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Kő- és márványfaragó  szakiskola 
Gyergyóban. 

A kereskedelmi miniszter legújabban 
ismét fényes  tanújelét adta vármegyénk iránti 
szeretetének és áldozatkészségének. Nagv 
bálával tartozunk azon nemes intenczióért, 
melylyel vármegyénkben az ipar meghono-
sítását s ezzel kapcsolatban népünk anyagi 
jóllétének előniozditását cs a székely kiván-
dorlásnak természetes uton való megszün-
tetését elérni igyekszik, mert habár a kísérlet 
igen sokszor nem sikerült és az áldozat 
mindannyiszor kárba veszett: az odaadó tö-
rekvés, jóakaratú támogatás és áldozatkészéé"-
azért nem sziini meg. 

U . i. vármegyénk nenicslelkii főispánja, 
a ki zaj nélkül, de folyton  munkálkodik 
vármegyénk közgazdasági viszonyainak ja-
vításán, a mult hó elején előterjesztést inté-
zett volt a kereskedelmi miniszterhez egy 
kő- és márvány faragó  szakiskolának a vár-
megye gyergyói részében leendő felállítása 
iránt. Ezen előterjesztésre a íolvó hó elején 
érkezett a következő leirat: 

Méltóságos főispán  nr! K évi októl>er 
hó 3-ról kelt 409. számú jelentésével Mél-
tóságod az iránt tett hozzám előterjesztést, 
hogy tekintettel a Csikvármegye gvergvói 
járásában nagyinennyiségljen előforduló  igen 
jó minőségűnek bizonyult niárványl';ijokra. 
valamint tekintettel azon vidék különleges 
viszonyaira, határoznám el ott eg\ márvány 
ipari szakiskola felállitását  és készíttessem 
elő ezen fontos  ügyet olyképpen, hogy cz 
a csikmegyei vn.sut megnyitásával egyide-
jűleg szintén létesithelő legyen. 

Teljesen méltányolva a felhozott  indoko-
kat és magam részéről is szükségesnek tart-
va, hogy a márványipar meghonosításával 
a székelység azon részé:iek ujabb kereset 
források  nyittassanak meg, utasítottam Szte-
rényi József  kir. iparfelügyelőt,  hogy ezen 
kérdést alaposan tanulmányozza és kellő 
időben terjeszsze elő javaslatát, hogy ezen 
szakiskola felállítása  iránt oly időben hatá-
rozhassak, mely lehetővé tegye annak a 
csikvármegyei vanut megnyitásával egyide-
jűleg eszküzlendő megnyitását. 

Nevezett szakközegem a helyszínén fogja 
ez Ugyet tanulmányozni, minélfogva  kérem 
Méltóságodat, hogy őt eljárásában támogatni 
szíveskedjék. Kelt Budapesten, 1893. okt. 
27-én. Lukáts s. k . u 

Miként a fennebbi  leiratból látható, az 
HgV ínég egészen a kezdeményezés stádiu-
mában. van, de a kereskedelmi miniszter 
jóakarata és áldozatkészsége eléggé biztosit 
a sikeres megoldásiéi!. Csakhogy nekünk is 
részt kell vennllnk a munkában és ismere-
teink közreadásával elősegíteni az iigyet. 
Különösen kötelessége ez gyergyói atyánk-
fiainak,  kik a viszonyokat igen közelről 
ismerik s igy az Ügynek igen sok szolgálatot 
t e h e t ő e k . 

C s i k i n e g y e t ü r v é n y b a t ö ' á g i b i z o t t s á g a 

ő s z i r e m l e s k ö z g y ű l é s é r ő l . 

Csik-Szereda, október :> 1. 
Megyénk törvényhatósági bizottsága október 

3o-áu tartotta meg őszi rendes közgyűlését, melyen 
a tagúk közepes számban voltuk jelen s tek'ntve, 
liogy a tárgysorozatba felvett  ügyek száma sem 
közelitette meg némely gyűlések tárgyainak szá-
mát, a gyűlés délután 2 órakor véget, ért. 

II i k ó Bálint főispán  ur a tagok közül előre 
kiküldött meghívó bizottság élén délelőtt 10 órakor 
a teremben megjelenvén, éljen/.ések kü/.ött elnöki 
székét elfoglalta  és a gyűlést Kividen megnyitotta. 

Ekkor a megye alispánja olvasta tel a köz-
igazgatás ügymenetéről ez évi január l-tül október 
-•">-ig terjedő időre, szerkesztett jelentését,, melyben 
tüzetesen foglalkozott  a központi és járási közi-
gazgatási iktató könyvekre összesen beérkezett 
több mint .'Is^oo ügydarab elintézésével, a me-
gyei pénzalapok mikénti állásával, a katona- és 
tanügyekkel, közgazdasági é.s köziminkaügyi viszo-
nyainkkal s különösen közgazdasági előhaladásniik 
akadályait az általa megszokott nyíltsággal eoe-
lelte, melyek birtokviszonyaink rendezetlenségében 
találják föforrásukat. 

A közligyelemmel hallgatni l és tetszéssel 
fogadott  jelentést a közgyűlés tudomásul vette. 

A tárgysorozatba felvett  iigyek mikénti elin-
tézéséről, még pedig azokról, melyek inkább köz-
érdekkel birlak, megemlítjük a kővetkezőket 

földmivelési  miniszter innak a szakszerű 
enlőörök beállítása tárgyában leadott rendelete 
tudomásul vétetett s annak foganatosítása  akkorra 
tartatotl fenn.  midőn a felebbezés  folytán  a ren-
delkező miniszter urlioz leli,erjesztett idevonatkozó 
szabályrendelet megerősítve a megye közönségének 
bekiildelik. 

Belügyminiszter nr ő nagyméltóságának a 
távbeszélő hálózatok létesítése tárgyában kibocsá-
tóit körrendelete elvben elfogadtatott  mint bogy 
azonban azoknak berendezése az egyes községeket, 
anyagilag közelről érdekli, a hozzájárulás iránt 
utóbbiak meghallgattatni határozta!tak. 

Kereskedelmi miniszter urnák a zetelaka-
gyergyó-ujfalvi  közút kiépítése s a megyei útháló-
zatba való (elvétele iránt leadott rendelete tudo-
másul vétetett s mind amellett, hogy Mikó Árpád 
képviselő felszólalásában  a törvényhatóság több-
rendbeli, a szóban forgó  ut kiépítését kimondó 
határozata végrehajtásának akadályául az alispán 
személyét tekintette s azon gyanúját fejezte  ki 
— mi ellen dr. Bocskor Béla tiltakozott — mintha 
a közigazgatási bizottságot is alispán ur az ut-
kiépités elodázása tekintetében befolyásolta  volna, 
a közgyűlés ismételten kimondotta, hogy ha a ke-
reskedelmi kormány korábbi igéretét be nem váltja 
s az utkiépitését államköltségen nem eszközli, a 
most is túlságosan igénybe vett útalap terhére azt 
foganatosítani  képtelen. 

A megyei betegápolási alap fentartásához  a 
községek hozzájárulása 1894 ik évre l".0-ia leszál-
littatui határoztatott. 

