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Birtokrendezés. i 
Cs. -Szereda , M>r. 11. 

Körülbelül egy évtizede annak, hogy 
vármegyénk községeiben megkezdődtek az 
arányositási munkálatok s ezzel a birtok-
viszonyok rendezése. A munka bár halad, 
de oly lassan, hogy ily tempóban haladva, 
bizonyosan eltarthat még legalább harniincz 
esztendeig. Hogy gyorsabban nem halad-
hat. annak nem a biróság arra rendelt kö-
zegei az okai, hanem az, hogy nem győ-
zik a munkát. 

Ezelőtt évekkel a vármegye közön-
sége szorgalmazta a kormánynál, hogy a 
birtokrendezési munkák gyorsabb keresz-
tülvitele végett a bírósági személyzet lét-
számát legalább két biróval emelje. Azóta 
meg is szaporittatott a bírák száma, de 
természetesen megszaporodott a más ügyek 
forgalma  is. Igy a birtokrendezések ügyé-
vel ma sem foglalkozhatnak  többen a bi-
róságnál, mint évekkel ezelőtt, azért az 
iiiryek most is csak azon tempóban ha-
ladhatnak. mint régen. Szóval: a birtok-
rendezések ügyével most is ott vagyunk, 
a liol a mádi zsidó. 

Az arányositási munkák bevégzésének 
iji'az nem tulajdonítunk valami nagy fon-
tosságút, mert azt is látjuk, hogy az oly 
községekben is, hol a munka már be van 
végezve, csak papiroson maradnak azok 
az arányjogok. De fontosságot  nyer ezen 
munka a mezőgazdaságról szóló uj tör-
vény végrehajtásánál az által. hog> az 
arányjogok alapján lehetne sok fontos  in-
tézkedést megoldani. 

Azt is látjuk, hogy némely értelme-
sebb község lakossága arra határozta ma-
gát az arányositási munkálatok keresz-

tülvitele alkalmával, hogy többszörös költ-
ségtől szabaduljon, egyúttal a tagosí-
tás iránti munkát is folyamatba  vette. Kn-
nek tulajdonképen igy is kellene történni 
minden községben, ha gazdaközönségünk 
annyi előítélettel és oknélkül való féle-
lemmel nem viseltetnék a tagosítás iránt. 

A mely község az arányosítás alkal-
mával egyúttal tagosit is, saját lakóinak 
jól felfogott  érdekében jár el, mert a két-
szeres költség közül az egyiket meg ta-
karítja. 

Hiába is irtóznak ugy attól az ördön-
gösuek tartott tagosítástól, mert az egyik 
kiegészítő része a gazdaközönség czivili-
zácziójának, a melyről pedig tudjuk, hogy 
az hatalmába ejti az embert még akkor is, 
ha fegyverrel  áll annak ellene. 

A szomszéd Háromszék és Udvarhely 
vármegyékben a tagosítás már javában be 
is van végezve s Csikmegyében is elkövet-
kezik az még akkor is, ha vasvillával ál-
lanak elébe; mert a szomszédok példája 
ragadós s annak közvetlen látása hamar 
meg kell győzzön minket is annak kézzel-
fogható  előnyeiről s nem lesz szükség 
semmiféle  kapaezitáczióra és rábeszélésre. 

Maholnap kezdik épiteni a vasutat 
is, melyről pedig tudva van, hogy ez hozza 
meg a tagosítást is. mint meghozta a szom-
széd vármegyéknek. Az apró parczella föl-
deinken végig vonuló vasúti vonal ugy 
elaprózza és sok helyen oly használhatlanná 
teszi birtokait az alioz eddig görcsösen 
ragaszkodó jó székelyünknek, hogy ön-
maga fogja  kérni azoknak az apróságok-
nak síz összetagositását. 

Igy fog  megindulni nálunk is nagyobb 
mértékben a birtokrendezés munkája, mint-

egy magamagától, (le akkor aztán oly ér-
deklődéssel és siettetve, hogy a bíróság-
nak manapság ezen ügyekkel foglalkozó 
személyzete megszázszorozott buzgósággal 
sem lesz képes a kívánalmaknak megfe-
lelhetni. 

Azért igen okosan és előrelátóan cse-
kedtek és cselekednek azon községek, me-
lyek most egész nyugodtan, az arányosi-
tási munkálatokkal egyidejűleg szándékoz-
tak a tagosítást is eszközöltetni. 

Hár minél több ilyen előre látó köz-
séget említhetnénk fel! 

.4 m e g y e i k ö / . i g a z g a t á s i b i z o t t s á g 
l i l é d é r ő l . 

C s.-S z e r e d a, febr.  11. 
Megyénk közigazgatási bizottsága ma tar-

totta meg havi rendes ülését főispán  ur elnök-
lete alatt, melyen a tagok elégséges számban 
jelentek meg. 

Az egyes szakelőadói jelensések nagyobb-
részt az ügyforgalom  ismertetésére szorítkoz-
tak ; azonban a tiszti főorvos  je'entéséből ki-
emel|ük, hogy a megyei közegészségügyi viszo-
nyok nagyon kedvezőtlenek voltak január ha-
vában. mennyiben a járványos és ragályos be-
tegségek sok községben léptek fel,  nevezetesen : 

a) Roncsoló toroklob uralkodott: Gyergyó-
Szentmiklóson, Csomaíalván. Kilyénfalván,  Dit-
róban, Tekeröpamkon, Szárhegyen, Békásban, 
Tölgycsen, Csik-Szentkirályon, Csekeíalván és 
Bánufalváu  3 betegedési és <J halálesettel; 

b) vörheny Ditróban, Várhegyen, Reme-
tén, Szarhegyen, Borszéken, Zsögödben, Szent-
lélcken. Mindszenten, Szentkirályon, Szentgyör-
gyön és Szentimrén 133 betegedési és 34 ha-
lálesettel ; 

r j hasi hagymáz Gy.-Szentmiklóson, Gyer-
gyó-Alfa'uban  és Csik-Szépvizen 45 betegedési 
és 2 halálesettel; 

d) kanyaró Tekerőpatakon 13 betegedés-
sel cs 

J „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az emberevők szigetén. 

Irta: Bogdanovite György (Beksits Gusztávnó.) 
Xem vezetem éli a fantázia  merész szárnyán 

nz olvasót Afrika  sem délkeleti sem délnyiiítoti partjai-
hoz. Miért tenném koczkára bce.ses életünket, hogy 
a vad szerecsenek fekete  és tetovirozott ábrázata 
kiderüljön, fehér  fogaik  az étvágytól összeverődjenek 
azon izes és kedves falatokra  gondolva, a melyeket 
még az európai inyencz is megkíván, ha a mi kö-
rünk szép asszonyait egy csomóban szemlélheti. 

