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E. M. K. E. 
C s i k - S z e r e d a , jun. 11. 

A Székelyföld  anyavárosába — Székely-
ig dvarhelyre — jött az E. M. K. E. a mult 
i . ten, hogy ott megünnepelje fenállásának 
11/, éves jubileumát. 

Székely-Udvarhely intelligens küzün-
si -e kitett magáért, hogy az E. M. K. E-t 
méltó barátsággal s az ősi székely vendég-
s/Aietet minden nyilvánulásával fogadhassa. 
Köszönet érte a város és vármegye mind-
azon vezető férfíainak  és honleányainak, kik 
az E. M. K. E-t a székely vendégszeretet 
hagyományos melegségével elhalmozták! 

Az egyesület annyi jelét adta ez ideig 
a székely érdekek támogatása körül való 
buzgólkodásának, hogy tőlünk székelyektől 
nemcsak vendégszeretetet, hanem hálát és 
köteles elismerést érdemel. Tőlünk ugy sem 
igen várhat az egyesület valami nagy anyagi 
támogatást, mert mi szegények vagyunk. A 
mink van s a mivel rendelkezni tudunk, az 
legfennebb  a barátságos szeretet s az a ra-
gaszkodás, melyet iránta kifejezésre  juttat-
nunk lehetséges. Ezt az egyesület is szíve-
sén fogadja  pótlásul azon szerény tagsági 
dijak összegéhez, melylyel a hatalmas egye-
sület alapjához járulnunk lehet. 

Követelésekkel soha sem zaklatta a 
Székelyföld  az egyesületet, mert ő még a 
kérést sem igen várta be ez ideig, hanem 
tett mindent a mi érdekeinkben, a hol csak 
tennie lehetett. Iskolákat, óvodákat, nép-
könyvtárakat, dalárdákat állított fel  és se-
gélyez évenkint a székely vidék oly pont-
jain, hol azok szükségesek s ezen gondos-
kodását évről-évre iljabb és ujabb alapítá-

sokkal gyarapítja, csendes munkával és 
megfontolt  programm mellett. 

Felette sajnáljuk, hogy a c.sikvánnegyei 
választmányt — tudtunk szerint — nem 
képviselte senki Székely-Udvarhelyen. Ezt 
azonban nem fogja  felróni  nekünk az E. M. 
K. E., hanem felrójja  azon távolság terhére, 
melylyel mi Csikmegyébcn ez idő szerint 
még mindig küzdünk; levén nekünk Szé-
kely* Udvarhely sokkal messzebb, mint akár 
a budapestieknek, mert minket vasút, nem 
visz sehová. 

Majd, ha valamikor mi is megérjük, 
hogy a vasúti forgalom  minket is megkö-
zelíthetővé tesz, mi leszünk az elsők, kik 
az E. M. K. E-t tárt karokkal fogjuk  üd-
vözölni szegény földünkön  és szerény haj-
lékainkban, hogy itt szinről-szinre mond-
junk köszönetet azoknak a vezető férfiaknak, 
kik jóakaratuk és indulatuk hajlandóságai-
ban a székelyföldet  állandóan megtartják. 
Mert a csíkiak, ha bármi messze szakította 
is őket a Hargita a székelyföld  többi részé-
től, soha sem maradtak hátul ott, hol köz-
művelődésről és annak ügyei támogatás,írói 
kellett gondoskodni. 

A csiki székely ősi büszkeséggel vallja 
magát Attila ivadékának, s bár soha sem 
hivalkodik azzal, de benső meggyőződése és 
büszkeségének alapja az, hogy ősibb és 
magyarabb lesz ha kell, még Árpád ma-
gyarjainál is, kikre hát nem ok nélkül pa-
zarolja az E. M. K. E. jóindulatának fillé-
reit ott, hol ennek az ősi fajnak  léte veszé-
lyeztetve van, vagy lehet. Ezt a fajt  nem 
történetnélküli okoskodások és áltörténelini 
badarságok plántálták ide a hegyek közé, 
mint azt ujabb időben egy ekszczentrikus gon-

dolattal, egyik történetíró kiakarta okos-
kodni; mert ez a szittya faj  Attila hunjai-
val keriilt ide s azóta lakja és birja ezt a 
földet.  Ila jövevény volna, mint azt e/.ideig 
csak egy történész merte állitani, nem ra-
gaszkodnék ugy eliez az éhenhaló földhez, 
hanem rég elkallódott volna innen. Ha jö-
vevény volna, nem uralta volna az egész 
Székelyföldet  sértetlen magyarsággal és min-
den más elemet felszivó  hatalommal, hanem 
neki vészelt, volna magva régen. 

Ez a faj  e földön  élni akar, mert az 
élethez első sorban joga van itt, azért hogy 
az élete biztosabb és megélhetése tűrhetőbb 
legyen, mindig szüksége volt és lesz az 
olyan közművelődési tényezők figyelmére 
és támogatására, mint az E. M. K. E. E 
támogatást nem csak megérdemli, hanem a 
magyarság szempontjából igazi és alapos 
joga is van hozzá. 

Üdvözöljük hát az E. M. K. E-t tiz 
éves jubileuma alkalmából, melynek meg-
ünneplése helyét jobban ki nem választ-
hatta volna, mint a Székelyföldön  s annak 
anyavárosában Székely-Udvarhelyen. Kér-
jük is, hogy minél többször válaszsza ünne-
pélyei helyéül a Székelyföld  városait. 

.4. megyei közigazgatási bizottNág 
ulé-téről. 

Cs. S z e r e d a, jun. 10. 
Megyénk közigazgatási bizottsága mai nap 

tartotta meg rendes havi ülését, melyen főispán 
urnák távolléte miatt liecze Antal alispán ur el-
nökölt. 

A s/.akeKiadúi jelentések inkább az ügyfor-
galom kimutatására szorítkozván, az azokban fog-
laltakat mellőzzük; a nevezetesebb folyó  ügyek 
közül fölemlítjük  a következőket. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Rövid boldogság. 

l ianc/.iaüól fordította:  Korber Imre. 
Jarier Frigyes ügyvéd, a fővárosban  egy te-

kintélyes bérház jószívű házi ura, ezenfelül  a Bre-
tagne hegység tövében csinos birtokában egy ked-
ves, kényelmesen berendezett szép kastély tulajdo-
nosa volt, hol a nyarat fiatal,  bájos nejével, Ilo-
nával igénytelenül, csendben töltötte. 

A Bretagne hegységben ringatták egykor böl 
csőjét, ott neveltetett, mert egy urasági erdész fia 
volt. Ott vonult keresztül lelkén első szerelmének 
rózsás álma. Szülői nagy áldozatok árán egyik 
szomszédvárosban végeztették vele a gimnáziumot, 
majd egyetemre küldötték, hol a jogi pályát vá-
lasztotta. Megnyerő külsőjével, finom  társadalmi 
modorával, tudományos ismereteivel csakhamar 
meghódította minden ismerőse szivét. 