A megyei leányiskolánál, tekintettel a növen-
dékek szániának megszaporodására egy második 
zongorának előzetesen kérendő államsegély melletti 
beszerzése liart,a Ignácz felszólalása  ellenére ki-
mondatott. 

Gyergyó-Alfaluban  felállitani  kért gyógyszer-
tár ügyében a megyei egészségügyi választmány 
azon véleménye, melylyel az engedély megtagadása 
hozatott javaslatba, elfogadtatott. 

A vármegyék átiratai közt lényegesebb volt 
Nográdmegye közönségének a nemzetiségi sajtó 

izgatásainak megfékezése  s ezen sajtótermékek 
czenzura alá vétele tárgyában a képviselőházhoz 
intézett s azonos szellemű felirattal  való pártolás 
végett megyénknek is megküldött felirata. 

Ezen feliratot  az állandó választmány tudo-
másul venni és irattárba helyezni határozta, mert 
Nográdmegye közönségének az 184s. évi sajtó-
törvény szellemével ellenkező nézetét nem tartotta 
pártolhatónak; azonban ezen vélemény vitát pro-
vokált s Marta Ignácz, dr. Bicskor Béla, Csedö 
István és Becze Antalnak felirat  küldését indít-
ványozó felszólalása  folytán  a liartalis Ágoston 
megyei aljegyző állal szövegezett s a „Csiki 
f/ipnk"-ban  már ismerteteti fnlir.it.  az előadó fő-
jegyző ellenzése daczára elfogadtatott,  még pedig 
azért, mert ama feliratban  nem a sajtótörvény 
megszorítása, hanem az izgatóknak szigorú bör-
tönnel való sujtása végett a büntetőtörvény oda-
vonatko/.ó ijjj-sainak módosítása kéretett. 

A gyergyó-szentmiklósi taragászati tanműhely 
felügyelő  bizottságába tagul Nagy Tamás főszolga-
bíró .'] évi időtartamra megválasztatott. 

C.sik-Szereda városában a belpiac/, kibővítése 
czéljából több lelek kisajátítása tárgyában hozott 
képviselőtestületi határozat, dr. Betegh Antal fe-
lebbezése folytán  a törvény rendelkezéseinek be 
nem tartása okán feloldatott  s megfelelő  tervekkel 
telszerelendö uj határozat, hozalala és előterjesz-
tése rendeltetett el. 

A csiksomlyói főgimnáziumnál  berendezett 
internátus 1S:i:j— !»t-ik tanévi feutarlására  a me-
gyei nevelési alapból ezelőtt megszavazott összeg 
ismételten l'olyósittatni határoztatott. 

E/.ek után a vármegye és a községek 1*94. 
évi költség előirányzatai s több más községi ügyek 
tárgyaltat rak le; végül pedig Nagy Tamás l'őszolga-
biróitak egy önálló indítványa togadtatott. el és 
adatott, ki egy szűkebb körű bizottságnak, mely 
abban kulminál, miszerint tekintettel arra, hogy a 
törvényhatóságnak a szalmafödelek  lebontása iránt 
alkotott szabályrendelete 18:i7. év végéig reudeli 
a szóban forgó  fedeleket  lebontani, gondoskodás 
történjék az iránt, hogy minden községben e czélra 
a községi erdőkből a lakosságnak megtelelő meny-
nyiségű fedélnek  való fák  osztassauak ki évenkint. 

Gyűlés ulán főispán  ur ö méltósága vendég-
szeretői házánál közebéd volt, mely számos fel-
köszöntő mellett este ért végett. 

I i E V £ L £ Z E S . 
Egy lelkész 25 éves jubileuma. 

C s i k-S z e n t i in r e, nov. 5. 
Csik Szentimre hitközségnek ma mélyen meg-

ható, többszörös hála és kegyeleti ünnepe volt. Az 
évenkint ismétlődő s Sz. Imre berezeg tiszteletére 
szentelt bucsu ünnepélynek a megszokott mellett 
Veress Sándor csikszentimrei plébános születésének 
ötvenedik és pappá szenteltetésének 25-ik évi 
jubileumát Isten iránti hálás kegyelettel meg-
ünnepelte. 

A jubiláns plébános mindazokról megemlé-
kezve, kik 50 év folyama  alatt vele és övéivel 
valami jót. tettek, a szent mise-áldozatot, bemutatá 
az egek urának Kovács Ferencz marosvásárhelyi 
apál-piebános, mint egykori tanára vezetése, l'app 
János jobbágyfalvi  alesperes-plebános és Nagy István 
csiksomlyói főgimnáziumi  tanár mint osztálytársak 
és a kerületi papság teljes számban képviselt fé-
nyes segédkezése és körülállása mellett. Az egy-
házi ünnep méltóságát nagyban emelte azon emel-
kedett szellemű egyházi szép beszéd, melyet Szabó 
Márton csikszentgyörgyi derék kápláu a bucsu és 
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többszörös jubileum alkalmából Sz. Imre berezeg 
a a jubiláns érdemeit is szépen egy keretbe fog-
lalva, a hallgatóság lelki épülésére tartott. E 
beszéd és templomi magasztos ténykedések hatása 
alatt a nagy közönség a buzgó és érdemes jubiláns 
plébános további munkásságára is Isten szent ke-
gyelmét leesdve, távozott a templomból. 

A templomi ünnepély után a jubiláns ur a 
vidéki, vagyis más kerületekből jött papok, az 
alesik-kászon kerületi papság, a csiksomlyói szer-
zetház, a kir. törvényszék, járásbíróság, vármegye, 
járások hivatali tagjai közül jelenlévők, a hit- és 
polgári község, számos jóbarát stb. szereucse és 
üdvkivánatait fogadta. 

Ezután következett a többszörös ünnepnek 
igazán pazarul megfelelő,  mintegy 40 terítékű 
gazdag ebéd, mely alatt mindjárt a harmadik fo-
gásnál a jubiláns plébános állott fel  s egész életére 
rövid refleksziókban  kitérve, megemlékezett kegyes 
jótévő püspök atyánkról, felköszöntötte  összes ven-
dégeit, a papságot s különösen a messziről ide 
táradott mai ünnepi manuduktorát, ngos K o v á c s 
Ferencz apát plébános, főesperes,  egykori tanárát. 

Ezzel megkezdődött az ünnep komolyságának 
megfelelően  végig magas színvonalon, szellemesnél 
szellemesebb pohárköszönőkbeu megnyilatkozó jó 
kivánatok jobbára a jubiláns felé  irányuló áradata. 
A jubiláns első köszöntője után Kovács Ferencz 
apát nr ismert ékes szólással rámutatva az egyház 
mai helyzetére s ebből kifolyólag  a papság küz-
delmeire, éltette a jubiláns urat, mint derék pap-
társát és egykori tanítványát. Ezután Vitos Mózes 
ny. lelkész egy latin distichon felolvasásának  előre 
bocsátása után átnyújtotta jubiláns urnák azon 
Albumot, továbbá ezüst tollat a hozzátartozó teljes 
felszerelvényekkel,  melyeket az alcsik-kászou ke-
rületi papság, mint fáradkatlan  és buzgó kerületi 
jegyzőjének és derék paptársának e megható ün-
nepélye alkalmából elismerése, kegyelete és igaz 
paptestvéri szeretete jeléül és maradandó emlékéül 
felajánlott.  Szép köszöntőket mondottak még Éltes 
Elek kir. tanfelügyelő,  Pap János járai esperes-
plebános, Pál K. János, Koncz István, Hosszú Fe-
rencz, Antal József,  Bardorz István stb. Mik köz-
ben Szántó József  m. jegyző ur olvasta fel  — köz-
ben maga részéről is több köszöntöt mondva — 
azon halmaz táviratot és köszönti* leveleket., me-
lyeket a jubiláns tanárai, osztálytársai, jóakarói, 
barátai, — a meg nem jelenhetésüket közbeesett 
és eső akadályokkal igazolva, — ezen szép ünne-
pély alkalmából küldöttek. Ezzel az ünnepség a 
vendégek távoztával véget ért. 

