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Szerkesztí'ségi Iroda: 
Ceik -Sze reda 

Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése, 

lluíá 
a lap szellemi iészét illiiű 

közlemények, 
előfizetési  pénzek és hir-

detések küldendők. 

í? 

CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

S Z E R D Á N . 

Előfizetési  á r : 
Kifliit  i'vre 4 Trt. 
(Kuiriiidrci o rn. 

iM-irvn' . a rn. 
Ni'iryndúvrc 1 frt. 

Kiveti lap ára 10 kr. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számitta nak. 
Kélyegdiiért külön minilcu 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri csikkek 
soronként 10 krért közöl-

tetnek. 
SíTí 

Polliivá* előfizetésre. 
A „CSIKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

április—junius havi 2-ik negyedére uj elő-
fizetést  nyitunk eddigi-feltételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (l frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

keljük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
ralékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjaknb Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szcntmikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1896. márczius in"». 
-A. „ C s i l s i L a p o l c " 

szerkesztője és kiadója. 

Gróf  Károlyi Sándor levele. 
Volt idő, mikor a költészet hinies szár-

nyain hordozta körül a székely erényeit, 
vitézségét, dicsőgét. A költészet ma hallgat 
rólunk ; csak panaszok szólnak a székelyek 
válságos helyzetéről; nehéz, nyomasztó sor-
sáról. 

E n<'p pedig nem csupán a csaták eré-
nyeivel van megáldva, hanem fel  van ru-
házva mindazon fizikai  és erkölcsi erővel is, 
melyet a munka tere megkíván. Testi ere-
jével és gyakorlati fogásaival  bámulatos mun-
kát végez sziklás, hegyoldalas szántó föld-
jein, meredek erdőségeiben. És e nép ta-
karékos ugy annyira, hogy mikor az ame-
rikai lapok a hozzájok bevándorolt khinai 
nulnkások kevéssel megelégedő igényeit is-
mertették s kimutatták, h o g y 5 dollárnyi 
összegbe kerül egy munkásnak a heti élet; 
a ki ezen ismertetést olvasta s összehason-
lította a székely viszonyokkal, arra a követ-
keztetésre jutóit, hogy nálunk a jobb módú 
székely földmives  gazdának sem jut ily 
összeg. 

A takarékosság oly szorgalommal is pá-
rosul, mely valóban ritkaság. Nézzük meg 
csak a munkáját, mennyi pontosság, rend-
szeresség van az ő kis gazdaságában ; e mel-
lett mindent maga szeret végezni s cz a 
gazdaságban ezermesterré k-jius/.iiMle. 

Mégis minden takarékossága, szorgalma 
s értelmessége mellett annyira aláhanyntlott, 
hogy a tönk szélén áll. Egyedül a földmi-
ves gazda osztálya azon réteg, melybe má-
sok gazdagodásának a gyökérszálai benyúl-
nak, s csoda-e, ha e gyökerektől silriln el-
lepett talctj végképen kimerült ? Csoda-e, ha 
a székely panaszkodik ? 

A panaszokat azonban nein mindenki 
szereti meghallgatni. Hazafiság,  önzéstelen-
ség, nemes érzés kell ahhoz, hogy az elha-
gyatottak panasza felkeltse  a jó indulatot. 

A gyergyói székely földmives  gazdák 
panasza 'eljutott egy fényes  magyar név 
tulajdonosához, gróf  K á r o l y i Sándorhoz, 
a magyar közgazdaság fejlesztésének  kiváló 
apostolához, a gazdák hitelszövetkezetének 
megteremtőjéhez. 

A gróf  Károlyi név össze van forrva, 

a magyar történelemmel s a kik ezt viselik 
főként  gróf  Károlyi Sándor szive pedig 
egybe van forrva  a magyar néppel is. A 
gazdasági élet forrongásában,  mint vezér 
ragadja magához a magukra hagyott gazdá-
kat: hangja kiemelkedik a zűrzavarból s 
czéltudatos szava irányadó lett. 

Olvastam e tőzsgyökeres magyar mág-
nás nagybecsű levelét, melyet Ferenc/,y 
Károly espereshez czime/.ve a gyergyói szé-
kely gazdákhoz irt. A hazafiságnak,  a köz-
gazdasági politikának s a magyar gazdák 
iránti lelkesedésnek hatalmas mcgnyilatko 
zása e levél, melynek bizonyára meg lesz 
a hatása a székelyekre. Kn legalább bizton 
hiszem. 

Az öreg Bem, a székelyek hadvezére, 
azt irta 48-ban a magyar kormánynak, hogy 
küldjön le Erdélybe egy hadosztályt, mely-
lycl erejét növelje ; vagy ha ezt nem teheti, 
küldje le az ő székelyei közé Petőfit.  Jól 
ismerte a nagy hadvezér a székelyt s tudta, 
hogy ezt lehet lelkesíteni; csak legyen arra 
való ember, ki lelkében fel  tudja gyújtani 
a lángot. Széniül hiszem, liogy nemcsak a 
csaták, hanem a gyaokrlnti élet harczára is 
fel  lehet lelkesíteni s a „:mes gróf  levelére 
fellobban  a székely szívnek tiszta lángja. 

Mint lapunkban irtani Gyergyóban moz-
galom indult meg a gazdák községi hitel-
szövetkezeteinek megalakítása czéljából. A 
mozgalom a hazafias  papság kebeléből in-
dult ki, még pedig ,i legnemesebb és leg-
önzctlenebb szándék sugallatából. A teendők 
iránti utasítás és tájékoztatás végett gróf 
Kát olyi Sándorhoz fordultak,  ki a megke-
resésre a következő értelemben válaszolt: 

„Főtisztelendő Esperes-Plebános Ur! 
Az itt küldött utmutalási könyvecskékből tá-

jékozást fognak  meritkeni a községi hitelszövet-
kezetek megalakítása iránti mozgalmak mikénti 
vezetése és szervezése tekintetében. 

Meg vagyok győződve, hogy ezek fig.  > lembe 
vétele mellett sikerülni fog  Főtisztelendőségtek 
nemes fáradozásának  a hitelszövetkezeti ügyet 
vidékükön diadalra juttatni s ezzel népük er 
köle-i és anyagi jólétének gyarapítását teteme-
sén előmozdítani. Fejtsék ki erejöket s az ön-
erőre alapitva, szervezzék a hitelszövetkezete-
ket s meg lehet győződve, hogy bár eleinte ki-
csiny, de mégis elegendő, folytou  nagyobbodó 
és idővel tekintélyes üzleti tőkére fognak  szert 
tenni, mint a hogy e módon szert tettek a né-
metországi Raifeisen-féle  hitelszövetkezetek, me-
lyek minden külön anyagi támogatás nélkül ala-
kultak és tisztán saját erejökböl teremtették 
elő a szükséges tőkét. 

Ne kételkedjünk benne, hogy nem fogadták 
volna szívesen ezek is a pénzt hitelbe szövet-
kezeteik számára, de ilyent nem kaptak ; mert 
akkor, 40 év előtt, a német gazdatársadalom ép 
oly szellemileg zilált viszonyok között élt, mint 
a miénk most. A régi összetartozandóságot, 
mely a német földmivelö  népet ép annyira jel-
lemzi, mint a miénket, a németek 30—40 évvel 
ezelőtt, mi pedig az utóbbi években elfelejtettük 
volt; s ugy akkor ők, most pedig mi nem ren-
delkezünk azon hatalommal, mely bennünket 
megillet. 

A töke nrai ma meg akarják gátolni nálunk 

azt, hogy saját, erőnkből, saját hatalmunkból a 
szövetkezések utján, melyek a hitelre utat nyit-
nak, a nagy tőkével szemben mint egyenrangú 
tényező álljunk, s innen van, hogy nálunk ma 
mindenre kerül pénz, csak a gazda számára 
nem, ha ez maga erejéből szövetkezeti uton akar 
ilyent. 

A tőke független  uralmat akar magának fe-
lettünk biztositni s azért van , hogy szövetke-
zetek számára pénzkölcsönt szerezni még ez idő 
szerint vajmi nehéz. 

S ez igy lesz mindaddig, mig szervezetlenek 
fogunk  maradni s azért örülök annak, hogy szö-
vetkezeteink száma ennek daczára mégis sza-
porodik, s erős a hitem, hogy idővel ugy fogunk 
győzni mi is, mint évtizedeken át tartott küz-
delmek után győznek most Németországban az 
agrárok. 

A filléreket  össze kell rakni apránként abban 
az erős hitben, hogy ily uton nagy összegek 
fognak  elöállaui Pestmegyében átlag 7 évi mű-
ködés alatt SO szövetkezet 600 ezer frtnyi  törzs-
részvényt gyűjtött heti 10 kros befizetésekkel. 

Támogatásban azért fogjuk  önöket részesí-
teni, de ez — legalább egyelőre — csekély lesz. 
Dtí azéit önök, a gyergyói esperesi kerület lel-
kes papsága ne ejtsék el az ügyet; népük ösz-
szetat tozandósági érzete újból feléled,  mert meg 
fogja  tanulni önöktől, hogy alárendeltség vár 
reá, ha a gazdatársadalom nem szervezkedik hi-
telre és másra is irányuló szövetkezetekben, 
mert a mig a kis ember egyedül áll, elveszett 
parány, mig ha társaival .şziivetkezik, a nagy 
társadalomban ő is számbaveendő tényezővé 
válik. 

