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A kepeváltság kérdése az országgyűlésen. 
A kepeváltság kérdése nagy társadalmi 

és nemzett állami kérdés. Nemcsak a lelkészekre 
nézve fontos,  hogy a kepe kérdéséből szár-
mazó kellemetlenségektől megszabaduljanak, 
hanem a lakosság jól felfogott  vallásos ér-
deke is n mellett van, hogy papjában egy 
oktatót, egy atyát, egy mestert lásson csak. 

Ezen .szempontok szenieló'lt. tartása bír-
hatta rá Molnár József  csikszrredai képvi-
selőt arra, hogy a képviselőházban vita tár-
gyává tette a kepeváltság kérdését. 

A pénzügyminiszterimn költségvetésé-
nek tárgyalásánál vettetett (cl az eszme és 
főleg  abból az indokból, mivel a székely 
megyékben igen fontos  kérdés a kepe kérd és, 
közöljük Molnár József  képviselő beszédéből 
u vonatko/.i') részt és pedig leginkább azért, 
mivel a képviselő ur álláspontja ezen kér-
désben egészen uj álláspont. A beszéd ezen 
része igy szól : 

r Végül engedje meg a tisztelt pénzügy-
miniszter ur, hogy szivén figyelmét,  lelliivjain 
az állammik egy oly tartozására, mely már 
1848. óta fennáll,  melyet az akkori törvé-
nyek szellemében régen le kellett volna 
róni és a mely nagyon sújtja az erdélyi, 
különösen pedig a székely lakósokat. Egész 
Erdélyben, különösen pedig a székelv vi-
déken, a lakosság terményeinek egy bizonyos 
hányadát kepe nevezete alatt a lelkészek-
éh' kántorok részére kénytelen átadni. Ezen 

szolgáltatás azonban részben úrbéri termé-
szetű teher, illetőleg a magyarországi papi 
tizednek megfelelő  olyan kötelezettség, mely-
nek teljesitése a földbirtokot  nyomja és an-
nak teljes szabaddá tételét akadályozza. Az 
1848. evi lM-ik törvényezikkben a szoro-
sabb értelemben vett magyarországi egyházi 
rend lemondván a papi tizedről, annak meg-
szüntetése kimondatott s egyúttal az is, hogy 
ennek ellenében a kisebb javadalmazásit pa-
pok illő ellátásáról az állam gondoskodik. 
Az crdélyrészi lelkészek sanyarn anyagi 
helyzetük folytán  nem mondhattak le a papi 
tizedről, ennek következtében az erdélyi 
1<S48 iki törvények a pnpi tized természetű 
kepe megszüntetését nem is mondották ki, 
ugy hogy a földbirtok  terményei után járó 
ezen szolgáltatás még a mai napig is fenn-
áll, mintegy anomaliáju a/, ország többi ré-
szeiben levő szabad birtok rendszernek. 

Kivételt e tekintetben a s/.ászok által 
lak fa  vidék képez, mert a szász lakósok az 
50-rs években kitudták \iinni, hogy a szász 
papok részére fi/etetett,  hasonló természetű 
szolgáltatást az állam olyi fényesen  kárpó-
tolta, hogy most ezen alapból a s/ász papok 
dús ellátást és jövedelmet kapnak. En azt 
hiszem lisztéit Iláz, hogy a törvényhozás 
nem tarthatja fen  továbbra is a birtoknak 
azon lekötöttségét, mely ezen papi tized-
szerii szolgáltatás által egy középkori hű-
béri természeti! intézményt tartogat fen  a 
lö!d terményei feletti  szabacl rendelkezés 

terhére ; nem tarthatja fen  különösen poli-
tikai igazság szempontjából, mert az csak 
mégis magyar kormányzati élhetetlenség 
volna, hogy az erdélyi részekben a hasonló 
természetű szolgáltatás megszüntetéséért a 
szász papok fényes  kárpótlást kapjanak az 
államtól, a magyar és székely lakósok pe-
dig viseljék továbbra is a terhet és papjaik 
ne kapjanak állami kárpótlást, esak azért, 
mert nem szászok, hanem magyarok és szé-
kelyek. Hiszen ha ez az elv továbbra is 
érvényesül, ha Magyarországon minden nem-
zetiségnek meg van a maga külön előnye, 
s csak a magyarnak van mindig türelemre 
való kötelezettsége, akkor ebben az ország-
ban épen a magyarnak van a legroszabb 
dolga. Azt hiszem, hogy a tisztelt mhiiszter-
elnök ur ezt nem akarhatja s azért igen 
kérem, méltóztassék ezt ez iigyet komoly 
tanulmányozás tárgyává tenni. 

Mi a Molnár József  képviselő ur beszé-
déhez esak azt az óhajunkat fűzzük,  vajha 
ez eszme felvetése  folytán  annyit el lehetne 
érni, hogy az állam, ha nem is váltja meg 
az egész kepe szolgáltatást, legalább egy 
állandó összeggel járulna a kepe megvál-
tási alaphoz. 

A tűzvészek alkalmából. 
Megnehezedett az idők járása felettünk,  a 

szokatlanul zordon időjárás aggodalomba ejti ha-
zánk túlnyomóan földmíveléssel  foglalkozó  lakos-
ságát s egy nagy nyomorúsággal fenyegető  eszten-

A„CSIKILAPQK"TARCZAJA. 
Egy beteg leány gondolatai. 

— Klnii'fiitatáá.  — 
Irta: K r i t,3 a K lá ra . 

Oly nehéz e szobában a levegő, a függö-
nyük leeresztve, alt mily sötét van ! Anyáin itt iil 
közelemben, bánatosan tekintve reám s mintha 
arezomró! olvasná le, hogy mennyire vágyódom a 
szabad levegő után; az ablakhoz lépdel, félrehúzza 
a függönyt  és feltárja  az ablakot. 

Ah! mily jól esik beszívnom az édes üde 
léget s gyönyörköduöm a nap kedves aranystiga-
raiban — utoljára, 

A drága anya most fölém  hajlik s én látom 
jóságos arczán a visszatükröződő szeretetet s el-
vesztésem fülötti  mély fájdalmát  és érzem, hogy a 
csók, melyet hidegülő ajkaimra lehel, meghossza-
bitja életemet — egy perczczel. 

Mennyire, oh mennyire szeretnék még élni ! 
Oly szép, oly kedves előttem az élet . Miért is 
kell ily koráu itt hagynom e földi  létet '! Miért 
nem teljesülhetnek reményeim, vágyaim Mily 
boldog jövő állana előttem ! . . . 

Oh Istenem! Mielőtt élvezhettem volna az 
élet örömeit, már le kell mondanom azokról. S a 
szeretett férfi  karjai helyett a hideg sir ölében 
kell msjd pihennem — örökre. 

Éretted drága Viktorom, éretted óhajtanék 
leginkább élni! 