A „Bukaresti magyar dal- és műkedvelő kör." 
T. Szerkesztő ur! 

A „Bukaresti magyar dal- és műkedvelő kör 

K Í J L Ö I V F É L É K . 
— Bil • csikziöflödl  tüikárosultak Jávára. 

M o l n á r Ákos lapunk munkatársa kezdeménye-
zésére mozgalom indnlt meg városunk intelligens 
fiatalsága  között a csikzsögödi tüzkárosnltak ja-
vára rendezendő jótékonyczélu bál végett. Lapunk 
zártakor vesszük a tudósítást az e tárgyban ösz-
szejött gyűlésből, mely szerint a bal vigalmi bi-
zottsága már meg is alakult, elnöknek megválasz-
tatott: Molnár Ákos, alelnöknek Antallfy  Gábor, 
háznagynak Bartalis Ágoston, jegyzőknek Csolosz 
Jenő és Dájbukát Jakab, pénztárosnak (Gergely 
Andor, ellenőrnek Veress Lajos. A mulatság czitne: 
„Házias Tánczestély", s hogy tényleg olyan jellege 
is legyen, a rendezőség már ez uton is felkéri  a 
megjelenő hölgyeket, hogy egyszerit toilettben je-
lenjenek meg az estélyen, hol a város és megye 
uri és polgári osztálya együtt lesz. A rendezőség az 
estély sikere érdekében felkéri  védnökökül M i k ó 
B á l i n t tő-, B e c z e A n t a l alispánt és ifj. 
M o l n á r J ó z s e f  országgyűlési képviselőt. A 
csikzsögödi tüzkárosultaknak jókora segélyre lehet 
reményük, mert a mulatság ugy szólván mi költ-
ségbe sem kerül, tekintettel a jótékouyczélra, la-
punk kiadója G y ö r g y j a k a b Márton teljesen in-
gyen vállalván el az estélyi)ez szükséges nyomtat-
ványokat s Welliuanné ingyen bocsátotta át a 
„Csillag-1 újonnan renovált nagytermét. A mulatság 
rendkívüli nagy sikerrel kínálkozik, mely folyó  hó 
18-án (szombaton) lesz megtartva. 

— Tanitói gyűlés. A „Csíki róm. kath. ta 
nitó-egyesület." alcsiki járásköre őszi rendes gyű 
lését f.  évi november 14-én d. e. 9 órakor kezdve 
Csik-Szentléleken az iskola helyisőgében tartja 
meg, melyre a pártoló és rendes tagok, valamint 
a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. A gyű-
lés tárgyai 1. Elnöki megnyitó. 2. A mult gyűlés 
jegyzökönyvének felolvasása  és hitelesítése. ;;. Gya-
korlati tanítást tart. Iinets Mózes kántor-tanító a 
földrajzból  IV. osztályos növendékeivel. 4. Szaval 
Kajcsa József  szentsimoni tanitó. 6. A gyakorlati 
tanítás inegbirálása 0. Tárgyaltatik Tamás Imre 
tagtársnak a mnlt gyűlésen tett azon indítványa, 
mely szerint Ősik-Szentmart<m központtal egy ta-
nitóegysiileti könyvtár létesíttessék 7. Indítvá-
nyok. Csik-Szentgyörgyön, 1893. november 4-én. 
B a k a József,  jkörí elnök. 

— Tüzeset. Folyó hó 5 én este ugy 7 óra 
tájban Gál Nándor csikzsögödi lakosnak gabonával 
és takarmánynyal megrakott csiire belülről kigyu-
ladt s az egő csűrről a tüz átterjedt, a szomszédos 

választmányának megbízásából kéivm a tekintetes épületekre s öl gazdának majdnem miuden vagyona 
teljesen hamuvá lett. A mini a tüz kiütött, váro-
sunkból rögtön levonultak a tűzoltók és a helyben 
állomásozó honvédzászlóalj egy erős százada s ezek 

szerkesztő urat az alább irt sorok közlésére. 
A „Bukaresti magyar dal- és műkedvelő ki>r 

folyó  1893. évi szeptember hó 8-án tartotta e z 1 - ' 7 " - i - i - • i i •• •• i • 
évi második jétékonyczéln előadását, és pedig u f ' ^ ' T ,  k"z'e'»«k..dese„ek k,.szűnhet.., hogy a 
bukaresti róm kath. és az ev. ref.  iskolába j ^ J veszedelem nagyol,ba nem lett . Az épule ek s az 
szegény gyermekek javára. J í1*"1^1" " ' n a « " n * n W u e a b o n a . s

e ? 
° J J i takarmány biztosítva nem voltak s igy a kárt 

Ez alkalommal előadatott a „Czigány1, ere-1 szenvedett emberek egészen tönkre jutottak. A 
deli színmű felvonásban.  Szigligetitől. Uendezüje szerencsétlenség oka nagy valószínűséggel a vigyá-
volt Bakai Antal. Ezen előadás összes kiadása volt. zatlan szivarozás, mely már igpii sok alkalommal 
350 Irank és :.."> báni. A pénztárnál jegyek után lett. nagy szerencsétlenségek okozója. Vajha elvon-
bejött 445 frank,  Feliilíizetések után uejötl Ti  | nák ezeii esetből a tanulságot s legalább olyan 
frank  és 10 báni. A nemeslelkii felültizelök  név-1 helyeken, a iml gyúlékony anyagok vannak el-
sora a következő: Nohn György Lajos 5 Irank, helyezve, elhagynák az oktalan czigáretázást. 
Ferencz Antal 1 Irank 10 báni, Ferencz János] * - _ 
50 báni, Ferencz Lajos 2 frank,  Kovács Ignácz j 
1 frank,  Halló Károly I irank, Sipos János :>(); báni, Virág Dénes 1 liank, Köpe István •"> frank, 
D. Weinberg f>  frank,  Kömtyes Kndolf  :> frank.  A 
nemes adakozók ez uton is fogadják  hálás köszö-
netünket a szegény gyermekek nevébeu. A jelen-
legi tiszta haszon 121 frank  és 40 báni, ebez hozzá 
csatolva a kör pénztárában elhelyezett, 143 frank 
éa 40 bánit, szintén a szegény gyermekek számára 
megmaradt összeget az ez évi január hó 2H-án 
megtartott színi előadásából, összesen 2ti5 frank. 

