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TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP.

Felelős szerkesztő D r . B o c s k o r B é l a , ,
Kiadó- és lapiulajdonos: O-srCrg-^yjalcaTD Iv£á,rtoxi.
T E X J E H T I C V i t o s M ó z e s a Sközpunlhan.
Z E I S I D ^ L l SEr m
. b e r y Á r p á d Udvarhelymegyében.
FŐMUNKATÁRSAK H o c h s c h i l d I M
L aI jEoGs t lîyergyi'ihan.
Idések, liinlőszobák berendezéseinek, kerti
helyiségek díszítéseinek és sokféle diszmii
márvány faragó szakiskola.
I előállítására.
II.
'
A feliéi-márvány mellett említést érdeA nyugati országokban s hazánk né- mel a veres és szürke-, de különösen fekete
mely helyein töhli példát láthatunk, melyek iiiárvánx unk, inek utédiJii sötét színe miatt
azon meggyőződésre juttatnak lieiiniinket, i bátran nevezhető ennek. Ebből eg\ csiszolt
hogy a kőipar valóságos áldása eg\-egy [lapot a sepsiszentgyörgyi kiállításra küldötvidéknek, számtalan munkásnak nyújt tisz- tek, mely kiliinő szépsége állal mindenkitességes megélhetést, inert a jó kőfaragói nek lelliint, s a szakértők nagyon értékesmegbecsülik s jó munkadíjban részesítik. nek találták. Kiváltó liehet foglal el az
Kzen iparág maga is kiváló helyet lobiul el ért.ékesitliető kőzetek közölt a dilroiţ, melyaz ij»ar terén, s kiszétményei állandó és •|"» ' bő! eniléköveket. faragnak. Ebből készült a
keresletnek örvendenek. A hol tehát, az marosvásárhelyi Heni- szobor talpazata is.
ipar ezen ághoz alkalmas és értékesíthető Erős és pompás kékes színű és szépen csiásványokat találtak, oda siettek bevezetni szolható.
ezt az ipart még altban az esetben is, lia
Az anyag és homokkőből nagyon jó
csak egy-két közel faj szolgáltatott anyagot. köszöriikövet nyernek ilyeneket IJemetén
Mint a inult számunkban elsorolluk. J készítenek is.
Gyergyóban az értékes kőzeteknek oly gaz- j
(!ráiiitnnk, szienitiínk keménységével
és
dag és változatos fajai találhatók lel, hogy s z é p s é g é n é l f o g v a i g e n j ó é p ü l e t k ő ,
laragezen ipar meghonosítására s legtökéletesebb l i u t n i b e d ő l ö k s í r e m l é k e k e t ,
enilékszobrokat
kifejlesztésére páratlanul kedvező teltétele p a l o t n l é p e s ő k e t , s ő t d í s z t á r g y a k a t .
Uiezák
ket biztosítanak.
kövezésére
a
legalkalmasabb.
A szárliegyi é.s tckeió'pafaki niárváitySzerpentinünk is jő minőségű van s a
ltányák már magukra biztos alapjai lehet- szebbjéből szobrokat, virágvázákat s más
nének egy ilyen kifejlett iparnak, lia közle- dísztárgyakat lehetne késziteni. A tracliitból
kedési viszonyaink kedvezőbbek volnának. ( •soinalalván s Mitróban készítenek alapköAz ezen helyeken nagy ni.-nnyíségben talál- veket, lépcsőket és iiiali-*}t.•'iveket.
ható fehér márvány a kanalaival nein csuk
Ezen iparágnak kifejlesztését, előmozdíkiállja a versenyt, hanoin a szakértők vé- taná népünknek az
jó tulajdona, hogy
leménye szerint áttetszőségével, csillogó olcsón él. kevéssel megelégszik, jó munkás,
szemcséivel l'eliíl is ninlja. A szárliegyi bá- élelmes és gyors eszii, a mely, lia egyszer
nyát Saxleliner fővárosi czég, a tekerőpa- belekóstolt, az uj életbe, rövid időn sokra
takit pedig egy gyergyószoiitniiklósi társu- fogja vinni.
lat művelése alá is fogta, azonban részben
Es c derék népnek jóléte, jövője meg
a külföldről behozott drága munkások, rész- is követeli, hogy tercintsünk itt oly ipart,
ben pedig a közlekedési akadályok miatt mely a munkás elemeket, felszívhassa s ne
a munkát egy időre be kellett szüntetni. j legyenek kénytelenek vándorbotot venni
K márványból legszebb szobrokat, sír- j kezükbe. Ma már annyira megváltoztak a
emlékeket lehet faragni s alkalmazható tem- viszonyok, hogy nálunk egy nagy tömegplomok díszítéséhez, általában a miiépitésliez nek az cxiztencziája bizonytalan. Két részre
lépcsőfokok, korlátok, párkányzatok, falfe- vált a gyergyói nép, a vagyonos cs a szeA

Gyergyóban

felállítandó

kő-

éa

gény osztályra. A kettő között nagy Ur van
s ez az iir a jövőben még szélesebbé válik,
mert a küszöbön álló arányosítás és tagosítás nagyon megnehezíti a szegén}' nép
életét.
Nálunk ugyanis azon abnormis helyzet áll lenn, hogy a lakósoknak jó nagy
része csak lakással s egy kis beltelekkel bir,
vagy il \ ent esak bérbe tart, de kilnn a
határon művelhető földié nincs. Ezek csak
ugy tudtak eddig élni népes családjukkal,
hogy a község ugiirhatárán s legelőin marhákat tarthattak ingyen, ezek segítségével
részbe földeket müveitek, napszámoskodtak,
vagy szekereskedtek.
Tudjuk azt, hogy ezekre előbb-utóbb
bekövetkezik egy más állapot s a birtokrendezéssel elesnek megélhetésük egyetlen
eszközétől s jövőjük lebonyolítását nem bízhatjuk a maga m uitére. Itt tdiát egyes alkalmas iparág meghonosításával oly intézkedésekel kell tenni, melyek népünknek jövőjét s itt a szülőföldön való l'enmaradhatását és prosperálását biztosítsák.
A-fcllálitiiiidó iskola szervezetében pedig legyen önnálló szakiskola. Tanügyi
kormányunk az iparszakoktatást ezelőtt
összekapcsolta a felső nép- és polgári iskolákkal s e végből ezeket tanműhelyekkel
toldotta meg Ezen intézmény azonban nem
állotta ki a próbát s bebizonyult, hogy ez
nem vezet czélhoz. mert az ilyen tanműhelyekből kikerült ifjak a műhelyekben nem
váltak be. A mesterségek elsajátításával a
súlypont a gyakorlati képességűkre esik s
a tanuló az iskolában túlságosan el lévén
foglalva az elméleti ismeretekkel, a gyakorlati résznek csak szűk kör juthatott. Iíelyökbe tehát ujabban az önálló ipari szakiskolák lépnek, melyekben fő a gyakorlati,
ügyesség ; elméleti oktatásból csak is annyi
a mennyit az iparos tanoncziskolákban tanítanak s ezen olcsóbb szakiskolák tanulói

Mires Katalin volt Bethlen Gábor erdélyi kalmük legyen a nagy közönséggel is érintkezni,
fejedelemnek hites társa, Brandenburgi Katalin Katalin napján nagyubbszabásu mulatságokat
is, ki még arról is nevezetes volt, hogy hivata- rendeznek.
losan elismerve, mint erdélyi fejedelem egyedül
Ezeknek műsorába rendesen egy hosszabb
K a t a l i n - b á l .
a fejedelmi süveget, azért mondom, bogy színdarab s azután táncz van felvéve.
Altalános szokás az embereknél, hogy bi- viselte
hivatalosan, mert nem hivatalosan viselhette azt
Igy volt ez a mostani alkalommal is.
zonyos névlordulóknál bálokat, tánczmulatsá- más
is, hiszen köztudomásu dolog, hogy bodog
gokat rendeznek. Igv p!d. itt a mi környékün- emlékű
Előadták a jó öreg Szigeti bácsinak „FaMihály uram neje férje helyett
kön is tartatnak „Anna" bálok. „Katalin-1-bálok. az országApatl'y
nagy épülésére azt gyakran imgcse lusiak" czimü :J felvonásos vígjátékát. Mondj hatom, hogy pompás választás volt,. Az egyEzen bálok eredetéről alig lehet számot lekedte.
szerű kompoziczióju, romantikus darab nem
adni, annyi azonban bizonyos, hogy régebbi
Hircs asszony volt Ale.vcjevna Katalin is,
időben, a tánczmulatság nem tartozván a ke- ki a legalsóbb népos/.tályból származva meg- felel ugyan meg a mai reálisztikus Ízlésnek, de
gyes mulatságok közé, nem rendezték a szén tudta nyerni, a hatalmas szláv oroszlán 1. Péter itt, a tanulók körében igazán, helyen való volt.
tek és vértanuk tiszteletére. Sokkal hihetőbb, szivet s ki férje halála után lejére tette a czári
A színpadon mozgó tőről metszett, habár
hogy egy-egy erényekkel, dc a mellett emberi koronát is.
kissé ideá iz.ált magyar alakok, az azokat mintgyarlóságokkal is lel ruházott szép leány vagy
egy zománczcz.al bevonó becsületcrzés és meII. Katalin név alatt az oroszok czáijává leg hazaszeretet, mely a darabnak minden sorát
bájos menyecske névnapi ünnepélyéből keletkeztek s több éveken át ugyanazon napon meg- lett Keresztély Agoxt anhalt-zerbsii berezeg átlcngi, az a bűvös légkör, mely még a kozmotartatván, elnevezésüket a későbbi korra is meg- leánya is, ki térjél a természettől elrutitott és polita főurat is jó útra tériti. nég ma is hatásegyügyű 111. Pétert egyszerűen eltétette láb alól. sal vannak s különösen a liatal kedélyekre mély
tartották.
A leisorolt Kata'inoknál ugv tudományos- cs maradandó benyomást tesznek.
Így keletkezhetett a Katalin-bál is. Hiszen
ság,
mint
erények teki tétében jóval magasabAz előadás minden izében sikerült. Megszéles Magyarország területen, hány szép és
bájos Katalin lehetett olyan, ki egész vármegye ban állon Alexandriai Katalin, ki .'107 ben vér- látszott rajta a rendező fáradhatatlan buzgalma
tanu-haláli szenvedett Nagv tudományáért és és a működő tagok igyekezete.
arany iljuságának megzavarta a lejét s kinek szép
et én veiért igen sok kulturális intézet váPá I (iáborne Ovárvnct, a régi nemes asz tiszteletére éveken át Katalin ünnepélyeket ren- las/totia védszentjévé.
szonvok mintaképét, a leánya sorsáért aggódó,
deltek, s ki későb'i, mint Kati néni is kész
\ cdszeni je a párisi egyetem bölcsészeti gond is édes anyát találó színekkel vázolva, hívolt ellejteni a „Kállai kettős-M.
karának
cs véds/.cntje a csiksomlyói tögimná- ven állította a nézők elé. Intelligens és nyugodt
A szép Katalinok mel'ett azonbar, vannak
játéka, kelb-mes előadása folyton lekötve tarziumnak
is.
híres Katalinok is.
tották a nézők figyelmét.
Ennek
a
tiszteletére
volt
rendezve
a
folyó
E mi történelmünkből hirtelen eszembe
,r
lió
L
)
én
(^sík-Somlyón
tartott
Katalin
bál.
L a k a t o s Anna, a gondosan nevelt, önjut a szegény P o d j e b r á d Katalin, az igaz
Régebben szent Katalin névlordulóját a álló gondolkozású Irma szerepében előnyösen
sigos Mátyás felesébe, kivel azon, mai korban
is nap-nap uián ismétlődő história történt, hogy főgimnázium ifjúsága majdnem csak saját kö- mutatta be magát. Igazán kedves jelenség volt.
S z á s z Károly tanár nagy áldozatot hoszámító es ravasz édes atyja rákötötte egy rére szorítkozva, szerényebb iskolai ünnepélylyel
nagy ember nyakára, ki nem szerette, s ez ülte meg. Néhány év óta azonban, különösen zott a jó ügy érdekében, midőn veszélyes jela/on okból, hogy a felnőtt növendékeknek al legű betegségéből még teljesen fel sem gyó
okozta korai halalát.
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a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagy-

