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fe  Szerkesztőség és öadóhivatal: 

| Ceik-Szereda 
I Györgyjakab Márton 
I kOnyvkeieskedése, 
hová kiilili'iuli". II lap szi-1-
loini részét illeti", mimlcn 
közlemény, valamint hir-
detések s eli'.lizetési dijuk. 

A Hirdetési  dijuk  előre 
fizetendők. 

Megjeleli a lap minién szerük. 
Egyes lap ára 10 kr. t-

® 
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csíki lapok 
POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  á r : 
Égési évre (KBIfltidre) 
Félévre . . Negyedévre 

4 frt. « bt. 
2 frt. 1 frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcaóbhtn számíttatnak. 
Bélyegdijórt küldn minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri orikkek 
soronként 20 krért kOz&l-

tetnek. 
T®* 

Örök béke. 
A miről eddig csak jámbor tudósok, 

poéták és neliány ideálista ábrándozott, a 
mit bárhogyan ÍM óhajtott az egész világ, 
mégis létrejöttében, megvalósulásában senki 
sem hitt, annak a talán soha el nem érhető 
valaminek, az ö r ö k b é k é n e k , hatalmas 
tolmácsa, befolyásos  szószólója akadt I l i k 
M i k l ó s a minden oroszok czárjának sze-
mélyében. 

A több mint 60 milliónyi népnek kor-
látlan ura, a muszka czár rendeletet inté-
zett külügyminiszteréhez M u r a v ie v gróf-
hoz, hogy valamennyi kormánynak, melyek-
nek az orosz udvarnál képviselői vannak, 
hozza javaslatba egy értekezlet össze Ülését 
a mely az általános lefegyverzés  komoly prob-
lémájával foglalkozzék,  hogy győzelemre 
segitse az általános béke nagy eszméjét a 
rombolás és visszavonás eleme fölött. 

M i k l ó s czár rendelete meglepte Eu-
rópát és az egész müveit világot, izgalomba 
hozta az egész emberiséget és méltán, hi-
szen ha a hatalmas autokrata minden két-
séget kijáró őszinte szándéka megvalósulna, 
minden a mi eddig csak siralom és nyomo-
rúság forrása  volt, egy lendülettel a népek 
boldogulásának, megelégedésének szilárd 
alapjává változnék át, melyen a nemzetek 
kulturája, gazdasági haladása, jóléte roha-
mos fejlődésnek  nézne elébe. 

Ha azon sok millió emberi kéz, mely 
most egész világszerte az öldöklő fegyvert 
szorítja s melyeknek munkája nemzet gazda-
sági szempontjából az államokra és nemze-
tekre nézve éveken keresztül teljesen elvész, 
ugy szólva, meg semmisül, a fegyverhor-
dás alul felszabadittatnék,  ha az öldöklő és 
gyilkoló eszközök helyeit az ekét, a vésőt, 
kalapácsot kezelné és forgatná,  ha a had-
viselés gyászthozó mesterségének gyakorlása 
helyett a béke áldásos munkájának szolgá-
latába állana, egész más kinézése lenne 
egész Európának, az egész emberiségnek. 

Hiszen csak az osztrák-magyar mo-

nárchíában mintegy 350 ezer ember áll foly-
ton fegyverben  s támogatja ugyanagyi szu-
ronynyal n. folyton  lezuhanással és összeom-
lással fenyegető  úgynevezett fegyveres  békét. 
Ha ezeknek nagy részét — mert a közrend 
fentartására  egyötöd rész is bővön elég 
volna — a katonai szolgálat alól fellehetne 
szabadítani, milyen óriási munkaerőt nyer-
nénk meg vele, hogy előhaladna földroive-
lésünk, iparunk, kereskedelmünk s mennyire 
javulnának közgazdasági állapotaink. 

S ha e mellé hozzá számítjuk azon száz 
meg száz milliót, a melyeket borzasztó rom-
boló szerszámok, öldöklő fegyverek  előállítá-
sára fordítanak,  melyek ma még czélszeriiek, 
jók és használhatók, de holnap már ujabb 
felfedezések  következtében teljesen értékte-
lenné válnak, ha ezen rengeteg vagyon kul-
turális és közgazdasági czélokra lenne for-
dítható, még csak elképzelni sem lehet azon 
óriási haladást, a mely minden téren és 
minden irányban a legrövidebb idő alatt 
mutatkoznék. 

Hogy a c«ár jóakaratú kezdeményező 
lépésének, melylyel a véghetetlenül áldásos 
eszmét, az örök béke ideálját megvalósítani 
akarja, lesz-e sikere ? — azt előre megmon-
dani ember fia  nem igen tudja. De annyi 
tény, hogy Miklós czár már csak ezzel a 
lépéssel is olyan helyet biztosított a világ-
történelemben, a milyenre a nagyok közül 
is a legnagyobbak juthatnak el. 

Adja a gondviselés, hogy legyen őszinte 
a kormányok szándéka s találják meg a 
helyes utat és módot arra nézve, hogy a 
hatalmas uralkodó által indítványozott ér-
tekezletnek eredménye legyen, hogy minél 
hamarább szabaduljanak meg a népek és 
nemzetek a minden féle  téren való haladást 
csirájában elfolytó,  megölő óriási katonai 
tehertől, hogy azon rengetek összegeket, a 
a melyeket évenkint gyilkoló szerszámok 
beszerzésére ':iadnak, fordíthassák  kulturális 
és közgazdasági helyzetük javítására. 

A törvényhatósági közgyűlésről. 
ii. 

A mult hó 30-án tartott megyei közgyűlés 
egyik érdekesebb pontjáról lapunk mult számából 
kőzlőtteken kivül fölemlítjük  a következőket: 

A gyűlés megnyitása után elnőklő főispán 
két bejelentésttett, nevezetesen melegjhangon emléke-
zett meg Balázsi Lajos, volt törvényhatósági bi-
zottsági tag, Csikszék egyik alkirálybirájának és 
országgyűlési képviselőjének sajnos elhunytáról s 
emlékét a törvényhatóság jegyzökönyvében meg-
örökíteni javasolta, a mi közbelyesléssel fogadta-
tott ; továbbá sajnálattal emiitette fel  dr. Molnár 
József  aggkora miatt állásáról történt lemondását 
és nyugalomba vonulását, az elismerés hangján 
emlékezvén meg nevezett főorvosnak  50 évi szol-
gálati ideje alatt a vármegyében kifejtett  hasznos 
és odaadó működéséről. 

A bizottság sajnálattal vette tudomásul a 
főorvosnak  aggkora által indokolt lemondását s 
ötven éves hivataloskodása közben szerzett mara-
dandó érdemei előtt meghajolva, jó szolgálataiért 
hálás elismerésének adott kifejezést  s azt az utókor 
épülésére jegyzőkönyvileg is megörökíteni ha-
tározta. 

Belügyminiszteri rendelet folytán  a vármegye 
ebtartási szabályrendelete módosítás alá vétetvén, 
aaltak 1. §-a akép módosíttatott, hogy a község, 
vagy város területén egy-egy házőrző kutyáért adó 
nem követeltetik ; azonban az ennél nagyobb szám-
ban tartott kutyák után a luxus kutyákra meg-
állapított fokozatos  adó fizetendő.  A község terü-
letén, havasokon szétszórt, félreeső  házaknál a 
házőrző és pásztorkutyák, valamint a császári és 
királyi közös hadsereg, a m. kir. honvédség és a 
m. kir. csendőrségnél, katonai, illetve csendőrségi 
szolgálati czélokra tartott ebek ebdijmentesek. 

Pénzügyminiszter urnák az 1898. évi XXII. 
törvényczikkel biztosított országos hitelszövetkezet 
létesítése szempontjából alapítványi üzletrészek 
jegyzése végett kibocsátott felhívására  a törvény-
hatóság felsöbbi  jóváhagyás reményében az ipar-
alap terhére egy darab 1000 korona értékű ala-
pítványi üzletrész jegyzését kimondotta s a to-
vábbiak elintézésére a megye alispánját utasította. 

