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Az osztrák alkotmány válság. 
Az osztrák szomszédaink Badeni mi-

niszterelnök rövidlátó politikája mellett ad-
dig izgatták magukat a magyarok ellen és 
a kvóta felemelése  miatt, hogy most. midőn 
egyelőre tárgynélküli lett a magyarok elleni 
boszu kitölthetése, a különböző pártok egy-
mást falják  fel. 

Annyira ment a pártoknak egymás el-
leni szenvedélyeskedése, hogy magában a 
parlamentben eltűnt minden tekintély, sőt 
lehetetlen a tárgyalás. A szitkozódás napról-
napra poriasabb és durvább, sőt a lárma 
és a tárgyalásoknak minél képtelenebb mó-
don való megakadályozása már oly mérve-
ket öltött, hogy az osztrák parlamentben 
való jelenetek a legvadabb keleti országok-
nak is szégyenére válnának. 

£ közben azonban az állam szekerének 
haladását egy nagy baj és veszély fenye-
geti. A végleges kiegyezés ennek az évnek 
végén lejár s ha addig valamely provisorium 
létre nem jön, megakad az állami gépezet 
A magyar országgyűlés már elfogadta  azt 
az ideiglenes rendezkedést, hogy egy évig 
maradjon minden a régi rendszer szerint Az 
osztrák parlamentben azonban a kisebbség 
mindenképen megakarja akadályozni a pro 
visoriumnak is a létrejöttét, a mi pedig al-
kotmány válságot kell hogy maga után vonja. 

Rebesgetik is mindenfelé,  hogy ha az 
osztrákok továbbra is makacskodnak, egy-
szertlen felfüggesztik  az osztrák alkotmányt 
és az uralkodó abszolút hatalmánál fogva 
fogja  a magyar törvényhozással megkötni 
az ideiglenes egyezkedést. A közkormány-
zásnak ezt a módját azonban aggodalommal 
fogja  minden lelkiismeretes politikus akczep-
tálni, mert ez megrontása volna Deák Fe-
rencz nagy müve szellemének. Deák kiegye-
zésének két óriási intézménye van, melynek 

fentartása  egyenlő nézetünk szerint a ma-
gyar nemzeti állam fentartásának  legköny-
nyebb feltételeivel.  E két intézmény pedig 
nem egyéb, mint intézményes biztosítása 
annak, hogy a magyar állatn mint önálló, 
külön állam kormányoztassák és hogy má-
sodszor. ezen kormányzás alkotmányos le-
gyen. Deák Ferencz és törvényhozó társai 
jól tudták, hogy a magyar alkotmányos kor-
mányzást még azzal is biztosítani, hogy a 
kiegyezési törvényben kikötik azt a garan-
cziát is, hogy Ausztriában is alkotmányos 
legyen a kormányzás. Mihelyt ez elesik, ki 
vagyunlnéve az egyes ember, a minden-
kori uralkodó akaratának és elhatározásának. 
A történelem azonban megtanított arra, hogy 
ez nem mindig biztositéka a magyar alkot-
mányos kormányzásnak. Már pedig Magyar-
ország nem csak alkotmányánál, de állam-
politikai missziójánál iogva is csak addig és 
akkor állhat fen  biztosan és erősen, ha a 
kormányzás alkotmányos. 

Épen ezért nem oszthatjuk azon kor-
mánypártiak örömét, kik a jelen viszonyok 
között ujonganak annak, ha az osztrákok 
parlamenti féktelen  viselkedése miatt feltüg-
gesztetnék az osztrák alkotmányosság, azt 
hivén, hogy ez által töfc'j  jogunk lenne ne-
künk magyaroknak. Ez a több jog csak a 
levegőben és a képzelődésben van, de hogy 
a veszély az alkotmányos kormányzásra nézve 
nagyobb lesz és tény legmeg lesz, ha nem is most, 
hanem az idők folyamán,  az kétségtelen, vagy 
legalább bekövetkezhető eshetőség, és épen 
ezért az osztrák alkotmányosság felfüggesz-
tése nem örvendetes esemény, ha még mind-
járt pillanatnyira több jogot is kapnánk. 
Nehéz napok a most folyók  mindenesetre a 
magyar kormányzás történetében, de azért 
higyjük és reméljük, hogy az osztrák fék. 
telenséget meg fogja  törni Badeni lemondásai 

s egy ujabb kormány megmenti az osztrák 
alkotmányosságot, a minek fennállása  ne-
künk is érdekünk. 

- A zsögöd nyomásos forda  megálla-
pítása oriikos viszálykodás tárgyát képezte a csik-
szeredai és zsögödi lakosok között, mig végre a köz-
igazgatási bizottság igazat adott november 8-iki ülé-
sén a csikszeredaiakuak és ugy a Kádár földjét, 
mint a Vészdülót kivette a nyomásos forda  rendszerből. 

— A csikszentmiklósi iskolaszék meg-
választását megsemmisítette a közigazgatási bizottság, 
mivel a képviseleti gyűlés összehívása nem történt 
24 órán belül, melyet mint minimumot a törvény 
megkövetel. A dologban az a különös, hogy a kép-
viseleti testületi ülésen jelen volt a szolgabíró is éa 
mégis megejtette a választást mire egyik bizottsági 
tag megjegyezte, hogy elég sajnos, ha törvénytudó 
ember asstistál a törvényes rendelkezések meg nem 
tartásánál. 

Nevelő intézetet kell állítani 
Csikmegyében. 

Nevelő intézet t e rve . 
Negyedik k&zlemény. 

Anópokta tás jelen ós j övő helyzete Csikban. 
Daczára az 1868-iki 38-ik törvényczikknek 

egész Magyarországon a népoktatás a nép anyagi 
helyzetétől van függővé  téve s a hol a nép jó vi-
szonyok közt él, ott a népoktatási intézmények is 
jól fejlettek,  a hol a nép szegény, ott a népokta-
tás is szegény, noha az emiitett törvényczikk az 
államnak kötelességévé teszi, hogy a népnek segít-
ségére menjen, a hol a nép anyagilag nem elég 
erős a népoktatást jól szervezni. Igaz, hogy az 
egész országban 1868-tól 1892-ig, tehát 25 esz-
tendeig csak foltozás  és toldozás történt s jól szer-
vezett elemi iskolák csak a gazdag falakban  és 
városokban keletkeztek s igy az ország egész te-
rülete körülbelül hasonló sorsban részesült, mint 
Csikmegye, de még is van a megyében egy spe-
cziális körülmény, a mi máshol ily általánosan nein 
forog  fenn.  Ugyanis egész Csikmegyében az összes 
községek iskoláit, egy-két kivételt nem számítva, 
a római kath. egyház szervezete s nekik a katho-
likus jelleget biztosította. A gyergyószentmíklósí 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Műhedvelói előadás. 

November 6-án. 
Kedves Szerkesztő lur! Állok a megbízásnak, 

melylyel szíves volt reám ruházni azt a nehéz fel-
adatot, hogy a műkedvelők előadásáról irjak. El-
képzelheti, minő nehéz feladat  volna ez egy nőnek, 
ha igaz volna a szerkesztő ur és a többi férfiak 
azon baltelfogása,  hogy a hölgyek nem igen sze-
retik egymás érdemeit igazán méltatni. Mert ha 
ez a téves felfogás  igaz volna, akkor én most le 
kellene szóljam annak a szép előadásnak a hölgy 
szereplőit. Pedig nem tehetem s ezzel megakarom 
mutatni, hogy a valódi igazságot csak a nők szok-
ták kimondani. 

Feladatom különben is nagyon megkönnyül 
azzal, hogy nem sokat kell törődjem a bírálatok-
kal csak egyszerűen ki kell írjam a páratlanul 
nagy közönség egyhangú Ítéletét. A közönség 
egyhangú bírálata pedig az, hogy a „Veresbajut" 
a műkedvelő társnlat oly szép és összhangzó elő-
adásban mutatta be, melyhez hasonlót a közönség 
nem is remélhetett. 

Azt nem moudom, hogy Lakatos Mihályné 
(Szilaj Kata), Nagy Imréné (Boglár Ágnes), 
Herczka Gyuláné (Szemes Borcsa), Pap Győrgyné 
(Sajgóné), Darvas Béláné (Sári), asszonyok és Pohl 
Jolán (Zsófi),  és Pohl Margit (Csinos Julcsa) kis-
asszonyok r e m e k e l t e k , mert e merész állítá-
somat a budapesti primadonnák egyszerűen lemo-

solyognák a mi Csillagbeli (zum goldem Stern) szerkesztő ur, egyenesen kimondom, — megint a 
színházunkat. Már pedig igen okosan tudja kedves 
szerkesztő ur, hogy egy gyenge lemosolygás többet 
árt a művészetnek, mint egy átkozott leszólás. 
Csak ez a félelem  tart vissza tehát, hogy nagyot 
ne mondjak. Pedig ugy szeretnék valami nagyot 
és kitüntetőt mondani azokról az i gazán buzgó 
hölgyekről, kik ez előadás sikerét biztosították s 
kik körül a többi szereplők sikere forgott,  s kik 
nem csak valódi gondos játékukkal, hanem a sze-
repeknek megfelelő  csinos és szinszerű öltözködé-
sükkel is biztosították a darab sikerét. 

Ha azok a színpadi díszletek is oly szépek 
volnának, mint a mennyire nem szépek, ritka ösz-
hang jellemezte volna az egész előadást. De hát 
azt mondják a műkedvelők, hogy az előadások 
jövedelmét mindig felemésztik  a különböző jótékony 
czélok s a díszleteknek egyik padlásról a másikra 
való barozolása közben támadt folytonossági  hiá 
nyai tatarozására alig marad valami. Ezt is le kell 
számítani tehát, de nem a szereplők hátiányára. 

De közben szinte elfeledkeztem  a tftbbi  sze-
replőkről. Pedig a szerkesztő ur felhatalmazott 
külön is arra, hogy a férfi  szereplőkről tetszésem 
szerint nyilatkozhatott). Igénybe is veszem a fel-
hatalmazást, de bármiként is hegyezim kritiku» 
tollamat, nem találok megróni valót. Spencz György 
(András), Péter Árpád (Ferke), Pototzky Pál (Ke-
szeg), Fischer Nándor (Bilint), Jskab János (Kop-
pancs), Darvas Béla (Veréb J.) ugy megállták 
helyűket a vidéki kritikusok nyelvén szólva, hogy 

vidéki kritikusok ismert nyelvén, — hogy mind-
nyájan kitettek magukért. Ha a többiek meg nem 
neheztelnének, azzal könyitenék nehéz feladatomon, 
hogy Darvas Béla Veréb Jankóját mégis kfflIOn 
felemlíteném,  mert az csakugyan néhol fölülmúlta 
a műkedvelővel szemben táplálható várakozást. A 
közönséget állandó derült jókedvben tartotta. 