az iparos tanulókkal együtt részesülnének az országos tanitói nyugdíjügy rendezése czéljából
f. évi junius hó 30-án 2»,751. sz. a. kiadott magas méltóságánál s a kir. tanfelügyelő urat kérje meg
az elméleti oktatásbanannak pártoló felterjesztésére.
A felállítandó kő- és márványfaragó rendelete értelmében ugy a kántortanitói, mint a
Gyűlés mindkét előterjesztett indítványt eliskola részére is tehát önálló szakiskolai szer- s. kántortanitói javadalmak összeiraltak és jegyzőfogadja
s az abban foglaltakat határozatul kivezetet kell adni, hogy ebből kikerlllve n könyvileg megosztattak. Miután a püspöki dekremondja,
s a további teendők elintézésével elnököt
tanulók mint Ügyes segédek alkalmazhatók (umok, kanoníka-vizitácziók, továbbá egy az 1872.
és
jegyzőt
megbízza.
legyenek. Növendékei azonban köteleztes- évi november 5-én 3094. sz. a. kelt kegyes főBaka József indítványozza továbbá, hogy a
pásztori
leirat,
mely
szerint
„az
e
g
y
h
á
z
s
z
á
senek az iparos tanoncziskolai oktatásra is
z a d o s s z o k á s a i , m e l y e k k ö z j o g s z e - gyűlés fejezze ki szeretett és nagyrabecsült kerüeljárni.
leti orsz. képviselő nsgos dr. tíyörffy Gyula urnák
Arra a kérdésre pedig, liogy Gyergyó r i n t t ö r v é n y e r e j é v e l b i r n a k , a k á n a tanitói lizelések rendezésekor a képviselőházban
melyik községében állittussék fel, azt felel- t o r i t i s z t t e l a t a n í t ó i t e l v á l a s z t telt magatartása, szavazala, valamint irániunk s
hetjük, hogy erre Gyergyó-Szentmiklós a h a t 1 a n u I e g y e s í t e t t é k az e g y h á z
egyletünk iránt többször megmutatott s beigazolt
legalkalmasabb, ez biztosíthatja legjobban k o r m á n y z á s a a l a t. t" s nem különben keügyszeretete, jóakaratú indulatáért, mint igazi
jövőjét. Ez Gyergyónak forgalmi góczpontjn, gyelmes püspök urunk ö nagyméltóságának ez évi
számú utasil.ásos rendelete laniigybarátnak elismerést kifejező hálás köszönetét.
a készítmények darusítására ez a legkedve- szeptember 5-én
Gyűlés Baka Józsefnek ez értelemben tett
zőbb hely; ennek már van némi városi értelmében — a kántortanitói javadalom, mely külöindítványát általános tetszéssel fogadta, jegyzőnösen
itt
a
Székelyföldön
és
igy
egyházkerüleszínezete: az iparnak természetes melegákönyvre vétetni, és a képviseli! ur tudomására hozni
gyai pedig a városok vagy az ezen színe- tünkben is — kepéből áll, következéskép „m e ghatározta.
o
s
z
t
a
t
l
a
n
"
inditványoztatik,
hogy
jelen
gyűzettel ellátott nagyközségek. Az ásványok
Elnök fájdalommal említi Szabó Antal k.-ujösszegyűjtésére is ez a legalkalmasabb hely lésünk alkalmából, nz elnökség által a legmét'alvi
tanító
és llartis Géza csikmindszenti ifj.
» a tanulók elméleti oktatása semmi költ- lyebb tisztelettel kéressék meg püspök urunk
kántorlaniló
korai elhunytál, s fölkéri ('sobolii
ségbe se kerülne, mert a községnek van ö exczellencziája, miszerint a vallás- és közoktaIstván
k.-újfalvi
tanitót a Szabó és Balló Károly
tásügyi m. kir. minisztériumnál kegyeskedjék kiiparos tanoncziskolája.
csikmindszenti
k.
tanítót a llartis rövid életrajzi
Ha az iskolát Gyergyó-Szentmiklóson eszközölni azt, hogy valamint kettős tisztünk egyadataiknak beszerzése s a jegyzőnek megörökítés
mástól
el
nem
választható,
ugy
javadalmaink
se
állítják tel, akkor a játékszerkcszitő tanműhelyét be lehet szüntetni. Fenntartásának osztassanak meg, hanem a tanitói lizetés rendezé- végett való beküldésére, mint olyanokat, kik a
költségei ugy se állanak arányban a gya- séről szóló 18113. évi XXVI ik t.-cz. 8. §-a értel- megboldogultak életével közelebbről voltak ismekorlati haszonnal. A játékszerrel még a mében „együttesen tanitói lfzetésnek" vétessenek retesek.
Ezek után bemutatja B.illó Károly mindszenti
helybeli piaezon sem tud versenyezni a és nyugdijaink a szerint állapittassauak meg.
k.
tanitót,
Krisló Domokos csatószegi és Márton
külföldi gyártmányokkal: má-s piaezokra
Ha pedig a kántortanitói javadalom „erőszaBálint
csobánosi
tanítókat, mint az egyesület uj
való elktildése pedig tetemes szállítási kosan, mert máskép lehetetlen", kétrészre oszlattagjait.
költségbe kerül. Nagy baja ezen tanműhely- nék, ez esetben méltóztassék püspök ur ö nmga
A gyűlés örömmel üdvözölte, éltette s fonek az is, liogy nem kaphat jól kép- az erdély egyházmegyei kántortanítók nyugdíj
gadta
kebelébe ez uj tagokat, kikben egyletünk
zett tanerőt, azért a primitív állapotból s a alapszabályait ugy módosítani, hogy abba mint
valóban
szorgalmas és munkás ifju erőket nyert.
sablonszeriiségből nem bír kibontakozni.
kántorok jövedelmünk arányához képest rendes
Éljenek!
A kik a viszonyokat jól ismerték, mái- tagokul fölvétethessünk s a szerint nyngdijaztas
Elnök most újból meleg szavakban szól a
kezdetben tudták, hogy ez az iskola nem sunk. Vagy ha ez sein lenne kivihető : akkor a
Gy ergy ó-Szent mi klósra való. Itt olyan ta- legmélyebb alázattal esedezünk a régi usus vissza- tagokhoz s örömmel ad kifejezést annak, hogy
nulók jelentkeznek kik, nem házi ipart, ha- állításáért, mely szerint, ha valamely kántortanító nem tekintve a távolságot, és a/, idj zonlonságát,
nem önálló mesterséget akarnak tanulni s aggkora, betegsége, vagy más egyéb elfogadható a fontos és jól felfogott ügy által vezéreltelve,
e helyett jobb lett volna egy müasztalos ok miatt munkaképtelenné vált, teljes jövedelmének — melyért élnünk s halnunk kell — ily szép
szakiskola. A tapasztalat is azt mutatja, felét élethossziglan élvezhesse, mig másik felére számmal megjelentek.
hogy a játékszer tanműhely után a növen- kántori koadjutor választassék; mert az utóbbi
Köszönetet szavaz kir. tanfelügyelő urnák is,
dékek nagyobb részben mesterségre lépnek, évek szomorú tapasztalatai arról győztek meg, kiben mi nem egy rideg lönnebbvalól, elöljárót,
inert belátják, liogy a játékszer készítése hogy némely pályatársaink, ha mint tanitók az hanem szerelő atyát tekintünk, kit elibe/, hasonló
nagyon csekély keresetet nyújt, nekik.
orsz. tanitói nyugdíjból 300 Irt után ünt—2(io módon, hasonló szerelet lel s nagyra becsüléssel
Ila beszüntetik ezt az iskolát, akkor frttal nyugdíjaztatlak h, — habár ezek közölt környezünk, de nemcsak mi alcsikiak, hanem a
a kő- és márványfaragó iskolának adná a lehetlek olyanok, kiknek összes jövedelmük 500 — kerületében miiködö összes lanitósereg.
község a helyiséget s átvehetné azt a 12. <100 frt. közölt, váltakozott, mint. kántorok egyházi
Elismerés illeti lucze Ignácz pártoló tagösztöndíjat is. melyeket
ezen iskola szolgálataik illán, semmi nyugdíjban nem része- társat. is, a valódi székely alakot, jeles gazdát,
élvez.
v. süllek.
feltűnőséget kellő római zarándokot, jeles lanügylii/.tink azonban püspök urunk legkegyesebb
A BT r
« Y.
atyánk tapasztalt, jóindulatában és reméljük, hogy
Tanitó gyűlés.
ügyünket hathatós pártfogásába venni s minket
I i'ulylalús. |
bizonytalan, mélyen lehangoló, szomorú sorsunkban
Egyik egyleti tag állal a következő indítvány a legkegyelmesebben megvigasztalni méltóztatik.
adatott be:
Baka József a küvelke/.i'í indítványt teszi
köztndomásu, már megtörtént dolog az, hogy
A
folyó hó l.j-án tart nit, megyei közigazgaa vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter urnák
tási bizottsági gyűlésben vallás- és közoktatásügyi
gyúlva, a színpadra állott. Klcinte meg if. lát miniszter nr ö nagy méltóságának idei 38077. sz.
szolt rajta a lehangoltság, de csakhamar bele- alatt kiadóit azon magas körrendelete, melynél
melegedett s a hazalias .l.inos bácsit a maga fogva a tanítói járandóságok egy részét képező
valóságában szemünk előtt láttuk Gyönyörköd- földbirtok katasztrális tiszta jövedelme a változott
tünk is benne.
viszonyuknak megfelelőleg bizonyos százalékkal
S z e n t - l m r e y M. pompás áüestó volt, emeltetni czéloztatolt., tárgyaltalván, a bizottság
élénken színezett és hol szerepe mcgkivánia, a régi kataszteri becslést minden százalék hozzáérzelmesen játszott.
adása nélkül meglaiiaiidónak mondotta ki a tanitói
B e c z e Kndre is jól megállotta helvét, járandóságok most folyamatban levő felvételénél.
daczára annak, hogy az Erdey Zo!tán-lélc szeEzen határozat állal az alcsiki kántortanitói
rep nem az ö temperamentumához való.
S á n d o r Gé/.a a belső szolga szerepét kai tagjai, kiknek járandóságai egy részét az úgyoly hiven teljesítette, hogy a közel jövőben nevezett. kanouika porczió vagyis földbirtok képezi,
számithat a tiszttartóságra.
nyugdíjaztatásuk esetén érzékeny rövidséget szenM a d á r Jóska pompás asztal inas volt.
vednek, mely mialt, valamint a már megtartott
A közönség az összevágó, szép előadás eljárások alkalmával egyenkint jegyzőkönyvre adott
majdnem minden egyes jelenelénél elismerésé- felszólalással éltünk, ugy most testületileg a legnek cs tets/.esenek adott kilcjezési, a szereplőket
zajosan megtapsolta és viharosan megéljenezte. határozottabban felszólalunk.
A nöi szereplőket a rendezőség gyönyörű csokKétségtelen ugyanis, hogy a használatunkban
rokkal tüntette ki.
levő löldbirlok jövedelmezősége talaj javítások,
Az előadás végén az összes szereplőket és belterjesebb mivelés és saját kezelés mellett, tetea rendezőt is kihívták.
mesen nagyobb, mint a régi katasztrális becslésben
Az előadást lánczmulntság követte ; egy megállapítva van, hol egy hold első osztályú szántókis baj volt, hogy a nők kevés számmal voltak,
de épen ezért annál jobban mulattak, ki tân- földnek tiszta jövedelme alig van 3 frtban s ugyanczoliák magukat azok helyett is, kik nem je- annyi első osztályú rét tiszla jövedelme 3 frt CO
lentek meg.
krban megállapítva, holott ezen területek köztu. A mulatság az internátus javára volt ren- domás szerint tényleg 3-szor, 5-szür annyi tiszta
idezve.
jövedelmet adnak lo évi átlagos számítás szerint.
A minden tekintetben szép siker a renUgyanazért indítványozom, hogy határozza
dezőiéget dicséri.
T

