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székely, s helyét elfoglalja  a többnyire olyan 
jövevény, kinek Csíkhoz és Csikban más 
érdeke nincsen, mint a szegény csiki ember 
verejtékén megzsirosodni. Pedig ez magyar 
állami és jól felfogott  hazafias  szempontból 
sem helyes, mert az ország keleti részén 
csakis oly erős, szivós és hazafias  faj  véd-
heti meg az állam határait, mint a milyen 
a székely és bátran kimerj lik mondani, 
hogy azok az urak, kik akár fent  Buda-
pesten, akár Csíktól távol a csíki székelység 
ben csak nyüzsgő mozgó embereket látnak, 
kik adófizetésre  jók, de nem tartják őket 
vagyonosodásra alkalmasnak, azok lehetnek 
különben kitűnő finánczck,  vagy jó beam-
terek, de nem nagy látkörU magyar poli-
tikusok. 

Elítélendőnek tartjin tehát mindazokat, 
kik a székely földön  a vár közönyösségük 
által, akár roszakaralul. folytán  közvetve, 
vagy egyenesen is közrt működnek ahhoz, 
hogy e megyében minden vállalkozásnál, 
minden intézménynél ne a csiki embert il-
lesse meg az elsőség, hanem azt az ide-
gent, ki több pénzt igér megborotváltatá-
sunk reményében. Elég volt idáig nézni 
azt, hogy mig a helybeli .«i.Li-r Positíuatól 
Pilátusig szalad, hogy valamit elérjen, ad-
dig az idegen korcsmáros, Bzatócs, iparos 
valami bájvessző segélyével kigúnyol tör-
vényt, hatóságot, s azt teszi, a mit ő akar. 
Vagy kérdjük, hogy minő állapot az, a 
melyet a megyében a fogyasztási  adók 
bérlői teremtettek ? Hiszen ezek formális 
kartellt kötöttek azon czél elérése végett, 
hogy a nagy fogyasztóközönség  csak azt a 
lőrét igya meg, a melyet ők árusítanak 
korcsmáikban. Nincsen itt Bernmi verseny, 
a mint a törvény megengedné, neui har-

czol itt a jobb a jóval, hanem egyszerűen 
orosz módra megállapítják ukázban a szesz-
nek, a pálinkának az árát és a ki nem 
tartja magát ahhoz, az birsdgolásba fizeti 
évi összes keresményét. Vagy kérdjük, van e 
olyan praktikus ember, ki elhinné, hogy a 
megyében el van törülve a kizárólagos 
italmérési jog ? Hiszen a törvényben ez ki 
van mondva, dc a gyakorlati életben e 
gyűlölt intézmény tovább virágzik fényesen, 
nekünk, csíkiaknak nagy nyomoruságunkra. 
Mert hát paradoxon, de m'gis ugy van, 
hogy a háromszéki szeszgyárosok, a fo-
gyasztási adók bérlői, a brassói szász Zell 
és társai ugy megkötötték egymást, hogy 
privát ember vagy vállalat pénzért sem kap 
szeszt, hacsak ezen modern adóbehajtók en-
gedélyt nem adnak rá. 

Nem tudjuk, hogy a pénzügyi kor-
mányzat feje  Budán ismeri-e ezen állapo-
tokat, de azt érezzük mindnyájan, hogy a 
pénzügyigazgatóság roppant rosz szem-
üvegen át nézi a dolgokat. Ne hagyjuk szó 
nélkül az ilyen kiaknáztatásunkat, s szó-
lítsuk fel  magát a törvényhatóságot, hogy 
legközelebbi gyűlésén tárja fel  a pénzilgy-
tniiiíarter előtt n ti«7ta valóxágot, f>  igye-
kezzék segiteni bajunkon még a folyó  év-
ben is, de a jövőre mindenesetre. Nem tör-
vényellenes, nem ,uj, a mit kériink, hanem 
csak olyan, a mit ^íás megyék is megtettek ; 
s bizony a mai világ olyan, hogy aki nem 
kopogtat, nem hallatja a szavát, azon ke-
resztül átcsapnak a hullámok és akkor ép 
bőrrel nehezen szabadul meg a csiki 
ember. 

Éppen ezért Csikvármegye gazdasági 
életének ezen átalakulási éveiben vigyázni 
kell erősen arra, hogy a kormányzás gyep-

Idegenek térfoglalása  Csíkban. 
A mit egy ország történetében 30—40 

év végez el, ugyanazt egy megye életében 
a)ig 8—10 év is meghozza. Más szóval a 
mi képes egy országot 30—40 év alatt át-
alakitani, kiforgatni  igazi jellegéből, az egy 
megye népességével szemben már 8—10 év 
alatt is befejeződik.  Nálunk, Csikvárme-
gyében, ugy l&tszik, már egy—két év is 
elégséges arra, hogy ne legyünk urai ön-
magunknak és Borsunknak. A vasútépítés 
oly nagyszámú idegenséget zúdított nya-
kunkra, hogy ma-holnap félve  kell a csiki 
embernek tapasztalni, hogy mikor és miben 
vagyunk még akadályai az idegenségnek 
és váljon az idegenség érdekei mikor kí-
vánják íeláldoztatásunkat. 

Valóban Csikvármegyében átkozottul 
felfordult  világ lett a vasútépítés megkez-
dése óta. Elkezdve a koldusoktól, fel  a nagy 
regálebérlőkig, egész sorozata jött be me-
gyénkbe az olyan foglalkozású  egyéneknek, 
kik semmit se hoztak be C«íkba, ellenben 
a mit kivisznek, azt mind Csíkból és leg-
alább is a csíkiak elől viszik el. Ennek kU-
lönben nagyrészt a csíkiak össze nem tar-
tása és egyesek izgága természetéből ki-
folyó,  r a kákán is csomót keresése az oka. 
Ha az egyesek nem irigykednek egymásra, 
8 nem igyekszik egyik csiki ember a má-
sikat tulliczitálni, már régen ugf  taient volna 
innen ki az idegenség, mint a hogyan be-
jött, vagyis Üres kézzel. 

Ennek azonban nem szabad tovább is 
igy folyni,  mert ha nyakunkra engedjük 
nőni a sok jövevényt, nem kell egy évtized 
ahhoz, hogy e megyében, mely mindig fél-
tékenyen őrizte kiváltságait, föld|ét  és ön-
rendelkezési jogát, mindenéből kipusztul a 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A szentdomokosi székely pásztor. 

Elbeszélés. 
Iita: Vértea Lajos. 

(Fol)t. «a tége) 
Ez a Nagy Kristály András egyik öreg apám 

volt. A kik fejedelem  gyilkosságot hagynak hátra, 
az unokák megszokták tagadni a vérrokonságot. Én 
nem tagadom meg, mert ba ö az emberek szemé-
ben a fejedelem  gyilkosa is; az én szememben ár-
tatlan s ilyennek kell leunie az igaz históriai 
könyvekben is. 

