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A haragos szomszéd. 
Míg ogy válasz a „Székely Udvarhelyinek. — 

C s i k - S z e r e d a , nov. 12. 
Egy kicsit félreértett a szomszéd „Szé-

kely Udvarhely", mikor magát összekon-
fundálta Udvarhelyvármegyével s azt ol-
vasta ki szerény válaszunkból, hogy mi 
Udvarhely megyét neveztük „haragos szom-
szédinak. Világért sem. mi egyenesen és 
kizárólag a „Székely Udvarhely" czimii 
újságot értettük a „szomszéd" alatt, mert 
azt most ia tudjuk s eddig is tudtuk, hogy 
Udvarhelymegye Csikmegyének se eddig 
nem volt, se ezután nem lesz haragosa, még 

O ' ft 
akkor sem, ha a két megyében t. i. Ud-
varhely székely „anyamegyében" és Csik 
„horvát" testvér megyében megjelenő' újsá-
gok hajba kapnak s egymást akárhogyan 
elagyabugyálják is. Midőn ezt a csekélysé-
get a kedves szomszédnak becses figyelmébe 
ajánljuk, akkor egyúttal a kiengesztelésére 
szólhatunk pár szót ahoz a nagy appara-
lussal megirt „visszhanghoz", mely az em-
iitett szomszéd lap november 3-iki számában 
foglaltatik. 

Vérző szivvel veszszük tudomásul, hogy 
Csikmegye ezennel és örökre ki van tagadva 
a székely vármegyék sorából az „anyavár-
inegyében", de örvendetes tudomásunkra 
szolgál, hogy ezt az anethemát csak egyet-
len Íróasztal mellett mondották ki s az 
anyavármegyében erről tudomással csak az 
öt piezulás székelyek tudnak, kikkel szem-
ben a „szerecsen mosás" igen háládatlan 
feladat kísérlete maradna. 

Nagy leczkét tart a csíkiaknak az em-
lített visszhang a hazafiságból s bölcseleti 
refleksziók kapcsán pompásan kisiiii, hogy 
mekkora nagy hazafiatlanságot követett el 
Csikmegy e, mikor a nevelési alap terhére 
nagyobb összeget indítványozó állandó vá-

A „CSIKI L Á P O l P í Á R C Z Á J A r  i 
Levél Ibolykához. 

189 okt. 28. 
Kedves barátnőm ! 

Tegnapi látogatásom alkalmával oly kedves 
meglepetésben részesített, minóbeu még senki, de 
seDki egész életemben. 

Mintha látnám, hogy maga most tagadólag 
rázza azt a borzos, azt az aranyos kis fejét,  de 
hiába rázza. Tudja, mikor a mama, a tala, a kél 

. bácsi és én körben ültünk s valaki ott csintalanko-
dott, ott repkedett mint valami gyémántos jókedvű 
kolibri. Tudja ? vagy most sem emlékszik ? Pedig 
emlékezhetnék, hiszen még nincs hosszú lmja. No, 

' hát kisegítem én. Az volt az egész, hogy engem ki-
vagy elnevezett „dottor" bácsinak. Jó izüt nevet-
tünk mindannyian, még maga is ; de legboldogabban 
nevettem én, mert nagyon, de nagyon jól esett. 

Milyen szépen is hangzott ez az uj czim a 
maga rózsás piczi ajkain ! A mint kimondotta, tüstént 

.nyújtottam kezemet, hogy elfogjam.  Nem azért, hogy 

.Nem azért, hogy megcsókoljam, mert csókolni csak 
a mamának, tatának és Flórikának szabad ; hanem 
azért, hogy hálából jól megezirogassam. De elkés-
tem. Maga oly gyorsan elröpült mint a gondolat s 

.elrejtőzött a mama köntösének redőibe. 
Nem tudám a szép kitüutetést megköszönni az 

én kis barátnőmnek s e miatt nyugtalanság fogott 
el, még álmaim is lázasok voltak. Hogy e kinos ál-
lapottól megszabaduljak, elhatároztam, hogy a leg-
első kedvező alkalmat megragadom s magát egy 
iszép levéllel keresem fel. 

De melyik lehet az a kedvező alkalom ? 

lasztmány véleménye a plénum által elvet-
tetett. Hát biz az lehet hazafiatlanság azon 
értelemben, mint a tisztelt szomszéd felfogja, 
mérvén a hazafiságot pénzösszegben. Önök 
nevezik a csíkiak felfogását „kufár szellem-
nek" s ime önök akarnak a budvári em-1 

lékkel kufárkodni. Ha Csikmegye egy jó 
összeg pénzt bocsátott volna az önök ren-
delkezésére ezen emlék czéljaira, akkor jó 
hazafi volna, igy pedig leczkét érdemel a 
hazafias felfogások elméletéből? Mondhatjuk, 
hogy gyönyörű Ieczke, azért szidni valakit, 
mert nem adakozik arra, a mire nem akar. 
Mikor igy veszekednek és átkozódnak ránk, 
jut-e eszökbe annak a munkabíró rajzender-
nek az esete, a ki koldul és mert alamizs-
nát nem kap, szitkozódik és átkozódik a 
ház lakójára ? 

Valóságos zsidó fogás, a mit most önök 
elkövetnek Csikmegyével szemben. Istenítik 
a saját törekvésüket s gyalázzák azt, a ki 
nincs egy véleményen önökkel. Mintha csak 
valami 27 kros áru volna az a budvári em-
lék, melyből a ki vesz, az boldogul, a ki-
nek nincs, mondja hogy vegyen, azt ki 
akarják verni még a boltból — a székely 
nemzet boltjából — is. Látszik eljárásukból, 
hogy bizony kevés módjuk és alkalmuk 
volt eddig hasonló hazafias és kulturális 
fellépésekkel a világ elé járulni és olyano-
kat létesíteni, mert távolról sem gyakorolták 
be magukat azon komoly törekvések han-
gulatába, melylyel a sikert szokás biztosítani. 
Ennek a nagy járatlanságnak tudjuk be azt 
a bölcs leczkét, melyet ezen Ügyben sérte-
getve és alaptalan feltevésekkel gyalázkodva 
Csikmegyének adni s e közben Csikmegyét 
a székelység közül kiátkozni maguknak oly 
nagy bátorságot vesznek. 

Azt is legyen kegyes megengedni ne-
künk a kedves szomszéd, hogy tni Csik-
megye jó nevét és hirét épen ugy hivatva 

Természetes, hogy a névnap. És mikor is van 
Ibolyka ? 

Előveszem a Szent Család naptárát, utána a 
Székely Naptárt, majd a Honvéd Naptárt, nézem az 
„I"-t, keresem a „V-nél, most a pápisták között, 
majd a kálvánistáknál, végiil az oroszok során, de 
az az aranyos név, az az ünneplő név sehol, sehol. 
Bosszúsan dobtam félre  mindannyit s igen bölcsen 
elhatározám, hogy Mindenszentek napja lesz a leg-
biztosabb. Akkor nem utasíthatja vissza a köszöntést 
senki. Tetszett a szerencsés ötlet. Aztán nem is volt 
messze, nem kellett sorvadnom a várakozás miatt. 

