
VII. évfolyam. sik-Szereda, 1895. junius . 2 . szám. 

" Szerkesztőségi iroda 
Caik-Szereda 

(työryyjakab  Márton 
kony v kereskedése 

bo.k 
ik|i s/ollemi részét illető 

közlemények, 
elöflzetéii  péniak 4« hir-

dettük ktldendik. 
« ~Si3-

JfOX 

csíki l a tok 
TÁRSADALMI. KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G T E I j E Î T m -N/l-T-NJ-ni-F-iT-T S Z E K I D 

EHüzetési ár: > 
Kff'sz  évre 4 Irt 
iKilllV.liIrc) l> Irt. 

Félévre fri. 
Ni'Hj'O'lévrp I fit. 
Hirdetési dijak 

a Irguksöliliaii sziuiiiliaiii.'i, 
liélyugilijérl kiilön niiiiili>n 

beiktatásnál HO kr. 
Nyílttéri czikkek 

poronként 10 krért kőzöl-4 
I) tPtnek. ^ 

A csiki vasut. 
Mire e sorok napvilágot látnak, bi-

zonyára el lesz dőlve az, hogy a csiki 
vasutaknak azt a részét, mely Csik-Sze-
redától Gyimesig terjed, melyik épitési 
fővállalkozó  fogja  megkapni kiépítésre. A 
vállalkozók közül kétségtelenül Auspitz 
nyuláé a legolcsóbb ajánlat. Hogy vájjon 
azért ő kapja e meg a vállalatot, az attól 
t'iigg, hogy a kereskedelmi minisztérium-
ban minő intencziók vezetik a döntő kö-
röket e vállalkozás kiadásánál. Az bizonyos, 
liogy Auspitz Gyula fiatal  tehetséges mér-
nök. tehát nein csak vállalkozási szellem-

bir, hanem szakértelemmel is. Elle-
nében a minisztérium legfeljebb  csak azt 
kifogásolhatná,  hogy mint vasúti épitési 
vállalkozó talán csak egy kisebb vasutat 
épitett. Ez a körülmény azonban azt hisz-
szük, hogy szemben azon ajánlattal, hogy 

kész 5.57«,015 frt  Hl krért a kérdéses 
vasutat kiépíteni, komoly akadály annál 
kevésbé lehet, mivel egyrészt tudomásunk 
szerint kellő vagyoni felelősséget  is vál-
lalhat el, másrészt pedig a kauezió ugy 
is elég tetemes nagyságú. 

A második legkedvezőbb ajánlattévő 
"U'.ü-J. 117 frt  30 krral a Oross A. Iiischof 
czég. mely a vasútépítés terén elismert 
tekintély és nagy építkezési múlttal bír. 
•) ellenében talán csak az eshetik hátrá-
nyára a mérlegben, hogy bécsi vállalkozó 
és azt tapasztaltuk kormányunknál, hogy 
minden nagyobb munka kiadásoknál lehe-
tőleg a hazai vállalkozókat akarja részel-
tetni. Ámbár e tekintetben sem lehet figyel-
men kívül hagyni, hogy velük vállalkozó 
társ Fischer Henrik is, ki pedig budapesti 
vállalkozó. 

A harmadik legkedvezőbb ajánlkozó 
Mandel és Quitner budapesti épitési vál-
lalkozó szövetkezet, mely már több rend-
beli vasutat épitett Magyarországon és 
minden tekintetben a kitűzött feladatnak 
megfelelni  képes. Nála azonban a vállal-
kozási összeg már tetemesebben magasabb, 
mint az Auspitz Gyuláé mert ennél majd-
nem 2oo.(ioo frtal  drágábban ajánlkozott 
kiépíteni a vasutat. 

Mindezeken kívül szóba talán még 
csak Gregersen G. és fiai  jöhetnek, kik-
nek azonban az ajánlata 6.114.090 frt  79 
krra rúgván, ez ajánlat sokkal drágább, 
mint az elősorolt három ajánlkozó bárme-
lyikéé. 

Akárki kapja is meg azonban az épi-
tési vállálkozást, Csikmegyének és lakos-
ságának több rendbeli igényei és kíván-
ságai vannak és lesznek. Első sorban is 
az az óhajtásunk, hogy az épitési fővál-
lalkozó teljes bizalommal jöjjön és lépjen 
összeköttetésbe a csiki emberekkel. E bi-
zalomnak azonban nem lehet más kiindu-
lási pontja, mintha az épitési fővállalkozó 
azon törekvéssel jön ide, hogy munkál-
kodásánál első sorban a helybeli erőt veszi 
igénybe. Meg is vagyunk győződve, hogy 
az épitési fővállalkozó  a saját érdekében 
is a csiki érdekeltséghez fordul,  s vele 
egyezkedik, mivel az akadálytalan és ne-
hézségek nélküli építkezés csak akkor 
lesz keresztül vihető, ha a jogosult hely-
beli erőket alkalmazza elsó sorban. 

De további kívánságunk az, hogy az 
épitési anyagokat, melyek e megyében 
találhatók, közvetlenül a helybeli érde-

keltségtől szerezzék be. Köztudomásu do-| 
log, hogy ennek eszközlése végett Csík-
megyének minden rendű és rangú érde-
keltsége egy részvénytársaságot, alakított, 
melynek czélja az, hogy az a -sekély pol-
gári haszon, mely az anyagok előállításá-
ból és szállításából áll, ne az idegen köz-
vetitő kereskedők vagy alvállalkozók ke-
zeibe menjen, hanem maradjon a csiki 
ember zsebeiben. De a társaság további 
czélzata még az is, hogy a székely ember 
az anyagok szolgáltatásánál ne legyen ki-
téve annak, hogy esetleg valamelyik lel-
kiismeretlen alvállalkozó az anyag átvé-
telénél, a bemérésnél kevesebbet adjon 
a székely embernek, mint a mennyit ő 
tényleg szolgáltatott. Mindkét czélzata a 
társaságnak egyrészt igazságos és helyes, 
másrészt pedig olyan irányú, hogy azon 
magasabb szempontból is közre kell mű-
ködni ennek elérésére, liogy lehetőleg 
mindenütt gyarapitsuk a székely faj  anyagi 
sorsát. 

E szempontból csakis hálával tartoz-
hatunk a kereskedelmi miniszter és az 
államvasutak azon rendelkezésért, liogy a 
szerződésben ki is van kötve többek kö-
zött. hogy az élelmezés kérdésében az 
épitési vállalkozó első sorban az érdekelt-
séggel, illetőleg a csiki részvénytársaság-
gal köteles megegyezése jutni. 

