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Szerkesztőségi Iroda: 
Csik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése, 

hová 

a lap szellemi 1 észét illető 
közlemények, 

előfizetési  pénzek 61 hir-
detnek küldendők. CSIKI LAKIK 

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 
M E a J E L E N I K -ivrTTJ-r-.-F;^ s Z E Í S X > . Á . 2 í T . 

3 -x&X 
Előflsetési  ár: 

Kgt'sz évre 4 frt. 
(KU]fi>ldre) 6 frt. 

Kélévre â frt. 
Negyedévre 1 frt. 

Egyes lap i ra 10 kr. 

Hirdetési dijak 
a lognlcsóbl>an 9ziiuiiuanak 
I Bélycgdiiért kiilön minden 
| lieiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri csikkek 
I soronként 10 krért közöl-

tetnek. 
^ i * •Kíí 

A fogyasztási  adóbérlet Csikban. 
Bámulatos az, hogy mit kell epy vár-

megye szegény lakosságának kiállni és ki-
szenvedni azért, hogy a pénzügyminiszter 
kasszája c>upán egy megyéből a fogyasztási 
adó czimén 10Ü - 150 ezer forinttal  jobban 
megteljen, mint az előz.ő évben. Nálunk 
Csikinegyében is. a pénzügyi hatóságok ugy 
az alsók, mint a felsők  fejőkbe  vették, hogy 
Csikmegyétől jó lesz ugy IHy6-ban, mint a 
rá következő évben 100 —150 ezer forinttal 
több adót venni be, mint eddig és a mit 
egyszer a fin&ncz  eszébe vesz, annak telje-
sülni is kell. A rec/ept igen könnyű, mely 
e végből használtatik s a mely már ki van 
próbálva mindenütt. Legelőször is az a hiba, 
vagy törvénytelenség követtetik el, hogy a 
fogyasztási  adó bérletet nem nyilvános ár-
verésen adják ki; azután jön a második fo-
gás. nevezetesen az, hogy a megyét feloszt-
ják két óriási fogyasztási  körzetre és ezeket 
kiadják nagy összegért valamely országos 
liirli nagy adóbérlőnek. Ha mindez megtör-
tént, a következmények önkényt hullanak a 
nagybérlők öleibe. Nevezetesen a pénzügyi 
hatóságok ugy fent,  mint lent ugy dédel-
getik az adó bérlőket, mintha ők volnának 
az állam megmentői. Igen természetes, hogy 
mindennt k a levét a nagy fogyasztó  kö-
zönség, mi szegény adózók isszuk meg. 

A fent  vázolt eset megtörtént Csikme-
gyében is. A csiki falvakban  az összes fo-
gyasztási adókat nyilvános árverés nélkül 
Káhán és Rubel a a háromszéki szeszgyá-
rosok kapták ki bérletbe. Az összeg, me-
lyet fizetnek,  kétségtelenül nagy, de éppen 
ez az átka a megye lakosságának, hogy ily 
nagy összegű adót mertek a bérlők meg-
ígérni, a mely összeg sehogy sem áll arány-
ban a rendes fogyasztásból  tisztességes mó-
don beszedhető adóval. 

Minthogy pedig a nevezett adóbérlő 
urak nem arról hiresek, hogy ők az állam-
nak a tul magas adót a saját zsebükből 
fizessék,  igen természetesen az adó csavar-
nak minden eszközét fel  fogják  használni 

larra, hogy a szegény nyomorult fogyasztó 
közönség fizesse  be azt a fogyasztási  adót, 
a mi jogosan nem volna kivethető a nic-| 
gyére, de a mit a bérlók felajánlottak  csak! 
azért, hogy ők kapják meg a bérletet. És 
csakugyan az egész megyében az adóbérlők 
meg is kapták a monopoliumot, s pedig nem 
csak arra, hogy senki fia  ebben a megyé-
ben szeszt más honnan nem hozathat, mint 
a három«zéki szeszgyárosoktól, a kik pedig 
nem csak 3 krajczárral drágában adják a 
szeszt, mint a milyen a budapesti ár, hanem 
a szesz fokában  is bizonyos előnyben része 
sülnek, sőt egyenesen kartellt is kötöttek, 
hogy másnak szeszt nem is adnak, mint 
csakis a fogyasztási  adóbérlőknek. Ilyen 
körülmények között ki van szolgáltatva a 
megye közönsége megkötött kézzel a bérlő 
uraknak. Ok tehetnek, a mit akarnak; olyan 
iiiilt adnak, a milyen tetszik, s olyan em-
bereket állitanak be k.mérőknek, a kiket 
ők akarnak s ha bármely törvénytelen erő-
szakoskodást, vagy mondjuk enyhébben, 
törvénytelen s/.ekirozást akarnak bárkivel 
szemben elkövetni, ezt tetszésük és belátá-
suk szerint megtehetik, inert ugy a magos, 
mint alantas pénzügyi hatóságok mintegy 
meg vannak delejezve, s a magán felek 
panaszai évekig elhúzódjak, mig a bérlők 
óhajai táviratilag rendeztetnek. 

A legszomorúbb Vgjgész dologban az, 
hogy a nagy fogyasztó  közönség csak nyeli 
a sok rossz italt drága árért, de az egyes 
hiába való erőlködésnek tartja a pénzügyi 
szempontokból folyó  áramlat ellen küzdeni 
Mi azonban mégis a saját közelebbi ható-
ságainktól elvárjuk az éber ellenőrzést. Azt 
hisszük, hogy ugy a közigazgatási főnökök, 
mint az országgyűlési képviselők nem fog-
ják szemeiket behunyni s meghallják majd 
a nép részéről felhangzó  panaszokat. Ugy 
ismerjük őket, hogy megfelelő  helyen kellő 
sulylyal és erélylyel latba fogják  vetni sza-
vaikat, a melyek nem lehetnek mások, mint. 
hogy az állani nem engedheti meg egy me-
gyének degenerálását csupán csak azért, 

hogy fogyasztási  adó czimén minél többet 
vegyen be. 

A fogyasztási  adóbérlők pedig szintén 
gondolják meg, hogy a helybeli és egyál-
talában minden fogyasztó  közönséggel szem-
ben a létező ellenszenvet csakis ugy győz-
hetik le, ha eljárásuk loyális és tisztességes 
lesz. E/.t elvárjuk, de követeljük is. 

Helyreigazítások. 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

A sokszoros „helyreigazításokéra becses en-
gedelmével van nekem is rövid, tárgyilagos reflek-
s/.iöm. 

M'nt olyan, ki a lefolyt  tiszt újításnál aktuális 
részt seninii tekintetben nem vettem, de a ki a 
mozzanatokat ismerem a „helyreigazitóku-hoz hozzá 
seiu szólanék, ba azok mindenike magán hordaná 
a valóságot, de inert becses lapja legutóbbi szá-
mában éppen olyan helyreigazítás van, mi ngy 
hiszem inkább „érdek sértés, mint az igazság"-nak 
folycmánya,  hozzá szólok s elmondom azt, a mit a 
„helyreigazításuk" felidéztek. 

Bartalís urnák igaza van, hogy Köllő btag 
az ablakon tört ki s nem az ajtón; s az is igaz, 
hogy Köllő btag részt vett a választáson, s azt 
megelőzőleg is, véleményének kifejezést  adott, de 
nem ugy, hogy „ajtósától neki ment volna, ba-
nem okos körültekintéssel, mások meggyőződésé-
nek tiszteletben való tartásával, mi azt hiszem 
neki semmi korü.menyek -között fel-  nem- róható. 
Avagy tán az a bűne, hogy nem fordult  el azok-
tól, kik elismeréssel intézik a közügyeket s kik-
n<k akaratával együtt ő is elősegítette az igaz 
ügyet ? 