Tanulmányait bevégezvén, Ilonával, egy gaz-
dag, tekintélyes, magas rangú hivatalnok szép leá-
nyával kötött ismeretséget, kit megszeretett, meg-
kért s feleségül  vett. E házasság és széleskörű 
igen jövedelmező ügyvédi prakszisa által csakhamar 
gazdaggá lett. Ezért ismerősei „szereiicsefinek  ne-
vezték. Ki kételkedhetett volna, hogy Jarier szép 
nejével együtt nem a szerencse különös pártfo-
goltja ?! Hisz Honának felséges  alakját, szendesé-
gét, szépségét és jóságát tekintve elég volt, hogy 
Frigyest ellenségei rendkívüli szerencsésnek mond-
ják és — irigyeljék. 

Ilona valóban nemcsak szép, igen szép és bá-
jos volt, hanem lelki jósága, nemessége és Frigyes 
iránt táplált véghetetlen szeretete páratlanná tet-
ték ; csak ama gondolattól borzadt meg, hogy sze-
retett férjét  valaha — elveszítheti. 

Bár Ilonának ugy tetszett, hogy Frigyes is 
— különösen házasságuk gyermek nélküli első évei-
ben — teljesen boldog. Mindazonáltal később ugy 
rémlelt. előtte, mintha éppen ama körülmény, hogy 
gyermekük nincsen, vetne egyszer-másszor komor 
árnyékot szeretett férje  lelkére. 

Egyszerre, midőn Frigyes olvasó szobájában 
egy könyvet éppen erre vonatkozó részletre for 
ditva talált, már teljesen megbizonyosodott előbbi sej-
telme jogosságáról és szive mélyéig megszomorodott. 

A könyv Grillparzar „Ősanya" czimii költe-
ményére volt fordítva. 

A jó asszony azonban feltevésében  nagyon 
tévedett, mert Frigyes bánata egészen más termé-
szetű volt, szivét más emésztette, mit Ilonájának 
éppen nem mondhatott meg. 

Tizenhat év előtt még tanuló volt s vaká-
czióját mindig szülei házánál töltötte. Akkor, csakis 
akkor volt boldog, első szerelmének gyönyörében, 
melynek ezer bércze és számtalan friss  forrása 
van! Fent az ezer bérez legszebbikén, ott lakott 
Emília, az öreg erdőőr szép leánya, kinek gyö-
nyörű, igéző szemeibe nem tudott elégszer nézni. 
Ezen szemekben látta boldogságát Frigyes, s Fri-
gyes szemeiben látta meg az övét Emilia. „Add 
nekem szivedet és vedd cserében az enyémet!" 
így beszéltek egykoron s igy tettek. A fiatalok 

kölcsönös barátságát sem az öreg erdész, sem az 
erdőőr nem vették komolyan, pedig ez volt az 
igazi szerelem, oly édes, kecsteljes és kábitó, a 
milyent az ember életében csak egyszer érez 1 
Szebben világított nekik a nap és hold, a virágok 
illata édesebb volt, de semmi sem multa fölül  ama 
méla esLi időt és vágyó álinadozásokat, érzeménye-
ket, melyeknek magukat sokszor az erdők szent 
magányaiban átengedték, — fönt,  magasan, hol az 
erdei réten millió virág virít s melynek egyik szé-
lén büszkén emelkedik ki egy hatalmas, százados 
bükkfa.  Egy Mái ia kép függött  ennek törzsén. E fa 
és kép volt szerelmük első esküjének néma tanúja. 

Minden évben, midőn a sárga kappanörvirá-
gok az erdő rétéin teljes virágzásbau voltak, visz-
szatért Frigyes a hegyek közé s ekkor neki is, 
Emíliának is megjött a boldogság órája. 

Egyszer azonban — midőn Frigyes éppen a 
doktorátussal foglalkozóit  - nem jött el többé s 
megfeledkezett  szerelméről, esküjéről, sőt. Emiliá-
nak leveleire sem válaszolt. 

Az erdész nyugalomba vonult a fővárosba  és 
ott halt meg. Senki, még Emíliának édes atyja 
sem tudott Fiigyes hirtelen elmaradásáról — fel-
világosítást adni. Sokszor ült ezután Emilia este 
a nagy bükkfa  alatt csendes bubánatában kezeit 
a Szent szűz képe előtt imára kulcsolva. Aggo-
dalma napról-napra nőtt s szive fájdalmában  — 
búskomorságba esett. Ezen állapota évekig tartott, 
míg végre az öreg erdőőr egyetlen gyermekét - -
a halál váltotta i:v.g. 

(Vége kov.) 



us . C S Í K I L A P O K . ám. 

Csik-Delne, Bovzsova, Szt.-Miklós községek 
közbirtokosságának azon határozatai, melynél fogva 
a mezőrendőri törvény végrehajtása szempontjából 
a legeltetés mikénti gyakorlása s a csordapászto-
rok és mezőőrök fizetnének  megállapítása tárgyá-
ban hozott községelöljárósági szabálytervezetek 
nagyobb részben elvettettek s egyes részeire néz-
ve a régi gyakorlat fentartása  mondatott ki, a 
bizottság által megsemmisíttetett, s az elöljárósá-
gok a helyi viszonyoknak megfelelő  ujabb javas-
lat kidolgozására, a birtokosságok pedig annak 
alapján ismételt tárgyalás és határozathozatalra 
utasíttattak. 

Szt.-domokosi László Albertnek tévesen a 
közigazgatási bizottsághoz intézett abbeli folya-
modványa. melyben a gazdasági eszközök beszer-
zésére a megye valamelyik pénzalapjából segélyt 
kért, visszadatni határoztatott. 

Szépviz és Szentmihály községek elöljárósá-
gainak és közlirtokosságainak ugyancsak a legel-
tetés és azzal kapcsolatos ügyek mikénti ellátá-
sára nézve hozott határozatai, miután a törvény 
rendelkezései ügyeimen kivül hagyattak, megsemmi-
síttettek. 

Kászon-Jakabfalva  község birtokossága az 
uj mezőrendöri törvény téves értelmezése folytán 
a község összes jövedelmeinek kezelését magához 
ragadván, panasz folytán  a vármegye alispánja egy 
rendelettel eme tulkapást korlátozta s az elöljá-
róságot az eddigi gyakorlat fen  tartására kötelezte. 
Ezen intézkedés ellen Ambrus József  birtokos s 
társai fellebbezést  adván be, annak elutasításával 
az alispáni intézkedés helyben hagyatott. 

Ezekeu kívül még két figyelemre  méltó kér-
dést tárgyalt a bizottság, amennyiben egy részről 
a csíkszeredai posta és távírda hivatalnál tapasz-
talat szerint elégtelen személyzet kiegészítése vé-
gett a kolozsvári posta- és távirda-igazgatóság 
egy posta-tiszt áthelyezése iránt megkerestetni 
határoztatott; másfelől  pedig a közforgalomban  a 
gazdaközöuség kárára megakadt váslott 10 kros 
váltópénznek a kir. adóhivatalok által való bevál-
tása iránt m. kir. pénzügyminiszter úrhoz felirat 
küldése mondatott ki. 

A csiki székely vasutak iigye. 
Egy évtizedes vajúdás után végre a keres-

kedelmi kormány jóakarata folytán  vasutunk kér-
dése a megvalósulás stádiumába lépett, habár egy-
előre csak a szereda—gyimesi vonalrész kiépítési 
munkái vétetnek is foganatba. 