A valódi gyilkoB Ördög Balázs volt, ki miután 
árulásáért az oláh vajdától ajándékot nem kapott, 
sót majdnem fejébe  került, aszal töltötte meg a 
falut  a a környéket, hogy Kristály András a gyil-
kos s igy maradt fenn  mind e mai napig az embe-
rek száján. 

De megmaradt rokonságunkban a tiszta lelki-
ismeret, mert nagyapáink hátra hagyták az unokák-
nak, a mi a könnyes szemeknek, remegő ajkaknak 
épen ugy hittünk, mint a szentírásnak; mert azok 
as unokák előtt csalfa  játékot nem tudtak űzni. 

Egyedül a Sólyom eb őszUlője volt hibás, ez 
is talán inkább a gazdája iránti szeretet, mint áruló 
terméssete miatt. 

Ennek ekképen szól a története. Báthory 
Endre kardinális vette át Zsigmondtól a fejedelem-

séget. Erdélyhonra azonban Mihály oláh vajda is 
áhítozott, a kinél szószegóbb és furfangosabb  ember 
nem volt. 1699-et irtak. Az égen egy nagy üstökös 
jelent meg. Fényes sugárból egy rettentő kardot 
vont maga után, mely hegyével majdnem a földet 
szúrta. A veszedelem nem is késett. Csatazaj t'jl-
löltu be egész Erdélyt. Október 28-ika szép ószi 
nap volt, a harezosok Szeben mellett iidvözlék a 
hajnal hasadását, melynek alkonyát Bokán nein lát-
hatták meg. A kardinális fejedelem  és Mihály vajda 
hadai elkeseredett harezot vívtak. Az egyik félen 
az igazság és honszeretet, a másik félen  a ravasz-
ság és a bosszú. A bosszúsok a székelyek voltak, 
kik a Báthory fejedelmeket  ősi székely szabadságuk 
elvesztése miatt gyűlölték, s a vajda sok mézes-má-
zos ígérgetések által a csiki, gyergyói, udvarhelyi 
székely atyaflukat  maga táborába édesgette. Testvér 
gázolt testvér vérében. A kardinális Kornis Gáspárra, 
farkaara  a bárányt, bizta seregét, ki midőn a dia-
dal a kezében volt, árulóvá lett s magát az ellen-
ség kezébe játszotta. A csata napja véresen áldozott 
le, utánna sötétség lett, hogy eltakarja Erdély föld-
jét a a székelyek bűnét. A fejedelem  futott.  Az olá-
hok iszonyú irtó háborút kezdettek a magyarok el-
len; a köznép a nemességet rabolta, ölte. Az Urnák 
szörnyű büntetése volt a hűtlenségért rajtok, jajszó-
val jártak alá s fel  a ugy kiáltották: .Jaj nekünk, 
a miért vétkeztünk!* 

A menekülő fejedelem  Szent-Domokos határába 
érkezett kisded hü kíséretével, ugy látszott, a gyi-

inesi-szoroson át akart Lengyelország felé  menni 
Utjok jó részét megtették, még csak a határszéli 
hegyháton kellett volna átbatolniok. De itt várt a 
haláltusa rájok. Mihály vajda a csiki székelyeket, 
kik a szentpáli csata s a Székely-bánya vár miatt 
a Báthory-név iránt gyűlölettel voltak, ígéretekkel 
felbujtogatta  s felbérelte  a fejedelem  kézrekeritósére, 
kik az utakat és ösvényeket elállották. Vezetőjük 
Balázs .Mihály, vagyis Ördög Balázs volt. 

A mint a menekülők Pásztorbükk havasra ju-
tottak, a bosszú és jutalomvágytól lihegő üldözök 
reájok rohantak, s habár vitézül védték magukat, 
u túlnyomó sokaság nagyobb részét levagdalta. 
Embertelen öldöklés, valóságos embervadászat volt 
ez; mert a menekülők, kik lovaikról leugrálva, az 
erdő bozotjui közé bujilokáltnk, a helylyel ismerős 
üldözóknok könnyű volt őket kézrekeriteui s leka-
kaszabolni. 

A fejedelem  alkonyat táján az én András öreg-
apám tanyájához érkezett harmadmagával, kik közül 
az eeyik nemes ur erósen vérzett sebeibúi s ót ga-
lyakkal elrejtették; a ki késóbb öregapám segítsé-
gével meg is menekült, a nemes urnák Fekete 
István volt a neve. 

Miután az üldözők zaja már hallatszott, az 
öreg pásztor elrejté a fejedelmet  s vele levő társát 
egy szakadékba, a hol nem is akadtak volna reájuk, 
ha a pásztorkutya véletlenül áruló nem lesz. 

Az üldözők nem sokára az öreg kunyhójára 
támadtak, befeszítették  azt, őt magát pelig kegyet-
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Ifi  ki ne essenek kezeinkből. A székely-
földnek  a székelyek részére való megmen-
tése érdekében első kötelességünk az Össze-
tartás. Nekiink minden idegen bevándorlóval 
szemben állást kell foglalni.  Meg kell min-
denkivel értetni, hogy mi magunk îs meg 
Hidunk élni, s leni hagyjuk magunkat fel-
használtatni azn;i jövevények által, kik ed-
dig- semmit sem tettek a székelység érde-
kében, kik nem szenvedtek epyiitt velünk, 
s most mégis egryfist  akarnak velünk és 
asztalunkról lakmározni. 

Ezt tartsuk szem elolt ugy a gazda-
sági, mint a társadalmi, dc sőt. » politikai 
téren is Mert neui szabad elfeledni,  hogy 
az az idegen pclitikns, ki bármily igéket is 
hirdessen, nem közülünk való, az nem is-
meri sem bajainkat, sem óhajainkat, s az 
titán indulva, k'innyen mocsárba jutunk. 

Í:<lvi»ft  m o z g a U * . 
Közállapotainkra nagyon r& fér  egy-egy üd-

vös mozgalom. A betegségnek, gyengülésnek jele-
ivel találkozunk közgazdaságunk minden tagoza-
tában. Itt is, olt Is  sajgó seb, mely várja a bal* 
zsamot. 

Régi és veszedelmes baj sanyargatja a kis-
ipart, mely a m?.: rendszerben semmi védelmet 
nem talál; sőt oly irányzat lett uralkodóvá, mely 

osztályt s a népet oda terelik, hogy a szflkségle-
tét a kereskedelem utján, idegen iparczikkekből 
Fedezze. Ily körülmények között mi módon fog 
boldogulni, vagy megélni a kisiparos? Holott ezek 
is élni akarnak s ki tagadja meg tőlük az élethez 
való jogukat? 

