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A esikvármegyei segély- és 
ösztöndíjak. 

Csikvármegye törvényhatósági bizott-
ságának mult augusztus hó 27-én megtar-
tott rendes gyűlésében többek között sző-
nyegre került és elintéztetett a megyei úgy-
nevezett „revindikált" havasok alapjából, 
valamint a , lóbeszerzési-alap" jövedelméből 
évenként kiosztatni szokott segély- és ösz-
töndijaknak kérdése is. 

Szőnyegre került pedig e kérdés nem 
is érdemleges módon, hanem csak egyszerű 
referáda  alakjában. Ugyanis a közgyűlés 
elé csupán az lett terjesztve, liogy a segély-
és ösztöndijak kiosztása tekintetében intéz-
kedő úgynevezett 5-ös bizottság kik részére 
látta jónak segély- vagy ösztöndíjat megsza-
vazni és kiktől véli, illetőleg kivánja azt 
megtagadni. 

Azért mondjuk, hogy érdemleges in-
tézkedés nem történt a közgyűlésen, mivel 
okkal vagy anélkül a törvényhatósági biz. 
tagok egyszerűen csak átsiklottak az 5-ös 
bizottság jelentése és illetőleg ennek alapján 
adott állandó választmányi vélemény fölött. 
Átsiklottak pedig jóformán  valamennyien, s 
alig akadt egy-két dicséretre méltó kivétel, 
képezvén a kivételt Ferenczi Károly gyó-
szentmiklósi plébános — és László Ferenez 
postamester biz. tagok, de ezek is inkább 
egyes kérelmezők érdekében emelték fel 
szavukat, — és nem annyira az általánosan 
érzett szükséglet valami módon leendő fe-
dezetének érdekében — és már nagyon is 
acuttá vált kérdésében. 

Pedig igen sokan — ha érdeklődnek 
a köz iránt — felszólalhattak  volna abban 
az általános érdekű kérdésben, hogy vájjon 

van-e rendszer a segély- és ösztöndijak ki-
osztásában ? 

El kell mondanunk, hogy aszónak szoros 
értelmében véve semmi rendszer nem létezik, 
el kell mondanunk, hogy homlokegyenest 
ellenkező irányban indultunk mi Csikvár-
megye lakósai, jobban mondva az ezt kép-
viselő 5-ös bizottság, állandó választmány és 
törvényhatósági bizottság attól az úttól, me-
lyet a segély- és ösztöndijak kiosztásakor 
követnünk kellene. 

Rendszer nélkül és úgy adatnak ki a 
segélyek, hogy a két alapnak jövedelme 
minden évben elforgácsolódik  anélkül, liogy 
bár egyetlen tanuló ifjún  is aegitve volna. 
Oka pedig ennek az, hogy egy még csak 
4—5 évvel ezelőtt sem létezett helytelen el-
járásnak engedett útat az 5-ös bizottság. Ez 
a helytelen eljárás pedig nem áll egyébben, 
mint abban, hogy elemi iskolás tanulók, 
vagy ezeknek szülői is kezdették venni ma-
guknak a bátorságot, hogy segélydij iránti 
kérvényeikkel alkalmatlankodjanak, holott 
igen jól tudják, hogy az elemi iskoláztatás 
czéljaira nincsenek rendelve a segély- és 
ösztöndijakat nyújtó alapok. 

De nincsenek rendelve még a közép-
iskolákban tanuló ifjak  r '-zére sem, hanem 
rendelve vannak arra, hogy a felsőbb  tan-
intézetekben tanulmányaikat végző szorgal-
mas és jó előmenetelt tanusitó ifjaknak  té-
tessék lehetővé tanulmányaikat befejezni  s 
magukat az állam hasznos polgárává kiké-
pezni. 

Ezelőtt még csak 4—5 évvel is nem 
volt szokásba véve az 5-ös bizottság által, 
hogy középiskolákat látogató, s pláne az 
elemi osztályokat frcquentáló  tanulóknak 
segélyeket osztogasson; ekkor azonban — 

nem tudni miféle  okokból — ilyeneket is 
segélyben kezdett részesiteni, — kezdette a 
rendelkezésre álló mintegy 23,000 forintra 
rugó összeget ezek között is szétforgácsolni 
és a felsőbb  tanfolyamok  hallgatóinak se-
gély-összegét mindig kisebb- és kisebbre 
szabni, s igy lábra kapott az innonnális 
állapot. 

Lábra kapott azon minden egyebet, de 
rendszert nem alkotó eljárás, hogy a 100 
és 100 kérelmező között 20, 30, 50 frtos 
segélyeket osztanak ki olyformán,  hogy ez 
a csekély összeg sem jut mindenkinek, — S 
mi érctik el ezáltal ? Semmi! Különösen 
nem lesz elérve a két alap által eléretni 
remélt eredmény, mert hiszen nem létezik 
eset arra, hogy valaki 20—50 frtos  segély-
vagy ösztöndíjjal — ha különben nincs 
módja tanulmányainak költségeit hordozni 
— tanulmányait elvégezhesse, — pedig hát 
a segélyezésnek csak úgy lehet értelme, ha 
a szegénysorsu, de különben tehetséges és 
szorgalmas egyéneknek nyujtatik mód ma-
gukat teljes emberekké kiképezni és ez is 
a kérdéses alapoknak rendeltetése. 

A mostani állapot nem maradhat fenn, 
az csak odavezethet, hogy az évenként ren-
delkezésre álló mintegy 23.000 frt  20-50 
frtos  részletekre szétdarabolva még azokon 
sem segit, a kik e csekély részleteket meg-
kapják, s hogy olyan ifjak,  kik különben 
igen fényes  tehetséggel, sok igyekezettel és 
masrasra törő szellemmel birnak, a szétfor-

O ' 
gácsolás következtében nem jutnak akkora 
összeghez, a melyből magukat a felsőbb  is-
kolák székhelyein fenntartani  tudnák, s igy 
megkezdett s más körülmények között szép 
jövőt jósoló tanulmányaikat elhagyni kény-
szerülnek. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A világ nyolczadik csodája. 
— Befejező  közlemény. — 

Az Eiffel  torony egész szerkezete tovább szállít-
ható. 

Ha a tornyot más helyre kellene átszállítani 
Páris valamelyik másik pontjára volna szükség 
felállítani:  ezt minden rendkiviili nagy költség nél-
kül meglehet tenni. 

Ha a franczia  állam, melynek a torony tu-
lajdonát képezi, valamely napon azt határozná, 
hogy az Eiffel  tornyot Páris városának legtávolabb 
fekvő  pontjára kell felállítani,  e munkát Eiffel 
igen könnyen elvégezné. 

Az áthelyezés költségei hat-hétszázezer frank-
ra terjednének, a mi ebben az esetben igen csekély 
összeg. 

