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A megyei javak adminisztrácziója. 
Csík vár megye törvény hatósági közgyű-

lése a havasi javak 1897-ik évi költségve-
tése alkalmából a mult év deczember utolsó 
napjaiban egy oly határozatot hozóit, mely 
régen szükséges lett volna s mely mostan, 
midőn az állami adminisztráczió közeledik, 
úgyszólván égetően sürgőssé is vált. 

Mit tartalmazott ez a határozat ? A me-
gyei javakra vonatkozó alapszabályok meg-
erősítésének megsürgetését. Ugyanis a tör-
vényhatóság még 1892-ben elfogadott  egy 
alapszabályt, mely egyrészt teljes mérvben 
megóvta a megye autouomikus jogát a va-
gyon kezelésére és annak hováforditására 
nézve, ugy hogy idegen beavatkozástól en-
nek életbeléptetése esetére félni  nem lehet ; 
másrészt pedig az igazgató tanács felállítása 
által módot nyújt arra, hogy a nagy va-
gyon kezelése egy szükebbkörü testület foly-
ton élő és működő ellenőrzése alatt legyen. 
Mindkét elvnek mielőbbi megerősítése és 
jóváhagyása a megyére nézve fontos  kérdés. 

Nem szíikséges talán bővebben fejte-
getni, hogy ha az állami adminisztráczió a 
szóban forgó  alapszabály megerősítése nél-
kül ér ától, könnyen olyan megcsorbítást 
szenvedhetne a megye szabad rendelkezési 
joga, hogy aztán sírva panaszkodhatnánk, 
de már jog nélkül. Nem állítjuk, hogy a 
közigazgatás államosításával egyidejűleg a 
konfiskác/.io  elmélete is tért fog  nyerni. Ám-
bár erre elég példa van a külföld  történe-
tében. Nem akarunk e végből Franczia- és 
Olaszország példáira hivatkozni, hol nagy 
vagyonokat nyelt el az állami moloch, ha-
nem elég egyszerűen ráutalni Németország 
esetére, hol alig két évtized alatt a kisebb 
államok és tartományok kincseinek és jogai-
nak egész tárházát vette el az állam a maga 
részére. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A jégről. 

Énekeld nieg ob istennő 1 . . pardon na-
gyon magas hangon kezdtem. OdakSnn tavaszi idő-
járás, ho»y is lehetne hát a jégéletről elragadta-
tással beszélni. A gazdák minden reggel és este 
fontoskodó  arczczal járják be a jégpályát agy, 
hogy magánk fajta  közönséges halandó vaku erő-
ségnek tartaná ilyenkor hozzájok még csak köze-
ledni is. & jégbácsik óriási kannákkal kezükben 
locsolgatják a pályát s igyekeznek betölteni a mé-
lyedéseket. 

Holnapra kitOnő jég lesz, jelenti sugtrzó 
arczczal a szőke Lexi. Holnapra kitOnő jég lesz, 
viszik tovább ahi *tazon szerencsés halandók, kik-
hez ily kijelentéssel a gazda leereszkedett. 

Holnapra ki'.finő  jég lesz, énekelnék a mada-
rak, ha inár el nem költözködtek volna melegebb 
Ujakra, íolnapra kitűnő jég lesz, suttogja a szellő, 
miközben egyik-misik barátunknak lefagyasztja  a 
ffllét. 

S náinap a ki csak erőt s tudományt érez 
lábaiban, siet a jtgre. Hogyne, hiszen kitűnő jég 
lesz 1 A szőke L<xi mondta, kinek szavahihetősé-
gében még a legöregebb korcsolyázók sem mertek 
soha két ílkedni. 

Odaérve átbághatlan kordonok (sárgából) 
tartják vissza a megdöbbent fiatalságot.  Hogyan, 
hát nincs jég? 

As őrömsugárzó arcz lehanyatlik s lassan 
suttogja maga elé — törve a azót bűnbánólag — 

M ^ Lapnak 

Mondjuk azonban, hogy nálunk ez még 
mostan nem következik be. De azt már senki 
se tagadhatja el, hogy az álloinositás beho-
zatalakor minden megyei vogyont állami 
közegek fognak  kezelni. Már pedig, hogy ez 
miképen fog  kinézni, kivált lm a csíki ál-
lami hivatalnokok nem lesznek cs>ki embe-
rek, arról csak az birhat fogalommal,  ki 
egy bürokratikus vagyonkezelést látott és 
vizsgált. Ezt a veszélyt kell megelőzni, en-
nek elébe kell vágni az által, hogy az ál-
lamosításkor már egy felsőbb  helyen is meg-
erősített intézményünk legyen, mely autouo-
mikus fogait  mutogathatja annak, ki hozzá 
akar nyúlni. 

De siirgős ez alapszabály-megerősítés 
az abban tervezett igazgató-tanácsi intézmény 
mielőbbi életbeléptetése miatt is. Mert hisz 
egy oly nagy vagyon kezelésére nézve, mint 
a milyen a különböző megyei alapok, csak 
előnyös és mindenkire megnyugtató lehet 
az, ha egy állandó szaktestület irányítja a 
működést. Különösen áll ez az államosítás 
esetére. Semmi garanczia nincsen a tekin-
tetben, hogy a megyei főbb  tisztviselők nem 
helyeztetnek-e hozzánk Zolyom vagy Ung-
megyéből. Már mostan két-három év múlva, 
mikorra várják az adininisztrác/.ió államosí-
tását, ki lesz az esetleges idegen tisztviselők 
tanácskozó közege, ha ir.af  egy kis gyakor-
latra nem tett szert eddig az igazgatótanács? 

Ugy a tulajdonjogi rendelkezés szem-
pontjából, mint a helyes gazdálkodás tekin-
tetéből, tehát csak örülni lehet a megyei 
közgyűlés azon határozatának, hogy újból ke-
zébe vette az alapszabályok megerősítésének 
kérdését. 

E megerősítésnek útjában jelenleg leg-
alább semmi érdemleges ok nem áll. Mert 
maga a miniszter is az alapszabályok ellen 
kifogást  egy pár stiláris módosítás kivételé-
vel nem tesz; a minő pótlást pedig kíván, 

annak egyike azonnal teljesíthető, a másik-
nak keresztülvitele pedig idő kérdése, de 
érdemben nem olyan, mely az alapszabá-
lyok életbeléptetését megakadályozhatná. A 
miniszter ugyanis pótlásképen azt kiván|ii, 
hogy a huszár-családok törzskönyve készít-
tessék el. Ez olyan kívánság, melyet két-
három hónap alatt teljesíteni lehet. Csak 
hozzá kell kezdeni a munkához. A mi a 
második pótlást illeti, hogy tudniillik a me-
gyei havasi javak terjedelme és értéke is 
felmérés  utján tüntettessék ki az alapszabá-
lyokban, a rögtönöaen keresztül nem vihető, 
de másrészt nem is olyan, mely megakaszt-
hatná az alapszabályok működését. Meg is 
vagyunk győződve, hogy ha a miniszter 
felvilágosítást  nyer az iránt, hogy a havasi 
javak felmérése  az erdészeti hivatal által an-
nak idején foganatosíttatni  fog  és pedig a 
megyének vagy a havasi javaknak minden 
külön megterlieltetése nélkül, akkor nem 
fog  ragaszkodni alioz a különben is akadé-
mikus jelentőségű kívánságához, liogy az 
alapszabályok megerősítése előtt szükséges 
az erdők mennyiségi kitüntetése. Nézetünk 
szerint egyelőre elégséges az alapszabályokba 
a havasi javakat részint és egyenként meg-
jelölni, in^rt a numerikus kitüntetés ugy se 
lehet állandó jellegű, miután a megye foly-
ton vesz és ad is el egyes vagyonrészeket 
és igy semmi különösebb értelmes oka nin-
csen annak, hogy a felmeréseket,  illetőleg 
annak eredményét az alapszabályokba be-
vigyük. 

Reméljük, hogy a kiküldött bizottság 
a tavaszi közgyűlésre készen lesz a minisz-
ter által kivánt módosítások és pótlások be-
igtatásával és ha a törvényhatóság felter-
jesztésében még kifejti,  hogy a felmérés  most 
miért nem kivátiatos, ellenben az alapsza-
bályok életbeléptetése miért szükséges, ak-
kor a miniszter is megadja a megerősítési 

a gazda: Nincs jég. A kalendárium a/, oka. Hide-
get jósolt az éjjelre, nagy hideget s inie a kieresz-
tett viz lefolyt  a nélkül, hogy megfagyott  volna! 

A közönség zúgolódik s li a a kaleudárium 
szerkesztője közel volna, bizonyára megliuclielné. 
Pedig ugy lehet a magasságos Úristen az oka 
mindennek, a miért nem a kincses kalendárium 
szerint intézi az időjárást. 

Szóval ninc9 jég. Azaz, hogy nem minden 
nap van. De annál kedélyesebb aztán a kicsi, a 
mi néha-néha megindul. A hölgyek sikongatása, az 
urak kaczagása, az elesetlek vérfagyasztó  sóhajai 
kellemes disbarmoniává vegyülnek össze, miközben 
megindul a terefere  a szőke hölgyről s az isme-
retlen fiatal  emberről. A s/.őkék összedugják fe-
jeiket s találgatják, ki lehet ö? Keresgélnek, ku-
tatnak memóriájukban, melyiket kísérgette állan-
dóan ama mithykus fiatal  ember ? Csak legalább 
megírta volna, szőke-e vagy barna, könnyebben rá-
akadnának ! Kezdődnek a gyanúsítások s végre 
mindannyian kíváncsian várják az elkővei'.'̂ /.'bndö 
tizedikét, a mikor a piros szegfűrQI  ki fog  derülni 
a titok. 3 miközben a szőke . hop, nevet 
nem említek I hölgyek iszonyú remegés s az el-
eséstől való félelem  között próbálgatják a.körözés 
nemes tudományát, folyton  számítgatják ujjaikon, 
ki lehet ama homályba burkolt ifjú  s ki azon szőke 
hölgy ? 

A barnák pedig irigy pillantásokat vetnek 
feléjök  boszankodván arra az ominózus apró hir-
detésre, a mely a figyelmet  a szőke hölgyek s pi-
os szegfű  felé  összpontosította. 