A bajnak a közős vámterületen kivül is sok-
féle  oka van. Iparosaink reá mutatnak arra, hogy 
a gyárak fensőbbsége  velők szembtn nagyon is 
elhatalmasodott s ez azért van, mert azokat segí-
tik, támogatják, tőlük pedig a gondoskodás elfor-
dítja arczát. Oly kedvezések mellett, a minőkben 
a gyárak részesülnek, u. m. adómentesség, olcsó 
hitel, olcsó tarifák,  ők is boldogulhatnának. 

Tény, hogy a hazai gyárak a-nemzet életé-
ben jelentékeny helyet foglalnak  el; emelik a va-
gyoni erőt, visszaszorítják az idegen gyártmányok 
áramlatát, de az is tény, hogy a kisiparosok sze-
repét sem kicsinyelhetjük s ha termelésük nem is 
olyan tömeges, mint a gyáraké, nemzeti és társa-
balmi szempontból ez utóbbiak mellé helyezhetjük 
őket is; mert egy országnak, különösen hazánk-
nak, nagy szüksége van a munkás, kevéssel be-
elégedő s független,  önálló iparos osztályra. S ha 
ehhez vesszük még azt is, hogy ezen osztály ha-
talmas gátat tudna emelni a szocziálizmns ellen, 
akkor az v sorsa, boldogulása az ö jövője minden 
józan politikus előtt megszívlelendő. 

Azért a kisipur jövőjének kérdése nem elő-
ször került szóba most azon a gyűlésen, melyet a 
kereskedelemügyi miniszter a legutóbbi időben ösz-
szehivott, hanem már mintegy 30 év óta sokszor 

A czél tehát az, hogy az iparos állami se-
gély A támogatás mellett olcsó hitelhez juthasson 
továbbá, bogy az eddiginél olcsóbban szerezhesse 
be az anyagot. 

Úgyde az iparosokban legyen meg a jó termő 
talaja a bekövetkezendő üdvös alkotásoknak. Ért* 
sék meg jól a saját érdekeiket s az ipartestile-
tekben, tehát saját körükben mutatkozó egymás-
iránti bizalmatlanság, közömbösség, viszálykodása 
jó ügynek ne legyenek a megakasztói. Mert tnd-
nnnk kell, hogy sanyarú helyzetüknek okai nem-
csak külső, hanem belső körülményeikben is rej-
lenek. A siker pedig ugy az egyiknek, mint a má-
siknak eltávolítását megköveteli. 

Az .jţţ tehát ki van jelölve, csak az a kér-
dés, hogy még lesz-e az" erOf  kitartás fönnt  -és 
alant a nagy, de üdvös munkához. 

A sikert mi annál jobban kivánjuk s ezen 
üdvös mozgalmat aunál nagyobb örömnél fogad-
juk; mert erre különösen a székelyföldi  iparosnak 
van legnagyobb szüksége. 

Az állami Utápolást az iparosok is megér-
demlik és ha jutnak milliók a gyári vállalatoknak, 
jussanak bár ezerek a küzdő, vergődő kisiparosok-
nak, a kik szintén hasznos tagjai az országnak s 
Ssszeségükben lehetnek oly nemzeti tényezők s több-
ségükben vannak oly jó hazafiak,  mint bárki más. 

sz 
hazai kisiparunkat, a nemzet testében e különben!és sokat foglalkoztak  vele; de valljuk meg. any-

nyira siker nélkül, hogy még a hanyatlásától sem 
tudták visszatartani. 

Még most is emlékezhetünk azon élénk moz-
galomra, melyet iparosaink a 80-as években meg-
kezdettek. Ennek eredménye lett az 1884. évi ipar-
tőrvény, mely azonban nem tudta orvosolni a ba-
jokat s annál kevésbbé teremtett biztos alapot a 
fejlődésre. 

A mostani válságos helyzetben csak örömmel 
üdvözölhetjük a kereskedelmi miniszter komoly 
Hkaratra valló kezdeményezését, s meg vagyunk 
győződve, hogy a tovább folytatandó  akcziónak 
csak első lépése volt azon gyűlés, melyen az ipa-
rosság bajait vették beható tárgyalás alá. 

Mint olvashattuk, azon az értekezleten • 
keresk. miniszteren kivül, több magasabb állisn 
kormány-férfiú,  a közgazdaságnak kiváló kapaczi-
lásai, a sző vetkezetek központi intézetének s a 
budapesti takarékpénztárnak képviselői vettek részt, 
mind olyanok tehát, kik széles látókörüknél fogva 
ismerhetik az állapotokat. 

Az értekezlet legfőbb  tennivalónak tartja a 
kisiparosok hitelviszonyainak rendezését s az anyag 
beszmő szövetkezetek létesítését. 

is gyengén lüktető erecskét, vegképpen elnyom-
hatja, s a nagyobb áldozatokkal s nagyobberő 
megfeszítésekkel  kivivolt ujabb alkotásokat csirá-
jában megsemmisítheti. 

Baljóslattal szemlélhetjük a fokozatosan  erős-
bödő legtávolabbi vidékeken is veszedelmes ellen-
félt  teremtettek a kisiparnak. A külföldi  nagy 
ipari vállalatok hr.talmas ezközeikkel behálózzák 
az egész országot, melyek melett iparunk megiz-
mosodása majdnem lehetetlenné van téve. 

Frappáns bizonyítéka ennek az az utánzás, 
melylyel a kiilfölt'i  gyárak vidékeink különleges 
iparczikkeit el sajátították. A csehországi szövő 
gyárak a sepsiszentgyörgyi székely s/ii.fiwyâr  ere-
deti szőtteseit utánozzák s olcsobban hozzák for-
galomba; inert gyengébb minőségben állítják elő. 
Sőt azt is lehet lá'.ni, hogy a székely szőtteseket, 
is készilik, s ig) még azokat a krajezárokat is 
elvonják, melyik iJdig a székely asszonyok kere-
setét tették. 

A kisiparnak minden ága állandóan szemben 
találja magát a gyári czikkekkel;a mint a mű-
hely előállít, ugya:iaz ott mutogatja magát a leg-
kisebb falu  üzlet é:;ek kirakatában is. Az inteligent 

lenül megkötözték vallatták; de egyetlen szót sem 
tudtak kivenni beljlle. 

A kutya Iá'.va gazdája veszedelmét, fájdal-
mában nyitt. ugat. tt, majd a ki-izókat megtámadta 
s harapdálta, maj.l hízelegve a vezetőhöz simult, 
niintlm mondani alarta volna, hogy mindent felfed, 
csak hagyják meg gazdája életét. 

Ördög lialází nak ekkor az az átkozott gondo-
lat» támadt, hogy a kutyát kezdte vallatni. Megczi-
rúgatta s upy beszélt hozzá, mintha nem is párás 
állat lett volna. M ndogatta neki. hogy gazdájának 
semmi bántódása nem lesz, csak vezesse ót abba 
az irányba, merre a fejedelem  ment A kutya meg-
értett mindent s a rejtek felé  tartott. Az örog ki-
áltani akart, do betömték száját. 

