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A fogyasztási adók bérlete Csikmegyében.Hiszen
nopolium,

A közigazgatási-bizottság január havi
illésén Molnár József bizottsági tag Írásbeli
interpeliácziót intézett a pénzügyi igazgatóhoz, hogy mely törvény ós annak niely
szakasza alapján adja ki a megyében az
italinéréíi-engedMyeket a/.on korlátozó feltétel mellett, hogy mindegyik ital mérő
azeszszü'-cségletét a háromszéki szeszgyárosoktól köteles bevásárolni. A pénzügyi
igazgató egyik legközelebbi illésre ig^rte
meg a választ.
Kíváncsiak e válaszra nem vagyitik,
mert az kétségtelen, hogy a pénzügyi hatóság egész önkényesen, törvényre való liivatk ózhat ás nélkül teszi meg és köti ki e
korlátozó feltételt, legfeljebb az igazgatóság
mentségéül azt hozhatja fel, hogy a pénzügyminiszter rendelte igy.
Már most vizsgáljuk meg, hogy e törvényellenes eljárás kinek árt és kinek
használ ?
Az italmérési jövedékről szóló törvény
az italmérés szabadságát mondja ki, s kivételesen csupán az első három évre engedte meg a pénzügyminiszternek, hogy
néhány megyében a jövedéket a kizárólagos italmérési jog alapján érvényesítse.
Már most Csikvármegye is azon szerencsétlen megyékhez tartozott, melyekben a
kizárólagos italmérési jog gyakoroltatott, a
mi tudvalevőleg annyi sok panaszra és
zaklatásra ad okot. Ámde ezen első három
év már régen letelt és azóta az italmérési
szabadság van törvénybe igtatva nálunk is.
Hogyan és minő jog alapján mer tehát
akár a pénzügyi igazgatóság, akár a pénzügyminiszter aziránt intézkedni, hogy az
italmérési-engedélyt korlátozó feltételhez köti
és még előírja mindenkire nézve, hogy honnan vásárolja és szerezze be szükségletét.

az intézkedés egy valóságos nio-jj
Igen, de mindezzel nincsen
bezáródva
melynek osztogatását nem biztajj a f o g y a s z t ó k ö z ö n s é g t ö r v é n y t e l e n
megadóza törvényhozás sein a pénzügyi igazgatóra, t a t á s a . M e r t m é g a n a g y o b b
és
nehezebb
rész ezután következik.
Ugyanis
a háromsem a pénzügyminiszterre.
i seltanulták azt az
Ez — nézetünk szerint — olyan ki- s z é k i s z e s z g y á r o s o k
kartellnek
játszása a törvénynek, mely miatt az or- a m e r i k a i s z o k á s t , m i t " m i i n y e l v e n
szággyűlésen komolyan kérdőre vonhatnák h i v n a k . Ü k m e g á l l a p o d t a k e g y m á s k ö / . ö t t
képviselőink a- minisztert, főleg mintán ez a r r a , h o g y m i n d e g y i k e g y f o r m a á r b a n a d j a
nem
a nép, illetőleg a fogyasztókö/tfnaég anyagi a s z e s z t , s t o v á b b á , h o g y p r i v á t f é l n e k
is adnak szeszt, legfeljebb protekezióra, hakárosodásával jár.
az
Mert. mi ezen törvényellenes állapotnak n e m c n a k k i z á r ó l a g a n a g y b é r l ő k n e k ,
a következménye ? Az, hogy a megyében i d e g e n K á l t á n é s R u b e l c z é g n e k , u g y h o g y
ugy szól ván minden ember és padig az is, a z ] a c s i k i k o r c s m á r o s i s , k i n e m r a b s z o l g á j a ,
e
nagybérlőknek,
ki maga pálinkát nem iszik, de cselédet n e m m e g f i z e t e t t e m b e r e
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hozatná szükségletét a nagy szeszipari gyáidegen nagybérlők önkényének, kik monorakból, rögtön a fináncz elvenné az italpolszerUleg állapithatják meg az árt.
mérési engedélyt és oly nagy birságot
róvna ki, mely titán csak sirni lehet. Már
Ilyen tényállás mellett tehát nem arra
mostan a miniszter megengedte a három- vagyunk kiváncsiak, hogy mit fog felelni
széki szeszgyárosoknak, hogy 8 írttal drá- a pénziigyigazgató az interpelláczióra, hagábban adhassák el a hektoliter szeszt, nem arra, hogy milyen álláspontot foglal
mint a milyen magas a mindenkori pesli ár. el ez ügyben a Molnár interpellácziójára
Ez tehát már egyszer literenkét 3 krral várható válaszadáskor a közigazgatási-bivaló megdrágitása a szesznek. Ámde a pesti zottság. Mert a közigazgatási-bizoltságnak
ár mindig 3—4 krral drágább, mint a feladata ellenőrizni a különböző kormányzati
mennyi a helyi ipargyár terményének az ágakat, s ennek folytán a törvény jogokat
ára, mert a pesti árt mindig a szerint álla- is adott neki arra, hogy a tapasztalt bapítják meg, hogy a vidékről Budapestre jokat, rendetlenségeket necsak meglássa,
való szállítás költségét is hozzászámítják. hanem tiszta meztelen valóságában tel is
Már most tekintettel arra, hogy a brassói tárja ottan, a hol a baj orvoslását várhatni
nagy szeszgyárból a fentiek szerint 3 —4 Nem is kételkedünk, hogy a közigazgatásikrral olcsóbban szerezhetné be a megye bizottság tagjai megállanak helyükön e kéritalszükségletét, ez már a második ráfizetés désben is, főleg miután ezen rendetlen állapotok az egész megyét sújtják, s magunka fogyasztóközönség részéről.

soha se voltam boldog. Most nincs más gondom, ugy érezte Horváth Feri, hogy sokkal szerelmemint leányomat fölnevelni, s ez kitölti egész éle- sebb belé, mint valaha.
Gondolataiba mélyedve ment . . . ment, s
temet. Látja, ha feleségül mennék magához, szeretetemet meg kellene vonnom leányomtól, meg nem is vette észre, hogy valaki kíséri őt, midőn
Orgonaág . . .
kellene azt osztanom kettőjük között, lia ugyan pedig a kapnnál felült pej paripájára, akkor sem
(A „Csiki Lapok" eredeti tárczája.)
egészen le nem foglalna egy olyan s/.envedélyes vette észre, hogy a bakfis lányka mily gyönyörrel
— Irta Dániel István. —
férj, mint maga. No meg aztán, Ügyünk csak néz ntána mindaddig mig a közeli tanyánál el
Gyönyörű szép nyári délután volt, midőn őszinték, vén vagyok én már barminczkét évemmel nein tűnt szemei elől.
ketten ott sétáltak a széles kerti uton, a nagy- a maga huszonnyolezához.
Horváth Feri otthon «ehogysem találta
levelű ribizke bokrok között. A férfi oly mohó
S a „vén asszony" oly kívánatosan nézett nyugtát, 8 azért bement a közeli városkába egy
várakozással, oly türelmetlenül tekintett a nő ki világos nyári blouseában, mely hizelgően simult kis but'elejlőre. Már is részeg volt a szerelemtől,
rózsás arczába, a mint csak egy szerelmes tud kerekded idomaihoz, hogy a férfi nem veheti le s gondolta magában: berúg a bortól is, hadd lenézni.
gyen egy hétre való beszédtárgy a kis város szép
róla tekintetét.
— Igazán, Feri. hazudnék ha azt mondanám,
és kevésbé szép asszonyainak.
— Hát igazán elutasít ?
hogy nem vártam nyilatkozatát. Már rég ismerem
A „Balatonéhoz czimzett kávéházban egy
— Nem utasítom el, sőt kérem maradjon
érzelmeit, s mindig jól esett tudnom, hogy szeret; ezntán is oly igaz barátom, mint eddig volt. Re- kis kompánia készen állott. A jófiuk iszonyúan
hízelgett ez nemcsak hiúságomnak, de szivemnek mélem is, hogy mint férfi, mint lovagias férfi unatkoztak. A doktorka kis teát ivott min és
is. S mégis, mégis . . . talán jobb lett volna, ha kérésemet teljesíteni fogja.
czitrom nélkül, s közbe-közbe nagyokat ásított;
minden a régiben marad. Az az igaz barátság,
— Éppen azért mert férfi, mert szenvedélyes az állatorvos két deczi karezos mellett ült, kezémely köztünk évek óta fennáll, meg van most
férfi vagyok, kinek ereiben tüzes vér pezseg, ben valami német újsággal és mert németül még
zavarva.
nem teljesithetem kérését. Sem elég jó, sem elég olvasni sem tudott, aludott mint a bunda; a kis
— Azért van megzavarva, mert feleségül öreg nem vagyok ahhoz.
mérnök szidta az ő miniszterét, hogy ilyen unalakarom venni ? — Szól a férfi s rideges mozdulattal
— Igaza VBn Feri, nem elég öreg, de ahhoz mas fészekbe helyezte őt; egy fiatal fűszerkeresnyul fekete bajuszához, mig olajbarna arczából sem, hogy tizennégy éves lányomnak mostoha kedő pedig, ki egyszersmind nagy sportsmann is
csak ugy villog két sötétkék szeme. — Akkor apja legyen.
volt, nagy lármával a bicziklizés üdvös voltát
többre becsüli barátságomat, mint óhajtanám —
Mig ők igy beszéltek, egy kipirult arczü fejtegette — magamagának, mert senki sem
folytatja kelletlenül nevetve s lovagkorbácsával leányka rohant feléjük. Szemei ép oly szép barnák, ügyelt rrá; a borfia a falhoz támaszkodva, félláleüt egy sárga lepkét, mely körülöttük ingerkedik. arcza ép oly szép baraczkvirágszinü, hamvas- bon és kitátott szájjal aludt s azt álmodta, hogy
— Értsen meg Feri, nem akarok férjhez szürke mint anyjáé. Egyébiránt amolyan hosszú fizetőpinczér; végűi a tündér ott ült a trónusán,
menni sem magához, sem senkihez soha az életben kezű, lábu, sovány bakfis, akinek ebben a korban s a közhangulat annyira hatott reá, hogy ki sem
látszott a snapszos üvegek közül.
•— szól az asszony okos barna szemeit a férfira, semmi sem állott jól.
Volt aztán nagy öröm, mikor Horváth Feri
emelve.
A lányka oly különösen nézett a férfi szebelépett, s csináltak is egy olyan reggelig tartó
— Éh, ezt mondják mindazok, a kik
meibe, mintha csak olvasni akarna belőlük.
a kik kérőjüket elutasítják.
Horváth Feri azonban ügyet sem vetve a első osztályú murit pezsgővel, czigánynyal, nótá
— De az sem mondhat mást, a ki igazán lánykára, mint a kinek itt már semmi keresni val, kasziros frajlával, nagy mennyiségű piccolóval,
számos összeveszéssel és Bxámtalan kibékűléssel
nem akar férjhez menni. Ne legyen igazságtalan valója nincsen, távozni készült.
fconám Feri. Olyan megelégedetten élek férjem
Kimért udvariassággal, hidegen akart elbú- garnírozva, hogy a kis városban egész héten át
halála óta, kivel — hisz maga tudja legjobban — csúzni a szép assszonytól s mégis midőn elváltak arról beszéltek. Csakhogy mindez nem segitett a