A legsúlyosabb figyelmetlenséget  pedig akkór 
követném el, ha fel  nem említeném a kisebb sze-
repeket annyi önfeláldozással  betöltő Böjté nővé-
reket, (Gubásné, Egyleány), Ortler Ilonát (Csa-
holj né), Szvoboda Józsefet  (Tomes), Sprenez Hugót 
(Gubás) és Bocskort (Palkó), kik apró szerepük-
ben épen olyan fontos  helyet töltöttek be a darab 
sikere érdekében, mint akár a legfőbb  szereplök. 
Azért irtam, hogy „önfeláldozással"  töltötték be 
szerepök et, mert azt nagyon jól tudja a szer-
kesztő ur — maga is lehettett valamikor műked-
velő — hogy az apró szerepek után a műkedve-
lők nem nagyon kapkodnak. Éu hát nagy méltány-
lással vagyok a kisebb szereplők betöltöi iránt, 
— mert magam is voltam valaha műkedvelő. 

A darabot Lakatos Mihály ur rendezte, kit 
készséggel felhatalmazok  arra, hogy a sikerült 
előadás érdeméből az öt megillető oroszlánrészt 
kivegye. Én mint néző, legföképen  azt sajnálom^ hogy 
egy ilyen válagatott erőkből álló műkedvelő tár-
sulat oly gyéren ad alkalmat arra, hogy előadásai-
ban eyönyörködjünk. Pedig bizony, nint a mai 
estén is megmutatta, a közönség sokkal szíveseb-
ben nézi őket, mint a vándor színészeket. 

Közönség oly nafty  számmal volt jelen, milyet 
nem találók gáncsolni valót, sőt ha megengedi | a Csillag ritkán szokott látni. Egy  aanony. 

Lapunk mai számához egy fel  i v melléklet van csatolva 
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Vezér tanító pótlékát leszámítva az egész várme-
gyében az iskolák terheit a községek viselik, még 
pedig a gyergyói gazdng községek és némely ciki 
jubbuiódn aó<«ég-k kivételével kepében, tehát ter-
ményekben fizetik  a unitót, s igy nagyméretű jö-
vedrl-moHi ingadozás volna konstatálható az évi 
jövedelmekben, mint minden jövedelemben, mely a 
természet jármát nyögi. T- hat a frikmecyei  Uni-
tósag még a ross/ általános viszonyok mellett sú-
lyosbító specziális körülmények alatt is állanak, 
mert a mint a csíki papság a kepe viszonyokat 
igen jól ismeri, a kepejövedelem egyike a legmise-
rábilisabbaknak. Batrwn kimondhatlak tehát, hogy 
a csikmegyei népoktatás súlyos nehéz viszonyok 
közölt xinlödik, uiert tapasztalás l-izonyitja, h"gy 
a csikmegyei tanítói állások legtöbbje állandóan 
a tanító változásoknak van kitéve s igy a fiatal 
kezdő Unitok szamára, kiknek bármily tanultak is 
lennének, minden tapasztalata hiányzik s igy a ta-
nítás minden esetre rossz, állandóság nélküli, a 
minek következménye, hogy a népre semmi hatása 
nincs. 

Pedig nem csak szükséges, hogy a tanító ta-
pasztalatokat szerezzen, s ez vezesse őt eljárásá-
ban, hanem az is, hogy mintegy bele vénül iön fa-
Iqjánbk viszonyaiba összeforrjon  a nép lelkével s 
ezáltal mintegy összekötő kapocs legyen a nvi 'elt 
élet és népejet között s a nagy általános eszméket, 
miként Franklin a villámot, saját népe lelkébe az 
ő lelkén keresztül levezesse, s viszont mivel min-
den kis nép érlel valami gondolatot, az a gondo-
lat az ó lelkén keresztül a köz általánosba bele-
vitessék. Ezt olyan tanítók, kik ma itt pld. Csató-
szegben, holnap Gyergyó-üjfalnban  s aztán egy év 
múlva ismét máshol vannak, meg nem tehe.uk. 17 
év óta, a mi felét  se teszi egy tanító törvényes 
szolgálati idejének, volt pld. Csatószeg faluban  tud-
tommal 7 tanító, de tán több is, én ennyire bizto-
son emlékszem, s ez átlag 2 év és nem egészen 
fél  év, a mi rendkívül tönkre teszi a tanítást és 
arról, f  >gy a tanitó a népre hasson, még csak szó 
sem lehet, fihhez  szükséges egyebek közölt bizo-
nyos életkor, hogy tekintélye legyen, olyan „tani-
tócskák* nem számítanak. 

De a harmadik baj, hogy rendesen 80 nö-
vendéknél, tehát a kivételes maximumnál több van 
egy-egy osztályban. 

Igy nincs eredmény, a hol pedig ez nincs, ott 
a nép nem veszi, a tökéletes igazsága van, hogy 
nem is veheti komolyan ai iskolát. Igy a törvény 
lelketlen bellivé, lassanként teherré és igy gyűlölt 
dologgá lesz. Ez méltatlan és igazságtalan állapot 
a néppel, az állam terheit vállain bordó néppel 
szemben s ezért bátran mondom ki rosszaié íté-
letemet 

És kire? mire? kérdheti bárki. Kényes kér-
dés, de az igazság elől elzárkózni nem szabad s 
a mit igaznak hiszünk, azt mondjuk ki, mert vagy 
kimutatják, hogy nem igaz, vagy hatni fog  mint 
igazaág s mindkét esetben czélt érhetünk. 

A községek fizettek  annyit, a mennyit bírtak 
s fizetnek  ma is. A gazdagabb faluk:  Ditró, Szár-
hegy. Szentmiklós, ba nem is csapongnak, de elég 
jól fizetnek,  jeléül, hogy a melyiknek van, az ad. 

A többi faluk  is, mit csak birnak. fizetnek, 
de sehogy sem akar annyi kijönni, a mennyi elég, 
akárhogy erőltessék. Tehát kit illet amaz ítélet, 
talán a megyét, mint jogi sz-méiy: ? Az egész or-
szágban egy megye sem ad annyit nevelésre, mint 
Csik, de egy sincs kötelezve, hogy specziáliter is-
kolákat állítson, vagy segítsen. Talán az államot. 
Ez nehéz kérdés, mert igaz, hogy az allamo k 
fen  tartás nélkül kellene pld. egy Csikmegyét se-
gélyezni, hisz itt az állameszmét nem hogy külön 
kelleoe biztosítani, hanem épen Csikmegye maga 
egyik biztositéka a magyar nemzeti államnak, de 
szerencsétlenségünkre épen ellentétbe került egy-
ház és állam már régibb idd óta s az állam hatá-
rozottan befolyásra  törekszik, míg az egyház ez 
ellen mindenképen véJekezik, s igy a Csiki népis-
kolák, mind csaknem tisztán felekezetiek  a legerő-
sebb védelem alatt állanak az állami befolyást  il-
letőleg. E-> itt van a hiba. Az erdélyi egyházmegye 
nem segélyezheti az iskolákat, nincs kezéiien hala 
lom, hugy pld. a községeket pénzfizetésre  tudia 
szoritai és még kevesebb arra, hugy a javadalmak 
emelkedjenek, hanem azért lehetőleg távol igyek-
szik tartani az állam beavatkozását. Ez igazság, 
ez igy van s én ba tán saiit érdekem forog  is ve-
szélyben kimondom, mert rendkívül nagy a kérdés, 
roppant hordereje van ezen igazságnak, azt tisz-
tázni kell. tisztázni kötelesség. 

Sokkal jobb ba pld. én mondom ki, talán 
jobb volna, ha a c»ikmegyei plébános urak közül 
valamelyik nyilatkoznék ez értelemuen, mintha 
olyan találna beavatkozni, a ki vagy nem teljesen 
jártas a kérdésben, vagy tán rosszakaratú. 

Ha»ái elv nem is lorog veszélyben, mikor 
az iskolában nem tisztán r. kath. lefolyás  jut be. 
tekintve a nevelés nagy bordereiéi, én meg tndom 
érteni az Avakodást, különösen napjaiukbau, mikor 
a vallási élet uein elég szilárd. 

Nem >s az óvakodás elitélendő, hanem azon 
tétlenség hogy nem történik gondoskodás a vál-
tozott viszonyokhoz alkalmazkodásra oly értelem-
ben, hogy minden érdek teljesen biztosítva legyen. 

Mer a inióta a/. 1893 9« t. cz. létre jött, 
a mely 60 frt  aliami segély adása esetén a Unité 

megerősítésének jogát a vallás és kö/okt. minisz-
ternek tarja fenn.  azóta már amúgy is czéltalan 
az egyszerű elzárkózás, mert ba a föld  alá dugják 
is az iskolát, ugy is előkerítik azt és beavat-
koznak. 

Most tehát az eddigi tétlenség a?.zal fogja 
magát megbosszulni, bogy nem lesz lehetséges az 
iskolákat a befolyás  alul felmenteni.  Különben is 
a Un felügyelői  intézmény oly reformok  előtt áll, 
hogy az állami beavatkozás ez által intenzivebb 
leend. 

Tehát intézvényes biztosítékokra van szük-
ség. melyek már többé n>-m az iskolát, hanem a 
vallást és erkölcsöt biztosit |ák a nevelésben. E/. 
pedig ugy érhető el, ba az egyház igyekszik azt 
kivinni, hogy a mostani i«ku|ák államilag segélye-
zett felekezetiek,  tehát jól ügyelni, nem községiek 
lesznek e/után is, hanem felekezetiek  s a melyek 
ezuián álhtandók, azt igyekezzék az egyház minél 
előbb szervezni. 

Ez által elérhető lesz a 400 frt  fizetés,  60 
frt  ötödéves pótlék, őszesen 250 frt  értékben a 
mi 650 frt  végfizetés  a ezen kívül mindenütt fen-
tartandó a stollári- és fekvő  birtok jövedelem. 
Így az állam segélyez, de nem veszélyeztet semmit, 
mert a törvény tiltja pld. zsidók v. protestánsok 
alkalmazását addig, míg az iskola felekezeti;  el-
érhető ez akkor is, ba az iskola községi, de ha 
tiszta állami iskolák fognak  keletkezni, nincs ki-
zárva, bogy a somlyói gyermeket zsidó tanitó ta-
nitandja. Ezért nincs tanácsosabb, mint minden 
hitközségnek kérni a felekezeti  iskola segélyezését. 