Ezen vonalrészen foganatosítandó  munkála-
toknak árlejtés utjáni biztosítására ugyanis keres-
kedelmi miniszter ur által junius 16-iki határidő-
vel a pályázati hirdetmény közzététetett s valószí-
nűleg a munkálat jövő hó elején tényleg kezdetét 
is veendi. 

Az ápril hó elején megejtett közigazgatási 
bejárás alkalmával az érdekeltek által kifejezett 
kívánalmak kevés figyelemben  részesültek, meny-
nyiben kereskedelmi miniszter urnák Csikmegye 
közigazgatási bizotiságálioz intézett 32,566 számú 
leiratával a kiküldött bizottság jegyzőkönyvi meg-
állapodásai a következő megjegyzések mellett 
hagyattak helyben. 

1. A vasútvonalnak Szent-Márton községhez 
közelebb leendő vezetése czéljából terjedelmes ta-
nulmányok tétettek, melyek azonban nem vezettek 
a megye közönsége által ohajtott eredményre, mert 
a vonalat csak jelentékeny meghosszabbítással, az 
irány és lejtési viszonyok kedvezőtlen alakításával, 
valamint az építési munkák tetemes szaporításával 
és mindebből következőleg az építési, pályafentar-
tási és üzleti költségek nagymérvű növelésével le-
hetne Szt.-Mártonhoz közelebb vinni. Különben 
kedvezmény számba megy a tervezett vonalrésznek 
Szt.-Simon község keleti részén való kiépítése s 
igy Szent-Márton községhez közelebb tolása, mint-
hogy annak az Olt folyó  jobb partján Szt.-Király 
leié irányított vezetése rövidebb és olcsóbb lett 
volna, mitől a tervezett üzt.-Márton község érde-
kében tért el. 

. 2. Kimerítő tanulmány tétetett a gyimesi 
határszéli vonalnak Csíkszeredából egyenesen Szép-
viz község érintésével való kiépítésére nézve is 
de ezen tanulmányok eredménye is ugy építési és 
pályamüveleti szempontból, valamint a jelentékeny 
költségekre való tekintettel, nem engedte meg a 
kívánalmak teljesítését, mert a mostani tervezet-
nek vonal levezetése egyesíti legjobban mindazon 

fontos  érdekeket, melyek a székely vasutak szóban 
forgó  vonalaihoz fűződnek,  különösen ma, a mi-
dőn azok tágabb közforgalmi  igényeknek megfe-
lelő építési rendszer szerint és nagyban fokozott 
teljesítő képességgel kerülnek kivitelre. 

3. Azon aggodalom, hogy a rákos—gyergyó-
szentmiklósi vonal résznek a most bejárt vonalak-
kal leendő egyidejű kiépítése még nincs biztosítva, 
nem állhat fenn  ; mert a székely vasutakra vo-
natkozó törvényczíkkel nem csak az emiitett vo-
nalrész, hanem a székely vasutaknak egyfelől  Sz.-
Régenig, másfelől  pedig Sz.-Udvai helytől Maros-
Nyirig leendő folytatása,  illetve kiegészítése is 
el van határozva, és e szerint a jövőre nézve biz-
tosítottnak tekintendő. 

4. Végül Verebes községnek azon kérelmét 
illetőleg, hogy a sepsi-szentgyörgy—rákosi vonal 
437—9. számú szelvényei közt a személyforgalom 
czéljaira feltételes  megállóhely létesíttessék, az 
államvasutak igazgatósága egyidejűleg utasíttatott, 
hogy a vonalköznek elosztása alkalmával nevezett 
község kérelmét teljesítse. 

Ezzel befejezést  nyert a sepsi-szentgyörgy — 
gyimesi vonalrész kiépítésének tervezete s most 
már nincs messze az idő, hogy a vármegye köz-
gazdasági igényei oly sok várakozás után kielégí-
tést nyerendnek. S. S. 

JBecze Aulai alispán félévi 
jelentése. 

(Folyt.) 
Az alig miillbaii és még a jelenben is nagy 

várakozást kötöttünk a Hehring-féle  gyógyszérum-
Itoz ; maga a/ államkormáiiy konstatálta gyógyhatásút, 
tübb szaktekintély s Európa szaktekintélyeinek is-
mételt összejövetele szentesítette utóbajnélküli gyógy 
erejét, sőt a belügyminisztérium termelőtelepet is 
állított nemcsak, hanem maga a vármegye e czélra 
ezer forintot  utalványozott: és küzczélra, közsziík-
ségletre még mindig lyncs szérum ; pedig a kérés, 
az ismételt felterjesztés  rajtunk nem mult. —• Ugy 
vagyunk vele, mint voltunk egy ideig a vasúttal : 
más vármegyében sürgősebb, s a kik közelebb vannak 
a központhoz azoké az elsőség; pedig nekünk is a 
halál ugy fáj,  mint másnak. — Avagy talán mús 
volna az oka ? talán a féltékenység  lépett volna 
közbe? ez még feltételnek  is merészség. 

Egyebekben azonban óvintézkedések, melyek 
a járványok megelőzésére, elfojtására  előírva vannak 
szigorúan végrehajtattak, s bár érezhetőbb kiadással 
járnak, a községek zúgolódás uélkiil foganatosították, 
mert a sok megpróbáltatás kiirtotta már az önfenn-
tnrtús iránti közönyt. 

Az állategészségi viszonyok már sokkal ked-
vezőbbek voltak, mert a ragadós állati betegségek 
közül esak a rühkőr lépett fel  a lovak között: Szár-
hegy, Ditró, Remete, úgyszintén L'jlalu községekben 
1—2 esetben ; míg a veszettség az ebek között 
(iyergyó-SzeutmiklÓK, Szárhegy, Ditró, Remete, Új-
falu  és Kászon-Altizben állapíttatott meg, s a inint 
bejelentettek, elfojtására  az óvintézkedések esetről-
esetre azonnal megtétettek. Fertőző betegségben 3 
elhullúsi eset történt: Zsögödben, Szeredúban és 
Szent-Györgyön; mind három helyen serezegó üszög 
betegséget talált a szakvélemény. 

A tavaszi állatösszeirás és vizsgálat megtör-
tént. Összeiratott 1:2,<132 ló, 10 szamár, 72,002 
szarvasmarha, 892 bivul, 12,:>02 sertés, 122,737 juh, 
űO'J-i kecske, közlegelöre kihajtatatott 220,41b darab 
állat. A közös legelő kiterjedése 132,822 hold 614 
nsz. öl. 

A tanügyi s általában a közoktatási állapotok-
ról utolsó jelentésem óta igen kevés az, a mit 
mondhatok és a míg Magyarországon az úllami is-
koláztatás mellett valláskülönbség nélkül meg lesz 
a felekezeti  reneszer, s e kettős rendszerben egy-
mással élet-halál harezot vív a neolog és orthodox 
felfogás,  esak bolygani fogunk  egy golfáramlat  kö-
rül tétlenül. Az évtizedek óta elért állásponttól egy 
lépést sem haladunk a ezél felé,  visszatart a felfo-
gás makacs mágnese : legtovább magún jóakaratból 
teszünk egy-egy nagyobb kirándulást csak azért, 
hogy annúl hamarább visszasodorjon, valamely or-
szágos hulláin torlódás. Érzi ez állapotok súlyát 
vármegyénk is; pedig e téren kiszámithatlan elő-
nyökkel bírunk az ország minden más vármegyéi 
felett,  s a hatást még sem vagyunk képesek ellen-
súlyozni. 