Nem a kókuszdió, a pálmák, nem az őserdők, 
a gorillák hazájába vezetem, hol kékebb n% ég, 
fényesebbek  a csillagok, bujább a növényzet és hol 
a tarkábbnál-tarkább kajdáesok rikoltnak versenyt a 
majmokkal, múlón az ízletes  gyümölcsükén vetél-
kednek. Xem viszem önöket a fekete  emberik har-
ezainak színhelyére, sátrak alá. hol a nyertesek 
körül tánezoljiik az elfogott,  legyőzött foglyokat  és 
üdvkiáltásokkal törve ki, adják meg a jelt az áldo-
zatok lemészárlására. 

Nem hajózom önökkel, expediezió tagjaiként, 
tudományszomja.s angol módra, avairv n pápa-
szemes német alapos kutató természetével, egy 
hajón, hogy megmérjem a még ismeretlen tájék 
még lakhatókká és városokká alakítható földjét.  Xem 
is Hzenvcdtcttek hajótörést önökkel, hol n vihar 
üvölt, a hullámok darabokra roncsolják u hajónkat 

és mi, a megmenekültek, térden állva köszönjük a 
teremtőnek, hogy a Fidsi szigetek lakatlan tájára 
kicsapott az ár. Xem fektetem  lc önöket hálatelt 
szívvel csodás megmenekülésük fölött  egy rögtönzött 
áayra pálma levelekből s nem ébresztem föl  édes 
álmukból a vud indiánok üvöltésével, kik minket 
gúzsba kötnek, megfosztanak  ruháinktól és meg-
tapogatnak, hogy elég kövérek vagyunk-e husfóző 
fazekaik  számára. 

Nem ! Az én szigetem nem a délkelet mesés 
tájékán van. Az én szigetemet nem veszi kiiriil 
az oczcán tengere. 

Xépcs, ezivilizált vidéken van. Kurőpában. Az 
én szigetem szellemi sziget. No, ne féljenek  ! Nem 
jelentetem meg rég elhunyt kedveseink és elleneink 
alakjait. 

Xem vagyok spiritiszta, ki a régi emlékekben 
dul. Nem kell sötét ég, lu/gy .szellemi szigetem 
lássák. Az én szellemi szigetemut napfény  veszi 
köriil. 

Lakossága kedves, művelt a szellemi zsiinesz 
doré tagjai. Népei u szépség és ész legkiválóbb 
példánya. Kzck az emberek azok, kikre egy termé-
szettudós azt mondaná, hol a lepkefogóm,  ezek a 
ritka példány ok ! Az én szigetem minden országban, 
de csak az ország szivében létezik. Hol az ország i* 
A fővárosban.  Kz a szellemi véredény szolgálja a 
provincziát, nz ország testének többi részét. Ks 
serkenti jóra, rosszra, magasra. 

Az én szolleini szigetem lakossága a legarisz-

tokrátikiisabb elem. A legjobb szivü barát és a leg-
kegyetlenebb ellenség. 

Összetart mint a Fidsi szigeti indiánok és 
megeszi, ha tönkre tette elleneit. 

Az én szellomi szigetem lakossága nemcsak a 
divat ismerője, do a divatok teremtője. 

Kr.  én szellemi szigetem egy fórum,  olyan 
hatalmas, mint valaha a vclenczei köztársaság volt, 
Szbirjei vannak, kik a többi emberek kondiiit 
lajstromát figyelemmel  kisérik, sót minősitik is. Bün-
tető hatalom. Sót egymást is folyton  megfigyelik, 
méltók-e arra, hogy a szellemi sziget polgárai gyanánt 
neveztessenek. Méltók-e arra, hogy e nagy hatalmat, 
melyet a szellemi társulat kezében tart, megoszt-
hassák. 

Az én szellemi szigetem, a párisi irók és 
művésze'; köre. 

Mondják, volt egy idő, midőn e kör tagjaiként 
szerepelhetni cL^ kvaliflkáezió  volt kérő gyanánt 
föllépni  a lcgskrupulusabb szülői háznál ób antré 
az udvari báltól elkezdve a miniszteri szobán át a 
legtitkosabb és zártkörű ülésekre. 

Az én szellemi szigetem tagjai mindenütt ott 
vannak. Hivatásuk a titkos detektivség és uyilvános 
megbüntetése mindennek, a mi a politikai és társa-
dalmi téren az igazság és szép ellen történik. 

Ök az igazság és szép művészetek apostolai. 
Ük terjesztik bűvös hatalmukkal a jóizlést, a helyes 
szellemi irányt. 

Eszközeik első sorban az izlés, a tehetség, a 
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e) fültő  mirigylob K.-Inipér, Altiz, Feltiz- vényhatósági utakon a szentmártoni járás terii-
' * y létére Nagy Sándor, és a gy.-szentmiklósi s tői-

ben 73 betegedéssel. 
A csikszeredai közkorházban 62 beteg 

ápoltatott, kik közül meggyógyult 36, javult 3, 
további ápolás alatt maradt 23 beteg. 

Orvosrendőri hullaszemle és bonczolás 4 
esetben végeztetett. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a mint 
következik: 

Sajnálattal vette tudomásul a bizottság byer-
gyó-Alíalu községének ott helytt tdvirda-állomás 
létesítése végett beadott s a bizottság által is 
pártolt kérésére adott azon postaigazgatósági 
választ, hogy kereskedelmi miniszter ur a ren-
delkezésére bocsátott hitel korlátoltsága miatt 
a kérésnek eleget tenni nem tudott. 

Lukács László uj pénzügyminiszternek ily 
minőségben tett kinevezését tudató s kötelessé-
gei teljesítésében a bizottság támogatását kérő 
leirata tudomásul vétetett s üdvözlő felirat  kül-
dése mondatott ki. 

Belügyminiszter urnák az állami anya-
könyvi kerületek megállapítása, elnevezése és 
azok székhelyeinek meghatározása íolytán főis-
pán ur elnöklete alatt Becze Antal, Madár Imre, 
Gál Endre, Böjthy Endre és Bartalis Ágost sze-
mélyében egy szűkebb körű bizotMág alakítta-
tott a szóban lévő tervezet elkészítésére. 

Ugyancsak belügyminiszter urnák azon 
rendelete, hogy az anyakönyvvezetók és he-
lyettesek mielőbb javaslatba hozassanak, az 
előbbi bizottságnak kiadatni határoztatott; meg-
jegyezvén, hogy a leirat szerint, az állami anya-
könyvek vezetése a születések és halálozások 
bejegyzésevei fog  egyelőre megkezdetni, mig 
a házassági anyakönyvvezetók kinevezése, ké-
sőbb fog  megtörténni. 