S imo, kedves barátnőm, el íb jött az óhajtva 
várt ünnep. Ugy tetszik, mintha a nap szebben ra-
gyogna, mintha az ég boldog lakóinak tiszteletére 
ünnepi köntöst vett volna magára. Vagy talán az 
én boldogságom visszasugárzása ez ünnepi derű? 
Ugy van. É11 ürülök, én kimoudhatlanul boldog va-
gyok. S látja, ezt a boldogságot a maga angyali jó-
sága teremtette, mikor BZÍVCS volt engem dottárrá 
avatni. 

Lehet, hogy kicsinylőleg mosolyog az én naiv-
ságomon ; de van is oka mosolyogni, mert maga 
még piczike, élete csak három szép tavasz s igy 
nem is tudhatja, mit jelent az a „dr." De, ha játék, 
szorgalmas tanulás és ártatlan álmodozások közt el-
tölt vagy tizenkét tavaszt, majd akkor sejteni kezdi, 
mily nagy hatalom és titokzatos varázserő a „dr.", 
mely annyit jelent a maga mostani nyelvén, hogy 
„dottor." 

Akkor azt is érteni fogja,  hogy maga az én 
legnagyobb jótevőm. Pedig van nekem olyan jó 
anyám, milyen senkinek sincs a kerek világon ; is-
mertem két nagyanyámat, volt négy nagybátyám, 

vagyunk védelmezni, inig az önök gúnyo-
lódásaival szemben is, mint a milyen hiva-
tást éreznek önök ott Udvarhelyit a saját 
megyéjök kezdeményezésének magasztalá-
sára. Hogy előbbi czikkünk „megrendelésre" 

'Íratott, ezt a csúnya fegyvert azzal fordít-
juk önök felé a lyukas végével, hogy bi-
zony tán önök irnak ilyen .megrendelés"-re 
s azért áll olyan könnyen kezök ügyében 
ez a revolver. A mi lapunkban soha sem 
lehet olvasni olyan leborulásokat és kegy-
hajhászó magasztalásokat, melyből az ilyen 
megrendelést következtetni lehetne, mig a 
tisztelt szomszéd e téren igen-igen sokra 
vitte, kegyeskedjék hát az ilyen titulusokat 
saját jó magának megtartani s ha tetszik 
abban gyönyörködni. Mi ilyen feltevésre 
nem szolgáltunk rá. Különben is várme-
gyénk ezen ügyének védelme közben nincs 
szükségünk ilyen megszorult állapotban hasz-
nálható kifejezésekre. Mi megbocsátjuk önök-
nek, hogy saját vármegyéjük „vállalatát" 
védelmezzék és magasztalják, annyit a köl-
csönösség elvénél fogva nekünk is szíves-
kedjenek elnézni, hogy mi is felszólalunk a 
mi vármegyénk határozata mellett. Ennyit 
várhatunk. Többet nem is kivánunk. 

Mi őszintén és töredelmesen megvalljuk, 
hogy a bölcseségnek még nem emelkedtünk 
azon modern fokára, hogy egyedül és ki-
zárólag csak azt tartsuk jónak és üdvözítő-
nek, a mit mi akarunk, legfeunebb csak 
védjük szerény álláspontunkat. Önök a va-
lódi modern és patentirozott hazafiság ki-
zárólagos hirdetői, mely alapon a csikme-
gyei székelységet egyszerűen kitagadják 
„pénz hiánya miatt", megátkozzák a jövőt 
„pénz hiánya miatt". Ebből csak mi is 
vonhatunk annyi következtetést a „régi nem-
zedék" logikájával, hogy ha „pénzt adtunk 
volna", jó hazafias, jó székelyek és jó szom-
szédok volnánk. 

' nyolez keresztanyám, számtalan barátom és barat 
nőm ; kaptam vásár- és bucsufiába  sok mézes pogá-
csát, kakastéjjel sült karajos kenyeret; adtak jutal-
mul szent képet, tintatartót, szentmártoni peniczi-
Iust, emlékül pedig aranyos monograininot, mikor 
papirosra lett volna szükségem, üres pénzes tárczát, 
mikor egy batkám sem volt, „Borszék" felírással 
szivarszopókát, holott a szivorfüstöt  ki sem állha-
tom ; születésemkor egyik nagybátyám egy szép sü-
tétpej csikóval ajándékozott meg, melyet soha sem 
láttam ; a másik pedig tizenkét éves koromban két 
szép beretvát adott emlékül, de azokat nein rég 
kénytelen voltam a természetrajzi és vegytani la-
boratóriumnak felajánlani,  mert ha Bécsbe küldöt-
tem volna, ugy is csak bot lett volna párjuk. 

Tehát — a mint látja — sokszor volt alkal-
mam az emberek jóságát tapasztalni, do nagyobb 
jót senki sem telt velem mint maga, ki megszaba-
dított kinos álmaimtól. Mert tudja, édes, mikor az 
egyetemre mentem, nem vágyódtam a „dr" után ; 
mikor megjött az ámbiczióm, akkor még nem volt 
tudomány ; mikor némi-nemü tudományra tettem 
volna szert, hiányzott a péuz a tudori értekezés ki-
nyomtatása költségeinek fedezésére;  mikor pedig 
pénzben nem szűkölködtem, akkor bátorságom ha-
gyott cserben. Igy lassankint nyakamra nőtt az idő, 
s miuél távolabb estem vágyam valósulásától, an-
nál többet tépelődtem azzal a szörnyű gondolattal, 
hogy nekem még nincs „dr."-em. Ez a töprengés 
a reális világból átkísért az álmok birodalmába is. 
Oh, ha tudná, hányszor riadtam fel  éjjeli nyugal-
mamból, mikor az az átkozott álomkép kisértett, 
hogy a tudori szigorlaton vagyok. 

Hála a maga rakouczátlan jó ked\éuek, már 
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Rajtunk nem látszanak „a nevelési alap 
kamatai", önökön látszik a kamatok modern 
nevelése, mi ezt készséggel elismerjük an-
nak felemlitésével, hogy önök szerint „tisz-
tességes hangon tartott válasz"-unkra azt a 
„visszhangot" kaptuk, melyre e sorokat vé-
delemmel kellett írnunk. Részletekbe nem 
bocsátkozhatunk, inert utoljára is igaz ma-
rad az, hogy a ki haragszik, annak nincs 

A megyei kozigazsnltisii blz»tl»ág 
illéséről. 

C s i k - S z e r e d a nov. 11. 
Megyénk közigazgatási bizottsága havi ren-

des ülését ma tartotta meg Mikó Bálint főispán 
nr elnöklete alatt, melyen a tagok nagy számban 
jelentek meg s azok kö/.ött hosszabb szabadság 
idejének letelte után a kir. taufelügyelö  is jelen volt. 

