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detések s előfizetési  dijak. 
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* Egyes lap ára 10 kr. ^ 
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1 frt. 
1 frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban vimitutnak. 
Bélyegdíjért külön minden 

| beiktatásnál 30 kr. 

i N y i l t t é r i o a i k k e k 
' B o r o n k é n t 2 0 k r é r t k t a ü l -

3 t e t n e k . 

A gyapju. 
Csik-Szereda, febr.  15. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara ezidei nagy gyűléséről szóló közlés-
ben olvassuk, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter hajlandó volna egy Csik- vagy Ud-
varhely vármegye területén felállítandó  gyapjú 
mosó és fonógyár  létesítését támogatásban 
részesíteni. 

Ez alkalommal helyén valónak tartjuk 
e tárgyban néhány szót ejteni s a figyelmet 
egy cseppet — ha lehet — felkelteni. 

Szólunk e tárgyban a csikmegyei ipar-
fejlesztő  bizottsághoz, mert a tér, mely kí-
nálkozik, az ő hatáskörébe és hivatásába tar-
tozik. 

Az a sok szép terv, óhajtás és indít-
vány, melyet különböző szakegyleteink éven-
ként tárgyalnak s topább tárgyalás és ér-
lelés végett a szakminisztériumokhoz felter-
jesztenek halomszámra nőhettek ott fönn,  a 
nélkül, hogy azokat újból felszínre  hozná 
valaki. De most a fennebb  megnevezett 
eszme nem innen hazulról kel felfelé,  hanem 
felülről  lefelé.  És éppen abban áll a főfon-
tossága. Az eszme ott fönn  megérett, most 
itthon keresi a vállalkozót, ki azt megtes-
tesítse. 

Azonnal szaván kell fogni  az ajánlatot 
s mielőtt egy másik élelmesebb pályázó ezt 
a kevés kilátást is — mint annyi sok na-
gyobbat — elhalászná orrunk elől, komoly 
lépést kell tenni, a kivitelre vállalkozni s 
ezt nyomban bejelenteni. 

Nincs az országnak egyetlen várme-
gyéje, hol kevesebb gyári vállalat volna, 
mint nálunk. A faipariakon  kivül alig van 
más gyári vállalat az egész vármegyében. 
Hogy eddig nem létesültek, azt alig is le-
het csodálni, mert elvoltunk zárva az ilyen 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Névnapi ajándék. 

Irta: HrabOTBsky Lajos. 
Est. A zálogházból erős naftalinillat  áradt az 

ntezára. Benn zsibongó tömeg ágaskodott a rácso-
zat előtt, melynek háta megett élesen kiáltozott 
egy veressorrn tisztviselő. 

— Senki többet? Másodszor. 
A barmincz frtot  mindenki sokalta, pedig ta-

lán ötször annyit is megért volna az a mély tflszfl 
gyémánt gyflrO,  melyet az flzlet  tulajdonos magasra 
emelve tartolt a kezében. 

A sarokban egy öreg anyóka állott. Száraz 
arczát nem az elfbtott  hosszú idő szántotta föl,  de 
a hamar átélt idő nyomorúsága. Ki asszott kezei 
görcsösön szorongattak papírpénzt s beesett ajkai 
alig érthetően motyogták. 

— Harmincz forint?  Sok lesz, nagyon sok lesz. 
A vevők között kézről-kézre járt a gyűrű. 

Mindenki fogni  akarta, hogy ha nem is lehet övé 
a drága kincs, legalább annak pillanatnyi birhatása 
szerezze meg az el nem érhető boldogság muló gyö-
nyörét. 

A vörös orra titsztviselő már háromszor .szip-
pantott a fényes  burnót-szelenczéjéből, el tüsszen-
tette magát egy párszor s a gyttrü még mindég 
kezében volt. 

Meg nézték már? Meddig várjak? Kiáltott 
kissé ingerülten. 

A teremben forrongás,  zúgás támadt s egy 
nagy gloknis zsidó alázatosan nyitotta neki át az 
ékszert 

vállalatok éltető elemétől a vasút forgalom-
tól. Most abba is benne vagyunk, tehát 
elérkezett az ideje ily alapításoknak is. A 
vasúti forgalomnak  rövid időn Oláhország-
gal való összekapcsolása, egyenesen ráutalja 
vármegyénket arra, hogy az oly nyers anya-
gok feldolgozása,  melyek Oláhország szom-
szédos részében még gyárilag fel  nem ka-
roltattak, nálunk találjanak műhelyeket és 
gyárakat, melyekben kész áruvá váljanak. 

Ezek közt pedig igen jelentékeny he-
lyet foglal  a gyapju, melynek egy része 
nálunk jelenleg házi ipaii feldolgozásban 
részesül ugyan, de a nagyobb része várme-
gyénkből nyersen vitetik ki A helyi gyapju 
termelés is jelentékeny, de jelentékenyebb 
az a mennyiség, melyre a szomszédból való 
behozatal által számithatunk. 

A gyapju feldolgozásával  pedig elvá-
laszthatlanul kapcsolatos a juh tenyésztés 
emelkedése, mely pedig a közelibb mult 
időkben jelentékenyen csökkent a miatt, mert 
a nyers gyapjúnak eddig nálunk nem volt 
sem ára, sem piacza Már pedig azt min-
den számító gazda kénytelen átlátni, hogy 
a jutenyésztésnek Csikvármegyében még sok-
sok időn keresztül tere és hivatása van. 
Erre van utalva a vármegye gazda-közön-
sége azon sok távol fekvő  havasi legelő 
miatt, melyet más állatai révén alig, vagy 
épen nem tud értékesíteni. 

Ha az a gyapju, melyet manapság 
30—60 krajezáron vásárolnak meg nálunk 
kilogrammonként az apró kereskedők, mint 
mosott gyapju és legfőképen  mint fonal  ke-
rülhetne piaezra, sokszoros árt biztosithatna 
a mai mellett a termelőnek, de e mellett 
a létesítendő gyárvállalat egy néhány száz 
munkáskezet foglalkoztatna  és segélyezne 
közvetlen s egy gazdaközönséget közvetve 

— Tessék nagyságos ur ! 
— Harmincz forint!  senki többet? 
Pillanatnyi csönd. 
— Harmadszor. 
A dobot leQtötték, a gyflr&t  megvette egy 

fiatal  leány. 
Az öreg anyóka még mindég a sarokban állt. 

A sok időn keresztül kuporgatott ronygyosszélü 
papirforintokat  nagy gonddal kötözte parasztos, 
sárga kendőjébe, két könyökével nagy nehezen utat 
csinált az ajtóig s ki fordult  az utczára. 

Ott Bem hagyta nyugodni a gondolat, mely 
agyát még az előbb élénken foglalkoztatta.  Egyre 
ismételgette mint a felhúzott  óramQ. 

— Harmincz forint  sok lett volna, nagyon 
sok lett volna. 

Odabenn még vagy öt tárgyat árvereztek el, 
köztttk egy menyecske nehéz fehér  selyemruháját, 
a menyecske pár hó előtt ment férjhez. 

Sári néni pedig nehézkes, lassú léptekkel ko-
ezogott végig az üres utczákon. 

Kiért a föpiaezra. 
Nagy, metszett üvegtáblák mögül messze ve-

tette vörös sugarait a felgyújtott  gázláng. Ezer 
mindenféle  ragyogott a tündéri kirakatban. Keskeny 
aranygyűrűk mellett széles, lánczba csavart kar-
csattok, bársony tokokban finom  müvü medaillonok. 