Az összes működők ez alkalommal is szép 
sikert arattak, tapsokkal és szebbnél-szebb virág-
csokrokkal lettek jutalmazva. 

Az előadást táncz követte, melyen az első 
sormagyart, a mivel a tánczvigalinat megnyitották, 
54 magyar pár tánczolta. 

Bukarestben csak egy magyar ember akadt, 
a ki az előadást meg akarta akadályozni, és pe-
dig Kertész József,  a kinek első sorban lett volna 
kötelessége szellemileg és anyagilag a szegény 
iskolás gyermekeken segiteni. 

K&rünk már megtette ez ügyben a teendő-
jét, ugyanis folyó  évi október hó 13-án tartott 
rendes választmányi gyűlésen Kertész Józsefet, 
mint méltatlant körünk tagjainak névsorából ki-
ürülte. 

Bakarest, 1893. október hó 26-én. 
tíerety  Mátyás, 

titkár. 

K O X t t A Z D A N Í G és I P A R . * ) 
A gazdasági egyesületből. 

A vármegyei gazdasági egyesület igazgató 
választmánya folyó  évi október hó 25 én B e c z e 
Antal egyesületi elnök vezetése mellett ülést tar-
tott, melynek lefolyásáról  a következőket em-
lítjük föl: 

A földmivelésűgyi  miniszter urnák leiratát az 
18911-ban rendezendő országos kiállitás tárgyában 
oly megjegyzéssel vették tudomásul, hogy a mező-
gazdasági és erdészeti bizottságok a vármegyében 
megalakulván, abban a gazdasági egyesület is meg-
lehetősen képviselve van. Egyébiránt az egyesület 
mindent el fog  követni arra nézve, hogy a vár-
megye az országos kiállitáson méltóan legyen kép-
viselve. 

Ugyancsak a földmivelésűgyi  miniszter árnak 
az időjelzéseknek optikai jelekkel való továbbítása 
iránt adott leirata folytán  hálás köszönetét fejezi 
ki az egyesület igazgató választmánya nevezett 
miniszter urnák azért, hogy a ker. miniszter úrral 
egyetértve, hogy a csíkszeredai távíró állomást a 
gazd. egyesület kérésére a központi időjelzés át-
vételével megbízni méltóztatott. Az eddigi jelzések 
alapján meggyőződvén az egyesület arról, hogy 
azok a mi vidékünkre csak részben válnak be a 
jelzések o.itikai uton való to/ábbitását nem tartja 
szükségesnek, a helyett azoaban czéíszerüaek tar-
taná egy észlelő állomás felállítását,  melynek adatai 

a központi állomáson napról-napra figyelembe  vé-
tetnének. Ez iránt a miniszter úrhoz alkalmilag 
felterjesztés  lesz intézendő. 

A földmivelésí  miniszter ur értesiti az egye-
sületet, hogy az épitendő méhes czéljaira kért 
segélyt az alap kimerülése miatt ezen évre nem 
adhatja meg, azonban jővöre nézve a megújított 
kérvényt figyelembe  fogja  venni. Az igazgató vá-
lasztmány a magas leiratot tudomásul vette s uta-
sította a méhészeti szakosztályt, hogy a jövő évre 
államsegély nyerése 'ránt kellő időben tegyen ja-
vaslatot. 

A földmivelésí  miniszter ur egy leiratban a 
Pasteur-féle  lépfeue  elleni oltásra a gazdaközönség 
figyelmét  felhiván,  az igazgató választmány elha-
tározza, hogy a leiratot a közönség tudomására 
fogja  juttatni s a megyei állatorvost pedig felkéri, 
hogy tanulmányozás végett a védőoltásokkal tegyen 
kísérletet. 

A fentnevezett  miniszter ur állattenyésztési 
czélokra ez évre ujabban 2000 frt  államsegélyt 
utalványozott. A gazd. egyesület a segélyt hálás 
köszönettel fogadja  s a miniszter urnák köszönő 
irat küldését határozza. 

Az erdélyi gazdasági egyesületnek a vágó-
hidra kerülő növendék marhák levágásának szabály-
rendeletileg való korlátozására vonatkozó átiratát 
az igazgató választmány egyszerűen tudomásul 
veszi, különleges intézkedést ezen ügyben javas-
latba nem hoz. 

Békés és Csongrád vármegyék főispánja  az 
iránt kereste meg a gazdasági egyesülelet, bogy 
a megyei munkások viszonyait szabályzó 1876. 
évi XIII. t. cz. változtatása illetőleg bővítése tár-
gyában adjon véleményt. A mezei munkások és 
cselédek viszonyai szabályozásának szükségét az 
igazgató választmány is érezvén, az ügy tanulmá-
nyozására Madár Mihály elnöklete alatt dr. Fejér 
Antal és Szántó József  igazgatósági tagokból álló 
bizottságot küld ki. A bizot t ság munkálata illetőleg 
az általuk összegyűjtött adatok a nevezett főispán 
uruak rendelkezésére fognak  bocsáttatni. 

A vármegyei mezőgazdasági helyi bizottság-
nak alakuló gyűléséről felvett  jegyzőkönyv tudo-
másul vétetett. 

Szintén iirvendeLes tudomásul vétetett az 
egyesület elnökének azon jelentése is, hogy a 
bikatelep czéljaira ez ideig bevásároltalott 64 hold 
legelő terület. 

Titkár előterjesztése folytán  az elnökség meg-
bízatott, hogy a bikatelep vészére szükséges istálló 
felépítését  a már elfogadott  terv és költségvetés 
alapján még az ösz folytán  adja vállalkozónak, 
hogy az illető aztán az építkezést tavaszszal meg-
kezdhesse. 

Uj tagokul jelentkeztek Kánya Lajos Del-
néről és Csat.ó István Szentimréröl. Kiléptek az 
egyesületből Lux Sándor és id. Bocskor Károly. 

A titkár figyelmébe  ajánlja az igazgató vá-
lasztmánynak azon körülményt , hogy a bikatelep fel-
állítása s ezzel a gazdasági iskola terményeinek a te-
lep czéljaira felhasználása  folytán  azon helyzet állott 
be, hogy az iskolára és annak gazdasága vitelére 
szükséges jövedelem forrás  kiapadt. A baj meg-
szüntetése végett intézkedni, illetőleg az iskola és 
gazdasági egyesület közti anyagi viszonyt sza-
bályozni szükséges. E czélra czélszeriinek látná 
egy bizottság kiküldetését, mely a két intézmény 
érdekeinek kiegyezlelése czéljából szabályrendeletet 
dolgozna ki. Az igazgató választmány a bizottságba 
Becze Antal egyesületi eluök vezetése alatt Madár 
Imre, Nagy Imre, Fejér Antal és Madár Mihály 
tagokból alakított bizottságot azon felhívással  küldi 
ki, hogy a gazd. egyesület és iskola közczélu hi-
vatásának megfelelöleg  egy oly szabályrendeletet 
dolgozzon ki, melyben mindkét intézmény érdekeinek 
szemelött tartásával az iskola gazdasági ügyei és 
az egyesület oly szerves összeköttetésbe hozzas-
sanak, hogy mindkét intézmény közczélu hatása 
biztosítva legyen. A bizottság munkálatát oly időre 
fogja  elkészíteni, hogy az még az 1894. évi tavaszi 
törvényhatósági ülésen tárgyalható legyen. 

