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Élő emlékeket a királynénak T

H E T I L A P .
Darányi Ignácz földmivelési miniszter nézend le ránk s kalap levéve állunk meg
elhunyt Erzsébet királynénk emlékét élője- majd egy emlékszobor előtt, melynek parálekben is megörökíteni óhajtván Erzsébet nyait szinte csudás lelkesedéssel hordta össze
napján a következő lelkes felhívást bocsátotta szegény és gazdag hálája és hűsége : a keki a törvényhatóságokhoz társulatokhoz és gyeletnek ezeknél az emlékeknél mégsem
szabad megpihennie .'
testületekhez.
0
Mert a kinek bölcsője ott ringott egy
Két éve mait annak, hogy az ezredéves
mult emlékét hiveu ápoló nagyjainkhoz s a erdő koszorúzta tó bűbájos partjain ; a kinek
föld becsületes népéhez azt a kérést intéz- kedélye annyiszor vidult fel erdeink zngó
tem, hogy a niilléneum emlékére fákat Ill- fai kőzt és a kinek sebzett lelke oly édes
tessenek : és kérő szavam meghallgatásra enyhülést talált távol vidékek mithoszi ege
alatt, magasba nyúló százados erdők mélyén ;
talált.
a
ki a természet szépségeinek oly csodálója
Ma már n hazafiúi érzés biztos jeléül
volt;
annak emlékét fák millióinak kell hirlátom, hogy ez ország minden vidékén közel
két millió fa vert gyökeret az ezredéves detni ; annak tiszteletére, mint az Ó kor meanyaföldben, hogy majdan erős, sudár törzse sés világában, szentelt berkeknek kell »áhirdesse országnak-világnak, 1 ogy a nem- madniok, hová áhítattal közeledjék az utas ;
zet a második évezredet a honfoglaló elődők hol a fáradt, vándor a nap heve ellen enyérdemének dicsőítésével kezdte, s hogy fenn- helyet találjon s nemes érzelmekre gerjedjen
maradásának alapját és jövőjének biztosité- a lélek.
kát első sorban hagyományainak sértetlen
Én bizalommal intézem ezt a kérést a
fenntartásában . és az azokhoz való hü ra- uiagyar társadalomhoz, hogy dicsőült királygaszkodásban kereste.
nénk emlékezetére fákat ültessünk !
Ezek az örömteljes emlékezet fái lesznek !
Óhaj om — s bizonyára csak ez lehet
De most a balsors a nemzetet őrangya- óhaja mindnyájunknak — hogy a nemzet
lától fosztotta meg s minden kebelbe igaz hálás kegyeletének ez ősi szokás szerint való
megnyilatkozása megdicsőülő királynénk tünés örök bánatot Illtetett.
Kétszeresen érezzük a gyászt és bánatot döklő erényeihez, nemzetünk iránt tanúsított
a mai napon, mely máskor örömünk napja jóságához és nagylelkűségéhez méltó legyen.
volt, melyen dicsőült királynénk névnapi
Ez az óhajtás inditott engem arra, hogy
évfordulóját ünnepeltük.
az eszmén felkarolására jelen körlevelemMily szép és nemes elhatározás lenne mel az országnak mindama köreit és vezéra mai emlékezetes napon, mily igaz kife- férfiait felkeressem, a kiknek közreműködése
jezője lenne az ország gyászának, hahegyen á biztató szónak erejével és a vonzó példáés völgyön, a városok népáradata, s csendes nak hatalmával általáuos és egységes mozfalvak egyszerű lakói között szomorúfűz, te- galomra serkentheti a nemzetet. E végből
rebélyes hárs, viharral daezoló és örökzöld teljes bizalommal fordulok T. Czimedhez is
fenyő hirdetné az ő emlékezetét
azzal a kéréssel, hogy a kegyeletes cselekgyakorlásában vagy az eszme megvaBár igaz, hogy az a tekintet, melynek mo- jmény
j
sólya egykoron egy nemzet jővőjének hajnal;lósításának előmozdításában körülményeihez

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
Az orgonavirág-csokor.
Fővárosi életképek.

— Irta: Vértes Lajos. —
III.
Mennyi külön világ van a fővárosban! A művészek s bankárok világa; a munkások és tétlenek
világa; a gazdagok és szegények világa ; a divatüzók
és a rongyosok világa; a szerencsések és a szerencsétlenek világa; a fő- és mellékutozák világa. A
mellékutczák a szegények menedékei. Budapesten
ezek is tömve vannak. Itt húzódnak meg a bűnnek,
nyomornak alakjai és a szerencsétlenségnek martirjai. Ilyen martir pedig sok vau a fővárosban. Ezek
közt volt B . . költő is, ki szerencsétlenségének
napjaiban egy félreeső ház negyedik emeletében
húzódott meg feleségével, ezzel az áldott teremtéssel.
A fital embert lelkesedése, ábrándjai az írói
pályára vonzották, a hol a küzdelem örökös; a bol
a befolyás és véletlenség fölemelik vagy letaszítják
az embert; a hol semmi se biztos; a hol egyik nap
aserencséjét a holnapi nap bukása követi.
Elkábítva egy-egy színdarabjának sikere által
azt hitte, hogy a dicsŐBég és balhatatlanság Olympnsza nyitva áll előtte. Hány írót kecsegtetett már
ez a remény. Nevét látták fellobbani; aztán kialudni,
mint a hulló osillagot, Ilyen sok költőnek az élete.
Rövid ragyogás és hosszú sötétség.
B. . . . költőt is ezen csillagképekbe helyezte
sorsa. Egy ideig ott fénylett a Múzsák egén; aztan
lehullott a látóhatár mögött.
Sokáig nem hallgatják azt a költőt, ki az égről és mezóról dalol; ki a naiv, igaz emberek szivét s lelkét szólaltatja meg, A naiv, őszinte világ
kialudt már, helyette a osinált világél.Apatak

« fit.
• frt.
t frt.
I frt.
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képest szóval és tettel hathatósan közreműködni méltóztassék; és mivel az emlékfák
ültetésének eredményét annak idején örök
emlékezetül közzé tenni is szándékozom, felkérem T. czimedet, hogy a saját részéről,
vagy közreműködésével, avagy felhívására
foganatosított ültetésekről engem még a jövő
évnek első felében értesíteni sziveskedjék.
A közreműködés módjának megválasztását T. czimed bőlcsbelátására bízva, csupán azt kívánom megemlíteni, hogy az ültetendő fák között méltóan foglalhatnak helyet a leboruló koronájú fák, minők: a szo-

morúfűz,

kőris és szomorú bükk; épugy

a megdicsőült királyné kedvencz fái: a tő1gyek és a fenyők valamint az egyéb hosszuéletü fák fajai.
Az emlékfáknak, facsoportoknak s
kedvező körülmények között égész kis ligeteknek ültetésére alkalmas helyet nem lesz nehéz találni sehol ; de ne maradjon jeltelen
az országnak egyetlen tája sem, melyet a
megdicsőült királyné valaha meglátogatott.
Az ültetett fák, csoportok vagy ligetek
„Erzsébet királyné emlék fái8 nevet viseljenek és legyenek ily feliratú táblákkal
meg is jelölve, hogy azokat mindenki gondozásban részesítse, bántalmazástól megkímélje.
Hassa át mindnyájunk lelkét a kegyelet
nemes indulata; fogjunk kezet a nemzet e
szép és nagy emlékművének létrehozására,
hogy a mint országunk ezredéves öröm ünnepének emlékét a millenáris emlékfák
milliója őrzi és hirdeti, akként a megdicsőült királyné nevében ültetett emléktáknak
milliója legyen őrzője s hirdetője a nemzet
hálás kegyeletének is.
Hazafiúi üdvözlettel.
Budapesten. 1898, évi nov. hó 19-én.

Darányi Ignácz s. k.

partjára, az árnyékos erdőbe, az illatos mezőre, a levelenkéut lehullottak, őt is az ágyba döntötte a
madarak ligetébe nem jár a közönség, hanem az betegség ; ez azonban nem nyugtalanította; a test
orfeumokba, a téli kertekbe s a gyönyör piaczaira. téli álmának gondolta, melyre az élet uj tavasza
B. . . . költő világa a természet s a naiv sziv fog következni.
— Irina! szóla egy alkalommal alig hallható
volt; azért költeményei nem voltak hosszú életűek.
hangon,
mikor neje a kályha melegénél élénkité
A költészet kevés virágot és sok tövist terem
fel
arczát.
a költőnek. A virágokat igen hamar elharvasztja az
— Mi az édesem ? válaszolá neje, miközben
élet fagya s megmaradnak a tövisek, melyek között,
leginkább sebeznek a mellőzés és ínség tövesei. A a beteg felé fordult.
— Ugy-e aludtam.
magyar írónak e tövisekből bőven kijut.
— Igen.
Mennyi ábránddal és ideállal lépett B. . .
— Minő idő van ?
az írói pályára, hová épen annyi reménynyel és lel— Még mindig ugyanegy; hideg, hó és fagy.
kesedéssel követte hü neje. Napsugaras égbolton ki
— E kiállhatatlan télnek nem lesz már egyvül másról nem is álmodtak. Nem is gondolták,
hogy fejük felett mily könnyen meggyülhetnek a szer vége. Ugy látom csak a tavaszi napok hozzák
viisza erőmet, Alig várom, hogy elhagyjam Pestet.
felhók.
Mily boldogság lesz, ha nem lakunk itt e Babylon
Vagyonkájuk elfogyott, a Múzsa pedig fukarul falzi között e újra látjuk a napot, a mezőt, a terméfizeti szolgáit. B. . költőnek szeme előtt már fel- szetet 1
tűnt a nyomor, a mi érzékeny szivét halálosan meg— Látni fogod, édesem.
sebezte s gyenge szervezetét megtámadta.
— Mialatt aludtam, tán itt volt valaki ?
Csakugyan az orvos volt ott, ki teljesen megA közoktatásügyi miniszter megtudva szorongatott helyzetét egy vidéki iskolánál felajánlhatott győződött a Bzegény beteg súlyos állapotáról s a
neki egy szerény állást; de a segítő kéz már meg- bánatos nőt már csak arra figyelmeztette, hogy férje
késett. A szegény költő ereje rohamosan hanyatlott, kívánságát lehetőleg teljesítse.
arczára már kiültek azok a tüzes, piros foltok.melyek
— Nem volt itt senki, válaszolá a fiatal nő.
a tüdő betegségét jelölik s miket a halál előre kül— Irma, mondá a haldokló beteg, felemelkedve
dözget. Neje titkolt aggodalommal kísérte férje álla- kissé egyik karjaira, jobban vagyok, álmomnak köpotát s kétségbeejtő holyetében szemeit az ég felé szönhetem.
forditá. mintha tudakolná az okát a két ártatlan
— Mit álmodtál?
szenvedésének; de a gondviselés útjait az ember
— A Bzép Erdélyben voltunk, a hová kinenem tudja kifürkészni.
veztek. Gyönyörű tavaszi nap volt. A fák uj ruháA betegek közül egyedül a tüdósorvadásban jokban voltak, mely oly kedves, oly vidám. A virászenvedőknek adta meg a végzet azt a kegyet, hogy gokon gyöngyharmat osillogott, a gallyak között masürü fátyollal takarja el állapotuk veszedelmét s ha- darak énekeltek, ajkam föléledt a balzsamos illatói;
láluk közeledését. Még a végzetes pillanatban is, kedves virágom, a fehér orgona, lengedezett a tamikor az utolsó lehellet készül kiszállni keblükből, vaszi fuvallaton. Oh, a virágok, mennyire sserettem
uj reményeknek mosolyognak a haldokló tekintetü- őket, ezek tettek költővé. Fájdalom, mit köszönheket boldog képek hitegetik. Mikor a fák lombjm tek nekik?
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A pályázatra bocsátottak közül csak Benedek János (Csiki Dénes urnái), Tankó Péter (Száva
János urnái) és Péter Antal (Jánosi János urnái)
szolgálnak, a gazdasági egyesület tagjainál, miért
első sorban ezek pályázatai vétettek figyelembe.
Másodsorban bocsáttattak pályázatra Tamás Antal
(Orel Máté urnái), Medve Sándor (Id. Mélik Istnrnál), Györffy Imre (Dobribán János urnái), Simon
János (Borszéki fürdő igazgatóságnál), Madaras
Sándor (Miklós Bogdán urnái) és S/.őcs Lázár
(Dobribán János urnái.
Igazgató választmány sajnálattal tapasztalja,
hogy vármegyénkben ugy a cselédek, mint a szol
gálatadó gazdák kevésfigyelemre méltatják a cselédtörvényt, a mennyiben a legtöbb pályázó nem
volt képes szolgálatát cselédkönyvvel igazolni. Azon
tapasztalat is lehangolólag hatott az igazgató választmányra, hogy vármegyénkben mily kevés olyan
cseléd találtatott, ki legalább 10 évi hűséges szolgálatot volt képes igazolni.
A pályázatra bocsátottak közt, a következő
dijak ítéltettek oda:

