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Népoktatásunk ügye-
Gyergyó, november 20. 

Becses lapjában az alispáni jelentés al-
kalmából egy czikkiró nagyon helyesen fog-
lalkozott a inegye nevelésügyével. Ez, hi-
szem többeket gondolkodóba ejtett ós az 
iigy méltó is arra, liogy minél szólcsebb 
körben érdeklődést keltsen. Készemről már 
azon is örülök, hogy a meglevő baj felismer-
tetett és szóba hozatott, mert a baj felisme-
rése képezi az első alapját az orvoslásnak. 

Csikmegve oly gazdag nevelési alap-
pal rendelkezik hogy alig hiszem bármelyik 
más megye szent István birodalmában vele 
e téren versenyre léphetne ós mégis, lia el-
tekintünk néhány vagyonosabb — legin-
kább gyergyói — községtől, mely önerejé-
ből mintaszerű iskolákat tart fenn,  — isko-
láink a szegényebb községekben igen-igen 
sok kivánni valót hagynak fenn.  Sok he-
lyen az iskolák szííkek, egészségtelenek, 
czélszerütlenek és az előirt követelmények-
nek messziről sem felelnek  meg. A tankö-
telesek jó része nem jár iskolába c's ha jár 
s, egy év múlva nem tanul meg még ol-

ivasni sem, több helyen nem is járhat, mert 
nincs hová, nem fér  be, tel kell őket menteni. 
A tanitó fizetése  a megszabott minimumon 
alól áll és ezt is a legrendetlenebbiil kap-
ják meg stb stb. 

Jól tudom, liogy ily viszonyok nem-

csak nálunk vannak, hanem az ország min-! 
den szegényebb vidéken; ám de még ezek-
nél megbocsátható, mert e czélra a megyék-
nek többnyire egy krajezárt érő fekvő  va-
gyonuksincs és az egész népnevelési terhet 
a nagyon is szegény községek kénytelenek 
viselni, mert az állani vajmi keveset tesz és 
tehet, — addig Csikmegye oly nevelés-
alappal ren delkczik, melynek czélszerü fel-
használása mellett Csik nevelési ügye példa-
ős mintaképen állhatna az egész országban. 

Ám de ez a gazdag alap, mint czikk-
iró is helyesen irja, nem helyesen lesz fel-
használva, mert a helyett, hogy a népneve-
lés nipgyeszerte magas színvonalra emel-
kednék általa ós a m e g y e l a k o s s á g a 
ö s s z e s s é g é n e k é r t e i m e s s é g e és 
á l t a l á n o s m ű v e l t s é g e f e j l e s z -
t é t n e k , a helyett gazdag stipendiumokra 
forgácsol  tátik szét, igen sokszor olyan egyé-
nek számára is, kik azt meg nem érdemlik 
ós kiknek a nevelésre a pénz ki lett dobva. Ez 
az oka, liogy daczára a díts stipendiumoknak, 
kevés a magasabb, kivált egyetemi kép-
zettséget felmutató  megyei iíju : a mérnö-
kük, orvosok, állatorvosok, erdészek, taná-
rok stb nagvobb risze idegen. Ebből is 
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látszik, bogy az eddigi irány nem vezet 
czclhoz, kellő sikerhez, cz a felhasználás 
nein lehet sem czélja, sem feladata  a köz-
alapnak. 

A nevelési alappal meg kellenne első-
Cea.fc  ©gy p i l l a n t á s . . . . *) 

— 1849-ből — 
Csak egy pillantás volt első látásunk, 
Lelkünk azonnal megismerkedék ; 
Meglepetés, remény s vágyak közt állunk : 
Mintha egymást kerestük volna rég! 
Büvölten álltam szemed világánál 
Mint sokáig várt napfénynél  a rab ; 
Mint a szegény, ki keservek között áll 
Es váratlan ö lesz a leggazdagabb. 
Te rám néztél. . ép, mint sötét felhőnek 
Nyílásán a hö nyári sugarak ; . 
Mint fölnyilt  ég a megüdvözülnek, 
Kinek a szó ajkain elakad. 
Oda vonád hü lelkemet magadhoz, 
Es elvivéd egy szebb világba át! 
Ah vak valék hasonló a vakhoz, 
Kinek látását te visszaadád 
Es a világban, hová szárnyad emelt 
Oly tiszta volt a fény,  édes a lég, 
Lelkem a menynek örömével betelt: 
Mintha üdve bennem sugárzauék. 
Rajongó álom sem festhet  oly édent, 
Mint a minőbe engem vezetél. . . 
„Csatára föl!»  — hangzék — „talpra honvédek ! J 

a fölrázkodám  a dob pergésénél. 
Lóra pattantam; és te az ablakból 
Virágot dobál, s inte kis kezed. . . 
Szivemre tüzém, itt van. nem haragszol 5 

Oh, ez őrkincs mentett meg engemet. 
Megküzdtem volna egymagam a haddal, 
Nem nézve ellenséget, nem veszélyt,; 
Oda rohantam mély nehéz haraggal 
S im! a babérból hoztam egy levélt. 
Száz éltem volna, mind odadnám érted, 
S a hazáért, melynek te lánya vagy. 
t * D e k t e k é Iv«. — bár ugy halhatnék meg: 
Mintha szivünk öröm közt megszakad 

Gyergyóal/aloi  Gereöfy  Ferencz. 
*) Mutatvány a „Csiki Székely Képes Naptár"-IriL 

A L O M . 
— Irta Fekete Hijó. — 

Álmomban kristálytiszta csennelyecseke voltam 
Fölöttem tiszta ég ragyogott. Körülbelül májusi reg-
gel lehetett. Vig csobogással haladtam tova a pá-
zsitos réten, s a kedves kis virágok szelíden hajto-
gatták fejecskéiket  rám s látható gyönyörrel élvezték 
édességemet. Folyásomban semmi sem akadályozott 
nem volt meredek partom, hanem minden akadály 
nélkül jártam be nagy területeket s felkerestem 
útamban minden közelfekvö  virágot. Az a különös 
történt velem, hogy útamban folyton  gyarapodtam, 
de azért még mindig viruló réten haladtam, virá-
gok hajlottak tölém és partom bársonypuha füvei 
benőtt talaj volt. Vigan haladtam tovább . 
Egy fordulóhoz  értem. 

Gondoltam itt egy kissé jó lesz megpihenni. 
Hátra néztem és gyönyör volt nézni mily kedves 
vidéken jöttem végig. A virágoit szomoruau in-
tegettek, de különösen egy kis nefelets,  éppen ott 
volt a fordulónál,  fejecskéjét  keblemen nyugtatta 
és zokogott. Zokogott mert tudta, hogy én futó 
csermely vagyok ö meg egy kis nefeljts,  engem 
útain tovább visz, neki maradni kell, és ez fájt 
mindkettőnknek kimondhatatlanul. De nekem men-
nem kellett, egy csók és a kis nefelejcstől 
megváltam. 

