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Caik-Szereda 
Györgyjakab  Márton 

könyvkereskedése 

lap szellemi részét illető 
közlemények, 

ilsflietéil  pénzek és hir-
detések kfildendök. 
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Egész évre 4 Irt 
(Külföldre)  6 trt. 

Félévre . í  frt. 
Negyedévre . 1 frt. 

Ejyes lap ára 10 kr. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak 
Bélyegilijért külön minden 

beiktatásnál 80 kr. 
Nyilttéri csikkek 

.soronként 10 krért k6töl e 
â tetoek. Ü 

A megyei választások. 
Ki tudja Csikvármegyében megmondani, 

hogy míg ebben a hónapban megyei tiszt-
újítás lesz? Talán a pályázók igen, és leg-
feljebb  a főispán,  kihez a pályázatok be-
nyujtatlak ; de más valaki aligha sejtheti, 
hogy ugyan ki akar a vármegye igazgatá-
sában a nép akaratából és bizalmából részt-
venni. Bámulatos az a közönyösség, mely-
lyel közönségünk ezt a kérdést tekinti. De 
másrészt eredeti az a mivel aem törődés 
is, melylyel a választásoknak elébe néz-
nek a különböző pályázók. Mintha bizony 
egy megyei tisztviselői karnak megválasz-
tása teljesen semmi értékű jog volna azokra 
nézve, a kiket és a kiknek viszonyait kor-
mányozni fogják  s mintha másrészt annak 
elismerése, hogy kik érdemesek ugy tehet-
ségeik, mint jeliemiik és szorgalmuk folytán 
a vármegye igazgatására, oly kicsinylendő 
dolog volna, hogy nem fizeti  ki magát élte 
sikra szállni 

Más időkben más emberek voltak. Ugy 
látszik azonban, hogy az idők tolyâaa na-
gyon hozzászoktatott ahoz a gondolathoz, 
hogy semmi sem tőlünk függ.  Pedig 250 
törvényhatósági bizottsági tag elég nagy 
szám arra, hogy erejük és joguk tudatában 
önállóan is bíráljanak és Ítéljenek. Mi, a 
választók, kik talán hat évre, kik talán 
örökre döntünk a választás alkalmából a 
felett,  hogy előnyünkre vagy hátrányunkra 
lesz-e az, ha egyik vagy másik pályázó 
ezen vagy azon állásra jut be, első sorban 
joggal kívánhatjuk annak tisztázását, hogy 
ki mire aspirál, mire pályázott. S viszont 
a tisztviselők se tekintsék magukat, illetőleg 
pályázati kérvényüket olyan hivatalos titok-

A „CSÍKI LAPOK- TÁRCZÁJA. 
-A. l e g e n d a » 

Irta: Faragó Jenő. 
A baltakői kastély könyvtár szobájában, egy 

nagy foliáns  fölé  hajolva olvasgatott Etuska, a kas-
tély tulajdonosának, baltakői Baltás Ferdinándnak 
liliom szál leánya. Néhány nappal ezelőtt a „Szent 
köoycseppu-hez czimzett zárdának volt még lakója, 
a honnét atyja most azért hozta haza, hogy meg-
ismerje az életet. Etuska felette  unalmasnak találta 
ezt az ismerkedést. A zárdában megszokhatta ugyan 
az egyhangúságot, de az unalmat csak most is-
merte meg. Baltakői Baltás Ferdinánd egész nap 
távol volt a háztól. Mindig akadt valami dolga a 
környéken és ha néha-néha mégis odahaza tartotta 
a csuz vagy az eső, akkor sem a leányával szói a-
kozott, hanem a plébánossal, meg a jegyzővel kva-
terkázott naphosszat pipaszó mellett. 

Etuska vúgig-végig járta a kastély valaincny-
nyi termét, a parkot és a közeli majorokat, de csak 
nem tudott szórakozást találni. így vetődött az ol-
vasó szobába, a hol olvasgatással akarta eliizni 
unalmát. 

A tarka foliana,  melynek megsárgult lapjait 
mohó kíváncsisággal futja  keresztül, évek óta érin-
tetlenül hevert a könyves állványon. Pedig mennyi 
kincs van elrejtve azokon a penészsárga lapokon. 
Gtuskának szinte kipirult az arcza, sebesebben dobban 
& szive, a mint mindinkább belemélyed az olvasásba. 

nak, hogy annak tartalmát csupán a főis-j 
pán olvashassa el, hanem mondják meg 
nyíltan, hogy kinek minő állásra van igénye. 
Végtére is addig, mig a tisztviselői választás 
jogát a törvény a törvényhatósági közgyű-
lésre bizza, nem lehet, de sőt a választókra 
nézve sértő is kikerülni a nyilvános forum 
elé való állást. 

Ne higyje senki, hogy az, ki a köz-
bizalomból jut valamely állásra, az nem 
volna elég felemelő  jogcziin — már pedig 
ezt elérni csak ugy lehet, ha nem fumigál-
ják a közhangulatot. A közhangulat előtt 
meghajolni egy régi kormányzási akszioma, 
s a ki magát nem tudja eliez alkalmazni, 
az nem is tud kormányozni. Fényes példára 
hivatkozhatunk e tekintetben épen a most 
megindult megyei választási mozgalmakból 
kifolyólag.  Erős harezok indultak meg két 
szomszéd megyében és miért ? Mert az 
oltani főispánok  nem hallgattak a köz-
hangulatra s esry ik vagy másik egyént akar-
ják ráerőszakolni a közönségre. — Hogy 
pedig :iz elkeseredett harczból minŐ béke 
szokott bekövetkezni, azt mindenki tudja, 
ki valaha részt vett ilyenben. Nekünk 
nem kell az ilyen elkeseredett harcz, hanem 
megelégszünk a tisztességes küzdelemmel, a 
minek kulcsa abban áll, hogy mindenki tisz-
telje a másik meggyőződését és sem erő-
szakkal, sem furfanggal  ne igyekezzék senki 
a másikot letiporni, lliszszük is, hogy ná-
lunk nem hoz a megyei választás nagy vál-
tozást, mert hisz nincsen is talán alkalom 
küzdelemre. Tisztviselőink a régiek mind 
megmaradnak helyükön, ha feltéve  pályáz-
tak is, minthogy nem igen tett egyik se 
olyan hibát, hogy a miatt a kombináczióból 

Alig ér az egyik históriának a végére, már 
is belefog  a másikba. Lázasan forgatja  a lapokat, a 
melyek uj világot tárnak fel  előtte és a melyeket 
olvasva, egy büvös-bájos sejtelem vesz erőt rajta. 

Egyszer csak hirtelen abba hagyja az olvasást 
és gondolkozni kezd. 

A Szent Antal éjszakájának legendáját olvas-
gatta utoljára ós azt liányja-veti meg szöszke fe-
jecskéjében. 

l'jra, meg újra elolvassa a következő sorokat: 
„Az n lányzó pediglen, a kinek habteste 

Szent Autalnnk éjjelén megfürdik  holdsugárban, 
háromszor köriillebcg a szobájában és azután fel-
tárja az ajtót: meglátja azt, a kinek feleségévé 
lesz. 

Nagyon megtetszik neki ez a legenda. Magá-
val viszi a hálószobájába és addig-addig olvassa, a 
mig már szinte könyv nélkül tudja. 

És elhatározta magában, hogy Szent Antal 
éjjelén megfürdik  holdsugárban és háromszor körül-
ié b In-n a szobájában. 

Még alig volt vége a vacsorának, n mikor Etuska 
már felkelt  az asztal mellől, hogy nyugodni térjen. 

Az atya moglepetve kérdezte: 
— Hová sietsz virágszálam? Beteg vagy, ba-

jod van ? 
— Nem apuskám, csak a fejem  fáj  egy kissé; 

kialszom inajd magamat és megint rendben lesz 
minden. 

kieshetnék, az ifjabb  nemzedéknek nem ma-
rad más szerepe, mint tovább várni türel-
mesen. Legfeljebb  egyik vagy másik meg-
unta a hivataloskodást és akkor annak he-
lye lesz betöltendő, s a mint az illető ma-
gasabb vagy kisebb állásban volt, lehet 
csak előmenetelről szó. 

De épen azért, hogy ezen eshetőségekre 
a közvélemény jól alakuljon, szükségeB tud-
nunk, ki mire pályázott. Nem szabad min-
dent az utolsó perezre hagyni, mert akkor 
a közhangulat nem fejlődhetik  ki, hanem 
csak meglepetések lesznek, a mi pedig min-
dig lehangoltságot és elégedetlenséget von 
maga után. Lássuk és halljuk tehát, hogy 
ki mire pályázott, ki minő állás megnyerése 
végett akarja a közbizalmat kiérdemelni, 
hogy az igaz közvélemény fejlődésére  és 
megérésére meg legyen az idő. 

L a k á n m i z é r i á k . 
C s.-S z e r e d a, decz. 3. 

