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Kölcsönösség. 
Az cniberiM'g mivelődésének történe-

tében nagyobb forradalom  alig történt a 
-tzoczialianrasná), nielylysl a tudatlan tö-
meg ép ugy foglalkozik,  mint a tudós, a 
nemzet gezdáaz vagy a politikus. .Mind-
annyi keresi a megoldta problémáját. S 
ma már belátják a kormányok, liogy a 
munkafelosztáa  elve a jövő társadalmi 
átalakulások sarkalatos tétele. 

Éa minél jobban haladunk Hidalna 
sággal előre az anyagi és szellemi tökéle-
tesedés mesgyéjén, annál jobban tűnik lel 
a versenyző tényezők átidomító hatása ugy 
az egyén, mint az összeaég elhatározására. 

A versenyző tényezők a hatályban lévő 
/ia a (elraktározott munka, a kereset éa a tőke. 

A kereseti Agak mindenike az őrükké 
folydogáló,  soha ki nem apadó kútfeje  nz 
értéknek, a t*ke pedig, mint valamely 
caende* tenger öböl, magába fogadja  az 
oda rohanó kereseti eredményeket. 

Cllentótet haláara nézve ugyan veho-
tünk észre a tenger * as azt lápláló ki* 
aebb vizére k között. de a kölcsönösség ép 
oly világosan szembe lünik közöilllk. 

Ha a tenger nem iiyujtja nagy el-
párolgó felületét  a felhőképződés  elérése 
ezéljából, kiszáradnak a patakok, lia a 
palák ok v'rzöket nem küldenék a nagy 
tenger (elé, kiapadna még a legnagyobb 
víztömeg is. 

Eszel teljesen azonos az a kölcsönös-
ség ia, mely a tőke és a munka között 
lenn áll. Csakhogy a tőke oszthatóságá-
ban ingó jellemével könnyen kezelhető 
ellielyezhetésével, a munkával való versen-
gésben Altétlen előnyben van. Csak a 
nagyipari vállalatokban lép fel  a czélazerQ 
munka felosztás,  caak a munkájukat köny-
nyen értékesíthető tájakat keresi lel a 

tőke minden nagyobb erő megfeszítés  nft=" 
kO). A munka talajhoz, vidékhez, néprajzi 
képességekhez kötött tényező, n lóké pe-
dig szabad szárnyal ásti, hazátlan, embe-
rektől független  érték. 

A tőke szabad szárnyalását a keres-
kedelem mozdítja elő, ulőtle minden mim • 
kaforrá-*  megnyílik, neki nlá van vetve 
ugv az anyalöhl, mint az emberek ügyes 
aége és szorgalma. 

A tőkének forgatása,  mini kereske-
delem veszedelmessé ím vállintik a uiun 
kára, a mennyiben a kereslet és kínálat 
Ügyes tellias/.iiá'ásávnl maga önkényéből 
szabhatja meg a pino/i Arukat, a munka-
béreket. És ez a körülmény nem egyszer 
nehezedik a mezőgazdaságra lidércz nyo 
másként. 

l'edíg nem azt kell elérni minden 
'eljes egyensúlyban lévő közgazdaságunk, 
hogy az egyik tényező n injaik rovására 
gyarapodjék, viruljon cs terjedjen, minden 
nagyobb tenii munka nélklll, pusztán n 
spekuláczió alapján, liánéin hogy u ter-
mészet nagy összhangjával átliatotr köl-
csönösség, mint kiegyenlítő mozzanat az 
elten téteket simítsa ki közüli fik. 

A munka a tőkével szemben annál 
jobban szenved elnyomást, minél kezdet-
legesebb annak kezelése és minél kezdet-
legesebb értékU lőkévei kezdődött nicjr a 
a munka produktív Üzeme. Az összes 
munka nemek közt h föld  mi veié* sajátos 
természeténél és a vele foglalkozók  kon-
zervatív (elfogásánál  lógva szokott a kez-
detlegesség állapotában legtovább megma-
radni. Mi megszoktuk a löldmivelést olyan 
kereseti ágnak tekinteni, melybe más tőke 
befektetést,  mim emberi erőt és szorgalmai 
tenni nem kell éa a magyar kisgazdák 
közt nagy fejcsóválás?a  találna az s talán 
megvető gúny mosolyra is, a ki például 

gazdasági gépek kftltfrrncaietiől  tenné ing 
gűvé ;iz oks/iijj Jöldmivelés megkezdését. 