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
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1,07. mégis közelebb van a mi saját bőrünk, | egy 300 vagy 400 frtos utalványt kell beváltani, gári- és politikai jogainak, az egyházak autonó" k á r a kincstár jogtalan péizgyüjtése. - ^ é p e n . mint egy sereg ezüst pénz nagy sulyá- miájának megvédelmezé%ére és a nemzetgazdaság
val terheli meg azt, kinek pénzt kell kapni. Tudunk terén anyagi felvirágoztatása érdekében van nekünk
akár a szeszgyárosok nagy profitja, akár esetet, hogy egyfelől egyenesen a valutatörvényre
szűkségünk itt e hazában a konzervatizmusra. a
pedig a pénzünk után bevándorló nagy- hivatkozva nem vette fel az 50 koronánál magasabb összeget ezüstben s erre a szegény abba a költségvetést különben elfogadja.
bérlők boldogulása, hatalma és pénze.
A jannár 20-iki Illésen a zárbeszédek köfatális helyzetbe jutott, hogy nem kaphatott pénzt
o.
a postától, noha tőle 300 frt követelése volt. Mint- vetkeztek.
hogy pedig az ezüst pénznek kérdése a valuta
H e g e d ű s Sándor előadó sajnálattal veszi
= A csiKszeredai k e p e és a hivek. végleges szabályyzásáig még eldöntve nincsen,
a
nemzeti
párt némaságát, s ezntán Kossuth FeMegyénk székhelyének plébánosa maga ellen egy legalább a forgalomba bocsátandó mennyiségre
renczczel
szemben
a 67-iki kiegyezés eredményeit
sereg panaszkodót zuditott kepéjének behajtása nézve, s minthogy erre nézve az utasítást a pénzvédi.
ügyminiszter
a
gyakorlati
élettói
várja;
igen
kívámiatt. Nem a kepeflzotésért van a panasz, mert
natos volna, ha adóhivatalaink és nagyobb postaP e r c z e 1 Dezső belügyminiszter Zieby Ji.
liisz mindenki köteles hozzájárulni az egyházközség állomásaink gyakorlati taposztolait közölnék felettes
nossal
szemben hangsúlyozza, bogy a magyar nép
kiadásaihoz, hanem azon körülmény miatt, hogy a hatósttgoikkol, nehogy az ügy véglegos reudezésénél
kupét kivetik, a nélkül, hogy arról a fizetőknek egy bürokrata asztaltól kikerülő megoldás lépjen mindig liberális volt.
K o s s n t h Ferencz polemizál az előadóval,
tudomása volna és kivetik olyanok, kik szabályszerű életbe, a mint fájdalom ezt tapasztalhatni legtöbb
s kérdi, nem káros-e a nagyhatalmi állásra való
joggal nem birnak erre. Egész sorozata van hozzánk törvényeinknél.
törekvés, a mely a nemzetnek annyi vérébe és
bcküldve azon panaszoknak, hogy soha intelligens
pénzébe kerül.
oinber az egyházközség ügyeibe bele nem szólhat,
ORSZÁGGYŰLÉS.
mert nem adnak rá alkalmat. Azt hisszük, hogy a
L n k á c s László pénzügyminiszter az ellenA képviselőház az elmúlt héten is folytatta
csíkszeredai plébános ur ezen felszólalásunkat alzéki oldalról elhangzott némely ellenvetésekre akar
a költségvetés tárgyalását.
kalmul fogja felhasználni arra, hogy az egyházkiterjeszkedni. Barta Ödön fölszólalására reflekA január 18-iki ülésen elsőnek szólalt fel
község tagjait gyűlésre hívja össze, mely általános
tálva, kijelenti, bogy a kormány sohasem vonta
H e l f y Ignácz, ki azt fejtegette, hogy a
megnyugtatásul fog szolgálni ugy a kepe kivetési
kétségbe adórendszerünk hiányait. De mivel az
költségvetés helyes birálat szeriut nem fölösleggel,
módozataira, mint a képe nagyságára is.
egyenes adók reformja szorosan összefügg az adhanem deficzittel záródik. Felemlíti idevonatkominisztráczió reformjával, sőt elmaradhatatlan fölzóig, bogy a vasúti beruházásoknál 1.800.000 frt
= A fogyasztási adóbérletek egy
tétele, azért kéri a túloldalt, tegye lehetővé az
ki van hagyva azon a czimen, bogy erre külön
kiilünöB véget nyertek a csiki részekben. A régi
állami közigazgatás megvalósulásával az egyenes
kölcsön vétetik majd fel; továbbá bevételnek van
nagybérlők: Káháu és Rubel csak a szépvizi és
adók reformját.
föltüntetve 1.700,000 frt, noha ez állami vagyon
gyimosi fogyasztási csoportokat kapták meg és
B á n f f y Dezső báró miniszterelnök a
el»dási
ára. Pártolja Kossuth határozati javaslatát.
mégis ők az egész megyében a parancsolok. Mert
választási visszaélésekről beszél, melyek minden
Z m e s k á 1 Zoltán a néppárt részéről megaz ültnielléki alcsiki csoport valóságos komédiát
oldalról kővettettek el, s erősen hangsntámadja
Komlóssy Ferenczet, ki egykor Antiüzütt az egész bérlettel. Ugyanis a községek tekinlyozzn, hogy részéről a kormánypárt politikáját
télyesebb, de egyúttal a pénzforgalommal is elég szemita volt és most mégis pap léte daczára a tartván egyedül üdvösnek a hazára nézve, réismerős tagjai a községek részére kivették jó drá- néppártot támadja.
széről mindent elkövet, hogy ez a politika jusson
B a r t a Ödön azzal foglalkozik, hogy a minél nagyobb diadalra. Ezután jellemzi a néppárt
gán a bérletet, indokolván azzal, liogy az idegeneket, már mint a régi bérlőket ki akarják szorítani, költségvetést ethikai szempontból birálja. Ne várja választási eszközeit, melyeknek káros hatása még
hogy igy a korcsmáriást megtarthassák a székely az ország ettől a kormánytól az adózás reformját, sokáig fog érvényesülni, de azért ő is osztja
emberek számára. A nagy dobbal hangoztatott mert ennek olyan törvény kell, a melylyel zaklat- Wlassics miniszter azon nézetét, hogy a néppárt
székely érdek azonban oda lyukadt ki, hogy a bér- hatja a polgárokat, s a melynek homályos volta nemsokára el fog múlni. Ajánlja a költségvetést
letet átcsusztatták mégis a nagy bérlők kezei közé. alkalmat szolgáltat illetéktelen állami jövedelmek elfogadásra. (Helyeslés a jobboldalon.)
Miféle okból és minő módon, azt még most hatá- szedésére. Nem fogadja el a költségvetést.
A képviselőház ezután nagy többséggel elrozottan tudni nem lehet, de annyi bizonyos, hogy
( A január 19 iki ülésen a költségvetéshez
fogadta a költségvetést a részletes tárgyalás
ez által a fogyasztó közönség fizeti meg az ok
P a p Géza szólalt, ki a néppártnak a nemalapjául.
nélkül felzavart drága bért. Jövőre pedig tanulják zetiségekkel való kaczérkodását támadta meg.
A részletes tárgyalásnál a magyar udvarmeg a községek, hogy kik után ne induljanak.
R á t k a y László csakis Magyarország ön- tartás kérdése idézett első nagyobb vitát, melynél
állóságáért lelkesül, s a kiegyezés óta hozott tör- M e s z 1 é n y i Lajos a magyar udvartartást sür= A tiz koronás bankjegyek hiányát vényekből azt látja, hogy az eddigi kormányoknak
nagyon sajnosán érezni a pénzforgalomban, A iniótu három bálványa volt.: a magyar kincstár, a vas- gette, úgyszintén E ö t v ö s Károly is, mig Moln á r János és B á n f f y D>>zső báró minisztercsak elvétve lehet 5 frtos államjegyet látni, meg
van nyomorodva ugy a fizető, mint a fizetést elfo- úti- és viczinalis politika és a hadügy. Megtámadja elnök a jelenlegi állapottal is megvannak elégedve.
gadó fél. A kibocsátott nagy mennyiségű ezüst a többséget azért, mivel a kormányzás nemzeti
A miniszterelnöki tárczánál M a d a r á s z
pénzt semmiképen nem birja meg a forgalom. irányára és a kő/oktatásügyre, valamint a földImre
szólalt
föl először, s ntánna V á r o s s y
Csakhogy kívánatos volna, hogy az egész pénzfize- müvelésre kevés gondot fordít. Pártolja a Kossuth
Gyula
c'iikkarczfalvi
képviselő fejezte ki bizalmattésre kötelezett hatóságok és intézmények a pénz- Ferencz határozati javaslatát
lanságát a miniszterelnök ellen, megtámadván eréügyminisztériumot világosítsák fel azon abnormis
Z i c h y János gróf a liberalizmus ellen lyesen ennek politikáját, mely erkölcstelen és alállapotokról, melyeket a sok ezüst, különösen a
besiél,
mely már elérte tetőpontját, s ennek kap- kotmánysértő.
régi egy forintosok közrebocsátása okozott a vidéken mindenfelé. Hiszen errj a legjobb példát szol- csán fejtegette a néppárt konzervatizmusát. El&őgáltatja az, liogv e posia is alig tud fizetni, ha sorl an a megrendített alkotmány a polgárok polHorváth Feri bájáa, sőt még megtoldotta egy nagy
fokú katzenjamnitirel.
Kél hét néni telt el, megint ott volt a szép
asszonynál. Gondolta magiban hátba mégis?!,. .
K íjái t mindennap hűségesen.
— El sem ludom képzelni — szólt egy napon a szép asszony Horváth Ferinek — milyen
képet vágna hozzt, ha véletlenül egyszer i g e n t
mondanék. Azt hiszem mindketten igen ügyetlenek
volnánk ahbnn a szokatlan uj helyzetben.
— Eu nem. — Próbálja meg.
De az asszonynak eszeágában sem volt.
Csak játszott a t ízzel.

