I. évfolyam.

Csik-Szereda,

1889.

április

10.

15.

AP********* ** ** KÍK

| Szerkesztőségi iroda:«
•K

U

Caik-Szereda

jsnütán hAí, (po«ta.melIett)ţ
*
hová
*
-! a lap szellemi részét illető i^ közlemények küldendők. fr

ţ Kiadóhivatal: >
+ Györgyjakab Márton >
$

könyvnyomdája

£

+"
hová
[r
£ ti «löflsetéil pénzek 4a í
'i hirdetések kfll&endók.
a

.

&

yrttTTYTrvvT^S

+:*••»• r1- -1- * í^í^SS
Előfizetési ár:
*

Egész évre
"K Félévre .
| Negyedévre

CSÍKI LAPOK

t

szám.

4 frt. v
!l frt. >
1 irU í

-S--9Hirdetési dijak:

+
í

j 3 hasábos petitsorért vagy £
^
annak helyéért 5 kr. -;-r
Bélyegdijért kiilön minden
^
beiktatásnál 30 kr.
(j.

£
{í

-ej®cî
Nyílttéri czikkek >>
soronként 10 krért közöl-

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETI LAP.
TwirKmr^T

O l v a s ó i n k h o z .

— Felhívás előfizetésre. A „Csiki
Lapok" ápril—juiiius havi második negyedére ezennel uj előfizetést nyitunk. Lapunk
t. előfizetőit, kiknek előfizetésük az első negyeddel lejárt, kérjük hogy előfizetésüket
minél hamarább megujitani szíveskedjenek,
hogy a lap szétküldésében semmi fennakadás ne történjék. Feltételeink az eddigiek
maradnak t. i:
Egész évre
Kelévre
Negyedévre

4 frt.
2 trt.
1 frt.

Előfizethetni Csíkszeredában Györgyjakab Márton nyomdájában. — Gyergyó-Sz.Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében.
Gyűjtők ü előfizető után egy tiszteletpéldányban részesülnek.
Mindazon t. olvasóinkat, kik lapunkat
ez ideig megtartani szívesek voltak, kérjük
a lejárt elsőnegyedre eső előfizetési összeg
beküldésére.
Csikszereila, 1880. márczius hóban.
Teljes tisztelettel:
A „CSÍKI LAPOK' kiadóhivatala.

A miniszter mondta.
(B. I.) Hazánk kormányának hazafiságát, vitális érdekeink iránti helyes érzékét
és éles látását igen sokszor még az ellenzék
is kénytelen elismerni. S ha ezt néha még
általánosságban is megteszi, annál inkább
kénytelen elismerni (sőt ezt tán örömest is
teszi) azon államférfiúi bölcsességet, élesen látást és helyes érzéket, melyet a mostani kormánynak egyik legifjabb, de egyúttal legtehetségesebb tagja mindennemű
érdekeink iránt lépten-nyomon tanusit.
Mi ez alkalommal Baross Gábor közmunka és közlekedési miniszternek csupán
a vasúti politika terén tanúsított helyes és
felette üdvös magatartására, és az abból levonható közgazdasági konzekventiákra kívánunk rámutatni.

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA.
A s s e z e l e m é©

fcmeég.

(tilosba német után.)
A szerelem rajként terem,
A Innen meg nagyon ritkán,
Klíil lulibau a szerelem,
Hűség járat maga titán
(.•eöthe.
Homok között barangolj bár,
Avagy sivár magányban járj,
Szerelemtől ki ment meg
A bh éjjé sem föd tőle,
Delejfényként világit be,
Semmitől meg nem remeg.
KeresiI bár a sziklák ormát.
Vihar dúlja kebledet át,
Ott hordozod ten-sziveden:
„A szerelem rajként terem*
De ha aztán hő szerelmed
Szende hűség után eped
S szomjúhozza balzsamát?
Akkor aggály s fénytől menten
A hűs árnyék s csendességben,
ijtt keresd a cüllayút,

SZEEDÍLN.

Tudja mindenki, hogy a vasutak állas még pénzes emberek által is kiaknázhatmosításának ő a legőszintébb s egyúttal —
lanok, niert nincsenek vasútaink.
leghatalmasabb liive, s hegy már is mit tett
Vájjon Csikvármegyében is igen sok
ennek megvalósítása érdekeuen. S hogy mily
helyen, s nevezetesen Kászonban, Csikszentvéleménye s további szándékai vannak a
Imrén, Csicsón, Madarason stb. mutatkozó
vasúti politika terén, azt legszebben és legarany-, ezüst-, ezinóber- és vasbányákra néztöbbet mondólag fejezé ki a képviselőház
ve a vasút éles siphan^ja nem lenne-e a kikepénzügyi bizottságának í inlt hó vége felé
letet-, a feltámadásnak hossánnája? — Vájtartott egyik ülésén a következőkben :
jon Balánbánya lassú és meg nem érdemelt
„Az, e r d é l y i v a s ii t h á 1 ó z at ki- haldoklását nem váltaná-e föl egy lüktetőbb,
egészítése közgazdasági szempontpezsgőbb élet, — s Gyergyó márvány-telepei,
ból e l s ő r a n g ú s z ü k s é g l e t e t k é p e z .
és Borszék s Kászon világhírre érdemes borT e l j e s e n j o g o s u l t n a k ismerem el az
vizei nem kelnének-e útra a borpataki gaze r d é l y i r é s z e k e r r e v o n a t k o z ó t ii
dag kőszéntelepeknek gőzt fejlesztő erői által!
re k vés ét és a r e n d e l k e z é s e m r e ál léi
— Es e —sejtlietőleg — mérhetetlen kincsek
anyagi eszközök korlátai között
nyomdokain nem valósulnának-e meg azon
h a j l a n d ó is v a g y o k azt m e l e g e n táigények is, melyeket, a gyáriparhoz minden
mogatni."
hegyes, vizben, fában gazdag vidék s ezek
között megyénk is egy jobb sors fordultáBármelyik minisztertől is nagy és fonval olyan jogosan fűzhetne!
tos jelentésűek volnának ezen önként, mondott határozott szavak. — De sokkal több,
Mert most kis-iparunk is alig van, s a
nagyobb és fontosabb jelentésük s értékük
mi van az sem fejlődhetik vasútaink teljes
van — az erdélyi részek közgazdasági pohiányában. Pedig különösen a Székelyföldnek
litikájára vonatkozó cnie szavaknak, hogy
van sok oly vidéke is, — s idetartozik meazokat nemcsak a szakminiszter, hanem Bagyénk is — hol a nagy-, sőt a gyáriparnak
ross Gábor mondotta. Valóban — nagy
is meg van minden föltétele, s csuk a
örömmel tölthetik be "-de szivét.-lelkét e
legfőbb, mindannyit életre keltő s műköhazarész minden jobb érzésű és gondolkodésbe hozó vasút, — csak ez hiányzik.
zású gyermekének.
Nos a közmunka és közlekedési miMert szükség e rámutatnunk vasúttaniszter idézett szavai e tekintetbeni elhalaiiságunk mizériáira? Szükség efejtegetnünk,
gyató! tságunkban egy szebb és jobb világ
vagy csak fel is említenünk, hogy — küfelidézésével kecsegtet. Többet mondunk.
lönösen a Székelyföld a gazdasági kultura
Egy szebb és jobb világ kezdetét jelzik
minden ágazatában évtizedekkel maradt
azok már is. Mert mindenki tudja, hogy
hátra, mert alig van egy talpalatnyi vasútja?
Baross Gábor nem csupán a szó, hanem a
tett embere. Hisz ezt még az ellenzék is szíAz őstermelésnek is esak az eddig folyvesen elismeri — több érdemeivel együtt.
tatott ágazatai mellett kell maradnunk, mert
Valóban a lehető legjobbkor jöhetne
az újabb termelési ágak föltárása esetén
ő excellentiája segélyére ama vajúdásoknak,
nyerendő produktumok, vasútak hiányában
melyek a székelyföldi vasúthálózat megtenem lenuének piaezokra szállíthatók. Pedig
remtésében oly régóta folyamatban vannak.
a Székelyföldnek sok oly vidéke van, meJöjjön is, mert szemüveg sem kell ahhoz,
lyek gazdag kincseket rejtenek magukban,
Mámor között és vig zajban
Lángérzelem könnyen lobban;
De mi eni/ltén ringat aztán:
„A hűség meg nagyon ritkán."
Ilány van, a kt könnyes szemmel.
Mint borom/ó felhő jár, kel
Fájdalmával eyyeiliilu
A's hirtelen kebelének
I 'ig húrjai megzendülnek,
Erdő mező megcsendül ?
Mint taeaszszal u lágy zefir,
Vagy ujjongást nemző szép hir,
Mely lángra gyújt nagy hirtelen :
„Eléd lobban a szeretem."
I>e hol csak a kéjvágy tombol,
S mámort le.s a sziv lángjából,
Hol inog a szenvedély;
S mihelyt a kór búra fordul,
A gyanú szúr s néz csalárdul,
A hűség ott meg nem él.
A hűség, iniitt a bölcseség,
Sziv és észben egyszerre ég,
Szeress bár hőn és igazán,
„llűséy járat maga után.u
—>'. — M,

