztendeje, hogy a 
társulat által megkezdett munkálatok félbe-
szakadtak, mert a szerződött vállalkozó a 
vállalatot ott hagyta. A munka, mely már 
befejezéshez  közel állott, ugy maradt félbe-
szerbe. Az uj árok elkészült a szentkirályi 
nagy Ilidig s a,:on fel  Hl minden további 
munka megszűnt. Az elvégzett részen is 
még sok átvágás és a régi meder betorkolása 
hiányzik. — De legfó'képen  hiányoznak a 
zsilipek és a duzzasztók, melyek nélkül pedig 
űz uj árok ha hoz is hasznot néhol, de annál 
több kárt okoz olyan teriileteknek, melyek-
nek semmi szükségük nem volt a lecsapolásra 
és kiszárításra. Az ilyen teriiletek maholnap 
igen jók lesznek szántó földeknek,  de az 
eddig róluk nyert jó réti szénát alig vár-
hatjuk. 

A tervezett duzzasztók felállitása  nélkül, 
az ártéri birtokosok egy jó része talán na-
gyobb károsításnak néz eléje, mint a lecsa-
polásból a mily haszon háramlik a lecsapolt 
terület tulajdonosaira. 

Ezért szorgalmazzuk az oltvülgyi vizi-
társulatot én szorgos figyelmébe  ajánljuk a 
a duzzasztók (elállítását, melylyel aztán ki 
lesznek békitve az ártéri birtokosok azon 
elégedetlen elemei is, kik a társulat szer-
vezkedése és munkálatai elé, hosszas időn 
keresztül, annyi akadályt gördítettek. 

Ennek igy is kell lennie, mert hiszen 

az egész munkálat c/.élja egyedül és kizárólag 
csak gazdasági levén, nemcsak illő és ezél-
szerü, de méltányos is, hogy az az egész 
birtokosság czéljait szolgálja. 

A közelebbi években tapasztalt általános 
szárazság idején, mily kiszánüthntlan haszon 
háramolhatoft  volna az ártéri birtokokra, fia 
időnként öntöztetni lehetett, volna a száraz-
ságban kiaszalt kaszálókat. ? 

I 
A birtokosság jó nagy része mais sein 

| barátkozott meg a csatornázás szükségessé-
gével, miért, már azon szempontból is, hogy 

J ezen rész is meg legyen nyugtatva, minél 
I rövidebb időn szükséges <• munkálatoknak 
| elvégzése a teljes felszereléssel,  mint a milyen 
! illik egy jól bevégzett, mii sikeréhez, a bir-
tokosság közhasználatára való bocsátása. 

! Ezt azért is kell tanácsolnunk a tár-
Jsulatnak, mert a közelebbi évek annyi és 
! oly sok irányú ujitásoknak próbájára teszik 
a gazdaközönséget, hogy ha a régebbi évek-
ből keletkezett intézmények jóságával, hasz-
nosságával nem igyekszünk a jövőknek mint-
egy az utat előkészíteni, sokszoros bajjal fog 
menni az ujak életbeléptetése. 

1 / , E i n k e s y e r f c . v  " i d á b k ö r e . 

A mult héten tartotta az Emke gyergyói 
fiókköre  évi közgyűlését. Szerény gyűlés volt 
ez ; de csak külső formájában  volt ilyen ; tar-
talmára azonban kiváló jelentőségű. Ilyennek 
keil ismernünk minden mozgalmat, mely az 
Emke magasztos czél ának áll szolgálatában. E 
munkakörben a legigénytelenebb gyűlésnek, 
körnek is meg van a maira szerepe, mint a 
hullámok gyűrüzetében a legkisebb hab loJrá-
nak, a legkisebb csepp mozgató erejének, vagy 

a kis kődarab- és vakolatnak a monumentális 
palota falaiban. 

Nem lehet szebb eszményképe a magyar 
társadalomnak, a magyar közéletnek, mint a 
nemzeti állam. Nincs abban magyar sziv, kit 
ezen ideál megtestesitése nem lelkesít, hogy eb-
ben a sokat szenvedett és zaklatott hazában a 
nemzeti egység diadalra jusson s az egység, az 
összetartozóság kapcsa fűzze  össze a haza min-
den lakóját. 

Ez a mi ideálunk, nemes aspirácziónk, 
mely testet öltött az Emkében. Ebben fakadt 
fel  az a titkos erő, mely nem kívülről befelé, 
hanem belülről kifelé  fejleszti  nemzeti izmoso-
dásunkat. A hatalmas tölgy sem a külső fény-
től és napsugártól, hanem belső erőitől izmo-
sodik : ugy a nemzet is a társadalomtól nyeri 
fejlődéséhez  a legbiztosabb tápot. 

Annak az országrésznek a jövőjéről van 
szó, melynek égboltján a mohácsi gyásznap után 
újra feltűnt  a magyar szabadság napja, melynek 
magyarjai között az Alföld  rónájáról elűzött 
szabadság századokon keresztül biztos menedé-
ket talált s hazaszeretetében feléledt  hamvaiból 
a magyar szabadság lőuiksze, s a Maros habjai-
ban, a magyar Stiksz vizében fürödtek  meg a 
függetlenség  hós bainokai. hogy sérthetetlen ka-
rokkal lobogtassák a szabadság, egyenlőség.'est-
vériség zászlaját. 

És csodálat tárgya lett az erdélyi magyar-
ság; a székely vitézségét s dicsőséget iumes 
szárnyaira vette a költészet, ldp^l>ctukkcl je-
gyezte fel  a történelem Múzsája. 

Azonban kit e?er harcz, ezer ellenség nem 
tudott megtörni; megtizedelte, megfogyasztotta 
a mostoha élet hosszú s mindennap megu'uló 
harcza. Szemlátomást fogy  az a vér, nu "öl 
azt mondja a költő, hogy ini.,dcn cseppje •_ ..-a 
gyöngyöt ér. 

Elvonultak fejünk  fölött  a harezok viharai 
s 18117-ben kisütött a béke derűje, ámde ennek 
fénye  s melege nem jutott be Erdély bérczei 
közé s a feledés  cs közömbösség rideg homálya 
borult Hargita ormaira 

A székely bérezek, a mosolygó völgyek, 
a beszédes patakok, a történeti emlékek, a vár-
romok a leledékenység moha alá kerültek; s 
az a maroknyi nép, mely a magyar véréből 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
H á r o m levél . 

I. 
Nagyságos Igazgató ur! 

Eletem utolsó perczében érzem, hogy igazol-
nom kell magamat ün előtt. Mert én a ki mindenki 
elótt a legszolidabb hírben állottam, nagyon vissza-
éltem az ön bizalmával. Ön föltétlenül  bízott bennem, 
s teljesen rám bízta a pénztárt. Ezt kár volt tennie, 
mert ha ezt nem teszi, nem károsodott volna meg 
a részvénytársaság egy jókora összeg erejéig s nem 
kellene nekem most meghaluom. 

A pénztárból hiányzik 20.000 frt.  Én sikusz-
tottam el. 

De miért ? — kérdheti ön, hisz én a meg-
testesült szolidság voltam. 

Igaz, de volt egy szenvedélyem, melyről nem 
tudtak, inert erómhöz képest elnyomtam, de a bal-
sors uralomra jutatta mégis s rövid időn tönkre tett. 

Ez a játék volt. 
Egyetlen szenvedélyem volt, de sokáig féken 

tartottam. De mikor megtudtam, hogy reménytelenül 
Hzeretek, akkor uem volt más, a mivel buinat elűzzem, 
mint a játék. Nagyobb összegben játszottam, mint 
fizetésem  engedte volna. Hivatalos pénzzel törekedtem 
segíteni magamon azon reményben, hogy vesztesé-
geimet visszapótolhatom. De csalódtam. A hínárba 
mind bennebb és bennebb merültem. 

Közönséges és régi dolog. 
Nem volt más menekvésem, mint a halál. 

(íájer Ferenez. 

II. 
Kedves szülőim ! 

Kegyetlenség tőlem az a csapás, melyet most 
önökre mérek, de kegyetlenebb volt hozzám az élet. 

Súlyosan nehezedett rám a sors keze kora 
ifjuságoin  óta: már meg is szoktam a nyomorúságot, 
s végre ugy látszott, hogy biztos révbe jutottam, 
de keserűen csalódtam. 

Nem anyagi dolog a mik ujabb boldogtalan-
ságot hoztak rám, oh nem. 

Evek óta akkora volt a jövedelmem, hogy 
több mint a mit óhajtottam, vagy óhajthattam. Tudják 
mennyire szerények voltak az igényeim s igy fize-
tésein jó részét gyüinölcsözóleg helyezhettem el. 

Takarékos voltam nagyon, mert kettó lel-
kesített. 

Boldog családi élet alapítása, s kedves szü-
lőimnek öregségükben való segitése. 

