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A gyergyószentmiklósi postahivatal. 
Az uj kereskedelemügyi miniszter ur 

nem igen örvendetes rendelettel lepte meg 
a gyergyószentmiklósiakat s mondhatjuk 
az egész Gyergyót; az állatni postahivatalt 
megszünteti s ezt magán bérlőnek, vagyis 
postamesternek adja át. 

A mit Baross Gábor czélszerünek és 
méltányosnak tartott megadni, azt utódja 
visszaveszi. Azt mindenki jól tudja, hogy 
Baross semmit se tett messzemenő czél nél-
kül. Alkotásaiban és tetteiben, a legkiseb-
bekben éppen ugy, mint a legnagyobbak-
ban éppen az domborodik ki, hogy azok-
kal a távoli jövő útjait készitgette. lÉles sze-
mével nemcsak a holnapot, nemcsak egy 
rövid évet, hanem századot tekintett be. 

Viszont azt is megengedjük, hogy az 
uj miniszter előtt is bizonyos czél lebegett, 
midőn postahivatalunk degradálását hatá-
rozta el, mert ez által valamivel többet ta-
karít meg évenkint a kincstár részére. 

A két miniszter czélja között a különb-
ség nagy. Baross látva azt, hogy a gyer-
gyószentmiklósi postahivatal 9 ezer trt jöve-
déki bevételt mutat fel  minden évben, mél-
tányosnak tartotta ezzel szemben lehetőleg 
előnyöket is nyújtani s ezen előnyök nyúj-
tására a 9000 frt  bevételből 1200 frttal  többet 
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forditott.  O tehát összeegyeztette a községi 
és gyergyói érdeket a kincstár érdekével, 
egyiket a másik rovására nein terjesztette 
ki túlságosan s méltányos korlátot tudott 
emelni a kincstár cs község érdeke között. 
Az uj miniszter e korlátot ledönti s Gyer-
gyó azon érdekeit, melyek az állami posta-
hivatalhoz fűződnek,  semminek so tekinti a 
kincstár érdekével szemben. 

Igaz, hogy a miniszter ur nem csupán 
Gyergyó-Szent-Miklóstól veszi cl az állami 
postahivatalt, mert azt tervezte, hogy a ke-
zelő személyzetek körül eszközölhető megta 
karítás végett postamestereknek adja át mind 
azon postaállomásokat, melyek jövedelméből 

nem fedezhetők  egészen a kiadások; továbbá, 
melyek kisebb községekben vannak a nél-
kül, hogy ezen községek forgalmi,  vagy 
egyéb górzpontul szolgálnának. 

Az elv ellen egy szóval nem emelünk 
kifogást  mindaddig, mig az nem sérti a 
méltányosságot s mig a takarékosságból 
fösvénység  nem válik. A gyergyószentmiklósi 
postahivatalnál az ál. kezelés megvonása csak-
ugyan szükkeblüségre vall, annál inkább, 
mert a község a fentebb  említett kategóriák 
egyikébe se vehető k igy csakis 1200 frt 
megtakarításról lehet szó, a kiadás többi 
része egyebekben ugy is fennmarad. 

A gyergyószentmiklósi postaállomás 
ugyanis nemcsak megyénkben, hanem a 
szomszéd megyék postahivatahivntulait is 
ide véve, ha nem csalódunk, páratlanul áll, 
mint olyan, melynek jövedelme nemcsak 
fedezi  a fenntartási  és kezelési költségeket, 
hanem évenkint tiszteséges hasznot biztosit 
a kincstárnak. Az 1891. évi jövedéki bevé-
tele 8910 frt  60 krt tesz ki, melyből le-
vonva az évi kiadást, 4—5 ezer frt  tiszta 
jövedelem murád. 

Azt sem mondhatjuk, hogy a kisebb 
községek sorában áll s hogy lorgalmi góez-
pontul nem szolgál. 

Lakossága meghaladja a fi  ezeret, kö-
rülvéve több 4—5 ezer lakosságú községek-
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kel ;i mi csak emeli fontosságát.  Továbbá 
az egész megye kereskedelmének és ipará-
nak súlypontja ide esik; mert Gyergyói.ak 
kereskedelme nagyon kiterjedt s c/.t (îyer-
gyó-tizent-Miklós közvetiti. l)e magát ;i köz-
séget kivéve, nincs a megyében község, 
hol az ipari és kereskedelmi életnek oly 
mérvű tényezői volnának, mint itt. A me-
gye első kereskedői, kereskedelmi társulatai 
pénzintézetei, az osztrák-magyar banknak 
liókja itt vannak. A mig ezek egyfelől  a 
kereskedelmi élet és forgalom  emelésére 
hivatvák, másfelől  figyelembe  veendő okok 
arra, hogy az értékes küldemények biztos-

sága az állam részéről a lehető legjobban 
garantirozva legyen. 

Ugy is távol állunk a világtól s el 
vagyunk mindenfelől  szigetelve ; ezen rosszul 
szituált fekvés  különben is nyomasztólag hat 
kereskedelmünkre és iparunkra, általában 
forgalmi  életünkre. 

Ha már az állani a kincstári posta 
megtagadása által még súlyosabbá teszi 
helyzetünket, akkor haladásunk reményéről 
le kell mondanunk; mert nem csekély az a 
hátrány, melynek a nein kincstári posta 
által ki vagyunk téve. Az ajánlott, pénzes 
levelet s a szállítólevelet nem tolják éz-
besiteni, az aláírás végett vagy s/.cr.1 Y u 
kell a postára menni vngy megbír 
tartani. Ez mind érezhető késeileline/.ésckkel 
jár, a kereskedésekben pedig az angol 
közmondás szerint az idő : pénz. Azonkívül 
általánosan ismert dolog, hogy a magán 
kezelés mellett a postáit nincs meg az a 
pontosság, rend, gyorsaság é.s garane.zia. 

GyergyóSzent-Miklós és vele együtt 
Gyergyó nem szolgált rá erre a miniszteri 
rendeletre. Hajlandók vagyunk hinni, hogy 
a miniszter ur tévesen van informálva  vi-
szonyaink felől,  különben tekintettel lenne 
vidékünkre s nem vinné cl az állami postát. 

Ezen kérdésben őszinte és igaz véle-
ményt kellett volna nyilvánítania ii megyei 
illetékes hatóságnak ti miniszter előtt, s 
közbe kellett volna lépnie a kéj)viselőnknek 
is. I)o a gyergyói közvélemény most már 
leszámolhat mind a kettővel. Nem várhatunk 
egyiktől sem semmit. Az első esak szolgála-
tot követel tőlünk a legcsekélyebb viszonzás 
nélkiil ; az utóbbi pedig egyszer-egyszer 
eljön hozzánk, hogy nekünk arany hegyeket 
ígérjen s miután soha be nem váltandó 
Ígéreteit elmondta : az örök némaság és az 
édes semmit tevés pulia karjaiba dől. Gy.-
Szent-Miklós és Gyergyó pedig mindannyi-
szor elnyomva cs mellőzve marad. 

