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CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

Előfizetési  ár: K̂'i-m évre 4 frl. (Külföldre)  U frt. Félévre . 2 frt. Negyedévre 1 frl. licyes lap tini 10 kr. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak, 
Hélycgdijérl külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri csikkek 
I soronként 10 krért közöl-

'j Ütnek. 
XiT' 

Tavasz előtti théma. 
Csak pár nap választ el bennünket 

azon_ időtől, mikor a földmives  gazdák 
újra munkához szedik gazdasági eszközei-
ket, liogy ujult erővel és reménynyel 
munkálják meg az áldott anyaföldet. 

Mert hát mi rendeltetésünk, de tán 
túlságos berendezkedésünk folytán,  föld-
mivelő állani vagyunk és a népjólét vagy 
országos inség attól függ,  beüt-e a termés 
avagy sem ? Ha beüt, akkor a kereskedő 
és iparos is jobban boldogul, mig lia rosz-
szul sikerül, megsínyli azt az ország min-
den polgára. 

Szándékosan mondjuk, liogy csak 
könnyebben boldogulunk a jó termésnél, 
mert legyen a termés bármily kitűnő, azért 
a mostani árviszonyok mellett a földmi-
vesnek fáradságai  és veszélyeztetése nem 
áll arányban a jövedelemmel. Még neliány 
évtized előtt a magyar buza keresett vi-
lágczikk vala, azóta a német píacz a ma 
gas védvám folytán  ránk nézve teljesen 
elveszett. 

A mezőgazdaság ma már nem bajt 
olyan nagy jövedelmeket és bizonynyal a 
föld  fölcsigázott  árában a közelebbi évek-
ben el kell érnie az egészséges ár-fluk-
tuácziót. 

A mezőgazdálkodás mellett egyéb 
gazdaságviteleinket visszaesések vagy for-
mális katasztrófák  érték az utóbbi időben. 

Azt mondják, liogy segíts magadon, 
az Isten is megsegít. És az elkoptatott frá-
zis alatt értik, liogy a kis gazda vegyen 
igénybe okos hitelt. De ezek elfeledik, 
hogy a gazdának csak egyszer van ara-
tása, ellenben a váltót háromszor-négyszer 
kell évenként prolongálni. 

Sötét képet festek,  de ha már meg-
kezdtem, megfestem  egészen. 

Xem csak a földinivelés  nein hoz 
hasznot, hanem az állattenyésztés is el-
vesztette jelentőségét. Marhakereskedé-
sünket nem csak a nagy busbehozatal, 
hanem az állatok között fellépő  betegsé-
gek bénítják, aztán az egyoldalii gazda-
ságvitel. mely sem legelőkre, sem takar-
mánytermelésre nem vet ügyet. A rend-
szabályok, a piaczok elzárolása, az eladás-
nak sokszor lehetetlensége kedvét szegik 
a gazdának, hogy az állattenyésztés ez 
ágával foglalatoskodjék. 

Némi haszonnal jár még a tehenészet, 
a tejtermelés; de ez is csak azoknál, kik 
n vasúthoz közel laknak s az általuk pro-
dukált tejet a nagyobb városokba sziillit-
hatják. 

De azok, kik a várostól távol lak-
nak, a tehenészetből nem meríthetnek 
hasznot, mert faluhelyen  a tej igen ne-
hezen értékesíthető, kis ár mellett is. 
Lehet ugyan a tejet turó és vaj alakjá-
ban értékesíteni, de a müvaj ezeket any-
nyira leszorította, hogy csak világos vesz-
teség mellett lehetne vele kereskedni. A 
rendes tehéntejből készített vaj klgramja 
ma Budapesten 56—60 kr; a vidéki ke-
reskedő mit adhat hát a termelőnek ? Ez 
bénítja meg a tejtermelést, a müvaj, mely-
nek előállításával, a rendes vaj minőség-
ben ugyan nagyon is, de árban nem kon-
kurrálhat. 

Hiszen szép elv az a szabad ipar, 
de annak olyan túlzásait, midőn a legna-

gyobb adóalapot, a földet  sújtja, korlátok 
közé kellene szorítani. 

Földmivelö állam lévén, pártoljuk te-
hát első sorban azt, a mi meg van, és 
ennek a földmivelésnek  felvirágzása  fog 
vezetni az általános nemzeti jóléthez. 

Kétségtelen, hogy gazdasági bajaink 
megorvoslása tőlünk nem függő  tényezők 
jó akaratával érhető el. Ain az is bizonyos, 
liogy mig gazdáink a nuiról holnapra meg-
élés elvével gazdálkodnak, a mint azt a 
patriarchalis időkben eltanulták: addig a 
sajtó rendszer esen közzé fog  tenni ilyen 
és ehhez hasonló, mit sem érő kontem-
plácziókat: gazdasági bajaink pedig meg-
orvosolva nem lesznek soha. Mert gazda-
sági bajainkat a gazdák orvosolhatják meg 
nagy részt. 
Csikinegyc közigazgatási bizott-

ság üléséről. 
C s.-S z e r e d a , márcz. 9. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága rendes 
havi ülését tartotta meg főispán  tir elnöklete alatt 
melyen a tagok elégséges számban voltak jelen. 

A gyűlés folyamáról  a következőket jegyez-
tük föl. 

Az egyes szakelőadók jelentései, melyek ne-
vezetesebb mozzanatokat nem tartalmaztak, egy 
szerűen tudomásul vétettek. 

A folyó  ügyek közül megemlítjük a követke 
zöket: 

A vármegye alispánjának mult évi 152. számú 
határozata, mely szerint a brassói román ajkú gör. 
keleti iskolának, továbbá várdolfalvi  Fodor Róza 
és Joánovics Rudolfné  szül. Apor Klárának a tus-
uádalvégi fürdő  területén lévő istállóiknak állatok 
általi használatát II od fokulag  eltiltotta, az ezen 
határozat, ellen beadott felebbezés  mellőzésével 
lll-ad fokulag  is helyben hagyatott. 

Az építészeti hivatal által a vármegye terű-
leién lévő törvényhatósági utakra folyó  évben szük-
séges fedanyagról  keszi lett, kimutatás és az arra 
17293 frt  70 ki ral megállapított költségelőirányzat 
elfogadtatott. 

Vaslábi Kicsi György és társainak mező-
rendőri kihAgásos ügyben hozott szolgabirósági ha-
tározat ellen beadott felebbezése  visszautasittatott. 

Várady Dénes várhegyi körjegyző azon fe-
lebbezésének, melylyel a megye alispánja álul el-
lene hazugság és megbízhatatlanságért állásától való 
felfüggesztés  mellett elrendelt fegyelmi  kereset alóli 
felmentését  kérte, hely nem adatott. 

