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Az erdélyrészi Kárpát-egyesület csiki 
fiókja. 

Akár mindjárt kérdőjelt is tehetnénk 
a fenti  czim után, kérdezve, hogy ugyan 
hol van a kárpátegyesületnek csiki fiókja, 
vagy van-e egyáltalában és ha igen, miben 
állott eddigi működése. 

Az nekünk csíkiaknak mindig tetszik, 
ha egyes ide tévedt idegenek dicsérik a 
megye fekvését  és helyi szépségeit; a di-
cséretet zsebre tudjuk vágni, de hogy ez 
fokosódjék  s minél többek részéről ismétel-
tessék, arra a czélra ugyan többet, mint a 
niennjrivel a természet megajándékozott, 
nem igen adunk. 

Sajátságos, de egyúttal elszomorító je-
lenség, hogy a Székelyföldön  egyáltalában, 
de különösen Csikmegyében olyan keveset 
törődnek a természeti szépségek kiaknázá-
sával. Pedig ennek igen nagy közgazdasági 
előríye van. Az a vidék, mely képes az ide-
genek, s különösen a turisták figyelmét 
magára vonni, az tetemes vagyont képes 
olyanoktól megszerezni, kiknek csak muto-
gatjuk hegyeinket, völgyeinket s a kik a 
legkisebb kenyér darabot is jól megfizetik 
Svájcz lakosságának jó nagyrésze a turisták 
pénze urán él s az alpesvidéki, sőt az 
osztrák hegyes helyek egész nyáron át jó-
létnek örvendenek s mind abból a pénzből, 
a mit az egyeB turisták hagynak ott éle-
lemért, italért, fuvarért,  lakásárt és vezetésért. 

Már mostan minden Öndicsekvés nélktll 
elmondhatjuk, hogy Csikmegye is van olyan, 
mint a most érintett vidékeknek legnagyobb 
része; a természet szépséggel és gazdag völ-
gyekkel épeu ugy megáldott, mint őket, 
csupán mi, az emberek vagyunk mások, 
mint azon vidékek lakosai. Igen sok van 
bennünk abból az anyagból, mely szereti 
az úgynevezett sült galambnak szájba repU-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA 
B o r u r a d e r ű . 

Elbeszélés. 
Irta: Kritm Róza. 

(Folytatás.) 
IV. 

Kertész Imre, a leánya eljegyzése óta, kez-
dett nagyon unalmassá válni az emberek előtt, 
mert folytonosan  az Etelka szerencséjével hoza-
kodott elő. Büszkeségtől ragyWgó arczczal magya-
rázá leendő nagyságos rokonainak régi nemességét 
s önelégült mosolylyal számlálá elő a leánya ke-
lengyéjéhez adandó holmikat. A fehérnemű  a leg 
finomabb  lenvászonból, vert csipke és hímzéssel. 
A szalon részére plűsch bársonyos bútor s a többi 
9iobák bútorzata is igen finom  kiállításban. Azután 
az értékes gyémántos ékszerek. Végfii  egy szép 
Onszeg pénz, a melyet a menyegző napján fog  át-
adni vejének. 

Változatlanul derült kedély hangulatban volt 
s szőtte a terveket á menyegző minél fénye^bb 
megtartását illetőleg... Képzelhetni tehát, hogy 
minő deprtmálólag hatott reá, midőn egy napon 
a következő sorokat tartalmazó levelet vevá: 

Tisztelt Uram! 
Női büszkeségem —a mely sokáig tartó kfiz 

delmet folytatott  sebzett szivemmel — legyőzve 
lévén a harcztéren, tollat vevék kezembe, bogy önt 
soraimmal felkeressem,  azt remélve ez által, hogy 
részvétre tudom indítani magam iránt, a ki a két-
ségbeesésig vagyok elkeseredve. 

Bocsásson me( uram, ha kirohanok azon ke-
serű szóval, hogy ön miatt jutottam a kétségbe-
esésig 1 . . . Oh pedig mily boldog valék csak né-
hiay hénafjf1  ezelőtt ta, azon édes tudatban, hogy 

lését. Pedig bármennyire várjuk is ezt, ez 
nem jön. Mai napság már keményen meg 
kell dolgozni mindenért s épen ezért most, 
midőn a vasút hozzáférhetővé  tette a me-
gyét a távol vidékeknek és országoknak is, 
meg kell tennünk minden' arra, hogy az 
idegenek megismerjék megyénket és minden 
évben zarándokoló helye legyen a külön-
böző nemzetek turistáinak. 

Ezt azonban csak aki:or órjiik el, ha 
az előkészületeket, megtesszük, a mire nézve 
valóságos kincses bányának nevezhetjük az 
erdélyrészi Kárpát-egyesület működését. Ugy 
tudjuk, hogy nálunk az egyesületnek van 
is fiókja,  vagy ha nem volna, ilyent fel  kell 
állítani, mert hisz csak igy lehet megkez-
deni azon c-zélnak megközelítését., hojjy me-
gyénk turistái kiművelésre alkalmassá le-
gyen, természetes szépségeink liire minél 
szélesebb körben terjedjen és különösen für-
dőink és ásványvizeink érdekében a hazai 
és külföldi  személyforgalom  emeltessék. 

E végből meg kell kezdeni az egye-
sületi működést s hisszük is, ha főispánunk 
és alispánunk e mozgalom élére állanak, 
kik már annyi sok jót és hasznosat létesí-
tettek a megye javára s ha különösen si-
kerül felkelteni  a fiatalabb  generáczio tevé-
kenységi ambiczióját, nem sokára pótolhat-
juk eddigi mulasztásainkat. Erre azonban 
a tizenkettedik óra erősen közeledik, mert a 
vasút habár lassan is, de mégis csak ide 
téveszt néhány turistát, kik ha itten rende-
zetlen viszonyokat találnak turistikai szem-
pontból, olyan veszett hirét kelthetik vidé-
künknek, a minek káros következéseit tíz-
szeres munkával is csak sok időre tudjuk 
majd eltüntetni. Ezt azonban megelőzni és 
a jóvéleményt mintegy kierőszakolni, ez 
lenne legsürgősebb feladata  a Kárpát-egye-
sület csiki fiókjának.  Várjuk is e tekintetben 
az illetékes körök működését. 

nemsokára azé lehetek, a kit lángoló szivem az 
örülésig szeret s a ki viszont szerelmével boldo-
gított mindaddig, mig ön útjába nem került. . . 
Igen nram, Almási Viktor jogász kora ótA szeret 
engem s csak hivatalábani előléptetésre várt, hogy 
nőül vehessen. De e közben ön csábigéretekkel 
leányához édesgeté s ezzel elszakit.á tőlem. 

Uram, mindenre a mi szent ön előtt, esede-
zem : bontsa fel  a leánya és Almási Viktor közötti 
eljegyzést! . . E házasság boldog ugy sem fog 
l^nni. mert Viktor csak nevét adhatja a gazdag 
leánynak, de szive érettem fog  dobogni mindig !. . . 

Ha azonban ama nagyravágyása, hogy egy 
előkelő családdal szoros rokoni kötelék kösse össze, 
minden jó érzést kiölt volna szivéből, s könyörgé-
sem süket fűinkre  találva, teljesítést nem nyerend. 
ugy gondoljon gyakran arra, bogy a síron tul ta-
lálkozni fog,  az életének véget vető: 

„boldogtalan leánynyal." 
Kertész Imrén néhány perc/.ig teljes levert-

ség vett erőt. Mozdulatlanul ült székén s tekintete 
mereven tapadt a kezében tartott levélnek fenye-
gető vég sorára. 