Ferenczy Béla tusnádi körjegyző az ellene 
hagyatéki ügyekben elkövetett mulasztásért be-
vezetni rendelt fegyelmi  kereset ellen beadott 
felebbezésével  elutasittatott. 

Róth Albert tölgyesi gyógyszerész által 
községi pótadó ellen beadott felebbezés  figyel-
men kivül hagyatott s a tölgyesi elöljáróság el-
len azért, mert egyeseket a pótadó alul kikimélt, 
a fegyelmi  kereset bevezetése elrendeltetett. 

Tamás Béla Csik-Szereda városi tanácsos 
körjegyzői vizsgára bocsátás iránt beadott ké-
rését az 1883. évi I. t. cz. 6-ik §-a értelmében 
elutasító alispáni határozat ellen beadott leleb-
bezésnek hely nem adatott. 

A megye területén lévő állami és törvény-
hatósági utakon folyó  évben történő építkezé-
sek felülvizsgálata  s versenytárgyalások ellenőr-
zésére a bizottság kebeléből kiküldettek és pe-
dig: a gyimes-héjjasfalvi  államutra Szeredától 
a tolvajos tetőig dr. Molnár József,  Szeredától 
Gyimesig dr. Fejér Antal, a kolozsvár szászré-
gen-tölgyesi szakaszra dr. Lázár János, a tör-

gy'esi járás területére Lázár Menyhért 
A szépvizi iskolaszéknek az iskolaszolga 

fizetés  120 frtra  cs a faátalánynak  100 Írtra való 
felemelése  iránti kérése pártolólag a vallás- és 
közoktatási minisztériumhoz ielterjesztetni ha-
tároztatott. 

Végül Szépviz községnek kötelességévé té-
tetett, hogy a czélnak meg nem felelő  iskola-
épület helyett egy u on építendő iskolaház ter-
vezetét és költségvetését ez évi má us hó vé-
géig elkészíttesse s a bizottságnak elóterjeszsze. 

Ezek és némely adóügyek elintézése után 
a gyűlés déli 12 órakor véget ért. 

Takarékpénztáraink 1 8 9 4 - b e n . 
C s i k - S z e r e d a , febr.  12. 

A vármegyénkben levő takarékpénztárak 1894. 
évi működéséről szóló záró számadásuk közül öt-
nek a jelentése van kezünknél, melyekből némi 
összehasonlítások kedvéért főbb  tételekben ismer-
tetjük a kezelés alatt levű alaptökét, tartalékala-
pot, betéteket, osztalékokat, nyereséget, vagyon-
kimutatást és évi forgalmat. 

Tartalék-

1. Csíkszeredai laka-
rékpéuztár 

2. tiyergvói első ta-
karékpénztár 

3. Gyergyószentmik-
lósi népbank 

4. Alcsiki bank 
5. Gyergyóditrói 

karékpénztár 

Alaptőke alap 
I 

Betételek 
Osz-
talék 

I 
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kedések közérdekkel birnak, a miniszteri rendelet 
intencziót a következőkben ismertetjük. 

Az anyakönyvi kerületek kétfélék  lesznek, 
még pedig: olyanok, melyek több községből cso-
portosíttatnak és olyanok, melyek csak egy köz-
ségből állanak. Rendezett tanácsú városok kivétel 
nélkül önmagukban külön anyakönyvi kerületet 
képeznek. 

Kisebb községeknek anyakönyvi kerületbe 
való csoportosításánál szemelőtt tartandó a köz-
ségek közelsége s hogy a kerület lakosainak száma 
a 3000 lelket lehetőleg tul ne haladja, valamint 
3—4 községnél több össze ne csoportosittassék, 
végül hogy a körjegyzői keretek szemelőtt tar-
tassanak. Különösen hangsúlyozza a miniszteri 
rendelet, hogy a lakosságnak lehetőség szerint 
ezután se kelljen inesszébb menni a kerület szék-
helyéig, mint a mily messzeségre eddig a felekezeti 
anyakönyvvezetöhöz járt és nagy súlyt fektet  arra 
is a székhely kijelölésénél, hogy a lakósság ugyan-
azon a helyen, hol az állami anyakönyvvezetőt 
igénybe veszi, avagy közel ahoz, az e g y h á z i 
s z e r t a r t á s t is t e l j e s í t t e t h e s s e . 

A rendelet az anyakönyvvezetőket elsősorban 
a községi elöljárók közül kívánja kinevezésre 
ajánlani s oly kerületekben, melyeknek székhelye 
egyszersmind járási szolgabírónak is hivatali szék-
helyét képezi, a szolgabíró is javaslatba hozható; 
s ott, hol ilyen alkalmas közegé nem találhatók, 
hozathatnak más egyének is javaslatba. Helyettes 
csak oly kerületekben alkalmaztatik, melyek né-
pesebbek, sem hogy egy egyén az összes bejegy-
zéseket eltudná végezni, de mindeniknél a pontos-
ság és megbízhatóság a fökellék,  valamint az, hogy 
a kinevezendök a közönség előtt közbecsülésbeu 
álljanak. — 

5300-00 
5979-80 

7964-59 

63 00 
1000 

55-00 

sajtó, a szó, az énok, a haugszer, a márvány, 
melybe vésnek s azt hiszem n festőművész,  az 
iró, az énekesnő, a szavaló miivész, n szobrász, a 
zeneiró mind korszakalkotó müvet teremt; avagy 
legalább is kifejezi  a kor irányát és ízlését. 

A nagy tömeg, a kinek kedveért, a kik szá-
mára dolgozik, szívesen vezetteti mngát általuk és 
büszke arra, ha lapjában oly nézeteket olvas, mely-
leikében viszhangra talál. Büszke úrra, ha egy 
kedvencz színésze, énekesnője a sajtóban is ünne-
peltetik. Büszke, hu a képtárban azon képre, mely 
lelkéhez szól, a szellemi gárda is mint tökélyre 
mutat. Megbízik ezentúl a szellemi gárda ítéletében, 
sőt igyekszik az ellenőrzése és kritikája után meg-
venni, meghallgatni, megtapsolni az alkotó miivészt 
A kik e szellemi gárda működésébe csak ugy tá-
volról tekintenek be, azt hihetik, hogy ez a társaság 
csupán rózsákon vetett ágyon pihen. Hatalmábun élvezi 
a jóllét, a tisztelet, a hódolat és nyugalom elő-
nyeit. 

Nem tudja azt, hogy mennyi tűzpróbán kell 
átmennie az egyes tagnuk, mig ido bejut. Nem 
tudja azt, mily borotvákon alszik éjjel is, mig a 
szellemi társaság elismeri: közénk tartozol. Itt 
nem haszDál a vagyon, itt nem jó latba a születés, 
A vallását sem kérdozik senkinek. Müve bizonyít á 
mellett, hogy hite van, a szépben, a fenköltben,  a 
nemesben ós hogy humánus. 