Legyünk — mint Bartalis ur mondja — igaz-
ságosak. Kérdem igazság-e az, hol Köllő b. tagot, 
mint „birót" és nem mint tövényliatósági bizott-
sági tagot vádolja a méltósággal össze nem illő 
korteskedéssel. Illik ez? Avagy Köllő b. tagnak, 
mert „bíró" nem szabad a közigazgatásnál véle-
ményt nyilvánítani, a neki, mint választónak jog-
köréhez is tartozó választásnál? A választás alá 
esőnek uibi et orbi szabad korteskedni (tagadja 
meg Baitalis ur, hogy nem járt nálam, s majd-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Egy csiki székely Szt. Péter templomában. 

— Elmondja E. Kovács Gyula. — 

Mikor Csik-Szentdomokosról, a Krausz volt esen-
dór vendéglőjében jól megebédelve folytattam  uta-
mat az előttem addig csak névről ismert Csik-Sze-
reda felé,  mindig arról gondolkoztam, hogy mi min-
dent meg nem enged magának kirándulásai közt 
ínég az olyan serupulozus, aggályos természetű szí-
nész is, minőnek magamat ismerem. 

íme ! Eu ma este Szeredában Hamlettet fogom 
játszani és még délután háromkor a tornyát sem 
látom annak az ismeretlen városnak, melyben a szín-
padot a legjobb esetben még most épitik. Otthon, 
Kolozsváron, ily fontos  napon nem eresztek magam 
elé családom tagjain kivül se: it; nem gondolkozom 
semmiről csak a dán királyfi  rejtelmes dolgairól, s 
egész estig a nehezebb monologokat mórmolgatom, 
nehogy az indulatok rohamai között nyelven meg-
botoljék. íme most leszállok; nézegetem a madé-
falvi  veszedelem szomorú emlékű helyeit, s egé-
szen belebonyolodom ennek a csodálatos girbe-görbe 
ország szakadatlan élet-halál barczának elemzéseibe : 
egészen elfelejteném  Dániát, ha fel  nem fedezném 
azt a veszedelmes hasonlatosságot, hogy itt is rot-
had valami 

íme már 4 óra is elmúlt. Most érkezem be a 
Csillag fogadóba  hol nincs egyetlen szoba sem, 

melybe kültüzködhetnéin ; mert mind az öt, a mennyi 
rendesen rendelkezésre áll az utasoknak, a holnap 
kezdődő nagy vásárra le van foglalva.  A színpad 
kecskebakjait most rakják. Kulisszák, kortinák még 
mind összegöngyölve hevernek a különben elég tá-
gas és csinos nagy terem egyik oldalábnn. 

Hiit ez hagyján! Ez a direktor dolga. Sőt biz-
tosit, hogy a színpad hét órára fixumfertig  lesz. He-
lyes ! De nekem fedél  kell. Reggel óta Gytrgy^ 
Szentmiklósról idáig kocsin rázódva. Szeretnék fél-
órát pihenni, aztán kipakolni és Hamletre bepakolni. 
Annyit már kivettem a szinpad vázából és a rákép-
zelt alkotmányból, hogy a jobb oldali hátulsó kuli-
sza és a terein vég fala  közötti keskeny zugban 
fogok  öltözködni. 

— Direktor ur I Szállást 1 Ha ég, föld  össze 
szakad is. Az ivóban nem lakhatom, nem öltözköd-
hetem. 

Xa ! itt van valahára I Rég elküldtem ezt 
az embert. 

Van szállás, van I Tessék velem jönni! — 
szólal meg lihegve, egy a juliusi nap hevétől kiiz-
zadt, zilált, züllött külsejű, majdnem ijesztő csa-
vargó, milyenek ily vándor társaságok körül a meg-
érkezés után mindjárt össze szállingózni szoktak. 

Ez vezessen ? Mindegy ! Felültem fiakkeremre 
s hajtattam utána; a hidon tul, negyedik-ötödik ház 
előtt megállunk. 

Itt vagyunk I özvegy Azbéné átadja az utczai 
szobáját. Tessék megnézni. Fáin szállás I Mosolyog 
elégülten, a borravalóra gondolva, a magyar valjean. 

Jól van! Be a kuffert,  be a ládát! Persze a 
nagy ládát, melyben jelmezeim voltak, még a ven-
déglő udvaráról kellett külön oda szállítani. 

Bizony, bizony! Gyenge szállásocska. De ha-
bozui, válogatni hiábavaló idővesztegetés. 

Megesett a dolog. Eljátszottam Hamlettet. A 
kik ott voltak, tapsoltak. De nem sokan voltak. Meg-
vacsoráltam rosszul, hazamentem busán. Lefeküd-
tem fáradtan,  keuven^i.ü! éjféli  l'2és 1 óra között. 

Jól vau ez igy I Megérdemled. Ugy kei.\,c,-ohse 
nő be a fejed  lágya. 

Kinyujtózom I Nagyot roppan az ágy! írgál-
mas ég! még az kell, hogy leszakadjon C alakban 
kanyarogjam keresztül az éjszakát. 

Nem, nem szakadt le; mert ösztönszerűleg 
hirtelen gombolyagba rántottam össze magamat. Meg-
éreztem, hogy rövid. Hosszabb vagyok, mint az ágy. 
Vigyázz! Ki ne nyújtózkodj! mert még egy ily 
könnyelmii merénylet, mint az előbbi: kirúgod a 
végit, lejtőre jutBZ, s ki tudja hol állsz meg? 

Szerencsésen felvirradtam.  Másnap Betyár ken-
dője, harmadnap Don Caesár. Szép közönség, uri 
társaság, nehény derék katonatiszt szembetünóleg 
kimutatta, hogy menuyíre szeretné, ha minél jobban 
érezném ott magam. Hálára köteleztek. 

A vendéglősné szép asszony ; egész háznépén 
bizonyos tisztesség ömlött el; de szakácsnéja rossz 
volt. Lehet, hogy ő maga is boszankodott ezen; de 
a lényegen nem változtatott. 
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nem mindenik tagnál ?) s magának a v á 1 a s z t ó-
nak — Bartalis nr szerint —még véleményt sem 
szabad nyilvánítani? Igazság ez'.? Eféle  igazsá-
got nem kérOnk senkitől. A ki igy méri az igaz-
ságot, az kitüntetésre szerintem nem való. Lehet 
ezt vették észre azok, kik rá illetékesek voltak, 
s t á n s z o k n a k a m e g n y i l a t k o z á s a l e t t 
i g e n t e r h e s , mert az igazság kimondásától 
félni,  s azt tehernek tartani csak az hiszi, ki azt 
beismerni nem akarja, vagy nem képes. 

Remélem nem veszi zokon a „másik" jelölt 
most el nem tagadható kitüntetésképpen kétszeres 
szótöbbség mellett „főjegyzője"  a vármegyének, 
bogy a hol tisztaság, őszinte érzelem s ragaszko-
dás van a közügy-egyedek és mindenhez, ott min-
dig győzni fog  az .igazság". 

ügy legyen! 
Ennyit akartam megjegyezni csak. 

Egy thb. tag. 