Végre eszmélni kezdett s gondolatait igyeke-
zett rendezni. 

Először az a kérdés merült fel  előtte, hogy 
hátha nincs is semmi alapja a levélnek s csak az 
9 boszantására lett kigondolva, egy olyan irigye 
által, a kinek nem is sejti kilétét. De e gondolatot 
gyorsan követé egy másik. Az a kétsége támadt, 
hogy vájjon Viktor valóban szerelemből akarja-e 
elvenni leányát ? miután néhányszori látogatása 
után, már megkérte kezét. Oly rövid ismeretség 
alatt gerjedhetett-e szerelemre Etelka iránt, avagy 
csak pénzére áhítozott ? • . Egyszerre világosodni 
kezdett a dolog előtte. Valószínű, hogy a nemes-
ségére mindig oly gőgös Almási Sándor, a ki föld-
jeiből több izben volt kénytelen eladogatni, most 

= A székely vasút késései általános pa-
nasz tárgyát képezték a megye utolsó közigazgatási 
bizottsági ülésén. Nevezetesen felemlittetett,  hogy a 
Csik-Szeredába naponként este a menetreud szerint 
9 óra '20 perczkor érkező vount igen gyakran fél 
órai, sokszor egy órai késéssel érkezik meg, a mi 
a rendetlenség olyau fnka,  a mit még egy végállo-
mással szembeu setn szabad megengedni. A sok ké-
sésnek valószínűleg az az oka, hogy Tusnád-fürdőn 
tovább marad a vonat, mint a mennyi idő elő van 
irva, és pedig azért, mivel nincsen elegendő mun-
kaerő, mely az érkezett podgyászat lerakná. Egyéb-, 
iránt Csik-Szeutsimou is sokat késlelteti rendszerint 
a vonatot. A közigazgatási bizottság elhatározta, 
hogy n panaszt előterjeszti a kolozsvári üzletveze-
tőségnek, mely első sorban vau hivatva az ilyen 
bajokat megszüntetni. 

= A Szereda városi ép i téBi szabály-
rendelet megbeszélés tárgyává tétetett a közigaz-
gatási bizottsági ülésen, miutáu tagadhatatlan, hogy 
a jelenleg érvényben levő szabályrendelet nem felel 
inog a mai viszonyoknak. Ugyanis mindenkinek a 
kinek érzéke van a város jövője iránt, feltűnt  az, 
hogy ugy a borviz-utezában, miut a hargitai utczában 
is oly au kis házak lettek építve, melyeket a város 
fejlődése  érdekében nem lett volna szabad engedé-
lyezni. Hiszen a város kiterjedése és fejlődése  leg-
inkább a vasúti állomás körül fog  elóre baladni, 
ottan tehát a helyi hatósági közegeknek szabályo-
zási tervet és esetleg uj szabályrendeletet kell ké-
szíteni. Tlyen irányban egyik bizottsági tag indít-
ványt is akart teuni, hogy utasíttassák a polgár-
mester haladéktalanul ezen lépések keresztül vite-
lére még pedig olyan időben, hogy a szabályrende-
let jóváhagyás s esetleges kibővítés szempontjából 
még az augusztusi közgyűlésre napirendre vétessék. 
Az illető az indítvány megtételétől azért állott el, 
inivel biztosítást nyert illetékes helyről, bogy a 
mennyiben a tanács nem kezdeményezi magától a 
szükséges akcziót, majd kellőleg meg fogja  kapni a 
figyelmeztetést.  Mi a magunk részéről is szükséges-
nek tartjuk, hogy az állomás köriili városrész sza-
bályozására egy alkalmas terv készíttessék s e vég-
ből legczélszeriibb volna, ha a polgármester egy ad 
hoc bizalmas értekezletet hivna össze, mely aztán 
megadná az irányt, a szabályozás és az építési 
szabályrendelet elvei tekintetében is. Csak az a fő, 
hogy nem kell húzni, halasztani az égető kérdést. 

újra megszorult helyzetben van s a vele való szo-
ros összeköttetés által reméli pénzzavarából ki-
bontakozhatni. 

Áldotta az égi Gondviselést, hogy ideje korán 
észretéritteté az elkeseredett leány levrle által. És 
mielőbb közölni igyekezett Etelkával akaratának 
megváltoztatását. Tudta jól, hogy ez által csakis 
örömet szerezhet leánváuak, a ki mindvégig azt 
hangoziatá, hogy szivében Viktor sohasem fog 
szerelmet ébreszteni. 

— Ne untass folytonosan  ilyen badar beszé-
dekkel — mondotta ő ilyenkor, mert meggyőző-
désévé vált az, bogy Etelka bolondos ábrán-
doknak él. 

Etelkát zongorájánál találta, bus dalok ját-
szása között. Játékába annyira elmerülve volt, 
bogy nem vevé észre atyja bejöttét. 

Az utolsó akkordok elhangzása után, mély 
sóhaj szakadt föl  melléből. 

— Ej, ej, hát mikor lesz már vége a szo-
morkodásnak? — kérdé atyja hozzá közeledve. 

Halk sikolylyal szökött fel  helyéről Etelka. 
— Mint megijjesztett édes atyám — mondá 

kigyúlt arczczal. 
— Látod Etelka, a folytonos  ábrándozás miatt 

odáig jutottál, hogy már szólni sem lehet hozzád 
anélkül, hogy halálra ne ijjednél. S örökösön a 
sok sóhajtozás, mintha Isten tudja, mily nagy szen-
vedések között volnál. A te helyedben bármelyik 
leány a legboldogabbnak érezné magát. Mondd 
csak: hiányzik valamid ? Nem el vagy-e dúsan 
látva minden földi  javakkal? 

— Oh bár ellenkezőleg lenne. Szeretném, ha 
a legegyszerűbb anyagi viszonyok között volnék. 

— Nos, mit érnél ezzel el? 
— Azt, hogy akkor nem kellene nőül men-

nem Almási Viktorhoz, mert vagyon nélkül teljesen 
értéktelenné válva előtte, lemondana arról a bol-
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= A csíkszeredai kukoricza keres-
kedők Ügye a közigazgatási bizottság ülésén vita 
tárgyát képezte, mely alkalommal a pénzügyigaz-
gató kijelentette, bogy az olyan futólagos  kukoricza 
kereskedőket, kik szép jövedelmet búznak a kuko-
ricza üzletből, ad hoc fogja  III. osztályú kereseti 
adóval megrovatni, nehogy, mint idegenek az adó-
zás alól távozásuk által kibújjanak. Ez alkalommal 
szóvá tétetett az is, hogy minden községben és vá-
rosban első sorban az elöljáróságok, illetőleg a ta-
nács köteles minden üzletet a pénzügyigazgatósághoz 
birság terhe alatt bejelentem, legyen az az üzlet 
ideiglenes vagy csak futólagos  és alkalmi s a 
mennyiben a kincstár a be nem jelentésből károso-
dást szenvedne, ezért a tanács lesz felelős.  A jelen 
esetben azonban erről nem igen lehet szó, miután a 
vasútállomásnál hivatalból beszerezhetni az adatokat, 
hogy kiknek nevére mennyi kukoricza érkezeit. 

