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kákát végzi. Fákat vág az erdőn, tutajfákat 
szállit a veszedelmes hegyi utakon, minden 
perezben kitéve magát az életveszélynek, a 
kimerülésnek, a megbetegedésnek. S e fog-
lalkozás a mindennapi kenyeret is alig nyújtja 
neki, s arra már nem képesiti, hogy magát 
s egészségét biztosithatná azon ezerféle  beteg-
ség ellen, melyek a sanyarú életmód, a rossz 
lakás, a veszedelmes foglalkozás  mellett a 
szegény ember élete körül ólálkodnak. 

Mindannyiszor elszorul az ember szive, 
valahányszor egy-egy szegény munkásem-
berre esik tekintetünk, kit szekérben visz-
nek az orvoshoz, mert az erdei munkában 
a ledőlt fa  összemorzsolta keze- vagy lába-
szárát. Önkénytelenül összerázkódik az ember 
s valami hideg kéz markolását érezzük szi-
vünkben. Ezen érzéstől csak az a tudat sza-
badit meg bennünket, hogy hiszen van 
kórházunk, hol ápolni és gyógyítani fogják. 
Otthon nagyon kevés ilyen ember részesül-
het gondos ápolásban. A legtöbbnek oda 
haza csak addig van kenyere, mig a kere-
sőnek egészsége van; ha ez ágyba dől, 
honnan vegyék az orvosságot ? s a család 
más tagja azt se tudja, kenyér után lásson e, 
vagy a beteget ápolja ? Azért minden vala-
mire való vidék sőt község legfőbb  felada-
tának tekinti közkórházi?* állitani. A hol 
kórház nincs, reám ezen vidék vagy város 
azzal a hatással van, hogy polgáraiban lehet 
értelem, műveltség, becsületesség ; de keb-
lükben nincs sziv. 

A gyergyói közkórháznak már alapja 
is van, inely 29 ezer frtot  tesz ki. Ezt 
azonban az épület és felszerelés  javarészben 
felemészti  s megoldandó kérdésnek az ma-
rad fenn,  hogy mily forrásokból  fedeztes-
sék az évi fenntartás  költsége, mely 4—5 
ezer frtra  tehető. 

A fenntartásra  egvelóre semmi ala]) 
nem lesz, s minthogy felállításának  ideje 
közegészség és humanitás tekiutében nagyon 

is elérkezett, várni addig nem lehet, mig 
erre egy megfelelő  alap összegyűl; a rendes 
jövedelmet tehát más úton kell előteremteni. 

Ila a megyei törvényhatóságban meg-
lesz az ügyhöz méltó jóakarat és támogatás, 
megtalálhatjuk a forrásokat,  melyeket a kór-
ház fenntartását  biztosítják. 

Ilyenül jelölhetjük meg a Gyergyó 
adója után nyerhető százalékot. Jelenleg a 
megyei közkórházra l1/j°,o-ot fizetünk;  a 
törvényhatóság rójjon a gyergyóiakra ily 
cziinen 3"/o-ot s határozza el, hogy ebből a 
megyei közkórház javára l°'o-ot kiván, 2°/o-ot 
pedig a gyergyói kórház fenntartására  enged 
át. E szerint Gyergyónak 150 ezer frt  adója 
után mintegy 3000 frtot  kap évenként a 
gyergyói kórház. 

E kívánság — ugy hiszszük — jogos 
és méltányos lesz. A megyei kórház Gyer-
gyó részéről megelégcdhetik l°/o-kal, mert 
a gyergyói kórház feladatában  és ténykedé-
sében osztakozni fog  s igy kiadásai is apad-
ni fognak. 

Es ismerve a gyergyói adózóknak, közsé-
geknek és a társadalomnak fennkölt  és hu-
mánus gondolkozását,bizton állithatjuk, hogy 
ezek részéről semmi nehézség sem fog  fel-
merülni. 

Igaz, hogy Gyergyónak különben is 
meg vannak a maga szegényei, jótékony 
és nemes irányú intézményei, s ezek mind 
közreműködést és sok áldozatot kívánnak és 
sok kötelességet rónak a társadalomra, egye-
sekre és községekre ; de ezen kötelességek-
nek meg is kivánnak felelni  még akkor is, 
ha a kórház ujabb áldozatot fog  kivánni. 
Az adózók jól tudják, hogy ezen jótékony-
ság által egy közkincset, semmi által nem 
pótolható tőket: a munkaerőt, .ápolják s erő-
sitik, mely visszahat reájok. 

Véleményünk szerint a jövedelemnek 
erre a perczentuális adóra kell bazirozva 
lennie, ezt kell bizfos  forrásúi  felvennünk. 

A gyergyói közkórház ügye. | 
Gyergyó, 18'J3. február  12. j 

Olvasóink lapunk útján értesülhettek 
arról, hogy a megyei törvényhatóság egy 
bizottságot küldött ki a Gyergyó-Sztmikló-
son felépítendő  gyergyói közkórház tervének 
elkészítése végett. 

Egész Gyergyó örömmel fogadta  tör-
vényhatóságunknak e határozatát, mert a 
közkórház felállítása  már rég legfőbb  óhaját 
képezte s ennek égető szükségét nagyon is 
érzi. A bizottság már hozzá fogott  feladatá-
hoz s dicséretes odaadással fonja  a kórház 
fejlődésének  fonalát. 

Igaz, hogy szebb feladatot  nem is ru-
házhattak volna a Gyergyó vezérférfiaiból 
megalakított bizottságra, mint a közkórházit. 
Az emberi jótékonyság ezen az úton nyújt-
hatja a valódi szócziális balzsamot azon se-
bekre, melyeket a létért napról napra foly-
tatott küzdelem üt a társadalom egy jelen-
tékeny osztályán. 

Kenyeret nyújtani az éhezőnek, felöl-
töztetni a ruhátlan szegényt, s általában 
adakozással letörölni a szenvedők könnyeit, 
azok a felebaráti  szeretetnek megható nyil-
vánulásai: azonban felemelni  az élet harcz-
mezején elhullott sebesültet, a szegény bete-
get; helyreállítani egészségét « visszaadni 
övéinek, kiknek talán egyetlen támasza s 
fenntartója  vala ; a legszebb jótétemény, mit 
ember mivelhet. 

A tapasztalat azt bizonyitja, hogy az 
emberek egy része vagyonosodik, a másik 
része azonban olyan arányban szegényedik. 
Társadalmunkban tehát a gazdagság és nyo-
mor szolidaliter lépnek fel  egymás mellett. 