Sokáig nézegette. 
Még ócska, fekete  keretes pápaszemét is fel-

támasztotta az orrára, hogy jobban lásson. Aztán 
kibetűzte, a mit a tudós urak szépen kiczifrázott 
papirosra irtak. 

— Ez száz forint,  amaz már ezerbe jár, a 

az által, hogy a juhtenyésztést mozditaná 
elő. Miből újból megint egy másik igen fon-
tos termelési ág a turó-készités nyerne nagy 
lendületet. 

Azért újból és ismételten felhivjuk  a 
vármegyei iparfejlesztő  bizottság figyelmét  a 
kereskedelemügyi minisztérium fenn  jelzett 
leiratára, hogy azt mielőbb fontolóra  venni 
s annak érdekében lépést tenni el ne mu-
laszsza. 

A megyei közigazgatási bizottság 
Oiésértfl. 

Cs.-Szereda, febr.  14. 
Havi rendes ülését a közigazgatási bizottság 

Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt ma tartotta 
meg. A tagok 7-nek kivételével jelen voltak. A 
távol maradottak közt volt a megye alispánja is, 
kit sajnálatra, gyöugélkedése akadályozott a meg-
jelenésben s igy helyette az alispáni jelentést 
Mihály Ferencz főjegyző  olvasta fel. 

Az előadói jelentésekből kiemeljük: a) 
hogy a megyei közegészségi viszonyok a mult 
hónapban kedvezőtlenebbre fordultak,  — mert 
ámbár a fertőző  betegségek kiteijedtebb mérben 
nem léptek fel,  de a holyagos himlő több kö-
zségben mutatkozott, s hogy ha ez nagyobb mérv-
ben fog  terjedni, kénytelen lesz a hatóság az újra 
oltást egyes községekben foganatoBittatni,  b) hogy 
január havában a kir. ügyészséghez 53 bűneset 
jelentetett fel  s igy 19-el kevesebb mint a meg-
előző hóban, mi a közbiztonsági állapotot kedve-
zőbb szinben tünteti fel.  A többi jelentések külö-
nös figyelmet  érdemlő mozzanatokat nem tartal-
maztak. 

A folyó  ügyek közül felemiitjük  a követ-
kezőket : 

Örvendetes tudomásul vette a bizottság ke-
reskedelemügyi miniszter urnák abbeli leiratát, 
hogy a szereda-sepsi-szentgyörgyi vasútvonal me-
netrendjének czélszerübb beosztása érdekében 
— figyelembe  véve a közigazgatási bizottság által 
felhozott  okokat — intézkedett, hogy a nyári 
menetrend életbeléptetése alkalmával a sepsi-
szentgyörgyi állomáson alkalmasabb csatlakozás 
biztosittassék; továbbá, hogy a mult nyáron köz-
lekedett harmadik vonat ez évben is közlekedjék. 

A kerületi anyakönyvi felügyelő  javaslata 
folytán  Gál György csik-szentgyörgyi anyakönyv-
vezető tisztelet dijának 100 frtra  való fölemelése 
a belügyminiszter előtt ajánlatba hozatott. 

sarokba húzódó kis fülön  függött,  pedig ötven fo-
rintért is meglehetne venni. 

Tovább ment. 
Az ő kedves keresztleánya, Sárika, ugyanis 

olyan régen vágyódik már egy selyemrubára, sha 
már nem vehetett neki drágaköves gyűrűt —szive 
óhajtása szerint — megpróbál azt vásárolni. Hátha 
kifutja  a rongyos, ócska papirforintokoól. 

A nagy üzletben, a hova bement, még csak 
rá se néztek. 

Mit keressz te ottan, kinek még tán betevője 
sincsen. 

Hát aztán, hogy adná lelkem azt a fehér 
selymet, búzavirágokkal. 

A pomádés bajn kereskedő legény esak ugy 
foghegyről  vetette oda. Röfje  két forint. 

Nem is válaszolt rá semmit, csak kiment a 
fényes  utczára s fejcsóválva  mondogatta: 

— Sok lett volna, nagyon sok lett volaa. 
Szegény embernek nagyon meg kell néznie, hova 
teszi a garast. 

Aztán ugy elgondolkozott magában, mennyire 
szereti őt Sárikája. Mikor két éves korában hozzá-
került, nem is hitte volna, hogy olyan szép, olyan 
derék leány lesz belőle. És mégis I Most már pénzt 
is keres. 

Igaz ugyan, hogy annak nagyobb részét el-
nyeli a napi szűkség, mégis százszorosan vissza-
fizette  azt, a mit a nevelésére, tanítására költött. 
Azután meg holnap névnapja is lesz neki, meg 
Sárikának is, az ő drága keresztleányának. Meg-
érdemelné, hogy valami örömet szerezzen neki. 

Ha már selyemruhával nem, valami egyébbel. 
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Csik-Szentmiklóa községben mult hó 24-én 
már a 4-ikszer megejtett iskolaazéki tag válasz-
tásokat Bálint Lázár és társai ismételten meg-
felebbezvén,  a bizottság terjedelmes indokolás 
alapján a választást helyben hagyta. 

Borzsova községben a legtöbb adót fizetők 
névjegyzékének megállapítása tárgyában követett 
eljárást helyben hagyó alispáni határozat ellen 
Balog Elek s társai által bejelentett felebbezéa 
elutasittatott. 

Nem különben figyelmen  kívül hagyatott 
csik-szentmiklósi Csató Ferencznek a községi vi-
rilisek névjegyzékének megállapítását jóváhagyó 
alispáni végzés elleni felebbezése  is. 

A törvényhatósági bizottság mult évi decz. 
havában tartott gyűlésében hozott határozat alap-
ján elrendelteti, hogy a faiskola  kezelő tanítói 
állások megüresedése esetén az uj pályázat ki-
hirdetése alkalmával a pályázatban nyilván kité-
tessék, hogy a megválasztandó tanító a faiskolát 
kezelni köteles lesz; a jelenleg alkalmazott fais-
kola kezelók pedig az iskolaszék által a kezelés 
pontos teljesítésére utasíttassanak. 

A gyimesközéploki és szentmihályi vasút 
állomásokra az illetó községek által kért posta-
hivatal felállítását  megtagadó postaigazgatósági 
átirat tudomásai vétetett s a községeknek kikül-
detni határoztatott. 

Ditró község képviselőtestületének azon ha-
tározata, melyei az ottani róm. kath. eleini iskola 
felekezeti  jellegének községivé nyilvánítása mon-
datott ki, Takó János plébános fellebbezése  foly-
tán az egyházi főhatóság  hozzájárulásának kiesz-
közlése visszadatott, mert ditró község a róm. 
kat. népiskola tanerőit fizeti  ugyan, de ezen nép-
iskola évszázadokon keresztül megőrizte róm. 
kath. jellegét. 

Búzás János csik-szentmihály-ajnádí községi 
tanítónak az iskolaszék által kiállított dijlevele 
némi módosítással jóváhagyatott. 

Vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák 
ez évi 1413. számú rendelete alapján a szolga-
bíróságok utasíttattak, hogy a tanítók részére az 
1893. évi 26. t.-cz. 2-ik §-sában biztosított kór-
pótlékok megállapításához szükséges adatok be-
szereztessenek s azok oly időben terjesztessenek 
elö, hogy a felszerelt  folyamodványok  legtovább 
a bizottság ez évi juniusi ülésében tárgyalás alá 
vétethessenek. 