Nem régen még ott sétáltunk a kert fasorai 
között, beszélgetve a jövőről, mely oly reménytel 
ten mosolygott felénk. 

Oh akkor mily boldogok valdnk! Goldoltad 
volna-e akkor forrón  szeretett barátom, hogy 

Irénke, kit te lelked jobb felének  neveztél, nem 
sokára a halál menyasszonya leend ? Gondoltad 
volna-e, hogy hófehér  ruhájában nem léphet karo-
don az oltár elé, hanem ki lesz terítve a gyászos 
ravatalon ? 

Majd, ha testem ott pihi-n a sötét hantok 
alatt, ugy-e eljösz magányos éjjeleken, midőn az 
ezii>t hold feljő,  meglátogatni lelkednek elvesztett 
jobbfelét  'í  Aztán elszárnyalt lelkem hozzád visz-
szaszáll, megrezegteti a lombokat, körülölel téged 
s te azt fogod  hinni, hogy a szellő kaczérkodik 
veled, pedig a szellő képében én leszek . . az én 
szellemem fog  neked susogni: ábrándos, égő, örök 
szerelemről. . . 

Isten veled lelkemnek rokona, kimondhatat-
lanul szeretett Viktorom! 

Isten veled te áldott jó anya! Te annyi oda-
adással, szeretettel csügtél leányodon neki mégis 
el kellemi hagynia téged ölükre. 

Isten veled kedves barátnőm! Mi mindketten 
menyasszonyok vagyunk. Te boldog menyasszony, 
ki szeretett vőlegényeddel az oltár előtt édes 
frigyre  lépsz ; én a halál menyasszonya vagyok ! . . . 

Mily borzasztó lesz, mikor rám szegezik a 
kopor.̂ ófiidelét,  lebocsátanak mélyen a sülét üregbe 
s a ii'liéz hantok koporsómra hullanak. Ah, már 
a gondolat is fullaszt!  . 

Levegőt, levegőt ! Anyám, barátnőni, 
Viktorom! ne hag3jatok, szabadítsatok ki e rém-
séges sötétségből! Nem jöttük segítségemre?! 
Nincs már előttetek életemnek semmi értéke ?! 

Ah, megfulladok  I 
De nem . . . . nem vagyok eltemetve . . . A 

borzasztó sötétség, mely körül vett, mely ránehe-
zedett mellemre, szétoszlott. Füleimet gyönyörű 

énekhangok érintik. Honnan e szép, eddig soha 
nem hallott hangok ? Ah, tudom már ! A túlvilá-
gon énekelnek. 

Mégis jobb, hogy a gyarlóságok és keservek 
hónából megszabadul lelkem. Boldogabb leszek a 
túlvilágon, ott számomra örök üdv honol. Hisz lá-
tom már megnyílni az eget, látom az Istent ra-
gyogó trónján ülni, körülötte vakitó fényesség.  Az 
a gyönyörű ének mind jobban hangzik. A fényes 
angyalsereg énekel ily elragadó szépen. Ah, mily 
mennyei hangok ! Halljátok ? 

Most két angyal száll alá az égből, egyene-
sen felém  tartanak, már itt vannak, ágyam fölött 
lebegnek . . . 

Oh mily vakitó fénynyel  árasztják el a 
szobát! . . . 

Nem látok, a fény  teljesen elvakított, de ér-
zem, hogy az angyalok érintésére nekem is szár-
nyaim nőnek; érzem, hogy e szárnyakon mily se-
besen emelkedik lelkem fölfelé.  Pehely könnyű 
vagyok, lerázta lelkem magáról a nehéz testet, a 
porhüvelyt. Szállok, szállok ragyogó szárnyakon 
fölfelé,  fül  a magasba, föl  a mennyek országába, 
hol dicséneket zeng a fényes  angyalsereg 

De mi ez? Elnémult a mennyei ének, eltűn-
tek az angyalok, elenyészett a vakitó fényesség, 
csak a napsugarak szűrődnek át a függönyök  ré-
sein. Jó anyámnak szeretettel vegyes bánatos te-
kintete pihen arezomon, a mint a hideg vizes ken-
dőcskét összehajtogatva, homlokomra illeszti. 

Tehát az a mi oly borzalomba ejtett elte-
metve lenni, az a ini oly mondliatlan gyönyörrel 
töltött el: ragyogó szárnyakon fölszállani  az an-
gyalokkal a mennyország felé,  mind ez tehát nem 
volt egyéb, mint lázas agyam képzelgése . . . 
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dőt helyez kilátásba. Ezen szomorú viszonyok mel-
lett, egy másik veszedelem is snjtja és rémitgeti az 
országnak a jövőért remegő lakósait. A hirlapok 
és qjságok az ország minden részéből nagy tüze-
ket jelentenek, az ország területén 50—60 község 
szenvedett jelentékeny kárt a mostanában fellépett 
tűzvészek folytán.  A nagy szárazság, a minden-
felé  nralkodó hatalmas légáramlások és viharok, 
a mindenfelé  tapasztalható vigyázatlanság és ké-
szfiletlenség  nagy mértékben előmozdítják a magá-
ban véve is eléggé romboló veszedelem pusztító 
hattsát. Az emberi szorgalom, becsületest munka 
gyümölcseiből pár hét alatt milliók meg milliók 
lettek semmivé. 

V e s z p r é m b e n majdnem 200 házat és 
az azokhoz tartozó számos melléképületet emész-
tett fel  a pusztító elem. 

B ö 1 c s k e tolnai megyei községben 300 ház 
lett a lángok martaléka. Ez által 600 család kö-
rOlbelöl 2000 ember vált hajléktalanná. 

K a l o c s á n 41 ház és igen sok mellék-
épület, D ő r sopronmegyei magyar községben 40 
ház melléképületeivel, Z o m b á n 53 ház és a 
hozzájuk tartozó gazdasági épületek, A1 s Ó-K u-
b i n b a n 32 ház, S z á c s k ő községében 28 ház 
és 50 gazdasági épület, H o m o n n á n 15 ház és 
az azokhoz tartozó gazdasági épületek, J á s z-L a-
d á n y b a n 180 ház és 200 melléképület égett 
hamuvá. B e c s k e , N á n d o r , H a l á p nógrád-
megyei községek majdnem teljesen elpusztultak. 

A roppant pusztulás és óriási kár, az ország 
számos községében felhangzó  vészkiáltás, mind 
megannyi figyelmeztető  jelek, hogy a vész hozzánk 
is bármely pillanatban be toppanhat, tehát legyünk 
rajta, hogy készületlenül ne találjon. 

És íme, a mult hét folytán  már nálunk is 
megkondult a veszedelmet hirdető harangszó. Folyó 
hó 20-án Csiksomlyó lakóit riasztotta fel  a tiizi 
lárma, e hó 22 én pedig itt városunkban okozott 
roppant ijedtséget egy, a késő délutáni órákban 
kiütött szobatüz. 