Azonban a csíkiaknak jogos kívánsá-
gaikkal szemben tagadhatatlanul kötelezett-
ségeik is vannak. Nevezetesen oda kell 
törekedni minden egyes embernek, hogy 
a vasutépitkezésnél minden ember erejé-
hez és körülményeihez képest részt ve-
gyen és lelkiismeretesen közreműködjék. 
A munka, melyet a megye szolgáltathat, 
elég nagy és az érte járó dijazás is nagy 
összegre fog  rúgni három év alatt, ha 
mindenki szorgalmas és szolid munkás 
lesz. Nem szabad feledni,  hogy tulmagas 
árakat semmiért sem lehet követelni. Az 
épitési fővállalkozó  is kötve van ajánlati 
összegéhez, ugy, hogy abban az esetben, 
ha az érdekeltséggel nem tud mérsékelt 
árak mellett kiegyezni, kénytelen lesz 
idegen emberek segítségét igénybe venni. 
Már pedig ez nem csak azért lesz nagy 
baj, liogy az idegen emberekkel meggyül 
a bajunk, hanem azért is, mivel tetemes 
összeget veszítenénk el, a mit. pedig 3 év 
alatt megkaphatnánk, de csakis szorgalom-
mal, kitartással és hozzá tehetjük izzad-
sággal is. Nem akarunk sok minden más-
ra hivatkozni, csak például egyszerűen a 
fuvarozásra.  A fuvarozás  keresete e vasut 
építésnél óriási lesz. Ha kellő biztosítást 
tudunk a vállalkozásnak nyújtani, kétség-
telenül a székely embernek eddig soha 
sem képzelt nagy keresetforrásra  lehet 
szert tenni. De ha e tekintetben könnye-
dén veszszük a dolgot, az épitési fővállal-
kozó nyakunkra hoz majd egy nagy fu-
varost, ki aztán egy pár száz szekerével 
az orrunk elöl fogja  elvinni azt a hasz-
not, a mi ugyszólváu tányéron kináltatott 
fel  neküuk. 

Nem tudjuk tehát eléggé hangoztatni, 
hogy egyrészt tartsunk össze, hogy jogos 
kívánságainkat elérhessük, másrészt azon-
ban dolgozzunk és fáradjunk  a vasútépítési 
3 év alatt nagyobb mérvben, mint máskor. 
Legyünk továbbá az egyes munkáknál 
azok ára tekintetében mérsékeltek, mert 

ilyen feltételezés  mellett, a munkának 
oly tömege szakad reánk, hogy a sok ki-
csiny haszonból egy óriási vagyon gyara-
podásra tehetünk szert. 

Ezt tartsuk tehát szemünk előtt, ez 
legyen a vezérelvünk. 

NVIIM'M t t z é k e l y n e m z e t ! 
Nemzeti történetünk páratlanul álló évfor-

dulójának megünneplésérc készülnek ország-
szerte mcayck városok és testületek, csupán 
csak az egykor nagy eseményeket hátán hordó 
kis Székelyföld  hallgat melyen. 

Ütött már a serkentés órája, hogy mi is, 
kik keleti Magyarhon ama lelkes, bár maroknyi 
népének anyavárosában élünk, mely domináló 
értelmi és hadi (ölénynyel szólalt meg a politi-
kai mozgalmakban, végre-valahára a falak  közötti 
tervezgetés tercről a tettek mezejére szálljunk 
ki s adjuk tudtul a négy folyós  s hármas bcrc/ii 
anyaországnak, hogy mi is ünnepelni akarunk; 
ünnepelni fogunk,  a hagyományos mult históriai 
szellemétől feltámasztott  benyomások által lel-
kesítve s a miKcpcn illik ahoz az Istenadta 
néphez, mely kö.t má?lél évezredes lét néphite 
cs köztudata él, mely látta cs önkénytes áldo-
zatkent osztozolt ma ez r éve honfoglalni  jött 
testvérének vérözöiében, mely a szent korona 
nvndcnha legdrágább gyöngye cs keleti hatá-
rainak vedbástyája volt, melynek nemzeti jelen-
tőséget tulajdonított az unió előtti közjog, mely 
küzdött, mint sas, a magyar fenyegetett  alkot-
mánya és nemzeti fe.edelmeink  jogvédelmi 
harczában s mely folyók  szokásával haladt a 
czivilizác/.ió medrében, a mikép mindezt büsz-
kén mutatja c/imerén. 

S mégis a tisztán határszéli jndokoknál 
erősebben szóló emez igazságos igények daczára 
sem kapott egyet is a felállítandó  ezredévi 
emlékoszlopok közöl. 

Ezért intézzük most hozzád, nemes székely 
nemzet, felhívásunk,  ezért t;;rtjuk indokoltnak 
hazafias  mozgalmunk megindítását egy mille-
niumi emlékoszlopnak saját földünkön  leendő 
feálállitása  iránt 

Nemes székely nemzet! A székely kérdés-
nek ez alig érintett stadiumában nem lehet 
czélunk a történelmi vonatkozásokba való bővebb 
elmélyedés, hiszen ez nagytudományu fcrliak 
kezében is meddő, talán örökké tartó vilás 
pontnak bizonyult, épen azért hisszük és reméljük 
hogy egy szívvel és igazán magatokévá teszitek 
őszinte szókimondásunk azon önérzetes állás-
pontját, mely szerint mig a székely származás 
velünk s-ületctt hitének valószínű felfogását 
tuJós érvekkel megdönteni nem lehet, addig 
az szentség, melyet hálátlan támadásokkal illetni, 
kétes alapú tagadással czáío'ni nem lehet; addig 
e hit imádatszerü megőrzése ideális szerelmünk, 
hagyományokkal ölelkező becsértékünk jövőbeli 
kezessége és nemzeti egysegünk tartósságának 
egyetlen záloga ; kö/.hasznu cselekvéseink között 
iránytünk és hazafias  Iclkesültségünknek ama 
kiapadhatatlan forrása,  mely nemzetü histó-
riánk hős erényeinek példa gyanánt álló köve-
tésére s nem az ok és okozatok rideg pragma 
tizmusára tanított meg. 