Bartalis Ágost ornak. Azon állítására, hogy 
én ellene korteskedtem, már múltkori feleletemben 
kijelentettem, hogy az nem igaz. Ezt most is feuu 
tartom. Hogy Bartalis urat ki támadta és minő 
jogtalan támadás intéztetett ellene, arról nekem 
tudomásom még most sincsen és igy ő engem, hogy 
jogtalanul és igazság nélkül támadott meg ezt ér-
zem és tudom s ugyanezt kell, hogy érezze és 
tudja a főjegyzői  választásban részt vett törvény-
hatóság is. Hogy a törvényhatósági életben részt 
vevő birák méltóságukkal össze nem férő  dolgot 
müveinek, uj eszme. Nagyot nőjjön Bartalis ur azon 
bimbójából fesleni  kezdő igazságérzetével egye-
temben, a melylyel ez ügyben eljárt!11) 

Küllő  Ignácz. 

A rgyergyól sérelmek" egyike . 
Ferenczi Károly eaperes-plebános nrtól vettük a kiivetkezA 

sorokat: 
6 y . - S z e n t m i k l ó s , 1896. jan. 17. 

A „Csiki Lapok" mult évi 62-ik számában a 
„gyergyói sérelmek" czimü czikk kis (e) alá rej-
tőzött irója, volt gazda körünkről löbb valótlan-
ságot állítván és annak vezetőiről becsmérlőleg 
nyilatkozván : ha betegségem és egyéb fontosabb 
teendőim miatt későn is, de kötelességemnek tar-
tom válaszolni. 

Azt állítja kis (e) bogy a gazdakör tíz esz-
tendeig állott fenn  s ezen idő alatt a föld  kerek-
ségén semmit sem tett". A gazdakör vezetőiről 
pedig azt mondja, hogy „azok a tagokat rosszul 
informálták,  hogy a saját lustaságukat és hanyag-
ságukat a közgazdasági ügyek vezetése körül ezzel 
mentegessék." 

Sem egyik sem másik állítás nem való, ha-
nem igaz ez: 

*) Tért adtunk a választások ntóbajaiból származó kü-
lönböző nézeteknek, azért, bogy mkdenki jól kibeszélhesse 
magát. Mintán ez bőségesen megtüitínl, a vitát ezzel bezárjuk. 

Szerk. 

Házi asszonyom özvegy Ázbéné kitűnő kenye-
ret sütött. Megvétettem vele a szeglet nagykeres-
kedésben egy kisebb méretű kassai sonkát — Csík I 
és Kassa! — hihetetlen, de ugy van. Ázbéné ki-
tűnően megfőzte  és én mind a három nap minden 
alig izlelt ebéd és vacsora után hazamentem és neki 
ültein a sonkának. 

Nem is ebben rejlett nycmorii.*úgom. Han., 
ágy, í i iary 

Szegény Balázs • Alindlg eszemben vol' 
A ...il-társaság megalakultnak első v.v.y máz-
liik esztendejében felolvasta  eşyik trarikvm~liHtét 
inelyaek egyik húsé •• < - „ ^ j , 
boMMU asztalos voit. a átok nyojouil, hogy 
soha életében ki nem nyújtózkodhatott. Asztalos lé-
tére hol egy, hol más akadály miatt nem készíthe-
tett magának elég hosszú ágyat, vagy ha készitett 
is, semmiképen nem fekhetett  belé. Nem volt más 
óhajtása, álma, üdve, csak egy : ha ő egyszer az 
életben kedvére kinyújtózkodhatnék. Lehetetlen volt. 
Az a szegénység apró ördögei minden reményét min-
dig a beteljesedés pillanata előtt tönkre silányitot-
ták. A boldogtalan egyszer nyújtózkodhatott ki csak, 
mikor k i n y ú j t ó z t a t t á k . . 

Minő élet lehetett ezé az asztalosé, mikor én 
csak három éjszaka után is oly epesztő sóvárgással 
ismételgettem magamban : Csalj én egyszer kinyuj-
tózkodhatnám! 

(Vége k5v.) 

Gyergyóban a gazdakört még az egyesület 
kezdő éveiben O. M. ügyvéd ur megalakította; de 
mint közelebbről is tett, saját nyilatkozatából tu-
dom, mivel a központ többszöri kérése daczára 
semmi pénzbeli segélyt a kör fenntartására  nem 
adott s mivél a választmányi és közgyűléseken tett 
javaslatait állhatatosan elverték, nem csak a kör 
elnökségéről lemondott, hanem az egyletből is 
végleg kilépett s ezzel a kör is megszűnt. Alatt-
irtat az igazgató választmány 1889-ben két izben 
kért fel  arra, hogy a több év óta szünetelt gazda-
kört újból alakítsam meg. Ismertem a nehézsége-
ket, de mégis a nagy biztatásra, azon reményben 
fogtam  munkához, bogy okulva a múlton, a köz-
pont nem hagy cserben, mint az előbbi elnökkel 
tette. 

A szép számmal összejött alakuló gyűlésen 
felfejtettem  szándékomat, de a többség s neveze-
tesen a szárhegyi tagok azon voltak, hogy az 
eddigi módon hiábavalóság megalakulni, mert is-
merik már a központ jóindulatát, hanem alakul-
junk külön önálló egyesületté. 

Mégis próbaképpen 1890-ben megalakultunk. 
A központ a gyergyói tagok után befolyó  összeg-
ből megajánlott 20°/0-ot. 

De ezen összegbe nem értette az alapítók 
által adott tőke kamatjait. 

Bízva a jóakaratú támogatásba megindultunk 
1890-ben. 1891 ben kaptunk 15 frt  75 krt, 1892-
ben 19 frt  41 krt; 1893-ban 22 frt  68 krt, 1894-
ben 31 frt  53 krt és elengedtetett az 1891-ben 
visszatérítés kötelezettsége mellett adott előleg 34 
frt  35 kr. Összeg 123 frt  75 kr. Az egyesület 
bevesz évenként Gyergyót-ól 151 frtot.  Csekély 
erőnkkel szerzettünk 100 frton  1 triört, 1 szecska 
vágót 28 frton,  1 kézi vetőgépet 28 frton.  1 évig 
járattunk gazdasági lapot; lehetővé tettük a vető-
mag tisztaságát, a központtól kapott gazdasági 
magvakat kiosztottuk, rendelkezéseit — igen kevés 
volt — teljesítettük; fen  tartott nk a kapcsot az 
anyaegylettel, valahányszor csak tárgya valt vá-
lasztmányunknak letárgyaltuk, jelentésünket éven-
ként megtettük s négy év alatt mint egy tíz ta-
got nyertünk meg az egyletnek. 

Egy gazdakörnek a titkár adja a lelket, de 
a miénk Alfaluban  lakik, a kör érdekében sokat 
kell fáradni,  költekezni; kértünk részére tisztelet 
dijt, nem kaptunk; kértük, hogy a tenyészbika 
vásár itt is a községek javára tartassék meg, vá-
laszt rá junius 15-én kaptunk, mig a csórdák már 
rég künn voltak; ugyan akkor értesítettek arról 
is, hogy ha vetőmagvakat akarunk kiosztani ren-
deljünk a magkereskedésekből. 

Választmányunk látva, bogy ily támogatás-
sal igen kevésre lehet haladni, külön egylet ala-
kítását hozta javaslatba. A közgyűlés helyeselte a 
javaslatot, de az elnök közvetítő indítványára 
mégis azt határozta, — hogy csak az esetben 
váljunk el, ha a gyergyói tagsági dijakat rendel-
kezésünkre nem adnák. Tehát az elnök másodíz-
ben is az egjüttmaradásért küzd, s mégis a czikk-
iró ráfogja  a vezetőkre, hogy a tagokat rosszul 
informálták.  Okmányok beszéltek, azok lettek a 
gyűlés előtt felolvasva,  a vezetőknek nem kellett 
lustaságukat menteni, mert mindenki átlátta, hogy 
ilyen körülmények lös-öi' nem lehet a kört fenn-

| "ftaiíi. 
Sejtem, bogy kis (e) alatt az egyletnek 

! valamelyik tn~y tevékenységű vezetője rejlik. Jól 
itetii- v. iüi. |) t üiyan kicsiny helyre nem szorítja 
mnt is személyei, ile marad.,on csak ott, mert bi-
7.(i |.iiiieH"liatj.i r,i;igái, mikor tudva és akarva 
nem mond valót, s honfitársainak  a közügyben 
tett bármi csekély munkásságáért, kisebbítéssel, 
becsmérléssel és gyanúsítással fizet. 