Összesen 5901226 06 1327919-00, 57977 46 652 29 
Az itt közölt kimutatásból látszik, hogy 

183750 frt  alaptőkével ezen öt pénzintézet 57977 
frt  46 kr nyereséget ért el, melyből 21650 frtot 
juttatott a részvényeseknek osztalékul, mely összeg 
az alaptőke 11 8 százalékának felel  meg. A nye-
reség többi része, részint az alaptőkék emelésére, 
részint a tartalékalapok gyarapítására és a kor-
mányzás költségeire fordíttatott. 

Legnagyobb nyereséget a gyergyói első ta-
karékpénztár érte el 2403« frt  59 krral. Ezen 
pénztár a legrégibb is a többi közt, mert műkö-
désének 15-ik évéről számol be. 

Ha az évi forgalom  és az elért nyereség 
közti viszonyt vizsgáljuk, az tűnik ki, hogy a for-
galomhoz képest legnagyobb nyereséget ért el a 
ditrói takarékpénztár, azután az alcsiki bank, mi-
ből önként következik, hogy ezek a legnagyobb 
százalék mellett jövedelmeztették alaptőkéjüket. 
Ha azonban az alaptőkét viszonyítjuk a nyereség-
hez, akkor azt találjuk, hogy legnagyobb nyere-
séget a gyergyói első, azután a gyergyószentmik-
lósi népbank érte el; utánuk sorban következnek 
a ditrói, szeredai és alcsiki társaságok. 

Ha ezen jelentések összes számtételeit ha-
sonlítjuk össze, azt találjuk, hogy a szeredai ta-
karékpénztár a legkevesebb százalék mellett for-
gatja tökéit, miért önként vonhatjuk le a követ-
keztetést, hogy ennek működése leginkább meg-
közelíti azon közgazdasági czélt, melynek szolgá-
latára a takarékpénztárak általában hivatva vannak. 

Sajnáljuk, hogy ez összehasonlító fejtegeté-
sünkbe nem vonhattuk be a gyergyószentmiklósi 
hitelintézet és a tölgyesi takarékpénztár jelenté-
seit, melyek nem jutottak kezünkhez. 

A« Állami anyakönyvek é l e ibe , 
léptetése. 

P e r c z e 1 Dezső belügyminiszter két nagy 
fontosságú  rendeletet bocsátott ki az ország összes 
vármegyéinek közigazgatási bizottságaihoz. Az 
egyikben elrendeli az anyakönyvi kerületek meg-
állapítását , a másikban az anyakönyvvezetők és 
helyettesek számát, valamint ezek javadalmazásá-
nak javaslatba hozását 

Minthogy ezen rendelkezéseknek alapját ké-
pező s az országban nagy izgalmat szült törvény 
tervbe vett életbeléptetését czélzó előleges intéz-

L E V K L E K E M . 
Instelláczionális ünnepély. 

C s.-S z e n t i in r e, febr.  7. 
Veress Sándor csik-szent.imrei plébános, ker. 

alespereesé történt kineveztetése alkalmából ma 
viszonozta az oltártestvéri szeretet, barátságos 
érzület, a megérdemlett kitüntetés fölötti  üröm, 
bizalom és ragaszkodás azon nemes megnyilatko-
zásait, melyekkel öt, az alcsik-kászoni espereskeruVti 
papság a kitüntetés napjaiban Írásbeli gratulá-
czióval elhalmozta, a mennyiben ma tartván meg 
instelláczionális ünnepélyét, e nap miud az ünne-
pelt alesperesre, inind az ünneplő ker. papságra 
a szeretet érzelmeinek kölcsönös megnyilatkozásá-
ban valóban a szeretet megható ünnepe vala. 

Az összetartózandóság és szoros együttérzés 
eszméje nyert kifejezést  abban is, liogy a járliatlan 
utak daczára az összes kerületi papság egy kivé-
telével, kit leküzdhetlen akadály tartott viasza — 
teljes számban jelent meg. S nem is lehet másként, 
hogy mo9t, midőn drága hazánkat és egyházunkat 
a modern haladás hamis czégére alatt hallatlan 
veszély fenyegeti,  midőn a gonoszság lelke ezred-
éves intézményeinket felforgatni  siet, azok, kiki-t 
Isten e lmu és egyház s ezen egymástól elválaszt-
hatatlan két eszme védelmére hívott volt és sz>ji-
telt, egy szív és egy lélek legyenek gondolatlan, 
érzésben, szóban és cselekedetekben. 

Különben is egy jól végzett 26 éves lelki-
pásztori munkás élet, melyet a még meg nem 
rontott hivek osztatlan szeretete környez, melyet 
a felső  kitüntető kegy méltó elismeréssel halni"', 
el, az megérdemli, hogy azok, kik vele a fájdal-
mak és keserűségek kenyerén osztoznak, — a/."ii 
élet előtt tisztelettel meghajolva, egy öröm napit 
üljenek annak méltatása alkalmával. Ilyen élet * 
Veress Sándor alesperes plébános élete, mely: 
hogy az isteni gondviselés állandó egészség h 
jólétben hosszura nyújtson, őszintén kívánja pa; -
testvéiei és a maga nevében J.— 

Uj reflexiók.*) 
Csik -Rákos , február  9. 

Kedves Sógor uram ! 
Olvastam e lapok 6 ik számában holmi I!rf-

lexióku-at s mert a nevemet (Koma) utána nyom-
ták, mindjárt tudtam, hogy baj van . . . Hát aztán 
mikor láttam tovább, hogy az „LJrnak" szó is ott 
begyeskedik, higyje el, ugy éreztem magamat, 
mint a bálunkban esti V38 órakor. 

Furcsa dolog is, mikor a rokonság kezdi 
urazni egymást. Van két szemem s jól látom, h«gy 
a „félreértést"  helyre kell hozni, különben „Iucsm" 
a sógorságnak. 