ÍVdiy a lüldmivelé* munkáján 
siker legyen, Isu-n áld:Win kiviil még cl őre-
Iá és józan gazdálkodási eljárás ís szűk-
s.'-íes. Tami't ga/.dúk k-|lenelc, kik meg-
l> lelő tökével rendelki'/Ciiek ; észszerű löld 
inívclésre van s/.iil<< mely a tudomány 
és gyakoriul minden tanulságát li'd hasz-
nálja, ha a par <x<vllcnee lölil'iiiwlési 
állam cxis/.tiilm akar Iv.t elméletben igen 
sziveden el szokták ismerni, hanem a gya-
korlati kivitellel igen késünk és a magyar 
Kánán ennek következtében ma már nem 
a tejjel én mézzel l'olyó ország. melyen 
megelégcdeit és nz életszükségletek teljes 
birtokában lévő lakosság örömmel tiirjn 
a löldct, hnneni egy ulyan állammá kezdett 
válni, nu'lyh'M) a munka és a tők« közti 
eileuléiek egymástól rohamosan lávulod-
nak s hova tovább jobban és jobban ki-
élesednek. 

ilány kisgazda lett földönfutó  sze-
g<Dityé. hány derék föMinivesilnk  lelt szol-
gálatban álló béressé, inert az igények 
naţryoh'Kliak, a termelésnél pedig a kez-
detleges szokásokkal íoílr.igytii nem tudtuk 
s meri munkáinkat a megváltozott gazda* 
sági vUzonynklioz képusl gyilmi.il(wö/.ijvé 
ti.'iini nem tudták. 

Általában azt leltet mondani, hogy 
liasonltian a kisiparhoz, a kisbirtok sem 
tud vci*myc/.in  a nag}'birlokkal. J>e e 
tételt igy a maga ridejr.Hi'jrében elfo-
gadni nws/.nl esik nckilnk. Hisz azt a 
torckvo kisiparos osztályt, mely kístokóvel 
rendelkezne minden lehctséirit latba ve-
tette, hogy a logţ a<ztát kielé^itse, kis/.o-
ritolta » nagyipar, a küllöhli rongy, mely-
nek termékei a nagyban való előállítás 
következtében nem lehelnek oly megbíz-
hatók 

ll^l nii^' a kUbir:ok? I A nemzet ewje 
rejlett azokban a kiászerO ház beitekben, 
melyekben a földmives  tanyázott, kedélyes-

és megelégedettség honolt a tetők alatt. 
. I  nemzet sajátságos jelleme pusxtu-
liisnuk  indult  és Átváltozik  valamivé, 
/I  mi most még kisznmUhnüttlan,  ha a 
kisbirtokot  ugjr zokszó  nélkül  pusztulni 
öngóljuk. 

Védelemre van szükség ezen osztály 
meirtarrása érdekéhen, törvényre, mely a 
homco staul  alapján állva gyámság alá 
veszi a műveltségében hátra maradottakot 
és -aa ingatlan elánisithatUwsúgútmondja 
ki bizonyos hnt/irig. 

Kisgazdák  gazdálkodási  szövetke-
zetére \ un szükség,  mini olyanra, 
mely az egyenlő  birtokkal  birókat 
egy közkereseti  társasággá  egyesíti. 

Ha az egyes csermelyek vizbőségét 
fokozzuk,  akkor a patak és folyó  is bő-
velkedik vízben, akkor fenn  tudják tar-
tani a kölcsönösségi kényszert a nagy 
tenger és maguk közt. Ha erős és termelő 
képességre nézve számottevő kisgazda 
osztályunk lesz, akkor a nagytőkét kény-
szerítjük a kisebb körben mozgó munka 
elismerésére és méltó díjazására. Ennek 
pedig igy kell lenni annál inkább, mert 
Magyarország összes miveléa alatt álló 
területének több mint 46%-a a paraszt, 
közép éa kisbirtokos kezén van. Teliét 
majdnem hasonlele az országnak és a né-
pesség millióinak a nagy tőke, a merkán-
lil szellem bilincsei alatt görnyed. 