Szentkirályi Simon Ádám utbiztos kötelesség 
hanyag teljesítése mellett alispáni határozattal 10 
frt  birságban lévén elmarasztalva, az ezen hatá-
rozat elleni felebbezésével  elutasittalott. 

Ditró község elöljárósága a „Pálkovácsi" 
községi dűlő ut Ditró község határában fekvő  ré-
szének kijavítását elrendelő alispáni határozat el-
len felebbezvén,  e neheztelt határozat annyival in-
kább helyben hagyatott, mivel a Ditró község ha-
tárában fekvő  s az 1890. évi I. t. cz. 48. §-sa 
alapján ezen község által javítani rendelt útrész a 
Szárliegy és Remete községek által fen  tar tolt út-
részek közzé van ékelve, s tekintve, hogy utóbb 
említett községek a szóban forgó  útnak rájuk eső 
részét a közdűlő utak közzé felvették  s azt gon-
dozzák is, Ditró község az ö útrészének a közle-
kedési folytonosság  biztosítása érdekében is köte-
lezendő volt. 

Madéfalva  község képviselő-testületének azon 
kérése, hogy az iskolaépítésre 1887-ben engedé-
lyezett 2500 frt  államsegély részbeni törlesztésére 
fizetni  kellető s 600 frtra  felszaporodott  összeg-
nek részletekben való lefizetése  engedélyeztetnék, 
a bizottság által ajánlólag vallás- és közoktatási 
miniszter úrhoz felterjesztetni  határoztatott. 

Márczius 15-ikI ünnepélyek. 
Csik-Szereda. 

A csikmegyei honvéd-egylet ez évben is már-
czius 15-ikét, miut az 1348—49-iki nagy esemé-
nyek évfordulóját  Csik-Szeredában, 189(3. márcz. 
15-én ünnepli meg a következő sorrendben: 

1. Délelőtt 9 órakor gyülekezés a „Csillag" 
vendéglő előtt. 

2. Zenével való fogadása  a csiksomlyói fő-
gimnázium ifjúságának. 

3. Az ünneplő közönségnek lobogók alatt 
zenekíséret mellett ünnepélyes felvonulása  a róm. 
kath. templomba. 

4. Fél tiz órakor szent mise hallgatás, hála 
adó Isten tisztelet taraczk disz lövések alatt. 

5. Hasonló ünnepélyes visszavonulás a „Csil-
lag" vendéglő nagytermében. 

6. „Himnusz"; énekli a főgimnázium  ifjúsága. 
7. Elnöki rövid megnyitó-beszéd 1818—19-re 

vonatkozólag. 
8. „Előre!" Tóth Kálmántól; szavalja Sán-

dor Vilma IV. polgári oszt. tanuló. 
9. Millenniumi felolvasás  Szász Károly fő-

gimnáziumi tanár által. 
10. „Riadó" Petőfitől;  szavalja Imets János 

VIII. oszt. tanuló. 
11. Titkári jelentés és némi felvilágosítás  a 

honvédek nyugdíjaztatási ügyében s egyúttal titkár 
választás. 

12. „Amidé", induló, szövege Arany János-
tól; énekli a főgiinn.  ifjúsága. 

13. Elnöki záró beszéd. 
Végül bankett. 
Az előkelő nők részére a karzat fentartatik. 

Caik-Sonilyó. 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  ifjú-
sága a tanári testület felügyelete  alatt az 1818. 
márczius 15-iki események emlékére f.  hó 15-én 
(I. u. 4 órakor a főgimn.  rajztermében hazafias 
ünnepélyt tart a következő műsorral: 

1. K ö l c s e y h imnusza . Zenéjét szerzé 
Erkel Ferencz. Énekli a vegyes kar. 

2. F e l o l v a s á s t tart Pap András tanár. 
8. A r e m é n y h e z . Layotta J. „Első sze-

relem" cz. szerzeménye után. Énekli a vegyes kar. 
4. T a l p r a m a g y a r ! Irta Petőfi  S. Sza-

valja Bariba Balázs VII. o. t. 
5. Népda l - egyve l eg . Előadja a kis ze-

zekar. 
6. K o s s u t h L a j o s n a k „A haza védel-

méről" czimü beszédéből. Szavalja Imets János 
VIII. o. t. 

7. A hárs fa .  Irta Schubert Ferencz. Énekli 
a vegyes kar. 

8. P o l i t i k u s nemze t . Irta Reviczky 
Gyula, Szavalja Sántha József  VIII. o. t. 

9. M a r s e i l l a i s e . Zenéje Bayertől. Elő-
adja a nagy zenekar. — Minthogy ebből az alka-
lomból külön meghívók nem bocsáttatnak ki, ez 
uton ajánljuk az intézet ünnepélyét olvasó közön-
ségünk becses figyelmébe. 

A csiksomlyói róm. kath. tanitó-képezde ifjú-
sága az 1848—49-iki nagy események emlékére 
folyó  évi márczius 15-én (vasárnap) délntán 3 
órakor az intézet rajztermében ünnepélyt rendez 
a következő műsorral: 

1. Himnusz Erkel Ferencztől; énekli az 
ifjúság. 

2. Nemze t i da l Petőfitől;  szavalja.Şimon 
Lőrincz III. éves kép. növendék. 

3. Midőn anyám keb lén v i s e l t . . . . 
(szóló), zenéje Nyizsnyai Gusztávtól; énekli Benke 
Lajos Il-od éves kép. növ., hármoniumon kiséri 
Elekes István III. éves kép. növ. 

4. R á k ó c z y n ó t a a k u r a c z énekek-
ből ; szavalja Gál Imre II. éves kép. növ. 

5. D a l s z a b a d s á g Marschner Henriktől; 
énekli az ifjúság. 

C. A n e m z e t h e z Petőfitől;  szavalja Pan-
dur György III. éves kép. növ. 

7. Kedves babám. Irta Lányi, (dnett); 
énekli Petres Gyula III. éves kép. növ. és Both 
Mihály II. éves kép. növ., hármoniumon kiséri 
Antal József  III. éves kép. növ. 
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8. D i r e k t o r i g y ö n y ö r ű s é g e k Földes 
József  kép. igazgatótól; előadja Éltes Lajos III. 
éves kép. DÖV. 

9. E g y v e l e g (szóló); énekli Náni Antal 
III. éres kép. növ., hegedűn kiséri Petres Gyula 
III. éves kép. növ., hármoninmon Botli Mihály II 
éves kép. növ. 

10. Népda l - egyve l eg ; énekli az itjuság 

T A BT Ü O Y. 
Meghívó. 

A csikmegyei hivatalos tanítótestület csiki 
járásköre tavaszi rendes közgyűlését folyó  évi már-
czins hó 14-én Csik-Borzsovában, a községi iskola 
helyiségében fogja  megtartani. A gyűlésre a ». tag 
társakat, a tanflgybarátokat  és az érdeklődőket 
hazafias  tisztelettel meghívom. 