lője volt a szép asszonyoknak — egyszerre nyujA czigányok is bejötek az étterembe, s háotíák karjukat a szép asszonynak, hogy őt az romszor búzták el az Ida nótáját:
étterembe vezessék.
Orfonaág, én gyönyörű virágom .
A szép asszony a Horváth Aladárét fogadta
Idii dudorázta magában ezt a bűbájos nótát
el, * Ferihez fordulva igy szólt:
— Legyen szives, kedves barátom, kisérje s közben-közben oly ábrándosan nézett Horváth
Ferire.
be Idát az étterembe.
Mikor a szűnórának vége volt, Horváth
Ida még ott aprózta a csárdást Pálffy főbadaagygyal a czigány elöli. Mikor aztán hárman karját nyújtva Idának kivezette 5t a tánezterembe
az étterembe mentek, a szép asszony körül egy s megkérdezte:
— Hát csakugyan oly kellemetlen volt mabely sem lévén üres, kénytelenek voltak az asztal
túlsó végén letelepedni. Innen nézte Horváth Feri, gának az én társaságom ?
— Nem . . . nem . . . de mégis mintha inaga
hogy bátyja hogyan sugdos a szép aBS/onynak.
—
tovább
nem szólhatott, tánezoea érte jött A
A
terem
z>ufolva
volt,
pinczért
sehol
sem
•
*
Két évnél több trk el a nélkül, h»gy a kaptak s Palffy főhadnagy maga inent a ezukrász- társaság eloszlott, csak néhány fiatalember maradt
még a hosszú asztal mellett. A Csuka Bérezi
helyzet változott volna; csak Idából a bakfis dália, hogy Idának fagylattal szolgáljon.
lánykából lelt viruló szép lányka, ki már bokáig
Ida egy ásítást tnkait el legyezőjével, aztán bandája lelkesen húzta nekik, ők pedig énekeltek
éro bosszú ruhát viselt, Horváth Ferit nem szólí- moi-olyogva fordull szomszédjához, ki szemeit nem reménytelen szerelemről (a hol fiatalember van,
totta többé bácsinak s egész határozottan készült tudta levenni az asztal túlsó végén mulató párról. ott a reménytelen szerelem főleg bálok ntán sűrűn
a megyebálra. Ez volt első nyilvános föllépte, de
— Nézze csak Horváth — szólt Ida hirtelen fakad), bnsultak és — pezsgőztek. Kinek milyen
nem is vallott vele szégyeot az anyja. Mindenki — nem muszáj ám magának engemet itt őrizni. volt az erkölcse.
Nem tudom melyik volt közlilök az, a ki
ugy bitté, hogy testvérek, midőn babos fehér se- Ha unja magát, menjen oda az urak közé, s
ugy reggel felé a főispánék ablaka alatt — Idáék
lyem ruhában beléptek a terembe. Még a kamélia igyon velük pezsgőt.
wokor is egyforma volt kezükben, mivel Horváth
Horváth Feriuxk arczába szökött a vér. itt voltak szállva — háromszor elhozatta azt a
Feri lepte meg őket. A szép asszony azzal kö- Ejnye, hát egy ilyen tacskó fog ráui pirítani — szép nótát, hogy
szönte meg, hogy hamiskásan megfenyegette a gondolta magában s erőltetett mosolylyal igy
Orgonaág, én gyönyörű
virágom . .
délozeg legényt, kinek deli termete csak abban a válaszolt:
*
remek szabású trakkban érvényesült igazán, s
— Igen ? El akar küldeni Î Hogy annál zaA bál után való héten Horváth Feri másodigy szólt hozzá:
vartalauabbnl mulasson a főhadnagygyal ? 1 Csak- szor is járt a szép asszonynál, de vagy bátyját,
— Csak rontsa-rontsa azt a lánykát.
hogy nem megyek ám, mert a mama rám bizta vagy a főhadnagyot, vagy pedig mindkattAt ott
Horváth Feri udvariasan meghajolt s a szép magát.
találta. Nem mondhatom, hogy örvendett nekik.
asszonyt átkarolva a tánezoló párok közé vegyült
Mintha csak figyelmeztetni akarta volna
Egyszer azonban csak Idát egyedül találta.
Idának is csakhamar megtelt a táncai endje: Idát kis leány voltára. Csakhogy Ida nem iött
— Hozta Isten, Horváth. Foglaljon helyet;
csak ainugy nyüzsgött körülötte a vidék arany zavarba.
a mama nincs itthon.
ífjusaga. Szerencse, hogy Horváth Feri jó előre
— Máskor ue vállaljon ilyen kellemetlen
gondoskodott a második négyesről.
Vagyis világosabban mondva ez annyit
Szólt s hálás pillantással nyúlt a jelent,—hogy
elmehetek.
Midőn a szünóra ig elkövetkezett, Horváth megbízatást.
fagylalt után, melylyel épp e pillanatban érkezett
Von és bátyja Aladár
ki szintén nagy tiszte meg a főhadnagy.
— Oh nem . . . nem Horváth, maradjon,
olyan jói esik mayát látnom,
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— Fiákker-szabályzat van készülőben
KÜLÖirFÉLÉk.
len, hogy e bál is egyike lesz az idei farsang Csik-Szeredában, miután a vasnt megnyitása folytán szükségessé válik ezen üzletnek is szabályo— Adakosás a madéfalvi emléknlap sikerültebb mulatságainak.