Népünknek egy jórésze a sanyarú ta-
lajviszonyok mellett alig tud tengődni. Se 
a földmivelés,  se az állattenyésztés nem adja 
ki a mindennapi kenyerét Szolgálatába sze-
gődik a pénztőkének s a legnehezebb nmn-
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— Yig- és szomorújáték két felvonásban  és hat képben — 
l-sü fevonás  Az e s k ü v ő e l ő t t . 

1-sö kép : Reggel. 
Az i j u. (szerelemittasan rohan a szinre és 

a leányt szenvedélyesen megöleli) Oh, ha tudnád, 
milyen hossznnak tetszett előttem a tegnapról 
mára viradt éj. mialatt nem láttalak téged, szi-
vem fele. 

A l e á n y , (boldogan ború! az ifjúra)  Hát 
még nekem ; ámbár én egész éjjel rólad álmodtam, 
édes boldogságom. 

Az i fj  u. Te rólam álmodtál? 
A l e á n y . Igen ám. Nagyszerű álmom volt. 
A z i f j u .  Szabad tudnom, mit álmodtál, 

arany bogaram ? 
A l e á n y . A városba karöltve sétáltunk és 

az után betértünk a divatkereskedésbe és te meg-
vásároltad számomra az idény összes újdonságait. 

Az i fju.  Ébren is megtenném. 
A l e á n y . Eleinte vonakodtam ; nem akar-

talak nagy költségbe hozni, de olyan édesen kér-
tél, hogy elfogadtam. 

A'z i f j u .  Nincs a világon olyan drága 
holmi, a mit lábaidhoz ne raknék. De lehetetlen 
is kir&nságodnak ellentmondani, hiszen olyan 
epedő szemeid vannak, mint Baphael madonnájának. 

A 1 e á n y. (nagy örömmel) Édes vőlegényem. 
Az i f  j ü. (elragadtatással) Drága mátkám. 

2-ik kép. Délben. 
A l e á n y . Miért linzod léire a szádat ? 

Nem izlik ebédünk édesem ? 
A z i f  j u. Közeledben még a méreg is am-

brúziaként i/.leue. Iíogy is kérdezhetsz ilyet ? En-
gedd meg azonban megjegyeznem, hogy szakács-
nétok nagyon szerelmes. 

A l e á n y . Nem ő sózta el a levest, a te 
tiszteletedre én magam működtem a konyhán. 

Az i f j u .  Csakugyan? Ali! Csakugyan, 
most már érzem a levesnek pikáns izét. Belőled 
kiváló házi asszony lesz. 

A l e á n y . Edes jóm. 
Az i f ju .  Egyetlen angyalom. 

:i-ik kép: Este. 
Az i f  j u. Adj még egy csókot drága tün-

dérem I 
A l e á n y . Milyen gyorsan repült el ez a 

nap. Oh ha örökre igy maradna! 
Az i f ju .  Igy marad, mert boldogságunk 

egén legfeljebb  csak bárányfelhők  fognak  meg-
jelenni. 

A l e á n y . Szeretni fogjuk  egymást hiven a 
sírig. 

Az i f  jn. Tenyeremen foglak  hordozni és 
minden kívánságodat pillantásodból lesem el. 

A 1 e á n y. Én engedelmes, szerető, odaadó 
feleséged  leszek. 

Az i f j u  Zavartalan és édes legyen álmod 
gilicze madaram. 

A l e á n y . Álmodj rólam, egyetlenem. 
Az i f'j  u. (ölelésre tárt karokkal) Adj még 

egy csókot! Isten veled! 
A l e á n y , (a csókok özönét visszaadja) 

Nagyon szeretlek, drága szivem. 
Il-ik felvonás:  Az e s k ü v ő u t á n . 

4-ik kép. Reggel. 
A f é r j .  Ez még is csak szörnyűség! Az em-

ber dühében majd kiugrik a bőréből. Alig teszem 
ki a lábamat az ágyból, már is itt állanak a hi-
telezők a szoba ajtajánál. 

A nő. Bizonnyal ismét a vendéglőbe jártál 
és lumpkompániád körében újra adósságot csináltál?! 

A f é r j .  Dehogy is nem! A divatárusnö 
számlája okoz főfájást. 

A n ő. Ha apró kiadásaimat sem tudod 
kifizetni,  miért vettél nőül? 

A f é r j .  Ezt a kérdést egy idő óta min-
dennap százszor is felteszem  magamnak. De ha 
az embernek jó dolga van: megbolondul. 

6-ik kép: Délben. 
A f é r j .  Ezt a levest teszed előmbe ? Hi-

szen nemcsak a rántás van megégetve, ha nem 
minden iz nélküli. 

A nő. Szeretném látni azt az ételt, a mely 
neked izlik. 



Február 15. 

S ha igy akarjuk, akkor 3°/<,-nál keveseb-
bet nem állapithatunk meg. 

Számithatunk még ugyan megyei és 
állami segítségre is; de vérmes reményeket 
ezek nem támaszthatnak bennünk. Ilyen 
esetekben ezek nagyon szük csatornáknak 
bizonyúltak, melyeken vékonyan csörgedez-
nek az éltető cseppek. Nem azért, mintha 
a gyergyói kórháznak nem lenne meg az a 
nemes feladata,  mint más kórháznak s a 
gyergyói közegészségnek s munkás népünk 
megvédésének csekélyebb fontosságot  tulaj-
donitanának; hanem azért, mert szokás az 
ilyen intézményeket a társodalom nyakára 
rakni. 

Társadalmunk, ha megfizeti  a 3°/'o pót-
adót, megtette ebbeli kötelességének javaré-
szét, s a mit még e felül  tehet, azt is meg-
teszi. Biztathatjuk magunkat, hogy idővel 
akadnak jótevők, kik nevüket megörökítik 
azáltal, hogy nevökre egy-egy ágyat alapí-
tanak. Valamint arra is számíthatunk, hogy 
n gyergyói községek is a melyek csak te-
hetik, hasonlóan fognak  cselekedni; de ha 
ezeket elszámláltuk, a jövedelem forrásainak 
sorozatát be is fejezhetjük. 

A kórháznak fenntartása  évenként 4—5 
ezer frtot  megkíván, s ha ennek fedezésére 
szolgálható forrásokat  elsoroltuk; annak a 
megállapítása marad hátra, hogy a jövede-
lem súlypontját a perczeniuális adóra vagy 
pedig az állami s megyei segítségre és  a 
társadalmi úton begyülhető adományokra 
fektessük. 