Csik-Szereda, 1896. márczius hó G-án. 
L a k a t o s M i h á l y , 

jfcüri  elaök. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A mnlt gyűlés jegyzőkönyvének felolva-

sása és hitelesítése. 
3. A gyakorlati tanitás megbirálása. 
4. Felolvasás. Tartja: Hieszner Józsefné  pol-

gári leányiskolái igazgató. 
5. Vitatétel a „diktandó irás"-ról. Előadó : 

Búzás János csikajnádi tanitó. 
6. Elnöki jelentések. 
7. Indítványok. 
8. A jövő gyűlés helyének és idejének meg-

állapítása. 
A gyűlés előtt, Va9-től '/»10-ig László Jó-

zsef  borzsovai tanitó gyakorlati tanítást tart a ren-
des tanrend szerint. 

A gyakorlati tanitás Vj9-kor, a gyűlés pont-
ban 10 órakor megkezdetik. A t. tagtársakat tisz-
telettel felkérem  a pontos megjelenésre. 

K Í J L Ö K F É L É K . 
— Püspökök értekezlete. A berczeg-

primás budavári palotájában mnlt hó 28-án püs-
pöki konferenczia  volt, melynek főbb  tárgyát az 
ezredéves Qnnepélyeni részvétel módozatainak meg-
állapítása képezte. A megállapodáshoz képest május 
5-én a koronának a várból a Mátyás templomba 
való átvitelénél a püspöki kart a regnikoláris bi-
zottságban két püspök képviseli udvari fogatokon. 
A koronát a Mátyás templom föajtújában  a püs-
pöki kar teljes díszben fogadja.  Junins 8-án a 
koronának a Mátyás templomból az országházba 
való átvitelénél a regnikoláris bizottságban a püs-
pöki kart ismét két püspök képviseli. A kath. 
népiskolák millennáris emlékünnepe napjáal a kon-
ferenczia  május 17-ét tűzte ki. A konferenczia  ki-
mondotta azt is, hogy a fő  istenitiszteleten szent 
István napján testületileg, palástban, püspök sü 
veggel lesz jelen, s minden szükséges intézkedé-
sek megtételével a konferenczia  a herczegprimást 
bizta meg. 

— Nem lesz a gyimesi határszéli v a s a t 
állomáson szolgabirósági kirendeltség. Csík* 
vármegye közigazgatási bizottsága mnlt évi nov. 
bavi gyűléséből felirt;  volt a belügyminiszterhez 
a vasútállomáson a rendőri teendők teljesítésére 
egy szolgabírói állás rendszeresítése iránt, mire 
nézve a belügyminiszter azon nem remélt választ 
adta, bogy a kérést nem teljesítheti, mivel ezen 
tervezett nj állás illetményeinek fedezésére  a ren-
delkezésre álló hitel elégtelenségénél fogva  pótja-
vadalmazásnak kiadása nem eszközölhető. 

— Vasúti kedvezmény törvényható-
sági tisztviselőknek. Daczára annak, bogy a 
Szapáry-féle  3 §-ból álló törvény a vármegyei köz-
igazgatásra az állami jelleget rá nyomta s ezen 
törvény szentesítés is nyert, még is ezen tisztvi-
selők nem élvezhetik azon kedvezményt, miben az 
állam hivatalnokai vasntoni utazás alkalmával ré-
szesülnek, pedig a közéletnek és az állami igazga-
tásnak agy szólva minden njflge  a megyei, illetve 
közigazgatási tisztviselők vállain nyugszik. A szó-
ban forgó  kedvezménynek a törvényhatósági tiszt-
viselők részére való kiterjesztését indítványozta 
egy határozati javaslattal dr. Rozeuberg Gyula a 
képviselőház e hó ö-iki ülésén, m'nek visszavoná-
sát kérte nyomban a kereskedelmi miniszter azon 
indokból, mert a díjkedvezmények a kormány által 
ma már nem kiterjesztése, hanem inkább megszo-
rítása, sőt élvétele czéloztatik azoktól is, kik ed-

dig azokkal bírtak. Rosenberg visszavonta ngyan 
indítványát, de azt Bessenyei Ferencz, Földváry 
Miklós és Kemény Pál fentartván,  a kérdés sza-
vazásra bocsáttatott és 20 szótöbbséggel elvettetett. 

— Halálozások. A mint részvéttel értesü-
lünk, a brassói róm. kath. főgimnázium  rendes 
tanára, vármegyénk szülötte, Kászonjakabfalvi 
L é s t y á n J ó z s e f  6 heti súlyos betegség után 
folyó  hó 6-án életének 43 és tanárkodásának 20-ík 
évében megszűnt élni. Elhunytát özvegye született 
Kovács Mária. József  nevü kiskorú fia  siratja. Te-
metése folyó  hó 8-án történt meg nagy részvét 
mellett kapn-utezai lakásáról. — P u s k á s Ala-
jos tekerőpataki lelkész életének 54-dik, áldozó-
papságának 29-ik, tekerőpataki lelkészségének 8-ik 
évében, pár heti szenvedés s a haldoklók szentsé-
gének bnzgó felvétele  ntán, folyó  hó 8 án d. u. 
3/(6 órakor az Urban elhunyt. Földi részei f.  hó 
11 -én d. e. 10 órakor fognak  — ünnepélyes gyász-
szertartás után — a tekerőpataki róm kath. te-
metőbe kisértetni, lelkeért pedig az engesztelő szent 
mise-áldozat ugyanakkor fog  a Mindenhatónak be-
mutattatni. Béke lengjen poraik felett! 

— Székely iparosok alkalmazása. A 
kereskedelmi miniszter Csikmegye főispánját  a na-
pokban arról értesítette, hogy a m. kir. államvas 
utak gépgyára és a diósgyőri vas- és aczélgyárba 
január 15-ike óta székely vidéki munkás nem vé-
tetett fel.  A budapesti gépgyárba a jövő hónapban 
több ügyes vasgyalus, vésős és marós lesz felve-
hető; miért is fölhívta  a főispán  urat, bogy a föl-
vételt kérelmezők érdekében, forduljon  a nevezett 
gyárak felügyelő  bizottságához. 