Már 17 éve, hogy a vármegye tiszti-
kara Somlyóról Szeredába tette át állandó 
székhelyét s ezzel a különböző hivatalok 
ezen városba összpontosittattak, de mind a 
mellett, hogy a vármegye ezen idő alatt 
nagyobb szabású középületek emelésével 
lendületet adott a város fejlődésének,  a ma-
gán építkezések nem állottak arányban a 
közszükségletiéi s ma már Csik-Szereáában 
a lakásviszonyok, különösen a vasútépítés 
folytán  betódult idegenek miatt a különböző 
tisztviselőkre nézve elviselhetetlenekké vál-
tak. Biztosan állithatjuk, hogy az ország 
fővárosát  kivéve, valamennyi vidéki várost 
túlszárnyalja Szereda a drága, s a mellett 
a különböző igényeknek alig megfelelő  la-
kásaival. 

Elismerjük, liogy jelentősebb kézmű és 
gyáripar hiányában, csupán a korcsmárlás-

— Jó éjszukát, gyermekem I 
— Jó éjszakát! 
Azzal sietett a szobájába. Ott leült az ablak 

mellé és kitekintett a holdvilágos, csillagos éjsza-
kába. Vájjon az is a csillagokat nézi most, a kit 
meglát majd az éjjel, vájjon az is gondol a Szent 
Antal legendájára, vagy valahol messze boros pa-
laczkok mellett virraszt és eszébe sem jut, hogy 
csillag is van, holdvilág is van és van egy szöszke 
leányka, a ki ót tna nehéz szivvcl várja-várja és a 
ki ót szeretni fogja  igazán. 

Ilyen gondolatok kovályogtak fejében.  A hold, 
a vén imposztor, a ki már annyi novellát élt át és 
annyi lírai verset teremtett, a hagyományhoz hiven 
lemosolyog az égboltról és beküldi sugarait Etuska 
ablakán. 

A leány remeg az izgalomtól. Reszkető ujjai 
alig tudják kikapcsolni a kabátkáját, kifüzni  a dere-
tat. — Egymásután veti le magáról a muszelinct, 
a csipkét, a patyolatot, mignem ugy Ali ott, a hogy 
a Szent Antal legendájában irva vagyon, hogy .hab-
teste" megfiirüdhotik  a holdsugárban. 

Egy iudiszkrét szoknyácska vidáman kaczag 
örömében erre a látványra, az ablakfüggönyök  poé-
mákat susognak és a hold szemére kapja monokliját 
és ugy nézi-nézi ezt az isteni látványt. 

Etuska oda áll egészen az ablak mellé. 
A fényes  sugarak össze-vissza csókolják, meg-

ezüstözik kibontott haját, körülövezik a derekát és 
végig siklanak az alabástrom karokon. 

MR** Lapunk mai számához egy féliv  melléklet van osatolva. 
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ból és néhány darabka földjének  jövedel-
méből élő szeredai polgárság annyira kor-
látolt anyagi viszonyok között élt és él ma 
is, hogy a nagyobb fejlődés  feltételeivel 
nem rendelkezhetett; de tagadhatlan az is, 
hogy ha egyik vagy másik polgár egy 
bérbe adható házacskát valahogy felemel-
hetett, mindjárt arra gondolt, hogy annak 
épitési költségeit pár év alatt a bérbe vevő-
től kicsikarja. 

Innen van, hogy ma már 3—400 frtos 
lakbéreket kell még azon tisztviselőknek is 
egy-egy nyomorúságos szállásért fizetniük, 
kik 100 — 150 frt  évi lakbér illetményt él-
veznek, s igy csekély fizetésük  nagyobb 
részét is, miből a megélhetést biztositaniok 
kellene, a lakbérre kell pótolják, mi miatt 
különösen azoknak, kik terhesebb család-
dal birnak, ekszisztencziájuk ma-holnap ve-
szélyeztetve lesz. 

A városban állomásozó kir. honvédség 
tisztjei is, kiknek pedig családjaik sem igen 
vannak, s aránylag tisztességesebb dotáczió-
val birnak, tűrhetetlennek találván a jelen 
abnormis helyzetet, a baj orvoslása iránt 
megtették a kellő lépéseket, s ennek kifo-
lyásául tekinthető a honvédelmi miniszter-
nek abbeli intézkedése, hogy a. lakbérviszo-
nyok kipuhatolását a vármegye közönségé-
nek megrendelje. 

Ezen rendelet folytán  megyénk alis-
pánja a törvényben megállapított vegyes 
bizottságot a vármegye házához e hó 23-ra 
összehivta, s megidézte egyúttal a háztulaj-
donosok egy részét, s többeket a bérlők 
közül is, hogy a különböző lakbér összegek 
megtudhatók legyenek. A bizottság 2 teljes 
napon át igyekezett feladatát  megoldani, de 
sajnos, hogy a háztulajdonosok közül akad-
tak olyanok, kik másodszori felhívásra  is 
alig akartak megjelenni, s ha meg is jelen-
tek, a köztudattal szemben is eltagadni igye-
keztek az általuk élvezett lakbér bizonyos 
részét, nehogy magasabb házbér jövedelem 
adóval rovassanak meg. 

A bizottsági tárgyalás eredménye min-
denesetre előnyösebb helyzetbe fogja  jut-
tatni a honvéd tisztikart, mert a honvédelmi 
kormány gondoskodni fog  lakbéreiknek 
megfelelő  arányban való felemeléséről,  de a 
mily jogos ezeknek követelése, ép oly szük-
séges a polgári tisztviselőkről való gondos-
kodás is, kiknek a viszonyok súlyát ép ugy, 
sőt még jobban kell érezniök. 

Megtették ezek is, főként  a kisebb ja-
vadalmazásit tisztviselők, a helyzet feltárása 
mellett egy a kormányhoz intézett s vár-
megyénk főispánja  által támogatólag felter-

A leány pedig enyeleg a holdsugárral. Ka-
czérkodik vele, majd jobbra fordul,  majd meg balra, 
azután n liátát mutatja neki. 

Es tündéri taglejtéssel tnnczolja körül a szo-
bát egyszer, kétszer, háromszor. 

Lenn a parkban tágra nyitott szemmel nézi 
ezt a káprázatot a fiatal  ispán. 

És keresztet vet magára. 
* 

Etuska annyira elfáradt  a tánezbau, hogy alig 
tud már a lábain megállani. De azért nem habozik 
egy perczig sem, hogy a legeudáuak előírását hü-
Bégesen teljesítse. 

Odasurrau a parkba vezető üvegajtóhoz és 
megforgatja  a kulcsot zárjában. A következő pilla-
natban tárva-nyitva az ajtó és Etuska egy hangos 
sikolylyal ájultau rogy le a szőnyegre. 

A fiatal  ispáu egy perezig sem habozott erro 
a látványra. Két ugrással a kut mellett termett, 
vizet merített a kalapjába és másik két ugráwal 
pedig már a leány mellett volt. Megmosdatta a hom-
lokát és nedves ujjaival meg-incgsimogatta Etiká-
nak szive tájékát. 

A leány felüti  szemeit és boldogon rebesgeti: 
— Hát tudtad, hogy szeretlek ? 
— Xem tudtam . De kitől is tudhattam 

volna ? 
— A legenda ! . A legenda I 

Baltakői Baltás Etuska és Laskó Gézn tiszte-
leltei meghívják önöket — az esküvőjükre. 

jesztett közös feliratban  a lépéseket, de a 
mint a képviselőházi pénzügyi bizottság 
tárgyalásainál kifejezésre  jutott kormány-
nyilatkozatokból tudjuk, ez időszerint semmi 
kilátásuk sincs arra, hogy jogos igényeik 
bár némi kielégítést nyerjenek. De ha már 
a kérés ez uton sikerre nem vezetett, még 
is kell, hogy más uton a czél elérése meg-
kiséreltessék. Erre pedig legilletékesebb a 
vármegye törvényhatósági bizottsága, mely 
testület a viszonyokat igen jól ismeri s pe-
ticzionális joga és hatásköre is, mint auto-
nom testületnek, meg van. 

És mi hiszszük, hogy számolva az ab-
normis helyzettel, melybe ugy a saját, mint 
a városban lévő más állami tisztviselői ju-
tottak, egy a kormányhoz és szükség ese-
tén a képviselőházhoz intézendő feliratban 
rá fog  mutatni a helyzet tarthatatlanságára 
és nem fogja  behunyt szemmel nézni, hogy 
a vármegye és közös haza s annak polgá-
rai érdekét szolgáló tisztviselők folyton  csak 
a hitelezők karjában keressenek megélheté-
sükre menedéket, a mi előbb-utóbb az 
anyagi végromlásra szokott vezetni. 

—a—n. 

O r s z á g g y ű l é s . 
A képviselőház három heti élénk vitatkozás 

után mult lió 27-én befejezte  az 189G. évi orszá-
gos költségvetés feletti  általános tárgyalást s 28-án 
kezdett bele a részletek feletti  vitába. Bár az 
általános vita kimerítette mindazon okokat, melyek 
a költségvetés el- vagy nem fogadása  iránt fel-
hozhat ók voltak, a mint látszik a részletek ^tár-
gyalásánál is az ellenzék sürü felszólalásai  ismét-
lödnek és nagyobb izgalmakat szülnek. 

A 28-iki ülésben a kir. udvartartás költsé-
geinél történtek élénk felszólalások  a magyar ud-
vartartás berendezése iránt, mely a miniszterel-
nöknek abbeli kijelentése elfogadásával  élt véget, 
hogy a korona jogának respektálása mellett a 
belső udvartartás kérdését vita tárgyává nem le-
het tenni. 