Mily boldog voltam, mikor napról-napra szapo-
rodni láttam a pénzemet! Mert azt hittem, hogy 
közel van idő, mikor visszaadhatom azt a nagy 
kölcsönt, melylyel kedves szülőimnek tartozom, hogy 
hálás lehetek azokért a végtelen áldozatokért, me-
lyeket értem hoztak. De mindennél — bocsássanak 
meg, hogy ennyire önző voltam — nagy obb boldog-
sággal töltött el az. hogy nemsokára nőmmc tehe-
tem azt a lányt, akit a világon mindennél többre 
becsültem. 

De most vége mindennek ! Keserűen csalódtam. 
Vak voltam, nem láttam, hogy az, a kinek képes 
lettem volna a mennyet minden csillagával lábaihoz 
tenni: nem szeretett! 

S ez volt végzetem. 
Ereztem a mióta gondolkozni tudok, hogy a 

•ore kese rám nehezedik. De nem akartam engedni. 

Küzdeni, harczolni akartam s bíztam az erőmben, 
hogy a boldogságot ki fogom  erőszakolni. 

Már-már azt hittem, hogy győztem, hogy bol-
dog lehetek. 

Annál keserűbb volt csalódásom. 
Nincs számomra boldogság! A boldogtalanság 

lépésről-lépésre követ. Be kell látnom, hogy hasz-
talan minden erőlködésem. Nem tudok kitérni a 
végzet elül. S minek küzdeném hasztalan ? l";:y is 
csak az lenne a vége. 

Meghalok . . . 
Gondolom, hogy minó keserűséget okozok 

kedves szülőimnek, de tehetek-e róla ? 
Bocsássanak, oh bocsássanak meg'J 
Némileg taláu leróhatom hálámat mégis. 
Fizetésemből megtakarítottam 20.000 frtot. 

Ez épen elég arra, hogy kedves szülőimet a nyo-
morúságból kisegítsem vele. 

Ez a pénz az én örökségem, mely önökre 
száll. 

Feledjék a rossz fiút,  ki annyi keserű perczet 
szerzett szivüknek. 

Mikor e sorokat olvassák, már a föld  alatt 
pihenek, hol mogszünik rám nézve minden nyomo-
rúság, minden szenvedés. 

Oda nein fog  követni a sors súlyos keze. 
Kljének boldogul, s bocsássanak meg! 

Kéri 
rosz 

m Ferijök. 
Kedves barátom 1 

Mindenek előtt arra kérlek, hogy az ide mel-
lékélt levelet küld el a legelső postával szülőimnek. 
Hogy miért nem küldtem el én, azt alább meg-
fogom  magyarázni. 
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való vér s mint a regeszerii hunmaradék töre-
déke, magának követeli az igazi tiszta magyar 
eredetet, mostoha gyermeke lett az anyának. S 
a honfi,  ha ide jön, ugy érzi magát, mintha 
szülőföldjén  és mégis idegen löldeken járna, s 
mintha a mohos váromladékokról nem is a 
hazai tűzhelyek emlékei lengenének feléje.  E 
kemény munkában izzadó nép verejtékes ar-
czárói kétségbeesés, bizalmatlanság tekint felénk. 
A ki kételkedik, jöjjön közénk s nézze meg, 
nem fekete-e  a székely kenyere s nem köny-
nyektól sós-e ennek ize ? 

Mostoha soisunk között vigasztaló angyal-
ként jelent meg az Emke hogy erőt öntsön 
ellankadt izmainkba s reményt keltsen csüggedt 
lelkünkben. 

Az Emkének köszönhetjük, hogy most 
már az országos érdeklődés legalább helylyel-
közzel felénk  fordul.  Hatalmas szava utat tört 
magának s kivivta, hogy a székely közgazdaság 
és művelődés is helyet találjon állani életünk 
keretében. 

A mig azonban hatalmas szavával, kiváló 
befolyásával  érdekeinkért harczol; addig jótevő 
keze balzsamot hint sebeinkre s jótéteményeit 
nyújtja szükségeinkben. 

Az Emke iránt nagy hálára van kötelezve 
Gyergyó is, mely kiváló mértékben élvezi an-
nak jótéteményeit és pedij; sokkal nagyobb 
aránybnn, mint a hogy szerény viszonyaink 
mellett az erőgyűjtéshez hozzájárulhatunk. 

De hallgassunk el a szavakkal s adjunk 
helyet egy kis statisztikának, melynek számada-
tai sokkal nagyobb erővel beszélnek az Emke 
áldásairól. A gyergyó-tölgyesi róm. kath. iskola, 
mely a keleti határszélen a magyar nemzeti 
művelődésre a hazafias  érzés, gondolkodás ápo-
lására és terjesztésére valóságos áldás, évenkint 
300 frt  segélyt nyer, fizetvén  belőle a tanítónőt 
s eddig 1'JöÜ Irtot kapott e/.en iskola az Em-
kétől. Ugyanezen község körlelkésze, ki a zse-
dánpataki, békási cs domuki róm. kath. hivek 
közt az összetartozást, a nemzeti és vallásos 
érzületet ápolja és fentartja,  évenkint 200 frt 
segélyt kap, melynek összege eddig 1300 frtot 
tesz ki. A gyergyószentmiklósi játékszer-kés/.itó 
tanműhely részére két ö0 frtos  ösztöndijat biz-
tosított s ez már 4 év óta van folyósítva,  s (i40 
frtot  tesz ki. A gyergyószentmiklósi polgári dal-
egyletnek 16 frt  értékű daloskönyvet határozott 
adni, melyből már egy részt cl is küldött. Bél-
bor és Békás határszéli vegyes &jku községek-
ben a műveltség és hazafiasság  terjesztése czél-
jából népkönyvtárakat állított, melyek 2—300 
frt  értéket képviselnek. Az Emke működésének 
eredményeképen jegyezhetjük lel azt is, hogy 
a gyergyói fiókkör  buzgó elnökének Ferenczy 
Károly alesperesnek gyűjtése alapján a gyer-
gyóbékási róm. kath. kápolna javára 148 frt  ada- [ 
tott át, melyből a kápolna részére 150 frtos  ha-
rang szereztetett be, a többi pedig részben a 
felépíttetésre,  részben pedig a lelszerelésre for-
díttatott. Továbbá a fiókkör  a saját pénztárából 
a tölgyesi róm. kath. iskolát tiO frttal,  a ditró-

hodosi iskolát pedig 25 frttal  segélyezte. És ha 
ezekkel az adatokkal szembe állítjuk azt a sze 
rény támogatást, mit Gyergyó az Emkének 
nyújt, látni fogjuk,  hogy hozzájárulásunk csak 
csekélyke kamatja az Emke által nálunk elhe-
lyezett tőkének. 

Nincs tehát oly egyesület, mely a vegyes 
lakosságú Gyergyóban annyira ébren tartaná a 
magyar kultura ügyét, mely ennek fejlesztésé-
ben oly erős és biztos segédkezet nyújtana, 
mint az Emke. A tiókkör választmánya ez ok 
ból, mint mindenkor, ugy a mult évben is el-
ismerésreméltóan végezte feladatát  s zajtalan, 
csendes munkával ugyan; de nem szűnt meg 
az érdeklődés és lelkesedés szikráját éleszteni. 
Főtörekvése az erőgyűjtés és a tagsági dijak 
pontos beszolgáltatása felé  irányult. A központ-
ból leküldött ügyeket elintézte s lelkesen lelka-
rolta az E. K. E. által vidékünkön megindított 
mozgalmat is és támogatásával biztosította a 
Kárpát-egyesület gyergyói osztályának létesü-
lését. 

Az Emke gyergyói fiókkörének  jelenleg 
78 tagia van s pénztárálladéka 171 frt  12 kr. a 
mi pedig lehetővé tette, hogy a békási és do-
muki magyar tanulók részére 2 ösztöndijat lé-
tesítsen. 

Mint mondottuk, a mi anyagi támogatá-
súnk az Emke adományaihoz képest nagyon 
csekély, azonban a választmány nem mond le 
a reményről, hogy sikerül társadalmunkkal meg-
értetni, hogy egyfelől  s?ép magasztos, másfelől 
kötelességszerű feladata  az Emkét még nagyobb 
mértékben pártolni, és hiszi, hogy Gyergyónak 
hazafias  és minden nemes czélért lelkesedni 
tudó intelligencziája kellő arányban fog  áldozni 
az Emkének. mely az erdélyrészi magyar kul-
tura leghatalmasabb oszlopa s tíyergyónak első 
jótevője. 

T A N Ü G Y . 

Meghívó. 
A „csíki róm. kath. tanító-egyesület" alcsiki 

jküre tavaszi rendes gyűlését, f.  évi ápril 30 án 
d. e. 9 órakor kezdve (Jsik-Mindszenten az iskola 
helyiségében fogja  megtartani, melyre a t.-cz. 
pártoló- és rendes tagok, valamint a tanügy és 
méhészet iránt érdeklődök tisztelettel meghivatnak. 