barátot, a tanitók kedves barátját, ki örömmé!
szakít, egy napot, hogy a tanitók körében lehessen
s tanácskozásaikat, közös ügyeik elintézését hallhassa.
Ezek után elnök a gyűlést d. u. 3 ,3 órakor
bezárta.
Az ebédel a vendégszerető házi gazda asztala
szolgáltatta, hol a még rendelkezés alatt levő pár
órái kedélyes élénk és barátságos társalgásban
töltöttük. Természetesen pohárköszöntők is hang-'
zollak el, a kir. tanfelügyelő, Gergely József, Tódor István és lucze Ignácz által, mely utóbbi a
kozmásí tanitót egy szellemes toaszlban éltette
derekasan.
Isten békéje és szerei ele honoljon közöttünk.
Tamás Imre,
i. egyL jegyző.
L KY K
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Iskola szentelés.

C.dk-Kzentinártnn, 1893. nov. 27.
Csikszentmárlon és Csekefalva két polgári,
de egy hit község palotaszerii emeletes uj iskolát
f. é. november hó 2(i-án benedikálla föl. Búzás
Mihály kerületi föesperes és helybeli plébános ur.
Az ünnepélyt az egyház által előirt szeri artis
szerint nagy mise előtt a templomban „Veni Creator SpíriluV-szal velle kezdetéi. Inneu harangzúgás és keresztlobogók elővitele mellett, szép
körmenetben vonult a nagyszámú hivő közönség
az iskola épületéhez, melynek előbb főbejáratánál
azután egyik legnagyobb tantermében végeztetett
a szent ténykedés. A mi a többi közt leginkább
meghatott mindnyájunkat, az vallásuuk jelvénye,
a szent keresztnek a tanterein falára történt feltűzése vala. Ez, s ugy az épület tornyocskája
feletti kettős kereszt — habár a homlokzaton még
el a gyűlés, miszerint, a lennebbi ránk nézve sé- nincs is felírva — mntatja, hogy ezen épület nem
relmes határozat megváltoztatásáért kérelmezzen lehet ejyéb, mint „róm kath. iskola" |

November 29.

CSIKI

Most a helybeli kántortanítónak egy alkalmi
hála faeke ntán „Nyujsd ki mennyből kegyes
Anyánk" zengedezése alatt visszatért a proczesszió
a templomba, hol ugy az ünnepi beszédet, mint a
nagy misét asszisztencziával fűt. főesperes ur

végezte.

Bátran el lehet mondani, hogy kevés község
dicsekedhetik oly nagyszerű és a legfokozottabb
igényeknek is minden tekintetben megtelelő iskola
épülettel, mint Csikszentmárton-Csekefalva hitközség; mert a négy tanteremmel és két tanítói lakással birú díszes épület a belső berendezésen kívül mintegy 30.000 forintba került, mely összeget
Isten-é legyen a dicsőség — egyedül a tan- és
nevelésügyet igazán szivén viselő derék bitközség
szolgáltatta: Elismerést köszönetet érdemelnek
a t. községi elöljáróság egyes tagjai és mindazok,
kik ezen népnevelési intézet fölépítése körül híven

fáradoztak.

Este népies tánczmulatságot rendezeti a két
polg. község derék elöljárósága, melyen oly nagyszámmal voltak jelen a székely atyaliak, hogy a
112 négyszögméter területtel biró nagy tanterem
zsúfolásig megtelt.
Isten velünk és ügyünkkel !
Jeh-nmU.
I
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Csikmegyei füzetek.
V i t o s M ó z e s Szentkirályon lakó nyugalmazott róm.
kath. lelkész a fentebbi czimén a jüvíi év elejétől kezdve
egy füzetekben megjelenő müvet szándékozik megindítani,
melyben vármegyénk földrajzi, természetrajzi és néprajzi
szempontból való leírására és történelmére vonatkozó, általa
majdnem 7 éven keresztül hangya szorgalommal g\ ojtott adatok látnának kellő feldolgozásban napvilágot. A füzetek havonkÍDt jelennének tueg
ivre terjedő iiagysigban. Az
egész mii két főrészből állana, az első rész t'sikmegve leii'álát. a második t'sikmegye történelmét tartalmazná.
Kzeknek kiegészítésekéi» kenőbb következnék egy harmadik rész is, melyben az egyes hit- és polgári községek,
továbbá vármegyénk nevezetesebb i-saládai, jelesebb és tek in
télyeaebb egyénei lennének leirva megfelelő tőrtenehni és
életrajzi adatok kíséretében. Az eg.-sz munka •> 3 év alatt

je tennék meg.
A leiró réiz l'őb'j szakaszai A honf.iglaiás. l'iikmegve
ueguevezése. A hegységek, szórótok és barlangok. A megjé
ben létezett várak, sziklavárak és ei'iditvmyek. A síkságok,
tolj óv izek, tavak Az égalji és geológiai viszonyok. ( sikmegye
faunája. Bórája és ásványai. A löhlmivelés ijiar es kereske
delem. A megye területén léie/.o bán.ák, ástányos lornisok
éa fürdők. A lakósok ismertetése a nemzetiségi, vallási és a
foglalkozási viszonyok szerint. Népviseletek és népszokásuk,
A uiegye .ziinere. pecsétje, székhelye, közigazgatási szervezete. A kültiubözö hivatalok és tanintézetek személyzete. Az
egyházi szervezet sth. Blh.
A történelmi rész lelöielné a vármegye történetét a
hnoeredetu székelyeknek Ázsiából való kijóvelelilktol kezdve
egész napjainkig, lelsoridván azoknak hosszít ezer éven át-

vitelt dolgait.

A mii ára a lehető legmérsékellebh. a mennyiben egy
lozet pedig esak 20 irta

igén évfolyam 2 fii 40 krba, egy
kerülue.

A szerző az aláírási iveket j n ö hó elején kübli szét.
addig is lapunk kiadójának l iy ii r g t j a L a b M á r t o n n a k
könyvkereskedésében az előtizeiések ellogailiatnak.
A mii egy levelezési lappal is megrendelhető.
K vármegyénkre vonalkozulag igen érdekes és sok
tekintetben hézagpótló munka megjelenése a kellő számban
jelentkező előtizeioktól létén fellelelezve, felliitjuk rá vár
luegféuk közönségének becses ügyeimét és a saját kérésüuket
i t a szerzőjéhez esatolva, felhiviink uiindenkit, kinek mó ljában
élt, hogy az érdekes müvet megrendelni s igy annak ininélrótidebb idő alatt való megjelenését elősegíteni szíveskedjek

Tisztelettel kéljük azon
előfizetőket, kik hátrálékban
vannak, előlizetésük mielőbbi
beküldésére.
K Ü L Ö N F É L É K .

— Áthelyezés, 1'dvarhely- és ('síkvármegyék
eddigi közszeretetben álló pénzügyigazgatója Iteinbold Olivér hasonló minőségbeli Nagy-Enyedre helyeztelelt át. Utódjául a jeles képzettségű jelenlegi
pénzügyigazgató helyettest Stratzinger Emilt emlegetik, ki az itteni viszonyokkal is teljesen ismerős lévén, kinevezletése állal mindkét megye kü
z3nségének várakozása és óhaja teljesülne.
Esküvők. B o d ó József ('sikszentimre,
Csikszentsimon és Csikcsatószeg fiatal és munkás
körjegyzője folyó évi november hó 26-án esküdött
örök hütéget csikszentimrei birtokos, özv. Csató
MAténé kedves leányának, Katalinnak. Az eskelési
szertartást az örömanya házánál gazdag lakoma
követte, melyen nagyszáma vendégsereg vett részt.

LAPOK

Bddogság és szerencse kisérje a szép frigyet. —
Kézdivásárhelyi Zsigmond Gergely ifjti és szorgalmas kereskedő folyó hó 20-án vezette oltárhoz
gyergyó-njfalvi Jánosi Erzsike kisasszonyt, ö/.v.
Jánosi Jánosné szeretetreméltó, kedves, szép leányát Gyergyó-Ujfaluban.