Megnyugtatásul tehát, sietek kijelenteni, hogy 
a .magyarok" kevés számmal stb. czimü kifeje-
zésem nem az igen tisztelt rendezőséget, hanem 
egy más, ott a gyűléseken jelenlévő s jogtalanul 

*) E tárgyban a további vitatkozásnak helyet nem a<l-
hatunk. 8 í e r k. 



uár . C S I K I L A P O K . m 

közbeszóló egyéniséget illette. Emlékezhetik sógor, 
hogy ez a közbeszólás a meghívók szétküldése 
illetve czimezésénél nagyon sokat nyomott, a latban' 
s ismerje el, hogy bizony történt eey kis mellőz-, 
tétén, önkényes eljárás ; valamint én is elismerem 1 

hogy egyetlen gyűlésünkön sem voltam jelen s' 
li'igy ott hosszasan — néha hajnalig — tanács-
koztak. Kérnem kell azonban, engedte megállapít-1 
tatni, hogy levelemben félreértésből  semmit sem 
írtam; a mit irtam, részint személyes meggyőző-
désem, részint szavahihető szem és fültanuk  igaz, 
őszinte vallomása. Diktálás nélkül pedig, ngy gon-
dolom, tndok irni; a ha ez egyszer megtörtént, 
liogy egy „intrikus-nyelv' besngásának engedtem 
— ugy tudom, épen a Sógoré volt, — elvártam 
volna, hogy ennek eredményét „a legfölebb  azon 
pironkodunk valamint a tüntetőleg távol 
maradtak stb. tételeket czátolja meg első sorban, 
,t'»l tudja, hogy ezek „testvéreit" sérthetik. De ön 
nem tette; kénytelen vagyok azért, e kifejezé-
seket alaptalannak nyilvánítani, mennyiben abból, 
liogy a rákosi bálhau valaki nem jelent meg, sem 
;i rendezők gyűjtését nem szaporította, még nem 
következik, hogy mit se adott volna az internátus 
r.zéljaira. 

Jövőre nézve az „aksziomát" — különösen 
a Sógor úrral szemben — köszönettel megje-
gyeztem. 

Egyebekben a viszontlátásig maradok atya-
fiságos  üdvözlettel: Koma. 

A kereskedői-kör évi közgyűlése. 
Gy.-Szentmiklós, február  5. 

A kereskedői-kör (íyergyó-Szentmiklóson f. 
évi február  hó 3-án délután 4 órakor kezdőleg a 
kör helyiségben tartotta meg 4-ik évi rendes köz-
gyűlését. 

A tagok szép számmal jelentek meg a gyű-
lésen, melyet Lázár Zakariás elnök pontban 4 
órakor lendületes beszéddel megnyitott, megemlé-
kezvén beszédében a lefolyt,  évben a választmány 
működéséről, e körnek gyarapodásáról és szép ha-
ladásáról 

A titkári jelentésből a nevezetesebbeket soroljuk 
elé: Összes bevétel volt az 1894. évben 495 frt 
39 kr, kiadás 354 frt  07 kr 3 igy vagyon szapo 

voli 141 frt  32 kr. Az 1893. év végén 
íiiésílt-vii vagyonhoz ezt hozzáadva a kör vagyona az 
1894. év végén 671 frt  23 kr, mely tekintettel 
arra, liogy csak 4 év óta áll fenn,  igen szép 
eredmény. 

A tngok száma a lefolyt  évben helybeli 92, 
vidéki r>6 s igy összesen 148 volt, a tagok rendel-
kezésére összesen 18 féle  lap állott. 

Az igazgató-választmány az 1895. évre a 
következőleg alakált meg. Elnök : Lázár Zakariás, 
titkár: Kritsa Konrád, pénztárnok: Bogdán István, 
gazda Száva Antal, választmányi tagok : dr. Szent-
péteiy Kristóf,  Ferenczy Lajos, ilj. Drotos János, 
dr. Fejér Dávid, Krisztián Antal, Kovács bajos, 
Giacomuzzi Baptiszt, Cziltra Mihály, Lázár Péter, 
Kritsa Zoltán, Lázár Gyula, Bocsánczy János, 
Szentpétery János, Görög Joacliini, Vákár Lukács, 
és Kopasz Lukács. Az ülés 71/.J órakor az uj 
tisztikar éltetésével fejeződött  be. 

l'jjlj  t<uj. 

A gyógyszérum. 
C s i k-S z é p v i z, lebr. 11. 

Megdöbbentő, hogy a járványos betegsé-
gek lolytán, népünk, fajunk  erősen logy. 

S mi ennek oka V 
Legelső sorban népünk tudatlansága, s az 

ebből kifolyó  érzéketlenség ; továbbá a szegény-
ség és ővrendszabályoknak szigorú be nem tar-
tása. 

Örvendenünk kell azért, ha itt-ott olyan 
eseményeket regisztrálhatunk, melyeket ugy a 
családoknak, mint a hatóságoknak becses figyel-
mébe ajánlani erkölcsi kötelességünknek tar-
tunk, ugyanis: 

Egyik szépvizi nagybirtokos leánykája (Sz 
K.) difteritiszben  esik, a kit dr. Zakariás I. fo-
lyó hó 5-én kétszer — 24 órai időközzel 2000 
egységgel — oltott be, a Bchting-féle  savóval; 
a beteg ma már telj' sen gyógyult és pedig min-
den utóbaj nélkül. 

Mint halljuk, épen most lépett fel  Csik-
Rákoson járványszerüleg a difterittsz,  jó volna, 
ha a községek idejekorán gondoskodnának a 
savó készletről, hogy a szegények is részesül-
jenek ennek a gyógyitó szernek kedvező hatá-
sában; s ha ezt szegénységüknél fogva  a köz-
ségek nem tehetnék, helyén látnók, ha a vár 
megye fordítana  valamit e czélra.*) 

Elismerés illeti nevezett körorvos urat, — 
ki noha maga is beteg, — nem kiméivé lárad-
ságot, költséget szorgalmaskodik, hogy bete-
geinél eredményt mutasson fel. 

Adja Isten, hogy véghetetlen kegyelme és 
a tudomány haladása által a járványok meg-
szűnjenek s ne esak erőben s tudományban, de 
számban is nevekedjék a székelység. Ugy legyen I 

r. /. 
*l A vármegye gondoskodott orrül s már a mult gyű-

lésen ezer forintot  szavazott meg e czélra. Szerk. 

r 4 B 8 A H G. 
A csíkszeredai „Polgári olvasókör" 

kezdeményezése folytán  a városi tanács és a pol-
gári olvasókör a c s i k s o m l y ó i I n t e r n a -
t u s i s e g é l y - a l a p j a v á r a Csik-Szeredában 
1895. február  23-án az „Arany Csillag-4 vendéglő 
nagytermében zártkörű tá n c z e s t é l y t rendez-
nek. Belépti dij: Személyjegy 1 frt.  Családjegy 1 
frt  50 kr. Kezdete este fél  8 órakor. Felülfizetések 
hálás köszönettel fogadtatnak  s hirlapilag nyug-
táztatnak. Midőn ezen estélyre a közönség figyel-
mét előre is felhívjuk,  a rendező bizottság azon 
helyreigazító kérésének is helyet adunk, hogy a 
szétküldött meghivókról a Balási Lajos rendező 
bizottsági titkár ur neve tévedésből maradt ki. 