Ennek meg kell dőlni s akkor nem 
lesz ellentét agrárizmus és merkantilizmus 
között, hisz minden érdekkör mind a kettőt 
fogja  szolgálni a nem lesz lehetség»*, hogy 
a földmives  munkája kész prédává váljék, 
odavetve a tökével való lelketlen speku-
lácziónak. Péterfly  Jéxaef. 

A „CSÍKI LAPOK' TÁRCZAJA. 
Beteglátogatások, virrasztások 

és torosások. 
(Folytatás ás vége.) 

Imi: Karéoeooj Jóaaef. 
A Meglátogatások, virrasztások, torozá-

ftok  azon formájukban,  melyben jelenleg a tár-
sadalom több osztályában feniiallanak.  miké-
|wn ezt az elózó czikkein nagy vonásokban 
feltünteti,  minden sajnálat, minden utógondolat 
és irgalom nélkül kipusztitandók a né|>életból. 

fölösleges  sokat érvelni ellenök. Hisz 
:iz elsó tekintetre káros következményűnek, 
unalmasnak, nevetségességében bosszantónak 
és milyen erkölcstelennek bizonyul bu ez ősi, 
romlott népszokás! 

A közönséges népből, polgári, iparos, ke-
reskedő etb. osztályból nem tudok elképzel,Ili 
oly áinencziában — észg)*engeségl>en szonvodő 
embert, ki hu esak egy cseppet megerőlteti 
elméjét világos tisztaságban ne állana elótte 
ezek megg) Ulölése. 

K fel  kell tennem a gondolkozás legpri-
mitívebb, a kultura legalsóbb fokán  álló bár-
mely egyszer 11 emberről, hogy ezen nyügtól 
szabaduTdí szeretne: csak vennék le a nyaká-
ról az aggodulraat: hogy vtgjon mit szóluak a 
haláhnadarak, ha elesnek a torozás ingyenes 
kortyaitól és falatjaitól.  Szabadul ni szeretne 
minden egyszeril ember, csak tudná a módját, 
esak elháríthatná a képzelt szégyenérzetet 
magáról. 

Nos tehát kedves jó emberem én meg-
mondom, hogy miképen rázd le a nyakadról, 
haladódról ezt a rettenetes sötétségi) népsso-
fcást,  a föld  legtorzabb bálványát. 

Megmondom, \ik kezdjék meg a rend-
Mzens hajasát ellene és minő módon, hogy 
miDdkettő gyóiiön, a támadó is, a támadott Is. 
*l«gnioiM(om, hanem egyet ígérj meg valódi 

emberségedre, azt Uiyains. hogy megteszed 
kívánságát vezéreidnek. 

Azt kérdeni tóled kedves jó olvasóm, miért 
jártsd 9 évig iskolába ? l'gy-e azért, Imgy ta-
nulj gondolkozni, tanulj helyesen cselekedni 
és csak azt tenni, a mi jó, igaz. észszerű, 
hogy tanulj szükséges, hasznos ismereteket, 
minden pert-zben előforduló  vlettudoinányt: 
hogy eszeddel belátván a jót. az okosat, ezt 
tartsd meg és az ezzel ellenkező babonákat, 
esztelen drága komédiákat, melyek közé a vir-
rasztások és tarozások is tartoznak legelőször, 
vesd meg, irtsd ki községedből, száműzd csa-
ládodból, 

Hány alkalommal olvastad kedves jö em-
lierem kalendáriumban, iskolai könyve kin-a. 
hány vasárnapi prédikáczióban liaJlotLiíl. )»ogy 
a torozások egészsegtanilag. pénzügyileg, ne-
veléstani lag megbírálva ehorznlt. kiállhatatlan 
vad szokások, melyek esak amolyan inti. ol-
vasni nem tuilő, messze visszamaradt vadnep-
nek vuló, «le még ennek se. 