— A gyergyói róm. kath. tanító-egye-
sület millenniumi ünnepsége. Az egyesület 
Csomafalván  tartott gyűlésén megállapította az 
ezredéves országos ünnep alkalmából tartandó 
dísz-közgyűlésének a keretét, a tárgysorozat meg-
határozását a választmányra bízván. A választ-
mány febr.  29-én Gyergyó-Szentmiklóson tartott 
gyűlésén a tárgysorozatot a következőkben álla-
pította meg: A disz-közgyülés május 4 én Gyer-
gyó-Szentmiklóson a községház nagytermében fog 
megtartatni a következő sorozat szerint: 1. Gyü-
lekezés a fenti  napon d. e. 9 órakor a polg. fiú-
iskolánál ; innen felvonulás  testületileg a lat. róm. 
kath. templomba. 2. Ünnepélyes szent mise, mely 
után visszavonulás a községház nagytermébe, hol 
a közgyűlés a következő sorozatban foly  tovább. 
3. Nemzeti ima. Énekli az egyesület dalosköre. 4. 
Elnöki megnyitó. 5. Szavalat, Miklós Kata k. a. 
által. C. Alkalmi történelmi felolvasás.  Felolvassa 
Olajos Farkas egyesületi főjegyző.  7. Hymuus. 
Énekli az egyesület dalosköre. 8. Szavalat Tódor 
Antal által. 9. A tanitó a jövő ezredévben. Al-
kalmi beszéd, mondja Józsa Sándor alelnök. 10 
Szózat. Énekli az egyesület dalosköre. Gyűlés után 
közebéd. 

— A gyergyói gazdakör. A tavasz kö-
zeledik s a gazdakör szeretné megkezdeoi műkö-
dését; a tagok érdeklődéssel tudakozódnak a meg-
állapított alapszabályok sorsa felől.  Az elnökség 
ezen az uton is tudomásukra hozza, hogy az alap-
szabályokat mult év november havában miniszteri 
megerősítés végett beterjesztette az illetékes ható-
ságnak, de ez ideig még nem érkeztek vissza s 
ezen körülmény egy ideig minden jó akaratot és 
munkálkodást megakaszt. 

— Szerencsétlen véget ér t inult hó 
20-án Opra Mihály csikszentdomokosi molnár 7 
éves fiacskája.  A kis Mihályka szülei távoli He alatt 
— u-.it akart, mit nem — a működéiben evő víz-
kerék köiűl valamit mesterkedett; egyszer a jég-
sikos csatoma lábai alól, ü meg a föld  színéről 
tűnt el. Csak később vették arra járó emberek 
észre, bogy a kerék és csatorna vastagon jegese-
den falai  közé emberi alak van beszorulva; ki is 
szabadították azonnal a szerencsétlen gyermeket 
rettenetes helyzetéből, de már eszméletlen volt s 
a szülők mire haza érkeztek már csak halálos 
ágyán találkozhattak gyermekükkel. Az alól csapó 
kerék küllői közölt talált farudacska,  mely a ke-
reket tovább forgásában  megakadályozta, valószí-
nűleg a gyermek kezéből esett oda, mi ha igy 
nem történik, akkor a jeges kerékből húsvágó 
gép lett volna. A szomorn esetben legkülönösebb 
az, bogy az apa a temetés nap estéjén a saját 
házánál tánczmulatságot rendezett. 

— Tüz. Kászon-Altizen mult hó febr.  28-án 
Pataki Ferencz csűrét ismeretlen tettes éjjel '/»'2 

órakor meggyújtotta s a benne levő takarmánynyal 
együtt elégett s maga a tulajdonos is marhái meg-
mentésekor súlyos égési sebeket kapott. Midőn az 
emiitett épület ugy félig  leégett, az ott levő bá-
muló közönség (nem tűzoltó) íVmét tüzet kiált s 
épen akkor gyújtották fel  k.-impéri Orbán Antal 
csűr-istállóját, mely szintén a benne levő takar-
mánynyal elégett, ezek megtörténte után mindenki 
nyugodt volt, gondolva, hogy a gyújtogatás egy 
darabig megszűnik; de nem, mert mindjárt f.  hó 
2-án éjjel 11 órakor k.-feltizi  András Antal csűrét 
gyújtották meg s ez is a benne levő takarmány-
nyal együtt leégett. A kár a három esetben 1000 
frtra  tehető. Ezeknél f.  hó 5-én éjjel valamivel 
csekélyebb történt, mivel k. feltizi  Balázs Antal 
házát akarták meggyújtani, illetve meggyújtották, 
de az ott czirkáló bakterek észrevették s megol-
tották. Ezen bűnesetekben a tettest kipuhatolni 
nem sikerűit s ez tovább is igy megy, ha a fel-
sőbb hatóságok Nagy-Kászonra nézve valami kény-
szer szabályokat külön nem hoznak be. Most mái-
minden 2-ik éjjel talpon lessük a harangok félre-
verését s azt, hogy melyik jámbor gazdát fosztja 
meg egy-egy gazember házától vagy csűrétől. Ha-
ladunk a korral. 

— Szülői gondatlanság. Gyergyó-Aüalu-
ban Gyarmati Sándor gazdaember József  nevü In 
hónapos fia  f.  hó l-én áldozata lett a szülők gon-
datlanságának, kik egyedül hagyván őt a házban, 
gazdasági dolgaik után láttak. Ezalatt a kis gyer-
mek a cserepes alatt mászkált a tüz körül s itt a 
forró  vízzel tele lévő fazekat  oly szerencsétlenül 
döntötte magára, hogy testét nagy részben lefor-
rázván, sebeiben másnap meghalt. A gondatlan 
szülök ellen vizsgálatot indítottak. 

— Levelek czimzése. A kolozsvári posta-
és távírda igazgatóság a következőkre figyelmez-
teti a levelező közönségei: Budapest székes fő-
város területére szóló levelezések gyors kézbesí-
tését felette  hátráltatja azon körülmény, hogy u 
levelezések czimzése hiányos. A cziiniratban ugyanis 
legfeljebb  az utcza és a házszám vau feltűntetve, 
holott s levelezések gyors szétosztása és kézbesí-
tése érdekében igen kívánatos, hogy a c/.imiratban 
a közíga/gatá>i kerület (I—X-ig) az emelet és 
ajtószám is ki legyen tüntetve. A levelező közön-
ség érdekében a budapesti posta- és távirdaigaz-
gatóság elrendelte ugyan, hogy a budapestre ér-
kező mozgó porták a székes főváros  területére 
szóló levelezéseket közigazgatási kerületenkint 
dolgozzák fel,  hogy ilykép azoknak a főpostahiva-
tálnál levélhordói kerüleleiikint való feldolgozása 
gyorsittassék, ezen intézkedés azonban a gyakor-
latban ép a fennebb  jelzrtt hiányos czimzés kö-
vetkeztében nem jár a kellő eredménynyel. A t. 
levelező közönséget tehát saját érdekében is fel-
kérem, miszerint a Budapestre intézendő s itt kéz-
besiteudő levelezéseinek czimiratában az utcza és 
házszámon kivül még a közigazgatási kerületet, 
valamint az emelet és ajtó számot is kiírni szíves-
kedjék, például: 