A 29-ik ülésen izgalmas jelenetekben épen 
nem volt hiány s kifejlődött  egy olyan proezessus» 
melynek a magyar parlamentben párja még nem 
fordult  elő, mikor is a Ház elnökeilletlen kifejezésért 
a belügyminisztert rendre utasítani volt kénytelen. 

Gullner képviselő ugyanis a belügyminisztert 
azzal vádolta, hogy az országgyűlési képviselőt 
választók néyjegyzékéuek egyesek részéről való 
betekintése nem engedtetik meg, s erről felvilágo-
sítást kér. Andreánszky képviselő közbe kiáltott, 
hogy a belügyminiszter azt is e l t a g a d j a . Erre 
Perczel miniszter megjegyezte, hogy „s zemte -
l e n s é g őt i l y e n i n s z in u á c z i ó v a l il-
l e t n i , " s ezen kijelentését az elnöki felhívásra 
is — ki azt észre nem vette — elismerte, miért 
is a Ház kívánságára ugy a közbeszóló képviselőt, 
mint a minisztert az elnök rendre utasította, mind 
annak daczára, hogy a miniszter az általa hasz-
nált kifejezésért  bocsánatot kért. Ezen kínos in-
czidensnek a Házon kívüli is folytatása  lett, meny-
nyiben Andreánszky képviselő párbajra hívta ki a 
belügyminisztert. 

T A N Ü G Y . 
Tanitó-egyesületi gyűlés. 

C s.-S z é p v i z, nov. 15.*) 
A „Csíki római katholikns tanító-egyesület" 

évi rendes közgyűlését — mint mindig, ugy most 
is — Csík-Somlyón a tanító-képezde zenetermében 
tartotta meg, melyről legyen szabad az alábbiak-
ban beszámolnom. 

A gyűlésen megjelent 43 rendes, 6 pártoló 
tag és 2 vendég; továbbá a róm. kath. tanító-
képző intézet ifjúsága. 

A gyűlést, mint mindig, ugy most is szent 
misa előzte meg, melyet P. Ti ma Dénes t. képez-
dei zenetanár ur végzett s melyen a vezetése alatt 
illó ifjúság  szabatos énekével gyönyörködtette a 
tagokat, innen a gyűlésterembe vonulva, a gyűlés 

órakor vette kezdetét, és pedig: 
1. A tanító képezde ifjúsága  énekelte a 

„Szózat" ot négyes karban, szépen, szabatosan. 
2. Elnöki megnyitó. Bándi Vazul fögymn. 

igazgató az egyletnek most kínevezett elnöke üd-
vözölvén a megjelent tagokat, elnöki megnyitójá-
ban a vulláserkölcsös nevelés szükségességét tár-
gyalja g mint mondja: „E nólkttl nevelést, — ka 

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Szcrk. 

csak állati nevelést nem ért — nem is képzelhet; 
érdekfeszítően  fejtegeti  a nemzeti nevelést, mint 
melylyel, ba egészen nem is lehet megszűntetni a 
keletfelé  való kivándorlást, de bizonyára mérsé-
kelni igen, a mi pedig államháztartásunkra és 
nemzeti életűnk biztosítására megbecsűlhetlen kincs 
s — mert ő leginkább iparosaink kivándorlását 
érti — ennek megszüntethetése édes hazánk anyagi 
gyarapodására nézve nagy befolyással  lenne. Fel-
idézi emlékükben Csik-Somlyó jelentőségét várme-
gyénk nevelése terén, mint olyanét, mely minden 
időben a hazáját és vallását szerető székely nép 
erkölcsi életének központja, sziv kamrája volt, 
mint melyből egészséges vér csörgedezett ütőerein 
a végtagok felé. 

A kiváló szép nyelvezettel irt elnöki meg-
nyitóért a közgyűlés köszönetet szavaz s a meg. 
nyitót jegyzőkönyvhöz csatolni határozza, (nikí-ii 
elnököt, hogy azt a vidéki vagy valamelyik szak-
lapban közzétenni szíveskedjék. 

3. Olvastatott a roult gyűlés jegyzökönyve. 
Bándi Vazul elnök indítványára a közgyűlés 

jegyzőnek a gonddal és tárgyhüséggel szerkesz-
tett jegyzőkönyvért köszönetét jegyzőkönyvileg 
fejezi  ki. 

4. Olvastatott a jegyzői jelentés és a folyó 
év augusztus hó 28-án tartott választmányi ülés 
jegyzökönyve, melyet a gyűlés tudomásul vett. 

f>.  Olvastatott a pénztárnok jelentése. Köz-
gyűlés pénztárnoknak a felmentvényt  megadta s 
huzamosabb idü alatti pontos szolgálatáért jegy-
zőkönyvi köszönetet mondott. 

6. Könyvtárnoki jelentés köszönettel tudo-
másul vétetett. 

7. Felolvasott Kajesa József  szentsimoni ta-
nító ily czimü tételről: „Korunk szelleme s a köz-
evkölcsiség". A szép képzettségről tanúskodó s a 
uép életéből merített példákban gazdag és terje-
delmes felolvasásért  közgyűlés felolvasót  zajos taps 
és éljenzésben részesítette, s határo/.atilag kimon-
dotta, hogy munkája könyvtárba helyeztessék és 
felkérte  felolvasót,  hogy munkáját a közkézen 
forgó  „Csíki Lapok"-ban *) tegye közzé. 

8. Olvastatott a gyergyói lóm. kath. tanító-
egyesületnek a csikmegyei tan. testületek egyesü-
lése tárgyában hozzánk küldött átirata. Közgyűlés 
kimondotta, hogy az egyesülésbe csak ugy haj-
landó bele menni, ha mi a róm. kath. czimet meg-
tarthatjuk és ha minden egymás után következő 
két évben a közgyűlés Csíkban s csak a 3-ik év-
ben tartatik Gyergyóban. 

9. Tárgyaltatott Baka József  csikszentgyörgyi 
kántortanító indítványa, melyet a tanítói fizetés-
nek államsegélylyel 400 frtra  leendő felemelése 
ügyében tett. 

Közgyűlés ez indítványt magáévá tette s an-
nak illetékes helyre juttatásával elnökséget bízta 
meg. 

10. Olvastatott a kézdi-orbai tan. testület 
átirata, melyben szintén a 300 frt  minimum vagy 
annál is kevesebb tanítói fizetésnek  az államsegély 
igénybe vehetése és a harangozói teendőknek a 
tanítóitól leendő elválasztása czéloztatik, s melyet 
pártolás és hozzájárulás végett küldött egyle-
tünknek. 

Ez indítványhoz egyletünk szíves készséggel 
társul s az mint hason tárgyú előbbi inditványnyal 
kapcsolatosan püspök urunk ö nagyraéltóságához 
felterjeszte'ni  határoztatott, azon kéréssel, hogy 
az államsegély igénybevételét iskoláinknál enge-
délyezni kegyeskedjék. 

11. Felolvastatott a „Közművelődés" czimü 
lap szerkesztőségéhez tett azon kérdésünkre adott 
válasz, hogy hajlandó lenne-e lapjában a peda-
gogia irányú czikkeknek állandó rovatot nyitani? 
Az igenlő választ közgyűlés tudomásul vette. 

12. Határozatba ment, hogy a tagdíjakat a 
járásköri elnökök szedik be és szolgáltatják át a 
pénztárnoknak. 

13. Jövő gyűlésre pályatételül kitüzetett: 
„Írassék meg Csikmepye népoktatásának története 
a legújabb korig." Haiáridö 1896. szept. 1. Pá-
lyadíj 160 korona. 

14. Végül e napi munkálkodásunkra a koro-
nát a tanító-képezde ifjúsága  tette rá meglepő 
énekével. 

A R á k ó c z i i n d u l ó t oly készültséggel 
adták elő, mely mindnyájunkat meglepett. 

Ezzel a tárgysorozat ki lévén merítve, elnök 
megköszönte a tagoknak ily szép számbani meg-
jelenését s jövőre is munkálkodásához támogatást 
kérve, a gyűlést bezárta. 

Gyűlés után a tagok közül mintegy 35-öa 
közös ebédre gyűltek, hol természetesen felkö-
szöntőkben nem volt hiány. Felköszöntőt mondot-
tak : Bándi Vazul elnök a csíki róm. kath. tan. 
testületre, Földes t. kép. igazgató Kajesa Józsefre, 
Imre János Bándi Vazulra, Antal József  Puskás 
Tamásra, Puskás Tamás Földes Józsefre  és még 
sok mások. 

Puskás  Tamást 
egyl- jegyző. 

*) Az ilyen határozat mindig nagyon hízelgő lapunkra 
s nagy köszönettel ve9zszük, dc olykor nehéz helyzetet te-
remt, mert lapunk sziik tere nem mindig engedi meg, hogy 
hosszabb felolvasásokat  egész terjedelmükben közölhessünk. 
Inkább ama felolvasások  Kivonatát vennők szivesebben. 

Szerk. 
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Szükséges-e a korcsma? 
— decz. 2. 