volt a népnek elegendő tsly kenyérkereseti forrása,
mely azokat megszűntetni képes lett volna.
Iparunk ha lesz: fellendül ezzel egyszersmind
a kereskedelem s akik ma elégedetlenek az állapotokkal, azok rövid idő multán más véleménynyel
fognak birni, más életczél fog szemeik előtt lebegni
s a Székelyföld hatalmas felvirágzásnak indul.
Hiszen k3/.tudomása, hogy hegyeink telítve
vannak a legkülönfélébb, legértékesebb és legszebb
ásványokkal. Drágakővek, nemes és kevésbé nemes
érezek alkotják azon bástyákat, melyek Magyarország keleti oldalán védvárul szolgálnak.
Csak ki kell nyújtani kezűnket s meg kell
ragadni a mind nfelől kínálkozó szerencséi. I
És aki bátor ahhoz, hogy — eltekintve csekély fáradtságtól — még meghozza anyagilag is
a szent czélu áldozatot, az nemcsak önmagának
mozdítja elő szerencséjét, hanem a szegény népnek is.
N-ni szorulnak bő részletezésre az itt elmondottak.
Meg vagyun^ győződve róla, hogy az egészséges eszme mindenütt megteremti a kívánatos érdeklődül, és ugy a községek, mint magánosok sietnek megragadni az alkalmat egy előreláthatólag
virágzó gyártelep megteremtésére.
Mert ini a mi czélunk ? Eltekintve most attól,
hogy a székely népnek az uj iparággal kenyérkereseti módot nyujtnnk, a következő:
1. A már felfedezett, kiváló minőségű márvány fajokat felhasználni. Meg kell itt említenünk,
hogy a legkülönbözőbb szinű márványok kőzött a
Végül olvastatott a vármegyei air. tanfelü- kari-araival is versenyképes hófehér telep vár
gyelő urnák 1169--1898 számú megkeresést foly- feldolgozásra.
tán vármegyei vándortanító által a csik-szentmik2. Trachyt- és egyébbfajta kövek ipari,
lósi faiskoláról felveit jegyzőkönyv, mely szerint a
építési,
ntkövezéti czélokra való felhasználása ;
faiskola a szó szoros értelmében teljesen elhanya3. Gőz téglagyár létesítése, melyben külögott állapotban van, minek oka a kezelő tanítók
hanyagságában és a/, elöljáróság mulasztásában ke- nösen préselt és színes (disz) téglákra fordíttatresendő Határozatul kimondatott, Mbgy a jegyző- nék a fő suly ; mindemellett azonban körégőkemenkönyv. egy példánya a kir. tanfelügyelő urnák, czékben építő-téglák készítése is kultiváltatnék :
4. Tusnádfűrdő, K.- Vásárhely, Sepsi-Szentegy példánya pedig a járási főszolgabírónak megküldendő lesz. Felkérendő lesz ugy kir. tanfelügyelő, Qyöigy, Csík S/.ereda városok olcsó villamos-vilámint járási főszolgabíró, hogy h faiskola mostani gítással való ellátása;
állapotának megszüntetésére, jó karba és rendes
5. Tusnád- fürdőnek az által való emelése, hogy
üzembe hozatalára nézve a Lehető legszigorubbb a Részvénytársaság amortizáczió» kölcsön utján
lépéseket tegyék meg.
nagyszabású s igen előnyős módhoz jattasa az ott
Ezután számos folyó és kebli ügy elintézése építtetni szándékozókat.
után, a gyűlés az elnök éltetésével véget ért.
Több oly kisebb, előre itt fel nem sorolható
mellékes ipari termékből kínálkozik még továbbá
alkAlnm a székely nép gyarapodásának előmozdíMunkát a székely népnek!
tására, melyek igen nagy horderővel bírnak a küCsik vármegyében, Tusnád-fürdő közelében, egy löuben is biztosan elérhető előnyök mellett.
kő-fürészgyártelep felállását határoztuk el oly
A gyárat, mint előbb jeleztük, részvénytárczélból, hogy a hegyeinkben nagy mennyiségben sasági alapon óhajtjuk megteremteni, és pedig a
előforduló kifogástalanul szép márványok különböző következőkép kontemplálva a befizetés módozatait:
nemeit ipari czélokra felhasználhassuk.
Egy-egy részvény ára 150 frt névértékű, melyre
Jelszavunk: „Munkát a székely népnek!" kettő év alatt 100 frtot kell befizetni ngy, hogy
Munkát, hogy ez által megakadályozzak az ipar félévenkint 25—25 frt szolgáltatandó be.
és kereskedelem, úgyszintén az összes megélhetési
Csik-Szentmárton, 1898. nov. 17.
főeszközök híjával levő nép folytonos kivándorlását
Az ideiglenes igazgatóság nevében:
s igy előmozdítsuk szeretelt hazánk legjobban fenyegetett keleti részének erősbitését.
Dobay János,
Hogy eddig s minduntalan csak panaszokra
gyógyszerész és vegyész.
volt alkalmunk, ez annak tulajdonítható, mivel nem

— Azt, hogy én szeretlek mondá neje.
— Ugy vaD, a virágoktól tanultuk egymást
szeretni. Majd újra sétálunk közöttük. Csak ott,
ott lehet igazán szeretni I
E beszélgetéstől kimerülve váukosára hanyatlott vissza. A negyedik emeletról egyik szomszéd
leánya, Róza kisasszony, az ó kedves őszinteségével
ragaszkodott a költó nejéhez, kire a fiatal leáuy
vidám természetessége jó hatással volt. E napon
dolgainak elvégzése után rögtön a bánatos házas
párhoz sietett, hogy segítségre legyen a gondoskodásban, mialatt a szegény nő egy kissé kipihenhette
magát.
A kedves szomszédleány a beteg ágyához közeledvén, egészsége felól tudakozódott. A mint lát
hatta a gyermekleáuy üde arczát s a sugárzó őszinte
érdeklődést, a költőnek ajkaira mosolyt, szemébe
pedig könnyet csalt.
— Férjem jobban van, mondá B .
né.
— Akkor visaonzá Róza, feladatom könnyű lesz.
Menjen nagysád pihenni, majd én őrködöm.
— Köszönöm, édesem, mosi nem érzem szükségét a pihenésnek.
— Tndott-e betegünk ma enni ?
— Nem kért semmi, mondá B . . . né.
— Mondd csak, édesem, kérdé férjétől a nő,
ne adjak valamint?
— Egy virágcsokrot, válaszolá a beteg.
— Jól van, azonnal hozok, mondá a nő.
Oh, nagysád, mondá Róza, talán nem gondol
arra, hogy ily időben elmenjen. Engedje, hogy én
mehessek. Az opera mellett van egy virág kereskedés.
— Nem, mondá Rózának, mialatt kissé távolabb
álltak as ágytól. Okvetlen kell egy kiosit mozognom
s levegőt szivnomr Nem veszi észre, hogy utolsó
peresei itt vannak. Elfojt a fájdalom. As utosán ki