Földmivelési miniszter urnák a takonykór 
miatt hatósági rendeletre kiirtott állatok kártala-
nítás^ tárgyában leadott magas rendelete folytán 
kimondotta a bizottság, hogy a hatóságilag kiirtani 
rendelt s a bonczolásnál tényleg takonykórban ta-
lált lovak szegénysoron tulajdonosainak az ebadó 
és állategészségügyi alapbői a hatóságilag megálla-
pított kár 50%-át adja kártalanításul. 

Vitát provokált a községi jegyzők nyogdij 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A drágakövek. 

A hiúság, a tetszési vágy az emberrel együtt 
született B már a legrégibb időkben kifejlődött  az 
emberekben azon hajlandóság, hogy mindazt, a mi 
szemének megtetszett, a mivel külső alakjának szép-
ségét, tetszetősségét gyarapítani, növelni vélte, meg-
szerezte és magára rakta. 

így j itt divatba az ékszerek használata. 
Kezdetben azon tárgyakat, melyekkel testüket 

felékesítették,  valószínűleg a növény országból vet-
ték, később azonban a figyelem  az ásványország s 
ebben különösen a fémek  s az olyan ásványok felé 
fordult,  melyek fényességük  vagy szinük szépsége 
miatt a szemnek megtetszettek, melyeknek a tulaj-
donukat képező keménység nagyobb tartósságot köl-
csönzött s melyek előfordulásuk  ritkasága következ-
tében nem mindennapiak valának. 

Az ilyen ásványok meghatározására, kiválasz-
tására a tudománynak alig volt beleszólása, nem 
igen jött tekintetbe sem az alak, sem az alkatrészek, 
csak tetszetősség, a szépség, az ész egészen mellőzve 
volt s csupán a szem játszotta a főszerepet. 

As elnevezéseknél csak a szin határozott. Leg-
régibb idő óta a legszebb piros drága kő a r u !> i n 
volt a így utánna az egyéb piros köveket is rubin-
nak nevezték. A kék szinü legszebb drága kő a 
z a f  i r volt s igy később zafírnak  nevezték a többi 
Biép kék köveket is. 

Ugy a rubinok, mint a zafírok  között a szin, 
keménység s alak tekintetében nagy levén a válto-
zatosság, a drágakő áruBok nem elégedtek meg az 
egyuerii rubin vagy safir  elnevesissel, hanem mellé 

:'dták a k e l e t i melléknevet, a mely jelzővel a 
legszebb fényű,  a legkeményebb s egyéb tulajdon-
ságaikra nézve is kiváló drága köveket illették. 

A k e l e t i melléknévvel tehát csak az első 
reudü drágaköveket ruházták fel  s épen ezért ezen 
melléknevet olyan drága kövekuél is használták, a 
melyek nem keletről származnak igy pld. a legszebb 
k e l e t i s m a r a g d o k a t Brazilia szolgáltatja s 
régebben a Vörösvágás környékén levő bányákból 
származott legszebb opál darabokat k e l e t i o p á l -
n a k nevezték ; egyetlen drága kő van, melynek 
jelzésére a k e l e t i szó használatát egészen mellőz-
ték B ez a g y é m á n t . 

A régibb korban a drágakövek anyagával egy-
általában nem is törődtek, ujabb időben a tudomány 
kiderítette, hogy a legtöbb drágakőnek anyagát egé-
szen közönséges és igen elterjedt elemek alkotják, 
ilyenek a sziliczium, alumínium, máguezium, kál-
czium, fluor,  szén stb. Tehát a drágakövek értékes-
ségét uem a bennük foglalt  anyagok, hanem azon 
alaki és fizikai  tulajdonságok adják meg, melyekkel 
azokat a természet felruházta. 

Az igen értékes rubin anyaga ugyanaz, mint 
a fazekas  agyag legfontosabb  alkotó része. Ugy az 
egyikben, mint a másikban a föalkatrész  az alu-
mínium. 

A drágakövek királya, a fejedelmi  gyémánt, 
anyagára nézve mit sem különbözik a közönséges 
Bzúntól, a gráfittól  vagy a lámpakoromtól. 

A drágakövek osztályozása is igen sok nehéz-
ségekbe ütközik, általános szokás szerint megkülöm-
böztetnek v a l ó s á g o s és f é l  drágaköveket, jelen 
alkalommal csak az előbbiekről emlékezünk meg. 

A drágakövek királya a g y é m á n t , a leg-
keményebb minden ismert ásvány között, alak sze-

rint a szabályos rendszerbe tartozik, azonban ritkán 
képez tökéletes jegeczeket. Anyaga nem egyéb, mint 
közönséges szén, azonban a lehető legtisztább szén. 
Szinre nézve igen sokféle,  a teljesen viztisztától 
kezdve majdnem mindenféle  színben találtatik, most 
már fekete  kristályok is imeretesek. Leggyakoribbak 
a sárgák, barnák a általában a világosabb színűek, 
ritkábbak a vörös, zöld és kék szinüek, valamint a 
sötét szinü gyémántok. 

A teljesen átlátszók a fényt  kitűnően tükrösik 
vissza, sima lapjaikon gyönyörűen ragyognak, a 
fényt  kitűnően törik, minélfogva  a legpompásabb 
szivárvány szineketjátszák. Foszforeszkáló  tulajdon-
sággal is bir, a mi abban áll, hogy ha huzamosabb 
ideig a napfény  hatásának ki van téve s azután 
sötét helyre viszik, ott kissé világit. Nagy hőségben, 
mint a közönséges szén széndioxiddá ég el. 

A gyémánt lelőhelyei közül legjobban kiválik 
három, Kelet-India, Brazilia és Dél-Afrika.  Kisebb 
lelőhelyek: Észak-Amerika, Kalifornia,  Ausztrália, 
Borneó és az Urálhegység. 

A középkorban, mint a többi drágaköveknek, 
ugy a gyémántnak is csodás hatásokat tulajdonítot-
tak. Használták külömbözó betegségek ellen, mint 
hatalmas gyógyító szert. Humatiel arkangyal drága-
köve a gyémánt volt, bolygó rendszerünkben a gyé-
mánt a napot képviselte. 

A leghíresebb gyémántok : N a g y-M o g u 1 
279 karátos, a persa sah tulajdona. A k o h i n u r 
legelőször a londoni világkiállításon 1851-ben lett be-
mutatva. 

Ezen legérdekesebb és legkiválóbb gyémántnak 
története már Krisztus előtt 56 évvel kezdődik, min-
dig fejedelmek  bírták. Bírásáért háborúk és véron-
tások hosszú sora van fe]jegyesve.  Előasör indiai 
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választmányának a nyugdíj alap gyarapítása kér-
désében kelt határozati javaslata. Lörincz Vilmos 
alfalvi  jegyző ngyaois önálló indítvánnyal járult a 
törvényhatósághoz az iránt, hogy mivel a törvény-
hatóság által annak idején a havasok jövedelméből 
az alap gyarapítására megajánlott 4000 frt  kifize-
tése felsőbb  helyen nem engedélyeztetett, a törvény-
hatóság az 1886 évi XXII. t.-cz. 66. §-ában nyert 
jogánál fogva  határozza el. hogy a községek má-
sod sorban is kötelesek a jegyzők évi fizetésinek 
V«-ed részével egyszer s mindenkorra a nyugdíj 
alaphoz járulni, s a befizetéseket  két év alatt esz-
közölni, továbbá hogy valamely alkalmas czimen a 
vármegye magán javaiból és a nyngdij alapba némi 
segély utaltassék ki. 