Minthogy az egyes szakelőadói jelentések a/, 
ügyforgalom  ismertetésére szorítkoztak, a folyó 
ügyek közül az alábbiakat tartottuk fölemliten-
dökuek. 

Belügyminiszter urnák azon rendeletére, hogy 
a kinevezett anyakönyvvezetök akadályoztatása 
esetén a teendők végzésével megbízandó szomszéd 
anyakönyvvzetükröl részletes kimutatás lesz fel-
terjesztendő, a kimutatás szerkesztése Barialis 
Ágost aljegyzőre bízatott. 

A közigazgatási bizottság szept. havi ülésé-
ben Molnár József  bizottsági tag interpelláeziója 
folytán  a vasutnienlén kiadott italmérési engedé-
lyek számbavételével a íelcsiki főszolgabíró  meg-
bízatván, mai napon bejelentette a bizottságnak, 

a szükséges intézkedések javaslatba hozása végett 
egy 3 tagu bizottságot küldött ki, s egyúttal bel-
ügyminiszter úrhoz az iránti felirat  küldését ha-
tározta el, hogy egy szolgabírónak Gyimesbe 
rendőri közegül való kiküldését engedje meg s 
annak költségeit az állampénztárból folyósítani 
méltóztassék. 

A kolozsvát i postaigazgatóság egy postahi-
vatalnak Gyiuies-Küzéplokou való felállítására  nézve 
a bizottságtól véleményt kérvén, annak szüksé-
gessége kimondatott s egyúttal javaslatba hoza 
tott, hogy a üyirues-Középlokon felállítandó  posta-
hivatal hatáskörébe a Hidegség, görbepataki és az 
alagút keleti nyílásán lévő telepek osztassanak be. 

A törvényhatósági bizottság átirata folytán 
ii megyei közegészségügyi választmányba tagokul 
kineveztetlek : Papp Domokos kir. mérnök, Kiss 
Sándor építő mester és Gözsy Árpád gyógyszerész. 

Málé Péter tekeröpataki jegyzőnek több rend-
lieli visszaélésért állásától való elmozdítását ki-
mondó két elsőfokú  határozat ellen beadott felleb-
bezését a közigazgatási bizottság kebeléből ala-
kult fegyelmi  választmány elutasítani határozván, 
a iiizottság azt tudomásul vette. 

A tusnád-alvégi fürdő  belterületén lévő, a 
brassói gör. keleti román iskola, továbbá Fodor 
Ró/a és Joanovics Rudollné szül. Apor Klára tu-
laidonát képező istállóknak bármily állatok általi 
használatát közegészségi tekintetben elliltó 2 egy-
behangzó határozat ellen beadott fellebbezések 
figyelmen  kivül hagyattak. 

Közhírré tétetni határoztatott pénzügyminisz-
ter uniak abbeli rendelete, hogy a községi bíróság 
előtt folytatott  kisebb polgári peresügyeknek a 

hogy Szentmiliály, Gyímes-Felső-, Középlok és .királyi járásbírósághoz való vitele alkalmával ho-
Bükk községek területén jelenleg ö8-an, részint 
pénzügyigazgatósági végleges, részint csak a pénz-
ügyőri biztos által adolt ideiglenes engedélylyel 
fiznék  italmérést, s ezen kivül számtalan, a regálé 
bériőség által felállított  pálinkamérés áHiltatott 
fel,  melyekben engedély nélkül, titokban bort és 
sört is mérnek, de általában ezen kimérési helyek 
kevés kivétellel vagy rendőri vagy közegészségi 

zandó ítéletek bélyegilletékébe 1 frt  lesz ezután 
lerovandó, melybe a községi bitó előtt már lerótt 
12, esetleg 20 kinyi bélyegilleték bele fog  szá-
míttatni. 

Tudomásul vétetett kereskedelemügyi minisz-
ter urnák ableli leirata, hogy az útadó be npm 
hajtása miatt az illető elöljárósági tagokkal szem-
ben kimondott felelősség  ellen beadandó fellebbe-

szempontból kitogás alá esnek. Azon sajnos ta-'zések közvetlenül a pénzügyminiszter úrhoz lesz-
pasztalatra is jött a főszolgabíró,  hogy a regálé 
bérlők idegen állambeli egyéneket is alkalmaznak 
pálinkamérésre, kik e mellett aztán élelmi szere-
ket is árulnak, miért is az ilyen üzletek bezárását 
elrendelte. 

A főszolgabíró  a rendőri felügyelelet  az egész 
vonal mentén kielégítőnek nem tarlváu, a bizott-
sághoz azon kéréssel fordult,  hogy a csendőrség 
létszámának szaporítása eszközöltessék és a meg-
szaporodott rendőri teendők ellátására egy ható-
sági közeg állandó tartózkodásra kiküldessék. 

A bizottság a főszolgabíró  jelentése folytán 

nek fclterjesztendök. 
Kereskedelmi miniszter urnák abbeli leirata, 

hogy a községi apaállatok beszerzésére előirány-
zott összeg a községi költségvetés tételét képezi, 
a képviselőtestület eme költségek megállapítását 
kimondó határozata elleni fellebbezés  elbírálása 
a törvényhatósági közgyűlést illeti; — továbbá 
a mennyiben az apaállatokat a birtokosság szerzi 
be és tartja, azok beszerzési és tartási költségeit 
maga állapítja és veti ki, az esetben a képviselő-
testületnek az apáállatok beszerzési és tartási 
kédésében csupán ellenőrzési hatásköre van s ezen 

ez után nyugodtan alhatom, mert meg van a sokáig 
szégyennel nélkülözött „dr." doktor vagyok. 

E nagy jótétemény viszonzásául a mai napon 
szívesen üdvözlöm, hiszen ma nevenapja vau, mert 
maga is szent, vagy még több, valóságos angyal. 
Maga eddig is jó kis leány volt, de ha piezi okos 
fejébeu  többször megforgatja  azt a gondolatot, hogy 
a mama és tata mennyit aggódtak, mennyit virrasz-
tottak, mig akkorára nőtt, bizonyosan arra fog  tö-
rekedni, hogy gondjaikat oszlassa, örömeiket szapo-
rítsa. Az én kis barátnőin a boldog szülök aranyos 
beezéje, s gondos ápolásuk alatt lassankint tovább 
fog  fejlődni  ügyességben, erőben és kedvességben, 
de csak ugy, ha figyelmes,  szófogadó  gyermek lesz. 
Mert a durezás, akaratos kis lányból nem ibolya, 
hanem vadesipke fejlődik. 