Sokszor voltak kis (e)-nek — mikor érdekei 
ugy hozták — elismerő nyilatkozatai is a legya-
lázott vezetők egyike vagy másika iránt; de most 
már tudom, hogy azoknak éppen annyi értékűk 
vala, mint e gyalázkodásának, mert a forrás  ak-
kor is, most is tisztátalan volt. 

Kérem a tek. szerkesztő urat ezen rektifiká-
cziómat becses lapjábau közzétenni. •) 

A gazdakör  volt  e'nöke. 
*) Megvalljnk, nem azivesen adunk téri a parcziália 

érdek színezetével bíró felszólalásnak,  de mert a felszólaló 
személyes igazolás cziroén kíván nyilatkozni, ez okból a kSz-
érdekfinek  látszó ürügy czime alatt, a tárt meg nem tagad-
hattok. Szerk. 

K Ü L Ö I Í F É L É K . 
— Vármegyénk részvéte a millenáris 

Ünnepségeken. Az ország összes törvényhatósá-
gai mintegy versenyeznek abban, hogy mindenik a 
lehető leginpozánsabb módon vehessen részt hazánk 
ezredéves múltjának emlékünnepélyén, Budapesten. 
Csikvármegye som akar az utolsók között lenni a 
nemzeti nagy ünnep fényének  és díszének emelésé-
ben, s már is meghozta ós továbbra is megakarja 
hozni azon áldozatokat, melyek alkalmasok arra, 
hogy magát méltóképpen reproscntálhaasa az ünnep-
lők között. Felállított ugyanis a budapesti ezredéves 
kiállítás helyén egy székoly házat melléképületekkel 
együtt, azt bebutorozta, népviseleti öltünydarabokkal 
ellátta és látja, melyeknek költségei az óOUO frtot 
meghaladják; de ezzel netu akarván áldozatkészsé-
gét kimeríteni, intézkedni kiván arról is, hogy ac 
ország törvényhatóságai által előállítandó lovas ban-
dériumban egy újonnan készítendő díszes zászló 
alatt magát 5—0 taggal képviseltesse. Értesülésünk 
szerint e czólból főispán  ur ő méltósága e hó 27-ro 
értekezletre hivtn össze Riszner Józsefué,  Dapsy 
Frigyesné, Becze Antalné, Uyárfás  Lászlónó úrhöl-
gyeket, s Novotny Mariska és Domokos Róza kis-
asszonyokat annak megbeszélése végett, vájjon n 
bauderium zászlója nem lonne-o a kívánalomnak 
megfelelöleg  itthon kevesebb költséggel kiállítható 
a nélkül, hogy valamelyik budapesti gyáros bízat-
nék meg annak előállításával. A mint értesülünk a 
megjelent úrhölgyek lehetőnek jelentették ki a zász-
lónak itthon való előállítását, s annak elkészítésére 
közreműködésüket készséggel felajánlották.  A ban-
dériumnak kikből leendő összeállítása ezután fog 
megbeszélés tárgya lenni, s egyelőre csak a dísz-
ruhák és lófelszerelések  elkészítési árának megtu-
dása iránt intéztetett kérdés egyik budapesti czég-
hez. Természetes, bogy az érdemleges határozat 
meghozatala a törvényhatóságnak tartatik fenn. 

— Összetépett zászló. Élénken illusztrálja 
a székely embernek nemzeti szimbóluma iránti ér-
zékenységét azon botrányos eset, mely S.-Szent-
györgyön e hó 22-én történt. A sepsiszentgyörgy-
csikszeredai vasútvonal építésénél működő mérnöki 
kar február  15-re bált hirdetvén, arra a város 
intelligens közönségét veudégekül ohajtották meg-
hívni. Fényesnek Ígérkezett a bál, mert a város 
közönségéből több mint 200 vendég részvételére 
számítottak a mérnökök, kik még gazdagon be-
rendezett buffetjökböz  is hivatalosok lettek volna. 
Ki is tűzték az ilyenkor szokásos feli  é r -p i ros 
lobogójukat a város vendéglőjének és a bazár épü-
letének födelét  összekötő vassodronyra s ott len-
gett a dis7.es zászló „Mérnök Bál" feliiattal.  Pár 
nap múlva nyilt levelezőlapon fenyegető  sorokat 
kapott a rendezőség, hogy vonják be a/.t a zász-
lót, mert különben erőszakkal távolítják el, mint-
hogy az nem n e m z e t i s z in i i . Bár a rendőr-
ség eme fenyegető  levél folytán  a tervezett csínyre 
figyelmessé  lett téve, mégis a zászló foszlányokká 
tépetett és rudjáról leszaggattatott egyik éjjel, 
mely gyermekes cselekmény miatt nagy a fölhá-
borodás Sepsi-Szentgyörgyön. A mérnöki kar saját 
h i v a t a l o s j e l v é n y é n e k ilyetén képpen 
lett megsértése miatt a közönséghez intézett nyi-
latkozatában a tervezett mérnök bál megtartásáról 
lemondott. 

— Halálozás. A mulandóság üriik törvénye 
ismét áldozatot követelt macának az elókeló társa-
dalom sorából. Csikszépvizi báró W n r d e u e r Ödön 
postamester, kiben Böjthy Endre megyei árvaszé-
künk elnöke apósát gyászolja e hó 23-án (i-l-ik évé-
ben elhalálozott s temetése 2-l-én tüttént meg nagy 
részvét mellett. Halálát következő gyászjelentés hir-
deti : Alattirtak megszomorodott szívvel tudatják a 
feledhetlen  jó férj,  apa, nagyapa, testvér ús rokon 
báró Wartlener Ödönnek folyó  hó 23-án életének 
64-ik évében történt gyászos elhunytát. A megbol-
dogultnak hűlt tetemei folyó  hó 24-én d. u. '/>3 
órakor fognak  örök nyugalomra helyeztetni. Béke 
lengjen porni felett!  Csik-Szépviz, 1^90. január 
23-án. Báró Wardoner Ödönné Zabolai Csekine Ida. 
Leánya: báró Wardoner Etnma, férjo  Büjtliy Endre 
és gyermekeik. Fia: báró Wardoner Artliur, nejo 
Cserneki és Tarkeöi Desewffy  Ha s gyermekeik. 
Testvére: báró Wardener Rudolf  és gyermekei. Só-
gornője : báró Leuthner Marianna és gyermekei. 

— A „Gyergyószentmiklósi Dalegylet ' 
mely Kricsa Pét ér karnagy vezetése alatt őt év 
óta fennáll,  f.  év és hó 12-én tartotta évi rendes 
közgyűlését, melyen a következők lettek megvá-
lasztva: Tisztb. elnök Vákár Lukács, elnök Giac-
comuzzi János, jegyző K. Deér Kálmán, igazgató 
Buslig Gyula, pénztárnok Angi Mihály, gazda 
Kassay János, választmányi tagok : Lukátsíy Za-
kariás, Lázár Viktor, Merza Vilmos, Kricsa Káz-
mér, Kugler József,  László István, Sáska Mihály, 
Orel Dezső, Dobribán János, Pünkösti Imre, Varga 
János, Kalocsay Ferencz. Hogy a Dalegylet most 
jobb pártolásban részesül, mint az előbbi években, 
bizonyitja az, hogy ez évre már is több pártoló 
tagja iratkozott alá, mint a mult évben. 