Horváth  Kúlniún  urunk 
Itiklapesteu 

IV. Kuruniilli'rrzt'ir-llU'ga 
M. !>z. 1. l>. üjh'i. I 

— Értesítés. A közeledő húsvéti ünnepek, 
valamint az iskolai évzáró Vizsgálatok alkalmából 
tisztelettel értesítem a ft.  papságot, t. tanitó ura-
kat és érdeklődő közönséget, hogy „L u r d i 
g y ó g y b a l z s a m vagyis kilencznapi s más áj-
tatosságok, imák és énekek a lurdi szeplőtelen 
szent szűz tiszteletére" czimü iinakönyvem, mely 
a kilencznapi ájlatosságon kivül igen szép reggeli, 
déli, evés előtt és utáni, estéli, kétrendbeli mise, 
gyónási, az oltári szewts4g imádására, Jézus leg-
szentebb szivének tiszteletére irt imákat, litániá-
kat, a négy antifonát,  a szent olvasó titkait, ke-
reszlutját, röpimákat, sok mise s más az év min-
den szakára való vállogatott énekeket tartalmaz. 
Megrendelhető Vitos Mózes nyug. lelkésznél Csík-
Szentkirályon és Csik-Szeredában Györgyjakab 
Márton kereskedésében. A 250 lapra terjedő szép 
imakönyv ára kötve 1 korona v. 50 kr és fűzve 
40 kr. (Tömegesebb megrendeléseknél bérmentve. 
Sacerdotibus ergo sacra, etquidem 2 exempl. pro 
3. sacris. is adhatom. Napjainkban a Mária-knltusz 
emelésére igen nagy szűkség van. Ezen imakönyv 
pedig különösen arra van szánva. 
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— A gy.-szentmiklósi polgári olvasó-
kör f.  márczins bó 1-én tartotta évi rendes köz-
gyűlését, mely alkalommal, az 1896. érre tisztvi-
selökül a következők választattak meg. Elnöknek : 
Eránosz Bogdán, titkárnak: Sántba Altiért, pénz-
tárnoknak : Urmánczy Vertán, könyvtárosnak : Ka-
rácson Alajos. Választmányi tagoknak : Blága Imié, 
llamnetzki József,  Angi Mihály, Todor Antal, Ur-
mánczy Imre, Lázár Viktor, Zöld András, Biró 
Kndre, Benedek Sándor, Eránosz Jáno-i, F.ránosz 
Miklós, E. Deér Kálmán, dr.Sántha Albert, Szász 
Lajos, Csergő Gyula, Vákár Lukács. Póttagoknak : 
Orel Dezső, Lukácsfy  Zakariás, Popovícs Dezső, 
Fülöp Ignácz. A pénztár állása az 1805. év végén 
439 frt  97 kr. A könyvtárban pedig 204 mü van 
297 kötetben. 

— A osiktaptoczai műkedvelő-társulat által 
1HÍH). évi febr.  17-én rendezett szini előadással összekötött 
farsangi  mulatságról van szerencséin a követ kezökben be-
számolni. Összes bevitel 108 fit  110 kr, kiadás :tr> frt  43 kr, 
tiszta jövedelem tehát 73 frt  47 kr, mely az iskola alap ja-
vára átszámoltatott. Kz alkalommal fclulfizettek  : Kászonimpéri 
Balázs I.ajos 9 forint,  szenttamási Bara Jánoi 1 forint,  Szász 
Sándor gyimesraKottyási lakos 1 forint,  madéfalvi  Császár 
Nándor Un kr, caicsoi Koncz Tamás, taploczai Vargyas Ist-
ván és szépvizi ifj  Kornís János öo —50 krt, fut  Kovács 
Mihály és .Scffer  Kdvard 40 - 40 kr, csícsói Lakatos Károly 
Búzás József  és Tompos Károly 30 30 krt, Bálint Ferencz 
és Pzabn János -0 20 krt, t'sedő Antal és Miklós líóza 
10—10 krt, szeredai dr. Fejér Anlal ügyvéd tíO krt és végül 
Almási Zsigmond csendőr főhadnagy  5') krt, fiit.  szenkovits 
Albert 1 frt.  Fogadják a nemes szivii felultizetők  cs műpár-
tolók, a szent iigy nevében e helyen is szíves köszönetünket. 

— Számadás és köszönetnyilvánítás. F. hó 16 án 
a esikszépvizi műkedvelő társulat által a „temetkezési segély-
egylet" pénztára javára szini előadással egybekötött tánczes-
tély renilcztctett, melyből összesen bevétetett 100 fit  HU kr, 
kiadás volt 55 frt  22 kr. Tiszta jövedelem tehát 45 frt  ö8 kr. 
Feliilfizettek  : Szász István, Bálinlh Lázár ("zrntraiklós) 1 frt 
20 1 fit  i'O kr, Végli Ferencz mérnők 1 frt,  Deák Dénes, 
Potoczki Pál Szereda, Jakab Ödön Szereda, Nagy István 
Szereda, Fejér Miklós l - l frtot,  Biró János HU krt, György 
Borbála (!0 krt, Zállukál Gyula Szcntniiliály, Császár Joákím, 
Deák Lk'k, Kszenyei Mihály, Dobál Gergely, N. N. 50 - 60 
kr, Oláh Károly Szentiniklós, Havas József  40 - 40 krt, Szat-
mári Domokos, Stiihlmliller Antal 30—30 krt. X N., X N. 
20— 20 krt. N. N. 10 krt. Fogadják e helyen a ncmesszivU 
adakozók az evyletnek hálás köszönetét. Hasonlóan meleg 
köszönet mondatik a szereplő s cmélyeknek s különösen 
Szabó Ferencznek, Kohn Mórnak és Kántus Eleknek, kik ez 
ügynek mozgató erői valinak, s ugy szintén Bartlia István 
tanitú urnák, mint rendc7.őnek, ki lankadatlan buzgalma áltál 
nagy befolyással  volt az előadás sikeritéséhez 