Most még játszhatik, a mennyit csak tud; de 
ha Antikával és Iíandikával játszik, jó lesz megtar-
tani a három lépés távolságot, különben nem állok 
jót arról, hogy szöszke feje  nem jön kellemet-
len érintkezésbe a kályha párkányával vagy a zon-
gora lábával. Es ha a legnőiesebb elővigyázat mel-
lett is megtörténnék, mint önállóságra törekvése kor-
szakában gyakran megtörtént, hogy el kellene esnie 
s e miatt fájdalmat  érezne, vagy épen folytonosság-
hiányok mutatkoznának, sirja ki magát, de sírásra 
akkordjait lehetőleg vegye az A mollból, hogy a rá-
csos kis ágyban alvó baba fel  ne riadjon. Fájdalma 
enyhítésére elég Ie.;z egy pár ütem és akkor ipar-
kodjék könnyei csatornáit bezárni, mert azokra a 
forró,  fényes,  tiszta gyöngyökre szüksége lesz. Ha 
nem takarékoskodik most, honnan veszi majd fel-
nőtt korában az öröm és a részvét könnyeit? Aztán 

ezt a könny a nőnél védő és támadó eszköz is, de 
maga most nem érti s nincs is szüksége rá. 

A mily arányban szaporodnak évei, ép oly-
mértékben fogynak  el lassankint játékszerei, s he-
lyüket palatábla, könyvek, rajz- és íróeszközök, kötó-, 
himzö- ós \ arrólitk foglalják  el. Kezdetben nehezen 
megy, de lassankint hozzá élesedik lelke az uj élet-
rendhez, megszokja az uj eszközöket s ugy beléjük 
szeret, hogy érettük régi játékszereire szívesen bo-
rítja a feledés  fátyolát, 

S ha majd testben-lélekben fejlődve  mind job-
ban feltűnnek  szépségei, ne legyen azokra hiu, mert 
a szépség nem a mi érdemünk. Legyen szerény s 
óvja gondosan érzelmei s vágyai világát a gonosz-
nak gyenge leheletétől is, mert a szendeség és an-
gyali tisztaság a nőnek legszebb ékességei. 

Most Isten velünk ! Bocsásson meg, hogy be-
cses figyelmét  ily kemény próbára tettem ; mert ki 
ne tudná, hogy az ilyen piezi lányok türelme sok-
kal kisebb, mint jó maguk. Aztán azért is megkö-
vetem alázatosan a kisasszonyt, hogy ily iinuepélyes 
alkalommal a hála nyilvánítása mellett elég merész 
és lovagiallan valók intelmeket és tanácsokat is osz-
togatni. Tekintettel a keresztelés óta küzöttiiuk fenn-
álló ntyafiságos  viszonyra, szabad számítanom kegyes 
elnézésére. 

Egyébiránt a mama, tata, a jó tanitónénik és 
bácsik, a képes és nem képes jó könyvek nagyon, 
de nagyon szép dolgokra fogják  még oktatni, s ha 
maga készséggel nyitja meg kis füleit  a bölcseség 
igéi előtt, akkor boldog lesz, mit szívből kiván 

hálás barátja 
dr.  Tattai  bácsi. 

hatáskörben hozott határozatok fölött  az 1894. 
évi XII. t.-cz. 10. §-ban megjelölt hatóságok ha-
tároznak, kihirdetés végett a szolgabiráknak ki-
adni határoztatott. 

K Ü L Ö K F É I i É K . 
— Madéfalvi  emlék ügy. A madéfalvi 

emlék alapját kezelő sziikebbkörü bizottságnak nmlt 
hó 29-én tartott gyűléséből — az emlék felállítási 
helyének megszerzése tekintetében kikiildüldütt bi-
zottság — minthogy annak két tagja a kiküldetés 
foganatosítására  megjelölt idöbeiini részvételben akti. 
dályozva volt, tekintettel az idő és körülményekre, 
elnök ajánlatára a következő tagokból: li e n e d e k 
István eliiíik, M u r á n y i Kálmán alelnök, M i Ii á 1 y 
Fcrcnez főszolgabíró,  t í e ező Béla k. aljárásbiió í-s 
(.i y ü r g y j a k a b Márton a „Csiki Lapok" kiadó-
tulajdonosa, mint a nagy bizottság tagjaival alakult 
meg, illetőleg egészíttetett ki. Az igy megalakult 
bizottság folyó  hó 10-én testületiig jelent meg Szer-
vizen Zakariás Izsák urnái, hol a bizottság elniiko 
röviden előadván kiküldetésüknek azon ezélját, mely 
szerint az 170 l-ben a madéfalvi  határban a szabad-
ság eszméjéért ártatlanul elvérzett atyáinknak sír-
ján eiry állandó kegyeletes emlék állítása vétetett 
tervbe: s minthogy az elhunytak nagyobb részétiek 
porai köztudomásúlag Zakariás Izsák urnák épen 
azon földrészében  nyugosznak, hol jelenleg három 
kereszt áll fenn  ; tisztelettel arra kérte, liogy azon 
helynek az országút melletti részéből annyit (mint-
egy 400 Qjiíl) mennyi az emlék felállítására  elég-
séges, ismert hazafias  jó indulatából e ezélra őrük 
időkre ajándékozni kegyeskedjék. A nemeslelkü ősz 
férfiu  indulatanak kifejezése  mellett nemcsak a kí-
vánt helyet ingyenesen ajándékba adni megígérte, 
de egyúttal kijelentette azt is, miszerint örvend 
azon szerencsének, hogy ily nemes adakozhatásra 
az ö és családja részére kedvező alkalom nyújta-
tott. A jó hazafinak  ily szép adományáért a bizott-
ság köszönetét fejezte  ki s egyúttal a nagy bizott-
ságnak jóváhagyása reményében azon ígéretet tette, 
hogy ha az emlék pénzalapja megengedi egy any-
nyicska alapot (piiim legotum) a rákosi róm. kath. 
egyházmegyénél leteend, melynek kamatjából min-
den évben olt a helyszínén az emlék kürében az 
ajándékozó családért egy csendes mise szolgáltassék. 
Az ily nemesen gondolkozó családfő  és teljes csa-
ládja iránt nemcsak a jelen, de a jövő nemzedék 
is elismerő hálával tartozik. 

— A megyei t isz tuj i tás . Vármegyénk fő-
ispánja a mini hirdetési rovatunkban láthaló, nov-
ember 30-iki határidővel pályázatot hirdetett a 
törvény értelmében ez év végén üresedésbe jövő 
közigazgatási főbb  tisztviselői állásokra. Eljött te-
hát az ideje, bosry a tisztviselői aspiránsok komoly 
megfontolással  elhatározzák magukban, hogy minő 
állás biztosítására törekedjenek, mert ezen pályá-
zat hirdetéssel kisodort attak eddigi módon gyako-
rolt azon kényelmes helyzetből, hogy a választá-
sok folyama  alatt s azoknak esélyeihez képest ad-
hattak be egyik vagy másik állásra kérvényt. 

— A helybeli postán uralkodott képtelen 
állapotokra vonatkozólag a kolozsvári posta- és 
táviró igazgatóságtól azon szíves értesítést vettük, 
hogy az állapotok megszüntetése iránt intézkedett. 
Ezt megnyugvással konstatáljuk és örömmel vesz-
sziik az intézkedést, mely tényleg foganatot  is 
nyert. Éhez még csak azt óhajtjuk, hogy valódi 
postásnak szi\M.elt humánus postatönökünk egész-
sége mielőbb helyreálljon teljesen, hogy állását 
minél elébb elfoglalhassa. 