Tűzoltó bál. A Csik-Szentmihályon ala-
kulandó tűzoltó-egylet szerelvényeinek beszerzése 
javára 1895. évi február  hó 23-án Miener Berta 
őnagysága termében zártkörű t á n c z e s t é l y 
rendeztetik. Belépti dij: Személyjegy 50 kr. Család-
jegy 1 Irt. Kezdete 8 órakor. 

Szini előadással egybekötött tánczes-
tély. A csikkarcztalvi műkedvelő-társulat 1895. 
évi február  17-én Csik-Karczfalván  a községháza 
nagytermében a csiksomlyói rom. katli. fögymn. 
„ I n t e r n á t u s i „seg él y-a I a p*-j a j a v á r a 
a csikszeredai zenekar közreműködése mellett szini 
előadással egybekötött z á r t k ö r ű t á n c z e s -
t é l y t rendez. Ezen alkalommal szilire kerül: Szig-
ligety Ede 3 felvonásos  eredeti népszínműve „A 
czigány" a következő szereposztással: Várszegi 
— Trolián B., Kurta, nagy gazda agglegény — 
Gál M., Gyuri, unokaöcscse — Szöcs I., Márton, 
paraszt gazda — Boltresz J., Rebeka, felesége  — 
Dr. Szabóné urnő. Évi, ennek leánya első 
férjétől  Lakatos E. k. a., Zsiga, czigány — Boltresz 
F., Peti, ltózsi gyermekei — Paláncz S., Barra 
Vilma k. a., Ferke, urasági gazda-hajdu — Fe-
rencz J., Kisbíró — Merza I., Sári — Kedves J. 
k. a., Erzsi — Gidró R. k. a. Parasztnök, leá-
nyok, lakodalmas nép. Felülfizetések  a jótékony 
czélra köszönettel fogadtatnak.  Az estély kezdete : 
este 7 órakor. Ajánljuk a közönség figyelmébe 

Hushagyókeddi bál. A gyergyószentmik-
lósi ifjúság  hushagyókeddi bál rendező bizottsága 
a folyó  hó 8-án tartott alakuló gyűlésen válasz-
tatott meg. Tiszteletbeli elnök: Dr. Fejér Dávid, 
biz. elnök : Dr. Dobribán Antal, alelnök : Kritsa 
Zoltán, pénztárnok : Lázár I. István, tagok: Bo-
csánczy János, Bocsánczy István, E. Deér Kálmán, 
ifi.  Karácsony János, Lázár Viktor, Lázár Jenő, 
Miklósy Béla, Nóvák Antal, Orel Dezső, Nyerges 
Gyula, Vákár Lnkács, Zárug M. Zakariás. Az if-
júság hushagyókeddi bálja, mint mindig, ugy most 
a legjobban sikerült mulatságok egyike lesz. A meg-
hívók pár nap múlva küldetnek ki. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hymen. lvézdipolyftni  Betegli Pál székely-

udvarhelyi nyomdatulajdonos, a „Székely-Udvar-
hely" kiadója a napokban tartotta esküvőjét Nyír-
egyházán Takács Erzsi kisasszonnyal, Takács Ede, 
nyug. pénzügyi tisztviselő leányával. 

— Esküvő. Gyergyó-dilrói Fü löp József 
az ottani takarékpénztár igazgatója, folyó  hó 11-én 
tartotta esküvőjét, gyergyó szentmikló>i R o m 1 e 1 d 
János sörgyáros kedves és szép leányával M a 
r i s káva l . Bildogságot kívánunk nekik. 

— Temetés. Becses lapjának múltkori szá-
mában megjelent azon közleményt, mintha Szakács 
Gergely „Karajos" nevü helyen saját fegyverével 
véletlenül lőtte volna magát szivén, minthogy téves 
loformáczió  alapjáu az a valóságnak teljesen nem 
felel  meg, a következőkben igazítjuk helyre: Sza-
kács Gergely Gyulafalváréi  Karajosba dolgozó 
munkásaihoz ment egy odavaló gépészszel. Esy 
közönséges erdölö szánon indultak el és oldalt 
háttal ültek egymásnak s mindkettő töltött fegy-
vert vitt, iniulán azou liir volt elterjedve, hogy 
őzek járnak ott, melyekre útközben vadászni akar-
tak. Az ut roppant járatlan és rossz volt; a fakó-
szán ide-oda döczögött s midőn az útban eső vasúti 
sínen mentek át, a sínen a szán elfajlott  és a gé-
pész a száuról fegyverével  együtt leesett. Az esés 
alkalmával a töltött fegyver  elsült és a háttal 
ülő Szakács Gergelyt ballapoczkája alatt szíven 
találta, ki azonnal szörnyet halt. Kedves István a 
szerencsétlenül kimultnak komája és vállalkozó 
társa, ki Gyulán visszamaradott volt, rögtön a 
tragédia színhelyére sietett és a hatósági vizsgá-
latról intézkedvén, a holttest hazaszállításáról 
gondoskodott s egész önfeláldozóan  kisérte hazáig. 
A holttetem folyó  hó 8 ikán négyes fogattal 
és számos kísérettel érkezett meg Csik-Szentdo-
mokosra övéihez. Szomorú útját a felcsiki  köz-
ségek útban eső templom harangjainak összehúzása 
kisérte. Temetése f.  hó 9-én d. e. 10 órakor volt a 
községi és vidéki lakósság, nagy számú ismerősei, 
rokonai és barátai fájdalmas  részvéte mellett. A 

sirnál főtisztelendő  Varga Ferencz helybeli plé-
bános mondott egy megható remek gyász-
beszédet, mely a jelen voltak mindegyikének köny-
nyeket csalt szemeibe. A ravatalra számos ko-
szom volt elhelyezve. A koszorúk szalagjain a 
következő felírások  voltak olvashatók: „Egyetlen 
mindenünknek, özv. Szakács Gergelyné és gyer-
mekei. Drága sógoromnak Puskás Ferencz, neje 
és gyermekei. Szakács Gergely emlékének Eszenyei 
Mihály és családja. Szakács Gergely, feledhetlen 
komának, Ágoston József  és neje. Szeretett ko-
mánknak Karácson János és neje. Krausz Mihály 
és neje László Juliánná feledhetlen  jó kománknak, 
Szakács Gergelynek. A képviselő-testület Szakács 
Gergely képviselő tagtársunknak. A legjobb rokon-
nak Szakács Gergelynek, özv. Teutsch Sámuelné 
es fia.  Az özvegy- és gyermekeinek nyújtson a 
nagy részvét és az isteni gondviselés enyhet, a 
megboldogultnak adjon a jó Isten örök nyugalmat. 