Pedig, pedig a barnák piros szegfű  nélkül is 
megérdemlik figyelmünket.  Nem is értem, hogy le-
het valakinek annyi vakmerősége s lelkiereje, hogy 
az összes szőkék s barnák közül képes volt egyet 
kiválasztani. Én külön-külön még csak irni sem 
mernék rolok. Pedig magyar ember vagyok. Járt 
tani már vademberek köz3tt . (a Wulf  czir-
kuszbau), állattam két lépésnyire oroszlántól, ró-
kától, tigristől . (a budapesti állatkertben) sőt 
van egy olyan barátom is, a ki medvét akart lőni, 
de szerencséjére a mit látott az nem medve, ha-
nem egy barnaszörü komondor voi';. S még sem 
merem megirni, hogy a szike Bella szebb, mint 
a barna Stephi, de a barna Stephi jobban korcso-
lyázik, mert ilyen kijelentéiért bizonyosan mind a 
kettő megharagudnék rám. 

Én tehát a dolog könnyebb oldalát válasz-
tom s a korcsolyázó közönségre bizom annak el-
döntését, mi kellemesebb: egy szép, de rosszul 
korcsolyázó, vagy — miut.in a hölgyeknek csnk 
három faját  leh-t megkülönböztetni: szép, szebb 
s legszebb — egy kevésbé szép, de jól korcsolyázó 
hölgygyei s viszont a hölgyök részéről, egy jó képű, 
de rossz korcsoly ás vagy |>edig egy csúnya, de 
jó korcsolyás férfi  karján s klani tova a jépgályán? 
A válaszok álnév alatt küldendők be a lap szer-
kesztőségéhez. 

A legszellemesebb válasz írójának, ha hölgy, 
jutalma leend, hogy orrocskáját egy centimeterrel 
magasabban hordozhatja, mint a többiek ; ha férfi, 
elénekelheti a „magamba várhatsz" klasszikus mtt-
dalt s megihatik mellé három üveg malagát, ter-
mészetesen . . . a saját pénzéért. 

Parvenü. 
mai u á m á h o i agy féliv  melléklet van osatolva. 
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záradékot és a megye könnyebben lélekzhe-
tik fel,  mert egyrészt autonornikuR joga kel-
lőleg meg van védve, másrészt pedig a ke-
zelés tekintetében is egy állandó intézmény-
nyel bir. = = = = = 

= A közigazgatási bizottság január 
ll-iki ülésén élénkebb vitát több gyimesí csángónak 
házbér adómentességi Ugye idézett elő. A pénzügyi 
igazgatóság ugyanis több uj háznak adómentesség 
engedélyezése iránti kérelmét elutasittatni javasolta 
azon okból, mivel elkésve adatott be a kérvény. 
Molnár J ó z s e f  tekintettel arra, hogy az elké-
sis rövid idóre történt és igy ez méltánylást érdemié 
körülmény, indítványozta az adómentesség engedé-
lyezését. A közigazgatási bizottság Oyórffy 
Gyula hathatós támogatása után elfogadta  Molnár 
József  indítványát. Felemlítendő még, hogy az ital-
mérések engedélyezésénél elóforduló  korlátozások, 
melyek részint az elárusító korcsmárosok csakis 
háromszéki szeszgyárosoktól vásárolhatnak, inter-
pelláczió tárgyát képezték, melyre a választ kíván-
csian várjuk. Egyébiránt ezen fontos  kérdésre még 
visszatérünk. 

= A csíki vasút menetrendje, a mint 
halljuk, forgalmi  szempontból egy hallatlan helyte-
len összeállítás. Az van tervezve ugyanis, hogy 
Brassó-felé  naponként két vonat fog  közlekedni, de 
mindkettő csakis a személyvonattal lesz csatlako-
zással. Ez semmiképen sem felel  meg a forgalom 
igényeinek, mert ez esetben az egyik vonat éjszaka 
közlekedik, tehát a helyi forgalom  sem venné 
igénybe, de hátrányos volna a 11. és I. osztályban 
utasok részére is, mivel ma már az idő pénz és 
senki, a ki Budapestre megy, nem fog  személyvo-
nattal utazni, hanem a gyorsvonattal és igy miután 
ehez összeköttetés nem lesz, az egész megye inkább 
szekéren utazik Udvarhelyig, hogy ott csatlakoz-
hassék a gyorsvonathoz, hogysem a személyvonattal 
döczögjön 24 órán tul Csíkból Budapestig. E menet-
terv élénk megbeszélés és vita tárgyát képezte a 
közigazgatási bizottságban is és reméljük, hogy 
hatóságaink meg is teszik mielőbb, mig még nem 
késő, a kellő előterjesztést. 

= Ghika Miklós njábbi garázdálko-
dása a csiki vagyon ellen. A legközelebbi 
törvényhatósági közgyűlésen jelentette be a megye 
alispánja, hogy a jaazii fótörvényszék  komanezti 
Ghika Miklóst a Sólyomtárból Romániához átszakadt 
terület termékeinek tulajdonjoga iránt indított kere-
setével elutasította, s már ez njabb önkénykedését 
hozza tudomására az erdőhivatal Ghikának. Ezen 
ur a saját embereivel ismét behatolt a solyomtári 
erdőbe, ottan 2000 tönköt levágatott s a csobányos 
pataka jegén szállításra készen öszehuzatta. Ezeu 
ujabbi erőszakoskodást a megye alispáuja távirati-
lag kérte a belügyminiszternél ínegtoroltatni a az 
összehalmozott fákat  lefoglaltatui. 

= Politikai házasság híre jön Bécsből 
hozzánk, mely bennünket is érdekel egyrészt azért, 
mert a menyasszony valamely főherczeg  leáuja, 
másrészt pedig azért, mivel a vőlegény egyik ke-
leti szomszédállain uralkodója. Arról vau szó 
ugyanis, hogy Sár.dor szerb király nőül veszi vagy 
Frigyes főherczeg  legnagyobb, vagy pedig királyunk 
testvérének legifjabb  leány ut. A mint a bécsi hirek 
mondják, a házasságnak csak egy feltétele  van, 
nevezetesen az, hogy a fiatal  szerb király szülői 
kibéküljenek egymással. Váljon ez megtörténhetik-e, 
az kizárólag az orosz udvar akaratától függ,  mivel 
Natália szerb királyné csiikis orosz befolyás  alatt 
áll, már pedig nem hisszük, hogy Oroszországban 
jó szemmel néznék e politikai házasságot. 

= A magyar ozirner. A hivatalos lap 
újévi száma kiizli a minis terelnök egy rendeletéi, 
mtly a magyar kiróna országainak kiilön s egyesí-
tett czimerét tartalmazza. ICzen rendelet a kiilnnbü-
zóen festett  czinierek chaosába világot nyújt s 
megteremti a magyar czimer egységét, mely felelt 
már annyit vitatkoztak s melynek helytelen alakí-
tása akárhányszor a közigazgatási hatóságok közbe-
lépését tette szükségessé. A czimer a magyar he-
raldikai és geneologiai társulat s a tudományos 
akadémia véleménye alapján rajzoltatott meg. 

= A magyar liturgia. Az a szép lélek-
emelő mozgalom, mely a magyarországi görög 
katholikusok körében a magyar liturgia ügyében 
megindult, ugy látszik, hajótörést fog  szenvedni a 
pápa ellenállásán. Ledohovazky bibornok ugyanis 
közölte az eperjesi görög katholikus püspökkel az 
„Universalís sacra Bomana Inquisitionia Congre-
gatio"-nak decretumát, melyet a pápa is jóváhagyott. 
Ezen decretnm két kérdést vet fel:  Megtürhető-e 
a magyar nyelv az istentiszteletben éa kiadhatók-e 
magyar nyelven a lithurgikus könyvek? 

A oongregatlo mindkettőre tagadó választ ad 
r ennek alapján megtiltja az istentiszteletnél a 
magyar nyelv használatát a elrendeli a magyar 
szertartásos könyvek megsemmisítését. Ilyen stádi-
umban van az Ugy. Alt hisszük azonban, hogy nem 
fog  annyiban maradni, főleg  ba, a mint halljak, az 
Cţta püspöki kar vea»i keiébe a* ügyet. 

= A közigazgatási bíróság. A közigaz-
gatási bíróság szervezéséről szóló törvényczikk folyó 
évi január 1-én lépett életbe s a közigazgatási 
bíróság működését ugyanakkor kezdte meg. Igen 
nagy fontosságú  ezen intézmény, melynek inten-
oziója a messze jövőbe kihat s mely hivatva van 
közigazgatási s azon ügyekben, melyek eddig a 
pénzügyi közigazgatási bíróság hatáskörébe tartoztak, 
a legfőbb  forumot  képviselni. Szervezete curialis. 
Elnöke Wekerle Sándor, kinek neve s egyénisége 
minden tekintetben biztositéka aunak, hogy az uj 
bíróság teljes mértékben meg fog  felelni  azon nagy 
várakozásnak, a melylyel az egész közvélemény 
megalakítását fogadta. 

A közigazgatási bíróság két osztályban műkö-
dik : általános közigazgatási s pénzügyi osztályban. 
Egyelőre 3—3 tanácsa van mindeniknek. Az ülések 
rendszerint nyilvánosak. A tárgyalás írásbeli s ssak 
akkor szóbeli, ha azt bármelyike kéri vagy a bíró-
ság hivatalhói szükségesnek látja. Ez utóbbi esetben 
a bíráknak a felek  részéről inforinacziót  elfogadniok 
uem szabad. — Igazán kíváncsiak vagyunk, mily 
mértékben fogja  előre vinni ezen bíróság a köz-
igazgatási bíráskodást. 

= Altalános fegyverkezés.  Magyar em-
ber a külföldi  ügyekkel nem igen törődik főleg  ma 
politikával nem szakszerűen foglalkozik.  Mégis lai-
kus ember előtt is szemet szúr az a lázas fegyver-
kezés, melyet most külföldön  s különösen Franczía-
országbau látunk. A hadügyminiszter 200 millió 
frankot  kér a kamarától a tengerészet fejlesztése 
czéljából. Ez azonban még csak kezdete ama 
4—600 milliónak, a melyet további katonai költsé-
gekre irányoztak elő. Ehhez járul a tüzérségnek uj 
gyorstüzelő ágyukkal való felszerelése,  a 145 uj 
gyalog-zászlóalj felállítása,  a vasutak részéről tö-
meges vaggonmegrendelések. Szóval a helyzet 
nagyon aggasztó annyival inkább, mivel erre Fran-
cziaországnak az impulzust minden valószínűség 
szerint Oroszország adta meg. — Németorsság nem 
akar a francziák  mögött matadni s ezért tnindeuben 
halad vele együtt. Igy állván a dolgok, nagyon 
alapos a félelmünk,  hogy a legközelebbi delegá-
czióban a mi közös hadügyminiszterünk is nagyobb 
szabású s uj tetemes kiadásokkal tarkított költség-
vetést fog  a tisztelt delegáltak elé terjeszteni. 