— Eljegyzések. Gyergyó-S/.ent-Miklóson zása. Nevezetesen a vasúthoz való kivitel és bejavára. A nevezett czélra Benke Gyula or az
Nóvák
Antal eljegyezte Görög R»*bi kisasszonyt, hozatal tarifája nemcsak megállapítandó, hanem
1064. BZ. gyűjtőiven 5 frt, dr. Egyedi Ailbnr
gondoskodni kell arról is, hogy minden vonathoz
orez. képviselő nr 25 frt, Halas polgárme.-lere az özv. Görög Józsefné leányát. — Gyergyócsoma- okvetetlenül rendeltessék ki egy vagy két kocsi,
1016. sz. gyűjtőiven 2 frt 25 kr., Kolozsvármegye falvi Vákár János kereskedő eljegyezte Gyergyó- hogy az idegen utas ne legyen olyankor biz-myalispánjának a 11,193. sz. utalványán 19 frt 90 Remetén Várterész Frída kisasszonyt, Várterész talanságban, mikor Csikvármegye székhelyére jön.
Különben azt hisszük, hogy a város kapitánya
kr., Marosvásárhely polgármestere az 1942. sz. Jakab leányát. — Péter Árpád helybeli adótiszt már
megkereste a közeli városok rendőrhatósátolyó
hó
23-án
eljegyezte
Mihály
Ferencz
főjegyző
utalványán 5 frt 35 kr., Borsodvármegye pénzgait, hogy ezek közöljék a vasúti forgalom követtára a 12,937. sz. utalványán 16 frt 26 kr., Vácz ur gyámleányát, a bájos Sámuel Juliska kis- keztében városukban életbeléptetett szabályokat,
s igy módunkban lesz azok közül a jobbakat alr. tanácsn város kőzpénztára 5 Irt, Tulit Péter asszonyt. Gratulálunk 1
— Kitüntetett faiskola-kezelő tanító. kalmazni.
Halas, az 1060. szí. gyűjtői ven 1 frt 50 kr.
— Dúvadak pusztítása 1896-ban. A
Jelen számnnkban ki van mntatva 85 frt 26 kr. Márkos János csiktninádi faiskola-kezelő tanító
vármegyei
központi közigazgatásnál vezetett nyilAz eddigi gyűjtés
. .
3455 frt 48 kr. azon kitüntetésben részesült, hogy a magyar föld- vántartás szerint
1896-ban a megye területén küFőösszeg: 3M0TH~74~kr hitelintézet által mnlt évre kitűzött pályadíjak löubö/.ö személyek és vadászok által 31 darab
Azaz: Háromezer ötszáznegyven forint 74 krajczár. egyikét, 100 frtot, a fatenyésztés terén tanúsított medve. 15 darab farkas és 2 darab hiúz, összeFogadják a nemesszivű adakozók a szent sikeres működéséért, a bíráló-bizottság neki ítélte sen 48 darab ragadozó vadállat ejtetett el, melyek
oda. — Márkos János kitüntetése és megjutalma- különböző időszakokban érzékeny károsodásukat
ügy nevében leghálásabb köszönetünket.
okoztak a gazdaközönségnek. Ezen állatok után
— Kantéval. A d a l á r d a e g y e s ü l e t zása mindenesetre az ö, e téren való kiváló érde- a hatóság a közigazgatási- árva- és gyámható«ági
február 6-án tartandó hangversenynyel egybekötött meinek elismerése. Azonban ez érdemei nem a je- kiadások fedezésére 1896-ra törvényhozásilag megtánozestélyének programmja: 1. „Viharban". Férfi- lenre, hanem a múltra vonatkoznak, mert iadtunk állapított összegből az egyes elejtőknek összeseit
kar. Dürner Gy.-től. 2. Felolvasás Szánté Lajos ál szerint, neki mott faiskolája nincs; de volt ak- 192 frtot fizetett ki irtási-díj fejében.
tal. 3. „Bucsu az erdőtől". Vegyeskar Esser H.-tól.
— Szörnyű halál. Egy javakorbeli férfi
4. Szaprán szóló, énekli LoyzI Mariska k. a. 5. kor, ezelőtt 10—15 évvel, mikor e téren még alig
Zongora szóló, játsza Baktsi Erzsi ósga. 0. Borús működött a vármegyében valaki a tanítók közül. rémes halálesetéről ad hirt egyik budapesti lap, a
az ég. Férfikar. Riger Gy.-tól. 7. Táncz. A rendező- Ez pedig oly érdem, mely m-m von le :ummit mai mi annyival elszomorítóbb ránk nézve, minthogy
tudomás szerint az áldozat csik-szt-miklósi néhai
bizottság pedig vállvetett buzgósággal fáradozik azon, megjutalmaztatásának értékéből.
hogy az estély is minél jobban sikerüljön. A megCsaté Antal volt törvényszéki hajdúnak a magyar
hívók már ki is bocsájtattak.
— A osikszeredai adózók helyzete államvasutaknál alkalmazott fia volt.
A miskolcz—füleki vasútvonal Feled állomásán
— Igen érdekesnek ígérkezik s valószínű- nem a legirigylésre méltóbb, mert akárhány van folyó hó 10-én délután történt a megrázó esőt. Az
olyan
szerencsétlen
polgár,
ki
az
1895-iki
évből
leg legkiemelkedőbb pontja lesz az idei farsangnak
e vonalon járó Csaté János 27 éves segódfókeznt
az általánosan elité jelzővel illetett s február 20-ra mint adóhátrálékos van kitüntetve, s tőle ezt be- egyik társa tolatáB közben két vasúti kocsi összetervezett bál, melynek rendezősége már meg is hajtani készek a végrehajtó közegek, noha a ta- kapcsolása végett a sinek közé küldötte; ez nzonalakult s benne van Csik-Szereda intelligens ifjú- nács nem tud felvilágosítást adni a felől, hogy bun — miután csak felettesaének tartozik engedelságának színe-java. A rendezőség batározatilag kimeskedni — nem volt hajlandó összekapcsolni u
mondotta, hogy a helyi viszonyokhoz képest a miből származik a hátralék. Félremagyarázások kocsikat, mi iniatt társa éktelen káromkodásra fakadt.
megelőzése
czéljából
mindjárt
kijelent
jük,
hogy
enbálát lehető díszesen s fénynyel rendezi s a részCsató nem akarta hallgatni czimborája kifakadúsait.
letes teendők elvégzésére dr. Bocskor Béla bálelnök nek nem a tanács az oka, hanein a pénzügy- meggondoltn magát s elment a kocsikat összekapelnöklete alatt szűkebb körii bizottságot küldött ki. igazgatóság, mely már régebben elkérte az 1895. csolni ; de ez csak nehezen sikerült neki, s midig
— A mellett, hogy a „Csillag" nagytermét költ évi főkönyvet, s többszöri sürgetés daczára sem csavargatta az összekötő kapcsot, hogy uem fiyézséget nem kímélve fogja a rendezőség feldíszítietni,
tuk várni és jelzést adtak az indulásra. A mozdonya hölgyek részére csinos tánczrendeket rendelt küldte vissza, s a mennyire ismerjük a kettős vezető elindította gépet épen mikor Csató a sinek
megye
pénzügyi
admínisztráczióját,
illetőleg
annak
meg, mely valóságos meglepetés számba fog menni.
közül ki akart jönni s a haladó vonat a szerenA zene iránt pedig összeköttetésbe tette magát az gyorskezüségét, hacsak nem adóbehajtásról van csétlen fiatalembert elgázolta ; jobb ezombját tövéudvarhelyi első zeuekarrel s hacsak lehetséges, le szó, bátran elvárhat még nyárig is a panaszkodó ben elszakította a kezén is több zuzódást szenvedett.
is fogja hozatni. Szóval lesz bál. A fiatalság meg- adófizető, mig felvilágosítási nyerhet. A baj az Az óriási vérvesztéstól elaléltan vitték szegényt a
tesz mindent, a init csak tehet telve tiizzel, ambipályaházba a az első orvosi segély után beszálliczióval, lelkesedéssel. Közönség pedig, tekintve egészben csak az, hogy addig behajtják az alap- lották Rimaszombatba a megyei közkórházba, de
Csíkszereda uagyszámu intelligencziáját s azr. az talanul rásózott adót, pedig ez nem a legkelle- itt múr nem Begithettek rajta, miután a vérbomlás
érdeklődóst, melyut a bál iránt eddig is tanúsítottak, mesebb feladat, mikor különösen a kincstárnak folyamata megindult a csaknem három napi kínos
valószínűleg lesz s a rendezőség dicséretes bnzgilma nincsen igaza.
szenvedés után az erőteljes ember meghalt. Hiillájiit
az úgynevezett „gyönyörű közönségben" fogja jufelbonczolták s az eset felett a vizsgálatot meg— A csíkszeredai kir. ügyészség 1896. indították.
talmát találni.
évi Ügyforgalmát a következő számadatok
— Ugyancsak kiveszi a farsangból a maga
— Uj iskola felálJitása. Csík-Szt-Mihaiyrészét a c s í k s z e r e d a i i p a r t e s t ü l e t is, tüntetik föl: 1895. év végével elintézetlen maradt Ajuád politikai községhez turtozó „Lövész-telepen"
inely épkendó bájának alapja javára február lió U ; 1896. évben igtató könyvre érkezett 4442, 55 gör. kath. család laki!;, kiknek mintegy -T>
1-én a „Csillag" vendéglő nagy termében zártkörű összesen tehát 4466. Elintéztetett 4437, maradt mindennapi és 18 ismétlő tanköteles gyermekeik a
tánczvigolmat rendez. Tekintettel arra, hogy váro- elintézetlen 21. Ugyancsak az 1896. évben be- rendszeres oktatást-nevelést eddig teljesen nélküsunk ipartestülete elég szép számú tagokból áll, érkezett 872 vétség- és kihágási ügy, melyekben lözték, minthogy 4—5 év éta egy kiszolgált katokiknek majdnem mindegyike kiállja a versenyt a 1307 ügyészi indítvány és 147 indokolt fellebbezés nától nyertek idáig az iris-olvasas elemeiben a
legprimitívebb inódon némi cktatást. Gergely Gy'irgy
nagy váiosok iparosaival is, de még inkább i.bból
az okból, mivel iparosaink leányai a Bzebbnél-ezebb tétetett. A kir. ügyész résztveit 173 ítélettel meg- szépvizi gör. kath. lelkész egyetértve a hívekkel
tartott, 45 elhalasztott végtárgyaláson, 28 ítélet- lépéseket tett a türhetlen állapot megszüntetésére,
Leültek. Ira fehér kendőjét mélyen a sze- kihirdetésen, 17 közigazgatási- és más üléseken, éa oşy rendes iskola felállítására, éa sikerült a
mébe húzta, de Horváth Feri oly mereven rézte 54 birói és helyszíni szemléken — Csíkszereda, gör. kath. érsek támogatását is megnyerni, u ki az
iskola fenntartására évenkint 50 frtot, valamint a
öt, hogy valamit mégis észrevett.
1897. jannár 18.
A kir. Ügyészség. ló vészi lakosok is a magok részéről 50 frtot aján— Ni, ni, Ida, hisz maga sirtPI
— Nem . . nem sírtam.
— Fillerestély. A csiksoralyi „Jótékony lottak meg. Ezen összegnek legalább 300 frlru
— Miért síit? mondja meg nekem — szólt Nőegyesület" folyó évi január hó 30-án — saját való kiegészítése iránt nevezett lelkéez a megyei
közigazgatási bizottság utján a vallás- és köcoktntási
a férfi, e közelebb hajolt hozzá.
pénztára javára — „Fillér-EstélyM rendez a kö- miniszterhez fordult, ki ia a bizottság ajánlatára
A linyka nem felelt, csak vergődött szegéryke.
felállítása éa fenntartására 200 frt állam— Nos, n ncs bizalma hozzám ? . . . Nein vetke/.ö műsorral: 1. Z'-ne, a t'ögymn. ifjúsága az iskolahelyezett
kilátásba, lia ez állomás okleveles
mondja meg Feri bácsinak, hogy mi bántja? Hát által előadva. 2. „Egy falusi kislány Pesten," segélyt
egyénnel
azabályszerüen
betöltetik a az alknlumha segitiiet ek a baján ? 1 . . .
Czuczortól, szavalja Földes Anna k. a. 3. Felol- zandrt tanító dijlevele éa képesítését igazoló okmáEgy bnr rezdült meg a lányka szivében a vasás, tartja Haydn J. Hugó ur. 4. Ének (soló), nyai a választás napjának megjelölése mellett jóvámúltból K olyan hálásan tekintett a férfira.
Pitter Anna k. a. által. 5, „Lucy levele." Ma- hagyás végett be leaz mutatva.
— Megmondjam ? — kérdé félénken.
gánjelenet
francziából, tartja Pál Gizella k. a.
— Kérem.
— A gyergyó-ditrói ipartesület által
6.
Melodráma.
„Tetemrehívás," Arany Jánostól f, hó 9-én
— Hát . . . hát ma délben itt. járt Pilffy
rendezett tánc/estély minden tekintetben
főhadnagy s megkérte a kezemet.
előadja Szász Gyula VIII. o. tan., s végül ' 7, lényesen sikerült. E mellett bizonyít azon örv< n
— Azért még nincs mit sírnia.
Zene az ifjúság által. — Miután meghívó kibo- detes jelenség, hogy az iskolák tágas diszteiuin
— Csakhogy nem megyek hozzá, hiába csátva nem lett, e hely szolgáljon az érdeklődőknek zsúfolásig megtelt közönséggel. A társadalom miiiT
akarja a mama — mig ezeket mondá szemei megden osztálya képviselve volt, s mindvégig igen jó
meghívó gyanánt.
teltek könnyekkel.
hangulat uralkodott. — Eiismerés illeti Ávétl Jo— Miért nem ? — kérdé a férfi szemeivel a
— A csíkszeredai só- ós dohány* árhim elnököt és a rendezőséget, a kik fáradtlányka tekintetét keresve.
nagy á r u d a igen gyakran okozói annak, hogy a ságot nem ismerve, mindent elkövettek, hogy az
— Mert. . . mert nem megyek férjhez soha...
estély sikerüljön. A tánc/estély anyagilag is s/ép
sót és dohányt szállító fuvarosok egészen elállják eredményt
soba...
mutat, mennyiben összes bevétele ISI
a
közlekedési
utat
és
pedig
egymásutáni
végnél,
Horváth Feri csak mosolygott s izgatottan
frt 15 kr volt. Ebből a 34 frt 38 kr kiadáft lekűliségben, olyformán, hogy a gyalogjáró se tud számítva, 116 trt 77 kr tiszta jövedelem maradt,
pödörgette sugár fekete bajuszát.
— Ida, ugy-e maga nagyon szeret engem ? beférkőzni az egyes udvarokba vagy házakba. E mely az „ipartestületi zászló-alap" javára lett fur»
Szegény lányka csak zokogott s midőn Horváth miatt sokszor vau veszekedés, de a közelben állói ditva. Felülfizetések igeu szépen voltak,
Feri gyöngéden magához ölelte, ugy lihegett kar— a osikszépvizi községi elöljáróság
jai között mint a fogságba esett kis madár, s rendőrök csak bus szemlélői lévén ennek a rendet,
•időn a férfi forró ajkait egész közel érezte lenségnek, a nagy lárma és bosszankodás csak választása nagy mozgalmat idézett elő a községiarra szolgál, hogy a nagyközönség megerősödjék ben. Községi képviselőkké választattak Csiszér
arezához, Összerezzent.
Horváth Feri fölébe súgott valamit . . . Fű- abban a nézetében, miszerint a rendőreinknek Pető 222,- Becze Elek 139,- Biró Antal 1:18,Miklós Gergely alsó 137- és Szaibmáry Domokos
iébe súgta azt a bűbájos szép n ó t á t . . .
még sokat kell tanulniok, hogy városi jó rendő- 117 szavazattal 370 beadott szavazat közül. A
Orgonaág, én gyönyörű virágom.
röknek beváljanak. Beméljflk, hogy a kapitány ur legnagyobb érdeklődést azonban a biróválasztás
Légy az enyém, ugy-e leszel a párom?...
megfogja adni a kellő utasítást a jövőben leendő keltette, melynél beadalott összesen 398 szavazat.
Ebből legityabb Peák Elek kapott 111 szavazatot,
aaf«kt«rUs4rft aéave,
A felelet egy Béna, de forró Olsléa . , ,