A szocziális kérdésekkel foglalkozó  frauczía 
hírlapok és folyóiratok  élénken vitatkoznak a 
korcsmák szükséges meg káros volta felett. 

Az írók két pártra oszoltak. Egyik párt a 
szeszes italok kimérését kárhoztatja, mig ellenben 
a másik párthoz tartozók a korcsmákat a munkás 
szórakoztatására okvetlen szükségesnek tartják. 

A korcsma barátai egyenesen azt állítják, 
hogy a munkások a korcsma nélkül nem is tudná-
nak megélni, vagy ha a korcsmát nélkülözniük 
kellene, életök még sivárabbá válna, mert a mun-
kás a korcsmában lel vigaszt, fáradalmai  után üdü-
lést, a korcsmában elveri gondját, és ott gyűjti az 
erőt a további munkálkodásra. 

A szocziálízmussal foglalkozó  komoly íróktól 
ilyen kijelentéseket csak megütközéssel fogad-
hatunk. 

Igaz, hogy a munkásnak és különösen a vig 
franczia  munkásnak szüksége van alkalomra és 
helyre, a hol veleszületett vigasságának szabadabb 
folyást  engedhet, de azt ne vitassa senki komo-
lyan, hogy e/.t a helyet csak a korcsmában talál-
hatná fel.  Hiszen jól tudjuk, hogy a korcsma a 
családos munkás jólétének megölője s a nőtlen 
munkás megrontója. 

A korcsmák mellett felhozott  argumentumok 
közt felhozzák  azt hogy vasárnap a nö, a ki 
köznapokon szintén valamoly gyárban dolgozik, 
vagy a háztartással van elfoglalva,  vagy fáradt  és 
a legtöbbször morózus, ilyenkor pedig mit tehetne 
a munkás jobbat, mintha a korcsmába, pajtásai 
közzé megy szórakozni. Tehát a munkás azon az 
egy napon is hagyja el családját, a mely napot 
legalább egyszer hetenként családjával egjütt tölt-
het 1 Valóbau embertelen tanács, melyet csak oly 
egyén hangoztathat, a kinek a családi szentélyről 
fogalma  sinus. 

A szövetkezetekben tisztában vannak a 
korcsmák káros hatásával. Számtalanszor rámutat-
tak már arra az erkölcsi sülyedésre és anyagi 
romlásra, melyet a korcsmáros okoz és nem egy 
szövetkezet követelte a korcsmák bezárását. Ed-
dig persze — Angolországot kivéve, hol a korcs-
mák vasárnap zárvák — eredmény nélkül. 

Maza Hippolyte, jeles franczia  író jól mond ja, 
hogy a mely arányban telik a pohár, oly arány-
ban apad a pénz. A muukásnak a családjára és 
a jövőjére kell gondolnia, a korcsmázás és a jövő 
pedig kizárja egymást. De nem csak az anyagi, 
hanem az egészségi szempontok is mérvadók a 
korcsmák szükséges vagy szükségtelen, hasznos 
vagy káros voltának elbírálásánál. 

Már-már köztudattá válik, hogy a szeszfo-
gyasztás káros belolyással van az emberi nem fej-
lődésére s hogy egész generácziókat elkorcsosit. 
És mégis akadnak lelketlen emberek a kik — 
magukat a munkások barátaiként mutatva be — 
a korcsmákra zengnek dicshimnuszokat! 

A felvilágosodottak,  a jobbik kötelessége a 
korcsmák ellen küzdeni. Zárjuk be vasárnap a 
korcsmákat és nyissunk munkás kaszinókat, lé-
tesítsünk minden községben olvasó termet. Ezek-
ben pihenje ki a munkás vasárnap fáradtságát, 
ezekben üdüljön szelleme. Ezekben igyekezzenek 
a munkást a szövetkezeti eszmének megnyerni. 

A szövetkezetbe lépett munkás kerülni fogjí 
a korcsmát, atyailag fog  gondoskodni családjáról 
és jövőjéről. A megelégedett munkás pedig leg-
hasznosabb polgára az államnak. B. I. 

K FÉ LÉ K. 
. — Adakozás a madéfalvi  emlékszobor 

javára. A nevezett czélra Gy.-Sztmiklós község 
képviselő testülete saját pénztárából ICO frtot,  Nagy 
Ferencz megyei kiadó ur 1 frtot  adományozott. 
Jelen számunkban ki van mutatva 101 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés . J712 frt  60 kr. 

Főösszeg . ~28ÍFfrt 50~kr. 
Azaz: Kétezer nyolczsiáz tizenhárom forint 50 kr. 

Továbbá Csikmegye törvényhatósága ugyan-
azon czélra 500 frtot  adományozott, mely összeg 
a végrehajtó-bizottság pénztárnoka által takarék-
pénztárba helyeztetett. 

Fogadja a nemes megye és különösen annak 
igen tisztelt vezetői, valamint a nemes szivü ada-
kozók a szent ügy nevében leghálásabb köszöne-
tünket. 

— A tisztújító közgyűlésre a meghívók 
vármegyénk főispánja  által már aláírattak s a na-
pokban fognak  a törvényhatósági bizottság tagjai 
részére szótküldetni. A deczember 19-én tartandó 
tisztújító közgyűlés iránt megyeszerte nagy az ér-
deklődés, mennyiben 2 - 3 fontos  állás birtokába 
többen óhajtanak jutni, s így ezeknél a küzdelem 
is élénknek ígérkezik. 

— üj kanonok. A király B á l i n t László 
kerületi esperest és bereczki plébánost és K i s s 
Gusztáv alesperest, egykori somlyói főgimnáziumi 
aligazgatót az erdélyi róm. kath. székes kápta-
lan tiszteletbeli kanonokjaivá nevezte ki. 

— Hadéfalvi  emlékügy. A madéfalvi 
állandó emlék fölállítására  vonatkozó bővebb s 
általánosabb határozatok hozatala végett a szü-
kebbkőrü bizottság a f.  évi deczember 8-ára a 

nagybizottság gyűlését egybehívni elrendelvén, a 
meghívók már szétküldettek. Ez úttal is felhívjuk 
a nagybizottság igen tisztelt tagjait, hogy — te 
kintettel arra, miszerint ezen gyűlés lesz hivatva, 
hogy a madéfalvi  emlék fölállításában  a legérdem-
l'gesb határozatokat meg tegye — ama gyűlésre 
megjelenni szíveskedjenek. 

— Választási mozgalom. A megyei tör-
vényhatósági bizottságnak gyergyószentmiklósi tag-
jai a közelgő tisztújításra vonatkozó elöértekezlet 
tárgyában a következő felhívást  bocsátották a 
gyergyói tagokhoz. Az 1895. évi deczember 19-én 
megejtendő általános tisztujitásnak ama kiváló fon-
tossága, hogy a közigazgatásnak napirenden levő 
államosítása miatt a tisztújítás körüli választói jo-
gunkat, valószínűleg utoljára gyakorolhatjuk; hogy 
a tisztújítást megelőző, egyik másik oldalról ki-
maradni nem szokott zaklatásoktól a törvényható-
sági bizottsági tagok megkíméltessenek, és hogy 
ugy a tisztviselők megválasztása az egész vonalon, 
valamint Gyergyónak a közoktatás, közgazdaság, 
közlekedés és egyéb specziális érdekei most külö-
nösen megkívánják, hogy a törvényhatósági bizott-
ságnak gyergyói tagjai már előlegesen egyöntetű 
megállapodásra jöjjenek, s mint egy test és lélek 
jelenjenek meg a szavazó-urnánál és a törvényha-
tósági közgyűléseken, azon elhatározást érlelték 
meg bennünk, hogy a gyergyó-részi törvényható-
sági bizottsági tagokat az 1895. évi deczember 
hó 7-en d. u. 2 órakor Gyergyó-Szentmiklós köz-
ségháza nagytermében tartandó előleges értekez-
letre azon kérés mellett hívjuk meg, hogy a közjó 
érdekében okvetetlenül megjelenni szíveskedjék és 
addig is a megejtendő tisztújításra vonatkozólag 
ne tessék kötelező ígéretet tenni. Gyergyó-Szent-
miklóson, 1895. decz. 1. Aláirva : a törvényható-
sági bizottságnak a tiszti állásokra nem pályázó 
gyergyószentmiklósi tagjai által. 

— A gyergyói róm. kath. tanitó-egye-
sület a f.  évi november hó 6-ára csomafalvára 
összehívott közgyűlését az ott uralkodó járvány 
miatt nem tarthatván meg, rendes őszi közgyűlé-
sét deczember 10-én d. e. fél  9 órától kezdődüleg 
a gyergyóalfalvi  állami felső  népiskolánál fogja 
megtartani, melyre a t. tagokat és a tanügy bará-
tokat tisztelettel meghívja. 