Caikmegye kozignzgntáMi liixolt-
itág üléséről. 

Csik-Szereda, január 11-én. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma tar-

totta meg Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
rendes havi gyűlését, melyen a tagok négynek ki-
vételével jelen voltak. A gyűlésen előadottak kö-
zül megemlítjük a következőket. 

A megye alispánja az ügyforgalmi  statisztika 
felsorolása  után jelentéseben kiemelte, hogy erdei 
kihtigások száma ijesztő mérvben növekedik. Csak 
a kászon-alcsiki járásból 799 eset jel-ntetett be 
dec/.einber havában, mig felcsikról  664, s hozzátette, 
hogy ha ez igy tart, nemcsHk a járási hatóságok 
mortani munkaerejével, hanem megkétszerezett sze-1 
mélyzettel sein lehet megbírni azt; minélfogva  az 
erdészeti albizottságnak valami módját kellene ke-
resni, hogy az állapotok tűrhetővé tétessenek. A 
vármegye népessége ugyanis évriil-évre szaporodik . 
az éghajlati viszonyok nein váltóznak s e nagy né-
pességnek a 7 hónapos tél alatt még is csak több 
tüzi-lő anyag kell, mint régebbi időkben ; ámde leg-
töb'» községben a lakésság számára egyátalában 
nincs vágterület s igy a megszorultember kényte-
len bele meni a tilosha. Ha ezen az állapoton va-
lami javítás nem tétetik, a vármegye összes lakós-
sága lielekényszerittetik a törvénytelenségbe, mert 
itt ma lnár többé nem kereskedési, és uem is ineg-
szokásbeli kihágásról, hanem önfentartásról  van szó, 
mikor aztán törvény merev alkalmazása tévesztett 
intézkedés volna. 

A lí-i/.ti főorvosnak  a mnlt havi egészségügyi 
viszonyokról (elolvasott jelentése szerint a köz-
egészségi állapot deczemberben sem volt kedve-
zőbb a megelőző havinál, mert sem a tájkori, sem 
a fertőző  betegségek számában csökkenés nem 
mutatkozott. — A szeredai közkórliázban 57 
betegi ápoltatott, kik közül a hó folyamán  meg-
gyógyult 39, javait 2, további gyógykezelés alatt 
maradt 23 beteg. 

A kii*. pénzögyigazgató helyettes jelentése 
szerint deczember havában 65980 frt  66 kr. 
egyenes adó ás 4900 frt  16 kr. hadmentességi dij 
folyt  be az adóhivatalokhoz, s igy előbbinél 6160 fr. 
37 krral több, utóbbinál pedig 691 frt  15 krral 
kevesebb, mint a mult év hasonló időszakában. 
Ezeken kívül befolyt:  bélyeg- ég jogilletékbe 
7016 frt  17 kr., fogyasztási-  ás italadóba 25406 frt. 
14 kr., dobányjöredékbe 17199 frt  71 kr. Esan 

adónemek közül a két előbbinél 10314 frt  38 kr. 
emelkedés, az utóbbinál pedig 1657 frt  52 kr., 
csökkenés mutatkozott az 1895. évi deczember 
havi eredményekhez képest. 

A kir. tanfelügyelő  jelentésében kiemelte, 
hogy az 1891, éri 43. törv.-cz. végrehajtása tár-
gyában kiadott ujabbi kormányrendelet folytán  a 
15 ki os beiratási dijaknak valamennyi iskolánál 
való felhajtása  iránt intézkedett; továbbá néhai 
Kókai István zsögödi tanító özvegyének 220 frt 
évi segélypénz folyósittatott,  és hogy a taploczai 
és szeredai, mnlt hóban meglátogatott tanintéze-
teknél a tanítást rendes folyamatban  találta, de 
a polgári leányiskolánál a hitoktatás ellátása még 
az idén is kifogás  alá esik. 

A kir. építészeti hivatal főnök  jelentése 
szerint a megye területén lérő állami és tőrvény-
hatósági utak állapota mult hóban jó volt s azo-
kon közlekedési nehézségek nem fordultak  elő. 
Tájékozás végett kiemelte, hegy a lefolyt  évben 
az állami közutak fenntartására  és épitésére 
51.756 fit,  tehát kilométerenkint 500 frt  fordít-
tatott; a törvényhatósági utvonalakra pedig kia-
datott 31.990 frt,  mihez az úlkaparok fizetését  is 
hozzá számítva 39.360 frt  tett a fenntartási 
költség, vagyis kilométerenkint 183 frt. 

Minthogy pedig a törvényhatósági utak há-
lózatát redukálni nem lehet, indítványozta jelen-
tést tevő, hogy a kormány által korábban tervbe 
vett sepsi-szentgyörgy csikszereda-gy.-szeutmiklós-
ó-topliczai és a gy.-szentmiklós-parajdi utvonalaknak 
állami kezelésbe vétele iránt a kereskedelemügyi 
miniszterhez ismételten fölirat  intéztessék. 

A kir. ügyész jelentése szerint a szeredai 
kir. törvényszék területén lévő bírósági fogházak 
mult havi személyforgalma  352 volt, s ebből el-
ítélt 232. Deczember havában 46 bűneset jelente-
tett föl,  mely között különös fontossággal  bíró 
egy sem volt, s minthogy a büntetendő cselekmé-
nyek száma a novemberivel szemben 61 el keves-
bedett, ennyiben a közbiztonság állapota is ked-
vezőbbnek tekinthető. 

Az egyes előadók fennebb  vázolt jelentése 
tudomásai vétettek s az építészeti hivatal főnök-
nek indítványa folytán  felirat  küldés mondatott ki. 

A folyó  ügyek közül felemlitjnk  a követke-
zőket: 

Belügyminiszter urnák abbeli körrendelete, 
hogy ha az anyakönyvvezetéssel megbízott községi 
előljáró fegyelmi  uton ez utóbbi állásától felmen-
tetik, az anyakönyvvezetést is abban hagyni Kö-
teles — tudomásul vétetett. 

Szereda város közönsége a város l^özötti 
vízlevezető árkok tisztántartása és gondozása 
végett egy utkaparó beállítására utasíttatott. 

Jenőfalvi  Kovács Péter, Gidró István, Sze-
keres Péter és Szőcs Istvánnak, mint a putnai 
útépítő vállalkozóknak 200 frt  pótdíj kifizetése 
megszat aztatott. 

Balázs Dénes taploczai és Császár József 
szárhegyi anyakönyvvezetőknek tiszteletdijak föl-
emelése iránti kérésük pártolólag belügyminiszter 
nrhoz fiilterjesztetni  határoztatott. 

Jenőfalvi  Kedves József  a társainak legelte-
tési ügyben hozott két egybehangzó határozat 
elleni fellebbezésük  elutasittatott. 

Alfalvi  Száva Simonnak az ellene jogosulat-
lou záljglásért folyamatba  tett ügyben hozott 
első bírósági ítélet fellebbezésének  figyelmen  kívül 
hagyásával helyben hagyott. 

Várhegy és Salamás községeknek egy az 
anyakönyvvezetői teendőkkel is megbízandó segéd-
jegyző javadalmazásához szükséges 110 frt  állam-
segély engedélyezése iránti kérése ajánlólag bel-
ügyminiszter urboz felterjesztetni  haiároztatott. 
Ifj.  Molnár József  bizottsági tagnak az italmérési 
engedélyek kiszolgáltatása s az alispánnak a szesz 
árának a regálé bérlők részéről önkéuyüleg, tet-
szés szerinti összegben történt megállapítása és 
beszedése tárgyában beadott interpellácziója kia-
datott a pénzügy igazgatónak. 

Böjthy Endre bizottsági tag ínterpelláczió-
jára ntasittatott. a megye alispánja, hogy a sepsi-
szentgyörgy-szereda-gyimesi vasútépítő vállalat a 
tiszta nyereményül tekinthető összeg lO°/0-kának 
jövedelmi adója ntán átadó vettessék ki s annak 
behajtásáról gondoskodjék. 

Bartha Ignácz bizottsági tag az iránt tett 
kérdést az alispánhoz, hogy a rasat megnyitását 
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kérő budapesti deputáczió a megye megbízásából | 
járt-e el, s annak, tisztviselő tagjai távozási 
engedélyijei birtak-e ? Az alispán kijelentette, 
bogy a küldöttség hivatalos jeléggel nem birt, 
hanem magán természetű volt, és hogy az abban 
részt vett tisztviselők távozási engedélylyel birtak-

Ezek s más adó és közmunka ügyek tárgya 
lása után a gyűlés 12 órakor véget ért. 

Fápay István meghall . 
(1827—1897.) 

A magyar király kabinetirodájának főnöke, 
ki állásánál fogva  egyike volt ö felsége  első bi-
zalmasainak, meghalt Bécsben, mindenki által si-
ratva és sajnálva. Kényes állását mindig annyi ta-
pintattal töltötte be, bogy senki sem panaszkod-
hatott ellene, sőt az országra nézve egyenes csa-
pás az ő elhunyta. 

Pápai István ő felsége  kabinet-irodájának fő-
nöke volt s az uralkodó legnagyobb bizalmával di-
csekedhetett. A kevés magyar közt, kik ő felsége 
környezetébe bejuthattak, mindenesetre a legjelen-
tékenyebb. Nagyon diskrét és megbízható bürok-
rata volt, úgyszólván minden személyes érzés nél-
kül, de az óvatosság és előrelátás bőséges adomá 
nyával. Megérezte jókor az idők minden változását, 
mint a só; kellő időben megtudta, ha valamelyik 
miniszternek vagy felszínen  szereplőnek napjai 
megszámlálvák, * a jövőnek és érkezőnek elkészül-
tén, nyájasan ment elébe. Az ujabb idők közjogi 
intézményében ha volt valami, a mi valóban oszt-
rák-magyar, Pápay volt az. 

