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A csiki vasút kérdéséhez. 
A cai ki vasutak czime alatt e lapok ha-

sábjain sok minden volt elmondva és sok 
tanács adva az iránt, hogy niikép viselked-
jünk mi csíkiak, ha munkálkodni akarunk, 
ii;l t '•pitc'si anyagot óhajtunk a vasutépités-
iiiv szolgáltatni és ha egyáltalában biztosítást 
kívánunk szerezni arra nézve, hogy minél töb-
1 n-t érdemeljünk ki a vasútépítés költségeiből. 

En azonban mind a/.t, mi e ezikkben 
(I volt mondva, nem tartom eléjrséiresnek 

O " 
arra. hogy a csíkiak tisztességes és méltá-
nyos követelését, nevezetesen a vasúti mun-
kálatokba és szolgáltatásokban való reszelte-
li'st kellő mérvben biztosítsuk magunk ré-
szére. Azt hiszem, hogy első sorban le kel-
lene vetkeznünk azt az élhetetlenséget., mely 
mindnyájunkat meglepett. Szóval borzasztó 
sokat birunk 8 lármázunk, de egyrészt tettre 
soha sem keriil a dolog, másrészt pedig ha 
valami lépést teszünk, roppantul inog a fe-
lünk s nem tudjuk még ilyenkor azt sem, 
Imgy voltaképen mit akarjunk és hogy mily 
határig legyünk erősek. 

Hiszen kell-e annál bosszantóbb nevet-
ségesség, mint az, hogy már körülbelől egy 
íVl éve az idegenek egy egész raja jár-kel 

megyébe, sok községben a szükségesnél 
nagyobb mérvben történnek települések, ke-
reskedők, kiesi apró vállalkozók jönnek kö-
/,iliónk, kik mind el vannak határozva nem-
csak arra, hogy a vasútépítés tejfelét  a ma-
guk részére kanalazzák le, hanem arra is, 
hogy esetleg rá koppintsanak a mi orrunkra, 
ha mi is azt akarnók, a mit ők. En nem 
vagyok ellensége annak, ha idegenek jön-
nek ide be észszel és vagyonnal, s ezeket 
itt nálunk felhasználják  a végből, hogy olyas-
miből csináljanak forgalmat  és értéket, a mit 
mi sem felfedezni  nem birtunk, sem kellőleg 
értékesíteni nem voltunk képesek. Az ész és 
vagyon mindig nagy kincs s minden vidék 

örülhet annak , a hol az elhelyeztetik. De 
ezek a bejött apró emberek sem észt nem 
hord nak magukkal, hanem csak ravaszságot, 
sem pedig vagyonnal nem igen bírnak és 
ineg is követelik s talán ha élhetetlenek le-
szünk, ki is viszik, hogy három évig a mi 
pénzünket szedjék össze, vagy a bennünket 
méltán illető jövedelmezést, elvegyék az or-
runk elől, s aztán még is három év múlva 
kereket oldanak s megtolhisodásukból és 
niegzsirosodásukból még csak egy pehelyt, 
egy cseppet sem hagynak számunkra 

Ha pedig ez megtörténhetik, az nagy-
fokú  élhetetlenségi bizonyítványt jelentene a 
magunk részére magunk által kiállítva inert 
hogy a helybeli érdekeltség és az azt ve-
zető és annak érdekeit képviselő hatóságok 
szeme láttára mi csikiak maradjunk hátra, 
s az idegenek elől minden nehézséget el-
gördítsünk, a magunk előhaladását púdig 
mindig mérsékeljük, sőt sok esetbe vissza is 
tartsuk, no már az a közgazdasági élei és 
kulturális harezok történetében unikum az 
egész világon. Hiszen ha még a kruinirok 
közé is vetődnek az angolok vagy bármily 
távoli vad népek közé a ezivilizáló franczíák, 
németek vagy olaszok, még azok is első sor-
ban a bensziilöttek jóakaratát szerzik meg, 
mielőtt letelepedni akarnának, vagy építke-
zéseket szándékoznának kezdeni, mert tud-
ják, hogy e hátramaradóit nép. k ellenállása 
is képes meghiúsítani bármily nagy erővel 
és áldozattal dolgozó hatalomnak törekvését is. 

Ha e/, így áll, csak szégyenünkre fogna 
válni, ha kivételt tennénk azon általános 
emberi szabály alól, hogy a közgazdasági 
élet és vagyonosodás küzdelmei között első 
sorba, nem a saját jogos és méltányos ér-
dekeinket védelnieznők meg, hanem az ide-
geneknek indokolatlan és jogosulatlan érde-
keit. En azt gondolom, hogy mindennemű 
hatóságainknak figyelemmel  kellene lenniök 
arra. hogy ők nem csak a törvények egy-

szerű és száraz végrehajtására vannak hi-
vatva, hanem arra is, hogy a mi érdekein-
ket védjék és támogassák. Különösen áll ez 
a megyei és községi tisztviselőkre, de sőt 
a közigazgatási bizottságra is. Mert ezek a 
mi magunk által választott saját embereink, 
kiket azért tettünk egy-egy hatalommal és 
nagy hatáskörrel biró polczra, mert ezek 
voltak a mi legkitűnőbb és a mi legerősebb 
embereink ; és midőn mi őket a mi élünkre 
állítottuk, azt azon tudatban tettük, hogy 
ők a legjobb uton fognak  vezetni abba az 
irányba, hogy első sorban mi boldoguljunk 
és azután az idegenek. 

Részemről meg is vagyok győződve, 
hogy vezéreinkben nem is fogunk  csalódni, 
s ha idáig itt-ott elhamarkodott kedvezményt 
kaptak olyan >k, kiknek semmi alapos joguk 
és okok nincsen arra, hogy a helybeliek 
boldogulását talán nem a legtisztább ver-
sunynyel megakadályozzák vagy csak meg 
is nehezítsék, az ilyen kedvezményeket re-
videálni kell és szigorúan s komolyan mér-
legelni azon körülményeket, a melyek köz-
egészségügyi, közrendőri és közbiztonsági 
szempontból a mellett szólanak. hogy meg 
kell szorítani az idegenek túlságos és szük-
ség te 11• 11 beözönlését. 

Mi következik tehát ezekből ? Az, hogy 
a vasiitépiiésnél való boldogulásunk végett 
első sorban ugyan saját, munkásságunk és 
összertart isiink, továbbá szolgáltatásaink árá-
nak niérsékeltsége szükséges, de nem nél-
külözhetjük hatóságaink éberségét, és gon-
doskodását sem, a mit kívánunk, el is vá-
runk, de egyúttal kérünk is. 

.4 m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i l » i z o l í * Á g 
i i l l M t r f l l . 

C s i k-S z e r c d a, julius 8-án. 
VaTncgvcnk közigazgatási bizottsága ma 

tartotta meg havi rendes ülését M i k ó Bálint 
főispán  elnöklete alatt, melyen a tagok közepes 
számban jelentek meg. 

A „CSIKI LAPOK^ TARCZAJA. 
A házmester kalapja. 