A g y tr I é s t á r g y a i . 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A mult gyűlés jegyzökönyvének felolvasása 

és hitelesítése. 
3. Gyakorlati tanítást tartanak: Bakó Tamás 

kántortanító IV. oszt. növendékeivel a „Nyelvtani-
ból, Pál Balázs tanító II. oszt. tanulóival a „Beszéd 
és értelem gyakorlatokéból. 

4. A gyakorlati tanítások zártkörű biiálata 
ö. Elnöki jelentés. 

Lehet, hogy ínég a levél kézbe vétele előtt | 
hallani fogsz  halálomról. Nem hiszem, bogy az té-
ged nagyon meglepne, de mégis föl  kell tárnom 
előtted az okokat, melyek engem c kétségbeesett 
lépésre vittek. 

Te ismertél engem jól. Tudhattad, hogy én 
mily sokat adtam a pénzre. Igaz, hogy a boldogság 
volt előttem az életezél, de hát lehet-c pénz nélkül 
boldogulni ? Nem ; legalább nekem ez a meggyőző-
désem. 

Keserves, kinos időket éltem át, mikor annyit, 
majdnem mindent nélkülöznöm kellett. Fájt nekem 
a nélkülözés nagyon, kiinondhatlau-iil. 

Megutáltam a gazdagokat, meg a fényt,  pom-
pát, meg a jólétet. Nem mertem az élet megnyilat-
kozásában, a társas életben részt venni, nem a bál-
ban, színházban megjelenni, inert az irigység őrüle-
tes dühvel szállott meg, ha látnom kellett, hogy hány 
és hány ember dobzódik fölösleges  jólétben. 

Minden érzést kiölt lelkemből a pénzvágy, csak 
egyet nem, a szegények iráuti könyörületet. Magam 
nyomorúsága mellett is fájt  a mások nyomorúságán 
látnom. S mennyire fájt  az a tudat, hogy szülőim-
nek is csak ugy kell küzdeuiök a nyomorral mint nekem. 

Hányszor elábrándoztam arról a boldog időről, 
mikor én majd szegény szülőimet kisegihetem a nyo-
morból ! 

Sokáig még csak nem is gondolhattam erre. 
Sokat hányt az élet vihara idestova. Már-már a re-
ménytelennél; vett erőt rajtam. De végre is meg-
kaptam a mostani állásomat. 

Nem volt fényes,  de elég lett volna arra, hogy 
megéljek belőle. Do szülőim ! 

Hát solia se érjem meg azt az örömet, hogy 
saülőimet boldognak tudjam ? 

Hasztalan volt minden takarékoskodásom. Nem 
tudtam megtakarítani semmit. I'edíg nekem pénz 
kellett, pénz akár honnan s bánni módon ! 

Szülőim nyomora folyton  fokozódott  s az én 
tehetetlenségem nyilván való volt. 

Egy utolsó, kétségbeesett terv fogamzott  meg 
agyamban. 

Elhatároztam, hogy a kezelésein alatt álló kasz-
szából kiveszek egy akkora összeget, mely épen elég 
arra, hogy két öreg tisztességesen megéljen. 

Sikkasztottam tehát 20,000 frtot.  Ez a pénz 
itt van a mellékelt levélben. 

Mint sikkasztó, beláthatod, hogy tovább nem 
élhetnék. Elcsapnának, bezárnának, kenyér nélkül 
maradnék. 

Meghalok ! 
Halálommal szülőimet mentem ki a nyomorból. 
De ne hogy felvilágosítsd  az üregeket a do-

logról. Azt irtain nekik, hogy szerelmi bánatból 
öltem meg magam s az a pénz, amit hátra hagyok 
jogos vagyonom. Ép ugy hazugság az is, amit 
főnökömnek  irtani. Te tudod legjobban, hogy soha 
sem kártyáztam. De szükség volt ezt hazudnom, 
hogy megmagyarázzam a pénz eltűnését. 

Te tudod egyedül, miuő indokok ösztönöztek 
a sikkasztásra, de tűrd el némán, ha gyaláznak. 

Utoljára is azt kérem tőled, hogy ugy kéz-
besítsd a pénzt szüleimnek, hogy arról ne tudjon 
senki. Még azt se hozd nyilvánosságra, hogy szü-
lőim vannak. Hadd sirassák el a távolban fiukat  s 
tartsák legalább ók becsületesnek I 

Isten veled ! 
Barátod: Feri. 

A másolat hiteléül: 
Veress  Zsigmond. 

6. Indítványok. 
Ugyanez alkalommal fog  megtartatni az iskola 

helyiségében a méhész-egyleti gyűlés is Máriou 
Ferenez nyug. kir. törvéuybiró elnöklete alatt. 

Baka József, 
t. e. elnök.' 

Főváros i levél . 
(A „Csíki Lapok" saját tudósítójától.j 

B u d a p e s t , április 21. 
A fővárosi  társaság az utczára költözött! a 

korzók világa megnyílt. 
Ha az ember végig tekint a Váczi- és Kossutn 

Lajos utczákon, ha végig megy a dunaparti korzón 
este 7 — 8 óra között, ott találja az egész elegáns 
Budapestet. 

A hölgyek már egészen tavaszias, sőt nyárias 
toálettekben pompáznak. 

Ezt a „pompáznak" szót nemcsak ugy vélet-
lenül vettem ide a papirosra, hanem szándékosan, 
mert valóban pompás látványt nyu,t hölgyeinknek 
parádés kirukkolása. 

A toálettnél nemcsak a színek megválasztá-
sában nagy mesterek fővárosi  hölgyeink, hanem 
bebizonyítják azt is, hogy az egyszerűség és ízlés 
nagyon is összeférő  fogalmak. 

Engedjenek meg hölgyeim, hogy ez egyszer 
belekontárkodom az önök dolgába, de ha már 
szúrja az oldalúmat, hát ki is mondom: ilyen csinos, 
„sikkes" divatjuk nem volt még talán soha. Nincsen 
mostani toalettjükön egyetlen szalag, egyetlen czaí-
rang, ami felesleges  volna, vagy Ízléstelen. 

Szépségüket, termetüknek csinosságát ruha 
még nem emelte igy ki soha, mint a mostani. 

Azt hiszem, ezt önök is belátják, sőt bátran 
merem állítani, hogy ennek tudatában vannak önök 
is — különben már régen megváltoztatták volna. 
Mert jól lehet önök az ízlésnek nagy mesterei, 
de azért, de azért egy nagyhatalomnak engedelmes 
vazallusai: a divat hatalmának. 

Például ha ezen hatalom tel exaltált vala-
melyik dáma holnap krinolint venne magára, önök 
sem sokáig gondolkoznának : önök is belebújnának. 

Már pedig ehhez a dologhoz nekünk iérM-
nak is van egy kis beleszólásunk s ehhez egy kit 
jogot is formálunk,  mert azt hiszem, hogy i'uök 
sem azért keresik toálettjükben a csinost, I; a 
tükör előtt tetszelegjenek maguknak, lia;i. i 
hogy a tet.-zé>l másokban — taláu iur-
fiakban  — keltsék fel. 

(Sok asszony ugyan csak azért öltözik fény-
üzőleg, hogy az irigységtől a szomszédasszonyt a 
guta környékezze.) 

Szó, ami szó, aki hölgyeink közül toálet 
dolgában Ízlést akart tanulni, az a fővárosi  asz-
szonyokról és leányokról vegyen magának mustrát. 

Ebben a tekiutetben nemcsak hogy kiállják 
hölgyeink a vers. nyt a külfölddel,  de talán egy-
pár czentimélei rel tul is szárnyalják . . 

Már pedig ez is valami, — több a sem-
minél. 

Egy dologban azonban fővárosi  hölgyeink 
vehetnének leczkét csikmegyei kollégáiktól. 

Hogy miben ? 
Hát a társas élet megteremtésében. 
Ezt bizonyítja :*) 
*) Mi nem bizonyítjuk. 