A kutya eh'rulta a menekülők rejtekhelyét 
s ott előszűr a ne ues urat vágták le. aztán ráakad-
va sí fejedelemre,  megrohanták, a ki kivont karddal 
foir.-idta  a támadást. Ördög Balázs férkőzött  hozzá 
legközelebb k baltijával homlokon találta a szeren-
csétlen fejedelmet,  ki eszméletlenül terült el. Le-
vágták fejét  s a v.ij(lii elé vitték, fő  látásán a vajda 
íVl'-ségc könnyek! a fakadt  s azt mondta férjének, 
a mi vele megtörtént, veled is megtörténhetik, s 
jóslata nem sok i ó múlva beteljesedett. 

ii.-.ilkosok iires kézzel jöttek haza s csúf 
vé î.k Kit. Napptl az emberek, éjjel az ördögök 
pvötiirték.. De mrga a székelység is bűnhődött a 
r.isszak tt'iiioszsá: iért, 100 évig tartó átokkal suj-
tmtii n s>:ei!iegj I iz feje.  Isten büntetése is meg-
U'ü.iü \u!< Wt li:n évig a haláron csupán kóró 

termett, a gyilkosság évfordulóján  vér bugyogott a 
földből,  a megöletése helyén felállított  kereszt 
kihajtott. 

Az öreg Kristályt sirba döntötte a bu. Ördög 
Balázs az árulás bűnét reá kente s ha Isten meg 
nem szánja s magához nem szólítja, a feldühödt 
lakosság miatt neki is csúf  vége lett volna. Fiai 
titokban temették el. 

Halálos ág^ áu fiainak  zokogva beszélte el az 
eseményt 8 leikökre kötötte, hogy az ó Ártatlan-
ságát mondják el az unokáknak is. De hogy ai 
áruló eb bűnhődjék, meghagyta fiainak,  hogy tart-
sák feun  a fajzatját,  no vesszen ki még a késő 
unokák házából se. Árulásinak büntetéséfii  pedig 
örök időkre szólóan október utolsó napján, a feje-
delem halálának évfordulóján,  este tt órakor minden 
fia  és az unokák is verjék meg o fajzmtból  nevelt 
kutyáikat 

Ennek eddig hűségesen eleget tettünk. A régi 
Kristály, ivadékából csak én vagyok és Sólyom is 
csak magára maradt. Julcsa a házukhoz kérte, most 
már 6 kell a büntetést reá mérje. 

A menyasszony magához saólitá Sólymot, 
mogsimogatá s az örömnap emlékére feloldozta 
büntetés alól, mert hogy az ifjú  Virágból és belőle 
boldog pár lehetett, a hü Sólyomnak köszönhette, 
molylyel az öBrégi Sólyom bűnét teljesen jóvá tette, 

E kis történetet még flatai  koromban hallottam, 
emlékeim közül egy jó időre el is mosódott; egy 
ujabbi kirándulásom arra a tájra azonban felelevele 
nilctt mégpedig oly crOvol, hogy lckellett iruom. 

Az első Hxabványo* nyomlávu vo-
nni Cai k vármegyében. 

Éveken át húzódó vajúdás után, végre tel-
jesül régi vágyunk, — megyénk a világforgalom-
mal jőn kapcsolatba! 

A sepsi szentgyörgy-csikszeredai vonat épí-
tési munkálatai ugyanis már oly,előrehaladt stá-
diumban vannpk, hogy f.  hó 6 én az első vonat 
átléphette megyénk határát, az építési programm 
szerint pedig f.  hó 15 én megyénk olső állomásába a 
vadregényes fekvésű  Tusnádlürdőbe fog  lerobogni és 
augusztás hó végén valószínűleg megyénk székhe-
lyén Cnik-Szeredán fogjuk  üdvözölhetni. 

Tiz havi nehéz, komoly munka után jutott 
ily állapotba e vonal, a melynek építése sok-sok 
akadály mellett, a mérnöki tudomány minden vív-
mányának felhasználásával  haladhatott csak ily 
gyorsan a kiküldött mérnökök párat Un buzgalma 
és kitartása melleit, élükön Weldin Vilmos m. kir. 
államvasuti felügyelő  úrral és Braun Gyula mér-
nök-vállalkozóval. 

E vonal mentén épül 9 állomás, és pedig: 
Sepsi-Szentgyörgy, Bodok, Málnásfürdő,  Bükkszád 
Tusnádfürdn,  Tusnád, Sz<*ni simon, Szentkirály ás 
Csík-Szered*. Ezek közül „Tusnádfürdő"  állomáá 
abnormális stylhen alkalmazkodva a vidók szépsé-
géhez és regényes voltához. 

A vonal 6 szor szeli át az Olt folyót  30—36 
bosszú vasszerkezetű hidakkal, ezeken kivttl 

épült még 180 drb 1—2—10 mtr nyiláMi áteresztő 
és hid, melyek közt 22 drb vasszerkezettel van 
ellátva. 

A földmozgósitás  1.200,000 (1 millió kétszáz-
ezer) m* kőfal  biztosítással, mert majdnem ia 
a vonalhossznak volt az Olt árvize ellen biztosí-
tandó. 

Több helyen az Olt folyó  teljes áthelyesáéé-
vel volt csak lehetséges a szűk völgyön áthaládöí, 
e helyeken a vállalat nagy gőzkotrógépeket alkal-
mazott a meder kiképzésére. 

Tavasz óta, a mikor a tuíajdonképeni muf-
kaidő beállott, átlag»- naponta 5000 mankás volt 
foglalkoztatva,  a mely létszám tetemes százalékát 
Háromszék ás Csikvármegyék lakossága szolgál-
tatta. Csak bizonyos szakképzettséget megkívánó 
munkáknál, mint a milyenek a sziklabevágások, a 
hol a robbantó szerekkel való bánás egy bizonyos 
gyakorlottságot igényel és általábaa a közmun-
káknál kellett idegeu, többnyire olasz és horvát 
munkásokat importálni. 

Ezen ás a megyénkben még ép8l6 vonallal 
hatalmas eszköz adatik kezünkbe, hogy ősterme-
lésünket virágzóvá, iparunkat és kereskedelmünket 
fejlettebbé  tegyük, rajtank-áll, hogy ezen eszköz 
<B a „Székely nép" szorgalma ós élelmessége mel-
lett egy ujabb, boldog „ezer év"-et alapítsuk. 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezes. Az igazságügyi miniszter 

Csik-Sz.-simoni Endes Miklós brassói törvényszéki 
aljegyzőt a gyulafehérvári  törvényszékhez jegyzővé 
nevezte ki. 