Irta Maróthi János. 
Az iire^ Czupók Péter a lesrnagyolib egyet-

értésben élt oldalbordájával, Zsuzska asszonynyal. 
I'olgári foglalkozására  nézve házmester volt és teen-
dőit a lakók legnagyobb megelégedésére pontosan 
végezte. Vénségére azonban oly fcltiinó  változáson 
ment keresztül, hogy ismerősei nem győztek rajta 
eleget bámulni. 

A dolog ugy történt, hogy a háziúr egy el-
nyűtt czilinder kalapot ajándékozott neki és már az 
illcin is ugy hozta magával, hogy I'éter bácsi azt 
a legforróbb  köszönettel fogadja.  Az ajáudék-kala-
)>ot azonban nem merte használatba venni, hanem 
feltette  a szekrény tetejére és különös formájában 
gyönyörködött. 

A czilinderuek ott fenn  a magasban jó] ment 
a dolga. A por egyenletes lassúsággal ülepedett le 
rája, különben semmi bántódása nem volt. Igaz 
ugyan, hogy Zsuzska asszony néha gimyos pillantá-
sokat vetott feléje  és példálódzott, hogy máshol is 
lehetne hasznát venni, nemcsak a fejen,  de ez csep-
pet sem érintette út. 

Egy délutáni napon azonban lekerült a Rzek-
rény tetejéről. Czupók bácsi vette le onnan és iinal-
mában a fejére  illesztette, mi közben — tükör előtt 
állva — arra az eredményre jutott, hogy a czilin-
der, vagy felesége  szavai szerint, az uri tükfódő 
pompásan áll rajta. Egy pár lépést tett föl  s alá a 
szobában, tetszelgett magának, mig nem felfedezte, 

hogy voltaképen nriiak született, liizonysáu rá ez 
a háziiiradta czilinder, mely épp a fűjére  illik s a 
mely eitészen más. mondhatni ura -ahh vonásokat 
kölcsönöz az arczának. 

E pereztől fogva  Czupók l'éter u r kényeibe 
fogadta  az elhagyott czillindert önkönyökével 
napjában többször végig vasalt rajta. Ezentúl már 
nyakkendőt hordott gallérján, gondos kefélés  alá 
vette borzas bajuszát és szakállát, sőt — a czilinder 
kedveért — méff  a bagózásról is lyjzokolt. Zsuzska 
asszony örömmel vette tudomásul ezt a változást és 
a szomszéd asszonyok előtt büszkéit utalt férjére, 
mint a rend és tisztaság mintaképére, csak az volt 
a baj, hogy Péíer bácsi lassan-lassan többet tiszto-
gatott saját magán, mint a gondozására bizott házban. 

Ez az uraskodás, ez az általános czilinder vi-
selés, mert Czupók minden áldott este czilinder-sétát 
rendezett, oda fejlesztette  idóközbea a dolgot, hogy 
a munka kizárólag Zsuzska néni vállaira nehezedett 
és ura az éjszakán át befolyt  kapupénzt a legna-
gyobb pontossággal a Három Rózsába vitte. Ivott és 
kártyázott, mert ezt a két időtöltésnek nevezett 
liiiszontalaiiságot az urliatnámság felette  fontos  té-
nyezőinek tartotta. Éjfél  felé  aztán, a félrecsapott 
czilinderrel a fején,  borvirágos orral és nem épen 
egyenes léptekkel tért vissza hajlékába, hol Zsuzska 
asszony részéről természetesen furcsa  fogadtatásra 
talált. Ez a szegény teremtés eleinte fejét  rázogatta, 
aztán szemrehányásokkal illette élete párját, később 
azonban a dolog vastagabb végét fogta  inog és kéz-
zel fogható  magyarázatok mellett adta tudtul Péte-
rének, hogy ez igy tovább nem mellet, különben 
egyikük báuui fogja.  Téteruek nem haszuált sem a 

jó, sem goromba szó, feleséire  prédikáezióin neve-
tett r_rvrt és folytatta  megbotránkoztató életmódját. 
Czivődások alkalmával nem feleselt  vissza, csak né-
mán mutatóit ujjával a czilinder felé,  mi közben a 
részeg emberek uunyos mosolya mutatkozott ajakán. 
Nyilván luy gondolta, hogy nem ő az okozója ell-
nek, hanem a czilinder. Minek ajándékozták neki ? 

Czupók Péternek egyszer eszébe jutott, hogy 
neki szeretőt kéne tartani. Ezt onnan magyarázta ki 
mugáauk, liugy a czilindcrt viselő urak mindnyájan 
igy csclckcsüiick, holott harmiuez esztendei házas 
élete alalt egyszer sem gondolt arra, hogy feleségét 
megcsalja. 

A keresett ideált a szomszéd ház viczeházmes-
ternéjébau találta fel.  Hozzálátott tollát az udvar-
láshoz és Ivati, a nevezett személyiség, bájos mo-
solylyal fogadta  azt. Különösen azóta érezte szerel-
mét ébredezni, mióta lovagja egy csinált virággal 
ékitett bársony kalapot ajándékozott neki, melyet 
Péter bácsi — mellesleg legyen említve — az eme-
leti partaj szemetes ládájából hozott napvilágra. 

.Mikor Zsuzsa asszony rájött arra, hogy férj 
ura hűtlenségen jártatja eszét, elhatározta, hogy 
immár Isten segítségével fogja  észretériteni a csa-
podárt. Mimién délután eljárt a tőt templomba és 
ékes zsoltárok kíséretében könyörgött a mindenha-
tónak, hogy fordítsa  vissza Péter fejét  a megfoga-
dott kötelességek felé. 

A buzgó imádságok azonban falra  hányt bor-
sót képeztek, a mennyiben Péternek eszeágábau 
sem volt, lingy viszonyát megszakítsa. A kik tíz óra 
tájban a Holló-utczán végig siettek, tanúi lehettek 
azon poétikus jeleaetekuek, miket Péter a sötét ka-
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A mai gyűlés a szokottnál hosszabb időt 
vett igénybe, mint az állami anyakönyvi intéz-
mény berendezésének kérdése okozott, s a 
miről alább togunk megemlékezni. 

Az egyes szakelőadók jelentéseiből inkább 
a közérdeküket tartjuk kicmelendőnek, neve-
zetesen : a megyei főorvos  jelentését, mely 
szetint vármegyénk közegés/ségí állapota a mult 
hóban elég kedvező volt, mert a tájkóri beteg-
ségek kevesebb számmal fordullak  elő, mint 
az előző hóban; a (ertőzö betegségek pedig 
enyhébb leíolyással szoi ványosan mutatkoztak; 
továbbá a kir. tanfelügyelő  jelentését, mely a 
lelolyl. tanévi zárvizsgák eredményét tüntette 
elő, de leginkább csak a helyi tanintézetekről 
emlékezett meg. Részt vett u»yanis a kir. tan-
lelügyclö a csiksomlyói tanítóképezde tankcpc-
sitó vizsgálaián s ugy találta, hogy ezen tan-
intézet elhelyezése, bebútorozása és felszerelése 
sok kívánni valót hagy fenn  és a tanerők elég-
telensége is nyilván va'ó, nlicrt is gondoskodni 
log róla, hogy a hiányok a lehetőséghez képest 
fokozatosan  megszüntettessenek. 