Jannár}27.
Miklós Gergely alsó pedig 187-et és igy legijfabb
Deák Elek lett birónak kijelentve. — Egyébiránt
a bi ró választás ellen, a mint Szépvizr61 irják, a
korteskedések módja miatt felebbezés adatik be.
— Albirónak egyhangúlag Miklós Gergely alsó,
pénztárnoknak és nyilvántartónak pedig szintén
közfelkiáltással Koncz József választatott meg

— A csiksomlyói internátnsi segélyalap javára adakoztak: Több csíkszeredai pol-

gár együttesen 271 frtot, Both Ferencz főesperesplébáuos czimz. kanonok 10 frtot, Pál István li.
pénztteyigazgató 10 frtot, nagykászoni Búzás Elek
1 frtot, madarasi Puskás Tamás 6 irtot, ifj. Antal
Albert, Gidró Mátyás, Miliály Elek, ifjabb Antal
János és Pál Lajos 50—50 krt, Lnkács Péter 30
krt, Hajdú Oábor és ifj. Bíró Márton 25 -25 krt,
Dombi János 20 krt, András Lázár és Antal János 15—15 krt. — Fogadják a nemes ügy érdekében tett áldozatkészségükért az intézet hálás
köszönetét.
B á n d i V a z u l , igazgató.

— Képviselő Gyorgyó-Tölgyesen. Y.

hó közepén Tölgyes község iutelligeus eleme jól
sikerült társas-vacsorát rendezett Lázár Menyhért
tiszteletére, ki hi/atalos d>lgokb»n ott járt. Pohárköszöntőkben r em volt hiány, melyeknek tenorja azt mutatja, hogy * tölgyesiek megvannak
nagyon elégedve képviselőjükkel, ki viszont szeretettel viszonozza a« iránta nyilvánult rokonszenvet.

— Vereskoresztegyleti elnök. A gy.-

szentmiklósi fiók vereskeresztegylet elnöki széke
Benedek György őrnagy elhalálozásával megüresedvén, az egylet választmánya a f. hó 23-án tartott gyűlésén elnöknek Görög Joárhim plébánost
választotta meg, e gyűlésen egyszersmind nö-alelnöknek Péter Lajosnét, alelnöknek pedig dr.
Fejér Dávidot választotta meg.

— Tánczmulatság. A „gyergyószentmik-

lósi dalegylet" saját pénztára javára f. hó 23-án
a Laurentzy-féle nagyteremben zártkörű tánczestélyt rendezett. A rendezőség buzgólkodását
szép siker koronázta, mert a tánczestély jó kedv,
vidámság tekintetében egészen megfelelt a várakozásnak. Az a közönség, mely résztvett az estélyen, megjelenését bizonnyára nem bánta meg,
inert vidáman s jókedvéve mulathatott. Az anyagi
siker is kielégítőnek mondható.

— Rablási kísérlet a posta ellen. Pál

József, Szabó István és Kába András jenőfalvi
lakosok a csikszentdomokosi postát megtámadták,
s a postakocsist ütlegelni kezdték. Ez leugrott a
kocsiról, hogy a támadókkal szembeszálljon, mire
azok megiutamodtak.

— Kutyaüldözés figurából. A csík-

CSÍKI

LAPOK

séges volt, mert a részvényekben a váltóházak közvetítésével élénk magán forgalom van jelentékeny
ágióval. A részvények szétküldése teljes folyamatban van és még e hónap folyamában minden aláíró
megkapja a részvéuyeit, a menynyiben annak a kötelezettségének. hogy az aláírási összeg hátralévő
részét január lóikéig beküldi, eleget tett. Másrészt
a tarsaság bányáiban, daczára a téli időnek, fokozott erővel indult meg a munka. A mig a tarsaságnak a techuika legújabb vívmányai szerint felszerelt
gép'ii a helyszínére érkeznek addig ott nagyban
dolgoznak az aknák mélyítésén és a tárnák bővítésén, fejtik a zuzóérczet, hogy a kiválasztás a gépek fellálitása után nagyban történhessen. Az eddigi
előmunkálatok után itélvo is már kétségtelennek
Iáts;;ik, hogy a társaság az IH97. évi április 30-án
lejáró első négy havi üzletszaka után már májusban
jelentékeny osztalékot fog fizethetni, mely osztalék
a későbbi időszakokban bizonyára még növekedni
is fog. (Keküldetett.)

Szerkesztői

üzenetek.