Az óvatosság, előrelátás és a bekövetkezhető 
veszedelemre minden órán, minden pillanatban való 
készenlét bárhol is szükséges, de különösen szük-
séges itt minálnnk, a hol a tüzesetek — a mint 
példák bizonyítják — roppant kárt és nagy nyo-
morúságot okozhatnak. 

A tüz ellen való védekezés a községek min-
den egyes birtokos polgárának maga iránt való 
kötelessége, be kell erre folyni  az egész társada-
lomnak, mert vész idején rendesen hozzá fordulnak 
segítségért, de első sorban be kell folyni  erre az 
elöljáróságoknak és hatóságoknak. A kezükben 
levő hatalomnál fogva  nekik áll módjukban intéz-
kedéseket tenni az iránt, hogy a tűzvészek minél 
ritkábbakká váljanak s kitörésük alkalmával mi-
nél könnyebben elfojlhatók  legyenek. 

A védekezést könnyebbé és eredményesebbé 
lehet tenni tüzoltó-egyesületek szervezése, az ol-
táshoz szükséges eszközök beszerzése, a tüzrendöri 
szabályok lelkiismeretes és szigorú betartása által. 
A tűzvészek folytán  előálló károkat pedig mérsé-
kelni lehet a biztosítás által. 

Városunkban néhány évvel ezelőtt megala-
kult a tűzoltó-egyesület; nagy költségen beszerezte 
a szükséges szerelvényeket s az első időkben nagy 
buzgalommal fogott  a gyakorlatokhoz és pár alka 
lommal igazán szép és humánus hivatását eredmé-
nyesen be is töltötte. A mint azonban telt az idő, 
lankadt vele együtt a buzgalom is, a mint a csi-
nos egyenruha elveszítette ingerlő hatását, az egye-
sületben való részvétel iránt csökkent az érdek-
lődés is. 

Ezzel is agy jártunk, mint sok más társa-
dalmi intézményünkkel. Kezdetben igeu mohon 
kaptuk, de csak azért, hogy annál hamarább fel-
hagyjunk vele. Az első időkben mutatkozott nagy 
érdeklődés szalmalángnak bizonyult, annyira, hogy 
ma már a tűzoltó egyesület csak elméletben áll 
fen,  a nagy költséggel beszerzett szerelvények pe-
dig kellő gondozás nélkül ki vannak téve az idő 
mindent elporlasztó hatásának. 

És ez rosszul van igy, ezen állapoton segiteni 
kell. Felhívjuk tehát az ügy élén állókat, hogy a 
nemes hivatásn, humánus egyesületet támaszszák 
fel  halottaiból és felhívjuk  városunk polgárságát, 
hogy • saját érdekükben minél számosabban so-
rakozzanak az egyesület lobogója alá s a kik 
tehetik közvetlen közreműködéssel, mások pedig 

anyagi hozzájárulással mozdítsák elő az egyesület 
czéljait. Azon pár óra, melyet üres idejükből, vagy 
azon pár fillér,  mely zsebükből az egyesület czél-
jaira áldozatul hoznak vész idején kamatostól dú-
san kifizeti  magát. 

Felhívjuk a polgárság figyelmét  arra is, hogy 
vagyonát biztosítsa. Azon néhány forint,  melyet a 
biztosítás fejében  évenként kiad, megvan terítve 
annak tudata által is, hogy egy eshetöleges vesze-
delem után nem marad semmivel, hanem károso-
dása legalább részben fedezve  lesz. 

Végül tisztelettel kérjük a városi tanácsot 
is, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel legyen 
rajta, hogy a tüz támadása uiegakadályoztassék, s Im 
már egyszer kitört, minél könnyebben elfojtható 
legyen. Tüzrendöri tekintet ben gyakoroljon szigorú 
ellenőrzést a lakosság felett  s a hol mulasztást, 
tipasztal, alkalmazza a törvényt a maga egés< 
szigorában. Fordítson különös gondot a sütőkre 
s ne engedje, hogy azokban tüzet logó anyagok 
halmoztassanak fel,  mert legtöbbször ezek válanak 
legkönnyebben a tüz forrásaivá. 

Nekünk kötelességünk volt ezeket elmondani, 
mi ezt megtettük s a közérdek szempontjából el-
várjuk, hogy mások is teljesítsék kötelességüket. 

L E V E L E Z É I . 
Tekintetes Szerkesztő ur !* 

Tapasztaltam, hogy vidéki barátaim és isme-
rőseim bizonyos szánó mosolygással illetnek, ha 
sorsom velők összehoz. Bizonyosan van rá okuk 
és ez ok senki más, mint ön, tisztelt Szerk. ur. 
Becses lapjának majdnem miuden száma tartalmaz 
kisebb-nagyobb gáncsot vagy szemrehányást „rend-
őrségünk" ellen s a távol lakó olvasó publikum 
szánó mosolya innen ered. 

Ha egy kevés hely akadna jelen soroknak 
b. lapja hasábjain, felteszem  a vidéki olvasó kö-
zönségről, hogy nekem szánt, kicsinylő mosolyát 
fentartaná  ama közlemények számára, melyek ké-
sőbb a „rendőrségünk" gyáinoltalanságát lesznek 
hivatva megörökiteui. 

Mert méltóztassék t. szerkesztő ur öszintéu 
meggondolni, hogy nem nehéz dolog-e szatírát 
nem írni, ha valaki nálunk per „rendőrségünk" 
diskurál ?! Honnan, vegye ez a városnak marasz-
talt helység amaz eszközöket, melyekkel nagyobb 
városok intézményei által elkényeztetett és Csik-
Szeredában való lakásra kárhoztatott közönség 
kényes gusztusának valamilyet) mértékben megfe-
lelhessen ? Hiszen kérem átossággal, a csíkszere-
dai „rendőrség" ugyanolyan szervezettel bir ma, 
mint birt 1793-ban, csakhogy teendői, melyeket 
— eltekintve a gyárilag készített törvények, mi-
niszteri, törvényhatósági és más rendeletek óriási 
tömegétől — a közönség ízlésének finomodása  na-
ponként ujabb követelményekkel szaporít, mérbet-
ieniil megszaporodtak. 

Négy rendörszolga, kik egyúttal hivatalszol-
gák, kézbesítők. állami, megyei, községi, iskolai 
és külbirtok adók, kincstári, iparkamarai és más 
ezerféle  illetékek közvetlen gyöjtöi és végrehajtói 
képezik a négy kereket, melyen Csik-Szereda vá-
ros közigazgatásának rozzant omnibusza döczög. 