Hogyan állhat fenn  tovább is ezen mes-
remlftó  intézmény it székely városokijan. köz-
ségekben V Iparos, keivskvdő. kiizonseses ern 
berek és polgárok osztályába». A gondolkozasi. 
a megélhetési módot, az erkölcsi műveltséget, 
ti nálatok elszámlált osztályok, ezen dominai» 
babonarom dfodi  és viaszaöülyeszti 4 ezer évre. 

Kik kezdjék a virrasztások és lorozások 
kiirtását és minő módon 'i  list  « fokenles. 

A községekben a legerősebb hatalom: a 
papstig erkölesi hatalma. Ehhez miiea okom 
szólni. Ez megtette ilyenirányú kötelességét a 
szószéken. De eredmény nincs. Nincs talan 
azért, mert ó egyedül allt ki a népszokások 
legcsökönyösebb oroszlánjával szemben a küz-
dőtérre. ,.. 

A papon kívül ki kell oda állomok a kö-
vetkező erőképvlselet faktorainak: 

1. nz összes tanítóknak az iskolá n n n 
néppel való érintkezés minden pilhuutfabaii 

:» községi jegyzőnek, ki nyerje meg 
pártjára a kiizsés értelmesebb elemet, 

a községi bíráknak: 
4. minden ertelmeselili községi polgárnak : 
.">. a község orvosának minden rálieszélö 

erejével és közegészség tilalmával: 
li. a szolgabírónak egész felügyeleti  ha-

talmával : 
T. végső esetben az alispánnak megyei 

intézkedésével. 
S ha mindezen tekintélyes tényezők egy-

öntetű, kitarló lelkesedéssel rávetik magukat a 
népé letet megzsiMmsztú virrasztások és toro-
zásókra. ~> 10 évi őráIIássál sikerülni fog  ezen 
ókori kísér:etmaradváiiyokat kiűzni a szegény 
nép határából és fel  lesz szabadítva népünk 
a százados erkölcsi boszorkány nyomás alól. 

A pap a szószéken megfújja  ellenük a 
Itarczi riadót, egyszerű, értelmes, evidens ar-
gumentumokkal győzi meg népét mint már 
számtalanak tették — a torozások tarthatat-
lanságáról. 

A latiilók, kik a nép közöltéinek, közéje 
[•o vannak családjukkal és hivatásukkal ékelve, 
clóször a lel fogásra  mtovo képeseid) elemekre 
hatnak, ókét az eszme gyakorlati keresztülvi-
telére megnyerik. Az Iskolában egyszerre 1*20 
--áüO gyermek előtt tehetik «• szokást nevet-
ségessé. az értelem előtt tUrheteilemié. s az 
érzelmi hangulatra nézve ellenszenvessé, liz 
iiju nemzedék a csilládban is képes néha a 
levegőt megfiissiteni  és ha fel  no, hü maradván 
alapos ellenszenvéhez, nagyban hozzájárul a 
|-> órás kísértelek megégetoséliez. Ilyen mel-
lékfoglalkozások,  melyek legfólebb  csak pár 
szóba kerülnek, tennék a tanitót néptanítóvá, 
a ki vérét pezsegni érzi n uépnovelesért. 

lmc tehát egy uj munkakör a néptanító-
nak Kel sem szabad tenni, liogy n kántor-
tanító majd azzal fogja  ez eszmét szolgálni, 
liogy ó is beáll a torozók és virrasztók össze-
verodött tömegébe, hanem fkával,  szivével, 
példájával, széleskörű befolyásával  o lesz nz 

elsó. ki talpig a buzgalom pánczéljába öltöz-
ködve meg sem pihen, mig küzdelmében nyer-
tes nem lesz. 

A községi jegyző, mint hivatott intelli-
gens nepközeg. ha beunc az akarat erős, el-
szánt a végsóig, találni fog  számtalan alkal-
mat a néppel való érhikozésében, hogy ezek-
ből, a torozóhajlamu ósdi lényekből kioperálja 
az erkölcsi vészt. 