A torony súlya minden hozzávaló szerkezettel 
és géppel együtt kilencz millió kilogramm. 

Ez óriási suly ugy el van osztva az alapon, 
hogy a talajra gyakorolt nyomás annyira csekély, 
hogy egy kilencz méter nagyságú kőfal  sem gya-
korol alapjára kevesebb nyomást, mint a mennyit 
e rengeteg snlyu torony hatalmas szilárdsággal 
készítetett alapjára gyakorol. Négyszög centime-
terenként, csupán 2.2 kilogramm az alapra gya-
korolt nyomás. 

Az összes vasszerkezet súlya 7 millió kilo-
gramm. 

Tizenkétezer darab rajz állíttatott elő csak-
ugyan, logaritmusokkal számítva egy milimeter 
tizedrészeig terjedő pontosssággal az Eiffel  irodá-
jában. 

Egész hegy rajz volt az, mely után Levaliis-
Perret gyárosnál a rengeteg szánni vas alkatrész 
készült. 

Mindezekben, a mint a kiállítás ellenőrző bi-
zottságakonstatálta, egyetlen bizonytalanság, egyet-
len hiba sem történt. 

A t o r o n y t ö r t é n e t e . 
Mikor Eiffel  a franczia  kormány elé terjesz-

tette óriási tervét, ez kedvezöleg fogadtatott. 
Lockroy kereskedelmi miniszter buzdította és 

biztatta Eiffelt,  egyengetvén a kivitel útját. 
A közvélemény csaknem egyhangúlag lelke-

sedéssel fogadta  ezt az eredeti tervet, a sajtó és 
a nép, a közönség annyira beleélte magát a torony 
létesítésének eszméjébe, hogy mikor az 1089-iki 
kiállítás hivatalos programmja nyilvánosságra 
hozatott, benne volt a háromszáz méter ma-
gasságú torony is — az Eiffel  torony elvben elfo-
gadtatott. 

Egyetlen tiltakozás történt. 
Minden tiltakozók egyébiránt most már az 

Eiffel  torony leghívebb bámulói közé tartoznak. 
Eiffelt  semmiféle  támadás sem renditette el, 

nem szégyellitette el semmiféle  gúnyolódás. 

Teljesen bizott számításainak biztosságában, 
terveinek tökéletességében, az építendő torony 
építészeti szépségében, szóval megvolt győződve 
munkájának teljes sikeréről. 

Az idő igazat adott neki. 
A torony szerkezetének teljes költsége hat 

millió ötszázezer frankba  került. 
Eiffel  nem ragaszkodott mereven eredeti ter-

véhez, sőt ellenkezőleg azon igyekezett, hogy 
mindannyiszor módosítsa, valahányszor arra a meg-
győződésre jutott, hogy javítást tehet. Ezért erősít-
tetett utólagosan még vaserősitést az alapfalak  és 
az első emelet közé. 

E 6 millió 500,000 franknyi  összeghez az 
állam 1.500,000 franknyi  segélyt adott Eiffelnek. 

Páris városa a helyet adta ingyen. 
A kiállítás bezárása után, liusz esztendő 

múlva a torony az állam birtokába fog  átmeni. 
Addig is a torony haszonélvezete egy pénz-

szövetkezeté Eiffel-torony-szövetkezeté,  mely Eif-
fel  és két-három nagy bankház által képeztetik. 

A szövetkezet alaptökéje őt millió százezer 
frank. 

Az öt millió képezi az értéket, a 100,000 
frank  a rendelkezési alapot, nyilvános részvénye-
ket még nem bocsátottak ki. 

A jövedelem fele  az Eiffel  rendelkezésére bo-
csáttatik, mint az öt megillető rész, fele  pedig 
szétosztatik a szövetkezet tagjai közt. 
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Fel kell hagyni tehát ama szokással, 
hogy boldogqak-boldogtalannak 2 0 — f o -
rintos segélyek juttassanak, a melyek úgy 
oem segitenek senkin sem; fel  kell hagyni 
a rossz szokással, hogy ilyen módon a szép 
nagy összeg számba vehető eredmény nélkül 
szétosztassék; egy helyes és szigorúan be-
tartandó rendszert kell megállapítani, olyant 
hogy kellő eredményt lehessen elérni vele. 

Iloffy  melyik lehetne a helyes rendszer? 
Azt a törvényhatósági bizottság kebe-

léből kikiildendő szűkebb bizottság igen he-
lyesen megállapíthatja, s már mi is hallot-
tunk sok életre való tervezetet ez irányban, 
csakhogy azután bármelyik fogadtatnék  is 
cl, nagyon is szigorúan lesz betartandó. 

Csikvármegye közigazgatás i bi-
zottságának üléséből. 

— 18SÍI. szept. 9. 

A megyei közigazgatási bizottság havi ren-
des ülését ma tartotta meg, de az nagyon rövid 
volt, a mennyiben tárgyait leginkább a szokott 
havi jelentések képezték. 

A bizottságban Becze Antal alispán ur elnö-
költ, ennek jelentését pedig Madár Imre főjegyző 
olvasta fel.  A tagok csekély kivétellel jelen voltak 
Both Ferenez és Lázár Domokosnak írásban be-
adott meutségi okai tudomásul vétetett. A pénz-
ügyigazgatóságot ezúttal is Molnár Lajos titkár 
képviselte, mely alkalomból a bizottság ismételten 
kifejezte  abbeli nézetét, hgy az 1888. évi XXVIII, 
t. cz. 5-ík §-ának helyes értelmezése mellett a 
pénzügyigazgatónak, vagy helyettessének köteles-
ségeben áll a bizottság ülésein megjelenni, s egy 
harmadik tisztviselőt csak akkor küldhet ki, ha 
arra előzetesen a minisztériumtól engedélyt nyert. 

Az alispáni jelenlés számszerű adatokat tar-
talmazott t. i: alispáni iktatóra mult hóban 651 
ügydarab érkezett be. s abból 616 drb intéztetett 
el, —' marhalevél 630n, fegyverszabadalom  91, 
tizenöt napos útlevél 14, tüzeset pedig 9 jelente-
tett be, miáltal 18171 frt  értékű kár okoztatott. 

Az árvaszéki ügyforgalom  514 volt, gyámság 
alá 35 árva került s hivatalból és illetők kérel-
mére 130 szabadittatott fel. 

A gyámpénztárban 10,101 frt  9 kr készpénz 
kezeltetett, miből a h<'> folyamán  kiadatott 932 frt 
pénztárban maradt 9168 frt  97 kr. 

A megyei főorvos  a közegészségügyi állapo-
tot teljesen kielégítőnek konsatatálta, Járványos 
emberi betegség sehol sem uralkodott a megyében 
A szeredai közkórház betegforgalma  08 volt, kik 
közül gyógyult 46, javult 1, elhalt 1, s további 
ápolás alatt maradt 2o. 