Ezek s más közmunka és adóügyek letár-
gyalása után az ülés délután 1 órakor véget ért. 

Jubileum. 
Majdnem esemény számba megy ebbe a 

rövid életű, villamos röntgen-sugaras korszakba 
egy ezüst lakadalom. — Nem mintha a jubi-
lálás előjoga csupán a tudósok, művészek, tanárok 
és gyárosok részére volna fenntartva,  kik működé-
sük, tehetségük és érdemük elismerését látják abban, 
ha ünnepeltetnek, hanem mert az isteni gondvise-
lés különös kegyelmének nyilvánulását találjuk ab-
ban, ha egy házaspárnak megérni engedi, hogy 25 
évet az élet váltakozó viszonyai között, jó és bal 
szerencsében együtt tölthessen el. Mig a tudós vagy 
a művész egyedül aratja a babért, addig a házas-
pár minden egyes tagja büszke ön tudattal magá-
nak követelheti az oroszlánrészt az eredményből, 
melyet a kölcsönös hűség, becsülés és odaadás te-
remtett meg. 

Egy ritka s megható családi ünnepélynek volt 
egy szép társaság tanúja, f.  hó 9-én városunk 

Akármilyen egyszerű lesz az, Sárika nagyon fog 
örülni neki. 

Nehéz könycseppet törült ki szeméből, a mint 
tovább czikkáztak gondolatai. 

Vájjon, hogy érzi most magát ? Az orvos 
tegnap azt mondotta, hogy két nap mnlva már 
semmi baja sem lesz. A láz is elmúlik s arczára 
az eltűnt piros rózsák ismét visszatérnek. Mi igaz 
belőle ? 6 

Mikor hazaért, nagy komolysággal bontoga-
tott fel  az egyszerű asztalon egy piros papírba 
göngyölgetett csomagot. 

— Látod, édeB leányom, rád is gondoltam, 
hoztam neked fehér  battisztot, egy ruhára valót, 
ünneplőnek. 

Az ágyban fekvő  lány beteges mosolylyal 
igent intett. Mutatni akarta, hogy örül, pedig sírt, 
mikor a fal  felé  fordult. 

Sári néni meggyújtotta a lámpát s lábuj he-
gyen tipegett az ágyhoz. Óvatosan hajolt a lány 
fölé  s mintha magát akarta volna megnyugtatni, 
súgta: 

— Alszik. Az asztalon beverő csomagból föl 
dig lógott a vakító fehér  battiszt. Megfogta  a szé-
lét. Ojra és njra nézegette. 

Szép, nagyon szép. A ruba mellett még tán 
egy másik rokolyára is ki fog  telni belőle. Szép, 
nagyon szép, csakhogy egy kicsinyt drága. 

Majd idegesen teritette ki nagy sárga ken-
dőjét. 

Vájjon mennyi maradt még meg a pénzből? 
Hunon három forint  volt benne. 

társadalmának közbecsfllésében  álló egyik családja 
ezüst lakadalmát ülte. 

Baktsi Gáspár kir. közjegyző ezelőtt 25 évvel, 
vagyis 1873. február  9-én vezette oltárhoz szere-
tett nejét született D*msinszky Málvin úrnőt. Mint 
a zsongó méhkasból a méhek, u?y tódult a tiszte-
lők serege ÍZ ünnepeltek bAzáboz, hogy üdv-kivá 
nataikat személyesen róvhassák le, az a megszokott 
előzékeny fogadtatás  és kitűnő vendéglátás, mely 
különösen jellemzi e kedves derék családot páratlan 
jó hangulatot teremtett, mely a számosnál számo-
sabb az ünnepeltekre és egyetlen, jó gyermekükre 
— Baktsi Erzsikére — elhangzott felköszöntek  ára-
datában csak fokozódott,  a melynek a késő hajnali 
órák vetettek véget. 

A midőn a magunk részéről is csatlakozunk 
mindazon jó kivánatokhoz, melyek azon alkalommal 
az ünnepeltekre elhangzottak, még csak azt füz/.ük 
hozza, lnigy az arany lakodalmat is zavartalan 
boldogságban és egészségben érhessék el! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések. A király csik-gyimesi Deáki 

Sándor vallás és közoktatásügyi miniszteri számtaná-
csost a budapesti tudomány egyetem gazdasági hi-
vatalának igazgatójává nevezte ki a rendszeres illet-
ményekkel. A kik ismerik Deáki Sándor eddigi ko-
moly és széleskörű munkásságát és képességet, 
csak örömmel töltheti el emez előkelő és díszes ál-
lásra való kinevezése székely vérünek. — A király Csia 
Béla kovúsznai járásbirúsági albirót a csik-szentmár-
toni járásbírósághoz járásbiróvá nevezte ki. 

— A nagy-szebeni in. kir . ál lami fő-
gimnázium igazgatójává Ferenczi István a gimná-
ziumnak addigi jeles tanára neveztetett ki. Fe-
renczi kineveztetésébez nemcsak azért gratulálunk, 
mert. beiiiiő egy kitűnő tanférfiut  látunk, kinek 
irodalmi és társadalmi szorgalmas működése az 
erdélyi részekben előnyösen ismeretes, hanem gra-
tulálunk azért is, meri ő vármegyénk szülötte, ki 
a csik-soralyói fögimná/.iuinnak  volt hajdan jeles 
növendéke. Gratulálunk a közoktatásügyi minisz-
ternek, ki a Ferenczi kinevezésével a nemzetiségi 
város gimnáziuma élére egy oly kipróbált és haza-
fiságbau  erős férfiút  állított, ki e téren méltán ki 
fogja  érdemelni a benne helyezett bizalmat. A ki-
nevezett öcscse Ferenc/.i Károly gyergyó-szentmik-
lósi esperes-plebánosnak. Fogadja őszinte szerencse 
kivánatunka*.! 

—Uj körjegyző. A csik-szentniiklosí kör-
ben Kiss Dénes halálával megürült, körjegyzői ál-
lás betöltése végett, folyó  hó 12-én tartatott meg 
Csik-Szentmiklóson a tisztújító gyűlés, mely alka-
lommal 7 pályázó közül egyhangúlag Csécsy Gyula 
Nagybáródi lakós választatott meg körjegyzőül. 

— Halálozások. Tisztelendő P. K o v á c s 
János Gergely, szent Fevenczrendi áldoz ár, tanitó-
képzó-intézeti hittauár és elemi iskolai okleveles 
tanító életének 39-ík, áldozárságának lö-ík évében 
f.  hó 15-én reggel egy heti súlyos szenvedés után 
elhunyt. Hűlt tetemei február  17-én d. u. 3 órakor 
fognak  a zárda sírboltjában Csík-Somlyón örök nyu-
galomra elhelyeztetni. — Ifj.  Lux Sándor helybeli bá-
dogos mester másfél  éves fiacskája,  Zo l t ika folyó 
hó 10-én hat heti hossxas betegség után elhalálozott. 
A kedves gyermek hült tetemeit f.  hó 12-én dél-
után helyezték örök nyugalomra Nyugodjanak bé-
kében I 

— Gazdasági tani tások. Az elmúlt két 
héten gazdasági tanitások tartattak C s i k-D e 1 n é n, 
C s i k-M i n d s z e n t e n , Csi k-D á u f a l v á n  és 

Ezt elteszszük a többi mellé az ócska almá-
riumba, hadd maradjon ottan. — Nagy idő súlya 
nyomja vállamot. Nem tudom, mikor balok meg s 
nem akarom, hogy a szomszédok költségén vigye-
nek a temetőbe. Ezt a pénzt is oda teszem ahhoz, 
a mit összegyűjtöttem sok éven át temetésemre. 