És ez nagyon természetes, hogy a t. közön-
ség ezen funkcziók  valamennyijét a legnagyobb 
szívességgel eleDgedné a maga réBzéröl s csupán 
a saját kényelmének kielégítésére irányuló tevé-
kenységgel sokkal inkább meg volna elégedve. 
Méltóztatik belátni, hogy ez csak részben lehet-
séges és a kívánságok, óhajtások ama része, me-
lyek tel.esithetök és teljesítve szoktak lenni, nem 
alkalmasak arra, hogy a „Csiki Lapok" hasábjain 
lelemlittetvén az olvasó közönségben nagyobb ér-
deklődést keltsenek. Ellenkezőleg a hiányok, mu-
lasztások stb., szidalom, guny vagy épen fórmed-
vény alakjában feltálalva  sokkal érdekesebbek. És 
ez az oka, hogy csak ez utóbbiakról olvasunk és 
ez az oka, hogy a távoli olvasó önkénytelenül só-
hajtja: „Szegény kapitány." 

Méltóztatik tudni t. szerk. ur, hogy bár-
mennyire élesen támadta is becses lapja akárhány-
szor a „mi rendőrségünket", részemről soha sem 
igazolás, sem tagadás, sem védekezés ama táma-
dásokkal szemben meg nem kísértetett, mert rész-
ben jogosoknak tartottam azokat, m e r t számí-
t o t t a m a v i s z o n y o k k a l i s m e r ő s ol-
v a s ó k ö z ö n s é g b e l á t á s á r a s mert tud-
tam azt, hogy állásom s a helyi viszonyokból to-
lyólag nem is lehet az másként, mint egy-egy 
szellemi dorongnak békén hátat tartani s lehetőleg 
csendben a rendelkezésre álló eszközökkel kielé-
gíteni a méltányos óhajtásokat. 

Ezen tul sem szándékoztam másként eljárni 
s távol van tőlem azt kivánni, hogy ha bárkinek 
nagyrabecült bőrét veszély fenyegeti,  fel  ne jaj-
duljon, csupán arra vagyok bátor felkérni  a ve-
szélyeztetetlet, hogy ne nagyzolja a „rendőrséggel, 
hanem szidja keményen az „ázsiai állapotokat" — 

a hogy jól esik. 
Tisztelettel Szász  Lajos 

r.-kapilAny. 

• Sziveaeu kllzAljflk  Szász Lajos rendőrkapitány bará-
tunknak hozzánk intézett aláírni levelét, hogy módjában le-
gyen a „rendörsénUnk" ellen közreadott felszólalásainkkal 
sţemben a rendelkezésére álló védőeszközöket felhasználni, 
hiszen mi soha sem zárkózunk el azon méltányosság elől' 
mely megköveteli, hogy a ki vádoltatik védekezhessék is. ' 

Szerk. 

K I I I i O N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

A nevezett czélra ujabban a következő összegeket 
küldötték be kiadóhivatalunkhoz : B u d a p e s t r ő l 
G y 0 r I fy  Gyula országgyűlési képviselő ur 83 
frt  85 krt. Ezen összegből 45 frt  lő kr, 1883. 
augusztus hó 4-én a csjkzsögödi fürdőn  rendezett 
nyári tánczmulatság tiszta jövedelme, 2» frt  70 kr, 
az akkor gyümölcsözöleg elhelyezett tisztajövede-
lemnek kamatos kamatja s végül 12 frt  a képvi-
selő ur gyűjtése. Ez utóbbi összeghez járultak: 
Olay Lajos 3 frttal,  Grelmer T., Dr. Klein Ödön én 
Györlty Gyula 2—2 frttal,  Györftyné-Olay  Leona, 
Györlty Tivadar és (iyörtly Pálma 1 — 1 frttal; 
U y e r g y ó-A I f  a I u b ó I O l a j o s Farkas ta-
nár ur 12 frtot.  Ezen íven adakoztak Zomora 
Dániel plébános 5 frtot,  Hadnagy Mihály 2 frtot, 
Székely András, Gál Ignácz 1 — I frtot,  Olajos 
Farkasué, Olajos Farkas és Kovács Sándor 50—60 
krt. Liitsh Márton és Itótli testvérek 40—40 krt, 
Pfeitfer  Anna 30 krt, Ágoston Antal és N. N. 20—20 
krt; Budapestről az odavaló r e f.  f ő g i m n á z i -
um ö n k é p z ő k ö r e 7 frtot.  Ezen összeghez 
járultak Az ifj.  önképzőkör és Lászlófalvi  Eör-
dögli Árpád 1 — 1 frttal.  Cserneczky Aladár, Veress 
Zoltán ăO—50 krral, Váinossy György, Dömötör 
Lajos, Gáspár Arthur, Kis Elemér és N. T. 30— 
30 krral. Gáspár Kornél, Tóth Rezső, Pásztor, 
Braun BéU és Kóréh Andor 20 — 20 krral, N. N. 
1G krral, N. N., x. x. x., Újhelyi Jenő, Kovács 
Endre, Balázsi Gyula, N. B., X. Y., Farkas László, 
Simon Elemér, Szendröi névtelen és cosinus beta 
10—10 krral, végül sinus alfa  4 krral; N a g y -
s z e b e n b ő l Szeykora százados ur I frtot; 
Benedek István ti:1 utján Dr. F i I e p S á n d o r 
10 frtot.  Lapunk jelen számában 
ki van mutatva . 113 frt  85 kr. 

Az eddigi gyűjtés összege 1391 frt  GO kr. 
Főösszeg . . . 1505 frt  45 kr. 

Azaz: Egyeierötszázöt frt  45 kr. — Fogadják a 
buzgó gyűjtők é:' nemes szivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
iu. kir. miniszter C s á s z á r Dénes a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumban alkalmazott szám-
tisztet, vármegyénk szülöttét, számvizsgálóvá ne-
vezte ki. Gratulálunk a jól megérdemlett előlép-
tetéshez ! 

— Eljegyzés. K ö 11 ö Miklós gyergyói szü-
letésű hírneves fiatal  szobrász folyó  hó ltí-án el-
jegyezte Hermán Lujza kisasszonyt, Hermán 
Béla fővárosi  tanácsjegyző kedves és szép unoka-
hugát. 

— Esküvők. Dr. M o 1 n á r László csikszent-
mártoni jeles ügyvéd jövő hó 1-én esküszik örök 
hűséget N a g y Krisztina kisasszonynak, a hely-
beli kisdedovó intézet óvónőjének. — K o n c s a g 
Lajos csikszentmártoni lakós szintén jövő hó 1-án 
vezeti oltárhoz A l b e r t Teréziái, Albert Máté 
és neje Nagy Józéta szeretetreméltó leányát. Bol-
dogságot kívánunk ! 