Mentem tovább De a következő 
perezben iszonyú fájdalmat  éreztem. Éles vas hasí-
tott belém. Szabályoztak. Azt mondották, eddig és 
ne tovább pa tak . Oh mikor még csermely vol-
tam, sohajtottam magamban és visszanéztem, de 
sem a viruló rétet sem a nefelejcset  nem láttam 
többé. Elmaradtak csak édes emlékük maradt. 
Csak egy vigasztalt még. Olyan tiszta voltam,mint 

sorban rakni a köznevelés fundamentumát 
megyeszertc, az által, hogy m i n d e n 
k ö z s é g a c z é l n a k m e g f e l e l ő  és 
k e l l ő f e l s z e r e l é s s e l  b e r e n d e z e t t 
i s k o l á v a l l e g y e n e l l á t v a . Ha 
ez általánosan eléretett, erre az alapra 
kellene földmivelési,  gazdasági és iparisko-
lákat állitani fel.  Erre van Csikmegye la-
kosságának általánosan szüksége, nem egy 
pár okleveles emberre s ezekbe az iskolákba 
a jó népiskolákból számos jeles tanuló kerülne 
bele. A magasabb akadémiai, egyetemi ki-
képeztetés végett kiosztandó stipendiumok 
csak utolsósorban jöhetnének számításija és 
akkor is bizonyos kötelezettséggel a nevel-
tető megyével szemben, ma a legtöbb talán 
azt sem mondja, liogy köszönöm. 

Igen helyesnek találnám továbbá, lia a 
megye a gazdag nevelési alapból legalább 
két alapítványt, tenne a m. kir. honvédségi 
L u d o v i k a-a k a d é in i á b a n, mely éven-
ként derék, képzett honvéd tiszteket nevelne 
a megye erre alkalmas fiaiból.  Valóban cso-
dálkozom rajta, liogy míg alig van az or-
szágban megye, melynek alapítványa ne 
volna a Ltidoviczeuinban, addig épen a gaz-
dag alappal biró Csik nem gondolt erre 
még eddig. 

Legyen a nevelési alap k ö z v a g y o n 
a s z ó s z o r o s é r t e i tn c b e n, melynek 
jótéteményét élvezze a megye miuden köz-
sége, minden egyes fia,  ne csak egyesek. 

midőn csermely koromban a viruló réten járkáltam. 
De ez az örömem nem tartott sokáig. Nagy zápor 
lett. A meredek helyről, mely fölöttem  emelkedett 
veszettül rohant le egy hegyi sáros patak. Nem 
tudtam menekülni előle egyenesen felém  tartott, és 
bemocskolt. Fojtott tisztátalansága, de sorsom volt 
vele egy úton haladni. Borzasztó útakon vitt ma-
gával. Úlunk sziklákkal volt a legrendetlenebbiil 
kirakva, undok kigyók fetrengetek  lábaink alatt. 

Megelégelte szenvedeseinet a sáros hegyi pa-
tak s leülepedett, engemet engedett magamra 
menni. Fellélekzettem s örültem, mert kezdettem 
tisztulni. Örömem fokozódott,  midőn magam előtt 
egy gyönyörű rétet pillantottam meg s azon egy 
magamhoz hasonló kanyargó patakot. Egymásnak 
tartottunk. Mindkettönknek.szive hasonló érzelmek-
kel volt tele. Örömmel karoltuk át egymást. Én 
jutottam hamarább szóhoz. 

Elmondottam, hogy régen, mikor még cser-
melyecske voltam, mily kellemes életem volt, el-
mondottam szenvedésemet is. Tétovázó szemmel 
nézett rám és azt mondotta, hogy az tökéletesen 
az ö társa. No hát legyen mondám sorsod ezután 
is az aiiyém és haladjunk egy úton. Hogy ezután 
mi történt velem arra nem emlékszem jól. Azután 
is voltak szenvedéseim. Volt zivatar, volt áradás. 
De volt örömein is. Kristálytiszta patakocskák 
csatlakoztak hozzám, és én azoknak oltalmazásá-
ban nagy örömet leltem. Egyszer csak egy iszonyú 
nagy víztömegbe szakadtunk, ez a tenger volt. 
Iszonyúan fojtott  annak kiálhatatlau szaga, majd-
nem megfuladtam.  Szörnyek kavarogtak benne. 
Egy czápa éppen elnyeléssel fenyegetett  s éu össze-
rázkódva — fölébredtem.  Mit jeleuthet ez az.áloin 
szokszor elgondolom. Meg is találtam a megfejtést, 
de ide nem irom ki. Gondoljatok az életre, vájjon 
nem bű képe ? 
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Segítse a megye szegény községeit iskolái-
nak felépítésében,  czélszerü átalakításában, 
felszerelésében,  bogy legyen hová a tankö-
teleseknek járni, ez az alpha. Adjon továbbá 
a megye minden iskolaszéknek néhány fo-
rintot arra a czélra, bogy a szerény, ron-
gyokban járó mezitlábos kis tanköteleseknek 
olcsó rúhát vegyenek, hogy lehetővé tegyék 
nekik az iskolába járást egészségük kára 
nélkül és a jobb módnak lenéző gúnyától 
megkimélten. Egy úrfi  stipendiumával 50—60 
ily rongyos gyermeket fel  lehetne szerényen 
ruházni és nem kellene őket e miatt — ki-
vált a távolabb lakókat télen — a tankö-
telesség alól felmenteni,  liogy felnőjön  korunk 
és megyénk szégyenére teljes tudatlanságban. 

Csikmegyének módjában áll népoktatá-
sát és ezzel a lakosság általános műveltsé-
gét oly magasra emelni, a mint azt egy 
más megye sem teheti. Ez remek czél, erre 
kellene fordítani  a szép vagyon jövedelmeit. 
Ez a czél elérése képezhetné igazán nemes 
ámbiczióját a törvényhatósági bizottságnak 
és a nevelési alap intézőinek. 

Dr. y. 

C s i k v á r m e g y e közigazgatás i 
b izot t ságának üléséből . 

C s i k-S z e r e d a, november 14. 
Megyénk közigazgatási bizottsága rendes havi 

ülését ma tartotta meg, melyen az előadók vala-
mennyien, a bizottság többi tagjai pedig mintegy 
fele  részben jelen voltak. 