Kihúzta az almárium csikorgó fiókját  s bele 
tette a nagy rézkapcsos bibliába a bankóba. 

* 

Az orvos az asztalnál ült s irta a halotti bi-
zonyítványt. A szobában a temetési szolgák húzo-
gatták oda a bútorokat. Sári néni nem is hitte 
volna, hogy mire az uj fehér  batiszruba elkészül, 
a láz is elmúlt s az eltűnt piros rózsák ismét visz-
szatérnek keresztleánya arczára. Csakugyan visz-
szatértek. 

— Hát aztán mennyibe fog  kerülni a temetés ? 
— Össze-vissza ötven forintba. 
— De tegyenek neki koszorút is a koporsó-

jára, fehér  liliomból, rózsa-sziuü szalaggal. 
— Akkor ötvenötbe. 
Mikor a ravatal fel  volt állítva, Sári néni 

egyedül sírdogált az egyik sarokban. 
— Szegény leányom, szegény kis Sárikám. 

Látod, te Sárikám, a te öreg keresztanyád nem 
feledkezett  el rólad most sem. Én istenem, be szép 
is az a patyofat-szemfedő,  az a nehéz koszorú . . . 
csak egy kicsit drága. Szegény embernek meg kell 
nézni, hova teszi a garast. 

Csi k-S z e n t s i m o n o n . Csik-Delnón 97, Csík-
Mindszenten 31. Csik-Dánfalván  68 ós Csik-Szent-
simonon 56 hallgató vett részt az előadásokon. Mind 
a négy községben dicséret illeti a községi bírókat, 
kik a tanitások sikere érdekében kiváló buzgósággal 
működtek közre Oyurgyóban január hó 16-án Alfa-
luban 385, január 23-án Újfaluban  76, január 30-án 
Gyergyó-Szentmiklóson 35, február  6-án Ditróban 
125 hallgató előtt. 

— A székely műve lődés i és közgaz-
dasági egylet tagjai közé ujabban beléptek és 
pedig 100—100 forinttal  alapító tagokul: Hegedűs 
Sándor, gróf  Toroczkay Miklós, báró Solymosy 
Lajos, báró Harkányi János, Egyedy Arthnr, Groisz 
Gusztáv, Ágoston József,  Mara László, Wolfner 
Tivadar, Sámuel Lázár, Enyedy Lukács, Bosenberg 
Gyula, Maiéter Zoltán. Rendes tagoknl 5 — 5 frt 
befizetéssel:  Arányi Miksa, Kovácsy Sándor, Luppa 
Péter, Rakovszky Géza. 

— Gyümölcsfa  o l tványok Gyergyó Dit-
róban Józsa Sándor tanítónál a közelebbi tava-
szon is nagyobb mennyiségben kaphatók. A fajták 
kipróbáltak; finomságra  válogatottak s olyanok, 
melyet a gyergyói kemény teleket is ártalom nélkül 
kiállják s e mellett termékenyeknek bizonyultak. 
Felhívjuk erre t. olvasóink figyelmét. 

— Ipar tes tü le t i bál. A csíkszeredai ipar-
testület folyó  évi február  hó 1-én saját ház-alapjá-
nak gyarapítására a .Csillag" vendéglő nagy termé-
ben bált rendezett. A bál szokás szerint igen né-
pes volt s az egész mulatságot fesztelenség  és ki-
váló jú kedély jellemezte. A sok szép fiatal  asszony 
és leány a táuczkedvet a legmagasabb fokra  emelte 
s a nagy számban megjelent fiatal  férfiak  fáradhat-
lau ropták a táuczot egész a hajnali órákig. Bevé-
tel jegyek árából: 103 frt  20 kr; felülfizetésekból 
29 frt  40 kr s igy összesen 132 frt  60 kr. Kiadás 
75 frt  43 kr; tiszta jövedelem 57 frt  17 kr. — A 
tisztajövedelem a helybeli takarékpénztárban elhe-
lyeztetvén, ezzel a házalap mintegy 170 forintra 
növekedett. Felülfizettek:  Dr. Egyed Arthur orsz. 
képviselő, Csedó István 2—2 frtot,  Barcsay Károly, 
Györgyjakab Márton l — 1 frtot,  dr. Csiki József, 
Merza X., László Klek, Tuina Mátyás, Laczina Ká-
roly, Mánya Jánosné (Szentdomokos) 80—80 krt. 
Ilyes István, Böjté Sándor 60—60 krt. Erőss Károly, 
X. X. 60—50 krt. Dézsi József,  Petrini Péter, Ku-
miui János, Bazzíer N., Kóba N., Ozsvát László, 
Biró János, Tamás Béla, Wellman Samu, Adler Jó-
zsef,  Füleki Sándor, Székelyhídi Sándor, Bucsi N., 
Biró Dénes, Jakub Ödön, Torok Ferencz, Becze Imre, 
Bocskor Antal, Fisclier Nándor. Juliáni Hugó, Szabó 
Lajos, Lövi Géza, Váradi Károly, ifj.  Nagy István 
40—40 krt. Filó Károly, Szász András, KerekeB 
József,  Gál József  (építőmester), Pálfi  Sándor, Fucsó 
György (Szépviz), Tóth Ferencz, Rancz Ignácz, Or-
bán Gáspár, Füleki Antal, Füleki Imre, Lakatos 
Mihály, Makó János, Szvoboda József  30—30 krt, 
Szilveszter Lajosné, Nagy Istvánná, Hajnód József, 
Süket Ferencz, Barcsai Dénes, Mánya Antal (Rákos,) 
Dóczi János 20—20 krt. A szives felülfizetóknek  a 
rendezőség hálás köszönetét nyilvánítja. A bekül-
dött tudósításhoz, mi részünkről csak annyit teszünk 
hozzá, hogy jövőre nézve a meghívások körül na-
gyobb figyelemmel  kell eljárni s megszivlelésül az 
ipartestületi tagoknak is ajánljuk, hogy ne vigyenek 
a bálba magukkal olyan elemeket, kik nem oda 
valók. 

— Gyanús r o m á n kalugyerek. Multjhó 
22-én egy Preot Glodíon, 24-én egy Vaszinofi  Va-
menescu és február  l én egy Nikoláj Juszeszku nevü 
román kalugyor jött át megyénk területére a bé-
káéi vámhivatalon a nélkül, hogy egyik is átjövetele 
czéljáról felvilágosítást  adott volua. Minthogy as 
óta egyik sem tért vissza azon uton Romániába, s 
valahol Erdélyben loppangnak, a mint halljuk, a 
belügyminiszter a rendőri hatóságnak nevezettek 
szemeltartását s működési czéljuk kipuhatoláaát el-
rendelte. 

— Jótékonyozélu tánczestély. Csík-
Rákoson az iskola-alap javára folyó  évi február 
hó 19-én Ferencz Lajos termében szavalat- és színi 
előadással egybekötött t á n c z e s t é l y t rendez-
nek a következő műsorral: Í . Á g n e s a s s z o n y 
népszínmű 3 felvonásban.  2. .Az ő r ü l t " , sza-
valja B a r t a I i s József.  3. T á n c z . Belépti dij 
személyenkint 1-ső hely 50 kr, 2-ik hely 40 kr, 
3-ik hely 30 kr. Családjegy 3 személy l-«ő hely 
1 frt,  2-ik 80 kr, 3-ik 60 kr. Felfllfizetések  kö-
szönettel fogadtatnak  s hirlapilag nyugtáztatnak. 