Ua még lehet, de holnap tán ké«ő, mert 
tessék elolvasni az 1893. 26. t. cz. 16 §-át ezek 
c«ak addig lesznek enyhén alkalmazva, a mig nincs 
pénz, a mihelyt lesz, s ez pár év, az állam ön-
akaratából fog  cselekedni, a mig ba most kéretik 
a segély semmi ok nem leend az erősebb beavat-
kozásra. 

Még volna egy gondolatom, de nem tudom 
nem-e nevetséges. A 4oo frt  fizetés  rendkívül sze-
rény. Nem lehet megélni belőle. Olyan állás azon-
ban, a mely 400 trtnál, ha már rendeződik, többet 
nem bo/.na, alig van 60—70. Ezeket 500 frtra 
kipótolni, hogy a tanítónak annyi fizetése  legyen, 
mint az államnál igazán kívánatos. Nem ismerem 
a vármegye anyagi viszonyait,, de aligha nem 
volna képes a nevelési alapokból azt a 6—700 
frt  évi segélyt kiadni. Rendkívüli szolgálatot tenne 
ezzel a tanügynek, m-rt lehetséges volna a java 
tanítókat a megyében tartani meg. 

Ilyen formán  jfözaégek,  állam és vármegye 
alapitanának meg egy oly népoktatást, a milyen 
nem lenne széles e hazában, de ezzel lehetségessé 
is tennék, hogy a csiki nép minden oldalú művelt-
ség és gazdasági élet terén jelentékeny leudületel 
kapjon, csak egy jó központi szervezet kell ebhez 
s a megye haladása biztosítva volna. 

Kóródjr  Miklós. 

mi sem illusztrálja fényesebben,  mint a Székely-
Udvarhelyre való utulás, hogy t. i. ha valakinek 

( Cxikinegyébeu doháuy különlegességre van szüksége, 
üljön fel  a csiki vasútra, utazzék át Sepsiszent-
györgyön és Brassón, hol különlegességek kaphatók, 
s Uéjjasfalva  állomás érintésével tegye meg Udvar-
helyig a csaknem 24 órába kerülő költséges utat 
azért, hogy kívánságát kielégíthesse. Alig hisszük, 
hogy ezt a luxust valaki magának megengedje 1 

A csik-szeredai anyakönyvvezető tisztelet di-
jának 300 frtra  való felemelése,  tekintettel arra, 
bogy az egyéb hivatalos dolgokkal elfoglalt  tiszt-
viselők közül alkalmas anyakönyvvezető ki nem je-
lölhető, maga a város pedig vagyoutalansága miatt 
megfelelő  költségek hordozására képtelen, belügy-
miniszter uruál javaslatba hozatott. 

Ugyancsak dánfalvi  Székely András anya-
könyvvezető 60 frt  tisztelet dijának a kerületi fel-
ügyelő által javasolt, 120 frtra  való fölemelése  ja-
vaslatba hozatott. 

Csik-Szentmihály községének a szépviz-szent-
mihályi s a gyimes-középloki elöljáróságnak az ottani 
vasút állomásokon egy-egy pályaudvari postahivatal 
felállítása  iránti kérése a kolozsvári posta- és lávirda-
igazgatóságnak intézkedés végett áttétetni határoz -
tátott. 

Csik-Szectmiklós községben az iskolaszék újra 
alakítása czéljából mult bó 9-én megejtett választáB 
a választóknak nem a törvényes időben történt meg-
hívása miatt megsemmisíttetett s uj választás ren-
deltetett el. 

A CBik-szereda-gyimesi vasútépítő vállalat ter-
hére Cáikvármegyét illetőleg megállapított III-ad 
osztályú kereseti adó összege után, vállalkozók ez 
évre 1085 frt  útadó megfizetésére  köteleztettek. 

Elhatároztatott továbbá, hogy a vármegye 
posta közlekedése és vasúti menetrendjének czól-
szerübb beosztása érdekében a kereskedelemügyi 
miniszterhez felirat  intéztessék, miuek elintézésével 
a bizottság eluöke bizatott meg. — 

4 m e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b izo t t ság 
üléetéról. 

Cs.-Szereda, nov. 8. 
Szokásos havi ülését megyénk közigazgatási 

bizottsága ma tartotta meg, melyen a tagok négy-
nek kivételével jelen voltak. A gyűlés alig pár óra 
alatt végzett az előterjesztett ügyekkel, ámbár szá-
mos tárgy került napirendre. 

Az előadói jelentések egyszerűen tudomásul 
vétettek, minthogy azokban különös figyelmet  ér-
demlő mozzanatok felvéve  nem voltak ; azonban a 
főorvos  jelentéséből mint örvendetes jelenséget föl-
említhetjük, hogy a megye közegészségi viszonyai 
a mult hóban, daczára aunak, bogy Szent-Siinonon 
és Csicsóban holyagos himlóbeui betegedének for-
dultak elő, mi miatt az ujraoltást elkeltett rendelni, 
általában a megelőző havinál kedvezőbbek voltak. 

Egy másik feltűnő  jelenséget a pénzügyigazgató 
jelentéséből konstatálhatunk, mennyiben az idei szük 
termés okozta silány gazdasági és pénzviszonyok 
daczára ia október havábn 19.720 frttal  folyt  be 
több adó megyénkben az adóhivatalokhoz, mint a 
megelőző év hasonló időszakában, miból bátran kö-
vetkeztethető, hogy a pénzügyi adminisztráczió eré-
lyesebb kezekbe lett letéve a pénzügyigazgató sze-
mélyében történt változás alkalmával. 

A folyó  ügyek közül megemlítjük a követ-
kezőket : 

A m. kir. pénzügyminiszternek szeredai Jakab 
és társa kereskedő czég által dohány- és szivar 
különlegességi áruda felállítás  engedélyezése iránt 
beadott s a mult havi gyűlésből fölterjesztett  kérésre 
leérkezett elutasító válasza sajnálattal vétetett tudo-
•uásul. Az elutasításra indokul szolgál Szereda vá-
ruHiiak c-iekély számú lakossága b ebből következ 
tetve a forgalom  korlátoltsága, valamint azon téves 
felfogás,  hogy miután Csik-Szereda Udvarhelylyel 
közvetlen vasúti összeköttetésben áll B utóbbi város-
ban van különlegességi áruda; tehát onnan a kö 
aönség által igényelt czikkek beszerezhetők. Hogy 
minő nyakra tekert okoskodás szüleményu az eluta-
sítás, ahoz nem kell kommentár. Hiszen egy bizo-
nyos üzleti czikk forgalmát  osak akkor lehet meg-
ítélni, uikor annak elhelyezésére a kísérlet meg 
lett téve; de másfelöl  eme, a közlekedési viszo-
nyokat nem ismerő másik feltétel  nevetségességét 

Cftik-Momlyó  ü n n e p e . 
Magya országra szerencsés napok viradtak 

fel.  Alig hangzottak el szeptemberben Vilmos csá-
szár szavai, melyekben a magyar nemzet százados 
küzdelmeit méltányolja, midőn pár nap múlva ö 
Felsége igazán fejedelmi  ajándékkal lepte meg a 
nemzetet. Mintha hatalmas szövetségesének elis-
merő szavait akarta volna mutatni, bogy ő „a leg-
első magyar ember" szívvel-lélekkel átérti, átérzi 
a viharok mult küzdelmeit és eredményeit, tíz szo-
bor felállítását  rendelte el. Boldog az a nemzet, 
melynek ily kiváló fejedelme  vau, de boldog az a 
király is, ki a nemzet kiváló alakjainak megörö-
kítésével is biztosithatja nevének halhatatlanságát. 

Sehol sem kelthetett nagyobb lekesedést e 
dicső adomány, mint éppen az ifjúság  körében. 
Hiszen ezen osztály, a nemzet virága, az, mely e 
fejedelmi  tényben a mult idő kiváló szereplőinek 
legnagyobb elismerését láthatja s midőn a fejedelmi 
kegy pazar nyilvánításait szemléli, szivébe zárja 
azon eszméket, melyek annyi időn ál a magyar nem-
zet fenUrtói  valának. A különböző eszmék bajno-
kainak állit emléket a király s a magyar ifjúság-
nak azokban jövő hivatásának, életpályának egy-
egy utmutató oszlopát kell látnia. Igaz, hogy eddig 
is emeltek szobrokat; több kiváló költöuket és 
iróukat örökítette meg a nemzet, de ez az első 
eset, hogy királyuuk történelmünk tíz ki valló alak-
jával ajándékozza meg a nemzetet. Tehát nem 
hiába vérzett a magyarság egy évezreden át 
küzdve tatárral, törökkel, némettel s ezernyi ezn 
veszedelemmel! Nem; ime most királyunk ma^a 
örökitteti meg törtéuelmünk 10 alakját. Minden: k 
nagy ezek közül: Szent Gellért vértanú halált hal 
a keresztény hitért, melyet a magyarság szivébe 
plántálgatott, Hunyadi János Magyarországgal együtt 
Európa keleti felét  védi meg a töröktől, Tinódi 
korának eseményeit irja le s szivének mély fáidal-
mával hányja s/.emérenemzetéuek azokat a hibákat, 
melyek pusztulását okozták, Ver-őczy századokra 
szóló jogi könyvet ad nemzete kezébe, Zrínyi Mik-
lós hősies elszántsággal Szigetvár romiai alá te-
m-ikezik Bocskai István és B-il-n Gábor erdélyi 
feiedelmek  a magyar alkotmány hatalmas barezo-
sai, Pázmány Péter bi'ornok és esztergomi érsek 
az elébb hattérbe szorított katbolikus vallást ismét 
régi jogaiba, régi méltóságába helyezi vissza, Pálly 
János gróf  a szathmári béke szerzője, Mária Te-
réziának jobb keze ugy aunyira, hogy a kegyes 
királynő apjáuak hitta a végül Anonymus vagy a 
mint ujabban kiderült Adorján III. Bélának jegy-
zője később erdélyi püspök a bonfoglalást  irta meg. 

E nemes királyi e l h a t á r o z á s ; ól nem feledkez-
hetett meg a csiksomlyói gimnázium sem akkor, mi-
dőn egxntial Szent Imréitek, mint az intézet védő 
szentjének, ünnepét ülte. 