A gyűlés folyamáról  röviden felemlítjük  a 
kővetkezőket: 

Az egyes szakelőadók jelentései különös fon-
tossággal ibiró mozzanatokat nein tartalmaztak. 
Az alispáni jelentés szerint a közigazgatás kereté-
ben — mely rendes folyamatban  volt — személyi 
változás nem fordult  elö. Kiadatott a mult hó fo-
lyamán 7900 drb marhalevél, G drb 15 napos és 
39 drb egy évre érvényes útlevél, s az alispáni 
iktatóra beérkezett 720 ügydarabból 705 elintézést 
nyert. 

Fegyelmi kereset 3 községi elöljáróság el 
len tétetett folyamatba  kötelesség-mulasztásért, 
tüzeset pedig kilencz községből lett bejelentve, 
melyek által 6530 frt  70 kr kár okoztatott. 

Az árvaszéki elnök jelentése szerint a mult 
hóban gyámság alá került 53 árva és a gyámság 
alól felszabaditatott  55. 

A gyámpénztár nemcsak fizetőképes  állapot-
ban volt, hanem 10000 frt  tökésittetett is. 

A közegészségi viszonyok a főorvos  jelentése 
szerint október havában kedvezőbbek voltak a 
megelőző havinál, mert a járványos betegeségek 
egyrésze megszűnt; megszűnt nevezetesen a ron-
csoló toroklob Madéfalván  és a vérhas Ditróban, 
mig a hasi hagymáz Kászon-Jakabfalván  még 
nralkodik, de ez is szűnő félben  van. 

A szeredai közkórházban 55 beteg ápoltatott, 
kik közül meggyógyult 2(j, javnlt 7, további ápo-
lás alatt maradt 25. 

A Ill-ik évnegyedben a megye területén el-
halt 385 férfi  és 3b9 nő, kik közül nem orvosol-
tatott 302, mégpedig: 7 éven aluli 110 és 7 éven 
felüli  192. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint valameny-
nyi adónem kivetése befejeztetett. 

A mnlt hó végéig befolyt:  a) egyenes 
adóba 163,513 frt  12>/j kr, maradt hátrálékban 
87361 frt  69 kr, tehát ez évben 8574 frt  9 kr-
ral kevesebb folyt  be, mint a megelőző év hasonló 
időszakában ; b) hadmentességi dij ban befolyt  1504 
frt  76 kr, maradt hátrálékban 2723 frt  81 kr; c) 
bélyeg- és jogilletékbe 2758 frt  3/ kr; d) bor- és 
hasfogyasztási  adóba 3947 frt  GU kr ; e) italmé-
rési adóba 10567 frt  71 kr; 0 dohányjövedékbe 
14430 frt  73 kr fizettetett  be. 

Az állami és törvényhatósági útak állapota 
s az építészeti hivatalfönök  jelentése szerint jó 
volt s a fedanyag-szállitás  is nagyobb részben be-
fejeztetett  s felülvizsgáltatott. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint október 
elsőfelében  valamennyi iskolánál a tanítás kezde-
tét vette s a jelen tanévre két uj iskola állíttatott 
be és pedig: egy Alfaluban  és egy Gyimesbükkben. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén levő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  155 volt s ebből elitélt 132. 

Bűneset októberben 68 jelentetett be, melyek 
közül fontosabb  2 gyújtogatás, egy rablás, két 
emberölés kísérlete és két gyilkossági kísérlet volt. 
A két emberölés és két gyilkossági kísérlet elkö-
vetői ellen a vizsgálat folyamatba  tétetett; a 
gyújtási esetekre nézve azonban a vizsgálatnak 
nem sikerült kipuhatolni, hogy azok szándékos 
cselekménynek voltak e kifolyásai. 

Az egyes szakeladói jeleutések tudomásul-vé-
tele ntán a bizottság áttért a folyó  ügyek tár-
gyalására, melyek közül felemlítjük  a következőket: 

Minthogy Csik-Szereda város nagyközséggé 
nyilváníttatott, a belügyminisztérium felhívta  a bi-
zottságot, miszerint Szereda nagyközséget szólítsa 
fel,  hogy miután a város a rendezett tanácsú vá-
roshoz kötött gyámhatóságot tovább nem gyako-
rolhatja, ha az ottani árvák és gondnokoltak pén-
zeinek általa leendő kezelésére továbbra is az 
az 1877. évi XX. t. cz. 185. §-sa alapján enge-
délyt óhajt nyerni, ebeli kérvényét a közigazga-
tási bizottsághoz adja be, utóbbi pedig hozzá ter-
jeszsze fel  és ha a nagyközséggé alakulás meg-
történt, a városi árva- és gondnoksági ügyeknek 
a megyei árvaszék által való átvétele iránt intéz-
kedjék. 

A bizottság a miniszteri rendeletet egyelőre 
tudomásul vette s további intézkedéseit akkorra 
tartotta fenn,  midőn a törvényhatóság a város 
fenntartása  iránt a kormányhoz intézett feliratra 
válasz érkezik. 

A megye területén levő erdőknek szakszerű 
erdöörökitel való ellátása tárgyában szerkesztett 
szabályrendelet többféle  észrevételek kiséretében 
adatván a kormánytól vissza, az ujradolgozás vé-
gett az erdőrendészeti albizottságnak kiadatui ha-
határoztatott. 

A szeredai elemi iskolának államilag való 
segélyezése tárgyában a város ajánlatának csato-

: lása mellett vallás és közoktatási miniszter úrhoz 
ujabb felirat  küldése mondatott ki. 

Az Olt szabályozás folytán  megváltozott ár-( 
téri viszonyok miatt Csik-Szentimre között átvo-
nuló törvényhatósági úton levő több áteresz ösz-
szevonása, illetve egy uj áteresz nyitása határo-
zatul kimondatott. 

Tőbb más adó- és küzmunkaügyi beadvá-
nyok elintézése után a gyűlés délután 1 órakor 
véget ért. 

L E V E L E Z É S . 
A zászlószentelés. 

B u k a r e s t , november 11. 
Tekintetes szerkesztő ur 1 

Remélvén, hogy becses lapja tisztelt olvasó-
inak örömet szerzek, egy ritka ünnepély rövid 
leírásának bátorkodom tért kérni. 

Az ide, Bukarestbe vándorolt magyar katholi-
kusok közül a buzgóbbak ugyanis öt évvel ezelőtt 
egy oly egyesületet létesítettek, melynek az a 
czélja, hogy a szegényebb sorsú magyar szülőket 
gyermekeik iskoláztatására serkentse s hatható-
san bátorítsa segélyeivel s hogy idővel egyes nagy 
tehetségű, de szegyény magyar fiukat  egésszen 
is kiképezhessen. 