Nemes székely nemzet! Eszmény iránt 
való érzékünk becsülni tanulta emlékeink, a 
hagyományok és legendák értékét, mint a fáj-
dalmak és remény ama közkincsét, a mik egy 
nép erkölcsi életét alkotják s melyeknek halla-
tára Cbigle földjén  milliók keblében ugyanegy 
szív dobbant meg mindig; e hagyomány az 
emberi társadalom legbecsebb vívmányainak 
osztályrészesévé tőn, benne van a székelység 
közös anyjának szeretete, dicsősége s fegyver-
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tetteink, egyéni becsületünk, a lelkiismeret szava, 
szóval minden, minden s melynek központja 
— hajdan szent Rákosterünk és politikai ima-
házunk — ma is a Budavár. 

A székelységnek e szózatunk erdekében 
elfoglalandó  rokon, vagy cllens7envétől függ, 
hogy a faji  jelleg tisztaságának nemzeti öntudatát 
fentartsa,  magként tovább terjeszsze, hazafias 
mozgalmunkat karolja, anyagi és erkölcsi támo-
gatásában részesítse. 

Fel tehát ti hunutódok félmillió  sarjadéka! 
Hozzátok filléreitek  áldozatul a régi dicsőség 
közös oltárára, hadd tündököljön a magyar 
alkotmány tizszá/:ados ünnepi napja, székely 
jellegnek, székely motívumoknak fényében;  hadd 
bizonyítsuk be SZÍVÓS hüségünk, testvérragasz-
kodásunk, de egyúttal korbeli egyenértékünk 
is a mi sorsunkat intéző s mindenkor megvédni 
tudó magyar lovagiasság iránt; hadd álljon a 
huiiszeretct vitézi jeleként a Budavár honmentő 
regéket daloló sziklabérc/én, a saját erőnkön 
megalkotott emlékoszlop, melynek csúcspontján 
törjenek meg a mi hazatías lelkesültségünk 
lángsugarai, hogy övezzék diszkoszoruval ezt a 
szebb jövendőre váró szent hazát, ragyogvá-
nyuk hasson cl az ország szivébe, hadd tudják 
meg, hogy cl még a keleti kárpátok tövében 
egy békében együttérzett, lelkében megvásárol-
hatlan és harczi riadóra is elsőnek sorakozó 
nép, mely ha ünnepi külső fény  szempontjából 
nem is, de az önzetlen, hazatiság, lojalitás és 
hála nyilvánulásában méltő versenyre fog  kelni 
ama nagy napon, az ország bármely városának, 
vagy néplajának ünnepségével 

E/. a nép pedig a mindenkor szabad és 
nemes székely nemzet! 

Minden ez ügyet érdeklő felvilágosítást 
illetőleg hazafias  készséggel szolgál és szives 
adományokat cllogadva, hirlapilag nyugtáz a 
bizottság elnöke. 

A milleniumi bizottságnak Székely-Udvar-
helyt. 1895. junius l(J-én tartott értekezletéből. 

Jung  Cseke  Lajos, 
b. elnök. 

Emberi/  Árpiid, 
ti. titkár. 

T A M Ü G Y . 
Évzáró vizsgák. 

A csikmopyei á l l a m i l a g s e g é l y e z e t t 
gazdasági irányú felsó  népiskolában az 1804—5. tan-
évet berekesztő vizsgák f.  hó 20-án és 21-én folytak 
le Szabó Géza, vármegyénk kir. tanfelügyelője  és 
Bőjtliy Endre iskolaszéki kiküldött jelenlétében. 
20-án délelőtt H órától 12-ig tartatott inog az első, 
ugyanazon napon délután 2 órától 7-ig a második 
és harmadik osztály vizsgája. 21-én délután fél  3-
tól 4-ig volt mindhárom osztály torna- ós ének-
vizsgája. 

A vizsgák eredménye a közvárakozást általá-
ban kielégítette. 

A g y e r g y ó s z o n t m i k l ó s i n é p i s k o -
l á k n á l , u. m. a központi, felszegi,  alszegi fiúis-
kolákban és a leánynevelde négy osztályában f.  hó 
17., 18., 19. és 20-án tartattak a vizsgálatok a ke-
rületi fungens  alesperes Ferenczy Károly és meg-
bízottjai : Zomora Dániel, Görög Joáchim s Tódor 
Antal vezértanitó elnökletei alatt. A vizsgálatok na-
gyon szép sikert tüntettek fel.  A gyermekek helyes 
feleletei  a tananyag módszeres feldolgozásáról  s a 
tanítók lelkiismeretes és szakképességgel párosult 
munkájáról tanúskodtak. A vizsgálatokat vezető el-
nökök, valamint a hallgatók osztatlan elismeréssel 
adóztak nekik a tanúsított kiváló sikerért. Ezen ér-
dem és elismerés természetesen az illető tanítókat 
illeti; de a legnagyobb elismerést a leánynevelde 
fönöknójének  s a fiúiskolák  vezértanitójának, Tódor 
Antalnak kell nyújtani, kik a vezetésökre bizott is-
koláknál tapasztalattal, képességgel s buzgósággal 
töltik be helyeiket. Utólagosan felemiitjük,  hogy a 
központi fiúiskola  V. és VI. osztályaiban, melyeket 
csak ezeu iskolai évben nyitottak meg, május hó-
napban volt a vizsgálat, mely tekintve a kezdet ne-
hézségeit, kielégítő sikerrel végződött. 

Népünnepély. 
Halotti csendben iii a színi direktor (a funyens) 

az üres kávéház egyik sarokasztala mellett, lábai-
nál fekszik  a kávés buliképii, tarka kutyusa, előtte 
áll egy üres sörös pohár, melybúi már az utolsó 
csepp fluidum  is elpárolgott. 

Arcza sötét, homlokát komor redők barázdál-

ják át, világos kék szemei a légbe bámulnak, ham-leti gondolatokkal foglalkozik. 

De íme, a sötét arezon elégedett mosoly rózsás 
pírja kezd derengeni, homlokán u haragos ránezok 
elsimulnak s jókedvűen ugrik fel  székéről : 

— Hopp, meg van ! Nagyszerű, pompás gon-
dolat, mely engem is, meg a társulatomat is kiránt 
a sárból. Népünnepélyt rendezünk a esikzsögödi für-
dőn, igen népünnepélyt, olyat, minőt még nem 
pipált sem Csik-Szereda, sem Csikvánnegye. Ugy 
lészen! 

Ezen rövid monolog után felcsapta  kalapját, 
a sörös poharat felfordította,  bucsuzóul a buliképii 
kutyusnak egyet füttyentett  és elrohant. 

A hatalmas gondolatot közölte társaival és is-
merőseivel s miután mindnyájan helyeslőleg bólin-
tottak hozzá, neki fogott  az előkészületeknek s alig 
egy hétre, a fö-utezán  két hatalmas lobogó, az 
utczasarkokon pedig színes plakátumok hirdették, 
hogy lts'.iö. junius hó 23-án délután 2 órakor a 
esikzsögödi fürdőn  .Nagy népünnepély" tartutik. 