Általában mmden intézeti ünnepélynek igen 
szép rendeltetése van : egy részt, hogy meggyőzze 
a közönséget ifju^águuk  a maga életrevalóságáról, 
más részt az üunepélyen elért siker a jövőre nézve 
hathatos buzdításul szolgáljon. E kettős czél elé-
résére először is. utoljára is közönség kell. Ez a 
fiatalság  serkentője s nem az üres terem. 

Sajnálattal kellett látni, hogy mindazok, kik 
e tősgykeres székely gimnázium iránt érdeklődnek, 
legnagyobb részben távol voltak. Csak sajuáikatjAk, 
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hogy e lélekemelő ünnepélyen fiatalságunk  élessé-
geiről nem győződhettek meg s magoknak nem 
szereztek élvezetet. Dicséretet érdemelnek a hely-
beli és szeredai hölgyek, kik oly szép számban je-
lentek meg, továbbá Madár Mihály felső  népiskolai 
és Karcsány János képezdei igazgatók, kik tanít-
ványaikkal szaporították az ünneplő közönséget. 

Maga az ünnepély d. e. 9 órakor ünnepélyes 
szent misével kezdődött, melynek végeztével a 
csinosan feldíszített  rajzterembe vonult a közönség. 
Bevezetésül a gimn. ifjúság  vegyes kara a Szent 
Imréhez szóló régi, gyönyörű egyházi énekeket adta 
elö. Azután Daradics Félix VIII. o. t. tartott Szent 
Imréről szép beszédet, melyben a szent itju eré-
nyeit magasztalta s az ifjúságnak  követésre aján-
lotta; „Az éj" cz. zenedarab eljátszása után Fü-
löp Kémuel VII. o. t. szavalta el tiszta, érzelmes 
hangon Földvári István „Szent István* cz. költe-
ményét. Az ifjúság  jól begyakorolt férfikara  Hofter-
töl adott elő szép „Népdalegyveleg"-et. Szász 
Gyula VIII. o. t. kiváló sikerrel szavalta el End-
rödi Sándor költeményét „A czelli bucsut", mely 
Mária egyik csodatételét tartalmazza. Az ifjúság 
kisebb zenekara igen képzett tagokból áll, szebb-
nél szebb nótákkal ragadta el a közönséget. 
Kassai Lajos főgimn.  tanár előbb felolvasta  ö fel-
sége legmagasabb kéziratát, melyben a tiz szobor 
felállítását  elrendelte, azután áttért a tiz kiváló 
alak jellemzésére s mély tudással és körültekintés-
sel emelte ki a legkegyelmesebb királyi elhatáro-
zás jelentőségét. Mihálovich Király-himnusának si-
került előadása után Pitt-r Ferencz VIII. o. t 
igen szép sikerrel szavalta el Fejes Istvántól „A 
tizek szobra" cz. költeményét. A Rákóczi induló, 
melyet az ifjúság  zenekara játszott, fejezte  be az 
igen szépen sikerült ünnepélyt. 

Tanuló iifjuságunk  újból jelét adta kiváló ké-
pességeinek. Öröm látni mennyire lelkesedik a mult 
emlékei iránt s minő odaadó törekvéssel irparko-
dik leróni a kegyelet adéját Csak előre „S a haza 
fényre  derül I". 

Járókelő. 

Botrány és verekedés az imaházban. 
Imaháznak nevezik tudvalevőleg azt a há-

zat, a hol a zsidók szombat és ünnepnapjaikon 
ájtatoskodásra összegyűlnek. Jelentékeny számú 
hitsorsos által lakott . .'.,-osokban a hitközség va-
gyonából emelt épületek szolgálnak ily czélra, 
ellenben kisebb városokban bérházat jelölnek 
meg s rendeznek be imaháznak, mely épület a 
hitközség tagjainak szerény méretű áldozatkész-
ségét véve figyelembe,  nem csak ájtatos czélokra, 
hanem sokszor iskola helyiségül, de legtöbbször 
gyűlés helyéül szolgál. Csik-Szeredában 3 év 
óta áll fenn  az izraelita hitközség, teljesen auto-
nom szervezettel, felsőbb  hatóságilag megerősí-
tett alapszabályokkal. Ép a mult hó folyamán 
ejtetett meg a hitközségi elöljáróknak és a kép-
viselőtestületnek ujabbi választása, mely az alap-
szabályoknak megfelelően  történt ugyan, de mi-
után a hitközség megalapítása körül érdemekkel 
biró elóljárósági tagok közül — főleg  maradisá-
guk s a régi szervezethez való szivós ragaszko-
dásuk miatt — néhányan a választásnál kibuktak 
s látszólag az úgynevezett „haladók pártja" ju-
tott a rúdra, elóbbnevezettek s utóbbiak között 
a hitközség romlására és kárára aknaharcz fej-
lődött ki, mely a folyó  hó 5-én vasárnap délután 
2 órakor az imaházban tartott közgyűlés alkal-
mából váratlanul vulkánikus tünetekkel tört ki. 
Alig nyitotta meg az elnök az ülést, a csata elő-
őrsei egy-egy bombához hasonló szólammal fel-
és közbeszólásra késztették egyikét-másikát, a 
vihar — mielőtt az elnök a rendet helyreállít-
hatta volna — pillanat alatt a harezoló felek 
között kitört, öklök és botok emelkedtek, — 
mint hajdan az ónodi országgyűlésen, jelenleg az 
osztrák parlamentben, — melynek eredményét 
emlékül viselik a bekötött fejű  hitsorsosok! A ma-
gukról s a hitközség reputácziójáról megfeledke-
zett botrány hósök szégyeljék magukat! Még 
egy ilyen gyűlés . . s a hitközség feloszlatta-
tik! Vegyék tudomásul! 

Borsay. 

K Ü L Ö S I F É L É K . 
— Kinevezések ós helyettesítések. Vár-

megyénk főispánja  a csíkszeredai közkorház bete-
geinek kezelésével ideiglenesen meghízva volt Dr. 
Filep Sándor felcsiki  járás orvosi állandóan kor-
házi orvossá nevezte ki, a megüresedett felcsiki 
járás orvosi állásra pedig Dr. Berger Leo alcsik' 
járás orvost helyezte át. — Ezzel egyidejűleg a 
Bartalis Ágostnak főszolgabíróvá  történt megvá. 
lasztása folytán  üresedésbe jött III-ad aljegyzői 
állásra ideiglenes minőségben a felcsiki  járásba 
beosztva volt Becze Imre szolgabírót, ennek helyébe 
pedig ugyancsak ideiglenes minőségben Lázár Mik-
lós közigazgatási gyakornok, tiszteletbeli aljegyzőt 
helyettesitette. 

— Eljegyzések. Gáspár István a gyergyó-
uentmiklóai kir. járásbiróság fiatal  albirája október 

hó 31 én tartotta eljegyzési ünnepélyét Szakula Ilo-
nával, Szekula János kereskedő kedves és szép 
leányával Gyergyószentmiklóson. — Gránosz Bogdán 
kedvelt gyógyszerészünk szeretetre méltó leányával 
Eránosz Lujzával Lázár Viktor kereskedő november 
hó 7-én váltott jegyet. Szerencset kívánunk. 

— Küldöttség a közoktatásügyi mi-
niszter úrhoz. A Gyergyó-Szentmiklóson felállí-
tandó állami algiranázum ügyében a f.  évi aug hó 
1-én tartott értekezlet határozata szerint a kér-
vényt a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter urnák egy küldöttség fogja  átadni. A bizottság 
elnöksége a megválasztott tagokhoz már szét kül-
dötte az elindulásról szóló értesítést: mely szerint 
a küldöttség a főispán  ur őméltóságának vezetése 
alatt f.  hó 95-én indul és 27 én d. e. 9 órakor 
Budapesten a „Redouf-ban  gyülekezik, a honnan 
a kihallgatásra megy. A bizottság határozata sze-
rint a tagok saját kööltségűken teszik meg az utat, 
azonban nem zárja ki, hogy az egyes községek 
képviselőtestületei saját kebelükből tagokat ki ne 
küldhessenek. Sőt ezt — ugy látszik meg is 
kell tenni, mert előre látbátó, egy- két egyén, a 
kik sajátjukból fedezhetik  az uti költséget. Már 
pedig arra kellene törekedni, hogy a küldöttség 
külsőleg, számra nézve is méltó kifejezője  lehessen 
az ügynek s az iskola iránti közohajnak. Tegyen 
meg tehát minden lehetőtt a gyergyói társadalom 
és tegyenek meg a községek is, a jó példával jár-
jon elö Gyergyó-Szentmiklós, hogy a küldöttség 
megalakítása sikerüljön, mert a főispán  ur vezetése 
alatt csakis egy insponáló küldöttség jelenhet meg 
a minisztériumban A küldöttségnek pedig figyel-
mébe ajánljuk, hogy az államtitkár ur előtt is je-
lenjék meg. 

— Az oltár-egylet és élőképei. Csik-
Szereda városában valóságos forrongást  idézett elő 
azon tervezet, hogy az Oltár-egylet saját alapja 
javára egy élőkép cziklust akar a közönségnek be-
mutatni, mely élőképeknek anyagát állítólag Dela 
Motte Fonque „Undine* regéje képezné. Panaszok 
jöttek és fenyegetések  szerkesztőségünkhöz, hogy 
Csik-Szeredában csakis magyar tárgyú élőképek be-
mutatása engedhető meg, sót olyan fenyegetés  is 
hallatszott, hogy az ifjúság  az esetre, ha az Oltár 
egylet megmarad Bzándéka mellett, tüntetést rendez 
az előadás ellen. Készünkről ezt az eljárást semmi-
képen sem tartjuk korrektnek, mert először is a mi 
szép, az mindig szép marad, ha annak anyaga akár 
német, akár franczia,  svéd vagy muszka is. Másod-
szor, ha a közreműködő vagy tervező nók esetleg 
nem jól választották is meg az élő kép tárgyat, 
akkor is a férd  s különösen a magyar ember sokkal 
több udvariassággal viseltetik a női nem iránt, hogy 
sem ellene kellemetlen tüntetés félébe  belemehetne. 
De másrészt az is igaz, hogy egy német, franczia, 
vagy bármely idegen rege tárgyát éló képekben 
Csik-Szeredában bemutatni nem tartozik a legsze-
rencsésebb gondolatok közé. Mi ugyanis egy élőkép 
bemutatásának czélja? Az, hogy a közönség gyö-
nyörködjék a látományon. Már most, ha a közönség-
nek 90 százaléka nem ismeri az élókép tárgyát és 
anyagát, akkor csak az ott mutatkozó egyéneket 
látja, a mihez nem szükségei a drága belépti jegy 
és továbbá nem ismervén azt a tárgyat, a mit az 
élókép ábrázolni hivatva van, a mi pedig a szellemi 
gyönyörnek nagyobb részét teszi ki, nyilvánvalóan 
a hatás is csekély, sót esetleg elégületlenséget szül. 
Épen azért mi is azt ajánljuk a rendezők figyel-
mébe, hogy ha az ember Rómában él, római szo-
kások szerint éJjeu és miután mi Csíkban, vagy 
legalább is a közönségnek 90 százaléka, csak akkor 
élvezhetünk teljesen, ba az éló kép tárgyát és anya-
gát jól ismerjük, válaszszauak bemutatásuk tárgyául 
a magyar történelemből oly jel esetet, mely egy szép 
élő kép keretéül Bzolgálhat, ha mindjárt annak árán 
is, hogy ez valamivel többe fog  kerülni. 