— Korosolya-bál. A sz.-udvarhelyi kor-
csolya-egylet, egy hozzánk érkezett meghívója sze-
rint saját pénztára gyarapítására február  bó 5-én 
a „Budapest szálló" nagytermében zártkörű táncz-
estélyt rendez. 
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S z e r 3 c e e z t £ l l z e n e t e f e . 
Calioonak. Elég csinosan megirt közleményét, nagy 

s»jná latunkra nem adhatják, mert nem szeretnénk a reklám 
csitulásnak gyantájába esni. A/tán meg az is egy csepp aka-
dály, mert teţjesen nem értünk egyet nagys&ddal. Hagy ab-
ban a bálban kizárólag csak calikoban — mondják kartonban 
_ lehetne megjelenni s minden más toáletta onnan ki volna 
zárva, ezt sem a meghívón kikötve nem láttuk, sein semini-
fi'ln  illemszabályban megírva nem látta senki. Megesnék benne, 
ha épen Csíkszeredában járnánk elöl épen ilyen merev sza-
bályokkal. A karton bálokat ezelőtt vagy i'O esztendővel Hn-
.1.pesten épen a nőegyletck kezdeményezték, de rom azéit, 
hogy a karton valamely bálnak kizárólagos egyenruhája le-
gyen, hanem egyenesen azért, hogy a báli toálettek minél 
kevesebbe kerüljenek. E czélból a legelőkelőbb hölgyek jár-
tak elöl példával s öltöztek kartonba, hogy az ők példáját 
a kisebb módnak is kövessék. De liogv egy ilyen karton hál-
nak nevezett mulatságba más toalettben megjelenui ne lehet-
ne, vagy épen nem illenék, vagy hogy annak a kartonnak 
épen abból a végből kellene származnia, a mely a meghívón 
ajánlva van, e felett  vitatkozni nein lehet ugyan, ile moso-
lyogni igen. Túlhajtott fantáziáról  el lehet ugyan hinni sok 
mindent, — kivált ba van a ki elhitesse - például azt, hogy 
a „Csillag" nagyterme a királyi trónterein, de komoly észszol 
és megfontolással  mir csak olyant hisz el az ember, a mi-
nek alapja van. Ezzel szemben — a mint méltóztatik irni — 
igen természetes, hogy az, a ki caliko bálba czifra  selyem 
ruhát készíttetne s abban jelennék meg, nevetségessé tenné 
magát, de ha valaki egy már meglevő egyszerű rnháját, vagy 
épen egy egészen más szinfi  karton rnhát venne fel  és abban 
jelennék meg, a legkisetb kifogás  sem érheiné, mert egy ilyen 
bálnál a „karton" elnevezés végelemzésben csak annyit tesz, 
mint egyszerűség. A rendezőség sem akart egyebet jelezni, 
mikrr a bált „calikonak" nevezte, hanem igen helyesen, út-
ját akarta vágni a nálunk már a végtelenben járó éa a ne-
vétségig mlhţjtott relyem világnak, mely miatt nálunk már 
bált sem lehet rendezni, mert annak oktalan költségeit a mi 
közAnségiink nem győzi. Ezért lesz a „calikou-bál népes és 
igen szép bál, a hova Nagysád is nyugodtan eljöhet, habár 
nem mindenben értünk is egyet. 

T. Gy. urnák Ditró. Sajnálatunkra a szóban forgó 
közleményt nem kaptuk meg s e miatt becses kívánságának 
eleget nem tehettünk; ha azonban az idő előrehaladottsága 
mellett is annak közlését a közérdek szempontjából szüksé-
gesnek tartja, beküldés esetén utólag is közre adhatjuk. 

As „E. Gasda" szerkesztőségének. Bármily jó indu-
lattal vagynnk az „E. G." iránt, de arról addig nem nyilat-
kozhatunk, mig nem látjnk. 

Sz. 1197/1895. 
ő FELSÉGE A KIRÁLY NEVÉBEN! 
A csíkszeredai kir. járás- mint bnntelohiró-

pénzbíintetéssel büntetve volt, mindamellett beis 
mérésére, a cselekmény régi voltára, mint nyoma-
tékos enyhítő körülményekre való tekintettel a 

rág rágalmazás vétsége miatt vádolt Koncz József  b , k - 9 2 - §*sa alkalmazásával kiszabott büntetés 

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

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

KIADÓ- éa LAPTULAJ IKMOS: 
GYÖRGYJAKAB UÁRTON. 

s társai bünügyében hozta a következő 
í t é l e t e t 

Koncz Józsej (—) a Bálint Lázár sérelmére 
elkövetett a btk. 25S. §-sa szerint minősülő rá-
galmazás vétségében Cstszér Pető (—) Farao Si-
mon (—) vádlottak rágalmozás vétségében a btk. 
ti'J. § su a) p. alapján, mint bűnsegédek bünösök-
nek nyilváníttatnak; miért Koncz József  a btk. 
258. alapján a btk. 02. §-a alkalmazása mel-
lett (80) nyolczvan írt fű,  (20) busz forint  mellék-
büntetésre, Csiszér Pető a btk. 258., 72., G6. §§-sai 
alapján (50) ötven lorint fő,  (10) tiz forint  mel-
lék-, Farao8.ugyanazon szakaszok alapján (20) busz 
frt  fő,  tíz Irt mel. büntetésre Ítéltetnek. A pénzbün-
tetések az 1892. évi 27. t. cz. 3. §-ában felhozott  czé-
lokra jelen ítélet jogerőre emelkedése után 15 nap 
alatt végrehajtás terhe mellett ezeii kir. jbiróság-
hoz fi/.etendők;  behajthatatlanság esetéii Koncz 
Józseffel  szemben 10 napi, Csiszér Petővel szem-
ben G napi, Farao Simonnal szemben 3 napi fog-
házbüntetési •e változtatik át; elitéltetnek a felme-
rülendő büniigyi költségek hordozására Bálint Lá-
zár sértett részére kártalanítás tejében (20) busz 
frtnak  ezen ítélet jogerőre emelkedése után 15 
nap alatt végrehajtás terhe mellett való engedel-
mes megfizetésére  köteleztetnek. 

Gergely György (—) Töke József  (—) vád-
lottak a Bálinti) Lázár sérelmére állítólag elköve-
tett, a btk. 268. §-sa szerint minősülő rágalmazás 
vétség vádja alólfelmentetnek. 

I n d o k o k : 
Az 1890. évi november hó 15-én 2183. bfsz. 

alatt Koncz József  iskolaszéki gondnok a esik-
szépvizi iskolaszék nevében Bálint Lázár csikszent-
miklósi lelkész ellen a csíkszeredai kir. törvény-
széknél ama feljelentést  tette; hogy Bálint Lázár 
a Reinisch apát-kanonok által a csikszépvizi iskola 
részére hagyományozott, 200 frt  úrbéri kötvénynek 
kamatait 1675 évi ju'ius 1 tői — tehát nem ke-
vesebb mint 14, 15 éven keresztül — felvette  s 
a helyett, hogy azt a csikszépvizi községi iskola 

vádlott véleményével arányban állapíttatott meg. 
Annak igazolására, hogy Gergely György és 

Tőke József  terheltek az értekezleten jelen voltak 
s abban részt vettek volna, Csiszér Pető vádlott-
nak vallomása forogván  fenn,  minthogy ez a bű-
nösség kimondására jogszerű bizonyítékot nem ké-
pez, terheltek felmentendők  voltak a vád alól. 