fogom magamat sírni és zokogni, e nélkül én hal— Ez ? kérdé az asszony rámutatva egy viola
nék meg előbb.
csokorra.
Kendőt vett magára s remegve távozott.
— Nem, az az orgona I
Huffz forint, asszonyom ; mert ebben az évszakMár jó este volt, sürü hideg köd nehezedett
az utczákra. A kevés járó-kelő, u kivel találkozott, ban ez a legszebb.
bámulva nézte s részvéttel tekintett vissza a fiatal
Husz forint I szegény nőnek nagy ösBzeg ; enyasszony után.
nyi talán minden pénze; mindegy, nem haboz, leLázas forróság volt ereiben s ez daczolt a számítja az asztalra s átvéve a gondosan becsomanagy hideggel, mely megdermesztette a levegőt. Ke- golt csokrot, haza felé vette útját.
resztül ment három-négy utczán, befordult az Oktogon
Ingadozva, remegve haladt fel a léposősorokon,
térre s betért 'B virágkereskedésbe épen abban a Vájjon a szerencsétlenség, a mire őt előkészítették,
pillanatban, mikor onnau egy asszony jött ki üres de a mi neki oly hihetetlen, távolléte alatt nem
kosárral, ki megelégedett ézavakat mormolt s öröm- következett-e be ? hátba ? . . . Elfojtott lélekzettel,
mel dörzsölte keztyüs kezeit.
dobgó kebellel közeledik az ajtó felé; hallgatózik s
A költő neje halványan, kimerülve esett a örömmel hallja, hogy a kedves barátnő verseiből
olvas fel a költőnek:
csarnokban egy Bzékre.
Tiz fok a hideg, a virágcsarnok mégis egy
Nézlek, nézlek benneteket virágok,
virágos kert. Az asaleák, rózsák illatoznak a szép
Szemeimbűi hull a harmat reátok,
porczellán vázákban; itt mindenféle színben kameS mikor én igy közöttetek bolyongok,
Azt susogja minden egyes kis szirom,
liák, ott sárga és piros chrizantinok nyillanak ; majd
Mezőben is, virágban is egyedül csak őt látom,
csoportosan vagy szétszórtan fehér, piros jaozintok,
ibolyák tarkáinak s balzsamossá teszik a csarnok
enyhe levegőjét. A virágárus nő keosesen ül a ker— Sándor, mondá a belépő nő, miközben a
tészet e csodái közöti s vékony ujjaival épen egy osokrot a beteg ágyára tette, imeitt a virágcsokor,
nagyszerű fehér orgonavirág-csokrot illeszt egy szép a mit kívántál.
virágtartóba.
•
— Oh, de gyönyörű I mondá Róza.
Ráismerhetünk e csokorra, a pesti virágok ki— Felséges, folytatá a költő, halvány remegő
rálynőjére a tél közepén. Virága mindig üde, majd- kezével fölemelve azt, hogy csodálja. Irma, a tavaszt
nem harmatos. A virágárusnő, ki szakmájában mű- hozod a számomra és ezzel as egészséget, a boldogvésznő, önmagában találgatja, vájjon melyik gróf, ságot, az életet. Segíts széthinteni ágyamon e virávagy bankár virágházában szedték.
gokat, hogy föléledjek szépségűktől és illatuktól. Azután
B . . . neje kissé magához térve széttekintett te is olvasni fogsz a virágokról s a szép természeta virágok között. Szeme találkozott a virágárusnő ben fogom magamat érezni.
tekintetével, ki szánalommal vegyült csodálkozással
B. . .né olvasás közben időnkint növekvő
nézte.
nyugtalansággal tekintett férjére, ki majd a széthin— Asszonyom, mondá, azért jövók, akarnék.... tett virágokkal játszott, majd intett, hogy osak folyAh I ai a felséges csokor I Mi ac ára ?
tassa tovább as olvasást.

A gazdasági, egyesület gyűlése.
A megyei gazdasági egyesület igazgató választmánya folyó bó 16-án B e c z e Antal alispán
elnöklete alatt gyűlést tartott, melynek tárgyai
közfii felemiitjük a következőket:
Több rendbeli miniszteri leirat és rendelet,
valamint több társegylet megkereséseinek tudomásai vétele után olvastatott a Kolozsvár kerületi
állategészségügyi felügyelő megkeresése egy CsikSzeredában rendezendő lópatkolási tanfolyam rendezése tárgyában, melyre elhatároztatott, hogy az
egyesület ezen tanfolyam rendezését hathatós támogatásában fogja részesíteni.
Olvastatott az egyesület elnöksége és a csikszeredai államépitészeti hivatal főuöke által az állami
közutak befásitása czéljaira az egyesület kertészete
által szállítandó facsemeték tárgyában kelt jegyzőkönyv, mely szerint 1900 év tavaszától 1905 év
tavaszáig összesen 11.951 drb. nemesitett alma
csemete és vadfa szállítandó darabonkint 23 kr
átlag árban. Titkár egyúttal kijelentette, hogy a
szállításnak a jelzett évben való megkezdhetése érdekében a szükséges intézkedések megtétettek, az
acer disycarpnm kivételével, melynek magva sem
a hazai sem a külföldi magkereskedőknél ez ideig
beszerezhető nem volt. A jegyzőkönyvben foglaltak, valamint titkár bejelentésre tudomásul vétettek s egyúttal elhatároztatott, hogy kereskedelemügyi miniszteiimhoz felterjesztés lesz teendő az
acer disjearpum tárgyában, melyben ajánlatba hozandó lesz, hogy a nevezett facsemeték helyett, a
nálunk előnyösen tenyészthető kőrisfa csemeték előállítása és használata engedélyeztessék.
A cselédjutalmazásokra kihirdetett pályázatok vétettek ezntán tárgyalás alá. Pályázatot nyújtottak be: Tamás Antal 16 évi, Benedek István
16 évi, Tankó Péter 26 évi, Simon János 18 évi,
Balázs Károly Márton 7 évi, Madaras Sándor 11
évi, Medve Sándor 12 évi, Györfi Imre 18 évi,
Szőcs Lázár 13 évi, Péter Antal 31 évi, és Búzás
Gergelyné 7 évi szolgálattal. Ezek közül pályázatra nem volt bocsátható a pályázati feltételek
szerint Balázs Károly Márton és Búzás Gergelyné.

I. díj kiadatlan marad.
Il-ik dijat (20 korona) kaptak:
Benedek János, Tankó Péter és Péter Antal.
III ik dijat (10 korona) kaptak:
Györfi Imre, Tamás Antal, Simon János.
Szőcs Lázár, Medve Sándor és Madaras Sándor.
A dijak kiosztására az illető járási főszolgabírók
lesznek felkérendők. Jövő 1899. érben a földművelési miniszter ur átlal e czélra adott összegből
eznttal fennmaradt 200 korona njból kitűzetik pályadíjul e czélra.
Tu-lumásnl vétetett és megállapittatott a bekövetkező tél folyamán földművelési miniszter ur
nr segélyezésével tartandó gazdasági téli tanítások
tervezete, mely szerint a tanítások már folyó hó
26-án Csik-Bánkfalváu meg is kezdettek.
éarabás Béla gazdasági intéző beterjesztette
az egylet vezetése alatt álló vármegyei cséplőgépnek
folyó évi működéséről szóló jelentését, mely szerint
31 cséplető gazdánál és csoportnál ez év augusztus
22-től november 8-ig 65 cséplő napon csépelt a gép
570 zsák bu/.át, 1183 zsák rozsot, 1179 zsák árpát,
1183 zsák zabot, 166 zsák borsós árpát, tehát összesen 4894 zsák gabonát, melyből I*mérés után cséplőrészül jutott 188*35 hektóliter. Ebből a felügyeletéit
és kezelésért, kiadatott 60°/o s igy maradt nyers
jövedelemkéden 94 20 hliter. A jelentés tudomásul
vétetett. A gép keresményét képező gabnák továbbra is Barabás Béla intéző felügyelete és kezelése alatt hagyatak azon utasítással, hogy arról
az egyleti számadások rendén rendes számadás
lesz előterjesztendő.

November 30.

CSIKI

I B O D A L O BI.
Baékely egyleti képes naptár és évkönyv.

A Székely művelődési -és közgazdasági egylet a legújabb! dflben számos jelét adta ébredezésének s ugy látszik, ujult erővel és lelkesedéssel áll a székely nép művelődési és gazdasági érdekeinek szolgálatába. Erről
tanúskodik a Benedek Elek szerkesztéseben megjelent,
1899-re szóló Székely egyleti képes naptár és évkönyv
la, mely mtnt a czime Is mutatja, nemcsak közönséges
kalendariom, de könyv is s mint arról örömmel győződtünk meg, igazi maradandó becsű könyv. Terjedelme
két akkora mint volt eddig, nagy vaskos könyv s az
ára mégis 30 krajczár, annyi, a mennyi volt, miután az
egyesületnek az a czélja, hogy e naptárral is, illetőleg
könyvvel a székely nép szellemi és anyagi haladását
segitse elő, oly könyvet adván a székely ember kezébe,
melyben mig egyfelől minden megvan, a mit egy naptártól várni lehet, másfelől a válogatott, szebbnel szebb
olvasmányok által a nép lelkét művelje. Gyakorlati szempontból igen fontos a Székely név és Czimkönyv, melyben nemcsak a megyei, városi és törvényszéki tisztviselők pontos névsorát találjuk meg, de megtalájuk a községi és körjegyzők névsorát is. Nagy szolgálatot tett
az évkönyv szerkesztője azzal is, hogy a székelyföldi és
a székelyföldhöz közelebb cső középiskolák, tanítóképzők,
polgári és szakiskolák tanárainak a névsorát is közli,
nemcsak, de a szüléket az iskola felől tájékoztató legszükségesebb tudnivalókat is. Az olvasmányok és kepek gazdagsága meglepő. Benedek Eleknek, a szerkeztének székely történetei mellett több jeles irótól találunk
elbeszélést, verset. Itt találkozunk a székelység két igazi
barátjával: Wlassics Gyula miniszternek es Halász Ferencz kúltnszminiszteri osztálytanácsosnak is az arczképével s működésűk méltatásával. S a mit legelői kellett
volna emlitenQk, a könyv élén Erzsébet királyné gyászkeretes arczképe s bent a könyvben számoskep a királynéról. Ezenkívül több székelyföldi országgyűlési kej)
viselő arczképe (az első sorozat) vau a könyvben s végül a Székély-egylut vezérférfiai közül is többnek az
arczképét bemutatja, közölvén egyben az egyesület ez
évi mttködéséből is a jelentősebb mozzanatokat, melyek
közt igen érdekes a Budapesten felállítandó Székelyotthon terve, tanuló és iparos ifjak számára Szóval a
Székely egyleti képes naptár és évkönyv tartalma rendkivűl erdekes és gazdag s hisszük, hogy minden székely
ember siet azt megszerezni, Megrendelhető a 30 krajczár
bekOldése mellett akár a titkári hivatalban (Bndapest,
VII. ker., Bottetbiller-ntcza 5 a), akár Györgyjakab M.
könyvkereskedésében Csik-Szereda.

T 1 H U G Y.
Meghívó!
A csikmegyei általános tanitó-egyesűlet csiki
kőre Csik Vei ebesen a községi iskolánál folyó évi
deczember bé 10 én d. e. 8 órakor kezdődőleg gyűlést tart melyre a kör tagjait és a tanügy barátokat
tisztelettel meghívjuk.
Csik-Szereda, 1898. november hó 25 én

Lakatos Mihály

László Péter

elnök.

jegyző.