— Társas estély. A gyergyószentmiklósi 
„szegény tanulókat segélyező egyesület" 3-ik tár-
sas estélyét az ifjúság  rendezése mellett nov. hó 
30-án (szombaton) tartotta meg a Laurenczy-féle 
teremben. Az estélyen oly nagy, szép, diszes kö-
zönség vett részt, hogy az bármely elite bálnak 
is beillett volna. Hát még a buzgó házi asszonyok 
Csiky Kálmánné, Lázár Lukácsné, Kálmán Ist-
vánná úrnők; és házi leányok: Szász Ktelka, 
ltömer Ilka, Nóvák Anna és Lázár Ninuska úr-
hölgyek teljesen megkönnyítették a rendezőség 
dolgát, nem kíméltek időt, fáradtságot  az est si-
kerülése érdekében, s igazi kedves háziassággal 
végezték el teendőiket. Az estély fényét  a „Czíte-
rás" cz. operette „Szerelmi kettős" éneke képezte, 
oly gyönyörűen összehangzásba s elbájolva lett 
előadva Csiky Ilona, Nóvák Marcsa úrhölgyek és 
Páll Venczel ur állal, hogy a közönség szűnni 
nem akaró lelkeseedéssel tapsolta s éljenezte meg 
a szereplőket. Az estély meglepetései között a 
„Hűtlenség bűnhődése" czimü néma játék Kálmán 
Istvánná úrnő szakavatott rendezése mellett di-
cséretesen említendő meg. A darab szereplőit Orel 
Dezső ur (Lysender), Vákár Lajosné urnő (Lelia 
k. a.), Csergő Erzsi úrhölgy (szobaleány), a kö-
zönség ügyes alakításaikért elismerőleg tapsolt 
meg. Az estélyen tánezszünet alatt, volt. még árve-
rezés is, még pedig amerikai módon, a kedves 
háziasszonyaink 1 üveg pezsgőt és két üveg veres 
bort bocsájtottak közié a jótékony czélért. Zajos 
vidámságot okozott az András napi frauezia  né-
gyes, a mely az eltánczolásra a tánezosok között 
sorsolással lett eldöntve. A mulatság szakadatlan 
vidámsággal és kedélyességgel párosulva és a jó 
tánczokkal fűszerezve,  egész reggeli 4 óráig tar-
tott. A négyeseket 30 pár tánczolta. Bevétel 70 
frton  felül  volt. Mielőtt a jelen volt szebbnél-szebb 
leányok neveit emlékképpen az estély iránt, itt 
megörökíteném, nem mulaszthatom el a szegény 
tanuló gyermekek nevében az érdeklődő s az es-
télyen megjelent közönségnek leghálásabb köszö-
netet nyilvánítani. Jelen voltak: Fejér Véri, Bo-
csánczy Jolán, Szász Etelka, Rümer Vilma, Lázár 
Hedvig, Rümer lika, Csiky Ilona, Lázár Emma, 
Czárán Berta, Mélik Elza (Remete), Csiky Anna, 
Csergő Erzsi, Karácsony Ninka, Jánosi Viza (Új-
falu),  Nóvák Anna, Nagy Etelka, Lázár Ninuska, 
Nóvák Marcsa, Kiss Máriczi, Nagy Bella, Vákár 
Blanka, Gergő Lenke. »d. 

— A csikkarczfalvi  Olvasókör javára 
november hó 23-án tartott tánczestély alkalmával 
felülfizettek  : Mihály Ferenczné ő nagysága 2 frtot, 
Rancz János, dr. Tóth József,  Fejér Endre, Hankó 
gyógyszerész, Szőcs István, Karácson János, Krausz 
Mihály, ifj.  Antal János. iţj. Antal Albert, Baczoni 
Lajos, Gergely Antal, Gidró Mátyás, Gegő István 
50—50 krt, Bara János, Antal Péter 1—1 frtot, 
Kató József,  Németh JózBef  20—20 krt, Német 
János 30 krt. Fogadják a szíves felülfizetők  a ne-
mes czélért hozott áldozatukért az olvasókör há-
lás köszönetét. 

— A „Gyergyóditróikorcsolya-egylet" 
f.  évi november bó 23 án pompásan sikerült fillér-
est élyt rendezett, melyen Ditró értelmisége és mind-
két nembeli arany ifjúságának  virágja adott talál-
kát egymásnak. A mi az estélyt a lefolyt  őszön 
rendezett hasonló mulatságok fölé  helyezte s er-
kölcsi sikerét s fényét  leginkább emelte, ez azon 
körülmény, hogy a rendezőség az egyhangú tánezon 
kívül még egyéb nemes szórakozást nyújtó ponto-
kat is vett fel  az estély programmjába; a meny-
nyiben a korcsolya-egylet hölgytagjai közül Fülöp 
Mariska és Lukáts Mariska kedves czimbalomjá-
tékukkal gyönyörködtették a jelenvolt elegáns kö-
zönséget. Gábosy L. polg. isk. tan. pedig Pósának 
„A rózsa tolvaj" czimü remek költeményét szavalta 
el, élénk tetszésnyilvánításoktól kisérve. Tíz pár 
tánczolta az első négyest s a jókedv oly magasra 
hágott, hogy még a legények „senior"-a is tánezra 
perdült s a mulatságnak csak a késő hajnali órák 
vetettek véget. Felültizeitek: Miklós Ilka, Karsai 
Sámuelné 1 — 1 kor., Miklós István 2 koronát. Az 
estély 24 kor. s 20 fillér  tiszta jövedelmet hozott 
az egylet pénztárába, melyért ugy a szíves felül-
fizetők,  valamint az ügybuzgó közreműködők fo-
gadják ez uton is az egylet hálás köszönetét. 

— Öngyilkosság. Borszéki Fazakas Sán-
dor 43 éves, napszámos november li-én reggel 
hazulról eltűnt s többé vissza sem tért. 17-én 
odavaló Mezei István 11 éves és Szabó Márton 
9 éves fiuk  a közeli erdőben járván, egy fenyőfán 
felakasztva  levő férfit  pillantottak meg, mitől ijed-
tükben haza futottak  s az esetet otthon elbeszél-
ték. Erre az elöljáróság rögtön intézkedett a hulla 
felkeresése  iránt s abban az eltűnt Fazakas Sán-
dort ismerték fel,  a ki leánya előadása szerint a 
feletti  bujában követhette el az öngyilkosságot, 
hogy neje közelebbről elhalt, a miért igen sokat 
aggódott. 

— A pál inka áldozata. Ugyancsak Bor-
székből vettünk hírt arról, hogy odavaló Fazakas 
Ferencz mily rejtélyes uton szabadult meg része-
ges nejétől a mult hő utolsó napjaiban. Fazakas 
ugyanis Márkovics Pumán boltjából haza felé 
menve, az uton szembe találta nejét, de azt sem 
kérdezték egymástól ki hol járt és hová megy. 
Az nap estig Fazakasné nem tért haza, mi miatt 
férje  aggódni kezdett s más nap hajnalban a 
szomszédoknál neje után tudakozódott, azonban 
hollétét nem tudhatta meg. 7—8 óra tájban egyik 
szomszédasszonya azon hírrel lepte meg, hogy neje 
a közeli kőszikla aljában halva fekszik.  Ennek 
folytán  Fazakas többed magával a helyszínére 
sietett s megállapították, hogy neje a szikla tete-
jéről zuhant alá a mélységbe, mert annak tetején 
találták fel  nevezettnek keszkenőjét és egy fél 
liter űrtartalmú pálinkás üvegei üresen. Az orvosi 
látlelet a feltevést  megerősítette, mennyiben ma-
gas helyrőli leesés által okozott koponyacsont tő' 
rés és repedés lett a halál okául megállapítva. 

— Sertések behozatala Romániából. 
Több gyimesi lakós kérelmet intézett a földmive-
lési minisztériumhoz hízott sertéseknek Romániá-
ból Csikmegyébe szállithatására, engedély adásért, 
de a nevezett miniszter, tekintettel arra, hogy a 
Romániában még mindig uralgó sertésvész az ezen 
ragály által jóformán  egyedül megkímélt erdélyi 
vármegyékbe is könnyen behurczoltathatnak, a 
kérésnek ez időszerinti teljesítését megtagadta. 

— Lebukott a szekérről czimü hírünkre 
vonatkozólag id. Dainokos Antal Gyergyó-Csoma-
falváról  hosszabb észrevételt küldött be, melyben 
azou nézetét közli, hogy fia  nem volt ittas s hogy 
fia  nem esett le a szekérről s nem a miatt érte 
őt a halál. Ezeket szívesen közöljük, azonban a 
továbbiak kiderítése nem tartozik hozzánk. 

A papírkosárból. 
Lapunk valamelyik falusi  tréfás  olvasója, buzgó 

aggodalmában, egy uunlmas téli estén, tréfás  ter-
vezetet dolgozott ki lapunk jövó irányára és beosz-
tására nézvo s eine tervét készen megfogalmazva 
és szép kerek betűkkel leirva, „Krdeklödó" aláírás-
sal ellátott levél kíséretében bekiildütte lapunk ki-
adójához. Lapunk kiadójának esze ágában sincs 
ugyan, liogy a lapot eino tervezet szerint átalakít-
suk, de azért átadta azt a szerkerztóségnek mula-
tozás végett. Mi pedig nein tagadhatjuk meg olva-
sóinktól azt az élvezetet, hogy a tervezetet legalább 
nagyjában be ne mutassuk, komolyan kijelentve, 
hogy erősen távol állunk attól a gondolattól, mintha 
a „Csiki Lapok"-kai olyan furcsaságot  lehetne művelni 
mint a milyet a tervezet elvár. 