Ezen intézetnél tanképesito vizsgára jelent-
kezett ál tamtóielölt. az Írásbeli vizsga alapján 
visszavettetett 2, szóbeli vizsgára bocsáttatott 
19, kik közül képcsittetnek ítéltetett 12, vissza-
vettetett 7 jelölt 

A helybeli községi elemi iskola leány 
osztályaiban elért eredmény teljesen kielégítő 
volt, d- a fiúosztályoké  nélkülözte az egész 
tanév következetes munkájának ismérvét; azon 
ban igy is mint vizsga bevált. 

A gazdasági helybeli felső  népiskola évzáró 
vizsgálatai csekély érdeklődés mellett folytak 
le. hol az elmé'eti tantárgyak közül a mennyi-
ságtan s/ámbavehető eredménvnyel taníttatott, 
de az ének- s tornatanttás a mai tanerőkkel 
sikeres nem lehet. 

A megyei polg. leányiskolánál a tanered-
mény megbirálásánál a sajátságos viszonyok 
helyes felismerése  nélkülőzherlen Már magában 
azon körülmény, hogy ezen tanintézetnek szer-
vezete eltérő az összes Icnnálló hasonló lokozatu 
iskolákétól — különös figyelmei  igényel. 

Gyenge volt az eredménv a IV-ik, kevésbé 
a III ik és l-ső. kielégítő a M-lk osztályban A 
hitoktatás nem részesült kellő méltatásban a 
leieletek csekély tárgy ismeretről tanúskodtak. 

A testgyakorlat, ének. rai/, s kézimunka1 

iránt viseltetnek a növendékek le^n igvobb elő-
szeretettel. A rajz és kézimunka kiállítás ugy 
mennyiség, mint minőség tekintetében a kellő 
színvonalon állott s bár a tantestület tőle tel-
hetőleg iparkodik feladatának  meglelelni, még 
is az eredménv nem áll arányban ezen mun-
kássággal, minthogy különben is egy tanítónői 
állomás egész éven át üresedésben állott. 

Ezután megemlékezett a leleniés nemeiy 
tanitói személy változásokról, mit általánosság-1 
ban a gyűlés tudomásul vett. 

A folyó  ügyek közül kiemeltük a követ- • 
kezüket ; 

Belügyminiszter ur o nagyméltósága idei i 
49-100. számú rendeletével felhivia  a bizottságot., 
hogy a mennyiben a már kinevezésre ajánlott j 
anyakönyvvezetók némelyike a házassági anya-' 

pusarokban imádottjával fohtátott.  l'<ak usy ropo-
gott Kati il.'i' ka ololi-s alatt, csak uuy ezup-
pantak az edes csókok 111-11• - i i c s u p a szemé-
remből inea sikolyukat is IdiHcti hallani. 

Szóval (Vier bácsi a l-z1111111 • • r reveii az utas 
kodás lejtőjére jutott ki tudja. Iiovn fejlődtek 
volna az esemény-k, ha kozheii nem történik va-
lami, mely egyszeribe végét szakította l'éter bácsi 
kicsaponeásaiuak. 

l'éter bácsi uiryanis initseni törődött az isme-
rősök lesújtó véleményével, kik sehogy se tudták 
az ő üv ok eres változásának magyarázatát adni, liá-
nom fokozódó  lelkesedéssel vette útját n Három 
Rózsa felé. 

Kgy csillagos este aztán megesett a katnsz-
trófa.  Péter a szokott illuinimilt állapotban került 
haza, végig hallgatta az unott kukliprédikácziót és 
lefeküdt.  Másnap észrevette, hogy nincs ezilinder a 
házban, hanem helyette egy kopott munkássapka 
fekszik  az ágyon. Rögtön világosság támadt agyá-
ban, hogy részeg fővel  kalapot cserólt az éjszakán 
és végtelen szomorúság fogta  el. Siratta a czilin-
dert és siratta az clinnlt szép napokat, melyekre 
töblié nem tarthatott jogos igényt, miután a ezilin-
der elveszett. 

Zfiuzska  asszony nagy örömet érzett, hogy ura 
ismét a régi Czupők bácsivá vedlett vissza, de tá-
volról sem sejtette, hogy ezt ti őzilindcr-kalap el-
veszése okozta, máskülönben rajta lett volnn, hogy 
ez az átkos ruhadarab hamarább elkerüljön a házból. 

Háziurak! Ne ajándékozzatok rossz cziliudert 
házmestereknek. 

könyvvetéssel megbízható nem lenne e czélra 
alkalmas egyének hozassanak javaslatba. 

A bizottság tehát az ügyet beható meg-
fontolás  tárgyává tevén, részben módosítva ko-
rábbi határozatát s tekintettel a házasság kötések 
fontosságára,  a személyeknél is lényeges válto-
zásokat téve 47 anyakönyvi kerület (elállításá-
ban állapodott meg s kimondotta, hogy az 
anyakönyvvezetők és helyetlesek kinevezésére 
nézve a kormányhoz (elterjesztve volt kimutatás 
a mostani megállapodáshoz képest átdolgoztassék 
s aztán a házassági anyakönyv szempontjábóli 
kibővítésre szolgáló jelenlegi tervezet kíséreté 
ben belügyminiszter ur o nagyméltóságához 
mielőbb feltt-rjesztessék  és a felterjesztésben 
hang.-ulyoztassék, hogy a bizottság maga részé-
ről is javaslatában hiven követte a rendeletben 
jelzett azon kívánatos irányt, hogy minden 
születési és halotti anyakönyvvezető egyszers-
mind a házassági anyakönyvvezetéssel s a há-
zasság kötésnél közreműködéssel is megbizassék 
azonban több anyakönyvi kerületben, e részben 
nehézségek forogván  lenn, azok négy eset 
kivételével ideiglenesen el lettek hárítva, de 
Madaras és Bélbor, Mindszent Szentlélek, Koz-
más, Lázárialva kerületekre nézve szükségessé 
vált egy-egy születési, hu'otti és házassági anya-
könyvvezetői állásnak évi 400 frt  tiszteletdíjjal 
való rendszeresítése és hogy általában az anya 
könyvvezetőik megfelelő  iiszteletdi|ban részesít-
tessenek, s bizonyos tanlolyam végzésére köte-
leztessenek. 

A felajánlott  anyakönyvvezetők neveit 
akkor fogjuk  közölni, midőn azoknak elfogadása 
es kinevezése véglcges-n megtörténik. 