Tárgysorozat:
D. p. 8 tói 9 óráig gyakorlati tanítást tart András György tanitó. 9 órakor a gyűlés megkezdetik
1. Elnöki megnyitó.
2. A mnlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása
és bitelesitése.
3. Tisztújítás.
4. Emlék beszédet tart Madár Mihály elhunyt
tagtárs felett László Péter.
5. Márton Anna fölött özv. Riszner Józsefné
6. Kiss Antal felett Székely Károly.
7. Veress Lajos felett Búzás János.
8. Györgypál János felett Márton Károly.
Róza egészen belemerült a szép versek hall
gatásába, s igy mikor a két nő egy hosszabb vers
után a betegre pillantottak, ez már nem játszott az
orgonavirágokkal. Szelíd, nemes lelke elszállt testéből, arczára a halál angyala terité szárnyait, rajta
hagyva as utolBÓ mosolyt s élete szelidségét. A költő
boldogan halt meg a virágok illata és virágregék
között.
Tél van, bó borítja a földet; a fagy szeszélyes
virágokat hímzett as ablakokra.
IV.
A költő tetemét részvéttel kisérték a béke hónába. Egyik híres szónok bucsuztatla el afiatal költőt. A két nő mély gyászban követte a koporsót. Az
ősvegy kétségbeesett fájdalommal borult, a hantra,
mely férjét s az ó boldogságát takarta, Eloszlott
már a kiséret; az est is szétterítő gyászfágyolát;
de az özvegy még mindig ott zokogott a sírhalmon,
mely két világot választ el egymástól. Végre fölemelkedett a fájdalomtól megtört nő, s Róza kezéből
kivévén a magukkal hozott orgonavirág-csokrot, újra
sséthinté a halál ágyán. Még egy buzgó ima, még
egy fájdalmas búcsúzás hangzott el s a két szomorú
nő is basa tért.
Ast gondolnók, hogy a fehér orgonavirág-csokornak as a'magasztosabb rendeltetése jutott, hogy
virágai a költő siiján hervadjanak el, kinek utolsó
perczeit megédesítették. Nem igy történt. Mihelyt az
özvegy és Róza elhagyták a temetőt, a külváros
gonoss snhanezai, kik a temetéseknél leskelődni
ssoktak, beosontak az uj sirhoz s folkapdosták a
virágokat. Másnap a külváros korcsmáiban a pálinkás
és boros asztalokon hervadtak el, bová festett arozu,
névtelen lányok tették.
Es a végset érte a fehér orgonavirágot. Fővárosi végset. Nagyon sok élet, mely ma fénylik
a tapsoknak örvend, ki tudja bol fog végződni ?
(V*ge.)

LAPOK

9. A gyakorlati tanítás megbirálása.
10. Felolvasás Csiberics Imre által.
11. Elnöki előterjesztések.
12. Indítványok.
13. Kimaradások igazolása.
14. A jövő gyűlés helyének és idejének megállapítása.
K. m. f.
kiadja:

László Péter s. k.
jegyző.

A tanitó képezde ünnepélye.
Cs.-Somlyó, nov. 27.
Valahányszor a csik-somlyói tanintézetek egyike,
vagy másika alkalmi ünnepélyt rendez azoknak mindég
érdeklődéssel szokott a vidéki közönség elébe nézni s
azokon részt is venni, mert ezen ünnepélyek is mindig
bizonyságot szolgáltatnak arra nézve, hogy intézetcink
tanerői a fiatalság nevelésére és több oldalú képzésére
annyi gondot fordítanak, mennyi a szülőknek garancziát
nyújt, liogy a gyermekeik nevelésére fordított költségeik
egykor meghozzák a várt kamatot.
A tanitó képezde ifjúsága által november 2(>-áu az
intézet tanuló termében Szent Cziczelle, mint az intézet
védszentje emlékére rendezett alkalma ünnepély is egyike
volt a sikerülteknek, melyen a főgimnázium tanári kara
és tanuló ifjúságán kívül szépszámú helybeli ós vidéki
közönség vett részt.
A tartalmas programm r H y m n u s z'-szal vette
kezdetét, melynek dallamát és zenéjét P. Tlina Dénes képezde! tunár szerzette, s melyet a növendékek szép összhangban, gyönyörűen adtak elé. A közönség hálás is volt
érte, mert az előadóit élénken megtapsolta, szerzőt pedig lelkesen megéljenezte.
Utána a l k a l m i b e s z é d következett, mit Zsögön Zoltán Ill-ad éves növendék nyugodt, bátor hangon szép sikerrel tartott meg szabudon. Ezt követte
M o z i r t „I in á"-ja, mit duettben Gál Mihály és György
Béli III-ad éves növendékek énekeltek Fejér Dénes harmónium és Nagy Árpád s Siklody Péter hegedű kísérete
mellett.
Petőfi Sándor „J ö v e n d ő 1 é s" czíinií költeményét Károly István szavalta el mély érzéssel: míg az
„ I f j ú v á g y á"-t soprán szólóban akis Pap István I-ső
éves növendék zajos tetszés mellett produkálta. Szépen
oldotta meg feladatát Nagy Árpád IV-ed éves növendék
is Ney Ferencznek „A z é j j i h a r a n g ' czírnű költeménye elszavalásával j de a legnagyobb hutást Ambrus
Kálmán III-ad éves növendék érte el, gyönyörű és erőteljes hangon szólóban előadott népdalaival, melyeket
Lakatos Izra képezdei tanár a nála megszokott virtnositással czimbaloiumal kisért. Frenétikus taps jutalmazta
a szép dalokat, miket közkívánatra incgkellett ismételni.
Ezután Fejér Dénes Tompáuak A z ö z v e g y é s fia i*
czimü költeményét szavalta el, Meizel .Rezső pedig zajos derültség között sikerrel m o n o l o g i z á l t ; végül
a fiatalság megújrázott szépdulokkal rekesztette be az élvezetes és sikerült ünnepélyt.
—

KüliONFELEK.

— Halálozások. Özv. S p r e n c z Pálné szül.
Mánya Heléna folyó bó 27-én délután fél 5 órakor
Csik-Zsögödön félórai szenvedés után meghalt. A
megboldogult földi részeit 1898. november hó 29 én
d. u. 3 órakor helyezték ötök nyugalomra a csikzsögödi templom kerítésében. Nyugodjék békében!
— E hó 24-én hunyt el Pa ál D é n e s betblenfalvi községi pénztárnok, földbirokos, anyakönyvvezető éleiének 62-ik, boldog házasságának 25-ik
évében. Az elhunytban Pál Gábor csik-somlyói
fögyimnáziomi tanár testvérét gyászolja.

— A fogyasztási adók albérletbe adá-

sának tilalmazása. A l>or- és husfogyasztási adóknak a jövő évre folyamatban lévő bérbeadása alkalmából egyes városok és községek oly czélzattal
bocsátkoztak a jelzett adók beszedési jogának megváltásába, hogy a megváltás utján átveti adóbeszedési jogokat nem veszik házi kezelés alá, ha
nem azt a fennálló tilalom ellenére albérletbe adják. A pénzügyminiszter figyelmeztetni rendeli a
községi elöljáróságokat, hogy megváltás esetén az
adóbeszedésijog albérletbe adása, s máskép, mint
házi kezelés utján való hasznosítása meg n<)m engedhető. Egyúttal arra is figyelmeztetnek a községek. hogy ha a borital- és husfogyasztási adók
beszedési jogát megváltás helyett haszonbérbe veszik, az esetben az albérbe adós megtörténhetik,
de kizárólag csakis nyilvános árverezés utján.

48. szám.
mindig utánna tartós hossza ősz következik. Ez évben is október 3 án jelentkezett a havazás, s utána 7 fokos hideg fagyasztotta meg a lucskos földet, de azt a rögtön melegebbre változott időjárás
megsemmisítette s lehetővé tette azt is hogy a szárazság miatt elmaradt vetéseket a gazdák után pótolhassák, s voltak olyan napok is, hogy egyesek a
szeredai fürdő enyhe forrás vizét fürdésre igénybe
vették. November hava szintén száraz napokkal, de
hűvös éjszakákkal tartott ki egész 25-ig, a mikor
az ég borulni kezdett s havazásra nyajtott kilátást;
azonban az utóbbi nem következett be, hanem a
helyett meleg déli szél állott be s 26-án este terhes
felhők jelentkezvén az égbolton, egymást követő
gyors villámlások után meleg zápor kezdett azokból hullani, mit 6 perez múlva derült ragyogó ég
váltott fel és verőfényes szép melegnap követett.
Az időjárás ellen tehát ezúttal nem lehet panaszsza a gazdáknak, mely lehetővé tette, hogy a késői
vetések is meggyarapodva kerüljenek a téli takaró
alá; s igy aggodalmat csak az egerek okozhatnak,
melyek rendkívül elszaporodván, igen sok kárt okoztak már is a vetésekben.

— A kászoni borviz rossz. A ki azt

remélte, hogy a kászoni Balázsi-féle borviz élvezhetősége előnyösen változik, az napról-napra inkább csalódik. A borviz az üvegekben zavaros,
oda nem tartozó többféle giz-gazzal van vegyítve.
Az üvegek többnyire már használt dugókkal és ki
tudja mi módon nedvesített enyves papírral vannak ledugaszolva. Ez különben nem njság. Egyszóval a különben élvezetes és értékes víz a rossz
kezelés miatt ma-hólnap élvezhetetlené válik és
bátrai! rá lehet mondani az egykori kedélyes patikus ezen monologját: „Se bor uem vagy, sem
viz nem vagy, csak kinlódol." Hogy pedig ez az
állapot megszűnjék, kérjük a városi orvos urat
hathatós intézkedésre.

— A remetei véres verekedés. Mint

már közöltük, G>.-Remetén Lénárd búcsúkor véres
verekedés volt a falu egyik korcsmájában, a mikor
a verekedők közül kettő meghalt. Borbély Alajos,
a zene-bona okozója, szintén súlyos sebeket kapott.
Gondos orvosi kezelésben részesült s daczára, hogy
remetei emb-r volt, nem lehetett sebeiből meggyógyítani, egy h^ti kínlódás után meghalt nov. 15-én.

— Előmunkálati engedély vasútépí-

tésre. A kereskedelmi miniszter Márk Márkás
budapesti lakos és közgazdasági írónak a marosvásárhely-szásziégeni vasút utóbbi állomásától kiindulóing Sóakna-Görgényszentimrén át Laposnyáig
vagyis vármegyénk határáig építeni tervelt helyiérdekű vasút előmunkálataira az engedélyt egy évi
tartamra megadta. Az engedményes ez évben vármegyénkkel is megkereste volt 50 000 frt törzsrészvény jegyzése iránt annak kiemelése mellett,hogy a
tervezett vasutat annak idején Remetéig kifogja
építeni, de a törvényhatóság a kérésnek elegpí
nem tehetett.

— A székely iparkamara 1807. évi
jelentése. A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara a székelyföld közgazdasági viszonyairól szóló
1807. évi jelentését most bocsátotta ki. A 14 ivre
terjedő és 6 nagy táblázatos kimutatásai pótolt vaskos kötet nem tér el az eddigi éviektől. Most is nagy
gonddal és lelkiismeretes kritikával megszerkesztett
monográfia mely a székelyföldnek közgazdasági viuyait éles megfigyeléssel és a dolgok mélyére látó
értelemmel jellemzi. A megfigyelések aggasztó állapotok feltárása mellett bele iktatvák a kamara javaslatai és azon jogos kívánalmak, melyek tapasztalatai szerint a helyzet javítását ozélozzák. Végig
lapozván e nagy munkát sok sajgó és folyton növekvő sebet láttunk. 8 bizony kétség támad bennünk,
hogy azokst a nagy mulasztásokat, melyek miatt
ennyire jutottunk, mikor fogjuk és tudjuk-e pótolni ?
A jelentés egyes részleteire még visszatérünk. Most
bevezető részét lapunk más helyén közölvén még
azt említjük föl, hogy e jelentést- mely méltán tekinthető komoly tanulniányuak Sz. Szakáts Péter titkár szerkesztett.
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN:

V É R T E S

LAJOS.