— Az első polgári házasság-kötés Csík-
szeredában. Varosunkban Kovács János rendőr-
kapitány mint anyakönyvvezető előtt vasárnap, e 
hó 10 én költeteti ineg az első polgiri házasság. 
A házasulandók voltak László Péter csíkdelnei 
községi tanító és szeredai Barra Vilma kisasszony, 
tanuk pedig llartalis Ágost megyei aljegyző és 
Kiss Dénes körjegyző. Kovács János anyakönyv-
vezető lendületes szép beszédet intézett a házasu-
landókhoz, kiemelve az aktus fontosságát,  s egyút-
tal fölhívta  őket az egyház áldásának igénybevé-
telére, minik megtöitente után az uj pár Csik-
Delnére a plebániális templomba hajtatott, hol az 
egyházi áldásban Bocskor Zsigmond somlyói segéd-
lelkész részesítette őket s intézett hozzájuk alkaln* 
szép beszédet. A házassági frigyet  László Ptter 
házánál gazdag lakoma követte. Boldogságot ki 
váuunk frigyükhöz!  — G y e r g y ó-S z e n t m i k-
1 ó s o n f.  évi nov. 5-én ment végbe az első pol-
gári házasság. Burján Ignácz, a gr. Kun Kocsárrt 
gazd. tanintézetének volt ösztöndíjas kitűnő nö-
vendéke és Köllő Juliánná részesültek az első 
polgári kötésben. Csergő Gyula polgári anyakönyv-
vezető díszmagyar öltözetben végezte a funkeziót, 
mely alkalommal igen szép és hazafias  beszédet 
intézett az uj párhoz, feltüntetve  a polg. házas-
ság magyar nemzeti jelentőségét. Ezen első há-
zasság nagyszámú érdeklődőt vonzott a község-
házához s ugy a diszesen berendezett snyakönyv-
vezetöi helyiség, mint a melléktermek zsúfolásig 
megteltek az érdeklődőkkel. Az anyakönyvvezető 
nemcsak formálisan,  hanem kellő kiemeléssel figyel-
meztette az uj párt, hogy ezzel az egyházi tör-
vényeknek nincs elég téve. A megjelentek zajosan 
megéljenezték az uj párt s a polg. kötést ünnepi 
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méltósággal végző anyakönyvvezetőt. Gy -Szent-
miklóson ez ideig 3 polgári házasig lörtént. 

— Lelkészi fogadtatás.  I m r e Károly 
csikszentgyörgyi lelkész állását t. hó 6-én foglalta 
el, mely alkalommal hívei igen szép fogadtatásban 
részesítették. A község határánál az Akókapunak 
nevezett helyen mintegy 50 szekér várta az ér-
kező lelkészt, hol Madár Antal ny. kir. tivszéki 
biró üd'özölte. A községben egy szép di-zkapu 
volt felállítva,  hol Cs.-Szentgyörgy és Bánkfalva 
községek hívei nevében Brtka'.Tózsef  kántor-tanitó 
üdvözölte az érkezőt hatásos szép beszédben a 
jelenlévő nagyszámú közönség éljenzése között. A 
papi lak udvarán Incze ottani segédlelkész tartott 
beszédet uj főnökéhez,  melyre Imre Károly a lel-
kesült fogadtatástól  áthatva válaszolt, figyelmébe 
ajánlván híveinek az egyetértést és kölcsönös sze-
retetet. Az iskolás gyermekek nevében egy Beke 
Anna nevű kis leányka mondott Istenhozottat az 
uj lelkésznek, ki válaszában kijelentette, hogy a 
népnevelésre kiváló gondot fog  foHitnni.  Este a 
hívek lelkészük tiszteletére mintegy 100 terítékű 
bankeltet rendeztek, mely vidám hangulatban fel-
köszöntüktöl fűszerezve  a késő éjjeli órákig tar-
tott. A fogadtatáson  és banketten az egé-z csík-
szentgyöigy-bánkfalvi  előkelőség részt veit s az 
együttérzésnek ezzel is igen szép tanújelét adta. 
Kívánjuk, hogy a (ogadtatásnál tapasztalt kölcsö-
nös szeretet és egyetéités állandó és taitós ma-
radjon. 

— Telefon-hálózat  felállitása.  A sepsi-
szentgyörgy-csikszeiedai va.-utvonal épitó vállalko-
zói engedélyt nyerhk aua, hogy Sepsiszentgyörgy-
től Csik-Szeiedáig összeköttetésen a szei eda-gyimesi 
hálózattal, a törvényhatósági utmentén elvonuló 
távirda-oszlopukou távbeszélő-huzalt rendezhesse-
nek be. A vármegye alispánja a huzal felállításához 
azon kikötéssel jaiult hozzá, ha az a va>utépítés 
befejeztével  a vármegyének közigazgatási czelukra 
díjmentesen átadatik. 

— Egy szerencsétlen nóptanitó lialála. 
Részvéttel értesültünk esikszépvizi volt taniló I'etres 
Ferenez haláláról, a ki lK8U-tól ]ö02-ig Madara-
son, Ajnádon s legutóbb iSzépwzen, mint sziilö fa-
lujában szolgálta a nevelés-oktatás ügyet, józan és 
takarékos életmód mellett. A megboldogultat egy 
erkölcsi ballépésből származott kellemetlenség mint-
egy 3 évvel ezelőtt megfosztotta  elméjétől s öriiltté 
lett, minek folytán  a nagyszebeni tébulydába került. 
Onnan egy év inulva gyógyultan elbocsáttatott s 
még egy évig tanítással foglalkozott:  de a javulás 
csak látszólngos volt, s ismét vissza kellett a té-
bolydába szállítani. Az év elején a tébolyda igaz-
gatóság megkereste a hatóságot, hogy onnan, mint 
ártalmatlan beteg baza szállittassók és házilag ápol-
tassák, a mi megtörténvén, a joltevö halál október 
hó 28-án könyörült meg szánalmas életén s men-
tette meg öt kínjaitól s nejét a folytonos  aggoda-
lomtól. A megboldogult báróin gyermeket hagyott 
hátra árván, (iyámalyja. Iieeze Klek, testvére I'etres 
Ignácz és sógora legifj.  I>eák Klek díszes temeté-
séről gondoskodtak; koporsójára pedig a szépvizi 
tanitó-tesliilet díszes koszorut helyezett. 