A nyngdij választmány az indítványt egész 
terjedelmében, illetve mindkét ágára nézve elvetni 
javasolta egyrészt azért, mert a községek mindenike 
kevés kivétellel súlyos póladókkaf  lévén terhelve, 
ezen njabbi megterlieltetést sem méltányosnak, sem 
igazságosnak nem találta annyival inkább, minthogy 
a hivatalos adatok igazolása szerint az alap nyo-
moréságos helyzetének megteremtésében éppen ma-
gnk az érdekelt jegyzők hibások, kik a helyett, hogy 
annak gyarapításán munkálkodnának, még járulé-
kaikat sem fizetik  be poutoBan; sőt vannak olya-
nok is, kik egyáltalán fizetni  sem akarnak; másrészt 
a megyei alapból való segélyezést teljesíthetőnek 
nem találta azért, mert a többszőri elntasitó felsőbb 
hatósági rendeletekkel szemben semmi ujabb indok 
felhozható  nem lenne. 

A választmánynak az állandó választmány által 
is elfogadott  előbbi javaslatával szemben Molnár Jó-
zsef  bizottsági tag a megye által már korábban 
megajánlott 4000 frt  segély engedélyezése iránt 
ismételt felirat  küldését indítványozta; Györfiy 
Gyula képviselő pedig utasittatni kérte a nyugdíj-
választmányt a jegyzői nyugdijalap gyarapitbatása 
czéljából javaslat készítésére é9 benyújtására. 

A közgyűlés az alispán felszólalása  után el-
fogadta  Molnár József  indítványát s a nyugdíj vá-
lasztmány javaslatát egyekben fenntartva,  utasítani 
határozta a jegyzői egyletet, hogy a tagjait igen 
közelről érintő ügyben behatótanácskozást tartson 
s a teljesíthető segélyezés módozatairól elfogad-
ható javaslatot tegyen. 

Ugyancsak többek felszólalását  vonta maga 
után Ditró községnek azon határozata, melylyel 
a község által létesített 25000 frt  iskolai alapnak 
felekezeti  jellege megtagadtatott s annak a polgári 
iskolaház építésére való fordítása  kimodatolt még 
pedig oly kép, hogy miután azon összeg egyesek-
nél kflnn  van s a felhajtás  nehézségekbe ütközik, 
a mezőgazdasági egylettől vétessék fel  20000 frt 
kölcsön, s a 25000 irt künn lévő követelés azzal 
szemben öt év alatt leendő felhajtás  végett, adas-
sék át az előleg egyletnek 200 frt  kezelési költség 
biztositása mellett. Az állandó választmány a kép-
viselőség határozatának a vagyon jellegére vonat-
kozó részét jóváhagyni, a 20000 frt  kölcsön fel-
vétele s a künn levő 250o0 frt  zálogba adása 
iránti részét feloldani  javasolta. Ezzel szemben 
Gál Miklós bizottsági tag ditrói tanító kétszer is 
megpróbálta a képviselőtestület határozatát védel-
mezni ; a mi azonban a főjegyző,  tisztiügyész és 
Györfiy  Gyula felszólalásai  után nem sikerült, mert 
a közgyűlés az állandó választmány javaslatát fo-
gadta el, s utasította az elöljáróságot, hogy a 
25000 frt  tovább kezelését és felhajtását  köteles-
ségszerűig ő maga teljesítse. 

A bélbori. hollói, tölgyesi, zsedánpataki és 
békási volt telepitvényes lakósság és a vármegye 
között létrejött birói egyezségekben kötelezve vol-
tak a telepitvényes lakósok arra, hogy megváltott 
halmozás és határkövéé* által a vármegye birto-
kától elkülönítsék, de miután nevezettek ebeli kö-
telezettségüknek eleget nem tettek, a közgyűlés 
egy elkülönítő, 3 csoportból álló bizottság kikűl-
küldését határozta el, s az első csoportban kijelölte 
Mihály Ferencz főjegyző  vezetése alatt Krippel 
Mór főerdészt  és Simon Balázs gyergyószentmiklósi 
bírót, a második csoportba Böjtby Endre vezetése 
alatt Imre Dénes erdőmestert és Ferenzy István 
tölgyesi gazdatisztet, végül a 3-ik csoportba Lá-
zár János vezetése alatt Jakab József  főerdészt  s 
ide egy tagnak kiküldésével az alispánt bizta meg, 
ki az elkülönítési munkálatok állandó ellenőrzésére 
fölkéretett. 

A csiksomlyói főgymnázium  az igazgatója az 
internátus fenntartására  370 frt  a zene- és fran-
czia nyelvtanítására 200—200 frt,  összesen 770 írt-
nak a jövő tanévre való megszavazását kérvén, a 
bizottság az internátusi költséget és a zenet.anitá-
sára kért 200 frtot  megszavazta, de a franczia 
nyelv tanításáért eddig adott 200 frt  folyósítását 
beszüntette, mert az iskolai értesítő adatai szerint 
s franczianyelv  tanítása a múlttal szemben vissza 
esést mutat, mennyiben csak 14 tanuló volt a gym-
náziúmban mult tanévben a franczia  nyelvre beirat-
kozva. 

A Ditró községi állami polgári iskola gond-
noksága azon iskolához ösztöndíjak rendszeresíté-
sét s a kölcsönkönyvtár fenntartására  segélyado-
mányozását kérvén, a kérés teljesíthetőnek nem 
találhatott. 

Ezeken kívül több községi és magán ügy, 
valamint más törvényhatóságokkal! levelezés nyer-
vén elintézést, a gyűlés d. u. 1 órakor a főispán 
éltetéséve] véget ért. — 

lélek. Az értekezleten részt vett ifjak  közül a kerék-
pározók egy igen jól sikerült társas kirándulást ren-
deztek a gyergyó-ujfalvi  fürdőre  s mielőtt elindul-
tak volna a község fóutczáin  kerékpár corsót tar-
tottak. Az ablakokból előbukkanó kíváncsi hölgyecs-
kék szemei csak ugy ragyogtak az örömtől, mikor 
egy-egy délczeg biczikli lovagban oly ismerősükre 
akadtak, kik iránt melegebben érdeklődtek s viszont 
a lelkesedéstől tüzes ifjak  kebelét duzzasztotta a 
szép kezecskék integetése, kendők lobogása s mel-
léje fűszerül  oda kiáltott: szerencsés utat, vig mu-
latságot fel-fel  hangzó jókivánatok, 12—13 kerék-
pározó lehetett együtt, kik Nóvák Bogdán vezetése 
mellett Gy.-Tekerópatak s Kilyenfalván  keresztül az 
újfalvi  fürdőre  a legnagyobb rendben s mérsékelt 
gyorsasággal érkeztek s fürdés  és jó uzsona utáni, 
hol persze a magyar ember sokása szerint, nem hiá-
uyoztak az uj egyesület virágzására mondott toasz-
tok sem, hasonló példás rendben vissza indult a tár-
saság s egész Gyergyószentmlklós éljenzése s öröm-
rivalgása között vonult be dr. Fejér Dávid udvarára, 
megvinni az örömhírt illetve felkérni,  hogy az elnök-
tisztet fogadja  el, ki elég szíves volt azt el is fo-
gadni. Ezután a társaság ép oly rendben, mint az 
előtt, az elnök éltetésével szétoszlott. Vajba a kez-
deményezők állal kitűzött magas czélt az alakulandó 
egylet a jó Isten segítségével megvalósítaná 1 

Keleti. 