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDOHOS:

GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

Sz. 2343—1898./ki.

Árverezési

hirdetmény.

Csik-Szereda város által a magas kincstártól
— „Madéfalvi emlékoszlop." Napról haszonbérbe vett borital ás husfogyasztási adó benapra lehet látni, hogy az emlékoszlop készül, — szedési jogának nyilvános árverés utjáni alhaszonkészül az habár éjszaka 8—10 fokos hideg is van. bérletbe adása határidejéül az 1898-ik é v deA rosz nyelvek azt is beszélik, hogy az oszlop inog; ozember 9-ik napjának délelőtti 8 órája
a mit, ha tekintetbe vesszük, hogy milyeu tűzetik ki. Kikiáltási ár 6384 forint 39 kr.
Miről árverezni szándékozók oly felhívással
időben építették a felső részét e szobornak, mely
örök időre lett volna hivatva hirdetni az elmúlt értesitetnek. hogy a kikiáltásul szolgáló összegnek
idők egyik sötét pontját, egy cseppet sent csodál 10'/0-l<a bánatpénzül lefeendő, még pedig a zárt ajánkozunk. A megyei főmérnök úrhoz.fordulunk, úgyis latot tevők által az árverés megkezdésére kitűzött
mint a szoborbizottság egyik tagjához, hogy a fé- határidő, a szóbelileg árverezni szándékozók által
lig kész szobrot tekintené meg, hogy a feltételek pedig az árverés megnyitása után alattirt polgárbetartása mellett épült-e a szobor és a szobor össze- mester kezéhez.
Az árverés a városi tanács hivatalos helyitartására szolgáló tárgy, belé lett-e téve a kőanyag
közé? Szűkségesetén arról is intézkedni, hogy a ségében tartatik meg, bol a részletes föltételek a
hiányos munkát azonnal szűntessék be. (Bekűldetett.) hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Csik-Szereda, 1898. november 29-én.
— Villámlások november végén. A
Elthes Jakab,
tapasztalat igazolta, hogy valahányszor szeptember
polgármester.
vége, vagy október eleje Csikban havat produkál. j 2

C S I K I

November 23.
Sz. 9389—1898.
ti.
Csik-Szereda vároa tanácsa által 1898-ik év
deczember 9-ik napján délelőtt 9 órakor a város
tanácsháza nagytermében megkezdödőleg nyilvános árverésen a többet Ígérőnek az 1899 ik év
január 1-töl az 1901-ik év deczember 31-ig, tebát
3 évi tartamra haszonbérbe adatnak :
1. A helpiacz vám jövedelme
2100 frt.
2. A külpiacz vám jövedelme
400 fit.
3. A marha behajtási vám jövedelme 2000 fi t.
4. Sertéspiacz v^m jövedelme
50 frr.
5. Barompiacz korcsoma jövedelme 50 frt.
6. Kompona vám jövedelme
40 Irt.
évenkint fizetendő baszonbéri összeg mellett.
7. Árverezni szándékozók tartoznak az árverezés napján a kikiáltási összeg IO°/0-át bánat'
pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába
helyeztetvén el, vállalkozónak ntolsó részlet tizeié
sébe fog betudatni.
8. A vállalat után járó minden terheket, bélyeg és kincstári illetékeket vállalkozó hordozza.
Kgyéb föltételeket vállalkozni kivánók bármikor az árverés megtörténte előtt 9— 12-ig, délután
2 — 6-ig a város tanácsházánál a polgármesteri
irodában betekinthetik, s maguknak bővebb fölvilágosítást is szerezhetnek.
Csik-Szeredán, 1898. november 28-án.
Elthes Jakab,
1—2
polgármester.
1312—1898

Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve.
TCbto é r e m m e l

Hirdetmény
Közhíré teszsziik, miszerint 1898. november 5. óta felfogva tartott 1 d r b 5 éven
felüli, sötét pej, jegynélküli kanczát 1 8 9 8 .

deczember hó 5-én d. e. 9 órakor
a község hivatalos házánál n y i l t versenyen
a legtöbbet Ígérőnek eladunk.
Csik-Szentdomokoson, 1898. nov. 2 0 - á n .

Kedves Ignácz, Dániel József,
körjefrvzű.

lcifCxntetve.
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t Schmidt S. és Fia

Külföldi és saját gyártmányú
zongorák, mindennemű
hangszerek, azok kellékei és
alkatrészei.
Mindennemű hangszer javítása és hangolása szakszerű
pontossággal teljesíttetik.

zongora- és hangszer készítő,
zenemü-raktár

Maros-Vásárhelyt.

8-4

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre.
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V a n szerencsém a n a g y é r d e m ű

kTTT

t. biró.

47. mim.

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre.

Árverési hirdetmény.

J>z.

L A P O K

h o g y Gyergyó-Szentmiklóson
m a i n a k teljesen megfelelő

közönségnek

becses t u d o m á s á r a

szeszgyárom telepén,

a kor

hozni,

$

kivánai-

H"

gőz-, tükör- és kádfürdőt épitettem. ţ
Midőn ezt ezennel közhírré teszem, e g y ú t t a l bátor v a g y o k jelenteni, h o g y a fürdőt

xj

folyó évi november hó 10-én nyitottam meg
és igy

minden nap

a t. közönség rendelkezésére áll.

A gőzfürdőt kedden és szerdán kizárólag hölgyek
FürdLó dJJjeg-yzól^:

használhatják.

Gőz- és tükörfürdö felnőtteknek 1 kor.,
gyerekeknek 50 fill.
Kádfürdő
1
50
Családjegy 2 korona.
J e g y e k CZIFFRA FERENCZ és FIAI czég üzletében k a p h a t ó k .
A n. é. közönségnek tömeges látogatását kérve,

vagyok

teljes tisztelettel

CZIFFRA MIHÁLY.
A V W W W W W W W W W W W W W M / W W Ná^

W W W W W W W w w w v w w W W A

F ű s z e r és v e g y e s k e r e s k e d ő u r a k , illatszerészek, szatócsok, fodrászok, ezukrászok, k o r c s m á r o s o k t o v á b b á m i n d e n n e m ű iparosok és gyárosok
rendeljék

meg

B A C S K A Y M. T I V A D A R
A

Kereskedelmi Vegyészet
czimü, most megjelent müvét,
m e l y n e k a l a p j á n ilzletök jövedelmét 35—40°/»-al

emelhetik.

Tisztviselő, tanitó, postmester és körjegyző urak, nyugdíjasok
és magánzók e mű előírásai alapján

Ih-SLTroiELtsL 150—200 £©xiaa.t
mellékjövedelemre tehetnek szert.
S e g é l y é v e l m i n d e n h á z t a r t á s n á l é v e n t e 2 0 0 — 4 0 0 frt m e g t a k a r í t á s é r h e t ő e l .
A t e r j e d e l m e s m ü v e t 1 frt 7 0 k r i i a k p o s t a u t a l v á n y o m
beküldése
ellenében portóuientesen ajánlva küldi m e g
A

Kereskedelmi

Vegyészet

könyvkiadó-vállata
Újpest, IstvAn-uteza 2. szám.
(Utánvétel m e U e t t is rendelhető.)
í v c M o n c ^ ^
Nyomatott Osik-tízeredában, a laptulajdonos és kiadó Gjöigyjakab Márton könyvnyomdájában 1898.