A mint a következményekből kitűnt, az eszme 
Jupiter Pluviusznak is megnyerte tetszését, ki saját 
hatáskörében ugy intézkedett, hogy a minek le kell 
hullani a levegő égből, az 23-ika előtt mind egy 
cseppig lehulljon, a fellegek  pedig eltisztuljanak, 
hogy az ünnepélyt meg ne zavarja s még csak ne 
is fenyegesse  semmiféle  égi veszedelem. 

Igy történt aztán, liogy 23-án gyönyörű szép 
idő kedvezett a „Népünnepély"-nek, no meg a színi 
direktornak is. 

Délután 2 órától kezdve számos kocsi szálli-
tetta a résztvenni kívánó közönséget az ünnepély 
színhelyére a esikzsögödi fürdőre,  ugy hogy már 
négy óra felé  nagyszámu és díszes közönség töltötte 
meg a fiirdö  parkját, felnőttek  és kicsinyek, de a 
nép, az istenadta nép, az majdnem teljesen hiányzott. 

Délután lel öt órakor megszólalt a főrendező 
éles hangii csengettyűje s jelt adott a mászó ver-
seny megkezdésére. 

A versenyzők kevés számmal jelentkeztek 
mert a jelenlevő gyereksereg tagjai már azt meg-
előzőleg kipróbálták erejüket. A felállított  magas 
pózna két harmad részéig majdnem mindeniknek 
sikerült feljutni,  de ezeu tul már nehezebben ment 
a dolog, mert a pózna felső  része, melynek a he-
gyén a szél csábítóan lengette a nyereménytárgya-
kat: a tajték szivarszipkát és a selyenikedőt, meg 
volt kenve jóféle  szappanynyal. 

Az első versenyző felért  a kritikus pontig, a 
jóakarat és igyekezet meg volt benne a tovább ha-
ladásra, de csakhamar kifáradt  és nyílsebesen alá-
csuszott a póznán. A második már elérte a kendőt, 
mely neki is ítéltetett, a harmadik pedig diadalma-
san levette a szivarszipkát. 

A futó  verseny nem sikerült, a dij nem ada-
tott ki. 

Ugyan ilyen eredménynyel végződött a kifli 
verseny is, mivel a versenyzők a szájukba dugott 
kiflit  a szabályoknak megfelelően  nem tudták fel-
falni.  A versenyzők azonban meg voltak vigasztalva 
a birtokukban hagyott kiflivel,  melyet a szokott 
módon jóiziien cl is fogyasztottak. 

A fazékversenyre  hat apró óriás vállalkozott, 
a nádpálczát kezeikbe adták, szemeiket bekötözték 
s midőn elhangzott a „rajta", a főrendező  a fazakat 
eltette láb alól és igy aztán megmaradt a fazék  is, 
meg a nyeremény is. A versenyzők pedig a nád-
pálczákkal — a körül állók nagy gyönyörűségére 
— egymást porolták ki. 

A birokverseny birkózók hiányában elmaradt. 
A csolnakversenyre két pályázó jelentkezett, 

kik közül az, ki a kijelölt távolságot rövidebb idő 
alat tette meg, elnyerte az asztali tükröt. 

Igen jól sikerült a lepény-verseny és a zsák-
verseny is. A nézőközönség s különösen a gyerek-
sereg igen jól mulatott. 

A szépség-verseny nem tartatott meg, nem 
mintha szépek nem lettek volna, hanem azért, mi-
vel annak tudatában, hogy ő lesz a győztes, csupa 
előzékenységből egyik sem versenyzett. 

Következett volna az orrverseny, de ez a 
Sándor barátom viselkedésén szenvedett hajótörést. 
6 ugyanis neki vettette a hátát egy fejér  köntösű 
nyírfának  és várta a törtéuendőket. A mint a ver-
senyezni akarók a kontempláló hatalmas orrot meg-
látták, örökre elment akedvök a versenyrekeléstől. 

A léghajókat azért nem bocsájtották föl,  mert 
az alájuk gyújtott tüz megemésztett őket. 

Ezután előadták a „Peleskei nótáriust", em-1 

csak annyit jegyzünk meg, hogy Kiss ur játszott 
benne legjobban, legalább arra mutat azon tény, 
hogy ót hívták ki legtöbbször. 

A színi előadás befejezése  után következeti 
az ünnepély legsikerültebb része, a tánezmulalság, 
mely a mint hallottuk, eltartott u hajnali órákig. 

A népünnepély "gy a színtársulatnak, mint a 
venéglósnek szép hasznot hajtott. 

A vendéglős bugalommal igyekezett kielégíteni 
a vendégek kívánalmait, az ételek és italok eléy 
jók voltak s igy esak annyit jegyzünk meg, hogy 
ilyen alkalommal nem ártana, ha több segítségről 
gondoskodnék. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Áthelyezés. Boldizsár Andor csendőr-

hadnagy eddigi állomáshelyéről, Gyergyó-Szent-
Miklósról szárnyparancsnok helyettesnek Temes-
várra helyeztetett át s helyébe esendői-lisztet 
egyelőre nem is fognak  kinevezni; mert a rendelet 
szerint ideiglenesen a esendői-őrmester togj;i a 
teendőket vezetni. Alhelyeztetéséi mindenki sajná-
lattal vette s nagy vesztességnek tartja ; mert 
hivatalos eljárában kiváló képességet és tapintatot 
tanúsított; a esendői-szakaszt kitűnően szervezte, 
oly annyira, hogy ez az elsők közé emelkedett. A 
társadalomban pedig mint müveit, udvarias fiatal 
ember az ö magyaros őszinte barátságával, haza-
fias  érzésével rövid itt lét« alatt is közbecsülést 
és szeretetet magának biztosított. Uj állomásán 
kisérje szerencse! 

— Eljegyzés. Székesfejérvári  B o l d i z s á r 
Andor m. kir. esendői-hadnagy I. hó 19-én elje-
gyezte N a g y József  nyugalmazott főszolgabíró 
szép és kedves leányát, Ma kisasszonyt. Őszinte 
szívből gratulálunk a szép frigyhez! 