Ha nem volna meg revindikált havasunk alap-
ja, ha gondos előrelátással nem buzgólkodtunk 
volna: ugyan mi lenne most népnevelésünk, közép 
iskoláztatásunk ? A százalék arány bizonyára a leg-
utolsók között húzódnék meg, mig most a harmadik 
helyen fényeskedik. 

Ha tehát vármegyénkben a közoktatás terén 
általában még is haladás észlelhető, az első sorban 
az önmagunk érdeme, és én azt távolról sem fogom 
le egészen a vármegye részére; meg van abban a 
maga osztaléka a még most is legszerényebben ja-
vadalmazott tanítóknak, tanároknak ; meg van abban 
a komolyabb irányú hazafias  papságnak és meg van 

nekünk, kik minden óvatosságunk mellett is öröm-
mel látjuk az évről-évre tágabb körben mozgó sza-
bad szellemet, a mesterkéletlen, önmagából élő ha-
zafias  irányt. 

És itt lehetetlen meg nem emlékeznem a nyu-
galmazott kir. tanfelügyelő,  Éltes Klek úrról, kiuek 
elmosódó kis hibái mellett messze kimagasló érde-
mei vannak a népnevelés körül. Egyenes lelke, ta-
pintatos fellépése,  több megnevezhető esetben sok-
kal nagyobb mérvben hozzájárult a büszke tanügyi 
paloták létesítéséhez, mint az általa kieszközölt te-
kintélyes összegek. Es kapcsolatosan kötelességem-
ben áll bemutatni a tkts. törvényhatóságnak dr. 
Szabó Géza újonnan kinevezett tanfelügyelő  urat, ki 
az anyaországból nem büntetéskép, nem is a tan-
erők megrendszabályozása czéljából, hanem a végett 
küldetett hozzánk, hogy müveit lelkületével a Ma-
gyarországon ezélravezetönek bizonyult tanügyi esz-
méket tapintatosan pláutálja át hozzánk az egysé-
ges vezetés megkönnyítéséért. 

Közlekedési állapotaink hiányosságát a mult 
első félévi  jelentésemben részleteztem volt és azon 
sem történt semmi változás, annál kevésbé javulás, 
daczára annak, hogy a kereskedelmi kormány ez 
évi költségvetésébe felvétetett  az ó-toplicza—gyergyó-
szentmiklós—esikszeroda—tusnádi közutnak úllami 
kezelésbe való áthelyezése. Egy idevonatkozó leirat 
minél hamarabbi megküldése kívánatos volna a köz-
ponti közigazgatásra, mert mindaddig egy kiterjedt 
nagy munkával járó közigazgatási úg rendezése 
szünetel; de kívánatos volna a mellett főkép  azért, 
hogy ha már az útadó fizetés  aránytalansága még 
egy ideig fenmarad,  legalább az adó felhasználásúban 
elégíttessenek ki a jogos kívánalmak. 

Egyébiránt megyei úthálózatunk néhány hold 
leszámításával igen jó állapotban van. Viczinúlia 
utaink beosztása legnagyobbrészbeti már megtörtént 
s hiszem, hogy ez év folyamán  egészen befejeztetik. 
A teljes kiépítést és minden kívánalmaknak megfe-
lelő jókarba helyezést nem erőszakoltam azért, mert 
az azok kezelése és fentartására  beosztott útadóval 
és egyidejűleg annál talán még nagyobb értékű köz-
munkával nem akartam zaklatni ellenszolgálat nél-
kül. Kzt azonban tenni kötelességemnek tartom, mi-
helyest azon helyzetbe jutok, hogy az útadónak egy 
méltányos részét azon czélra fordítani  ajánlatba hoz-
hatom. 

Vasúthálózatunk létesítése 10 évi várakozás 
után szentesített törvénynyel biztosíttatott, s a tus-
nád—szereda—gyimesi rész kiépítése nem sokára 
már teljes erővel meg is kezdetik. Az egész vonal 
államköltségen építtetik, s ez által helyre ln.z.iiik 
azon sérelem, mely vármegyénk közgazdaságán a 
hosszas mellőzésben ejtetett. Ily körűiméinek kü-
zött valószínű, hogy a vármegye és községek nagy-
mérvű hozzájárulása nem kívántatik legalább ft 
mostani kereskedelmi kormány ugy hallottam — 
el is ejtette az eszmét, mikor aztán egy nagy ősz-
szeg fog  felszabadulni  más közgazdasági ezéluk elő-
mozdítására. 

Ha ez valósul, a tek. törvényhatóságnak nem 
lesz módjában kifogásokat  tenni sem a szercdai ki-
ágazás elejtése, sem a szépvizi és szentmártoni ál-
lomások elejtése, sem pedig a gyergyúi vonal egy-
idejű építésének elhagyása miatt, inert a helyi ér-
dekek költséges kielégítése viszontszolgálattal nem 
indokolható és az nem is volna tanácsos a kereske-
delmi kormány jóakaratú magatartásával szemben. 

Közgazdasági viszonyaink fejlödéso  össze van 
kötve a vasúthálózat fejlődésével.  A mint legalább 
egy iránybau megnyílik a közlekedés, a vidéknek 
rövid idő alatt más kinézése lesz : az flsanyagok 
bilincseikkel felszabadulnak  s a föld  belseje egyre 
ismertebbé válik; savanyu viz, szén, kő, nafta,  érez 
kezdenek a felszínre  törni, önként megtaláljuk az 
eddig hiába keresett aranybányákat, csakhogy a ha-
nyagnak, könyelmiinek ezután is zárva lesznek az 
ajtók. Az ellenpesszimisták lépten-nyomon hangoztat-
ják, hogy a vasút az alsóbb néposztály keresetfor-
rását koczkáztatja s igazi konzervatív álláspontjukat 
csattanós érvekkel megingatni nem lehet. Nem e 
jelentés keretébe tartozik a kérdés felett  vitatkozni, 
itt csak konstatálnom kell, hogy vármegyénkben is 
a csökönyösség előzte meg a vasutépitést. 

Többször volt alkalmam e helyről hangsúlyoz-
ni, hogy közgazdaságunk fejlesztése  nem csupán a 
föld  termő erejének kihasználásából áll és habár 
elismerem, hogy mindennek az az alapja, be kell 
vallanom, hogy különösen kezdetnél másra nem is 
támaszkodhatunk. Ekkor pedig ismételten rá kell 
mutatnom első sorban azon állami intézkedés gyen-
geségére, mely a tulajdon feltétlen  kihasználását n 
hűbér eltörlésének 47-ik éve után sem tudta bizto-
sítani ; másodszor rá kell mutatnom saját élhetetlen-
ségünkból folyó  makacsságunkra abban, hogy a fel-
tétlen javunkra szolgáló intézkedések elfogadását 
törvényekkel kell biztosítani. 