— Bucsu bankett . Köllő Ignácz gyergyó-
szentmiklósi kir. aljárásbirónak Maros-Vásárhelyre 
törvényszéki bírónak történt kinevezése következ-
tében Gyergyó-Szentmiklóson november 2-án este 
nagyszámú tisztelői és baráti diszes bankettet 
rendeztek tiszteletére a Laurenczy-féle  vendég-
lőben. Jelen voltak a kir. járásbiróság összes 
tisztviselői, a kir. adóhivatal tiszti kara, ügyvé-
dek, erdészeti tisztviselők, kereskedők, szóval 
Gyergyó-Szentmiklós intelligens közönsége, a vi-
dékről ís mint Alfalu,  Ditró, Szárhegy, Remete, 
Újfalu,  Csomafalva  és Tekerópatak számosan jöt-
tek el, hogy szerencsekivánatukat és egyúttal 
bucsut mondjanak a mindenki által tisztelt és 
közbecsülésben levő birónak. Első felköszöntőt  a 
3-ik fogás  után a gy.-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság derék bírája Szász István mondotta az 
ünnepeltre, éltetvén ót s szép szavakban üdvö-
zölte. Volt még sok pohárköszöntő, ezek közül 
felemlítjük  Köllő Ignácz bucsu köszöntőit és Gö-
rög Joáchiraét, ki szép beszédben méltatta a kine-
vezett törvényszéki birónak mindenkihez tanúsított 
egyforma  szívességét és barátságát. A társaság a 
késő éjjelig együtt volt s vett '. acsut Köllő Ig-
nácz bírótól, ki másnap uj állomáshelyére Maros-
Vásárhelyre családjával együtt el is utazott. 
Kívánunk uj pályáján a legjobb szerencsét és 
megelégedést 

— Tanügy. Tisztelettel értesítem a tanon-
czokat tartó iparos és kereskedő arakot) hogy a 
folyó  hó 15-én megnyitandó iparos iskolába a be-
íratások folyó  hó 11, IS* és 13 napjain eszközöl-
tetnek d. e. 11 órától délutáni 1 óráig. Felhívom 
az érdekelteket, hogy tanonczaikat nevezett napo-
kon annál is inkább beíratni szíveskedjenek, mert 
a mulasztókkal szemben az lfcí>4.  évi XVII. t. cz. 
büntető határozaatai szigorúan fognak  alkalmaz-
tatni. Tandíj 1 frt,  beiratásidij 20 kr. Ezen össze-
get, valamint az eddigi tannlmányairól szóló bizo-
ny itványt a tanonczok magukal hozni tartoznak. 
Csik Szeredán, 1887. november 8-án, Lakatos Mi-
hály ipariskolai igazgató. 

— Tanitógyülés. A „Csíki róm. kath. ta-
nitó egyesület" kászon-alcsiki járásköre őszi gyű-
lését f.  évi november hó 16-án Csík-Tusnádon tartja 
meg, melyre a kör tagjait s a tanügybarátokat 
tisztelettel meghívom. A gyűlést 9 órakor kezdődő 
s néhai Földes Józséf  képezdei igazgató lelkiüdvó-
ért tartsndo ünnepélyes requiem előzi meg. A gyű* 
lés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. A molt gyű-
lés j.-könyvének falolvasása  és hitelesítése. 3. Gya-
korlati tanitást tartanak: Ferenczi Ignácz és Ta-
más Imre tusnádi tanitók. 4. A gyakorlati tanítások 
zártkörű bírálata. 5. Szaval: Todor Miklós szent-
györgyi tanitó. 6. Elnöki jelentések. 7. Felolvasást 
tart: Füstös Sándor szentgyörgyi tanitó. 8. A kath. 
tanitók orsz. segélyalapjába, valamint a tanitó 
egyesület czéljaira a tagdijak beszedése. 9. Indít-
ványok. Csik-Szentgyörgyön, 1897. november 6-án 
Baka József  j.-köri elnök. 

— Meghívó. A gyergyói róm. kath. tanító-
egyesület évnegyedes rendes közgyűlését f.  évi 
november hó l ţ én d. e. 9 órától kezdődőleg gy.-
Remetén fogja  megtartani, melyre a t. tagokat éa 
a tanügybarátait tisztelettel meghívjuk. Tárgysoro-
zat. 1. Szent mise halgatás. 2. Gyakorlati tanitást 
tartanak: Molnár Károly a természetrajzból az V. 
fiúosztályban;  Molnár Károlyné a földrajzból  a IV-ik 
leány osztályban; Gecző Roza a beszéd- és értelem 
gyakorlatokból az I-ső leányosztályban; Petres 
József  II. fiúosztályban  a számtanból; Ferenczi 
József  a II. osztályban a nyelvtanból. 3. Elnöki 
megnyitó beszéd. 4. A mnlt gyűlés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítése. 5. A gyakorlati tanítások megbi-
rálása. 6. Könyvtárnoki jelentés. 7. Önképzőköri 
jelentések. 8. Indítványok. Gyergyó-Szentmiklóson, 
1897. november 3-án, Vértes Lajos elnök. Olajos 
Farkas főjegyző. 

— Marharakodó állomások. A magyar 
államvasutak igazgatóságának előterjesztése folytán 
a kereskedelmi miniszter a szereda-gyimesi vasút-
vonal mentén lévó szépviz-szentmihályi éa caikgyi-
mesi állomásokat vasúti marharakodó helyekül je-
lölte ki, hová a szakértőt teendők teljesítésére Ke' 
resztes Antal megyei állatorvost hozta a megye alispánja 
javaslatba. 

— Fogyasztási és i taladók bérbe 
adása 1898-ra. A székely-udvarhelyi magy. kir. 
pénzügyigazgatóság részéről kibocsátott árverési hir-
detmény szerint az alábbi községek területén a 
b o r i t a l a d ó , h u s f o g y a s z t á s i  adó, czu-
ko.- f o g y a s z t á s i  adó, s ö r i t a l a d ó éa 
s z e s z i t a l m é r é s i adó iránti beszedési jog 
ezen igazgatóság irodavezetöségénél és a pénzügyőri 
biztosságoknál betekinthető feltételek  alatt nyilvános 
árverés utján 1898-ra haazonbérbe adatik. A község 
mint erkölcsi testület a kikiáltási árnak Ígérete mel-
lett az árverést megelőző 6 nappal a bérletet meg-
válthatja, de ha a község csoportban van foglalva, 
ugy a megváltást csak ugy teheti, ha a csoportban 
foglalt  többi községek is hajlandók a megváltásra, 
írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,  melyek szabály-
szerűen kiállítva ÓB az alant felsorolt  kikiáltási ár 
lU°/o bánatpénzzel ellátva, legkéaóbben az árverési 
napon az árverést megelőző óráig ezen kir. pénzügy-
igazgatóság főnökénél  benyújthatók. Kikiáltási ár 
egy évre a fogyasztási  és italmérési adókra Caik-
Szentkirály külön 3583 frt  99 kr. Csik-Szeutimre 
1713 frt  52 kr, Csik-Szentsimon 2795 frt  73 kr, 
Csik-Csatószeg együtt is 1446 frt  14 kr. Caik-Ve-
rebes 482 frt  90 kr, Csik-Tuanád (Ó, uj) 8747 frt 
26 kr, Csik-Tasnári (Alvég) 6306 frt  48 kr, Csik-
Lázárfalva  együtt is 688 frt  47 kr. Csik-Qyimeabükk 
8662 frt  99 kr, Csik-Gyimesfelsőlok  8442 frt  67 
kr, Csik-Gyimesközéplok együtt 4366 frt  68 kr; 
az árverés natárnapja november 13-án d e. 9 óra-
kor. Csik-Szépviz 10641 frt  12 kr, Caik-Szentmihály-
Ajnád 12128 frt  91 kr, Csik-Szentmiklós 1846 frt 
64 kr, Csik-Borzsova együtt vagy külön 700 frt  60 
kr. Csik-Csicsó 2464 frt  55 kr, Ceik-Madéfalva  együtt 
is 4422 frt  63 kr. Csik-Rákos 1689 frt  27 kr, Csik-
Göröcsfalva  679 frt  81 kr, Csik-Vacaárcai együtt 
616 frt  23 kr, utóbbi 0 községre nézve ai árverés 
határnapja november 16-én d. e. 9 óra. 

— Bál csik-szentgyörgyön. A csikszent-
györgyi fiatalság  által f.  évi október hő 30-án ren-
dezett hál alkalmával befolyt  összesen 62 frt  60 
kr és pedig jegyekből 48 frt  30, felűlflzetésekből 
14 frt  30 kr. Kiadás volt 5'. frt  1 kr s így a 
tisztajövedelem 11 frt  69 kr. A rendezőség e 
helyen mond hálás köszönetet a telülflzető  közön-
ségnek. 
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— Megrendítő haláleset. Csik-Szentimrén 
özvegy H*jdn Janosné szül: Kolumhán Bx'hála 
66 éves asszony f.  évi oktoher hó 31-én a tem-
plomba indoli » a mint az Olt folyón  ét akart menni, 
beleszédült a vízbe a ott le'te halálál. Az általáno-
san becsült. jotékonyságárol ismert nő szerencsét-
len hxlála rendkiv&l nagy részvétet keltett a köz-
ség Ö!*tfzes  lakóion. 