— Meghívó. Az E. M. K. E. csikmegyei 
fiókja  juliiis hó 1-én (hétfőn)  d. e. 10 órakor a 
vármegyeház tanácskozási kistermében közgyűlést 
tart, melyre az egyesület minden tagja ezenm I 
hazafias  tisztelettel meghivalik. Tárgya: Elnöki 
megnyitó után titkári és pénztárnoki jelenté-
tiszlujitás és esetleges indítványok. Csik-Szereda, 
1896. jun. 24. M í k ó Bálint főispán,  e. elnök 
P á l Gábor, e. titkár. 

— Állandó választmányi ülés. Megyénk 
törvényhatóságának állandó választmánya a közelebb 
elhalt tisztiügyész után maradt, halasztást nem 
tűrő teendők elintézése czéljából junius hó 28-án 
a vármegye tanácskozási kistermében ülést tart. 

— Törvényszéki vizsgálat. E l e k e s 
Pál marosvásárhelyi kir. táblai elnök titkárjával 
már néhány nap óta a helybeli kir. törvényszék 
megvizsgálása végett városunkban időzik. 

— Az országgyűlési képviselő-válasz-
tók névjegyzékének kiigazitása. A megyei 
központi választmány az országgyűlési képviselőt 
választók 1896. évi névjegyzékének összeírását 
befejezte  s közelebbi ülésében azoknak julius hó 
6—20-ig közszemlére leendő kitételét elhatározta, 
azon hozzáadással, hogy a névjegyzék elleni fel-
szólalások julius 6—1 B-ig, a felszólalásokra  teendő 
észrevételek pedig julius 16—25-ig okiratokkal 
felszerelten  városban a tanácshoz, nagy közsígben 
az elöljárósághoz, kis községben pedig az illető 
körjegyzőhöz adandók be, hol a beadványok sor-
rendben külön iktatökönyvbe vezettetvén, azzal 
együttesen julius 26-ig a megyei központi választ-
mányhoz lesznek beküldendők. A kik tehát választási 
jogokat érvényesíteni óhajtják a fennebbiek  szem-
előtt tartásával a kellő lépéseket megtehetik. 

— Székely Góbénak. A „Csíki Lapok" 
ez évi 25. számában a 10 kros ezüst váltópénz 
ügyében tett felszólítására  mind a kérdezősködő, 
mind a nagy közönség felvilágosítása  érdekében 
van szerencsénk a következőkben válaszolni. A 
kérdező a mit kérd: „Mi lesz a 10 kros ezüst 
váltópénz sorsa?"—mindjárt meg is felel:  „Ezen 
pénz a forgalomból  kivonva nincs." — Ha mégis 
zavar van, annak a kir. adóhivatal nem oka, mert 
a hivatal mindig a kiadott rendeletek értelmében 
járt el, és ha a közvélemény éppen ez által a 
hírlapi ezikk által felzavartatik,  azt éppen e c/.ikk-
iró tapintatlan eljárása okozza, hogy magát vala-
mely elégületlen fél  által vezettetui engedi. Egye-
bekben a hivatal eljárásának idevonatkozó szolgá-
lati utasítás §§-ait egész terjedelmükbi n szívesen 
bocsátjuk e lap ntj&n is közre. — (A magyar ki-
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rályi adóhivatalok szolgálatára vonatkozó utasítás 
tnry az államnyomdában mint bármely nagyobb 
könyvkereskedésben is megszerezhető.) 11. füzet. 
Az általános pénztári ügykezelésre vonatkozólag 
kiadutt nlasitás 24 §.: Azok a hivatalok (pénz-
tárak), melyek pénzváltási teendőkkel külön ren-
delettel meg nem bízattak, államadők fejében. 
\ agy más czimen teljesített befizetéseknél  ezüst 
i-agy réz váltópénzt legfeljebb  egy forintig  köte-
lesek elfogadni  egy és ugyanazon féltől.  Ezen hi-
vatal pedig pénzváltási teendőkkel megbízva nincs. 
Jo. b) A mérlegelendő nem teljes súlyúnak ta-
lált érez (ezüst, arany) pénzdarabok rögtön kivá-
lasztassanak s a rongált, nagyon kopott, megvag-
lalt vagy átlyukasztott s igy nem teljes sulyu 
éiczpénzek fizetés  gyanánt el ne fogadtassanak, 
lianeui előforduló  esetben ollóval való szélvágás 
által, vagy más módon eltorzítva a forgalomra  al-
kalmatlanokká tétessenek, mely esetben a félnek 
nIv megjegyzéssel adandók vissza, hogy azok be-
váltása végett a legközelebbi fémbeváltó  hivatal-
im/. forduljon.  Ezen rendelkezés oly világos, hogy a 
leglaikusabb Székely góbé is megértheti a nélkül, 
hegy a magyar állam fiuánczpolitikájáuak  lahyrint-
jába eltévedne és oknélkül valamely hivatalt in-
czitálna. Adóhivatal  nok. 

— Az egyetemi hallgatók bálja, — a 
mint értesültünk f.  évi julius 16 án fog  megtar-
tatni. A rendezőség már jó előre megtett minden 
intézkedést arra nézve, hogy az ifjúság  bálja az 
idén is méltó legyen eddigi jó híréhez és hogy a 
megjelenő közönség fesztelenül  és kedélyesen mn-
lal hasson. A meghívókat a jövő héten szétküldik. 

— Székely vértanuk emlékezete. Ko-
l o z s v á r szomszédságában fekszik  S % a in o s-
fa lva ,  egy nagyobb részben oláhok által lakolt 
kis község, színhelye két kitűnő székely hazafi  ki-
végeztetésének, kik lángoló hazaszeretetük s ha-
lia/.ájukkal szemben való hűséges kötelességtelje-
sitésük miatt a nevezett község határán vértanúi 
halált szenvedlek. Az egyik csikmádéfalvi  T a m á s 
András nyugalmazott őrnagy, ki a nemzetőröknek 
vitéz alezredese volt, a másik S á n d o r László 
táblabíró, ki ugyancsak a nemzetőröknél százados 
vuit. Az előbbit 50, az utóbbit 02 éves korában 
éite el végzete. A szabadságharcz gyászos kime-
netele után mindkettő fogságba  került, elitélték 
őket és 184». október hó 18-án kötéllel kivégez-
ték a szamosfalví  határon. A vértanú-halált szen-
vedett székely hősök porladó tetemei e határban 
nyugszanak. A csík széki honvédegylet a két vér-
tauunak a kolozsvári temetőben emlékoszlopot ál-
lított, de azon időben senki sem tudott felvilágo-
sítást adui arról, hogy a vértanuk hol vannak el-
temetve. A kolozsvári történelmi muzeum tagjai, 
kik az akkori nagy idők egyes homálylyal fedett 
lényeinek és eseményeinek felderítésén  sikeresen 
fáradoznak,  az ujabb időben rájöttek arra, hogy 
a székely hazafiak  kivégeztetésének még van egy 
máig is élő szemtanúja. Ez M u c s i József  ko-
lozsvári polgár, ki mint gyermek távolról nézte a 
szomorú jelenetet ós ismeri a helyet is, hova a 
vértanukat eltemették. A történelmi Muzeum tag-
jai a két székely hős emlékezetének felújítása  iránt 
mozgalmat indítottak s elhatározták, hogy a ki-
végzés évfordulóján  a szomorú emlékezetű helyre 
kirándulást tesznek s azon is rajta lesznek, hogy 
a vélianu-lia'ált szenvedett székely hősök pihenő 
helye valamelyes emlékkel megjelöltessék. 