— A „Honvédszobor". A csikmegyei honvéd-
egyesület az országos honvédegyesület központ-
bizottságának felhívása  folytán  a f.  évi márczius 
hó 15-éu Csik Szeredában megtartott gyűléséből 
alulírottakat kiküldötte volt a „Honvédszobor" le-
leplezési ünnepélyét előkészítő és április hó 5-én 
Budapesten tartandó általános honvéd gyűlésre. 
Mire nézve van szerencsénk az igen tisztelt csik-
megyei honvédegyleti elnökséggel tudatni, hogy mi 
e megtisztelő megbízatásunkban hazafias  köteles-
ségünk és tiszta lelkiismeretünk szerint eljárván, 
a „Honvédszobor" leleplezési ünnepélyének meg-
tartása f.  évi május hó 21 ikére, pünköst napjára 
tüzelett ki. Csik-Szereda, 1893. ápril hó 2Ó-án. 
Szabó Antal és Szász Károly orvos volt 1848-49-
béli honvédek. 

— Elöljárósági gyűlés. A csíkszeredai ipar-
testület elöljárósága folyó  hó 30-áu (vasárnap), 
délután 2 órától kezdődőleg a v á r o s h á z ta-
n á c s k o z á s i t e r m é b e n havi ülést tart, 
melyre a tagok ezen uton is meghivatnak. Ülés 
főbb  tárgyai lesznek: 1. Alelnök választás. 2. A 
meg nem újított kötvények kicserélése iránti in-
tézkedés. 4. A testület kebelében felállítandó  szö-
vetkezet ügye. 5. A pénz- és vagyonkezelésre vo-
natkozó szabályok megállapítása. 6. Más kebli 
ügyek és indítványok. 
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— Jubileum. Folyó bő 13-án volt N a g y 
István, a csiksomlyói főgimnázium  derék, munkás 
tanárának s a szeminárium pontos aligazgatója 
pappá szenteltetésének huszonötödik évfordulója. 
Ezen alkalommal Bándi Vazul fögimn.  igazgató 
ismét szép tannjelét adta finom  tapintatának és 
kollegiálitásának a mennyiben, a most gyengélkedő 
jubiláns tiszteletére — egész titokban — fényes 
vacsorát rendezett, melyre a fögimn.  tanári kmán 
kivül hivatalos volt a képezdei igazgató és tanári 
testület, a szerzetesrend atyái, valamint az ünne-
pelt több más jó barátja. A vacsora kezdetén fel-
állt a házigazda Bándi igazgató és igen szelleme-
sen fejtegette  a meglepett Nagy István és vendé-
geknek a szép összejövetel r.zimét, s poharát — 
a vendégek harsány éljenei és koczintásai közt — 
az ünnepelt egészségére ürítette. Kzntán a gimn. 
ifjúság  nevében Gál Ádám Vili. o. t. mondott 
megható üdvözlő beszédet ; mire a gimn. ifjuság 
dal- és zenekai a válagatott s/.ép ének és zeneda-
rabokkal kedveskedett a szeretett tanár és sultre-
gensnek. A kitűnő vacsora közben Adorján linre, 
Pál K. .1. z:íplafonok.  Glósz M., Földes J., Kassay 
L., Haydn H., Ur. Kolonics és C'sató .1. mondottak 
még szép felköszöntöket,  s igy nem csoda, ha az 
idö is gyors szárnyakkal repült! Daczára, hogy az 
ünnepelt gyengélkedett és az épen nem várt iinne-
peltetés hatása alatt állott, ismert kedvességével, 
mégis nyomban válaszolt mindegyik felköszöntőre. 
Vacsora után pedig, minden vendég Adorján Imre 
ama jó kívánságával távozott az általánosan tisz-
telt és szeretett Nagy Istvántól, hogy t. i. „adjon 
Isten legalább még 25 évet!" 

— Szobatüz. Folyó lió 22-én délután vész-
harang kongás és tűzi lárma riasztotta fel  váro-
sunk lakosságát. Vitos Jánosnak az ovödával szem-
ben levő lakó házában, a hátulsó szobában felhal-
mozott gyúlékony anyag a tűzhelyről kipattanó 
szikrától tüzet fogott  ós meggyuladt. Az ajtón és 
ablakokon kitódüló füst  felkeltette  a kiin beszél-
gető szomszédok figyelmét  s ezek mielőtt még na-
gyobb veszedelem lett volna a dologból, a tüzet 
elnyomták. Nagy szerencse, hogy a tüz nappal 
ütött ki, inert ha pár órával későbben törtéuik, 
ott az egymás hegyén-hálán álló épületek közölt 
és a szeles idö miatt nagy veszedelem származ-
hatott volna belőle. 

— Keresk. és iparkamarai jelentés. A maros 
vásárhelyi keresk. és iparkamara jelentése a inulL 
hó végén hagyta el a sajtót s e hó elején az ér-
dekeltek kezéhez szét is lett küldve. A Rétbi 
Dezső kamarai titkár tollából kikerült, kiváló szak-
értelemmel és nagy gonddal szerkesztett jelentés 
tüzetesen foglalkozik  a kamara kerületébe tartozó 
székelyföldi  vármegyék se/.ek között Csikvármegyé-
nek is közgazdasági viszonyaival. A* érdekes je-
lentésről lapunk jövő számában bővebben Ingunk 
megemlékezni. 

— Halálozások. Csikszépvizi Polotzky Gyula 
folyó  hó 18-án este H órakor 28 éves korában 
hosszas szenvedés után elhunyt. Ifiilt  (eteinpí e hó 
20 án déiután 4 órakor helyezték örök nyugalomra 
a csikszépvizi örmény temetőbe. Nyugodjék békével. 
— Id. U r ni á n c zy 1 s t v á n ó-toplir/ai keres 
kedö folyó  hó 2á-én a reggeli órákban élete 7<!-ik 
évében elhunyt. Temetése nagyszámú közönség rész-
vételével folyó  hó 23-án délután 4 órakor volt. 
Nyugodjék békében. 

— Kanyaró. A mult hét. folytán  a kanyaró 
járváuyosan lépett tel vároMinkliHii is; eddigelé 
mintegy 10 — 1 'J  betegiilési esel van a városi or-
voshoz bejelentve. A város lakosságát saját é(de? 
kében figyelmeztetjük,  hogy i\ mini a betegség 
valamelyik családtagon mutatkozik, azonnal jelent-
sék be a városi főorvoshoz,  mert a mulasztókat 
szigorúan uieg fogják  büntetni. A járvány miatt az 
elemi iskolát 14 uapig bezárták. 