Ez utóbbiak tekintélyes tényezőknek 
tekinthetők s ezek bevonására a kellő mó-
dot meg is kell találni s különös figyelemre 
kell méltatni, hogy egyes jótevőket lehes-
sen megnyerni a ozélnak. E végből nagy 
mértéket ne szabjunk a jó táteményeknek 
s már kezdetben azt h I l lyés rendszert 
kell bevezetni, hogy N. N. alapiéit egy 
ágyat, melyért pl. 1000 frtot  tett le. A kö-
zönségnek az tetszik, ha főleg  ő valami 
egészet csinál, mikor á t k o z i k . Ily mó-
don az adakozónak a neve niegvJvkittetik, 
mig ha ugy fogadják  az adományt, hogy 
pl. X. Y. adott a kórházra 1000 frtot,  igy 
ezen összeg beolvad h az adakozó neve 
nincs kitüntető módon megörökítve. 

Azt azonban mindenki beláthatja, hogy 
ez utóbbi úton begyülendő alaphoz hosszú 
idő kell ; de annak idején ez képes lesz 
átvenni a terhet s a pótadó nélkii lözhetővé 
válik ; addig azonban a kórház jövedelmé-
nek súlypontját ez utóbbira kell fektetni 

C S Í K I L A P O l 

Eddigi tapasztalataink alapján bizton 
hisszük, hogy Gyergyó, mely a jótékony-
ság előtt sohase zárta el szivét, a humani-
tás ezen oltárára is meg fogja  hozni haza-
fias  áldozatát s a kórház fenntarthat ja  ag-
godalmat nem támaszt bennünk. Hisz e 
kórházzal eddigi intézményeire a legszebb 
koronát teszi fel.  A g y e r g y ó i kórház örökre 
hirdeni fogja  Gyergyó huniánitását s fenn-
költ érzületét. w 

A férj .  A te fűzted  semmiesetre sem Íz-
lelhet. 

A nií. (dühösen felugrik  az asztaltól) No 
már ez tűrhetetlen! Temérdek szekatúráidat nem 
tndom elviselni. Holnap a mamához utazom 

A f é r j .  Elútazol? Valóban? Oh milyen 
öröm! Négy lovas hintón vitetlek a vasúthoz. De 
csak tréfálsz,  hiszen ezt mindennap hallom tőled, 

A n ö. Oh te haszontalan ember ! 
fi-ik  kép : Este. 

A n ó. (álmából felriadva)  Nem elég, hogy 
egész nap zavart idézel elő, hanem jnég este sem 
hagysz nyugodni! 

A férj.  (kissé pityokosan) Olyan lassan, 
zajtalan léptekkel jöttem, mint az árnyék. 

A n ő. Tessék! ismét részeg vagy ! 
A f  é r j. Én ? asszony ! ne dűhösitg. 
A n ő. No nézze meg az ember, még neki 

áll feljebb  ! Te őrült! 
A fér j .  Igen, örült vagyok! de csak attól 

a pillanattól, midőn téged oltárhoz vezettelek. 
A n ő. Négy hét múlva bizonyosan elválok 

tőled! 
A f é r j .  Régi mese. Nem hiszek a sza-

vadnak. 
A nő. Nem ! . . Majd meglátod. 
A f é r j .  Megünneplem azt a napot. 
A n 5. Még ma beadom a válópört. 
A fér j .  A költségeket egy krajezárig én 

viselem. És Jia válópörflnk  eldől, száretni foglak 
a sirig, de csak távolról. 

Miskotezi  Henrik. 

Ipartestület i bál. 
A helybeli ipartestület bálja, melynek tiszta 

jövedelme e testület kebelében felállítandó  beteg-
segélyző pénztár javára fordittatik,  folyó  hó II-én 
tartatott meg a „Csillag" vendéglő szépen feldí-
szített termében. 

Midőn a helybeli (úgynevezett) első zenekar 
rázendítette a nyitányt ínég csak szórványosan 
jelentkeztek a vendégek, de már 9 óra felé  a 
nagyterem meglehetősen megtelt s az egyszerű, de 
ízléses ruhákba öltözködött igen sok szép fiatal 
asszony és még több szép leány igy egy csoport-
ban igazán v.ojjz.ó és kedves képet nynjtott. 

A tánczkedvelő Hat&lgág fel  is haszuálta a 
jó alkalmat és rakta a tácczot valódi magyaros 
jó Jfedvvel.  Az egyik tánezot csak azért hagyták 
el, hogy a másikhoz annál nagyobb tüzzei fogja-
nak hozzá. A fesztelenség  és jó kedv lassanként 
az idősebbekre is elragadott ş még olyanok is 
táoczra pereltek, kik más körülmények kgzgtt 
erre rá sem gondolának. 

Az első négyest mintegy 40 pár tánczoita, 
a többieket azonban jóval többen. 

Mindenesetre illő volna, hogy felsoroljam  a 
megjelent asszonyok és leányok hosszú névsorát, 
ş.zcnbai) jelen alkalommal nem igen jut tér, annyit 
azonban felemlítek,  hogy vármegyénk érdemes fő-
ispánja, Mikó Bálint ő méltóságá s?ives megjele-
nésével megtisztelte az j j w w s o k mulatságát ş ezzel 
az uralkodó hangulatot még emelkedett-pb^é tette. 

A mulatság kivilágos virradtig tartott s min-
den tekintetben teljes sikert ért el. 

Jegyek árából be^ly; «2 fit  40 kr. Felül-
fizetésekböl  25 frt  20 kr; összesen 1 ut irt ' 0 kr. 

összes kiadás tett íiS frt  69 krt s igy a tiszta 
jövedelem 46 frt  ül kr. 