— Köszönet nyilvánítás. A „Gyergyó-
szentmiklósi Dalegylet" által f.  évi juu. hó 9-én 
rendezett dalestélyén felülfi/.eltek  : Vákár Lukács 
3 frt.  Özv. Vákár Istvánné 1 frt.  Orel Dezső 50 
kr. Lörinczy E. 50 kr. Kritsa Konrád 20 kr. 
Laurenczy Vilmos 40 kr. Özv. Madaras Istvánné 
20 kr. NN. 30 kr. XX. 10 kr. Összesen 6 frt  20 
kr. Fogadják az egylet köszönetét és báláját. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. 
Czég, Budapest, IV., Koronaherczeg-utcza 17., az 
eddigelé sérvkötók és betegápolási eszközök készí-
tésére létezó gyárán kiviil egy nagyszabású, a mo-
dern technikának teljesen mcgfeleló  műhelyt nyitott. 
Budapest, IV., Régi posta-uteza 4. szám, földszint, 
melyben orvossebészeti aczéláruk, testegyenészeti 
készülékek, Hcssing-rendszerü elismert müdorék-
füzók,  nyújtó- és járógépek, valamint minden e szak-
mába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, 
kiknek ily készülékekre szükségük van, folkéretnek, 
szíveskedjenek fenti  czégtól költségelőirányzatot 
vagy képes árjegyzéket kérni. Czleti elv : Szigoru 
pontos kiszolgálás, legjutányosabb árak. 3 

K Ö Z O K 8 É O K Ö B É B Ő L * ) 
Köszönet nyilvánítás. 

Alóliiolt kedves kötelességet vélek telje-
síteni, midőn e helyen is dr. Molnár Károly 
urnák meleg köszönetet mondok, a ki dr. Ko-

*) £ rovat akut megjelentekért semmi felelősségei 
nem tállal • Szert. 

lonics Dénes kezelő orvos ur segédkezése melletti 
egy adag gyógyszerumnak egyszeri befecsken-
dezésével roncsoló toroklob által meglepett II 
éves leánykámnak életét megmentette. 

Sfinţita  Simon. 

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- éa LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 1892—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Hitelintézet végrehajtatónak l'rofanter 
Jánosné sz. Schuszter Róza végrehajtást szenvedő 
elleni 192 frt  tökekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Ditró község határán fekvő,  a diirói 3112. számú 
tjkvben foglalt  20095/,. hrsz. alatti ingatlanból 
végrehajtást szenvedő fule  illetőségére 4uü Irt és 
a 20094/j. hrsz. alatti egész ingatlanra 1 fiiban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést, 
elrendelte és Irigy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1895. évi julius hó II ík napján délelőtti 9 óra-
kor Ditró község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 1070-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes érték papírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1S72: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson. 1895. évi April 
hó 10. napján. Páll Venczel, 

kir. aljliirú. 
Szám 1245-1895. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi halóság közhírré leszi, hogy Mátlié Jó-
zsef  radnöthi róm. kalli. plébános önkéntes bírói 
árverési ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő Újfalu  és Csomatalva községek határán fekvő 
az újfalvi  14. sz. tjkvben foglalt  23., 24. hrszám 
alatti és az 1437. sz. tjkvben foglalt  25.. 26. hrsz. 
alatti 418 frt,  a 14. sz. tjkvben foglalt  47eo. hrsz. 
a. 2 frt,  8627. hrszám alatti 23 frt,  9104. hrsz. 
alatti 24 frt,  1031 /3. hrsz. alatti 150 frt,  1^118. 
hrsz. alatti 3 frt,  1478G/,. hrsz. alatti 4 fi  t, 7071/,. 
hrsz. a. 10 frt,  103GI/U hrsz. a. 147 frt,  7027/,. 
hrsz. a. 4 frt.  7064•/„. hrsz. a. 24 frt  7G70/a. hrsz. 
a. 28 frt,  7G0G , 7067. hrsz. a. 7 frt,  az 1437. 
sz. tjvkben foglalt  5453., 5454. hrsz. a 60 frt, 
becsértékü egész ingatlanokra fennebbi  becsárban, 
továbbá a csomafalvi  633. számú tjkvben foglalt 
1667. hrsz. a. ingatlan felerészre  2 frt.  a 3677/, 
hrsz. a. ingatlan '/a részére 1 frt  50 kr, a 3981. 
hrsz. a. ingatlan '/a részére 5 frt,  a 4044/,. hrsz. 
a. ingatlan '/a részére 1 frt  50 kr, a 4018. hrsz. 
a. ingatlan '/a részére 2 frt  50 krban, és a cso-
mafalvi  759. sz. tjkvben foglalt  3024., 3025, 3020., 
3027. hrsz. a. ingatlan '/5 részére 4 frlban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1895. évi julius hó 8-ik napján d. e. 9 órakor Gyer-
gyó Újfalun,  1895. julius hó 9-ik napjának d. e. 9 
órája Csomafalva  község házához tűzetik ki. 

Árverezni szándékozók tartoznak 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 óvadékképes érték papírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi márcz. 
hó 25-ik napján. Páll Venczel, 

kir. aljliirú. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikvacsárcsi község tulajdonát képező „II-

lancz" erdörészben a csíkszeredai m. k. erdöhiva-
tal által 10% levonásával kiszámított és keresztül-
vitt becslés szerint 768 m3 fenyöépületfa  a vasúti 
trancz vonalhoz mintegy 2 kilóméter távolságra 
fékszik,  könnyen kiszállítható, nyílt árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek folyó  évi julius 8-án d. e. 9 

órakor Csik-Vacsárcsi község házánál el fog  rdalni, 
nnlvre az árverezni kívánók azzal hivatnak meg, 
mikép a versenytárgyalás megkezdéséig kötelesek 
a kikiáltási ár 100/0-lékával ellát ott írásbeli zárt 
ajánlatnkot a községhiró kezére átadni. 