4

múltból.

Irta: Sándor László.
(Folytatás es vége.)

Egy éve mult. az öregasszony halálának és
Mari még férjének sem szólt származása titkáról.
Minek is szólt volna? — Oláh parasztin in ek
lett nevelve, és nem érzette a különbséget, melyet
a snrs különös játéka teremtett az által, lrngy a
Dáray leányt egyszerű parasztnővé tette.
És mégis szomorúbb, komolyabb volt, mint,
valaha, pedig kis leányának egészsége is némileg javult s az elhalt jó öreg helyett is volt ismét
egy szeretett öregjük. — Gavril atyja hozzájuk
költözött.
A boldogság már-már visszatérni kezdett a
kis család fészkébe, de egyszerre mintha megbánta
volna a sors újabb jótetteit. — A rideg halált
kiihlötte újból megkeseríteni a fiatal pár életét.
A javulófélben volt kis leány egyszerre ismét neliéz beteg lett s végre is egy jobb hazába
költözött.
Eddig Mari volt a vigasztalhatatlan, most
Gavril lett azzá. A szerepek megcserélődtek ; most
Marinak kellett vigasztalnia kétségbeesett férjét.
Saját búja mellett is mindent elkövetett a
fiatal asszony, hogy megszomorodott férjébe lelket
öntsön,
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hogy tisztán lássa, mire vezet ily nagy és
közérdekű dolgokban bármily lelkes, bármily hazafias, de szegény népet a „laisser
fairé" és ,,laisser passer" elvének olymérvll
követése, miként ezt eddig tapasztalni lehete. Tisztán és világosan látván, erélyes
kézzel, hathatós erővel legyen segélyére
azoknak.
Mert ha az elől idézett nagyjelentőségű
szavak mondásakór a deés-zilahi vasútra
nézve találóan még azt is mondá: ,A min
szóban forgó vasútat illeti, oly vid é k e k e t fog az átszelni, a m e l y e k
közlekedési tekintetben mindig
egészen el voltak h a n y a g o l v a A
kö z g a z d a s á gi s z e ni p ontli o z hozz á j á r u l i 11 a h a d á s z a t i t e k i n t e t
is," — úgy c szavakat legelső sorban a
Székelyföldre alkalmazhatja legtalálóbban.
Mert van-e az országnak még egy oly vidéke, mely gazdasági, ethnograíiai és hadászati szempontból csak megközelítőleg is oly
fontossággal binia, mint a Székelyföld?!
Van-e közgazdasági tekintetben mégis <>ly
szegény és elhanyagoltjvidék, mint a Székelyföld s ennek különöse^ keleti részei? Van-e
videke az országnak, mely értelmesebb, jóruteríuettebb, szorgalmasabb s honszeretetln n
hivebb és honfiúi áldozatokban bővelkcdőbb j
népet adna a hazának, mint épen a Székelyföld?— S tekintve, hogy AusztriaMagyarország a jelenlegi és még hosszú
időkre kihatónak mutatkozó irányzatok szerint ellenségei által leghamarább és legvalószínűbben kelet és észak-kelet felől fog
megtámadtatni, — van-e hadászati szempontból is a hazának még egy ehhez fogható
fontos vidéke igy vasút nélkül hagyva, mint.
ismét a Székelyföld ? !
Stentori hangon jön mindenfelől a megrázó felelet, hogy — egy sincs !
E megrázó felelet által is ligvelmezO

^y

tetve a vitális érdekek iránt oly biztos és
helyes érzékkel biró miniszter, hát j ö j j ö n,
l á s s o n és t e g y e n a hihetetlenül és érdeinetleniil elhanyagolt Székelyföld érdekeiben is Villamit. M-Tt jól tudhatja, hogy lui
Erdély fellegvára Magyarországnak, úgy e
fellegvárnak legerősebb és legmegbízhatóbb
sziklabástyája a — Székelyföld. Az a sziklabástya ez, mely a Székelyföld nyugati széleitől Biharig terjedő oláhtengert ezredév
óta gátolja a keleti, nagy oláhtengerrel
való egyesülésben.
E szikla-sziget az, mely keleten a ma-
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gyarságnak nemcsak erős védbástyája, —
hanem hatalmas előfoka volt mindig keleti
missiójának is.
A kultura minden ágazatában olyanynyira niagárahagyatott ezen hullámtól vert
szigetnek jöjjön tehát segélyére a miniszter;
s éles szemmel látva ottan a hazának elhanyagolt érdekeit, erélyes kézzel tegyen a
székelyföldi vasútnálózat előmozdítása, s az
•ország védelmi állapotát is leginkább fokozó — centrifugai vasút kiépittetése érdekében, nehogy azt a körülötte egyre áradó
tenger alámosva, mégis összecsapjon fölötte,
— mert „gutta eavat lapidem, non bis, sed
saepe cadendo."