Skiz. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlékalap 

javára. A nevezett czélra Nagy-Becskerekröl 
M a c z a György pénzügyi titkár úrtól kiadóhiva-
talunk 42 frtot  kapott. Ezen összeghez járultak : 
Macza György 3 frttal,  Rosa Béla, Milkö és tár-
sai, VVinter Fülöp 2—2 frttal,  Dimitz György 1 
frt  50 krral, Brand Vilmos, Jager Ferenez, Mül-
ler Lajos, Morvái Lajos, Bodor Károly, Fridiinger 
Antal, Berger Mór, ifj.  Steinbach Antal, Pittróő 
Lajos, Künff  Sándor, Szöllösi Sándor, Reiter Béla, 
Nagy Sándor, Bubics József,  Joánovics György, 
Kiss fstván,  id. Steinbach Antal, Berényi Bódog, 
Weisz Izidor, Neeng József,  Jakabffy  Titusz, Tóth 
Endre, csikborzsovai $ovács Lajos I—1 frttal, 
Macza Juliska 60 krral, Mutrulovics János, fifedil-
kovics Miklós, Hantken Sz., ifj.  Bubitzky Lajos, 
dr. Kuruthácz Arthur, Biunuer József,  Hegedűs 
Kálmán, Neupaner, N. N., Löwinger Dezső, Eisen-
sturler Hugó, dr. Farnady István, Széli Pál, Szi-
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lágyi Albert, Schönmann Gyula 5 0 - 5 0 krral, N. 
N. és N. N. 20—20 krral. 
Jelen számunkban ki van mutatva 42 fi  t — kr. 
Az eddigi gyűjtés 2481 frt  76 kr. 

Főösszeg . . 2523 frt  76 kr. 
Azaz: Kótezerötszázhusionhárom forint  76 kr. 

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

— Tisztelgések. S z a b ó Géza Csikvár-
megye kir. tanfelQgyelőie  ujolag városunkba érke-
zett s állomását most már véglegesen elfoglalta. 
Folyó hó 21-én délelőtt, a helybeli polgári leány-
iskola tanítónői, 22-én d. e. a helybeli elemi és 
felső  népiskola tantestületei tisztelegtek nála. A 
tisztelgőket a tanfelügyelő  szívélyesen fogadta.  Mi 
az aj tanfelügyelő  urat melegen üdvözöljük fontos 
és szép állásában s működéséhez s'kei t és szeren-
csét kívánunk. 

— Esküvő. B a r a b á s Béla a helybeli 
gazdasági iskola szaktanára, f.  hó 20-án délután 
4 órakor esküdött örök hűséget H a j ú ód Juliska 
kisasszonynak. A násznagyi tisztet T. Nagy Imre 
és neje, H a j n ó d Ignácz és neje teljesítették. Az 
örömszülök házától az ifjú  párt hosszú kocsisor 
kisérte a helybeli ref.  imaházba, a hol az esketési 
szertartást B i t a y Béla körlelkész végezte. Isten 
segítségül hivása után remek és lendületes beszé-
det intézett az ifjú  párhoz, azután az esketési 
szertartást végezte el, melyet könyörgéssel befe-
jezvén, áldást, adott az uj párra. Az esküvöt az 
örömszülők házánál gazdag lakoma követte, mely 
benyúlt a késő éji órákig. A lakoma alatt alka-
lomszerű, szép felköszöntöket  mondtak: B i t a y 
Béla, N ag y Imre és H a j n ó d Ignácz. Mi e hely-
ről szerencsét, megelégedést és boldogságot kívá-
nunk az ifjú  párnak. 

— Eljegyzések. B a l á z s István csikme-
gyei tisztviselő kedves leányát Emma kisasszonyt f. 
hó 15-én eljegyezte H u s z á r Zoltán fővárosi 
tanító. — .1 a n c s ó Károly honvéd számvivő-őr-
mester Csik-Szentdomokoson B o r i s z á k Róza 
kisasszonynyal lépett jegybe. — S tu Ih m ü 11e r 
Antal csik-szépvizi fodrász  jegyet váltott Jan c s ó 
Berta kisasszonynyal. 

— Kinevezés. Anta l f fy  Gábor csik-
^utmártoni járásbirósági albirót a brassói kir. 

ügyészséghez alügyészszé nevezték ki. 
— Kinevezés. Több mint félév  óta külön-

böző lapok által kolportált hir végre, valahára 
testet öltött, mennyiben Straczinger Emil, a csik-
udvarhelymegyei pénzügyigazg. ideiglenes vezetője 
Ö császári és apostoli királyi Felségének folyó  hó 
4-én kelt legfelsőbb  elhatározásával udvarhelyi 
pénzügyigazgatóvá, a pénzügyi tanácsosi czim és 
jelleg adományozásával kineveztetett. Gratulálunk 
a jól megérdemlett kinevezéshez. 

— 25 éves évforduló.  A csiksomlyói róm. 
kath. fögymuasium  ifjúsága  az önképzőkör 25 évi 
működésének emlékére 1895. évi május hó 5-ikén 
d. u. 31/a órakor, az intézet rajztermében ü n n e -
p é l y t rendez a következő műsorral: 1. Megnyitó 
beszédet mond Kassai Lajos vezető tanár ur, 
2. „Szózat", Egressy Bénitől, előadja a vegyes 
kar. 3. Visszapillantás önképzököi ünk 25 éves 
múltjára. Irta és felolvassa  Czikó István VIII. o. 
t., az önképzőkör elnöke. 4 A tündér király és a 
hold (ballada), Beliczay Gyulától, ötös zene. 5. 
Vörösmarty Csongor és Tünde cz. drámai költe-
ménye II. és V. felvonásából  egy-egy részlet. 
Személyek : Csongor: Simon Rezső, kalmár: Sántha 
András ; fejedelem  : Domokos Árpád ; tudós: Csergő 
Bandi VIII. o. tanulók. 6. Élj kedves honom! 
Kunok cz. dalműből, duett; előadják: Lakatos 
János IV. o. t. (sopran) és Nagy Balázs (alt) III. 
o. tanulók. 7. Öregemhez, irta Dobos András VII. 
o. t. Mutatvány az önképzőkörnek 1890—91. évi 
mnnkáiból. Szavalja Bartha Balázs VI. o. t. 8. 
Czigánynö cz. dalműből, hegedű kettős; előadjak: 
Jakabfy  Endre és Pilter Ferenez V. o. tanulók. 
9. A szarvasbogár és a rózsa Veit Vilmostól; 
énekli a vegyes kar. 10. Petőfi  Salgó cz. költe-
ményéből részletet szaval Imecs János VII. o. t. 
11. Ima. Krenzertől; előadja a vegyes kar. 12. 
Miatyánk, irta Fóris Péter VI. o. t. Mutatvány 
az önképzőkörnek 1882—83. tanévi munkáiból. 
Szavalja Biró Sándor V. o. t. 13. Hunyadi-indnló, 
Erkel Ferencztől, előadja a teljes zenekar. 

— Ipartestületi közgyűlés. A helybeli 
ipartestület évi rendes közgyűlését folyó  hó 21-én 
tartotta meg a városház nagy termében. A gyűlést 
délntán 2 órakor T a m á s József  elnök nyitotta 
neg. Azután a titkári jelentés olvastatott fel.  A 

tagok száma a mult érben 6 tal szaporodott s igy j 
a testületnek jelenleg van 161 tagja. Beszegőd-
tettek 14 tanonezot. felszabadítottak  8-at. Két 
elhunyt szegénysorsu tagnak összesen 25 frt  teme-' 
tési segélyt adattak ki. Összes hevéiel volt köt-! 
vényekben: 1953 frt  83 kr, készpénzben 1042 
fi  t Ot kr. Kiadás kötvényben 379 frt  «4 kr, kész-' 
pénzben 862 frt  14 kr. Maradvány kötvényekben: 
lí>73 frt  89 kr, készpénzben 179 frt  90 kr.Kamat-
hátralék; 110 frt  20 kr, tagsági dij hátralék: 
79 frt  40 kr. A vagyoni állapotot a következő 
adatok tüntetik elő : Kötelezvényekre ki van adva: 
1857 frt  89 kr, készpénz maradék : 179 frt  90 kr, 
hátrálék 192 frt  68 kr, leltári érték 629 frt  80 
kr, összesen : 2576 frt  29 kr. Mutatkozik gyara-
podás egy év alatt 237 frt  05 kr. A titkári jelen-
tést tudomásul vették s működéséért elismerést 
szavaztak. Tudomásul vették a felügyelő  bizottság 
jelentését s a felmentvényt  a kezelőknek és a 
választmánynak megadták. 1 Azután a tisztújítást 
ejtették meg a következő eredménynyel: Elnök : 
T a m á s Józset, titkár : L a k a t o s Mihály, pénz-
tárnok : S z o p o s Elek, választmányi tagok : 
B ö j t b e Sándor, ifj.  Lux Sándor, R a n c z Ignácz, 
O r b á n Gáspár. F i 1 ó Károly, K a 1 a m á r Elek, 
F áb r i c z i us János, D á v i d Péter, L á s z l ó 
József,  S z o p o s Domokos, N a g y István, G y ö r gy 
Endre. Felügyelő bizottság tagok : H e I \v i g G. 
János, K ö v é r György, D a r v a s Béla. A válasz-
tás után meg néhány indítványt intéztek el s ezzel 
a közgyűlés véget ért. 