Még is haladunk. 
Hányszor halljuk, ha valamelyik nagyobb vá-

rosunkban időzünk, szegény Csik, szegény Gyergyó, 
hát még olyan is létezik? nem eszik ineg ott az 
embert a medvék ? Milyen elhagyatott fészek  lehet! 
Hogyne, hisz alig két éve még vasparipát se látott 
a szikulus. Akár csak egézs Magyarországról hallana 
beszélni az ember egy külföldit.  Pedig nem egészen 
így vagyunk mi, csikországiak, van nekünk igen 
sok, társadalmi, közgazdasági, közművelődési intéz-
ményünk, miknek hatását a legelfogultabb  szemlélő 
sem tagadhatja meg, s mikre mindég büszkék lehe-
tünk. Nincs év Csikmegyében, melyben egy—egy 
fontos  szerepe, betöltő egyesület ne alakulna. Egy 
ily nagyon is életbe vágó funkcziot  akar betölteni 
a gyergyószentmiklósi 6port egyesület, melynek elő 
értekezletét Nóvák Bogdán összehívására, augusztus 
28-áu tartotta meg a müveit gyergyói fiatalság.  Az 
értekezleten dr. Fejér Dávid ez a szépért, jóért pá-
ratlan lelkesedésü, országos hirii, minden szentmik-
lósi ember által bálványozott orvos, elnöklete mel-
let egy öt tagu bizottság küldetatt ki, melynek fel-
adata az alakuló közgyűlést összehívni s az alap-
szabály tervezetet elkészítve előterjeszteni. Az egye 
sülét minden, az éghajlat és geographiai viszonyok 
szerint űzhető sport gyakorlását czélul tűzte ki maga 
elé s megvalósításával kétségkívül óriási befolyást 
fog  gyakorolui az ifjúság  testi épségben tartására 
s igy egyúttal közvetve szellemi ereje is Dövekedni 
fog,  mert hisz ép testben lakhatik csupán csak ép 

fejedelmek  tulajdona volt, később hazát cserélt, az 
angolok tulajdonává vált, mikor Európába hozták 
186 karát volt súlya. Hogy nyers állapotban meny-
nyit nyomott, az nincs feljegyezve,  midőn azonban 
a XVII. Bzázadban Indiában egy velenczei által újra 
köszörűi tették, a súlya 280 karát volt. A velenczei 
újra köszörülése után 186 karátos lett. Később Am-
sterdamban ismét megváltoztatták alakját, súlya je-
lentékenyen apadt, de szépsége annyira növekedett, 
hogy magas rangját más gyémánt nem tudja tőle 
elvitatni. Jelenleg 106 karátot nyom, az angol ki-
rálynő tulajdona. 

Az 1862-diki Iondoni kiállításon a . D é l c s i l -
l a g a " lépett fel  mint újdonság, lelőhelye Brazilia. 
Súlya nyers állapotban 264 karát volt, mely köszö-
rülés után 125 karátra szállott le. 

A T o s z k á n a i n a g y h e r c z e g vagy 
Florentini 133 karatos szivalaku szép gyémánt, a 
mi királyunk tulajdona, Bécsben az udvari kincstár 
ban öröztetik, sajátságos sárga színnel bir. 

Alakra és metszésre nézve ehez hasonló a 
S a n o y, 63 karatos, jelenleg az orosz czár tulajdona 
Est a gyémántott egykor M e r é s z K á r o l y , 
burgundi nagyherczeg viselte, más három hasonlóan 
értékes darabkövei a N a n c y melletti csatában, a 
hol ő elesett. 

Egy svájczi katona az elesett fejedelem  hullá-
járól levette és három frankért  egy papnak eladta. 
Ez három arany kárpótlás mellett egy svájczi csa-
patnak engedték át, a kik azután Luczernben 6000 
forintért  egy polgárnak eladták. Ettől négyszer annyi 
árért Portugállia királya vásárolta meg. A király 
egyszer pénzavarba jutott s a hires gyémántot egy 
franczia  kereskedőnek adta el. A kereskedőtől Har-
lay Miklós Saney ura vásárolta meg éa IV. Henrik 

franczia  királynak adományozta. Ezután II. Jakab 
angol király, később XIV. Lajos franczia  király bir-
tokába került. Midőn 1792. a tuileriákut kirabolták, 
a királyi kiucsekkel együtt eltűnt és csak 1830-bau 
tünt ismét fel  Brüsszelben, hol 500 ezer frankért 
eladták. Innen Kelet-Indiába, azután ismét Franczia 
országba került s most az orosz szár tulajdona. 

A tuileriák kifosztása  alkalmával a Sancyval 
együtt tünt el a R e g e u t vagy P i 11 gyémánt is, 
melynek súlya 136 karát, ezt később a királyi lak 
kerítésének árkában megtalálták, jelenleg is a fran-
czia államkincstár tulajdona. Alakra, vizre és tűzre 
nézve hasonlít a Kohinurhoz, egyike a legszebb 
brillántoknak. 

A D é l - A f r i k a  c s i l l a g a a legtisztább 
vizű és legerősebb tüzű nagy gyémántok egyike, 
először az 1873-diki bécsi világkiállításon mutatták 
be. Ezt az értékes gyémántot Dél-Afrikában  az 
Oránzse folyó  mentében a Prieska hegységnél ta-
lálták. 

A színes gyémántok közül majdnem páratlanul 
áll a 44 és fél  karátos nagy k é k g y é m á k t , 
egészen hibátlan buzavirágkék és átlátszó. Amster-
damban Hope nevü gazdag ur tulajdona. 

Szintén kiváló példány a színes gyémántok kö-
zül a 40 karatos z ö l d g y é m á n t , a mely Drez-
dában, a szász királyi kincstárban őriztetik. 

Dél-Afrika  legnagyobb gyémántja a S t e w á r t. 
Súlya 288 karát. Nagyságra nézve minden eddig is-
mert gyémánt között a harmadik, színe kissé sárgás, 
értéke 300 ezer forint. 

Folyt k&T.) 

Színház. 
Csik-Szereda, szept. 6-án. 

A napokban érkezett városunkba M o n o r y 
Sándor jól szervezett dráma, vígjáték, népszínmű 
és operett társulatával mintegy 16—20 előadás 
tartására. 

Már előre kellemesen vettük tudomásul, hogy 
Monory ur a többi vidéki színigazgatóktól eltérően 
mellőzve minden nagy hangn reklámot, azzal az 
elhatározással érkezett városunkba, hogy a közönség 
pártfogását  és érdeklődését nem hatalmas falraga-
szokkal, hanem összevágó előadásaival igyekszik 
kiérdemelni. A bemutató műsor a legújabb és leg-
válogatottabb darabokat tartalmazza, s ha az elő-
adások legalább annyira, mint a más látottak, meg 
togják ütni a mértéket, mikor megvagyunk győződve 
hogy a közönség pártfogása  nem fog  elmaradni. 

Az igazgató a drámai személyzet bemutató-
jául E c b e g u r u y világhírű és megrázó jelene-
tekben gazdag „ F o l t a m e l y t i s z t i t " cziinü 
bárom felvonásos  színművét választotta s szivesen 
konstatáljak* hogy a bemutatott előadás jóval meg-
haladta azon mértéket, melyet a legtöbb vidéki 
társulatok elérni szoktak. A kiváló szerep tudás 
a pontos jelenések, élénksége, az összevágó játék 
mind olyan jelenségek, melyek kiválóan alkalmasok 
a közönség érdeklődésének felkeltésére. 

M o n o r y Ida k. a. a M a t i l d é nehéz sze-
repében kiváló művészi tehetségének igen szép je-
lét adta. Alakja szép, megjelenése vonzó, játéka 
driszkrét, hangja kellemes és a szenvedélyesebb 
kitörések tolmácsolására is eléggé alkalmas. A kis-
asszony feladatát  igen szépen oldotta meg s jól 
kiérdemelte a zajos tapsokat, melyekkel a közön-
ség nyilt jelentükben is kifejezte  elismerését. K ő-
r ö s i Valéria, ki közönségünknek már régi isme-
rőse Enriqueta szerepében, továbbá P. N a g y 
Linda mint Donna konczepc/.ion sikeresen előse-
gítették az összjátékot. Az arak közül kiváló ala-
kot mutatott be G a 11 ó Gyula a Don Justó sze-
repében. Dicsérettel nyilatkozhatunk S á r k ö z i 
Árpád (Fernandó) és Á g o t á i Ferencz (Don 
Lorenzó) alakításairól is. Az előadás egészben véve 
jó volt és a közönség megelégedve távozott. 