— Olvasókőri táncsestély Tölgyesen. A szoká 
sos tánczesti'lyét az idén is a tölgyesi olvasókör február  U-én 
megtartván, az ige» jól sikerült, mit ig-i/ol azon körülmény 
liogy egész estén a szentmiklósi Miiller zenekarinak szabá-
lyos játéka mellett kedélyesen mulatott a megjelent ifjúság: 
a négyeseket 28—80 pár tánczolta, s az olvasókör javára 
tiszta jövedeieni maradt 54 (ötvennégy) frt,  melyhez fcliilfi/e-
téseikkel jáiultak: Török Antal i(l •'! frt,  Engel József  2 frt 
60 kr, dr. Lázár János, Zakariás Lnkács, Miililfay  Sándor és 
Lázár Véri 2 -2 írtial: Miklós Antal és llaszán Machmed 
1 fit  60 — 1 fit  ön kr, Simon Salamon 1 frt  14 kr, Ferenczi 
Károly, dr. Tiltscher Ede, Vákár Lukács, Mátyás Albert, 
Keresztes Antal, Kovács Ignácz, Nisszel Lörincz, Lázár Manó, 
Strnl Mihály, Sinilovics Zélíg, Lenczcr Lipót, Kun Illés, Ur 
ziciánu János, Balogh Lajos, Roth Albert és fiúin  simon 1—I 
forint,  Várterész Bogdán, Dobribán Jakab, Dobribán Péter, 
Pászk Ábrahám, Görög Gyula, Strul Móricz, Gencsí János, 
Pap József,  linó Béla, id. Csató István, Miinckc Pál és ifj 
Török Antal 50 -.~>u kr, Gál Vincze, Benedek András és 
Elekes János 20 - 20 kiral s igy tesz a fulüllízctés  40 frt 
24 krt. Miért fogadják  az Olvasókör hálás köszönetét. — 
Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 

— Nyilvános nyugtázás. A Eyeriryószent 
miklósi ipnros bálon 1890. év február  Hi-án feliil-
fizették  : Angi Mihály 3 frt,  Orel Dezső 70 kr, L'r 
máuezi Vertán CO kr, Todor Antnl &0 kr, Dombnch 
Antal 40 kr, Kari József  30 kr, Buslig (iyula, Kris-
tófi  Antal 20—20 kr, Kuncz Kornél, Deér Vcnczel, 
Lázár Viktor 10—10 krt. Fogadják a feliilfizetók 
az ipartestület liálás köszönetét. 

— Az Ezeréves Magyarország és a 
milleniumi kiállítás czimü Laurencic Üyula 
kiadásában megjelenő diszmü 5-ik, kiválóan szép 
füzetét  vettük. Magyarország természeti szépségeit 
még hazánkban is oly kevesen ösmerfk,  liogy őszinte 
örömmel kell hogy fogadjuk  azokat az irodalmi mü-
veket, a melyek különös súlyt fektetnek  arra, hogy 
ezeket a gyönyörű vidékeket bemutassák. Az idegen, 
ki Magyarország határait annak bármily pontján át-
lépi, bámulva áll meg, hogy elmerüljön a táj pom-
pájának szemlélésében s bizonyára elgondolja, mily 
gazdag lehet ez az ország természeti kincsekben, 
ha már a bejárat ilyen fönséges.  A miudeuható ter-
mészet örökkévaló szépségeiben Magyarország leír-
hatatlanul gazdag s midőn e füzet  gyönyörű repro-
dukezióit nézzük, eszünkbe kell hogy jusson koszo-
rús költőnk szózata: „Hazádnak rendületlenül . . 
Lapunk tere nem engedi meg, hogy minden egyes 
képről hosszabb ismertetést közöljünk s igy csupán 
azoknak röviden való megemlítésére szorítkozunk. 
A c s o r s z t y n i s z i k l a sor Galiczia határán cso-

daszépségével lebilincselő látványt nyújt. A t o r d a i n 
h a s a d é k három részben bemutatott reprodukeziója 
a természet alkotásának remekét képezi. T ö r c s-
v á r, a Bárczaság legszebb vidéke. 15 á r t f  a f  ii r d <í 
a hazai gyógy fii  rdök leghíresebbje iirök szép feny-
veseivel a a csodával határos forrásaival  a szenvedő 
emberiség reménységét képezik. I' n g v á r látóké-
pének szemlélésénél a honfoglnlásnak  történetileg 
érdekes része jut eszünkbe, a mennyibuu vára már 
a magyarok bejövetelénél erősség ' volt, a melyet 
Árpád ellenállhatatlan seregei a diadalmasan bevo-
nuló magyarok vettek be. A s z I u j j u i k a s z k á-
d o k n remek vízesésekkel a Karszt bámulatos szép-
ségeit tünteti fel.  T o r o c z k ó v á r o s a az előtér-
ben az ottani népviseletben bemutatott lakodalmas 
menettel, érdekes látvány. A fő-  és székváros képei 
köziil: a Duna-korzó palotusornival, a Császár és 
Lukács-fiirdök,  a Mugy. kir. államvasutak nrkádpa-
lotája, a Miicsarnok, ujabban l'lastieon és a zene-
akadémia palotája fönséges  pompája a főváros  épí-
tészeti remekeinek. Az ezredéves kiállítás három 
képe: A kereskedelem-, pénz- és hitelügyi csarnok, 
a kiállítási falu  temploma és házai és az erdészeti 
csarnok méltó folytatása  az előző füzetekben  bemu-
tatott kiállítási építkezéseknek. ICzek vannak hivatva 
az érdeklődést a kiállítás iránt már most felkölteni, 
mintegy vonzerőt gyakorolva minden nemzet népeire. 
Csak jöjjön cl hozzánk a franczia,  angol, olasz, né-
met és valamennyi, a ki saját nemzetének nagysá-
gára büszke és bámulja meg ezredéves fennállásunk 
megünneplésére létesült kiállításunk csodáit, hatal-
mas nemzetünk nagy életrevalóságát, az emberi fej-
lődésnek ezen impozáns megnyilatkozását. — Meg-
rendelhető Uyörgyjakub Márton könyvkereskedésében. 
„Az Ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállí-
tás" egyes füzeteinek  árn 40 kr, tehát az egész 12 
füzetből  álló diszmü csak -1 frt  80 krba kerül. 