A tervezet ilyenképen szól: 
„Nagyérdemű olvasó közönség! 

Alattirt, mint a „Csiki Lapok" kiadója ós tu-
lajdonosa, lapomat az 1890. óv elejétóikét — egy-
mástól független  részre osztom egy kiadásban. 

Első, homlok része lesz : 
„CSIKI LAPOK" 

I. „ssabadelvű rész." 
Az iv második részén ; közepén hátul : 

II. Bsabadelvü „ellenzék." 
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Ezen Bzokatlan megosztás által lapomnak élén-
kebbé tételét és közhasznú hatásának emelését re-
mélem elérni. 

Ugyanis Csikmegye társadalma és olvasó kö-
zönsége két egymással ellentétes irány» irodalmi 
termékeket kiván. Mi egyiknek tetszik, az a másik-
nak unalmas s én mint laptulajdonos, gyakran hal-
lok panaszhaugokat. Egyik rész kifogásolja,  hogy 
igen világias színezetű ügyeket közöl ; a másik rész 
meg, hogy igen egyházias szellemű czikkek jelen-
nek meg lapomban. Végre mindkét rész azzal érve'l, 
hogy a lap elsó megalapításánál az ő pártja is köz-
reműködött s ez alapon formál  jogot saját irányá-
nak a lapban való érvényesi tésére. En tehát a ter-
vezett megosztás által, lapommal mindkét fól  jogos 
kívánalmának teszek eleget. Egyik az elsó, másik a 
második fél  ivén két fél  kívánalmát kielégítik. 

A ketté osztás által a „Csíki Lapok" többes 
számú czimónek a laptartalma is inkább megfelel  ; 
mert kettő lesz, nemcsak a közép összhajtás által, 
de irányára nézve is, .szabadelvű" és szabadelvű 
„ellenzék." 

De megfelel  a székely ember sajátos „kéteszü" 
tulajdonságainak is. Egyik eszével gondolkozik az 
első, másik eszével a második lap szerint. Zavarba 
azonban nem jön; mert külön felelős  szerkesztők 
neve alatt olvasván, maga az olvasó a tárgyilagos 
bírálat magaslatára emelkedik s önálló ítéletet al-
kotván ; ismerete tisztul. 

A „Csíki Lapok" maga is, csak így lehet hü 
kifejezője  Csikmegye társadalmi állapotának: két-
oldalulag mutatván be azt, — mint az eleven életben 
valósággal van — az érdeklődő idegen olvasó előtt is. 

A két tószomszéd közötti béke fentartása  fö-
lött magam őrködöm, mi annál könnyebb lesz, mert 
köztudomás szerint még az egyszerű székely szom-
szédok is, ha perbe keverednek egymással, rend-
szerint összefognak,  bemeunek a bírósághoz s bajos 
ügyük letárgyalása után egy liter bort elhasználva, 
a mint jöttek együttcsen, bákeségben döczögnek 
haza felé  ; . az irodalmi magaslaton álló széke-
lyek, magasabb műveltségükhöz képest, még béké-
sebben kijönnek anuál inkább, mert köztük a mű-
ködési Bzomszéd terep, a két szomszéd lapon éles 
összehajtás által lesz meghatarolva ; azon át egyik 
se törhet nyílt erőszak nélkül. 

A lap két részének synouim megkülönbözte-
tése is a béke fennmaradásának  kedvéért történik. 
Kiillevelezők pedig maguk határozzák meg, hogy 
beküldött czikkükkel melyik részen kivannak a nyil-
vánosság elé lépni a „Csíki Lapok"-ban. 

Végül a két irány közti saját egyéni véle-
ménynek igazolására vau még egy pár szóm. La-
pom nem politikai, de társadalmi, közgazdasági és 
szépirodalmi lap marad a jövőben is. Magam iro-
dalommal nem foglalkozom.  Századvégi kereskedő 
ember vagyok. Miként gazdagon borendezutt fényes 
üzletemben békésen megfér  egymás mellett ártatlan 
gnmini-labda és éles borotva, olvasó és divat ékszer, 
miként szent kép és szerelmi postagalamb, ima-
könyv és álomfejtő,  s minden kigondolható áruezikk ; 
mint egyaránt tisztelettel hajlok meg főispán  és 
kanonok, káplán és dandi előtt s mindeniknek a 
kért tárgyat szolgálom ki készségesen — szüksége 
szerint; ugy a papír is, melyet üzletemben raktá-
ron tartok, s melyre a ,Csíki Lapok"-at is interná-
cziónális gyorssajtommal nyomatom; — türelmes 
mint magam s a két irányú olvasó közönség min-
denikének szellemi igényét kiváltja kielégíteni. 

Szolgáljon mentségemül azon körülmény is, 
miszerint Csikmegye iró és olvasó közönsége szám-
ban kevesebb minthogy két kiilön álló ellentétes 
lapot fentarthatna.  Én egyetlen lappal, olcsó áron, 
mindkettőt adom s ezáltal még nemes versenyt is 
eszközlök az irói karban, mert mindkét párt a má-
sikat kívánván felülmúlni,  fokozottabb  tevékenység 
és kitartással működik s hátramaradottságunk előbbre 
vitelének leend lapom versenytere s hathatós emel-
tyűje ; nem ecyoldululag. de az érem mindkét ré-
szét megvilágítva ugyanazon ügyben. Ez által tehát 
még hazafias  szolgálatot is teszek a megyei köz-
ügynek, s nagyobb elterjedést remélek a „Csíki 
Lapok"-nak, mely mint páratlanul álló az országos 
hírlapi téren, a „kéteszü" leleményességnek, taka-
rékosság és egymás közötti atyafiságos  tiirelinesség-
nek találó szimbóluma a jövő évi ezredéves kiállí-
táson egy díszpéldányával feltűnést  is kelthet." 

Itt következnék az aláirás. 
A tervezet beküldőjét nem ismerhetjük, de 

elmés ötletét hajlandók vagyunk az unalmas falusi 
téli esték rovására írni, mert ha lapunkat csakugyan 
ilyen „kéteszii" reforniitásiiak  vetnők alá, azonnal 
ráfoghatnák  idegen olvasóink, hogy a lap elég „csiki 
— de nem „lapok." 

k y i l t t e R . * ) 
Mindazon barátaim és ismerőseimnek, a kik-

től Csíkból történt elköltözésem alkalmával sze-
mélyesen nem búcsúzhattam, ez uton moüdok Isten 
hozzádot. Tartsanak meg jó emlékükben I Egy-
szersmind tudatom, hogy a Csiki Erdőipar-Rész-
vény-Társaságnál igazgatói állásomról lemondottam. 

Tisztelettel 
Kaszab  Soma, 

(Lak. Budapesten, József-korul  !>. sz.) 

*) E 
nem vállal a 

rovat alatt megjelentekért 9cmmi felelűfiaéget 
Szerk. 

Szám 4094—1895. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FÓMUNKATÁHS GYEKGYÖIJAN: 
H O C H S C H I L D .LAJOS, 

KIADÓ- és LAPTULAJDOSOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy remetei 
özv. Balázs Lénárdné sz. Ivácson Katalin végre-
hajtatónak, odavaló Bakos Antalné sz. Balázs 
István Erzsébet végrehajtást szenvedő elleni 100 
frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő Remete 
község határán fekvő,  a remetei 227. sz. tjkvben 
foglalt  511. hrsz. a. 400 frt,  2874. hisz. a. 5 frt, 
2881a. hrsz. a. 10 frt,  3525. hrsz. a. 4 frt,  6708. 
hrsz. a. 4 frt,  10892., 10893. hrsz. a. 30 frt, 
19955., 19960. hrsz. a. IC frt,  20980. hrsz. a. 
7 frt,  22013. hrsz. a. 5. frt,  2G522. 2G523. hrsz. 
a. 10 frt,  26526., 26528., 2G531—2G533. hrsz. a. 
17 fit,  26763., 267C4. hrsz. a. 10 frt.  28334. 
hrsz. a. 3 frt,  30154. hrsz. a. 6 frt  becsértékü és 
az 1272. sz. tjkvben foglalt  7200., 7201. hrsz. a. 
31 frt  becsértékü egész ingatlanokra, Balázs Lé-
nárd István és Ivácson Katalin javára bekebele-
zett életfogytiglani  haszonélvezeti jogok sérelme 
nélkül a fennebbi  becsértékekben ezennel megál 
lapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1895. évi deczember 
hó 16-ik napján délelőtti 9 órakor Ilemete község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-álian jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Gy.-Szentmiklóson, 1895. évi szept hó 13. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekköuyvi hatóság. Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 4058-1891. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. jbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi hitelintézet'részvénytársaság vég-
rehajtatónak, Kelemen Imre (Andrásé) végrehaj-
tást szenvedő elleni 140 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében, a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Ditró község határán fekvő, 
a ditrói 42. sz. tjkvben foglalt  497/1. hrsz. alatti 
4 frt,  9812. hrsz. a. 2 frt,  9878. hrsz. a. 2 frt, 
10740., 10746. hrsz. a. 13 frt,  10857. hrsz. a. 27 
frt,  11290. hrsz. a. 6 frt,  11335. hrsz. a. 1 frt, 
11348. hrsz. a. 2 frt,  11698. hrsz. a. 6 frt,  12105. 