Folyó hó 4-én, vasárnap G é c z y István 3 
felvonásos  népszínműve „Az ördög mátkája került 
színre. Ebben mutatkozott be M o n o r y Sándorné 
mint népszínmű énekesnő, a közönség rokonszen-
vesen fogadta.  Igen kedves volt E & r & s i Valér, 
ki Boriczát személyesítette, élénk játékával folyton 
lekötötte a közöuség figyelmét,  ügyesen segédke-
zett neki pártnere K o h á z i Pál, ki M i k l ó s 
alakját a legnagyobb igyekezettel törekedett ér-
vényesíteni. Sokat nevetett a közönség Ágotái Fe-
ronczen, ki UiintHi r ő a F i r t o s E s t á n u g y a n -
csak kitett magáért, mókázott sokat, na meg egy 
kicsit meztelenkedett is. A disekriczió és a túlzá-
sok felhagyása  csak előnyére válnék. M a j o r Ida 
(Anna) S á r k ö z i Árpád (Andor) G a k ó Gyula 
(Botár Márton) szintén jól megállották helyüket. 
A közönség jól mulatott, ennek dáczára mégis ki-
jelentjük, hogy a koztümök, minden egyebek le-
hettek csak nem toroczkóiak. 

Folyó hó 6-én „A kés története" czimfl  fran-
czia vígjátékot adták igen élénken és ügyesen. 
A g a t a i Ferencz (Monory ur) folyton  elemében 
volt s minduntalan megnevettette a közönséget P. 
N a g y Lindal(Rosalie), K ö r ö s i Valéria (Lucien), 
Major Ida (Clorinda) mint talpra esetten játszot-
tak. S á r k ö z i Anrél (Fongerollea) szintén j&l 
megállotta helyét. Az előadás egészen összevágó 
volt és jó benyomást tett. 

Az eddigi működésből, arról győződtünk meg, 
hogy Monory nr társulata igazán megérdemli a 
pártfogást  s méltó arra, hogy jóravaló törekvésü-
ket közönségünk tömeges megjelenésével pártfogolja. 



Szeptember 7. C S Í K I L A P O K 86. nám. 

I B O D A L O I . 
Hasznos könyv. Lapunk mult hó 10-én megje-

lent számában érintettük már ama munkát, mely Adó-
számviteltan czimen Kritsa Lukács, székes-fővárosi  adó-
hivatali számtiszt (földink)  tóllából került ki. 

E becses könyvet, mely dr. Bochkor Károly bu-
dapesti egyetemi tanár előszavával ellátva, egj" év alutt 
m&r második kiadását éri, kevéssel ezelőtt a pénzügy-
minisztérium is kitüntetésbe részesítette, legutóbb pe-
dig a belügyminisztérium az alább következő körrende-
letben fejezte  ki a könyv hasznosságát. 

78,711. szám. 
1898. III . 

Magyar kir. belügyminiszter. Körrendelet vala-
mennyi vármegye törvényhatóságának. 

Kritsa Lukács fő-  és székvárosi adószámviteli 
számtiszt „Adószámviteltan a magyar egyenes adókról, 
járulékairól és számfejtéséről"  czim alatt gyakorlati-írá-
nyn munkát bocsátott közre, mely az adóknak nemcsak 
a mostani kezelését ismerteti, hanem azok kiszámítási 
módja tekintetében is részben uj eljárásra tanit. 

E munkát a pénzügyminisztériumban kiadott Pénz-
ügyi közlöny folyó  évi junius hó 20-án megjelent 16. 
száma a pénzügyi hatóságok és hivatalok figyelmébe» 
mint igen használható segédkönyvet ajánlotta. 

Tekintettel a szóban levő mü gyakorlati értékére, 
indíttatva érzem magam, hogy azt, mint czélszorü és 
hasznos útbaigazítást tartalmazó segédkönyvet a tör-
vényhatóság figyelmébe  ajánljam és felhívom,  hogy kü-
lönösen a területén levő rendezett tanácsú városokat és 
községeket a műnek az udókezeléssel foglalkozó  köze-
gek számára leendő megszerzésére figyelmeztesse. 

A megrendelések a szerzőhöz (lakik Budapesten 
VIII. kerületi kerepesi-ut 11 szám) intézendők. A mü 
ára 1 frt. 

Budapesten, 1898. julius 23. 
A miniszter helyett 

Szél  Igaácz, 
államtitkár 

Szerzőnek őszinte örömmel gratulálunk az elért 
szép sikerhez, a hasznos könyvhöz, melyet különösen 
most az u j adóciklus küszöbén az adókezelőkön kivül 
az adófizetők  részére is mint nélkülözhetetlen munkát 
melegen ajánlunk olvasóink figyelmébe.  1 fitért  megren-
delhető Györgyjakab Márton könyvkereskedésében Csík-
szeredán. 

R Ü L Ö K F É L É K . 
— Áthelyezés. Az igazságűgyminiszter a 

csíkszeredai kir. járásbíróságnál üresedésben volt 
albirói állásra KovácB Károly bnziási albirót he-
lyezte át. 

— Lemondás tanitónői állásról. A me-
gyei iskolaszék által a szeredai polgári leányisko-
lához közelebbről megválasztott Kiss Ilona tani-
tónő — a ki időközben állami tanitóképezdébez 
segédtanitónővé neveztetett ki — az itteni állásá-
ról lemondott. 

— Halálozások. Id. Pototzky Gergely keres-
kedő folyó  hó 5-én reggeli 5 órakor 65 éves ko-
rában hosszas szenvedés ntán városunkban elha-
lálozott Temetése folyó  hó 7 én délután 4 órakor 
leend. Halálát özvegye, két kicsiny gyermeke és 
nagysz&mn rokonság gyászolja. — Csik-karczfalvi 
F l e i s c h e r Adolf  folyó  hó 5-én életének 72-ik, 
boldog házasságának 45-ik évében hirtelen elhalt. 
A boldogult bűit tetemei folyó  hó 7-én fognak  őrök 
nyugalomra helyeztetni róm. katb. szertartás sze-
rint. Nyugodjanak békében! 

— Uj vasut Háromszéken. A kézdivá-
sárhely—bereczk—soósmezói helyiérdekű vasut en-
gedményese Béldi Tivadar bodolai nagybirtokos f. 
hó 8-ára Kézdi-Vásárhelyre értekezletre hivta az ér-
dekelt birtokosságot. Az értekezleten az iránt akar-
nak megállapodásra jönni, hogy az uj vonal építé-
séhez az érdekeltség mily áldozatokkal fog  hozzá* 
járulni. 

— Magas é l e t k o r . Bár a gyimesi csángók 
kSzOtt gyakran találkozunk magasabb életkort ért 
egyénekkel, minek előidézésére nagy befolyást  gya-
korol az egyszerű életmód és az egészséges jóviz 
és friss  begyi levegő, még is ritkaság számba megy 
az a mathuzsálemi kór, mit Szajkó Antalné, ál-
lítólag a szépvizi Zakariás örménycsalád egyik 
ivadéka elért. Nevezett nőt folyó  hó 3-án Csik-
Gyimesen 114 éves korában szólította ki a halál 
az élők seregébfii,  ki azt a hosszú életkort csuajem 
mindig teljes egészségben töltötte el. 

— Polgári iskolai tanitó választás 
Gyergyószentmiklóson. A gyergyószentmiklósi 
polgári fiúiskolánál  megüresedett latin nyelv tan-
székre az iskolaszék folyó  hó 29-én tartott ülésé-
ben szótöbbséggel Gidró Jánost választotta meg, 

ki ily minőségben épp a gyergyószentmiklósi pol-
gári fiúiskolánál  több évig volt alkalmazásban s 
tehetségével én a növendékekkel való humánus bá-
nás módjával érdemelte ki, hogy másodszor is ezt 
a fontos  állást betöltheti. 