Midőn hazafias  fáradozásuknak  a legjobb si-
k' it kiván m, megjegyzem, hogy a legnagyobb 
érdeklődéssel viseltetvén mozgalmuk iránt, min-
denkor őszinte köszönettel fogom  venni, ha Fő-
tisztelendőséged szives leend a mozgalom jelen-
tősebb mozzanatairól engem időnként értesíteni. 

Fogadja kiváló tiszteletem kifejezését. 
Gróf  Káro ly i Sándor s. k.u 

E levéllel egy előkelő magyar mágnás 
magas polczáról száll le közétek, gyergyói 
székelyek, s ébreszt benneteket öntudatra 
épen az ezredéves ünnep idejében. Csak-
ugyan a nemzeti ilnnep emlékére szebb és 
áldásosabb müvet nem alkothatnának a szé-
kelyek a hitelszövetkezeteknél. Fogjunk hozzá 
s a siker biztos lesz. 

Ebben az esztendőben, mikor keblünk 
telve van az elmúlt dicsőség édes emlékei-
vel ; ebben az esztendőben, mikor honfiúi 
érzelmünk és lelkesedésünk lángja erősebb 
és fogékonyabb,  mint máskor; ebben az esz-
tendőben, melynek fénye  még az unokák 
unokáinak szemében is visszatükröződik ; mi 
ne sikerülne, a mihez a haza nevében hozzá 
fogunk. 

A megyei törvényhatóság a millennium 
emlékére szintén hozzájárulhatna e messze 
kiható mozgalomhoz s májusi diszgyülésén 
az ezredéves ünnep megörökítését czélzó in-
tézkedései közé felvehetné  azon határozatot 
is, melyben kimondaná, bogy megyénkben 
a gazdák hitelszövetkezeteinek létesítését Üd-
vösnek tartja s e megalakulandó szövetke-
zeteket pártfogásába  fogja  venni oly módon» 
hogy a felmutatott  biztositékoknak megfe-
lelő pénzkölcsönben fogja  azokat részesiteni. 

* -
T̂ pp-irnir~rTiai ««ámAhog efv  fél  lv melléklet van csatolva. 
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A. H e g y e i iparfejleaxtff  bixotlaógj 
(evékenyaégérff l . 

Cs.-Szereda, uiárcz. 22. 
Három éve, bogy a különböző szakcsoporto-

kat magában foglaló  iparfejlesztő  bizottság várme-
gyénkben megalakult. Az ipar teréni hátramara. 
dottságnak oly sokoldalú kérdés felszínre  hozatalát 
s megvitatását tolta előtérbe, hogy bár a bizott-
ságban nem hiányzott a jóakarat, még mindig a 
kezdet nehézségeivel kellett küzdenie főként  szak-
férfiak  hiánya miatt. Végre, valahára a bizottság 
az akczió terére lépett s folyó  hó 19-én tartott 
ülésében, melyen Felszeghy Ferencz iparfelügyelő 
is részt vett, több életre való eszmét vitatott meg 
s intézett kereskedelemügyi miniszter úrhoz egy 
terjedelmes feliratot,  kérvén abban igen sok, ki-
váló foutossággal  biró s vármegyénk közgazdasági 
és ipari viszonyainak fellendítésére  szolgáló léte-
sítmények megvalósítására a támogatást. 

Ezen feliratban  arra kérte nevezett minisztert; 
1. hogy a házi ipari bizottság javaslatához 

képest a zsögödi olasz kőfaragóknál  két székely 
liunak kiképeztetésére 5—600 frt  segély adomá-
nnoztassék, hogy azon községekben, hol a kőfara-
gás, mint házi mellékfoglalkozás  űzetik, a kikép-
zett fiak  utmutatásai után és példáján a kőfaragó 
ipar némi lendületet vehessen ; 

2. hogy az agyagiparnak s különösen a fa-
zekasságnak tökéletesítése s ez által az azzal fog-
lalkozó nép jövedelmének fokozása  czéljából faza-
kas műhelyek állíttassanak fel  azon községekben, 
melyekben ez iparág általánosan űzetik, azért is, 
hogy az ezekben alkalmazott szakértő mesterek a 
népet a tökéletesebb készítmények előállítására ta-
nítsák meg; 

3. hogy egy gyapjumosató, fésülő,  avató és 
szövőgyár és lehetőleg egy mezőgazdasági szesz-
gyár, melynek hiányát a vármegye nagyon érzi, a 
legközelebbi jövőben létesíttessék; 

4. hogy a székely ifjaknak  ipari pályára való 
nevelésé érdekében a kormány által eddig megmu-
tatott áldozatkészség nem csak í.-nntartassék, ha-
nem hova tovább fokoztassék,  minthogy ezen eszme 
a székelyek között annyira népszerűvé vált, hogy 
ngyszólva százával jelentkeznek szegény székely 
fink  ezen pályára, kiknek kérése hely hiánya miatt 
nem teljesíthető, s e miatt a kivándorlásnak nem 
csökkenése, hanem inkább fokozódása  várható; 

5. hogy égy ipari anyagbeszerző szövetkezet 
Gy.-Szentmiklófon,  mint jelentékeny ipari helyen 
megalakittassék, e czélza legalább 3—4000 forint 
kamatmentes kölcsön engedélyeztessék; 

6. hogy a házi iparágak fejlesztése  czéljából 
a budapesti háziipar bazár a székely háziipari czik-
keknek propagálására és elái nyitására fokozottabb 
mérvben törekedjék; 

7. hogy a bázi ipari készítmények előállítá-
sához szükséges kézi ügyesség korán elsajátítas-
sák és a házi pamut fejlődése  biztosíttassák, több 
tanítónak a „S'Öjd" tanfolyamra  leendő felvételét 
a miniszter eszközölni méltóztassék; 

8. hogy az iparilag felhasználható  anyagok 
felkutatását,  megismerését és ismertetését eszkö-
zölni lehessen, tekintve, hogy a központtól igen 
távol eső vidékekre való kiszállás válik szüksé-
gessé, az iparfejlesztő-bizottság  legalább 300 frt 
államsegélyben részesittessék; 

9. bogy a vármegyébeu nagy mennyiségben 
előforduló  értékes kő- és márvány-anyagoknak ha-
zai munkaerővel leendő kihasználása lehetővé tétes-
sék, s a mezőgazdaság silány jövedelméből tengődő 
székelységnek egy uj jövedelmi forrás  nyittassák, 
az 1893-ban kilátásba helyezi tt kő- és márvány 
ipari szakiskola államköltségen felállíttassák  ; 

10. hogy egy müliszt-malom felállítására  az 
elŐtannlmányok megtétessenek; 

11. hogy a lakosság téli foglalkoztatása  czél-
jából valamely alkalmas Imiiparág meghonosit-
tassék; 

12. hogy különösen a nőknek megdöbbentő 
•ránybaq románjába történő kivándorlása s pros-
tituálása megakadályoztassák és azoknak megfe-
lelő foglalkozás  nyujtassék: egy dohánygyár a vár-
megye valamelyik alkalmas pontján létesíttessék; 

13. hogy a székely vasutak sepsiszentgyörgy-
csikszereda-gyimesi részének kiépítése után az egész 
vármegye közgazdasági érdekeinek fellendítése  s a 
mmkásoknak nyngati irányba való tereltetése szem-
pontjából a tervbe vett rákos-gy.-szentmiklós szász-

régeni és gy.-szentmiklós-zetelaka székelyndvarhelyi 
vasútvonal kiépítése is azonnal munkába vétessék; 

14. hogy a szegénysorsu iparosok és földmi-
velők hiteligényeinek kielégítése és a takarékos-
sági hajlam elősegitése végett minden községben, 
vagy szomszéd csoportosított községekben hitel-
szövetkezetek alakíttassanak, a milyennel jelenleg 
megyénk területén egyedül Csik-Szereda város kö-
zönsége rendelkezik, s a mely félévi  töketörlesztés 
mellett 7 és fél  % kamatot szed be tagjaitól, s 
ezeknek betelt pénzei ntán 5°'u kamatot biztosit. 

Ezen kérdésnél szóba hozatott Bartalis Ágost-
nak a „Csiki Lapok s egyik közelebbi számában 
megpendített azon életrevaló eszméje, hogy vár-
megyénk a takarékpénztáriig kezelt részint he-
verő, részint pedig 4—4'/«°,. kamat jövedelmet biz-
tosító pénzeit és értékpapírjait a községi hitelszö-
vetkeezetek gyámolilására fordítaná,  hogy ez által 
magának nagyobb kamatjövedelmet biztosítson s 
mégis a kis gazdáknak a hitelt olcsóbbá és köny-
nyebben hozzáférhetővé  tegye. 

Bár az ipari felügyelő  is az eszmét melegen 
pártolta, a bizottság ismerve az illetékes körök-
nek ezen kérdésben nyilvánult skrupulozitását, az 
eszme kivitelére nézve a beavatkozó lépések meg-
tételét mellőzte; pedig hogy mennyire alaptalan a 
megye részéről az e feletti  aggodalom, azt eléggé 
megczAfolja  a különböző bankintézetek eljárása, 
kik mintegy versenyezve sietnek a szövetkezetek 
hiteligényeit kielégíteni, hogy a mai alacsony ka-
matláb mellett tőkéiket megfelelő  módon értékesít-
hessék. De alaptalan az aggodalom azért is, mert 
a szövetkezetek alapszabályaik szerint is egyetem-
legesen vagyonukkal és befizetett  részvénytökéjük-
kel felelősök  a pénzintézetek által nyújtott hitelért; 
tehát minden rizikó ki van zárva a hiteltuyujtó 
károsodását illetőleg. 