Gycrr/;j,j.. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

D I - K I b M a r i s k a 
köz- és válta-ügyvéd. 

— Igaz történet a hnazadik századból. -
Az Andrássy-úton sétálva, egy kis érez tábla 

vonta magára figyelmemet,  melyen aranyozott be-
tükkel a fönti  czim volt olvasható. 

Ejnye — mondám — milyen jó volna, ha 
most hirtelen valamely pert akasztanának nya-
kamba. Nem bánnám, ha mindjárt alperes volnék 
is, legalább lenne ürügy megismerkedni a bájos 
ügyvéddel, a ki bizonyára még fiatal,  mert hisz 
még ujdonat-ujnak látszik a táblácskája. 

Eszembe jutott a szabóm, kit ép ma biztat-
tam, hogy hozza el a számlámat holnap. Ha nem 
fizetem,  kész a per és én — ah — megismerkedhe-
tem vele, a kedves ügyvéddel. 

Oly  boldoggá tett ez a gondolat, hogy be 
sem várva a terminust, a jeles ruhakészítőnek 
még az nap írtam egy goromba levelet, melyben 
kijelentettem, hogy csak le akartam rázni a nya-
kamról és tartozásomat egyáltalán nem vagyok 
hajlandó megfizetni,  mert a ruha egésszen el volt 
ftaesolva  stb. 

Eunyi elég volt. Harmadnap már kézbesí-
tették a keresetet, melyet a szabó ellenem indított 
és én örömtől dagadó kebellel siettem Dr. Kis 
Mariska ügyvédhez, kivel immár most lesz alkal-
mam megismerkedni. 

Mielőtt az irodába mentem, a házmesternél 
tudakozódtam az ügyvéd családi viszonyai felől  és 
a mit hallottam, teljesen kielégített. 

Az ügyvéd huszonhárom éves kisasszony 
volt és szőke. Egészen az én ízlésem. Hálából 
szereltem volna a kontómat azonnal kifizetni  a 
derék szabónak, a kinek ezt az érdekes pert kö-
szönhettem és kíváncsian nyitottam be az ügyvédi 
irodába. 

Az első szobában egy öreg ur dolgozott ; 
a segéd, a ki miután előadtam, hogy az ügyvéd-
del szeretnék beszélni, a másik szobába utasított. 

Halk kopogtatásomra finom  női hang hall-
szott és a következő pillatban elbűvölve álltam Dr. 
Kis Mariska ügyvéd előtt. 

Azonban csakhamar összeszedtem erőmet és 
miután bemutattam magamat, az ügyvéd kisasszony 
megigéző előzékenységgel kínált meg egy székkel 
az ö közvetlen közelében. 

Nagy zavarban voltam, mert resteltem be-
vallani, hogy szabóm beperelt; szerettem volna 
gavallérnak látszani és inponálni az ügyvéd kis-
asszonynak. Hamarjában alkalmasabb tárgyat nem 

találván elkezdtem beszélni az i löröl, melyről .szel-
lemes emberek ép olyan sokat tudnak mondani, 
mint akármelyik más themáról. 

Elmondám, hogy Falb jövendőlései megbiz-
hatlanok és hogy a mi pusztánkon a béresek hírét 
sem hallották a nagyképű németnek, de azért 
mégis jó előre tudják, hogy mikor lesz az eső és 
hogy mikor derül majd ki az ég. 

— Ah öu tehát ? ! 
— Igen én földbirtokos  fia  vagyok. Oh nin-

csen szebb élet, mint kint a mezőn. Mikor nyári 
estéken a vegetáczió tengernyi illattal árasztja el 
a fölséges  léget és az est dalnoka audalitó énekétől 
a szürkülő táj viszhangzik, szinte érezzük mint 
foszlanak  le lelküukről a földi  kötelékek és kép-
zeletünk a boldogság derűs hónába bűvöl, hol 
kezdet és vég összefolynak  örök fénybe,  világos-
ságba. 

— Oh ez valóban. 
— Nem tagadom kissé politkálok. De váj-

jon rossz néven veheti-e, ha egy nő tündéri szép-
sége költői hangulatba hozza a férfit?  Vagy nem 
emlékeztet-e a ragyogó kékszem a harmattól csil-
lámló ibolyára ? Nem gondolunk-e önként a fakadó 
rózsabimbóra, mikor egy gyönyörű fiatal  nőt virulni 
látunk előttünk ? 

— Uram öu híz 
— Kérem e pillanat sokkal ünnepélyesebb 
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A „Csiki Lapok" 41., 42. számaiban Csik-
Szereda városának nagyközséggé lett átalakulása 
tárgyában megjelent vezéruzikkeket illetőleg, le-
gyen szabad nekem ís ezekre nézve, egészeu el-
fognlatlanul,  nézeteimet nyilvánosságra hozni. 

Azokat a városi polgárokat, a kik Csik-
Szereda városának anyagi helyzetéuél fogva,  pénz-
ügyi jövedelmének viszonyaihoz képest, belügyei-
nek kezelése végett, nagyközséggé leendő átala-
kulását igyekeztek, nem hosszas bujtogatás, sut-
togás, hanem higgadt megtontolás után elősegí-
teni, erre egyéb semmi más indok nem vezette, 
mint Csik-Szereda városának silány jövedelmi for-
rásai, mely jövedelmekből már nem volt képes 
a polgárság nagyobb megterUeltetése, póudókive-
tése nélkül, a rendezett tanácsú város tisztvise-
lőit megillető fizetéseket,  s más dologi kiadásokat 
is fedezhetni. 