Ily körülmények között, ha még mindig az 
uttörés nehézségeivel küzdünk s ha minden második-
évi használatra turjuk azt a kis földet,  melynek 
mindnyájan már nevetségessé váló Proinetheuszai 
vagyunk: az első nagyobb hiba mellett mi magunk 
követjük el a második nagyobb hibát. 

Csaknem mai keletű az 1-só §-ban mindent 
igéró, de a következőben keveset adó 1894. évi 
XXII. t.-cz., B azt a keveset sem akarjuk javunkra 
fordítani.  A birtokossági tanácsban oly hivatalos ál-
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Itlsok teremtését olvasuk ki abból, a mi egyáltalán 
czéljában sincs s a mit nem is létesített. 

A magunk esze szerint menve, összetörnék 
annak alapján az egész községi rendszert, árván 
liiiiryin'ik a 9 kormányzati ágat összes törvényeivel 

r ende le te ive l , s tereintenénk magunknak a még 
ţaxdailan közvagyonból egy kis eldorádót; csakhogy 

li.digviz-kurát nem hiába találták fel. 
Ăz a törvény sok mindent felölel,  tömérdek 
van abban ÖBszehalmozva, de annyira még 

megy, hogy az osztatlan közvagyont szabad 
Iwáexolásnak engedje; hiszen a földbirtok  gazda-
s :: használata, a legelörendszer, az állattenyésztés, 
u : iitármegjelölés, közdűlő utak, a befásitás,  kárté-
ki.iállatok és növények pusztítása, mezőrendórség 
n-iüd olyan alapfogalmak,  melyek eddig is közgaz-
ila.ápmk keretébe tartoztak, a közigazgatásnak ed-
di.: is egyik legfőbb  gondoskodása tárgyát képezték, 
s l .ipeii vármegyénk mutathat rá büszkeséggel a 
t, r, enj re, hogy a megszületés elölt már régen élt 
Hz; nálunk. 

Nincs abban tehát semmi oly kivételes intéz-
kcm 1 v melyet megelőzőleg ne ismertünk volna, azért 
u-\ t's felfogás  is abból oly jogokra következtetni, 
incijek sem a tulajdon, sem a birtok fogalma  ke-
retébe be nem illeszthetők, s a jogrendszeren messze 
tuK^i|ionganak. A nézetek helyreigazításáért tehát 
hitelességemnek tartottam e helyről is a törvény 
téves értelmezésére rámutatni. 

Kzek elmondása után azzal fejezem  be tiszte-
letteljes jelentésemet hogy közgazdasági állapotaink 
b á r m i l y hátramaradottak legyenek is, e tekintetben 
meí sem tartozhatunk az ország vármegyéinek utol-
só sorába, mert annak a sok elzüllött egyénnek be-
özönlése. mely a vasutépités hirére napról-napra 
ellep, azt mutatja, hogy vannak nálunknál sokkalta 
rendezetlenebb vidékek, százszorta szánalmasabb ál-
lapotuk. 

(Vége.) 

T A W Íj © Y. 
Évzáró vizsgák. 

A h e l y b e l i e l e m i i s k o l á b a n az év-
záró vizsgálatok f.  évi juoius hó 15-ikén fognak 
megtartatni a következő sorrendben : Délelőtt lesz 
az első és második, továbbá a harmadik, negyedik 
és ötödik fiu  osztályok vizsgája 2 tanteremben; 
délután pedig az első és második, továbbá a har-
madik és negyedik leányosztályok vizsgája szintén 
2 tanteremben. A kisebb fiuknál  és a nagyobb leá-
nyoknál az elnöki tisztet dr. F e j ér Antal iskola-
széki eluök, a nagyobb fiuknál  és kisebb leányok-
nál pedig C s e d ö István isksz. alelnök teljesiti. 
A vizsgákra a szülök és más érdeklődők szívesen 
láttatnak. 

A h e l y b e l i á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t 
gazdasági irányú felső  népiskolában a tanévet be-
fejező  záró vizsgákat f.  évi junins hó 17- én tart-
ják meg, még pedig délelőtt az első osztályét, 
délután a második és harmadik osztályét. A vizs-
gák nyilvánosak lévén, az érdeklődőket szivesen 
látja az igazgatóság. 

A c s i k s o m l y ó i róm. katli. főgimnázium-
nál a tanévvégi vizsgálatok junius 17—26-án tar-
tatnak meg. A záró ünnepély 29-én 8 órakor lesz. 

A gy . -a I fa lv i  á l l a m i g a z d a s á g i 
felső  népiskolánál az évzáró vizsgálatok következő 
sorrendben tartatnak meg: Jnniurf  25-én d. e. I. 
oszt., d. u. II. oszt. Junius 26-án d. e. III. oszt., 
d. u. ének és torna, melyre a t. tauügybarátok 
és érdekeltek tisztelettel meghivatnak. 

K Ü L Ö I V F É L É K . 
— A magyar agrár és járadékbank, 

mely a magyar földművelés  és közgazdaság érde-
keit lesz hivatva támogatni 24 millió korona alap-
tőkével Budapesten megalakult. Reméljük, hogy e 
bank jótékony hatását Csikvármegye is megfogja 
érezni, főleg  miután megyénk egyik jeles képvise-
lője Molnár József  felügyelő-bizottsági  tagnak vá-
lasztatott és mint ilyen, szava első sorban fog 
snlyba esni. Részünkről a legmelegebben gratulá-
lunk ahoz, bogy megyénk e derék férfia,  ma már 
országos pénzügyi kapaczitás ezen legelső pénzin-
tézet vezetői között, mint Hieronimy Károly, Bu-
janovics Sándor stb. mellett szerepel, 

— Nagy népünnepély rendezésére ké-
szül a színház igazgatósága, mely a zsögődi für-
dőben lesz megtartva. A népünnepély programmja 
a következő: nszó-, mászó-, lepény-, kifli-,  sza-
már-, zsák-futó-,  birokversenyek, értékes nyere-
ménytárgyakra szépségverseny, orr- és lövés ver-
seny, tflzi  játék, léghajózás. Záradékül színi elő-
adás, előadás ntán táncz kivilágos kivirradtig két 
zenekar közreműködésével, két táncz köröndben. 
Az ilyen ünnepélyek nálunk egyáltalán ismeretle-
nek levén, hisszük, bogy a rendezőség buzgólko-
dását, melylyel az ünnepély előkészítésén fárado-
zik, siker fogja  koronázni. 