Bámulatos simulékony, mindenütt alkalmaz-
kodó. Mindenféle  időszakban és körülmények közt 
megkedveltette magát. Közvetlen a forradalóm  le-
zajlása után helytartósági titkárnak nevezték ki 
Kassán, noha nagy bűne volt a — sógoráuak. 
Ezt, Petőcz Györgyöt, Pozsonymegye alispánját 
Haynan 1894-ben nagyon statáirális módon agyon-
lövette a pozsonyi várhegyen. Életrajzírói azt a 
körülményt, hogy Kasáról Pápayt Brünnbe helyez-
ték át szintén helytartósági titkárnak, annak tulaj-
donítják, b»gy a németesitö rendszerben gróf  For-
gách Antal oldalán nem vált be. Csakhamar elő-
kelő rendjelt kapott s 27 éves korában, 1851-ben 
már helytartósági tanácsos volt. 1860-ban jött 
vissza hazájába, mikor magyar születésű bürokra-
ták szükségét érezték. A visszaállított magyar ki-
rályi helytartótanács előadó tanácsosa lett. Bene-
dek táborszernagy kormányzósága, gr. Forgách 
Antal kanczellársága és Sclimerling nralma alatt. 
1863-ban a bécsi magyar udvari kanczelláriához vit-
ték, a közoktatások és sajtóügyek vezetését bizt.ik rá, 
de közjogi kérdésekkel is foglalkoztatták.  A 
Sehmerling légvárai ellen folytatott  titkos barezban 
állítólag része volt abban m irányban, meiyben 
gróf  Esterházy Móricz tárcza nélküli osztrák mi-
niszter törekedett. De bizony Schmerling*t csak 
az 18fifí-iki  königiátzi csata veile le s ez tény-
szeritettü a kétségbeesett Bécset, hogy a in*gyar 
közjogot figyelembe  vegye. Jött Majlát és Sen tyey, 
a kiknek Pápay teljes bizalmát liirta, Fölülkere-
kedett L>eák, Andrássy, Eötvös, Lónyay, a kik 
Pápayban szintén bizalmas embert találtak. 

A magyar kormány férfiai  mindig és folyto-
nosan k -dvelték az ügyrs embert, a ki I6G 7-ben 
ü felsége  kabinetjében mint Jtitkár foglalt  h*lyet, 
s ott a magyar elemet képviselte. Ebben a/, ál-
lásban Jáuusarczra van szűkség. Fölfelé  és lefelé 
is kell tekinteni. Kitűnően betöltette kényes hiva-
talát. A magyar minisztériumokból érkezett előter-
jesztéseket, a ki hallgatások ügyét ő intése. A 
felséget  magyarországi útjára mindig ő kísért *. Az 
uralkodó nagyon ragaszkodott hozzá s a rendjele-
ken kivfcl  is sok kitüntetésben és megkülönbözte-
tésben részesítette. 1887-ben mint valóságos osz-
tályfőnök  állt a kabinetiroda élére. Éppen akkor 
lelt nagy beteg. A király meg akarta látogatni, 
de az orvosók attól féltek,  hogy e nagy kegy vé-
szes felindulásba  hozhatja. Ö felsége  e tehát egy iiosz-
szu levelet irt a betegnek, a királyi kegy teljességét 
éreztetvén vele. A király mindig meghallgatta Pá-
pay tanácsát a magyarországi ügyekben s á falá-
ban vele informákatta  magátt. Br. Wenkheim Bélán 
kivül kedvesebb, bizalmasabb magyar embere nem 
volt ő felségének,  mint Pápay. 

Legutolsó nagy betegségét és hivatalos kö-
telessége teljesítése közben kapts. CJgyanis Pápay 
mult évi szeptember bó utolsó napjaiban a király 
kíséretében részt vett Orsován a Vaskapu csatorn a ün-
nepélyes megnyitásában. Bécsbe való visszatérte 
után nemsokára h*ves broncliitisben betegedett meg 
és ágyba kellett feküdnie.  — Ezután rövid időre 
hetzendorfl  kastélyába költözött, hogy ott a friss 
levegőt élvezze. Látszólag néhány bét múlva meg 
is gyógyult. Deczember hó utolsó napjaiban azon-
ban ugyanazon baj erősebben fellépett  és az or-
vosok már mult hétfőn  kijelentették, hogy állapota 
igen veszélyes. Pápay az utóbbi napokban sziv-
gyenges^ggel és lélegzési nehézségekkel is küzdött 
és igen sokat szenvedett. A teguapi napot kissé 
nyugodtabban töltötte. Esta fél  6 órakor elaludt 
majd kinyitotta szemeit, fejét  kissé félrefordította 
és meghait. A királyt táviratilag értesítették, ki 

az elhunyt özvegyének a következő távirattal fe-
jezte ki részvétét: 

Mélyen megindulva férje  halálától, meleg rész-
vétem küldöm. Férjének odaadó szolgálatát har-
mincz évnél hosszabb időn át vettem igénybe és 
odaadó buzgalmáról mindenkor hálássn fogok 
megemlékezni. Isten vigasztalja meg Önt. 

Műrzsteg, 1897. január 7. 
F e r e n c z J ó z s e f ,  s. k. 

Előfizetési  felhívás. 
Midőn ezennel a „Csiki Lapok" 1897-ki 

évfolyamára  az érdeklődő közönséget fel-
kérjük az előfizetésre,  újból is hangsúlyoz-
zuk, hogy e lapok az igazság védője, a 
közvélemény kifejezője  fog  lenni mindig 
s noha politikai tartalma is lesz, igyekezni 
fog  megtartani azt a kitűzött álláspontját, 
hogy pártokon kivüli szempontból itéli meg 
a közdolgokat. A csiki viszonyokat pedig 
klllöuös figyelemmel  fogja  kísérni s kri-
tikáját mindenkivel szemben megmondani. 

E l ő f i z e t é s i  ár: 
Negyedévre 1 frt. 
Félévre -2 frt. 
Egész évre 4 frt. 
Külföldre  (; frt. 

A szerkesztőség és kiadó-
tulajdonos. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Karneval . Alig hogy lezajlott a kor-

csolya egylet estélye, már is élénk megbeszélés 
tárgyát képezi a dalárda által rendezendő linngver-
senynyel egybekötött tánczmulatság, inely február 
6-ra van tervezve. Ezeukivül az ifjúság  egy na-
gyobb szabású nlite-bál rendezésén fáradozik,  moly 
február  20-án lenne megtartandó. Csak az a kérdés, 
hol lehet itt a hangzatos czimnek megfelelő  helyi-
séget találni, mert ineg kell vallunuiik, hogy a 
Csillag nagyterme egy kisebb szabású estélyre is 
csak szükségből alkalmas, nein hogy egy fényes 
bál igényeinek megfelelhetne. 

— Polgármester i ebéd. Élthes .lukab, 
városunk újonnan megválasztott polgármestere folyó 
hó 9-én ebédet adott, melynél az asztalfőt  Miké 
Bálint főispán  foglalta  el. Resztvettek még n lako-
mán Élthes Elek, Mihály Ferencz, Nagy Sándor, 
Kozmucza Péter, dr. ^Bocskor Béla, Geczó Béla 
stb. atb. Felköszöntőkbeii természetesen nem volt 
hiány, hisz magyar emberek ültek az asztalnál. Az 
elsőt maga a főispán  tartotta. A társaság csak késő 
délután oszlott szét, s a jó hangulatot néhányan 
el vitt jk az azon napon tartott bálra is. 

— Az első vasú t i kalamitás. A s^psi-
szentgyörgy-csik-szeredai vasútvonal, bár a köz-
forgalomnak  átadva nincs, s még az építő vállalat 
által saját czéljaira használtatik, annak szeredai 
állomásán már is megtörtént, az első „vasúti bal-
eset", de szerencsére anélkül, hogy az által em-
beri sérelem okoztatott volna. Folyó hó 6-án este 
6 óra tájban ugyanis egy sínekkel erősen meg-
terhelt tehervonat érkezett be Zsögöd telől a 
pályaudvarba, a midőn a síneket átmetsző szere^ 
dsi közlekedési uton lassú tempóban áthaladt és 
a váltó fölé  került, a lokomotív a sínpárról 
kiugrott az utána következő kocsival együtt. 
Minthogy a vonat amúgy is lassan haladt az azon 
lévő személyzet arról leugrott s hozzáfogtak  a 
kicsúszott mozdony és kocsi helyreállításához, mi 
annyi és oly erőfeszitett  munkát igényelt, hogy 
csak másnap reggel sikerült a terhétől megszaba-
dított vonatnak Sepsi-Szentgyörgy-felé  vissza utaz-
nia. Hogy mi okozta a kisiklást, azt egyelőre 
biztosan megállapítani nem lehetett. 

— A járásbíróság sem áll há t r ább a 
tőrvényszéknél. (Beküldetett). Lapunk múltkori 
számában leírtak, mily száualomra méltó fészekben 
kell meghúzódni a csíkszeredai királyi törvényszék-
nek. Hogy azonban a szám teljes legyen, a csík-
szeredai járásbirósági épület épen nem marad 
rondaság s rozogaság tekintetében a törvéuyszék 
háta megett. Nem kell ezt bővebben fejtegetnem, 
csak egy pillantást kell vetnünk az épület belsejébe 
s kész a lesújtó kritika. A falakból  a gomba itt is 
kinő, a penész a meszelést ép ugy belepi, a szobák 
ép oly bűzösek s nedvesek, mint a törvényszék épü-
leténél, sót még abban a tekintetben előtte is áll, 
hogy erről már szakértők is kinyilvánították, bogy 
nem sokáig birja s minden perozben ösazedöléssel 
fenyeget.  Ha meggondoljuk, hogy a rab urak a csík-
szeredai fogházban  sokkal szárazabb s egészségesebb 
czéllákban laknak, mint a bíróság tárgyaló termei, 
hozzátehetjük, hogy Csíkszeredában talán mégis 
Jobb vádlottnak, mint bírónak lenni. 

— Még egy korosolya-estély. A gyergyó-
ditrói korcsolya-egylet régi szokásához híven Syl-
veszter estélyén saját pénztára javára igen szépen 
Bikerült tánozestélyt rendezett. A központi iskolák 
díszterme régen látott oly uagy s díszes közönséget, 
mint ezen estélyen. A négyest körül-belül 30—35 
pár tánczolta s a mulatság a legjobb hangulatban 
csak a késő hajnali órákban ért véget. — Az estély 
tiszta jövedelme 50 frtra  rug, mely szép anyagi 
siker különösen Fülöp Mariska, Kopacz Vilma és 
Miklós Róza kisasszony, választmányi tagoknak 
köszönhető, kik utánzásra méltó buzgalommal min-
dent elkövettek az estély sikerülte érdekében. 