Miután Csik-Szereda városának egy talpa-
latnyi külbirtoka sincs, melynek értékesítéséből 
csak 1 kr évi jövedelmet tudhatna produkálni ez 
idö szerint aranybányáját, melyből évi jövedelmeit 
beveszi, csakis belső, külső piacz vám, sertés piacz 
vám, kompona vám jövedelmei képezik, s melyek-
nek évi jövedelmeit 5—(5 ezer frtuál  többre tenni 
nem lehet; s ezzel szembe, mint rendezett tanácsú 
város tisztviselőinek, polgármesternek 12<>0 frt, 
kapitánynak 950 frt  fizetéseiket,  szóval mint ren-
dezett tanác."U városnak személyi s dolugi kiadá 
sai évenkiut legkisebb számítás szerint is 12000 
írtnál kevesebbre tenni nem lehet, hiszen a tolyó 
évi költségvetés szerint is a személyi és dologi 
kiadások 14000 frton  felül  numeráinak, s ide kell 
gondolni még azt is, hogy Csik-Szereda városának 
a vasút építési s a megyeház építésére felajánlott 
s kötelezett s a külön pénztárnál levő tartozásai 
12000 frtot  teszenek. Mind olyan -számba veendő 
tények ezek, miszerint mindenkinek elfogulatlan, 
higgadt gondolkozás mellett be kell látnia azt, 
hogy Csik Szereda városának belügyeit, illetőleg 
nagyközséggé lett átalakítását, helyes gazdálko-
dási logika mellett egyéb semmi más mint kizáró-
lagosan szerény jövedelmének a kiadásokkal egybe-
vetett mérlegelése parancsolta, liogy ha Csik-Sze-
reda város polgársága magát az adóságok tör-
lesztés *n kivül is csUjián a rendezett tanácsú vá-
ros fentartásával  járó költségek 100° 0 fedezete 
alól törvényadta jogainál fogva  felmentette,  s to-
vább szédelgésképpen az adóságokba nem akarta 
dönteni magát, s Csik-Szereda város polgárságá-
nak ezen művelete által nem történt egyéb semmi 
miut eldobta magától a nagry költségekkel járó 
uj intézményeket s belügyeinek igazgatására nézve 
elővette ismét régi inlézmt'nyeit, ugy a hogy ré-
gebben is volt, polgármester helyett főbírót,  város 
kapitány helyett rendőrbiztost választ, s az eddigi 
polgármesteri s város kapitányi, 2000 frton  felül 
menő két személynek kiadott fizetésével,  ha még 
egyszer ehez ennyi összeget- hozzáadunk, legtovább 
4000 frttal  a város személyi s dologi kiadásait 
fedezni  tudja. Azon reményben vagyunk, hogy a 
jövedelemből még az adóságuk törlesztésére is 
marad, s miután a város egyik sarkalatos jogától, 

£ czikkelyben elmondottakkal s kíiliinftsen  az abban 
felvetett  egyes ál lilásak i ól levont következtetésekkel koránt 
Bem értünk egyet: azokban, hogy senki se vádolhasson arról, 
miszerint a mienkkel ellenkező nézetik uiegokoláaára nem 
nyitónk tért: közzé acl|iik a czikkelyt teljes szövegében, fun-
tartván a jogot magunknak, liogy annak idején a czikkeljben 
foglaltak  lelett őszintén elmondhassuk nézeteinket. Szerk. 

előttem, semhogy képes volnék hízelegni. A mi 
ilyenkor ajkainkról elröppen, nem lehet léha szó 
szaporítás, az a szívnek üzenete a szolidérzelmü 
lényhez, mely ha meghallgatja, olyan harmónia tá-
mad, melyet bátran nevezhetni a boldogság elő-
játékának. 

— Sajnálom uram, de én már jegyben. 
— Ah nagysád már el van jegyezve ? Mily 

kár. Oh ha tudtam volna. Bocsánat, hogy oly soká 
alkalmatlankodtam, valóban nagyon sajnálom D.; 
ugy-e kérem nem haragszik ? 

— Nem én. 
Sokáig jutott a párbeszéd, mert ezen lul 

csak én morogtam még egy pár szót, melyet ha 
az isteni ügyvéd ki>asszony hallóit volna, bizo-
nyára nem szorítja vala kezemet oly meh gen tá-
vozásomkor. 

Csak mikor ismét az utczán voltam jutott 
eszembe a per, melyet már most komolyan kész 
lettem voţpa lerázni a nyakamról. Kellettem te-
hát magamban, hogy elmegyek egy másik ügyvéd-
hez, de liogy női bájaival ismét meg ne igéztes 
s« in valahogy, egy öreg ügyvédet kerestem és azt 
Dr. Nagy Éva személyében meg is találtam. 

No de azt, hogy itt bogy jártam: a legkö-
z hbbbi alkalommal fogom  elmondani, li. i. E. r. 

önálló igazság szolgáltatási jogosultságától, már 
régebb törvényhozásiig elütetett, most már köz-
igazgatási szempontból egészen egyre megy ki, 
hogy a város polgársága drágán fizetett  polgár-
mester igazgatása, vagy pedig szolgabírói hatóság 
alá tartozik-e, mert nayanis a város akár épen 
mint nagyközség további közigazgatási tekintetben 
a vármegye és Csikmegye alispánj inak direkeziója 
alá tartozik, az tehát egészen egyre megyén ki, 
hogy a felsőbb  hatósági intézkedés'ket, tovább a 
polgármester, vagy a szolgabírói hatóság utján 
veszi tudomásul Csik-Szereda város polgársága, de 
a jövedelem és kiadásokra nézve nagy különbsé-
get teszen az, hogy ? mit egy 1200 frtos  polgár-
mester eddig teljesített, épen ugy teljesítheti azt 
egy 300 vagy 400 frt  fizetéssel  ellátott főbíró  is 

Aztán helytelen gondolkozás az, hogy Csilc-
Szereda városa azért, inert anyagi helyzete nem 
engedte meg, hogy tovább mint rendezett tanácsú 
város önmagát feutarthassa,  nagyközségé alakult 
át. Ennél fogva  az Izabella királyné által 1558 ban 
adott mezővárosi kiváltságolt jogaiból csak egy 
hajszálnyit is veszített volna, mert Csik-Szereda 
város polgársága még oly jogsérelmet el nem kö-
vetett, hogy a királyi adomány utján nyert jogoktól 
megfosztassék  s az ily jogokat másnak nincs is 
hatalmában megszüntetni, miut a honnan az eredt 
a királyságnak, azért tehát, mert Csik-Szereda 
városa belügyeit nagyközségileg kezeli, mégis 
Csik-Szereda nem falu,  hanem marad czime ugy 
mint régen volt: „Csik-Szereda mezőváros." 

Csedő  latnán, 
tlfeyved. 

Orvosi tanácsok a kolera e l len. 
Dr. Fejér Dávid Gyergyó-Szent-Miklósi hír-

neves orvos üdvös dolgot müveit azáltal, hogy or-
vosi tanácsait összefoglalva  kinyomtatta s Gyergyó-
Szent-Miklósonszétosztotta; liogye tanácsok minél 
nagyobb körben elterjedjenek, ezen a helyen is 
közöljük: 
M i k é p p e n ó v a k o d j u n k a k o l e r á t ó l ? 

Daczára a több oldaról fenyegető  veszélynek, 
még most sem alaptalan abbeli reményünk, hogy 
az ázsia koleratói ezzel az alkalommal mentek mara-
dunk. Nem árt mindazáltal, helyi viszonainkhoz 
alkalmazva, kissé összegeznünk a ni ir ismert utasítá-
sokat és m;.r most — gyakorlat okáért — alkal-
mazkodnunk azokhoz az életrendi szabályokhoz, a 
melyek a szóban forgó  veszély ellen czélszerüknek 
bizonyultak. 

Tudjuk, hogy a kolera csirája ételeinkben és 
italainkban is tenyész s azt a legbiztosabban pusz-
títja el a siités-föiés  és a rendes gyomor nedve. 