— K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . Az oltáregye-
sület tagjai egyenkint és Összesen őszinte köszöne-
tüket nyilvánítják. Illyés István és Hajnód János 
uraknak, kik a khórus javításával járó munkálato-
kért járó díjból az egyesület pénztára javára öt-öt 
forintot  engedtek le, a munkát azonban mégis ki-
haló gonddal és nagy csinnal állították ki. 

Ö n g y i l k o s fia.  Csik-karczfalvi  Táczel János 
takácsmester hasonnevű 17 éves fia  a napokban 
szülői házánál egy régi karabélyai agyonlőtte ma-
gát. Tettét a vizsgálat szerint ezért követte volna 
el, hogy ne kellessék udvarhelyi Wallenstein sza-
bómesterhez vissza menni, honnan a roszbánásmód 
miatt megszökött. Egy kis czédulát irt és hagyott 
hátra, melyen ez áll : Isten velem ! Jószülőim Isten 
legyen veletek, mert én már az élettel végeztem. 
Nehogy fölboncsanak.  Síron tul is szerető fiók: 
János. 

— A s ö r k ü l ö n b ö z ő e l n e v e z é s e . A né-
metek és más germán eredetű népek kedvencz itala 
igazán nem mai csirke s azon legrégibb korokban, 
a mennyire az emberi emlékezet vissza tud térni, 
majdnem minden akkori népnél találkozunk a sör-
rel, vagy ahoz igen hasonló itallal, külömböző elne-
vezések alatt. A régi egyiptomiak hagunak nevez-
ték s a mint Diodorus és mások állítják rozsból 
készítették. A régi görögök b r y t o n és p i m s 
név alatt élvezték Gambrinus dicső folyadékját 
A spanyoloknál három féle  neve is volt. Majd cer -
v e l i n , majd c e 1 i a, majd ismét c e r i a néven ren-
delték az akkori pinczésektől. Panonia ős lakói s a-
b o i a szélén itták, a gallusok pedig c e r e v i s i a 
név alatt kaptak tőle katzenjammert. 

— T ü zek . C s i k s z t d o m o k o s o n szomba-
ton éjjel négy ház és hat gazdasági épület leégett. 
A tüz a Karola Félix csűrében keletkezett nem 
tndni mi okból. A károsultak egy része sarjú csiná-
lásra távol volt s a szomszéd faluk  lakosságának 
közreműködése akadályozta meg a tüz tovább ter-
jedését. Különben a felcsíki  faluk  veszedelmesen 
össze vannak építve, úgyannyira, hogy szél vihar-
ban keletkező tűznek könnyeu áldozatul eshetik 
akármelyik község. Ideje volna ujabb építkezések-
nél a tűzrendészet! szabályokat szigorúan alkal-
mazni. — G y e r g y ó - R e m e t é n . Mult hó 31-én 
este 10 órakor Gyergyó-Remetének Csutakfalva  nevű 
részén, az Albert Ferencz székely gazda telkén is-
meretlen okból tüz ütütt ki s az udvaron lévő gazda-
sági épületeket a benne lévő takarmánynysl együtt 
rövid idő alatt elhamvaztotta. E helyen is nem 
ajánlhatjuk gazda embereinknek eléggé figyelmükbe 
hogy házukat, gazdasági épületeiket, szóval eléghető 
dolgaikat bár fele  értékig valamelyik hazai bizto-
sító intézetnél biztosítsák, igy legalább nem vesz 
kárba ily nagy csapás mellett is véres verejtékükkel 
szerzett vagyonkájuk. A mint biztos forrásból  ér 
tesűlt szerkesztőségünk Gy.-Remetén az 1898. év 
folyamán  ez már a harmadik tűzeset s daczára a 
gyakori gyulátoknak Gy.-Remetének, a 4584 lakóju 
nagy községnek mindezideig nincs tűzoltósága. Nem 
tndjuk azt elég melegen szivére kötni a község derék 
elöljáróságának, hogy teljes tetterejét latba vetve 
oda hasson, hogy a községben minél hamarább ön-
kéntes tűzoltó egylet alakuljon. Különben a mint 
hallottuk ez irányban komoly lépések tétettek. 

— Gyi lkosság . A ledérség és a nemi élet 
tulcsapongásának esett áldozatul e hó 2-án este 
gyimesi Gergely Jánosné, kit az ablakon át jól 
irányzott gyilkos golyó fosztott  meg attól az élettől, 
mely uémely házastársak között a családi élet 
békéjét többször megbontotta. A mint mondják a 
kaczér csángó menyecske egy a vasútépítésnél dol-
gozott olasz mnnkást kerített hálójába, kinek min-
den keresményét magához ragadván, annyi pénze 
sem maradt, mivel haza utazhassék s igy kény-
telen volt a romániai vasútépítésnél munkába állani. 
A mint az olasz eltávozott, a menyecske B. M. 
ottani fiatal,  jómódn csángóra vetette ki hálóját, 
kinek különben csinos felesége  van és sikerült ezt 
is meghódítani, mit megtudván a megcsalt asz-
szony, a csábitóval hajba kapott és egymást jól 
megtépték és a hűtlen férjjel  kezdetét vette a belső 
viszálykodás. Ennek volt folyamánya  aztán a tragi-
kus eset, mely a jelzett este történt, midőn a csá-
bító menyecske férjével  és egy vasúti őrrel saját 

lakásakon együtt ültek s egy nagy durranás ijesz-
tette fői  őket merengésükből. A házfeletti  oldalból 
az ablakon át a menyecskére irányzott ISvtfs  a 
gerendából lefflggő  égő lámpát összeszaggatván, a 
golyó az asszonyt szájba találta; a ki azonnal 
meghalt. A gyanú egyfelől  a megcsalt olaszt, más-
felöl  B. M.-nét terheli; azonban a tettes még ki-
puhatolható nem volt. 

222—1898. 
g. e. 

Pályázat. 
A csikmegyei gazdasági egyesülel mint vár-

megyei mezőgazdasági bizottság pályázatot hirdet 
gazdasági cselédek jutalmazására. 

Jutalmazásban részesülnek a vármegye terü-
letén tényleg szolgálatban levő azon cselédek, kik 
egy gazdánál egyfulytában  legalább 10 évig szol-
gáltak s ezen idő alatt ngy szorgalmak, hűségűk, 
valamint jó magaviseletük által kitűntek. A belső 
cselédek, minők: urasági inasok, szakácsok, sza-
kácsnők, szobalányok a pályázatban részt nem 
vehetnek. 

Kiosztásra kerülnek pénzdijak és ezüst érmek. 
A jutalmak a gazdasági egyesület igazgató* 

sága által fognak  odaitéltetui. 
Első sorban csak azon gazdák cselédjei tart-

hatnak számot jutalmazásra, kik a gazdasági egye-
sületnek tagjai. Nem tagok cselédjei csak másod 
sorban vétetnek figyelembe. 

A dijak és jutalmak a következők: 
I. dij 1. 40 korona. 
II. dij 5. 20 korona. 
III. dij 10. 10 korona. 
IV. dij 20. ezüstérem. 
Felhivatnak a jutalmazásra igényt tartó cse-

lédek, hogy illetékes községeik elöljáróságával s a 
szolgálatadó bizonyítványával (cselédkönyvvel) fel-
szerelt b é l y e g t e l e n kérvényeiket folyó  év 
n o v e m b e r h ó l - i g a gazdasági egyesület 
titkári hivatalához küldjék be. Később érkező kér-
vények nem vétetnek figyelembe. 

Csik-Szereda, 1898. aagusztos 29-én. 