Ugyancsak az allami anyakönyvvezetőknek 
beállítása tekintetéből belügyminiszter ur által 
kiadott azon rendelet, melyben kijelentetik, 
hogy az anyakönyvvezetők tiszteletdíja s a szük-
séges nyomtatványok ára az állami kincstárból 
fedeztetik,  ellenben a dologi kiadások neveze-
tesen a hivatalos helyiség bi/tositása, fűtés  és 
vil igit is. valamint pecsétnvoinók és más jel-
vények beszerzése az illető községeket terbebk 
s azoknak biztosításáról október 31 ig okvetlenül 
gondoskodni kell, tudomásul vétetett s a további 
intézkedések megtételére a bizottság elnöke 
(elkéretett. 

Csik-Szcreda városában ez évi január hó 
Iá én megejtett községi képziselőtestü'eti válasz-
tást Majnód l^nácz városi polgár meglelcbeezvén, 
az ügy a belügyminisztériumhoz volt lelter 
jesztve 

A minisztérium a iclebbezést illetékes el-
bírálás végett a közigazgatási bizottsághoz adván 
le, felhívatott  a lelebbe/ésbcn le hozott állitások 
kivizsgálására s annak alapján leendő határozat 
hozatalra. 

KnnéllOiTva a bízottság az ügy.ratokat a 
vizsgálat megejtése végett a helybeli főszolga-
bírónak kiadni határozta 

A kolozsvári postaigazgatóság kérdést in-
tézett a bizottsághoz, vájjon a tölgyes ditrói. 
naponta egyszer közlekedő egyfogatú  kocsi 
küldöncz posta:árat tervbe vett beszüntetése 
nem ütközik e akadályba Mely felhívásra  a 
bizottság ki.elenteni hatáiozta, hogy habár a 
szóbanlorgó pos'aj.irat fenntartási  költsége nincs 
is arányban annak jövedelmezőségével, még is 
annak megszüntetését károsnak tartja legkivált 
azért, mivel Tölgyes község lévén a vármegye 
keleti védhelye Románia szomszédságában mint 
lőszolgabirói állomás a vármegye központjával 
ugy politikai, mint szolgálati okokból minél 
közelebbi kapcsolatban kell hogy maradjon; 
már pedig az alig mult idő megmutatta, hogy 
ha borszék O-Toplicza leié irányittatik a posta-
iárat, avagy tölgyes-ditrói vonalon korlátolt mi 
nőségüvé tétetik mindkét esetben az annyira 
káros a közigazgatási ügymenetre, hogy a/t 
más módon kiegyenlíteni lehetetlen; és nem 
csak káros, hanem veszélyes is lenne, mivel 
távirati uton nem lehet oly kimeritőleg intéz-
kedni, hogy annak fontos  hivatalos ügyekben 
megnyugtató eredménye legyen. 

Sajnálattal vette tudomásul a bizottság 
ugyancsak a postaigazgatóságnak a mult üléséből 
tett megkeresése adott [azon válaszát, melylyel 
a csíkszeredai posta- és távirdahivataíhoz kért 
kisegítő személy küldése megtagadtatott. 

Menaság község elöljárósága kérelme iolytân 
Xántus Dávid tanító fizetésének  az állam által 
a 300 frt  minimumig való kiegészítése s 3 tan-
erő fizetésének  pótlására 419 frt  19 kr állam-
segély engedélyezése vallás és közoktatási mi-
niszter urnái kieszközöltetni határoztatott. 

Gyergyó Remete község közbirtokosságá-
nak a nyomásos gazdálkodás fentartása  táigyá-
ban idei lebruár 27-én hozott határozata vár* 
hegyi egyes birtokosok felebbezése  folytán 
megsemmisíttetett, minthogy panaszló külbirto 
kosok nem szabályszerűen lettek a gyűlésre 
meghiva, s ennélfogva  a nyomásos gazdálkodás 
kimondó határozatnál az okét megillető mérv-
ben szavazatukkal nem élhettek. 

Ezek s más kisebb jelentőségű ügyek le-
tárgyalása után az ülés délután  V> órakor 
véget ért. _ 

T A I U O Y 
Évzáró vizsgálatok. 

A gyergyószentmiklósi államilag segélyzeit, 
polgári fiúiskolában  az 1694—95. tanévet bere-
kesztő vizsgálatok junius hó 24. és 26-én folytak 
le ; a szavalatokkal és énekkel egybekötött záró-
ünnepség pedig ugyanazon hó 29-én volt. A vizs-
gálatokat Lázár Menyhért iskolaszéki elnök vezeltí; 
az ö jártassága- és szigorúságával, behatóan pu-
hatolva, hogy a tanulók elsajátitották-e kellőkép»!! 
az előirt tananyagot ? Junius 25-én délután az 
ének- és tornavizsga után tartották meg a minisz-
terileg elrendelt toi naverseny t is, mely a tanulók 
korához képest nagyon szép sikert tünteselt fel 
Elismerésre méltó haladást lehetett észlelni a nö-
vendékeknek kiáll,tott rajz- és írásbeli dolgozatai-
nál is. 

Általában a vizsgálatok eredménye a kö/.vá-
rako/.ást teljesen kielégítette. Kzen iskolai évben * 
polg. iskolai négy osztályába beiratkozott tanulók 
száma 75 volt. 

A gyergyószentmiklósi leányneveldn polgári 
leányiskolájában junius j:>. és 2ii-An tartották m>g 
az ávi vizsgálatokat a szülök és a laniigybaiálok 
kiváló érdeklődése mellett. 25-én az I. és II. iO-áti 
a III. és IV. osztályok vizsgálatai voltak. A nö-
vendékek jó és helyes feleletei  a tananyag ln-hatú 
és módszeres feldolgozásáról  s a nővérek szakké-
pességéröl, valamint a nevelésben és tanításban U-
nusitolt teláldozó szorgalmáról tanúskodtak. A leg-
kritikusabb szem sem tapasztalhatott, itt szem lény-
vesztést, hanem e helyett láthatta, hogy ezen is-
kolában az érzelmi nevelés mellett, az értelmi ne-
velés is nagyon dicséretesen kidomborodott s a 
tanítás minden ága gyakorlati irányban haladva, 
követelményeinek kivan szolgálni. 28-án délután 
volc a zene- és énekvizsgálatokkal kapcsolatos 
zárünnepség, melyre az érdeklődők oly nagy szánt-
ban jelentek meg, hogy a nagy terein be spiii fo-
gadhatta valamennyit. Kzen vizsgálat programúi ja 
gazdag es változatos volt s a sikerült zongorajá-
tékok, énekek és szavalatok a közönségben kiváló 