— A „Vasárnap Lapok" 3t-ik számát 
veHüb. Oly változatos, oly szép kiállítású ez az u|-
ság, hogy nem ajánlhatjuak eléggé tisztelt olvasóink-
nak szíves figyelmébe.  Íme a legutóbbi szám tartalma: 
Emlék-versek. 23 emlékkönyvbe való költemény, irta 
Pap Zoltán. — A clownherczegné, elbeszélés Rexa De-
zső-tól. — Paiaaztszerelem, rajz, Kazal Lenkó-tól. 
Árulás, elbeszélés, folytatás.  Prém József-tói.  — Bu-
dapest uj polgármestere (arczképével). — Az én 
nagybátyám, humoreszk, Qéezy István-tól. — Kapi-
tulált a czitadella, Boderic-tAI. — A priinadonnaférjek 
Salamou Ödön től. — Gelléri Mór (arczképével). — 
HazafTy-aaság,  Lazzaroni-tól. — A déserteur. — Négy 
uj darab, —z.—a.-tól — Különfélék:  irodalom, ve-
gyes, képeinkhez, talányok. Képei: A lebontásra 
készen álló czitadellát 5 kölönféle  fényképfölvételben 
mutatja be a „Vasárnapi Lapok* e heti száma. Meg-
említjük még a következő képeket: Hegyi patak 
Herczegovinában czimü gyönyörű tájkép; futó  vad-
kanok, szép vadászkép ; vadászat sólyommal. Két csa-
taképet találunk-e lapban, melyek mutatványok a 
most megindult „1648 * vállalatból; az egyik csa-
takép utczai harczot ábrázol Hatvannál, a másik a 
peredi cBata. — Haberhauer-nek, a most megválasz-
tott fővárosi  polgármesternek, s Gelléri Mórna':. az 
országos iparegyesület uj igazgatójának arczképct is 
hozza e szám. — Szóval: aktuális és szép újság ez 
a .Vasárnapi Lapok*, amellett olcsó: évnegyedre 
2 frt.  — Megreudelhető a kiadóvállalatnál: „Köny-
ves Kálmán" magyar irodalmi és könyvkereskedési 
részvénytársaság, Kerepesi-ut 17. Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, ha ez iránt 2 krt le-
velezőlapon hozzá fordnlnak.  Aki e lapot megismeri, 
aligha óhajtja tőle megválni. 
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Árverési hirdetmény. 
, Jolii t kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

r. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 2208 —1897. 
sz<niu végzése állal Szal'ó Marton javára Csik-
Osicsó községe ellen 58 frt  tőke erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 310 frtra  becsült magmarhákból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 4118—'897. sz. kiküldést 
rendelő vév/.és folytan  a helyszínén, vagyis Csik-
Csicsó kö'séghá'ánál leendő es/.közlésére 1897 
evi november hó 23-ik napjának délelőtt 9 óraja 
határidőül kitü/.etik és ah >z a v^nni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az 
érintett ingzságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. cz. 107. § a él telmében a legtöbben Ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX tcz. 108. § han megállapított feltételek 
szerint lesz k'fi/.etendő. 

Kelt Csik-Szereaán, 1897. november 7-én. 

Szőllőssy Ferencz, 
kir. bir. végrehajtó. 
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N é h á n y s z ó m a g y a r h a z á m fiaihoz! 
A ki fájdalma  emlékeit őrzi lelkében, az a 

múltban él és nem gondol arra, hogy a fájdalmak 
a jövő reményeit rejtik magukban. 

Sokáig nem tudtam fölocsudni  az érzelmek le-
sájtó erejétől és fölemelkedni  ama gondolatra, hogy 
as én nagy hősöm s a többi nagyok nem a hitvesé, 
uem a családé csupán, hanem az egész nemzet jövő 
sorsát befolyásoló  szent áldozatok. 

De immár érzem, hogy ugy kell lenni, mert 
látom a nemzet megizmosodását s tudom, bogy ezen 
megizmosodás forrása  az 1848-ban kivívott s az 
1849-iki véráldozatokkal megpecsételt alkotmányos 
szabadság. 

Ezért a legigazabb öröm és a legmelegebb hála 
érzete szálta meg lelkemet, a mikor személyesen 
meggyőződtem arról, hogy aradi Kölesei Egyesület 
áldozatokat nem kiméivé, dicsó szabadsághatezunk 
ezernyi éa ezernyi emléktárgyát egybe gyűjtötte és 
megalkotta Aradon az egész nemzet méltó büsz-
keségét : S z a b a d a á g h a r c z u n k e m l é k t á r -
g y a i n a k o r s z á g o s muzeumát. 

E muzeumban helyeztem el én is dicső emlé-
kű férjem  Damjanich János tábornok után fenmaradt 
és birtokomban volt emléktárgyakat. 

E derék egyesület a szabadságharcz szétszórt 
emléktárgyainak egybegyűjtésével nem elégszik meg, 
feladatául  tűzte ki azt is, hogy a szabadságharcz 
vértanúinak és a nemzet kegyeletét kifejező  mauzó-
leumot állit, templomot a vértanuk hamvaival falai 
között, hogy legyen szivet betöltő, hazát megoltal-
mazni tanitó példa a haza minden gyermekének. 

Az aradi Kölcsey Egyesület a szép terv meg-
valsitására nem alamizsnát koldul, hanem megvé-
telre ajánlja Zichy Mihálynak „ 1848 és 1867" fel-
iratú remek allegorikus képeit, hogy ez uton is gyara-
pítsa alaptökéjét s igy a szabadságharcz ötvenedik 
évfordulója  alkalmiból a mauzóleum alapkövét lete-
hease, a mely mauzóleum szentélyében a vértanuk 
hamvai, — termeiben pedig a szabadságharcz idejé-
ből fenmaradt  ereklyék lesznek méltó múdon el 
helyezve. 

E vállalat sikere érdekében közben járásomat 
kérte ki e derék Egyesület. 

Mit mondhatok egyebet, mint azt, hogy az ara-
diak magasztos tervét szivem mélyéből üdvözlöm, — 
helyeslem a czélt s a megvalósításnak ép oly szép 
izlóaael, mint a ozéllal egybehangzólag megválasztott 
eszközeit Zichy Mihálynak remek szinnyomatu ké-
peit minden hazafinak  figyelmébe  és pártfogásába 
melegen ajánlom. 

Damjanich János  özvegye. 

FELELrts SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FÓMUNKATARM GYERGYOBAN: 

V É B T E S L A J O S . 
KIADÓ- fa  LAPTULAJDOHOM: 

GYÖRGY JAKAB MÁRTON. 
Nyomatott Csik-Szeredában a 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a tölgyesi 
Hasszán Mahmed végrebHjtatónak Bartis Ignácz 
tölgyesi lakos végrehajtást szenvedő elleni 600 frt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergvószent-
miklósi kir. járásbiróság területén levő Tölgyes 
község határán fekvő  a felsőtölgyesi  424 aztjkvben 
foglalt  2996. 2996. hrsz. alatti 276 frt,  3022 bvsz. 
alatti 27 frt  becsértékű, az alsótölgyesi 161 sz. 

tjkvben foglalt  340/a hrsz. alatti 140 frt  és 413, 
414 a. 414/b hrsz. alatti 137 fit  becsértékü egész 
ingatlanukra ezen becsértékben az árverést ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. 
evi novembor hó 25-ik napjan dalelőtti 9 órakor 
Tölgyes kö/ség hazánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni tognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan ok becsárának 10 /̂o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényezikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy-minisztert rende-
let 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgállatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyegyó-S zentmik lós, 1897. juliushó26. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Vadakat lőve 
egészen tilalmig bármily mennyiségben 
legjobb árak mellett bevesszük és pedig: 
őzeket felbontva  bőrrel egyiitt mérve kilón-
ként 50 kr. Magyarós tyúk, császár madár 
darabonkint 60 kr. Fogolymadarakot dara-
bonként 45 krért 

Vasúton vagy postautánvét mellett bér-
mentve beküldendő 

1 - 3 

K u Hchmaii-t«>nt v é r e k 
vad- és hentes-üzlete 

B r a a s ó . 

AZ ERDÉLYI RÉSZEK LEGÚJABBAN BERENDEZETT 
u f 

KÖNYVKÖTÉSZETE. 
<s s ) 

Tisztelettel ajánlom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek, állami és ma-
gánbivatalok, tanodák, könyvtárak, pénzintézetek elöljáróinak a mai kor igényeinek leg-
jobban megfelelő  jól berendezett 

"" Könyvkötő üzletemet. _ 
Legjutányosabb árban készítek minden könyvkötészeti szakba vágó munkát, a leg-

egyszerűbb kötístól a legdíszesebbig. 

Diszkötésü minták bármikor betekinthetők lakásoman 
(Csik-Szeredában, templom-utcza Borbáth-féle  ház.J 

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan teljesítek, melynéltogva uzy a vidéki, 
mint a helybeli nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kéri kiváló tisztelettel 

LÉTZ JÁNOS. 

A „The Gresham11 
A V G O l i É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G 

Xjoia.d.Qn.'bsua. 
(alapíttatott: 1848. évben) 

folyó  évi szeptember hó 1-étől kezdve életbe léptette az uj 

Jelzálog-kölcsön biz tos i tás i módozatot, 
a mely lehelövé teszi minden föld-,  vagy bázbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, hogy egy ilyen jelzálog-kölcsön bizto-itás megkötése által, csekély díjfizetés  ellen 
nében családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztés-
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesei 

maradion a családnak. 
Ilyen jelzálog-kölcsön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi dij »|lenében 

azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerző lő félnek  a kölcsön-törlesztési 
időtartamon helül barmikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget 
az illető kölcsönadó peu/.intézetnek azonnal visszafizeti  és a családot a tehermentes birtok 
élvezetébe iul tatja. 

E/.eu biztosításnak megkötésénél teljesen mindegy, hogy a kftlc*ön  mostani avagy régibb 
keletű, mivel az évi dij csak a meg hatrálékos időtartam alapján számíttatik. 

A feltételek  világosak és miudeuki által könnyen megértbelök. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes lölvilágositásokkal szolgál: 
a ,.T1»«* G r a h a m * ' a n g o l é le ib lz ln i ihá l»r«M«ág 
Jelzálog-kölosön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

6 12 
Szepessy Lajos, 

Eolossvár t t , Trenosón- tór 1. aa., (saját ház.) 

lautulnidonoN és kiadó Oyörgvjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" november 10-iki 45-ik számához. 
Ss. 776/1897. vb. 