Országgyűlés.
Április 1-én a képviselőházban a véderő törvényjavaslat egészben letárgyaltatok. A i>2. jj-nál
Zay Adolf határozati javaslatot terjesztett be, melyben a büntető codexet sürgette meg. Kz a többség által elvettetett.
A tiJ-ík ij-nál Irányi l>ániel azon módosítást adta be. hogy a ház tagjai
Ülésszak alatt csakis a ház engedélyével legyenek
behívhatok. F, mödosilás törvénybe nem vételeit
fel, de a kormány ígéretei lelt, hogy erről kiilöu
törvény útján még ez ülésszakban gondoskodik.
Módosításokat teltek még,
iig a 72-ík Şţ-nal
Kállay Zoltán, a 7.~>-ik Jj-nál Meszlényi bajos
Lázár Árpád, de ezek köziil csak a Kállay módosítása fogadtatott el. mely szerint az IsSő-ben
született katonakölelesek lHS'.>-b n njojiczállitásra
nem hivatnak fel.
Április 2-án Nagy Istvánnak a inárczius
27-iki ülés alkalmával előterjeszteti indítványára
került a sor. Az indítványozón kiviil Bolgár Ferencz, Madarász József. Ilellty Ignácz és gróf
Api'onyi az indítvány mellett, Müiiuich előadó és
a hoiiv. miniszter az ellen szólaltak fel, melyek
ut;ln a többség az indítványnak nem adott helyei.
Az indítványozók után jelentette az elnök, hogy
a védelmi javaslat részletes tárgyalása véget éri.

Április :1-án a véderő törvény harmadszori
felolvasása és megszavazása után három inl.erpellácziő lett előterjesztve. Ezek közül Kaas Ivor b.
iuterpcllátióját említjük fel, ki a miniszterelnökhöz
kérdést intézett „a választási czélokra adott, költségekről vett rcvorsálisok tárgyában.-' Kaas előadása szerint a kormánypárti llock János választási czélokra 3000 frtot kapott, s ez összegről reverzálist kellett aláírnia, ha a pártot elhagyná.
Ez képezte az inlerpellátió tárgyát. A miniszterelnök azonnal válaszolt, s e válaszában kijelentette,
hogy ö nem adott Hock Jánosnak egy garast sem
ss igy llock neki sem adhatott reversálist. Különben azt is kijelentette, hogy minden pártnak vau
törvényes választási költségekre kasszája.
Irányi Dániel a függetlenségi párt. nevében kijelentette, hogy ők választási czélokra annyit sem köl-

— Mari! az ég szerelmére, te a I >áray-kasEz a vigaszt nyújtani hivatott törekvés vonta j
tély
urának
leánya vagy V!! Nem, nem oh ! az
le Mari származási titkáról az eddig elrejtő fátyolt.
lehetetlen!
Istenem!
nem hihetem, hogy ártatlaÖröm közt és piruló arczczal beszélte férjénokat
ily
iszonyúan
büntethess.
Oh ' mint borzanek, hogy Isten jósága kárpótolni fogja a leányuk
dok
még
elgondolni
is,
hát
még
kimondani!
halálában ért veszteségért, mert ismét anyának
Gábor!
te
saját
testvéredet
vetted
nőül. A te neérzi magát.
ved Dáray Gábor'
— —
—
És hogy Gavrilt jobban megvigasztalja elIszonyú
sikoltás
reszketteté
meg
a
levegőt,.
beszélé neki anyjának halálos óráján tett vallomáMari halva terült el a padlón. Megölte a felfedesát, s szeretettel tette hozzá, hogy születendő
zett titok borzalma.
gyermeküknek majd visszaszerzik a Dáray-vagyont,
Gábor örült módjára rohant az öreg oláhra.
hisz Mari származását illetőleg az elsárgult abBorzasztó hangon követelte az öregtől, hogy szaroszban is bizonyítékkal rendelkeznek.
vait vonja vissza, s inert ez nem tette, fojtogatta
Mari elbeszélésének kezdetén Gavríl atyja
öt. — Gávril iszonyú fellépése sem vehette rá az
szokásához híven csendesen szundikált a tüzelő
öreget, hogy elbeszélését, megmásítsa. A fojtogató
előtti kis széken, — nem is látszottfigyelni gyerkezek alatt utolsó nyögései a Dáray Gábor nevek
mekeinek csendes beszédjére, de a Dáray névnek
voltak.
.Mari ajkáról történt elhangzása figyelmessé tette
u szunnyadó öreget.
A zajra besiető szomszédok szeme elé iszoMari és férje nem vették észre a változást,
nyú látvány tárult. Két halott felett Gavril reuiemelyet Gávril atyjában Mari elbeszélése okozott.
sen kaczagott. Elvette eszét a borzasztó izgalom.
Az öreg felemelkedett ülöhelyzetéböl; figyelSiránkozó hangok megjegyezték, hogy igazat
mét megfeszítette és közömliös tekintete mind iszomondott Lueza. Az égi háború nagyon nagy szenyúbb és iszonyúbb jelleget öltött magára.
rencsétlenséget jelentett.
De a tragédia indító okát soha sem tudták
Végre a bizonyíték említésekor egész testémeg az emberek.
ben reszketett s görcsösen kapaszkodott a tüzelő

párkányába és borzalmasan kiáltott fel;

15. asám.
tenek, mint a mennyibe egy kisebb mulatság kerül s igy a függetlenségi pártra nem fogható rá,
hogy a kormánypárthoz hasonlóan költekezik.
Április 4-én Hock János Kaas Ivor báró interpellácziójára személyes kérdés czimén válaszolt.
Előadta, hogy a miniszterelnöktől ö nem kapott
pénzt, de kapott kerül-te a szabadelvű párt központi végrehajtó bizottságától, s előadta, hogy reverzálist sem irt alá. Erre ismét Kaas szólalt fel
s kijelentette, hogy neki Hock személyével nincs
semmmí baja, mert nem szalonkákra, hanem tigrisre vadász.
Ezután a vaskapu szabályozási költségeiről
szóló javaslat vétetett tárgyalás alá, mely a Darányi
Ignácz, Helfv Ignácz, Horánszky Nándor. Mudrony
Soma, Thaly Kálmán és a közlekedésügyi miniszter hozzá szólása után egyhangúlag megszavaztatott.
April ."i-ai a ház rövid ülést tartott, melyen
a kassa-oderbergi vasul elsőbbségi kölcsöneinek
konvertálásáról, a Snez-csatorna ügyében kötött
egyezmény beczikelyezéséröl, a buriapest-saroksárharaszti, a belisce-kápolnai és a deés-zilahi vasúinkról szóló javaslatok intéztettek el.
Április ii-án a képvház elintézte a zárszámadás vizsgáló bizoltsignak a Magyarország és horvát
tartományok közölt IHHI; évre eszközölt leszámolás
Virgyában tett jelentését. Kiintézte az 1S8">. I88t>.
évekre vonatkozó közösügyi zárszámadási jelentést
úgyszintén az ISS7. 18SS. évi közösügyekre a magyar korona országai álla! pólóing fizetendő öszs/egrol szóló iörvény javaslatot. Ezek után több
kérvény felett döntött a ház és pedig vita nélkül
a bizottság által hozott határozat éri elmében. Ez
ülésen terjesztetett a ház elé a ment elini bizottságnak a Uolionczy -Shaniorzil ügyre vonatkozó jelentése. A meni cluii bizottság Rohonczy mentelmi
jogának feli'ügcísztésél ajánlja, miután a törv#.iyszék megkereséséhez csatolt elővizsgálati iratokból az tűnik ki. hogy nevezett képviselő által oly
tény követtel ett el, mely bűnvádi eljárás tárgyát
képezi és zaklatás fenn nem forog.
t'Nikvárniegye köxigay.g»1á*i
zwllNágAnak iiléméhál.

bi-

Csíkszereda, 188». április H.