Ne együnk tehát hideg tejet, tejhabot (hideg 
tejes kávét), tejszint (tejfölt-),  irós vajat, sajtot, túrót, 
félretett  és hidegen álioit ételeket, nyers gyümöl-
csöt, és nyers salátákat. — Veszélyes tejfölt  egy-
szerűen az ételekhez keverni (felereszteni).  Mint-
hogy pedig az az ételekkel felfőzve,  izét veszii, 
legezéiszerübb azt egyébbel. (Liszttel tojássárgá-
jával) helyesiteni vagy egészen mellőzni. 

Jó a főtt  és sültétel melegében (nem forrón). 
K'vételt képeznek a kenyér és élesztős tészták, a 
a melyek melegen véve, kolikát okozhatnak. 

Ajánlatos, kivált gyengébb gyomroknak, a kenye-
ret piritva enni, vagy az egész kenyeret mintegy 
10 perezre a sütölikba („röhrn") tenni, hogy a 
fölületén  netalán tapadó csirák elpusztuljanak. 
Elintünk párolt (duns/.tolt) gyömiilcsöket s minthogy 
savanyu anyagok a kolera csirát bizonyos idö alatt 
megölik, ételeinkhez eczetet (u. n. eczetszeszből ké-
szültet is), czitromot, paradicsomot, tejsavanyt (hu-
rutot) tehetünk. Hús ételekhez főzölt  mellékleteket, 
pityóka salátát, oczetes ngorkát, piros kokojzát ehe-
tünk. Fözetlen saláta és ugoi ka-saláta nem aján-
latos. A hozzánk többé-kévésbé roncsolt állapotban 
érkező szöllöt — miután azt a rodhadtrészektől meg-
tisztítani alig sikerül — ne együk. 

Italul jó a tiszta viz. Tiszta vize van patak-
jainknak a községen fölüli  folyásukban  és a forrá-
soknak. Kutviz veszélyes lehet. Járvány idején, 
mim hogy a legtisztább vízbe is juthatnak gonosz 
csirák, igen ajánlatos az ivóvizet felfőzni  s izének 
javítására abba kevés tlieát (de n m czukrotl) czit-
roin, veres kokojza levét tenni. Változatosság ked-
véért igen kellemes olykor a hígított phosphor-sav 
is, 

Mindenek felett  fontos,  mert a leghathatósabb 
óvószer azonban a zavartalan gyomormflködés, 
melyet az étkezésben tartott rend és mértékletes-
ség által tarthatunk fenn.  Étkezésünk megszokott 
idején kivül tehát sem étket, sem csemegét ma-
gunkhoz ne vegyünk. Legezéiszerübb a reggeli, 
dél és estéli étkezés. Könnyű uzsonát csak a gyors 
emésztésű gyermekekn-'k adjunk. A délutáni kávét 
csak az öregek nem nélkülözhetik. Soha se együnk 
azonban, ha jó étvágyunk nincs, mert ilyenkor a 
gyomor a netalán beléju ott kór csirákkal elbánni 
nem tud s aztán könnyen el is ronthatjuk gyom-
runkat, a mi járványos időben mindig veszedelmes 
dolog. Ugyanezek lehetnek a következmények, ha 
gyomrunkat, bár különben czélszerü ételekkel is, 
túlterheljük. 

Nem hagyhatom szó nélkül a nálunk eléggé 
elterjedett rosz szokást, a mely szerint, sokszor 
ugyanazon étkezésnél húsételeket és tejes kávét 
esznek. A tej — ugyanis — a lius emésztésére 
szükséges gyoinorsavat megtompitván, a hus a ren-
des emésztés helyett bomlásnak indul, a miből, 
kivált gyengébb gyomruaknál, gyakran heves gyo-
morbajok származnak. Aki tehát étkezéshez minden-
esetre valamely izgató szert kiván, inkább kevés 
fekete-kávét  vagy theát igyék. 

Mint minden étrendbeli kihágástól, ugy az 
éjszakázástól és meghűléstől is óvakodnunk kell. 
A levegő-huzás (ezug) is kétségtelenül okozhat 
meghűlést, lia az huzamosan vagy. félhevült  álla-
potban ér, de leggyakoribb okot a túlfűtött  vagy 
sokaság által túlságosan felmelegedett  levegőjű, 
hiányosan szellőző helyiségek (a konyhák, vendég-
lök, gyüléstermek stb.), zord klímánkban különféle 
izzasztó-kúrák és melegfürdök  szolgállatnak; ilye-
nekkel tehát, kölöuöseu orvosi rendelet nélkül nem 
kell élni. 

Hasmenés esetén azonnal orvoshoz kell 
fordulni. 

El ne mulaszuk kezeinket minden étkezés 
előtt és szájunkat az után kimosni, a mely czélra 
felforralt  és magában (nem hideg viz hozzátöltése 
által) kissé lehűlt viz kell. Sem mosakodáshoz, 
sem egyébb czélra szivacsot ne használjunk, mert 
az sok rosz csirának tenyésztője. Jobb ahelyett 
valamely kendő, a melyet főzés  és vasalással ala-
posan tisztítni lehet. A fog-  és kézmosó-keféket— 
külön-külön — pohár vízben tartsuk, a mely czélra 
kevés eczettel vegyített (1 liter vizbe két kannál 
eczet) és felforralt  vizet használjunk. 

Chormész, karborsav stb. széthintése merő-
ben haszontalan pazarlás. Az ujabban több helyen 
u. ii. „önműködő fertőtlenítő  készülék" (tenyérnyi 
papirtokban szagos anyag) még akkor is teljesen 
hatástalan lenne, ha naponta töbször egészen el-
párologna. Ilyen otromba csalásnak fel  ne üljünk. 
E helyett a lakszobák napt nta többször, az élés-
kamra és pincze szakadatlan légvonattal szellőzze-
nek. Tejet, húsneműt, kész leveses étkeket stb. zárt 
szekrénybe ne tegyünk, hanem szellősen (drótszövet 
boritóval, szitával, kendővel) fedjünk  le. 

Trágya- és árnyékszék-gödröket ki kell taka-
ríttatni, és czélszerü azokat süril mésztejjel (a 
milyennel meszelünk) belocsolni, ezentúl pedig az 
árnyékszékbe naponta minden két személy után 
1 liter sürü mésztejet önteui. 

Végül jegyezzük meg jól, hogy a kolera egyike 
azoknak a betegségeknek, a melyektől a mérték-
letesség és tisztaság a legbiztosabban megóv. 

Gyergyó Szentmiklós, 1892. szeptember. 
Dr. Fejér  Dávid. 

mely a gyógyszertárban kapható s a melyből 
az ivóvízbe annyit csepegtetünk, a menynyitől az 
kellemes savanyuvá les<. A jelenlegi töltési mód 
mellett tisztának mondható a borszéki lükut vize is. 
Gyengébb emésztésünknek jobb azonban ezt evés 
közben keves borral vegyítve inni. Étel után pár 
órával tisztán is iható. Az ivóvíz-tartó edények 
könnyen tisztithatók, kifözhetök  h-gyenek Cserép-
edények csak gyakran kihevitve használhatók. Fa-
edények erre, a czélra semmiképpen sem alkalmasak. 