Beoze Antal, Nagy Imre, 
alispán, elnök. közgaz. előadó, titkár. 

FÓMUNKATÁB8 GYEKGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ te LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hí ¥ I L I I É R.*) 
Helyreigazítás. 

Lapunk mult Bzámának a .Nyilttér" rovatából 
a következő szöveg kimaradván: A jogerős Ítélet 
a Csik-Szeredában megjelenő „Csiki' Lapok" oaimfi 
lapban Sprencz Hugó költségén, továbbá a Kolozsvárt! 
megjelenő .Ellenzék" ozimü lapban Székely István 
költségén közzététetni rendeltetik. Mit ezennel helyre-
igazítunk. 

Nyilatkozat. 
E lapok mult számában közölt ítéletre és tar-

talmára nézve jobb indulatu ismerőseimnek a követ-
kezőket jegyzem meg: 

1. A megtámadás és tettlegesség nem mu-
latozás közben zárt helyiségben, hanem az ország-
úton történt, hol én védtelenül 3 egyénnel állottam 
szemben. 

2. Az ítélet kihirdetésekor bűnösségem meg-
állapítását és azon kötelezettségemet, hogy &i Íté-
letet az „Ellenzékben" közölnöm kell, sem én, sem 
jelen volt ügyvédem nem hallottuk, és éppen eiért 
nyugodtam bele az ítéletbe, külömben azt megfelleb-
beztem volna. 

Caik-Ssereda, 1898. szept. 4. 
Székely  István. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Simon Baláss gyergyő-

sztmíklósi falusbiró  ellen fegyelmi  feljelentést  tet-
tem s egyúttal lakásom ablakaira vas táblákat ren-
deltem. 

Oyergyó-Ssentmiklós, 1898. sz6pt 8. 
Száaz  Lajos. 

») Az e rovatban kSxlOttokért ai aláíró ftkUb. 



Szeptember 7. C S Í K I L A P O K 36. szám. 

Csikszentkrrályi idősb. Simon 
Péternél 110 darab négyszögre fa-
ragott építkezési fenyőfa  eladó. 

Eladó 
30 hektó 1892. évbeli kisküküllő-
menti bor Jakab Lajosnál Csík-

szeredában. 
Sz. 4827—897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. törvényszék mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a csikvacsárcsi ur 
szine kápolna pénzalapja végrehajtatónak Ifj.  Fo-
dor András végrehajtást szenvedő elleni 1431 frt 
tökekövetelés és járulékai iránti végrehatási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-
könyvi hatóság területén lévő, csikvacsárcsi község 
határán fekvő  s a végrehajtást szenvedő Fodor 
Aodrás nevére felvett  a csikvacsárcsi 117. 
számú telekjegyzökönyvben A -J- alatt foglalt 

7. rendsz. 686. hrszám alatti szántóra 38 frt, 
10. n 1076. ff ff ff 99 frt, 
11. ff 1196. ff ff ff 19 frt, 
12. • 1205. ff ff ff 22 frt. 
13. n 1228. ff ff ff 30 frt, 
14. • 1254. ff ff 0 18 frt, 
16. ff 1274. ff ff ff 34 frt, 
16. ff 1266. ff ff ff 16 frt, 
18. n 1319. 1320. ff ff ff 48 írt, 
21. ff 1415. ff ff ff 47 frt, 
22. ff 1501. ff n ff 27 frt, 
23. ff 1586. ff ff ff 15 frt, 
24. 9 1600. 0 ff 9 17 frt, 
25. ff 1652. 1653. ff n 0 27 frt, 
26. ff 1657. ff ff ff 8 frt, 
27. ff •2989. ff >t ff 6 frt, 
28. ff 2354. ff n ff 15 frt, 
30. ff 2516. ff n ff 7 frt, 
31. ff 2582. 2583. ff n ff 6 frt, 
32. * 2831. ff » ff 7 frt, 
33. J9 2913. 0 n ff 5 frt, 

5 frt, 34. ff 2970. 0 0 ff 
5 frt, 
5 frt, 

35. ff 2972. ff ff ff 4 frt, 
36. ff 2975. ff n ff 6 frt, 
37. ff 2978. ff » ff 3 frt, 
38. ff 2980. ff ff ff 4 frt, 
39. n 2991. ff ff n 3 frt, 
40. n 3021. ff n ff 1 frt, 
41 B 3027. ff » m 2 frt, 
46. ii 3072/,. ff ff ff 4 frt, 
47. n 3074. ff ff ff 3 frt, 
50. n 3217. ff n ff 6 frt, 
51. ff 3233. ff ff ff 6 frt, 
53. rsz. 3311.3312.3313.3314.hrsz. a. szántóra 7 frt. 
54. 3318. 0 ff ff 34 frt, 

53 frt, 55. ff 3335. 0 ff ff 
34 frt, 
53 frt, 

56. » 3819. ff ff n 8 frt, 
57. n 4052. ff ff n 12 frt, 

10 frt, 58. n 4149. ff ff n 
12 frt, 
10 frt, 

59. a 4414. ff ff ti 9 frt, 
60. ii 4675. ff ff n 6 frt, 
62. ff 4779. ff ff »» 19 frt, 
63. II 5011/,. ff ff 0 8 frt, 
66. n 6445. ff ff ff 2 frt, 

28 frt, 67. ti 6473. ff ff n 
2 frt, 

28 frt, 
68. ff 5475. 5476. 1 5477. ff ff N 22 fo-
rintban, a csikvacsárcsi 904. számú tjkvben a Fo-
dor András nevén felvett  A f  1. rsz. 1285. hrsz. 
a. szántóra 27 frtban,  a csikvacsárcsi 905. sz. 
tjkvben ugyanannak nevén felvett  A f  1 rsz. 3334. 
hrsz. a. szántóra 63 frtban,  a csikvacsárcsi 131. 
sz. tjkvben Fodor András valamint társtulajdonos 
Fodor Dániel, ifj.  Fodor Lajos, ifj  Fodor Gáspár, 
Fodor Ágoston, Fodor Balázs, Fodor Károly, Fo-
dor Alajos, Fodor Ignácz, Fodor Félix, Fodor Ju-
liánná és Fodor Veronika nevén felvett  A f  1. 
rsz. 277. hrsz. a. házra és pedig a végrehajtási 
törvény 156. §. értelmében a társtulajdonosok ju-
talékára is 160 frtban,  a csikvacsárcsi 626. sz. 
tjkvben Fodor András valamint társtulajdonosok 
Fodor György, Fodor Gáspár, Fodor Ágoston ne-
vére felvett  A f  1 rsz. 4734. 4735. hrsz. a. ka-
szálóra és pedig a végrehajtási törvény 156. § a 
értelmében a társtulajdonosok jutalékára is 14 fo-
rintban. 

A csikvacsárcsi 624. sz. tjkvben Fodor An-
drás és társtulajdonos Fodor Ágoston nevén felvett 
A f  4. rsz. 5376. hrsz. a. kaszálóra és pedig a 
végrehajtási törvény 156. §-a értelmében a társ-
tulajdonos jutalékára is 36 rrtban. A csikvacsárcsi 
1129. sz. tjkvben Fodor Ágoston és ifj.  Szakács 
Ferencz nevére átvitt A f  4723/a hrsz. kaszálóra 
8 frtban  és a 2. rsz. 4726/,. hrsz. a. kaszálóra 
2 frtban.  A csikvacsárcsi 1130. sz. tjkvben ifj.  Sza-
kács Ferencz nevére átvitt A f  1. rsz. 691. brsz. 
a. szántéra 87 frtban  s a 2. rsz. 4727. hrsz. a. 
szántóra 6 frtban.  A csikvacsárcsi 1136. számn 
tjkvben Fodor Alajos nevére átvitt A f  1. rsz. 