Elnök azon indítványa, hogy a lódijazásoknál 
követett azon eljárás, mely szerint a dijak csak 
földmives  tenyésztőknek adatnak ki, jövőre nézve 
változtattassék meg ugy, hogy minden tenyésztő a 
kiállított állatok minősége szerint díjazható legyen, 
elfogadtatott  s ezen ügy eliutézése végett az egye-
sület a fóldmivelési  miniszter úrhoz felterjesztést 
fog  intézni. 

Mig néhány jelentéktelenebb ügy elintézése 
után a gyűlés végett ért. 

•) Tírg)h«lmu mlttt késett. Stcrk, 

N I I L T T É tt.*) 
Válasz Cziffra  Mihálynak. 

Régi dolog, hogy a ki a közérdek mellett 
sikra száll egyesek tnlkapásai ellen, azt az illetők 
készek volnának sárba tiporni, börtönbe hurczolni; 
mert a bün gőgösen fitymálja  az erényt, az aljas 
fegyver  döngeti az igazság vaskapuját, az őnhaszon 
fojtogatja  a közjót. 

•> E 
nem vAllsl 

rovat alatt megjeleatekért semmi bleUtarfget 
• SM*, 
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ÉD is egyes ember túlkapásai ellen szólaltam 
fel,  i azért az aljasfegyverek  rajtam is megkisérlik 
a diadalt. Én azonban e fegyverek  aljas munkáját 
nyugodtan nézem igazságom sziklavárából, melynek 
falai  ledönthetetlenek. 

A kik a köztem és Cz. M. között lefolyt  po-
lémiát olvasták, meggyözödbettek, hogy én az első 
felszólalásomban  egészen tárgyilagos voltam. Cz. 
M. neve csak annyiban volt érintve, hogy a gép 
az övé s a gondatlanságot részben neki is tulaj-
donítottam. Azt hiszem ideje volt már, hogy a 
közhangulat rosszalását a fülébe  juttassuk és fel-
hívjuk reá a hatóságok figyelmét,  mert az tűrhe-
tetlen állapot, hogy ember — megvetve minden 
törvényes rendet — mellőzve a szigorú óvó intéz-
kedéseket, állandóan rettegésben tartsa a várost. 
Tavaly őszön éjfélkor  leégett a Selyem-utczában 
a gyúlékony anyaggal és sok piszokkal megrakott 
cselédháza, s a tüz be nem látható veszedelem 
mel fenyegette  az emberek vagyonát s betakarított 
eleségét. Ennek az évnek szintén a legkritikusabb 
szakában gépje felgyújtja  K. L. tanyáján a ga-
bonakazalt s nyomban erre a község közvetlen 
közelében O. M. birtokán okozott oly veszélyes 
jellegű tüzet, hogy rettegésbe ejtett mindenkit, s 
csak a csendes időnek, tehát különös szerencsének 
köszönhettük, hogy a fél  község el nem hamvadt. 
Meggondolta-e Cz. M., hogy akkor mivé tette 
volna öt a kenyerétől és lakásától esetleg meg-
fosztott  szegény nép dühe? Honnan vesz ö jogot 
arra, hogy igy évről-évre rettegtesse az embereket ? 
Talán csak nem abból a közmondásból, liogy az 
aranynyal megterhelt szamárral a tíi lyukán is ke-
resztül lehet menni. Hogy neki van a legtöbb 
pénze, ebből jogot nem meríthet, arra, hogy a köz-
nyugalmat, a szegény emberek vagyonát martalék 
számba vegye. 

Ennyi veszélyes eset után nem csupán a vé-
letlennel, hanem a gondatlansággal állunk szem-
.ben, és lüle félnünk  kell, vele szemben jogos a 
felszólalás  és felháborodás,  mert ha több szigort 
nem fejt  ki az óvó intézkedések körül sok télé 
üzleteiben, egy napon a községben levő szeszgyára 
okozhat pusztítást. 

Ily körülmények között az ö korához illő e 
az a sok piszok, melyben a legutóbbi válaszában 
fetreng.  Vagy azt hiszi, hogy az én társadalmi 
állásom és a/, ö idősebb kora megvédi öl kvaliü-
kálhatatlan pis/.kolódásához és fenyegetéséhez  méltó 
meglakolt atásától ? Senkitől se kivánlmtja, hogy 
nemtelen fegyvereivel  szemben tisztességes fegyvert, 
használjanak. En azonban tisztelem benne a kort, 
de csakis ezt. és végletekig menni nem akarok s 
ezúttal is teljes nyugalmammal válaszolok legutóbbi 
támadásaira. 

Azt mondja, hogy perrel hajtotta be rajtam 
követelését. Ez épen olyan tévedés, mint a hogy 
tévedni szokott akkor, mikor üzleti könyveiből ki-
írja követeléseit. En csak a magam esetét beszé-
lem el higgadtan és hiven. A liát egy éven privá-
tim tanítottam, melyért 5f>  Irt követelésem volt 
vele szemben. Ugyanezen idő alatt nála vásároltam 
s év végével az ő követelése néhány írttal felülha-
ladta az euyémet, melyről nekem számlál küldött. 
Később .lánosi György utján (elszólított követelése 
megfizetésére,  mely alkalommal sajátkezű jegyzé-
két mutattak fel  elöltem. Ezt én összehasonlítot-
tam a megőrzött számlájával s láttam, hogy adós-
ságom minden vásárlás nélkül megszaparodolt. 
Éu ekkor J. Gy.-nél leteltein a számlát azon ki-
jelentéssel, hogy igazságos követelést készséggel 
megfizetek,  de a dologban tévedésnek kell lennie. 
.1. Gy. elment az üzletbe s délután azt a liirt 
hozta, hogy nekem van igazam s nem 10 IVt 08 
kr van a könyvben, mint a jegyzékben, hanem 
annyi, mint a nálam levő számlában. Erről az ada-
tok máig is meg vannak. Most pedig Ítélje meg 
bérki higgadtan a dolgot, illett-e Cz. M. nagyke-
reskedőhöz kölcsönbe venni egy közönséges handlé 
henczegö száját és ezzel kérkedni A kettőnk kö-
zött levő kölcsönös követelés alapján én is joggal 
mondhatnám, hogy a leszámolásig adósom volt. De 
mondja meg, ö nem tartozott soha senkinek ? En 
azt állitom, tartozott, tartozik s tartozni fog;  mig 
én, ha 50 ezer frtot  nyertein volna, mint ő, sen-
kinek se tartoznám. így becsüli ő a kereskedői 
diskrécziót 1 

A miket az ütlegelésekről, rágalmazás és be-
csületsértések miatti perekről szól, ezekre vidám 
képpel felelhetem,  örvendek, hogy a hátam nem 
volt ott az ütlegeknél s a bíróság nálam nélkül 
végezte el a pereket s vétette vissza a panaszo-
kat, mert én sem egyikről, sem másikról nem 
tudok. 