Jó ó bor mérsékelt élvezete ajánla tos. Jobb 
nálunk a fehér,  mint a kétséges származású vö 
rös ' or. Pálinka-nemüeket (cognacot) legfeljebb 
étel utáu igyunk; ha nem iszunk annál jobb. 
Semmi „kolera csepp" a kolerái a gyomorban meg 
nem öli, ennek működését azonban könynyeu 
zavarhatja s igy csak ártalmas lehet. 

Gyengébb gyomroknak czélszerü étel után 
kevés gyógyszertári higilott sósavat (l decziliter 
vízben 8-10 cseppet) venni. 

L G Y G L E Z É S . 
Szen tmi r t on i levél-

Tekintetes Szerkesztő ur ! 
Az 1892. évi október bó 5-én kelt 42. számú 

becses lapjában „Szentmártoni'1 ur neve alatt 
egy levél jelent meg, mely levélben az alólirt bi-
zottság is á f.  hó 1-én a kászon-alcsiki járás volt 
föszolgabirája-,  Nagy József  úrtól való elbúcsúzás 
és az újonnan megválasztott főszolgabíró-.  Székely 
Endre urnái rendezett tisztelgésekből kifolyólag 
érintetett. 

E megemlékezés a fent  elmondott alkalom-
ból kifolyólag  oly hangon van tartva, qelyet mi 
hallgatással nem mt llözhetünk. 

A földtcke  öt világrészen lakó minden egyes 
nemzetnél, mi ly a miveltség legkisebb fokára  is 
igényt tart, bevett szokás, hogv nagyobbjait tisz-
telje, üdvözölje. 

Magyarország polgárai a miveltség magasabb 
fokának  jelzésével szokták magukat megnevezni 
s ez ország lakosai között a magyar nemzet a 
megtisztelő kifejezésre  méltán igényt tarthat. 

E mivelt és loyalis nemzet felsőbb  tisztviselőit 
hivatalba lépésük alkalmával s hivatalból való ki-
bţţcsuzâs alkalmával is üdvözlő és bv)csutiszţ,eţ-
géssel szokta megtisztelni, mit a mindennapi pse? 
mények világosan tanu-itanak. 

Nagy Magyarországon egyetlenegy tisztvise-
lőnek sem jutott eszébe, hogy az üdvözlő vagy 
bucsutisztelgések elől meneküljön, ha még főszol-
gabíró is, annál kevésbbé jutott eszébe egy igaz 
magyar embernek, hogy e búcsú, avagy Üdvözlő 
tisztelgéseket gunytárgyává akarja tenni. Fájda-
lom, hogy a székely nemzet kebelében és annak 
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sarjadékában találtatik egy „Szentmártoni" ur, ki 
a kászon-alcsiki járási községeknek elöljáróit, u. 
m. községi bíráit, körjegyzőit akarja a nyilvános-
ság terén gunytárgyává tenni, azért, hogy beunök 
is feltaláltatik  a miveltség ama foka,  mely szerint 
meg tudják bírálni, hogy járási főnökeiknek  vál-
tozása alkalmával mi a teendőjük. 

Édes Szentmárloni ur! Fentebb előadtuk a 
vezérelveket, melyek bennünket az október 1-én 
tartott ünnepélyesség keresztülvitelére Csik-Szent-
Márton községébe összehoztak s az indító okok 
arra nézve még a következők voltak: 

Saját kérelmére jól kiérdemelt nyugdíjba 
vonult Nagy Józset főszolgabíró  ur a székely nép 
testéből emelkedett ki s mint ilyen és olyan is, 
ki részint mint székely katona, mint 1848—49-es 
honvéd hadnagy s annakutána Csikszék és később 
Csikvármegyében elsőrangú tisztviselői minőség-
ben 45 évet a közpályán működött székely ember 
és a járás elsy főtisztviselője  tőlünk és az összes 
járás elöljáróságától a búcsutisztelgést méltán ki-
érdemelte. 

Az újonnan megválasztott főszolgabiránk  is 
méltán kiérdemelte, hogy mi és községéink elől 
járói főszolgabíróvá  lett előléptetése alkalmából 
tisztelegjünk és magunkat mint a fenti  járás elöl-
járói bemutassuk. 

Akaratunk annyi volt, s ézen akaratunkat 
teljesítettük is. 

Másodrendű kérdés volt a bankett rendezés, 
mert azon csak azok jelentek meg, kik akartak, 
de mi és a tisztelgő elöljáró tagok mindnyájan 
azon is megjelentünk. 

De talán „Szentmártoni" ur azt óhajtja tud-
ni, hogy kik nem voltak jelen? Ezt is megmondjuk; 

1. Tisztelt uraságod. 
2. Azon egyének, kik miséztek, hogy Nagy-

József  főszolgabírót  az isteni gondviselés a válasz 
tások rendjén a főszolgabírói  polczra juttassa. 

3. A kiket Nagy József  főszolgabíró  pártfo-
gása megélhető állapotba juttatott és még azok 
sem voltak jelen, a kiket a szent irás „farizeus-"  és 
„képmutatókénak nevez. 

Tisztelet azonban azon kivételeknek, kik 
meg nem jelenésüket okadatolták, mert ezen fér-
fiak  mindig megbízhatók és a székely nemzetnek 
talpkövei. 

Ennyit adunk édes „Szentmártoni11 ur önnek 
tudomására azon hozzáadással, hogy uraságod, a 
mint fentebb  mondtuk, közüliünk nem volt, pe-
csenyénket nem ízlelte s igy tudósítását sem köz-
vetlen tapasztalata, hanem csak mások informácziói 
alapján írhatta. Ezzel az ügyet részüiiknrl befeje-
zettnek tekintjük. A rendr-zt"».é<j. 