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

t-cz 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 4343 - 1897. 
számú végzése által Zakariás Kristóf  javára Jáni 
István Péter ellen 290 frt  tőke, ennek 1894. évi 
jannár hó 30 napjától számítandó 6°/, kamatai és 
eddig összesen 55 frt  50 kr perköltség követelés 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt  és 614 frtra  becsült szarvasmar 
bák, juhok és szénatermésből álló ingóságok nyil-
vános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2687—1897. sz. végzés 
folytán  a helyszínén vagyis Csikgyímesfelsőlokon 
saját lakásán leendő eszközlésére 1897-ik évi no-
veaker hó 15-lk napjának délelőtti 10 óraja határ 
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen-
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érin-
tett ingóságok 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 180. 
§-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól 
is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi november 2-án 
Szóllősy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 776—1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirt kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. 

t. cz. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság, 2207—1897 
számn végzése által Erőss Miklós javára Csík-
Szentmiklós község ellen 56 frt  tőke, ennek 1892. 
évi jnnins hó 93-ik napjától számítandó 6°/o ka-
matai és eddig összesen 36 frt  96 kr. perköltség 
követelés és erejéig elrendelt kielégítési végrehaj-
tás alkalmával biróilag lefoglalt  és 400 frtra  be-
csült magmarhákból álló ingóságok nyilvános ár-
verés ntján eladatnak. 

Mely árverésnek a 3699—1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén vagyis Csik-
•zentmiklóson a községházánál leendő eszközlésére 
1897. évi f>"vamber  hó 23-ik napjának délutáni 2 
Óra|a hataridóül kitüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
bogy hogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1897. november hó 7-én. 
Szóllőssy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gj ergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklosi Hitelintézet végrebajtatónak vár-
hegyi üzsika Vasziné sz. Bak Tonnszia végrehaj-
tást szenvedő elleni 990 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir, járásbíró-
ság területén levő Várhegy község határán fekvő 
a remetei 9061 sz. tjkvben foglalt  14291 — 14296. 
hrsz. alatti 70 frt,  14778, 14803 hrsz. alatti 60 
frt,  16689—15691 hrsz. a. 60 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra ezen becsértékekben és a 9174. sz. 
tjkvben foglalt  16187, 1618H hrsz. alatti ingatlan 
térbaszonőlvezeti jogára 31 frtban,  15699, 16600 
hrsz. alatti ingatlan térhaszonélvezeti jogára 102 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1897 évi deczember hó 16-ik napján 
délelőtt 9 órakor Várbegy községházánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kell igazságOgyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-c/. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Oyergyó-Szentmiklós, 1897. évi julins hó 
8-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Páll Venezel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 3799-897. llkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Leicht Károly 
végrehajtatónak l>r. Bocskor Béla végrehajtás, szen-
vedő elleni 4600 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében az árverést a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén levő Csik-Csicsó, Csík-
Dánfalva,  Csik-Jenőfalva  és Cxik-Szentmihaly köz-
ségek határán fekvő  és pedig a csikcsicsói 1802 
sztjkvben A f  1 rsz. 360 és 361/« hrsz. alatt 
foglalt  Dr. Bocskor Béla nevére felvett  ingatlanra 
19 frtban,  továbbá a 10/so részben özv. Balázs 
Antalné szül. Gidró Terézia V20—V20 részben 
Both Péterné szül. Balázs Rozália és Csáki Jó-
zsefné  szül. Balázs Józefa  8/ÍO részben Balázs An-
tal (kinek neje Antal Márczella) és 6/ao részben 
dr. Bocskor Béla nevén álló csikdánfalvi  113 sz. 
tjkvben A f  alatt foglalt  alább megnevezett in-
gatlanoknak, nemcsak végrehajtást szenvedőt illető 
hányadára, hanem az 1881 LX. t. cz. 156 §-ának 
a) és d) pontja alapján a most megnevezeti társ-
tulajdonosokat illető hányadokra is, azaz az in-
gatlanok egészére és pedig; az A -j- 1 rsz. 
221—924 hrsz. a foglalt  társas beltelekre 181 frt 
a 2 rsz. 306 hisz. a. kertre 8 frt,  a 3 rsz. 799 
hrsz. kertre 6 frt,  a 4 rsz. 901 hrsz. szántóm 5 
az 5 rsz. 1138—1139 hrsz. szántóra és kaszálóra 
9 frt,  a 6 rsz. 1230 hrsz. szántóra 2 frt,  a 8 rsz. 
2128. hrsz. kaszára 5 frt,  a 9 rsz. 2613 hrsz. a. 
szántóra 3 frt,  a 10 rsz. 2689 hrsz. a. szántóra 
4 frt,  a 11 rsz. 2701 hrsz. a. szántóra 1 frt,  a 
12 rsz. 9825 hrsz. a szántóra 4 frt,  a 13 rsz. 
2911 hrsz. a szántóra 1 frt,  a 14. rsz. 2928 -2930 
hrsz. a. szántóra 5 irt, a 16 rsz. 3242 hrsz. a 
szántóra 3 frt,  a 17 rsz. 3289- -3285 hrsz. a. 
szántóra 18 frt,  18. rsz. 3517 — 3619 hrsz. szán-
tóra 12 frt,  a 19 rsz. 3683—3684 hrsz. a. szán-
tóra 8 frt,  a 20 rsz. 4094. hrsz. a. szántóra 3 frt, 
21. rsz. 4116 hrsz. a. szántóra 3 frt,  a 22 rsz. 
4196 hrsz. a. szántóra 3 frt,  a 23 rsz. 4236 hrsz. 
a. szántóra 2 frt,  a 94 rsz. 4986 hrsz. a. 2 frt, 
a 26 rsz. 6012 hrsz. a. szántóra 1 frt,  a 26 rsz. 
5116—6117 hrsz. a szántóra 9 frt,  a 97 rsz. 
6142—5143 hrsz. a. 2 frt,  a 28. rsz. 5371 hrsz. 
a. kaszálóra 2 frt,  a 29 rsz. 5042 hrsz. a. szántóra 1 
frt,  30 rsz. 5538 hrsz. a. szántóra 1 frt,  a 31 rsz. 
6663 hrsz. a. szántéra 3 frt,  a 32 rsz. 6820 hrsz. 
a szántóra 3 frt,  a 33 rsz. 7381—7382 hrsz. a. 
szántóra 7 frt,  a 34. rsz. 7426 hrsz. a. szántóra 
3 frt,  a 36 rsz. 7430—7431 hrsz. a. szántóra 3 
frt,  a 36 rsz. 8633 hrsz. a. szántóra 1 frt,  a 37 
rsz. 9123 hrsz. a. szántóra 4 frt,  a 39 rsz. 9444, 
9445 hrsz. a. kaszálóra 18 frt,  a 40 rsz. 9575, 
9676, hrsz. kaszálóra 6 frt,  a 41 rsz. 9642—9643 
hrsz. legelőre 14 frt,  a 49 rsz. 9746/a hrsz. ka-
szálóra I frt,  a 43 rsz. 9801 hrsz kaszálóra 1 
frt,  a 44 rsz. 10166—10166 hisz. a kaszálóra 8 
frt,  a 45 rsz. 10230/a, 10230/b, 10231 hrsz. a. 
kaszáló legelőre 56 frt,  a 46 rsz. 10303/a, 10303/b, 
10304/a, 10304/b, 10398, 10399 hrsz. kaszáló le-
gelőre 19 frt,  a 47 rsz. 10314 hrsz. kaszálóra 6 
frt,  a 48 rsz. 11499 hrsz. kaszálóra 6 frt,  a 49 
rsz. 11817 hrsz. szántóra 1 frt,  az 60 rsz. 
11936—11938 hrsz. szántóra 7 frt,  az 51 rsz. 
12111/, hrsz. szántóra 1 frt,  az 52. rsz. 12241 
hrsz. kaszálóra 1 frt,  az 63 rsz. 12973 -12274 
hrsz. kaszálóra 16 frt,  az 54 rsz. 12673 hrsz. 
szántóra 2 frt,  az 65 rsz. 12655—12657 hrsz. 
kaszálóra 10 frt,  az 66 tsz. 19738 hrsz. szántóra 
1 frt,  az 67 rsz. 12748 hrsz. szántóra 3 frt,  az 
68 rsz. 13067—13068 hrsz. szántóra 7 frt,  az 69 
rsz. 13300 hrsz. szánróra 11 frt,  a 60 rsz. 
13727—13729 hrsz. szántóra 4 frt,  a 62 rsz. 
14269—14260 hrsz. kaszálóra 92 frt,  a 68 rsz. 
14676 hrsz. szántóra 10 frt  és a 70 rsz. 14701 
hrsz. szántóra 11 frtban.  továbbá a Dr. Bocskor 
Béla és Venczer István, Venczer József,  Venczer 
Péter, Venczer Gergely, Venczer Károly, Venczer 
János és Venczer Terézia nevén álló és jenőfalvi 
1747 sztjkvben A f  alatt foglalt  ingatlanokra 

Bzintén az 1881. LX. t. cz. 166 §-ának a) és d) 
pontjai alapján és pedig: 

Az A f  1 rsz. 927—929 hrsz. a. házas 
telekre 166 frtban  és a 2 rsz. 8860 hrsz. kaszá-
lóra 55 frtban,  megjegyeztetik azonban, bogy a 
mos megnevezett jenőfalvl  ingatlanokra özv. Ven-
czer Lászlóné szül. Kosza Borbára javára az 
1674—1874 tlkvi sz. a. kelt végzés folytán  C 1 
alatt bekebelezett élethossziglani haszonélvezeti 
jog az 1881. LX. t. cz. 163 §-a alapján árvere-
zés által nem érintetik; végül a Katona György, 
Katona Félix, Katona Albert, Katona Albertné sz. 
Fazakas Katalin, dr. Bocskor Béla és dr. Kánya 
János nevén álló és szentmihályi 610 sztjkvben 
A f  a. foglalt  alább megnevezett ingatlanokra 
ugyancsak az idézett törvényczik 156 §-ának a) 
és d) pontjai alapján és pedig: az A |f  1 rsz. 
1946/i, 1946/,, 1946, 1948-1960, 1953 -1966. 
1957/i hrsz alatti házas beltelekre, 268 frtban 
és a 2 rsz. 2491. hrsz. a. szántóra 2 frtban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 6a 
bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. évi 
deczember hó 16-ik esetleg kővetkező napjain is d. 
e. 9 órakór Csik-Dánfalva  község házánál és 17-ik 
esetleg kővetkező napjain d. e. 9 órakor Csik-
S/.entmihály és Csikcsicsó községek házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/a-át készpénzben vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t cz. 
170. §a ételméhen a bánapénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1897. évi október hó 8-n. 