48. szám.
ria dalkör végelgyengülésben kínlódik. Felépüléséhez, mint azt szakértők is konstatálták, semmi
remény. A baj heves torok bántaluiakkal kezdődött, a mi legelőször is a basszuson ütött ki s
liilietlen gyorsasággal a többire is átterjedt. Daczára a gyakori öblögetésnek s a nagy mértékben
elfogyasztott torok-borviznek, semmi javulás sem
állott be s a katasztrófától minden perezben lehet tartani. Fájó szívvel bár, de meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy a kedveuez nem sokára megszűnik lenni s csak egy fájdalmas érzés
marad szivünkben. A kellemesen eltöltött órák
kedves emlékei, egy-egy kiszáradt szomjúhozó torok, egy elvesztett sziv fájó érzései lesznek az
örökség, melyen az utódok osztozkodhatnak. A
megboldogulandónak hűlt tetemei annak idején az
örmény szertartás szerint fognak beszenteltetni s
az örök nyugalomra helyeztetni. Amor, Orplieus
és Baclius örködjenek porai felett! A karmester,
mint atya. Elnök és alelnök, mint apósok. Soprán
és alt, mint leányai. Tenor és basszus, mint fiai.

— Sport. A téli időjárás beálltával a csíkszeredai korcsolyázó-egylet is megtartotta rendes
közgyűlését, melynek határozatai közül kiemelendő
egy tánczestélynek az idei évadban való rendezése
az egyleti vagyon gyarapítására. ítészünkről ez
eatélynek sok sikert kívánunk, méltatva a cnélt, mely
a gyűlésen kifejezésre talált, hogy bár szerény
anyagi eszközökkel, de nemsokára sikerülhet, eddigi takarékosság mellett, egy jégpályának alkalmas lelket vásárolni, melyen a korcsoly ató megásva s a többi terület liefásitva, télen a jégsportnak otthonul, nyáron pedig közsétahely ül szol— Ruhakiosztási ünnepély. A gyósztiniklósi
gáland.
szegény
tanulókat segélyező egyesület szokásos
— A tanító-jelöltek ünnepélye. A csiksomlyói
ruha
kiosztását
deczember 6-án szent Miklós püsróm. kath. tanítóképző intézet ítjusága folyó hó
22-én az intézet védő szentjének, szent Cziczellé- pök napján fogja megtartani. A kiosztást kedélyes
nek tiszteletére a képezde zenetermében akadé- mulatság fogja követni, a melynek jövedelme az
miai ünnepélyt rendezett. Az ünnepély délután 2 egyesület javára fog fordíttatni.
inakor az ifjuság énekkara által ügyesen és szabatosan előadott indulóval vette kezdetét, melynek
— Értesítő. A c s i k s o m l y ó i f ő g i m n á végeztével Szabó István harmad éves képezdei nö- z i u m ifjúsága által az internátus segélyző alapja
vendék lépett az emelvényre és szent Cziczellének javára folyó évi november 25-én rendezett estély
életét főbb vonásokban vázolván, az ünnepélyt megnyitotta. Ezután ismét az ifjúsági énekkar adta bevétele: 127 frt 2o kr. Felülfizettek: Imets F.
elő Pobay István „Leszállt az éj" czimil szép da- Jákó 5 h tot, Mikó Bálint 4 frtot, Bálint Lázár és
lát. A műsor 4-ik száma alatt Pál Sándor harmad Veress Antal 2 - 2 frtot, Madár Imre, Hary (jiéza,
éves képezdei növendék szavalta el Pály Kdének Hodor András, Petres András, Bándi Vazul, (iergely
„Szent Czeczillia napján" czimü költeményét, a György és Czikó Sándor l—1 frtot, Lakatos Miszép költeményt megillető színezéssel és hangulattal. Igen sikerűit a Pál Sándor és Simon Lőrincz hály 50 krt és Salamon Alajos 40 krt. Fogadják
állal előadott kettős dal is, melyet hármoniumon a nemes szívű adakozók intézetünk hálás köszöLászló Ödön harmad éves növendék kisért. Kő netét. Cs.-Somlyón, 1893. nov. 27. K a s s a y Lameny <>yii!a harmad éves növendék „A valesi bár- jos, az internátusban felügyelő tanár. — (' s i kdok" czimü költeményt szavalta el, Bartha Sándor, T a p I o c z á n f. hó 25-én a szent Lőrincz oltár
I'etres Sándor, Éltes Lajos és Pánczél József növendékek pedig hegedűn kvartettet játszottak. és szobor javára tervezeit bál a véletlenül fellépett
Erre az ifjuság énekkara Fischer „Erdei rózsád- himlő miatt hatóságilag be lett szüntetve; azonban
ját énekelte, azután pedig l-Vjér Ignácz orgonán kitűnt, hogy nem oly ragályos, a minőnek az kezpréludiiiniol adott elö. Említésre méltó II >kor detben a legfelsőbb hatóságokhoz bejelentetett.
(íyörgy szavalata is, ki Vörösmarty .Mihálynak Ennél fogva a bál megtarthalása utólagosan enge,A szegény asszony könyve" czimü költeményét
mulatta be. l'gy szintén Szabó Istvánnak Kovács délyeztetvén, daczára a sok iutrikának — helyi
(lábor kísérete mellett előadott ,.Eelliö úszik az viszonyainkhoz mérten — elég jól és fényesen siég alatt" czimü szép magánéneke is. Ez utóbbit került. Az összes bevétel volt <H frt 80 kr, az
nieg is ismételtették. Az utolsó szám az énekkar összes kiadás 29 frl. ül kr s igy a péuztári maállal előadott „Mazur" volt. Végül még Földes radék a jótékony czélra :>J frt 29 kr. Felülfizettek :
József intézeti igazgató intézett néhány köszönő
szól a közönséghez. Az ünnepélyt, szép szánni és Murányi Kálmán, Kovács Mihály és Zöld Antal
díszes közönség hallgatta végig s az ifjúság törek- I — 1 Irtot, Jakab Lajos, László János, Holló Anvését minden egyes szám illán zajos tapsokkal és drás, liokor Mária. László Antal, László Péter és
étjeitekkel jutalmazta. Az elért szép siker egyaránt Kovács Mózes 50 -50 krt, Csató Ignácz 10 krt.
dicséri a szorgalmas ifjúságot, a derék tanári kart Isten tizesse meg.
s ezek között P. Dávid Samut, az intézet jeles
— Köszönetnyilvánítás. Ez ulon mond köszözenetanárát.
netei
a zsögödi tiizkárosultak javára rendezett
— Eljegyzés. Ii n 11 r e s Vilmos, a Teutsch
„házias
t.ánczestély" lánczrendezö bizottsága Élthes
1;. József segesvári nagy czég képviselője, közeJakabné
urnö ü nagyságának a szép és díszes
lebb tartotta eljegyzését L u k á c s Ilona kisasz
rendezői
jelvényekért,
melyek nemcsak hogy a kászonynyal, gyergyóalfalvi birtokos és kereskedő
rosultak részére anyagi megtakarítást jelentenek,
Lukács Márton kedves és szép leányával, Gratuhanem egy szép emlékül is szolgálhatnak a rendelálunk hozzá !
zőknek. Nemkülönben szives köszönetét fejezi ki
— A csikmegyei gazdasági siesigyár-szöveta bizottság Hary Géza, Nagy Gyula kereskedő
keiei ügye. E lapunkban már sokszor emlegetett,
uraknak és Györgyjakab Márton urnák, kik, az
fontos közgazdasági ügyben megindított mozgalmat,
előbbiek a terem díszítéséhez szükséges anyagokat,
mely vármegyénk csíki i eszében egy gazdasági
Györgyjakab ur pedig a nyomtatványokat teljesen
szeszgyár felállítását czélozta
uiint sajnálattal
ingyen bocsátották át a rendezőségnek. A tánczértesülünk — legalább egy időre elejtették. Az
terniet ingyen kapta a rendezőség, köszönet ezért
alapitók mnlt héten fartőit ülésében számba vétettek
a bérlőnek, Welhuannénak.
az aláirt üzletrészek s miután ezek csekély száma
miatt a szeszgyár felállítása még távolról sem re- - Nyilvános számadás. Nyugta. Alulírtak
mélhető, az ügyel egyszerűen levették napirendről elismerjük és pedig: Én Kacsos István, bogy a
és elhatározták, hogy a befizeletl összegekel tu csikzsögödi lü/.károsultak javára 1393. évi november
lajdimosaiknak visszaadják. E fontos közgazdasági bó 18-án Csik-Szeredában rendezett bálon befolyt
kérdés megoldása tehát, más idők és más emberek löl frt 01 kr tiszta jövedelemből 30 frt, irva harszámára vau fentartva.
mincz frtot. Én Gál Ignácz saját részemre 30 frt,
— Gyergyószentmiklósi dráma ige nélkül. irva hartnincz frtot és Salló József nevében 20 frt,
Hogy felszegen, alszegen vagy talán épen közép- irva busz frtot. Én Gál János 25 frt, irva huszonöt
szegen törtéut-e ? uiég eddig nem tudjuk s az idö fi tol, én Itani József 40 frt, irva negyven frtot.
is bizonytalan, sőt a dráma hőseinek a neveit se Én Dani Ferencz 36 frt 01 krt, irva harminezhat
tudhattuk meg; azonban hogy meg kellett történ- forint ol kii a báltrendező bizottságtól a mai nanie, az bizonyos, meri a szóbeszédben erősen
taríja magát a hír s a legérdekesebb, hogy a drá- pon átvettem. Csik Szeredában, 1 «93. évi november
mában egyetlen ige sincs. Tessék csak meghall- 22-én. Előttünk Gőzsy Árpád, Gergely Andor,
gatni, hogy a hős szavaival előadva, mikép szól Molnár Ákos. Gál János, f Kacsos István, ált.,
ez. Tinócskákat az istállóból ki, a csűr mellé Dani József, f Gál Ignácz, f Dani Ferencz. ált.
hátra; a szomszéd kutyája neki a tinóeskákuak ; (iergely Andor. Lapunk mult számában hoztnk
s én neki a kutyának; de a szomszéd is oda egy azoknak névsorát, a kik felülfizeltek a csikzsögödi
nagy fával, s mű kelten essze: . és én es elöl
és ö es hátul; . s a tollasok is oda s uiünketa lüzkárosultak javára rendezett házias tánczestélyen,
kiegészítjük még e névsort a következőkkel, kik
dutyiba bé.
— A gyergyószentmiklósi haldokló Hilária. utólag fizeltek felül: Czikó János, dr. Szász KáAlulírottak mélyen megszomorodott szívvel jelentik, roly orvos, Máté erdész, dr. Betegh Antal, dr.
hogy a mnlt év őszén nagy remények közt és Molnár László 1—1 forintot.
szalma-görögtQz fénye mellett megszületett Hilá-