— AthelyezÓB. Koncz Albert, kézdivásár-
lielji és Csik-Sz.-roártoui Bocskor Kálmán besz-
terczei kir. alflgyészeket  az igazságügyiminiszter 
kölcsönösen áthelyezte. 

— Eljegyzés. Mörik Károly dévai pénz-
ügyi tisztviselő közelebről jegyezte el Csik-tusnádi 
Éltbes Zsigmond táblabírói c/.immel és jelleggel 
felruházott  csik-szeredai kir. törvényszéki biró 
kedves és bájos leányát, Ilonát A szerencse és 
boldogság kiséije frigyüket 

— Értékes ajándék a vármegye ré-
szére. Oik-csekefalvi  Fodor Róza kisasszony 
meghálálandó megyéjének a festőművészet  elsajá-
titására i<\n.itott. anjagi támogatását, a vármegye-
ház tanácskozási íiHgj terme részére díjtalanul 
megfestette  s díszes aianyozott keretbe foglalva 
a napokban küldötte, le Budapesttől Ö Felsége, a 
magyar király bgujabb életnagyságú képét. A 
művészi kivitelű festmény  a vármegye házának 
díszére, a készítőnek pedig dicséretére fog  szolgálni. 

— Halálozások. Galaiithai Galgóczi Ti-
vadar a nagyszebeni cs. és kir. 12. hadtestparancs-
noka, a 13. huszárezred tulajdonosa, l.'il.orszernagy, 
folyó  hő 4-éu Nagyszebenben, 63 éves korában, 
hosszasabb nehéz betegség után elhalálozott. — 
Csik-szimártóni B o c s k o r István ottani kir. aljá-
rás biró folyó  hó 5 én hirtelen Ueköv. tkezett be-
tegség folytán  35 éves korában Vihalálozolt, a mi 
özv. édes anyja és lestvéieiuek flfély  bánatot, ba-
rátai és tisztviselői körében pedig élénk részvétet 
Okozóit. T-metéxe C*ik-Sz.-Mi'i Ionon a róni. kaih. 
szertartás szerint folyó  hó 7 én történt meg nagy 
részvét mellett. A korán eljinnyt biró iránt táplált 
őszinte szeretet és collégiális barátság kifolyása 
volt egy részről az, hogy a vég i-ztesség megadá-
sánál a vármegyei össz< s hatóságok a főispántól 
kezdve le egész a legki.-ebb hivatalnokig képviselve 
voltak, s más részről a/, hogy az elhaltnak egyik 
kebelbarátja és birótársa Gergely Andor kir. al-
biró egész a könnyezésig meghaló szép gyászbe-
széddel búcsúztatta el az oly váratlanul, élete 
legszebb szakában elhalt albirót. — Székely Endre 
Kászon alcsiki főszolgabírót  és nejét súlyos csapás 
érte. Elveszítették kedves, szeretett, jó leányukat 
M a r g i t o t , kit szerető karjaik közül folyó  bó 
11-én, négy napi súlyos szenvedés után váratlanul 
ragadott ki a kérlelbellen halál. A megtört szivü 
szülők és testvérek mellett m 'gmérhetlen fájda-
lommal áll Nyiri Dénes m. kir. erdögyakornok is 
a drága halott ravatalánál, iiogy bucsut vegyen a 
legdrágábbtól, kivel alig hároin héttel ezelőtt vál-
tott jegyet, s kinek halálával boldogságát veszí-
tette. Temetése f.  kő 12-én d. u. 4 órakor lesz 
Csik-Szenttmréu. — Isten adjon vigasztalást a 
nehezen sújtott családnak, a kedves halottnak 
pedig — kit általános, igaz részvét ki.sér ölök 
n) ugalomra — legyen áldott emléke! 

— A csikszentgyörgyi olvasókör által 
e hó 15-ére tervezett mulatság l(i án tog meg-
laitalni, mit ezúton hozunk a közönség tudomá-
sára. 

— A vadásztársaság folyó  hó 15-én a 
csíkszeredai vadász-évad megnyitása alkalmából 
a szokásos táuczmulatságát a esikzsögödi fürdőn 
délután 4 órától kezdődöleg megtartja, a melyre 
ngy a helybeli, mint a vidéki intelligens közönséget 
szívesen látja a rendezőség. 

— Szini tudósításunk a sürgős közle-
mények zsúfoltsága  miatt a jövő számban jelenik 
meg. 

— Egy amerikai Erdélyben. Érdekes 
vendég érkezik f.  hó 16-án Csik-Szerdába. Dr. 
Chester Ferencz amerikai egyetemi h. tanár, ki 
jelenleg Kolozsvárit tartózkodik Kovács János 
unitárius főiskolai  tanárnál. Dr. Chester a cam-
ridgeni egyetemén tanár, s ránk nézve annyival 
is inkább szívesen fogadott  vendég, mire] a 
magyar nyelv tanulmányozása végett küldötte az 
egyetem Magyarországra. Dr. Chester Erdély ne-
vezetességeit már nagy részben megtekintette, 
mindenütt meleg fogadtatásban  részesült, s a 
Székelyföld  is büszke lehet az ő látogatására. A 
fiatal,  alig 27 éver tudós tizenkét nyelvet beszél. 

— Választási mozgalmak Gyergyó-
ban. A közelgő képviselő választások már előre 
vetik hullámaikat, melyek mozt még csendesen mo-
«ognak, de ugy látszik, annak idején zajlani fog-
nak. A választási mozgalmat Gyergyóbaü először is 
Ugrón Gábor levelei indították meg/melyekbén.töb-
beket felszólít  a neki adandó információkra,  a zászló 
kibontásáia a párt Bzerv'ezésére. A neki küldött 
informácziókban  azonban vérmes remények nincse-
nek a ezek a gyergyói szitnlusok elvéről, politikai 
szavak hihetőségére nem igen lrizelgócu szóknak; 

mort azt írják a vezérnek, hogy ha Gyergyót meg1 

akarja hódítani, mint a hadjáratukhoz, bárom dolog 
szükséges I. a pénz, 2. a pénz, 3-szor is pénz. Ha 
ez lesz, akkor háburu', vagyis párt ist lesz. Ugrón 
Gábor levelei után a néppárti mozgalom is megin-
dult. Molnár J. komáromi apát- plébános, mint a 
néppárt iroda főnöke  f.  hó 5-én Csik-Szeredábuu tar-
tott a fel-  és alcsiki papsággal előleges értekezletet, 
honnan Gyergyó-Szt-Miklosra jött; inás nap 0-án mi-
sét tartottak, mely után értekezletre gyűltek. A 
tanácskozás most egyelőre csakis a lelkészek köré-
ben folyt,  kiket az apát felszólított,  liogy iuditsa-
uak a községekben nagyobb mozgulmakat s szervez, 
zék minél előbb a pártot, működésükben legyenek 
segítségükre a felekezeti  tunitók is. A jelen volt 
lelkészek az apátnak kőtelező ígéretet tettek, hogy 
tőlük telhetőleg eleget tesznek a felhívásnak.  Er-
kölcsi és anyagi támogatás kilátásba tétetett. A sza-
badelvű pártnál még oktiv lépést nem tettek, de 
már egymás közt beszélgetik s tárgyalgatják a hely-
zetet, s hogy. nemsokára ez is hozzá fog  a munká-
hoz, a tapasztalt mozgalmak után gondolni lehet; 
mert a pozicziojukat, melyben oly régóta uralkod-
nak, bizonyára nem fogják  küzdelem nélkül feladni. 