K. Gergely, Belespatak. A sepsi-szentgyörgy csíkszeredai vasútvonal még nem nyílt meu a roircziua közepéig nincs kilátás a megnyitásra. K nélkül pedig tiltva van
bárkit azállitani. A mi a frank értékének emelkedőét vagy
leszállását illeti, az korlát nélkül mozog és a mindenkori
pcnz<iszonyok által határozatik meg.
„A valódi boldogság" iskolai gyakorlatnak elég jó,
de nem hirfcpba való közlemény
L. S. Kapnikbánya. A kérdéses Ítéleteket hosszuságuk miatt a Bzcrkesztoi rovallian nein közölhetjük, lévdn
az iijy egyrészt nem egészen közérdekű, másrészt pedig a
szerkesztőség rendelkezésére Alin rész annyira tnl van halmozva közleményekkel, hogy egész teriecleliuélicn kiszorítaná
a kftzérdíkii más hirckct itövid kivonatban közüllictjiik, de
egész terjedelmében csak a nyílt térben van helye, a mikor
is a kiadóhivatallal kell érintkezésbe lépni. Kérjük elhatározását közli In L

Gyergyó-Szentmiklóson alperes lakásán leendő eszközlésére 1897. évi jannár hé M-ik 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 103. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a
legtöbbet ígérőnek becsáron alól is elfognik adatni.
Kelt Gy.-Kzentmiklóson, 1897 évijanuirbó
22-ik napján.

Juhász Károly.
kir. bírósági végrehajtó.

MEGHÍVÓ.
.A. c s í k s z e r e d a i

takarékpénztár részvény-társaság
XTV évi

RENDES KÖZGYOLÉSÉT,
Csik-Szarsdában, 1897. február 2-án

délután 2 órakor kezdödöleg az ínttzet helyiségében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek
meghivatnak.

Tárgysorozat:

1. Igazgatósági jelentés és
zárszámadás
beterjesztve.
2. A felügyelő-bizottság jelentébe.
3. A felmentvény megadása iránti határozata.
4. Igazgatóság indítványa Csik-Szépvizen fiókpénztár felállítása iránt.

Az alapszabályak 20-ik §-ának kivonata.
A szavazati jog akár személyesen, aUr kit Unu által
P. J. Katona és M. B. Ohíhfaln A küldött 2 frt I89fi aláirt felhatalmazással ellátott megbízott áltat - kinek azoabsn részvényesnek kell lennie
gyakorolható.
Kiadói üzenetek.

évi hátralékba íratott. Kércin az uj előfizetést.
Z. K.-Vásárhely. 1*96. decz. végéig ki van fizetve.
B. J . Szépviz. Előfizetése jan. végén jár le.
Lanezet I . Békás. 1697. január végéig ki van fizetve.
E. A. Osik-Uyiines. Előfizetése márczius végén jár le.
Mindazon előfizetőknek, kik a „Csíki Lapok*-at nem
hajlandók megtartani, szíveskedjenek azt visszaküldeni, avagy
előfizetni.
FELELŐS SZERKESZTŐ:

MOLNÁR JÓZSEF.
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN:

VÉRTES

LAJOS.

KIADÓ- is LAPTULAJDONOS:

Nő részvényesek csak felhatalmazott által, gondnokság
vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjai, illetSleg
ezék felhatalmazottjai által gyakorolhatják szavazati jogukat;

ez utóbbi esetnél nem kiváutatik, bogy a megbízott részvé-

nyes legyen.
Azon részvényesek tehát, kik 1897. január l-ig ai in-

tézet részvénykönyve szerint, mint ilyenek igazolva voltak, a
fentebbi módon szavazati jogokat — részvénybemutatás nélkül — gyakorolhatják.

A csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság igazgatíéág*
nevében:
Gaik-Szeredában, 1897. jannár S-iu tartott üléséből.

Lázár Domokos,
elnfik.

Or. Fejér Antal,
ügyészi-titkár.

Sz. 3462—1896. ki.

GYÖRGYJAKAB MÁRTON.
szeredai peczérek a mult hét valamelyik napján
nekiindultak a város utczáinak, s a gombamódra
Pályázati hirdetmény.
elszaporodott kutyák közül egynehányat elfogtak.
N ¥ I Ii T T É B.*)
Békás községében évi 300 frttal javadalmaAzonban az idő nem jól volt választva, mert délVálasz.
zott segédjegyzői állásra ezennel pályázatot hirdeelőtt tíz és tizenegy órakor a kutyák az éjjeli
A „Csíki Lapok" ez évi 3-ik száma .Nyílt- tek és felhívom mindazokat, kik ezen állást elfáradtságot pihenik, s nem igen hajlandók szabadságukat a peczérek kényelmének feláldozni. — terében" „szépvizi biróválasztás" czimü czikkre ki- nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt páTessék a razziát akkor tartani, a mikor legtöbb jelentem, hogy az teljesen valótlan vádot tartalmaz,
a gyanns kntya, délután 4 óra ntán. hiszen még mert én és társam becsületsértésért azon iparos lyázati kérvényeiket hozzám folyó évi február
akkor világos van, s akkor bizonnyára jobban ellen azonnal megindítottuk, a keresetet, vnlumint hó 6-ig adják be. A választás folyó évi február
megritkíthatják a városba nem való komondorok én, súlyos testi sértésért egy másik ellen is vádot bó 8-án Békás község házánál megtartandó tisztszámát. Csakhogy természetesen nem kell kimélni emeltem.
újító széken fog eszközöltetni.
senki kntyáját, legyen a gazdája akár polgár
Előbbiben mult év okt. 23-án tárgyalás ÍB
Gy.-TölgyeB, 1897. évi január h6 15-én.
mester avagy kapitány, akár szolgabíró avagy tartatott, de miután súlyos testi sértésért vádat
orvos, akár kereskedő vagy más ember.
Lázár János,
emeltem, az összes ügyiratok a kir. törvényszékhez
1—2
főszolgabíró.
— A mulatság vége. Csik-Gyimesen f. tétettek át, a hová ez év febr. 11-ére megidéztethó 9-én egy mulatságból hazamenet Csiszér Mari tünk. Továbbá, hogy ellenem bűncselekmény miatt
cselédleányt az uton Biró János megtámadta és feljelentés volna, tagadom, melyet a kir. járásbíró- Szám 42-1897.
fltni kezdte. Ha az utánuk jövök ki nem szaba ság és kir, törvényszéki iktató is igazol. — Ez
vb.
ditják a leányt az ugy látszik bosszutálló legény csak megtévesztése akart lenni az e hó 22-én tartandó
biróválnsztásra
az
érdemes
választó
közönkezei közül, Csiszér Marira nézve szomorú vége
ségnél. Végül nevezettekkel nem tartom érdemesnek
lelt volna a mulatságnak.
a további czikkezést.
Alulirt birósági végrehajtó ezennel közhírré
— Rablás. Csik-Gyimes-Kőzéplokon Deteszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896.
Legifj.
Deák
Elek,
meter Gábor Tankó Györgynét az nton megtáévi 6096. számú végzése következtében Nagy Sánk. biró.
madta, s tőle 60 frt készpénzét erőszakkal elrador csíkszeredai ügyvéd álul képviselt Heigel Libolta. A tettest a csendőrség letartóztatta.
pót gyám kolozsvári lakos javára csik-szentkirályi
*)
Al
e
rovatban
közlöttekért
az
aliiró
felelős.
— Gyilkossági kisérlet. Csikszentsimoni
idősb Kristó Ferencz ellen 170 frt 10 kr s jár.
Szerk.
Szép Lajosné szül. András Borbála már régen
erejéig 1896. évi deczember hó 17-én foganatosíbosszút forralt férje ellen a miatt, mivel a fiatal
tott kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 483
férj idősebb feleségén kivűl másfelé is kacsint- 840—1896. vb.
frtra becsült lovak, szarvasmarhák, széna, szekegatott. Folyó hó 10-én este is elkeseredésében
rek és szalmából álló ingóságok nyilvános árveréaddig várt, míg férje teljesen elalndt, s ekkor
sen eladatnak.
fejszével egy hatalmas csapást mért a férj fejére.
Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. jáAlulirt
birósági
végrehajtó
az
1881.
évi
LX.
Szerencsére nem lett halál a következménye, mert t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, rásbíróság
6182—1896. BZ. végzése folytán 170
a férj azonnal elmehetett testvéréhez ápolás vé- hogy a budapesti kir. keresk. és váltó-törvépyszék
gett, az asszony pedig ezalatt elrejtette a véres 1896. évi 115,724 számú végzése következtében frt 10 tőkekövetelés, ennek 1896. évi 5096. számú
rnhákat és a fejszét is, s álhatatosau tagadta, budapesti Auer Dávid ésfiai c/.ég javára gyergyó végzés szerinti kamatai és eddig összesen 99 frt
hogy Ö Jatt volna a tettes. A vizsgálóbíró előtt szentniiklósi Lázár Zakariás fia czég ellen 240 frt 96 krban bíróilag már megállspitott költségek erejéig Csik-Szentkirály községében leendő eszközléazonban bevallotta bűnös voltát.
s jár. erejéig ; Klinglhuber János ésfia czég javára sére 1897. évi február hé 8-ik napjának déWflttl
— A „Fortuna" aranybánya részvény 229 fi t 50 kr s jár erejéig; bécsi Glanz et Comp. 10 érája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni
társaság 25 koronás részvényeire mult hónap j»Viira 250 frt s jár. erejéig ; bécsi Móricz Liebisch szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy
90-ikán lezárt aláírás, mint értesülünk, féuyeaen si czég javára 32 frt 80 kr s jár erejéig 1896. évi az érintett ingóságok az 1884. évi LX. t.-cz. 107.
került. Az aláírás bocsájtoti 40,000 részvény jelen decieniber hó 26-án együttesen foganatosított ki- és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellttt, a
tékenyen tuljegyeitetett és a kibocsátott szindikátus elégítési végrehajtás utján lefoglal* és 1360 f>tra legtöbbet Ígérőnek becsáron alnl is elfognak adatni.
már be is fejezte a repartiVozást, a mi azért tartott 45 krra becsült értékpapírok, 160 csomag fehér
A törvényes határidő a hirdetménynek a bíhosszabb ideig, mort roppant számban jelentkeztek gyapot fonal, 13 ciomag veres fejtő, 1 Wertheima kin aláírók, kik csak néhány részvényt jegyestek' télé szekrény, továbbá kocsik, szekerek, szán nyil- róság tábláján történt kifüggesitését kővető naptól
számíttatik.
Esek a kisebb aláírók teljes mértékben figyelembe vános árverésen eladatnak.
Kelt Csik-Szeutmártonon, 1897. évi jannár
vétettek, míg reifukczió csak azoknál a nagyobb
Mely árverésnek a gyergjó szenlmiklósi kir.
aláírásoknál történt,..a^hó], s spekuláczíonális szán jbiróság 9243/1896. sz. végzése folytán nevezett hó 18-ik napján.
Gondos István,
dék valószínűnek látoVótt. JSs annál is inkább szük- tőkekövetelések és járulékaik behajtása végett
kfa. btr. •rtgrsfcsfti.
Nyomatott Csík Szeredában 1897. a laptnlajdonos fr kiadó GţOrftjlYsb Várton kOnyttyotodfijábo*

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetmény.