E „Bukaresti Magyar r. k. Segélyző Egye-
sület" czimü intézménynek zászlója lett ez év ok-
tóber hó 23-án délután a „Baraczia" nevü plebá-
nia-templomban felavatva  nagy ünnepélyesség mel-
lett megszentelve. 

A zászló-anya tisztét a bukaresti székely 
magyar asszonyok díszpéldánya s az említett egy-
letnek leglelkesebb pártolója, Ábrahám Istvánné 
asszony viselte. Körülötte koszorus-leányokul: 
Bárány Margit, Biró Berta, Onodj Mária s Rák 
Józéfa  kisasszonyok szerepeltek. 

Hogy mily népszerűségnek örvend ez uj tár-
sulat, arról e zászlószentelés ünnepélyén eléggé 
meggyőződhettünk. Mert a tágas templomnak nem-
csak padjai, hanem állóhelyei is el lettek foglalva 
ugy, hogy az ünnepély közepe felé  már csak nagy 
bajjal lehetett helyet foglalni. 

E fölötti  örömünk édes mámorrá vált akkor, 
a midőn a helybeli cs. és kir. osztrák-magyar kon-
znl képviselőjét a piros posztóval bevont első pad-
ban megszemléltük. 

A másfél  óránál tovább tartott ünnepélynek 
legmeghatóbb részét a magyar szent beszéd ké-
pezte, melyben a fehér  és kék selyem tündöklő 
képek t. i. Jézus szive s Magyarország pátróuája le-
tek magyarázva. 

Meghatottságunk tetőpontját érte el akkor, 
midőn a szónok hazafias  fájdalomtól  reszketve s 
majdnem sírásba fúlva  mondá, hogy „a kik Szűz 
Mária tiszteletét a magyarok kebléből kiölni tö-
rekednek, azok a magyar nemzetnek sírját ásták." 

Megrendülvén e szavaktól : feltettük  magánkba 
hogy ezentúl jobban fogjuk  égi nagy pátrónán-
kat tisztelni s legott a szent beszéd végeztével 
rákezdettünk a „Boldogasszony anyánk" kezdetű 
énekre. 

Adja Isten, hogy e lelkesülésünk állandó le-
gyen s minél több gyümölcsöt teremjen. 

E<jy jelenvolt  székely. 

Megvette a tulajdon csikóját. 
Valóban szép ős délczeg állatocska volt. Mikor a nap-

világot először megpillantotta, a szakértők szép jövőt jósol-
lak neki. Az arányos termet a szépen fejlődő  tagok, a deli 
magatartás teljesen indokolttá tettek a dicséreteket, melyek-
kel a háziak cb a szomszédok a pompás jószágot mindennap 
elhalmozták. „Muezi"-iiak nevezlek, bárba az „Orlándó" ne-
vet is megérdemelte volna, kezükhöz szoktattík, bez/szgették 
s naponként a puha fchér-kcnyArbéltül  kezdve, minden nya-
lánkság kijárt számára. De a kis hamis legjobban szerette 
a cznkrot. Mikor ezzel kínálták, sajátságos nyerítést hallatott, 
hegyezett fiilekkol  cs kitágult orrlyukakkal közeledett a kí-
náló felé  s nyújtott csemegét groteszk komplimcntumokkal 
köszönte meg. X —. ur, a tulajdonos a kedves állat csintalan-
ságait teljés mogc légedésscl szemlélte s előre is örlllt azon 
százasoknak, melyekkel a tilzes véril csikó a pénztárt annak 
idején gyarapítani fogja. 

Egy bortis éjszaka alatt sok minden megtörténik s igy 
megtörtént az is, hogy a „Muczi" eltűnt, mintha csak kám-
forrá  vált volna. Krrestók, kutatták, dc hiába ; az eredmény 
oda lyukadt ki: volt — nincs. 

X—. ur a „Muczi"-ról már régen el is feledkezett, 
midőn valamelyik hetivásár alkalmával itt, városunkban meg-
pillant egy szemrevaló csikót s megszólítja a gazdáját : 

— Mit kér érte atyafi  ? 
— Mit ad érte a nacscsás ur? 
— Adok 70 frtot. 
— 70 trtot? Há iszen szép, de hát egy kicsi baj van. 
— IIát adja, vagy nem adja V 
— Adnám én, istálom, dc hát egy kicsi baj van. 
— Ilát mi baj van V 
— Az cn istálom a baj, hogy a lólevelem nincs nálam. 
— No hát az nem baj ; én most megveszem a csikót, 

aztán maga holnap elhozza a levelet, hiszen ismer engem, én 
vagyok X—. 

A vábár megtörtént ; az atyafi  eltette a 70 frtot,  X—. 
nr haza vitte a csikót s mindketten megelégedve távoztak. 

A mint X—. ur a csikóval lakásának a kapuján be-
fordult,  a tornáczon álló gazdasszony örömmel felkiáltott: 

— Ni, ni 1 a Muczi megkerült. 
— No épen jó, hogy megkerült, ime, vettem neki 

egy társat. Ilát hol van a Muczi? 
— Hiszen a nagycsás ur hozta magával, oda van 

a kocsi hátuljához kötve. 
— Ne bolondozz Julis, ez a csikó nem a Muczi, hisz 

ezt most vettem 70 írttal. 
— Már akár vette, akár nem vette, dc én jól látom, 

hogy ez a Muczi s mindjárt meglátja a nacscsás ur is. A gaz-
dasszony befut  a konyhába, kihoz egy darab ezukrot s elki-
áltja magát: „Muczi." 8 az uj csikó sajátságos nyerítést hallat 
hegyezett fálekkcl,  kitágult orrlyukakkal közeledik a gazasz-
Bzony felé  B a nyiijtottt csemegét groteszk komltmentumokkal 
fogadja.  A gazdasszony diadalmas pillantást vet az uraságra. 
A nacssás ur megcsóválja a fejét  s egy ropogós forintot  nyom 
a gazdasszony markába, mondván : 

— Aztán hallgasson. 
A Muczi megkerült, a 70 frt  elúszott, a lólevél késik 

az éj homályában, dc a gazdasszony még se hallgatott. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap Javára. 

C s i a Balázs körjegyző ur 3 drb gyüjtőiv kisé-
retében 4 frt  45 krt jutatott kiadóhivatalunkhoz, 
mint a Fákéban és Barátosban eszközölt gyűjtés 
eredményét. Ezen összeghez járultak : Bibó József 
40 krral. Veres Mihály, Tamás Károly és Szabó 
Lajos 20 —20 krral. Szonda Sándor 12 krral. Csekme 
Ferencz, Tamás András, Szabó Lajos, ifj.  Mirese 
Sándor, Benedek József,  Ördög Ferencz, Bogyó 
Mózesné, Menyhárt József,  Pál János, Vida Sámuel, 
Ferencz Lajos, Csia Ádám, Kelemen, József,  Jáni 
Albert, Wász Márton, Csomós Pál, Bogyó Károly, 
Kelemen Bálintné, Bogyó János és Jancsó Elek 
10—10 krral. Fejér Mihály, Vinter Tera, Sándor 



ember . S I K I L P O K . 9. szám. 