j elismerési és dicséretet keltetlek; mindenki nagy 
elismeréssel szólott a kitűnőin vezetett zongora s 
énektanításról. Ugyanezen a napon nyitva volt. a 
rajz- és kézimunkakiállitás is, mely egy nagy ter-
met foglalt  el. Itt is kellemesen hatott a gyakor-
lati, a hasznos irány. Fényűzés helyett egyszerűség, 
költséges dolgok helynit takarékosság és hasznos-
ság tűntek a látogatók szemébe. Ks mindez nagyon 
helyesen van ; mert csakis ily irány mellett felel-
het meg a polgári iskola nevének és czéljánfck. 
Kzen iskolának mindenben azt kell tekintenie, hogy 
minő ismereteket és ügyességeket kiván a gyakor-
latiság ; legyen az életnek inkább javítója, jobban 
bebizonyodik, hogy tiyergyóban a nőnevelés ezen 
iskola nélkül szükséget szenvedne s nagy áldás a 
gazdag-, de legkivált a középosztályit szülőkre; ez 
utóbbiakra azért, mert vagyoni erejük nem engedi 
meg, hogy leányaikat más városban taníttassák ; 
az előbbiekre pedig azért; mert leányaik nevelése 
a szülők védnöksége alatt, folyik  ; Ugyanis csak 
akkor tökéletes a nevelés, lm az iskola és a csa-
lád közveletlen összeköttetésben lehet; inert a 
leánynevelés zománczát a családnak kell megadnia. 
Méltó tehát ezen iskola ugy a község, mini a me-
gye támogatására. Az iskolai oktatás felett  Fe-
renczy Károly esperes, mint igazgató szakavatott 
és éber felügyelete  őrködik ; ugyanilyen szakava-
tottsággal vezette a vizsgálatokat is. 

A s z é k e l y u d v a r h e l y i k i r . á l l a m i 
f ő r e á l i s k o l a  i n t e r n á t u s » . A székelyudvar-
helyi kir. áll. főreáliskola  val kapcsolata an a nagy-
méltóságú vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
intézkedéséből egy a szerényebb megfelelő  igé-
nyeknek internátus szerveztetett, melynek ezélja a 
fóreáliskolába  járó tanulókat gondos felügyelet-
ben, tanításban és nevelésben részesíteni. Az inter-
nátusba 65 tanuló vétetik fel,  kik köziil 40 tanuló 
egész dijat, azaz 300 koronát, 10 tanuló 250 koro-
nát és 5 tanuló 150 koronát tartozik fizetni.  E 
helyre az 18Ö5—0. t névre a következő feltételek 
mellett folyamodni:  1. Azon szülök vagy gyámok, 
kik fiaikat  az internátusba felvétetni  óhajtják, ebbeli 
kérésüket folyó  évi julius 10-ig az igazgatósághoz 
nyújtsák be, pontosan megjelölve lakásukat. A kére-
lemhez melléklendők; a) a legutóbb kelt iskolai 
bizonyítvány, b) testi épséget igazoló orvosi bizo-
nyítvány, c) jogérvényes kötelezvény arról, hogy a 
szülők vagy helyetteseik a felvételi  dijakat a ki-
szabott időben  előre  megfizetik,  ruházatról, gyógy-
tárról s más a tanulókat illető évközi kiadások 



Julius 10. C S Í K I L A P O K 28. Bzám. 

fedezéséről  gondoskodnak 2. Azon sziilők vagy - Halálozás. Ff.  V e r e s s Sándor ales- pényevés és zsákhafutás  mulatatta a közönséget-
pvámok, kik inereekelt^b ay mellett óhajtják gyer-. peres-plebános a csikszentsimoni nemes székely A láklyásmenet, melylyel a bevonulást rendezték, 
ni.keiket felvetetni,  legújabb keletű s az illetékes' „.A., ;„„ m. ,, , e • , , . 
!,lkész által is látamozott vagyoni kimutatással is i ^ « ^ k e l y fajnak  egy.k tipikus ritka látványt nyújtott a kfizönsegnek  és a kör 
• urioznak kérésüket támogatni. Az internátusi dij H ' ' k j« . az önzetlen jó barát, a munkának fárad-  helyiségében már szép számmal összegyűlt mulatni 
megyedes részletekben előre fizetendő;  indokolt lintlan férfin,  hiveinek bizalmát teljesen megnyerő vágyó közönség logadia, hol a most ujonan épQlt 
,.résre havi előleges részletekben is fizetheii.  4. A lelkipász'oia, rövid párlieti sulys szenvedés illán, nagy pavilonban, melyet a tánczoló közönség zsu-
•Ivett növendékek resztre lakás, fűtés  világítás, K m M y , , i s z U lelkiismerettel I.Holta m-g élete pá- lolásig ...ogtöltölt, kezdetét vette a táncz. A né-
i.isas, lelugyclet, időnként furdes  es eleimezes jar. ,. ..... , .. , , . , 7 . . . . . . 
z é l e l m e z é s a következő: reggeli tej kenyérrel. l > A j á t ' ^ ny»S?0(, t megoldással viselte tol.b irány- gyeseket 50 par tánczolta. A vígsággal s kedé-

étel. rendesen sült. Ezenkívül délelőtt 10 órakor 1 lialál ráterjlé gyászos fátyolát  jóságos tükröző sze-
•léliitáii -I órakor egy-egy szolét kenyér jár. 

Minden más a tanítással járó költségeket a szülök 
\agy gyámok tartoznak hordozni.:"». A felzett  tanulók 

belépéskor a következő felszereléseket  tartoznak 
inasukkal hordozni: a) egy-egy a téli és nyári idő-
szakra való tisztességes ruházatot, téli köpenyt vagy 
i.ubátol és főrevalót:  b) legalább pár ezipőt: e) 
lüvt'elszerelést és pedig: 1 párnát, I paplant gom-
bokkal. - 1 gombijukkal, I alsó lepedőt, 

páruahéjat ; d) fehérneműt  (» fehér  inget, Ti 
lábravalót, 2 hálóinget, ti zsebkendőt, «1 pár haris-
nyái, -1 törülköző kendőt, fésűket,  ruha-, fog-  és 
r/ipókeféket.  A fehériiemüekre  azon szám lesz liiin-
/cndö, legalább is '2  em. nagyságban, mely szám 
alatt a felvétel  történt. »i. Az ititeniátush.-i felvett 
ii.i\emlékek az intézetet a megszabott sétákon ki-
\ íil lehető ritkán s csak a szülők vagy helyettesseik 
kérelmére és kíséretében hagyhatják el. 7. Az inter-
nátus élvezete megszűnik, ha a tanuló a szülök 
\agv gyámok által be nem vallott ragályos vagy 
bármely veszélyes betegségben szenved, rossz maga-
viseletet s folytonos  szorgalomhiányt tanúsít. 

F A I h i v á N előf izeté .HiM' . 
A „CSÍKI LAPOK" VII. évfolyamának 

julius —oklober havi 3-(lik negyedére uj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett,: 

8 korona (4 frt.) 
4 korona (2 frt.) 
2 korona (l frt.) 