Melléklet a „Csiki Lapok" november 30-iki 48-ik számához.
általános most a megtérés^ Mintha tehát, kissé piheTagadni nem lehet, hogy az örmény nemzetnek
kéréRének s vele sok oldalú előnyére és társadalmi előmenetelére szolilom mely pek ne- •őre t^5é,7ejíge3", az/"" """"
megy 4^|ngyek>rmlgba|
ápa követe Paţlavi gáló azon körülmény is, hogy főpáaztorunk, kinek
z»taí»iy wirţTa-Utéi^íí ^ Város egykori fei'nr É^^nok
ün
litvalláat. tesz ^ fel- müveltaéggel v párosult..seéleekörii.'nagy tudása az
sWsesestţj^Cg&ndiuáíakv kf az e ha- eMózíatvi "^tn^ségi
kath. püspök| tér előkelők, az ország -nagyjai • előtt ismeretes lévén,
vissza i o^áhes, IS^'eKkl ft^m^P nett) láthaiotty rni- fontos küldetésekben, oţs^âgos. ügyekben .tekintélyét
e Velt^^répi e m H t egy
vel utkâşbeujjagyţbmep itt; wjşzaeţek rég* bajába, s befolyását felhasználták. VerzereBkul Oxendius, ki
l áltaL nţggWtikiteni. en
étybea előbb. hifzampí bau =%ţenvédett. Ez a be- 'az udvár előtt kedvelt egyéniség volt, 1712-bari ujra
azérVs&fczsiggel
törekei
ifltgrairrarjo^Mg
IheffitöMJK;*1
[gBég. még. megtérése j|xébeí/4 68Ö-bau véget ve* Béüabe idegy, liogy letelepedett -hobfitársainák, adó^ ^ B l e g a j e H Lit életének^
( i ^ VT-*-* -^-" rtnif,
-. '
zási* és kereskédelmi vlszehyait rendezze,'meg, hogy
I íM
jtt JniRt: ikölljjgiiiuek. fedezésésitóAhu
sa.már felépült Szamosujvár azámáraszabadalmi kedEmé V4rfManul ;tt^«wtkâşett azoi^oru. esetről ményeket, <liploniát eszközöljön,
1
,
,
^taOtMWf^^Hem lei&a*"»
ifllvén
líembergj íánaíiktíunáttián|>Vártán,ki
Nagyoţi. fontos ügyek ezek, melyeknek;, édes
nemzet^Pbi•§Byoa móhtb^n egyhgi --főhajósá^t Vélt- gyakob^y^et^ftjátáz' iránt, ki'anna
>TWatni az Érdé ,
: ilţef Mgy jótevője volt é^liz örményi
"^^edeţt a már á kath.-<egy- óyéire uézve előnyős keresztül vitele a lángbuzgalmu
nemefclHiszkeaóge inaraíT ínindffih
uá^keblébe visszatéri]- éoyájí felett, á fópás^tor- főpapnak igéuybe vette nagy eazét, befolyását és
IJ szitfcjégén, iţy "segített, miudeh idejét: Mégis nem ment a tfólög oly gyorsan ;
S
hoqgaokáb vanqak, K i ^ e l ^ J d M ^ t^SnegfoBztoM.^ftjrelí
ieb.ll^-án irkelt kinevezési mert több -oldalról- támadásokkal -találkozott. A rosz
;y
a
szókhélyfortö$|
,t-fg|érek|k»l T&jşÂjy árulnának
ipoaioli 6zeűtszék által akarat akadályokat gördített útjába, mely akadáRmápíiyaT'ja(Td$g|~ m^Ş
* sjj^j*>ágy^4r<leklódéasel onM mkjwi d uiţlio «1«,
neveztetnék kS, az lyoknak elháritáas. sok és. hosszú ifcjébe került.
elhajt,
helyéle*.
más
^xendiuB ?
H v w
ismert; jj^klijflírt.' ..Verd^^Rft' Oxeudiiişt általános Béosben majdnem három évig tartózkodott. Hívei
fjfthát t S r ^ ö m ^ i á j j l u
nagyon'várják hazajövetelét. írtak is néki.'Az irat,
^miniszH&tOMá^ette.
év e l ^ l i liÍB^etje«u|é
f^Sletének _heavüoket^ íljze
mely 1714 évi kelettel bir, igy hangzik'? „Doctor
îiîlî-i ^
i
SUtor-^.VEtrfeiiresljt-Hriife püspöki lielyéttes, Oxendius. lelki.atyánknak ! Óhajtjuk> és igen vágyardóJyben ía
f í ' K » fiemxfit
_
reJruhgö atva, uityi8 téíitési J\'9dunk íátni ; ; .vârjiţk .h.aza jövetelét, hogy ..viszont
talált, emez áldá- lássa az Erdélyb^u^zamosujváron, Qörgéjiyben, Ebeslatf.-ért^k 4dRV^éi%w4eid'ide}dre utóé bo^SI
ji^iH^tN wflftt miffE
v,
..
Jnagyobb
s nagyobb fal váu és Gyergyóbau lakó és bajokkal küzdő.népét. . . .
v
•
A ţ i ^ t t y i d a t ^ g r u M ' r e J t f e ^ z v é n , : erédiv^iyiiyef
— ' " s fqlj>1a!tatKégíe
*'
wpság azon réstfee is Mi inindnyájAn tudjuk, hogy szeutatyaságofl mindj
mely\ eqtlig voifnkodotţ Si^az Svből s óaziute oda- nyájunkért fárad, jár, tudjuk hogy járt a 'királynál,
köveik ezj*.8ora5Şs^ri t k ozp vcţ. i
A
míndenuemii ügyeioket elintézi, vugy már el is ingyurgyó-szeutiniklösiTirm&iiy kath; plebáiria adással rgaszkodni
téztettek miud adó mind egyéb ygyeiuk
" Azonban
a kíiA
förténeTmétíél
II:'
ftjezetébéil
e'
Valiidi
apostötl
itrtetü
hílefroihez,
ki]elentetette,
és11 buzgalom főjítfp tiocsahczi
'
n
éVen
VSh
irfdgdrö
hivei
hiába
várták,
inert
'Bécsből
többé
vissza
nem
IfitVé. :A>'lember%i önnétf^11 dath.; ^serti,-HunáHiár hogy engedelmeskedik a római szent-széknek.
jött. 1715. évi márczlus havának első felében egy
A térítési müvének betetőeése - közeledtén a délután kocsikázás-közben hirtelen rosszul lett és a
Vártím, ki, mint látszik -VesVdreakUlnrfK cslaládi vi
síonyfot 1 jól; ÖBinirte,'1 l«é7béh "íelt iratáfeari'azt püspöki helyettes az iránt tett iutézkedést, hogy a mérgezés nem, minden gyanúja nélkül, körül belül
nténdje,
hogy Verzereákul Oxendius-Lukáoának- volt hivek gyülekezetéből küldöttség menjen Lengyelor- 6U évés "korában meghalt. De végrendelkezett,
fl'a1; ttéísöbb1091-ben kel<;bki!nányábáta'8ziutébBo-szágba az örmény ?rse£hez 6a a' fontos iig/ állásáA végrendelet Bécsbeu 17+5. évr-márcziua
" óéáhezfnhllf 'névezi boídojjbltflüflpöíünfcőtlí köVet- ról vígyé meg áz örvendetes' hírt. "—' Á itifegválasz- t-ről van keltezve. Itt végrendeletének Câak azon
tott • küldöttséghez
a papok közül is-többea csatla- része érdekel minket hol utódról gondoakodik ; ebben
ItoHUeg iBattUrán Afóldva- e" h&ven 'ianiéretea
várbsa
.-(>*•
| igy szól kedve^ híveihez : .Isten előtt ajánlom nek•' volt születési 'helye. All: tái aJ tddt illeti 'valamint. koztak.
H-uuánián az örméáy 'érsek-a küldöttaéget ki- tek,"hogy Híj.udiiyájaiL-agybegyiilve kérjétek a hitIlyésJ András afc >.Orttfs et prógressús variáruanr in
-Dacife griéntíum"feZerzAJe/Si^ Bentoó- Józséf is' Ve- váló jó- indulattal fogadja;> az örvendetesen, .elhang- terjesztő Congregatiót, hogy püspökül nektek tisz•;íéreskul ' Oxéiítliusröl ázV mohdják, hogy 1604:ben zott liir. után .mindegyikre áldását adja. Hasonló Jó telendő Stephánovics Útváu 'urat szentelje fel".
ítotoából'ftiint felszétltdlt pap jölt Erdélybe, iMútán fogadtatásban részesiiluek ş^ek mindnyájiui PaliáyiStephánóvics István, kit Verze'reskul ulödául
•0«« kath.-világ kdz^bntjában 14 éven át az'egy: cini utóda, Cantélmus bíboros vársói niiuCzius ré-.
'szemelt
folt ki; szintén tesz ómlítőst a1 mdgmét'ge•! 'líázi s Világi tudományokban" kiképezné magát >Te- Széről is-,' 'ldntb bel^e^yézés'ével-az előbbi, műit Ör- zésWI. - de'hogy-ki 's mért cselekedte- eit; rtKnd máig
fiát Romábhí676r<ben'''mébetett és ha'1 ekkor' léga mény érsek előtt, ők,-mint az erdélyi örmény,teltí- homályban, van : iKabár nem lehetetlen, bogy-Jiámi
li&b 16" éVels volt; "ugy
átfülétési évét 1655-rfe te pek képviselői, az. egész. örmény egy,ház .ii&vébí-n aluppşl bir ,a şQkâjg. fenmara^t. gyaqu, ipelyţpl. én
c
a szent egyesülés éa eugedelmesség esküjét leté
•'IteQttk.
•••
szik; azután egy írásba foglalt kéi'ést adnak á fő- is többször hallottam néhai Gábru* Zak)ir tudoB^taná:
TöÜintettel! a Viszö'titaÍÁÍg teljes
kíjrtílüiényéfere. pap kezéhez, esedezvén, hogy ügyükét átya pártfo- romat szólani, ki azt' rfioudotta, hogy Verzeréskul
:
':melyek között
éltek
Moldva
éá
'OÍáhohíá^bak,°
Öse' gásba vegye és ii'atukat jóindulatulag terjessze fel váratlan halálát gőrgéuyi il/áftalmáitatf] lüéíy püspöki
•^iifit, miüdéri1 két'sé'g! kijárásáyfllí''átl
az, hogy'W Uju áz egyház • fejéhez, kitől ók ^maguknak püspökül dotatióját képezendette - volna, felajánlása okozta.
4
'Ósenáms Batüsán' Városában sehizfnatikus szülőktől Oxendiast ,kérik. —, Kérésöb,Rómában atyai,szere- Arról pedig, hogy .perréazui liol uyugoszoak, .egyedül
'b&i^iüzva, brétn^''tdíiok válíá'sá'ban üeveíliedótt Tel.' tettel fogadtatott. XII. Iuqze pipa szeaf ijldásának"Luk"4<?ju,. Sxom.osiyvár, egykori tud^a, esperese ftyjlat"tte'Vlán r<Mbb' sli^allat "által' Indíttatva, Rómába'
meljett teljesítette is azt; miként erről a kozik, ^llitván,1)ogy Bécsben, a,, lipoţv^ţpai miseri,!
'rtlbgy és' ítj az OrbSi-féli'liitézeíbe'n 14 évi^ taítoz- lembergi örmény'érsék bizonyságot tesz; sflf 1091- cordianuaok templomábau van eltemetve. De a szerWödik. 'iííítnán 'ezen idő' alatt'ugy í világi miáV az bén kelt bkiratabán nyilvánosságra hozza;'Verzerea- zetes áfyák érről mit sem tudnak.