József  és Bogyó Istvánné 8—8 krral. Ördög Já-
nos, Dávid Dénes és Vinter György 6 - 6 krral. 
Görög Györgyné, Forró Mózes, Kádár András, id. 
Vida Károly, Ferencz János, Tamás Sámuel, 
Bogyó Ágnes, ifj.  Vida Tamás 5 - 5 krral. Szabó 
Boldizsárné, ifj.  Sándor Mihály, Sándor Albert, 
Bokor Mihály, Szöcs Lajos ifj.  Szántó István, 
Jáni Józsefné,  Pap József  ás Tamás Ferenczné 
4—i k-iral. László Lajos 3 krral. — B e r e c z k-
böl B á l i n t László főesperes-plebános  a 117. 
száma gyüjtöiven 1 frt  40 krt küldött. Ezen iven 
adakoztak: Bálint László 1 frt.  N. N. 20 krt. 
Borbát János és Székely Laura 10—10 krt. — 
Cs ik -Szen t s imonró l Kajcsa József  50 krt 
küldött. 
Lapuuk jelen számában 

ki van mutatva 6 frt  35 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1087 frt  97 kr. 

Főösszeg . 1094 frt  32 kr, 
azaz: Egy ezer kilenczvennégy forint  és 32 kr. 

Fogadják a buzgó gyűjtök és nemes szivü adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Kanyaró. A csiksomlyöi róm. kath. gimná-
zium növendékei között a kanyaró járványosán lé-
pett fel.  Az intézet elöljárósága a járvány elfojtá-
sára a kellő lépéseket megtevén, van remény rá, 
hogy a betegség rövid Időn el lesz fojtva  s igy 
a tanítást nem lesz szükséges meg szakítani. 

— Elnapolt ünnepély. A csiksomlyöi róm. 
kath. gimnázium ifjúsága  — a mint már lapunk 
mult számában jeleztük volt — védő szentjének : 
szent Katalinnak névnapja alkalmából nagyobb sza-
bású ünnepélyt szándékozott rendezni. Ez azonban 
a tannlók között fellépett  betegség miatt mostan 
elmarad s e helyett talán a farsang  közepe táján 
fog  az ifjúsági  könyvtár javára egy mulatság 
rendeztetni. 

— Elöljárósági gyűlés. A helybeli ipartestü-
let elöljárósága folyó  hó 20-án rendes havi ülést 
tartott, melynek tárgyai közül a következőket em-
iitjük iei. A titkári előterjesztések után felolvas-
tatott az elsőfokú  iparhatóságnak 4 drb értesít-
vénye, melyek szerint városunk területére K o-
vács Sándor a kisebb építkezési munkálatokra, 
P f  e i t f  e r Ferencz az asztalos ipar, F r a n k 
Ferencz a szabó ipar és végül 15 e k e Ágoston a 
sütő ipar folytatására  ipar-igazolványt kaptak. 
Elöljáróság az értesítéseket tudomásul vette s 
megbizta elnökséget, hogy illetőket a testületbe 
való belépésre írásban szólítsa lel. A tekintetes 
városi tanács átirata, melynek kapcsán a kocsi-
színhely ügyében a városi képviselő-testület eluta-
sító végzése közöltetett, sajnálattal vétetett tu-
domásul. Az ipartestület 1890. .évi számadásaira 
hozott másodfokú  határozat szintén tudomásul vé-
tetett s az 1891., továbbá az 1892. évi számadások 
is ezen határozat értelmében lesznek kiigazitan-
dók. A marosvásárhetyi kereskedelmi és iparka-
mara felszólítására  az élöljáróság a testület péuz-
tárából 5 frtot  szavazott meg a Baross Gábor 
számára állítandó szoborra; az aláírási ivet a tes-
tület tagjai és a helybeli kereskedők között ada-
kozás czéljából köröztetni fogja.  Ezután a szám-
vizsgáló-bizottság jelentése terjesztetett elő, e sze-
rint folyó  évi márczius 20-tól a mai napig bevé-
tetett kötvényekben 1357 frt  5 kr. Ugyanazon 
időtől fogva  kiadatott kötvényekben 118 irt 20 kr, 
van tehát kötvényben 1238 Irt 85 kr. Készpénz-
bevétel volt 556 frt  98 kr, kiadás 385 frt  51 kr, 
találtatott készpénz 169 trt 47 kr. Ily formán 
készpénzben és kötvényekben van összest n 1408 
frt  32 kr. A számvizsgáló-bizottság indítványa alap-
ján elhatároztatott, hogy mindazon adósok, kik 
kamattal hátrálékban vaunak még e hét folyamán 
bepereltessenek. Uj tagokul jelentkeztek : Gergely 
Antal cs. m. Dánfal  várói, Ferenczi Ignácz cs. ni. 
Szépvizröl. Miklós Domokos ugyanonnan, továbbá 
ifj.  Dávid Elek cz. m. és Pfeitter  Ferencz. a. m. 
Csik-Szeredából. 

— Tanitógyülés. Az alcsik-kászon espereske-
rületi róm. kath. tanítók fiókköre  őszi rendes 
gyűlését Csík-Szentkirályon november 15-éu tar-
totta meg. Jelen voltak : Éltes Elek kir. tanfelü-
gyelő, a papság részéről Koncz István, Antal Jó-
zsef  plébánosok, Kovács János segédlelkész és a 
helybeliek, a tanítói kar teljes számban. A gyű-
lést „Veni Sancte" és szent inise előzte meg. Az 
után gyakorlati előadást tartottak : Kristó István 
az I.—II., Balog Pál a III. —VI. osztály tanulói-
val. Ezek után következett a tulajdonképi gyűlés, 
melyet az elnök a tagtársak szívélyes üdvözlésé-
vel megnyitván, a gyakorlati tanítások bírálata ve-
zettetett be. Ez ntán a gyűlés a mult gyűlés jegy-
zőkönyvét hitelesítette. A méhészeti egylet mega-
lakítása ügyében kiküldött bizottság jelentése után 
a tanítói kör a tanfelügyelő  nr indítványára „mé-
hészeti egylef-té  alakult. Gergely József  talpra-