A megyei  kSiigazgaláwi bizotiNág 
filénéről. 

Csik-Szereda, julius 12. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága Mikó 

Bálint főispán  ur elnöklete alatt ma tartotta meg 
rendes havi ülését, melyen a tagok csaknem vala-
meunyien résztveitek, s a melyen először jelent 
meg uj minőségében Molnár Lajos pénzügyigazgató, 
kit a bizottság nevében főispán  ur ö méltósága 
mint vármegyénk szülöttjét melegen üdvözölvén, 
bejelentette egyúttal azt is, hogy az igazságügy-
miniszter által Wittich József  kir. alügyész ideig-
lenes minőségben a közigazgatási bizottság rendes 
tagjául neveztetett ki. 

Ekkor az egyes szakelőadók jelentései olvas-
tattak fel,  melyek az általuk kezelt közigazgatási 
ágak ügyforgalmát  számszerű adatokban tüntették 
elö. E/.ek közül kiemelendönek tartjuk Molnár La-
jos péuzügyigazgató jelentésének székfoglaló  részét, 
melybeu midőn az igazgatóság vezetésének átvé-
telét bejelenti egynltal a vezetésére bízott s a ne-
héz feladatok  egész sorozatával megterhelt igaz-
gatóságot kötelessége teljesítésében hathatósan tá-
mogatni kéri; mert, ngy mond, a pénzügyigazgató-
ságok szervezésével a törvényhozás által elérni 
remélt helyesebb, gyorsabb és igazságosabb pénz-
ügyi admiuisztráczió csak ugy következhetik be, 
az állam magasabb s az adó/ó polgárok igazságos 
érdekei csak ugy nyerhetnek kielégítést, ha a tör-
vényhozás szemei előtt lebegett czélzatok szerint 
a törvény végrehajtásával megbízott közegek és 
hatóságok feladataik  teljesítésében egymást buzgón 
és kölcsönösen támogatják. És e támogatásra a 
Csík és Udvarhely vármegyék területére rendsze-
resített kir. pénzügyigazgatóságnak annyival in-
kább szüksége van, mert a nagykiterjedésű két 
vármegyének a pénzügyi admiiiisztráczíó tekinteté-
ben való egyesítése oly széleskörű és nagymennyi-
ségű munkakört idéz elő, hogy annak megfelelni 
az igazgatóság legodaadóbb igyekezettel is csak 
a közigazgatási hatóságok 8 elsősorban a közigaz-
gatási bizottság támogatásával lehet képes. A 
maga részére egyelőre a bizottság elnézését kell 
kérnie, mert a vezetésére bízott pénzügyigazgató-
ság súlyos személyzeti ügyeinek gyökeres orvoslása 
nélkül a maga elé tűzött czéli- egyszerre el nem 
érheti, s az igazgatóság vezetésében beállott át-
meneti időszaknak különben is nehéz bajai között 
az adminsztráczióban u utálkozó zavarokat és bo-

dogsáiól, hogy nejévé legyek — moudá Etelka 
keserű gunynyal. 

— Ha állitásod valónak bizonyulna — szólt 
Kertész, örvendve azon, hogy Et- lka tejelte e 
tárgyra a beszédet s igy ama következetlenségéért, 
hogy a házasságot, melynek létrejöttét ez ideig 
olyan nagyon óhajtotta, megtörtéimi nem engedi, 
nem kelleti szégyenkeznie leanya előtt — ugy 
azonnal vissza vonnám Almásinak adott szavamat. 

— Kedves jó atyám! — kiáltá Etelka kitörő 
örömmel. 

— No, no, nem kell ugy sietni! Előbb hadd 
bizonyosodiunk meg a dolog felül. 

— Oh, én tudom, hogy nem szerelemből, csak 
pénzemért akar elvenni. 

— Erről csak ugy győzödbetel meg, ha si-
kerülne igaz vallomásra tiirnod öt. Tudod mit: 
midőn legközelebb ho/.zánk jön Almási. anyáddal 
egy másik szobába vonulunk, hogy zavartalan le-
hessetek s a/után . . . no mar a te dolgod, hogy 
milyen oell-l bírod öt öszinie vallomasra É* 
ha feltevésedben  nem csalatkoztál, akkor 

— Akkor — ismétlé Etelka. 
— Szép csendesen vissza adod gyűrűjét s a 

tiédet elkéred. 
— Drága kedves jó atyám — örvendezett 

Etelka, hálásan csókolva meg atyja kezét. 
— Csak lassan leányom, mert ezzel még nem 

lesz befejezve  a te ügyed. 
— Hogyan ? — csodálkozott Etelka. 
— Te azt hiszed, hogy ha ki lesz adva az 

ut AlmAsinak, azzal aztán elvégződik minden. De 
nem ngy lesz ám . . . Almási Viktor nem oly os-
toba, hogy a valót közölné a világgal. A büszke, 
nemes család ivadéka, minden bizonynyal azt fogja 
hangoztatni, bogy ő lépett vissza, mert... mert . . . 
tudja Isten mit fog  kigondolni, hogy miért. Elég 
az hozzá, hogy nevetségessé fog  minket tenni a 

nyodalmakat egy csapásra meg nem szüntetheti, 
és pedig annál kevésbé teheti azt rögtönösen, 
mert a pénzügyigazgatóság hatásköre két megyére 
terjedvén ki, két közigazgatási bizottság tárgya-
lásain kell részt vennie, a mi tekintve, hogy mind-
két közigigazgatási bizottság a fenuálló  szabályok 
értelmében egymáshoz közel eső időben tartja ülé-
seit és hogy a csikmegyei közigazgatási bizottság-
ban való részvétel a nagytávolság miatt 3 napját 
veszi igénybe, teendőit igen megnehezíti. Egyuilal 
tudomására hozza a bizottságnak, bogy a m. kir. 
pénzügyminisztérium Láng Endre pénzügyigazgató 
helyettest Mármarosszigetre helyezte át és hogy a 
Bágyi Kálmán pénzügyi titkár elhalálozásával 
megürült titkári állás mikénti betöltése iránt a 
pénzügyminiszterhez felterjesztési  intézett. 

A kir. tanfelügyelő  jelentéséből kiemeljük 
azon részt, mely az évzáró vizsgáknak némely 
intézetben mily eredménnyel tőrtént végbeviteléről 
szól. Felemlíti ugyanis a jelentés a somlyói róm. 
kath. tanitó képezde tanképesitő vizsgálatainak 
eredményét azonképpen, mint azt már a „Csíki 
Lapok" közölték, de egyúttal kiemeli, hogy hiányos 
ezen intézet szervezete, minthogy annak helyi ha-
tósága (felügyelő  bizottsága) nincsen, s Gyula-
Kehérvárról látják el az igazgatót utasítással, a 
helyi viszonyok ismerete, nélkül. Az erdélyi róm. 
kaih. státus téileuül nézi a tanítóképző iutézet 
vergődését, nem gondoskodik megfelelő  tanári 
karról, kellő elhelyezésről s felszerelésről,  a ne-
gyedik évfolyam  berendezéséről s az intézettel szer-
ves kapcsolatban álló gyakorló iskola létesítéséről. 