1300. 1301. brsz. a. szántóra 46 frtban.  A csik-
vacsárcsi 1136. sz. tjkvben Bogos Vitus nevére 
átvitt A f  1 rsz. 1338. hrsz. alatti szántóra 27 
frtban.  A csikvacsárcsi 1187. sz. tjkvben. Fodor Já-
nos ifj.  és neje Fodor Erzsébet nevére átvitt A f 
5286. 1. rsz. a. kaszálóra 71 írtban. 

Végre a Fodor András, Antal nevén felvett 
a csikgöröcsfalvi  305. sz. tjkvben A f  1980. brsz. 
a. kaszálóra 7 frtban  ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendeltetik és pedig oly megjegyzés-
sel, hogy az árverés a csikvacsárcsi 131. számú 
tjkvben foglalt  ingatlannak Fodor Alajost. A 2 
szerint illetett jutalékának V* részére Fodor Ala-
jos javára C) alatt bekebelezett életfogytig  tartó 
haszonélvezeti jogot nem érinti és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1898. évi szeptember 
hó 29-ik napján délelőtti 9 órakor csik-
vacsárcsi és folytatólag  Csik Göröcsfalva  község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számitott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kehhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tőrvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1898. évi márczius hó 26-án. 

X j á e z l ó , 
kir. tvszéki bíró. 

Szám 1968 — 1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyó-
ditrói Szathmári János végrehajtatónak Csíki Ala-
jos (huszár) végrehajtást, szeuvedö elleni 178 frt 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gysztmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Ditró község hatá-
rán fekvő  a ditrói 819. sz. tjkvben foglalt  1824, 
hrsz. a. 160 frt.  1859. 1861. hrsz. a. 4 frt,  3279. 
hrsz. 2 frt.  3737. hrsz. a. 10 frt,  4489. hrsz. a, 
5 frt.  5148. brsz. a. 9 frt.  9668. hrsz. a. 3 frt, 
10279. hrsz. a. 4 frt,  12776. hrsz. a. 3 frt,  20858. 
brsz.a.4frt,23103.23104.hrsz.a.6  frt,  23866 hrsz.a. 
6 frt,  24075. brsz. a. 4 frt,  25342. hrsz. a. 7 frt. 
25564. brsz. a. 2 frt,  25700. 25701. hrsz. a. 4 frt. 
27366. 27367. hrsz.',a. 2 frt,  32164. hrsz. a.8 frt,  34258. 
hrsz. a. 49 frt,  35290. hrsz. a. 10 frt,  1834.',. hrsz. a. 
3 frt,  3626/2. hrsz. a. 13 frt.  24128/,. brsz. a. 8 frt, 
32042./, 32043. hrsz. a. 8 frt,  32359/,. 4 frt,  becs-
értékű az 1044. sz. tjkvben foglalt  4054. hrsz. a 64 frt. 
4759.4760. hrsz.a. 69 frt,  23101.23102. hrsz a. 6 frt, 
25052. hrsz. a. 1 frt,  becsértékü az 1546. sz. 
tjkvben foglalt  17114. hrsz. a. 8 frt,  becsértékü 
egész ingatlanokra árverést ezen becsértékekben 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok- az 1898. évi 
október hó 15-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. § a ételméi>en a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi április 
hó 15-ik napján. 

A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint a 
telekkönyvi hatóság. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 2188 -1898 . tkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehajtatónak remetei id. 
Mélik István mint várhegyi Pap Gábor és János 
jogvevője végrehajtást szenvedő ellen 66 frt  tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék a gyergyósztmiklósi 
kir. járásbíróság területén lévő Várhegy község hatá-
rán fekvő  a várhegyi 42 sz. tjkvben foglalt  166. 
187. brsz. a. 273 irt, 1058. 1060. 1061. hrsz. a. 
25 frt,  a remetei 1688. sz. tjkvben foglalt  id. Mé-
lik István, Pap Anna és Mária nevén álló 17741. 
17742. hrsz. a. 4 frt,  17809. hrsz. a. 5 frt,  18926. 
18930. 9 frt,  a 2065. sz. tjkvben foglalt  kiskorú 
Pap Anna és Pap Mária nevén álló 16987/,. hrsz. 
a. 7 frt,  16988/g. hrsz. a. 3 frt,  a 3744. sz. tjkv-

ben foglalt  Pap Tódor (Jánosé) nevén álló 16987/, 
hrsz a. 3 frt,  16989/,. hrsz. a. 3 frt,  16989/,.hrsz. 
a. 3 frt,  16990/,. hrsz a. 3 frt,  16990/,. hrsz. a. 
3 frt,  16990/4. hrsz. a. 3 frt,  a 3746. sz. tjkvben 
Pap Tódor Vaszié nevén álló 16990/,. hrsz. alatti 
3 frt,  1 6'.»90/b. hrsz. a. 1 frt,  a 3747. sz. tjkvben 
Pap János Mihályé nevén álló 16991. hrsz. a. 1 frt, 
a 3746. sz. tjkvben Pap Gábor Mihályé nevén álló 
16989/2. hrsz. a. 3 frt,  16992. hrsz. a. 1 frt,  16993. 
16994. hrsz. a. 2 frt,  becsértékü egész ingatlanókra 
az árverést a fennebb  ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1898. év i o k t ó b e r hó 
21-ik napján d. e. 9 órakor Várhegy község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított 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 
számitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapirbau a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi ápril hó 
25-ik napján. 

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

kir. aljbiró. 
Szám 1967—1898. 

Tlkkvi. 

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

telekkönyvi balóság közhírré teszi, hogy ditrói Szath-
ináry János végreh aj tatónak ditrói Lukács Antal 
Simonné végrehajtási szenvedő elleni 71 frt  tőke-
követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csik-szeredai kir. törvényszék a gyergyósztmiklósi 
kir. járásbíróság területén lévő Ditró község hatá-
rán fekvő  a ditrói 951. sz. tjkvben foglalt  2598. 
2600. 2603. hrsz. a. 35 frt,  3108. 3109. hrsz. a. 
9 frt,  4757. hrsz. a. 5 frt,  7468. hrsz. a. 9 frt, 
19040. 19041. hrsz. a. 5 frt,  19262. hrsz. a. 2 frt, 
26635. hrsz a.3frt,36298.hrsz.a.  6 frt.,  36417.brsz. a. 
9 frt  ,2208. 2211', hrsz. a. 160 frt,  becsértékü egész 
ingatlanokra ezen becsértékekben és a 2400. tjkv-
ben foglalt  37057/, hrsz. a. ingatlan térbaszonél-
vezeli jogára 80 frtban  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1898. évi október hó 14-ik napján 
délelőtt 9 órakor Ditró község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáráuak 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolylyammal 
számitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi április 
hó 8-ik napján. 

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

kir. aljbiró. 
Sz. 334/1898. vh. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közbirré teszi, 
hogy a csik-szentmártoni kir. járásbíróság 1896. 
évi 2250. polg. számú végzése következtében Ré-
zer Samu tusnádfürdői  lakos mint Solnai Sándor 
engedményese javára, Fülöp Albert és társa tus-
nádfürdői  lakos ellen 1000 frt  s jár. erejéig 1896. 
évi julius hó 3-án foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 1076 frt  1 krra becsült 
porczellán edények, üvegek, poharak, különbféle 
lámpák, konyha edények, tűkiök, fagylalt  gép, ta-
karéktűzhely, jégszakrény, asztalkendők, abroszok, 
bútorok, hordók, drótrosta, ágynemű, különbféle 
borok, alapaka és ezüst evőeszközök stbből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. járás-
bíróság v. 190/1898. számú végzése folytán  300 
frt  tőkekövetelés, ennek összes járulékai erejéig 
Tusnád-Fürdőn leendő eszközlésére 1898. évi szept 
hó 16-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik 
és abboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi augusztus 
hó 29-ik napján. 

Gondos István, 
_ kir. jbirósági vhajtó. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptuJajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