Orvosrendőri bonczolás 10 esetben történt. 
A pénzügyigazgató jelentésében kiemeli, hogy 

a mult havi adófizetés  eredményét az egész me-

Már a kiállítás alatt kétségtelenül nemcsak 
a befektetett  töke fog  viszatériilni, hanem jelenté-
keny tiszta nyereség is marad. 

A toronyba való felmenet  elekből befolyó  jö-
vedelem busz éven át fog  az Kittel és társai ré-
szére befolyni. 

Mint látható, a torony nem csupán ipari te-
kintetben a legnagyobb alkotásai közé tartozik e 
századnak, hanem pénzügyi szempontokból is a leg-
jövedelmezőbb vállalatok közé soroltatik, melyet 
valaha létesíttettek. 

Háború esetén a torony tetejéről több mint 
70 kilométernyire terjedő körben lehet megfigyelni 
a csapatok mozdulatait a város védmíívein kivül. 

Ostrom vagy támadás esetén a torony biztos 
eszköz volna arra, hogy értesítéseket lehess n adni 
a vidéknek. 

E ezélra a torony hatalmas villamos lámpái 
szolgálnának. Az ilyen optikus távjelzés által ké-
nyelmesen lehetne értesítéseket, parancsokat tudatni 
Rouen, Beauváu, Orleans, Alegon, stb. stb. váro-
soknak. 

Nem utolsó előnyei közé tartozik e páratlan 
toronynak ez a használhatósága is. 

Óhajtandó azonban az emberiség érdekében, 
hogy ez óriási műnek ne legyen alkalma a véron-
tás szolgálatában állani, hanem a tudományos ku-
tatásoknak képezze egyik hatalmas oszlopát. 
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gyére nézve nem ismertethette, mert a gyószt.-
miklósi adóhivatal az idevonatkozó kimutatást 
nem küldötte meg idejekorán. Az adóbehajtásokra 
azonban az összes községi elöljáróságok és járási 
hatóságokhoz intézkedett azou figyelmeztetéssel, 
hogy mulasztás esetén előbbiek ellen a felelősség 
alkalmazását fogja  javaslatba hozni. 

Az építészeti hivatal főnöke  bejelentette a 
mult hó 26—30-iki idő alatt az állami és megyei 
utakon történt árvízkárokat, melyszerint az âllţjmut 
gyimesi részén az 50 számú hid bal ellenfala  az 
ár által alámosatott és a hid töltése elszakittat.ott; 
hasonló történt kisebb-nagyobb részben a 75. 112. 
124, 128 és 129 számú hidakkal is. A közlekedés 
1—2 napig volt itt fennakadva. 

Ugyanazon szakaszon a 130—131 klmtr kö-
zött az utbiztositására szolgáló köhányást a viz 
200 meter hosszban elsöpörte; a gyimesi vámnál 
levő bárom nyílású faludnak  pedig két nyílását a 
hídfővel  együtt elvitte és az uttestet 25 meter 
hosszúságban elszakította. Az úttesten több he-
lyett kisebb nagyobb rongálások okoztattak ngy, 
hogy azoknak és a fennebb  jelzett károsodások 
helyreállítására mintegy lo,000 forintnyi  összeg 
kívántatik. 

A törvényhatósági utak kevesebbet szenved-
tek, csak a Fisák pataka tett érezhető kárt, mely 
a szentmártonon inneni boltozatot, kőhidat söpörte 
el, hol a közlekedés egy napig szünetelt, de jelen-
leg ideiglenes hidon fenntartatik. 

A szeredai királyi ügyészség területén levő 
fogházak  mult havi személyforgalma  a kir. ügyész 
jelentése szerint 111 volt, s ebből elitélt 93. Bün-
tetés idejét kitöltötte 35, maradt letartóztatva 58. 
Bűneset 43 jelentetett be, melyek köziil fontosabb-
nak G gyujtogntási esetet lehet tekinteni, de ezek 
köziil is nagyobb rész erilőgyujtás volt, s a szán-
dékos cselekményt kinyomozni nem sikerült. 

Rabtartási költség czimén 145 frt  91 kr lett 
kiadva, mivel ssemben 118 frt  81 kr folyt  be. 
Rabmunka keresményből befolyt  158 frt  18 kr, 
minek fele  az államkincstár részére számoltatott el. 

Az alig 10—15 darabra rugó más előadott 
tárgyak között lélemlitést érdemlő nevezetesebb 
ügy nem fordult  elő. 

K Ü L Ö I Í F É L É K . 
— Mindazon t. előfizetőinket,  kik 

előfizetési  díjjal hátralékban vaunak — 
tisztelettel kérjiik, liogy szíveskedjenek 
azt minél előbb beküldeni. 

— Kinevezés. G á 1 István csikszentmártoiii 
kir. aljárásbiró törvszéki bíróvá neveztetett ki a 
kézdivásárhelyi kir. törvszékhez. Őszintén gratu-
lálunk a megérdemelt előléptetéshez! 

— Áthelyezés. S á n d o r Kálmán kézdivá-
sárhelyi kir. törvszéki bíró hason minőségben — 
saját kérelmére — Tordára helyeztetett át. 

— Ismét véres föbeverés. Cs.j-t'alvi Sz. Gy. 
feleségét  M. Gy. határvéd a mezőn találván, puszta 
gyanúból kimotozta a nála talált tavisnyáját. Ezt 
az asszony férjének  elbeszélte, ki e miatt bizonyára 
bosszút forralt  magában, mert a mint e hó 7-én 
kora reggel aratni mentek, — M. G. határvéddel 
szembetalálkoztak, midőn Sz. Gy. sarlójával nagy-
mérgesen rátámadott felesége  kimotozásáért M. Gy. 
határvédre, ki szintén nem volt rest, mert a ke-
zében volt kétágú vasvillával úgy fübe-konyitotta 
Sz. Gy-t, hogy ez menten felbukott,  — s a mint 
mondják még egy párt reá is húzott, minek kö-
vetkeztében Sz. Gy, eszét s beszélő képességét 
úgy elvesztette, hogy ez máig sem tért vissza, — 
sőt élet-halál közt lebeg s életben maradásához 
kevés remény van. — A bírói vizsgálat nyomban 
megindittatott, melynek során M Gy. nem tagadja 
tettét, de önvedelmi helyzetével védi magát Sz. 
Gy. által sarlóval mérgesen s szerinte veszélyesen 
történt megtámadtatása folytán.  A további vizsgá-
lat fogja  tehát kideríteni, hogy mennyiben volt Sz. 
Gy, önvédelemben s mennyiben nem. Sajnos csak 
az, hogy alig számbavehetö csekélységekért ily 
brutálitásra oly könnyen vetemednek embereink, 

— Czukorgyár Kézdivásárhelyt. Mint halljuk 
Kézdivásárhelyt ezukorgyárt akarnak építeni, A 
terv kivitele attól függ,  hogy az ottani gazdakö-
zönség liajlandó-e mintegy 2000 holdon ezukorré-
pát termelni. 