— Borszéken hu?. 1-én a róm. kath. tem-
plom javára hangverseuytiyel egybekötött táncz-
ii'ulalságot rendezlek. A hangversenyn közre-
működtek Benndikty Alexandrine úrhölgy remek 
zongorajátékával, Urmánczy Lenke és Teleszky 
Miczi u'hölgytk rendkívül hatásosan adlak elő a 
„Kacbel siralma" ez. melodrámát, dr. Kapdebó' 
Ferenczsur AVany Jánostól tartott felolvasást,  s 
elszavalta „Tengeri barnás" át, majd pedig dr. 
Kovács P.ilné úrhölgy, dr. Bardócz Gyula és dr. 
Klein Gyula urak éi.ekeltek a közönség zajos tet-
szése közt magyar népdalokat, a régi kuruez-
ilalokiit. mélyeket Teleszky Miczi ut hölgy igen 
disnéiiii kidért zongorán. A hangversenyt, tánc/, 
követte, ni'-ly kedélyes, vidám hangulatban reg-
gelig tartoti. A jótékony czélra való tekintettel IV-
lülfizi  ttek a következők : Both Ferencz 2 irtot, 
Teleszky Ferencz 5 htot, M. N. 10 fi  lot, dr. 
Wett.i-nstein 5 Irtot, Uriuáuc/.y István 2 frlot, 
dr. Droltler H. f.O  kit, Botschár Tódor 1 frlot. 
dr. Kabdebó Ferencz 1 fi  tot, Szeiitgyörg\iiié 4 
frlot,  N. N. 2 fi  tot, Zon.la Vincze 1 frlot,*  özv. 
Megyessy I.-né 10 litot, X. Y. 2 fil.it,  id. Éllelö 
Albert 2 frtot,  dr. Kovács Pál 2 Irtot, Návay 
Bogdán 1 frtot,  Karátsony Márton 4 frlot,  Görög 
Joáchiin 4 frtot,  Hu lig József  2 frtot,  Fejér 
Gerő 2 frtot,  dr. Vuslkitt 2 frtot,  Osibi András 
50 ki t, Dobay Ferencz 1 frtot,  Sándor József 
00 kit, Hackel Iguáczné 1 frtot,  dr. Sleinteld 
1 frtut,  Weitlích István 2 frlot,  dr. Kazár János 
1 frtot,  Szentpétmy János 2 frtot,  Csiky Gyula 
00 krt, özv. Urmánczy Jánosné 20 Irtot, Gyárfás 
Lászlóné 3 frlot,  br. Kemény Dénes 2 frtot. 

— Veszett eb garázdálkodása. Mult 
bő 30 án az Olt folyó  mellett, alcsik felől  sebesen 
feljövő  kutya a réti legelőn lévő tehéin-soidáuak 
tartott, s gyorsan, mielőtt megakadályozható lett 
volna, öt darab tehenet mart. un g, mely kutya a 
pásztorok által legott le is lövetett. A lelőtt kutya 
veszettnek constatállatváu, a megmart állatok zár 
alá helyeztettek. 

— A gyergyószentmiklosi dalegylet 
mulatsága. Ezeu egylet vezetősége azt is felada-
tának taitja, hogy konczeitek, estélyek s más él-
vezetes mulatságok által az egylet keblében ébren 
tartsa az életrevalóságot s a tagokban erősítse 
az egyuttéi tést s az egylet iránti szeretelet. Most 
f.  hó másodikán is az „Alsó Nyír" nevű szép ki 
ránduló helyen különféle  érdekes látványosságok-
kal, énekkei, díjazott verseny játékokkal és táncz-
czal egybekötött zártkörű „erdei mulatságból 
rendezni. Az idő kedvezett a mulalóknak, kiknek 
egyrésze. zászlóval s zenével már reggel kiment a mu-
latság színhelyére; a többi része pedig d. u. csatla-
kozóit a szabadban ekkor már jókedvűen vigadókhoz. 
A rendezőség változatos és mulatságos program-
ról gondoskodott, melylyel biztosította a mulatság 
sikerét. A programot a dalegylet éneke nyitotta 
meg, mely után következett a Ballon Captió Go-
daid felbocsátása,  akadály futás  versenydijjal, 
czéldobás, Robinetti és Sanyaró Vendel, Succi, a 
hires koplaló étvágya, zsákban futás,  czéllövés, 
képtalány, lapdalövés, Groora-léggömb felbocsátása 
mindannji versenydijjal. Ezek utáu tánezra per-
dült a fiatalság  s a zene a a madarak énekének 
rythmuaára vígan járta a szabadban. A leáldozott 
nap már rég elbúcsúzott tőlük, mikor a mulatók 
dal és zeneszó mellett visszavonultak D ndynk 
Rudolf  kert helyiségébe, hol a sikerült és népes 
mulatságot egészen reggelig folytatták. 

— A közönség figyelmébe.  Gyergyó-
Sz.-Miklósról arról értesítenek bennünket, hogy 
ott, mint „nyiltterünk" hirdetésében is olvassató, 
Tiltscher J. dr. kitűnő tehetségű és kiválóan tö-
rekvő orvos fogászati  műtermet nyitott. Mint a 
levél beküldője írja, ő maga személyes tapaszta-
lataival győződött meg Tiltscher J. dr. kiváló 
.specziáls szakképességéről, valamint műtermének 
nagyszerű berendezéséről, mely bizonyságot tesz 
ariól, hogy mindazt teljesen elsajátította, s kitű-

nően alkalmazza, a mit e specziális tudomány elö-
haladáaa felmutathat.  Gyergyó vidéke a fogorvos-
lás és mtifogászal  tekintetében eddig az átutazó 
specziálistákra volt utalva, a kik munkájokat 
drágán fl'eltették  mag, s altávozásuk után a hi-
ányukat ifin  reparálhatták. Ü mint álbmdó fog-
orvos. teljes felelőséggel  végezi munkáját és saját 
jó liii- n.'Vfi  érd^kél.en is tökéletességre törekszik. 
Készit mindennemű mutogat és fogsorokat,  arany 
foglalatban,  kaucsuk lemezeset, mely oly könnyű, 
mint a papiros; továbbá készit arany-, ezüst- és 
üveg tömést, s mindezt oly tökéletes tudományos 
képességgel, hogy miifngait  valódiaknak tekinti 
mindenki, még az is a ki használja, annyira czél-
szerüek és finom  kivitelűek. Az Arak pedig oly 
mérsékeltek, sőt csekélyek, lingy a szegényeknek 
is módikban lehet lmjukon segíteni. A közönség 
érdekének szolgálunk tehát-, midőn felhívjuk  a 
figyelmet  TilIsch'T .1. dr. fogászati  niü'ermére. 
mely Gy.TgyiVSz.-Miklóson, özv tVrenc/y Györgyné 
házában van berendezve. 