Végül elitélt vádlottak bűnösségükből kifo-
lyólag kötelezendők voltak kártérítésre az elj. 
szab. 107. §-sa alapján a felmerülendő  bünügyi 
költségek hordozására. 

Csik-Szereda, 1895. május 16-án. 
G e c z ö Béla , s. k. 

kir. a|j. bíró 
Ennyit most egyelőre a nemtelen rágalma-

zóim és liecsületrablóiinmal szemben 1 A többiekkel 
is, kik évek bosszú során át hasonló ördögi szel-
lemben jártak el velem szemben, rövid idő alatt 
hasonló alakban fogok  beszámolni. Annyit azonban 
előre is jelezhetek, hogy három egyforma  szent 
széki ítélet a többi ellenein emelt hamis vádak és 
gálád rágalmak alól is felmentett;  és igy amaz 
elégtétel is, melyet a tek. alispán ur a mult évi 
augusztus 27-én tartott törvényhatósági gyűlésen 
emlegetett, meg van adva, csak — fájdalom  — 
nem a gonoszak szája ize szerint, hanem a tiszta 
igazságnak megfelelően,-a  mely aztán nemsokára 
be is lesz a n. é. olvasó közönségnek mutatva. 

Bnlinth Lt'iy.i'ir, 
plébános. 

Sz. 3458-1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
Csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

! könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csíkszeredai 
'takarékpénztár részvén)társaság végrehajtatónak 
Xántus János hagyatéka végrehajtást szenvedő 
elleni 130 frt  tőke követelés és járulékai iránti 
végrehajtása ügyében, a csíkszeredai kir. törvény-

pénztárába a hagyományos szándékához képest szor-1 s/ék területén lévő, Csik-Taplocza község határán 
galmas tanuló gyermekek részére tankönyvekre át-! fekvő,  a cMktaploczai 474. sz. tjkvben foglalt 

N ¥ I L T T É R . * ) 
Nyilatkozat 

Alólirt kinyilvánítom, hogy 1895. évi nov. 
havában Jakab Antal főginmáziaini  tanár nrat, 
csiksomlyói lakost, a hozzá intézett nyilt lapokon, 
ha becsületében sértettem volna, ezt a nyilvános-
ság előtt ezennel visszavonom. 

Csik-Szereda, 189G. jan. 24-én. 
Lux Sándor. 

Köszönet nyilvánítás. 
Alattirt m. kir. pénzügyőri szakasz legény-

sége hálás köszönetet mond dr. Molnár Károly 
kezelő és dr. Filep Sándor közreműködő orvos 
uraknak, hogy Tmcza János bajtársukat halálos 
betegségéből felgyógyították,  ki most a legjobb 
egészségnek örvend. Az Isten éltesse az orvos 
urakat számtalan éveken át, hogy még sok szen-
vedő embernek adhassák vissza egészségét. 

M. kir. pénzügyőri szakasz 
Csik-Szeredán, 1896 januír 27-én. 

Csibi/  Lajos, 
m. kir. p. Q. szemlész. 

„Ai iskolapénz." 
E czim alatt a Sepsí-Szentgyörgyön meg je-

lenő „Székely Nemzet" 1890. novemlier 20-án 179. 
számának hírrovatában azon alávaló rágalom lett 
vala világgá bocsátva, mintha alattirt a csikszép-
vizi iskola pénztárának kárára a Reiuisch-féle  alap 
13 fit  évi kamatját 14 éven át elsikkasztottam 
volna s ugyanezen ügyben szépvizi Koncz József 
és társai ugyanekkor a csíkszeredai kir. törvény-
széknél bűnvádi feljelentést  is tettek vala ellenem. 
E jelzett hírlapi közleményre adott válaszomban 
jeleztem vala, hogy ba majd az ezen ügyben in-
dított vizsgálat befejezést  nyer, az idevonatkozó 
Ítéleteket a lapok rendelkezésére fogom  bocsátani, 
hogy igy a félrevezetett  olvasóközönség ugyanazon 
az aton, a melyen megrágalmaztatásom "történt, 
meghnrczolt becsületem és jó hírnevem megtorlásá-
ról is tudomást szerezzen. 

Eljnték már abba a szerencsés helyzetbe, 
hogy ez ígéretemet teljesíthessem. Llevonatkozólag 
közrebocsátom a csíkszeredai kir. járásbíróság íté-
letét egész terjedelmében, melyen a marosvásárhe-
lyi kir. ítélőtábla 1895. jnnins 18-án 1172. számú 
ítéletében csak annyi változtatást tett, hogy Farao 
Simon örm. szert, lelkészt állítólag kellő bizonyí-
tékok hiányában felmentette,  Csiszér Petőt pedig 
bűntettesnek mondotta ki és ezt igy a magas Ku 
ria 1895. évi nov. 28-án 3058. bfvny  számú vég-
zésében helyben hagyta. 

*) E rovat alatt megjelentekért genuni felelősséget 
Mm vállal a Szert 

szolgáltatta volna, 140 frtot  elsikkasztott. 
Ezen bűnvádi feljelentést  az erdélyi róm. 

katli. püspökségnek alatti nyilatkozata alapján a 

végrehajtást szenvedő tulajdonát képező következő 
ingatlanokra: a 3. rsz. 2726. hrsz. szántóra 3 frt, 
4. rsz. 32(12/1. lirsz. szántó 7 frt.  6: rsz. 5007/2. 

kir. törvényszék elvetette, ezen elvetési határoza- i hrsz. kaszálóra 4 frt,  7 rsz. 5559. hrsz. kaszálóra 
tot ugy a tek. kir. itélő-tábla, mint a nmélt. m.;4 frt,  rsz. 6570)1. Jirsz. kaszálóra 11 frt,  9. 
kir. Kúria helyben hagyta. Ezen határozat alapján' r*z. 8343/1., 8343(>/2. hisz. kaszálóra 25 frt,  10. 
Bálinth Lázár sértett hamis vád, illetőleg rágal-jrsz. 9091/1. lirsz. kaszálóra 4 frt,  11. rsz. 4169/1., 
mazás vétsége miatt emelt vádat Koncz József  s 14168., 4171., 4170. lirsz. szántó 7 frt,  12. rsz. 
vádiott társai ellen, de a bevezett bünvizsgálat s'2725/1. hrsz. kaszálóra 6 frt,  13. rsz. 4169. lirsz. 
tárgyalás adatai Bálintb Lázárral szemben a sík- szántó 2 frtban  ezennel meghatározott kikiáltási 
kasztásbüncselrkményének megállapithatásárasem-Játban ; továbbá a csiktaploczai 736. sz. tjkvben 
mi alapos támpontot nem nyújtottak. i foglalt  ingatlannak nem csak végrehajtást szenvedő 

Koncz József  vádlott beismerte, hogy több | A. 3. alatti Xántus János l/6 rész jutalékra, ba-
iskolaszéki tagokkal : Csiszér Pető és Farao Si- nem a végrehajtási törv. 156. §. a) pontja alap-
monnal — másokra nem emlékszik — gyűlésen ján az A. 1. alatti Xántus Józset id. alszegi, ki-
kivül 1890. november 15-én együttesen abban ál- nek neje Kovács Veronika, és a B. 4—7. alatti 
lapodtak meg, hogy Bálint Lázár ellen sikkasztás kiskorúak Xántus János, Regina, Lina és Rózália 
miatt a bűnvádi feljelentést  megteszik s beismerte társtulajdonosok, másik rész jutalékára is, azaz 
Csiszér Pető. hogy a bűnvádi feljelentést  ő mon- az egész ingatlanra, még pedig az 1881. évi 60. 
ilotta tollba Koncz Józsefnek;  Koncz József  beis- t.-c/.. 163. § ál>an irt azon korlátozással, hogjr a 
merte, hogy ö irta a fe|j-|ente»i  s azt a kir. tör- jelen árverés alapiául szolgáló követelés jelzálogi 
vényszekliez ö is nyújtotta be; ezen mindkét ter- békeblezését, megelőzőig C. 1. alatt id. Xántus 
beit valja, hogy anuz előleges értekezleten Farao János, kinek neje Incze Juliánná, és C. 4. alatt 
Simon, miután jelen volt, abban részt vett, ki val-
lomása szerint nem emlékezik ugyan a történtekre, 
de hatáiozottan még sem tagadja ugyanazon érte-
kezleten való jelenlétét. 