— Tanulók kirándulása. A csiksomlyói I 
róm. kath. főgymnasíum  IV. V. és VI. osztályá-' 
nak jfjusága  folyó  hó 7—9-ik napjain, felhasználva 
HZ 0 Felség koronázási évfordulója  alkalmából 
megtartatni szokott szünnapot, a kellemest a 
hasznossal összekötve igen érdekes és szint oly 
tanulságos kirándulást tett Ugyanis e hó 7-én 
d u. 2 órakor az említett osztá'yokbó'i 71 tanuló 
két tanár vezetése mellett a somlyói finövelde 
udvaráról megindulva még azon nap esti 7 órakor 
Tusnád községbe ért, a hol az éjet több derék 
gazda házánál töltötték. Másnap reggel 5 órakor 
kellően kipihenve, újból útnak indult a csapat s 
jó hangulatba haladva, csakhamar leért az Alvégre, 
hol a íürdö bérlője, llézer Samu, a vezető tanárok 
kérésére a fürdő  berendezéseket a kirándulóknak 
megmutatta, sőt nagy előzékenységgel mind a 
hároui fürdömedenczét  diitalanul felajánlotta  a 
netán fürdeni  akaróknak. Erre természetesen akadt 
elég vállalkozó s így a fürdés  után elköltött reg-
geli bevégeztével felfrissülve  folytatta  a csapat 
útját Bükszádra, hol a gróf  Mikes-féle  üveggyár 
megtekintése volt a kirándulás második czélja, 
melynek elérését lehetővé tette Albertini Géza, a 
gyár derék igazgatója, ki elkötelező szívességgel 
togadta a kirándulókat s nemcsak hogy a gyár 
megtekintését megengedte, hanem melléjük adta 
adta Schiller Ferdinánd kohómestert, ki készsé-
gesen adott szakértői magyarázataival nagyon 
lekötelezte a kirándulókat. Innen a társaság a 
torjai Büdös-felé  vette útját, útközben megte-
kintve a Vallatót is. 2 óra tájban érkezett a tár-
saság e fürdőre,  a hol rövid pihenő után Kovács 
Imrefiirdöfelügyelő  ur előzékeny kalauzolása mellett 
megtekintette a kén- és timsóbarlangot, a külön-
böző fonásokat  s a nem csekély fontosságú  szén-
savosüditő gyárat, honnan esti 7 óra tájban érkezett 
vissza a csapat a fürdőre.  Innen ugyaucsak a 
türdöfelügyelö  ur szívessége folytán  elég kényel-
mesen eltöltött éj után, vasárnap reggel 5 órakor 
az ifjúság  a regényes fekvésű  Szent-Anna tóhoz 
indult, melynek látása dalra fakasztotta  .az ifjú 
sziveket s kitörő lelkesedéssel énekelték „Őseinket 
felhozád".  A jóízű reggelinek elköltése a tó meg-
kerülése (22 perez, 30 mp.) után az 1300 méter 
uiagas Csornád tetőn át d. e. 10 óra tájban ismét 
a tusnádi fürdőn  voltak a kirándulók, a hol a 
lurdőbérlő ur eléggé nem méltányolható előzékeny-
séggel díjtalanul újból felajánlotta  az ifjaknak  a 
fürdőt,  melyet hogy ez alkalommal is ölömmel 
igénybe vettek, kétséget sem szenved. Mintegy 3 
órai pihenő után felüdülve  s vidám kedélylyel 
indultak haza. hová, — minthogy a nap heve 
nagyobb pihenők tartására kényszeritette az ifjakat, 
— este IO'/J órakor fáradtan  ugyan, de nem meg-
törve érkeztek. A kirándulók kedves kötelességük-
nek ismerik e helyütt is hálás köszönettel adózni, 
a fenemiitett  uraknak, azon előzékeny fogadtatás-
ért, tanulságos magyarázatokért és kalauzolásért, 
melyben őket részesíteni úgyszintén főtisztelendő 
Bálint Lajos csatószegi plébános urnák és csik-
szentimrei Sándor István urnák, kik őket haza-
jöttükben jóízű frissítőkkel  felüdíteni  szívesek 
voltak. 

— Földtani vizsgálat. A földmivelési  mi-
niszter dr. Szontagh Tamás m. kir. osztály geoio-
gust megyénk területére a jelen évben megejtendő 
földtani  vizsgálatok eszközlésére kiküldötte, s a 
hatóságot nevezettoek eljárásában! támogatásra 
utasította. 

— Esküvő. Székely Károly Gy.-Szt.-Miklós 
járás derék állatorvosa, f.  hó 4-én vezette oltár-
hoz özv. Gámenczy Jánosné uinő kedves és mü-
veit leányát, Berta kisasszonyt. Őszintén gratulá-
lunk hozzá. 

— Villamos világitás. Gyergyó-Szent-
miklóson Czifíra  Mihály gyergyöszentmíklósi keres-
kedő a villamosvilágitás berendezése és alkalmazása 
tárgyában már régebben lépéseket tett a községi 
képviselőtestületnél előnyös ajánlata kedvező fogad-
tatásra találván, legutóbb kész tervvel lépett fel 
s a kérdés legközelebb megoldást fog  nyerni. A 
villamos világitás létesítésének módjára nézve azon-
ban egy másik figyelemreméltó  indítvány is felmerült, 
melyet Eránosz Miklós  gyergyószentmiklósi lakos 
adott be a képviselőtestülethez. Ebben a kérdés 
megoldása akképen van tervezve, hogy .a község 
mümalmak felállításával  kapcsolatban önmaga állítsa 
be a villamos világítást. Az indítványozó a követ-
kezőkben adja indítványának okait: Czifíra  Mihály 
ajáulatának elfogadása  kivihetetlen akadályokba 
űLközik. A község ugyanis a magánvállalkozóval 
szemben a villamos világitás költségeinek fede-
zésére oly hosszú időre terjedő kötelezd szerző-
dést nem kötbet, mely a községet az évi kiadás 
1500 frt  erejéig 60 évi tartamra kötelezhetné; 
mert a község azon jövedelmi forrásai,  melyek 
felett  rendelkezik, csak ideiglenesen állanak ren-
delkezésre, azok legnagyobb részben a közbirto-
kosság tulajdonai levén, — ismeretes dolog pedig < 
bogy a folyamatban  levő birtokrendezés, arányo- , 
sitási eljárás befejezésével  a község egészen más . 
átalakulásnak lesz kitéve s a jelenlegi állapot és 
gyakorlat csakis az arányosításig tartható fenn.  1 

Ebből következik, hogy uj intézmények létrehozá- ' 
sát s az azzal járó terheknek hosszabb időre való i 