Csikvármegye közigazgatási bizottsága mai
nap tartotta meg Hecze Antal alispán elnöklete
aluli havi rendes ülését, melynek folyamáról a következőket jegye/tiik föl:
Az alispáni jelentés szerint márczius havában
csakis az alispáni iktatóra beérkezett <>87 ügydarab, miből elintéztetett t>75, hátralékban maradt
12. Fegyelmi kereset egy községi biró ellen rendeltetett el, közvagyon rendetlen kezeléseért. —
Tüzeset 7 jelentetett be, összesen 2912 frt kárral.
— Marhalevél-űrlap kiadatott 13,900, 15 napos
útlevél 2o, külföldre szóló útlevelet kért 1177
egyén.
A megyei árvaszéknél iktatóra érkezett 622
ügydarabbői 598 nyert elint é'.ést. Az árvapénztárba
inárczius havában lo,23 "> bt 3J kr vétetett be,
miből 4229 frt 11 kr kiadatván, maradt a hó végén ÖOoti frt 22 kr.
A megyei k >zegészségi viszonyok a mult hónapban elég kedvezők voltak. Járványos betegség
csak egy községben fordult elő, mégpedig Dánfalván a vörheny, hol 20 betegedési eset fordult elő,
niiböl 8 halállal végződött.
A csíkszeredai közkórházbau (>3 beteg gyógykezeltetett, kik köziil 3» elbocsáttatott, 3» periig
további ápolás alatt maradt.
A kir. adófeliigyelö jelentése szerint az első
évnegyedi 73,751 frt adótartozásból márczius végéig 52,1159 frt tolyt be, s igy ezen évnegyedben
az adófizetés eredménye a mult év hasonló időszakában történt befizetési eredménynél 547i> frttal
kedvezőtlenebb. Hadinentességi dijakban a jelzett
idő alatt 661 frt 22 kr folyt be.
A kir. tanfelügyelő jelentése szerint az iskoláztatás márczius havában rendes folyamatban volt
s csak kevés igazolatla mulasztás fordult elö.
A csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő
fogházak személyforgalma márcziusban 170 volt
s ebből elitélt 154. Büntetés idejét kitöltötte 71,
letartóztatva maradt 83. Vizsgálati fogságban volt
1<>, ezek közül szabadon bocsáttatott 8, maradt 8.
Bűnvádi feljelentés beérkezett 52.
A közlekedési viszonyok normális állapotban
voltak, kivéve egy-két esetet, inidön különösen a
márczius első felében dühöngött hóviharok közlea
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kedési nehézségeket okoztak; melyek azonban az
úti személyzet mellé felfogadott segédmunkásokkal
annyira elhárittattak, hogy a közlekedés fennakadást nem szenvedett.
A folyó ügyek között különös figyelmet érdemlök nem fordultak elü.
K ÜLÖJÍFELÉK.
— Kossuthról bécsi lapok irták, hogy beteg.
Ezzel szemben illetékes helyről kijelentik, hogy
Kossuth gyengélkedett ugyan márczius utolsó napjaiban, de ágyban fekvő beteg egy uapig sem volt
és uiost már annyira egészséges, hogy szokott,
uapi sétáját rendesen folytatja.
— A kabinet rekonstrukciója. 0 felsége ápril 6-án reggel fél 10 órakor Tisza miniszterelnököt, 11 órakor Szilágyi Dezső képviselőt fogadta
kihallgatáson, mely alkalommal Szilágyi hajlandónak
nyilatkozott az igazságiigyminiszteri tárrza elvállalására. Ezzel a válság egyelőre be lesz fejezve.
Magáról a rekonstrukcióról a következőket jelenti
a félhivatalos B. COIT. Ö felsége Széchenyi Pál
gr. kereskedelemügyi miniszter lemondását elfogadta. Szapáry Gyula gr. képviselő kineveztetése
földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi miuiszterré
és .-vilagyi Dezső képviselő kineveztetése igazságügy miniszt erré, továbbá Tisza miniszterelnök felmentésé a pénzügyminisztérium ideiglenes vezetésétől, valamint Wekerle Sándor államtitkár kineveztetése péuzugyuiiuiszterré, legközelebb varhaló. Az
erre vonatkozó legfelsőbb kéziratok a hixatalos
lap keddi szumabau tétettek közzé. — Baross
közlekedésügyi miniszter megtartja a belügyminisztérium ideiglenes vezetését.
Arányositási ügyek. Felhívjuk az egyes
birtokosok ügyeimét a folyamatban levő és a közhelyek arányosítására vonatkozó birói működésekre, liogy érdekeiket maga idejéb ÍI érvényesíthessék. Így a esik-görö csfalvi és csik-tusn.idi közhelyek aranyositása tárgyában is közelebbről tárgyalások fognak tartami, mégpedig a göröesfalvi
közhelyek arányosításának megeiigedlietosége és
az aranykulcs meghatározása felett f. evi április
lö-éii a göröesfalvi községháznál ;
a tusnádi
közhelyek arányosításának megengedhet őségé és
az aranykulcs meghatározása felett május hó 20-án
a tusnádi községháznál fognak a tárgyalások a kiküldött bíró által megejt etuí.
— Halálozás. Csikszentkirályi Halló líerta az
előtt férjezett Kovács Antalné f. hó 4-éu d. u. 3
órakor egy évig tartott súlyos betegség utáu elhalt. Temetése t>-án délután nagy részvét mellett
ment végbe. Az elhunytban özv. Balló lgnáe.zné
szül. Léstyáu Lujza toldbirtokusnő második és
utidsó gyermekét veszítette el. Végtelen fájdalmát
enyhítse az osztatlan részvét, melyet mindeki érez
a köztiszteletben élt li.ual asszony korai halála
fölött.
Többszörös l.ipasok fordiiitak eió az utóbbi
időben ('sikszentkirályon, ile a legszemesebb vizsgálat sem volt képes a tettesek nyomara jöni. .Néhány nappal ezelőtt isuiét meili.t fel egy lopás,
mely miatt, minthogy egy hímjeit képező disznó
lábnak urat adui nem tudtak, kel ember lett letartóztatva. Mikéut a farkasok megürült barlangján,
ezek házánál is bátrabban né/.tek szél a gyanakvók közül s hát nz egyik luiiijára. a másik fejszéjére, a harmadik lanexára stb. stb. ismert rá.
Erre a bíróság is ínég erélyeseobeii látott a dolog
után és ez szerecsésen oda sült ki, hogy csaknem
egy szervezett tohajbandiinak jött a nyomára, —
alapos kilátás van arra, hogy most már valamenynyi korábbi lopások tettesei is csakhamar ismeretesek lesznek. S igy ha -Szentkirály hű akar maradni
régi rossz híréhez, a bíróság sem tehet másként,
mint régebbeu, t. i. tölti velük a tömleczet.
— Sara Miklós táncztanitó folyó hó 22-én
(húsvét másodnapján), Gyergyószentmiklóson a
Laurenczy János nagytermében zártkörű vizsgatánezestélyt tart. Műsor: Este 7 órától «-ig 12 kis
lány Duua-ballet tündér-tánczot ti képletben —
és 12 pár a magyar-solot görögtíízlény mellett
lejtik. Tündér királynő: Kiss Mariczi. — beléptidíj: Személyjegy UO kr. Családjegy 1 frt 5U kr.
Kezdete 7 órakor.