Továbbá felemlili  a jelenlés, hogy kiváló 
eredményt mutatott tel a gyergyószentroiklósi polg. 
leányiskola s a szeredai gazdasági felsőnépiskola 
főkép  a mennyiségtau és természettudományi szak-
csoport körébe tartozó tantárgyakból. — közép-
szerű eredményt az alfalvi  állami felsőnép-  és 
gyergyószentmiklósj polgári fiúiskolák,  mely tanin-
tézetekben a teslgyakorlat szakszerű ellátásban 
részesül. — Bejelentette végül, hogy a ditrói 
polg. fiúiskola  a község által elvállalt kötelezett-
ségek elfogadása  mellett az 1896—97. tanévvel 
állami kezelésbe fog  vétetni. 

A folyó  ügyek közül megemlítjük a követ-
kezőket : 

Sajnálattal vette tudomásul a bizottság bel-
ügyminiszter urnák abbeli válasziratalát, melylyel 
a Karcztalvára közbiztonsági szempotból kért 
csendőrségi őrs felállítása  megtagadtatott. 

Csikszentimre község képviselő testülete a 
község területén egy postahivatal felállítását  ké-
relmezvén, tekintettel arra, hogy a szomszédos 
Szeutsimon és Szentkirály községekben postahiva-
talok állanak tenn, a bizottság az indokolatlan 
kérést teljesíthetőnek nem találta. 

A földadó  nyilvántartás vezetése körül ta-
pasztalt hiányok és rendetlenségek folytán  a pénz-
ügyigazgató javaslatára az összes kör- és községi 
jegyzőkhöz szigorú rendelet kiadása határoztatott 
el, melyben megtiltatik, hogy ezen munkálatokkal 
alioz nem értő, szakavatatlan felelősségre  nem 
vonható egyének foglalkozzanak,  s azoknak pon-
tos keresztül viteléért a kör- és községi jegyzők 
felelőssége  kimondatott. 

Ezek s más kevésbé közérdekű ügyek elin-
intézése utáu a gyűlés déli 12 órakor véget ért. 

világ előtt. A meni'e-mondáknak csak ugy vehet-
nök elejét, vagy, ha már keletkezve lesznek : végét 
az által szakíthatnék, ha téged hamarosan egy 
becsületes jóravaló féifihez  nőül adhatnálak. De 
sajnos: nincs most kézuél egy ilyen. 

— Hátha van — mondá elpirulva Etelka. 
— Mii hallok ! — kiáltá meglepetve Kertész. 

— És miért nem mondtad ezt akkor, a midőn Al-
mási kezedet megkérte ? 

— Miután édes atyám olyan lelkéből óhaj-
totta Almasival a rokonságot, nem mertem titko-
mat elárulni, félve  attól, nehogy ez által bajt s/.e-
rezzek annak, a kit gyermekkorom óta szeretek 
forrón,  igazán s a kinek minden gondolata csak 
én vagyok 1 . . Talán állását veszítette volna, ha 
akkor kilétét felfedezem. 

— Beszélj érthetőbben. Szóli: ki ö ? . . Ha 
érdemes reád, ucy azon leszek, hogy mi előbb 
egymáséi legyetek. 

— Székely Lajos — mondá, alig hallhatóan 
Etelka. 

— No már azt még sem hittem volna, hogy 
vágyaid csak az atyád üzletének könyvvezetőjéig 
teriedjenek — szólt Kertész, csodálkozva azon, 
hogy leánya a könyvvezetővel évek óta szeretik 
egymást s olyan ügyesen eltitkolni todták érzel-
meiket, hogy arról neki még sejtelme sem volt. 
— Isten neki, ha már igy van, nem bánom legye-
tek egymáséi. Igaz, hogy nem igy terveztem volt 
a te férjbezmeneteledet  . . . Most azonban más 
nézeteim vannak ez iránt. Székely Lajos, ha egy-
szerű család gyermeke is, de becsületes, megbíz-
ható egyén s hivatali teendőit szorgalmasan végzi. 
Az pedig, hogy vagyontalan, nem jöhet számításba 
nálam, mert Istennek bála, lesz miből megélnetek. 

(Vége köv.) 

A gy.-szentmiklósi járás közigazga-
tásának ügymenete. 

A mult junius hóban közigazgatási iktatóra ér-
kezett 531 ügydarnb, elintézést nyert 478. Kihágisi 
iktatóra jött 108 ügydarab, elintéztetett 04. 

A közegészségi állapot kedvezőnek nem mond-
ható. több esetben fordult  elö Oy.-Szentmiklós köz-
ségben bárányiiimló, Újfalu,  Ditró, Szentmiklós, Szár-
hegy és Remetén roncsoló toroklob. Május hóban 
veszett kutya marásától sértett Molnár Juliáuna a 
budapesti Pasteur-féle  intézetből a mult hó folytán 
haza bocsáttatott, egészségi állapotában változás nem 
állott be. Vasláb községben Kulcsár Péternek 4 éves 
fiát  és Qy.-Szentmiklóson Kovács Erzsébetet veszett-
ségre gyanús eb megsebesítette, előbb uevezett a 
szülői háznál orvosi felügyelet  alatt áll; — utóbbi 
pedig az oltó-intézetbe felküldetett. 

A hasznos háziállatok között Gy.-Szentmiklós 
községben a Bertés-vész kiütött s oly nagy mérték-
ben dühöng, hogy naponként átlag 10—15 hull el. 
A legerélyesebb óvintézkedéseket alkalmazták, hogy 
e súlyos vész tovább ne liarapódzék. Eddig ínég a 
többi községben járványos eset uem fordult  elő. 

Az oktatásügy köréből felemlítendő,  hogy a 
gy.-szentmiklósi és ditrói polgári s a gy.-alfaivi  felső 
népiskolákban az évzáró vizsgák a mult hó végével 
megtartatván, az összes iskolákban az oktatás jelen-
leg szünetel. A nyári menedékházak beállítása iránt 
az intézkedés megtétetett s azok több községben 
már be is állíttattak, s a hiányzók e hó első felé-
ben be fognak  állíttatni. 

Elet- és vagyonbiztonság veszélyeztetve nem 
volt, vizáradás nem történt; tüzeset fordult  elő és 
pedig Alfaluban  110 frt,  Salamáson 100 frt  és Re 
metén 100 frt  kárral, még pedig Salamáson villám-
csapás, Alfaluban  ismeretlen okból és Remetén va-
lószínűleg gyujtogatásból kifolyólag. 

A megyei, valamint községi közlekedési uta-
kon a közlekedés akadályozva nem volt. 

A járási tisztviselők hivatásuk teljesítésében 
pontos lelkiismeretességgel jártak el. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emléka lap 

j avá ra . A nevezett czélra 19,185. sz. a. Nagy-
Kflküllővármegye  alispánja 3 frt  78 krt, Bihar-
vármegye alispánja az 1553. sz. a. 31 frt  39 krt, 
Komárom szab. kir. város tanácsa 1083. sz. gyűjtő-
ivein 17 frt  50 krt. Jelen számunkban ki van 
matatva . . 52 frt  67 kr. 
Az eddigi gyűjtés 3633 frt  25 kr. 

Főösszeg: 3685 frt  92 kr. 
Azaz: Háromezer hatszáz nyolczvanöt frt  92 kr. 