— Hires s oly nevezetes embert kísértek be 
a napokban a csíkszeredai fogházba,  a ki nemcsak 
Csikszentimre, de Csikszentkirály községnek is 
díszére válnék, t. i. ha a gonosztevők díszére le-
hetnek bármely községnek is, Gál Mihály névre 

hallgat e hóhérkötele, ki a negyedik vagy ötödik 
kapituláczióból a nyár elején jött haza Szamosnj-
várról, hol az utolsó kapituláczió épen öt eszten-
dei fegyházból  állott. Alig érezte az édes anyai 
földet  lába alatt, már visszatért régi mesterségé-
hez, mely a másénak oly heves szeretetéből áll, 
hogy ettől őt nagyobb akadály, erős zár sem igen 
képes visszatartani. Fényes délben t. i,, midőn a 
becsületes falusi  emberek mezei munkára voltak, 
betört egyik csiksztkirályi házba s onnan a mit 
megfoghatott  s magának valónak tartott, elemelte; 
de nem sokáig élvezhette rút tetének gyümölcseit, 
mert a szemfüles  csendőrök nyakoncsipték, —s a 
lopott ingóságokkal együtt a bíróság kezére ad-
ták. Három frt  s egynéhány kr készpénznek mégis 
sikerült üldöztetésében is nyakára hágni, vagy 
pedig mégegyszeri megszabadulása idejére elrejteni. 
Csakhogy igen rosszul számított, mert a inig még 
egyszer megszabadulhat, addig a ropogós forinto-
sok porrá fognak  vállani, s az érezpénzt az ege-
rek is szétfogják  hordaui — szerencsés megtaláló 
hiányában. 

— Virilisek névsora. Csikmegye törvényható-
sági bizottsága legtöbb adót fizető  tagjainak 
1890-ík évre összeállított névjegyzéke: 1) Id. 
Mélik István, 2537 frt  32 kr, 2) Dr. Bocskor Béla 
ügyvéd 608 frt  30 kr (ügyvédi oklevél), 3) Zaka-
riás Izsák birt. 576 frt  74 kr, 4) Zakariás Lukács 
576 frt  7 4 kr, 5) Bogdán István 383 frt  32 »/> kr, 
6) Becze Antal alispán 365 frt  92 kr (ügyvédi 
oklevél). 7) Rozsdás Antal 350 frt  67 kr, 8) Ba-
lázsy Lajos bírt. 322 frt  11 kr, 9) Engel József 
keresk. 319 frt  74 '/» kr, 10) Jánosi Sándor kir. 
törv ebi. 316 frt  26 kr (bir. oki), 11) Mikó Bá-
lint főispán  308 frt  84 kr, 12) Tiltscher Ede ügy-
véd 305 frt  18 kr. 13) Lázár Doniokos birt. 304 
frt,  1 kr. Dr Betegh Antal ügyvéd 293 frt  (ügyv. 
oki), 15) Száva Lukács 286 frt  48 kr, 16) Lázár 
Menybért ügyvéd 277 frt  34 kr (ügyvédi oki), 17) 
Györtfy  Ignácz ügyvéd 272 frt  78 kr (ügyv. oki), 
18) Fodor Ignácz ügyvéd 265 frt  65 kr, (ügyv. 
oki), 19) Szathmáry János 264 frt  68 kr (gyógysz. 
oki), 20) Ávéd János 258 frt  14 kr, 21) Török 
Antal 252 frt  69 kr, 22) Száva Kristóf  249 frt 
2 kr. 23) Cziftra  Mihály 242 frt  73 Va kr, 24) 
Miklós Antal 236 frt  75 kr, 25) Hassán Maciimét 
236 frt  75 kr, 26) Dobribán János 236 frt  9 kr, 
27) Karácson János 235 frt  78 kr, 28) Pototzki 
Antal 233 frt  25 kr, 29) id. Ávéd Kristóf  229 frt 
14 kr, 30) Nagv Sándor 213 frt  76 kr, (ügyvédi 
oklevél) 31) Sinil Simon 211 frt  24 kr, 32) Za-
kariás Kristóf  209 frt  33 kr, 33) Orel Máté 208 
frt  60 kr, (ügyv. oki) 34) Száva István, 208 frt 
10 kr, 35) Dájbnkát Dávid, 202 frt  16 kr, 36) 
Lázár Gyula 198 frt  88 kr, 37) T. Nagy Imre 
196 frt  36 kr (társ szerkesztő), 38) Dr. Fejér, 
Antal 194 frt  8 f  kr, (iigyv. oki.) 39) Jánosi Já-
nos 194 frt  59 kr, Dájbukát Antal 192 frt  89 kr 
41) Márton Ferenez 192 frt  62 kr (bír. oki), 42) 
Bálint Lázár 187 frt  94 kr, (r. k. lelkész) 43) 
Székely Endre 183 frt  30 kr, 44) Lázár Kajetán 
181 frt  81 kr. 45) Csiki Dénes 180 frt  78 kr, 
(ügyv. oki.) 46) Fejér János 175 frt  30 kr, 47) 
Csató Máté 172 frt  98 kr, (ügyv. oklevél) 48) 
Ferenczy Károly 172 frt  20 kr, (r. k. lelkész) 
49) Vajna Tamás kir. törv. eln. 170 Irt, (birói 
oki) 50) Gál Elek 164 frt  52 kr, (bir. oki.) 51) 
Lázár János 163 frt  89 kr, 52) Demeter Domo-
kos 159 frt  50 kr, (ügyv. oki.) 53) Romfeid  Já-
nos 158 frt  47 kr, 54) Vakár László 157 frt  87 
kr, 55) Betegh Imre 187 frt  48 kr, (r. k. lelkész) 
56) Iinets F. Jákó 154 frt  12 kr, (tanári oki.) 
57) Gál Endre 152 frt  80 kr, (ügyv. oki.) 58) 
Lukáts Márton 152 frt  80 kr, 59) Lengyel Ger-
gely 149 frt  90 kr, 60) Kopasz Lukáts 149 frt 
7ő kr, 61) Boltresz József,  147 frt  94 kr, 62) 
Bocsánczi János 147 frt  72 '/a kr 83) Mikó Ár-
pád 145 frt  14 kr, 64) Ferenez Márton 144 frt 
93 kr, 65) Jakabfi  Ignácz 144 frt  54 kr, 66) 
Mihály János 142 frt  59 kr, 67, Merza Kristóf 
146 frt  96 '/a kr, 68) Szebeni Péter 140 frt  16 
kr, 69) Sáska Kajetán 139 frt  91 kr, 70) Baktsy 
Gáspár 138 frt  20 kr, 71) Csedő István 136 frt 
32 kr, (ügyv. oki.) 72) Zakariás János 132 frt 
16 kr, 73) Hodor András 133 frt  86 kr, 74) Far-
kas Lajos 133 frt  53 kr, 75) Gőzsy Árpád 133 
frt  26 kr, (gyógyszerészi oki.) 76) Dziátkievics 
János 133 frt  7 kr, 77) ifj.  Vákár Gergely 130 
frt  91 kr, 78) Giacomuzzi Baptiszt 130 frt  16 
'/2 kr, 79) Kánya József  129 frt  83 kr. 80) Lá-
zár János 129 frt  77 '/a kr, 81) Both Ferenez 
128 frt  40 kr, (r. k. lelkész) 83) Élthes Zsigmond 
126 frt  80 kr, (ügyv. oki.) 83) Búzás Mihály 126 
frt  44 kr, (r. k. lelkész) 84) Dr. Molnár Károly 
124 frt  50 kr, (orv. tud. oki.) 85) Potoczky Ala-
jos 123 frt,  86) Dr. Csiszér Miklós (orv. tud. oki. 
87) Gereöffy  Ferenez 122 frt  24 kr, (bir. oki.) 
88) Krisztiáné Antal 121 frt  93 kr, 89) Jakab 
Péter 120 frt  90 kr, 90) Bogády Károly 120 frt 
25 kr, 91) Haim Ábrahám 120 frt  22 '/, kr, 92) 
Solnay Sándor 119 frt  80 kr, (ügyv. oki.) 93) 
Hering Alajos 119 frt  39 kr, 94) Dr Molnár Jó-
zsef,  118 frt  54 kr, (orv. tud. oki) 95) Lukács 
János 116 frt  2 kr, 96) Takó János 114 frt  68 
kr, (r k. lelkész) 97) Dr. Endes Gábor 114 frt 
32 kr, (tudori oki) 98) Fejér Jakab 113 frt  19 