Igaz, hogy egy választáskor épen hírlapi 
czikk miatt boxeres megtámadtatásnak voltam ki-
téve, azonban senki sincs a felöl  biztosítva, hogy 
valamely, a lánczárói elszabadult emberi eb meg 
ne támadhassa, s mint a minden napi példák bi-
zonyítják, különösen a hírlapíró nincsen bizto-
sítva. Azt pedig tudja az egész község, hogy én 
azon esetben fényes  elégtételt vettem magamnak, 
b>ég pedig kézzel is, és a maga rendes utján is. 

Engem az ilyen megtámadtatások nem ret-
tentenek visszs, s fenyegessen  lár az egész világ 

támadása meggyőződésem mellett, igazságos üzy-
ben, közérdekben mindenkor erélyesen felszólalok 
s mondhatom, hogy az elfogulatlan  emberek mind-
annyiszor nekem adtak igazat, a Czitfra-areopág 
ítéletére pedig fittyet  hányok. 

A tűzeset ügyében tett felszólalásommal  is 
elértem a czélomat, éberebb, szigorúbb most az 
őrködés. Gorombaságai pedig inaszakadtán siklanak 
le tiszta czélom villámhárítóján. 

Minő naiv kívánság az, hogy én nevezzem 
meg embereimet s ő kijelenti, hogy tollvivőjét nem 
viszi a küzdelembe. Azt a tollvivőt, ki egyik eset-
uél sem volt jelen s ki megrendelésre gyártotta 
azokat a nyomorúságos czikkeket, nem is tanácsos 
a színpadra kiállítani. És ugyan, édes naiv Cz. 
M.-om, kegyeskedjék megengedni, hogy ha ön nem 
nevez meg senkit, tehessek én is igy. 

A miket pedig a tüzesetekről mondottam, 
egy szót se vonok vissza és nyugodtan bocsájtom 
az elfogulatlanok  ítéletére, kik vitáinkból láthat-
ták, hogy Cz. M. mint szorult ki egymás után a 
főbb  sánczokból, melyekre felszólalásaim  súlypont-
jait fektettem. 

A mellékesekre nézve pedig vele nem vilat-
kozhatom, mert ez oly hiába való fáradtság  lenne, 
mint a vaknak a színeket, a siketnek a hango-
kat bemutatni. Ü elfogultságában  se nem lát, se 
nein hall. 

De különben mi ketten itt e téren ugy se 
dönthetjük el a vitát ezer év múlva se. Iiauem ha 
ö komolyan veszi ellenvetéseink igazságos, tisztes-
séges és becsületes voltát, bocsássuk a dolgot egy 
választandó békebiróság Ítéletére s vétessük elő a 
minisztérium által kiadóit gépkezelési szabályzatot, 
s ha ö ennek mindenben és teljesen megfelelt, 
akkor én bárminő elégtételre kész leszek. Ha a 
Czilfra-areopág  igazságos akar lenni, akkor ezt 
most már kívánja tőle. Ha pedig Cz. M. nem fo-
gadná el ajánlatomat, akkor én vele többé ezen a 
téren szóba se állok s kijelenteni, liogy válaszai-
ban őt sem az igazság, sem tisztesség nem vezette, 
Ebben az utóbbi esetben egyéb dolga nincs, inint. 
tizesse ki lollvivő barátja számláját, mit tán é|i 
most nyújt át, mint illik, téve egy villa hegyére 
állván rendületlenül saru nélkül az ajtón kivül, 
mely igy volna megírva: 

Számla. A Cz. M. ur által megrendelt gorom-
baságokiól önként megajánlott, árak mellett. 1. 
25 drb „hazudik" kemény boijiibörből á I Irt — 
2fi  Irt. 2. 15 drb „alávalóság" jó ökörbőrböl á 2 
frt  :;o Irt. :i. ÍO drb „becstelen" a legjobb 
lóbőrből á 3 frt  3o frt.  4. 20 drb „ferdítés" 

! piczulájával erlit szamárbörböl — 2 frt,.  Összesen 
! 87 frt.,  mely összeget köszönettel felvett  a tollvivő 
barát. NH. Ha még egy frt  maradna a zsebében, 
azl is adja ide. A számla hátsó lapján pedig ez 
olvasható: Nagyérdemű közönség! Mivel van már 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentgyörgy és Bánkfalva  községek 

közös képviselőtestületének 1893. évi október 
hó 28-án hozott határozata következtében a 
magas kincstártól bérbevett kizárólagos szesz 
italmérési jogosultság folyó  évi nOV&nber 
hó 15-ik napján délelőtti 9 órakor » 
Csik-Szentgyörgy községében lévő megye 
házában megtartandó nyilt árverésen a leg-
többet ígérőnek az 18(J4-ik évre albérletbe 
ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4000 frt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiál-

tási ár lOvát bánatpénzül az árverés meg-
kezdése előtt készpénzben letenni. 

írásbeli zárt ajánlatok a megtelelő bánat-
pénzzel ellátva szintén elfogadtatnak. 

Az árverési feltételek  a hivatalos órák-
ban a körjegyzői irodában bárki által be-
tekinthetők. 

Csik Szentgyörgy, 1893. okt. hó 29-én. 
Gergely Péter, Kánya Imre, 

körjegyző. k. l>irú. 

1 -
Bene Gábor, 

biró. 

Szám 1296—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Csatószeg községében és területén 

a községi képviselőtestületnek október 24-én 
hozott, határozata következtében a magas 
kormánytól bérletbe kivett kizárólagos szesz 

zésen a legtöbbet ígérőnek albérletbe fog 
adatni ; valamint, albérlő a bor . hus . ezu-
kor-, sörfogyasztási  adók beszedési jogával 
is meg fog  bízatni, a magas kincstárral kö-
tött szerződés szerint. 

Kikiáltási ár 1091 frt  69 kr. 
Kötelesek árverezni kívánók a kikiáltási 

ár 10%-át az árverezés megkezdése előtt az 
árverező bizottság kezéhez letenni. Írásbeli 

zónavasut, zónaidő, vannak zónalányok, zónatáskák zárt ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel elfoi 
stb. Gyergyó-Szentmiklóson bemidezietel.t a zóna- „adtatnak. Az árverezési feltételek  a község-
gorombaságok irodája a következő zónalaritta mel-
leit. 1. zóna: „hazugtól alávalóig" öo kr. II. zona : 
„rágalmazótól hitványig'' -in kr. III. zóna: „jellem-
telentől gazemberig" 50 kr. Mindezen stácziók 
körébe eső gorombaságok megreudelhetök, hol ? 
megmondja Cziffra  Mihály. 

1'lóirat. Több olvasó kérdezteti Cz. Mihálytól, 
hogy a válaszából hova liint el az a csépel tetés 
szívessége, melyért Madaras és Kémenes a gépjét 
össze akarták vagdalni, továbbá hova tűnt el a 8 
ökör, a 4 béres szekerestől, a szekér szalma stb V 
Talán elbujdostakHa meglátják, haza küldjék-e ? 