— Felesége gyilkosa lett id. üencze Miklós
csiktusnádi lakos, ki ápril 4-éu este csekélyebb szóváltás utáu oly kegyetleuül összevisszaverte nejét,
hogy az másnap lueuthetleuul bele halt. Az orvosWlYényszéki vizsgálat azt derítette ki, hogy a bru-
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tális férj az elszereiH'sétleniilt nő teste különböző
részein felette súlyos sértéseket ejtett és valamenynyi, mindkét oldali bordáit többszörösön is betörte
s az igy okozott belső sérülések idézték elő a halált. A baromi ember, kiről még azon alapos gyanú
is fölmerült, hogy első feleségét is hasonló módon
tette volua el láb alól, most a hűvösön várja
méltó büntetését.
— Udvarhelyi hirek. Foly ó é v á p r i 1 6-án
ment végbe a ciclns 2-ik előadása. A „válás után"
kitűnő vígjáték került színpadra. Óriási, elegáns
toiletteben öltözött puplieum töltötte meg a termet
s az egész darab menetén át kitűnően mulatott.
Dr. Vajda Emil (Duval Henri) tanulmánynyal megjátszott részei, Flórián Sultana (Bmiivánlné) hű
maszkja és Embery Árpád (1'otir ganeuf) remek
alakítása felejthetlen élvezetben részesiték a jelenlevőket.— F o l y ó hó 13-in a sétatér javára
concert lesz, melyen a l'esten is feltűnést keltett
zongoraművésznőnk, F I ó r i á u Heléne fog a többek közt excellálni.
A karlsbadi pezsgöporról Egy budapesti orvosi szaklapban a következő megligyelésre méltó
sorokat olvassuk a b i p [i m a u n 1). K. karlsbadi
gyógyszerész állal készített. k a r l s b a d i p e z sg ó p o r r ó 1 Lippuianu karlbadi pezsgő-pora, mely
a helyszínén készíttetik és mint az oltani gyógymódul előmozdító és utókurára alkalmas sz. -r használtatik, rövid idő óla átadatott a uaií.v forgalomnak és azóta Magyaiorszagoti is iiatry elterjedést
nyert. Az orvosok kellően m'li.tuyolj.tk azt a jó
gondolatot hogy a vilá>rhirii karlsbadi fürdő productumai egy ptilvis aeroph >rus (pezsgő-por) alak á- i
jan allittatnak elő, a közönség pedig s/.ives n veszi ezeket a porokat, — először is kellemes izük
miatt es azért, mert csakhamar meggyőződik iiditö
és kitűnő hatásukról. — Az említett práparátuin
mindenekelőtt egy kellemes hashajtó szer, mely a
gyomrot és beleket nem izgatja és m-dy acut és
dironicus gyomorkatarrusoknál, szini íu> iil-'ges dyspepsiánál iiidicalva van. Miután alk.t.ikus sótartalma az epekiválasztási szaporít,a. a belek működését elősegíti és azoknak szenved ileges hyperániáiáit
csökkenti, ennek következtéjén alkalmas m tjbajokn.il, ehroiiiiuts bélhiirtuokual, makacs ohstipoliókn.il és az abnomiiialis l'lethorán.il tallesti elrekidésj. Az alkaliktts-savas ás\l.uiy\iz.ekli-z hasonlóan
diureticus hatása van, minek következtében bizonyos vesebajoknál és a húgysavas Diathesen.Ü előnyösen alkaluiaztatik.1' — Szívességet. vélünk tenni
a szenvedőknek e sorok közlésével. Megjegyezzük
ínég, hogy a karlsha li pezsgő-pm-ok tudtunkkal
adagonként, 2<> krrért, 3 adagonként (iu kré.t és
12 atlagonként, csomagolva 2 irt éri használati
iuasitassal együtt, mijd ui.n l ti na/yobb gyógytárban, Budapesten To.ik .loz?efn -I es Karlsoadban L i p p m a n n gyögyerésznél kaphatók.
>\yilváuo.H
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A veres-kercszt-cgylei <<ikszeiedai liókja által IS39. évi
április hó 1-én rendezett közvarsoialio/. adakoztak:
Csikszcntinártoni Antal .loz-ulnc 1 bárányczmnliot és i
kürtöskalácsot, mindszenti Cziko .-audoiné 1 sonkát és I
kenyeret, cs.-sztimrei Székely andreile 1 pulykát es tésztát,
cs.-taploczai Lázár Domokosm- I lal tésztái, egy üveg kávét
és 1 fél bárányt, cs.-taploczai Láreiirz Albeiiué 1 tál silteinényt, 1 pulykát, t kenyeret éa ug.irkát, l.izár Dénesné 1
tál sulzirozott nyelvet, l bétpecsenyet, salátát, 1 tál atmaibélest, t kenyerét es 1 doboz fagylaltot, szépvizt Kain Adolfné l
bárányezombot és 1 tortát, Zakariás Lukái-iUd 1 kappant és
50 krt, cs.-szentuiártom Hasa Miiialyué 1 pulykái es 1 kenyeret, <>al Istvauiu 4 üveg beiodet, kappant és l tortát.
Márton Ferenczaé 1 sonkát és i kenyeret, Sándor Lászlóné
1 kappant, l tortát, 1 ken,eret és ugorkát, csik-szentsnnoni
Kndes Ida 1 pulykát és l tésztát, Eude» Józselné fel bárányt,
tésztát és 1 kenyeret, zsógódi t'auszne Mikó Ilka özet, 2 doboz fagylaltot es i tazek tejlelt, csíkszeredai Éltes Jakabné
1 kupa 'zsírt és 1 tál ezukrot, Becze Antalne borjuüúst és
tésztát, Szabó Miklósué 1 nyulat és 1 lal tésztát, Bokros
Eodrené t puskát es 1 kenyeret, !• .Nagy Iiuréne l bárányczomliot, 1 kenyeret és ugorKát, Uj oi Ily lguacziic tét bárányt,
ugorkát és egy üveg kávét, Lux Sáudoriié lel bárányt, özv.
Mihály Józsefné 1 tortat, Liszlo Ooniokosné bélpecsenyét és
i tat láukot, id. l'otoczia uerg.'lynu 1 baranczcouibot, Szultán Lázára» 1 kappant és 1 lorut, Kovács Uyotgynú tel bárányt, 1 tortát, 1 kenyeret es zsírt, La/ina Karolyné 1 tál
tésztát, tiál Józselné 1 Üveg rulimoi és 1 iloboz teat, linij/.t
Elekue l frtot, Vajna l'aiuasne l pulykát, tésztát, ugorgát,
pityókát és 1 kenyeret, Uöjüty Kudrené tésztát, tlieát, ruhniot
es ezukrot, Szőcs Mártoune 1* kappant és 2 tát tésztái, Kozina
Ede borjubúst és f tál tésztát, l'app Uyorgyne 1 lál tésztái,
liary Uezáné borjúhúst és 1 tál tésztát, llogády Uyuláuó 1
pu.ykát es 1 kenyeret, Uál Elekue l soukát es káposztát Szultán üergelyné 1 uvog ruhnijt, Köváry Laszlóne 1 egesz bárányt, t tortát és ugorgát, üorbátn falué l bárányezombot ós
1 kenyeret, Tellmauu Ujiitáiié 1 tortát, Komfelu Fé ixue 1
kappant és 1 kenyeret, Sieüer Istvánné 1 sonkát, dr. fejér
Antalné i fél bárányt, I kenyeret es egy üveg kávét, Tódor
Janosué t tal tésztát és l kenyeret, Éltes Kiekue 4 klgrui.
borjúhúst, ugorkat es 1 kenyeret, Csanády lléláné t tál taehirozotuit, r'iscli Lipotné -í üveg bort, Albert iialázsué 2
kenyeret, Lakatos Mmaljtié borjnmui, Jakau Jozsetné tjegjzóaej borjuliúsi, Szász Lajosne ö kdrtóskalácsot, Uajnod Ignáczne l soukát, Gál Eudrené l kai>paul, l kenyeret és egy
szulczot, László Ferenciül! I báiáujczouibot, 1 tál tésztát,
Györgyjakab Mártonué 1 tál tésztát, Uávid iatviUiié egy tortát, *zabó Antalné egy kenyeret, Lárenez Lászlóné egy tál
zoukát, Szára Lukácsné egy uialaczot, egy kenyeret és zsírt.
Kovács Antalné egy tál soukasiésztát és egy Üveg kávét,
Ualló Márlonné egy kappant, IJalló Katinka 2 Üveg kávét és
ezukrot, üalizs Lajosue egy tál tésztát, flagy Sándorué egy
t«l bárányt.
Elei helyett péuzt adakozUk: lteiiedek Iriua 1 trt, Pap,
Oomokosué 'i frt, Arad Krn<iu« 2 frt, Aagjcloszkuaé • bt
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Lakatos Jánosné 2 frt, Itapsy l-'rigyesné á Irt, Baktsy (lás
párné í frt, Bartha Ignáczné 1frt, I'aál István né 1 írt, Adorján Imréné 1 frt. I'áttiáb.>rné1 frt, tilo«zMiktósné 50 kr.
I.ikatns l7ráné 50 kr, Karkas Lajos 50 kr, özv. liuc-ikí>r Miliályne 50 kr. Pap Andrási»' t Irt, Madár Imre l frt, l'. Paal
li. -Iáno4 I frt. Nagv Sándorué (szmártnn) 1 lit, Fercnrzi
l-ajosné 50 kr, Xagy József 1 lit, Cseh Gáspárné 1 frt, I'otoc/.kv Antalné (sztgyörgv) 1 frt, tlodor Andrá-né 60 kr,
sipos r jztanár neje 50 kr, özv. Száva Istvánné ăo kr. üakaliá-. Izsákué 50 kr. Dájlmkát Dávidné 50 kr, özv. I>ájbukát
Jakabné 40 krt, ilj. liózsa (i vörgyné 40 kr. Zakariás l'éterné
41) kr. Fzv. Szeheni I'úterii" 50 kr, Fejér Istvánné 50 kr,
Fejér Jakab 50 kr. Zakariás Antal 40 kr, l'otoc/.ky Antal
fiai 40 kr, özv. Fi'ji-r Miklósné 50 kr, Imre Sándor 20 kr,
Zakariás Kristóf 50 ki, Zakariás l9tvánné i)0 kr, Zakariás
.lakaimé 40 kr. Dájlmkát Antalné 40 kr. Fejér János 40 kr,
Zakariás Istvánné 50 kr. Száva Kristófné 40 kr, Oániel Antal
50 kr, I'tieil Frig.es 20 kr. IWiki Zsoti 20 kr, Dzialkicvies
Jánosné 1 frt Bartlia Gergeltné 20 kr. Tamás János 30 kr,
Eszernyei Mihály 30 kr. X. N. lu kr. Tők,: Ferenczné 60 kr,
Mihály Ferenczné t f. t, Schuszter Ginztávné 5 Irt, Lukács
Juliska 1 frt és Ileígel Lipótné l frt.
Belépti dijhii feluhizettek: Schuszter Gusztáv százados
2 frt, Üii' sziizailos 2 Irt, Horváth Károly főhadnagy 70 kr,
lloii.ha liw.Mia 70 kr, Novotnr Mariska 1 trt, dr. Fejér Antal i Irl, 1.Lii-n z Albert 40 kr. Tolvaj hadnagy 00 kr, Kovács tViliadüaxy "-0 kr. Sándor Albert 30 kr. Xiitos ügyvéd :l(i
kr, Balázsi József jegyző 30 kr, Lász'ó Itoouikos 40 "kr. Kővári I Irt .10 kr. I'uskás IViliadnagy 70 kr. Kltcs Klek 40 kr.
Bocskor Ádám 20 kr. dr. Molnár Károly 70 kr. Kndes ,liizsetiié 70 kr. IVterli JózsKtné 1 tit, iizv. Mptznó Hl) kr, GITiri'ly liáiMÓ- 40 kr. .Vajfy .lózsi't 10 kr, Antal József 10 kr.
Farkas I, :to kr. Hsztegár l'al 10 kr, l'ap Domokos 10 kr, dr.
l'si«ér li i kr. Lázár Domokos i frl. Fodor tanuló 10 kr,
i; i/.sy Árpád 4(i kr. llary (íé/.a 40 kr. ilv. [)<>nsiii*/.ky 20 kv,
Gál J.izs'1 |o kr Vajna Tamás 70 kr, <iy inás Ferencz 7u
kr. Hona Gergelv 1" kr, Kndes Ida. Szai-svai Imre 70 kr,
Molnár Lajos :!•) kr. dr. Molnár József 7o kr, L döb Jakab
70 kr. Mikii Bádnt 70 kr. Györffy Ignác/. 40 kr, és Nagv
Lajos 70 kr.
Összes bevét i-t volt 27S frl HM kr. Kiadás 49 frt 92 kr,
tiszta maradék, illetve jiiiydWeiii
tit 47 kr.
Fog.uljak a iii>uii'5S'itii adakozók a rendezi) bizottság
hála* krtsz.ini-t-'t tlzv. t.ázár Dénesné biz. elmik. Kndes Ida
bir. aWn-'k. Kn.
l»* Józsi- n-. Fejér Antalné. Gál Klekné, I,srene/, AI'hTiiu1. rj/v. M-i.' Vilniiisné, l'ap Andrásné, Páll liáboriié, Sz-íts Mártonn \ Vajna Máli.
K Ö Z G 4 Z n i ü i « .