Felülfizettek:  Mikó Báliqt ? frt  40 krt. 
Friedman Jakab és Madár Mihály 2—2 frtot. 
MisjLon' Péter m. kir. honvéd őrnagy, Filó Ká-
roly, Farkas itáruly, C'sedő István, Soós Lajos, 
Bokros Endre, Lőrincz Feren.cz l—1 irtot. Tauszik 
Hugó iparkamarai elnök, Wagner F. Lipót alelnök, 
Réthy Dezső titkár, László Gyula iparkam jegyző, 
Farkas Gyula, Nagy Gyula, Kedves János 00-C0 
krt. Halászi Antal, Stnblmüller Antal, Nagy István 
és Lakatos Mihály 60—50 krt Nagy Gyula, Rancz 
ígaácz, Pűnköstí János, Potoczki István, Balázsi 
Lajos, Kalamár Elek, Máté István, Jakab József, 
dr. G'siki József,  dr. Molnár Károly -10—40 krt. 
Orbán Gáspár, Hajnód József  30—30 krt. Szil-
veszter Lajosné, Kövér György. Szopos Imre, Ti-
vadar János. Albert Tamás 20 -20 krt. 

A t. felülfizetök,  a megjelent érdemes közön-
ség és a testijleţ kötelékén kívül álló azon urak 
kik a rendezésben szíves készséggel segédkeztek, 
fogadják  az elöljáróság hálás köszönetét. 

l i ü T J E L J E í í i s ! ^ 
B u d a p e s t , febr.  6. 

Ţekintetes Szerkesztő ur! 
Sok fejtörést  okozott, hogy és miképen lás-

sanak e sorok napvilágot ott, a hol szükséges 
látniok: a három csúcsos Hargita ölében és 
hogyan jussanak el mindazokhoz, a kiket e sorok-
kal lelkem mélyéből megtisztelni óhajtók és vélek. 
A „Csíki Lapok"-ra gondoltam s ime — a mint 
a tekintetes Szerkesztő ur is láthatja — gondola-
tomat tett követte, mert azoknak közzé tételére 
ezennel bátorkodom tisztelettel leikérni azon re-
ménynyel, hogy nem tagadja meg kérésem telje-
sítését. 

Ugy méltóztassék venni a dolgot tekintetes 
Szerkesztő ur, hogy e megtiszteltesésre szánt so-
rokat — már csak annak veszem én, ha esetleg 
mások nem is vennék annak — nem egy-két em-
bernek szántam, hanem nemes Csikvárnjegye nagyra 
becsült közönségének, kicsinyeknek és fagyoknak 
egyaránt. 

7. raám. 

Nemcsak szeretettel tartozom * nemes vár-
megyének, hogy szülötte vagyok, bogy e kies 
fekvésű  vidék mirriád zajában töltém el gyermek* 
éveimet és hogy a legforróbb  szeretet ott élö jó 
szülőim, testvéreim iránt és a feledhetlen  szülő-
föld  iránt minduntalan honvágygyal töltenek el. 
Nemcsak ezek az én tartozásaim, melyeknél több 
már »W is lehetne; van még egy s ez a második 
szülő : a nemes varmegye közönsége iránti adós-
ságom. 

Tizenegy év előtt léptem az építészi pályára 
jó szülőim biztatására és anyagi áldozatain, mely 
anyagi áldozatok gondjain segített a nemes várme-
gye mélyen tisztelt iskolai bizottsága és négy 
egymás után következő évre 200—200 frt  évi se-
gélyt nyújtott a nemes vármegye nevelési alapjából. 

Jól esett lelkemnek, hogy jó szülőimet se-
gitve láttam, a kik sző nélkül viselték az élet 
terheit és még kis testvéreim nevelési gondjait is. 

Iskoláim végeztével, több évi gyakorlatom 
Után, nyilvános vizsgán elnyertem az épitőmester-
ségre képesítő oklevelet s ma mint okleveles épj? 
tész és építőmester mutathatom be magamat a 
nemes vármegye közönségének és köszönhetem 
meg kegyes pártfogását. 

Magamat továbbra is nagyra becsült pártfo-
gásába és jó indulatába ajánlom s őszintén kérem, 
nyisson alkalmat, hogy tiszta szivemből érzett 
hálámat ne csak üres szavakkal, de tette] is bi-
zonyíthassam. 

Szívességéért a tekintetes Szerkesztő iţrnak 
köszönetet mond tisztelője 

fii.  Tanjás  József. 

Tanítói gyűlés. 
Tekintetes Szerkesztő ur ! 

A gyergyói róm. katli. tanítóegyesület f.  hó 
G-áu Gyergyó-Tólgyeseu tartotta rendes évnegye-
des gyűlését, melynek lefolytáról  következőkben 
van szerencsém értesíteni e becses lapnak a tan-
ügy iráijt érdeklődő közönségét. 

A megelőző nap délutánján, midőn a lenyugvó 
nap bucsusugarai a hólepte hegyek ormai által 
visszaveretvén s a sziirke alkony hideg köntösé-
vel váltá fel,  érkezett meg a nagyszámú tanítói 
ieşiţii?- l̂ evés kivétellel; elfoglalván  a számukra 
előkészített éjjeli szállásokat. 

1. A nevezett napon a gyűlést megelőzőleg 
a templomba vonult a tanítótestület, hol a szenf, 
misét „Veni Sancte" előzte meg, melyet Balogh 
Lajos helybeli plébános ur végezett. A szent mise 
meghallgatása és Istennek segítségül bivása után 
az újonnan épített iskola épületbe mentünk, hol a 
tantestület tagjai két csoportba oszolván, egyik-
a flu-,  másik a leányiskolába ment a gyakorlati 
tanítások meghallgatása végett, mely 10 órakor 
kezdetett. A fiúiskolában  Brassay József  tartott 
a természettanból az V. és VI. osztályosokkal 
gyakorlati tanítást, a leány iskolában Röszler 
Janka tanítónő a magyar nyelvtanból g III. osz-
tályosokkal. A gyakorlati tanítások meghallgatása 
után az egyik tanterembe gyűltünk össze. Itt 
Nyers Károly a tanítói egyesület karnagya veze-
tése alatt 1 pár szépeu sikerült népdalt énekel-
tetett négyes hangra, mit egyletünk derék elnöke, 
Hochsild Lajosnak talpra esett, félóráig  tartott 
tartalomdus elnöki megnyitója követett. 

2. Vendel Aladár főjegyző  olvasta fel  a mait 
gyűlés jegyzőkönyvét, minek hitelessége ellen 
semmi kifogás  nem tétetett. 

3. Következtek a gyakorlati tanítások megbirá-
lásai, melyek szerint mindnyájunk szellemi hasznára, 
tanügyünk előmozdítására szolgáló bírálatok ás 
ellenbirálatok után a tanítások dicséretesen siker 
rültnek ennncziáltattak. 