CSIKI

November 29.
— Végtárgyalás. Casns-e. vagy vétkes gondatlanság? e két fogalom kellékeit vitatták folyó
hó 24-én a helybeli kir. törvényszék végtárgyalási
termében vádhatóság és védő ! Pozitiv alakot pedig
e vitának a lapnnk 35-iki számában leirt eset adott.
Gálfalvi Zoltán gyergyószentmiklósi aljárásbiró meglőtte Fülöp István gazdatisztet, mint a törvényszék
büntető birósága Ítéletében kimondotta: vétkes
gondatlanságból s ezen tényéért elitélte vádlottat
1 évi fogházra és néhai családjának tartásábau
600 frt évi díjfizetésére kötelezte. Vádlott felelibezést jelentett be, a vádhatóság képviselője pedig
fentartolta erre nézve nyilatkozati jogát, Uartba
Ignácz kir. ügyész remek indokolását s a vád
előtti védelmet igen nagy érdeklődéssel hallgatta
a végtárgyalási termet zsúfolva megtöltött intelligens közönség; s ezúttal publikumunk szokatlan
érdeklődést mutatott a külömben sokszor jeles lélektani elméletekkel gazdagító s ezúttal is oktató
törvényszéki tárgyalás iráut.
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A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csíkmegye árvapénztára végrehajtatönak k.-altizi Barnád György s társai végrehajtást szenvedő elleni
98 frt 33 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék
(a csikszlmártoni kir. járásbíróság) területén levő
k.-altiz és felliz község határán fekvő a k.-altiz
és fellizi 525. sz. tjkvben foglalt.: 763., 764 hrsz.
alatti 105 frt, 7flit. hrsz. alatti 23 frt, 78«. hrsz.
a. 46 frt, 1209 a ., 1210. hrsz. a. 20 frt, a 3269.
hrsz. a. 5 frt, 3iil0. hrsz. a. 2 frt, 4322. hrsz. a.
6 Irt, ft.'531. hrsz. a. 32 írt, 5666,—5668. hrsz.
a. 17 frt, 3274. hrsz. a. 8 hl, 6980. hrsz. a. 38
frt, 7083. hrsz. a. In frt, 8992., 8993. hrsz. a.
— Bérkocsi tulajdonosok figyelmébe. „A borszéki fürdőigazgatóságának'1 lapunk mai számában
17 frt, 9348. hrsz. a. 1 frt, 11450. hrsz. a. 2 frt,
megjelent hirdetésére nézve felhivjuk a bérkocsi
12987. hrsz. a. 2 frt, 14(15. hrsz. a. fi frt. 3660.
tulajdonosok Ügyeimét, óhajtván, hogy a gyorskocsi
hrsz. a. 2 frt, 3t<34. hrsz. a. 33 frt, ft273. hrsz. a.
vállalat kiadása sikerüljön a fürdővendégek érde31
frt, 54 5* 54 59. hrsz. a. 44 frt, 6046. hrsz.
kében is, de különösen felhivjuk a ügyeimet azért
a. 6 frt. U875. hrsz. a. 4 frt, 7023. hrsz. a. « frt,
is, mert értesülésünk szerint mennyiben a gyorskocsi ügy külső vállalkozás hiánya miatt nem lé7129. hrsz. a. 18 frt, '.i28l., 9285. hrsz. a. 50 frt,
tesül, az igazgatóság házilag fogja a kocsikat
9783. hrsz. a. 1'! frt, 125HÍI/.J., 12510. hrsz. a.
beállítani, a mi nem lesz épen előnyös a bérkocsi30 frt, 14274., 14275. hrsz. a. 30 frt becsértékü,
sokra nézve. A mit egyes meg nem tehet, azt megAlbert
Máté.
Koncsag
István.
az 14'.!8. sz. tjkvben foglalt. 3933. hrsz. alatti 92
teheti a társulat, bérkocsi tulajdonosúk szövetkezk. tviró.
tiirii.
zenek sajó alkalmat ragadják meg, vállalkozzanak.
Irt becsértékü és az 157;». sz. tjkvben foglalt
Sándor Izsák.
14421., 14426. hrsz. alatti 5o frt becsértékü egész
kiirii'jt.vzö.
— Ternó. Igen valóságos lernőt csinál az, 1 — 1
a ki a „Szabad Szó" czimü politikai napilapra
ingatlanokra az árverést a fennebb ezeunel megelötizet. K lap, mely szines képeivel első volt a
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a
világ sajtójában, bámulatos és hihetlen sok előnyt
lennebb megjelölt ingat lanok az 1893. évi deczember
nyújt előfizetőinek. Első sorban ad naponként
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint hó 16-ik napján délelőtt 9 órakor K.-Alliz község
|K>uipás szines képpel illusztrált, minden irányban
&z igazat kimondó, mindenről kitűnően értesült telekkönyvi hatóság közhírré leszi, liogy Kiss dá- házánál megtartandó nyilvános árverésen a meglapot két-három regénynyel a legjobb Íróktól. K nos hagyatéka végrehajlatónak Dobrán I'éter a állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
regények közül kettő könyv-alakban jelenik meg Jánosé végrehajtást szenvedő elleni 200 frt tökeÁrverezni szándékozók tartoznak az ingallanok
és az egyik szines képpel vau illusztrálva. Ad to- követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében becsárának K»u „ ál készpénzben, vagy az 1881. LX.
vábbá hetekint „Koszorú" czimü gazdagon illusz- a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság területén t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal számított é<
trált szépirodalmi Jietilap és „Kalapács" czimü lévő a remetei 2 2 0 é s 22oi;. tjkvben 14,217., az 1 Ss |. évi november hó l -én 3333. sz. a. kelt
éczlapot pompás karrikatlírákkal. Minden negyed- 14,21!»., 14,221., 14,228., 14,22!»., 14,230. hrszámok igazságügy-miniszteri rendelet. 8. §-ában, kijelölt
éves előfizető'kap ezen kiviil egy kötet becses alatti ingatlanokra az árverést 311 Irt 15 krban óvadékképes értékpapírban a kiküldőit kezébez
szépirodalmi müvet legjobb Íróinktól tetszés sze- ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és letenni, avagy az 1*81. l.X. t-cz. I7u. §-a értelrinti választásban. Úgyszintén egy gazdag tartalmú bogy a fennebb megjelöli ingatlanok az 1893. évi mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elés minden tudnivalót, magában felölelő naptárt. De deczember hó 22-ik napján délelőtt 8 órakor Vár- helyezéséről kiállítót! szabályszerű elismervényt
a mit egyetlen egy magyar lap még nem nyújthat, hegy községházánál megtartandó nyilvános árve- álszoigállatni.
ad a „Szabad Szó" előfizetőinek oly fényes és résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
nagybecsű ajándékot, mely minden magyar csa- fognak.
Kelt Csík-Szent márt onon, 1893. szeptember
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlaládnál hazatias örömet log okozni. A „Szabad
Szó" ugyanis hogy viszonozza a magyar olvasó- nok becsárának lo° 0 -ál készpénzben, vagy az 1*81. hó 12-én.
O r b a y
^ á t y d u »
közönségnek azt a rendkívüli pártfogást, melyben évi l.X. t.-cz. 42. íj ában jelzett árfolyammal szákir. jtiiró.
fennállásának aránylag rövid ideje alatt részesült, mított és az IH81. évi november hó 1-én .1:133. sz.
elhatározta, hogy minden elölizetönek, ki legalább alatt kelt. igazságügy miniszteri rendelet. 8. § ában
Sz. 1907 —93.
három hónapra tizet elő a „Szabad Szó"-ra egy kijelölt óvadékképes érték papírban a kiküldött
cz. 170.
„Magyar Történeti Albnnr'-ot ajándékoz. Kz al- i kezéhez letenni, avagy az l*nl. l.X.
Árverezési hirdetmény.
bum, mely magyar történetnek egy kitűnő iró §-a értelmében a bánatpénzének a bíróságnál eliiCsik-Gyimesközéplok- és Kelsőlok községek
által irott részét foglalja magában, ötven szines leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer- képviselő testületének IH!t3. november 11-én hozol
képpel van illusztrálva, melyek mindegyike egy egy vényt álszolgáltalni.
együttes határozata szennl. a magas kormánytól
remekmű. Az egész mii kiálitása, valóban pazar 1
Kell (iyergyó-Szenlniikl.'.son, 18n3. évi október bérbe veit, kizárólagos szesz italinérési jogosultság
és bátran elmond hatjuk, hogy magyar történet ily hó J2ík napján,
1893. deciember 2-án delelött 9 órakor Gyimespompás, diszes kiállításban még nem jeleni meg.
középlok községházánál, nyilvános árverezésen a
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
A „Magyar Történeti Album" természetesen
legtöbbet ígérőnek albérletbe fog adatni. Bérlőre
aranyzott diszkötésben lesz, ugy hogy diszét lógja
KIÖllő
I g n á c z
bizalik a fogyasztási adók beszedése is.
képezni még a legelőkelőbb szalonnak is. A „SzaKikiáltási ár a két község egész területére,
kir. aljáláiliilYi.
bad Szó" ily sokat csak azért nyújthat olvasóinak
2(íö7 frt 90 kr.
mert példátlan az a támogatás, melyben a közönKötelesek árverezni kívánók a kikiáltási ár
ség részesiti. A „Szabad Szó" ma Magyarország Sz. 41155—18ÍI3.
10%-át az árverező bizottság kezére letenni.
legelterjedtebb és legkedveltebb lapja. Nem is
llkkvi.
Kgyéb (eltételek Gyimeslelsőlok község hácsoda. Az itt folsoroltakat megkapja az olvasó, ha
zánál és Gyimesbiikkbeu a körjegyzőségnél bármi3, mond: három forinttal előfizet egy évnegyedre
kor megtekinthetők.
bármely naptól kezdve. Most tehát kérdezzük a
Gyimesközép- és felsölok elöljárósága, 1893.
A
gyergyószentmiklósi
kir.
járásbíróság,
mint
„Szabad Szó"-ra előfizetni nem valóságos ternó-e?
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy Csikinegye november 11.
végrehaj tatónak dr. Szentpéteri Kristóf ügyvéd Rusz S. János, j Tankó János, felsöloki biró
Szám 59—1893.
kcirjejţj /n.
úllalam ti n 3 z uévirú.
mint kirendelt ügygondnok által képviselt Groszu
András és társa végrehajtást szenvedő elleni 25 3—3
Antal János, középloki bíró.
,
frt telepitvényi váltságtöke követelés és járulékai
Csik-Delne község képviselő-testületének I iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör1893. november hó l(i-án hozott határozata I vényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság)
Csik-Szentmárton és Csekefalva községek tulajdonát képező s a Il ik határrészben fekvő „Aklosi és Tölgyesi" korcsma házak felsőbb hatóság
rendelete folytán 2 (két) egymásután következő
évekre, azaz ls94. évi január hó 1-től 1895. évi
deczember hó 31-éig a feltételek alapján folyó évi
deczember hó 16-án délelőtt 8 órakor a két község
hivatalos házában nyilvános árverezésen a legtöbbet
Ígérőnek haszonbérbe fog adatni.
1. Kikiáltási ára az „Aklosi" korcsma háznak (io frt.
2. Kikiáltási ára a „Tölgyesi" korcsma háznak
90 irt, melyeknek 10'Vát kötelesek árverezni
szándékolok oz árverezés megkezdése előtt az
elöljáróság kezéhez lefizetni, Írásbéli zárt ajánlatok
az árverezés megkezdése előtt, bánatpénzzel ellátva
szintén elfogadtatnak, az árverezési feltételek a
körjegyző irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
A két község elöljárósága
Csík-Szent márt on és Csekefalván, 1893. évi
november hó 17-én.
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Hirdetmény.