Milyen gyümölcsfákat ültessünk?
Moşi a gyümölcsfa ültetés küszöbén azt liiszs/.iik szidsrálat t lel.esitiuik. ha lapunk egyik barátja szi,ességéből. ki már több év óta foglalkozik
a gyümölcsfa tenyésztéssel az ő feljegyzései után
ide iglat.iuk azon gyiimölcsla fajtákat, a melyek
tapasztalat szerint legjobban kibírják a mi zord
éghajlatunk szeszélyeit, s a melyek az 1 tiH7-iki kemény léi ulán is, a mely pedig igazi próbaköve volt
a tenyésztett gyümölcs fajtáinknak, — utóbaj nélkül virítanak. Ilyenek az a l m á k k ö z ii I
1. Astracliani piros ;
2. Danczigi bordás;
3. Oszi piros Calville;
4. Londoni Pepién ;
5. Téli arany Parmaiiie;
ti. Italul •,
7. Muskotály reiin-tte;
8. Massanszki.
K ö r t v é k közül :
1. Juiiusi esperes;
2. Boldogasszony vajoncza;
3. lsanibert;
4. Nemes Colmár ;
5. ('sászár körtve ;
ti. Hardemptoii;
7. Liegel téli vajoncza;
8. Esperon Berganuitte.,ft;
9. Salczburgi körtve.
Szilvák közül:
Beszterczei nuiskotiíly ;
Pettyes Mirabella ;
Mármarosi nyakas szilva;
Kirke szilvája ;
Victoria;
Perdrigon.
Meggyek közül:
1. Fekete spanyol meggy;
2. Korai Hortensia;
3. Braunani Amarella;
4. Holman lierczege.
A mi a talaj és a fekvés megválasztását illeti lapunk barátja ajánlja, hogy udvarokban s főleg homokos és utczai sár. szuvat, törmelékkel töltött helyekre csak körtvét és szilvát, illtessünk
a szilvát alantos, vizenyős helyekre.
Almát és meggyet csak nagyobb térségii,
szellős kertekbe és olyan helyekre illtessünk, a Ind
még a föld eredeti rétege megvan és főként kötött agyagos talajba.
Az ültetéssel nem kell sietni, inert ha még
fagyos földbe ültetünk fáink vagy ne.ii fogam, a iák
meg, vagy korai halállal múlnak ki.
— «. — y.
1.
2.
3.
4.
5.
fi.
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Csíkszeredai piaczi á r j e g y z é k .
ínra tiszta hektoliterje
„ közepes „
Hozs
„
Vrpa
„
TörAkhnza
„