Szeptember 11. C S I K I L A P O K . 37. szám. 

kr, 99) Szász Károly 112 frt  6 kr, (tanári oki.) 
100) Bors Benedek 111 frt  45 kr, 101) Kedves 
Tamás 111 frt  32 kr, (ügyv. oki.) 102) Száva Já-
nos 110 frt  49 kr, 103) Fejér István 110 frt  22 
kr, 104) Dr. Mezei Géza 110 frt,  (orv. tud. oki) 
105) Eránosz Bogdán 108 frt  80 kr, (gyógysz. 
oki.) 103) Zakariás János 108 frt  42 kr, 107) 
Leicht János 108 frt  34 kr, 108) Pál István 107 
frt  49 kr. 

— Uj naptár az 1890-ik évre. E lió 20-ác je-
lenik meg Györgyjakab Márton kiadásában a rCsiki 
Székely Naptár" változatos tartalommal és csinos 
kiállításban. A naptár ára 20 kr, mely az 5 iv 
terjedelmű érdekes béltartalomhoz és csinos kiállí-
táshoz arányítva igen jutányos. Mai számunk köz-
gazdasági rovatában e naptárból mutatványt köz-
lünk. E naptárt olvasóink figyelmébe  igen melegen 
ajánljuk. 

— A legújabb röpke hir. Kormánykörökbe 
avatott forrás  közli velünk, —írja a ,.B. H." — liogy 
Tisza Kálmán miniszterelnök el van tökélve még 
az őszi budget tárgyalás előtt lemondani. A mi-
nisztérium oly költségvetést terjeszt az ősszel a 
képviselőház elé, melyben az egyensúly helyreállt 
s ez jó alkalmul szolgál Tisza Kálmánnak, ki a 
fúzió  esztendejében a pénzügyek rendezését igérte 
az országnak, hogy önérzetesen, mint a ki szavát 
beváltá, visszavonulhasson. Fonásunk a kormány-
elnök utódát is megnevezte: ez Zichy József  gróf 
volna a pozsonyi főispán;  Tisza Kálmán az uj 
kabinet megalakulásának misszióját még Ostendébe 
utazása előtt fölajánlotta  a grófnak,  előbb Cser-
nátony Lajost küldvén hozzá alkudozni, majd sze-
mélyesen látogatta öt meg pozsonymegyei jószágán. 
Értekezésük eredményéről annyit hallunk, hogy 
Zichy József  gróf  hajlantlónak nyilatkozott egy uj 
kormány alakítására a mostani miniszterekkel is, 
ha ezeket az uj kabinetnek megnyerheti. Tisza 
Kálmán már elvileg be is jelenté a koronának le-
mondási szándékát, midőn ostendei utja előtt liosz-
szabb külön kihallgatáson fogadtatott.  E jelentést 
egy másik tudósítónk azzal egészíti ki, liogy az 
udvari körökben Tisza Kálmán távozásába már 
belenyugodtak s a kormányelnök utóda gyanánt 
Kállay Béni közös pénzügyminisztert is kombiná-
cióba hozták. 