Maradandóbb becsű ténynyel nem örökítené 
meg a vármegye a millennium emlékét, mint a hi-
telszövetkezetek létesítésének a szóba hozott esz-
közzel való előmozdításával, inert az által legin-
kább megfelelne  Ö felsége  a királynak a havasi 
javak, ruházati és lóbeszerzési alapok visszaadása 
alkalmával kifejezett,  azon feltételnek,  hogy többek 
liözölt ama tekintélyes vagyon a közgazdasági czé-
lok istápolására is fordittassék'  de más felől  meg-
akadályozná azt is, hogy a hitelszövetkezetek pénz-
tárába befolyó  kamatok némely bank-egyesületek 
és esetleg idegen pénzintézetek kasszájába ván-
doroljanak. 

Az iparfejlesztő  bizottság arra is kérte a 
minisztert, hogy gondoskodás történjék oly köz-
ponti független  hitelintézetről, mely a községi szö-
vetkezeteket olcsó kölcsönnel elláthassa, s ne le-
gyen a nemzet zöme annak kitéve, hogy a szövet-
kezetek általánosításával, azoknak vagyona idegen 
befolyás  alá kerüljön. 

Végül Borszéki Soma megyei gazdasági egy-
leti tag azon korábbi indítványát, hogy egy a 
nyers kender kikészítésével foglalkozó  fonó  gyár-
nak felállítása  iránt a kellő lépések megtétessenek, 
javaslattétel végett Felszeghy Ferencz iparfelügye-
lóuek kiadni határozta, s azon indítványra, bogy 
az országos vásárok száma apasztassék s idegen 
iparosoknak a heti vásárokon való megjelenése el 
tiltassék, a bizottság a további tárgyalások be-
szüntetését határozta el, mivel a községeknek or-
szágos vásártartási joga oly természetű kiváltságo-
kon alapul, melyet elvonni, vagy megcsorbitani 
nem lehet; az idegen iparosok pedig a heti vásá-
rokról az 1884. évi XIH. t.-cz. 50. §-a alapján 
időközben amúgy is eltiltattak. 

8. 

T A f  V 6 Y . 
Tanitógyiilés Bor/sovában. 

(Folytatás és vége.) 
Ruzás János a diktandó-irásról vitatételt 

adott elő, melyet a következőleg vezetett be. 
Elmondja, hogy nem akar ő szaktekintélyekre 

hivatkozni, hanem csak a népiskolában szerzett 
tapasztalatokra. 

Kifejti,  hogy az Írástanítás első sorban az, 
mely ezen sokat jelentő akszioma érvényesítését 
követeli: „Non scholae sed vitae discimns". Már 
pedig, ha az elemi iskolai tanuló nem tanult más-
kép, mint csakis a 4 vonala irkába írni, akkor 
nincsen az életnek előkészítve. 

6 az írástanításnál ugy jár el, hogy az első 
oszt. írat először palatáblára, azntán ironnal 4 
yonalu irkába s végül tintával s ez tart a máso-
dik osztályban is, de már a harmadik osztálytól 

kezdve csak a szépírást íratja 4 vonal közé, a 
gyakorlatokat a harmadik osztályban két vonal 
közé s az év vége felé  és a többi osztályokban 
egy vonalra, sőt egyes nyelvtani dolgozatokat vo-
nal nélkül palatáblára s az ötödik és hatodik osz-
tályban az irályi gyakorlatokat, közönségesebb 
ügyiratokat tiszta füzetbe  szokta Íratni minden 
vonatozás nélkül. Azon határozott kijelentést tette, 
hogy a második osztályban a gyermek jól megta-
nul írni s így a többi osztályokban aggodalom 
nélkül lehet áttérni a diktandó Írásra, melyben 
igen szép eredményt lehet elérni. 

A vitatételhez többen szólottak hozzá, de 
mindannyian megegyeztek abban, hogy a negyedik 
osztály bevégzéséig kizárólag 4 vonalú irkába kell 
íratni, mert csak igy lehet a gyermeket a szabá-
lyos tiszta írásra megtanítani, melyet az előadó 
által jelzett módon elérni lehetetlenségnek tarta-
nak s épen azért kíváncsiak amaz eljárás ered-
ményét személyesen láthatni. 

Elnök a Búzás J. véleményét szavazásra bo-
csátotta, de a gyűlés teljes számmal elvetette s a 
többség véleményét fogadta  el. 

Elnök ezntán előterjeszti, hogy a kiállítandó 
dolgokra nézve az ezredéves kiállítás rendező bi-
zottságának a jelentést jó eleve megtette s a ki-
állításra fel  is vétettek, melyre azonban csak ez 
év január vége felé  kapván választ, igy az ő, 
Csiszár Pető és László Péter személyében kikül-
dött bizottság által az iskolák történelmének meg-
írásához szükséges tervezetet, kérdőpontokat ké-
sőbb küldhette meg a tagoknak s idáig hozzá csak 
7 iskolától érkezett be az iskola története, kéri, 
hogy a többiek is rövid időn küldjék be s aztán 
a jegyzővel összeállítván, egy füzetbe  a« egészet 
le fogja  íratni s a többi tárgyakkal a kiállításra 
felküldeui,  melyet a gyűlés el is fogadott. 

Olvastatott a kir. tanfelügyelő  átirata, mely-
ben a Gönc/.y-egylet által kiadott és a ponyva 
irodalmat kiszorító filléres  füzeteket  ajánlja. E'nök 
röviden ismertette, de mindenik füzet  nem lévén 
kezénél, megígérte, hogy az őszi gyűlésen tüzete-
sebben fogja  ismertetni, melyet a gyűlés helyeslő-
leg tudomásul vett. 

Kir. tanfelügyelő  ur hazafias  beszédben visz-
szapillantva nemzetünk ezredéves múltjára és rá-
mutatva dicső őseink lenyes tetteire, lelkesítő sza-
vakkal ecsetelte nemzetünk ezredéves ünnepének 
fönséget  és magasztosságát, óhajtván, hogy egyle-
tünk is azt minél fényesebben  ünnepelje meg, mi 
végből iudilványozta, ho»y tartson diszgyülést s 
annak előkészítésére küldjön ki egy bizottságot. 

A gyűlés örömmel sietett elhatározni, bogy 
Csik-Szeredában diszgyülést tart s az előkészítő 
bizottságba a szeredai tantestületekkel kiküldi a 
tisztikart. 

Kir. tanfelügyelő  ur közli vallás- és közok-
tatásügyi ni. kir miniszter urnák azon rendeletét, 
melyben elrendeli, hogy folyó  évi májas 9-én min-
den iskolánál isteni tisztelettel összekötött haza-
fias  ünnepély rendeztessék a milleniumi ünnep al-
kalmából. 

Az iskollai ünnepély álljon: 1. Hálaadó is-
teni tiszteletből; 2 a voltaképeni ünnepből az is-
kolában ; 3. a népiskolákbau kirándulásból. Uta-
sítja a tanítókat, hogy az iskolai épületet díszítsék 
fel  s 17 pontban állapítsa meg a tulajdonképpi 
iskolai ünnepély programját. 

A magas rendeletben a tanítók részére a 
rendes szünnapokon kivül még 7 szünnap engedé-
lyeztetik. 

Gy öi i>ál János bejelentette Baka Áron csik-
lázárfalvi  tanító szerencsétlen halálát. 

A gyűlés mély részvétének ad kifejezést. 
Az igazolások elintézése után László József 

gyakorlati tanítása biráltatott meg, mely a tett 
észrevételek mellett sikerültnek mondatott. 

Uj tagokul bejelentettek Márton Anna polg. 
leányiskolái tanítónő és Péterffy  Árpád csiklázár-
falvi  tanitó s jegyző utasíttatott, hogy a névjegy-
zékbe vegye fel. 

A jövő gyűlés helyéül kijelöltetett Csik-Aj-
nád, idejének és tárgysorozatának megállapítása 
az elnökségre bízatott. 

Ezek után elnök a kir. tanfelügyelöknek  és 
a megjelent tagoknak köszönetet mond s ezzel a 
gyűlést bezárja. 

Ebédre — a községben nem lévén alkalmas 
helyiség — a tagoknak nagy része Szépvizre ment, 
hol szokás szerint a pohárköszöntők sem hiá-
nyoztak. Lúsztú Péter. 

L G V K L E Z É S . 
Márczius 15-ike Ditróban. 

Gy.-Ditró, márcz. 15. 
A folyó  évben is márczius 15-ikének emlékét 

fényesen  ünnepelte meg Ditró község hazafias  ér-
zelmű polgársága. 