Április H-án.
5 írt - kr
4 1» 75 1»
3
50 n
3
n

r>

«>

Uh

torsó
jenase
„
•iisziilyka
„
\ása
„
fcirgonya
„
Marhahús kilogramm
'ertéslins
„
íerbécshns „
izatma mm.
Széna mm.
ikrtr párja
Tchcn párja
Kaggyngyertya kilogrammja
Tűzifa khm. (1 méter)
tfalacz darabja
Lilid
Bárány
-airke párja
10 tojás
Szexlceeztól

15
10
14
in
2
—

—

—

»

—
—

»

—

ÎI
n
n

—
—

50
ifi n
40 n
îi
70 n
20 n
n
n
GOn
n
n
80 fi
n
50 n
14 n
—

—
—

250
loo n
n
—

—

—

—

1
rt
2 n
—
rt
—
n
—

—

—

"CizenetelE:

V. X. jSzUrUy. Nem lehetünk Önnel egy véleményen
t nVer<). mint jogi bizonyíték" eziinil soroknak természetét
lletuleg. Papjainkat sokkal intelligensebb. jrizanalib és magalalib gondolkodású etnl>ereknck ismerjük és tudjuk, semhogy
i legkisebb czélzatosaágot is kiolvasni tudnának a kérdéses u jionságból, mivel az nem egyéb, mint érdeken közlemény, moly
prdekét nem abban találja, hogy egy esperesről van szó lu-unt*.
banem esupán abban, hogy akadhat a magvar igazs;i;;szol;;;il:atás közben egyéniség, ki jogait holmi szcicIiuch vrrsikék idétésével akarja megállapítani, s ki egy végrendelet érvényét ei»y
semmit mondó gyenge verssel. egy érvelésszámba nem vehető
valamivel kívánja megdöuteoi. A közlemény ép oly kevéssé
czélzatos és a clerus meggyalázására ép oly kevéssé alkalmas,
mintha nem egy esperesről, vagy egyáltalán papi személyről,
hanem a társadalom kármelyik más tagjáról, példáid v-ila ne
lyik állami tisztviselőről, katonatisztről vagy bárki másról
szólana. — Több kéziratról a jövő számban.

15. szám

L A P O K .

1881: LX. t. cz. 107. § a értelmében a bánatMely árverésnek a 30 ">5, és 632 sz. kikülpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésről kidést rencíelö végzés folytán a helyszínén, vagv
állított szalályszerü elismervényt átszolgáltatni.
is Csíkszeredán, Huttcr Pálné lakásán leendő
eszközlésére 1889-ik év április hó 24-ik napjáKelt Gyergyó szentmiklóson, 1889. évi
nak délelőtt 9 órája határidőül kitüzetik és ahfebruár hó iO. napján.
hoz a venni szándékozók ezennel olymegjegyzésA gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság
sel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok |
mint tclelekkönyvi hatóságtól.
ezen árverésen, az 1881. cvi LX. t. cz. I08 ij-a
értelmében a legtöbbet
legtc
Ígérőnek becsáron alul
Szac3vay Imre,
is eladatni fognak.
kir. aljárásbiró.
Az elárverezendő ingóságok vételára az
1881. évi LX. t, cz. 108. § ában megállapított
feltételek szerint lesz kilizetendö. Végül felhi78. vhsz.—1889.
vatnak mindazok kik a vételárra igényt tartanak, ebbeli igényüket az árverés megkezdése
előtt bejelenteni.
Kelt Csíkszeredán, 1889-ik évi márczius
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX.
hó 29 ik napján.
t.-cz. lo2. g-a értelmében ezennel közhírré teszi,
Gondos István,
hogy a bécsi kereskedelmi cs. kir. törvényszák
kir. bír. végrehajló.
198.863— 1888. számú végzése által Tóth és Auner
bécsi czég javára Csikszépvizi itj. Dájbukát Antal
ellen 271 frt 89 kr. töke, ennek 1888. évi április
Sz. 4343—1888. tlkvi.
hó 1. napjától számítandó 0°/, kamatai és eddig
öszszeseu 27 frt 01 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és liOít frtra becsült lovak, tehenek, tulkok, borjú, hámszer, kocsi, szekerek, száA gyergyószentmiklósi kii*, járásbíróság
nok és sarjából álló ingóságok nyilvános árverés
mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy
útján eladatnak.
gyergyóremetei Portik ^Orásl- Lajos végrehajtó
nak gyó.-remetei Varga Antal és Ad am végreMely árverésnek az 52—1889. sz. kiküldést
hajtást szenvedők elleni 151 frt <18 kr tőkekörendelő végzés folytán a helyszínén vagyis Csikvetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében
Szépvizen iij. Dájbukát Antal lakásán leendő esza gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság terüle
közlésére 1889. évi április hó 20-it napjanak déltén levő, a gyergvórcmctei 229 és 2-ltí sztjkvi
utáni 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni
jegyzőkönyvben foglalt ingatlanokra az árverést
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
312 frt f>3 krban ezennel megállapított kiállítási
ineir. hogy az érintett ingóságok ezen árverésen,
árban elrendelte, és hogy a lennebb megjelölt
az ISHl. é\i LX. t.-cz. lo7. §-a értelmében a legingatlanok az 188'J. évi június hó b-ik napján
tiiobet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak.
délelőtti 8 órakor Gycrgvóremctc községháza
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálAz elárverezendő ingóságok vételára az 1881.
lapított kikiáitási áron alól is eladatni fognak.
évi LX. t.-cz. lo8. §-ában megállapított feltételek
szerint lesz kilizetendö.
Árverez.ii szándékozók tartoznak az ingatKelt Csíkszeredán, 1889-ik évi április hó
lanak bccsárának 1U „-át készpénzben vagy az
2<>-ik napján.
1881 LX. t. cz. 42. ij ában jelzet á r f o l y a m m al s z á m í t o t t és az 18*1 évi november
<3-on.ölos I s t v á n ,
hó l-én 3333. sz. a. keh. igazs.igügyminisztcri
kir. bírósági végrehajtó.
rendelet 8. íj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az