Kikiáltási ár 1100 frt  leend. A többi részle-
tes feltételek  Csík-Rákoson a körjegyző-irodába a 
hivatalos órákban betekint.hetők. 

Osik-Vacsárcsi, 1895. junius 20. 
Fodor János, Csűrös Ferencz. 

biró. 1-2 körjegyző. 
Sz. 1397—1894. 

tkvl 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság közhíré teszi, hogy a csikvacsárcsi 
Urszine kápolna pénzalapja végreliajtatónak ifj. 
Fodor András végreha.tásl szenvedő elleni 1431 
frt  17 kr tökekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
mint telekönyvi hatóság területén és csikvacsárcsi 
község határán fekvő,  a végrehajtást szenvedő 
nevére lelvelt csikvacsárcsi 117. számú telekjegy-
zökönyvlien A -[- a'att foglat  39. sorsz. 2991. hrsz. 
a. szántóra 3 frt,  40. sorsz. 3021. hrsz. a. szán-
tóra 1 irt, 41. sorsz. 3027. hrsz. a. szálltóra 2 frt, 
4G. sorsz. 3072. lusz. a. szántóra 4 frt,  47. sorsz. 
3074. hrsz. a. szántóra 3 Irt, 50. sorsz. 3217. 
hrsz. a. szántóra 0 frt,  51. sorsz. 3233. hrsz. a. 
szántóra 0 fit.,  51. sorsz. 3311—3314. hrsz. a. 
kaszálóra 7 frt,  54. sorsz. 331H Insz. szántóra 34 
frt,  55. sorsz. 3335. hrsz. a. szántóra 53 fit,  5(i. 
sorsz. 3819. hrsz. szántóra 8 frt,  57. sorsz. 4052. 
hrsz. a. 12 Irt, 58. sorsz. 4149. hrsz. a. szántóra 
10 fit,  39. sors/. 4414. hrsz. a. szántóra 9 frt, 
00. sorsz. 4675. hrsz. a. kaszálóra 5 frt,  62. sorsz. 
4779. hrsz. a. kaszálóra 19 frt,  63. sorsz. 5011/,. 
hrsz. kaszálóra 8 frt,  GG. sorsz. 5445. hrsz. a. 
kaszálóra 2 frt,  67. sorsz. 5473. hrsz. a. kaszálóra 
28 fit,  08. sorsz. 5175—5177. hrsz. a. kaszálóra 
22 frlban,  továbbá a 117. sz. Ijkvböl az 1187. sz. 
tjkvbe ifj.  Fodor János és neje szül. Fodor Erzsé-
bet tulajdonául az 437 9 4. tlkvi sz. végzéssel A 
f  1. sorsz. alá átjegyzett 5286. hrsz. alatti kaszá-
lóra 71 frlban  és ugyancsak a 117. sz. ijkvböl az 
1130. sz. tjkvbe A f  2. sorsz. alá a 210/93. tlkvi 
sz. végzéssel ilj. Szakács Ferencz tulajdonául át-
jegyzett 4727. hrsz. a. kaszálóra C frlban  ; nem-
különben a csikvacsárcsi Fodor András és Fodor 
Ágoston nevére felvett  csikvacsárcsi G24. sz. tjkv-
ben A f  4. soisz. 5370. hrsz. a. kaszálóra, az 
1881. LX. t. cz. 15G. Sj-anak a) pontja alapjáu 3G 
frlban;  úgyszintén a 624. sz. Ijkvből az 1129. sz. 
tjkvbe ifj.  Szakács Ferencz és Fodor Ágoston tu-
lajdoniul a 210,'JJ. tlkvi. sz. végzéssel időközileg 
ál jegyzett A f  I. sorsz. 4723/,. hrsz. a. kaszálóra 
2 frt  és A 2. sorsz. 4726/3. hrsz. a. kaszálóra 
2 írtban ; továbbá a Fodor András nevére felvett 
csikvacsárcsi 904. sz. íjkvben A f  1. sorsz. 1285. 
hrsz. a. foglalt  szántóra 27 frlban  ; az ifj.  Fodor 
A 1 drâs nevén álló csikvacsárcsi 905. sz. tjkvben 
A f  1. sorsz. 3334. hrszám alatt, szántóra 53 
írtban ; valamint a Fodor Dániel, Fodor György, 
Fodor Gáspár, Fodor Ágoston, Fodor András, Fo-
dor Halázs kiskorú, Fodor Károly, Fodor Ala|os, 
Fodor Ignác/, Fodor Félix, továbbá Fodor Juliánná 
és kiskoi u Fodor Veronika, végül ifj.  Fodor Lajos, 
ifj.  Fodor Gáspár és ifj.  Fodor János nevén álló 
csikvacsárcsi 131. sz. tjkvben A f  1. sorsz. a. 
277. hrsz. a. fanialoinliázra  az 1881. LX. t. cz. 
15G. § ának d) pontja értelmében 100 frlban;  vé-
gül a Fodor György, Fodor Gáspár, Fodor Ágos-
ton és Fodor András nevére felvett  csikvacsárcsi 
026. sz. (jkvben A f  1 sorsz. 4734.. 4735. hrsz. 
a. kaszálóra az 1881. LX t. cz. 156 §-ának a) 
pontja értelmében 14 frlban  és a végrehajtást szen-
vedő nevére Mveit esikgöi öcsfalvi  305. sz. tjkvben 
A f  1. sorsz 1960. hrsz. a. foglalt  kaszálóra 7 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban azou 
megjegyzéssel, hogy ezen árverés a csikvacsárcsi 
131. sz. tjkvben A y 1 sorsz. 277. hrsz. a. foglalt 
ingatlannak, a 441 — 1883. tlkvi sz. a. kelt vég-
zéssel a Fodor bajost A 2 szerint illetett jutalé-
kának '/4 részére a most nevezett javára C 1. 
alatt bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti jo-
got nem érinti, az árverési elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. évi julius hó 
12-it napján délelőtti 10 órakor Csik-Vacsárcsi és 
folytatólag  Gsik-Göröcsfalva  község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tallóznak az ingat-
lanok becsárának K)°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. Ş-âban jelzett árfolyammal 
számitolt 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 bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt álszolgállatiii. 

A kir. tszék. mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1894. decz. hó 31-én. 

László Géza, 
kir. tk. biró. 
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Sz. 1335,1895. 
bgy. 