— Tüzek. Csodálatos, hogy még télvíz ide-
jéu is kisért a veres kakas. Kászon-Impérbűl írja 
alcsiki levelezőnk, hogy mult év deczember 25-nek 
estéjén Tima János sütóháza kigyuladt s leégett. A 
kár jelentéktelen. Az égés valószínűleg vigyázatlan-
ságból származott. — Mindszenten Kadó István 
csűre újév napján este 9 órakor kigyuladt s telje 
seu leégett. A kár jelentékeny. A megindított nyo-
mozás kiderítette, hogy a gyujtogatást egy kászoni 
ember valószínűleg bosszúból követte el. A tettest 
a csendőrség letartóztatta. 

— A híres tünte tő vezér. Dr. Takács 
Zoltán megőrült a szegedi börtönben, honnan a 
napokban vitték fel  Budapestre. Benne egy megté-
velyedett nagy tehetség tűnik le a magyar társa-
dalmi élet színpadáról. Már mint jogász nagy te-
hetségű és szép reményekre jogósitó fiatal  ember-
nek tűnt fel  tanárai előtt. Szorgalma lankadatlan 
volt, s vizsgáit kitűnő eredménynyel tette le. A 
Ili l-es véderő viU alatt, mely hónapokig tartotta 
lázban az ország fővárosát  és utczáit, ő volt' az 
egyetemi ifjúság  vezére s akár mint népszónok, 
akár mint leleményes tüntető magával ragadta az 
akkori ifjúságot.  Minden nap uj meg uj ideákkal 
állt elő, s ezek miatt nemcsak a rendőrségnek, 
hanem az akkori miniszterelnöknek, Tisza Kál-
mánnak is sok fejtörést  okozott. Ha az ő bukását 
a véderő vita alatt szerzett népszerűtlensége 
okozta, akkor ennek előidézésében nem kis része 
van Takács Zoltánnak is. ^Később mint ügyvéd a 
fővárosban  települt le, hol jó nevű irodája volt. 
Legutolsó szereplése volt, helyesebb küzdelme a 
rendörs ég ellen, a Hentzi-szobor elleni merénylő-
nek, Szelesnek védelme. Ez alkalommal is annyi 
borsot tört a rendőrség orra alá, hogy egy csep-
pet sem lehet csodálkozni, ha felmerülvén  a gyanú, 
miszerint a Berecz-testvérek sikkasztásában társ, 
minden követ megmozgatott a bűnös szövetség 
igazolására. Takács a tárgyaláson mindent taga-
dott, de a börtönből előhozatott Berecz rávallolt 
s a törvényszék ennek alapján, Takácsot N bű-
nösnek találta s hosszabb börtön büntetésre Ítélte. 
Alig töltött ebből ki egy évet, s most mint örült 
szorult az emberiség elnézésére. Minden esetre az 
őrülése egy nagy lélektani kérdést vetett fel,  neve-
zetesen azt, hogy minek az áldozata. 

— Fillére8tély Gyergyó-Békáson. De-
czember hó 20-án a gyergj ó-békási magyar olvasó-
kör lillérestélyt rendezett Miklós Lukácsné, Nagy 
Gyuláné uniók, Lauczet Ilerta és Griinberg Száli 
kisasszonyok védnökségeik alatt, igen Bzépen sike-
rült estély volt a következő műsorral: 1. .A füle-
müle' szavalta Miklós Piroska kisasszony, mely 
elkalommal kitűnő szavalati képességéről tett tanú-
ságot. 2. „A kis mama* c/.imü egy felvonásu  víg-
játék került színre, melyben Dancs Vilma, Lanczet 
Berta kisasszonyok Nagy Gyula és Aron Samn urak 
működtek közre s valóban dicséretökre válik Bze-
replóknek bogy kitűnően oldották meg feladatukat. 
3. „A házas élet* víg monilog, előadta Aron Samu 
ur igen jó sikerrel. 4. Tombola következett, mely 
alkalommal Bok szép nyereménytárgyak lettek ki-
játszva. Késő időig jó hengulatbati folyt  a íáncz. 
Tiszta jövedelem 51 korona 12 fillér  volt. Fogadják 
ezúttal is a védnöknók és közreműködők a magyar 
olvasókör hálás köszönetét. Gyergyó-Békás, 1896. 
deczember 27-én. 

— Uj községi jegyző. Gy.-Tekerőpatakon 
a községi jegyzői állás hosszabb idei; betöltetlenül 
volt, mert a megejtett választásokat felebbezés 
folytán  mindig megsemmisítették. Végre az elmúlt 
hónapban ez állásra véglegesen egyhangúlag Szil-
veszter Albert képesített jegyzőt választották mog. 

— Gy.-Szentmiklósi szolgabiróságnak. 
1896. évi deczember havi jelentése.szerint a járás-
ban a közegészségügyi állapot általában kedvezőnek 
mondható, járványos betegségek aránylag kevés szám-
ban fordultak  elő, roncsoló toroklob néhány esetben 
volt Szentiniklóson. A hasznos háziállatok között sem-
miféle  járványos betegülési vagy elhulási eset az 
egész hónap folyamán  nem fordult  elő. A szomszéd 
Maros-Torda megye felől  behurczolható sertés-jár-
vány azonban veszélylyel fenyeget. 

— Elöljárók választása. A gyergyói köz-
ségekben az elöljárók választásának sorát Gy.-Sz.-
Miklós kezdte meg. A községi képviselőtestület f. 
hó 4-én tartott gyűlésén állapította meg az egyes 
állásokra a jelöléseken. A választás az ezen gyűlést 
követő napon Nagy Tamás főszolgabíró  elnöklete alatt 
folyt  le a következő eredménynyel. A bírói állásra 
egyhangúlag az eddigi biró Simon Balázs kiáltatott 
kl. Ellenjelöltek nélkül választattak meg : máeodbiró-
nak Jánosi György; •dópinatirooknsk Kari Jónef, 
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rendórbixtoeuak Márton Lajos, birtok nyilvántartónak 
Agg Tivadar. Kösségi pénstárnoknak 434 szótöbbség-
gel Bereczk Sándor eddigi pénztárnok; mesórendóri 
tanácsosnak — ellejelőltje szavazás közben visssa-
lépvén, Angi Lázár választatott meg. Tizesbeli ta-
nácsosok lettek: K. Bajna József,  Berecz Igoáoz, 
Kémenes Miklós, Madaras Márton. A képviselőtestület 
a jelöléseket egy, e czélból kiküldött szűkebb köríi 
bizottság előterjesztése alapján ejtette meg A vá-
lasztás iránt meglehetős érdeklődés mutatkozott és 
este 8 órakor ért véget. A beadott szavazatok száma 
701 volt Megjegyzendő, hogy a képviselőtestület 
a jelölésnél nagyon körültekintő volt, de mégse tudott 
minden ámbioziónak és kívánságnak eleget tenni 
s igy a rendőrbiztosi és nyilvántartási állás ellen 
felebbezéet  fognak  beadni. A választás vége felé  a 
beilluminált elégedetleneket egyik izgága honpolgár 
annyira feltüzelte,  hogy csakis a csendőrök szuronyai-
tól való félelem  tartotta őket vissza a rendhábori-
tástól. Különben Gy.-Szent-Miklóson még tűrhetők 
az állapotok azonban némely községben annyira 
fanatizálva  van a tömeg, hogy csakis kemény csen-
dőri fedezet  védheti meg a közrendet 

— Ügykezelési vizsgálatok. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a községi elöljáróságok a köz-
igazgatás éa igazságszolgáltatás valamint a szellemi 
és anyagi előhaladás nagy gépezetének a mai kor-
ban mily kiváló mozgató részét teszik, a közügyek 
szempontjából figyelmet  érdemel, hogy a községek-
ben az ügykezelések minő lábon állanak V Ennek 
megítélése és ellenőrzése a főszolgabíró  feladata, 
ki e végből minden évben rendes vizsgálatot szokott 
tartani s erről részletes jelentést tesz az alispáni 
hivatalnak. A gyergyószentmiklósi főszolgabíró  a 
mult héten fejezte  be a gyergyói községekben az 
ügykezelési vizsgálatot a egy-két jelentéktelen köz-
séget kivéve, mindenütt pontosságot, lelkiismere-
tcsséget konstatált; különösen a nagyobb községek-
ben az ügyek menete és vezetése teljesen kielégitó 
eredménynyel folyt,  a mi az illető elöljáróságok 
hivatásazeretetét és hazafiságát  dicséri. 

— Vajon lopás-e? Kászon-Ujfaluban  Pál 
Ignácz birtokosnak két ökrét f.  hó 9-án éjjel istál-
lójából ellopták. A káros jelentést tett a csendőr-
ségnél, kik nyomozást megindították s a tettest 
meg is találták Vitos Ádám odavaló lakos szemé-
lyében. Vitos ugy adta elő a tényállást, hogy ő a 
két ökrét hitelbe eladta Pál Ignácznak, ki azonban 
a vételárat a kitűzött időre le nem fizétte.  Ő tehát 
nehogy pénze odavesszen minthogy egy cseppet 
sem bízott Pál Ignáczban, visszalopta az ökröket 
éjszakának idején. — A csendőrök az ökröket a 
megindított eljárás befejeztéig  a kászon-impéri köz-
ségi elöljáróság gondviselése alá helyezte. 

— Betöréses lopás. Szent-Mihályon a 
mult héten betörtek Antal János jómódú székely 
házába s onnan csekély pénzösszeget elvittek. A 
tettest a csendőrség Simka György 17 éves suhancz 
személyében már meg is találta. 

— Öngyilkosságok. Szent-Domokoson Szabó 
Lajosné szül. Márton Marczella istállójában fel-
akasztotta magát. Tettét állítólag órülési rohamában 
követte el. — Szent Mihályon Péter András székely 
gazda folyó  hó &-én viraddra ismeretlen okból 
szintén kötéllel vetett véget életének. 

— Jutalomdíj kopár területek beer-
dősitéséért. A földmivelési  miniszter évenkint 
jutalomba szokta részesíteni azon erdőtulajdono-
sokat, kik közgazdasági érdekből kopár területe-
ken csemeték ültetése által erdősítéseket eszkö-
zölnek. Ebbeli munkálkodásáért megyénkben Ká-
szon-Ujfalu  község részesült a mult évre 90 frt 
állami elismerésben, mely összeg az adóhivatalnál 
folyósít  hatott is. Igen kívánatos volna, hogy ha a 
jó példát a többi birtokos községek is követnék, 
mely kétszeres haszonnal járna a tulajdonosokra 
nézve. 

kalmazott 11, ugyanannyi mérnök, kereskedő 5, 
gyógyszerész 4, orvos 3, bár ezek csak oklevelük 
s nem praxisuk folytán  nevelhetők azoknak, gaz-
datiszt 3, iparos 2. Végül egy kamarai tilkár, egy 
csillagász, eg;y hírlapi ró, egy festő  s egy posta 
mester egészíti ki a képviselők díszes sorozatát. 