— Kisajátítások a vasutmentén. A m. 
kir. államvasutak nyomjelző kirendeltsége egyet-
értőiig a vármegye alispánjával a sepsiszentgyörgy-
csikszeredai vasút vonalrészen kisajátítás alá kerülő 
ingatlanok egységárának megállapítására irányuló 
egyezségi tárgyalásokat következő sorrendben 
tűzte ki: Május 8-án délelőtt 8 órakor Tusnádon 
9-én délelölt 8 órakor Verebesben, délután 2 óra-
kor Csatószegen, 10-én délelőtt 8 órakor Szent-
Simonon, délután 2 órakor Szenl-lmréri, 11-én 
délelőtt 8 órakor Szent-Királyon, délután 2 órakor 
Zsögödben a község hivatalos házánál, s utasít-
tattak a föszolgabirák,  hogy a fennti  határidőket 
jó előre kihirdetvén gondoskodjanak arról, hogy 
az érdekelt felek  a tárgyalásnál megjelenjenek. 
Ugyanazon müvelet Csik-Szereda város birtokos-
ságával május 12-én fog  folytai  tai ni. 

— „Csikmegyei Füzetek" czimü folyó-
iratból közelebbről jelent meg a 6-ik szám, szintén 
változatos tartalommal. Folytaltalik benne Csík-
megye barlangjainak leírása. Azutáu felvannak 
emíitve a megye területén épített ősi várak és 
erődítmények. A várak felsorolásánál  közölve van 
Iinecs J. Jákó „A köosztovála" czimü hilmondája. 
Előfizetési  ár egész évre: 2 frt  40 kr, lélévre 1 
frt  20 kr, negyedévre 60 kr. Megrendelhető a 
kiadónál: Györgyjakab Mártonnál. Ajánljuk olvasóink 
figyelmébe.  A kiadó felhívja  az előfizetőket  és 
mindazokat, kik a küldött füzeteket  megtartották 
a hátralékos dijak beküldésére. 

— Csikvármegye terményei az 1896-iki 
ezredéves kiállításon. A tenuénykiálliiásra 34 ki-
állító jelentkezett a gazdasági egyesületnél, kik 
közül őszi búzát állit ki 19, Lavaszbuzál ti, őszi 
rozsot 25, tavasz rozsot 4, árpát 18, zabot 15, 
fejér  bükkönyt 1, fekete  bükkönyt 3, török búzát 
7, haricskát 1, lóhermagot 4, lencsét 2, mákot 3, 
borsót 9, fuszulykát  3, kendermagot 3, leumagot 
2, gyümölcsöt 1 és szilvóriumot 1 kiállító. Igy a 
terniénykiállitáson összesen 127 darabból álló gyűj-
teményt fog  képezni. Ezen termények a folyó  év 
öszéu előbb Szeredában ki lesznek állítva. 

— A csikmegyei gazdasági egyesület 
kertészeléből több ezer darab 3—4 éves nemesi-
tétt alma, körte és meggy csemete darabonkint 
20—35 kron eladó. Az egyesület tagjai az Érte-
sítőben közölt feltételek  szerint kedvezményben 
réízesittetni k. Alapító és rendes tagok 12—12 
drboi, évdijas tagok 4 drbot, darabonkint 10 krért 
kapnak. Minden megkeresés egyenesen a kert ve-
zetőjéhez, Kertész István megyei vándortanítóhoz 
intézendő. 

— Értesités. A gazdasági iskola udvarán lévő 
régi istáló-épület, május 1-én délelölt 10 órakor 
nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni. 

— A tisztelendő ur haragszik és men-
tegetődzik. Vlád Ábrahám tisztelendő úrról vau 
szó, ki görög katholikus lelkész Gy.-Alfaluban  s 
onnan hozzánk egy mentegetőző levelet küldött, 
mely nem csak panaszos, de haragos is. Lapunk 
folyó  évi 14. számában „Qláh fészkelődés  Gyer-
gyóban" czim alatt egy czikk jelent meg, a mely, 
a mint látszik, sok emberre nézve csiklandós volt 
s igy találva érezte magát Ylád Ábrahám tiszte-
lendő ur is s e miatt panaszkodik a hozzánk kül-
dött haragos levelében. Egyáltalán semmi okunk 
sincs kételkedni Figyelő barátunk igaz mondásá-

ban, mivel azonban P. Á. esküt esküszik, hogy 5 
Felségét nem császárnak, hanem királynak ne-
vezte, hát ezen nyilatkozatát ezennel közre adjnk^ 
— Szörnyen haragszik a t. ur a czikknek egy 
más passzusára is s váltig erősíti, hogy ő ki tnd 
azon ajtón jönni, a hol bement. Hát ha csak ezért 
haragszik, akkor bátran megbékülhet, mert a czikk-
nek azon passzusa: „hogy mindig ott jöjjön ki, a 
hol bement" egészen mást jelent, mint a hogy azt 
a t. ur értelmezi. Egyéb iránt béke velünk, s 
higyjék el a t. urak, hogy soha sem foglalkoznánk 
velük, ha végre-valahára megértenék, hogy a ma-
gyar állam területén laknak és magyar állam-
polgárok. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás. 
A csiksomlyói „Internátusi-segélyalap" gyarapítására 
adakoztak : Gyimes-Felsőlok község 10 frt,  Gyimes 
község 10 frt,  Gyimesbükk község 5 frt,  Thieme és 
társa 3 frt,  Rusz Sánta Simon 2 frt,  N. N, lelkész, 
Buday Péter, Kabzar Mózes, Antal Péter, Antal 
János, Tankó Péter, Póra András, Lotfer  József, 
Brer Jáuos, Antal István, Taukó Fülöp, Szebeny 
Péter, Taukó István Dávidé, Péli Lajos, Tankó Imre, 
Antal György, Mánya Jánosné, Dajbukát István, 
Bodor András, Strul Salamou, Hubaesek Ferenez, 
Király Ferenez, Weisz Márd, Popovits Péter, Angyal 
Márton, Mátics K. Szilárd 1—1 frtot,  Ambrus György 
95 kr, Eszenyei Antal, Zathureczky Ferenez 60—60 
kr, Sata Mihály. Bevomán Izidor, Ferenez Mihály, 
Bodor György, Keschner Gyula, id. Deáky Péter, 
Vass János, ifj.  Dávid Péter, Vasa István, Éltes 
János, Zachariás Zaki, Szűcs György, Tankó János 
Antalé, Tankó Jani Péter, Póra János, ifj.  Zathu-
reczky József,  Bodor Andris Péter, Tankó Péter, 
Timár Péter, Gergely Imre 50—50 kr. Esznyei 
Antal, Balogh Péter, Csobotár Gábor 40—40 kr, 
Bodór József  33 kr, Beris Blum, Berkovits Zélig, 
Reinhcrczné, Berszán János Mitra 30—30 kr, Klein 
Mózes 25 kr, Taukó János, Bodor György, Zathu-
reczky József,  id. Timár Péter, Tankó Imre, Éliás 
Mária, Kokhui Erzsébet, Zelig Berman, Butnár János, 
Déva János 20—20 kr, Mármaros-Sziget reud. tan. 
város tanácsa 5 frt,  Viuga nt. város tanácsa 2 frt, 
Léváról: Gutman, Grommer Samu, Hamberger 20— 
20 kr, Deutcli M. Pollák Adolf  15—15 kr, Goldbeno 
Sándor 12 kr, Pollák K. Wileesk, Steiuer N. N. N. 
Kis Z. W. W. Wilhelm Jákob, Mautuer László, Klein 
Benő 10—10 kr, Jolesvk r. t. város 1 frt,  Szamos-
Újvárt eszközölt gyűjtés: 1 Irt 95 kr, Bálint Eidre 
Harusztosról ö frt,  Kézdi-Vásárhely városi pénzt.ira 
2 frt,  H.-Böszörmény városa 1 frt,  P. li. 50 kr, 
X. N.. B. J. 10—lo" kr, Péter Gábor 20 kr, Cs.-Csi-
csóban: a községi pénztár 5 frt,  Lakatos Károly, 
Péter Miklós, Szebeny Márton, Tompos Károly 30— 
30 kr, Imre Mózes 20 kr, Kelemen János, Györfy 
Ferenez, Kopacz Lajos, Lakatos Ferenez, Bedő 
Lajos, Bedő Dénes, Kelemen Dénes, György János, 
Mihály András, Bodó István 10—10 kr, Madéfalván 
gabonából 1 frt  55 kr, Tamás Elek, Sárosi Gergely, 
Bodó Ferenco, Részeg Pétar, Székely Miklós, Szekely 
Sándor, Ferenez Dávid, Ferenez Márton, György 
Márton, Sárosi Sándor, Ulti József,  László Gábor 
10—10 kr. Fogadják miudnyájau a nemes ügy 
érdekében tett hazatias áldozatkészségükért az inté-
zet hálás köszönetét. Bándi Vazul, főgymn.-  és in-
ternátus igazgató. 