12 korona (G frt.) 
alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liát-

Kgész évre 
Félévre 
Negyedévre 

Külföldre  : 
Vi O' a n ezen 

nieire. A férfi  kornak legjobb időszakában, 52 éves 
korában szakitá ki közfllünk  a mindnyájunk sor-

végeit. 
— A posta kézbesités egy fontos  aka-

dálya. A postai-tarifában  intézkedés vagy ugyan 
sát intéző gondviselés Istene öt, ki életerejét a ' téve az iránt, hogy különösen a nagyobb városokba 
haza és katli. egyház lelkiismeretes szolgálatában szóló postaküldeményeken a czimzett lakása, a ke-
feleinésztve,  mint csikszentgyörgyi segédlelkész, 
csik-taploczai expositus káplán, liossznaszói és vécz-
kei adminisztrátor, majd 17 év óta csikszentimrei 
plébános, alcsik-kászon esperes-kerületi jegyző és 
papi erélyes munkássága elismeréséül 1894. novem-
ber óta t. alesperes működött. Kiről az alc.sik-ká 
szón esperesi kerület % következő gyászjelentést 
adta ki: 

„Az alc.sik kásznni esperesi kerület papsága 
a maga, valamint az édes anya, testvérek, roko-
nok, számos jó barátok és volt hívei nevében is 
fájdalommal  tudatja, hogy szeretett paptársa fő-
tisztelendő csikszentsimoni V e r e s s S á n d o r t. 
alesperes, kerületi jegyző, csikszentiinrej plébános 
folyó  1895-ik évi julius 7-én esti II órakor élte 
52-ik, áldozó papságának 27-ik évében a haldok-
lók szentségének példás felvétele  után pár liet.i sn 
lyos betegsége következtében az urban csendesen 
elhunyt. A megboldogultnak földi  maradványai fo-
lyó hó 10-én délelőtti 10 órakor fognak  a csik-
szentimrei köztemetőben a feltámadás  boldog re-
ményében letétetni; lelkeért pedig az engesztelő 
szent mise áldozat ugyanakkor fog  a plébánia 
templomában a Mindenhatónak bemutatta!ni. Csík-
Szentimrén, 1895. julius hő 8-án. Iteíjnlescat in 
sancta pace ! u 

— „Csik-Szeredának kietlen fölgye." 
Szépen lefőzték  az olálifalviak  Csik-Szeredát. So-
kan emlékezhetnek lapunk olvasói közül azon tra-
gikus snrsu olálifalvi  atyafi  esetére, ki a mult év-rálékban vannak, hogy a hátrálékos összege-

ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton | , e n deszkát szállitván a szentkirályi fürészgyár 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek | tói, a szeredai uj ut lejtőjén leesett a szekér te-

lOlőfizetéseket  elfogad  Csik Szeredában i tejéről s a szekér agyonnyomta E/ eset emlékét 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentmikló- a z oláhfalvi  atyafiak  most az nj ut mellett felál-
son Kricsa l'éter ur. 

Csik-Szereda, 1X95. junius hó. 
.A. „CsíJs i L a p o l c " 

azorkesztújo <;s kiadója. 

K Í J I i Ö N F K I i É K . 
— A vármegyei közigazgatási bizottság 

í. hó 3-án tartott ülésében megsemmisítette a vá-
rosi képviselő teslület tagjainak f.  év január hóba 
történt választását. Reméljük, hogy az nj válasz-
tás alkalmával a képviselő teslület tagjainak egy-
beállítása több körültekintéssel s a város érdekei-
nek megfelelőbb  módon fog  a választó közönség 
által eszközöltetni, ha egyébért nem, azért, hogy 
a város tovább ne legy-n képviselő-testület nél-
kül kormányozva. 

— Kinevezések. A vallás- közoktatás-
ügyi miniszter V e n d 1 Aladár képesített közép-
iskolai tanárt, ditrői polg. iskolai igazgatót a soproni 
áll. főreáliskola  frnnczia  nyelvtani székére rendes 
tanárnak nevezte ki s eddigi állomásáról mái1 el is 
távozott. Mindenki sajnálattal veszi képzett és 
szorgalmas tanférfi  eltávozását legnagyobb sajnál-
kozást azonban a tanügyi körökben keltett; mert 
kartársnihoz és minden tanitőhoz őszinte és igaz 
kollegiális érzés kapcsolta. Eltávozását a ditrői polg. 
iskola, melyet mindig odaadólag igazgatott, nagyon 
meg fogja  érezni s esetleg fenmaradását  meg is 
fogja  ingatni. A gyergyói tanügy terén több éven 
át teljesített buzgó és sokoldalú munkássága által 
közbecsülést és köztiszteletet biztosított magának; 
érdom íit nagyban ömöli, hogy itt léte alatt a gyergyói 
róm. katli. tanító-egyesületnek főjegyzője  volt s e 
bizalmi állásában is kiváló hivatottságot lelke-
sedést tanúsított. Uj állomásán kisérje őt szerencse! 
Kinevcztetéséhcz szívből gratulálunk. — Luk á c s 
Vilmos gyergyószontmiklóai segédlelkész ákosfalvi 
plébánosnak neveztetvén, f.  hó elején vett bucsut a 
gyergyószentmiklósi hívektől; kik sajnálattal búcsúz-
tak el a derék lelkésztől, ki N évet töltött Oycrgyó-
Szentmiklóson, mely idő alatt közmegelégedést és 
köztiszteletett vívott ki magának. Midőn kinevez-
tetéséhez szívből gratulálunk, mi is kívánjuk, hogy 
uj — s mint halljuk — nehéz állásán legyen boldog. 

litott keresztfával  örökítették meg, melyre ráírták 
a következőket: 

.Ifjúságom  legszebb virága, 
Mely véletlen sirba szállá. 
E Csik-Sirmláitn/i  kirth-n  li'>ltjij<: 
Itt. lett Véletlen itjll életemnek vége. 
En nékem K. O. F. Molnár 
Károlynak. Kit 1* ével." 

Hogy városunknak földje  „ k i e t l e n " , az 
eddig is gondoltuk, de hogy ezt épen az olálifalvi 
atyafiak,  épen a város közepén, cserefa  emlékkel 
demonstrálják nekünk, azt alig reméltük. Várjuk 
a nemes tanácstól, hogy városunk ez ujabb epi-
tet.honját valamiben inegiv/áíolja. 

— Esküvők. D e é r Mihály mérnök folyó 
évi julius hó 2-án vezette oltárhoz Gy.-Szent.mik-
lóson Deér Mariska kisasszonyt, Deér Mihály bir 
tokos kedves és szép leányát. — Kor ó d y Ernő 
a csíkszeredai járás szolgabiróságuak tisztviselője 
julius liő 1-én tartotta esküvőjét S i m o n Da'.ázs 
(íy. Szenlmiklós község birájának kedves leányá-
val Anna kisasszonynyal. Esküvő után az uj pár 
állandó lakhelyükre Csik-Szeredába utaztak. — 
Dis/."s esküvő folyt  le folyó  hó 7-én Gy.-Remetén. 
Di-, I) <> b r i b á ii Antal járási tiszti orvos tartotta 
esküvőjét. Mélik István nagybirtokos és kereskedő 
kedves leányával Paula kisasszonnyal. Az esküvőt 
követő lakomán számosan mondtak felköszöntőt  az 
uj párra. Az uj pár más nap a rokonok és isme-
rősök szerencsekivánataitől kisérve nász útra kel-
tek. Boldogságot kívánunk. 