Fogadják a nemesszivű adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Kinevezés. Király ő Felsége M a-
r a s c h k i Róbert gyulafehérvári  kir. törvényszéki 
aljegyzőt a csíkszeredai kir. törvényszékhez albiróvá 
nevezte ki. 

— Körjegyző választás Csik-Karoz-
falván.  Az elmúlt héten folyó  hó 5-én volt Csik-
Karczfalván  a körjegyző választás. Az oly régen 
üresedésben levő körjegyzőségre heten pályáztak, 
kik közül a közönség Saba Miklóst választotta meg. 

— Egyesület i élet. A helybeli Oltár-egye-
sület folyó  bó 1-én tartotta meg idei nyári köz-
gyűlését s ha számban nem is, — mert éppen csak 
határozatképesek voltak; — de lelkesedésben és 
eredményben többet tettek ki, mintha százan gyűl-
tek volna össze. Az egyesület szeretve tisztelt 
elnöke P. M i k ó Ilona megnyitván a gyűlést, T ö-
r ti k Ferencz titkár felolvasta  lendületes jelenté-
sét ; ebben leginkább arra kivAnt rámutatni, hogy 
a bámulatos eredmény, melyre egy rövid év lefor 
gáaa alatt, jotni bírtak, két dolognak köszönhető, 
miket ő. költői szóval szárnyaknak nevez: az Is-
ten Áldásának és a tagok lelkrsedesének. Valóban 
meglepő is, mit matat föl  az egyesület 1896. má-
jus hó 1-éu történt keletkezése óta: teljesen restau-
ráltatta a templom belsejét, melyet eddig — mint 
a titkári jelentés mondja — az elhagyatott jelző-
vel ruházott fel  a közvélemény; vettek gyászlo-
bogót, korporalet, kehelytörlőket és van egy nj 
orgonára 405 forint  58 kr elhelyezve, a „Csiki 
Lapok" kiadójánál gyűjtés 10 írt. Titkár kiemelte 
az adakozókat s az egyesületi estélyek rendezőit. 
Azatán a pénztáros pontosan és flgyszeretettel 
vezetett számadásaira adta neg a gyűlés a fel-
mentvényt Az indítványok során egy nagyon szük-
séges templomi tárgy megszerzéséről lévén szó, 
elnök a megfeleld  ősszeg falét  ajánlotta föl.  mire 
Gyárfás  Lászlóné, Györgyukab Mártonná, Kőváry 
Lászlóné és özv. Barcsai Józsefné  tagok a másik 
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telének fedezésére  vállalkoztak. Ily lelkes tagok 
mellett a legszebb reményekre iogosiija az Oltár-
egyesület mindazokat, kik az Isten dicsőségének 
előmozdításán törekszenek. Legyen is áldás to-
vábbi működésükön! 

— Az uj orgona javára ujabban adakoz-
tak : Özv. fi  i s z n e r Józsefné  őnsága 40 frt, 
T ö r ö k Ferencz 5 frt,  N o v o t n y Mariska 1 
frt,  Bodó Pál 50 kr, özv. R i s z n e r n é gyűj-
tése 3 frt  50 kr. £ddigi gyűjtés 10 frt. 
Jelen számukban ki van mutatva . . . 50 frt. 

Összesen . . 60 Irt. 
Fogadják az adakozók az Oltár-egyesület köszönetét. 

— Egy kis közönyösség az iparos ta-
nonczok elhelyezése körül. Jóleső örömmel 
regisztráltuk több alkalommal e lap hasábjain a 
kereskedelmi kormány és iparkamaránk együttes 
akczióját, melyet székely fiuknak  az ipar külön 
böző ágaiban való kiképeztetése iránt állami ked-
vezménynyel biztositani törekedtek és törekednek. 
Ezen a székely fiuk  jövőjének b>ztosicására nagy 
borderővel biró törekvés vármegyénk nagyérdemű 
főispánja  részéről mindig a leghathatósabb támo-
gatásban részesfiit  s ennek köszönhető, hogy ma 
már másfél  százat meghaladó székely fiu  van el-
helyezve részint állami, részint magán iparosoknál. 
Ez év tavaszán, midőn mintegy 60 fiút  sikerült 
elhelyezni különböző iparosoknál, főispán  ur ő mél-
tósága a siker további biztosítása érdekében köz 
ségi elöljárókból álló bizottságokat alakított min-
den községben, kik hivatva volnának a szülőket 
gyermekeik elhelyezésére buzdítani s a tőlük be-
veendő folyamodványokat  időnkint hozzá előter-
jeszteni, minthogy egy második nagyobb számú 
elhelyezés van szeptember havában kilátásba he 
lyezve. Ezen jóakaratú törekvésnek — a mint il-
letékes helyről értesültünk — ez ideig ugyszólva 
semmi, vagy igen kevés sikere mutatkozott, mi az 
elöljárósági tagok indolencztójára vall. A székely 
szülők érdekében állónak tartjuk, bogy őket e 
helyről is figyelmeztessük  a kedvező és kínálkozó 
alkalom megragadására azon hozzáadással, misze-
rint folyamodványaikat  akár közvetve, akár köz-
vetlenül vármegyénk főispánjához  juttassák e hó 
végéig, nehogy más székely vármegyék komolyabb 
akcziója e megye gyermekeit a kínálkozó pozicziók-
ról leszorítsa. 

— Értesítés. Azon gazdákat, kik a foga-
rasi állami ménes számára eladásra tenyész-kan-
czákat jelentettek be egyesületünknél, ez uton is 
értesítjük, hogy földmivelésügyi  m. kir. miniszter 
ur megbizottja a bejelentett kanczákat folyó  jnlius 
hó 29-én délelőtt 8 órakor Csik-Szeredában, a 
városház előtt megfogja  szemlélni, hova az állatok 
elővezetendők lesznek. Csik-Szereda, 1897. julius 
4-én. A gazdasági egyesület igazgatósága. 

— Székely műipar a külföldön.  C z i m-
b a I m o s Ferencz kézdi-vásárhelyi müasztalos 
1896. év elején több bútor darabot készített egy 
magyar főúri  család részére, mely bútorok ki is 
voltak állítva a millenium alkalmával. A szép bútor-
csoportozat sok látogatónak lekötötte a figyelmét, 
de különösen G u s z t á v J a k o b i londoni gazdag 
ur tetszését annyira megnyerte, hogy ott nyomban 
meg akarta vásárolni. Mivel nem volt eladó, az év 
elején egy Íróasztalt és egy szekrényt rendelt meg 
a derék székely műasztalosnál. A remek bútor 
darabok már Londonban vannak s a világ legna-
gyobb városában hirdetik a székely ipari kép-
zettséget. 