- KEL3TI J. cs. és kir. »z. tiirneves servkütn spe-
czlalista gyári e/éntől Budapest, IV., Koronaherezug 
utoza 17. sz. azon érie îl''>t vénüli, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iráii'. hogy a l>mt..pesti ezredéves 
kiállítás alkalmával szAmnţ vevüi állal c'űn l.nlialól.ii; lAimv 
gesen Inrténeinln itie^rentleléselínél is szokni; pontossággal éa 
a inegrenillők leqn ij;\o!ili megelgpitési'-rc me^telelliesson. — E 
>:/.. Ihol fenti  i z.'s Ţludnpsst, IV-, Hostóly-utazai tKároly 
liiklnn a l.<.) niiilieliélieii iimiilia szeniéhvcliM k- t u/Artht, 
mi ly iiiiit-ien iilejri a szarnálvea ntasitására és m;rt<'k szerint 
ffiegrende'eadö  c-ikkíkre foriliija  Nevezett .•/.••« Ues/.si'oíd 
liieiliivja :i t ko/unm'-̂ -i e/eu ^>:iri tiiiiln-lyén.-k megtekinté-
sére lm] itiinen inegrenilelö sze:nélye>en megüvöziiillielik a 
számára I; -izileihlo kiU- rt/ey inli«.T lslkfinUTBtU.  pffltss  és 
ElOcéttÜ i.ili-lt'-rül. Kiiliinös ôi;<Mal és UIÍSMKTL mii éttésse 
készülnek in a legujabb szerkezetű teetegyenész&ti készüle-
tek, H::slaŢ iviulszerii miderek és más ort'najiediii {Őzök, 
ayujti é- j-.:ó-:pek, mftlábak  és mülegea kezek iam|intAliak-
nak) val.i:ni min.len e szakinália v.-ijici o:vj3 sebészi aczél 
árok, villanj gépek .stli. .umde/en saját gyártmányú ké-
szülékek. kötszerek és gépeknek mintái a le^na;iynlib 
lála-zléklciu iiiegtekiiillietiik e kiiiinú c/é<; ki.illilásl>an IV. 
csoport kör.ejjéezaégl pivilion Kuyu<ial a t. kii/iinség lî yel-
luúltu ajánljuk nevezeti t-zr̂ m-k i: napukoii ineirjclent millen-
niumi na^y képes árje^yaókét. mely na^vszerii ki vlitúsa, 
ile kiîliitiie.-n tatiiii'iniilns és s/akinilatos nsMce.klIitása állal a 
6/;ika\atu:l Ui.l,11.11 zart tnéltii l'-lliiiilc-le-t lelt és ne lvéta 
e/.ég ingyen, bérmentve és baritjkban kiil.ii lúrkinek a 
ki azt iiieukéri riryanolt tiie :̂ (-n̂ U-l'-etú a e/i;ţ» fViniike 
KEI.KTI I.KÓ ur Alul'in: , A sérvek keletkezése'- gyógyít*;» 
siti eziiuii érteto/ct. inety sérvlien s?eroétinknek î i-n e/él-
szeiii és i• • • Iii »l<i foUitáiíO  in'ist innjt. Vig;-;ntalin3k rész-
letfzetésre  teln-lieine meL'ri'hilelésiket I-matahdoiliak l'-hctö 
tegiiagyoliti kcdvűzniónv. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányosabb árak. 11 13 

S z e r k e s z t ő i t ö . z e n e t e k . 
Hogyan kerültek a ?sidol< Magyarországra? 

Kár volt e kérdést oly-.ii szép kaligraliával meg-
irni; inert a b. küldölt mese alapján is alig hinné 
el valaki, liojy bekötött zsákban kerültek volna 
ide a kuniak Inkább a kérdés megfordított  olda-
lával tessék foglalkozni,  hátha idővel valami jó 
óvszert találhatna ki. 

Az „Ezrodévi Hymnus" valamint, a „Nipda-
loka nem közölhetők'. A nagy problémák megol-
dása és a versek irása helyett, inkáid) próbáljon 
valami aktuális dulogról írni, mert tehetség mu-
tatkozik soraiból. Versekkel ne rontsa termetét. 

N Y I L T T É It.*) 
Értesités. 

Vau szerencsém értesíteni Csíkmegye közön-
ségéi, miszerint. G r j r e r e r y é - S z e z i t n a i l s : -
1ÓSOX3 állandó 

fogorvosi  műtermet 
o 

rendeztem be. 
Készítek müfogakat  és fogsorokat  iny-

lemezzel vagy inylemaz nélkül és elvállalok 
bármely, a fogászat  körébe tartozó niuukálatot. 

Lakásom: özv. Ferenczy Györgyné 
házában. 

Uemlelek.és felvételeket  elfogadok  minden 
szombaton d. e. 9 órától d. u. 5-ig. 

dr. Tiltscher Jenő, 
1 - 5 fogorvos,  spoi'ziálista 

V á l a s z . 
A „Csiki Lapok' idei 32-ik számában csík-

szent inártoni Keresztes Veticzel tanító ur Nyílttéri 
czikkére. 

Keresztes ur fenlírt  lapban reám vonatkozó 
czikkével azon szerenesés helyzetbe hozott, liogy 
ezen hz általa kezdett utón bebizonyíthatom azt, 
miszerint a csiksz. ntniárt.in esekefalvi  olvasókör 
helyiségében nevezeit olvasókör válás»tmánya folyó 
év julius hó 8-án tartott ülésében jkvileg kimon-
dotta, hogy Keresztes ur eljárása az alapszabá-
lyokba ütközik, — „helytelen." 

Ezen határozatit annak idejé.i e helyen kö-
zölni fogom. 

*) E gvit alatt megjelentekért semmi felelősseget 
nem v&IUI a Szert-



Augusztus 12. O S I E I L A P O K 83. mhm. 

A mennyiben Keresztes nr czikkében szemé-
lyemre vonatkozólag sértő kifejezések  vannak, arra 
vonatkozólag csak annyit, hogy mintán Keresztes 
nrtól bizonyos elintézetlen dolgai miatt más utón 
elégtételt nem nyerhetek, ügyvédemet meghatal-
maztam, az ügynek a sajtóbiróság előtt való tisz-
tázására, s egyben kijelentem, hogy annak lejár-
táig Keresztes úrhoz több szavam nincs. 