— Vizbe fulladt.  F. hó 17 én újfalvi  Ballá 
nevezetű molnár malmát megakarván indítani, el-
csodálkozva vette észre, hogy a malom kereke egy 
mozdulat után megállott. Ennek okát megtudandó, 
kiment a víz mellé, mely alig lehetett 40—50 
cméter mélységű, rémülve látta, hogy a kerék 
alatt egy kis leány volt beszorulva s ez állította 
meg a malmot. Ugyanis Nagy Sándor odavaló la-
kos 4 éves Juliánná leánykája, mig anyja a mar-
hák etetése végeit hátra ment, bele esett a kapa 
előtt lefolyó  patakba s ez a mintegy 100 méter 
távolságnyira levő malom kereke alá vitte, mely 
alulcsapó lévén, s mivel a leányka nem fért  át a 
kerék alatt, ez maga alá szorítva, összetörte a 
leánykát. A molnár idejekorán észrevette ugyan B 
a leánykát még élve kiszabadította: de pár perez 
mnlva meghalt. A gondatlan anya ellen foly  a 
vizsgálat. 

— Talált hulla. Újfaluhoz  tartozó Szobásza 
nevü havason összeroncsolt halántékkal halva 
találták Ferenc/i István odavaló lakost. Az eset-
ben gyilkosságot sejtettek s nyomozni is kezdtek ; 
azonban az orvos birói vizsgálat kiderítette, hogy 
a szerencsétlen ember gyilkosa a pálinka volt, 
nem emberi kéz ; mert a melegítőből sokat találván 
bevenni, útjában szívszélhűdés érte s egy köves 
patakba zuhauván, esés közben törte Ossza fejét. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- éM LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Április 24. C S Í K I L A P O K 17. Hzám. 

Sz. 715—1895. 2 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Melyet alulirt község elöljárósága a képviselő 

testületnek folyó  évi márczius 19-én kelt határozata 
alapján az idei költségvetésbe felvett  s a tkts. 
törvényhatóság által 1894. évi október 31-én kelt 
2238—1894. bgy. számú helyben hagyásával az 
Alfalu  község közbirtokossága tulajdonát képező 
„Vész1' nevü legelőn a gyergyó-szentmiklósi tkts. 
kir. erdőrendezőség által felmérendő  118 hold legelő 
területen találtató fenyőlécz,  borona, tutaj és 
tőketa hatósági ellenőrzés mellett a folyó  1895. 
m á j u s 12-én dé lu táni 3 órakor Alfalu  község 
házánál a legkedvezőbb igérö, illetve ajánlott tevő-
nek 3 évi idő alatti kihasználására haszonbérbe 
&d& tik* 

A kikiáltási ár 4000 frt,  melyre az árverezni 
kivánók azzal hivatnak meg, mikép az árverezés 
megkezdéséig kötelesek a kikiáltási ár 10°/0-âval 
ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat a község elöl-
járóságnak beadni. 

Egyéb feltételek  a községházánál betekint-
ketök lesznek. 

Gyergyó-Alfalu,  1895. április 12-én. 
Balázs Gergely, Lőrincz Vilmos, 

biró. jegyző. 
Sz. 104—1895. 

kib. 
Hirdetmény. 

A csikszereda-mindszenti törvényhatósági 
közút áthelyezési czéljaira felhasználandó  s Vincze 
András és neje csíkszeredai lakósok tulajdonát 
képező 5000. és 5001. hrsz. a terület egy részé-
nek megszerezhetése czéljából keresk. m. kir. mi-
niszter ur 39580 —1894. sz. alatt a kisajátítási 
eljárást elrendelvén, ezennel közhírré tétetik, hogy 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának folyó 
ápril hó 8-áu fe:iti  sz. a. kelt határozatával a ki-
sajátítás keresztülvitelére Madár Imre elnöklete 
alatt dr. Fejér Antal és Nagy Sándor tagokból 
és Bartalis Ágost jegyzőből álló bizottság küldetett 
ki és a tárgyalás határnapjául folyó  évi május 
hó 20-ika d. e. 10 ó ra a helyszínére kitüzetett, 
a kisaiátitási tervrajz és összeírás Csik-Szereda 

város tanácsánál közszemlére kitétetett a hol azokat 
érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Miről összes érdekeltek oly figyelmeztetéssel 
értesíttetnek, hogy a kiküldött bizottság a ki-
sajátítási terv megállapítása fölött  akkor is ér-
demileg határoz, ha az érdekeltek közül senkii 
sem jelennék meg. 

Csik-Szeredán, 1895. április hó 18-án. 
Madár Imre, 

1—3 b. elnök. 

levő és 35150 (Harminczötezeregyszázötven) frt 
becsértékü összes fenyőfa  készlet. 

2. A C) üzemosztály í-sö tag 4 osztály, Il-ik 
tag 9 és 13 osztagaiból kihasznált és a termé-
szetben kijelölt vágásterületeken még fennálló  fa-
készlet, valamint a földön  fekvő,  de még használ-
ható fák  és tönkök köbméterenkét 40 cm. közép-
átmérőn felül  1 frt  50 kr; 25—40 cm. középátmérö 
mellett 1 frt  20 kr és 25 cm. középátmérőn alul 
1 frt  kikiáltási ár m e l l e t t . 

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és 
1895. évi április hó 29. napjának déli 12 órájáig, 
mint a versenytárgyalásra kitűzött időig, hozzám 
benyújtandó ajánlatokban a felajánlandó  árak 
számjegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, 
valamiut az is határozottan kijelölendő, hogy ajánlat-
tevő az árverezési feltételeket  teljesen ismeri és 
azokat feltétlenül  elfogadja. 

Ajánlatok az 1. és 2. pont alatti fakészle-
tekre külön-külön teendők. 

Az ajánlatokban és pedig az 1. pont alattira 
nézve a becsérték lO°/,,-ának megfelelő,  — a 2. 
pont alattira nézve 500 (ötszáz) frt  bánatpénz 
csatolandó. 

Az árverezésre vonatkozó részletes feltételek 
megtekinthetők Marostorda vármegye alispáni hiva-
talánál, Szovátán a kezelő föerdésznél,  Nyárád-
szeredában, Magyarrégen ben, Szászrégenben, Gyer-
gyószentmiklóson és Székelyudvarhelytt a főszolga-
bírói hivataloknál és Szászrégenben a város 
tanácsánál. 

Marosvásárhelyt, 1895. márczius hó 31-én. 
Sándor László, 

3 - 3 alispán. 

meg-

Árlejtési hirdetmény. 
A csik-csalószegi torony- és temetőkerités 

építési munkálatai f.  évi május hó 5-én délután 3 
órakor az iskola helyiségben árlejtés utján ki-
adatnak. 

Kikiáltási ár a torony munkálatainál 2501 
frt  10 kr, a temetökeritésnél, melyhez a község 
követ meszet és fövenyt  ad, 931 frt  74 kr. Mind-
két összeg 10° 0-át árlejtök bánatpénzül előre le-
fizetni  tartoznak. 

A miiszaki munkálatok mindennap megtekint-
hetők a plebáni hivatal irodájában. 

Csik-Csatószeg, 1895. május 7-én. 
Bálint Lajos, s. k., 

plébános. 3—í 
Erőss Antal , s. k., 

biró. 

Sz. 137—1895. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát képező s 

Belbor területén fekvő  Bojtorjános (Stézia) erdő-
ségből, mellmagasságban kéreggel legalább 36 cm. 
alsó átmérővel biró, a gyergyószentmiklósi kir. 
erdőrendezőség által döntés előtt a helyszínén tör-
zsenkint kijelölendő s megszámozandó kereskedésre 
alkalmas löOO drb. fenyőfa  1 frt  GO kr becsár, 
mint kikiáltási ár mellett az 1895. évi ápril hó 
26-án d. u. 2 órakor Tölgyesben a kezelőségi iro-
dában kezdetét veendő nyílt szóbeli s zárt Írásbeli 
árverésen elfog  adatni. 

Bánatpénz 500 frt  készpénz. 
A használati idő kezdetét veszi 1895. május 

15-én s tart 1896. ápril 15-ig. 
Bővebb tájékozást Tölgyesben a kezelőségi 

irodában a hivatalos órák alatt betekinthető árve-
rési feltételek  adnak. 

Gyergyószentmiklós, 1895. ápril 11. 
A megyei havasi javak igazgatósága. 

2—2 Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Marostorda vármegye alispánja. 
29—1895. sz. 

h. k. 

Árverési hirdetmény. 
A nagyméltóságú fóldmivelésügyi  m. kir. 