— A tusnádi fürdő,  megyénk egyik szeme-
fénye  az idén lassan kezd benépesedni. Az tette-e 
azt, hogy az uj gyógvcsarnok még teljesen most 
sem készült el és e rosz hír villámgyorsasággal 
járta be az országot, vagy a nyárnak késői beállása 
volt az oka a lassú összegyülekezésnek, azt nem 
lehet eldönteni. Pedig a házi urak nagy árteleme-
lésétől eltekintve, most csakugyan sok olyan ujabb 
intézkedés történt, a mi alkalmas arra, hogy a 
fürdő  látogatása kiérdemelt legyen. A gyógycsar-
nok félig  elkészfllten  is több kényelmet biztosit, 
mint a régi rozoga épület és a sétatéri uj kioszk 
annyi ujabb leihelyét nynjtja a kellemes és erősitö 
"'I ültnek, hogy e tekiutHben sok és több ujabb 
Kívánalmaink alig maradnak. A Rezső-forrás  gyó-
gyító tükör fürdeje  és ennek nagy terjedelme, mely 
irg az úszást is lehetővé teszi, továbbá ezen for-
i3 jodas ivóvize mind most az idén van először 

közönség rendelkezésére bocsátva. Ha hozzá 
• eszszük, hogy a czigány zenekar a Csikai György 
- ilozsvári bandája, ezzel ki van fejezve  az is, 
i'igy jó muzsikában sincsen hiány, sőt aligha nem 
páratlanul áll Tmnád a többi fürdők  között. Az 
''Iső vendégek néviora a következő : 

Raffa  Sándor, jár. bir. írnok Kolozsvár. MU1-
!>T Hugó, kereskedő Bukarest. Ciccimara Richárd, 
ii 'Hlafónök  M.-Ujvár. Heinzl Sándor, vegyész M.-
I jvúr. Alexi Sándor, gyógyszerész H.-Szoboszló. 
Ábrahám Mózesné, kereskedő neje M.-Ludas. Nuss-
biieher Róza, kereskedi özvegye Brassó. Gebauer 

Mária, kereskedő özvegye Brassó. Szentiványi 
Ödön, gazdász Szabadka. Griinn M. Áron, ma-
gánzó Gy.-Fehérvár. Landau Susánna, magánzó 
Bukarest. Rosental Fáni, magánzó Gy.-Fehérvár. 
Ráduly János, m. k. dohányj. közp. képviselő Bpest. 
P. Korodi Berard, szt. Ferencz-rendi áldozár Deés 
Horváth János, földész  Öltövéuy. Bolgárfalvi  8e-
bessy Béláné, osztályúi, neje Brassó. Szahlender 
Etelka, magánzó N.-Várad. Blummenfeld  Jakab 
o.-m. bank tisztviselője Brassó, Resch Henrik, ke-
reskedő Bukarest, Bundschuch, ny. cs. és kir. 
ezredes Brassó. Braun Gyula, vasútépítési vállal-
kozó Budapest. Schull Henrikné, kereskedő neje 
Brassó. Özv. Binder Matild, gyógyszerészné Giur-
giu. Puhl Iguáczné és Pókay Dezsőné Máslak. 
Kuschmann T., hentes Brassó. Neustiidter család, 
kereskedő Brassó. Hauser Árpád, mérnök Buda-
pest, Lang Hermina, posztos neje Budapest. Som-
pek József,  építési felügyelő  Brassó. Lecsa Elza, 
birtokosné Bukarest. Borosnyai L. Dániel, ügyvéd 
Brassó, özvegy Praszer Jozefa,  magánzó Bpest. 
Himesch Mária, könyvkereakedóné Brassó. Dr. 
Guazth Henrik fogorvos  Brassó. Konya Klemen-
tina, vegyész neje Jassy. Kárpáti Gusztávné, áll. 
főgimn.  tanárné Nagy-Szeben. Gróf  Festeticsné 
Szeged. Átutazó és napos vendégekkel együtt az 
eddigi fürdővendégek  száma 222. 

— Állandó zene a csik-zsögödi fürdőn. 
A türdő tulajdonosa a fürdő  idényre állandóan szer-
ződtette M ü 11 e r-testvérek szászrégeni zenekarát 
s ez által is a közönség mulattatására áldozatot 
hozott. Julius 11-től kezdve naponként térzene 
lesz a zene pavillonban. 

— Csodák a nép közt. A mezei munká 
sok munkaközben rendesen mindenféle  mende-mon-
dák, babonák, rémes históriák elmesélésével szok-
ták egymást mulattatni, melyeket néha ugy kiszí-
neznek, hogy végtére egyhangú közhiedelem lesz 
belőle, bármily képtelenség legyen is az. A most 
folyó  mezei munkák alatt a következő két rémes 
históriát mesélik. A szomszéd „Külföldön"  (Udvar-
helymegyében) az történt, hogy az egyik gazda 
felboszankodóan  a folytonos  esőzés miatt, fogta  a 
puskáját s f e l l ő t t  az égbe, de nyombau kő-
bálványnyá változott és a saját íalujabeliek máig 
sem tudják elmozdítani helyéből, hol a puskát most 
is tartja kezében, de mozdulni es beszélni nem 
tud, csak a szemei forognak.  A másik história pe-
dig ez: Egy kozmási ember útközben egy mezte-
len gyermeket talált a mezei országúton. Felvette 
szekerére s elvitte magával Kézdi-Vásárbelyre, hol 
egy boltban ruhát vásárolt a gyermeknek s felöl-
töztette. Mikor hazafelé  hozta a gyermeket, egy-
szer csak azon vette észre, hogy a vásárolt ruha 
a szekéren maradt, de a gyermek eltűnt. Mikor 
mindenfelé  „vigyázkodott" a gyermek utáu, meg-
látta, hogy a gyermek az é g b e ment . Az ilyen 
históriák alapja természetesen a vallásos túlbuz-
góságból merül, azonban mégis ajánljuk lelkészeink 
figyelmébe,  hogy legközelebbi tanításaik alkalmával 
figyelmeztessék  hívőiket, hogy az ilyen képtelen-
ségeket se ne higyjék, se egymásközt ue terjesz-
szék, mert a fenn  elsorolt és azokhoz hasonló 
csodák ma már nem szoktak megesni. 

— Kápolna felszentelés  Gyulafehér-
vár t . Majláth O. erdélyi püspök ur ó méltósága a 
napokban megtekintette a csapatkórházat s az abban 
levó kápolnát, a melynek felszeutelési  idejéül folyó 
hó 10-ének fél  8 óráját tűzte ki, a mely napon és 
időben a kórház udvarán várakozott ó méltóságára 
a tisztikar éléu a várparancsnokkal. Ez ünnepélyes 
alkalomra a tiszt urai: nejei is megjelentek. Fél B 
órakor kezdetét vette a kápolna szentelés, ezt kö-
vette egy csendes mise, a melyet ő méltósága be 
fejezvén,  beszédet itézett a jelonvoltakboz. A szent 
ténykedés utáu ó méltósága a segédkező papság, a 
vár-, valamint a térparancsnok kíséretében vissza 
ment a püspöki lakba, 

— Hadapródi iskolákba való fölvétel. 
A m. kir. honvédelmi miniszternek folyó  hó 4-ről 
41,960. sz. a. kelt rendeletével kibocsátott pályá-
zati hirdetménye szerint a folyó  évi XXII. t.-cz. 
értelmében a budapesti, károlyvárosi, nagyszebeni, 
pozsonyi, temesvári, péterváradi, gyalogsági ha 
dapród iskolák, továbbá a bécsi tüzérségi és hein-
burgi utász hxdapródi iskolák első évfolyamába  az 
1897/98. tanévre a magyar állam által rendszere-
sített 100 ingyenes alapítványi helyek közül szep-
tember 16-án kezdödöleg 25 hely fog  betöltetni. 
Ezen alapítványi helyek elnyeréséért folyó  évi 
augusztus hó 15 ig a honvédelmi miniszterhez folya-
modhatni. Felvétetnek olyan ifjak,  kik valamelyik 
főgimnázium  vagy alreáliskola 4, illetve 5-ik osz-
tályát elégséges eredménynyel bevégezték. Az 5-ik 
gimnázium elvégzése az utász hadapródi iskolákhoz 
való felvételre  kívántatik. A folyamodványhoz  csa-
tolandók : a) keresztlevél, b) honossági bizonyít-
vány, c) a pályázó ifjú  testi alkalmas voltáról va-
lamely tényleges állományú közös hadseregbeli, 
vagy honvéd orvos tndor által kiállított orvosi bi-
zonyítvány, d) az 1896/97. tauévi iskolai bizonyít-
vány, e) himlőoltási, erkölcsi s a szülők vagyoni 
viszonyait előtüntető bizonyítványok. Folyamodók 
betöltött 14, de 17 évet tul nem haladott korúak 
lehetnek. 