— RÖVID HÍREK. Újra Kossulh-iinnep készül 
Budapesten. Kossuth Lajos ugyanis ez évi szep-
tember hó 21-én éri meg 87-ik születése uapját s 
ebből az alkalomból a Kossuth-névnap rendezőbi-
zottsága a tudomány- és mű-egyetem ifjúságával 
együtt bankettet és tánczvigalmat akar rendezni. 
— Internátus Déván. A dévai főreáliskola  inter-
natusa, mely a kevert lakosságú vidéken fontos 
hivatással bír, szept. 1-én nyílt meg, egyelőre 24 
növendékkel, kik közül 4 eloláhosodott magyar 
ingyen ellátásban fog  részesülni. — Boulanger tá-
bornok a franczia  képviselőválasztások előtti héten 
visszatér Francziaországba s meg fog  jelenni az 
állami törvényszék előtt. — Ferdinánd bolgár fe-
jedelem a a szultán trónraléptének évfordulója  al-
kalmából üdvözlő táviratot intézett a szultánhoz. 
— Szinházégés. A Monthaber-szinház e hó, 3-án 
éjfél  után kigyuladt és teljesen leégett. Emberélet 
nem esett a tüz áldozatául. — Az erdélyi r. kath. 
státus-gyülés e hó 24- és 25-én lesz Kolozsvárt 
az ottani kath. lyceum dísztermében. — Népszám-
lálás. Baross Gábor kereskedelmi miniszter a nép-
számlálás ügyében törvényjavaslatot fog  a képvi-
selőház elé terjeszteni. A népszámlálás napja 1891. 
január l-e van kitűzve. — A szedáni csata érfor-
dulóját egész Németországban megünnepelték. — 
II. Lipót belga király legközelebb Kongóba szán-
dékozik utazni. — Szegedről jelentik, hogy a re-
konsttukezió egyik legdrágább müve a rakodó park, 
150 méter hosszúságban bedőlt. — Öngyilkos grófné. 
Bethlen Kálmán grófné,  szül. Maurer Berta a m. 
héten agyonlőtte magát. Ötször lőtt magára re-
volverből. Valószínűleg öngyilkos rohamban követte 
el az öngyilkosságot. — Gyilkos majom. A pös-
tyéni fürdőben  egy ottani fürdővendég  majmot tar-
tott magánál, mellyel a fürdővendégek  gyermekei 
gyakran játszódtak. A napokban egy leány a maj-
mot valami édességgel kínálta meg, mire a majom 
hirtelen a leány nyakába ugrott és megharapta a 
nyakszirten. A leány két napra rá belehalt a sebbe. 
— Palermoban egy 16 éves olasz leány atyja be-
leegyezésézel agyonlőtte szeretőjét, a ki elcsábí-
totta és azután elhagyta Az atya és leánya azon-
nal jelentkeztek a bíróságnál. — A szerb fegyver-
kezések a porta figyelmét  és felköltötték  s utasí-
totta belgrádi török követségi attachéját, Acluned 
bejt, hogy útazzék a szerb-bolgár határra és te-
gyen jelentést kormányának. — A czári pár, va-
lamint az uralkodó család számos tagja jelentékeny 
segítségben részesítette a szűkölködő montenegrói-
akat. — A német császári párnak az olasz királyi 
párnál leendő látogatása alkalmával a királyi her-
czegek mind jelen lesznek Monzában. — A bazi-
lika-torsjegyek legutóbbi húzása alkalmával a 10 
ezer frtos  főnyereményt  Lészai F. Kálmán buda-
pesti kereskedő nyerte meg. — Öngyilkos gymna-
slsta. Kolozsvárt a mult napokban ítj. Zoltáni Géza 
VII. oszt. tanult agyonlőtte magat. Két nappal 
öngyilkossága előtt érkezett Kolozsváréa Kézdi-
yásárhelyröl, hol anyja házában töltötte a nyarat. 

C S A R N O K . 
A szamár. 

Az esőtől megpuhult erdei uton dráma adta elő 
magát. A csinos arcza és beszédes szemű tejárus 
menyecske szamara, a mely a talyiga elé volt fogva 
megcsökönyösödött. Megállt az ut közepén s a 
füle  billentésével jelezte, hogy a herkópáter ked-
veért sem huz talyigát tovább. 

A haragtól kipirult arczu menyecske leszált 
a talyigáról és verni kezdte a szamár fejét,  de 
hát eredménytelenül. Később látván, hogy a sza-
marat ily módon nem kapaczitálhatja, hízelgésre 
fogta  a dolgot. Elkezdte czirogatni, szép szóval 
biztatni, hogy húzza a talyigát tovább. A szamár 
azonban karakter lehetett, mert a szép szó sem 
tett rá hatást. Sőt nemcsak, hogy a szép szóra 
nem hallgatott, hanem biztosította is magát a női 
csábszavak ellen. Végig feküdt  az uton, a fülére, 
hogy minél kevesebbet halljon. 

A menyecske kétségbe esett s szép szája sí-
rásra állt. 

Nagykérdésként állott előtte, hogy mit csinál-
jon a szamárral, a talyigával, meg a tejes edé-
nyekkel. 

Mikor e kérdések fölött  tépelődött, az ut végén 
egy lovas ember mutatta magát; egy olyan lovas 
ember, a ki a ráverödö napfényben  több oldalról 
csillogni látszott. Meg-meg csillant valami a fején 
a mellér., az oldalán, meg a lován. Persze hogy 
huszár volt, a ki a mikor a dráma színhelyére ért 
megértette a helyzetet nyomban. Látta a szama-
rat, a mely daezosan pislogott még ö reá is, mint-
egy jelezve, hogy a hadsereg kedvért sem mozdul; 
látta a megrakott talyigát és különösen látta a 
megenni való asszonyt, a ki kívánatos volt, mint 
a hamvas baraczk. 

A csinos huszár, a ki pompásan megülte a 
lovat, kárörvendíi arezot mutatott és teljesen ért-
hetetlen okból a szeretett sajátszerű kifejezésével 
nézte a fülére  feküdt  szamarat, a mely kihivólag 
rezegtette a lábát, jelezve azzal is, hogy niegbi-
csakolta magát. A huszár, a mint ott ált a dráma 
szinterén, az egyik bajuszát végig simította és ra-
vasz arezot vágva kérdezte az asszonyt: 

— Mi baj, lelkem ? 
— Hát találja ki. 
— Kitaláltam. Aztán nincs valami mondani 

valója? 
— Mondás, még kérés nélkül is segíthetne. 
— Hátha nem segítek? Mi lessz akkor? 
— Elmegy istenhirével. 
— Ugy ? No jó — mondta a huszár és nagy 

lassan indult tovább, várva arra, hogy a menyecske 
kérőre fogja  a dolgot. 

És nem csalódott. 
— Huszár ur! kiálltott utána az asszony. 

Segítsen meg a bajban, áldja meg az isten. 
A huszár megfordult: 
— Nem adok én arra az áldásra egy fél 

prófontot  sem. Hanem azért segítek egy — csók-
ért. Tetszik az alku ? 

— Tetszik az ördögnek. 
A huszár indult tovább, de még lassabban, 

mint azelőtt. 
— Huszár ur! Hallatszott újból az asszony 

hangja. • 
— Na, galambom, áll az alku ? 
— Ugyan ne legyen követelő. Hát szép do-

log ilyet kívánni? 
— Azt nem tudom, de hogy nekem jó, azt 

tudom. 
— Es — szólt a menyecske lassan húzva a 

szókat és szemlesütve — hogy segítne akkor? 
— Leszállok a lovamról, befogom  a szamár 

helyére, haza viszem magát talyigástul együtt. Ott-
hon aztán majd oda ül mellém és a vállamra hajt-
ja a fejét. 

Duzzogó arczczal fordult  félre  az asszony. 
— Ugy? kérdezte a huszár és megfordítani 

akarta a lovát, hogy induljon tovább. 
A menyecske, ki félszemmel  folyton  nézte, 

hirtelen mondta: 
—Ne menjen el, segítsen. 
A huszár leugrott a lóról, kétfelé  simította 

a bajuszát és egy lépést tett a gyönyörűséges, 
megkívánni való menyecske felé. 

— Olió! kiáltott föl  ez, majd csak azután. 
Semmit, egy árva szót sem szólt a huszár. 

Megfogta  a lova nyergét, hogy majd felül. 
— Huszár ur! Hogy lehet ilyen lelketlen? 

Ez nem szép. 

A nyeregről a huszár levette a kezét és az 
az asszony dereka után nyúlt. A szégyenlős asz-
ka hátrált, hátrált egészen be az erdőbe, a hol 
talán el se tudta fogni  a huszár. 