I elvállalását a község egyoldalulag a közbirtokosság 
! egyetemének meghallgatása és beleegyezése nélkül 
uem eszközölhet, annak terhére szerződést nem 
köthet. A jövőre való tekintetből a községnek uj 
jövedelmi forrásokról  kellene gondoskodnia s csakis 
ezekkel arányban és ezekkel kapcsolatban létesít-
sen messzebb menő reformot.  Tekintettel tehát 
arra, hogy az arányosítás után a község jövedel-
mei tetemesen megcsökkennek, a községnek érde-
kében állana uj és tarlós jövedelmi forrásokat  te-
remteni, melyek a község háztartását elősegítik, a 
község fejlődését  biztosítják s előbbre viszik, ugyan-
azért indítványozó azt ajánlja, hogy a község al-
kalmas helyeken a közszükségletnek megfelelően 
két mííinalmot létesítsen, melyek egyfelől  a befek-
tetett tőkét kifizetvén,  számbavehetö jövedelmet 
fognak  nyújtani, másfelől  a lakosoknak a mostani 
drága és rosz erőltetés helyett olcsóbbat és job-
bat biztosítanak. Hogy azonban ez kivihető legyen, 
szerezze meg a község kisajátítás utjáu a terüle-
tén levő vízimalmokat a vtzjoggal és egyúttal sza-
bályozhatja a községen keresztül menő Békény 
folyót  s így biztosithatja a községet az esetleges 
árvizek ellen. A mennyiben pedig a Békény folyó 
szabályozása és rendezése az 1885. XXII. t.-cz. 
alapján a partbirtokosok hozzájárulásával a köz-
ség egész területén keresztülvitetnék, a folyó  sza-
bályozása oly módon történjék, hogy rizereje al-
kalmas dugások létesítésével fa-usztatásra  legyen 
alkalmas; a miből ismét egy bizonyos jövedelem 
állandósitt.atnék. Ha mümalmot állit a község, ak-
kor a villamos világítást rendezze be vizerőre s 
hozza kapcsolatba a mümalomm&l s a világítást 
saját czéljaira előnyösen felhasználhatná  s a má-
soktól befolyó  jövedelmet ö élvezné. E tervhez 
természetesen egy bizonyos összeg kell s erre ve-
gyen fel  a község olcsóbb kamat mellett több évi 
töketörlesztésre kölcsönt, mit a létesítendő válla-
lat jövedelméből könnyen törleszthet. 

— Nyári mulatság. A gyergyószentmik-
lósi „Kereskedői köt"' folyó  évi junius hő 23-án, 
vasárnap, a Nyiresben zártkörű nyári mulatságot 
rendez. A rendező-bizottság Kovács Lajos kir. köz-
jegyző elnöklete alatt Bogdán István pénztárnok, 
Kritsa Konrád titkár, Bocsánczy János, Orel De-
zső, Bocsánczy István, Cziltra János, Deér Kálmán, 
Lázár J. István, Nóvák Antal, Lázár Viktor, Zá-
rug M. Zaki és Száva István tagokból áll. Rész-
vételi díj férfi  személy után 1 korona. 

— A gazdák figyelmébe.  A brassói 24-ik 
honvéd gyalogezred itt, városunkban állomásozó 
zászlóalja számára szükséges alomszalma, ágyszal-
ma, zab és kemény tűzifa  beszerzése czéljából f. 
évi jtilius lió lö-én a zászlóalj irodában bizottsági 
tárgyalás fog  tartatni. A zászlóalj számára 1896. 
szept hó 1-től lb'.ttí. augusztus hó 3l-ig szükséges 
naponként 0 adag (3300 grammos) zab, 6 adag 
(4500 gramnuK) széna és 0 adag (1700 grammos) 
alomszalma. 4 havonként 2 2 métermázsa ágyszal-
ma, téli hónapokban havonként 30 köbméter, nyári 
hónapokban havonként (i köbméter kemény tűzifa. 
A vállalkozni óhajtók a feltételeleket  a zászlóalj 
irodában megtekinthetik. 

— Kertmegnyitások. A gy.-szentmiklósi 
„ipartestület-1 saját tulajdonát képező kerthelyisé-
gét f.  hó -i-áti nyitotta meg. — Dendyuk Rudolf 
vendéglős, a főtéren  lévő egész újonnan berende-
zett, kényelmes és egészséges kerthelyiséget folyó 
hó 9-én nyitotta meg. 

— A pinczérnök Gyergyó-Szentmiklóson. 
A pinczérnök, a társadalom erkölcstelenségének fl 
bódító virágai. Gy.-Szentmiklóson is nagyon elsza-
porodtak s olyannyira divatba jöttek, hogy ma már 
nincs vendéglő, kávéház, sörcsarnok, hol 1—2 pin-
czérnő csábingeriil ne volna alkalmazva, kik azután 
az illető helyiségeket bordélyházakká alacsonyít-
ják ; mert a vendéglősök, saját anyagi hasznukat 
tekintve, nem törődnek azzal, hogy a pinczérnő-
ket az erkölcstelen viselkedéstől visszatartsák. 
Ugy szólva minden fizetés  nélkül levén alkalmazva, 
kénytelenek a szerelmi üzérkedésre. Közerkölcsiség, 
közegészség és közrend érdekében már több város 
eltiltotta a vendéglősöket a pinczérnök alkalmazá-
sától s legközelebb Cíyergyó-Sznntmiklósnak is dön-
tenie kell ebben a dologban; mert a képviselőtes-
tülethez indítványt adtak be s a fentebbi  okok 
alapján azt kérik, hogy hozzon a község erre vo-
natkozólag rendőri szabályzatot s addig is tiltsa 
ki a községből a pinczérnöket. Nem tudjuk, hogy 
a pikáns tárgyban miképen fog  dönteni a képvi-
selőtestület ; láiiírpallost vesz-e kezébe s kiüzi-e a 
bűnösöket, vagy p^dig továbbra is fennhagyja  a 
paradicsomi életet? 

— Eladó mintegy 25 ezer j ó 1 kiégetett 
tégla. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

— Eladó mintegy 2000 véka I. minőségű 
rozs, 600 véka árpa és 1000 véka zab I. minőség-
ben. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. 
CZÍQ, Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17., az 
eddigelé sérvkötök és betegápohisi eszközök készí-
tésére létező gyárán kívül egy nagyszabású, a mo-
dern technikának teljesen megfelelő  műhelyt nyitott, 
Budapest, IV„ Régi posta-uteza 4. szám, földszint, 
melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti 



Junius 12. C S I K I L A P O K 24. szám. 

készü lékük , Hcssing-renilRzerii e l i smer t mi idürékf i i - | 
zők, nyú j tó - és j á r ó g é p e k , vnluinint m i n d e n e szak-
m á b a vágó aezé l á ruk stb. kész í t t e tnek . Szenvedők , 
k iknek ily k é s z ü l é k e k r e s zükségük van , fe lkére tnek , 
s z í v e s k e d j e n e k lenti ezégtöl kö l t sége lő i r ányza to t 
v a g y k é p e s á r j e g y z é k e t kérn i . Üzleti elv Szigorú 
pon tos k iszolgálás , l e g j u t á n y o s a b b á rak . :> 

Szám 305—1895. 

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

FŐMUNKATÁRS GYEItGYÓBAN 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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® Hirdetmény. 9 
Az erdélyi ev. ref.  egyházkerület 

tulajdonát képező, Csik-Szereda város 
központján fekvő  úgynevezett Mikó-féle 
puszta belsőség 4 vázrajz szerinti egyen-
kint 203 [_Jölös részletben önkénytes 
árverés alá bocsáttatik. — Az e czélból 
egy izben inár kitűzve volt, de beszün-
tetett árverési határnap helyett ujabb 
árverési határnapul 1895 . é v i juni l lS 
hó 19-ikének d. u. 3 órája Baktsi 
Gáspár csíkszeredai kir. köz-
jegyző hivatalos helyiségében 
kitÜzetik. Az árverési feltételek  alu'irt 
egyházi gondnoknál a határnapig elő-
zetesen is megtekinthetők. 

Weér György, 
ev. ret. egyli. gondnok. 