— A segesvári Petőfi-szobor  és a hon 
védek. Dr. O t r o b á n Nándor a Petőfi  szobor 
leleplezése alkalmából a következő felhívást  bocsá-
totta ki honvéd bajtársaikhoz: Mindazon bajtár-
sakat, kik 1819. julius 31-én a segesvári csatában 
részt vetlek és folyó  hó 3l-én a Petőfi-szobor^és 
emlék lelepzéai ünnepén megfognak  jelenni, ezen-
nel felkérem,  hogy reggel Fehéregyházán megér-
kezve. egymáshoz csatlakozzunk és igy egy cso-
portban vonuljunk az ünnepély helyeire. Jelvényünk 
legyen fehér  gomb mellünk bal felén! 

A régi egy ós fél  krajczárosok forgal-
mon kívüli helyezése tárgyában köztudomásra hoz-
zuk, hogy az ausztriai értékű 1 krajczáros és Va 
(fél)  krajczáros réz váltópénz 1898. évi julius hó 
1-ével forgalmon  kivül helyeztetik. Ezentúl névér-
tékben csak a m. kir. állampénztárok és hivatalok 
fogadják  el 1890. deczember 31-ig. 189». évi de-
czember 31-ke után azonban az 1 kros és Vs kraj-
czáros érmek beváltására az államnak mindennemű 
kötelezettsége megszűnik. 

— A vörös kereszt-egylet gyergyói 
fiókja  választmányának határozata folytán  gyűj-
tést rendezett a lefolyt  török-görög bábomban 
megsebesült harczosok segélyezésére. A fiókegylet 
elnöksége az ebből befolyt  25 frt  30 krt megfeleld 
helyre leendő eljuttatás végett központi igazgató-
ságának megküldte s a szíves adományokért kö-
szönetet mondva, azokat e helyen nyugtázza. Az 
adakozók neveit szerkesztőségünk tér szűke miatt 
nem adhatta, de különben ez felesleges  is, miután 
az adakozók öntudatukban bírják az elismerést. 

— Élelmi szerek szállítása. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
a sepsi-szentgyörgyi m. kir. állami méntelep pa-
rancsnoksága a kerületéhez tartozó homoródi, sepsi-
szentgyörgyi és deési alosztályainál elhelyezett 
legénység és ménlovak részére 1897. november 
1 tői 1898. október 31-éig szükséges tápszer, ta-
karmány és egy^b czikkekből illó szükségletét 
verseny tárgyalás utján kivánja biztositani. öt szá-
zalék bánatpénzzel felszerelt  írásbeli zárt ajánlatok 
folyó  évi augusztus 24-én d. u. 9Va óráig nevezett 
parancsnoksághoz adandók be. Részletes feltételek 
a parancsnokságnál és a maros-vásárhelyi kama-
ránál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Átköltözés miat t olcsó áron eladó Csik-
Somlyón 100 és 60 literes jó boros bordók, szép 
uj bútorok, u. m. siffoner,  kredencz, szekrények, 
ágyak, székek, toilett és ebédlő asztalok, továbbá 
egy uj gyermermek-kocsi és egy nagy, keveset 
használt sparhelt, egy félfedelü  uj kocsi. Hol ? 
Megmondja a kiadóhivatal. 

Ugyanitt kiadó egy elegáns uri lakás, mely 
áll 5 szoba (festve),  konyha, kamra és 2 pincze, 
istálló, ólok, veteményes, gyümölcsös és egy dísz-
kertből. 

Jutányosán eladó egy kevéssé használt 
utazó bunda farkasprémmel  bélelve. Czim a kiadó-
hivatalban. 

S z e r k e s z t ő i " ü z e n e t . 
A „diják" nem kfízőlhető,  mivel sem a tárgy nem 

érdekes, Bem a kidolgozás formája  alkalmassá nem teszi a 
k (Ízlésre. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 

n T A D / i v i i T t n w i n m n w 

Fülöp-féle  egyemeletes villa bútor-
zattal eladó. Értekezhetni Csergő 
Venczelnél Gyergyó-Sztmiklóson. 

z- a 

ATTILA-PERMETEZOGÉP. 
Az „Attila" permetező mindazon bajokat, 

melyek a szőlősgazdát eléggé bosszantják, elhárítja 
és pedig az áltaí, bogy a szélkazánt egy csavarta-
tás által a puttyonból kivehetjük, mi által az egész 
szerkezet már kezünkben van. Ugy a puttyon, 
mint a szerkezet tisztán tartható és a legegysze-
rűbb munkás szétbontja és össze rakja. Soha sem 
pusztulhat, soha gépész kezébe adni nem kell; 
mindenki maga bánhat vele. A szórója is páratlan 
jól szór, valóságos ködöt oslnál 1 

Ára 18 frt. 
S Z I G E T I S Í I D O S 

KECSKEMÉT. 4 - 4 
Ugyanittt kitűnő bioziklik 130 frtért 



Julim 14. C S Í K I L A P O K 

Sz. 1669—1897. 
k. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Tölgyes, Holló, Borszék és Bélbor községek-
nek körorvosi állásira ezennel pályázatot hirdetek 
ős felhívom,  mindazokat, kik ezen 700 frt  évi fize-
tés, 106 frt  lakbér és megállapított látogatási di-
jakkal javadalmazott állást eluyerni óhajtják, bogy 
ez iránti szabályszerüen.felszerelt  kérvényüket hoz-
zám folyó  évi julius hó 25-ig annál biztosabban be-
nyújtani ne mulasszák el, mivel később beérkező 
pályázatok nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A választás a körorvosi székhelyen Tölgyes 
községében folyó  évi julius bó 26-án fog  megej-
tetni. 

Gyergyó-Tölgyes, 1897. junius hó 29-én. 
Lázár János, 

1 2 főszolgabíró. 
415. szám. 

1897. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 968/897. 
számú végzése által a csíkszeredai Márkus-alap 
javára Pál István és neje ellen 160 frt  tőke, en-
nek 1891. évi január bó 3. napjától számítandó 
6% kamatai és eddig összesen 17 frt  perköltség 
követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
alkalmával bíróilag lefoglalt  és 330 frtra  becsült 
szarvasmarhák és lovak, szekerek, eke, szénából 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 1331/896. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szeredában leendő eszközlésére 1897. év julius hó 
27-ik napjának délelőtt II órája határidőül kitüze-
tik és ahhoz a veuni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi julius hó 
8 napján. 