A gyergyóditrói „Tanitó önképzőkör" n. i. 
társulva a kör művelődési egyesületekkel, márczius 
hó 15-én hazafias  nemzeti ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepély d. e. 9 órakor hálaadó isteni tisztelettel 
kezdődött, melyen testületileg vettek részt a dit-
rói közművelődési egyesületek, az ipartestület ós 
az elaggott 48-as honvédek. Folytatása u ttnnr 



Márczins 25 C S I K I L A P O K 13 szám. 

pélynek este fél  8 érakor a központi iskolák nagy 
termében volt, melj időre a különben elég tágas 
terem zsúfolásig  megtelt vidéki és lx-lybcli előkelő 
közönséggel és polgársággal. Az flnnepélyt  Takó 
János ditrói plébános, mint az „önképző kör" el 
nöke szép beszéd kíséretében nyitoiti m<'g, uHy 
után az ujonan alakult ditrói regyes dalkör szé-
pen és nagy tetszéssel énekelte el Barabás Raj-
nond karnagy vezetése mellett a Himnuszt. Ezt 
követte Gaál Miklós népiskolai tanitó szavalata, 
ki Petőfi  „Nemzeti dal" czimü alkalmi költemé-
nyét nagy szakértelemmel és tetszéssel í.dta elő. 
Felolvasást tartott Adám Polixéna, ki gyönyörű 
irálylyal ecsetelte a nők szereplését 1848 -49-ben. 
Után na Fülöp Adél hazafias  lelkesepéssel és ki 
tűnő preczizilással szavalta el Ábrányi Emil „A 
csatatér halottjai" c/.imü költeményét, mely gyö-
nyörű és élvezetes szavalatért szavalót a közön-
ség zajosan megtapsolta. Az ünnepély 6 ik pontja 
akalmi felolvasás  volt Bajkó Mór polg. isk. tan. 
által, mely után a Szózatot énekelte el a ditrói 
vegyes dalkör. Végül az ünnepélyt a ditrói mű-
kedvelő zenekar szépen előadott „Hunyadi in-
duló"-ja zárta be, mely a kedélyeket még jobban 
felbangolta. 

Az ünnepély bevétele 27 frt  30 kr volt, 
mely részben a szegénysorsu, jó tanuló gyerme-
kek, részben pediy az elaggott 48-as honvédek fel-
segélyezésére lett fordítva. 

Feliílfuettek  az ünnepélyen : Dr. Mezey (jéza, 
Kari Károly 40—40 kr, dr. Szathmári I»tván, Pus. 
kás Kálmán, Lukács Mái ton, Albei t István 30 —30 
kr, Biró .lolán, Klion Ignácz, Zakariás Antal 20 — 
20 kr, W'uentlril Károly, Mezei Ferencz 10—10 
kr, melyért fogadják  e nemes szivű adakozók e 
helyen is a rendező bizottság köszönetét. 

Az ünnepélyt társas vacsora követte, mely 
nagyon jó hangnlatban egész a késő hajnali órákig 
tartott. Egy jelemolt. 

K ÜLŐNFÉLÉK. 
— A kiállitási székelyház. Vármegyénk 

által az ezredéves kiállításra építtetett székelyliáz 
immár teljesen elkészült, s a felszerelés  és belső-
berendezés is néhány nap alatt megtörténik. A 
kiállitási falut  dr. Kovács Gyula műegyetemi tanár 
érdekes leírásokban ismerteti, s ezek között a 
székelyházról a következőket írja: A székelyházat 
festői  kerítésével, galambbugos kapujával Péter 
János uram építette. Olt számol ;>apiranyagmássa 
most is a hátulsó szobában, mint jó ácsmesterhez 
illik, hogy megmondhassa az elöttte türelmetlenkedő 
njfalusi  menyecskének, miből kerülne ki egy takaros 
nyári konyhának a költsége. A körül 1'utó lorná-
ezon, épen az első szoba ablakánál sudártermetű 
legény áll és ugyancsak csipkedi az ablakon 
kihajló lányzó arczát. Ezen a jeleneten ütközött 
meg a falu  egyik litog.uója, mondván hogy teljesen 
ellentétben áll a tornáczajtó fölött  olvasható felirat 
értelmével: „Békesség a bemenőnek" — mondja 
az irás — és a bent lévő leánynak nincsen bé-
kessége; — „egészség a kimenőnek" folytatja 
tovább az irás; pedig dehogy," beteg annak a bú-
csúzó, szerelmes leánynak a szive. 

— Necrolog. Jakab Antal csiksomlyói fő-
gimnáziumi tanárt és nejét fájdalmas  csapás érte. 
E hó 22-éu alig egy na|i bniig^ég nUn kedvei, 
leánykájukot, Gizellát egy éves korában ragadta 
ki a halál szerető karjaik közül. Találjanak vigaszt 
abban, hogy előbb, vagy később a végzetnek eb-
beli következménye kikerülhetetlen. 

— Mezőrendőri tanácsos választása 
Gyergyó-Sztmiklóson. Az 1894. Xlf.  t.-cz-bez 
kiadott miniszteri ntasitás szerint a gy.-sztmiklósi 
községi képviselő testületnek 1895. évi aug. 30-án 
hozott határozata a gyakorlatban volt 2 határbirói 
állást beszüntetvén, helyettük az 1894. XII. t.-cz-
104. és következő §-ainak rendelkezései szerint egy 
mezőrendöri tanácsosi állást rendszeresített, össze-
kötve ezt az adóvégrehajtói megbízatással. A 
képiselö-testület ezen intézkedése a megyei tör-
vényhatóságnál megerősítést nyert s ennek alapján 
a választás f.  hó. 10-re kitüzetett. De ugy látszik 
a választókat alaposon félre  vezette valaki; mert 
jogokkal nem éltek s zajongva a régi gyakorlat 
meghagyását kívánták. Holott a ki szereti a ren-
det, a másét nem kívánja, a maga jószágát nem 
hagyja; az csak örömmel fogadhatja  az uj mező-
rendőrségi törvényeket, melyek az igazságos emberre 
semmi hátrányt, semmi megterhelést nem hoznak, 
hanem csak haszonnal jároak. A megjelent válasz* 

tókra hiába iparkodott hatni az elnöklő főszolga-
bíró, a választásba nem mentek bele. Ekkor a 
főszolgabíró  a képviselő-testülettel zárt ülést tartván, 
ez egyhangúlag megbízta Madaras Pétert a mező-
rendiíri tnnácsosság teendőivel. Ezzel *•/. ügy 
befejezést  nyeit, s a választók csendben haza tértek. 

— Munkások, és munkás keresők ösz-
szeirása. A földmivelési  miniszter, egyetértve a 
belügyminiszterrel elhatározta, hogy addig is, mig 
a mezőgazdasági munkások közvelitésének kér 
dése ügyében törvényhozási intézkedés tétetnék, a 
mezőgazdasági munkakeresők szám szerint, a mun-
kaadók pedig név szerint nyilvántartásba vétes-
senek. Az elrendelt összeirási kimutatásokba a 
munkadók részéről teltüntetendők, hogy hány 
munkásra van szükség s azok milyen munkára 
kerestetnek; a munkások részéről pedig megem-
lítendő, hogy milyen munkára vállalkoznak s minő 
feltételek  mellett. 

— Vigyázatlanság kőfejtésnél.  Hogy 
mily kevés körültekintéssel járnak el a vasúti vál 
lat emberei az építőanyag előállításával, s mennyire 
ignórálják a közbiztonság megóvása érdekében tett 
hatósági rendelkezéseket, kitűnik abból, hogy folyó 
hó 21-én a zsögödi „köves oldal" nevű helyen 
kőfejtéssel  foglalkozó  munkások egy sziklatömböt 
eleresztvén, az a hegy alatt elvonuló országúton 
zsögödfelé  jölt, Jakab István szi kerét izzé-poirá 
törte, s csak a véletlennek köszönhető, hogy ember 
áldozatot nem követelt. A mint halljuk Báthori 
mérnök a kár megtérítését magára vállalta. 

— A kártyázás vége. E hó 20-án nagy-
csoport csiki munkás utazott Gynlafalvára  dolgozni. 
Mig a jegyváltás ideje elérkezett, vlona egy néhá-
nyan félre  vonullak a kézdi-vásái helyi pályaudvar 
egyik zugában, az árok partjára egy czedéll terítve 
kedélyesen buszonegyezgettek. Valami olyan eset 
adódbAtott elé itt is, mint közelebbről az Országos 
kaszinóban, mert csikrákosi Szabó József  oly dühbe 
jött, hogy kártyázó pajtását csikrákosi Sárosi ilyést 
fenyegetni  kezdette s midőn ez megszaladt, utánna 
rohant s fejszéjét  felemelve,  agyon akarta csapni 
Szerencsére a jelen volt többi munkás ebben meg 
akadályozta s a rabbiatus embert az inspekezios 
rendőr letartóztatta s bekísérte. 

— Felakasztotta magát. Gyergyó-Alfalu 
ban lakó Budai András legény a mult csütörtökön 
jött haza Szárhegyről, kedvese látogatásáról 
másnap vasárnap a Bucsin felé  volt utja, de a bánat 
és keserűség útközben nagyon el foghatta;  mert 
az erdöszélén egy nyírfára  felkötötte  magát. Lehet-
séges, hogy a szárhegyi látogatás és az öngyikosság 
között pszikhologiai kapcsolat van s ezen esetben 
a szegény legény szerelmi bánatában vált meg az 
életlöl. Az alfalviak  azt mondják, hogy a legény 
harisnyájának a zsebében két aranyat találtak 
melyüket végrendelelileg a bonezoló orvosnak 
az őt eltemető lelkésznek hagyott. 