X iáusz ló , 
kir. tvszéki bíró. 

Sz. 773—1897. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 4409/897. 
számú végzése által legifj.  Deák Elek javára Lu-
kács Kristóf  szépvizi lakos ellen 850 frt  tőke, en-
nek 1897. évi február  hó 20 napjától számítandó 
6°/o kamatai és eddig összesen 48 fit  10 kr per-
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás alkalmával biróilag lefoglalt  és 398 frtra 
becsült bolti árukból álló ingóságok nyilvános ár-
verés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 4879/897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szépvizen a boltbelyiségben leendő eszközlésére 
1897. óv november hó 17-ik napjának délelőtt 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko-
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi nov. hó 3. 
Szöllőssy Ferencz, 

kir. bír. végrehajtó. 

Eladó három darab igen 
kitűnő vadászkutya (köpő). 
A három darabnak az ára 
együttesen 45 frt.  Bővebb 
értesitést ad a kiadóhivatal. 

Védjegy. 7—12 

F E B E N C Z - pálinka 
(Sósborszeaz) 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR . Gy.-Sientmiklée és vidékére . Vákár-flvéreknél. 

Azonkivül kapható: 
Csik-Szeredában: Gfizsy  Árpád gyógytárában ia Vagy Gyula kereskedésében. 

Ssókely-Udvarhely: Bodrogi A., ifj.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 
Gergely János és Máthé János kereskedőknél 

SB.-Keresstivoii: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 
valamint közvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. 



November 10. C S I K I L A P O K 45. szám. 

Sz. 4823-1*97. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat 
A gy.-szentmiklósí kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a eveigyó 
s/eniiiiHósi Sáska KaietAn, mint brassói H-ssh«i 
m-i J. L. fl.  A c/>g engedményese vegrehHjtató 
link gv-ie\ös-/enimiklA«i Vák'ár Lajosné szili. Frun-
kuiv ZSÜ'SH végrehajtást szenvedő elleni 324 fii 
3« k- és 216 In 82 ki tőkekövetelés és járulekai 
iram1 végre|iaita»i ügyében a csíkszeredai kir. tö>-
»én\ »zék (a gyeigyós/.entmiklósi kir. járá»hiró>ái{) 
i-iiiifién  IHVO H gyei(fvős/.entinikliis  hatarán f'k»ő 
a LT»-"ie\ó-/<-niiniklAsi 395 sztjvben foglalt  1257 
hisz Hifitii  34 frt.  3232. 3240. 3239. 1245 hisz. 
al .tti 21 fi  t. 32H5. 3297 brsz. alatti 36 frt.  3304 
hr»z. a. löfit.  3317 brsz. alaiti33 frt,  6163—6171 . 
6190 Insz. « 29 frt.  6174 hrsz. a 2 fit.  7306. 
7307 hrsz. a. 27 frt.  7430 hrsz. a 6 frt.  7805 
7806 hisz. a. 15 frt.  8166 brsz. a. 5 frt,  81H7 
hrsz. a. 5 frt.  9 I 8 3 hrsz. a. 6 frt.  9911 hrsz. a. 
21 fri.  1046« hrsz a. 9 frt,  11924 hrsz a. 26 
fit.  133311, 13331, 13334 hrsz. a. 44 frt.  15304. 
15305. 15342 15343, hrsz. a. «I frt.  15593 In-/., 
a. 7 h i , 16652 hisz. a. 8 fit.  15654 hrsz. a. 3 
frt,  17738 hrsz a. 5 frt,  17739—17741 hrsz. 15 
fri.  1 7 7 5 2 - 1 7 7 5 4 , 17821 — 17832, 1 7 8 3 4 - 1 7 8 4 7 . 
17853, 17854. I78H4 17888, 1 7 8 9 2 - 1 7 9 0 1 . 
17916 hisz. a. 492 fit,  1779S hrs*. a. 3 fn, 
17817, 17818. hrsz. a. 25 frt,  17819. 17820 hrsz. 
a. 5 frt,  25012 hrsz. a. 65 frt,  25279 hrsz. alatti 
124 frt  becsén ékű ingHtlauokra az árverési a 
fennelibi  benséitékekbeo ezennel megállapított ki-
kiáltási ár!> D elrendelt**, és hogy a fennebb  meg-
jelöli ingatlanok az 1897. évi november hó 26-ik 
napjan delelött 9 órakor ezen leiekkönyvi ható 
sag hivatalos helyiségében megtartau.ló nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is el 
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzettárfolyammal  szá-
mítolt és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. iga/ságügyminiszteri rendelet 8. §-han 
kiielölt óvadékképes értékpapírban a kiKűIdfttt  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 telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi szeptem-

ber bó 27. napján. 
Páll Venczel, 

kir. a(jbiró. 
Szám 2268—97. 

Van szer-nssém a t." közönségnek b. tudomására hozni, hogy Csík-Sieredában a vir-
utcza Biró Imre-féle  házban 

ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa állal folyó  1897. 

évi november hó 25-ik napjának délelőtt 
9 órakor a város tanácsháza nagytermében meg-
kezdödöleg nyilvános árverésen a többet ígérőnek 
az 1898 ik év január 1-től az 1900 ik dectemher 
31-éig. tehát 3 évi időtartamra haszonbérbe adatnak: 

1-ször. A belpiacz vám jövedelme . 2100 frt. 
2-szor. A külpiacz vám jövedelme . 2CoO frt. 
3-szor. A marba behajtási vám íövedelme 1000 frt. 
4-szer. Sertéspiacz vám jövedelme 50 frt. 
5-ször. Barompiacz korcsoma jövedelme 60 fi  t. 
6-szor. Koinpnna vám jövedelme . . 40 frt. 

Évenkint fizetendő  baszonbéri összeg mellett. 
7-szer. Árverezni szándékozók tartoznak az ár-

verezés napján a kikiáltási összeg I0°/o-át bánat-
pénzül letenni, mely bánatpénz a varos pénztárába 
helyeztetvén el. vállalkozónak utolsó részletfizeté-
sébe fog  betudatni. 
8-szor. A vállalat után járó mindeu terheket, 

bélyeg és kincstári illetékeket vállalkozó hordozza. 
Egyéb feltételeket  vállalkozni kívánók bár-

mikor az árverezés megtörténte előtt a hivatalos 
órák alatt délelőtt 9-től 12-ig, délután 2 tői 5-ig 
a város tanácsházánál a polgármesteri irodában 
be'ekint hetik s magoknak bővebb felvilágosítást  is 
szerezhetnek. 

Csik-Szereda, 1897. október hó 24 én. 
Élthes Jakab, 

S—3 polgármester. 

K Ö H Ö G É S , 
r e k e d t s é g és e lnyé lkásodáa ellen a legjobb hatása 

szer a BETHY-féle 

pemetefü-czukorka, 

6 - 1 0 

mely ezen bajokat gvorsan meguzanteti. — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 k r , 

5 dobozral 1 fr t  60 krért 
liénnentve küld 

R ^ T H Y B ^ L A 
gyógyszerész Békés-Csabán. 
ri»k akkor valódi, hm minden dobói ifitekén  lUlibu lálbslA. 

nyitottam. melyben mindig nagy vál-sztékban tartok női- és gyermekkalapokat, valamint min-
den ezen szakmába váirö tárgyakat és díszítéseket. Tnváliiiá készségűéi elvállalok uj és régi 
kalapok divHto« Htalakitását és díszítését, valamint női- es gyermekruhak készítését is a leg-
uiabli divat, szerint igen olcsó árakért. 

A kalapdiszités, valamint rubacsinálás és szabásra tanítványokat is elfogadok,  eset-
leg teljes ellatással is. 

Szives pártfogásért  esedezik 
3 - 3 L , E I T I B Í « E R J C L U . 

I 3 - 3 
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M l n t a n y o m t a t á s , g - o n v r é i r o z é L S é s p l i e s l r o z á s . 

iOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOt 

I Elsőrangú hazai gyártmány. 

P o n t o s c z l m : 

E L S Ő M A G Y A R 
i j r 
m 

B 
RÉSZVÉNYTÁBSULAT 

U D A P E S T. 

M 
- © 

M 
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Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

ö s s z e s " J B U 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni. 

B é s z l e t e s á,xj e g - y z ó l r l c e i 
és szakszerű felvilágosítással  díjmentesen szolgálunk. 

Szecskavágók M o r z s o l o k . 

© 
tiszta és zamatos, asztali, pecsenye és csemege, óriási készletben van pinczénkben; 
minthogy azokat még a borok árainak emelkedése előtt szereztük be, jutányos ár-
ban adhatjuk. 

Borok megnevezése 
Hordókban 56 

literen felül 
1 literes pa-
laczkokban 

0 5 literes 
palacikűkbao Borok megnevezése 

frt kr frt kr i frt kr 

Asztali 1896. évi 2 3 ! - í Finom asztali 1896. n 25 | ! - ;i 
Pecsenye 1892. n 27 Î 40 j| 
Marosmenti 1890. 32 | 4 5 !í 
Schiller (piros) 1896. n 22 .26 I 36 '1 
Tramini 1890. 60 60 32 
Muskotály 1896. tt 30 4 0 „ — 

Bakator (magyaradi) 1888. 1» 4 6 60 1 32 
Olasz Rizliug (magyaradi) 1888. n 45 60 32 
Leányka 1890 . it 6 0 70 |i 36 
Roz-amáli (Lönhárd püspök hagyatékából) 1896. n 30 42 1 

1896. n 4 2 1 1 

Borok megi/lelhetök itteni pinc/énkben és raktári áron megrendelhetők : Székely Ud-
varhelyt Geigely János. Pirajdon Szallasy Uy«rgy és Z-igmond Sándor, Bárót hon Dániel Fe-
rencz, Sep«i Szentgyörgyön Király István, Kovásznán if).  Ugrón János, Tusnád-fürdőn  Incze 
Lajns. Csíkszeredában Nagy Gyula, Fogarasbsn Sálmon Károly, Csik-Somlyón Káinoki János, 
Cs.k-Szentdoinokiison özv. Szakács Gergelyné, Csik-Szentmártönban J«kab Gyula. Gyergyó-
Szentmiklóson C/iffra  Ferencz és fiai,  Gyergvó-Alfaluban  Kiss Jakab, Qyergyó-Tölgyesen Ni-
kolesku Amél uraknál, valamint pinczéinkben. 

Mintával és árjegyzékkel kívánatra szolgalmik. 
Székely-Keresztúr, 1897. október hó. 
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