Különösen osztatlan elismerésben részesite-
tett gyergyótölgyesi róm. kath. hitközség elnöke 
és nemes iskolaszéke, ki a mai kor követelménye-
inek megfelelő  csinos iskolai épületet tanítói laká-
sokkal épitetett. 

4. Felolvasást tartott Kálmán István tagtárs 
a természettanból. Felolvasása nagyon gyakorlati. 
Életre ható példákkal fejtegeti,  hogy miként lebet 
az elemi népiskolai természettani oktatást kevés 
költségbe kerülő egyszerű szemléltető kísérleti esz-
közök segélyével ismertetni. Ezen tanulságos fel-
olvasást a gyűlés nagy tetszéssel fogadta. 

6. Salló Károly tagtárs szavalta az „Élő-
szobor" czimü költeméuyt Vörösmarty Iţihţtyţftl. 
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kellő hangsulyo-

a gyűlés gyönyör-
Költői hévvel, mely érzéssel és 
zással előadott szavalata által 
ködtetéaét vonta magára. 

6. Jövő gyűlés helyéül Gyergyó-Várhegy 
tűzetik ki, mely alkalommal odavaló gör. kath. 
lelkész nr szives ajánlkozása folytán  a méhészet 
köréből gyakorlati tanítást fog  tartani. 

Végűi elnök meleg köszönetét fejezi  ki a 
megjelent vendégeknek, kik megjelenésűk által a 
gyűlésen ^şş ţ vetţek. 

Ki után mindnyájan a „Korona" vendéglőbe 
vonult nnk bankettre, hol 5a terítékű &s»tftl  várt 
és a vécsei zenekar fogadott, 

Hogy a szebbnéi-szebh pohárköszöntőkben 
nem volt hiány és áitalános jó kedv uralkodott 
könnyen elképzelhető. Többek közt elnökünk fel-
köszöntötte A helybeli föszolgabiróságot  és községi 
elöljáróságot, kik mindent megtettek a vendégek 
szives fogadására.  Egyletünk ez alkalommal is 
három taggal szaporodott Dr. Lázár János, Dob-
ribán Péter és Kápdebó Vidor személyében, kik 
ţ-epdeş tagokul kívántak belépni. 

Gyergyó-Tölgyes, 1893. február  10. 
Brasauy József 

tanító. 

krral, Jánosi Dávid, Orosz Lázár, Hártstein La-
jos, Bikfalvi  István, Majerovics Ignácz, Istvánffy-
István, Bernstein Viktor és Kutas József  20-20 
krral. Werteim Jakab 15 krral. Grosz János, Fé 
der Náthán, Amiga Adolf,  Gyárfás  Árpád, Dom-
brádi Albert, Kővári Áron, Eíirenkrántz Salamon, 
Nenmán Jakab, Kovács Tivadar, Weiss E. Hen-
rik, Oroszné V. Jula, Liszer Zsigmond, Molnár 
József,  N. N., Bartha Árpád, N. N. és Tóth Jó-
zsef  10—10 krral. 
Lapnnk jelen számában 

ki van mutatva 10 frt  60 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1319 frt  47 kr. 

1330 frt  07 kr, 

Jótékonyczilu tinczestely. 
Gy e r g y ó - B é k á s , febr.  12 

A gyergyóbékási lóm. kath. templom és a 
zsedánpataki gör. kath. iskola alapja javára f.  hó 
§-én á zsedánpataki gör. kath- iskola nagytermé-
ben tánczestélyt rendezett, 

Ezen kettős jótékonyczél iránt nemcsak a 
helybeli- és vidékiek részéről lön a legmeglepőbb 
és igen rokonszenves érdeklődés tanúsítva, hanem 
a szomszéd Romániából megjelent nagyszámú 
intelligens családok részéről is. 

A jó kedélylyel kezdődött mulatság folytán 
fokozódott  kedélyesség közepette reggeli 7 órakor 
a közönség együttes eloszlásakor ért véget. A né-
gyesekét 34—29 pár tánczolta. 

^z összes bevétel 134 frt  90, mely ősszeg-
ből levonva 29 frt  13 kr kiadást, maradt tiszta 
bevétel 105 frt  77 kr. Ezen tiszta bevétel fele  ré 
sze 52 írt 89 kr a gyergyóbékási róm. kath. 
templom részére, a másik fele  része, 52 frt  88 kr 
a zsedánpataki gör. kath. iskola részére megkül-
fjett, 

|iz alkalommal felültizettek  Urmánczy Já-
nos nr Topliczáról 5 frt.  G. C. Popoviciu ur 10 
frt  35 krt. C. A. Caraufil  ur 9 frt  40 krt. Cori-
gescu János ur 2 frt.  Dávid Ábrahám, Joanescu, 
Popoviciu János és Baeriu József  urak 1 — 1 frt. 
Joanescu Tódor ur 35 ki t (romáúiaiak). Balogh 
Lajos, id. Török Antal urak 2—2 frt.  Dr. Lázár 
János, Ferenczy Albert, Ferenczy István és Kulin 
Illés urak Tölgyesről 1—1 frt.  Ifj.  Gíacomuzzi Já-
nos ur 3 frt  60 krt. Nagy Gyula, Gencsy Endre, 
Urzicsánn János, Lanczet Janku, Wiwirszki Jó-
zsef  és Sammer Benedek urak 2—jí irt, Mózes 
Berkó, Lrzioa Aurél, Simon Vendel, Popovits 
Dezső, Ratiu Aurél, Lanczet Mózes és Hendel 
Kahana urak 1—1 frt. 

Ezen kivfil  Urziceanu Jánosné, ifj.  Gíaco-
muzzi Jánosné, Popovics Dezsőné és Miklós Lu-
kácsné úrnők által e czélra adományozott és el-
árqsitqtt fagylaltból  befolyt  15 frt  20 kr. 

Miklós  Lukács,  pénztárnok. 