— Halálozás. Nagy István csikmegyei szü 
letésü brassói polgár, ki az ottani magyarság kö-
zött tekintélyes állást foglalt  el s általában is 
köztiszteletben részesült, folyó  hó 19-én reggel 5 
órakor rövid szenvedés után elhunyt. A megboldo-
dogolt a közélet és társadalom terén tevékeny 
szerepet játszott- Elnöke volt a „Brassói magyar-
ság intéző bizottságának", vezérigazgatója az „Első 
takarék- és önsegélyző szövetkezef'-nek  s azon 
kivül legáldozalkészebb tagja minden jótékonyczélu 
társadalmi intézménynek és egyesületnek. — Csilţ-
Szentlélek- Boroszló tízesében pillantotta meg a 
napvilágot 1825. márczius 31-én s mintha közel 
végét érezte volna, hosszas távollét után mult 1892. 
év őszén, szülő megyéjét még egyszer meglátogatta 
s ez alkalommal a csiksomlyói gimnáziumnál 200Q 
Irtos alapítványt, szülő községe, Szentléleknek 
iskolaépitési czélra 300 frtot  készpénzben leolva-
sott. Jó közepes módú földmives  testvérei és ro-
konai táviratilag hivattak be Brassóba bátyjuk 
temetésére s még nem tértek vissza. Legyen em-
léke áldott, nyugalma csendes I 

— Hirlelen halál. Klencsár Gyuláné csik-
somlyói lakos, Klencsár Gyula odavaló könyvkötő-
nek felesége  f.  hó 21-én éjjel szívszélhűdés követ-
keztében hirtelen elhunyt. Este még teljesen egészsé-
ges volt s reggel  4 órakor halV» találták ágyában, 

— A csiksomlyói r. kath. tanitóképezdóben' 
az idei tanitóképesitö vizsgálat irásbelileg junius1 

12., 13., 14., 15., és lti-án, szóbelileg junius 2o-
án és 21-én tartatik. Jelentkezni május 27 ikig 
kell. Azok a jelentkezők, kik itt végezték a tan-
folyamot,  tartoznak bemutatni tanitói gyakorlatu-
kat és erkölcsi magukviseletét feltüntető  bizo-
nyítványukat ; a kik nem voltak az intézet növen-
dékei, azok mutassák be keresztlevelüket, továbbá 
tanitó működésükről s erkölcsi maguk viseletéről 
szóló bizonyítványaikat. Ősik-Somlyón 1893. ápril 
24-én. F ö l d e s József,  igazgató. 

— Életmentő rendőr. Folyó hó 23-án dr. 
Kolonics Dénes nejével s még két növel caiksom-
lyóról városunk felé  kocsikáztak. A fordulónál  a 
lovak megbokrosodtak s villámgyorsan vágtatni 
kezdtek a csütörtök falvi  utczán befelé.  Miután az 
elvadult állatokat nem tudták megfékezni,  nagy 
szerencsétlenség történhetett volna, ha Biró Lajos 
helybeli rendőr épen nincsen kéznél. Biró bátran, 
a lovak elé ugrott, s az elvadult állatokat meg-
fékezte. 

— Tüz. Csik-Soinlyón f.  h. 20-án este 9 óra-
kor özv. Orbán Jánosné csűre és pajtája gyúlt ki, 
s daczára a gyors segélynek — azok földig  leég-
tek ; lakóházának pedig mely csak néhány méter 
távolságban állott, fedélzete  esett áldozatul. A sze-
gény gyümölcsárus asszony, kinek ezen házikó és 
a bennégett ludak képezték minden vagyonát, most 
koldus botra jutott. Szeiencse, hogy elég csendes 
este volt, különben még nagyobb baj is eshetett 
volna. Dicséreendö, hogy a csendőrség és derék 
honvédeink is — a rend fentartására  — elég 
gyorsan a veszedelem színhelyén termettek. 

— Tánczestély. A gyergyó-szentmiklósi .sze-
gény tanulókat segélyező egyesület" 3-ik társas 
estélye is igen nagy közönség jelenlétében folyt 
le, s ez alkalommal kivéti lesen éjjeli 2 óráig volt 
rendezve. A rendezőség ez estén a közönséget 
kellemesen lepte meg a „Jean Marié" czimü kitűnő 

| franczia  dráma előadásával az ifj.  Szász Károly 
| szép fordításában.  A szereplők Theréz: Csergő 
Erzsi k. a., Jean Marié: E. Deér Kálmán ur, 
Joel Liebl Ede ur mindannyian kitűnően s 

1 a közönség osztatlan tetszése mellett mutatták 
! be képességüket és zajos tapsokban részesültek, s 
előadás befejeztével  mindnyájan a lámpák elé hi-

! vattak. Csergő Erzsi k. a. még két szép virág-
I csokrot is kapott. Az előadás utáq táncz kö-
vetkezett, mely mindvégig kedélyesen tartott. A 
négyeseket 38—40 pár tánczoita. Szép hölgyeink 
szine-java részt vett az estélyen és édes emlékkel 
távoztak haza. Közelebbi estély folyó  hó 29-én 
lesz. ltendezök Krista Klára' úrhölgy ós Merza 
Vilmos ur Ez estén is többféle  meglepetések lesz-
nek. Ajánljuk mint jótékony estélyt a közönség 
figyelmébe, 

— Tüz. Csik-gyimesbükki Zathureczki Fe-
rencz kereskedő tulajdonát képező — igen jó kar-
ban lévő — korongos fürészmalom,  mely körf'ü-
részszel is el volt látva, tuvábbá egy lisztelő ma-
lom és nagymennyiségű deszka és töke anyag f. 
hó 19-íkére virradó éjjelen a lángok martaléka 
lett. A hivatalosan megállapított kár összeg 3575 
frt,  mely igen nagy csapás egy különben is nagy 
családdal biró gyirtiesbiikki kereskedőre. Elekes 
János fürészesnek,  a ki a malomházban lakott 
családjával, bútorzata, összes ruházata és szerszáma 
plégett. A tüz keletkezésének oka egy kis, de 
mély álom. Elekes János lurészes társa oláhfalvi 
Bálint Péter jártatta a lürészt azon időben, mikor 
a tüz kiütött, ez alatt Klekes a malomházban 
aludt. A fftrés?;  derekában egy kis deszka kaliba 
vo|r, a hol hideg időben tüzeltek. Bálint Péter 
a tüz mellé lefeküdt,  hogy kissé pihenjen; de 
az álom meglopta, ugy aunyira, hogy a mikor fel-
ébredt, a kaliba lángban volt., ő maga is alig tu-
dott menekülni: az ábrázatán és kezein igen súlyos 
égési sérüléseket szenvedett. 