A borszéki fürdővendégek szállítása végett beállítandó „gyorskocsi" vállalatig verKivett kizárólagos szesz italmérés, jogosultság ,sz. 3083., 3084. hrszra az árverést 200 frtban
senytárgyalást hirdetünk.
I O l y o e v i d e c z e m b e r l i ó 1 4 - é i l d é l e l ő t t i I ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte,
Kvi szubvenczió fiOO frt.
10 órakor Csik-Delne községházánál az és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1893.
Kötelesség : napontai közlekedés julius
1894-ik évre nyilvános árverezésen a leg- évi deczember hó 2-ik napján délelőtt 9 órakor
Felső-Tölgyes község hivatalos házánál megtartandó és augusztus hónapokban. Borszékből és
többet ígérőnek albérletbe fog adatni.
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron Szász-Régenbői indulva 2—2 kocsival.
Ugyanez alkalommal albérlő a bor-, alól is eladatni foguak.
Szállítási árak a régiek.
sör-, ezukor- és husfogyasztási adó beszeÁrverezni szándékozók tartoznak az. ingatSzerződési idő 2 év.
dési jogával meg fog bízatni.
lanok becsárának 10°„-át készpénzben, vagy az
Felhivjuk vállalkozni szándékozókat,
Kikiáltási ár 700 frt.
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított
és
az
18*1.
évi
november
hó
1-én
3333.
'»°!?y
ajánlataikat alattirt igazgatósághoz 60
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási
sz.
a.
kelt
igazságügymiiiiszteri
rendelet
8.
§-ában
frt
bánatpénz
csatolása mellett adják be folyó
ár 10°/o-át az árverezés megkezdése előtt, nz kijelölt óvdékképes értékpapírban a kiküldött keévi deczember hó 15-ttg.
árverező bizottság kezéhez letenni.
zéhez letenni.
A szerződés részletesebb föltételei iroAz erre vonatkozat többi feltételek árKelt Gyergyó Szentmíklóson, 1*93. évi szept.
dánkban
betekintlietők.
verezés napján lógnak megállnpitatni.
hó 15-ik napjáu.
Az elöljáróság:
Borszék,
1893. november hó 25-én.
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint
CBÍk-Delnén, 1893. november 17-én. telekkönyvi halóság.
A fürdő és üzlet:
K i m Dénes,
Benti Dénes,
3CÖ1K5 I g r u á c z
Siklódy Imre,
Puskás István,
kjegvisfi.
2 -2
k. blrú.
kir. aljbiró.
b. igazgató
1- 2
Nyomatott Csik-Szeredában 1893. a laptalajdonos és kiadó űyörgyjakab Márton könyvnyomdájában.

pénztárnok.

Melléklet a ,C S t K I L A P O K " november 29-ik számához.
N Y I L T I É R.*)
Válasz Hochschild Lajosnak.