— Árviz. Folyó hó 4-én d. u. 3—4 óra 
közt Csik-SzentmArton és Csekefalva  községek 
ielelt iszonyú felhőszakadás  volt, A patakok íny-
nyira megáradtak, hogy a rétet elöntötték, miért 
is a részben már lekaszált, rendekben levő fü-  és 
szénában tetemes kár történt. 

— Mulatság. A gyergyószentmiklósi „Ke-
reskedői Kör" nyári mulatsága, melynek megtar 
tása még a mult hó 23-Ara volt kitűzve, közbe 
jött akadályok és a rossz időjárás miatt e hó 3-án 
az Alsó Nyírben tartatott meg s este a kör kerti 
helyiségében táuczmulatsággal fejeztetett  be. Höl-
gyek künl a zöldben a kétséges időjárás miatt ke-
vés számmal vettek részt a mulatságon, hol le-

riilet, utcza, házszám slh. kiírásával pontosan meg-
jelöltessék. Ezen gyakorlati utasítást azonban a 
közönség oly kevéssé veszi figyelembe,  hogy napon-
ként ezer és ezer levél érkezik líudapestre és más 
nagyobb városokba, melyeken a czimzett lakása 
hiányzik. Ennek aztán az a következménye, hogy 
a levelek tekintélyes része vagy hosszas kérdezős-
ködés után elkésve és sokszor illetéktelen egyénnek 
kézbesiltelik, vagy egyátalában nem is kézbesíthető. 
Különösen előfordul  ez rendes körülmények közt is 
olyan esetekben, midőn betegség-, fegyvergyakor-
latokra való behívás és más elléle okok következ-
tében a kézbe iiésre hivatott egyént mással kell 
helyettesíteni. IJeméljük, hogy a többször előfordult 
forgalmi  zavarokból a közönség is saját jól felfogott 
érdekébe le fogja  vonni azt a tanúságot, hogy posta-
küldeményeinek gyors kezéhez jutását a megfelelő 
teljes czim ráirásával biztosítani igyekszik, mert 
különthen a nagyobb városok postahivatalai — külö-
nösen ltudapest — a legjobb akarat és igyekezett 
melleit sein képesek az érkezett küldeményeket 
gyorsan kézbesíteni, a késedelem pedig sokszor 
magántermézzetii ügyekben is nagy hátránynyal 
járhat egyesekre', üzletemberekre pedig valóságos 
kalamilás. a melyen csakis az érdekelt közönség 
maga segíthet az állal, ba a pontos és gyors posta-
kézbesítésnek ezen itl említett akadályát elhárítja 
és postaküldeményeinek ezimzésére gondot fordit. 

— Szerkesztői üzenet , x. V. urak 
Jövőre tessék tollal használni a ezikk megírásá-
hoz és néni iront. mert az ironnal írottat nem le-
het jól olvasni. 

— Haszonbérbe adó több évre egy 100 
holdas birtok, teljes felszereléssel  — vagy a 
nélkül - tágas belsőséggel s minden szükséges 
gazdasági épülettel. A bérbe venni szándékozók a 
kiadóhivatalnál bővebb tájékozást nyerhetnek. 

— Testegyenészet i müin téze t . Keleti J. 
czég, liudapest, IV., Koronabeiezea-iitcza 17., az 
eddigelé sérvkötök belegápolási eszközök készí-
tésére létező gyárán kiviil egy uagyszaliásii. a mo-
dern. leehmkáiiak teljesen megfelelő  miihelyt nyitott. 
Budapest, IV., Régi posta-uteza 4. szám, földszint, 
melyben orvossebészeli aczéláruk, testegyenészeti 
készülékek. Hessiiig-reiidszerii elismert inüderék-
l'iizők, nyújtó- és járógépek, valamint mimlcn e szak-
mába vágó aczéláruk stb. készíttetnek. Szenvedők, 
kiknek ily készülékekre szükségük van, felkéretnek, 
szíveskedjenek fenti  czégtól költségelőirányzatot 
vagy képes árjegyzéket kérni, f'zleti  elv Szigorú 
pontos kiszolgáhi-;, legjutányosabb árak. 5 

KKLKIJÖS SZKKKKSZTU: 
Dr- B O C S K O R B É L A . 

Ili .MINK A'l'Á Its <;v Klir. YÚ HA N" 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIAtlÓ A* I.Al'Tül-A.IKO.'JOs: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 1335,-lHîir». 
WíV-

Hirdetmény. 
Csik vármegye magán tulajdonát képező 

azon három savanyuvi* forrás,  melyek a 
gyergyó-tölgy esi szolgabírói járásban Presze-
lt ár patakon, Vajdos patakon és Haragos ha-
vason a Bélborba vezető ut mellett feksze-
nek, az 1895. évi szeptember hó I-től szá-
mított 10 egymás utáni évre nyílt árverés-
sel a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe adatnak. 

Az árverés 3000 frt  kikiáltási ár mel-
lett f.  évi julius hó 22 én <1 e. 9 óra-
kor tartatik meg Gyergyó-Tölgyesen a 



Julius 10. C S Í K I L A P O K 28. szám. 

gazdatiszti irodában és 300 frt  bánatpénz 
letétele mellett kivétel nélkül mindenki Ár-
verezhet. Ha azonban a legtöbbet ígérő ide-
gen illetőségű, avagy a vármegyében kellő 
biztosítékkal nem bir, köteles nyomban az 
első évi bórt lefizetni,  esetleg kifogástalan 
kezesek által biztosítani Julius hó 20-ig zárt 
ajánlatok is elfogadtatt  ak megfelelő  bánat-
pénzzel felszerelve,  s azok Csik-Szeredában 
alulirthoz adandók be, valamint ott tekint-
hetők ineg a részletes feltételek  is. 

Csik-Szeredán, 1895. évi junius 21-én 
B e c z e A n t a l , 

alispán. 8-3 

Keleti .! r«. kir imzlnikinagvar' 
és belga kir -znli.ntalinaznll sérvkfl-
l.pje leghíresebb orvosi autori-
tások által a jegjobbnak van 
elismerve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen nyomást 
etí remlkiviil rzélá/erii. 

ÚJDONSÁG!! 
Keleti-lVle ûmilii sérvkiiin. sznl»a-
il:ilma>i>!l Isíi I niíiiez liólinn. Ki-
tiinletett lli'iin̂ zellieii, 18HH. aranv-
éreiiHiiel és ili-zokiuanynyal. A pe-
Idtlák teljesen ii sérvhez idnmiliia-
t"k, s/ai v;l>lníi védővel és liiztull-

s^i .ívvel. 
Arak egyoldalú S frt.  kétoldalú 12 
frt.  Su-|"'ll-ol illiii li.'̂ kntn. I el.lszt i-
kns) x , l l i m ; l U"i' -er harisnya, hál-
ái tó niili.ipeailiai rnulenes t'iizi'i, mii-, 
lenes hittak kezek. GUMMI! 
Kjjyi ilnli képvi-eli't tlsztr.-.Magiar-
orszá»iiit a paris. 

„F. Be rque rand fils." 
loe]iiit'sí'iili ^ancnak. 