— A csikrákosi iskola ügyében hosszabb 
panaszt vettunk, melyből a beküldő felelősségére 
röviden közöljük a következőket. Rákos és Uö-
röcstalva tankötelesei a görüofalvi  iskolába jár-
nak november 1 töl máju>ig. A legtöbb gyermek-
től az iskola 1 - 2 kilométerre fekszik,  holott 
Rákos község elég iii<'t!o< aira, hogy magának 
külön iskolát állítson és rendezzen be. Most egy 
tanteremben száznál több gyermek van összezsú-
folva,  miből önként következik, hogy a tanítás 
sikere sem lehet valami kitűnő. A panasz a köz-
ségi elöljáróságot okozza, li"gy egy alkalmas is-
kola építése és berendezése iránt nem teszi meg 
a kellő intézkedéseket. A panaszból ezeket a főbb 
pontokat már azon oknál fogva  is jónak láttuk 
felemlíteni,  mert épen Rákoson lakik a felcsiki  fe-
lekezeti tanfelügyelő,  ki ezektl az állapotokat kell 
hogy lássa s ha ugy vannak ezek, azoknak or-
voslása iránt a szükséges lépéseket megtegye. 
Ajánljak figyelmébe. 

— Tüzeset. Oík-Csomortánban folyó  hó 
4-én este 9 órakor az Antal Ambrus községi biró 
e»flre  eddig ismeretlen okból meggyúlt s az a benne 
volt gabna és szénával együtt, valamint egy istállója 
teljesen leégett. Nagyon valószínű, hogy a tüzeset 
szándékos gyujtogatásnak az eredménye, a mi an-
nál feltűnőbb,  mert a megkárosított biró ngy is 
mint községi polgár s ngy is, mint előljáró mind-
eddig közbecsülésben és tiszteletben állott a köz-
ség népei előtt. 

Hogy mennyire valísult ezen óhaj, eléggé ta-
nnaitá ama kedvező körülmény, hogy alig két óv 
múlva már a második kiadást kellett snjtó alá ren-
deznem ; s ez tette lehetővé azt is, hogy a munkii 
idáig 30,000 példányban megjelenhetett. 

Miután ez utóbbi kiadás is egészen elkelt, 
most ezen imn- és éuekkönyvet több, a nép által 
nagyon kedvelt énekkel s képekkel diszite.lt „Szent 
k e r e s z t ut j á"val bővítve újból kiadtam. 

E könyvnek, miként nz előszóban is érintve 
van, '/«"ét az egyházi énekek foglalják  el, melyek-
nek verssorai nem egymásután folytatólag  — mint 
az mostanában, nem elég helyesen, divatossá kez-
dett válni, — hanem rendes versalnkban vaunak 
irva s a többi közt ez az, mi e könyvecskét dus 
tartalma mellett, több más ilynemii munkánál aján-
latosabbá, keresettebbé teszi. 

Kzen iina- és énekkönyv, mely 55 imádságot, 
•23 könyörgést, 1*> alkalmi imát, n keresztalját, 100 
éneket, a sz. uiNe alatti szolgálatot s néhány rövid 
szabályt foglal  magában: egész tartalmát közölni 
fölöslegesnek  vélvén, csak annyit jegyzek meg, hogy 
„imái rövidek, értelmesek és szabatosak ; különösen 
a penitencziatartás szentségéhez való járulás igen 
praktikusan van kidolgozva, mi a tanítónak nngy 
segítségére van." E könyvet, mely különösen ÍZ 
ifjúság  számára vau szerkesztve, ngy a polg. leány-
iskola, mint az algimn., felső  nép- és elemi iskolák 
tanulói is egyaránt használhatják. 

Midőn ezen „ Ő r a n g y a l " eziinü ima- és 
énekkönyvet, mely a mellett, hogy a tanulók kezé-
ben csaknem nélkülözhetetlen ; még karácsonyi új-
évi névnapi, évzáró vizsgái ajándékul is nagyon al 
kalmasnak bizonyult. Főt. papság és a tanítói kar 
figyelmébe  és pártfogásába  ajánlani bátor vagyok : 
bizalommal kérem egyszersmint, hogy annak isko-
lájába leendő bevezetése és tovább terjesztése czél 
jából engemet becses megrendeléseivel niegörven 
deztetni méltóztassék. 

A mű ez idöszeriiit csakis nálam kapható. Ara 
félvászonkölésben  K> kr=00 fillér  (tokkal). Nagy-
mennyiségű megrendeléseknél árkedvezményt bizto-
sitok. 

Gyürgyjakuh  Alárlon, 
az „Őraugyal" kiadó-tulajdonosa. 

S z e r k e s z t ő i izenetels. 
Bolond szerencse. Jűni fog. 
D. S. Csik-Szcntuiihály. Szívna tuilúsitásait kúrjiik jö-

vőre is. 
É rzékeny pap i búcsúzás. A beküldött rövid hir 

alakjálran, a Imcsuzásnak olyan módon való lefolyásáról  azért 
sem adhatnánk liirt, mert azzal az uj hívek közt vetnuk el 
a visszavonás magvait. K/. pedig távoliul sciu lehet szán-
dékunkban, 

Cs. I .-nek Mind-zent. Szívesen osztozunk az iint és 
családját ért veszteség inialli fájdalmaiban  s készséggel el-
hisszük azt is, hogy néhai édes apia józan életii és takarékos 
emlier volt, minek ellet ke/öiével az üli által kifniásolt  hírünk 
sem illette, c-ak egy speiziális rseiliiíl folyó  megtörtént dol-

I got említett tel, mely iiil>áha alkalomadtán igen sok, külön-
| lien ti-ztességes ember néinel\kor liele szokott esni: minthogy 
azonban beküldölt czáfo'atálian  a véletlen halált előidézett 
okok közlését telje en mellőzte s igy az ellenkezőről meg 
nem győzött, nem voltunk hajlandók liiriink közlőjét az ön 
Állal kiváDt és kifijezetut  jelzővel Illetni. 

e. 9 órakor kezdődő nyilt árverésen a 
legtöbbet ígérőnek el tog adatni. 

Kikiáltási ár 1028 forint, melynek 10 
°/o-sU árverezés előtt árverezni kivánók ál-
tal készpénzben leteendők. 

Árverezési feltételek Cs.-Szentgyörgyön 
;i körjegyzői irodában a hivatalos órák alatt 
betekinthetek. 

Kelt Csík Szentgyörgyön, 1895. évi 
november hó 6 án. 
Kánya Imre, Gergely Pé te r , 

biró. kjegyző. 

Sz. 5689—18S5. polg. 

Hirdetmény. 
A csiks/.e: edai kir. törvényszék ezennel 

közhírré teszi hogy a „székely vasutak" czél-
jára C>il<-Zsögöd község halárában kisajátí-
tandó ingatlanokra nézve a kisajátítást elren-
delte s annak foganatosítása  végeit a nevezett 
község házánál megkezdendő s a helyszínén 
folytatandó  tárpyalás határnapjául 1895. évi nov. 
hó 28-ik napjanak d. e. 9 órajat azon hozzá-
adással tűzte ki, hogy arra a kisajátító nevében 
a m kir. államvasutak igazgatóságát, a távolle-
vők és is neretlen tartó/.kodásuak számára gond-
nokul k nevezett helybeli ügyvéd dr. Bocskor 
Bélát, továbbá a kisajátítási összeírásban foglalt 
tulajdonosokat, ugy nem különben az összes 
telekkönyvi érdekeltek't. illetve ezek törvényes 
képviselőit hivatalos fclzeteken  egyénenkint 
megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdeklettek, hogy el-
maradásuk a kártalanítási eljárás feletti  határo-
zat hozata'át nem gátolja s az egyéni kü'ön 
értesítésnek meg nem történte vagy a tárgya-
lásról való elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1695. nov. 