— Kereskedelmi és iparkamarai fel 
hivás. A m.-vásárhelyi iparkamara a területen lévé 
kereskedők, és iparosokhoz nz országos kiállítás lá-
togatás czéljából következű felhívást,  illetve rrtesi 
tést bocsátott ki. A nagyméltóságú kereskedelemügyi 
miuiszter ur, mint az I89ü-iki ezredéves kiállítás-
országos bizottságának elnöke, azon hazafias  elvtói 
vezéreltetve, hogy a világtörténelemben páratlanul 
álló oseményeknek, hazánk ezer éveB fennállásának 
a l'olyó évben leendó megiinnéplése czéljából ren-
dezendő nagyszabású országos kiállításnak megte-
kintése és tanulmányozása a haza minden polgárá-
nak lehetővé tétessék, a kereskedelmi és iparkama-
rához intézett leiratával a kisiparosok, kereskedők 
és ipari segédmunkások részére rendkívüli kedvez-
ményeket biztosított. Az emiitett miniszteri leirat 
értelmében a kamara által csoportos felrándulások 
szerveztetnek s igy a m. kir. államvasutak zóna-
díjszabása szerint a XIV-ik körzetben, tehát a ka-
mara területében lakó kisiparosok, kiskereskedők és 
iparoB segédmunkások, a III-ik kocsiosztályban utazva, 
képesek lesznek a kiállítást 8 (nyolca) forinttal  meg-
látogathatni, ha egy egy ilyen felrándulásban  leg-
alább 30 egyén részt veend. Félreértések kikerülése 
végett azonban megjegyezni kívánjuk, hogy ezen 
összegben csupán a fel-  és leutazás menetdíja s a 
s a Buditpesten, illetve a kiállítás területére szóló 
két beléptijegy ára és a kiállítás területén uyerendó 
két nap következő költségei vannak belefoglalvo, 
u. m. két napi szállábbér, a kiállítás területére szóló 
két beléptijegy áro és a kiállítás területén nyerendő 
két ebéd ára. A felrándulások  kényelmessé tétele 
és az elszámolás megkönnyítése végett a kiállítás 
igazgatósága jegyfüzoteket  ad ki, a melyekben a 
menettérti-jegy, a belépti-jegyek, az ebéd- es szállás 
utalványok együttesen foglaltatnak  s a melyek an-
nak idején ezen kamara által fognak  a jelentkezők-
nek, a befizetendő  8 frt  ellenében, kiadatni. Már 

előre értesítjük erről az érdeklődőket azzal a meg-
jegyzéssel, hogy azok, a kik ezen csoportos felrán-
dulásokban részt venni kívánnak, ebbeli szándéku-
kat vagy az iparkamnránál, vagy pedig a Kyárád-
Szeredában, Szász-Bégenben, Oláh-Topliczán, Csik-
S z e r e d á b a n Gál József  és G y ö r g y j a k a b 
Márton, Gyergy ó-Sztmiklóson, Sepei-Szeiitgyörgyön, 
Kézdi-Vásárheíyt, Bnróthon, Székely-Udvarhelyt és 
Szckely-Kcreszturoit laké kamarai tng uraknál be-
. elenthetik. A felntaziisok  napja és proţraininja ké-
sőbb fog  inogiillapittntni. Netán szükségelt bővebb 
felvilágosítás  nyerhető azonbnn addig is ugy a ka-
maránál, mint a kamarai tag uruknál. Mindenesetre 
reméljük, hogy ezen kedvező alkalmat, a ki csak 
teheti mindenki igyekezni fog  megragadni és a biz-
tosított páratlanul olcsó utazással megszerezni ma-
gának a gyönyört és tanulságot, a mi egy ezred-
évben csak egyszer kínálkozik. 

— Egy remek nemzeti emléket képez „Az ezer 
éves Magyarország és a Mi'lenniumi kiálliiáa" czimü diszmü 
melynek ti-ik füzetet  vettük. Minden fiizet  érdekei és művész 
kivitelit képei állal a legtökéletesebb reprodukezíokat nynjtja 
és kiváló gonddal öszeválogatott tartalma oly ízlésnek adja 
tannjelét, mely egymagában is biztoiitja mii rendkiviili nagy 
cltcrjcdettséget - A látóképek megválasztása kivétel nélkül 
igen szerenesés a felvételek  kivitele teljesen tnuvészi minőségű. 
A G-ik fiiiet  isinét egéiz sorát hozza Magyarország leggyönjö-
rübli" vidékeinek Többek között Esztergom látképei a nem 
rég készült nj Dunaliiddal. f-zliácslürdii  eltagadó panoramája 
Körmó'czbánya fenséges  vidékével megkapó látván) t nyújt. 
Az Árva völgy hazánk gazdaságilag legmostohább, de termé, 
szeli szépségben leggazdagabb vidéke és az ország második 
fővárosa  Szeged város egy részének hozatala, Bucciri látóképe. 
Fogaras vára, mind oly szép doliţok, liojy c mü megszerzé-
sét csak a legmelegebben ajánhatjnk, mert egy iljen diszmll' 
nck egy családnál sem szabad hiányozni. — Daczára a mü rend-
kívül olcsó árának az előfizetők,  kik a minden egyes füzetben 
mellékelt szelvények által bizto-itott utazási és ellátási ked-
vezményeket, a kiállitási látogatására nem veszik igénybe, 
teljesen, díjtalanul kapják az Ezredéves orsz." kiállítás rag) 
szinnyomaln panoramájának képét, melyet az isméi t tájképfestő 
lleyer Artúr ké.ztitctl Kapható minden budapesti és vidéki 
könyvkereskedésben. 

— Majdnem hihetetlen, milyen nagy 
inéi veket ült néhány hét óta helybeli és környék-
beli kereskedőinknél a kerti magvak forgalma.  De 
no is csodálkozzunk, hogy oly rendkívüli módon 
karolja fel  a kertészkedő közönség a tokokba 
zá r t magvokot, ha tekintetbe vesszük ezeknek 
úgyszólván m e g l e p ő e r e d m é n y e i t . Mert hát 
csakugyan k i tűnőknek kell azoknak a Mauthner-
féle  magvaknak lenniök, ha egyes inelegágyi faj-
táknak it. in. kalaráb, retek, ugorka stbnek kész 
terményeit inár mt-st ott látjuk számos asztalokon. 
Az ilyen korai konyhakerti termények nem csak 
kellemes újdonságot képeznek a családban, a hova 
odavnrázsolják a szép évszakot, hanem a hivatásos 
kertészeknek, kik korai termények előálitásával fog-
lalkoznak, tetemes jövedelmi forrást  teremtenek és 
nem tagadjuk, hogy kereskedőink a tokokba zárt 
Mauthner-féle  magvak forgalmazása  által az üz-
letnek kertészeti ágazatát a haladás medrébe te-
relték. 

— Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen régen ismert háziszer a pemetefű.  Ezen fű-
nek kivonatából Rétliy Béla b.-csakai gyógysze-
rész ezukorkát készít, melyben a pemetefű  méltán 
dicsért hatásossága kellemes izzel párosul. A pe-
metefű  ezukorka minden gyógyszertárban kapható. 
Egy doboz ára 30 kr. 

— Eladó egy kitűnő faj  dogg. Hol? Meg-
mondja a kiadóhivatal. 

— Megvételre kerestetnek nagyobb 
erdőségek. Komoly ajánlatok „K. P. 1000" 
alatt e lap kiadóhivatalába intézendők. 

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- és LAPTULAJDOXOá: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

M Y I L T T É B.*) 
Nyilatkozat. 

Alatti róttak kijelentjük, hogy a „Csiki La-
pok" ez évi 12. számú nyiltterében megjelent „Nyi-
latkozat" pénz szüleménye, mert ifj.  Deák György-
nek egy a szentmiklósi egyházmegye per 300 fitos 
tárgyaláson, a plébános által 500 frt  kölcsön igér-
teteit azon általa s társai által aláirt monstrum 
létrejöveteléért, mely összeg a legközelebbi tanács 
gyűlésen utaltatott is, s a kisebb Isszeg pedig 
prolongál tátott. 

Nálunk pénzzel sokat ki lehet \inni olyan 
egyéneknél, kik nem a becsületre tekintenek. 

Kinyilvánítjuk tiszta lelkiismerettel, boey a 
„Csiki Lapok" 10-ik száma nyiltterében közzé tett 
nyilatkozatban, hogy a „tiszteletünket megvonjuk" 

•) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősaéget 
nem tállal a 
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benne volt. Különben igazán bevalósnlt Bálint Lá-
zár azon mondása, madarat tolláról, embert barát-
járól lehet megismerni, mivel a 12-ik számban alá-
írók nagyobb részét legkivált Csik-Szépvizi lakosai 
ismerik. 

Csik-Szépviz, 1896. márczius 20-án. 
Elöltünk: 

Mihály  Márton,  tanu. Bálás  Lajos. 
Részeg  János  tanu. Miklós  József. 

Nyilatkozat. 
Ahttirtak a „Csiki Lapok" ez évi 12-ik száma 

nyiltterében megjelent és néhány ember által aláirt 
„Nyilatkozatra" nem velük szemben, de a nagy 
közönség megnyugtatása és tájékoztatására hatá-
rozottan kinyilvánítjuk, hogy a „Csíki Lapok" 
10-ik számában közzé tett „Nyilatkozat" azon ré-
sze, mely általuk kifógásoltalott,  az eredeti ok-
mányban tisztán áll, és benne volt akkor is, tni 
dón az aláíratott nálunk mindig megtekinthető, s 
igy állításuk hazugság; különben az ilyen emberek-
kel polémiába nem bocsátkozhatunk, hogy miért ?!! 

Csik-Szépviz, 1306. márczius hó 22-én. 
Farao Simon, lelkész. 