esetten szavalta el „Szent István Halálá"-t M. G.-
töl. A gyűlés elfogadta  Tódor István azon indít-
ványát, hogy jövőre a gyakorlati tanítások tárgya 
a tagtársakkal az elnök űtján előre közöltessék. 
Végül elnök bejelenti a tisztviselők lemondását és 
kéri a tisztújítás megejtését. Gyűlés lemondott 
tiszviselőknek buzgó munkásságukért köszönő el-
ismerését fejezi  ki. Ez után a kör elnökéül egy-
hangúlag kikiáltja: Baka József  csikszentgyörgyi 
és jegyzőül : Tamás Imre tusnádi tanítókat, alel-
nök és pénztárnokául a régieket, segéd-jegyzőjéül: 
Búzás Eleket. Baka József  uj körelnök, kihez uj 
tiszviselő tagtársai is csatlakoztak, megköszönvén 
a gyűlés bizalmát, elfogadja  a ráruházott tisztet 
s kéri annak sikeresebb betöltésére a tagtársak 
szives támogatását. A gyűlés délután 3 órakor ért 
véget, mikor a helybeli tanítóknál barátságos 
társasebéd várt a tagtársakra, kik azt a tan- és 
nevelésügy iránt lelkesülő eszmékben gazdak 
pohárköszöntökkel fűszerezve,  élénk kedélyhangu-
latban használták el s mondtak egymásnak jó éjt 
és Isten veledet. 

Inkola-Nzeiitelég. 
C s i k-S z e n t k i r á 1 y, november 20. 

„A ki, mondá B. Eötvös J., a czélt, melyet 
magának kitűzött, szemmel tartva, magát hozzá 
miuden perczben közeledni érzi s azt végre elér-
heti : az boldog." Ezt mondhatná el e perczben 
Osik-Szeutkirály hitközség is. Egyben czélját érte. 
A szép és magasztos eszme, mely e hitközség 
jobbjainak szivét és lelkét már régóta egy kor-
szerű iskola mikénti építésének terve és kiviteli 
módozataival foglalta  el, hála Istennek megtesült. 
Egyház és haza az iskoláktól várja a szebb, a 
boldogabb jövőt. 

Már az ember erkölcsi, ész-lényiségénél és 
az iskola fogalma  és elhivatása eszméjénél fogva, 
az iskolának kell nevelni a jövő kor inteligenczi-
áját, az iskolának kell a vallás alapján állandó 
irányt adni az egész jövő nemzedék boldogító 
és nemes erkölcseinek. 

E község jelenlegi nemzedéke tehát egy nagy 
tökét helyezett el, tett le, melynek kamatjait a 
jövő századok késő nemzedéke fogja  elvenni. Mert 
jönni kell, mert jönni fog  egy jóbb kor, mely után 
buzgó imádság epedez százezerek ajkán. Specziá-
lis nemzeti hazatias és valláserkölcsi kötelességet 
teljesített e nép, midőn ina ez impozázáns épületet 
telszenteltetni és rendeltetésének hivatalosan áta-
datni látta : megédesűlni érzé a munka fáradal-
mát, a panasz hangjai az öröm és hála hangjaivá 
lőnek, kibékült szívvel, nyugodt lélekkel tekint 
a jól végzett munka után egy jobb jövő elé. 

S e megható jelenség tagadhatlan és élénk 
kifejezést  nyert az iskola-szentelés magasztos tény-
kedése alatt, mely az alábbi sorrendben folyt  le. 
Ugyanis az ünnepi nagymise után ft.  Búzás Mi-
hály ker. föesperes  ur a „Veni Orator Spiritus" 
és orácziók elvégzésével asszitenczia mellett ke-
reszt- és zászló lobogók alatt a nagy gyermekse-
reg és roppant sok népből álló körmenetet ének 
és felváltva  a népzene haugjai között vezetve, a 
megáldandó iskolához vonult, hol az „aspergesme" 
intonálása s az előirt orácziók végzésével az is-
kola s annak kül- és bélfalai  megáldása kezdetét 
vette s az iskola feldíszített  legnagyobb termében 
bevégeztetett. Ezután a ker. föesperes  ur emel-
vényre lépett és egyiket tartá fenkölt  széllemü 
vallásos és meleg hazafias  beszédeinek az oktatás-
nevelés ügyről a szülőkhöz, kiket különösen a sze-
retettel párosult szigorra figyelmeztetve,  rámuta-
tott az oktatás nevelés legfőbb  irányelvére s meg-
ragadó élénk példákban tüntetvén fel  a jó és rossz 
nevelés, a tulszigor és elkényeztetés következmé-
nyeit s azok hatását és nyilvánulását a magán és 
közéletben; lelkesült szavakban buzdította a szü-
lőket szülői kötelességeik teljesítésére, melyet Isteni 
egyház, haza, társadalom és család megvár töliik. 

Végül a közművelődés nevében a maga ré-
széről is köszönetét, elismerését fejezi  ki a nemes 
hitközség és jótevők áldozataiért, melylyel a köz-
művelődésnek és a valláserkölcsi nevelés ügyének 
századokra kihatóan oly impozáns csarnokot emel-
tek s újból Isten szent áldását esdi le arra. Az 
után az iskolás gyermekek a helybeli kántor-ta-
nitó vezetése alatt egy alkalmi éneket, két leány-
ka alkalmi szavalatokat, ismét egy más éneket 
énekeltek és tartottak. Erre helybeli plébános ol-
vasta fel  szép és terjedelmes jelentését az uj is-
kola építéséről, mintegy anuak történetét, a mint 
remélem itt olvashatni szerencsénk lesz. 

Ekkor Éltes Elek kir. tanfelügyelő  ur mon-
dott a népnevelés és közművelődés nevében emel-
kedett hangú köszönetet a hitközségnek s mind-
azoknak, kik e szép épíilét emeléséhez akár anyagi, 
akár erkölcsi támogatásukkal hozzájárultak. 

Ezután az iskolás gyermekek a Hymnust 
énekelték el és pedig elég szabatosan. A gyer-
mekeket a helyi népzene váltatta fel,  mely több 
szép darabot játszott, mi és főleg  a Rákóczy-in-
duló szivet és lábat megindító hangjainak hatása 
alatt a közönség öröm és hálaérzelmekben uszó 
kedélyhangulattal távozott'házitüzhelyeihez. A fel-
szentelési ünnepélyt, melyen a hatóságok és tár-
sadalom miuden osztálya kicsinyben képviselve 

volt az iskola épület községháza nagytermében 50 
személyre teritett közebéd s ezt este az iskola 
két tantermében rendezett népies tánczestély (ko-
sarasbál czimmel) zárta be. Valamint az ebéd 
alatt, hol felköszöntőkben  és kifogyhatlan  jó kívá-
natosban nem volt hiány, ugy a tánczestélyen a 
kedélyhangulat a magasztos ünnepélynek megfelelő 
vala. Isten áldása legyen a népnevelés ügyén buz-
gólkodó jó nép szép és nemes törekvésén. 