— A korcsolya-egylet estélyen felül-
fizettek:  Dr. Egyedi Artlinr 25 frt,  dr. Győrffy 
Oynla l& frt,  Darvas Dezső 4 fit,  Fiíedma« n 
Jakab 3 írt, Kábán Henrik 2 frt,  özv. Veér 
Zsigmondné, Jegesi László, Baktsi Gáspár, Komán 
Lajos, Radnay Ferencz 1 1 frt,  T. Nagy Imréné, 
Barcsay Károly 60—60 krt. 

— Uj kerek pár. A kerékpárosok nagy 
örömmel fogják  bizonyára üdvözölni Brnunbeck 
Gusztáv uj találmányú bicyklijét, mely egyelőre 
még ugyau.csak czélokra fog  szolgálni, de remélhe-
tőleg később a civil sportsinnnok is nagy hasznát 
fogják  venni. Ha ugyanis az utas nagyobb akadály 
elé érkezik, lebzáll gépéről, 1 perez alatt üsBze-
hujtogatja s hóna alatt viheti magával. Ha az Al-
földön  aem is, de itt Csíkban nagy kelendőségnek 
fog  örvendeni ez uj fajta  kerékpár. 

— Thalia Csik-Szeredában. Karnevállal 
egyfitt  Thalia is beköltözött városunkba. Bodrogby 
László igazgató vezérlete alatt — igazán elmond-
hatjuk — kis, de lelkes csoport ütötte fel  színpa-
dát a Csillag nagytermében. Szánalmasan szegény 
kis társulat biz az, de mégis szinészek, a nem 
zeti nyelv s szellem terjesztői, megérdemlik tehát, 
hogy ha babért nem is arathatnak nálunk, de 
legalább anyagilag annyira segítsük, hogy magu-
kat valamiképen fenn  bírják tartani. S talán ne-
künk is szereznek 4 estét, mely a közönségesnél 
valamivel kellemesebb lesz. Az első előadásból 
Ítélve, mikor Sat donnák „Egy csésze lliea" cz. 
egy felvonásos  és Eirichnek „A két süket" cz. 
két felvonásos  vígjátékát adták, ezen négy tagból 
álló társnlatban inkább meg van a szorgalom a 
szerepek bemagolása, mint a tehetség, azok el-
mondásához, s ha még Bodroghiról s nejéről némi 
jót mondhatunk is, Zágonyi s Földvári Kornéliát 
illetőleg nem győzzük kárhoztatni az ember véges 
természetét, mely őket arra ösztönözte, hogy 
becsületes mesterségük helyett ezen göröngyös, 
de őket semmi sikerrel nem biztató színészi pá-
lyára adják fejüket. 

— A beküldöt t „Apró hirdetések" 
tárgyhalmaz miatt csak jövő számunkban lesznek 
közölhetők. 

— A korcsolya őse. A sok korcsolyázó 
férft  és nő aligha tndna választ adni arra, ki s 
mikor találta fel  a korcsolyát ? A berni könyvtár-
ban van egy lócatntból kí szült korcsolya, a mely 
Svédországból került oda s valamivel nagyobb, 
mint az, a melyet a bernmelléki ásatások alkal-
mával a Moos Sei ben taláitak. Ha még tudomást 
ves/ünk a Britisch múzeumban őrzött caonikorcso-
lyáról, nyilvánvaló lesz, hogy ezen modernnek tar-
tott szerszámot már a kő ét csont korszak ban hasz-
nálták a czölöpépjtméDyek lakói. 

— Az u j képviselőház* Az uj évkor 
megjelent Országgyűlési Almanach érdekes statisz-
titikát közöl a képviselőház tagjainak foglalkozása 
» illetve elfoglalt  hivatalon állásáról. íme: legna 
gyobb számmal v»n kép vis í Ive a földbirtokos  osz-
tály. Vannak pedig összes* n 199-en. Az ügyvé-
dek sem panaszki dbatnak. Közfllök  86 ül ház pad-
jain. A megyei szolgálatból közvetlenül 68-au lép-
tek a parlraenti pályára, kikhez még 6 alispán s 
II főispán  járul. — Az iiók fejedelme  kimaradt 
ugyan, de azért a házban 33-au képviselik a toll-
forgató*  mesterségét. Államhivatalnok 30 hagyta 
••ti hivatalát a képviselőségért. — Tanár van 20, 
pap 17, közöttük 4 protestáns, pénzintézeti alkat 

vetkező, de ki nem alkudott csárdást és igy négy 
órakor vége lett a korcsolya estélyni k, annak a 
a mulatságnak, a mely sok ifja  smben, édes s 
talán fá|Halmas  emléket hagyott. 

Én részemről fogadást  teszek, hogy tizenhét 
évvel ezután, jannár 9-én ha szombaton lesz a 
korcsolya estély, s ha akkor is Béla bácsi lesz 
az elnöke, ugy ezennel biztosítom a .szerkesztő urat, 
hogy o'.l leszek, és ismerve a táncz iránti ritka 
hajlamát, az első csárdással önt tüntetem ki, hadd 
mondhassa el, hogy a szép asszony sosem vénfll 
meg. Az én egyik tárczairóm azt tartja, hogy 
Örömnek, búnak, szépnek, rútnak a földön  van az 
elmúlása, a vége s igy a korcsolys-bálnak és a 
mi csárdásunknak is csak itt a földön  kell vége 
legyen. 

Az ezután következő tizenkét évben adjunk 
helyet a most kiságyban szendergő Károlykáaak 
és Lujzikának, hadd lejtsék ők majd az Ákos ál-
tal legutóbb komponált keringőt; de kívánom, 
hogy akkor is legyen ily buzgó rendezőség az 
örök ifjú  Béla bácsi elnöksége alatt. A többi 
rendezőknek e téren való babérait, akkorra azért 
nem óhajtom, mert hiszem hogy addig mindnyájan 
megházasodnak. Mi meg édes Szerkesztő ur, a 
kályha mellett majd beszéljünk el a multak, ke-
serű de sokszor édes emlékeiről, deres hajjal de 
még mindig ifjú  szívvel. 

Tudom, hogy fáj  önnek, hogy a mulatságon, 
nem vehetett részt, de valószínűleg nem tudta, 
hogy a szép asszonyok egész serege együtt lesz ; 
bárhogy elszalasztotta ezt a kedvező alkalmat, 
mikor Ön, ki minta udvarló, unalmas férjeink 
távollétében mulattatott volna minket és élvezte 
volna a szalmaözvegyeknek csak egy estélyre 
engedélyezett szabadságát. 

A viszontlátásra édes szerkesztő ur! 
Ne feledje  igéretemet, mert én számitok rá, 

hogy a fenn  terminált estélyen okvetlen jelen lesz. 
A mit most elmulasztott az pótolva lesz, ha a 
gutta nem jár közelebb. Addig is isten Önnel! 

ii 
A jelenvoltakat megbízásomhoz képest a 

következő hivatalos műsorba foglaltam  össze : 
Albert Balázsné, Bartha Ignáczné, Bogády 

Gyuláné.Bakcsiné, Baktsi Erzsike, Gecző Elekné, Ko-
vács Lajosné, Mihály Ferenczné, T. Nagy Imréné, 
Polh Antalné, Székely Istvánné, Schönfeld  Miksáné 
CvSzentmihály, Toht Józsefné  Cs.-Szentdomokos, 
és Minierné. Leányok: Bogády Etuska Csík-
Somlyó, Bartba Irén, Böjthy Juliska, Gecző 
Róza, Gecző Anna, Hegyessy Giza M.-Sziget, 
Loiczel Mariska, Molnár Ilonka, Nagy Carolina, 
Polh Jolán s Margit, Márton Ilonka Cs. Szent-
Márton, Márton Anna, Székely Ilonka, Sámuel 
Juliska, Székely Irén Cs.-Szentmihály. 

Egy asszony. 

F A R S A N G . 
Korcsolya-estély. 

Édes szerkesztő ur! 
Egy csinos barna gavallér — valószínűleg 

az ön megbízásából — arra kért fel,  hogy a kor-
csolya-egylet estélyéről írjak valamit. Ugy ön, mint 
meghízottja, nagyon jól tudják, hogy sokkal na-
gyobb hivatást érzek a gasztronómia terén kitűnni, 
mint tárczákat írni, miből önként következik, hogy 
sokkal többre becsülök a mai tnjásszük világban 
egy kosár tojást, mint a leghosszabb soupé-csár-
dást; de azért engedek a felhívásnak  s szívesen 
teszem meg a kívánságát annak a barna gaval 
lérnak, azért is, mert jannár 9-ke rám nézve igen 
emlékezetes nap, mint évforduló.  Hogy miről, azt 
majd megírom máskor. Azonban ha e nap nem is 
volna rám nézve egyénileg nevezetes, akkor is ne-
vezetessé vált volna a csinos este miatt, melyet 
igen kellemesen töltöttünk el. 

Nem hiába, hogy hetekkel megelőzőleg min-
dent elkövettek a buzgó rendezők, de fáradságu-
kat siker is koronázta. mert régen nem yo>t a | é r k e z e t t g32<t polgdri. 7128 telekkönyvi. 0541 
Csillagban oly kedélyes kedves társaság, mint ezj r 

alkalommal. Sajnálhatják mindazok, kik bármi ok 

TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. 
A gyergyó-szent.-miklósl kir. jár&sbiróa&g ügyfor-

galma az 1896. évben 
Csikmegye legnagyobb ügyforgalmu  járásbíró-

ságánál rendszeresítve van 1 járásbiróí, 4 albirói, 
egy aljogyiiói, egy joggyakornoki, egy telekkönyv-
vezetői, egy segédtelekkönyvvezetői, 4 Írnoki s 4 
dijnoki állás. A teljesített munkákról hű képet 
nyújt az alábbi kimutatáa, melynek számai szemeink 
előtt megelevenednek, ha elgondoljuk, hogy egy 
ügynek a letárgyalása is mily terhes munkát köve-
tel. 1895. évről maradt hátralék: 629 polgári. 258 
telekkönyvi, 392 bűnügyi vizsgálati szám. 1896. év-

ből meg nem jelenhettek, mert ez estélyen oly ki-
tűnően mulathatott mindenki, hogy velem együtt 
sok.w mondhatták: „bár csak ez az éjszaka ka-
rácsonyig tartana!" 