Á r v érési hirdetmény.

III. Árverési hirdetményi kivonat.

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA.
Főmunkatárs: VITOS M Ó Z E S .

Sz. 1566—1889. ai.

Kiadó: GYŐRGYJAKAB MÁRTON.

Sz. 243—I8s9.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó a/. l8sl. évi
LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré
teszi, hogy a Csíkszeredai kir. törvényszék 47iif>
— 1886. számú végzése által Száva Lukáts csíkszeredai lakos javárj csiktuploczai Csedö László
ellen 260 l'rt töke, ennek 1882. évi május hó
lő. napjától számítandó lí°,0 kamatai és eddig
összesen 40 frt 32 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával
lefoglalt és 477 frtra becsült széna, sarjú, lovak, kanczák., juhok, sertések és szekerekből
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak.

Csik-Szereda város rendőrkapitánya, betegség miatt állásáról
lemondván, arra ezennel pályázatot nyitok, s lelhivom mindazokat,
kik azt elnyerni óhajtják, hogy rendesen felszerelt folyamodványukat
legtovább folyó évi ápril 20-ig hozzám nyújtsák be.
Az állás javadalmazása törvény szerinti.
Csíkszereda, 1889. márczius hó 18-án.
(3-3)

B E C Z E -AJSTT-AJLi,.
alispán.

«

Mely árverésnek a 2 Ki. sz. kiküldést rendelő
végzés folytán a helyszínén, vagyis Csiktaploczán Csedo László lakásán leendő eszközlésére
1889 ik év április hó 18-ik napjának délelőtt 9
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivatnak
meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az l88l. évi LX. t. cz. 1U7. :j-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni lógnak.

A nagyméltóságú m. kir heJiiggminiszter urunk 53,888. szá'int tűzrendészed
kormányrendelete 8. § ának teljesen megfelelő e's több tűzoltó-egylet által ajánlott s több
község által megrendelt.
TtíZOLTÓ-rECSKElSroŐK:- és SZEIíEIdeÓL:

1 drb. soproni Seltenhofer-féle két vagy négy kerekii 5., 14. vagy
15 számú IVcikeiMltf 10 <• ni henger-átmérő és előirt felszerelésekkei, u. m.: 4 méter szivó-tömlő és <! méter vezető kender tömlő,
kulcsok, harapófogók, olajozó kanna stb. apró felszerelésekkel
Külön rendelendő M) méter, a nngyar egységes csavarral ellátott I.
minőségű kendertönilő, tí rézcsavarral
1 drb vizliordó kocsi, pirosra testve, viistungellyel, erősen vasalva, felszerelve 1 drb 300 lit. hordó, vasabroucsal és 1 drb 100 lit. káddal,
beliil vastag horganylemezzel bélelve
. .
1 drb hordó és kád külön, esetleg a községek által felszerelendő szekérre, pirosra festve 42 frt.
2 drb 6 mtr hosszú tíízlétra, 2 végén vasalva, festett
2 drb csákány, aezélból, nyelezve és festve
2 drb tüzhorog, 7 méter hosszú nyéllel, festve .
2 drb ék-alaku fejsze, aezélból, erős fokkal, nyéllel, festve
4 drb villa,
„
2 drb lámpás, földbe beszúrható, 3 mtr. magos rúdon és kézi lámpásnak is használható
.
.
Fuvar Sopronból .

Kelt Csíkszeredán, 1889-ik évi márczius hó
2(3 ik napján.
Gondos István,
kir. bírósági végrehajtó.
Sz. 2|8— I8s9.

Ár verési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi
LX. t. cz. lo2. Jj-a értelmében ezennel közhírré
tesii, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság l«8<;
évi IH94. 153. 491. liilT, 3028, - 1887. évi Il(i3.
2208- és 18H8. évi 44. számú végzése által Sárkány
testvérek, Kaufmann és társa, Száva Lukáts,
Müller Mihály, Singer és társa, ugy Dcutsch
Sándor javára, llutter Pál és neje szül. Szabó
Zsuzsanna csíkszeredai lakosok ellen 212 frt (íU
kr, 4H frt öo kr, 370 frt, 307 frt 75 kr és 359
frt 88 kr s járulékai erejéig elrendelt biztosítási
és kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag le
és felülfoglalt és 985 frt 40 krra becsült lovak,
kocsik, veres és fehér borok, bútorok, ágynemű. hámszerelv, jégszekrény, hordók, fürdőkád
sertés stbböl álló ingóságok nyilvános árverés

utján eladatnak.

Összesen

650 frt.

117 frt.
250 frt.
30 frt.
7 frt.
20 frt.
5 frt.
6 frt.
16 frt.

54 frt.
1155 Irt.

Fenlirt gyári árakból bajlamló vagyok tömege.* megrendeléseknél 1<)"„. írva tíz százalékot engedni.
Tekintettel arra, hogy a gyárosuk remlelésekk.'l túlságosan lel vannak halmozva: továbbá, hogy a magas kormányrendelet értcliuélifii a szerek beszerzésére nagy un rövid idő van hagyva; kérem becses megrendeléseket mielébb
nozzâui beküldeni. - Lsvélfceni felazólitaara ksazaéggel beutazom saját költségemen.

^

B l e m e r E d e . első székely gépraktár és „Soproni Seltenhofer Fr.fiai" megbízottja.
BC* Elteli megkeresésekért kériffl Boltni^arasoz árhoz Osik-Karotblváii
fordulni
^^^^
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