Szöllőssy Ferencz, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 237—1897. vh. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 6122/1897. 
számú végzése által dr. Fejér Antal ügyvéd ál-
tal képviselt csíkszeredai takarékpénztár részvény-
társaság javára csikmenasági Péterfi  Gáborné s 

társai ellen 140 frt  tőke, ennek 1896. évi november 
19 napjától számítandó 8% kamatai és eddig ösz-
szesen 18 frt  16 kr perköltség követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglaltés  319 frt  50 krra becsült szarvasmarhák, ju-
huk, kecskék, sertések, szekerek és fenyödeszká-
ból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a '2635/1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis csik-
menaság község házánál leendő eszközlésére 1897. 
év julius hó 19-ik napjának délelőtti 9 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. évi julius 
bó 2. napján. Gondos István, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 1669-1897. 
~ k. i. 

Palvázati hirdetmény. 
V  V 

Békás nagyközségben 600 frt  évi fizetés  100 
frt  lakbér-illetmény és megállapított látogatási di-
jakkal javadalmazott községi orvosi állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és felhívom  mindazokat., 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szahályszeiűen felszerelt  kérvényüket hozzám folyó 
évi julius hó 25-ig annál bizonyosabban benyújtani 
ne mulasszák el, mivel később beérkező pályázatok 
nem fognak  figyelembe  vétetni; a választás Békás 
község házánál folyó  évi julius hó 28-án fog  ineg-
ejtetni. 

Végül megjegyzem, bogy a megválasztandó 
községi orvosnak jogában álland kézi gyógytár en-
gedélyezésért folyamodni. 

Gyergyó-Tölgyes, 1897. junius hó 29 én. 
Lázár János, 

főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
1 drb 6 lóerejü gőzgép álló-ka-

zánnal, 20 forcsővel  és fekvő-
géppel, 

1 drb 6 lóerejü gőzmozgony 
(locomabil), 

1 drb 4 lóerejü lovas cséplőgép 
járgánynyal, bakker-féle  rostával 
igen jutányos árban eladók. Mind 
a 3-féle  gép egészen jó karban, kü-
lönösen a gőzgép még egészen uj. 
Hol? Megtudható a kiadóhivatalban. 1—3 

Hirdetmény. 
A gyergyó-ditrói határban közel a Bor-

székbe menő országúihoz, mint egy 8 - 9 
holdnyi ipar fenyves  erdő rPvid idő alatt eladó. 
Venni szándékozók bővebb felvilágosítást 
nyernek Petres Domokos posta-, távirda 
s. tisztnél Csik-Szeredában. 2—3 

Sz. 494-897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lacz 
János végrehajtatónak Lacz Jánosné szül. Ambrus 
Terézia végrehajtást szenvedő elleni 50 frt  tőke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csik-szeredai kir. törvényszék (a csik-szentmártoni 
kir. járásbíróság) területén lévő Csik-SzentgyOrgy 
községben és határán fekvő  a csik-szentgyörgyi 
I. R. 461. sz. tjkvben A f  1628/«. hrsz. kert 8 
frt,  1629., 1631. hrsz. kert és 1632. hrsz. fahász 
177 frt.  1676. brsz. kert 12 frt.  2946. hrsz. szántó 
7 frt,  4908. hrsz. szántó 9 frt,  6262., 5265. hrsz. 
szántó 3 frt,  5270. hrsz. szántó 3 frt,  5357. hrsz. 
szántó 2 frt,  5508., 5507/2. hrsz. szántó 14 frt, 
5724. hrsz. szántó 2 frt,  5727. hrsz. szántó I frt, 
6031. hrsz. szántó II frt,  6350., 6351., 6352. 
hrsz. szántó 2 frt,  6367. hrsz. szántó 3 frt,  6405/». 
hrsz. szántó 4 frt,  6489 hrsz. szántó 6 frt,  6674. 
hrsz. szántó 6 frt,  6794. hrsz. kaszáló 3 frt,  7017. 
hrsz. kaszáló 24 frt,  7651. hrsz. kaszáló 58 frt, 
8431. hrsz. kaszáló 24 frt,  9693. hrsz. szántó 7 
frt,  9949 hrsz. szántó 2 frt,  10040. hrsz. szántó 
4 fi  t, 4907. hrsz. szántó 8 frt,  6490. hrsz. szántó 
6 trt, 2948/,. hrsz. szántó 4 frt,  6485. hrsz. 
szántó 2 frt,  6488/,. hrsz. szántó 9 trt, hrsz. 
ingatlanokra az árverést összesen 421 frtban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. ivi augusz-
tus hó 10-ik napján délelőtti 9 árakor Csik-Szent-
györgy község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10°/,-át, vagyis 
összesen 42 frt  10 krt készpénzben, vagy az 
1881. 60. t,-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1897. márczios 11-én. 

Gagyi Dénes, 
kir aljbiró. 

A„Hitelintézet-Részvénytársaság"-nak (azo.-m. bank mellékhely) Vagyon-Mérleg Számlája az 1897. l-ső feléről. 

vagyon. Teher. 

IFSI 

r n 

a 
'«könyv m 
Upja >i 

h 

32 1 
26 2 
26 3 
27 4 
48 5 
29 6 

43 7 

Osztr. ért. 

forint 

Pénztár maradvány 1897. junius 30-án 
Váltókban 
Bankmellékhelyi benyújtásokban 
Kötvényekben 
Folyó-számla követelésekben . . . 
Értékpapírokban : és pedig 10 drb osztr.-

magy. bank részvényben és 35.000 név-
értékű 4u,'o magy korona járadékban 

Bizományi értékpapírokban 22 i>00 névér-
tékfl  magy. korona járadékban 

4753 
354914 

12115 
113450 
22217 

26528 56 

10000 

543980 

Alaptőke a) 600 drb törzsrészvény . . 
b) 600 drb elsőbbségi részvény . 

Tartalékalap a megelőző évről 16424*67 
ennek gyarapodása 1897. év 
I-ső leiében 
kamata 

Elsőbbségi részvények biztosítéki 
alapja a megelőző évről 
ennek gyarapodása 1897. év 
I-ső felében 
kamatai 

Visszleszámitolt váltó tartozás 
Bankmellékhelyi benyújtásokért . 

„ „ számla átvitelért . . . 
Takarékbetétek és tőkésített kamataiért . 
Bizományi értékpapírokért . 
Kórház-alap és járuléka 
Kis/Amitandó osztalék 1897-ik év I-ső felére 

1342 54 
462 73 

7712-28 

671 27 
931-36 

Osztr. ért. 

forint 

60000 
60000 

17229 

8614 
177502 
12115 
25000 

167093 
10000 

424 
6000 

543980 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi junius hó 30-án. 
Szentpéteri János, s. k. Cziffra  Ferencz, s. k. 

v. igazgató. könyvelő. 
Ezen vagyon-mérleg számlát a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottak és mindenben helyesnek találtak. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi jalias hó 3-án. 
Cziffra  Mihály, s. k. Vákár Lukács, s. k. Jakafy  B. Miklós, s. k. 

igazgatósági tag. igaigatfiági  tag. 

Krisztián Antal, s. k. 
pénztárnok. 

igazgatósági tag. 
Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. 

fb.  elnOk. 
Jakabfy  Ignácz, s. 

fb.  tag. k. 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó QyOrgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 

Vákár László, s. k. 
tag. 

kr 

84 

91 
52 

34 

46 

06 