Nekem pedig utolsó szavain, hogy a tollvivő 
barát és Cz. M. zónagorombaságaiba továbbra is 
ajánlom magamat. 

llorhschild  Lttjos. 

f I I  4 = 0 0 c b : " b l ! ? 
nagy, kék zománczolt pléh-fazék  van rak-
táromon, melyeket előnyösen alkalmilag vet-
tem s tele úl'Oll elárusítom. Ajánlom olcsó-
ságánál fogva  különösen zsírnak, mélyben 
a zsír sem nem avasodik, sem nem rozs-

dázik meg. 

Tisztelettel: 
i _ G á l J ó z s e f . 

háznál betekintlietők. 
Csik Csatószeg, 1893. november 3-án. 

K o t l ó J ó z s r l ' , 
k. jegyző. t - 2 

G r á M A n l a l , 
kiró. 

Szám 3231-18113. 

A Gyergyói Első Takarékpénztár-
Részvénytársaság »>» tartott igazgatósági 
gyűlésén elhatározta s ezennel tudomásul 
hozza, hogy tekintettel a pénzpiacz kamat-
lábjának emelkedésére, az uj betétek ka-
matlábját folyó  évi november hó 1-től, a 
régi betétekét pedig a betevők jelentkezése 
nélkül 1894. évi január hó 1-től — egye-
bekben az eddigi feltételek  mellett — 50

0-l*a 
emeli. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. okt. 30. 
3 i i i g a z g a t ó s á g . 

tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csik-
szentmártoni Ámira Teréz végrehajlatónak Szvo-
boda Johanna s társai végrehajtást szenvedők el-
leni 400 frt  tökekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a csikszentmártoni kir. járásbíróság) területén 
levő Szentmárton község határán fekvő,  a csik-
szentmártoni I. K. 957. sz. tjkvben 787. hrsz. 
alatti egész ingatlanra 1200 frtban  és a 958. sz. 
tjkvben foglalt  2922. hrsz. a. egész ingatlanra 30 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
özv. Szvoboda Jakabué '/; részbeni életfogytiglani 
haszonélvezeti jogának sérelme nélkül az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1893. évi november hó 22-ik napján délelőtt 
9 órakor Csik-Szentmárton község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságttgyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezébez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Csik-Szentmártonon, 1893. szeptember 

hó ll-én. 
O r l o a y ^ é i t y á B 

kir. jbiró, 
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Ad. 1373—1893. 

Árverési hirdetmény. 
Csikmegyei Kászon-Altiz 2'28 tagból álló kő" 

zönségének ugy nevezett „ I^e l i ér - l ső i" sa-
vanyuvize az eddigi haszonbérlő elhalálozása miatt 
1893. évi november 18-án délelőtt 10 órakor egymás 
ntán kővetkező hat évre — s esetleg többre is — 
a legtöbbet Ígérőnek Írásbeli versenytárgyalás és 
szóbeli árverésen a község házánál haszonbérbe 
adatik. 

Ezen savanyúvíz a községtől mintegy 4 ki-
lóméterre, a F e h é r kő nevii kies völgyben feny-
ves erdők alatt egy hold 1293 |J-öl községi ka-
száló területen van s dr. Lengyel liéla budapesti 
egyetemi vegyelemzö rendes tanár ur okmánya 
szerint következő alkatrészeket tartalmazza: 

„A kászonaltizi Fehérköi-forrás  föalkatrészei 
s z é n s a v a s n á t r i u m , s z é n s a v a s mész 
és s z é n s a v a s m a g n e s i u m ; kisebb meny-
nyiségben k o n y h a s ó és b o r s a v a s ná t -
r ium, szénsav tartalma Igen nagy. Ezekből a 
Fehérköi-forrás  vizet szénsavban gazdag égvényes 
földes  savanyúvíznek kell tekinteni, és mint ilyet, 
a hasonló jellemű ásványvizek jelesebbjei közé 
sorolni." Ezek a vegyelemzési okmány szavai. 

Ezeu savanyúvíz területein, mely kaszálót és 
erdőt is tartalmaz, van a l'ökut S z e n t I s v á n 
fo  r r á s néven, perczenkint egy liter vizzel szi-
lárd anyagú épületbe, mellette hasonló anyagú 
raktár s erre építve három szobás faház,  csinosan 
elkészítve, külön mosásra haszuálbató és ismét 
sfltőház  egy mellék szobával, ezeken kivül külön 
istálló és tágas szekér szin. 

A kikiáltási ár egy évre 200 fit,  melynek 
10°/o bánatpénzét akár írásbeli, akár szóbeli ár-
verés esetén hozzászólni akaró az árverés meg-
kezdése előtt az árverelési bizottsághoz beadni 
köteles. 

Bővebb feltételek  a kászonaltizi körjegyzői 
irodában minden hivatalos órában megláthatok s 
kívánatra írásban is közöltetni fognak. 

Felkéretnek vállalkozni kivánók, hogy az irt 
időbe és helyen megjelenni szíveskedjenek, esetleg 
bánatpénzzel ellátott nyilatkozatokot addig kúld 
jék meg. 

Kelt Kászon-Allizen, ^isikinegyc) lan:i. évi 
október 19 én. 

A község eloljámság 
BOCSKOR K Á R O L Y , 

k. jegyző. 
BODO FERENCZ. 

Iiir... 

Szám. 24—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Szentmárton és Csekefalva  közsé-

gek közös képv. testületének folyó  évi ok-
tóber bó 24-én 24. szám alatt hozott hatá-
rozata következtében a kir. kincstártól 
haszonbérbe kivett kizárólagos szesz italmé-
rési jogát, valamint a bor italadó, lata-, sör-
és czukor fogyasztási  adók beszedési jogát 
1893 november llÓ 19-én nyilvános ár-
verésen 1894. január 1-től 1894. deczem-
ber hó 31-éig (egy évre) a legtöbbet 
ígérőnek haszonbérbe adja a két község 
házában. 

A kikiáltási ár 4268 frt  60 krban 
állapitattik meg, melynek 10°/o-át árverezni 
szándékozók kötelesek az árverezés megkez-
dése előtt az árverező bizottság kezéhez le-
fizetni,  Írásbeli zárt ajánlatok bánatpénzzel 
ellátva szinten az árverés megkezdése előtt 
elfogadtatnak,  az árverési feltételek  a kör-
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők. 

A két község Elöljárósága : 
Csik-Szentmárton és Csekefalván,  1893. 

október 25-én. 
Albert Máté Koncsag István 

biró Ij író. 
Nándor I zsák 

ü — 'J körjegyző. 

Sz: 4363-1893. 

Sz, 
A gyergyói járás főszolgabírójától. 
4714—1893. 

Szám. 17—1893. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Kozmás község képviselő testille" 

tének folyó  évi október lió 'Jl-én 17. szám 
alatt hozott határozata következtében a kir. 
kincstártól haszonbérbe kivett kizárólagos 
szesz italmérési jogát, valamint n bor ital-
adó, bus-, sör- és c/nkor fogyasztási  adók 
beszedési jogát 1893 november lió 20-an 
nyilvános árverezés utján 1894. január hó 
1-től 1894. deczember hó ,'il-ég (1 évre) 
a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe adja. 