— A csik-szentgyörgyi fiatalság  1898. 
február  21-én (hétfőn)  az uj iskola nagytermében 
az iskola javára zártkörű tánczestélyt rendez. Be-
lépti dij személy jegy 60 kr, családjegy | frt  50 kr. 
Kezdete 7 órakor. Az estély alatt sokféle  különös 
dolog fog  történni. I. Szerencsekerék négyes. II. 
Világposta levelezés. Midőn a legtöbb levél birto-
kosa érdekes tárgy elnyerésébe fog  részesülni. III. 
Egy váratlan és páratlan meglepetés stb. 

— Műkedvelő előadás Cs.-Lázárfalván. 
Egy sikerült és kedélyes estély emlékét vitték ma> 
gukkal mindazok, kik f.  hó 5-én Csik-Lázárfalván 
az iskola javára rendezett jótékonyeséln Bzinelő-
adással összekötött tánczestélyen jelen voltak. Elő-
adásra került a „Falu Rossza", mely Péterfty  Ár-
pád községi tanító veaetése és rendezés által sí-
került. A többek közt kitűntek ürszuly Anna {Fi. 
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nom Bozai), Péterffy  Árpád, (Göndör Sándor), Áb-
rahám István (bors) (Gonosz Pista), (Boriska) Pé-
terffiné  Hamar Emilia, Bardocz Barabás (Feledi), 
Uikon Borbála (Bátki Tercsi) stb. Általában az 
összes szereplők elismerést érdemelnek. Méltó el-
ismerés illeti Péterffy  Árpád községi tanítót, b»gy 
legyőzve minden akadályt fáradságával  és buzgó-
ságával félreeső  községben is a baladás és művelő-
dés előmozdítása érdekében ily sokat tett Felül-
fizetek  : Bardocz István Kozmás 1 frt  50 kr, 
Miklósy József  3 frt  Herink Leó 40 kr, Ábra-
hám Jánosné 50 kr, Udvari Károly 80 kr. Mol-
nár Ferencz 60 kr, Ábrahám János 50 kr And-
rás Antal 50 kr, Fekete Péter 50 kr, Abráhám 
Mihály 60 kr. Balint Barabás (Drkon) 60 kr. Fo-
gadják szíves adakozásukért a nemes ügy érde-
kében a rendező bálás köszönetét. Összes bevétel 
volt 33 frt,  melyből leütve 33 frt  kiadást, maradt 
tiszta jövedelem 10 frt.  András Antal. 

— A OyergyÓ-Szárhegy határán levő ,Ta-
tár-baloméra felállítandó  szobor javára folyó  év éa 
hó 5-én Szárhegy község értelmisége táncmulat-
ságot rendezett, mely minden tekintetben sikerült, 
összes bevétel 154 frt  50 kr volt, kiadás 66 frt  46 
kr s igy tiszta jövedelem maradt 88 frt  04 kr. Ezen 
összeg kamatozó elhelyezésével Oláh Alajos táncz-
mulataág r. b. elnök bízatott meg. A kegyeletes 
czélra felülfizettek:  Gyergyó-Borszók községből : 
Fürdő-üzlet 10 frt,  Kölló János 5 frt,  Bánya-társulat 
2 frt  50 kr, P. Bálinth Ágoston és Vajna Kálmán 
1 frt  50 kr—1 frt  50 kr, dr. Szilvássy János. Bajkó 
Oyula, Markovits Pirmann, Puskás István, Fogyasz-
tási szövetkezet. Községi elöljáróság, Lőrincz Ernő, 
Czimbalmos látván és Oláh Dénes 1—1 frt;  Patka 
Venczel, Keresztes János, özv. Weis Dávidné, Héjjá 
Domokos, H . . . Ferencz, Eisig Jakab, Vild Jó-
zsef,  Csergő György éa Vild Károly 50—50 kr; 
Várterész Bogdán 40 kr; Genosi Imre, Málnási Gá-
bor, Turócri Dániel, id. Vild Mihály, Karácson Ist-
ván éa Caató József  20—20 kr. Gyergyó-Szentmiklós 
községből : Csiki Kálmán, dr. Dobribán Antalné, 
Merza Vilmos, dr. Fejér Dávid és dr. Tiltacber 
Edéné 2—2 frt;  Görög Joachim, Ferenczi Károly, 
Lázár Menyhért, Gergely Andor, Imre Dénes, Aboa 
József,  Czárán B. és Karácson L., Kricsa Zoltán, 
Bocsánczi János, Kopacz Lukács, Csiki Dénes és 
Jakab József  1—1 frt.  Gyergyó Ditró községből: 
Puskás Kálmán, Plutz Gerő, dr. Szathmári István, 
dr. Mezei Géza, Száva Istvánné, Fülöp Istvánné, 
Takó János és Lázár Jánosné 1—1 frt.  Gyergyó-
Alfalu  községből: Lukács Zoltán, Roth Istvánné 1 — 1 
frt;  Puskás Jenő, Kis Gergely, Lukács Antal, Roth 
Mibúly, Balázs Gergely és Jakabfy  B. Miklós 50—50 
kr. Gyergyó-Ujfalu  községből: Puskás Adolf  l frt, 
Dobribán Kristóf  50 kr éa Kocsis Sándor 20 kr. 
Gyergyó-Remete községből: Nóvák Gyula 1 frt. 
Gyergyó-Szárhegy községből: Oláh Alajos 5 frt; 
dr. Szini János 2 frt;  id. Botb Ferencz, özv. Oláh 
Tamáané, Székely János, Császár József,  Szekula 
Imre, Lőew ádolf,  Várterész Mari, Várterész Mthály, 
Ferencz András, Oláh Gergely, Miklós Katinka, Strul 
Pászkel, Vákár Láailóné és id. Ferencz Mihály 1 — 1 
frt;  Sövér Józeftn,  Tódor Imre éa ifj.  Botb Ferencz 
50—50 kr. Idegenek: Csergófly  István és Fejér La-
jos 1—1 frt;  Várterész János 50 kr ; Bodrogi Áron 
20 kr. A midőn itt, nyilvános helyen fölsoroljuk, 
egyúttal köszönetünket fejezzük  ki azon úrnők és 
uraknak, a kik kegyesek voltak a hazafias  czélra 
adakozni és azt közreműködésükkel is előmozdítani. 
Gyergyó-Szárhegyen, 1898. február  8-án. A rende-
zőség nevében : O I á h Alajos, mint r. b. elnök. 

— 48-as Almanaoh. A Magyar Hírlap 
most, néhány héttel az album szétküldése ntán má-
sodik ingyen-kötetet ád olvasóinak. E második kö-
tet 1848 ötven éves jubileumára és emlékére ké-
szült,alakra és kiállításra nézve hasonló a karácsonyi 
albumhoz. Legfőbb  tartalma 1848. eseményeinek le-
írása és szereplő nagyjainak méltatása. 1848 kis 
képes története ez, élvezetes olvamány és becses 
emlék. Jókai a nagyszerű kor egyik legnagyobb 
alakja, akii most a Magyar Hírlap mint legfőbb 
munkatársát tisztelhet, gyönyörű arczképet dedi-
kált olvasóknak és ez a fotográfiánál  szebb ki-
vitelű arczkép a második album külön melléklete. 
E második albumot dijtalann! kapja meg minden 
újonnan belépő előfizető. 