K I L Ö , \ F É L É K . 
— Képviselőtestület, mely semmit sem hatá-

rozhat. Hogy ilyen csodabogár is van, kitűnik a 
hozzánk beküldött tudósításból : Csik-Szereda 
város képviselőtestülete f.  hő 8-áu közgyűlést tar-
tott, mely alkalommal Csedő István ügyvéd veze-
tése alatt a falupártiak  levén nagy többségben, 
más szóhoz sem juthatott, mert ezek — ha egye-
bet nem is tudtak, azt kiábálták : „Neui kell vá-
ros, hanem csak nagyközség." Vezetőjük, mint 
szóvivő miden tárgyhoz legelőször hozzászrt-
'lott s minden tárgynál határozottan kijelentette, 
hogy miután a belügyminiszter Csikszeda város-
nak nagyközséggé alakulását kimondotta, tehát 
a városi képviselőtestületnek semmi tekintetben 
sincs joga határozni,, noha eléggé hangsúlyozva 
volt, hogy mindaddig mig a városiak nagyköz-
séggé alakulása szabályrcndeletileg szabályozva 
nem lesz s mig a nagyközségi képviselőtestület 
meg nein alakul: köteles a városi képviselőtestü-
let intézkedni, nielj felvilágosításra  is csak azt 
kiabálták: nem kell város és semmiféle  tanácsi 
véleményt nem fogadnak  el. Ezen gyűlés tárgy-
sorozatában volt egy pár olyan ügy, melyben 
a városi képviselőtestületnek korábbi utasítása 
alapján kellett volna határozni és ismét olyan, 
— az 1892. évi költségvetés kiegészítése — me-
lyet a belügyminiszter rendelt el. Azonban azo-
kat sem fogadták  el, hanem noha meg sem ala-
kult a nagyközség, miudazáltal a falupártiak  ve-
zetőjének felfogása  s juhok gyanánt utána ugrán-
dozó „trunkusok" szerint a városi képviselő testü-
let hatásköre megszűnt. A „trunkusok"-on nem le-
het csodálkozni, mert ezek város és nagyközség 
között külöubséget tenni sem tudnak, de sajnál 
ni lehet vezetőjüket, kit — habár az értelmiség-
hez tartozik — „egyik esze elhagyott." 

— Október 6. Salamon Károly c.-íktaploczai 
lakos 1848-49-beli honv. kapitány a gyászos-emlékű 
október 6-ának évfordulójára  minden évben el szo-
kott rándulni Aradra, hogy részt vegyen a nem-
zeti vértanúk halálának évfordulóján  rendezett 
gyász jinnepélyen. Ezen évben azonban szokásos 
zarándoklását gyenge egészségi állapota miatt nem 
tehetvén meg, idehaza rótta le a kegyelet adóját 
a dicső 13 és többi vértanuk iránt. A szent-fe-
renezrendi zárda csiksomlyöi templomában f.  hó 
, n Byász isteni tiszteletet rendeztetett melyen 

reszt vetţ a csiksomlyói főgimnázium  és tanítóké-
pezde ifjúsága  és azon kivül igen nagyszámn in-
telligens közönség. 

— Tüz. Csik-Csicsóban f.  hó 9-én este 8 
óra körül tiyörfi  Ignácz erdőbirónak vvlószinüleg 
boszuból a gazdasági épületeit felgyújtották,  a 
tüz ezekről átterjedt a szomszédos épületekre s en-
nek folytán  le égett három ház és a h izzáju'-c tar-
tozó gazdasági épületek s az összes takarmány. 

— Tolvaj czigán/ karaván vonult át a szom-
széd községeken 13 púidéval 3 szekéren s útjok-
ban Taplocza-, ZsögöJ- és Szentkirályon pénzt, 
rulianemüeket, szárnyasállatokat, uj czipőket, csiz-
mákat stb gyűjtöttek össze. Azonban Baczoni m. 
kir. csendör-örinester, a miut értesült itteni átvo-
nulásukról, azonnal üldözőbe vette és sikerült őket 
letartóztatni. Az ellopott tárgyakból 5 kendőt, 2 
kötényt, (selyem) 2 szőr kendőt, 2 pár csizmát, 
5 drb női czipöt, 5 tyúkot (nyakuk kicsavarva; 
a mezőkön itt-ott elásva erélyes kutatás után 
megtalált s a tolvaj banda töczinkosait kihallgatás 
után f.  hó 10-én a megtalált tárgyakkal együtt 
átadta a bíróságnak. Három szekér s lovak, va-
lamint a 13 purdé Csíkszereda városháza udvarán 
vannak elhelyezve s a purdék is anuyira be vannak 
tanítva, hogy mindaddig magyarul nem szólal-
tak meg, inig egy nagy üst főtt  pityókát köze-
lükbe nem vittek. A banda szebenvidékl oláh czi-
gányok s valószínűleg a Lukácsiu nemzetségéből 
valók, mert a kihallgatás alkalmával magyarul fe-
lelni nem akartak. Azonban, midőn 27 frt  kész-
pénzt s csendőrség tőlük elvett., csak akkor kez-
dettek beszélni magyar nyelven és kérték vissza 
purdéjuk számára azou összeget. Csikszentkirá-
lyou egyik jó gazdától 139 frt  loptak el, azonban 
előbbi összegűéi többet en ideig kézre keríteni 
uem lehetett, 

— Halálozás. Kis Dániel oláhfalvi  ismert 
vendéglős f.  8-án 62 éves korában rövid betegség 
után elhunyt. Temetése 10-én fulyt  le nagy rész-
vét mellett. Nyugodjék békében ! 

Krlcs i lő . 
Nyilvános számadás és köszönet. 

A közvacsora czikkei pedig közadakozásból 
kerülvén össze, az e czélra adakozók és kegyes 
adományaik következők voltak: ifj.  Ávéd Kris-
tófné  1 malacz, 2 kenyér. Barta Jánosné 1 ke-
nyér. Benedek Lajosné 00 kr. Blága Iinréné 2 frt. 
Bocsánczy Jolán l tál pus/.erli. Bogdán Istvánné 
2 kenyér és sajt. Csergő Venczelné l tát tészta, 
1 tál szilva. Csiky Kálinánné 1 torta. Czilfra  Mi-
hályné 2 tál tészta, Deér Venczelné 2 csirne. De-
meter Domokosné 1 torta. Dendyuk Rudolfné  1 
torta. Ü/.vegy Drótos Jánosné 1 rucza, 1 tál 
tészta. Ifj.  Drótos János 2 csirke, 2 rucza, 1 
kenyér. Dr. Fejér Dávi 1 1 malacz, 2 kenyér, 1 
tál saláta.- Fenczel Jánosné 1 töltött csirke, 1 ko-
sár szőlő, 1 kosár baraczk, többféle  saláta, 1 tál 
görögdinye. Ferenczi Györgyné kolbász és 1 „ke-
nyér. Ferenczi Lajosné 1 liba és 1 kenyér. Özv. 
Fruiikncz Péterné 1 malacz. Gencsi Alajosné 1 
tál kétféle  tészta. Giaeoniuz/.i Baptisztné 2 kupa 
fagylalt.  Özv. Görögné 1 tál tészta, Hoclischild 
Lajosné 2 rucza. Imre Dénesné 1 torta, 1 kenyér. 
Jakab Józsefné  1 créni, 1 szulcz. Jakabtty Ignáczné 
2 tál tészta. Juhász Károlyné 2 kenyér. Karácson 
Jánosné 1 malacz, 1 liádájék, 1 kenyér. Kedves 
Tamásné 2 tassirozott pulyka, 1 griliász-torta, 5 
liter kávé, 3 üveg kompót, saláták és tej. Kiss 
Sándorué 1 tál tészta. Kopacz Antalné 2 tál tészta. 
Kopacz Lukácsné 2 frt.  Kricsa Lukácsné 5Q kr. 
Kricsa Péterné l frt  és 1 kenyér. Krisztián An-
talné 1 tál puszerli. Köllö. (gnácznó 1 tál csirke. 
Kuncz Kornél 300 drb szivar. Lvzár Antalné 1 
frt.  Lázár Gyuláné l torta. Lázár Jánosné 1 ma-
lacz, 1 tál tészta. Lázár Lukácsné 1 tál tészta és 
sajt. Lázár Menyliéitiié 2 rucza, Lázár Zakiné 1 
torta, 1 liba. Lukácsi! Zakiné 1 tál tészta. Lusz-
tig Jánosné 1 trt. Nagy Endréné 1 pulyka és 1 
kenyér. Nagy Tamásné 1 liter kávé és 2 forint. 
Nyers Károlyné 1 jég-budding, Qrel Máléné 3 tál 
satós-tészta és többféle  gyümölcs. Péter Lajosué 
1 tál tészta, 1 liba. Popelia Simouné 1 frt  50 kr. 