— Halálozás. Fokt Ödön becsehelyi (za-
lamegyei) tanító életének 22-dik, tanítóskodásának 
4-ik évében febuár  3 án egy évi és két hónapi súlyos 
betegsége után Borszéken elhalt. Béke poraira 1 

— A csik-taploczai műkedvelők által 
a csik-somlyói rom. katli. főgymn.  .Internátusi 
segélyalap" javára f.  hó 9-én rendezett szinielő-
adásból és tánczestélyböl leszámítva a kiadást a 
tiszta jövedelem 20 frtot  tesz. Felülfizettek:  Bara 
János 2 frt  20 kr, Balázs Dénes községi jegyző 
1 frt  40 kr, dr. Filep Sándor és Bartalis Ágost 
l—1 frtot,  Simou (Schefier)  Ede 90 krt, Rozen-
feld  Pál 80 krt, Száva Lukács 60 krt, Lázár 
Domokos és Császár Nándor 50—50 krt. Tamás 
Béla és Lux Sándor 40—40 krt, Orbán Ferencz 
30 krt és Tivadar János 20 krt. A nemesszivfl 
felülfizetők  fogadiák  a mükedveló társulat szívből 
eredő köszönetét. Műkedvelőink feladatukat  egy-
általán a legszebb sikerrel oldották meg. A zugó 
taps és éljen viharokból mindegyik szereplőnek 
bőven ki.utotl. A szinmü betanitása és rendezésé-
ben nagy szorgalommal buzgólkodtak tiszt. Fekete 
Imre expos. s. lelkész és Balázs Dénes kör-
jegyző. A minden tekintetben fényesen  sikerült 
szinelöadás után '/a órai szünet volt, mely alatt 
az iskola teremben felállított  színpad, — hogy a 
szép számmal megjelent publikumot jó kedvében 
ne akadályozza — eltávolíttatott és az elég tágas 
tantereinben a reggeli órákig folyt  a táucz. 

— Székely munkások alkalmazása. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara köz-
tudomására hozza, hogy a m. kir. államvasutak 
budapesti gépgyárában újból több ügyes vaseszter-
gályos- és vasgyalus nyerhet alkalmazást. Az el-
helyezést kereső székely fémipari  munkások a 
kamaránál jelenlkezlietusk. 

— Faggyú szállitás. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi- és iparkamara tudatja, hogy a m. 
kir. államvasutak budapesti jobbparti üzletvezető-
sége 10.000 kilogramm faggyú  szállítására pályá-
zatot hirdetett.. Pályázati határidő február  16-ika. 

— Az indulatos helyettes biró. Folyó 
hó 4-én a csikszentgyörgyi képviselőtestület 
nyilvános ülésében N. N. helyettes bíró ur 
egyik kö ségi tanitó „dijlevelé"-nek másolatát, 
a mely egy kéréshez volt csatolva, összeszag-
gatta és a tűzbe dobta. Reméljük, hogy az 
efféle  indulatoskodásnak méltó jutalmát eliogja 
venni. 

— Az erdélyi bank és takarékpénztár 
Kolozsvárit, hal'oniásunk szerint igen szép fellen-
dülésnek indult. Alig három havi fennállása  óta 
betéti átl.iga 250.000 frtra  rug, váltótárczája 
700.000 frton  felül  áll. Ezen intézet prosperálása 
szakszerű vezetésre vall és hivatva van erdély-
részi érdekeinket hathatósan és felélénkitőleg  elő-
mozdítani. 

— Nyilvános számadás. A gyergyótöl-
gyesi „Izr. ifjak  egylete" által f.  év január 20-án 
rendezett jótékonyczélu tánczestély alkalmával fe-
liilfizeltek  a következők: Engel József,  Hassán 
Máclimed, Lenczer Lipót, Niszel Lőrincz, Simon 
Márton 2 —2 frt.  Ábrahám Sándor (Kolozsvár), Dob-
ribán Péter, Eisig Jakab (Burszék), Farkas Izidor 
(Kolozsvár), Ferenczy Albert, Ferenczy István, Hers-
kovits Jónás (Gy.-Szentmiklós), Lánczel Mózes (Bé-
kás), Mózes Bei ko (Békás), Nicolescu Aurél, Simon 
Hermán, Strul Móricz, Strul Rudolf,  dr. Wetlen-
stein N. (Gy.-Alfalu)  l - l frt.  Dobribán Jakab és 
Gaál Sándor 50—50 krt. Fogadják a tisztelt fe-
lülfizetők  a rendezőség hálás köszönetét. 

— Szecskavágó gép eladó 3 késsel éa 2 
kerékkel. Hol ? Megmondja e lap kiadóhivatala. 

— Tenyészbikavásárral egybekötött 
tenyészbika kiállítás. Az udvarhelymegyei gaz-
dasági egylet Sz.-Kereszturon (vasúti állomás) f. 
évi február  hó 28-án csak udvarhelymegyei te-
nyésztők részére díjazással egybekötött tenyész-
bika kiállítást é9 más nap f.  é. márczius hó 1-én 
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hatóságilag engedélyezett országos jellegű tenyész-
bikavásárt rendez. Egész Magyarország területén 
ezen egyetlen országos jellegű tenyészbika vásár 
van engedélyezve; és miután földmívelési  m. kir. 
miniszter ur a tordai állami bikatelepet felosz-
latta: ezen tiszta erdélyi magyar faj  jellegű or-
szágos tenyészbikavásár fontossága  szembei iiuö. 
Midőn ezen ritka alkalomra az ország gazda-
kCzönségének figyelmét  felhívjuk,  egyúttal értesítjük, 
hogy ugy a kiállítás (február  28) mint a vásár 
(márczius 1.) berendezésére báró tiamerra Oszkár 
főszolgabíró  (lakik Székely-Kereszturon) elnöklete 
alatt, báró Orbán Ottó és Györfy  Lajos szemé-
lyükben egy rendező bizottság küldetett ki; ez 
okból a tenyésztők, kiállítók, vevők és eladók, a 
tenyészbikák bejelentése, azokeílielyezése, élelme-
zése, vasúti szállítása és szállítási tenyész iga-
zolványok elnyerése érdekében forduljanak  köz-
vetlen a rendező bizottság elnökéhez. 

Szám 257—1895. 

kj-
Hirdetmény. 

Csik-Szentmíhály községének elöljáró-
sága részéről közhírré tétetik, hogy niult 
évi november hava óta csíkszentmihályi 
Koncz Antalnál gazdátlan állapotban be-
hajtva lévő egy l8'j:i. évbeli iinő tinó, ugyan 
odavaló Erős Mézes Andrásnál felfogva  tar-
tott gazdátlan 2 éves ökör tinó és csik-
szentmihályi Szukáli Iguácznál hasonlóan 
gazdátlan felfogva  tartott egy barna koros 

kancza, miután rendes körözés daczára a 
tulajdonosai nem jelentkeztek, folyó  évi 
február  hó 18-án délelőtti 10 órakor 
Csik-Szépvízen a körjegyzői iroda előtt nyílt 
árverés utján azonnali készpénz fizetés  mel-
lett a legtöbbet ígérőnek az 1804. évi XII. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 
107. § a értelmében elfognak  adatni. 