Egy jelen volt. 

-A. icis lutri la.'ú.zábsa 
Szélien, 1892. november 19. 

29 49. 4. 12. 81. 

D Í Y I L T T E R.*) 
Köszönet. 

Mindazon ismerőseim és jó barátaim, kik szere-
tett nőm halálával engem ért snlyos csapás alkal-
mából szives részvétükkel fájdalmamat  enyiteni 
igyekeztek, fogadják  e helyről is leghálásabb kö-
szönetemet. 

Csik-Szereda, 1892. november 15-én. 
Csiszér József, 

m. kir. állami illatorvos. 

*) Kzen rovat alatt megjelent közleményekért nem vál-
lal felelősséget  a Szerk 

92G. szám a. -1892. 
Versenytárgyalási hirdetmény. 

A csikmegyei m. kir. államépitészeti hivatal 
területén levő liéjjastalva-gyimesi állami közúton 
1893., 1894., 1895., 1890., 1897.. 1898. években 
eszközlendő kavicsszállitás biztosítása végett a f. 
1892. évi deczember 7-én a kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium és a fent  nevezett államépi-
tészeti hivatal helyiségében zárt-irásbeli ajánlatok 
útján versenytárgyalás tartatik. 

Felhivatnak ennélfogva  vállalkozni kívánók, 
hogy ajánlataikat a kereskedelmi in. kir. minisz-
térium segéd hivatalainak igazgatójához vagy a 
fent  említett államépitészeti hivatalhoz czimezve, 
legkésőbb a kitűzött tárgyalási nap d. e. 10 
órájáig nyújtsák be. A később beérkezett ajánla-
tok, valamint általában a bármikor beérkezett tá-
viratok és utóajánlatok figyelembe  vétetni nem 
fognak. 

Az ajánlatok öt pecséttel zárt boritékán a 
czimzésen felül  világosan kiírandó az államépité-
szeti hivatal és azon állami közút neve, melyre az 
ajánlat vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalban 
átvehető ajánlati és felosztási  kimutatási minta 
szerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlattevő a kereskedelem-
ügyi m. kir. miniszter ur ö nagyméltósága által 
elfogadott  s az államépitészeti hivatalnál kitett 
kőmintától eltérő kőanyagot kívánna szállítani, en-
nek saját pecsétjével ellátott két mintáját aján-
latához mellékelni s egyúttal a felosztási  kimuta-
tás 7 rovatában a termelési helyet is megnevezni 
tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter ő 
nagyméltósága által elfogadott  s államépitészeti 
hivatalnál kitett mintával azonos vagy, bár attól 
eltérő, de legalább is oly minőségű anyagra kell 
vonatkoznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók 
s mindenik ajánlattevő ajánlatának beadásától 
n y o 1 c z hétig kötelezettségben marad. 

Az államépitészeti hivatal területén átvonuló 
minden egyes állami közúti vonalra külön aján-
lat nyújtandó be. 
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Az állami közútnak csupán egyes részeire 
tett irániatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Ugy az ajánlat, mint a hozzá mellékelt fel-
osztási kimutatás szabályszerű bélyeggel látandó 
el és mindkettő az ajánlattevő által aláírandó. 

A bánatpénznek az állampénztárba vagy adó-
hivatalba történt befizetését  igazolandó nyugta az 
ajánlathoz csatolandó. A bánatpénznek a tárgya-
lásnál alapnl szolgáló felosztási  kimutatásban ki-
tett mennyiség után az ajánlott árak összegének 
5°/a-át kell kitenni. 

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
melléklendő. Azoknak az ajánlattevőknek, kik-
nek ajánlata el nem fogadtatott,  bánatpénze az 
árlejtési eredménye feletti  határozat hozatal ntán 
fog  kiadatni, illetve az intézkedés a kiadatás iránt 
megtétetni. 

A tett ajánlat a vállalkozót azonnal a kimuta-
tást azonban csak azon naptól fogva  kötelezi, 
melyen azt kereskedelemügyi Miniszter ur Ő Nagy-
méltósága elfogadja. 

A szâlitâsi szerződés és részletes feltételek, 
az ajánlati minta s ennek mellékletét képező fel-
osztási kimutatás és köminták az államépitészeti 
hivatalnál a szokat hivatalos órákban átvehetők, il-
letve megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1892. évi nov. hó 18-án. 
P a p I j o m o k o s 

kir. mérnök. 

Sz. 2461 — 1892. 
hí. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa közi űrré 

teszi, hogy a város tulajdonát képező bel-, 
kül- és sertés-piacz, valamint a marhabeliaj-
tás és kompona-vámszedési jog, ugy szintén 
a barompiaczon levő korcsmaház az 1893. 
évre folyó  évi deczember hó 4 én tl. u. 
1 Órakor a város házánál szóbeli árve-
rés, vagy zárt ajánlat mellett haszonbérbe 
adatik. 

Kikiáltási ára: a belpiacz vámnak 1900 
frt,  a kUlpiacznak 1850 frt,  a sertés-piacz-
nak 30 frt,  a marhabeliajtásnak 900 frt,  a 
komponavámnak 25 frt  ós a barompiaczon 
levő korcsmaliáznak 10 frt, 

A kikiáltási árnak 10% az árverező 
által bánatpénzül leteendő, úgyszintén a 
zárt ajánlatok is azzal látandók el. A bánat-
pénz az árverezés végével a haszonbér 
l0°/®-ig lesz kiegészítendő. 

Az árverezési feltételek  a hivatalos órák j 
alatt a városi tanácsnál megtekinthetők. 

Csik-Szereda, 1892. november 19-én. 

Szám 3614-1892 tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, nogy Dr. 
Molnár László végrehajtatónak kézdivásárhelyi 
Koncz Éva, Lajos, Róza és Ferencz végrehaj-
tást szenvedők elleni 498 frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság) területén íevő Kászon-Al- és Fel-
tiz község határán fekvő,  a kászon-al- és feltizi 
114. számú telekjegyzőkönyvben loglalt: 14G2. 
hrsz. alatti 3 frt,  (>5(J8. hrsz. a. 14 írt, 8506/a., 
6598/j. hrsz. a. 31 frt,  11U70., 11071. hrsz. a. 
25 frt,  11288. hrsz. a. 4 frt,  14093. hrsz. a. 12 
írt, 202., 208 hrsz. a. 102 frt,  201., 204., 205. 
hrsz. a. IGC frt  becsértékü egész ingatlanokra 
az árverést a fennebb  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1893-ik évi január hó 
5-ik napján délelőtti 9 órakor Kászon-Altiz köz-
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
lógnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10 °/0-át kézpénzben vagy 
az 1881. LX t-cz. 42. § ában jelzett árfolyam-
mal számított és az I»«1. évi november hó 
l én 3333 sz. a. kelt igazságünyminiszteri ren-
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapí-
rokban a kiküldött kezéhez letenni avagy az 
ib8l. LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
iiiállitott szabályszerű elismervényt átszolgál-
szolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ha 
tóság. 