(Folyt köv.) 
-A. I s i s l iAt r i b - í l zéksa 

Saeben, 1392 október fi. 
88. 18. 60. 27. 24. 

I«IMI 

* 
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Sz 2081.—1892. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbi óság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Gyó Tekerőpatak község vegrehajtatónak Baricz 
István (veres) s neje végrehajtást szenvedő elleni 
550 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyben a csinszeredai kir. törvényszék 
(a gyósztmiklósi kir járásbíróság) területén levő 
a Gyó-Alfalu  község határán lekyó, a gyó alfalvi 
1094. tjkvben 1 rdsz. 3273., 3274, 3275. hrsz. 
а. foglalt  ingatlanra 403 frt,  a 3 rsz. 5203. hr.-
számra 33 frt,  az 5 rsz. 57(J5/a hrszra 8 frt,  a 
G rsz. 6328. hrszra 7 frt,  a 8 rsz. 8133. hrsz. 
6 frt,  a 9 rsz. 8447. hrszra 2 frt,  a 13 rsz. 
11G24. hrszra 4 frt,  a 14. rdsz. 12040. hrszra 5 
frt,  15. rdsz. 13183. hrszra, 16. rdsz. 13537/a. 
hrszra együtt 162 frt  50 kr, a 18. rdsz. 14313. 
hrszr. 24 l'rt, a 19. rdsz. 15095. hrszra 1 frt,  a 
24. rdsz. 20104 hrszra 7 frt,  a 26. rsz. 21190"/j 
hrszra 2 frt,  a 27. rdsz. 22081. hrsza 8 l'rt, a 
28. rdsz. 24015. hrszra 8 frt,  a 29. rdsz. 25782. 
hrszra 5 frt,  a 31. rdsz. 26387. hrsza 2 irt, a 
32. rdsz 27165. hrszra 8 frt,  34. rdsz. 29311. 
hrszra 17 frt,  a gyö alfalvi  3097. tjkben 1. rsz. 
3276., 3277. hrszra J fre,  a 2. rdsz. 3885. hrsz. 
3 frt,  a 3. rdsz. 6338 hrszra 10 frt,  a 4. rdsz. 
10014. hrszra 3 frt,  5. rdsz. 1005. hrszra 6 frt, 
б. rdsz. 10095., 100J6., 10295 , 10296. hrszra 
19 frt,  a 7 rdsz. 16400. hrszra 49 Irt, 8. rdsz. 
17594 hrszra 29 Irt, a 9. rdsz. 19074 hrszra 5 
frt,  a 10 rdsz. 19534. hrszra 9 frt,  a 11. rdsz. 
20476 , 20477. hrszra 12 Irt, a 12. rdsz. 25871. 
hrszra 4 frt,  a 13. rdsz. 29223. hrszra 31 l'rt, a 
14. rdsz. 13ü37i>. hrszra 162 frt  50 kr, az 1766. 
sz. telekjvkben 1. rdsz. 'JG47., 9G48. hrszra 24 
trt, a 2 rdsz. 10007. hrszra 4 írtban ezennel 
megállapított kikiáltást árban az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az IB92. évi november hó 24-ík napján délelőtti 9 
órakor Gyó Alfalu  község hivatalos házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak at in-
gatlanok becsárának lO°/0-át, vagy készpénz-
ben, vagy az 18S1. LX. t.-cz. 42. jj-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1 én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz-
teri rendelet 8. § ában. kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX t. cz. 170. § a értelmében 
a biróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szab.ilyszerii elismervényt átszolgáltatni. 

Keit Gyó Szentmiklósor., 1892. cvi szept. 
hó 19. napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha-
tosag. 

3 £ ö l l ó I g n á c z , kir. aljbiró. 

220.—1892. v. h. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

1<X. t. cz. 102". §. értelmében ezennel közhirré 
tesíi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 3150,-
1892. számú végzése által Nagy Sándor végre-
hajtató javára delnei Kánya József  ellen 436 frt 
21 kr töke, ennek 1888. évi ápril 20-ik- napjá-
tól számítandó 6°/0 ka.Tiatai és eddig összesen 
27 Irt 45 kr perköltség-követélés erejéig elren-
delt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglalt  és 900 frtra  becsült széna- és sarjuta-
karmányból álló ingóságok nyilvános árverés 
útjdn eladatnak. 

Mely árverésnek a 31Ő9 -1892. p. sz. ki-
küldést rendelő végzés folytán  a helyszínén, 
wagyis Csik-Delnén végrehajtást szenvedő laká-
sán leendő eszközlésére 1832. évi október hó 
20-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül tűze-
tik ki és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin-
tett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 
1881. évi LX. t -cz. 108. § ában megállapított 
leltételek szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Gsik-Szeredan, 1892. október hó 5-én. 
SZ0110SSŢ- Ferexa.cz 

kir. végrehajtó. 