K V L O N F E L E K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

S e p s i - S z e n t g y ö r g y r ő l A l b e r t Tiborcz 
ur a 28. számú gyüjtőiv kíséretében 5 frt  60 krt 
jutatott kiadóhivatalunkhoz. Ezen iven adakoztak : 
Albert Tiborcz, Kölönle Károly, Reumund Frigyes 
Dánér Ferencz 50-50 krt. Sántha Gyula, Fisch 
József  40—40 krt. Zágoni Károly, Incze János, 
Györgyjakab András és Fülöp János 20—20 krt 
Rueresz Mihály, Pedurján Péter, Melis Pál, Fodor 
Bertalan, Fuss Krisztián, Pap István, Farkas La-
jos, Gagesch János, Schátel Krisztián, Boltresz 
György, Lukács János, Bakó István, Kopony Já-
nos, Nagy Mihály, Zöld István, Bitai Pál, Dankó 
György, Lorencz Vilmos, Tóth József  és Kanntz 
Ágoston 10—10 krt. — U g y a n c s a k o n n a n 
S c h 1 i s z e r Miksa ur a 649. számú gyüjtőiven 
5 frt  Ezen összeghez járultak : Schliszer Miksa 
W krral, Boér István, Forró Kálmán 50—50 

Főösszeg 
azaz: Egyezerháromszázharmincz frt.  7 kr. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és'. nemes szivü adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Esküvő. Vasárnap (12-én) délután 3 óra-
kor vezette oltárhoz Glósz Miksa a csiksomlyói 
főgimnázium  derék munkás tanára csikmadarasi 
özvegy Reményfinét,  született Schiller Katicza úr-
nőt, Az esküvő a plebánia-templomban történt, 
a hol a násznép, daczára a nagy hidegnek szíve-
sen és örömmel hallgatta s nézte a szép megható 
egyházi szertartást, a melynek végeztével víg 
zörgéssel állottak elő a szánok, hogy az egész 
násznépet Pál Gábor tanár iţr házához vigyék. 
Itt ţenyeş lakoma várta már a vendégeket, fűsze-
rezve a házi asszony, Pál Gáborné ő qagysága 
jellemző kedvességével. A lakoma végeztével a 
násznép iánkét szánra ült és Csik-Madarasra vonult 
a menyasszony lakába, hol gazdag vacsnrához ül-
tek, melynél a szebbnél-szebb pohárkö szöntők sem 
hiányoztak. Szerencsét kívánunk ! 

— Himen. András Károly pénzügyőri szem-
lész folyó  hó 13-áa vezette oltárhoz csikrákosi 
Csűrös Ferencz körjegyző kedves leányát: Rózát. 
Szerencsét kívánunk a szép frigyhez! 

— Eljegyzés. Borossay János Felső Szakony 
község derék tanítója e hó 9.én jegyezte el eger-
vári (Vasmegye) Farkas György főtanitó  müveit 
és kedves leányát, Gizellát. Tartós boldogságot 
kívánunk e frigyre. 

— Temetés. F. hó 2-án délután 3 órakor 
temették el I'eţres Aatal m. kir. volt honvéd szá-
zados- és nyugalmazott megyei pénztárnokot nagy 
réazvét mellett a gyász házból. A gyászoló család 
tagjain kívül ott voltak a megyei tisztviselők, 
élükön Becze Antal alispâiţc^', a m. kir. konvé<j 
zászlóalj tiszti kara; a főgimnázium  tanári kara, 
Bándí Vazul igazgatóval s még számos kürnyí'ibeli 
jú barát, kik mindnyájan őszinte részvéttel visel-
tettek a derék caalá'' pótolhatatlan vesztesége miatt. 

— Fillestély. A csiksomlyói jótékoqy nőegy-
let 1893. február  7-én igen kedélyes és jóí sikerült 
fillérestélyt  rendezett. Csik-Szeredából feltűnően 
sokan voltak, mely pótolta a főgimnázium  ifjáságát, 
melyet ez alkalommal a fillésetélyen  való rész-
vételtől eltiltottak. Feltűnő volt ez a vendégeknek, 
mert nagyürt hagyott a terembe. A fesztelen  és 
kedélyes mulatság tekintetében azonban nem 
lehetett panaszunk, mert a kedves házi asszony: 

| Haydn Hngóué a tőle megszokott élénkséggel fel-
' villanyozta a társaságot. Az anyagi eredményről e 
lapok más helyén van számadás téve. 

— Az ídök jele — a „Gotterhalte" bájos 
zenéjére lelkesülnek és gyűjtik össze a táuczra 
a csiksomlyói falusi  legények a leányokat, bejár-
ván egy gyarló klarinétos és hegedülni tudó le-
génynyel délutánonkint Somlyó utczáit. Ugy lát-
szik jobban tetszik nekik a Rákóczy- vagy Hu-
nyady-Indalónál, mert a Giotterbaltet-indulóra 
játszva, ütenyeire egész sereg legény és leányzó 
tánczol és kurjong az utczán a k i t ű n ő z e n é -
s z e k után. Ha az osztrák hymnqsz néhai szer-
zője : Haydn meghallaná, öröme és lelkesedésében 
menten újból meghalna! 

— Farsang. A gyergyószentmíklósi keres-
kedői kör zártkörű bálját f.  hó 4-én a Lanren-
czy-féle  nagyteremben tartotta meg. Igen szép kö-
zönség volt jelen, mindenki kedélyesen mulatott. 
A rendezőség élén Bocsánczy János kereskedő ál-
lott, ki fáradhatlan  buzgalommal töltötte be hiva-
tását. A nöi koszorút a rendezőség stép kivitelű 
tánczrenddel lepte meg. A négyeseket 30 pár 
tánczolta, a rendezőség csinosan kiállított jelvé-

nyeket használt. Ott voltak: asszonyok : Lázár 
Zakaríásné, Dr. Szentpétery Kristófné,  Cziffra 
Mihályné, Csiky Dénesné, Kedves Tamásné, Lá-
zár Istvánué, Lázár Péterné, Jánosi Jánosné (Új-
falu),  Száva Istránné (Ditró), Karácsony Jánosné, 
Simon Edéné stb. Leányok: Lázár Hedvig, Med-
gyesy Vilma, Zakariás Vilma (Remete), Görög 
Rebi, Zakariás Matild (Remete), Lázár Emma, 
Vákár Matild, Takács Terka (Remete), Jánosi 
Katinka, Jánosi Mariczi, Jánosi Vira (Ujfaln), 
Császár Berta, Kedves Emma, Karácsony Anna, 
Eránosz Janka stb. 

— Halálozás. Kánya Berta, Kánya József 
csikdelnei lakos 16 éves szép leánya f.  hó 12-én 
délután 3 órakor 6 hétig tartó szenvedés után el-
halálozott. Temetése f.  hó délután 3 órakorra van 
kitűzve. Nyugodjék békével. 