Tekintve ezek szerint, hogy Koncz József 
olyan bűnvádi feljelentést  telt sértett ellen, hogy 
a tény fennforgása  esetén is ő nem, hanem az er-
délyi róni. katli. püspökség lett volna a vádeme-
lésre hivatva, s t'kintve. hogy Bálint Lázárral 
szemben a sikkasztás bűncselekményének semmi 
jelei fenn  nem forognak,  mert miképen az 5. p. 
sz. alatt levő püspöki iratból kitűnik, Bálinth Lá 
zár az alapítvány kamatait postatakarékpénztárt -
lag kezelte, azt megelőzőleg pedig a kamatokat 
tőkésítették, tehát Koncz József  olyan feljelentést 
tett sértett, ellen, mely alkalmas volt, hogy sér-
tettet kő/megvetésnek tegye ki s tekintve, hogy 
vádiattak ama védekezése, miszerint a közérdek 
szempontjából cselekedtek figyelembe  nem jöhet, 
mert az ügy mibenállásáról kötelességszerűig más 
uton is meggyőződhettek volna, tekintve, hogy 
vádlottak rosszhiszeműsége magában a tényben 
rejlik, tekintve, hogy a feljelentést  Csiszér Pető 
fogalmazta,  annak létrejöttében Fáraó Simon se-
gédkezett: Koncz József  terhelt cselekménye a 
btk. 258 § sa szerint minősülő rágalmazás vétsé-
gét, Csiszér Pető és Farao Simon vádlottak cse-
lekménye az ama rágalmazás vétségében való bűn-
segédkezést képezik s abban a fennforgó  bizonyí-
tékok alapján vádlottak bűnösöknek voltak nyíl-
vánitandók, a büntetés kiszabásánál Csiszér Pető 
és Farao Simonnal szemben súlyosító körülmények 
nem forogván  fenn,  enyhitő körülményül szolgált 
beismerésük, büntetlen előéletük, Koncz Józseffel 
szemben súlyosító körülményül fennforog,  hogy 
ugyancsak a Bálint Lázár ős sérelmére elkövetett 
becsületsértés vétsége miatt egy izben 20 forint 

özv. ifj.  Xántus Jánosné sz. Erdély Juliánná ja-
vára bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti jog 
a jelen árverés által nem érintetik; tehát az 1. 
rsz. 6908-6912. hrsz. ingatlanra 16 frtban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban ; a csiktaploczai 
2167. sz. tjkvben foglalt  ingatlannak nem csak 
végrehajtást szenvedő '/« rész jutalékára, hanem 
a B. 2. B. 4—7. alatti társtulajdonosok: Xántns 
József  id. alszegi és kiskorúak Xántus János, 
Regina, Lina és Rózália másik 6/c rész jutalékra 
is, azaz az egész ingatlanra, még pedig azon kor-
látozással, hogy a C. 1. alatt özv. ifj.  Xántus Já-
nosné sz. Erdélyi Juliánná javára előzőleg bekeb-
lezett élethossziglani haszonélvezeti jog a jelen 
árverés által nem érintetik; tehát az 1. rsz. 6871 
—6875. hrsz. kaszálóra 5 frtban  ezennel megál-
lapított kikiáltási árban; a csiktaploczai 1004. sz. 
tjkvben foglalt  ingatlanoknak nem csak végrehaj-
tást szenvedő A. f.  1. alatt Xántus János 3/s r. 
jutalékára, hanem az 1881. évi 60. t.-cz. 156. 
§-ának a) és d) pontja alapján az A. 2. alatti tu-
lajdonos Xán.tus Jánosné sz. Csedö Regiua másik 
i/3 rész jutalékára is azaz az egész ingatlanokra 
még pedig az 1. rsz. 3235., 3236., 3240., 3241. 
hrsz. beltelek és szántókra 400 frt,  2. rsz. 5491. 
hrsz. szántéra 5 frt,  3. rsz. 3232. hrsz. szántóra 
8 frt,  4. rsz. 3244., 3245. hrsz. szántóra 6 frt, 
5. rsz. 4019. hrsz. szántóra 2 frt,  6. rsz. 2131/1. 
hrsz. szántóra 16 frt,  7. rsz. 8852a, 8852b hrsz. 
kaszálóra 6 frt,  8. rsz. 2728., 2862. hrsz. szán-
tóra 9 frt,  9. rsz. 2727., 2863. hrsz. szántóra 11 
frt,  10. rsz. 3242. hrsz. szántóra 4 frt,  11. rsz. 
2726/3., 2860. szántóra 10 frt,  12. rsz. 806. brsz. 
kaszáló 42 frt,  13. rsz. 4572., 4573. hrsz. szán-
tóra 7 frtban  s végre a csiktaploczai 1707. sz. 
tjkvben A. f.  1. rsz. 811. és 812. brsz. ingatlan-
nak nemcsak a végrehajtást szenvedd B. 11. alatti 
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Xántns János «/. rész. jutalékára, hanem a B. 1., 
2. A., 6., 10., 12. alatti társtulajdonosok György-
biró Lukácsné sz. András Juliánná, András Regina, 
András Terézia, Dénes és Xántus Jánosné sz. Csedő 
Regina másik */• rész jutalékára is, azaz az egész 
ingatlanra 34 Írtban ezennel megállapított s az 
összes ingatlanokra vonatkozólag össszegezett 556 
frt  kikiáltási árban elrendeltetik. 

Az árverés megtartására batáridőül 1896. évi 
február  hó 14-ik napjának délelőtti 9 őrája Csik-
Taplocza község házához tűzte ki s a megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási 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. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. tőrvszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szeredában. 1895. okt. 10-én. 

Kozmucza Péter, 
kir. tvsz. biró. 