".> évre az engedélyt megadta, megfizetve dijait a zatba került nekem minden tekintetben; ha vájjon
kincstárnak is nyugták mellett.
támadómnak egy ily kitűnő masszív, robbanó elháK. L. tanyáján egy asztag zab szénával volt ritóval ellátott, a kornak megfelőleg ujabb gyára
Elhallgattam békében mind három megtámafödve, biztosan közte pihe volt, mi szikrát fogott lenne, hogyan lehetne beszélni vele; megrakná a
dott aljas, hazug rágalmazásait, bogy gépem rozés kigyuladt, tiszttartóm azonnal szivattyúval és lap minden oldalát, hogy ő milyen ember és az
zant. Én igaz egy jó emberemnek adtam kettőre
kézzel öntöztette a többi bogját, az által is meg- ipart mennyire elésegili.
informácziót s kértem szíveskedjen megválaszolni,
érkezett segítség által mind meg mentetetett, csak
D; azt hadjuk. Ezen gyár évenként szeszmeg is tette érettem, sértegetéseit nem akarom
nekem volt a meggyúlt asztaguak rakva nebány adót 37 ezer forintot tizet a kincstárnak, akkor
többé hallani, azért én magam teszem harmadik
szekér árpám, a cséplöhöz tartozó szivattyú és mi lehet a forgalom s abból mit kap a szegény
aljas czikkére a választ, ngy az egész támadátöbb kád viz kéznél volt és fogadott szekér hor- nép, neki csak tized része köszönné Isten fizessésaira, hátha ezen egész egyszerit toll és fogalom
dotta a vizet, a vetőnél megláttam a gyulást, egy vei, mint nekem teszik, akkor még jobban kiegyemegingatja igazságos sziklavárát, melyikünk a
pár perezre a kis lovammal, cselédeimmel ottan nesedne.
cserben marad, az legyen egy bitvány gazember,
voltara K. L.-nál a cséplést helyesen elvégezték,
Ha ön a közjónak oly nagy embere, az én
örökre maradjon fejére.
azután Merza Kristóf urnái egyeseknek is, onnan rovásomra, ellenem lázitja a népet, kérésére, hogy
Támadása oka nem tudom mi lehet, az-e, mentek Orel Máté úrhoz, cséplés kezdetével kint nem lehetett bár 30 frt segély pénzt közelebbi
hogy Pál Gergely ur által 188">. junius 6-án sok jártam, ott találtam az öreg urat, hol a legjobb képviselő gyűlésen egy előkelő, tekintélyes tisztefelszólítás, több évi várakozás után jegyzőkönyvre rendben találtam a munkálatot, néhány kád viz letben álló egyén felszólalására is megszavaztatni,
vétettem 15 frt S:i kr követelésemet s kötelezte volt a lokomobil mellett, egy szekér hozta a vizet. pedig aljas támadása után történt, én még is igen
magát 1885. julius havától 5 egymás utáni rész- K. L,-nál a nagy erőltetésben a cséplő szivattyú mellett szavaztam s kisebbségben maradtunk. Igaz,
letben megfizetni, teljes lefizetését hiába vártam, fája meghibázott, kerekesnél lévén, a gyárnál levő kérdőre is voutak az „igenu-ért, de én azt felelnéhány évre fiamat hozzá adtam privátba, hogy szivattyú volt kivivé.
tem : ö kővel én kenyérrel, tehát ezen a téren is
csak egyszer legyek tisztában s pénzem ne beverA M.-nál egy igen terjedelmes födél lábakon nagyon nem kérkedhetik.
jen nála, de a privát kezdetével ugy meg kezdte állott, két felöl gabnával be rakva, közbe be lett
De mily hamis állítás öntől az is, hogy K.
a vásárlást, hogy mikor véget ért, ott állottunk téve a cséplő, mint más években is, mint többen L.-tól nyomban 0. M.-ltoz vivődött a cséplő, ügyelmint a mádi zsidó, s adósora maradt; több vára- mondották, a födél alatt pókhálók gyűltek és a jen a ledöntlietetlen sziklavárának alapköve aljas
kozás ntán Jánosy György albiró ur utján haj- fogott szikrát, csak azon vették észre, hogy a koholmányai miatt megmozdul, mi fog történni ?
tottam fel, maga a támadóm mondja, hogy az üz- felső oldala ég.
Meg van a kezdetben.
letben a megelőzött kiadott számla talált, miről
Már most azt vagyok bátor kérdezni támaMég a főmérnök urat is megtámadta első
J. tíy. személyesen meggyőződött, összeadás vagy dómtól, ott én mit mulasztottam el, vagy miféle
czikkében, az illető ur megadta a választ, mért nem
kijegyzés nem lényeges, csak a könyv fungál min- szivattyú tudja azt elfojtani, bár milyen, épen anyhetvenkedett tovább.
den tekintetben.
nyit ér, mint döglött lóra a patkó.
De maga a biztosító társaság mérnöke lejött
Vagy az, hogy egy 6 éves fiamat nem adIly eset számtalan helyt van, oly okos em- a cséplőgép leégése után, hol biztosítva volt, megtam neki privátba újból.
berek is, mint ö. vájjon megtámadják-e, bizonyo vizsgálta a lokomobilt, ugy mindent, a helyszínén
En nem értek, mint támadóm, frázisokhoz, sau nein. Az sem áll, hogy oly közel volt a közszemlét tartott. Ha támadóin aljas rágalmából csak
nyilt sisakokhoz, felemelt lőhöz, fegyverhez stb., séghez, a hogy leírta, én Deér úrral érve ki, még
csak egy szikrányi igaz lett volna, nem állott volna
stb., hanem elmondom egyszerűen a történteket, akkor is a nagy lángot a község felé fújta a szél,
velem egyezni, hogy a kárt fizessék.
mit bizonyít a valóságos tény és egyénekkel lévő s mig a lakosság a Selyem-utczából hátra szalad,
Még azzal is mennyire le akart aljasitani,
érintkezések s a munka folyama.
a mi távol van a leirt szalmájuk, addig bizonyára hogy kértem az ártatlansági bizonyítványt; azt
Megvásároltam ezelőtt három évvel egy ki- bent lesz a községben s engem talál legérzéke- teltem azért, mivel kérte a biztosító társaság,
tttnő, kemény lokomotivot cséplővel és hozzátar- nyebben, abban a tájban vau gyárom körül tiz hogy a csekély K. L. kárát zabért, nekem ártozó szivattyúval Maros-Vásárhelytt, hogy mennyi- kiadott házom, 5 istállóm, a gyárhoz levő gabna- pámért 47 frttal, az igen jól működő tüzoltóvel, ahhoz semmi köze támadómnak ; ha kérdené, raktárora, pálinka-dépóra és szeszgyárom stb. A egyesület jutalinaztassék, melynek élén Simon Baazonnal ott Seibner József kitűnő gépészem és ja- szekerem eleje is oda égett a terii viz miatt. 0. lázs ur, az egylet alparancsnoka tapintatos, lelkes
vító két első ottani műhelyben Vallenstein és Kuf- M.-nál ott létemkor olvasták fel a csendőrök, hány odaadással működött, igen könnyen lehetett volna
ferstish uraknál és egy másnál Pestről beszerezve
a
t á v o l s á g ( h a j ó , emlékszem 150-et raonegy pár ezer forint kár, de Ferenczy György heszükséges tárgyakat, egész uj átalakítást nyert, dottak.
lyettes jegyző ur kegyes volt megtagadni, okát
mi a főbb, még tüz csöveket is raktak, melyek
Tavaly őszön leégett cseléd-házamat is a'ja- nem tudom; később megtörtént 0. M.-nál, azzal
még sok ideig eltartottak volna. Ezen munkálat san elferdíti a nép izgatására. Ez egy régen fenn- is épen ugy járt el.
tartott Ü hétig, bár mit javasoltak mindent meg- álló kis deszka épület volt, 2 öl széles, 4 öl hosszú,
Támadómat kissé megismertetem embereivel,
tétettem, tudva itt nem lehet eszközölni, s több tapasztva, tégla kéniénynyel, még a biztosításba bogy velem szemben miként járt el:
ezer kalangyát csak nekem kell verjen évenként, sera volt fel véve, pedig évi általány biztositásom
Én Ferencz István úrtól egy nagy híjat kapmeg láthassa jelenleg mennyi vau a cséplő helyi- 47 ezer frt, s mindig biztosítottam, mióta nagy- tam szénának egy évre, támadóm házába lakott,
ségeiben és körül, ott idegennek egy szál sincs, korú lettem, eddig több ezer forintot fizettem biz- egy kis hiju neki is rendelkezésére állott, mit nemég azon kivül annyi zabot kiverettem, hogy egy tosítási dijakul ezen tüz esetig, jó órában legyen kem azon időre 6 frt meghatározott árért átadott,
nagy hosszú kazal van vegyesen sarjúval, még mondva, semmi lényegesebb nem történt. Az emii- beleegyezésével 1S90. juuius 17-éu javára is irtani.
idö közben is csépeltettem, mi egy kissé nyers telt cseléd-ház egész messze, a gödrös-ut mellett Mikor már szénát létettem belé, négy frttal megvolt ugy a szalmáért, egész most az elégésig semmi volt, miért nem mondja: nem mertem oda menni, drágította, mit kénytelen voltam azt is 1890. jul.
költséget, és saját fáradságomat nem kímélve, oly hogy meg ue perzseljenek, mert más nap hajnal- 28-án javára irni.
Ha állítása igaz, hogy emberei vannak, bászépen és a szemet nein rongálva csépelt, hogy ban tudiain meg, mikor az istállókat vizsgáltam.
lehetett gyönyörködni benne, de bizonyítja az is, Oda sietve, találtain a rendőrt és örököt, a cse- tor vagyok önöktől kérdezni, e miféle jellemű fegyhogy ugy lepték, hogy én szorosan kellett tartsam, lédeknek pedig mondottam, hogy megfogjátok fizetni, verhez talál V Ily embernek kell békebiróság, igen
hol csépel és ki következik, uiég elhozták második mire azonnal egyik kimondotta, hogy a társa a korbács. Támadóm összejárhatna nagy helységet
faluból is a csépelni valót, ez a szent és való, bijuban a kéményből kihúzta a pléh-csövet takarí- ugy helyben, hogy én valakit szándékosan még
nem a hamis gyárában irt irigy hazugság. Éu ma- tani és nem dugta vissza és ez okozta a tüzet, meg is akartam volna röviditeni.
Hamis, dancs frázis czikkeivel ne törje eszét,
gam mentem most is cséplés előtt Pestre Sutlevort- miért a szolgabiróság a cselédet meg is büntette,
hanem
induljon meg s járjon addig, mig hossza
gyárhoz, mivel a cséplöm azon gyárból került ki, és én maradtam a kárral. Támadóm ezzel sem
lábai
térdig
elvásnak, hogy az ellenkezőjét bizovolt
miért
feszítse
eszét,
hogy
a
lakosságot
mily
kértem adjanak nekem egyik számú csépíöjükliüz
nyítja
be,
vagy
forduljou 20—30 évig hordozott
nagy
veszély
tenyegette;
a
közmondás
azt
mondja
egy jó gépészt és szolid embert, számtalanok volBende
Ádám
fuvaroshoz,
mert az embert az ntbsn
a
bol
nincs,
az
Isten
se
veszen,
neki
ily
kárai
tak jelentkezve, melyiket megfogadtam havi 70
ismerik
meg;
előttem
a
képe, mily választ fog
nent
eshetnek
és
nem
kell
rá
vigyázzunk,
ö
is
frt és szabad szállással, melegen ajánlották, igeu
kapui. Semmi felvegyverkezés nélkül, senkitől nem
szerettem a szép fachját értő szelíd, jó, komoly etn- inkább vigyázott volua nővérére.
Már másodszor emlegeti gyáramat, hogy mily bántalmazva, éjet nappá téve, tiszta jellemmel, minbért. Támadómnak vájjon van-e ennyi tizelése szállást leütve, még is mily hamis váddal alacsonilott veszedelmes, de hátba olyan tüz fészek lenne, dég józanon, mások által nagyrabecsülve, legutóbbi
ebben a tekintetben is, volt helyettesem tisztar- milyenek közelebbi helyeken vannak, igazán buta körutamban: Régen, Vásárhely, Segesvár, (Jdvar*
tóm személyében, kellő munkás s tüzelőm. Még a a támadóm, beszél és nem tudja mit, a gyár épí- hely, Brassó és Csik-Szeredában akár hányan kérgyalázatos azt mondja: a gépein mellett használt tésnél számtalan sok régi rozzant tűzfészek házat dezték, ki lehet azon támadóm, nem tudtam neki
elbujdosott ökreimet cselédestöl, ha meglátiák, bontattam le, de messzi nem lát. ugy belebonyo- kézzel a választ meg adni; én azt soha nem tettem és épen egy oly emberrel nem akarom beküldjék haza; ebben a tekintetben felhivom Ma- lódott igazságos sziklavárába. Azt csak láthatta
piszkolni kezemet, ez volt a feleletem.
jeleni
szolgabíró
hivatal
elölt,
a
Békény
folyó
és
az
daras Albert tanácsos urat, kinek legelőbb szálAljas támadása miatt a lokomobil felső részét
ország-ut
között
egy
L
alakú
nagy
terjedelmű
lítódon földjére, onnan Ferenczi Károly főtisztePestre vittem, mi egész felesleges volt Hulter és
csűr
és
istállót
bontattam
le,
milyent
kisajátítót
lendő nr asztagjaihoz, onnan Kopacz Lukács úrhoz,
Iláncz gép-gyárosok állítása szerint, csinált néMerza Kristóf úrhoz, onnan Orel Máté úrhoz, tain, miből a trágyáié egész éven át (olyt az ivó
hány
száz forint költséget. Azóta a drága uj cséplő
hogy cselédeim nem saját négy pár ökreimmel szál- vízbe, no lássa csak ez mily jótétemény a laszerelés
nélkül ott áll; nem hiszem fel tudná szálították, mondják neki meg, más cséplő tulajdono- kosságra.
mítani,
mi
lehet abbau a kár, számtalan gazda
Gyáromra csak büszke lehet községünk.
sok a felek által szállíttassák, de térjek a dologhoz.
várta, hogy csépelhetnének.

Tavaly mélt. föispáDunk, Mikó Bálint ur is
A temető mellett nagy szárazságban hetekig
Fizetjük tanár ur azért, hogy álljon hírlapszerencséltette
látogatásával, mire igeu jó nyilatcsépelt semmi veszély nélkül, ottan meg is ejtette
írónak,
mi elég sajnos s tegyen egy oly adózó pola főmérnök ur a vizsgálatot sikerrel és ujabb kozatát adta.
gárt
pellengérre,
ki kénytelen volt messzi helyre
Hogy gyáramra is bőszíteni akart, csak rossz
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget
elvinni
három
fiát
uagy költséggel, mint sem kelelküségét és irigységét árulja el. Az nagy áldó*
N a tÁllal
a Szer*.
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Sz. 2660—1893. polg.
zére adjam ; áldom is érte a gondviselést, legal&bb
Hirdetmény.
szolid emberekkel aj&ndékozom meg a társadalmat,
hibdethehít.
Az államkincstár által madéfalva közs ezt idáig is már többen követték.
A csíkszeredai kir. törvényszék felszólítja
Azt mondja: 50 ezeret nyertem; azzal is ségnek bérbe adott szesz italmérési kizáró- mindazokat, kik néhai Demeter Domokos volt
gunytárgyává akart tenni, de ellenkező, mit ezennel lagos jogosultság, Csik-Madéfalva község kép- gyergyószentmiklósi kir. közjegyző 6 havi szabadviselősége által az 1893. évi deczember ságol tatásának tartamára a kolozsvári kir. közkénytelen vagyok rólam elhárítani.
jegyzői kamara által helyetteséül kirendelt K á n y a
Postán át véve a pénzt, egyenesen a köz- hó 4-én délelőtt 9 órakor Madéfalva G y u l a kir. közjegyzői helyettes által ezen kir.
ség házához menve, 300 írt segély-alap pénzt tet- község házánál megtartandó nyilvános ár- törvényszékhez bírói letétbe, helyezett 2000 forint
biztosítékra nézve az 1880. évi VII. t.-cz. 40-ik
tem le. Egy marék kérelem érkezett hozzám ; ugy verezésen alhaszonbérbe fog adatni.
Kikiáltási ár 2025 frt, melynek lOVa §-ához képest törvényes zálogjoggal birnak, hogy
a hogy eleget tettem, nemcsak helyben, de más
követeléseiket jelen hirdetmény harmadszori megországokban egyéneket és templomokat segítettem. az árverelni szándékozók által előre leteendő. jelenésétől
számítandó 3 hó alatt a kir. törvény18 ezer frt tartozásunk volt, lefizettem, ellenben
Egyéb feltételek Madéfalva község elöl- széknél jelentsék be, mert ellen esetben azok teszinte annyi követelésünk, miből ugy mondva sem- járóságánál bármikor megtekinthetők.
kintetbe vétele nélkül fog a biztosíték kiadása
iránt intézkedni.
mit sem kaptunk. Bátyám közelében halt el, ki
Csik-Madéfalván, 1893. nov. 20 án.
A csíkszeredai kir. törvényszéknek 1893.
határtalan összegig hitelezett nagy részben vidéki
julius
tartott üléséből.
zsidóknak, egy része Moldovába menekült, más
Balázs Dénes, 2 -2 Tamás Elek, G Y Á R18-án
F
Á
S
L
ÁSZLÓ,
A N T A L F F Y GÁBOR,
biró.
részén nem volt mit venni.
kji'gyző.
clniik.
1 —:i
jegyző.
De ön, mint 50 ezeres gazda megtette volna-e
semmi kérés nélkül szent Anna-kápolnánkat a
hegyen befódesBe, vagy tízszer kigyalogoljon. A
megmaradott pénzzel oly részvényeket vettem csaA L B E R T
B A L Á Z S
ládom minden tagjának, bogy Isten ntán boldogok
lesznek. Hogy tartozni fogok-e az ez Istennél van, M
*
CSIK-SZEREDÁBAN.
annyival megnyugtathatom, hogy részvényeim azon
fel&l érnek sokkal, de hogy Ön tartozni fog-e, az *
Ajánlja a következő árukat helyszűke miatt, mig a készlet tart.
M
már nagy szó.
Vizes kancsó, zománezozott, kék, liter 5. C 7. Ára eddig 2 frt 10 kr, 2 frt 40 kr, 2 frt 60 kr.
M
I<apban lévő irásom első és utolsó.
Ára most 1 frt 30 kr, 1 frt 45 kr, 1 frt 60 kr.
Maradok hivatásom mellett, tán önnek az M
Fedő, zománezozott, kék, 26 czenczitöl 3t;-íg. eddig 54 kr, most 32 kr.
többet hozna a konyhára, mint másnak rosszat M
Tojás- és pecsenyesütő, zománezozott, kék, két füllel, czenli 10. 17. 22. 24. 2G. 28.
tenni. Utóbb is az Isten azt bünteteilenül ueui M
Ára eddig 30 kr, 3G kr, 12 kr, 4s kr, 54 kr, 60 kr,
hagyja. Semmi nemű irata fel nem ingerel, mint
„ most 19 kr. 21 kr, 26 kr, 30 kr, 34 kr, 38 kr.
Longit, hanem ügyeljen nagyon tollára, nehogy M
Kászró,
zománezozott,
kék,
liter
8. 9. Ára eddig I frt 20 kr, 1 frt i;0 kr, 1 frt 80 kr,
M
ugy járjon, mint néhány irigy támadóm, esetleg
ára most — frt 70 kr, — fi t 98 kr, 1 frt 08 kr.
sorai börtönbe dugják. Ezt nem ijesztésből teszem, M
Kávés bögre, zománezozott, kék, fedővel, liter 1' 1.
Ára eddig 70 kr, 50 kr, Î
hanem ön kővel, én kenyérrel.
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Cziffra Mihály.