Mikor onnan előkerültek, a szamár már 
félig  meddig felemelkedett  s gyorsan méregette a 
huszár jámbor lovát. A gyalázatos bizonyosan sej-
teni kezdte, liogy az ö daezosságát az a ló ered-
ménytelenné teszi. 

A huszár, nyalogatva a szája szélét, szó-
nélkül fogta  meg a lovat, oda vezette a talyiga 
elé és beakarta fogni. 

A szamár azonban, a mely folyton  szemmel 
tartotta a huszárt, meg a lovát, hirtelen felugrott 
beállt a taliga két rúdja közé. Hogy hát már az-
ért is húzza tovább. Hogy nem enged a Herkópá-
ternek sem. 

A huszár látván, hogy rá már nincs szükség 
gyöngéden, hálatelten simogatta meg a szamár fe-
jét s azután folytatta  útját. 

A menyecske pedig fölkapott  egy vesszőt, a 
szamár fölé  emelte és szemrehányólag szólt: 

— Hát ezt hamarább nem tudtad tenni ? 
Hanem — nem ütötte meg. 

Ji-  D". Muray  Károly. 

K Ö Z G A Z D A S Á G . 
Az időjárásról. 

— Mutatvány a „Ciiki székely naptár*-ból. — 
Az időjárás milyensége annyi tényezőtől függ, 

oly sok befolyásnak  van alávetve, hogy a bekö-
vetkezendő időjárásnak hosszabb időre való meg-
jósolása — daczára annak, hogy az időjárás tu-
dománya (meteorologia) az újabb időben óriási ha-
ladást tett — ez idő szerint még alig lehetsé-
ges; az ilyen jóslatok tehát kétes értékkel birnak. 

Az időjárás megfigyelésénél  tekintetbe kell 
venni a légkör hőmérsékét, nyomását, nedvességi 
fokát  a levegő áramlatait és azok irányát; s ha 
mindezeket ismerjük — még pedig nemcsak azon 
helyen, a hol a megfigyeléseket  tesszük, hanem 
jóval nagyobb területeu: akkor nagyobb valószí-
nűséggel következtethetünk a közel jövőben be-
álló időjárásra. Es az ily jóslatok mindenesetre 
többre becsiilendök, mint az üres feltevésekre  ala-
pítottak. 

Nincsen terünk hozzá, liogy e helyen ez igen 
érdekes és fontos  tudomány további ismertetésébe 
belebocsátkozzunk, azért tehát csak egynéhány — 
a fentebb  megemlített tényezőkre vonatkozó — 
tüneményt fogunk  felsorolni,  melyekből a következő 
időjárásra következtetést lehet vonni. 

Ha meleg időszakban mindjárt napfeljötte 
után a hömérsék gyorsan emelkedik, — szélcsend 
uralg, az eget felhők  tarkázzák, melyek mögül a 
napsugarak csak helyenként rövid időre, de annál 
nagyobb hőséggel törnek elő: valószínűleg ziva-
tar lesz. 

Ha nyaranta napfeljöttekor  a hőniérsék ke-
véssel áll alább, mint naplementekor állott, vagy 
az éjszakán át a hömérsék éppen emelkedett: 
számithatni, hogy az idő közelebbről megesősödik. 

A szelek járása és iránya szintén nagy be-
folyással  van az időjárásra. Az északi szél hideg-
gel lép föl,  a keleti szelek derült Időt, szárazsá-
got hoznak, a déliek felhőzetet  okoznak, a nyu-
gotiak a tenger felöl  fúván,  sok nedvességet hoznak 
magukkal. — Ennélfogva  a huzamosabban tartó 
északi és keleti szelek nyáron nagy forróságot, 
télen pedig erős hideget okoznak , a tartós déli 
és nyugoti szelek a telet szelídebbé és a nyarat 
hűvösebbé teszik. 

Ha a levegő sok nedvességet tartalmaz, egye-
dül annak lehülési fokától  függ,  hogy a leverődés 
milyen alakú és mennyiségű legyen. A csekélyebb 
lehűlés felhőképződést,  a nagyobb az évszak mi-
nősége szerint esőt vagy havat hoz. 

Ha a hömérsék jelentékeny csökkenése ese-
tén is éjszakán át kevés harmat képződik, jele 
annak hogy a levegő száraz s ilyenkor esőre egy-
hamar kilátásunk nem lehet. 

A felszálló  köd közeli esőre enged kilátást, 
annak leszálltakor kevésbbé számithatunk az idő 
megesösösödésére. 

A levegő nagymérvű nedvességére és közeli 
leverődésre mutat az is, midőn a hegyek csúcsain 
időnként köd borong, vagy huzamosabb ideig éj-
napon át a hegyek gerinczein fekszik. 

A légsulymérőben a higanyoszlop eséséből ál-
talában esős, viharos időre vagy hóra, — emelke-
déskor pedig derült, száraz időre számíthatunk; 
azonban afelől  a légsulymérő nem nyújt felvilágo-
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sitást, hogy a jelzett változás mely napon és mely 
órában következik be. 

Ha nyári időben a délelőtti órákban a lég-
sulymérö rohamosan alább száll, délután nagy va-
lószínűséggel zivatar fog  kitörni. 

A légkörben naponta látható fénytünemények, 
valamint azok is, melyek csak időnként mutatkoz-
nak, oly szoros összefüggésben  állanak a körlég 
nedvességi fokával,  hogy azokból a légkör ned-
vességi viszonyaira s igy közvetve a bekövetkező 
időjárásra is következtethetünk. 

Ha a levegő szokatlanul átlátszó, a vízgőzök 
nagymennyiségét s ujabb csapadék képződésére al-
kalmas voltát jelzi. 

Naplemente vagy napfölkeltekor  a sürü fel-
hőkön áttörő l é n y l ö v e l l e t jelenti, hogy az 
alsóbb légretegek vízgőzzel vannak telítve, ilyen-
kor esős időt várhatunk. 

Ugyancsak ilyen jelentőségű az élénk e s t i 
vagy reggeli pir, kivált ha az eget részben felhő-
zet takarja. 

A hold körül mutatkozó nagy udvar 
olyankor szokott képződni, midőn az egyenlítői 
légáram által előidézett felhő  az eget egyenletesen 
befátyolozza.  Ezen höfátyol  tömörülése folytán 
gyakran már 24 óra alatt, néha a második vagy 
a harmadik napon eső vagy hó szokott bekövet-
kezni. 

A légköri változások befolyást  gyakorolnak 
a növényi szervezetre is, s még érzékenyebbek az 
időváltozás iránt az állatok. 