Weér György, Pildner Károly, 
h. elnök. 1—3 jegyző. 

FKIjKLŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T T £ R.*) 
Értesítés. 

A „Ditrói ifjúság"  nevében, Ditróban folyó 
hó 16-án fillérestélyt  rentleznek. Mert nem az 
pgiV<z határozta el, különben is fontos  okaink van-
nak ezen eljárás ellen tiltakozni, kijelentjük, hogy 
mi senkit nem jogosítottunk fel  nevünkben és he-
lyettünk intézkedni. 

Ditróban, 1895. november 10-én. 
A „Ditrói i(jusií<fu  e<jy része. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelőssége' 
nem vállal a Szcrlr. 

Sz. 1744—1895. 1—2 

1 B O D A L O JI. 
Megjelent az „Őrangyal" ez. ima- és ének-

könyv III-ik büvitett kiadása. 
Midiin ezelőtt néhány évvel a Haka János 

csikszentinártoni r. k. kántor-tanitó által szerkesztett 
. Ő r a n g y a l " eziinü ima- és énekkönyvnek elsó 
kiadása az erdélyi püspöki hatóság jóváhagyásával 
— mint az erd. r. katli. irod. társulat VII. kiadványa 
— megjelent: gazdag tartalma s szép kiállításánál 
fogva,  több oldalról azon szives óhaj nyilvánult vala, 
hogy „az a főt.  papság és t. tanítói kar részérói a 
legmelegebb fogadtatásban  részesüljön s minél elóbb 
uj kiadást érjen!" 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság által ezen-

nel közhírré tétetik, hogy a Csik-Szentgyörgy 
község tulajdonát képező, a községtől mint-
egy 6 kilométer távolságra eső Benesol nevil 
erdőrészben Csík vármegye közigazgatási er-
dőszeti bizottságának 43. számú engedélye 
folytán 500 darab kinőtt fenyőfa és pedig 
40 czm. vastagságon alul 11 darab, 40-től 
60 czentiméterig 395 drb, 60 czentiméteren 
felül 94 drb fa Csik-Szentgyörgy község 
házánál vagy esetleg a helyszínén a folyó 
1895. évi november hó 25. napjAu cl. 

Sz 44651-1895. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csík megye felcsiki járásához tartozó 

Gyimeshiikk, Gyimes-Felső- és Középlok 
községekből alakított gyimesi közegészség-
ügyi körben az orvosi állomás betöltendő 
lévén, arra ezennel pályá/.atot hirdetek. 

Ezen állomással 600 frt évi fizetés, 40 
írt lakbér, a pályaorvosi teendők ellátásáért 
kereskedelemügyi miniszter ő nagyméltósága 
által az építés tartamára is engedélyezett 
300 frt mellékjövedelem jár. A községekkel 
és a Gyiinesbükk területén levő fiirésztele-
pek tulajdonosaival egyezség utján megál-
lapítandó látogatási-látlelet és bizonyítvány 
kiállítási dijakon kiviil körorvosa védhimlő-
oltásért és újra-oltásért az országos érvényű 
dijakat felszámíthatja és a bíróságok felhí-
vására végzett szakértői működésekért a 
szokásos dijakat igényelheti. Székhelyén a 
halottkémlést és husszemlét a szabályszerű 
dijak mellett végezni s községeit havonkint 
kétszer beutazni és akkor a jelentkező be-
tegeket ingyenesen ellátni tartozik. A ma-
gán látogatásokra felektől fuvart követelhet. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint az 
1883. évi I. t.-cz. 9. § a értelmében eddigi 
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt 
kérelmüket hozzám 1895. évi deczember hó 
O-ig nyújtsák be. 

A választás Gyimesbiikkön 1895. é v i 
deczember hó 7-en fog megtartatni. 

Csik-Szereda, 1895. november 6. 
i 3 Mihály Ferenez, 

főszolgabíró. 

Szám 418 -1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Népbank végrehajtatónak, alfalvi 
Kiss Márton Dénesné sz. Masryari Biri végrehajtást 
szenvedő elleni 70 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyószentmiklósi kir. járásbíróság) terüle-
tén lévő, Alfalu  község határán fekvő,  az alfalvi 
148. sz. tjkvben foglalt  294. h m . a. 4 fit,  340., 
350 hisz. a 404 frt.  362 i. hrsz. a. 7 frt,  7li15. 
hrsz a. 10 frt,  11120. hisz. a. T frt,  11853. hrsz, 
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a. 4 írt, 1-2691. hrsz. a. 4 fit,  12737. hrsz, a. 
3 fit,  12733/1. brsz. a. 5 frt,  18976/2., 18076. 
hrsz. a. 18 frt,  19853/a., 19927. hrsz. a. 10 trt, 
20214. brsz. a. 11 frt,  20487., 20488. brsz. a. 6 
frt,  26290. brsz. a. 7 frt,  26130. brsz. a. 2 frt, 
37091/2. brsz. a. 2 frt  becsértékli egész ingatla-
nokra az árverést a fennebhi  becsértékekben ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. évi 
deczember ho 17-ik napján d. e. 9 órakor Gyergyó-
Alfáin  községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóaon, 1895. évi aug. 
hó 25-ik napján. 

Kir.járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljliirú. 

Pályázat. 
A csikniadarasi róm. kalli. népiskolánál 

egy rendes tanitói állás, elpAlyázás folytán 
üresedésbe jővén, arra ezennel pályázat hir-
dettetik. Jövedelme: 

1. Fizetése a község pénztárából előle-
ges részletekben évi 300 frt. 

2. G öl tilzifa. 
3. Veteményes kert. 
4. Tisztességes lakás, mely áll: két 

szoba, konyha, kamra és pinczéből. Ezen 
kiviil egy nyári konyha sütővel. 

5. Egy istáló. 
Pályázni akarók kellően felszerelt fo-

lyamodványaikat f.  évi n o v e m b e r 2 5 - i g 
a helybeli iskolaszék elnökéhez küldjék be. 

Az egyházi funkc/.iókban jártasok előny-
ben részesülnek. 

Kelt Csik-Madarason, 1895. okt. 31-én. 
Puskás Tamás sk., 

iskolaszéki elnök. 

Sz. 7 2 6 - 1 8 9 5 . fi. 

Hirdetmény. 
Csikvármegve törvényhatósági bizott-

sága mult okt. íió 24-én tartott rendes köz-
gyűlésében 358. jkvi sz. a. hozott határo-
zatával, a tisztikar megbízatásának jelen év 
végével leendő lejárása alkalmából az 1886. 
évi XXI. t.-cz. 79. §-a alapján az ált. tiszt-
újítás megejtéaérc idei deczeinber hó 19-ik 
napját tűzte ki. 