K Ó 2 G A Z D A 8 Í G és I P AH. 
A legelőváltó rendszerről . 

Ezen rendszer különösen beválik ott, a hol a 
talaj, a vidék fekvése  és az éghajlat a fűtenyészet-
nek kedvez, a hol a gazdaságba fektethető  pénzerő 
hiányzik, a napszám magas és a közlekedés ne-
héz. Ezen a vidékeken, mint a milyen mienk is, 
arra fektet  a gazda fősúlyt,  bogy gazdaságába sok 
pénzt ne legyen szűkség befektetni,  inkább kevés 
haszonnal megelégszik. 

Nézetem az, bogy a tagosítás megtörténte 
ntán vidékünkén a legelőváltó rendszer leBz a leg-
megfelelőbb  gazdálkodási mód. Ezért szükséges, 
hogy ezen rendszerrel már jó előre ismerkedjenek 
meg székely gazdáink. 

Ezen rendszernél többéves legelőszakaszok, 
többéves gabonaazakaszokkal rendesen váltakoznak. 

A szakaszok (táblák) száma 4—12 között válta-
kozik. Ha például valaki négy egyenlő nagyságú 
táblára osztja fel  tagját, tehát négy szakasos le-
gelőváltó fordát  alkalmaz, az egyes táblákba kö-
vetkezőleg oszthatja be a termelendő növényeket : 
1. őszi gabona, 2. zab, 3. legelő, 4. legelő, mely 
nyáron megtrágyáztatik és felszántatván  bele ősz-
szel elvettetik a gabona. Vagy 5 szakaszos: 1. öszi 
gabona, 2. tavaszi, 3. legelő, 4. legelő, 5. ugar 
trágyázva. Különösen ott jó alkalmazni ezen fordá-
kat, a bol a talaj és éghajlat annyira kedvez a 
fünövésének,  hogy a tavasz learatása után hamar 
begyepesedik a tábla, mely a kővetkező tavaszon 
már mint legelő szolgál. 

Az egész gazdálkodási rendszer ezen fordák 
mellett igen egyszerű, a talaj nagy része gyep 
vagy ugar; a föld  ereje csekély mértékben vete-
tik igénybe, tehát trágya is arauylag kevesebb 
szükségeltetik; mindezzel mérsékelt fokú  munkát 
és tőkeszükséglet jár, tehát a kárveszély is mér-
sékeltebb. 

A gazdálkodás ezen módja bizonyosan elő-
ny öaebb és jobb, mint a mostani rendszer, több 
jövedelmet is lehet nyerni, mint a jelenlegi viszo-
nyok mellett, föltéve,  hogy a fentebbi  fordák  mel-
lett a jelenlegi rét és kaszáló helyek, avagy ezek-
nek megfelelő  mennyiségű vetett takarmány ter-
mése téli takarmányul használtatik fel.  Vannak 
azonban hátrányai is, nevezetesen : gyenge tüvelők 
alatt a talaj meg nem javulván, utánuk is csak 
gyenge gabona termések fognak  következni s az 
ezek hosszabb sora által kimerített talajban szin-
tén csak silány füvek  képesek tenyészni. Ezekhez 
járul a téli takarmáuy csekély mérvű termesztése 
és a gyenge trágyáztatás. 

Mindezen hátrányokon lehet segíteni, csak 
egy kevéssel több mnnka- és pénzerőt kell a bir 
tokba fektetni.  Ha ngyanis a gabona és füves  évek 
sorát megrövidítjük, az ugart kapás vagy ipari 
növényekkel helyettesitjük és mielőtt legelőnek 
hagynók a táblát; bele lóherét vetve, azt egy évig 
kaszáljuk és csak azután hagyjuk 2—3 évig lege-
lőnek, igen megfelelő  lesz a rendszer. Például: 
1. kapás növény trágyázva, 2. árpa lóherével, 3. 
lóhere kaszálónak, 4. 5 legelő, 6. rozs alája gyen-
gén trágyázva. 7. zab. Vagy gyengébb talajokra: 
1. burgonya trágyázva, 2. tavaszi gabona füves 
lóherrel, 3. 4. legelő, 5. zabos bükköny takarmány-
nak alája fél  trágyázás, 6. rozs, 7. 8. legelő, 9. 
legelő nyárig, mely akkor feltöretik  és beléje ősz-
szel 10. rozs vettetik. 

Már ezekből is látható, hogy ezen rendszer 
elég nagy változatosságot megenged s ugy a gyen-
gébb, mint a jobb talajokon, ugy a jobb. mint a 
rosszabb viszonyok között alkalmazható. És mint 
már fentebb  is emlitém, vidékünk közgazdasági, 
éghajlati és talajviszonyainak ezen rendszer a leg-
megfelelőbb  gazdálkodási mód. Ezt bizonyítja egy 
sokat tapasztalt és a gazdasági rendszereket be-
hatóan tanulmányozott gazda: Sporzon, a midőn 
Így szól: „A legelő váltó fordarendszernek  legin-
kább megfelelő  gazdasági, természeti és közgaz-
dasági viszonyok a következők: silányabb talaj-
minőség, nyirkos klima (éghajlat), a fütenyészetnek 
kedvező fekvés,  távoli piaczok, csekély helyi fo-
gyasztás, kielégítő marhaárak, terjedelmes birtokok 
kevés tőke és munkaerővel, tagositott birtokok 
korlátlan legeltetéssel, a szántóföldek  távolsága 
a majortól s ezzel egybekötött nehézsége a trá-
gyázásnak s a belterjesebb müvelésnek. Minél in-
kább uralkodók a nevezett kulturviszonyok — akár 
róna, akár begyes fekvésben  — annál inkább czél-
szerü a legelőváltó s annál nagyobb kiterjedés 
adható a vetett legelőknek, más kultúrnövényekhez 
képest." Ily rendszerben gazdálkodnak Németország 
nedvesebb éghajlatn vidékein, Dániában stb. s 
minthogy ezen rendszerek a nevezett országokban 
már régtől fogva  állnak fenn  éB nagyon beváltak : 
azt hiszem, csak jó szolgálatot teszek székely 
gazdáinknak, ha a legalőváltó rendszerek tanul-
mányozását ajánlom, hogy a bekövetkezendő tago-
sítás ntán a nekünk legmegfelelőbb  gazdálkodási 
módot alkalmazzuk. 

Puskás Jenő. 

Válságba jutott biztosító társaság! 
Az alig 2 év előtt alakult és nagy zajjal megin-

dult „ Hazai általános biztosító társaság-1 a legkeinolyabb 
válság előtt áll. Napok óta kedvezőtlen hírek kerül-
tek forgalomba,  melyek szerint a fiatal  intézet vezeté-
sében már kezdettől fogva  oly nagymérvű rendetlensé-
gek fordultak  elő, hogy annak további fennállását  is 
nagyon kétessé tették. 

A vizsgálat rendjén már eddig kiderült, hogy 
53000 frtnyi  oly kiadások számoltattak el, melyek a leg-
meglepőbbek és vakmerő manipulatiókra vallanak. Az 1897. 
évi merleg is helytelen, mert nemhogy üzleti felesleg 
maradt volna, hanem ellenkezőleg, ha a mérleget igazsá-
gosan állították volna össze — az üzleté v veszteséggel 
zárult volna. A kedvezőtlen eredményt az által palás-
tolták el, hogy a függő  károk tartalékát csak 34 ezer 
forintnyi  összeggel dotálták, holott a függő  károk ren-
dezése után kiderült, hogy ezek kifizetése  a tartaléknak 
kétszeres összegét nyelte el, tehát osztalékot fizettek  a 
részvényeseknek az alaptőkéből! 