Sz. 1074 — 1895. polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, az el 

halt Demeter Domokos volt gyergyószent-
miklósi kir. közjegyző által felvett,  de az 
1883 évi junius hó 22. és következő nap-

jain felvett  leltározás alkalmával hiányzók-
nak és később elveszetteknek talált követ-
kező közokiratokat: 1. 55—1880. ügyszám 
alatti békási Bokor Kolcsár Józsefnek  1880. 
ápril 20-án kelt végrendeletét; 2. 553—1881. 
ügyszám alatti remetei Balázs Ferencz név-
aláírás hitelesítéséről felvett  jegyzőkönyvet; 
3. 520—1894. ügyszám alatti gyergyószent-
miklósi id. Köllő Sándor és fia  között 1889. 
junius 11-én felvett  birtok átruházást; 4. 
746 —1889. ügyszám alatti gyergyószent-
miklósi Temesvári Mária és társai részére 
1881. szept. 26-án eszközölt névaláírás hi-
telesítést; 5. 994—1883. ügyszám alatti 
gyergyóujfalvi  Dobribán István és társai 
részére 1884. évi deczember 9-én eszközölt 
névaláírás hitelesítést; 6. 66 —1885. ügysz. 
alatti gyergyószentmiklósi Avéd Kristófnak 
1885. január 27-én kelt elismervényét; 7. 
308—1885. ügyszám alatti Nuchem Serba 
által 1885. aug. 25-én kiállított hozomány-
levelet; 8. 173—1888. ügysz. alatti gyer-
gyóvaslábi Kinda Simon (Csorba) és társai 
részére 1882. évi márcz. hó 16-án eszkö-
zölt névaláírás hitelesítést; 9. 407—1889. 
ligyszám alatti gyergyóbélbori Csató Jó-
zsefnek  1889. okt. 21-én tett halálesetre 
szóló végrendeletét; 10. 360—1891. ügy-
szám a. gyergyószentmiklósi Buslig Gyula 
névaláírása hitelesítéséről 1891. jul. 2-án 
felvett  jegyzőkönyvet és 11. 51 —1892. ügy-

szám alatti várhegyi Marosán Vaszíné Ur-
sika Máriának 1892. febr.  13-án eszközttlt 
okirat bemutatás-féle  közokiratokat megsem-
misitetteknek nyilvánítja. 

A kir. törvényszék illéséből. 
Csik-S/.eredán, 1895 decz. 31-én. 

Gyárfás  László, Pildner K., 
elnök. 3 - 3 jegyző. 

vífm 
i 

Valódi párisi gyártmány, eredeti csomagolásban, 
jótéUás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata ase-

rint teljesen biztos és ártalmatlan. 
Gummi és halhnlyag tnczntonkint Fredcti cso-

magolásban 1'— 6.— 
Capottes americana (rövid) 2. — 5 — 
Párisi női Bzivacska 2.— 6. -
Irrigátor 1.80- 6.— 
Eredeti pessariuin nclusivuin (Peliporus, Mcn-

zinga tanár szerinii vezetővel . 1.80 2.50 
Szab. havibaj elleni kötelék „Diana-öv" 3.50-5. -

minden hölgynek nélkiilözhellen ! 
Gyűjtemény uraknak 3. 10. — 
10 frtnyi  megrendelésnél 10 — 15% árkedvezmény Meg-

rendelések pontosan és discréicn eszközöltetnek. 
K E L E T I J . királyi szab. kötszer-

gyártó. 
Budapest, IV. Koronaherczeg-utoza 17. és Pária Rue 

Uartelle 39. - Árjegyzék ingyen zárt borítékban. 

Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- mából az államtól engedélyezett 

II. Magyar Osztály-Sorsjáték Kibocsátás: 120,000 sirsjegy 45,007 három osztályba osztott nyereménynyel és egy jutaljmdijjal. 
. KC u z á s o l : : 

I. osztály I II. osztály I III. osztály 
1 8 9 6 . február  5—8-1«. | 1 8 9 6 . m á r c z i u s 11—14- ig . | 1 8 9 6 . májú* 1 2 - 2 8 - i g . 

Árak az I. osztályra: J Teljes sorsjegyek árai (mindhárom osztályra érvényes) 
sorsjegy | 1 egész 
forint 

1 egész 1 fél 1 tized 1 huszad 1 fél 1 tized 1 huszad 
37 

Burajegy 
20.— IO.— 2.— 1,— forint  | GO.— 30.— 3.— forint 

A nyeremények teljes adó- és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek  ki; a húzások az állami hatóságok felügye-
lete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg. 

Midőn a sorsolási tervezetet fönnebbiekben  közzé teszszük, egyben köztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek mától fogva  a falragaszokon 
jelzett elárusítóknál a fenti  eredeti árakon kaphatók. 

Budapest, 1895. deczemier 24. Magyar Osztály sorsjáték Igazgatósága. 
Minden 

3-ik sorsjegy nyer Még soha nem létezett nyereményesélyeket 
n y ú j t az á l l a m i l a g e n g e d é l y e s e i t 

Minden 
3-ik sorsjegy nyer 

II. Magyar Osztály-Sorsjáték 
45,007 három osztályba osrtott pénznyeremény 3 . 2 0 0 , 0 0 0 k o r c n a ö s s z é r t é l s b e n . 

Legnagyobb nyeremény a 
legkedvezőbb esetben 

Az I. osztály hu/á-ia 
1 8 9 6 . február  5 — 8 - i g . 

Nyereménytervezet: 
Nyeremény 

1 á 
1 w 
1 * 
1 n 
1 n 
J » 1 
2 B 
8 „ 

10 „ 
'3 , 

100 „ 
6G0 . 

9000 
10ÖOÖ 

korona 
80000 
60000 
40000 
30000 
20000 
lóOOO 
10000 
8000 
4000 
2000 
1000 
400 
200 

80 
nyeremeny összesen 

korona 
80000 
GOOOO 
40000 
30000 
20000 
15000 
10000 
I600C 
32000 
20000 
13C00 
40000 

172000 
720000 

12U*0000 

37-
A II. osztály húzása 

1 8 9 6 . m á r c z i u s 11—14 i g . 

i 1 1 i ó 

Nyeremény tervezet: 
Nyeremény 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 

10 
13 

100 
860 

9000 

á 
korona 
100000 
60000 
40000 
30000 
20000 
15000 
10000 
8000 
4000 
2000 
1000 
400 
200 
120 

10000 nyeremény összesen 

korona 
100000 
60000 
40000 
30000 
20000 
15000 
10000 
16000 
32000 
20000 
13000 
40000 

172000 
1080000 
I tij8000 

k o r o n a 
A III. osztály húzása 

1 8 9 6 . május 1 2 — 2 8 - i g . 
Nyeremény tervezet: 

korona 
= COOOOO 
= 400000 
= 300000 
= 200000 

100000 
= 80000 

40000 
= 50000 
= 80000 

201000 
- 200000 

= 200000 
530000 

- 3300000 
25007 nyeremény és egy jutalom 6284000 

Nyeremény korona 
l jutalomdíj á 600000 
2 ® 1 400000 

1 300000 
= a 1 200000 

1 100000 
B^E 2 40000 
•l Sí® 2 20000 
a! ** 3 5 10000 
= i 10 8000 

34 COOO 
° 2 100 2000 

200 1000 
2650 „ 200 

22000 „ 150 

Arak az I. osztályra: 

20. 1©.— 1 for int 

Teljes sorsjegyek árai (mindhárom osztályra érvényes): 
'/l V. Vio 0 

6 0 . — 3 0 . — 3 -
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel 

R C D A P E H T , S z e r v i t a - t é r 3 . 

SQrgöny-czim: 
Lottoheintze, Budapest. 

f o r i n t 

4—5 

„ . Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott levélben valA küldése kivántassék és a fenti 
eie.ieti Arak mellett osztáljsorsjegyeknél ajánlott levelek portója és nyereményjegyzek dija fejében  25 kr - teljes sorsieevek 
megrendelésénél pedig portó és 3 nyeremény jegyzékért 50 kr küldendő be 
2(klOf^^^nn^a^nL!îS 1 ! íáv l i; , 0 r s í4 t é k  a " , a l m A v a l t i 8 z , c l t v e v ö i n > kőzött a következő főnyereményeket  osztottam ki zuo.ooo, 100,000, 80,000, 50,000 koronások stb. 

teljes sorsjegyek 

400,000, 

Nyomatott Csik Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

SürgSny-czim: 
Lottoheintze, Budapest. 