Felhívom mindazokat, kik választás 
utján betöltendő valamely tiszti állomást e 
törvényhatóságban elnyerni óhajtanák az 
1883. évi I. t.-cz. értelmében felszerelt pá-
lyázati kérvényüket folyó  nOV. lló 30 - ig 
alattirthoz annál bizonyosabban benyújtani 
siessenek, mivel e napon tul elkésve beér-
kező folyamodványok hivatalból vissza fog-
nak utasíttatni. 

Csik-Szeredán, 1895. nov. hó 8. 
Mikó Bálint, 

főispán. 

Sz. 3088 — 1895. 3 - 3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság a községi 

képviselő-testületnek 1895. évi október hó 
4-én kelt határozata alapján közhírré teszi, 
hogy Gyergyó-Szentmiklós község a vadá-
szati jogot a község határterületén 1896. 
jannár l-től kezdve 6 egymást utáni évekre 
évi 33 frt 50 kr kikiáltási árral az 1883. 
XX. t cz. 3. § a értelmében 1895. d e c z . 
lló 5-éll d. U. 3 órakor haszonbérbe adja. 

Árverezők kötelesek az árverés megkez-
dése előtt a kikiáltási árnak 10Q/o át bánat-
pénzül az árverező bizottság kezéhez letenni. 

Erre vonatkozó egyéb feltételek a köz-
ség elöljáróságnál hivatalos órák alatt be-
tekintlictők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-Sztmiklóson, 1895. okt. 19-én. 

Jánosi György, Csergő Gyula, 
ni. bíró. in. jegyző. 

A MAGYAR JELZÁLOG HITELBANK 
képviselősége 

( O S I K M B G Y E B E M ) 

ifj.  Geringer Ferencznél r j 
G y . - S z e n t m i k l ó a w i i . 

a) Földbirtokra 50 évi törlesztéssel T, 40% 
évi részletfizetés mellett. 

b) Ezen évi részletekben ugy a kamatok és 
kezelési, valamint a tőketörlesztési hányad 
is bcnnfoglaltatik. 

c) Előleges 6 havi felmondás mellett a k;;l. 
csöntőke a kikötött lejárati idő előtt is 
részben vagy egészben vissza fizellim", 

d) Kölcsön kieszközléséhez a következő ok-
mányok szerzendők be: 
J. Hitelesített telekkönyvi kivonat. 
2. Kataszteri birtokiv. 
3. Adókönyv. 

Levélbeni megkeresésekhez 20 kros 
vélbélyeg melléklendő. 3_.i 

Valódi páriái gyártmány, eredeti csomagolásban, 
jótállás mellett, orvosi tekintélyek ajánlata sze-

rint teljesen biztos és ártalmatlan. 
Gummi és hallirtlvag tnczatonkint Fredcti cso-

magolásban I — <>.— 
Capottes amrricans (rövid) 2.— <">— 
Párisi női szivacska 2.— 0. -
Irrigitor . . . . . 1.80 5 -
Kredeti pcssarinm oclusiviiiii (Pclipnrus , Mcn-

zinga tanár szerinii vezetővel . l.HO-'-'.óu 
Szab. havibaj elleni kötelék „Diana-Öv" 3.50—5. -

minden hölgynek m-lkiilözhellen ! 
Gyűjtemény uraknak . . 3. 10.— 
10 frtnji  megrendelésnél 10— 15L „ árkedvezmény. Meg-

rendelések pontosan és discrélen eszközöltetnek. 
K l i l i E T I «V. cs&sz- királyi szab. kötszer-

gyártó. 
Budapest, IV. Koronaherczeg-utcza 17. és Páris Rue 

Martelle 39. - Árjegyzék ingyen zárt borítékban. 

H I E D E T L I E 1 T 
A magyar osztálysorsjáték második .osztályának húzása deczember 6-án kezdődik és deczember 14-éig tart. 
Az első osztályban ki nem lmzott o s z t á l y s o r s j e g y e k n e k ezen húzáshoz szükséges megújí tása, minden további jogok 

elvesztésének terhe mellett, november 2(i-ig eszküzlendö, és pedig kizárólag a sors jegyeken jelzet t elárusítónál. 
T e l j e s sors jegyek, melyek az első osztályban nem nyer tek, a második húzásban résztvesznek a nélkül, hogy e z e k 

megúj í tásának szüksége fennforogna. 
Vételsors jegyek a míg a készlet tart és ped ig : egy egész sorsjegy 80 koronáért , egy tized sorsjegy 8 koro-

náért és egy huszad sorsjegy 4 koronáért az ismert elárusítóknál kaphatók, a kik egyszersmind mindennemű felvilágosítással 
szolgáluak. Megrendelésekkel ké r jük ezekhez (nem hozzánk) fordulni. 

Budapest , 1895. november 1-én. M a g y a r O s z t á l y i s o r * j 4 i l é k I g a z g a t ó s á g a . 

Egy Miiiíô e Nvereménvek 
1.000,000 korona nyerhető a legszerencsésebb esetben & w 

az államilag fţ^^l  jóváhagyott 
Magyar osztálysorsjátékon, 

melynek 

nagy nyereményhuzása 
1895. deczember 6—14-ig ejtetik meg. 

Vétel-sorsjegyek: 
1 e g - é s z -iO frt.  1 t ized. 2 frt. 
1 fél  2 0 „ l H u s z a d „ 

(Bistonság okáért kérem a sorsjegyek küldését ajánlott levélben kérni. 
A* ajánlott levél portója fejében  15 kr, nyereményjegysékért 10 kr, össze- -

sen 25 kr fizetendő.) 
Ajánlja és szétküldi a postautalvány ellenében vagy utinvéttel is 

Heintze Károly 

1 Jutalom â 600000 korona = 600000 korona. 
1 nyeremény â 400000 400Q00 
1 ii 200000 20000Q 
1 
1 

â 
li 

100000 
50000 

100000 
50000 

2 îl 20000 40000 
2 îl 15000 30000 
4 li 10000 40000 
10 li 8000 80000 
27 îl 6000 n 162000 

100 n li 200Q » — 200000 
200 n îl 1000 n - - 200000 
1150 B îl 200 n 230000 

20000 n îl 100 n =•= 2000000 1? 
21499 n y e r e m é n y = 4.332,000 korona. 

2—3 Budapest, 
S z e r v i t e L - t é r 3 . s z . 
Sürgöny-czim: Lottoheintze Budapest. f ő e l á r - a e i t ó .  ^ w 4_ . 

MC Hogy a tisztelt közönség különböző számú több sorsjegy birtokában nagyobb nyereménykilátásoklioz jusson, öt vagy enuél több sorsjegy 
bevásárlásánál a sorsjegyeket  egymástól  teljesen e'térő  számokat  állítok össze tetszés szerinti egész, fél,  tized és huszad sorsjegyekből — a fenti  árnkou. 

Nyomatott Caik-Szrrrdilban 1895. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájába!». 