A kikiáltási ár 2326 Irt 2 krl.an álla-
pittatik meg. melynek lfl0,-át  á. vérezni 
szándékozók kötelesek az árverés megkez-
dése előtt az árverező bizottság kezéhez le-
fizetni,  Írásbeli zárt. ajánlatok szintén elfo-
gadtatnak bánatpénzzel ellátva az árverés 
megkezdése előtt, az árverezési feltételek  a 
községi irodában a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A község 
Csik-Kozmáson, 

P o t y i Antal 

elöljáróság: 
1893. október 2G-án. 

Sânilor Imák 
k. biró. 2--J kiirjigy/.;. 

Mai napon kelt igazgatósági ülésünk 
határozata alapján értesítjük a t. közönséget 
arról, hogy a Hitelintézet-Részvénytársaság 
Gyergyó-Szentmiklóson mai naptól kezdve 
«« uj takarékbetétek után 5" 0-k«t fizet; 

a korábbi betétek pedig 1894. évi január 
hó 1-től kezdődőleg szintén 5%-kal gyümöl-
csöztetnek, a mellett, hogy mindkét esetben 
a tőkekamat adót az intézet hordozza. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1893. okt. 19. 
A Hitelintézet-Részvénytársaság 

Igazgatósága. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy, Remete, Vár-

hegy é.s Salninás községek hozzájárulásával, 
összesen 17.288 lelket kitevő lakossággal és 
Ditró nagyközség székhelylyel rendszeresí-
tett körállatorvosi állás njból üresedésbe jővén, 
annak betöltésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állatorvos javadalmazása évi 850 frt 
fizetés  és természetben kiszolgáltatandó lakás, 
a melyért köteles Szárhegyre hetenként két-
szer, Remetére hetenként, egyszer, Várhegy 
és Salamás községekbe havonként, egyszer 
saját költségén kiszállani és a gyógykezelést 
díjmentesen végezni; rendkívüli kiszállások-
nál a fuvar  előállításán kiviíi a szabályren-
ilelctileg megállapított napidijak fizettetnek, 
valamint magánosok által az előirt luisszeinle 
dijak is. 

Felhívom mindazon végzett állatorvo-
sokat. kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy 
az oklevéllel, születési é.s honossági bizony-
lattal, valamint az eddigi gyakorlatot és 
szolgálatot, igazolt* okmányokkal felszerelt, 
folyamodványaikat  hozzám 1893. november 
20-ifj  bezárólag adják be. 

Választási határnapul lolyó évi nov. 
22-nek d. e. 9 óráját tűzöm Ditró község-
házához ki. 

Gy.-Szentmiklóson, 1893. okt. 17-én. 

Nagy Tamás, 
3 - S IViazolgabiró. 

ki. 
Hirdetmény. 

Csik-Karczfalva  község tulajdonát ké-
pező Csipkés és Vöröskereszt, továbbá a 
Csiksztdomokos község tulajdonát képező 
Kerek havas, Kis- és Nagy-Acza Romániá-
val határos erdőrészekben a csíkszeredai kir. 
erdőhivatal által megejtett felvetel  és becs-
lés szerint a selejtes fák  leszámításával kö-
vetkező haszonfa  eladások szándékoltatnak: 

1. Csipkésben 437.88 kat. hold, terü-
leten 77505 köbméter fenyőfa  23251 frt 
értékben. 

2. Vöröskeresztnél 562.26 kat. holdon 
102.894 köbméter fenyőfa  30868 frt  értékben. 

3. Kis-Aczában 286.74 kat. bold terü-
leten 62795 köbméter fenyőfa  18838 frt 
értekben. 

4. Nagy-Áczában 208.02 kat. holdon 
31827 köbméter fenyőfa  9548 frt  értékben. 

Az eladás zárt Írásbeli és egyúttal szó-
beli elárverés mellett fog  történni és pedig 
az 1. és 2-ik pont alatti erdőrészekre nézve 
Csik-Karczfalva  község hivatalos házánál 
1893. évi november hó 24-én délelőtt 
9 órakor; a 3. és 4-ik pont alatti erdőré-
szekre nézve Csiksztdomokos község hivata-
talos házánál 1893. évi november hó 
25-én délelőtti 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitün-
tetett becsértéknek 10 százaléka bánatpénzül 
leteendő, mégpedig- a zártajánlatot tevők 
által az árverezés megkezdésére kitűzött ha-
táridő előtt az illető község elöljárósága,— 
a szóbelileg árverezni óhajtók által pedig 
az árverezés megnyitása után a bizottság 
kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők 
ugy alattirt. főszolgabírónál,  mint a tulajdo" 
nos községek elöljáróságainál. 

Csik-Szépviz, 1893. október hó 17. 
Fejér Nándor, 

2—2 szolgabíró. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Mcnaság község képviselőtestüle-

tének 1K93. évi október hó 19-én hozott 
határozata következtében a magas kincstártól 
bérbe kivett kizárólagos szes^ italmérési jo-
gosultság az 18!>4-ik évre folyó  évi nov. 
lló l(í-án délelőtti 10 órakor a község-
házánál megtartandó nyilt árverésen a leg-
többet Ígérőnek albérletbe ki fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2000 Irt. 
Kötelesek árverezni kivánók a kikiál-

tási ár 10° „ át bánatpénzül az árverezés meg-
kezdése előtt készpénzben letenni. írásbeli 
zárt ajánlatok a megfelelő  bánatpénzzel el-
látva az árverezés megkezdése előtt szintén 
elfogadtatnak. 

Az árverezési feltételek  a hivatalos órák-
ban a község házában bárki által betekint-
hetek. 

Csik-Menaság, 1893. október bó 29-én. 

3 - a 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szent-Imre községében és határa 

területén a szesz árnlási jog albérletbe és a 
bor-, sör-, hus- és ezukoradó szedési jog 
kezelésre a magas kincstárral kötött szerző-
dés szerint folyó  évi november 18 Ali 
délelőtt 9 órakor a község házánál nyilt ár-
verésen kiadatik. 

Kikiáltási ár 1870 frt  11 kr, mely 
összeg 10 százaléka az árverés kezdetén 
óvadékul leteendő. Az árverési feltételek  a 
község házánál hivatalos órákban megtekint-
hetők, mi ezennel közhirré tétetik. 

Az elöljáróság: 
Csik-Sztimrén, 1893. okt. 26. 

Gertrely Péter, 
1 — kiirjegvzü. 

Erdély Károly. 
k. birú. 

BODO JÓZSEF, 
kjegyzű. 

SÁNDOR GERGELY, 
biró. 

2 - 2 

Nyomatott Csik-Szeredában 1693. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Sz. 1534—93. 

H i r d e t m é n y . 

Alulirt elöljáróság közhirré teszi, bogy 
a községünkben gyakorolandó italmérési jog, 
a fogyasztási  adók kezelési jogával együtt 
f-  évi november 28-án (1. e. 9 órakor 
Csik-Dánfalva  község házánál bérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 1821 frt. 
Egyéb feltételei  a bérletnek alattirt 

elöljáróságnál betekinthetők. 
Cs.-Dánfalván,  1893. nov. bó 1-én. 

Kovács János Székely András 
kjegyző. 1 - 2 koztégi biri. 