— Iskola felavatás.  A székelyudvarhelyi m. 
kir. állami főreáliskola  uj épületét f.  évi május hó 
1-én fogják  nagy ünnepélyeségek közit felavatni 
A fölavatási  és az eízel kapcsolatos ünnepélyek 
műsorát a következőkben közöljük Április 3Q-án 
\. A/. érkező vendégek és küldöttségek fogatatása. 
2. Este 7 órakor hangverseny a tornacsarnok 
helyiségében. 3. Az épület ünuepélyes kivilágítása 
4. Ismerkedési estély a „Budapest,,-szállóban. 
Május 1-én. I. Délelőtt 10 rtrakor az intézet Jfel-
nvatáaa. 2. Az iskola megszemlélése. 3. Fél 2 óra-
kor bankett a „Budapest"-szállóban. 4. Este 8 
órakor műkedvelői előadás, melyben N'áday Ferencz 
a uemzeti szinház jeles művésze is részt veszen. 
5. Tánczvigalom. A távolból érkező vendégek 
részére szállásról is gondoskodnak, ha megjelené-
sűket az igazgatósággal előre tudatják. 

— Helyreigazítás. Lapunk 14. számában. 
Gyergyó Szentmiklósról elemi tanitó aláírással egy 
czikkelyt közöltünk, melyben többek között az is 
fel  van hozva, bogy Gyergyó-Szentmiklós községe 
a növeldei polg. leányiskola létre hozásához szép 
összeggel járult. Illetékes helyről annak kijentésére 
kérettünk fel,  hogy e«en állítás tévedésen alapul, 
mert Gyergyó-Szentmiklós az emiitett iskoia czél-
jaira semmi segélyt sem adott. A tévedésnek az 
oka, hogy a község a zárdába» elhelyezett saját 

óvodájáért örökös haszonbér czimén a zárdának 
2600 frtot  szavazott meg. Ennek tehát nem lehet, 
azt az értelmet tulajdonítani, hogy ezen összeget 
a polg. leányiskolának segélyképen aita és pedig 
annálinkább nem, mert ezen egyezségben a köz-
ségnek van haszna, mivel az óvoda részére a 
zárda jókarbantartás kötelezettsége mellett ál-
landó és alkalmas helyiséget biztosított. 

N Y I L T T E 11.*) 
Nyilatkozat. 

A köztem és Hary Géza között felmerült 
ügyet — miután ő a nyílttéri közleményben jel-
zett „más helyen is szükséges lépéseket" — mi 
alatt én csak a lovagias elégtétel adásra való ki-
hívást érthettem és értettem, nem tette meg, ha-
nem e helyett a hatósághoz fordult  elégtételért, 
továbbá a nyílttéri közleményben jelezett ezen 
szavaiért: „Én daczára G. A. gyógyszerész ur 
minösithetlen eljárásának" — a lovagias uton való 
elégtétel vevést oly embertől, ki becsületét a ható-
ságnál kereste, nem tarthattam újólag sem szük-
ségesnek. Az alábbi levél közététele által ezen 
ügyet részemről e helyen befejezetnek  nyilvánítom; 
megjegyzem, hogy fellépésem  a védtelen ősz anya 
védelmében a szerető gyermek elengedhetlen köte-
lessége lévén, hiszem, hogy a nagy közönség he-
lyes megkülönböztetést tesz az anyát védő gyermek 
és a hetykén és gyáván sértő kereskedő igazán 
minősithetlen cselekedete között. 

Gőtsy  Árpád. 

Tek. Gözsy Á r p á d urnák 
Hely tt . 

Hozzánk együttesen intézett azon kérésedre, 
miszerint a közted és Hary Géza ur között fel-
merült ügyben tekintettel a „Csíki Lapok"-bau 
f.  évi április hó 19 én megjelent nyílttéri közle-
ményre adjunk véleményt, hogy részedről fennfo-
rog-e a lovagias elégtétel adásnak és ve vésnek 
szüksége; ezennel értesítünk, hogy tekintettel arra, 
miszerint Hary Géza ur a jelzett nyílttéri közle-
ményben elismerte, hogy te őt az édes anyáddal 
szemben elkövetett sérelemért saját üzlethelyisé-
gében sértő módon provokáltad, de ő ennek da-
czára csak a nyílttéri közleményben jelzett „b irói, 
illetve hatósági segélyt" vette, vagy szándékozott 
igénybe venni, véleményünk az, hogy részedről a 
lovagias elégtétel vevés, vagy adás szüksége nem 
forgott  és nem forog  fenn. 

Csík Szeredában, 1693. ápril 19-én. 
Dr. Bocskor  Béla s. k. Molnár  Ákos  s. k. 
Antalfly  Gábor s. k. Gergely  Andor  s. k. 

*) K rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
niíin vállat » Szer». 

k i s l u t r i i n i z d s a 
Szebcn IB93. ápril 19. 

79 75. 6. 60. 50. 

Gyergyó - Szárbegy községben 
fekvő  nagyobb terjedelmű nemesi 
birtok után, az arányosítás utján 
nyerendő 

reQal$árftdUási 

valamint minden más jogosítványok 
eladók. Felvilágosításokat ad dr. 
Bocskor Béla ügyvéd Csik-Szere-
dában. 

I * ^ 
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Sz. 2862—189-2. tkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi halóság közhírré teszi, hogy Dr. Betegh 
Antal ügyvéd, csíkszeredai lakos végrehajtatónak 
Keresztes Mihály csikgyimes-középlokki lakos vég-
rehajtást szenvedő elleni <;."> frt  tökekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék területén levő Csik-Sztmiklós község 
határán fekvő  csikszentmiklósi II. R. 87. sz. tljzö-
könyvben A [ alatt foglalt  4 r. 324,,, 324, a. 
325'Ja, 326, 327/,. hrszámu végrehajtást szenve-
dett nevén álló belső telekre az árverést 370 frt-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a tennebb megjelölt ingatlan az 
1893. évi május hó 29-ik napján délelőtti 9 órakor 
('sik-Gyimesközéplokk község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10° „-át, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. 
ij-ában jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
•ov.lió 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyminiszteri 
rendelet 8. S-áb-.vn kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. Şj-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csík-Szeredán, 1892. deczember 21-én. 

Szacsvai Imre. türvazi'ki hiní. 

A JÉGBIZTOSÍTÁS 
időszakának közHetltévrl a t. cz. birtokosság és a gazda-ktizfínség 

becses figyelmébe  ajánljuk a 
Sz. 105—1893. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, lrngy Tnlsch 
H. József  végrehajtatönak I'árleszak .lózsef  hagya-
téka végrehajtást szenvedő elleni 41!) frt  42 kr 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, a 
Gyergyn-Kemete község határán lekvö, a gyergyó-
remetei 1135. sz. lljkönyvheii 4 rsz. 9511 j, 9512. 
hisz. alatt foglalt  ingatlanra az árverést 320 frt-
ban ezennel megállapított kikiáltási álban az ár 
verést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1893. évi május hó 23 ik napján 
délelőtt!) órakor Gyeigyó-Keniete község hivatalo* 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan bccsárának lu»0-át vagy készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. íj-ában jelzett árlo-1 
lyainmal számított és az 1881. évi november hó! 
1-én 3333. sz. a kelt igazságiigyminiszteri rende-
let 8. J;-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az IsSl. LX. 
t cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biró -
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyö-Sztmiklősón, 189:'.. évi márcz. 21. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság. 
K ö l l ő I g u á c z , 