hrsz. a. 15 frt,  12417. hrsz. a. 16 frt,  12432. 
hrsz. a. 20 frt,  17263. hrsz. a. 17 frt,  19100., 
19101. hrsz. a. 14 frt,  29518. hrsz. a. 7 frt, 
29522. hrsz. a. 2 frt,  29523., 25924 hrsz. a. 47 
fit,  30279., 30283., 30284. hrsz. a. 17 frt,  30423., 
30424. hrsz. a. 4 frt  becsértékü; a 013. sz. tjkv.-
ben foglalt  897/2. hrsz. alatti 3 frt,  9879. hrsz. 
a. 2 frt,  10617. hrsz. a. 3 frt,  10629. hrsz. a. 1 
frt,  10858, hrsz. a. 7 frt,  11693., 11694., 11699. 
hrsz. a. 16 frt.  11705. hrsz. a. 11 frt,  29227.. 
29229. hrsz. a. 25 frt,  30280. hrsz. a. 6 frt  be> 
értékű; az 1152. sz. tjkvben foglalt  30686., 3r>(j$7. 
hrsz. a. 16 frt  becsértékü és az 1368. sz. tjkvben 
foglalt  27989-27997, hrsz. a. 74 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra a fentebbi  becsértékekben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. évi 
deczember hó 23-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

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-éu 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-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó Szentmiklóson 1895. évi szept. 
hó 25. napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljliiró. 

X^OiOIOiOÍOiOiQiOIQIQIOK^IQIQIOIOlC 

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 

Osils-SzexecLa/baja.. 

P o o L itt 1 /onha lnU bronz-, bőr-, fa-és  japán 
UbdN III K d p i l d l l m díszműáruk és fényűzési 

czikkek u. ni.: névjegytepsik és tárczák ; varró-, 
dohányzó- és íróasztal készletek; etagérek, fali 
fényképtartók,  kesztyű, zsebkendő és levélpapír 
dobozok ; díszes kiállítású hőmérők, tollállványok, 
kézi és asztali tükrök, himző eszközök, fénykép 
keretek ; fali  dísztárgyak cellulose-, bronz és ma-
jolikából ; fénykép  albumok és emlékkönyvek; ja-
páni levél és díszítési legyezők ; tajték-, boros-
tyánkő- és ezüst szivarszipkák ; dohány-, szivar-
és pénztárczák bőr- és fémből,  burnót szelenczék ; 
női kézi táskák; zsebkések, óralánczok, ollók, 
ruha-, haj- és bajuszkefék,  fésűk,  szemüvegek stb. 

az 1896. évre naptárak 
mintegy 30-féle,  külön-

a legújabb zenedarabok 
hegedű és zongorára, 
rózsalevelek, 25 szín-
ben selyempapírok, ka-

apró képek, 

Csak itt kaphatók 
böző tartalommal. 

Csak itt kaphatók 
Csak itt kaphatók 

rácsonyfa  díszítéshez papírok, kis 
dióhoz arany és ezüst pilék. 

Csak itt kaphatók könyvek^ifjuáág^^ra-
tok, az „Őrangyal" cz. ima- é3 énekkönyv és a 
„Lurdi gyógybalzsam", vagyis kílencznapi s más 
ájtatosságok, imák és énekek a lurdi szeplőtelen 
szent szűz tiszteletére. 

Csak itt kaphatók S n f i d z : £ e e k ö u y v e k , é 8 Z -
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K U N Z J Ó Z S E F ÉS T A R S A 
CS. és KIR. DDVABI SZÁLLÍTÓK 

m. kir. szabad, nagykereskedők és fehérnemű  gyárosok NAfiYVARAI). DKIIHKCZI'.N. 
Erdélyrészi ügynökség: Kassa Manó Kolozsvárit. 

T . cz. 
Van szerencsénk szíves tudomására hozni, miszerint Kolozsvárit, belmagvar-utcza l'J. sz. a. egy 

ÜGYNÖKSÉGI IRODÁT 
nyitottunk, melynek vezetésével Kasza Manó urat liiztuk meg, ki vászon, fehérnemű, 
divat és szőnyeg különlegességek nagy raktárunk összes mintáival liár.uikor, levél, te-
lefon  vagy személyes megkeresésre a nagyérdemű vevőközönség rendelkezésire áll. 

Kiváló figyelmet  fordilunk  menyasszonyi ke lengyék összeállítására, melyek legújabb 
divat szerint s minden igénynek megfelelően  raktárunkon készen is kaphatók, vagy tetszés 
szerint clkészittctlictők • ncmkülönl en nagy súlyt fektetünk  a női r u h á k vállalatára, melyek-
nek elkészíttetését igen jutányos árban gyorsan és pontosan eszközöljük. 

Mi'IIVIISI-ziiiiyi kelengyék fiilvéielére  — meirhivás folytán  ntazónkal tiármely vidékre is azonnal irányi tjük. 
Midin a I. vidéki vev.'i kBzünséi; kényelmére ezen DgynAkségi irodát meKiivitjuk. n'nit'ljllk. miszerint uzi'cmik, mely '13 nyes f.-iinallasn  óla .1 li'k'jolill hírnévnek Örvend, ezúttal is liártlopisilian loff  részeslllni. mit elére iü kérvi vagyunk 

1- :) 
kiváló tisztelettel 

KUNZ JÓZSEF és TÁBSA. 
[O O O O O O O O O O O 0 0 0 0 0 0 O O Q o O O O O O O O O O Q O O f l  3 

«5 

a 
VI 

tJ 

W 
Ci) 
o o 

o-
O-

a 
o 
o 
o 
o 

É 
O 
o 

o 
o 

Nyomatott Csik-SzeredAhan 1895. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" decz. 4-iki 50-ik számához. 
Szám 4159—1895. 

tikvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehajtatónak, remetei I'ortik 
János (kékes) és társai végrehajtást szenvedő el-
leni t>5 frt  tökekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, ltemete község határán fekvő,  a remetei 
3207. sz. tjkvben foglalt  401 (i. hrsz. a. 1 frt,  8100., 
9345. hrsz. a. 1 frt,  8333. hraz. a. 3 frt,  30618. 
hrsz. a. 3 frt,  8440. hrsz. a. 4 frt,  9412. hrsz. a. 
400 frt,  9818., 9819/1., 9820. hrsz. a. 23 frt, 
10715. hrsz. a. 3 frt,  1073G. hrsz. a. G frt.  11787. 
hrsz. a. 77 frt,  12959. hrsz. a. 7 frt,  19275. hrsz. 
a. 140 frt,  21357. hrsz. a. 2 frt.  24331 — 24333. 
hrsz. a. 3 frt,  270G5. hrsz. a. 2 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra ezennel megállapított árverést 
a fennebbi  becsértékekben elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi január 
hó 8-ik napján délelőtti 9 órakor Remete község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmébén a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

ívelt Gy.-Szentmiklóson, 1895. évi október hó 
7-ik napján. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pál l Venczel, 

kir. al.jliiró. 

Sz. 5345—1895. 

Sz. 1744—1895. / 
Árverezési hirdetmény. 

Alólirt községi elöljáróság által ezen-
nel közhírré tétetik, hogy Csik-Szentgyörgy 
kiissóg tulajdonát képező, a községtől mint-
egy 0 km. távolságra eső „Henesd" nevíl 
erdőrészben, Csík vármegye közig, erdőszeti 
bizottságának 4:5. szánm engedélye folytán 
500 drb 1270 m:i kinőtt fenyőfa  és pedig 
40 czm. vastagságon alul 11 db, 40—60 
ezni.-ig 395 db, 60 czméteren felül  94 db 
fa  Csik-Szentgyörgy község házánál vagy 
esetleg a helyszínén f.  1895. évi decz. 

hó 7-ik napján délelőtt 9 órakor kezdődő 
nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőnek el fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 10Í8 frt,  melynek lO°/o a 
árverezés előtt, árverezni kívánok által 
készpénzben leteendő. 

Az árverezési feltételek  Csik-Szentgyör-
gyön a körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alatt betekinthető. 

Kelt Csik-Szentgyürgvön, 
hó 25-én. 

1895. nov. 

Kánya Imre, 
bíró. 

Gergely Péter, 
körjegyző. 

Kérném addig venni , mig a készlet ta r t . 

T T EZ: T T 
az ALBERT BALÁZS vas- és awéláru üzletébe (Cs.-Szereda) 

az aczél korcsolyák s a szijjak, biztonsági jégpatkók. 
1 pár csavaros korcsolya 

Halifax 
nikkelezett „ 
jégpatkó szabályozható 

közönséges 

— frt  90 kr, 
1 50 
2 50 

80 „ 
. . 50 kr. 