Karácsonyig igaz nem tartott, de ha azt 
mondom, hogy reggel négy óráig tartott a táncz, 
még akkor is igen rövidre teszem annak a termi-
nus.ii. Még máig is tartana talán, ha a kifogy  ha-
tatlin jó kedv szabná meg a végét az ilyen esté-
lyeknek; de sajnos, azt a nem várt véget sokszor 
egészen apró körülmények Is siettetik. Mikor a 
mamák kérlelhetetlenek, mert a pesztonka lihegve 
jelenti, hogy a háznak kis zsarnoka már megelé-
gelte a mama tAvullétét. 

Az ilyenkor kiadott sürgő» parancs még iz 
gatuttabbá teszi az utolsó túrokat, miko,aa gaval-
lérok izzadtan iGtfllik  homlokukat s könyörgésre 
fogj  Ik a dolgot. 

Nagyságos asszonyom, még csak egy imtl 
— még csak egy negyedórát, — még csak egy 
négyest! — még csak egy keringőt I — még csak 
ezt az egy utolsót 1 

Mit tegyen a szegény türelmes mama? — 
várni és várni kell, mert a kis lánynak még egy, 
még két tánezoaa van. Rá is húzta szegény meg 
csonyult, de annál jobban muzikáló Pali az ö ál 
mos népeivel a klkönyörgött négyest és a rá kO 

bűnvádi, 679 elnökségi beadvány s 182 bűnügyi 
vizsgálat. Ezekből elintézést nyert 9543 polgári, 
7248 telekkönyvi, G477 bűnvádi, 679 elnökségi, 
200 bűnügyi vizsgálati szám. Hátralék as 1897. 
évre 412 polgári, 128 telekkönyvi, 64 bűnvádi a 
373 bűuügyi vizsgálati szám. 

Uj telekkönyvi ügy érkezett 4640, bfiutetó 
1258. Sommás perek ssáma 1348. elintézést nyert 
820. Örökösödési iigy összesen 724 van, melyMI 
elintézte'ett 326. — A végrehajtó munkaköréből 
kitűnik, hogy az előző évből elintézetlenfii  maradt 
71, 1890. évben érkezett 122 árverés, 548 végre-
hajtás. Elintéztetett 417, visszaterjesztetett 861. 

A járásbirósági helyiség ellen — bárha az 
kissé szúk — tekintettel a máshol éiizlelhető mise-
rábilis állapotokra, a gyergyóiaknak pántozok 
nem lehot. 

FELELŐS 8ZERKE8ZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S K P . 
FÓMUNKATABS GYEBGYÓBAX: 

r É B T I S L A J O S . 
KIADÓ- é* LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTOH. 
Nyomatott Csik Szeredában 1897. a laptalajduno* és kiadó Qyfirgyjakab  Márton könyvnyomdájában. 
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Gyöszentmiklósi „Népbank" r.-társaság 
Cy.-Srentmiklóson saját üzleti helyiségében 

1897. évi január hó 24-én délután 2 órakor 
tartja 

IV-IK R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T , 
melyre n t. részvényesek meghívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az 1896. évi zárszámadás és igazgatósági 

jelentés bemutatása s az igazgatóság indítványai-
nak tárgyalása. 

2. A felügyelő-bizottságnak  jelentése. 
3. A feJmentmények  megadása. 
4. A tiszteletdijak felosztása. 
5. Felügyelő-bizottsági tag, esetleg igazgatási 

tag választás. 
6. Az alapszabályok értelmében beérkezendő 

indítványok tárgyalása. 
(Szavazati jogok csak személyesen vagy meg-

hatalmazott részvényes által, a részvénykönyv sze-
rint, részvény bemutatás nélkül gyakorolhatók.) 

(A felügyelő  bizottság által megvizsgált mér-
leg mai naptól a társaság üzlet helyiségében, a 
részvényesek rendelkezésére áll.) 

Gy.-Szent iniklós, 1897. január hó 6-án. 
A Népbank-részvénytársaság 

igazgatósága. 

A gycrgyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 6831- 1896. 

i n : 

Pályázati h i r d e t m é n y . 
Csikmegyének gyergyói járásában fekvő,  Gy.-

Ujfalu.  Tekeröpatak, Kilyéufalva  és Vasláb közsé-
gekből alakult 6700. lelket számláló közegészség-
ügyi körben a körorvosi állás üresedésbe lévén, 
annak betöltésére ezeunel pályázatot nyitok. 

A körorvos évi fizetése  800 forint  és termé-
szetben a kör székhelyén — Gy.-Újfaluban  — ki-
szolgáltatandó lakás, ezen kívül a vagyonosabb la 
kosok részéről a székhelyen 15 kr, a külközségek-
ben 25 kr látogatási és gyógykezelési dij, havonta 
egy hivatalos körútra díjmentes fuvar  a külközsé-
gek részéről, ezenkívül hetenkint egyszer — hétfő 
napon — saját költségén kisz.illani a betegek lá̂  
togatásáia köteles. 

Felhívom mindazon, legalább is 2 évi gya-
korlatot kimutatni tudó or> ostndorokat, kik ezen 
állást elnyerni óhijtják, hogy az oklevéllel, honos-
sági, val.unint az eddigi szolgálatot igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  folyamodványaikat  hozzám 1897. 
február  :5-éig ad ák he. 

Gy.-8/.entmiklóson, 1 Bv»7. január 3-án. 
Nagy Tamás, 

1—3 főszolgabíró. 

Elsd magyar gazdasági gipgyár részv.-társulat. 

Gőzcséplőgépei n k 
a tökéletesség legmagasabb fokán  állanak. 

Szám 9396—1896. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A gyei gyöszentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első takarékpénztár végrehajlatónak vaslábi 
Csabotár Vazul végrehajtást szenvedő elleni 280 
frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő Vas-
láb község határán fekvő,  a vaslábi 69. sz. tjkvben 
A f  a. foglalt  9596. hrsz. alatti 14 frt,  426. hrsz. 
alatti 3 frt,  508,509 hrsz. alatti 14 frt,  & 773. 
hrsz. alatti 10 frt,  1074. hrsz. a. 7 trt, a 1146. 
hrsz. a. 6 frt,  1644. hrsz. a. 4 frt,  2223., 2224. 
hrsz. a. 6 frt,  2232. hrsz. a. 1 frt,  2349. hrsz. a. 
2 frt,  2690. hrsz. a. 15 frt,  2939. hrsz. 1 frt. 
3107. hrsz. a. 7 frt,  3115. hrsz. a. 4 frt.  3370. 
hrsz. a. 5 frt,  3505 hrsz. a. 3 frt,  3507. hrsz. a. 
3 frt.  3642. hrsz. a. 15 fi  t, 3618. hrsz. a. 10 frt, 
3802. hrsz. a. 16 frt,  3985. hrsz. a. 12 frt  becs-
értékü. A tekeröpataki 983. sz. tjkvben foglalt 
G683., 6684., 6707/,. hrsz. alatti 24 frt,  6799. 
hrsz. a. 27 frt,  6807. hrsz. a. 3 frt,  8061. hisz. 
a. 16 frt,  8104. hrsz. a. 30 trt, 8666/2. hrsz. a. 
4ti frt,  9354. hrsz. a. 81 trt. 9487/,. h'-sz. a. 20 frt, 
9409- 9191. brsz. a. 25 frt,  1)52.1, 9525 hrsz a. 
85 trt, 9536. hrsz. a. 27 frt,  9564.. tfölió.  189 Irt, 
U'.i41. hrsz. a. 3 frt,  9955. hrsz. a. 5 Irt, 9.161. 
Iiisz. a. 7 frt.  a 10102. hrsz. a. á frt,  a 10125. 
lu sz. a. 14 frt,  a 10542. hrsz. a. 17 frt,  a 10826. 
hrsz. alatti 5 frt  becsértékü egész, ingatlanokra 
az árverést a fennebtn  becsértékekben ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy » 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi február 
hó 12-ik napján d. e. 9 órakor Vasláb község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alót is eladHtni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 

lanok becsárának 10 9U-it készpénzben, vagy az 
1881. LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 33:i3. 
sz. a kelt igazságűgyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelöli óvadékképes értékpapírban a kiküldött ki-
zékez letenni, avagy az 1S8I: LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleues 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatéság. 
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi október 

hó 9. napján. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 
Sz. 20824. 

kb. 

F e n y ő f a eladási h i r d e t m é n y . 
Udvarhelyvármegye Alsó-Sófalva  község köz-

birtokosságának tulajdonátképező .Bogdán-patak" 
nevü erdőrészben engedélyezett, 1250 frt,  az <gy-
ezer kétszáz ötven forintra  becsült 750 szál válo-
gatott 22—40 cm. mellmagassági átmérővel biiö 
egyenes növésű lucz-fenyőfa  1897. janu&r hé 23-ik 
napján délután 3 óráján Alsó Sófalva  közcég há-
zánál nyilvános szóbeli árverésen elfog  adatni. 

Árverezni óhajtók kötelesek az árverezés 
megkezdése előtt a becsüérték 10%>-át bánatpénz, 
fejében  az árverezést vezető biztos kezéhez le 
t' nni. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Árverezési feltételek  és részletes fabecslés  a 

sz.-udvarhelyi m. kir. felső  erdőgondnokság irodá-
jilmn a hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Sz.-Udvarhelytt, 1896. decz. hó 3l-én. 
I 5 r . D e m e t e r , s. k. 

j. főszolgabíró. 

I 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

g a z d a s á g i g é p g y á r a 
moly a gnadálkodáshoa BBökséges 

5 n M x « n 
gazdasági gépeket gyártja. 

Ekegyártásra külön szakosztály. 
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilá-

gosítással díjmentesen szolgálunk. 
Kérjük minden kérdéssel bizalommal 
hozzánk fordulni,  készséggel adunk 

kimerítő és felvilágosító  választ. 
C z i ni : 

Első magyar gazdasági gép-
gyár részvény-társulat 

B U D A P E S T , S ü l s ő - V á c á - u t 7 . sz . 
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Csinire figyelni  tcaaékj j 

„KÉPES CSALÁDI LAPOK.' 
A legolcsóbb  és azért  a legelterjedtebb  képes hetilap! 
Megjelenik  minden  héten bő szépirodalmi  és ismeretterjesztő 

tartalommal  és külön beköthető regén.vmelléklettel. 
Havonként kétszer „Hölgyek  Lapja" csimü félives  melléklet ad, pá-

risi divatképekke] és liő divattudósitással. 
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szer-

kesztve, hogy itju és öreg külön « együttvéve élvezettel olvashatja. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-ba a régi és ujabb írói és költői gárda 

minden számottevő tagja dolgozik. 
A „KÉPES CSALÁDI LAP0Ku-nak regényei, elbeszélései, rajzai, hu-

moreszkjei, költeményei, kedélyneinesitö olvasmányok. Irányczikkeivel a tár-
sadalom minden kérdéseire kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig ta-
nulságosak. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden  évben négy regépyt  ad  mel-
lékletül,  még pedig  csinos szines boritokkal,  éves előfizetőinek. 