Árverési hirdetmény.
Csik-Várdotfalva és Csobotfalva községek
közös képviselő-testületének 1893. évi november
hó 12-én hozott határozata következtében, a magas kincstártól bérletbe vett kizárolagos szesz
italmérési jogosultság 1894-ik évre, nyilvános
árverésen Csik-Várdotfalva község házánál 1893.
évi deczember hó 13-ik napján délelőtt 10 órakor
albérletbe adatik.
Ugyanekkor albérlőre fog ruháztatni a bor-,
sör-, ezukor- és husfogasztási adók beszedési
joga is.
Kikiáltási ár 2480 frt 83 kr.
Kötelesek, árverezni kivánók a kikiáltási ár
10 százalékát bánatpénzül az árverezés megkezdése előtt, az árverező bizottsághoz lefizetni.
írásbeli zárt ajánlatok a megfelelő bánatpénzzel ellátva, az árverés megkezdéséig elfogadtatnak.
Az idevonatkozó feltételek a hivatalos órákban, Csik-Várdotfalva község házában bárki állal
megtekinthetők.
Csik-Várdotfalván; 1893. november hó 13.
Becze Ferencz,
kjeeyző.

Csiszér Pál,
csubotfalvi biró.
2—2

Domokos Ignác/,
várilotíali biró.

Árverezési hirdetmény.

Csik-Verebes község képviselő-testületének
1893. november 5-én hozott határozata következtében, a magas kormánytól bérletbe kivett kizárólagos szeszes italmérési jogosultság, valamint a
fogyasztási adók beszedési joga folyó évi deczember
hó l-én délelőtt 9 órakor Csík-Verebes község
házánál nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek
albérletre fog adatni.
Kikiáltási ár a fenti összes jogokra nézve
500 frt.
Kötelesek árverezni kivánók a kikiáltási ár
lO^-át az árverezés megkezdése előtt az árverező bizottság kezébez letenni. írásbeli zárt ajánlatok az árverezés megkezdése előtt, megfelelő
bánatpénzzel ellátottan szintén elfogadtatnak.
Az e tekintetben hozott feltételek hivatalos
órákban a község házánál bárki által betekintlietők.
Az elöljáróság:
Csik-Verebesben, 1893. november 5-én.
G Á L JÁNOS,
kftzs. biró.
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FERENCZY BÉLA,
kiirjegjzii.

f II 4 = 0 0 c L x " b II?
nagy, kék zoniánczolt pléh-fazék van raktáromon, melyeket előnyösen alkalmilag vettem s fele áron elárusítom. Ajánlom olcsóságánál fogva különösen zsírnak, melyben
a zsír sem nem avasodik, sem nem rozsdázik meg.
Tisztelettel:
4-

Gál József.

ü

„ most 45 kr, 35 kr.
Mosdó, zománezozott, fehér, czenti 36. 40. Ára eddig I frt 80 kr, 2 frt 10 kr,
,most 1 frt 30 kr, 1 írt 70 kr.
Vizes kancsó, zománezozott, fehér, liter l1/.,.
Ára eddig 1 frt 70 kr, 2 frt 10 kr,
„ most 1 frt — kr. 1 frt 30 kr.
Éjjeli edény, zománezozott, fehér, ezen. 19. 21. 23. Ára eddig 1 frt 20 kr, 1 Irt 70 kr, 1 frt sO kr.
Ára most — frt 93 kr. 1 frt 20 kr, 1 frt 30 kr,
liádog ürmérő, fehér pléh, hitelesített, liter 2. I. 0 5. 00 2. 00 1.
Ára eddig 70 kr, 00 kr, 4o kr, 25 kr, 20 kr.
„ most 50 kr, 36 kr, 26 kr, 13 kr, 16 kr.
Uj divatú téglázó szenes, 2. 3. 1. 5. Ara eddig 1 frt 90 kr. 2 frt 10 kr, 3 frt. 4 frt nikkelezett,
„ most 1 frt 50 kr, 2 frt. 2 frt 30 kr, 3 frt.
Téglázó alá való három láb, finom érez, eddig 50 kr, most 35 kr.
Madár-kalitka, ára eddig 2 frt — kr, 3 frt — kr, 4 frt 50 kr, 5 frt 50 kr.
„ most 1 frt 70 kr, 2 frt 20 kr, 4 frt — kr, 4 frt, 60 kr.
Raktáron tart, főző- és fiiltökemenczéket 7 frttól 24 frtig. Gyertyatartót nikkel és rézből
1 frt 50 krtól 4 frt.ig páronkint. Kézmozsár 1 frt 30 krtól 3 frtig. Kávéfőzőt porczellán,
réz, felső részel 1 frt 20 krtól 2 frt 20 krig. Evő eszközöket tucz."páronkint 1 frt 20 krtól
9 frtig. Czukor- és kávés dobozokat 30 krtól 50 krig. Kolbásztölöt 50 krtól 60 krig.
llus-masinát, hus-vagdalót és hus-potyolót.
Megérkeztek a korcsolyák és szijjak, ára páronkint, csavaros, közönséges !I0 kr ;
finom halifrtx 1 frt 8o kr ; nikkelezett halifax 3 frt; szijj 1H kr, 24 kr, 30 kr, 40 kr,
44 kr. Első minőségű bükkfa szén vékánként 20 kr, hektoliterje 70 kr.
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Nincs gazda, nincs község vagy egyházmegye, kik ha nálam rendelnek, előnyben
ne részesülnének bárki ajánlatával szemben ! '.
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Ajânlok kerülő. Vidats, Gubitz és Sack féle ekéket. Hegvvidíki váltó
és két testű, váltva lorgató iker ekéket. Láncz boron ikat, két vagy három
tagu rézsut boronákat. Kczi és lóerejü. szórva és sor-vetőgapeket. Legujabb
kaszáló- és aratógépeket, kévekötővel és a nélkül. Kézi, lóerejü és gőzcséplőgépeket. Szénalorgató, gyűjtő és sajtolókat. Járgány vagy gőzzel
hajtható egy- és kétkövü őrlő malmokat szitaszerkezettel.

Mzecskarágóknt 2 késsel 3 0 írtől 6 0 frtig, u g y a n a z
dobrendszerii 3 késsel 3 5 frt, 4 késsel 4 0 ' frt.
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A legujabb tégla, cserép és agyagcsö sajtoló gépeket, egv vagy két ló,

vagy gőz általi hajtásra, mely óránkint 200—1000 téglát keszithet.
Szeszgyárak teljes berendezéséhez szükségelteket.
Most már tökéletesen kijavított és lelelösség mellett adható petróleum- és benzin-motorokat 2. 4, 6, 8, 10 lóerőre, a melyek gépész nélkül
óránként és lóerőnként 5-től 7-ig fogyasztanak.
Tűzmentes és betörés ellen biztos péní- és okmány-szekrényeket.
rh.1l Wertbeím
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180 frt,

mindenik b é r m e n t v e szállítva.
Templom berendezéseket és forgatható vaskoronáju harangokat, az
orgona hangjai szerint hangolva és egészen kovácsolt vasból készült
naiang-állváEyokat, bérmentesen bármely községnek tornyában felállítva,
a harang réznek kilóját 1 frt 70 krért számítva.
Tűzoltói lecskendóket, személyi felszereléseket és egyéni ruházatokat, a községi köteles tűzoltók részére előirt szabályok szerint u m.:
borsapkát 90 kr, karövet 2 5 - 4 0 kr, sisakot 2 - 3 frtig, riadókürtöt
3 Írt ;><) krtol o frtig, jelzosipokat stbbiekct rendivül olcsó árban, valamennyi
budapesti szállító árainál sokkal olcsóbban!
E I E M E E
E D E ,
El35 S z é k e l y Gép- és T ü z o l t ö a z e r e k r a k t á r a Székely-Udvarhelyen.
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Árjegyzékek, minták és költségvetések Vérmentesen küldetnek! 1 +
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Nyomatott Csik-Szeredában 1893. a laptulajdouos és kiadó Gyürgyjakab Márton könyvnyomdájában.