Szijjak páronkint " 10, 12, 24, 30, 40 kr. 
• ÍVstai megrendelések azonnal eszközöltetnek utánvéttel vagy a pénz 
• előleges beküldése ellenében, csomagolásért és szállító-levélért 10 krt számi-
• tok fel.  1—* | 

J Egyszerre 5 p á r korcsolya megrendelésnél bé rmen tve küldöm bárhová . J 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy a gy.-
szentmiklósi hitelintézet végrehajtatónak nagysom-1 

kuti .Mátyás Adolf  és neje végrehajtást szenvedő 
elleni 1500 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-( 
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő, 
Ditró és Borszék községek határán fekvő,  a ditrói 
3540. sz. tjkvben loglalt 37048/3. hrsz. a. épület 
tulajdon és térhaszonélvezeli jogára 448 frt,  a 
szárhegyi II. 11. borszéki 286. sz. tjkvben foglalt. 
19/,. hrsz. a. ingatlan térhaszonélvezeti jogára 
144. frtban  az árverést ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1896. évi január hó 7-ik nap-
ján délelulti '.) órakor Horszék községházánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

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 értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
j-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
• lőleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-

mervényt átszolgáltatni. 
Kelt <;yergyó-Szentmiklóson, 1895. évi okt. 

iió 21. napján. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi lia'óság. 

Pál l Venczel, 
kir. aljbiró. 

Védjegy. 8 - £o 

F T R E N C Z-
(Sósborszesz) 

SI 

g ^ T Ö g ^ T S Z L - f é l e 
használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 

BV* 3 £ a p l i a t ó : 
Csik-Szeredában: Güzsy Árpid gyógytárában és Nagy Gyula kereskralétében. 
Székely-Udvarhely: Iludrogi A, ifj.  Kerzsv Antal, Kan zády K. K., Gál János, 

Gergely János ós Mátlié .Kínos kereskedőknél. 
Sz.-Kereszturon : Jacger J. gyógytárában ós I.ungyel László kereskedésében, 

valamint közvetlen 

VERTES LAJOS Sns-gyógytárában Lúgoson. 

m 

Valódi párisi gyártmány, eredeti csomagolásban, 
jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata sze-

rint teljesen biztos és ártalmatlan. 
Gummi és lialliólyag tuezíltonkint Fredeti cso-

magolásban 
Capottes americana (rövid) 
l'árisi női szivacska 
Irrigátor 
Kredeti pessarium oclusivum (I'eliporns / Men-

zinga tanár szerinti vezetővel 
.Szab. haviliaj elleni kötelék „Diana-öv" 

minden hölgynek nélkiilii/.liellen ! 
Gyűjtemény uraknak 
10 írtnyi megrendelésnél 10-15"/0 árkedvezmény Meg-

rendelések pontosan és diaerúten eszközökéinek. 
U E J j J J H J . «ász. és királyi szál., kötszer-

* gyártó. 
Budapest, IV. Koronaherczeg-utcza 17. ós Pária Rue 

Martelle 39. - Árjegyzék ingyen zárt borítékban. 

1- C.— 
a.— 5 — 
ü.— - fi.  -
1.80 5.— 
1 ,H0 - ÍÍ.5U 
:t.r»o - 5. -
3. -10.-

X  - — & 

H X X H H H H H X K H « 

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására 
liozni, miszerint a csikzsögödi égvényes, jod és vastartalmú 
gyógyfürdőn 

téli fürdőt rendeztem be, mely hetenkint csütörtökön és vasárnap a n. 
é. közönség rendelkezésére áll. 

Külön megrendelésre legalább három fürdő  igénybevé-
tel esetén bármely napon is készül meleg fürdő,  azonban ilyenkor szüksé-
ges azt legalább is egy órával előbb nálam, vagy a fürdőhelyiségben  meg-
rendelni. 

A fürdőhelyiség  minden alkalommal kellően fűtve  van. Kulon meg-
rendelésre kocsit is bocsátok rendelkezésre. 

Egyszersmind van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, miszerint 
f.  évi deczember 1-től kezdve naponta frisstültésü  zsögödi borvizet is szállí-
tok, melynek ára korsúnkint házhoz hordva 4 kr lesz. ^ « 

Megrendeléseket ugy a melegfürdőre,  valamint borvíz szállításra ello-
gad és a n. é. közönség becses pártfogását  kéri ^ 

Cs. Szercdában, 1895. november hó. , S í 

« KERTESZNE, jj 
^ 2 , Kedd-utcza saját ház. ^ 



Deczember 4 C S I K I L A P O K 50. szám. 

Hirdetmény. 
Z9ögöd község halárában a kÖ és fÖ-

v é n y kihasználása, a vadászat i jog, 
valamint a község tulajdonát képező cscrép-
gyár használata az 189G. évre nyilvános 
árverésen bérbe adó. 

Az árverési feltételek  Zsögöd község 
házánál a hivatalos napokon megtekinthetők. 

Árverezni szádékozók kötelesek a ki-
kiáltási ár lOVát, az árverezés megkezdése 
előtt bánatpénzképen az elöljáróság kezéhez 
letenni. 

Az árverezés Zsögöd község házánál 
f.  1895. évi (lcczeiuber lió 27-én (lélntsYn 
2 órakor fog  megtartatni. 

Az elöljáróság : 
Székedi Károly, 

3—3 biró. 
Szám 4028—1805. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 

első takarékpénztár végrehajtatónak várhegy-
galoczási Kopacz Demeter végrehajtást szenvedő 
elleni 101 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében, a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő, 
Ditró község határán fekvő,  a ditrói 2050. sz. 
tjkvben foglalt  22577., 22578., 22570. hrsz. a. 
egész ingatlanra az árverést 482 írtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlan az 1895. évi úeC2. 
hó 13-ik napján <1. e. 9 órakor Várhegy község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/u-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmíklóson, 1895. évi szept. 
hó 13-ik napján. 

Kir.járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbirú. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 6244—1895. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak 2047 lelket szám-

láló nügyközségben a községjegyzői állás 
üresedésbe jővén, annak betöltésére ezennel 
pályázatot hirdetek, s felliivom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, liogy az 
1883-ik t.-cz. 6. tj-ában körülírt minősítés-
ről szóló oklevéllel honossági és erkölcsi, 
valamint eddigi szolgálatukat igazoló bizo-
nyítványokkal felszerelt  folyamodványaikat 
hozzám 1895. évi üeczcmbcr 31-ig be-
zárólag adják be. 

A jegyző javadalmazása évi 400 iYt 
fizetés,  természetbeni lakás, 50 frt  irodai, 
25 frt  utazási átalány és a magán niui,k--
iatokért szabály rendeletileg megállapít' in 
dijak élvezete. 

Gy.-Szentmiklós, 1895. nov. 24-éu. 
2—3 N a g y Tamás . 

főszolgabíró. 

r<: I R O B E Y & C O M P . £ 
G É P G Y Á E O S O Z , 

B I I D 4 P £ S T , I X . kerület , R á k o s - u t c z a 5—9. szám. 
- Ajánlják — — 

„ R E C O R D " 
nevű 

uj szabadalmazott és jelesnek bizonyult 
egyesített lóhere-, l i iczerna- én más eféle  h ü v e l y e s e k e t cséplő- , lejtő- és t i sz t i tó -g£pí iket 

2—10 -A-ijeery-zélselí: és isöltséirvetések Isivánatra ing-yen é s "bérmentve. 

H I E D E T M E H _ _ 
A magyar osztály sorsjáték második osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és de 

czember 14-éig tart. 
Vételsorsjegyek — a mig a készlet tart — és pedig: 

egy egész sorsjegy 80 koronáért, 
egy tized sorsjegy 8 koronáért és 
egy huszad sorsjegy 4 koronáért 

az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással  szolgálnak. Meg 
rendelésekkel kérjük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest, 1895. november i-én. M a g y a r Osztálysorsjáték Igazgatósága. 
^ M á r 

1835. d e c s e m b e r l é 6 - 4 4 - i g 
ejtetik meg a 

MAGYAR OSZTÁLY-SORSJÁTÉK 
^ S y a s - y © * © E C 1 ^ n y l i u z á s a , 

melyben 21499 pénznyeremény kerül 

-4= a a c i i l l i ö 3 3 2 . 0 0 0 k o r o n a 

összértékben kisorsolásra, többek között egy 600,000 koronás jutalom 400,000, 200,000, 
100,000, 50,000 stb. stb. koronás nyereményekkel. 

A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben Egy millió korona. 
^ ^ S O D Î S Î e n r T T e l s : Á n - 1 egész 4 0 frt.  1 t i zed 4 frt. , S ^ S C l - l f e l  . | w 2 0 ^ 1 h u s z a d 2 M 

(1 ortoert 5 kr, ajanlott levelekért 15 kr, nyeremény-jegyzékért 10 kr fizetendő.) 
Ajánlja és szétküldi postautalvány ellenéten vagy utánvétellel is 

HEINTZE KÁROLY, főelárusitó, 
több s o r s j c g ^ á E i n á l n ' l S ü l ö n f S b  u f tn .W  ^ b i r t o k á b a n "y^oménykilátásokhoz jusson " " ' á g y o.,..él 

J o i leţjKUionTeiePD szamokat állítom .,S8Zo tetszés szerint egész, fél.  tized és hnsznclokból. -Jfea 
- = Siirgöny-cziui: Lo t tohe in tze Budapes t . = = - 2 - 2 

Nyomatott Gsík-Szeredában 1895. a kiadó" Györgyjakab Márton könyvnyomdájában: 