— Köszönetnyilvánítás. A kereskedői kör ál-
tal Gyergyó-Szentmiklóson f.  hó 4-én rendezett 
tánczestély alkalmával a rendezői jelvények csi-
nos és ízléses kiállításáért s azoknak megkészi-
téséért Kiss Anna és Romfeld  Mariczi úrhöl-
gyeknek leghálásabb köszönetét nyilvánítja a 
rendező bizottság. Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. 
február  hó 6-án. Kritsa Konrád b. titkár. 

— Közgyűlés. A gyergyószentmíklósi keres-
kedői kör évi rendes közgyűlését január hó 29-én 
a tagok nagy számának érdeklődése mellett tar-
totta meg. Az elnöki megnyitó és titkári jelentéi 
után a tiszti kar választatott meg. Elnök lett : 
Lázár Zakariás, titkár: Kritsa Konrád, pénztár-
nok : Bogdán, gazda: Sáska K^jetán, választmá-
nyi tagok : Dr. Szentpétery Kristóf,  Lázár Já»os» 
Lázár Péter, Caiftra,  Mihály, Lázár AntaV IV. 
Fejjév ţ)>âvid, Görög Joakhim, Krisztián Antal, 
Kritsa Zoltán, Szentpétery János, ifj.  Drótos Já-
nos, Ferenczy Lajos, Csiky Dénes, Vákár Lukács, 
Lázár Gyula, Bocsánczy János. 

— Köaz&netnyllvánitás. C s e r g ő Gyula gy.-
i\jfalvi  k. jegyző ur a gyergyócsomafalvi  róm. 
kath. iskolaalap javára 15 frtot  adományozott, 
ugy ezen, mint m á r t ö b h í z b e n iskolánk 
iránt tanúsított szives. jóságáért köszönetet mon-
dok. Rak&j, Ak»jos, iskolai pénztárnok. 

— Elmaradt mulatság. Csikmadéfálván  e hó 
11-én a madéfalvi  emlékalap javára tánczmulat-
ságot akart rendezni» A mulatságot azonban a 
járás orvos betiltotta a fellépett  himlőjárvány 
míaltl melyben Csik-Madéfalván  mintegy 40 gyer-
mek fekszik  betegen. 

— Egy jó családból való fiu  vasüzletbe fel 
vétetik gyakornoknak. Hol ? Megmondja a kiadó-, 
hivatal ! 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Csíkszereda február  8. 

Buza tiszta hektoliterenként 6 frt  50 kr. Baza közepes 5 frt 
50 kr. Rozs 3 frt  50 kr. Árpa 3 frt  - kr. Törökbuza 4 frt  — 
kr. Zab 1 frt.  80 kr Borsó 8 frt.  — kr. Lenese 14 frt.  Fii -
szulyka 3 frt  50 kr. Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammoukcnt) 40 kr. Sertéshús 44 kr. Ber-
liéoshus — kr. Szalma (métermázsánként) 2 frt  50 kr, 
Sjéna mm. 5 Irt - kr. Úkör párja 350 frt  - kr. Tehén 
pirja 180 frt  - kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tilzifakbm.  (I méter) 2 Irt kr. Malaczdarabja 1 frt 
50 kr. Lud - frt  90 kr. Bárány 2 frt  50 kr. Csike párja 
70 kr. 5 tojás 10 kr. 

„ W f l  r v i t r i n i i z é t s a 
Nagy-Szcben 1893. febr.  8. 

39. 68. 21. 57. 60 
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Sz. 1075 connex. 3332 
1893. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Oál József 
kereskedő és Hajnód Ignácz csíkszeredai lakosok 
végrehajtatóknek Sprencz György, mint természe-
tes és törvényes gyám által képviselt kiskorn 
Sprencz Bndolf,  Arthnr, Belén, Hugó, Adél, György 
és Gizella csíkszeredai lakosok végrehajtást szen-
vedők elleni 4 frt  65 kr és 184 frt  80 kr töke-
követelés és járulékai iránti végrehatási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék területén levő 
Csik-Zsögöd község határán ugyan, de Csik-Sze-
redában fekvő,  a csikzsögödi 664. számú telekjegy-
zőkönyben A f  alatt foglalt  kiskorú Sprencz Ru-
dolf,  Arthnr, Helén, Hugó, Adél, György és Gi-
zella nevén álló 1. rndsz. 5591. hrszmu belsőségre 
az ezen ingatlanra C 1. a, id. Hajnód János csík-
szeredai lakos javára bekebelezett élet hosszáig-
lani haszonélvezeti jog érintetlen hagyásával az 
árverést 600 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatan az 1893. évi m&rczius hó 7-ik napján d. e. 
9 órakor ezen telekkönyvi hatóság irodájában meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is elfog  adatni. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanbecsárának 10°/0-át vagjis 60 forint  készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és az 18S1. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenri, avagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1892. október 22-én. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

S z a c a v a y 
kir. trszéki bíró. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%-át vagyis 325 frtot  készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. jj-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklósón, 1893. évi feb-
ruár hó 1-ső napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

K51HS Ignácz, 
kir. aljárásbiró. 

Sz. 295—1893. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

Szám 293—1893. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
Márton Lajos és neje gyergyószentmiklósi la-
kos önköntes árverési ii,ryében Biró Jánosné, 
született Kercsó Rozália árverési vásárló ellen 
az ujabbi árverést a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levó, a Gyergyó-Szentmiklós határán 
fekvő,  a gyószentmiklósi 3286 számú telekjegy-
zőkönyvben A f  79. rsz. 1203',., 1204, 120ö., 
1207. hrsz., a 80 rsz 1194., 1195.. 1197., llí)8;, 
1199. hrsz. a. foglalt  ingatlanok- és azokon levő 
épületekre az ujabbi árverés 2501 (rtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1893. évi márczius 3-ik napján délelőtt K> 
órakor a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság ! v 
tkkvi osztályának hivatalos helyiségében megtol-j? 
tandó nyilvános árverésen a megállapított ki- j ? 
kiállási áron alól is eladatni fognak.  1 * 

Árverezni szándékozók tartoznak at. ingatla-
nok becsárának lOö/0-át, vagyis 250 frt  10 krt kész-
pénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. iţ-ban jelzett! 
árfolyammal  számított és az 1881. évi novem-1 ^ 
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazs;ígüpyminisz-1 y 
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes j y 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni | Q 
avagy az 1881. LX. t. cz. 170. ^-a értelmében j 7% 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt áts/.olgáltatni. 

Kelt Gyó Szentmiklóson, 1893. évi február 
hó 1-só napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság. 