Szám 1355—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Kiss János hagyatéka végrehajtatónak 
várhegyi Hurubeáu Mihály végrehajtást szenvedő 
elleni 114 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő Várhegy község határán fekvő,  a várhegyi 76. 
sz. tjkben foglalt  328., 331., 333., 334., 335., 111G. 
hrsz. alatti 431 frt,  379., 380, hisz. alatti 27 Irt, 
329., 330., 336., 1114., 1115. hrsz. a. 6 frt  becs-
értékü egész ingatlanokra az árverést a fennebb 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanuk az 1895. 
évi julius hó 20-ik napján délelőtti 9 órakor Vár-
hegy község házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni Jognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10° 0-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szeutmiklóson, 1895. évi márcz. 
hó 20. napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
a csíkszeredai kir. járásbíróság 1895 évi 503. p. 
számú végzése következtében Csiki József  ügyvéd 
által képviselt Misselbacher J. B. javára Benedek 
Ödön ellen 141 frt  G7 kr s jár. erejéig foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 319 
frtra  becsült bolti rőfös  árukból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 377/1895. számú végzése folytán  141 frt  67 
kr tőkekövetelés, ennek 1894. évi február  hó 25-ik 
napjától járó 6°/0 kamatai és pedig összesen 51 
frtban  bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Csik-Madarason leendő eszközlésére 1895. évi ju-
nius hó 21-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1681. évi LX. t.-cz. 107 és 108. §-a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1895. évi junius hó 
G-ik napján. 

Szőllössy Ferencz, 
kir. jbirósági végrehajtó. 

Szám 1242—1895. 
tlkvi. 

iWerési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kiss Já-
nosué szül. Sáska Mária végrehajtatónak várhegyi 
Marosán Nikuláj hagyatéka végrehajtást szenvedő 
elleni 120 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Várheey község határán fekvő,  a remetei 2093. 
sz. tjkvben foglalt  13480/i, hrsz. 12 frt,  13742/, 
hrsz. a. 12 frt,  13817/, hrsz. a. 12 frt,  16480., 
16481., 16487., 16488. hrsz. a. 54 frt,  17283., 
17285. hrsz. a. 26 frt,  17296—17298. hrsz. a. 
38 frt.  17450., 17452., 17454., 17455. hrsz. alatt 
321 frt,  17466., 17468., 17470., 17471., 17472., 
17473. hrsz. a. 46 frt,  17497/,. hrsz. a 154 frt, 
17913., 17915. hrsz. a. 15 frt,  19943., 19944. hrsz. 
a. 61 frt,  17587. hrsz. a. 7 frt,  13742/,. hrsz. a. 
48 frt,  a remetei 1948. sz. tjkvben foglalt  14289., 
14290. hrsz. a- 335 frt  becsértékü egész ingatla-
nokra az árverést a fennebb  ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1895. évi julius hó 5-ik napján 

délelőtti 9 órakor Várhegy község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak.  t 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
188'. LX. t. cz. 42. §-álian jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kije-
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé-
hez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi márcz. 
hó 13-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Páll Venczel, 
kir. aljtiirú. 

Hirdetmény. 
Ditróban elhalt néhai Csibi Gábor (csil-

lagos) és neje hagyatékához tartozó H Bor-
székfiirdő  telepen lévő 25. ház sz. alatti 3. 
oszt. faház  és abban elhelyezett 28 frt  becs-
értékü bútorok, valamint szintén ezen lelken 
találtató 25á. liázsz. alatt lévő 2. oszt. faház 
és egy nyári konyha f.  évi augusztus 
15-éü önkéntes árverés utján, árvaszéki en-
gedély folytán  el fog  adatni. Kikiáltási ár 
G28 frt,  bánatpénz a kikiáltási árnak meg-
felelő  1 0 V 1—2 

G T C T I v É l v ^ I ! 
Valói]i párisi kidiinlcgességek ! F. Berguerand 11 Is 
párisi gyárából. Gummi és lialhóiyag jótállás mellet! 
tuczatonkint 1, 4, "> ós li frt.  Capottcs ameriranis 
tuczatonkint :t 4 és li frt  l'árisi szívaenka - (i fi  iig 
gyiijteménv uraknak 3 -10 írtig. — h'redeii pessariuui 

oohnivum Mcusinga tanár szerint 1.H0-ő.so friig 
TTí/Irkncn O" I Mindem liiilgvnek nélkiilózliellen a 
UJUUUöcl^ . „Diana-Öv" a.öo 5 Írtig. - He-
tpgájiolási czikkek gyári árakon, lo frtayi  megrenilo-
lésaél 10"; árkedvezmény. Megrendelések poniosan és 

dÍ9créteu eszközöltetnek. 
E L E T I 3". Sö-

cs. és kir. szab. sórvkölö gyártója 
BUDAPEST, IV., KoronahercBeg-utcza 17. sz. 
4-ü Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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Dreher Antal Kőbányai sörfőzdéjével 
kötött előnyös egyezmény alapján azon helyzetben vagyok, hogy viszont-
eladóknak és magánosoknak 

valódi kőbányai márcziusi sört 
'ú ht. hordók és 50 üveget tartalmazó ládákban, valamint palaczkonkint is, 
naponkint friss  légzáros fejtésben,  taploczai, csikszentdomokosi, aj nádi és gyi-
mesbiikki raktáraimból igen olcsó árban szállíthatók. A szállitást saját fuva-
rosaimmal bárhova igen mérsékelten számítom. 

1—2 

Teljes tisztelettel 
K á li á II N . H a m u , 

cs ik tap loeza i si ir-adó b é r l e t e . 
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X 
A „ K A S Z Á S " v é d jegy gyei 

—S a l e g j o b b k a s z a a v i l á g o n . E— 
Kemény, SZÍVÓS, csupán egyszeri kalapálással több napon át lehet vele dolgozni és egyetlen 

kaszakő-fenéssel  20-150 lépésnyire lehet vele kaszálni még a legsűrűbb és a legkeményebb hegyi füben 
is. A „kárpáti" kaszát különben egész Magyarországon már mult évről, minta legkitűnőbbet ismerik 
és szó nélkül visszaveszem attól a kit nem elégítene ki. 
A valódi kárpát kasza a „Kaszás" védjegygyei egyedül csak is alulírott czégnél kapható. Árak a következők: 

A kárpáti kasza hossza a könyökkel együtt 
czentiméterekben 

Ára darabonkint, krajezárban . 
Egy 5 kilós postacsomagba elfér  darab 

! eo 65 70 75 80 85 90 95 100 
! 70 80 90 100 110 120 130 145 160 
t 14 13 11 10 9 8 7 6 6 
A ki pedig 3 postacsomaggal rendel egyszerre, azonkivül egy 

kaszát is kap ingyen ráadásul. 
1 drb kárpáti kaszakö (fenőkő)  Is„ rendű 15 kr., 1 drb kárpáti kaszakő n,,„ rendű 10 kr. 

— 1 kalapáló készlet üllő és kalapács angol aczélból 75 kr. EE=EE 
JM A U T H N E R Ö D Ö N magkcrcskedégp, BUDAPEST Andi áasy nt 23. 

atott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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