A „KÉPES CSALADI LAPOK" boritéka szellemes és szórakoztató cse-
vegések, illetve kérdések és feleletek  tárháza. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" előfizetői  díjtalanul  közölhetik gondo-
lataikat az „előfizetők  postájában." 

„A KÉPES CSALÁDI LAPOK" képei lehetőleg alkalomszerűek, disze-
86k és tttniitaAgos&k. 

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" 1896. január első számával XVIII-ik 
évfolyamába  lép. 

Ez újévi számában következő érdekes és kiváló közlemények jelen-
tek meg: 

Csendes világ, regény, Beniezkynó Bajza Lenkétől;  Évfordulón, 
költemény, Jámbor  Lajostól;  Régi történet, beszély Lauka Gusztávtól; 
Hogyan ruhászkodjunk télen? orvosi czikk, dr. Fodor  tanártól;  Bál uttn, 
vig monolog. Oláh Györgytől;  A költő, költemény, Feleki  Sándortól;  Vor-
sek zenére, költemény, Rudnyánszky  Gyulától;  Boldog újévet 1 éleikéi, 
Mericzayné  Károssá  Irmától;  Megnyugtató történet, freskó,  Krúdy  Gyu-
lától;  Én Is! regény, Tolnai  Lajostól. 

Mutatványszámokat  bármikor  szívesen  küld  A „KÉPES CSALADI 
LAPOK" kiadóhivatala  Budapest Vaúász-u. 14. saját házában. 

Előfizetési  árak: 
a „KÉPES.CSALÁDI LAPOK" a „Hölgyek Lapja" czimü divatlappal és a re-

génymelléklettel együtt": 
Egéss évre 
Fél évre . . 
Negyed évre . 

6 forint. 
8 forint. 
1 forint  60 kr. 

Figyelmeztetés. 
A ki 3 aj e âflzeto't  gyfljt  s az elaflzetési  Ssszegct egyszerre beküldi, annak elisme-

résül egy diizea anUkkSnyvst küld a kiadóhivatal. 
Kéljük as elóflaetések  megújítását, s lapunknak as ismerősök köreiben 

terjesztését. 
A ki a> égési évre ssóló bat frtnyi  elöflaetési  ösaieget 80 kr csomago-

lási és postaszállítási dijjal együtt egynaerro beküldi, annak elismerésül 4 re-
gényt küldünk; a ki 3 frt  eloflietósi  ösaseget 40 krosomaglási és postasaállitMt 
diliéi együtt egysiserre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeleOl, 
és a kl osak 1 frt  60 krnyi negyedévi előfizetési  dijat 20 kr csomagolási és 
postau állítási díjjal együtt egysserre beküld, annak a kiadóhivatal egy regenyt 

JUtEtófl^té8eket  (a hónak bármely napjától) elfogad  a „KÉPES CSALADI LAPOK" 
kiadóhivatala, Budapest, Vedáss-utoaa 14. Mám. 6 - 6 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 13-iki 2-ik számához. 
Sz. 1 — 1897. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászonalcsiki járáshoz tartozó Cfik-Szent-

márton, Caik-Csekefalva  és Csik-Kozmás községek-
ből álló Csekefalva  székhelylyel szervezett körjegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betöltésére pá-
lyázatot nyitok. 

Javadalma: évi 500 frt  fizetés,  60 frt  lak-
bér, 33 frt  irodai és faátalány  és a magánmunká-
latokért szabályrendeletileg megállapított dijak. 

Fölhívom mindazokat, hogy a ki ezen állást 
elnyerni óhajtja a szabályszerűen felszerelt  kérvé-
nyét folyó  évi február  hó 2-áig hozzám beadni ne 
késsen, mert azon tul kérvénye nem fog  figyelembe 
vétetni. 

A kászon-alcsikí járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonon, 1897. jannár hó 1-én. 

Székely Endre, 
2_;j főszolgabíró. 

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 átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentniiklóson, 1896. évi decz 
hó 29. napján. 

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

kir. aljliiró. 

41—1897. Vll. 

Sz. 6895—1896. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi dr. Tiltscher Ede végrehajtatónak 
várhegyi ifj.  Maszka Demeter (Demeteré) végre-
hajtást szenvedő elleni 1500 frt  tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő, Gyergyó-Várhegy község határán 
fakvő,  a remetei 2068. sz. tjkvben foglalt  14351 — 
14354. hrszám alatti 51 frt  bpcsértékii, a 2067. 
sz. tjkvben 14349., 16350. hrsz. alatti 47 frt  50 
kr. 14452., 14454., 14455. hrsz. alatti 58 frt, 
14461 — 14471., 14474. hrsz. alatti 74 frt  50 kr, 
15459—15466. hrsz. alatti 30 frt  becséi tékü, a 
a 2066. sz. tjkvben foglalt  14334—14336., 14337/a, 
14337/b, 14337/c, 14337/d, 14337/e, 14338,14339/a, 
14339/»«, 14339/c, 14339/d, 14339 e, 14340,14341 /a, 
14341/b, 14341 c, 14341/d, 1434l/e, 14342. hrsz. 
alatti 185 frt  becsértékü egész ingatlanokra ezen 
becsértékben és a 2064. számn tjkvben foglalt 
14321—14333. hrsz. a. ingatlanból ifj.  Maszka 
Demeter Demeteré ' / t részére az árverést 127 frt 
40 krban ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1897. évi márciius hó 5-ik napján délelőtti 9 
Órakor Gy.-Várhegy község 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 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. § a értelmében ezennel közhírré leszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járáslm-óság I«96. évi 
1872. polg. számú végzése következtében S. Tnssíg 
Kolbel Mautner javára üsiky Lajos ellt-n 29 Irt 16 
kr, 150 frt  s jár. erejéig 1896. évi április hó 
24-én foganatosított  kielégítési végrehajtás utján le-
foglalt  és 351 f'tra  becsült bolti áruezikkekből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jbiróság 
1030., 1253/1896. sz. végzése folytán  Ü9 frt  16 
kr, 150 frt  tőkekövetelés, ennek 18!)fi.  évi junuár 
hó 28 és szeptember 30. napjátóljAró 6°/„ kama-
tai, eddig összesen 28 írtban bíróilag már megál-
lapított és 1 frt  60 kr ezuttali (és pedig árverés 
tűzés I. péld. 30 kr, 7 pélil. á 10 kr 1 frt  80 
kr, 2 példány kézbesítése á 20 krajczár) költ-
ségek erejéig Csik Szeredában leendő eszközlésére 
1897. évi január hó 25-ik napjának delelötti 9 órája 
határidőül kitiizetik és ahhoz Ü venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is eifogink  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését,  köve'.ő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897 évi január hó 9. 
napján. 

Szöllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

ganatositott végrehajtás ntján lefoglalt  és 650 frtra 
becsült bolti áruczikkekből álló ingóságok nyilvá-
nos á-verésen eladatnak. 

M«ly árverésnek a csíkszeredai kir. jbiró«ág 
370.. 1465., 2653., 1580-1896. sz. végzései foly-
tán 398 frt  84 kr tőkekövetelés, ennek a végzés-
ben irt naptól járó 6°/» kamatai, eddig összesen 
45 fiiban  bíróilag már megállapított és 5 frt  35 
ezuttali (és pedig árverés tűzés I. péld 30 kr 8 
péld. á 10 kr 1 frt  70 kr. 3 péld. kézbesítése á 
20 kr) költségek erejéig Csik-Szeredában leendő 
eszközlésére 1897. évi január hó 26. naDiá. 
nak delelötti 9 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881 
évi LX. t. cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-' 
pénzfizetés  mellett, a leglöbbet Ígérőnek becsáron 
alul is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897. évi január ho 10. 
napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

38-1897. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó a 1881. LX. t. 

cz. 102. §-á értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
3333. stb. polg. számú végzése következtében 
Kanitz Ignácz és fin,  A. Pollák és fia  és Cbrist 
Fischers Söhne javára Csiky Lajos Wien 398 frt 
84 kr s jár. erejéig 189ti. évi julius hó 14-én fo-

Sz. 45-1897. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t. 

cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
4736. p. számú végzése következtében S. K. és 
H. Michelstii'lter s társai javára Csiky Lajos ellen 
261 frt  11 kr s jár. erejéig 1896. október hó 3-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt 
és 390 frtra  becsült bolti áruczikkekből álló ingó-
ságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a ct-ikszeredai kir. jbiróság 
3914/1896. sz. végzése folytán  261 frt  11 kr tő-
kekövetelés, ennek 18U6. évi julius hó 1. napjától 
járó 6",0 kamatai, eddig összesen 52 frtban  bírói-
lag már megállapított és 2 frt  50 kr eznttali (és 
pedig árverés tűzés I. péld 30 kr, 7 péld. á. 10 
kr 2 frt  10 kr, 1. péld. kézbesítése á 20 kr) költ-
ségek erejéig Csik-Szeredában leendő eszközlésére 
1897. évi január hó 26 napjának délutáni 2 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-i 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alnl is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897. évi jannár hó 10. 
napján. 

Szöllősy Ferencz, 
kir. biróaági végrehajtó. 
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Gyergyó-Ditró, 1896. deczember hó 31-én. 

Dobribán Gergely, 
pénztáros. 

Veress Sándor, 
ig. tag. 

Vákár Lukács, 
ig- tag. 

Blága Imre, s. k. 
elnök. 

Fülöp József, 
igazgató. 

Jakab Péter, 
ig. tag. 

Cziffira  Mihály, 
ig- tag. 

Ezen forgalmi  kimutatás, nyereség-veszteség, valamint vagyon mérleg számla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel ös3zehasonlit-
tatván, mindenben megegyezőknek találtattak. 

Mélik Bogdán, s. k. 
fb.  tag. 

Gyergyó-Ditró, 1897. január hó 7-én. 

Dr. Szentpétery Kristóf,  s. k. 
fb,  elnök. 

Száva István, s. k. 
fb.  tag. 