A lég magas fokú  nedvessége mellett a v ö-
r ö s 1 ó h e r (trifolium  pratense) felegyenesedik; 
a kis s z u l á k (convolvulus arvensis), t i k s z em 
(anagalis arvensis), c s i 11 a g h ú r (stellaria me-
dia) stb virágkelyheiket bezárják. A v a d zab 
(avena fatua)  kalászai száraz időben elfordulva 
lehajlanak, elleuben ha a levegő nedves kiegyene-
sednek. E jelenségek, ha az időváltozást egész bi-
zonyossággal nem is jelzik, de mindenesetre más 
segédeszközök hiányában tájékozást nyújtanak. 

Különös figyelmet  érdemelnek az időváltozás 
előre megjelentésében a k e r e s z t e s pók (epeira 
diadema) és a l iáz i pók (tegenaria domestica). 
Ezen kis állatok tartós eső beálta előtt rejteké-
be vonulnak, s midőn az idő felderülése  küszöbön 
áll, ismét megjelennek s szorgalmasan javítgatják 
hálóikat. 

A p i ó c z a (hirudo medicinatis) vizzel telt 
üvegben árnyékos helyen tartva, ha az üveg fe-
nekén nyugodtan fekszik:  derült száraz időre; ha 
a az edény felső  részében tartózkodik: esőre vagy 
hóra számithatni. 

A l e v e l i béka (liyla viridis) magatartása 
mindenki előtt ismeretes. 

Ha a fecskék  alant repülnek, az idő esőre 
áll ugyanily időben a halak a viz szine fölé  fel-
vetik magukat. 

Mikor esős idő következik a juhok szo-
katlanul ugrálnak, lökdösődnek; — a l e g e l ő 
marha bőgve szalad az istállóba; a méhek a 
kasokba gyülekeznek; a macska mosdik; a 
k n t y a rest és haragos ; a tyúkok nyugtalanul 
kapargálnak a porba; a kakas szokatlan időben 
kukorékol; a legyek, szunnyogok alkalmatlanabbak 
mint máskor. 

Vannak olyan ásványi testek, melyek a ned-
vességet mohón veszik magukba, ezek hygrokopi-
kus testek, milyen a só és a hamuzsir. Ezeknek 
megnedvesedése és szétfolyása  a lég kisebb-nagyobb-
niérvü nedvességéről tanúskodik s ilyenkor csapa-
dékképzödésre számithatunk. 

A nagy természet jelenségei ékesen szólók, 
sok érdekes dologra megtanítják azokat, kik figyel-
nek rájuk. L. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Szept. 4-én. 

Bnza tiszta (hektoliterenként) 7 frt  50 kr. Buza közepes G frt 
— kr. Rozi 4 frt  50 kr. Árpa 3 frt  — kr. Törökbuza 5 frt  50 
kr. Zab 3 fi  t — kr. Borsó 15 frt.  Lencse 16 frt.  Fu -
Bzulyka U frt  — kr. Kása 16 frt  — kr. Burgonya 2 frt  50 
kr. Marhahús (klgraminonként) 24 kr. Sertéshús 40 kr. Ber-
bécshus "20 kr. Szalma (raéteriDázaánként) — frt  70 kr. 
Széna inra. 2 Irt '20 kr. Ökór párja 250 frt  — kr. Tehén 
párja 100 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  GO 
kr. Tűzifa  kbm. (1 méter) 2 trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
— kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr. Csirke párja 
60 kr. 10 tojás S kr. 

Felelős szerkesztő : Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MARTON. 
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N y i l a t k o z a t . 
Értesítem barátaim és ismerőseimet, hogy a 

„Csiki Lapok" 36. sz. megjelent Száva Jakab 
nyilatkozatára technikai akadályok miatt az „El-
lenzék" közelebbi számában válaszolok. 

Csikszépviz 1889. szeptember 10. 
Za3sa . r iá . s Xj-cQcáts, 

joghallgató. 

±±±±±±±±±±±±±±ic±±± 
Közhírré teszem, hogy C s í k s z e r e d á -

ba n a LAKATOS GERGELYNÉ-féle 
épületes belső telket 

1889. szept. 15-én d. e. 9 órakor 
a tanácsház nagytermében n y í l t á r v e -
r é s e n a legtöbbet ígérőnek e g y é v r e 

" b é r b e o - d - o i g c l . 

Dr. Fejér Antal, 
ügyvéd. 

• • • • • • • • • • • • 
Egy jó családból való fiu  — ki 
legalább 1—2 gymnasiumot végzett 

nyomdász-tanulónak 
felvétetik  a Gryörgyjakab Márton 

nyomdájában Csíkszeredában. 

Szám 421 — 1889. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 2003—1889 számú 
végzése által Csikszépviz 3 tízes birtokossága ja-

*) E rovat alatti közleményekért semmi felelőssége 
nem vállal a Szerk. 

vára, csikszépvizi özv. Antal Mihályné szül. Tímár 
Erzsébet és Antal Ignácz gyám által képviselt kis-
korúak ellen 144 frt  95 kr tőke, és járulékai ere-
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bírói-
lag lefoglalt  és 350 frtra  becsült szarvasmarhák, 
lovak és sertésekből álló ingóságok nyilvános árve-
rés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2133—1889 sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szépvizen a községházánál leendő eszközlésére 
1889. évi szeptember hó 21-ik napjának délelőtti 10 
órája határidőül tiizetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
LX. t. cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatui fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t. cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.  Végül felhivatnak  kik a 
vételárra igényt tartanak azt az árverés megkez-
dése előtt bejelenteni el ne mulasszák. 

Kelt Csíkszeredán 1889-ik évi augusztus hó 
31-ik napján. 

G - o n d L o s l e t v á a a . , 
kir. bírósági végrehajtó. 

Egy üzlethelyiség Csíkszeredában 
a forgalom  egyik legkitűnőbb 

helyén 
MM.  éli  0éber  l\é  Uéí 

k i a d ó . 

Értekezhetni özv. Wellmann 
Samuuénál. 2-4 
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1—8 Ké zi, járgányos lóerejii és gőz 

c s é p l ő g é p e i ^ : -
Tisztító és Baker rosták, konkolyválasztó 

és osztályozó-gépek. 

Szecskavágók, Varrógépek. 
Tüziecskendők, Harangok és Kútak 

részletfizetésre,  jótállás mellett választhatók 
legolcsóbb budapest i á r a k o n , f u v a r 

fe lszámítása n é l k ü l r a k t á r o m o n . 
100 klgr. finom  G É P O L A J 40 frt.  — 100 klgr. legfinomabb 

valódi hamisítatlan GÉPOLAJ 60 frt.  — Hordóval olcsóbban. 
Minden 2 hétbe egész friss  és legjobb minőségű 

BEOCSINI PORTLAND-CEMENT 
r> frt  50 kron és H I D R A 1 J L - M É S Z 4 frton 

100 kilónként szállíthatok itteni raktáromból. 
I K l E l v C E i a E D i ; 

első székely gépraktár Székely-Udvarhelytt. 
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Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 1ÖÖ9. 