Az sem utolsó dolog, hogy a „Hazai" károsult-
jainak, csak akkor fizetett,  ha akart. Az önkény és alku 
szerinti kárfölvétel  ennél az intézetnél rendszerré vált. 
Légió azoknak a megtévesztett embereknek a száma, a 

kik felülvén  a hangzatos reclámoknak a „Hazai"-hoz 
pártoltak át, s a lelkiismeretlen, igazságtalan kárrende-
zés miatt vagyonuk romjain sírnak, mert nem kaptak 
egy krajezárnyi kártérítést sem. Csattanósan bizonyít-
ják ezt az eljárást a „Hazai" ellen Budapesten megindított 
perek, melyek ha nyilványosságra kerülnének elborzadna 
tőle a magyar közönség, mely a „Hazai" hálójába került, 
s szégyenkezve hajtana tűzbe kötvényét; — de ez maglya 
tüze legalább egyszer s mindenkorra megtisztitaná ha-
zánkat az ilynemű kétes vállalkozások alapitóitól. 

Irányadó körök kezdettől fogva  állást foglaltak  a 
„Hazai" biztosító társaság ellen, mert az intézet vezeté-
sében nem találták meg a kellő biztosítékot a közönség 
érdekeinek megvédésére. 

Nem találták meg azért, mert e mellett lehetetlennek 
látszott eleve is, hogy a mult évi mérleg reális legyen. 
Az óriási reklám, az üzletszerzésnek a legerőszakosabb 
fajtája,  a gyakorolt erkölcsrontó verseny, mind feléb-
resztették a bizalmatlanságot és szilárd meggyőződésük 
volt, hogy a jövő iguzofni  fogja  aggodalmaikat. 

Ez a jövő immár jelenné vált. Kérdés, hogy si-
kerülni fog-e  az ideiglenes vezetőségnek az intézetet lábra 
állítani, tovább fenntartani,  vagy Kimondandják az in-
tézet feloszlatását. 

Mi ezt az esetet élénken sajnáljuk. Sajnáljuk a 
mindennemű üres ígéretre vakon hallgató közönség ká-
rosodásáéit, de leginkább azért , mert ez által a bizto-
sítási intézmény nimbusán ültetett oly csorba, melynek 
kiköszöii'ilése csaknem lehetetlen, s az intézmény iránti 
közbizalom megrendülését fogja  maga után vonni: — 
de ezzel szemben okulhat közönségünk, hogy csakis 
saját érdekeinek kockáztatásával bonthatja fel  máskor 
is biztosítási szerződéseit, melyeket régi elismert és ki-
próbált intézeteinknél — habár talán valamivel maga-
sabb díjtétel mellett megkötött. 

A válságba jutott intézet ezutáni sorsáról tájé-
koztatni fogjuk  közönségünket. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJDOBOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 35—1898. 1—3 
ÉT 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomo-

kos község tulajdonát képező vadászterületeket 
és pedig: 

1. Csik-Szentdomokos területén fekvő  22590 
hold 507 nsz. öl vadászterületet 5 frt  kikiáltási ár 
mellett; 

2. Csik-Szentdomokos II-ik részben fekvő 
6854 hold 83 usz. öl vadászterületet 3 frt  kikiál-
tási ár mellett 1898. mározius 20-án a község 
hivatalos házánál d. u. 2 órakor tartandó nyilt ver-
senyen 6 egymásután következő évre a legtöbbet 
ígérőnek haszonbérbe adjnk. 

A feltételek  a község házánál bármikor be-
tekinthetők. 

Csik-Szentdomokos, 1898. február  4-én. 
Böjté Lajos, Dániel József, 

bíró. k. jegyző. 

Sz. 34—1898. 1—3 
ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomo-

kos község tulajdonát képező épületes laktelkeket 
és pedig : 

1. A „Csilllagu-vendéglőt (áll: 6 szoba, kamra, 
nyári konyha, pincze helyiségből, 2 szakaszn is-
tálló és csűr, 250 nsz. öl területű veteményes kert-
tel 100 frt  kikiáltási ár mellett. 

2. A 32 összeirási szám alatt lévő 3 szoba, 
konyha, kamra, pincze helyiségből álló kényelmes 
lakást 132 nsz. öl kerttel, gazdasági épületekkel 
50 frt  kikiáltási ár mellett a község hivatalos há-
zánál 1898. február  27-én d. u. 2 ó rakor 
tartandó nyilt versenyen a legtöbbet ígérőnek 1—1 
évre haszonbérbe fogják  adni. A feltételek  a köz-
ség házánál betekinthetők. 

Csik-Szentdomokoa, 1898. február  4-én. 
Böjté Lajos, Dániel József, 

biró. k. jegyző. 

Hirdetmény. 
A Csiki vasutépitkezési és élelmezési rész-

vénytársaság t részvényeseinek tudtol adatik, hogy 
az 1898. évi jannár hó 30-án tartott közgyűlés 
határozatából kifolyólag  az ideiglenes részvény-
jegyekre darabonkint 13 frt  fizettetik  vissza, mig 
az ezeütnl fennmaradó  tőke a társaság peres ügyei-
nek lebonyolítása után fog  szétosztatni. 

Felkéretnek ennek folytán  a t. részvényesek, 
hogy részvényjegyeiket f.  évi márczlns hó MAI 
6-áig a társaság irodájában — Jakab Lajos nr 
házánál — a hivatalos órákon a fenti  határidőn 
belül lebélyegezés és a fenti  összeg visszafizetése 
végett annál inkább is mutassák be, mivel a fenti 
határidőt elmulasztók tőkerész jutaléka a részvény-
jegy tulajdonos költségére letétbe fog  helyeztetni. 

Csik-Szereda, 1898. február  6-án. 
Csiki vasutópitkezéei és éleiaezési 

részvénytáraság 
2—3 felszámoló-Mzettsága. 
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Sz. 3598—1897. 
kj. 

1—2 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmihály községének alattirt Elöljá-

rósága által a községi képviselő testületnek idei 
jannár 8-án 2 jegyzőkönyvi pont alatt hozott ha-
tározata folytán  közhírré tétetik, hogy a papi tel-
ken felépítendő  facsürre  és ásandó kntra nézve 
szóbeli árlejtés folyó  hó 26-án délelőtti 9 
ó rakor Csik-Szentmihály község hivatalos házá-
nál meg fog  tartatni, mire áriejteni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a csűrre 
kikiáltási ár 415 frt,  a kntra 150 frt  lévén meg-
határozva, ennek 10°/,-os bánatpénzzül az árlejtés 
megkezdése előtt mindenik árverezni kivánó az 
árverési bizottság kezére lefizetni  köteles, melj bá-
natpénz a munkálatok elvállalója által annak be 
végzéséig biztositásképen bentartatik. 

A költségvetés bárki által a község hivatalos 
házánál hivatalos órákban betekinthető. 

Község elöljáróság 
Csik-Szentmibályon, 1897. febrnár  hó 8-án 

Kein Adolf,  Koncz Antal, 
körjegyző. k. biró. 