3CÖ1K5 I g m á c z , 
kir. aljbiró. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Sáska Kajetán s társai önkéntes árve-
rési ügyeben gyergyósztmiklósi lakos Biró Jánosné 
született Kercsó Rózália ellen az ujabbi árverést 
a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyósztmlk-
lósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-
Szentmiklós község határán fekvő,  a gyergyószent-
miklósi 4047-ik szám telekjegyzökönyvben 7097— 
7105., 7394/»., 7395.—G397., 7115., 71 IC., 7388, 
7391., 7393., 7389., 7390., 7400., 7401., 7399., 
7095., 7096. hrsz. alatt foglalt  ingatlanokra 
2500 frt  01 krban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok 1893. évi márczius hó 3-ik napján dél-
utáni 2 órakor a gyósztmikkisi kir. járásbíróság 
telekkönyvi osztályának hivatalos helyiségében meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának lü°/0-át, vagyis 250 frtot  készpénz 
ben, vagy az 1881. évi LX. t. cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek, = 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-J® 
bályszerü elismervényt átszolgáltatni. " 

Kelt Gy.-Szenimiklóson, 1893. évi február 
hó 1-sö napján. 
A kir. járásbíróság, miut telekkönyvi hatóságtól. 

Köllő Ignácz, 
kir. aljbiró. 

ÎOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOÍOIÔOK)K)IQK 

kezdődik a versenytárgyalás jogerőre emel-
kedésekor és tart 1898. évi április 30-áíg. 

Ezen eladandó fatöinegnek  becsértéke 
59000 o. é. frtban  (118000 korona) van 
megállapitva. 

A versenytárgyalás megtartására — mely 
csak írásbeli zárt ajánlatok útján eszközöl-
tetik — a jelen 1893. év i uiárcziua hó 
9-ik napjának délutáni 3 órája tűzetik ki 
határidőül, mely napnak déli 12 órájáig a 
szabályszerűen kiállított és 5900 frt  (11800 
korona) bánatpénzzel felszerelt  Írásbeli zárt 
ajánlatok, az alant irott községi elöljáróság-
hoz czimezve s annak megjelölésével, hogy : 
„Ajánlat a kupásozohárdi kihasználás végett 
eladandó erdőre" téritvény mellett adan-
dók be. 

Távollevő versenyzőknek postán ér-
kező — a fennebbi  czimmel éa megjelölés-
sel ellátott — ajánlatai ugyanazon napon 
délutáni 3 óráig még elfogadtatnak. 

További feltételei  a versenytárgyalás-
nak alant irott községi elöljáróságnál bete-
kinthetők. 

Községi elöljáróság 
Gyergyó-Szentmiklós, 1893. jan. 25. 

Simon Balázs Genesi Alajos 
biró. közs. jegyző. 
I W I M M I N I I I M M 

%mla Ur: 
Titkos betegségek, kiütések, sápkór, 

(29—0) általános 

levertség, gyöngeség 
eltűnnek, ha 
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J J j ^ " Rendszerünk pontos használata 2 
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Sz. 292—1893. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy ifj.  Réthi 
József  önkéntes árverési ügyében Biró Jánosné 
született Kercsó Rózália árverési vásárló ellen az 
njabb árverést a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi kir járásbíróság) területén levő 
Gyergyó-Szentmiklós község határán fekvő,  a gyer-
gyószentmiklósi 2047. számú telekjegyzökönyvben 
3111—3114., 3116., 3117. hrsz. a. foglalt  ingatlan-
és azon levő épületekre az uj árverés 3250 frt  1 
krban ezennel megállapított kikiáliási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 
1893. évi márczius hó 3-ik napján délelőtt 9 óra-
kor a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság tkkvi 
osztályának hivatalos helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

177—1893. sz. 

X)OOIOOOK)CK)IOIOIOIOOOIOKX 
185—1893. sz. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikvármegyében fekvő  Gyergyó-Szent-

Miklós tulajdonát képező „Kupás-Czohárd" 
nevil erdőrészben kijelölt 487 kat. hold te-
rületen levő, mellmagasságban kéreggel 
együtt 40 ctm. vastag és azon felüli,  54810 
tömör köbmetert kitevő, kereskedelmi czé-
lokra alkalmas luezfenyő  (abies excelsa) tör-
szekből álló fatömeget  kihasználás végett 
eladja a versenytárgyalás útján legtöbbet 
ígérőnek. 

Az erdőterület kihasználásának ideje 
Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikvármegyében fekvő  Gyergyó-Szent-

Miklós tulajdonát képező „Somlyópataka" 
nevű erdőrészben kijelölt 414 kat. hold te-
rületen levő, mellmagasságban kéregget 
együtt 40 ctm. vastagságot elért és szakér-
tőilek 405C2 tömör köbmeterre becsült, ke-
reskedelmi czélokra alkalmas luezfenyő  (abies 
excelsa) törzsekből álló fatömeget  kihasz-
nálás végett eladja a versenytárgyalás útján 
legtöbbet Ígérőnek. 

Az erdőterület kihasználásának ideje 
kezdődik a versenytárgyalás jogerőre emel-
kedésekor és tart 1890. évi deczember 31-ig. 

Ezen eladandó fatömegnek  becsértéke 
380D0 o. é. frtban  (7G000 korona) van meg-
állapitva. 

A versenytárgyalás megtartása — mely 
csak Írásbeli zárt ajánlatok útján eszközöl-
tetik — a jelen 1893- évi márczius 8-ik 
napjának délutáni 3 órája tilzetik ki ha-
táridőül, mely napnak déli 12 órájáig a sza-
bályszerűen kiállított és 3800 frt  (7600 ko-
rona) bánalpénzzel felszerelt  Írásbeli zárt 
ajánlatok az alant irott községi elöljáróság-
hoz czimezve s annak megjelölésével, hogy: 
„Ajánlat a somlyópataki kihasználás végett 
eladandó erdőre" téritvény mellett adandók be. 

Távollevő versenyzőknek postán ér-
kező — a fennebbi  cziinmel és megjelöléssel 
ellátott — ajánlatai ugyanazon napon dél-
utáni 3 óráig még elfogadtatnak. 

További feltételei  a versenytárgyalás-
nak alant irott községi elöljáróságnál bete-
tők. 

Községi elöljáróság 
Gyergyó Szentmiklóson, 1893. jan. 25. 

Simon Balázs Gencsi Alajos 
biró. közs. jegyző. 