Melléklet a „Csiki Lapok" január 27-iki 4-ik számához.
Hirdetmény.

Sz. 6353—1896.

A felcsiki járás főszolgabírójától.
Sz. 7617/1896.
ki.

ki.
A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság ezennel közhírré teszi, hogy alább
Árverési hirdetmény.
felsorolt 45 darab târsasâţ i részvéuy, illetve a kibocsátott „ideiglenes részvényjegy" az alapszabáPályázati hirdetmény.
Csik-Csicsó község részéről közhírré télyok 7. §-a értelmében megsemmisíttetett, s az
Csik-Karczfalva, Csik-Jenőfalva és Dánfalvaazokra befizetett összeg a társaság alaptőkéjének tetik, hogy a nagyméltóságú földmivclésUgyi
községekből Csik-Karezfalva székheylyel alakult
javára Íratott, mivel az ezen részvényjegyekre befiz'tendő részlet a kitűzött ntolsó határidőig, mnlt m. kir. miniszter ur 39285—896. számú ma- körben u körjegyzői állás üresedésbe jővén, az
évi deczember hó 94-ig befizetve nem lett. Az gas rendeletével eladásra engedélyezett Tol- 1886. évi XXII. t.-cz. 8. §-a értelmében arra ezenezennel érvényességüket vesztett „ideiglenes rész- vajos oldal 232 kth. területen törzsenkénti nel pályázatot hirdetek.
vényjegyek" számai: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Ez?n állással a községek pénztáraiból ka14, 16, 568, 671, 572, 573, 574, 675, 729, 730, bemérés alapján felvett '27000 köbméter fe- pandó 500 frt fizetés 60 frt lakbér, 40 frt iroda731, 732, 733, 766. 767, 810, 811, 950, 951, nyőfatömeg 1897. év február 2-ik nap- átalány, 40 frt utazási átalány, a magánmunkála952, 953, 954, 1235, 1236, 1237, 123S, 1239,
tokért szabályrendeletileg megállapított munkadí1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1450, 1461, 1452, ján d. e. 8 Órakor Csics^ község házá- jak élvezése járnak. Ezen kivül egy a község ál1453, 1493.
nál nyilvános árverésen el fog adatni. Ezen tal fizetett küldöncz áll rendelkezése alatt.
Csik-Szereda, 1897. január hó 29 én.
fatömegből 75°/" haszonfára esik, a többi
Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6.
Csiki vasútép itkerés! és élelmezési tűzifa.
§-ának meg felelőleg felszerelt és eddigi szolgálarészvény-társaság.
Kikiáltási ár 33000 frt.
tukat igazoló pályázati kérelmüket hozzám legkéA gyergyói járás főszolgabírójától.
Erről árverezni szándékozók oly meg- sőbb az 1897. é v február hó 15-ig múlhatatlanul nynjtsák be. A választás Csik-Karczfalva
Sz. 394—1897.
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverezési községházánál az 1897. február 19-én délelőtt 8
k. i.
feltételek megtekinthetők a felcsiki főszolga- órakor fog megejtetni.
bírónál, Csik-Csicsó község házánál, az erCsik-Szeredán, 1897. január 15-én.
Pályázati hirdetmény.
dőre vonatkozó bővebb felvilágosítások peFejér Sándor,
Csikmegyében Oy.-Várhegy és Oy.-Salamás
községekből alaknlt, 3420 lelket számláló körben dig a csíkszeredai m. kir. erdőhivatalnál tud- 1 - 2
főszolgabíró.
240 frt évi javadalmazással segédjegyzői állás rend- hatók meg.
szeresittetvén, annak betöltésére ezennel pályázaCsik-Szereda, 1897. évi január hó 3 án.
tot hirdetek, s felhivom mindazokat, kik ezen ál| Első magyar gaidasági gépgyár részv.-társulai
lást elnyerni óhajtják s erre az 1883. t.-czikk 6.
Fejér Sándor,
§-ában körülirt minősítéssel bírnak, hogy az ok2—2
főszolgabíró.
levéllel, honossági és eddigi szolgálatukat igazoló
okmányokkal felszerelt folyamodványaikat hozzám
A gyergyói járás főszolgabírójától.
1897. február hó 25-óig baz&rólag adják be.
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.
Fennebb kitett javadalmazással a magán mun- Sz. 6831-1896.
kálatokért járó, szabályrendeletileg megállapított
ki.
Magyarország legnagyobb és egyedüli
dijak is összekötvék, továbbá kilátás van arra,
Pályázati hirdetmény.
hogy a segédjegyző az államkincstár által évi 110
gazdasági gépgyára
frt járandósággal anyakönyvvezető helyettesnek is
Csikmegyének gyergyói járásában fekvő, Gy.mely a gazdálkodáshoz szükséges
ki fog neveztetni.
Ujfalu, Tekerőpatak, Kilyénfalva és Vasláb közsé5 » M z e m
Gy.-Szentmiklóson, 1897. január 23-án.
gekből alakult 6700. lelket számláló közegészséggasdasági gépeket gyártja.
ügyi
körben
a
körorvosi
állás
üresedésbe
lévén,
Nagy Tamás, annak betöltésére ezennel pályázatot nyitok.
1—3
főszolgabíró.
A körorvos évi fizetése 800 forint és termé- Ekegyártásra külön szakosztály.
szetben a kör székhelyén — Gy.-Ujtaluban - kiSzám 4109—1896.
szolgáltatandó lakás, ezen kivül a vagyonosabb la
Részletes árjegyzékkel és szakbavágó felvilátkv.
kosok részéről a székhelyen 15 kr, a külközségekgosítással díjmentesen Bzolgálnnk.
ben 25 kr látogatási és gyógykezelési dij, havonta
K
é
r
j
ü
k minden kérdéssel bizalommal
egy hivatalos körútra díjmentes fuvar a külközséA gyergyészentmiklósi kir. járásbíróság, mint gek részéről, ezenkívül hetenkint egyszer — hétfő
hozzánk fordulni, készséggel a d u n k
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Ma- napon — saját költségén kiszállani a betegek lák i m e r i t ő és felvilágositó választ.
gyar-franczia biztosító-részvénytársaság végrehaj- togatására köteles.
tat ónak Csobotár Vaznl (Vaszi) vacsárcsi lakos
Czim:
Felhívom mindazon, legalább is 2 évi gyavégrehajtást szenvedő elleni 135 frt 37 kr tőke- korlatot kimutatni tudó orvostudorokat, kik ezen
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a állást elnyerni óhajtják, hogy az oklevéllel, honoscsíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szentiniklósi sági, valamint az eddigi szolgálatot igazoló okmákir. járásbíróság) területén levő Vasláb község ha- nyokkal felszerelt folyamodványaikat hozzám 1897.
tárán fekvő, s vaslábi 59. sz. tjkvben foglalt 90., február 15-éig adják be.
96. hrsz. alatti 171 trt, 426. hrsz. alatti 1 frt,
Gy.-Szentmiklóson, 1897. jauuár 3-án.
508., 509. hrsz. alatti 14 frt, 773. hrsz. a. 10 frt,
Nagy Tamás,
8—12
1074. hrsz. a. 7 frt, 1146. hrsz. a. 6 frt, 1644.
|Crimre ügyelni tessék íj
hrsz. a. 4 frt, 2223., 9224. hrsz. a. 3 frt, 22:»2. 3—3
főszolgabíró.
hrsz. a. 1 frt, 2349. hrsz. a. 1 frt, 2690. hrsz. a.
8 frt, 2939. hrsz. a. 1 frt, 3107. hrsz. a. 2 frt,
3115. helyrajziszám alatt 1 forint, 3370. hrsz.
alatt 3 frt, 3605. hrsz. a. 1 frt, 3507. hrsz. a.
1 frt, 3642. hrsz. a. 5 frt, 3648. hrsz. 5 frt, 3802.
hrsz. a. 3 frt, 3985. hrsz. 2 frt becsértékü; a
274. sz. tjkvben foglalt l t/ g . hrsz. a. 6 frt. 512.
519. hrsz. alatti 10 trt, 504. hrsz. alatti 6 frt
i«'csértékü ; a tektröpaiaki 983. sz. tjkvben foglalt
Politikai és irodalmi szemle nywlO/iadik évfolyamára.
6U83., 6684., 6707 hrsz. a. 24 frt, 6799. hrsz. a. 27
trt, 6807. hrsz. a. 7 frt, 8061. hisz. a. 16 frt, 81()4.
Szerkeszti és kiadja: KISS JÓZSEF.
hrsz. a. 30 frt. 86<i2/a. hrs?. 46 frt, 9354. hrsz. a.
Uelsó dolgozótársak: A m b r u s Zoltán, Tóth Béla, Kozma Andor, K ó b o r Tamás,
hl frt, 9487/2. hrsz. a. 20 frr, 9489—9491. brsz. a.
Ignotus, Heltai Jenő.
•25 frt. 9523.. 9528. hrsz. a. 59 fi t. 9536. hrsz.
Zb^Eegrjelenils: m l - n d e n v a s á r n a p .
a. 27 frt, 9564-, 9565. hrsz. a. 189 Irt, 9941.
hisz. a. 3 frt, 9955. hrsz. a. 5 frt, 9964. hrsz. a.
Most hét éve hogy e lapot megindítottuk, hét éve, hogy irodalomban,
művészetben,
7 Irt, 10402. hrsz. a. 5 frt, 10425. hrsz a. 14
társadalmi és politikai kérdésekben a legszabadelviibb eszmék és irányok szóvivői vagyunk.
Irt. 10542. hrsz. a. 17 frt, 10826. hrsz. a. 5 frt,
Hogy olvasóink a mi nézeteinket vallják és eszméinken lulkesednek, arról tanúság lapunk tér8G6Ö. hrsz. a. 79 frt becséi tékü egész ingatlanokra
foglalása, hét évi fennállásunk. Anyagi eszközök nem állottak és ma sem állanak rendelkezéaz árverést a femi'bbi becsértékekben ezennel megsünkre és a rohamosan megnövekedett verseny elsöprőit volna bennünket, ha a közönségben
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy »
netn találtuk volna tneg fenntartó támaszunkat. Ezt a támogatást a munkánkkal szereztük meg
fennebb megjelölt ingatlanok az 1897. évi február
és ezentúl is munkánkkal akarjuk kiérdemelni.
hó 12-lk napján d. e. 9 órakor Vasláb községAzoknak, akik lapunkat még nem ismernék, táj ákoztatásul ennyit: A Hét hü vissze.házánál megtartandó nyilvános árverésen a megáltükröztetóje akar leuui annak a hullámzó áramlatoknak, inelyek egy-egy hét keretén belül nyillapított kikiáltási áron aló' is eladatni fognak.
vános életünkben észlelhetek. Részreliajtatlan krónikásai vagyunk a hét eseményeinek és a nagy
Árverezni S/ándékozík Urio/nak az ingatáltalános tanulságokat próbáljuk kivonni a bét eseményeiből. Aki mivelt ember és figyelemmel
lanok becsárának 10°/,-at készpénzben, vagy az
kíséri a váltakozó áramlatokat, az élvezettel fogja olvasni lapunkat, melyet gondolkozó elmék és
1881. LX. t.-cz. 12. §-áb«n jelzőn ar'folyammal
a stil mesterei hordanak össze hétről-hétre.
számított és az 1:181. évi november hó 1-én 3333.
Mikor uyolezadik évfolyamunkat megindítjuk, kérjük az olvasóközönség bizalmát jövőre is.
sz. a. kell igazsá^ügyminiszteri rendelet 6. §-ában
Hivek maradunk önmagunkhoz — ez minden, amit kecsegtető, csalogató Ígéretek helyett fogadnnk.
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött
Akik ismernek bennünket, nem fogják ezt keveselni.
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.
Budapest, 1807. januárban.
TC1 n e J ó z s e f .
g-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elA „Hét"-re előfizethetni:
innervényt átszolgáltatni.
Egész évre 10 írttal, félévre 5 frttal, negyedévre 2 frt 50 krral.
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. évi nov.
Mutatványszámokat ingyen küldünk.
hó 27. napján.
A ,,HÉT*< k i a d ó h i v a t a l * :
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi halóság.