Csik-Szentmárton 1896. augusztus 9. 
Magyari  Károly. 

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

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- én  LAPTULAJDOSOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 189-1806. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 1896. 

május 26-án tartott közgyűlésében 4825 96. ai. és 
173. jkvi sz. a. hozott határozatával Zsedánpatak 
községben 2:230 frt  64 kr költségelőirányzattal, 
enlöőri lakás és melléképületek építését engedé-
lyezvén, annak biztosítására ezenuel 1896. aug. 
14-én d. u. 3 órakor Tölgyesben, a kezelőhivatal 
irodájában megtartandó versenytárgyalást hirdetek, 
s ahhoz versenyezni szándékozókat azzal hívom 
meg, hogy a terv, költségvetés, előméret, műszaki 
leírás s az árlejtésre vonatkozó közelebbi feltéte-
ek nevezett hivatalná1, a hivatalos órák alatt be 
ekintbetök. 

Gy.-Szentmiklós, 1896. aug. 1. 
Csíkmegye havasi javai igazgatósága : 

Lázár Menyhért, 
I — 1 igazgató. 
Szám 336—18Ü6. á. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 1696. évi julius 

hó 20-án kelt 55". számú határozatával a kézdi-
vásárliely-szentkirályi törv. 26—32 km. szakaszán 
lévő 13, 17, 19. £0, 21, 22. 2S. sz. hidak újra-
építését a kapcsolatos utszabályozással 12014 Irt 
Ili összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok loganatositása czél-
jából az 1896. évi augusztus hó 21-ik napjának d. 
e. 10 órájára a Csikmegyei ni. kir. állainépitészeti 
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatuk végrehajtásának elvállalására 
vouatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltétekben  előirt 5" „ nyi bá-
natpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap 
d. e. 9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival in-
kább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érke-
zettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki nuivelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkiut megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szevedán, 1896. évi aug. hó 9-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Sz. 2214—1896. 3 - 3 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság, Csíkmegye 

tkts törvényhatósági bizottságának 2041/96. 
ti. ti, 

szám alatt kelt és a csikmegyei államépité-
szeti hivatal által felülvizsgált  s helyesbített 
terv és költségvetés alapján a helybeli köz-
ségház átalakítására és kibővítésénél szük-
séges építkezésekre árlejtési versenytárgya-
lást hirdet. 

A versenytárgyalás 1896. augusztus 
hó 21-én d . n. 3 órakor fog  a község 
házánál megtartatni. 

A kikiáltási ár 8429 frt  56 kr, mely-
nek 10u/,i akár készpénz, akár ovadékképes 
értékpapírokban Gyergyó-Szenttuiklós köz-
ség elöljáróságának kezéhez zárt ajánlatba 
leteendő'. 

Az árlejtési teltételek, valamint a terv 
és költségvetés fennevezett  község házán&l 
a hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Községi elöljáróság: 
Gy.-Szentmiklóson, 1896. julius 23-&n. 

Jánosi György, Csergő Gyula, 
m. biró. községi jegyző. 

Sz. 1908/1896. 2 - 3 

Hirdetmény. 

Sz. 4002—89U. 2—3 
ki. 

A Gyergyó-Remete község tulajdonátképező 
Fogyeczeli 40 kat. hold területű erdő fáinak 
kihasználása a f.  hó 20-ra kitűzött árverésen ár-
verezők hiányában nem adathatván el, az árvere-
zés megtartására -ujabbi határidőül 1896. évi 
szeptember hó 3-ának délelőtti 10 órája 
tűzetik Gyó.-Itnnete község hivatalos házához ki. 

Ezen erdőbeu a m. kir. erdőrendezőség kiszá-
mítása szerint 10°/o leütése után találtatik 3977 
drb 21—30 ctm. átmérőjű 1900 m>, 3793 drb 
31—40 cm. átmérőjű 3700 m3 és 2464 drb 41 — 100 
cm. átmérőjű 6100 m3 kereskedelmi czélra jó, al-
kalmas fenyőfa,  kikiáltási ár 18240 frt,  melyen 
alul eladatni nem fog. 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű írás-
beli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Arzerezni szándékozók tartoznak a kikiáltási 
ár 10%-át bánatpénzel készpénzben letenni. A 
vételárból 4000 frt,  az árverezés napjától 15 nap 
alatt, a többi a feltételek  értelmébenni idők és 
részletekben fizetendő. 

Egyéb teltételek Remete község elöljárósá-
gánál a hivatalos órák slatt betekinthetők. 

Község elöljáróság: 
Gy.-Remetén, 1896. julius hó 96. 

Nagy József,  M. Deák Pal, 
biró. jegyző, 

Szükség esetén 
fa-  és érczkoporsó, sirkoszoru, 
selyem szemfedelek,  szallagok 
és érczkeresztek egyedüli rak-
tára a legjutányosabb árok mel-

lett kapható 

divatüzletéhe 
Csik-Szereda. 

Árverési hirdetmény. 
Csík Madarat község közbirtokosságának 

tulajdonába átment s (Isik-Madaras Ií-ik határ-
ré*zél>Pi) lekvü „Aszó" nevű ei díjrészben 450 kat. 
hold területen a m. kir. erdöhivatal által meg-
ejtett törzsenként i kiszámlálás és becslés utján a 
40 cmtr. niellmagasság és azon felül  talált mint-
egy 90,800 köbmétert tevő feuyö  baszonfa  eladása 
szándékoltatik. 

Az eladás zárt Írásbeli, s egyúttal szóbeli 
árverés mellett fog  történni és pedig Csik-Ma-
daras község hivatalos házánál az 1896. 
évi szeptember hó 10-én d. e. 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló 47,300 frt  becs-
értéknek 10"„-a bánatpénzül letenndő; még pedig 
a zárt ajánlatot tevők által az árverés megkez-
désére kitűzött batáridő előtt a községi biró, az 
árverezni szándékozók által pedig az árverés meg-
nyitása után a bhottság kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők ugy 
alant irt szolgabii 'i hivatalnál, mint a községi 
elöljái óságnál, bivebb felvilágosítás  pedig a csík-
szeredai ni. kir. e-dőhivatalnál szerezhető meg. 

Kelcsiki Hszolgabiró. 
L'sik-Qzeredi, 1896. julius 18-án. 

Fejér Sándor, 
főszolgabíró. 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3'*°/% házakra 4 és 
Va'Vo, m&snemil ingatlanokra 6°/o mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertálásuknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczéilázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú leflzetési  tartamra el-
adatnak. 2—8 

Magyar Lloyd " a s S f f * 
Budapest, Király-utcza 70. ei. 

I 
I 

Nyomatott Csík Szeredáhan 1896. Iapt.nl ajdnnos ás kiadó Györgyjakah Márton könyvnyomdájában. 