Száva Kristóf,  törvényi), b. tag, kereskedő. 
Fejér Miklós, törvli. b. tag, kereskedő. 

Ifj.  Kozma János, iparos. 
Zakariás Izsák, törvb. tag, kereskedő. 

Dr. Zakariás István k. orvos, törvh. b. tag. 
Tőke József,  iparos. 

Imre Sándor, kereskedő. 
A többi társaik. 

53. szám 
á. 896. 

Hirdetmény. 

kább igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hiva-
talos órákban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredában, 1896 márcz. 16. 
Csikmegyei 

m. k. építészeti hivatal. 

223. szám. 
á. 896. 

Hirdetmény. 
A felügyelői  teendőkkel megbízott műszaki 

tanácsos ur az 1896. évi márczius hó 12-én kelt 
56. számú rendeletével a kolozsvár-szászrégen-
tölgyesi államut 189 — 199. km. szakaszán lévő 11., 
25., 28., 34. és 42. sz. műtárgyak felszerkezeté-
nek helyreállítását 3074 frt  5 kr összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fent  említett munkálatok foganatosításának 
biztositáa czéljából az 1896. évi ápril hó 8-ik nap-
jának d. 6. II órájára a csikmegyei m. kir. állam-
épitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt aján-
lati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók, felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, nz engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előírt 5°/,-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap 
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzeuek beadni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
m. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hiva-
talos órákban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Os. Szeredában, 1896. márcz. 16. 
Csikmegyei 

m. k. épitészeti hivatal. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1696. évi január hó 10-én kelt 
82270/95. számu rendeletével a kolozsvár-szászré-
gen-tölgyesi államut 219 — 220 km szakasz szabá-
lyozását 1496 frt  22 kr összeg erejéig engedé-j 
lyezte. 

A fent  említett munkálat foganat  osilásának 
biztosítása czéliábi'il a/. 1896. évi április hó 8-ik 
napjának d. e. II órájára a csikmegyei m. kir. ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 'j0

<0-nyi 
bánatpénzzel ellátolt zárt ajánlataik.it. kitűzött nap 
d. e. 9 óráig a nevezett hivatalhoz annyival in-

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község részéről köz-

liirré tétetik, hogy a nagyméltóságú föld-
mivelésilgyi m. kir. minisztériumnak folyó 
évi 413. szánni magas rendeletével a „Ilolt-
rekesz ároki" erdőrészből engedélyezett 80 , 
kat. hold területen a 30 cm. alsó átmérőn 
felül  található összes lucz- és jegenye fenyő 
törzsek fatömege;  és pedig mintegy 10586 
m3 haszon fa  és ()G2 niJ tllzi tára alkalmas 
fa  tömeg folyó  övi április 2(i-ik napján 
délután 2 órakor a község házánál nyilvá-
nos árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 8800 frt  (nyolczczer nyolcz-
száz frt),  nielynik 10°/o a az árverezni haj-
landók által mint bánatpénz leteendő. lrás-
beli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdé-
séig ezen bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak 
melyekben azonban határozottan kifejezendő, 
hogy árveivző az általa ismert árverési fel-
tételeknek aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a község házánál, valamint a 
csíkszeredai ni. kir. erdőliivatalnál a hivata-
los órákban betekinthet ők. 

Csik-Szentkirály, 1890. márczius Ifi 
A községi eló'ljáróság: 

Albert Béniám, Bocskor Dénes, 
körjegyző. 1 — 3 biró. 

Építési hirdetmény. 
A csiktusnádi fürdő  birtokosainak szövetke-

zete, Csikmegyében, Csik-Tusnádfürdőn  vállalko-
zók által építendő gyógycsarnokának felépítésén 
pályázatot hirdet a következőkben: 

1. A költségvetésben megállapított üssz>-
építkezési ár 47,821 frt  81 kr. 

Részletesen: 
a) A föld-  és kőinives munka 22,075 fit 

53 kr. 
b) Kőfaragó  munka 520 frt  7 kr. 
c) Ács munka 13,041 fit  81 kr. 
d) Asztalos munka, beleértve vasalást, fes-

tést, üvegezést 4776 frt  45 kr. 
e) Kovács- és lakatos mnnka 2911 frt  5 kr. 
f)  Bádogos munka 3866 frt  87 kr. 
g) Mázoló munka 030 frt. 
2. Az építkezés azonnal megkezdhető, az 

épület teljesen befejezve  1897. május 31 én át-
adandó. 

3. Az építkezés tervei, költségvetés bármikor 
az igazgatóságnál: Brass/-, vár-utcza 7. sz. a. 
megtekinthetők, itten a további felvilágosítások  is 
megadatnak. 

4. Az ajánlatok f.  évi ápril 10 ig az ajánlou 
összeg lO'/o-ának melléklésével „Csík-Tusnád 
f ü r d ő  i g a z g a t ó s á g á n a k , Brassó , vár-
u t c z a 7. sz. a " czimezve küldendők. Bánatpénz-
zel el nem látott ajánlatok tekintetbe in in vételnek. 

5. A versenytárgyalás f.  évi ápril 12-én d. 
6. 9 Órakor Tnsnádfürdőn  tartatik meg, bol szó-
beli ajánlatok is elfogadtatnak. 

6. A lent. részletezett munkák külön-külön 
neműk szerint < gy»s vállalkozóknak is kiadatnak. 

1896. márczius 12-én. 
2—3 A fürdő  igazgatóság. 

Teljes menyasszonyi kelengye-kiállitás 100 írttól 1000 írtig. ~ 3 K 3 I 
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Bécsben és Budapesten személyesen tett bevásárlásomról haza térve, 

bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki közönséget tudatni, hogy 

áruim megérkeztek, s ezeket n legutolsó párisi és berlini divat után vá-

lasztoltam; ugymind : 

Női Jackettek 5 frttól  30 frtig.  Női vállgallérok 1 frt 
80 krtól 40 frtig,  utóbbiak posztóból, selyemből, plüschből 
és bársonyból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  méterje. 
Nagy választék a legizlésesebb női diszkalapokban, párisi 
Model minta szerint 1 frttól  15 frtig. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemű közönség máshonnan 

hozatná, avagy városunkba elterjedt házalóktól megrendelné, kérem be-

cses látogatásával megtisztelni szíveskedjen s meggyőződést szerezni, hogy 

a legmagasabb igényeknek is megfelelő  divatos czikkeket olcsón és csak 

a legjobb minőségbe tartom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kérve, továbbra is magamat ajánlva 

mély tisztelettel 

B A R C S A Y K. 
Csik-Szereda. 
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Sirkoszoru és érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat. 
Nyomatott Csík Szeredában 1896. a laptulajdonos éa kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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Sz. 5849—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a dit-
rói takarékpénztár végrehajtatónak ditrói Bajkó 
Lajos (varga kapu) végrehajtást szenvedő elleni 
35 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő, Ditró 
község határán fekvő,  a ditrói 462. sz. tjkvben 
foglalt  5779., 5781. hrsz. a. 4 frt,  5835. hrsz. a. 
4 frt,  6060. hrsz. a. 1 frt,  6067., 6068. hrsz. a. 
3 frt,  7116. hrsz. a. 13 frt,  7179. hrsz. a. 2 frt, 
19505. hrsz. a. 5 frt,  15740., 15744. hrsz. a. 9 
frt,  16205. hrsz. a. 114 trt. 16210. hrsz. a. 5 frt, 
17*31. hrsz. a. 5 frt,  18869, 18870. hrsz. a. 9 
frt,  19142. hrsz. a. 2 trt, 19696. hrsz. a. 11 frt, 
23037. hrsz. a. 2 trt, 26447. hrsz. a. 3 frt,  26612. 
hrsz. a. 5 frt,  27457. hrsz. a. 3 frt,  98492., 28193. 
hrsz. a. 6 frt,  29779. hrsz. a. 3 frt,  33099. hrsz. 
a. 3 frt,  33139. hrsz. a. 2 frt,  35187. hrsz. a. 
5 frt.  36140., 36141. hrsz. a. 7 frt  becsértékü, 
az 1569. sz. tjkvben foglalt  1048., 1050. hrsz. a. 
402 frt  becsértékü és a 2563. sz. tjkvben foglalt 
1051. hrsz. a. 160 frt  becsértékü egész ingatla-
nokra az árverést a fennebbi  becsértékben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi 
Április hó 7-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-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 bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgállatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi jan. 
hó 10. napján. 

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

kir. aljkiró. 

Hirdetmény. 
Csik-Sztniárton községének egy 5 éves 

tenyésző és tenyész-igazolványnyal ellálott 
b i k á j a eladó. A jó magaviseletéről és jáni-
borságáról Csik-Szentmárton község elöljáró-
sága jót áll. 

A bika ára a vevővel köttetik meg. 
Cs.-Szentmárton, 18(.)tí. márcz. 18. 

Árlejtési hirdetmény. 
A gyergyóvárhegyi gör. kath. egyház 

képviselősége közhírré teszi, hogy egy k ő 
p l é b á n i a i háza t szándékozván építeni, 
minek kiadását folyó  év és hó 29-én d. 
u. 2 órakor gyergyóvárhegyi g. k. feleke-
zeti iskola irodánál nyilt árlejtésen határozta 
el. Kikiáltási ár 2511 frt  !)4 kr, melynek 
10°/o-át árverezni szándékozók az árverező 
gondnokság kezéhez az árverés megkezdése 
előtt le tenni tartoznak. 