— Uj találmány. A mesterséges világítás terén a 
legnjabb, ugy a világítás fényerejére,  mi>it a szemre jótékony 
és egészséges hatásánál fogva  is előnyös a „Magyar Gáz-izzó 
fény  részvénytársaság" (Uudapest, arany kéz-uteza 6. sz ) sza-
badalmat képező s p i ri t u s z-i z z ó-f  é n y l á m p a, mely 
a jelenkor legjobb és legtökéletesebb világító eszköze: alkal-
mas magánlakások, irodák, vendéi lók, szállodák stb. megvilá-
gítására. Ezen uj találmányit lámpa előnyei, hogy a lámpa 
nem fiistől,  nem kormosodik, semmiféle  tisztogatást nem igé-
nyel, hőséget nem áraszt, a világítás k Itsége pedig teteme-
sen olcsóbb, mint a petróleumé. Világító lángja tiszta fehér, 
hasonló az ezen társulat által forgalomba  hozott mesésen fé-
nyes sikert aratott Auer-féle  gáz-izzó fényhez  A spiritusz-égő 
minden legalább 15,u égü nagvságu petróleum lámpára al-
kalmazható, valamint nagyold) iirterü petróleum lámpágra is, 
s a teljes berendezésű égő, azaz izzótest és cylinder mindössze 
csakis 0 fnba  kerül darabonkint. A világító készülékek te-
rén nagy fordulatot  fog  ezen uj találmány előidézni, mert 
mindenki inkább ezt az olcsó és e mellett tiszta világító 
módúéért fogja  előnyben részesíteni, mely a s?ol>a levegőjét 
nem rontja meg bűzzel. A hazai mezőgazdaságra is nagyon 
elöuyös tog lenni ez a világitisi módszer, mert az bizonyos, 
hogv ez á tal a spiritusz fogyasztása  tetemesen fog  emelkedni, 
ezzel pedig a spiritus gyártása. — Budapesten már számos 
előkelő családnál van használatban ezen uj találmányú lámpa, 
ezek között megemlítjük Szapáry Gyula gróf,  f'sáky  Albin 
gróf,  Tisza Lajos gróf,  Teleky grófné,  Kovács tanár, számos 
országgyűlési képviselő és más kitűnőségek, kik ezen nj ta-
lálmányú világitási készüléket kitűnőnek találták és a leg-
nagyobb elismeréssel nyilatkoztak róla. — Ezen lámpák, me-
lyek minden robbanástól mentek, megrendelhetők Budapesten 
„Magyar Gáz-izzó fenv  részvén. társaság" raktárában, arany-
kéz-uteza i>. sz., továbbá O wald Károly és Társa, Andrássy-
nt 14 és Mumlt Miklósnál, fürdő  utcza l<i. sz - A „Magyar 
gáz-izzó-fény  részvény-társaság" ezen uj találmány terjeszté-
sére képviselőket elfogad  az ország minden városából. 

— Köhögés, rekedtség és elnyálkásodás 
ellen régen ismert háziszer a pemetetu. Ezen fű-
nek kivonatából Réthy Béla b.-csabai gyógysze-
rész ezukorkát készít, melyben a pemetefű  méltán 
dicsért hatásossága kellemes ízzel párosul. A pe 
meteíii ezukorka minden gyógyszertárban kapható 
Egy doboz ára 30 kr. 

— Testegyenószeti müintézet. Keleti J. czég, 
Budapest, IV., Koronaherczeg-nUza 17., az eddigelé sérvkő-
tők és betegápolási eszközök készítésére létező gyá-
rán kivül egy nagyszabású, a modern technikának teljesen 
megfelelő  műhelyt nyitott, Budapest, IV., Bostóly-utcza 
(Károly-laktBnya 15.) melyben orvossebészeti aczéláruk, 
testegyenószi készülékeket, Hessing-rendszerü elismert 
müderékfüzök,  nyújtó- és járógépek, műlábak és mü-
kezek, valamint minden e szakmába vágó aczéláruk, villany-
gépek, kötőszrrck stb. készíttetnek Szenvedők, kiknek ily 
készülékekre szükségük van, felkéretnek,  szíveskedjenek fenti 
czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni 
Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készü-
lékek havi réssletekre adatnak. Ismételadóknak enged-
mény. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgálás, legjutányo-
sabb árak. 5 " 1 0 

Szám 222—1896. 
vb. 

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

r.-c.z. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 
3ío. p. számú végzése következtében Nagy János 
javára Szűcs György gyimesi lakos ellen 450 frt 
s jár. erejéig 1896. évi január hó 18-án foganato-
sított kieíégitési végrehajtás utján lefoglalt  és 1626 
frt  4 krra becsült bolti áruczikkekből álló ingó-
ságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 81., 134., 135., 136. 1896. számú végzése 
folytán  584 frt  tőkekövetelés, ennek 1895. évi 
november hó 17-ik napjától járó ó°/0 kamatai és 
eddig összesen 125 frtban  bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig Csik-Gyimesbükkön leendő 
eszközlésére 1896. évi márciiushó 23-ik napjának 
délelőtt II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1895. évi márczius hó 
5-ik napján. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

FELELŐS 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. 
X Y I L I I É R . * ) 

Folyó hó 2-ról kelt s Szatmárott nevemre 
postára tett levél n é v t e l e n íróját ezennel gyáva, 
nemtelen és hitvány gazembernek nyilvánítom mint 
olyat, ki orvul támad s gálád módon más ember-
nek magán ügyeibe avatkozni elég aljas. 

Csik-Szereda, 1896. márczins 7. 
Bogády  Gyula. 

•) E rovat alatt megjelentekért Bemmi felelősséget 
nem vállal a 

Sz 790—1896. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentmiklós község tulajdonát ké-

pező', S/.épviz község határában fekvő,  Nyi-
Icnk-Koknjzás északa erdőrészben az épü-
lés alatt «álló vasútvonaltól mintegy 8 kim. 
távolaágra, 10 k. holdon található törzsön-
kénti felvétel  utján nyert mintegy 2000 
köbméter fenyőfa  tömeg í. évi mávczins 
20-án nyílt árverésen el fog  adatni Csik-
Szentmiklós község hivatalos házánál. 

A kikiáltási ár kétezer (2000) forint. 
Erről árverezni kivánók oly megjegy-

zéssel értesíttetnek, hogy az árverési felté-
telek alattirt Hzolgabirói hivatal és Csik-
Szentmiklós község elöljáróságánál, az er-
dőre vonatkozó bővebb felvilágosítások  pe-
dig a csíkszeredai ni. kir. erdőhivatalnál 
szerezhetők meg. 

Csik-Szereda, 1896. február  14-én. 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 

Cs.-csatószegi elöljáróságtól. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága részéről köz-

hírré tétetik, hogy a Csztószeg község tu-
lajdonához taitozó egy jó forgalmú  2 k ő v C 
liNztelff  v i z i m a l o m s ezzel szemben 
egy n j fiiréNX  m a l o m a hozzá tartozó 
gazdasági épületek és 1260 • ö l területű 
kert és kaszálóval együtt 6 egymásutánt 
évekre folyó  évi tuárezius hó 25 én dél-
után 2 órakor Csatószeg község házánál 
nyilvános árverés utján haszonbérbe adatik. 

Egy évre kikiáltási ár 160 frt. 
Árverezni szándékozók kötelesek a ki-

kiáltási ár lO°'o-át. készpénzben az árverés 
megkezdése előtt az elöljáróság kezéhez le-
tenni. 

Az árverési feltételek  naponta a hiva-
talos órákban délelőtt a község házánál meg-
tekinthetők. 

Csik Csatószeg, 1896. febr.  28. 
Busz János, Erőss Antal, 

kjzö. 2—2 biró. 
A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 841 — 1896. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak 2047 lelket szám-

láló nagyközségben ft  jegyzői állás ürességbe 
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lévén, annak betöltésére ezennel újból pá-
lyázatot hirdetek s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy az 
1883. évi I. t.-czikk C. §-ban körülírt mi-
nősítésről szóló oklevéllel, honossági és er-
kölcsi, valamint eddigi szolgálatukat igazoló 
bizonyítványokkal felszerelt  folyamodványai-
kat hozzám 1896. évi márczius 15-éig 
bezárólag adják be. 