.létállás mellett valódi párisi 
pumni- és halhólvai; > — ii Iliig. 
Iii ins amei iraiis ;i - ."> t'rtic. Kredeli 
l'e.-mt íiiim in hismini Mensinga tanár 

szűnni i,'S'j — > inî  M:ntai;_viijteiiieiiy uraknak 'í • .S t'rtî z 
Megrendeléseket diszkréten gyorsan eszküzül 

<>r\iis sehi'szi műszerész és rs. és kir. osztr. és 
I inagv. szaliadahnaznlt séi vkutnk gjárusa. 

Budapest. IV., Kcronaherezegutcza 17. (Szerviták palotája.) 
5 - "t Kcpes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

K E L E T I J . 

Sz, 757—189f>._ 
kT i . " 

Árverezési hirdetmény. 
A képviselőtestület intézkedése kapcsán a 

„muliosi" erdőségekben található kihalt, fák  ver-
seny utjáütii értékesítését 1895. évi julius hó 23-ik 
napján d. e. 9 órakorra tűzzük ki. 

Versenyzők bánatpénz czimen 100 frtot  kö-
telesek a verseny megkezdése előtt készpénz, vagy 
ovadékképes értékpapírokban a versenyt vezető 
előljáró kezére letenni. 

A verseny megkezdése előtt bánatpénz csa-
tolása mellett zárt ajánlatok is elfogadtatnak.  Aján-
latban a feltételek  ismerése kijelentendő. 

Kikiáltási ár a) 30 c.mlr középátmérőü tö-
kékre 30 kr. b) 30—40 emtrig 40 kr. c) 40 cmteren 
felül  6!) kr. d) tűzifára  köbniéterenkint 40 kr. 

Az aián'at érvényesnek csak azon esetben 
tekinthető, ha a 4 pont. a) b) c) ésd) betűi alatt 
felsorolt  fákra  egyenlő ráigérés tétetik. Egyenetlen 
ráigérések érvényteleneknek tekintetnek. 

A feltélelek  községi jegyző irodájában a hi-
vatalos órákon belül bárki által betekinthetek. 

Csik-Szeutdoniokoson, 18115. jur;us 27 én. 
Dániel József, 

jegyző. 

Sz 2002 —1895. 
Árverési hirdetmény. 

Gy.-Tölgy esen elhalt Miisulin János 
kiskorú árvái és özv Mustilin Jánosné tu-
lajdonát képező alább megjelölt ingatlanai 
az 1805. t'vi julius hó 2;J-án <1. c. 10 
Órakor alattirt főszolgabírói  hivatalnál tar-
tandó árverésen örökáron el fognak  adatni 
és pedig: 1) az alsótölgyesi 17. és 256. sz. 
tjkvben A f  7", 7", 8\ 8\ hrsz. alatti ingat-
lan 600 frt  ; 2) az alsótölgyesi 66. szánni 
tjkvben 128., 129, 162í„ 140*. 146h, V , 
1 2. hrsz. a. ingatlan belső rajta lévő kő-
ház és melléképületekkel 6500 frt,  3) alsó-
tölgyesi 83. sz. tjkvben 180, 181", 181", 

81182" . hrsz. alatti belső a rajta lévő 
két "ház és melléképületükkel 1200 frt  ki-
kiáltási áron külön-külön. 

Árverezni szándékozó köteles 10°/0 bá-
natpénzt az árverés megkezdése előtt betenni, 
írásbeli és bánatpénzzel ellátott zárt aján-
latok is elfogadtatnak 

Egyéb feltételek  a hivatalos órák alatt 
miig tekinthetők. 

A járási l'ószolgabiró. 
Gy.-Tölgyesen. 1895. junius 21-én. 

Lázár János, 
2— .1 fVisziilgahii  éi. 

CHLICK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

rész v óiiy t á r s a s á g 
B U D 4 I * K K T E N . 

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

imíit-  j á rgány ci«é|)lő-kéNZÍilctrk, 
számos első díjjal kitűnt. SCHUCK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 

n c i é l y i t ő é s e g y e t e m e s s i c z é l - e l s é l g . 
eredeti SCHLICK- és VlDATS-fele 

egyvasu ekék , talaj mi velő eszközök 
valamint 

r 

Schlick-fele  s/ab. ,, HALADAS" sorbavetö-gépek. 
Takarmánykcszitö gépek, darálók, örlőmnlmok és min-
dennemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
ós marokrnko arató-gepek, és fükaszaló-gépek,  szál-

lítható mezei vasutak stb. 
Elönyfls  fizetési  feltételek-  LegjutányosaVb árak 

Arjo^yzókek ingyen és bérmentve. 3—12 

I I K ii  H E V <K 

A „Ditrói takarékpénztár-részvénytársaság" folyó  év első félévi 
B e n c L e s S í ö z g y ü l é s é t 

f.  lió 21-én, vasárnap délután 'A órakor Ditróban, a takarékpénztár helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek tisztelettel meghívatnak. 

A tanácskozás tárgyai: 
1. Igazgatósági jelentés az 1895-ik év első félévi  üzlet | 3. A beterjesztett záró számadások felülvizsgálása  ós a fel-

eredményéről. , mentvény megadása. 
2. Felügyelő-bizottsági jelentés. ! 4 Indítványok. 

Gyergyó-Ditró, 1895. julius hó 3-án. i g a z g n t Ó N á g . 

TARTOZIK (Vagyon.) 
Vagyon-Mérleg-számla. 

1895. junius hó 30-án. (Teher) KÖVETEL. 
Kűköny\ 

tajija Korint kr Főkönyv 
lapja 

1 Korint kr 

27 
28 
31 

Leszámítolt váltókban 
„ kötvényekben 

Pénztá,i maradvány 

64679 
96364 

1890 

55 
20 
23 

-

1 
21 
29 

Részvény alaptőke . . ! 
Tartalékalap kamataival 
Takarékbetétek és tőkésített kamatok 

30000 
96 13 

3G 
23 

100 könyvecskében 
Fellett kölcsöntőke 
A félévi  forgalom  tiszta jövedelme . 

87311 
4 1225 

4301 

30 

55 
162933 98 162933 98 

11 1 1 t 
GyergyóDitró, 1895. junius hó 30-án. 

Dobribán Gergely, s. k. Blága Imre, s. k. Cziffra  Mihály, « . k. 
poiziiiros. » " . . . . . t i - I ' igazgató. 

Vakar Lukacs, s. k. Veress Sándor, s. k. j a k a b Péter, s. k. Cziffra  Mihály, s k. 
v r T i -  , , '8'  tas'  ig- ,ag- » 

tnrSnln"  k , » m , » , A " . nyereg- és veszteség, valamint vagyonniérlegszámla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel ősszel,asonlittat-
ván, mindenben megegyezőnek találtattak. 

G y e r g y ó D i t r ó b a n , 1895. julius hó 3-án. 
M é l i k ® ° f d á n '  " k- D r - Szentpéteri Kristóf,  .. k. Száva István, k. 

— »'• fp.  lag Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. " 