Sz. 1257-1892. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Csikme-
gye takarékpénztára végrehajtatóuak menaságt 
id. Tompos István végrehajtást szenvedő elleni 
250 frt  tőKekövetelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
csikszentmártoni kir. járásbíróság) területén lev» 



Október 12. C S I K I L ' l P O K 43. szám. 

rsik-JJenaság község határán fekvő,  a menasági 
166. számú telekjegyzőkönyben foglalt  402., 406. 
hrsz. alatti 2 frt;  743. hrsz. a. 6 frt;  1000/, hrsz. 
a. 6 frt;  1018. hisz. a. 3 frt;  1038. hrsz. a 2 
frt;  1044. hrsz. a. 2 frt;  1047. hrsz. a., Hi07., 
2009/, hrsz. a. 5 frt,  2551. hrsz. a. 2 frt,  2595. 
hrsz. a. 2 frt,  2865. hrsz. a. 2 frt,  2883. hrsz. 4 
frt,  3308. hrsz. a. 2 frl,  3350. hrsz. a. 4 frt, 
3363. hrsz. a. 4 frt,  4042. hrsz. a. 3 frt,  4351. 
hrsz. a. 2 frt,  4484 , hrsz. a. 2 frt,  4602. hrsz. 
a. 1 frt,  4836. hrsz. a. 2 frt,  4968. hrsz. a. I frt, 
5008. hrsz. a. 4 frt,  5079. hrsz. alatti 2 frt. 
5143. hrsz. a. 3 frt,  5552. hrsz. a 2 frt,  5559. 
hrsz. a. 2 frt,  5572. hrsz. a. 1 frt,  5887., 5892. 
hrsz. a. 27 frt,  5895. hrsz. a. 2 frt,  6089., 6030. 
hrsz. a. 4 frt,  6200. hrsz. a. 8 frt,  6361., 6362. 
hrsz. a. 4 frt,  6442/, hrsz. a. 1 trt. 6151. hrsz. 
a. 7 frt,  6618. hrsz. a. 3 frt.  7353. hrsz. a. 1 
frt,  7996 hrsz. a. 2 frt.  8148. hrsz. a. 14 frt, 
8325., 8326. hrsz. a. 9 frt,  8462. hrsz. a. 37 frt, 
8645. hrsz. a. 9 frt,  88 *2.. 8824. hrsz. a. 35 frt, 
8970. hrsz. a. 3 írt. 9065., 9066., 9234., 9235., 
9236. hrsz. a. 42 frt,  9944 , hrsz. a. 7 frt,  10208/, 
hrsz. a. I frt,  10500., 1050!.. 10502. hrsz. a. 26 
frt,  10d44. hrsz. 18 frt,  10875. hrsz a. 1 frt, 
10889. hrsz. a. 3 frt,  10952. hrsz. a 1 frt,  11227. 
hrsz. a. 1 frt,  11878 , hrsz. a. 3 frt.  11943. hrsz. 
5 frt,  11961. hrsz. a. 4 Irt, 12047 , hrsz. a. 2 
frt,  12099/, hrsz. a. 2 frt,  11197, hrsz. a. 3 frt. 
12296. hrsz. a. 4 trt, 128.ÍO , hrsz. a. 1 frt, 
13136/, hrsz. a. 1 frt,  14452. hrsz. a. 4 frt, 
14647., 14649/, hrsz. a. 12 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra az árverést a fennebb  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb  megállapított ingatlanok az 1892. évi M-
vember hó 2-án délelőtti 9 órakor s esetleg a kö-
vetkező napokon Csik-M^naság községházánál meg 
tartandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ábaa jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek .-- bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállít jtt szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1892. évi márczus hó 20-áu. 

S á n d o r -A.l"bert, 
kir. jbiró. 

Sz. 239—1892. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye kászon-alcsiki járásban 
kebelezett Csik-Szentimre, Szent-Simon és 
Csatószeg körközsógekben Csik-Szentsimon 
székhleylyel a körjegyzői állás halálozás 
következtében üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázatot nyitok s felhívom  mindazo-
kat, kik azt elnyerni óhajtják, az 1883. 
évi I. tcz. 5 ik §-a értelmiben felszerelt  pá-
lyázati kéréseiket f o l y ó  í v i o k t ó b e r 
l l ó SSÜS-ifr  hozzám annál bizonyosabban 
adják be, mivel később beérkező pályázatok 
tekintetbe vétetni nem fognak. 

A fennirt  körjegyzői javadalmazás áll 
évi 400 frt  fi/etes,  50 frt  lakpénz, 27 frt 
irodai és 32 frt  úti általányból, és azonkivül 
magánnnmkálkodásokért szabály rendeletileg 
megállapított dijakból. 

A kászon-alcsiki járás fó'szolgabirósága. 
Csikszentmárton, 1892. szeptember hó 

16 án. 
Szók oly Endre, 

(3 - 3) főszolgabíró. 

Vendéglő áthelyezés. 
Van szerencsém a helyi és vidéki n. 

é. közönségnek tudomására hozni, hogy 

• v i z l o t e m e t 
a Koncsag György házába |a takarékpénz-
tárral átellenbe) áthelyeztem ós a jelenkor 
igényeinek megfelelőleg  berendeztem. 

Jó é t e 1 e k- és i t a l o k r ó l gon-
doskodva van s kérem a n. 6. közönségnek 
eddig is tannsitoft  szives pártfogását. 

Tisztelettel 
Rosdán Márton 

vendéglős. 

Sz. 2030 — 1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teázi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár részvénytársaság végrehajta-
lónak gyergyóbékási Csonka Demeter örökösei és 
társaik végrehajtást szenvedők elleni 115 frt  tő-
kekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, 
Gyergyó-Békás község határán fekvő,  a gyergyó-
szentmiklósi 2606-ik számú telekjegyzökönyvben 
A) f  1. rdsz. 23148. 23149. 23150. 21217. hrsz. 
és a 2. rdsz. 23214 hrszám alatt foglalt  ingat 
lanra 239 frt;  a 2607 számú telekjegyzökönyvben 
A) t 1. rdsz. 23151. 23152. 23153 hrszámokra 
241 frt,  a 2. rdszám 23210 hrszám alatt fog-
alt ingatlanra az árverést 33 frtban  ezennel meg-

állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
feunebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi novem-
ber író 21-ik napján délelőtti 9 órakor Gyergyó-
Békás községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át, vagyis a tulajdonos-
társak és végrehajtató kivételével készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3331. sz. a. kelt igazságügyininiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerüelismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szent-Miklóson, 1892. évi szep-
tember hó 19-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Kiöli<5 Igp.á,ez, 
kir. aljbiró. 

( 11 —52) CESIZÓIS) 
visszaesés nélkül gyógyítható. 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult. 
0 Bővebb értesítést ad postabélyeg be-

küldése mellett 
„Office  Sanilas" Par in 
80, Fanbourg Mmitmartre. 

Hirdetmény. 
Alólirott. közhirré teszem, hogv a es -

Nzentmártoni, esekefalvi,  szentsimoni és báuk-
falvi  határokban fekvő  (>0 kataszt. hold ki-
terjedésű, legtöbbnyire elsőosztályn szántó-
földemet  ós 54 kalnszt. hold jó minőségű 
erdei kaszálóhelyeniet f o l y ó  í v i no -
v e m b e r litf  G-Au délután 2 órakor 
Csik-Szcnt-Márton községházában árverés 
utján a többet ígérőin k haszonbérbe adom 

Ila az egyilltes bérbeadás nem sike-
rülne, a birtokot darabonkint is ki fogom 
adni. 

A feltételek  nálam az árverezés előtt 
bclekinlhetők. 

Csik Szent-Márton, 1892. október 8-án. 
IVngy JózNel*. 
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Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1892. 