kir. aljárásbiró. 
Sz. 3121—892. tkvi. ~ ~ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmíklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Balázs 
Gergely és t. végrehajtatönak László Dénesné 
végrehajtást szenvedő elleni 15 frt  15 kr tökekö-
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
cs íkszeredai kir. törvényszék (a gyergyósztmiklósi 
kir. járásbíróság) területén levő a Gyó-Alfalu  köz-
séĝ  határán fekvő  a gyö-alfalvi  291v». sz. tjkvben 
A f  1. rsz. 3501. hrszámra 20 frt,  2. rsz. 4092. 
hrszra 4 frt.  3. rsz. 5144. hrszra ü9 frt,  (i. rsz. 
21336. hrszra 7 frt.  7. rsz. 23919. hrszra 59 Irt 
egé-zen. a 353. sztjkUien A f  1. rsz. 98(1—990. 
Iir.-zból László Dénesné jutalékára 170 frt  60 kr, 
HZ 1198. szt.jkvben A -J- 7. rsz. 13749. hrszra 52 
lit. 8. rsz. 13924 hrszra 1 frt,  9. rsz. 13927. és 
13^28 luszia 218 fu  ban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte PS hogy a 
fennebb  megielöl ingatlanok az 1893. évi május 
ho 18-ik napjan d. e. 9 órakor Gyergyó-Allaln 
közs-ég hivatalos házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladni ni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°, 0-;U vágj készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-aban jelzett árfo-
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
I"''ii ü3J... sz. a. kell igaz>ag(igyminiszteri rende-
let k. g-ában kijelölt óvdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kíállitott sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1893. márcz. 9-én. 
A kir. járásbíróság, mint telekönyvi hatóság. 

^ S l l ó I g n á c z , kir. aljbiró. 

MAGYAR FRANCZIA 
b i z t o s í t ó b é s z v e n t t t a r s a s a g o t . 

K H a z a . 1 társaság élén állanak Micsinyci és benuv.ei Benitzkv Ferencz ur valóságos 
belső titkos tanacsos. 

i g a z g a t ó s á g 

lőispánja stb., stb mint 
elnöke és Vas Emil Ffrancz  ur 

Pestmegye elnök O mody Vilmos ur az 

évi jégidenyben a következő kiváló előnyöket és kedvezményeket engedé-A folyó 
dclvczhetjiik 

1. Áz ajánlatban feladott  egységárak kár esetén semmi leszállítás alá nem esnek, 
még akkor sem. ha a terménvek piaczi ára a kár idején alacsonyabb volna is 

2. Aratási, csép'ési és ^züretclési költségek csak teljes (Ilin" „i kár esetén vonalnak le. 
3. Olv lelek, kik az I — IV. osztályú tei mesztmén) ekböl legalább 10,000 frtnyi  érté-

ket biztosítanak, valamint a gazdasági egvüseletek tagjai, tekintet nélkül a biztosított 
érték nagyságára. 5%,-os díjengedményben részesülnek. 

4 A biztosítási dij szeptember hó 30 án lejáró váltóval fedezheti. 
TŰZKÁR ELLENI BIZTOSÍTÁSOK is a legelőnyösebben köttetnek s az előforduló 

károk méltányosan és gyorsan rendeztetnek. 
Mindennemű felvilágosítással  készséggel szolgálnak e hazarész legtöbb helységében 

létező ügynökségek, valamint az alólirt vezériigynökség, hová a biztosítási bevallások,! 
valamint Vi g y n ö k s é g e k elvállalása iránti ajánlatok intézendők. 

Tdjes tis/.tclettel 
A MAGYAR FRANCZIA túztosiló részvénytárs ság erdélyrészi vezérügynöksége Kolozsvárit. 

O s e r n a á l c G y u l a titkár. 

Hirdetmény. 
2 drb két éves 

t @ n . y é s z " b i l s : s L 
Csik-Karczfalván,  Kovács János körjegyzőnél 
eladó. 
i i w a a o c i ^ ^ 
^ ^^ I Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben 
yţ ^ r I ne részesülnének bárki ajánlatával szemben! 
^ s 

Magas jutalékot, 
esetleg szabott fizetést  ailunk ttgynökílmek, kik tör-
vényileg megengedett Borajegyek részletfizetés  mellett 

eladásával foglalkozni  liajlanilók. 
Fővárosi válióüzlet társaság Adler és Társa 
C -(> B u d a p e s t e n . 

U a 
" u 

Gazdaközönségünk, Egyházmegyék és Községeknek! 
Ajánlok kerülő, Vidats. Gubitz és Sack féle  ekéket. Hegyvidéki váltó 

és két testű, váltva forgató  iker ekéket Lánc/, boronákat, két vagy három 
tagú rézEüt boronákat. Kézi és lóerejü, szórva és sor-vetőgépeket. Legujabb 
kaszáló- és aratógépeket, kévekötővel és a nélkül Kézi, lócrcjü és gó'z-
CBéplogépeket. Szénaforgató,  gyűjtő és sajtotokat. .lárgány vagy gőzzel 
hajtható egy- és ketkövü őrlő malmokat szitaszerkezettel 

A legujabb tégla, cserép és agyagcső sajtoló gépeket, egy vagy két ló, 
vagy gőz általi hajtásra, mely óránkint 2oO —lOOO téglát készíthet. 

Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket. 
Tűzmentes és betörés ellen biztos pénz- és okmány-szekrényeket. 

Valódi Wertheim-kasszákat.: 
Nro 0 0 fél  l-es 2-ös 3 as 4-es 5 ös 

—70~frt  85 frt,  100 fit,  120 frt.  140 fri,  Í6Ö~frt,  I8Ö~frt̂  
mindenik b é r m e n t v e a megrendelő házához szállitva. 

Templom berendezéseket és forgatható  vaskoronáju harangokat, az 
orgona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készült 
harang állványokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva, 
a harang reznek kilóiát 1 Irt 80 krért számítva. 

Tűzoltói fecskendőket,  személyi felszerelésedet  és egyéni ruházato-
kat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u. m. 
bőrsapkát 90 kr, karövet 25-40 kr, sisakot 2 írt 80—3 frt  üo krig. riadó-
kürtot 3 frt  50-5 fnig,  jelző sipokat stbbieket rendkívül olcsó"" árban, 
valamennyi budapesti szállító áruinál sokkal olcsóbban ! 

6-10 
B I S ^ Ü B E D E 

EIa5 S z é k e l y Gép- ée T ü z o l t i e z e r e k r a k t á r a 
Síékelv-Udvarhelven 

Árjegyzékek, minták és költségvetések Vérmentesen küldetnek I 

Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 
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