Miniszter ur 1895. évi 3131. sz. alatt kelt enge-
délye alapján, zárt írásbeli ajánlati tárgyalás utján 
eladatnak a „volt Marosszék közönsége" tulajdonát 
képező és Marostorda vármegyéhez tartozó Szo-
váta községe határában fekvő  erdőkből: 

1. A C) üzemosztály I-ső tag 4 osztály, Il-ik 
tag 9 és 10 osztagaiból a természetben egy össze-
fttggö  testben kijelölt 170.* kat. hold területen 

Árlejtési hirdetmény. 
A Csik-Tapolcza községben építendő község-

ház és jegyzői lak építése ez évi május 5-én 
délelőtt 8 órakor Csik-Taplocza községházánál 
tartandó versenytárgyaláson a legkevesebbért vál-
lalkozónak ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4600 frt,  melynek 10°/0-a, ár-
iejteni kivánók által, készpénzül vagy elfogadható 
értékpapírokban leteendő. 

Szabályszerű zárt ajánlatok a megfelelő  bá-
natpénzzel május 5-én reggeli 8 óráig az elöljáró-
ság által elfogadtatnak. 

Fát, követ és meszet a község ad, egyéb 
anyagot a vállalkozó köteles előállítani. 

Egyéb feltételek  Taplocza községházánál a 
hivatalos órák alatt a tervezetlel együtt betekint-
hetők. 

Ezen árlejtéssel egyidejűleg a telken levő 
régi faház  nyílt árverésen a legtöbbet ígérőnek el 
fog  adatni. 

Csik-Taploczán, 1895. ápril 22-én. 
Balázs Dénes, Györgypál Lajos, 

kjcgyzö. 1—2 k. biró. 

Sz. 143-9B. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát 

kepezo havasok, rétek, tutajkütö s deszka 
lerakó helyek, tutajkütö vesszők, vadá-
szati és halászati jog 1895. május 1-töl 
1898. ápril 24-ig terjedő három egymás-
után kővetkező évre, Tölgyesben a keze-
lőségi irodában 1895. á p r i l 2 7 - é n d. e. 
10 órakor kezdetét veendő zárt Írásbeli 
s nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe 
adatnak. 

Miről versenyezni kivánók azzal érte-
sitetnek, hogy a Csikmegye törvényható-
sági bizottsága által 7:30—95. bgy. sz. a. 
megerősített, az árverési feltételek  s az 
egyes haszonbérlet tárgyak kikiáltási ára 
Tölgyesben a kezelöség irodájában, a hi-

vatalos órák alatt betekinthetök 
tudhatók. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1 s!).">. ápril l.{. 
Csikmegye havasi javai igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Sz. 23—1804 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csikmegye 
uevelési kölcsönpénztára végrehajtatónak ifjabb 
Biró Imre csik-szeredai végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frt  tökekövetelés és játulékai iránt 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék mint telekkönyvi hatóság területén a Csik-
Zsögöd község határán fekvő  a végrehajtást szen-
vedő nevére felvett  csik-zsögödi 508. sz. tjkvben 
A f  1 sorsz. 3098/j hrsz. a. foglalt  kaszálóra 11 
frt  kikiáltási árban, valamint a csik-zsögödi 1424. 
sz. tjkvben A f  1 — 77 sorsz. a. foglalt  ingatla-
noknak, 731004. tétel szerint Biró Imre ifjabb 
végrehajtás szenvedőt illető 2328/6 063105 rész-
nyi jutalékára 397 frtban  megállapított kikiáltási 
árban, az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi május hó 31-ik 
napján délelőtti 9 órakor Csik-Z»ögöd község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartóznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át 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 óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénzének a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság: 
Csik-Szereda, 1894. deczember 21. 

Szacsvay Imre, 
kir. törvszéki biró. 

Eladó 
gőzcséplőgép 

Értekezhetni, O l a s z t e l e k (Krdövidékj 

egy j(') karban lévő 
minden hozzávalóval. 

1—3 Frie«l Adolf  urnái. 

egy tenyészigazolványt nyert, jó 
alakú két éves bika Csik-Jenöfalván 
VERESS PÉTER tanítónál. 

A székely-udvarhelyi vasúti állomásról 
s z á l l í t m á n y o k a t be csikszeredilba, vagy 
cziniemre intézendő feladásokat  gyorsan 
és mérsékelt jutalék mellett eszközlök. Után-
vételes szállítmányoknál kizárólag az összeg 
előleges beküldése kívántatik. Számlák leg-
később 8 na pun belől fizetendők.  Minden-
nemű felvilágosításokkal  készséggel szolgá-
lok. Levelek oziineinre inté/.endők : 

Gál Jánoshoz 
1 -4 Sz.-Udvarhely. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 1926 189Ő. 

Nyomatott Csik-Szeredábaa 189THaptm d̂onoa és kiadó GyOrgyjakib Márton könyvnyomdájában: 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gy.-Újfalu—Csomafalva  csoportosított 

5864 lelket számláló községekben a kör-
jegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, annak betöltésére ezennel pályáza-
tot hirdetek. A körjegyző székhelye Gyer-
gyó-Ujfalu,  javadalmazása a két község 
pénztárából havi előleges részletekben fi-
zetendő 500 frt,  60 frt  lakbér és a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletilegmeg-
állapitott dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 18s:j. évi I. t. 
ez. 6-ik §-ban megjelölt jegyzői oklevél, 
születési és honossági, valamint eddigi 
szolgálatairól szóló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  év má-
j u s h ó 2 5 - i g bezárólag adják be. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. április 13-án. 

Nagy Tamás, 
főszolgabíró. 
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Sz. 715—1895. 1 — 21 levő és 35150 (Harmínczötezeregyszázötven) frt 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
:,ielyet alalirt község elöljárósága a képviselő 

testületnek folyó  évi márczius 19-én kelt határozata 
alapján az idei költségvetésbe felvett  s a tkts. 
törvényhatóság által 1894. évi október 31-én kelt 
2238—1894. bgy. számú helyben hagyásával az 
Alfalu  község közbirtokossága tulajdonát képező 
„Vész" nevü legelön a gyergyó-szentmiklósi tkts. 
kir. erdörendezőség által felmérendő  118 hold legelő 
területen találtató fenyölécz,  borona, tutaj és 
töketa hatósági ellenőrzés mellett a folyó  1895. 
május 12-én dé lu táni 3 órakor Alfalu  község 
házánál a legkedvezőbb igérő, illetve ajánlott tevő-
nek 3 évi idő alatti kihasználására haszonbérbe 

tik. 
Á kikiáltási ár 4000 frt,  melyre az árverezni 

kivánók azzal hivatnak meg, mikép az árverezés 
megkezdéséig kötelesek a kikiáltási ár 10°/0-ával 
ellátott Írásbeli zárt ajánlataikat a község elöl-
járóságnak beadni. 

Egyéb feltételek  a községházánál betekint-
hetek lesznek. 

Gyergyó-Alfalu,  1895. április 12-én. 
Balázs Gergely, Lőrincz Vilmos, 

biró. jegyző. 
Sz. 104—1895. 

kib~ 

Hirdetmény. 
A csikszereda-mindszenti törvényhatósági 

közut áthelyezési czéljaira felhasználandó  s Vincze 
András és neje csíkszeredai lakósok tulajdonát 
képező 5000. és 5001. hrsz. a terület egy részé-
nek megszerezhetése czéljából keresk. m. kir. mi-
niszter ur 395b0 —1894. sz. alatt a kisajátítási 
eljárást elrendelvén, ezennel közhírré tétetik, hogy 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának folyó 
ápril hó 8-án fenti  sz. a. kelt határozatával a ki-
sajátítás keresztülvitelére Madár Imre elnöklete 
alatt dr. Fejér Antal és Nagy Sándor tagokból 
és Bartalis Ágost jegjzőböl álló bizottság küldetett 
ki és a tárgyalás határnapjául folyó  évi május 
hó 20-ika d. e. 10 ó ra a helyszínére kitüzetett, 
a kisaiátitási tervrajz és összeírás Csik-Szereda 

város tanácsánál közszemlére kitétetett a hol azokat 
érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Miről összes érdekeltek oly figyelmeztetéssel 
értesíttetnek, hogy a kiküldött bizottság a ki-
sajátítási terv megállapítása fölött  akkor is ér-
demileg határoz, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelennék meg. 

Csik-Szeredán, 1895. április hó 18-án. 
Madár Imre, 

1—3 b. elnök. 

becsértékü összes fenyőfa  készlet. 
2. A C) üzemosztály I-ső tag 4 osztály, Il-ik 

tag 9 és 13 osztagaiból kihasznált és a termé-
szetben kijelölt vágásterületeken még fennálló  fa-
készlet, valamint a földön  fekvő,  de még használ-
ható fák  és tönkök köbméterenkét 40 cm. közép-
átmérőn felül  1 frt  50 kr; 25—40 cm. középátmérö 
mellett 1 frt  20 kr és 25 cm. középátmérőn alul 
1 frt  kikiáltási ár mellett. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és 
1895. évi április hó 29. napjának déli 12 órájáig, 
mint a versenytárgyalásra kitűzött időig, hozzám 
benyújtandó ajánlatokban a felajánlandó  árak 
számjegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, 
valamint az is határozottan kijelölendő, hogy ajánlat-
tevő az árverezési feltételeket  teljesen ismeri és 
azokat feltétlenül  elfogadja. 