e ^ á z i lüdoipidyokat íftílnő' slkeríét ét aajáiítfótta, kult ő a jelzett év junius, 30-án, „aladinif püspökÁ'^..áldott emlékű örmény püspöknek korán s
1
éréfnéksé^ébŐI kivetkb^ikéS pa^á szentelheti' fel nek ,fel j%. szenteltp.
váratlanul bekövetkezett halála .mély. gyászba .borí"
toáíát.
••. •<
püspök székhelyét Beszterczére tette, totta az ösazes erdélyi örméuyeket;--ktk bepne nem-''i Tct jíT" i »- >
'i: .. t*J* ::: ^
rí <;.
hol sok küzdelme támadt moat inár nem híveivel, csak főpáaztorukat, hanem mindeu ügyeit vezetőjét
^WfPkára (jzutá^hitküldéri mi^Ş^gben, .apon mert a térítés munkáját már teljesiin_befejezte. ha- és gyámolitóját elveszítették. S íme l drága'eiődeink
. .h^t^ozfttl száodékj^.'jí. Ecdej^be, jjoţy ap ijje^eR-nem a szászokkal, kik rég rosz szeţimel uézik a e veszteség fölött Srzefl kestfrü fájdalma, lánfttteljes
'telepesematijlua örmé.tyreyknek a káth. vallás hi- körükben megtelepedett örméuyeket, O ki hívőinek gyásza egész ifagyságbáú'akkor állóit' be/mfkor minVtelyeţt ljiţâşty£n,l 0keţ a | kathV egyliáz ajcíába vi^szave-nemcsak főpásztora, hanem tanácsadója s vezetője deu'fáradságuk^ igyekezetük és.-kérelm&k daczára
j ^MiP" felkerési^éhát
Öxefldips nem^eţeb^liet^d^iiek is volt; atyáskodó gondjait' hivei társadalmi 'viszo- fdpâ^zţor .nélkül, árván ţiqgyattajt.,-j- .Mi ge{4\gia^ár
z
P£&ba'a> Faradságot iţem^'ţmjţcp^iţuzgalom- nyának állandósítására fordította. Szomorúan szerzett a kath. valláa megtartása ép,gyakorlata, akárha haza
ljţnkaţ^tl^jn erélyljréjl és széles |cörü tűdou^áiiy- tapasztalatok. után látva •agt^. hpgy kedves övéi « iránt taiiusitott hűség és polgári erények tekinteté" nyál hirdeti nuqdşnjitt a kath. Jegyb^? ig1a? tanait; szászok közt Beszterczéa békét és -nyugalmat,;.uem 'bfeíi 'előnyős' elismerésben'Vészeseit Őa'efífk faélt'ó iino, téyedése^t is .'megnyerő .mód^h^ tgnţetv^n jfel,' .-élveshetuek, arról geAdoakod.aţt, (w>gy hiviei ^zámár^'kái azon árvaság keserű követke«méttyeit':J-í- --fájdapzeke't ióé(gezá^^a. —- Miudazáltal az öjripény.eknél,, egy külön > várost alapitsou: De midőn népei .érdeké-iom — 20(1 .év óta hbrdozzului:
kik mereven ragaszkodtak, a térelyhéz, á megtérési' iben fáradozik-és telepedési-jlfelypit, trta^itva -^. -i viDe félre az rtt előtöi ó kelleaietleti" gbodslagasztalva őket bejárja,, a tatárok elfogják s., Törökx8ftând&ş ^ésik. Ziljfd^r ^Mjinász SQ^ipmatikua piiapötokkaL iVessatik.fâtyeH a-. múltból.«pökölt és olyisoországba
viszik,
hoil-három
távig
i
nyomorgott.
ilnnét
^fik, kipek. vjBzérleip,,, alatt, ji^ţtelţ, yolt"be. e ibázjíba
káig viselt fájdalmas helyzetünkre t^Ul^ .^tej}^ elórjaépyei^, többjalárpiijaejji'p^ávfil egyUţţ^aţhatâ-iflşaki Sí kar)ovic?j :béke,utá.M ssabadulbatott kj. Azután küldi még, vagy már el is küldte azţ a. férfiút, ki
<(M
8 n
ment
és.
dipót
kirăţytói
egy
örmiány
.\{áros
- : ţ ţopiţoilfoiott,, arr^í,, ţogjrnfqe şi
jţţţţak
azertartáau egyliáz jógoS ' féljajdulását
.eDgedélyt.sízköBŐH- ki, Kezébe a kapott az örmény
, elle^jeşiiljou. A. felbtutpgâţotj p^p odâiţ pient, hpgyiftlapitAsára
megérti1 a megszívleli, éa neui fog vonakodni a kíeagedéjylyel
első
iválasztása
GöngóuyrSzentimrére
a ţijfŞ0 bíUéritQt a îoxm^nysţ^fiez beadott kéréhol npki magán JHrtokai- voltak.: Azonban kó- vánatos jgyqgyirt rá helyezui. Mi pedig tegyük meg,
;ébeij "vallás, ^s (eşendhâbpritónak kiáltván ,^ldá- esetit,
SŐbb.eiiQO
B.imáa hely : utáni néz. moat tegyük meg kötelességünket, melylyel magunk
^ şos,
^hetiltá^á|l sşo'rgajm^zta^ ,. . " | r Tetszését a..szándékától,-jbUMU;
kis.
Szampa.
jobb
a .-Martinuzzi" iránt tartozuuk. A azamosujvári VerzereBkul — Szóbor
-i-l • iHííezek jlaqaáfa az , apost»U leikijletü Vşrze- vári/körül- (el^rülő .kies völgy partján
nyervén, m^isz.-ala- bizottság felszólítására tehességünk szerint^kfszség. repknl ^iegi kiqélt /4ra4^gQt. Qfim reŞtent viasza a^pitapdó örmény város helyéül: est válaszba.
gel járuljunk, bozzá adományaiiikkál, lí'ogy'Jiéhai
.veszélyektől, mely.etţ. utj^hau l^tnyeziék; sót akkor 1
főfjáBZtoEunb. emJókJBZobrafflin^ előbl} ?)t feszelegjen
E helyén'az
dlaő háiisat ó é^ittetiTól • mága ma-,Sz^mo^ojvár
-ppip rendült .nişg, m^ŐB' Beazterozéo, Zilif4ár ţ .sza1
/őtefón; 1,-ör mert,az qr.délyj. örmény•gáhak.
'
A
z
"általa
ide
hozott
méi-nökkel,
saját
ízléae
: kştfâr püspök, sflékheljrén, mvit,.egy ,második Iţtyân
mflţţopolisânpjţ
jelnevpzaţt^- váfos.alftpjtója ^ volt;
pvérjaaut «egkövezték, iiEkkor.kevés híja voltt hogy sz^rint ő méreti az 'utczákát; ázutátf felhívja híveit,'2-or. mert,az. ó ap,o8tol.ifihlfiţ8pg0neJf„f0p^ţşri ; bjiz-bjjkqvjeto^^tébft a«i«|íefülAt még é^et»- wszétyez- Bdsztércze, Qörgény, ^ertfalfl ^meg más helységekből goaágának köszönhetjük^^, hogy a kath, egyház tagjai
ţ ^ e „Bf^lfUtO i|,fc4Uly|ţţ0şae a. kitarfóenj hwjlfítteitfé- jöjjenek s épftsenék magúknak' Házakat.sze- vagyunk; 3-or mert,, ,pe)giÍrHétüijki,, fppmpradásunk
etigedehneskedtek
iBWSísete fiainak a k»%r Afţjlâţ: hitelveit, i U n .i 'rtíiett főpásztor felbívásánák'soliáh
:
ó vezette, jqgg, ^zóvaL nagy bölcsességének,
QéíAk1 hélyön'fegyalapját
-l i i Végre ílaten jnegelégedéaeel tekint le'alázatos.és' csakbaAiar - az egykori'fülű
laukadatlan
és nemzete iránt az önSzámos-^Vár. feláldozásig tevékenységének
nuélgájánakiikSzdclmérais; kitartó mnDkáseág&rai. A. sz%p'ki^ Virai ebei léd est] S eZ
tápláíV láingöló'sZeretetének kell betudháborgó tengernek csendet parancsol 1 — Az »llen-.
a Wfénflem. elifufj^résseL amjé^fik,. qjegnunk azt. btt£ftnég vagyuiffe.- WhtioyáJfllik hozzászegülök szivében a hitetlenség jégkérge olvadozni ^erzeţ^kul OxendiusrólŞzamoaujy.^r alapítójáról, járuláiáVaK tehát — hadd — fewftn^díszelegjen
eím^jtj^t, jneH«yeii.világ98^4e- szállja meg. önpé^yne)! elaó sorban, , jiájáya^, ós ^kegyelettelezen emlékszobor, mint a nagy nevü.püspökünk iránt
ÁPP'.'tta^ífln,ek,. peg*
látjá^ftogy íteewJius ta^tozufi^ emlőkének, 1
,
érzett s kegyeletben folyton őrzött hálánk maradandó
x ~
I A tyklté Mve, jf^nt ^nily. )áugft)ó . szeretetet jyHvá.
.
A buzgó és'Jszolgálatlítsz^ fü^ájj némmatotaa ör- piédestálja.
j ni;. Pfimulştra .rag^djş,. őket a.flataL pap életgzent-,
Midőn;
jisl&i
sţir^iipat
oyil^niaqBág
terére bomémjfetcnél{'
ibanem'
a
rém.
feáth;
hivtiknék
lé
végzett
i boJflş .qwnekl^tşiţak tatása alaţt cso^oü^sanj
, jeleaţ^ezoţk ţ megtérésrp.,
Azoţbw a, m^gt4rés ptüspöki teeriddkét. De ezt okmáflyekkál b«bibonyitni osâto^^oţ|ftpszei>kesfsl0kBţ ţs, k^,Tisztásomnak
azt hiszem —t fötödléges. 'Elég aat tud«i, hbgy fontpssţgoţ tiilajdofljtaţiak, ti8z(e\ette|l^£Ór^m, kegyes.tesinţAbft. az:;jnpzd|totta ţM» hţtgy.niAga.
IJ»fr«SfeiWŞ»ek jtúiA*z..iv|ü BespterQzén lakott ugyun, Illyés András-,' as erdélyi ti0mt kath;ţ»0Bp«k ' l«»7'-ben kedjenek ezen(.ş,Qrokat âJxşnnij, Egaf.sîftffljpind a ke4», wq.^csşk
- ögmény ^Mmpáoiáaak ha kénytelen VoU>aZ erdiHyi kir. kormálíyszékueb' Tor- gyea.ftdjokoţOk figy^ifliélje ^jánlpm, ^cţgXiSz e czélra
nem a moldvai szak^ár <öniiényeknek is főpásztoraj dán^ a .jelvett évben 'kelt- felszólítása folytáá Erdély- szánt,^míli^aik«t ^ragy a. közeliikben ..tálftlt gyüjtőiyagy % Şşapqşujrt^ji-g^bor bivolt, előbbi tévelyéről, meggyőzetve, az elsők közt. ből timennl'. A TőpáSZWruktóI-mBgfosétott rtm.káth. vekbft.Árják
zottságjjflz,
.y^agy
.ŞzaffloşHjvâţtik- a ?
szerhívetOxendDűs,
az
örtkéb^püspöH
sziVtteógét
vették
késznek ajánlkozott a kath. vallás hitelveinek
eln
kesztőséghez
küldjék
be. E lapban lessnek as összes
Igénybe
^miként
a
pílspáfeitényhedéMÜtöl
'MVett
fogadására.
ri- Oznadim végtelen örömmel látja, mily gyor- paroohialia- jlágtyzóköiíyv^-st dpmttt hiBtÖtíák- Ülfcns- adományok nyugtázva.
Fáraó Simon.
san követik püspöküknek példáját a liivek s meunyiro kodnak.
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CSÍKI