Meghivó. 
A „Kisbirtokosok  országos földhitelintézetével 
szövetséges Qyergyói Első  Mezőgazdasági 

Előleg-Egylet,  mint Szövetkezet" 
XTTT. évi 

r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
1898. mározius hó 10-én (csütörtökön) d. 
e. 9 órától kezdve az iskolaépület nagytermé-
ben tartja, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

A tanácskozás t á rgya i : 
1. A határozatképesség megállapítása. 
2. Az 1897. évről készített számadások be-

terjesztése. 
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentésének tárgyalása. 
4. A mérleg elfogadása,  a felmentvény  meg-

adása és intézkedés az évi nyereség feloszlásáról. 
5. A felügyelő-bizottság  és könyvelő válasz 

tása, esetleg az igazgatóság kiegészítése. 
6. Kérelmek és indítványok. 

Kivonat az alapszabályokból. 
50. §. A közgyűlés zártkörű s az egylet azon 

rendes tagjaiból áll, a kik a legközelebb üzletév — 
deczember 31-én — részvényesek voltak. 

00. §. A közgyűlés tárgyai: 
h) az igazgatóság és felügyelő  bizottság ja-

vaslatai, valamint bármely egyleti tagnak indítványa, 
ha a közgyűlést megelőzőleg tizennégy nappal ez, 
írásban az igazgatóságnak be lett adva. 

61. §. A közgyűlésen minden rendes egyleti ta-
got egytől tíz részvénynyel egy szavazat illet; ti-
zenegytől husz üzletrészszel kettő, huszonegy és ennél 
több részvénynyel biró tagok hármat szavazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyiltan történik, azon-
ban választásoknál és személyt illető kérdésekben 
öt egyleti tag kívántára, titkos szavazásnak van 
helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig 
erre írásban meghatalmazott oly egyleti tag által 
gyakorolhatók, kinek a közgyűlésen — az 56. §. ér-
telmében — megjelenni joga van. A meghatalmazot-
tak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal meg-
bízójuk bír; de mindenki csak egy részvényes meg-
bízását fogadhaţja  el. 

Ditróban, 1898. február  hó 6-án. 
3 A z l g r a z s r a t ó e é i g r . 

Szám 7266—1897. 
polg. 

Hirdetmény. 

levők és ismeretlen tartózkodásnak számára gond-
nokul ezennel kinevezett Nagy Sándor ügyvéd 
csík-szeredai lakó?, továbbá a kisajátítási össze-
írásban foglalt  tulajdonosok, ngy nemkülönben a 
többi tlkkvi érdekeltek hivatalos felzeteken  egyé-
nenkint külön megidéztettek. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges 
határozat hozatalát gátolja s bogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása, vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szereda, 1s97. november 30-án. 

Gyárfás  László, 
c lnök. 1-

Dobos András, 
jegyző. 

Szám 6327—1897. 

A csík-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-
hírré teszi, hogy a székely vasutak czéljaíra Csik-
Csatószeg község határában kisajátított és ifj. 
Korodi Imréné szül. Köpi Bózália és társai tulaj-
donát képező és a kivonatos kisajátítási összeírás-
ban 2., 3., 43., 139., 145., 157 , 159., 160. és 229. 
sorszámok alatt foglalt  ingatlan részletekre nézve 
Csikmegye közigazgatási bizottságának folyó  évi 
szeptember )tó 9-én 951—1897/IV. kib. szám alatt 
kelt átirata s a megküldött iratok alapján 1881. 
évi XLI. t.-cz. 46. §-a értelmében a kártalanítási 
eljárást elrendelte s a Csik-Csatószeg község há-
zánál megkezdendő s a helyszínén folytatandó  el-
járás határnapjául 1898. évi április hó 20-ik 
napjának d. e. 10 ó rá já t tűzte ki azon hozzá-
adással, hogy a becslő bizottságok megalakítása 
iránt a tárgyalás alkalmával fog  intézkedés tétetni 
s azok működésének megkezdésére a határnap 
ugyanakkor kitüzetni. 

A most kitűzött határnapra a kisajátító ne-
vében a m. kir. államvasutak igazgatósága, a távol-

tlkkvi. 
/ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. jái ásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyer-
gyói első takarékpénztár végrehajtatónak gyergyó-
szentmiklósi Orel Máténé végrehajtást szenvedő 
elleni 5200 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék 
(a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő Gyergyó-Szentmiklós határán fekvő,  a gyer-

gyó-szentmiklósi 596. sz. Ijkvben foglalt  1929— 
1934. hrsz. alatti 800 frt,  1938. hrsz. alatti 15 
frt,  4675. hrsz. alatti 8 frt,  5992. hrsz. alatti 6 
frt,  9714., 9715., 10529., 10530. hrsz. alatti Iti 
frt,  12583. hrsz. alatti 27 frt,  12803. hrsz. alatti 
12 frt,  13483. hr«z. alatti 10 frt,  9879., 9880. 
hrsz. alatti 26 frt  hecsértékü egész ingatlanokra, 
ezen becsértékben ezennel megállapító!t kikiáltási 
árban elrendelte, és hogy a fennebb  megielölt in-
gatlanok az 1896. évi márciius hó 4-ik napján 
délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi hatóság híva 
talos helyiségében megtartandó nyilvános árverésen 
a meg-állapitott kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított ég az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §a ételméhen a bánapénznek a bíróságnál 
előíeges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi no-
vember hó 26-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pál l Venczel, 

kir. aljbiró. 
Az idény előrehaladta mia t t mélyen leszállított á r a k ! 

©IgíSIí© ffil 
A mig a tavasz és nyári újdonságaim meg érkeznek raktáromon lévő áruczikkei-

met tettemesen leszállítottam ugy, hogy végeladás esetén olcsóbban beszerezni lehetetlen, 
ezen kedvezményt a tisztelt városi és a vidéki vevőim becses figyelmébe  ajálva, úgymint: 

Finom mosó parchettoK ezelőtt 28, 35, 45, 50 kr, most 20,25,30,35kr méterje 
Női ruha gyapjukelmék 100 cz. sz. „ 50, 65, 80 kr, most 30, 35, 40 kr „ 

„ „ „ „ posztó 120 cz. sz. „ 90, 110, és 1-40, „ 75, 86 és 95 kr „ 
Kartonok és szőttesek , 28, 35, 45 kr, „ 20, 25, 35 kr „ 

2>Tői g a l l é r o l s , feaToátolc  és "bia.aad.ál£: az idény előrehaladta miatt 
vétel áron alul ! Ajánlom továbbá elismert jó siőon, gyolcs ás vászon raktáromat kiháza-
sitáfi  czélokra frt  20 kr. 5 frt,  5 fit  95 kr és 7 frt  20 kr, egy vég 30 röf.  Nagy 
raktár Karton, Caschmér, Szőr, Atlasz és Selyem-paplanokba 2 frt  50 krtól feljebb. 

Menyasszonyi kelengye kiállítás 100 frtól  1000 frtig. 
Az árak meggyőződéséről kérem szíves látogatásukkal megkeresni s maradok 

mély tisztelettel 

B A R C S A Y K., 
Női és férfi  d iva t nagyraktára 

2—3 Csik-Szeredában. 

Az idény előrehaladta mia t t mélyen leszállí tott á r a k ! 

S Z I V A T T Y U K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, épitkezósis egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállványokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 

sárkaparókat 
i s é s z l t é s a j á / p . 1 a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W 1 L Ü E R I F . H K X C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 46. 

1—40 
Árjegyzékek éa költségvetések ingyen és bérmentve. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

•m iS- t r a- g- 3T sl 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
12—21 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptnlajdonos és kiadö Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