A jegyző javadalmazása évi 400 forint 
fizetés,  természetben lakás, 50 forint  irodai, 
25 frt  utazási átalány és a magán munká-
latokért szabályrendeletig megállapított 
dijak élvezete. 

Gy .-Szentmiklós, 1896. febr.  14-én. 
Nagy Tamás, 

3 3 föszolgabiró. 

3—3 
Szám 6723—1895. 

pöíg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

birré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Szereda város határában kisajátított ingatla-
nokra nézve a kártalanítási eljárást elrendelte s 
annak foganatosítása  végett a kir. törvényszéknél 
megkezdendő és a helyszínén folytatandó  tárgya-
lás határnapjául 1896. évi márczius hó 14. napjá-
nak d. e. 9 Óráját tűzte ki azon hozzáadással, 
hogy ezen a határnapra a kisajátító nevében a m. 
kir. államvasutak sepsiszentgyörgy-csikszeredai vo-
nala építési felügyelőségét  a távollevők és isme-
retlen tarlózkodásuak számára gondnokul kineve-
zett dr. Bocskor Béla ügyvéd csíkszeredai lakost, 
továbbá a kisajátítási összeirásbau foglalt  tulajdo-
nosokat, ugy nemkülönben azok törvényes képvi 
selőit hivatalos felzeteken  egyénenkint külön meg-
idézte. 

Figyelmeztetnek az érdekellek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges 
határozatot nem gátolja és hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról elma-
radás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből 
Csik-Szeredán, 1895. decz. 31-én. 

Gyárfás  László, 
elnök. 

Koncz Károly, 
jpgyzü. 

Kisküküllő és nyárádmenti borok: 
1895. évi termés litere 20 kr. 
1894. 23 kr. 
1892. 25 kr. 
1890. „ 30 kr. 

Árak vasútra feladva,  hordó nélkül vannak 
számítva. 

Székely-Keresztúr, 1896 febr.  28. 
„Szeszes italokkal kereskedő 

2 —3 részvénytársaság.-' 
I N M I N H H H N N N l i 

40000 darab jóminőségü 
t é g l a 

jutányos árban eladó Csik-Szent-
mártonon özv. Albert Máténénál. 

Egy jó háztól való fiu,  ki irni 
és számolni jól tud, 

t e u a a . - u J . 0 a a . e L 3 s 
felvétetik  Szultán Gergely singes 
üzletébe Csik-Szeredában. 

1 - 2 Kerestetik egy üzlettárs 
egy jóforgalmu  fUszer-Uzletbe,  vagy pedig 
egy megbízható becsületes s e g é d , a ki ön 
magára az üzletet tudja vezetni. Értekezhetni 
leltet csikszentdomokosi Karácson Jánossal. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentimre község képviselő-testii-

Ictének törvényhatóságiing jóváhagyott ha-
tározata folytán  H szeniiuirei plébánia lakon 
«•GY KAÍMIÜIIÓ építendő, melyhez követ, 
fát.  éa fövényét  a község ad, egyebekkel a 
vállalkozó tartozik. 

Ezen épités folyó  évi márczius lió 
28-áll délelőtt 8 órakor vállalkozónak ár-
lejtés utján kiadatik. Kikiáltási ár 1062 frt 
83 kr, melynek 10°/o-a bánatpénzül leteendő. 

Az árverezés feltételei  és a költségvetés 
a község házánál hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Mindezekre a vállalkozni óhajtók fi-
gyelme fellií  vatik. 

Kelt Csik-Szentinirén, 18í)fi.  márcz. 7. 

Ifj.  László Domokos, Sándor Gergely, 
kjegyző. 1—2 biró. 

* « « 
<x * 
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V a n szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, JJ. 
hogy Csik-Szépvizen saját há/.unkban egy igen elegáns 

TEAAAET3SEZIÉSI A:SL3STÁUART £ 
nyitottunk érez- és fakoporsókban,  selyem és mimlenlélu szemfede-
lekből. Dus választék sirkoszorukból. Mindezek j u t á n y o s áron szol-
gáltatnak ki. 

Tisztelettel fy 
1—2 POTOTZKY és ZAKARIAS, y. 

Magyar Osztály-Sorsjáték 
35007 pénznyeremény 7932000 korona összértékben. Legnagyobb nyeremény a 

legkedvezőbb esetben g 1 y i 1 1 i O k o r o n a 
II. osztály. Húzás 

1 8 0 6 . márczius 11 - 1 4 lg. 
Nyeremény korona korona 

1 á ÍOOCOO = 100000 
1 . 60000 COOOO 
1 „ 40000 40000 
1 » 30000 30000 
1 20000 = 20000 
1 15000 = 15000 
» 1000J = 10000 
2 8000 = 16000 
8 „ 4000 32000 

10 „ 2000 — 20000 
13 „ 1000 — 13000 

100 . 400 — 40000 
860 . 200 — 172000 

9000 „ 120 = 1030000 
10000 nyeremény összesen . 7bÍ8ÖÖÖ 

II. osztályú vételsorsjcgyek árai: 

4 0 . — 2 0 , — 4t.— 2 . — f r t 

II. és III. osztályú teljes sorsjegyek 
árai: 

_ '/. '„ Vi» V» 0 
6 © — 3 0 . — 6 . — 3 - f r t 

Ezen eredeti árakon kivül II. osztályú sors-
jegyek megrendelésénél ajánlott levél por-
tója és nyereményjegyzék dija fejében  25 
kr, teljes sorsjegyek megrendelésénél pedig 
ajánlási dij és 2 nyereiuényjegyzékért 40 

kr küldendő be. 

III. osztály. Húzás 
1 8 9 6 . máj UH 12—28-ig. 

Nyeremény korona korona 
1 jutalomdíj á Gooouo = 600000 
î i | 1 400000 400000 

1 300000 300000 
l 200000 _ 200000 

.3 -3 — 1 100000 100000 
2 40000 80000 

I l i i 2 20000 — 40000 
5 10000 — 50000 

= § 10 8U00 — 80000 
34 COOO — 204000 

ü.p 100 2000 = 200000 
*-* 200 1000 - 200000 

2650 200 530000 
22000 ii 150 - 3300000 
25007 nyeremény és egy jutalom 6284000 

Szervita-tér 3. 

Sorsjegyeket ajánl és szétküld az összegnek postautalványon való előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel 
" B B P A P E 8 T , B g e r v i t a - l é r 3 . 3—3 

Sflrgtinyczim:  L0TTQHE1NTZE BUDAPEST. 
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptnlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Szervita-tér 3. 