A költségvetés és feltételek  alólirottak-
nál megtekinthetők. 

Gy.-Várhegyen, 1896. márcz. 8-án. 

Cámpeánu Hyés, 
gör. kath. lelkész, mint elnök 
Hurubeánu Mihály, 

egybázgond., jegyző. 

Pályázat. 
A csikszentimrei róm. kalli. k á n t o r * 

t a n í t ó i á l lán megüresedvén, arra pályá-
zat nyittatik. 

J ö v e d e l m e : A rendes kepe, kano-
nika, stóla és szent mise-alapitványok ka-
matai, Van természetbeni lakás, mely áll 
két szoba, konyha, kamarából és pinczéből; 
az udvaron veteményes kert, gazdasági épü-
letek és a tanítóval közös csűr. 

K ö t e l e s s é g e i : A kántori teendők 
végzése, az osztatlan népiskola ráeső tankö-
teleseinek vezetése, az ismétlők oktatása és 
a faiskola  kezelése. 

Kellően felszerelt  folyamodványok  1896. 
évi április hó 6-áig a csikszentimrei lel-
készi hivatalhoz bc adandó. 

Csik-Szeiitinirén, 1896. márczius 16. 
Kóródy Mihály, 

lelkész, isksz. elnök. 
• m/m/mm/wm/mmm.mm. 
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Van szerencsém a t. gazdaközönségnek igen dúsan termett, kiliinől |É 
szép araukamentes saját termésű | 

l ó l a . e x - a a c i . S L g ' o t 
k i l ó n k é n t 5 0 k r a j e z á r é r t ajánlani. Ezen lóher-mag sokkal nagyobb 
szenni és annál inta'ibb ajánlhatom, mert az itt termeltetvén, talajunkban 
sokkal dúsabban nő. Továbbá vetni való, kitűnő minőségű és a mi tala-
junkba való 

C 3 Ő J 3 t 0 r o 3 s : " b - U L z ; a - t 
l i l e r c i i k é i i t 6 0 k r é r t . 

Ajánlom ezen kivül friss  v e t e m é n y - m a ; * v n i u k a t kitűnő minő-
ségben olcsó árak mellett. 

S ez alkalommal bátor vagyok a t. gazdaközönség figyelmébe  ajánlani, 
hogy egészen uj gőzcséplőgépet szereztem be s készséggel elvállalok csépel-
tetést előnyös feltételek  mellett. Ezen cséplőgépemmel lóherémet a lebogyóz-
tatás után egyszeri cséplésre te l jeMen tÍNZtáu kicsépel tettem s igy más 
gabonaneniiieket is és legnagyobb előnye, hogy a szemet nem roncsolja. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 18í)6. márczius 8. 
Tisztelettel 

Cziffra  Ferencz és Fiai nevében: 
2 - 3 C X I F F I t A MIHÁLY. 

i 

\ 
T 
ü 
I 
k 
i 
k 
é 
k 
k 
i * 

r r r w mw wrmwPwwmrwrwr^mwnrwmw*  tn • • 

1—3 
Bors János, 

kbiró. 

2 
drb két évet töltött tenyész-
igazolványt nyert bika eladó 
Kovács Péternél Csik-Jenő-
falván. 

Védjegy. 21 i - 20 

F E R E N C Z -

Os. éa kir. osztrák magyar ia 
toriga kir. szabadalom! 

Kitüntetett Br&azel 1893. 
arany-érem ia ditzokminynyal. 

KELETI-fele  sérvkötö 
<»rvo*J irkiuí.-hvk v.-lt-m.-nvr wrint ;i I «• ir t ük élHeí »• 1.1. Í'/.v n m*m> Mi. ti>'111 t'.«u*xik. III*III ŷ.ikorol k«*l-l.-in. ll. ii nyonÚM «-h:«vr»1iijn r/.i-l-s-xerU szrrk'-z. trMM'l l'ojrva az rririipi xTvk.'ifrik  hiányait. 
KELETIíYle gummi-

sérvkötő iilomÍHi.iIm pcNitiával. .<zarvaslH"rvi'" tlott'J és IlixUlllr»}*! »WH. 
Arak: egyoldalú 6 - 6 frt, 

kétoldalú 12 -16 frt. 
i»y;iramliiin kcfitillm-k  <>z»nkivlll: MII-láliav. tiMÍki'21-k. i'jryi'licylartuk. (Hc.<-s ini: h-lc r-mUxro orlhopaodiai ni/.">k. (íiircsúr harisnyák <>.- mimlciifrk?  fran-rzia «nimmiâriik. Mi'grcttdflî vkvl  j'OtHostin i'-s dis-orúU'ti i'ííkiizül 
K E L E T I J . , 

kir. sz:»'»- küt»xtT4̂x c.< <irvu>-s<"bi;.-zi'li mlUzcrúxK. FőlIxN'i M-rvkîiri'sxi-li mllhely 
BUDAPEST, 

Koronahsrczeg-ntoza 17. 
Sebészeti miiazertár: Bostély 
Vtosa (Károly-laktanya 15.) 

Nagy'képes irjegy*ék*lngyen és bérmentve. 

(Sóshorszcsz) 

TJ.'J f o g y s z . -

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
2 £ a . p 2 i a t ó : 

Csik-Szeredában: Güxsy Arpül gyiigylániliaii ós X:i?y Cíynla koreskraKW'ticn. 
Seókely-Udvarhely: Hoitvogi A , ifj.  I >orzsy Antal, t'aii /.úily K. K., G;U Jduos. 

líergcty JÚ110S és Mátliú Július kricikoilűknvl. 
Sz.-Kereazturcn : Jacgcr J. gyúgriái-áhan ós t.engvcl László kcrcskctlósélicn, valamint közvetlen » » |VÉRTES LAJOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 

xT n.:i. a.. . . . ixk., iqqc a lanintoíilAnna 6a IriadA ftvfirorviakab  Márton könvvnvomdáiában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 25. 13-ik számához. 
Szám 5367-1606. 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklóst kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy n ditrói 
takarékpénztár végrehajtatónak Pap János Mihályé 
végrehajtást szenvedő elleni 6.~> frt  tőkekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. tőrvényszék (a gyergyószentmiklÓ9Í kir. járás-
bíróság) területén lévő, Várhegy község határán 
fekvő,  a várhegyi 40. sz. tjkvben foglalt  153 — 
158., 160,, 162 , 163., 165. hrsz. a. 188 trt, 1057., 
1059. hrsz. a. 22 frt,  1187. hrsz. a. 3 frt,  1194. 
hrsz. a. 1 frt,  1201. hrsz. a. 1 frt,  1596. hrsz. a. 
1 fit,  1663. hrsz. a. 1 fit  becsértékü, a 254. sz. 
tjkvben foglalt  977., 979. hrsz. a. 5 frt  becsértékü, 
a 49. sz. tjkvben foglalt  166-187. hrsz. a. 35 
frt,  1058., 1060 , 1061. hrsz. a. 24 frt.  becsértékü, 
a remetei 2065. sz. tjkvben foglalt  16987. hrsz. 
a. 12 fi  t, 16989—16994. hrsz. a. 24 frt  becsértékü, 
a 3161. sz. tjkvben foglalt  14343-14348 hrsz. 
a. 43 frt  becsértékü és a 2099. sz. tjkvben foglalt 
14636, 14637., 14639., 14640., 1.642., 14653., 
14656., 11659., 14660., 14663., 146G6., 14667., 
I4(>70. 11673., 14676., 14677. Iirsz. a. 60 frt  becs-
értékü egész ingatlanokra az árverést a fennebbi 
becsértékekben ezennel megállapított kikiáltási ár-
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1896. évi április hó 10-ik napján d. e. 
9 órakor Várhegy község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltá>i áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-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-
zébez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
fttszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szeutmiklóson, 1896. évi január hó 
10-ik napján. 

Kir.járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

frt  68 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Csik-Szentkirály község házánál leendő esz-
közlésére 1896. évi április hó 8-ik napjának dél-
előtti 9 órája határidőül kit űzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a élteimében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonban, 1896. évi márcz. 
hó 20-ik napján. 

Gondos István, 
kir. kir. végrehajtó. 

Sz. 5222-1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 

Szám 177—1896. 
vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajó az I8SI. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1894. évi 
3123. számú végzése következtéi én „Tölgyes és 
Vidéke" takarékpénztár javára tölgyesi Görög 
Gynla s társai ellen 1440 frt  s jár. erejéig 1894. 
évi május hó 30-áu foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 760 frt.  40 krra becsült 
házi bútorok, 1 tehén, 2 ünö borjú, szán, 2 ló, 
1 szekér, 1 ruganyos kocsi, 1 körfűrész,  1 két 
lóerejii cséplőgép, továbbá 2 gyapiufésülő  gép, 1 
gyapjú tépő gép, l ványoló gép hason fele  210 
frt  becsértékheu mint hollói Dobrán János tulaj -
douai nyilvános árverést n eladatnak. 

Mely árverésnek a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság 702/1896. számú végzése folytán  1440 
frt  tőkekövetelés, ennek 1894. évi márczius hó 
5-ik napjától járó 6°'0 kamatai és eddig összegen 
67 frt  62 krban bíróilag már megállapított költsé-
gek és '/,"/. váltó dij erjéig Hollóban kezdődő s 
Tölgyesen folytatandó  eszközlésére 1896. évi ápril 
hó 12-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül ki-
tűzetik és ahhoz a venni szándékozók o|j III le-
jegyzéssel hivatnak meg. hogy az érint I» iiign-á-
gok az 1881. évi LX. t.-cx. 107. és 104. § a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a Irgtöbbit ígé-
rőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi márczins 
hé 13-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir bir. végrehajtó. 