Gőzcséplőgépeink

Árverési hirdetményi kivonat.

Első magyar gazdasági gépgyár részvény-társulat

BUDAPEST, Eülső-Váczi-ut 7. sz.

Előfizetési felhívás

A HÉT

Páll Venosel,
kir. aljbirá.

Badapert, VIL, Broébet-kÖrirt 8.

CSÍKI

Jannár 27.

4. mám.

LAPOK

A „Jelzálog-Hitelbank részvénytársaság" Gy.-Tölgyesen.
1. ővi zárszámadásából az 1896-ik üzletóvről.

Vagyon-mórleg-számla.

Vagyon.

Osztr. ért.

Főksijv
lapja

flll.

korona
Beruházásban 3512 05*)
Pénztárkészlet .
Vá/tókban . .
Jelzáloggal fedezett váltók

1
87
80
1)
89. 90
14
18. 23
41

Kezességeit és jelzáloggal biztosított kötvényekben

Kési zálogokban
Visszváltókból követelés
Külföldi váltókban

. •

Osztr. ért.

Főkönyv
lapja

2
79
92

52

4196
185519
32500
129281
435
29844
9900

Teher.

53

100000

Alaptőke számlán
Betétek tőkésített kamatokkal
Követelők folyó számlán
. .
Előirányzat Miami adó és pótadó

258020
10457
2500

83
76

20697

15

391675

74

a nyeremény, mely feloszlik:
22

391675

93
94

90%. tartalékalapra
10U/U. tiszteletdíjakra .

18628'—
2069* 15

74

Gyergyó-Tölgyesen, 1896. évi deczember hó 31-én.

Korpos Ádám, s. k.

flll.

korom

IQ. Török Antal, s. k.

könyvelő.

vezérigazgató.
Gyergyó-Tölgyesen, 1897. január hó 3-án.
Ezen forgalmi-, nyereség-veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számlákat a fő- és segédkönyvökkel összehasonlítván, azokat mindenekben helyesnek ós megegyezőnek találtuk.

Dobreán Ágoston, s. k.

Török Antal, s. k.

igazgatósági tag.

elnök.

Ferenczi István, s. k.

Münke Pál, s. k.
igazgatósági tag.

Csató István, s. k.

f. b. tag.
•) Teljesen leíratott.

Urzicsánu János, s. k.

f. b. elnök.

f. b. tag.

1—3

Sz. 844-1896.
vh.

Árverési hirdetmény.

napjától járó 5°/0 kamatai, eddig összesen 57 frt
60 krban bíróilag már megállapított és 1 frt 30
kr ezuttali árverés tűzés költségek erejéig GyergyóSzentmiklóson alperes bolti helyiségében leendő
eszközlésére 1897. évi február hé 15-ik napjának
délelőtti 8 érája batáridőül 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 ígérőnek becsáron alul is elfognak
adatni.

Alulirt birósági végrehajtő a 1881. LX. t.
cz. 102. §-á értelmében ezennel közhírré teszi,
hogy a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság 1896.
évi 9201. számú végzése következtében gyergyószentmiklósi Lázár Viktor felperes javára gyergyószentmiklósi Lázár Zakariás ellen 2890 frt s jár.
erejéig 1896. deczember hó 27-én foganatosított kiA törvényes határidő a hirdetménynek a bíelégítési végrehajtás ntján lefoglalt és 2623 fit 34 róság tábláján történt kifüggesztését követő napkrra becsölt bolti rövid és hosszú áruczikkek, érez tól számíttatik.
fátok, tűzi bükk- és fenyőfa, gabonanemüek nyilKelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi január
vános árverésen eladatnak.
hó 22-ik napján.
Mely árverésnek a gy.-Bzentmiklósi kir. járásbíróság 9274/1896. sz. végzése folytán 2890 frt
Juhász Károly,
tőkekövetelés, ennek 1896. évi d czemberbó 24-ik
kir. birósági végrehajtó

A csiki vasutépitkezési és élelmezési részvény-társaság gyimesi téglatelepén
50,000 drb jól kiégetett tégla
1897 évi jannár hó 31-én vasárnap
délelőtt 10 órakor
tartandó önkéntes nyilvános árverésen
egészben vagy részletekben is eladatni
fog. A tégla másodrendű és igy a társaság a rendesnél olcsóbb árért is hajlandó eladüi.
2-2

a Gyergyó-Tölgyes és Vidéke Takarókpénztár Részvénytársaság 1896. évi üzletévéről.
VAGYON.

TEHER.
frt

Pénztárkészlet 1896. deczember 31-én
Váltókban .
Kötvényekben
Ingatlan birtokban

Beruházásban .

Személy számlán

kr.

3353
57338
27947
214
300
853

01
50
60

1
3

17, 124, 147,
169, 100

154
132
4

75

104, 105,
108, 107

4
3
132

90006

Az 1896. évi nyeremény, mely feloszlik:
l°/o Jótékonyczélokra
28"—
9°/0 Tartalékalapra
.
275-12
9O°/0 Osztalékra részv. á 2*60 kr. 2600'—

86

Gyergyó-Tölgyesen,
Nicolescu Aurél .. k.,
Kelt

,or

Alaptőke
Tartalékalap .
Visszváltó kölcsön
. .
Betétek tőkésített kamataikkal
Fel nem vett osztalékok .
Fel nem vett jótékonyczél
Személy számlákon

frt

kr.

20000
3569
44223
18452
140
4
812

55
46
99
39
45
90

2803

12

90006

86

1896. év deczember hó 31-én.

Lázár István s. k.,

MnyreM.

igaagató-pénitárnok.

* a , n ' l - . nyereség-veszteség- s vagyon-mérleg-számlákat a fő- és segédkönyvekkel összehasonlítván, mindenekben helyesnek « megegyezőknek találtuk.

Gyergyó-Tölgyesen,
K

22sS.éi8JI"

Szentpéterl János s. k.,
f. b. taf.

^®

1897. évi január hó &-én.

1 J Ó Z 8 e f

8

elnök.

Dr. Lázár János s. k.,
f. b. elnflk.

k

>

Simon Salamon s. k.,
igazgatósági tag.

Dobribán Péter
f. 1». «**

k.,