Csik-Szcnt-Márion, 18M2. szept. 21-én. 

S z a k á c s B a l á z s , 
kir. járásbiró. 

Vendéglő bérbeadás. 
Alattirt ezennel közhírré teszem, liogg 

Oláhfaluban  közvetlen az országút mellett 
levő 

- v e a n . d . é g ' l o a a a . e t , 
mely áll: 4 szoba, pincze, kamarából, 
hozzá nagy kert és gazdasági épületekből; 
úgyszintén kaszálókat é.s szántókat 1893. 
január 1-től több évre haszonbérbe ki-
adom. 

Cs.-Szentiniklós, 1892. nov. 3. 
K i m D é n e s , 

3 — 3 körjegyző. 

^ Jé2i%  eresz Ifteál  t 

Schnitzer Mór 
thea nagykereskedése 

Budapest , váczi-küriit 9 . MZ. 
ajánl legújabb termésű orosz tlieát: 

(17-52) ( E S K O E ) 
visszaesés nélkül gyógy í tható . 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult. 
Bővebb értesítést ad postabélyeg be-

küldése mellett 
„Oif ice  Sai i i ta . s" P a r i s t 
30, Faubouig Mmitinartre. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
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Családi thea, erős ' 3 kiló 2 frt. 

A városi tMiács: 

Szász Lajos, 
h. polgármester. 

Balás i , 
jegyző. 

Sz. 3104—1892. tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy a Bors 
Ádám csikszentkirályi lakos végrehajtatóuak cse-
kefalvi  Ruszuly Elekné, szül. Albert Viktória vég-
rehajtást szenvedő elleni 75 frt  tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság) területén levő, Osik-Csekefalva  köz-
ség határán fekvő,  a csekefalvi  890. számú telek-1 
jegyzőkönyvben foglalt  391., 392. hrsz. a. ingat-1 
lanra, az Albert János haszonélvezeti joga sérelme j 
nélkül árverést 415 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és bogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1893. övi január 
hi ll-ik napján délelőtti 9 órakor Csik-Cseke-
ialva községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°'0-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t. cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságiigyminiszteri 
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-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
Csik-Szentmártonon, 1892. augusztus hó 8-án. 

S z a k á c s B a l á z s , 
kir. járásbiró. 

Moszkvai Karaván thea ' , kiló 3 „ 
Császár keverék \ 2 kiló 3 „ 

Igen finom  1
 3 kiló „ 

Mindennemű chinai thea 1
 3 kilónként I frt 

50 krtól fölfelé  a legfinomabb  fajtáig, 
iamajka rum 1 liter á I frt  10 kr, I frt 
50 kr, 2 frt,  3 frt,  pintes üveggel I frt 

50 krtól fölfelé. 
Brazíliai rum pintes üveggel I frt  15 kr. 

Thea-sütemény legfinomabb  kilónként I frt 
15 krtól fölfelé. 

Kérem a czimre figyelni: 
S S C H X I T Z E Jt M Ó R 

R thea nagykereskedése 
B Budapesten, váczi-körut 9. szám. 

Speczialista sérvk ötökben. 
| / r i CŢI cs. és kir. osztr. magyar és belga 

' 'kir. szabadalmazott  serckölöje  a leg-
híresebb orvosi autori-
tások  által leg jobbnak van 
elismrvc,  és monarchi-
ánk cliatárain t u l is 
nagy elterjedésnek ör-
vend. Nem  csúszik,  nem 
gyakorol  kellemetlen  nyo-
mást és rendkiviili czél-
szerü idomithatósíiga 
által az eddigi sérvkö-
tők hiányait elháritotta 

Ú J D O N S Á G ! 
Keletl-f<He  gumi sérvkot», a 
palották teljesen a sérvhez idó-
mithatók, szarvasbőr védővel és 
biztonsági övvel. l'.gyoldalu li 
frt  Kétoldalú 12 l'rt. Suspen-
siorum, haskötő, clastikm (guin-
mi) görcsér liarisnya, háttarló 
orthopédia miilcges tiizo, miilc-
ges lábak és kezek. 
ftíTMMT  Kg îüii kq,vi-
VJ U i T l l U l 3 e l e t e OsztrAk-
Magyarországon a legnagyobb 
különlegességekben feliiliniilliat-
lan párisi gyárosnak - „F. Be:-
gaerand Fila." Jótállás mellett 
valódi párisi gummi és ballió-
lag tuczatja 2 frttfil  G fitig. 
Bonts americans 3 Írttól 5 Írtig 
Pely-Porus 1.80 fit  - 2 50 frtig 
párisi kölgyszivacskák 2 f  ti ól 
ti frtig.  Hallató des feinmes 

4.50 frt  — 7 frtig 
Megrendeléseket diseréten T ' p í U Ţ 1 Ţ cs. és kir.osztr 

és gyorsan eszközöl -1.Y1JU.CJ 1.1 magyar és bel-
ga kir. szab. gyáros. 

BUDAPEST, IV. ker., Koronaherczeg-uteza 17. (Szervikát 
palotája.) — Képe3 árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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Szecxkavágókat 2, 3 és 4 késsel, répavágókaf,  darálókat 
és ő r l ő m a l m u k a t 2 lóerejit járgányhajtásra szitaszerkezettel 180 frt, 
nagyobb 290 frt.  R l t g y a i i k , láncz- és rézMilboronák, Vidacs 
Gubicz ós Simoni! kerülő-ekék 10 írttól 18 frtig;  kézi és lóliuzató 

kaazáló-
arató-

és 
CséplŐ-
gépek, 

Morvető 

gépek, 

l | tr ieurok és baker-rosták, lokomobilok szalma, fa,  szén és fiirész-
por tüzelésre. Cráller (líács) és körfűrészek  és bármilyen itt fel  nem 

j S sorolt gazdasági és ipari gépeket ajánl a legolcsóbb fizetési  feltételek  mellett 
£ R I £ 91 E B E D K 
Ü 3 - 1 0 Első székely gépraktára Sz.-Udvarhelytt. 
* 3 

Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1892. 