November 30.
Sz. 1628—1898.
ki.

Hirdetmény.
Csik-Szereda város képviselő-testülete a
folyó évi inárczius 12-én kelt határozatával
kimondotta, hogy Csik-Szereda várossában
a vásártér közelében egy 3000 kgr. mérő
képességd szekérhidmérleg állíttassák be ; s
ennek beállításáért a vállalkozónak hajlandó
átadni a hídmérleg 5 évi jövedelmét, oly
föltétellel, hogy az öt év eltelte után az üzemképes állapotban minden további igény fentartása nélkül a városnak adassék át.
Vagy pedig oly föltétel alatt, hogy a
város által tölépitendő hídmérleg költségeinek 10n/o-át 5 évi időtartamra évi haszonbér "fejében a város részére biztosítaná.
Ebből kifolyólag fölhívom vállalkozni
szándékozókat, hogy az erre vonatkozó ajánlataikat legkésőbb folyó évi deczember 20-ig alólirotthoz adják be ; mert a
későbben érkező ajánlatok figyelembe nem
fognak vétetni.
Bővebb fölvilágositás alattirt polgármesternél szerezhető meg.
Csik-Szeredán, 1898. november hó 20 án.
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9746a. hrsz. kaszálóra 1 frtban, 4ó. rsz. 0801.
hrsz. kaszálóra 1 frtban, 44. rsz. 10165., 10166.
hrsz. kaszálóra 8 frtbau, 45. rsz. 10230a., 10230b.,
10231. hrsz. kaszáló legelőre 56 friban, 46. rsz.
Élthes Jakab,
10303a, 10303», 10304a., 10304b, 10398,10399.hrsz.
1—2
polgármester.
Csík-Csicsó község részéről közhírré té- kaszáló legelőre 19 frtban, 47. rsz. 10314. hrsz.
8z. 6061—898.
tetik, hogy a nagyméltóságú földmivelésügyi kaszálóra 6 frtban, 48. rsz. 11499. hrsz. kaszáló.a
5 frtban, 49. rs>;. 11817. hrsz. szántóra 1 frtban.
ki.
m. kir. Miniszter ur 39285 —896 számú ma- 50. rsz. 11936., 11937., 11938. hrsz. száutóra 7
gas rendeletével eladásra engedélyezett Tol- frtban, 51. rsz. 12111. hrsz. szántóra 1 frtban,
vajos oldal 232 kth. területén törzsenkinti 52. rsz. 12241. hrsz. kaszálóra 1 frtban, 53. rsz.
Közhírré tétetik, hogy csik-vácsárcsi község bemérés alapján felvett 26 800 köbméter 12*273., 12274. brsz. kaszálóra 16 frtban, 54. rsz.
talajdonát képező „Illancz" nevQ erdőben, az ér fenyőfatömeg 1898. év deczember 11-ik 12573. hrsz. szántóra 2 frtban, 55. rsz. 12655.,
vényben lépő gazdasági terv értelmében, az 1899. napján d. e. 8 órakor Csicsó község 12656., 12657. hrsz. kaszálóra 10 frtban, 56. rsz.
évre kijelölt körfllbelfll 5 k. holdnyi vágterületen házánál nyilvános árveré en el fog adatni. 12738. hrsz. szántóra 1 frtban, 57. rsz. 12748.
termelhető mintegy 600 köbméter haszonfa, az Ezen fatömegből 75% haszon fám esik, a hrsz. szántóra 3 frtban, 58. rsz. 13067., 13068.
hrsz. szántóra 7 frtban, 59. rsz. 13300. brsz. szán1898. évi deozember 12-ik n a p j á n d. e. 8 többi tűzifa.
tóra 11 frtban. 60. rsz. 13727., 13728., 13729.
ó r a k o r Vacsárcsi község házánál nyilvános szóhrsz. szántóra 4 frtban, 62. rsz. 14259., 14260.
Kikiáltási ár 20000 frt.
brsz. kaszálóra 22 frtban, 68. rsz. 14575. hrsz.
beli árverésen elfog adatni.
Erről árverezni szándékozók oly meg- szántóra 10 frtban, 70. rsz. 14701. brsz. szántóra
Kikiáltási ár 600 frt.
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel- 11 frtban megállapított kikiáltási árban és pedig
Erről árverezni szándékozék oly megjegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek meg tételek megtekinthetők a felcsiki főszolgabí- a végrehajtási törvény 156. §-ra való tekintettel
rónál, Csik Csicsó község házánál, az erdőre a végrehajtást szenvedő jutalékán kivQI a Balázs
tekinthetők Vacsárcsi község elöljáróságánál.
vonatkozó bővebb felvilágosítások pedig a csik- Terézia szül. Gidró, özv. Balázs Antalné, Balázs
Csik-Szeredán, 1898. november 19-én.
Antal, kn. Antal Márczella, Both Péterné szül.
szeredai m. kir. erdőhivatalnál tudhatók meg Balázs R o z á l i a , Csáki Józsefné szül. Balázs Józéfa
F e j é r Sándor,
Csik-Szereda, 1898. november 11-én. jutalékára is; a csik-jenőfalvi 1747. sz. tjkvben
2—2
főszolgabíró
1, rsz. 927., 928 ,929. hrsz. házas beltelekre
Fejér Sándor, A165f frtban,
Sz. 14263/898.
2. rsz. 8860. hrsz. kaszálóra 52 frt3—3
főszolgabíró.
ban megállapított kikiáltási árban és pedig a végreÎL ai.
hajtási törvény 156. §. alapján a Vencser István,
Sz. 2454—898.
Vencser József, Vencser Péter, Vencser Gergely,
tkvi.
Vencser Károly, Vencser János és Vencser Terézia
Csikvármegye törvényhatósága által a
jutalékára Is, oly kijelentéssel, hogy a most jelzett
Árverési
hirdetményi
kivonat.
gyimesi vámnál rendszeresitett szolgabírói
két ingatlant- a C) 1. alatt özv. Vencser Lászlóné
állásra 784 frt fizetés, 150 frt lakpénz jaA csíkszeredai bir. törvényszék mint telek- szül. Kosza Borbála javára bekebelezett életfogytig
vadalmazással pályázatot hirdetek. Felhí- könyvi hatóság hözhirré teszi, hogy Leicht Károly tartó haszonélvezeti jog az árverés által nem érinvom mindazokat kik ezen állást elnyerni végrehajtatónak dr. Bocskor Béla végrehajtást tetik ; a csik-szentmihályi 510. sz. tjkvben A f
óhajtják, miszerint az 1883. évi I. t. czikk szenvedő elleni 4500 frt tőkekövetelés és járulékai 1. részben 1945/,., 1945/,., 1946., 1948., 1949.,
1950., 1953., 1954., 1955., 1956., 1957/,. hrsz.
értelmében, eddigi szolgálatukról tanúskodó iránti végrehajtási Ogyében az árverést a csik- házas beltelekre 258 frtban, 2. rsz. 2491. hrsz.
csicsói 1802. sz. tjkvben irt, A f 1. rsz. 360.,
bizonylatokkal is felszerelt kérelmüket hoz- 361 /s- hisz. alatti, dr. Bocskor Béla nevén felvett szántóra 2 frtban megállapított kikiáltási árban
zám legkésőbb a folyó évi decz. hó ingatlanra 12 frtbaö; a csikdánfalvi 113. számú és pedig a végrehajtási törvény 156. §-ra való
tjkvben foglalt A f 1. rsz. 221., 222., 223., 234. tekintettel a Katona György, Katona Félix, Ka1 6 - i g nyújtsák be.
hrsz. beltelekre 181 friban, 2. rsz. 306. hrszámu tona Albert, Fazakas Katalin férj. Katona Albertné
Csik-Szeredán, 1898. évi nov. 13-án.
kertre 8 frtban, 3. rsz. 799. hrsz. kertre 6 frtban, és dr. Kánya János társtulajdonos jutalékára is,
rsz. 901. hrsz. szántóra 5 frtban, 5. rsz. 1138— végül a csikdánfalvi 113. sz. tjkvből a 2169. sz.
Becze Antal, 4.1139.
hrsz. szántó és kaszálóra 9 frtban, n. rsz. tjkvben átvitt A f 1, rsz. 3165. hrsz. alatti szán2—2
alispáll.
1230. hrsz. szántóra 2 frtban, 8. rsz. 2128. hrsz. tóra 5 frtban megállapitott kikiáltási árban és pekaszálóra 5 frtban, 9. rsz. 2513. hrsz. szántóra dig a végrehajtási törvény 156. §-ra való tekinSz. 633/1898.
3 frtban, 10. rsz. 2689. hrsz. szántóra 4 frtban, tettel az özv. Balázs Antalné szili. Gidró Terézia,
11. rsz. 2701. hrsz. szántóra 1 friban, 12. rsz. Both Péterné szül. Balázs Bozália, Csáki Józsefné
2825.
hrsz. szántóra 4 frtban, 13. rsz. 2911. hrsz. szül. Balázs Józéfa és Balázs Antal, k. n. Antal
Alattirt elöljáróság közhírré teszi, mikép
Csik-Szentimre község vadászati joga folyó óv Bzántóra 1 frtban, 14. rsz. »926., 2930. hrsz. szán- Márczella jutalékára is elrendeltetik és hogy a
d e o z e m b e r h ó 12-én délelőtt 8 ó r a k o r Csik- tóra 5 frtban, 16. rsz. 3242. hrsz. szántóra 3 fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi de*
Szentimre község házánál nyilt árverezésen 6 évi frtban, 17. rsz. 3282., 3283., 3284., 3285. hrsz. ozember hó 28-ik s k ö v e t k e z ő m i n d e n k o r i
szántóra 10 frtban, 18. rsz. 3517., 3618., 3519. n a p j á n a k d. e. 9 ó r á j a Csik Csicsó s azntán
időtartamra bérbe fog adatni.
A feltételek az elöljáróságnál megtekinthetők. hrsz. szántóra 12 frtban, 19. rsz. 3683., 3684. Csik-Dáu falva, Csik-Jenőfalva és Csik-Szentmihály
hrsz. szántóra 8 frtban, 20. rsz. 4094. hrsz. szán- községek házainál megtartandó nyilvános árverésen
Az elöljáróság.
tóra 3 frtban, 21. rsz. 4115. hrsz. szántóra 3 frt- a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
Csik-Szentimrén, 1898. november 19 én.
ban, 22. rsz. 4196. hrsz. szántóra 3 frtban, 23. fognak.
A l b e r t Béniám,
Tankó A l b e r t ,
rsz. 4235. hrsz. szántóra 2 frtban, 24. rsz. 4985.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla2-2
k. biró.
hrsz. szántóra 2 frtban, 25. rsz. 5012. hrsz. szán- nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881.
k. jegyző.
tóra 1 frtban, 26. rsz. 5115., 5116., 5117. hrsz. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számitott
szántóra 9 frtban, 27. rsz. 5142., 5143. hisz. és az 1881. évi nov. hó l-én 3333. sz. alatt kelt
szántóra 2 frtban, 28. rsz. 5402. hrsz. szántóra igazságügyiminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvaMagas jutalékban
1 frtban, 30. rsz. 5538. hrsz. szántóra 1 frtban. dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni,
részesülnek megbízható szolid ügynö31. rsz. 5653. hrsz. szántóra 3 frtban, 32. rsz. avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a
kök, kik törvényszerűen megengedett
6820. hrsz. szántóra 3 frtban, 33. rsz. 7381., 7382. bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről
sorsjegyeknek, részletfizetésre való elhrsz. szántóra 7 frtban, 34. rsz. 7426. hrsz. szán- kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
adásával, egy nágy pénzintézet (résztóra 3 frtban, 35. rsz. 7430., 7431. hrsz. szántóra A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi
vénytársaság) számlájára foglalkozni
3 frtban, 36. rsz. 8533. hrsz. szántóra 1 frtban,
óhajtanak. Ajánlatok „MercatWczimen:
hatóság.
37. rsz. 9123. hrsz. szántóra 4 frtban, 39. rsz.
Eckstein Bernát hirdetési irodájába Buda •
Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi májas hö 29-ik
9444., 9445. hrsz. szántóra 18 frtban, 40. rsz.
pest. V., Fflrdő-utcza 4. intézendők.
9576., 9576. hrsz. kaszálóra 6 írtban, 41. rsz. napján.
4—5
Gecző Béla,
9642., 9643. hrsz. legelőre 14 frtban, 42. rsz.
kir. törv. biró.
Nyomatott Caik-Szeredában, a laptnJajdoDOB és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1888.
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