Ajánlatok az 1. és 2. pont alatti fakészle-
tekre külön-külön teendők. 

Az ajánlatokban és pedig az 1. pont alattira 
nézve a becsérték lO°/„-ának megfelelő,  — a 2. 
pont alattira nézve 500 (ötszáz) frt  bánatpénz 
csatolandó. 

Az árverezésre vonatkozó részletes feltételek 
megtekinthetők Marostorda vármegye alispáni hiva-
talánál, Szovátán a kezelő föerdésznél,  Nyárád-
szeredában, Magyarrégenben, Szászrégenben, Gyer-
gyószentmiklóson és Székelyudvarhelytt a főszolga-
bírói hivataloknál és Szászrégenben a város 
tanácsáuál. 

Marosvásárhelyt, 1895. márczius hó 31-én. 
Sándor László, 

3 - 3 alispán. 

vatalos órák alatt betekinthetök s meg-
tudhatók. 

Gyergyó-Szentmiklós. 1895. ápril 18. 
Csikinegye havasi javai igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csik-csatószegi torony- és temetőkerités 

építési munkálatai f.  évi május hó 5-én délután 3 
orakor az iskola helyiségben árlejtés utján ki-
adatnak. 

Kikiáltási ár a torony munkálatainál 2501 
frt  10 kr, a temetökentésnél, melyhez a község 
követ meszet és lövenyt ad, 931 frt  74 kr. Mind-
két összeg 10°/„-át árlejtök bánatpénzül előre le-
fizetni  tartoznak. 

A miiszaki munkálatok mindennap megtekint-
hetők a pleháni hivatal irodájában. 

Csik-Csatószeg, 1895. május 7-én. 
Bálint Lajos, s. k., Erőss Antal, s. k., 

plébános. 3—3 biró. 

Sz. 137—1895. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát képező s 

Belbor területén fekvő  Bojtorjános (Stézia) erdő-
ségből, mellmagasságban kéreggel legalább 36 cm. 
alsó átmérővel biró, a gyergyószentmiklósi kir. 
erdörendezőség által döntés előtt a helyszínén tör-
zsenkiut kijelölendő s megszámozandó kereskedésre 
alkalmas 1500 drb. fenyőfa  1 frt  00 kr becsár, 
mint kikiáltási ár mellett az 1895. évi ápril hó 
26 -án d. u. 2 órakor Tölgyesben a kezelőségi iro-
dában kezdetét veendő nyílt szóbeli s zárt írásbeli 
árverésen elfog  adatni. 

Bánatpénz 500 frt  készpénz. 
A használati idő kezdetét veszi 1895. május 

15-én s tart 1896. ápril 15-ig. 
Bővebb tájékozást Tölgyesben a kezelőségi 

irodában a hivatalos órák alatt betekinthető árve-
rési feltételek  adnak. 

Gyergyószentmiklós, 1895. ápril 11. 
A megyei havasi javak igazgatósága. 

2—2 Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Marostorda vármegye alispánja. 
29—1895. sz. 

h. k. 

Árverési hirdetmény. 
A nagyméltóságú földmivelésügyi  m. kir. 

Miniszter ur 1895. évi 3131. sz. alatt kelt enge-
délye alapján, zárt írásbeli ajánlati tárgyalás utján 
eladatnak a „volt Marosszék közönsége" tulajdonát 
képező és Marostorda vármegyéhez tartozó Szo-
váta községe határában fekvő  erdőkből: 

1. A C) üzemosztály I-ső tag 4 osztály, Il-ik 
tag 9 és 10 osztagaiból a természetben egy össze-
függő  testben kijelölt 170.4 kat. hold területen 

Árlejtési hirdetmény. 
A Csik-Tapolcza községben építendő község-

ház és jegyzői lak építése ez évi május 5-én 
délelőtt 8 órakor Csik-Taplocza községházánál 
tartandó versenytárgyaláson a legkevesebbért vál-
lalkozónak ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4600 frt,  melynek 10°/0-a, ár-
iejteni kivánók által, készpénzül vagy elfogadható 
értékpapírokban leteendő. 

Szabályszerű zárt ajánlatok a megfelelő  bá-
natpénzzel május 5-én reggeli 8 óráig az elöljáró-
ság által elfogadtatnak. 

Fát, követ és meszet a község ad, egyéb 
anyagot a vállalkozó köteles előállítani. 

Egyéb feltételek  Taplocza községházánál a 
hivatalos órák alatt a tervezettel együtt betekint-
hetök. 

Ezen árlejtéssel egyidejűleg a telken levő 
régi faház  nyílt árverésen a legtöbbet Ígérőnek el 
fog  adatni. 

Csik-Taploczán, 1895. ápril 22-én. 
Balázs Dénes, Györgypál Lajos, 

kjegyző. 

Sz. 23—1804 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csíkmegye 
nevelési kölcsönpénztára végrehajtatónak ifjabb 
Biró Imre csik-szeredai végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frt  tőkekövetelés és jáiulékai iránt 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék inint telekkönyvi hatóság területén a Csik-
Zsögöd község határán fekvő  a végrehajtást szen-
vedő nevére felvett  csik-zsögödi 508. sz. tjkvben 
A | 1 sorsz. 3098,3 hrsz. a. foglalt  kaszálóra 11 
frt  kikiáltási árban, valamint a csik-zsögödi 1424. 
sz. tjkvben A f  1 — 77 sorsz. a. foglalt  ingatla-
noknak, 731004. tétel szerint Biró Imre ifjabb 
végrehajtás szenvedőt illető 2328/u 063105 rész-
nyi jutalékára 397 frtban  megállapított kikiáltási 
árban, az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1895. évi május hó 31-lk 
napján délelőtti 9 órakor Csik-Z*ögöd község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartóznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át 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 övadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
íj-a értelmében a bánatpénzének a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság: 
Csik-Szereda, 1894. deczember 21. 

Szacsvay Imre, 
kir. lüi'VHZtki biró. 

Eladó 
egy j(') karban lévő g ő z c s é p l ő g é p 

minden hozzávalóval. 
Értekezhetni, O la sz t e l ek (Erdővidék) 

1—3 F r i e d A d o l f urnái. 

1—2 k. biró. 

Sz. 143 — 9IÍ. 
w 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát 

képező havasok, rétek, tutajkötö s deszka 
lerakó helyek, tutajkötö vesszők, vadá-
szati és halászati jog 1895. május 1-töl 
1898. ápril 24-ig terjedő három egymás-
után következő évre, Tölgyesben a keze-
lőségi irodában 1895. á p r i l 2 7 - é n d. e. 
10 órakor kezdetét veendő zárt Írásbeli 
s nyilvános szóbeli árverésen haszonbérbe 
adatnak. 

Miről versenyezni kivánók azzal érte-
sitetnek, hogy a Csikuiegye törvényható-
sági bizottsága által 730- -95 . bgy. sz. a. 
megerősített, az árverési feltételek  s az 
egyes haszonbérlet tárgyak kikiáltási ára 
Tölgyesben a kezelöség irodájában, a hi-

egy tényészigazolványt nyert, jó 
alakú két éves bika Csik-Jenöfalván 
VERESS PÉTER tanítónál. 

A székely-udvarhelyi vasúti állomásról 
Szállítmányokat be Csíkszeredába, vagy 
czinienire intézendő feladásokat  gyorsan 
és mérsékelt jutalék mellett eszközlök. Után-
vételes szállítmányoknál kizárólag az összeg 
előleges bekiilikse kívántatik. Számlák leg-
később 8 napon belől fizetendők.  Minden-
nemű felvilágosításokkal  készséggel szolgá-
lok. Levelek czitneinre intézendők : 

Gál Jánoshoz 
1 - 4 S z . - U d v a r h e l y . 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 192b 1895. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptuiajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Üy.-Ujfalu-  -Csomafalva  csoportosított 

58f>4  lelket számláló községekben a kör-
jegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, annak betöltésére ezennel pályáza-
tot hirdetek. A körjegyző székhelye Gyer-
gyó-Ujfalu,  javadalmazása a két község 
pénztárából havi előleges részletekben fi-
zetendő 500 frt,  (H> frt  lakbér és a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletilegmeg-
állapitott dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 188:í. évi I. t. 
cz. Ü-ik §-ban megjelölt jegyzői oklevél, 
születési és honossági, valamint eddigi 
szolgálatairól szóló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  év má-
j u s h ó 25 - ig bezárólag adják be. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. április 13-án. 
Nagy Tamás, 

1— 3 főszolgabíró.  ^ ^ ^ 