Hirdetmény. 
Csikvárniegye magán tulajdonát képező 

azon három savanyúvíz forrás,  melyek a 
gyergyó-tölgyesi szolgabírói járásban Presze-
kár patakon, Vajdos patakon és Haragos ha-
vason a Bélborba vezető ut mellett feksze-
nek, az 1895. évi szeptember hó 1-től szá-
mitott 10 egymás Utáni évre nyílt árverés-
sel a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adatnak. 

Az árverés 3000 frt  kikiáltási ár mel-
lett f.  évi julius lió 22 én <1 e. 9 óra-
kor tiirtatik meg Gyergyó-Tölgyesen a 
gazdatiszti irodában és 300 Irt bánatpénz 
letétele mellett kivétel nélkül mindenki ár-
verezhet. Ila azonban a legtöbbet igérő ide-
gen illetőségű, avagy a vármegyében kellő 
biztositékk:»1 nem bir, köteles nyomban az 
első évi bért lefizetni,  esetleg kifogástalan 
kezesek által biztosítani Julius lió 20-ig zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak  megfelelő  bánat-
pénzzel felszerelve,  s azok Csik-Szeredábiin 
alulirthoz iulamlók be, valamint, ott tekint-
hetők meg a részletes feltélelek  is. 

Csik-Szeredán, 1895. évi junius 21-én 
Becze Antal, 

1 — 3 alispán. 

Szám 1271 —I8'J4. 
tkv. 

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

könyvi hatóság küzhirré teszi, hogy Csik-Szépviz 
háromtizes birtokossága végreliajtatóuak, Eröss 
Mátyásné sz. Tamás Erzsébet és Tamás Borbár a 
csikszépvizi lakosok végrehajtást szenvedők elleni 
100 frt  tökekövetelés jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-
Szépviz község határán fekvő,  a csikszépvizi 81. 
sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást szenve-
dettek nevén álló 1. r. 159., 100. helyrajzi számú 
belsőségre 163 frt,  4. r. 2423. h>sz. kaszálóra 1B frt, 
5. r. 2589. hrsz. kaszálóra 17 frt.  10. r. 6S1G. 
hrsz. szántóra 2 frt,  12. r. 7714., 7715. hrszámu 
szántóra 33 frt,  14. r, 8053., 8054. hrsz. szántóra 
4 frt,  1G. r. 80Ü9. hrsz. szántóra 6 frt,  a csik-
szépvizi 1986. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  vég-
rehajtást szenvedettek és Eröss Mátyás nevéu álló 
1. r. 2637 hrsz. kaszálóra 08 frt,  2. r. 2644. hr. 
számú kaszálóra 20 frt,  a csikszépvizi 2911. sz. 

r 

tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást szenvedet-
tek és Eröss Mátyás nevén álló: 1. r. 3256. hrsz. 
kaszálóra Bl frt  s igy összesen 379 forintban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban az árverést el-
rendette és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1895. évi julius hó 4-ik napján d. e. 9 órakor 
Csik-Szépviz község házánál megtartandó nyilvá-
nos áéverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lOVo-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 bánatpénznek a bíróságnál elő-
ieges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt álszolgáltatni. 

A kir. tszék, mint .telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1894. deczember 21. 

Csipkés, 
kir. tk. biro. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság közhírré te-

szi, hogy C.sik-Tnsnád községében a kizáró-
lagos italmérési jog folyó  évi julius hó 1-től 
az év végéig tarló időre folyó  lló 30-án (1. 
e. 9 ól'akoi* községünk hivatalos házánál al 
haszonbérbe kiadatik. 

Alhaszonbérlő a fogyasztási  adók besze-
désével is niegbizalik. Kikiáltási ár 2500 frt. 

Árverezni kivánók a kikiáltási ár 10%,-át 
az árverezés megkezdést: előtt kötelesek 
bi/.otfság  kezére letenni. 

Egyéb fellételek  a községi irodán be-
tekinthetők. 

Az árverezés netaláni sikertelenül ma-
radása esetén községünk mint haszonbérlő 
teljesiti e kötelezel tségét. 

Kelt Csik-Tusnádon, 1895. junius 14-én. 
Bartha György, Damokos Albert. 

k. bitó. i'lnúk. 

O - T T l v í C l 
Valódi párisi küliinlegessi'-gi-k ! P. Berguerand flls 
párisi gyárából. Giinnni és liallinlyag jótállás mellett 
tnczatonkint 1, •', 4, 5 és li fit.  Caputtes americanis 
tnczatonkint 3 4 és ti frt  l'árisi szivai'ska 6 frtig 
gyűjtemény uraknak 3 -10 frtig.  - Kredeii pessarium 

oclinivuui Meusin<ra tanár szerint I.HO—ő.so fiiig 
TTÍflaiiií^  o f  Minden hnlgvnek nélkiiliizliellen a 
UJUUIl&il& . „Diana-Öv" 2-)0 f,  fiiig.  H<-
legápolá>i izikkek gyári árakon. 10 frl:i\i  megreiije-
lésaél lo" 0 ál kedvezmény. Megmulelísek pontosan és 

diserrten eszkiiziilti-iiiek. 
- ^ K T E X j E T I X. 

i'3. és kir. szali. sérvkoiö g>áit<\ja 
BUDAFEST, IV., Koronaherczeg-utcza 17. sz. 
5—5 Árjegyzők ingyen és bérmentve 

CHLICK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

részvény társaság 
B U D A P E S T E N . 

Gyár és irodák Városi iroda és raktár 
VI. ker., külső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-utcza 14. 

i i i i r . - 4>n j á r g á n y e N é | i | ő - k é s z i i l e l e k , 

számos első díjjal kitűnt. SCHLICK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 
m é l y í t ő é s e g - y e t e m e s a c z é l - e l s é l c . 

eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle 
egy vasú ekék, talajniivelő eszközök 

valamint 
/ 

Schlick-féle  s/ab. ,, HALADAS" sorbavetö-gépek. 
Takarmánykészitö gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
dennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
ós marokrakó arató-gépek, és fükaszáló-gópek,  szál-

lítható mezei vasutak f>tb. 
Előnyős fizetési  feltételek.  LegjutányosaMj árak. 

Árjegyzékek ingyen ós bérmentve. 2—12 
- I 

. .0. y .p, H 

Mutat vá n y szií 1:1 ok kai szolgál a ..IVsli Hírlap" é s P á r i s i Divat" kiadóhivatala ú á ^ m t 78. 
Nyomatott Csik-Szeredában 189. a laptlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton knyvnyomdá 