Szám 89-1896. 
vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birósági végrehajtó 1881. évi LX 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1895. évi 
6571. polg. számú végzése következtében dr. Mol-
nár László ügyvéd által képviselt „Alcsiki bank-
részvénytársaság" javára Csík-Szentkirályi Simon 
Péter és társa ellen 240 frt  s jár. erejéig 1896. 
évi jannár hó 24-én foganatosított  kielégítési vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 660 frtra  becsült lovak, 
szarvasmarhák, jnbok, sertések, szekerek, széna 
és hám szerből álló ingóBágok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Hely árverésnek a csikszentmártoní kir. já-
rásbíróság 920—1896. sz. végzése folytán  240 frt 
tőkekövetelés, ennek 1895. évi jnlius bó lö-ik 
napjától járó 6»/» kamatai és «ddíg összesen 24 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
remetei Demeter Imre önkéntes árverési ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság területén lévő, Remete 
község határán fekvő,  a remetei 2569. sz. tjkvben 
foelalt  7617/2. hrsz. a. 50 frt,  29692. hrsz. a. 
150 frt.  22943. hrsz. a. 50 frt,  22261. hrsz. a. 
100 fit,  2955.. 2956. hrsz. a. 110 frt,  17034a., 
17035., 17036b., 17038a., 17039/1. hrsz. a. 106 
frt,  29254. hrsz. a. 70 frt,  2987. hrsz. a. 70 frt, 
24646/2., 21648/2., 24650/2., 25108/2., 25111/2., 
25114/2., 25165/2 , 25168/2-, 25171/2., 25187/2., 
25190/2. Iirsz. a. 520 frt,  4842. hrsz. a. 55 frt 
50 kr, 28924. brsz. a. 58 frt,  3330. hrsz. a. 88 
fi  t, 1409., 1410.. 1411. hrsz. a. 22 frt,  2988. hrsz 
а. 160 frt,  6603.. 6*04 brsz. a. 108 fit,  28363. 
hrsz. a. 50 frt,  22180.. 22181., 22182. hrsz. a. 
160 frt,  24046., 24017. hrsz. a. 68 frt,  22260. 
hrsz. a. 250 frt  50 kr, 2831. hrsz. a. 88 frt,  22277 
hrsz. a. 242 frt  becsértékü egész ingatlanokra 
az árverést ezen becsértékekben ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendelte és bogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1896. évi ápril hó 24-ik 
napján d. e. 9 órakor Remele község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen azok 75%-áig 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók taitoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/«-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 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. 

Kelt Gy -Szentmiklóson, 1896. évi január hó 
б. napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 5720—1895. 

Sz. 278 —1890./kj. 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Al- és Feltiz községek résziről 

közhirré létetik, hogy a nagyméltóságú 
földmivelésilgyi  magyar kir. minisztérium 
folyó  évi 2í)G4. szánni rendeletével a közös 
tulajdonukat képező 110 k. hold 1552 • ö l 
kiterjedésű „Nádaska, Tilalinaska, Székcsere" 
erdőrészek összes tölgyfa  készletét eladni en-
gedélyezte. 

Ezen erdőrészekben a szakszeri! becslés 
szerint van I-ső oszl. haszonfára  alkalmas 
mintegy 7350 m3., II. os/t. haszonfára  al-
kn'm:»* mintegy 715 ni3. kéreg nélküli fa-
lómig, az ágak, törzsfahegyek  köbtartalma 
Ü7tí m3. 

Ezen összes fatömeg  folyó  évi április 
lió 15-ik napjának délelőtti 8 órakor 
kezdődő nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 40527 (negyvenezer ötszáz 
huszonhét) forint,  melynek 10°/o-a az árve-
rezni hajlandók által mint bánatpénz lete-
endő. írásbeli ajánlatok a szóbeli árverezés 
megkezdéséig ezen bánatpénzzel ellátva el-
fogadtatnak,  melyekben azonban határozot-
tan kifejtendő,  hogy árverező az általa is-
mert árverési feltételeknek  aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesittelnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a körjegyzői irodán, valamint a 
csikszeredai m. kir. erdőhivatalnál betekint-
hetők. 

Kászon-Al-és Feltizen, 1896. márcz. 13 
A két község elöljárósága: 

PáUfr  András, Markaly Sándor, 
köijegyző. altizi biró. 

Balázs András, 
falttal  biró. 

tkv. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói Iső takarékpénztár végrehajtatónak ditrói 
Gál Femiü/.né és Gál Imre végrehajtást szenvedő 
elleni 85 frt  tőkekövetelés és jir. iránti végrehaj. 
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, D.tró község határán fekvő,  a ditrói 40T'J. 
sz. tjkvben foglalt  494. hrsz. a. 160 frt  becsér-
tékű, a 160. sz. tjkvben foglalt  5521. hrsz. a. 4 
frt,  a 14326. hrsz. a. 2 frt,  a 25588/19. hrsz a. 
3 frt,  a 30112. hrsz. a. 5 frt  becsértékü, az 594. 
sz. tjkvben foglalt  1295/1. hrsz. alatti 160 frt,  a 
7949/2. hrsz. a. 21 frt,  a 8720/2. hrsz. a. 5 frt, 
9801/3. hrsz. a. 7 frt,  a 11509/3. brs/. a. 8 frt, 
12415/2. hrsz. a 4 frt,  a 20337. brsz. a. 15 frt, 
a 30011/2. hrsz. a. 4 frt,  a 30561. hrsz. a. 11 frt, 
a 35803-35808. hrsz. a. 15 frt,  a 27902/1. hrsz. 
a. 2 frt,  a 19020. brsz. a. 5 frt,  14262., 14263. 
hrsz. a. 8 frt  becsértékü egész ingatlanokra ezen 
becsérték°kben ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlan uz 1896. évi ápril hó 21-ik napján d. e. 9 
órakor Ditró község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alél 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitolt és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. íjában 
kijelöli, óvatlékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatuí. 

Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi jan. hó 22-én. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 6148- 1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószenlmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy ó.-topliczai 
Stein Izrael végivhajtatónak remetei Nagy András 
és N.igy Simó Ferencz végrehajtást szenvedő el-
lenni 100 frt  65 tökekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyébea a csikszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén lévő, Remete község határán fekvő,  a re-
metei 815. sz. tjkvben foglalt  2470. hrsz. alatti 
8 fit  az 52S8. hrsz. alatti 12 frt,  5321. hrsz. a. 
4 frt,  5561. hrsz. a. 3 frt,  8529. hrsz. alatti 2 
frt,  8572. hrsz. a. 3 frt,  8600. hrsz. a. 3 frt, 
8628. hrsz. a. 2 frt,  8C>2«a., 8726b., 8727. hrsz. 

8 frt,  8744. Iirsz a. 2 frt,  8937—8939. hrsz. 
a. 15 fit,  9037 , hrsz. a. 3 frt,  9331., 9332. hrsz. 
a. I OS frt,  9437., 9438. brsz. 176 frt,  9641 , 9643— 
9615. hrsz. a. 34 fi  t. 9858. hrs*. a. 6 frt,  11470. 
Ir.sz. 13 frt,  16673. hrsz. a. 34 frt.  16811., 16813. 
hrsz. alatti 6 frt,  19087. brsz. a. 5 frt,  19092/,. 
hrsz. a. 2 trt, 19333. hrsz. a. 5 frt,  20311. hrsz. 
a. 5 frt.  23191-23194. hrsz. a. 6 frt,  25972., 
269:)7 hrsz. a. 8 frt,  26202. hrsz. a. 2 frt,  27610. 
hrsz. a. 5 frt,  2R065., 28066. hrsz. a 10 frt, 
28184. IHSZ. a. 2 frt,  28a94. hrsz. a. 2 frt,  30134., 
30135. hrsz. alatti 7 frt,  30533. hrsz. a. 4 frt 
liecsérlékű, az 1705. sz. tjkvben foglalt  19306 — 
19309. Iirsz. a. 8 Irt, 26878., 26893. brs/. a. 20 
fit  becsértékü, a 316. sz. tjkvben foglalt  741. hrsz. 
alntti 160 frt,  2945. brs/. a. 8 frt,  6806. hrsz. a. 
2 frt,  8958—6961. hrsz. a. 5 frt,  7884. brsz. a. 
3 frt,  8222 brsz. a. 3 trt, 9225. hrsz. a. 7 frt, 
10590., 10591. hrsz. a. 2 frt,  12075b , brsz. a. 
7 frt,  12522., 12537. hrsz. a. 8 frt.  21738/,. hrsz. 
a. 3 frt,  29911. hrsz. a. 3 frt,  29943. hrsz. a. 2 
frt.  29979. hrsz. a 3 frt,  29981»., 29998. hrsz. a. 
6 frt,  30340., 30311. brsz. alatti 5 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra az árveré-t ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte és liogy a fent  je-
lölt ingatlanok 1896. évi április hó 17-ik napján 
d. e. 9 órakor Remete község házánál megtar-
tandó nyilváuos árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók taitoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-^t készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. -12. §-ban jelzett árfolyammal 
számitolt 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 
érteimébén a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1895. évi deczember 
hó 13-ik napján. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

Ur. aţjbird. 