Miről venni szándékozók értesíttetnek. 
Községi elöljáróság : 

Csik-Szentmiliályon, 1895. jan. hó 31. 
Kein Adolf,  Kósa György, 

kiirjugy/i'i. k. bíró. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö K E B Ö I / . ) 
Köszönetnyilvánítás. 

Mindazon rokonok, barátok és ismerősök, kik 
feledhetetlen  férjem,  néhai S z a k á c s Gergelynek 
oly véletlen és hirtelen történt halála alkalmával 
részvétükkel a nagy csapáshoz mért kétségbeejtő 
fájdalmunkat  enyhítették, magam s árván maradt 
gyermekeim nevében, hálás köszönetet mondok s 
kérem az Istent, hogy ily csapástól mindnyájukat 
őrizze meg. 

Csik-Szentdoinokos, 1895. febr.  10. 
0;i\ S'crí/.u'íVi Geiyclyné. 

*) Az c rovat alatt megjelentekért csak a sajtMiatóság 
irányában vállal fclclüsségct  a szerk. 

FELELŐS SZKRKESZTI I : 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
FŐMUNKATÁRS GYF.Iîfî  YÓliAX 

H O C H S C H I L D L A J O S . 
KIADÓ- ii LAI'TI I.AJI.'ONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 098—1895. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye felcsiki  járásához tartozó 

Jenőfalva,  Karcztalva és Dániáivá községek-
ből Karczfalva  székhelylyel alakított körben 
a körjegyzői állás lemondás folytán  ürese-
désbe jővén, arra ezennel pályázatot hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása : 400 frt 
fizetés,  40 frt  lakbér, 32 frt  iroda átalány, 
40 frt  uti átalány és a magán munkálatokért 
szabályrendelet szerint szedhető dijakból áll. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. fi.  § ában körülírt képesítési és ed-
digi alkalmaztatásukat igazoló okirattal fel-
szerelt kérelmüket hozzám 1895. évi lllál'-
CZÍUS lló 10-ig küldjék be. 

A választás Karczfalván  1895. évi 
márczius 14-én fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. február  hó <»-án. 

u c g u i i j a u u u u c v a a a i i a a i l u i i a a : 

1 - 3 
Mihály Ferenez, 

főszolgabíró. 
Szám 136—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1805. évi 
223. p. számú végzése következtében Szebeni Ist-
ván javára Tatár Miklós és neje ellen 234 frt 
s jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtat 
ntján lefoglalt  és 332 frt  50 krra becsült bútorok 
és szarvasmarhákból álló ingóságok nyilvános ár-
verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 36. p. 18U5. számú végzése folytán  23ü frt 
tőkekövetelés, ennek 1894. évi február  hó 3-ik nap-
jától járó 6"/o kamatai és pedig összesen 46 frt 
25 krban bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Csik-Szenttamáson a község házánál leendő 
eszközlésére 1895. évi márczius hó 4-ik napjának 
délelőtti II órájahatáridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1831. évi LX. t. cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek beesárou alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1895. évi február  hó 
11-ik napján. 

Szőllőssy Ferenez, 
kir. jliirósági végrehajtó. 

Nem mulaszthatom el, hogy a mélyen tisztelt nagyérdemű 
vidéki vevő közönség becses figyelmét  fel  ne hívjam 

íelyi es 

ww 

I 
bejegyzett czég alatt a „ F e h é r k a k a s l i o z" c-zímzclt, S z u 1 t á n 
L á z á r-téle házban, a mai igények szerint jól berendezett 

fűszer-, festék-, csemege- és vegyes-áru kereskedésemre. 
Raktáron tartok minden fajta  kávét, többféle  rizskását minden-

nemű fűszereket,  sajtokat, gyertyát, mosó- és mosdó szap-
panyokat, petroleumot és itt elé nem sorolt, sokféle  áruc/ikket. 

Továbbá a sepsi-szentgyörgyi mühenger malom őrlemé-
nyeit, melynek kizárólagos raktára nálam van, a tisztelt vidéki 
kereskedő uraknak figyelmében  ajánlom, hol eredeti gyáii árban szolgál-
tatom ki a lisztet. 

Megjegyezni kívánom, hogy nálam minden egyes áruezikk a legelső 
minőségben és legolcsóbb napi árban szolgáltatik ki, miről 
már az előbbszöri bevásárlás által is meggyőződést szerezhet magának 
minden egyes vevő. 

Magamat s kész szolgálatomat a n. é. közönség jó indulatába ajánlva, 
becses pártfogásukat  kérve maradok illő tisztelettel 
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Porczellán és üveg nagy raktár. 
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A még eddig felülmúlhatatlan  MALÁRTSIK-féle 
cs. és kir. kizárólag szabadalmazott 

PATKÁNYIRTÓ POGÁCSA 
azon rendkívüli pusztitó-szer, a mely rohamosan 
kiirt patkányt, egeret és vakomlokot anélkül, 
hogy más háziállatoknak kárt okozna, l'hosphort, 
stryehnint, arsenikumot vagy más méregként ható 
szert azonban nem tartalmaz. 

Kísérletezések ezen irtószerrel több uradalmakban 
a legkitűnőbb sikerrel tétettek ; hivatalosan is meg-
vizsgáltatott és védjegygyei láttatott el, melyre ügyelni 

kérem, mert csak védjegyemmel ellátott patkányirtó-pogácsa hatásáért kezeskedhetem. 
Egy nagy csomag ára használati utasítással 30 kr, 60 fillér.  ^ 
Egy kis csomag ára használati utasítással 15 kr, — 30 fillér.  Q 
Ezen kiváló patkányirtó-szer kapható Alber t Balázs urnái Csik-Szeredán és Roth Q 

Is tván urnái Csik-Szépvizen. — Az osztr. magy. monarchia valamennyi kiválóbb droguis- A 
tán ál, gyógyszerésznél, vas- és füszerkereskedönél  is. * 

Próbaképen — 2 nagy csomag — 80 kr előre beküldése mellett portómentes küldéssel ¥ 
megrendelhető: w 

m a i j a b t s i z g t ö e g y 5 

a cs. és kir. osztr. magyar kizárólagos szabadalmak tulajdonosánál Sátoralja-Ujhelyben. Q 

Nyomatott Csik-Szeredában 169&. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