Hányszor tehetné szóvá a gyűlések 
sorrendjén kívül a sokaság jelénlétéfien,  ter-
mészetesen előbb nézetének meg kellene nyerni 
ő—fi  szóvivő községi tagot! 

A tanítók és jegyzők igen olcsón rendez-
hetnének hasznos felolvasó  estélyeket ad nor-
mam Budapest és Esztergom. Felolvasásuk 
tárgya lehetne a jelen ezikk oda illő része. 
Vagy alkalmazva a különleges helyi viszonyok-
hoz még élénkebb, erősebb színekkel festve 
állithatnák a nép elé e hibáját 

Mindezen tervszerű akezióba önkényt be-
iül ana k a községi birók, kik nem keveset len-
díthetnének uz ügy sikerén az értelmesebb 
községi polgárokkal egyetértöleg. 

Indokolt cpésséggel és szángvinizmussal 
fakadnak  ki a-közegészségügy nevében az or-
vosok a virrasztások, torozások és betegláto-
gatások ellen. Az igazság az ő részükön van. 
Leginkább ók látják át ezen visszaélések messze 
kiható bus következményeit, a fertőző  beteg-
ségek terjedését s ezek miatt az emberek kér-
lelhetetlen pusztulását. 

Az orvos legyen aczentrum, a hét pont-
ban emlitett küzdők vezére, irányadója. Adja 
ki a jelszót, hogy egyszerre mozduljon meg 
szerepében minden faktor  a község egész hosz-
szu vonalán. Krtekezzék, készítse elő a táma-
dásra az erőket összhangzóan. Vegye igénybe 
a szolgabíró és alispán ideiráoyuló vasmairkn 
intézkedéseit 

A közegészségügy soha zöld ágra nem 
fog  vergődni még a helUgymimttsteri rendele-
tek özönével sem, mig a beteglátogatások, 



Januir ai. C S Í K I L A P O K 

= IdgtAbb H M w M L C M m i o i 
legtöbb adMzMd USrvésyhatóaági bizottsági tag-
jainak sa IMO-fk  évre kflgnjftoa  oévjegyséte: 
IQ. MMk latvis «11« frt  IS kr. Bum Qáapir 
1866 frt  40 kr. «gjvédl okL dr. Boakor Béla 
1060 frt  76 kr. «gyvédl okl„ Strsl Mihály 781 frt 
38 kr. BAth. Istria t»l frt  16 kr. CalfTrs  Mihály 
677 frt  28 kr. dr. Cziazér Miklós 618 frl  46 kr. 
orvod okl. BssIbniiH Jáaoa 411 frt  30 kr. gyógyea. 
okl. Jánosi János 410 frt  80 kr. Réaer Sámuel 
8Tb frt  M kr. Baeu Âstsl 868 hi 20 kr. ügy-
védi skl. dr. Pejér Astsl 862 fii  «0 kr. Ogyv. 
okL BAsks KaJetis 8(8 frt  18 kr. Lilái- Domo-
kos 881 frt  85 kr. Zsksrlái Jásos 828 frt  64 kr. 
MIU Bilist 828 frt  04 kr. Kopsra bukics 81« frt 
60 kr. M. Ksrissoay Jásos 816 frt  66 kr. dr. 
rilsp Sándor 811 frl  40 kr. orrod oki. Másjs 
Kristóf  802 frt  88 kr (Ml József  270 frt  98 kr. 
dr. Cdkj József  263 frl  20 kr. Ogyv. okl. Pspp 
Doaskoo 268 frt  12 kr. mérn. okl. OSzey Arpid 
251 frt  02 kr. gyégyts. okl. iQ. Romfold  Jásos 
261 27 kr. Görftg  Joéeblm 248 frt  28 kr. lelk. 
Miklós Utria 246 frt  81 kr. Jsksb Oysls 212 frl 
21 kr. Nsgy Siador 288 frt  40 kr. Uijv. okl. 
Zsksrlis LskAos288 frt  60 kr. Lafldau  Znigmond 
227 frt  60 kr. Moské Jsksb 228 frt  08 kr. Vi. 
kár Lskics 221 frt  67 kr. Jsksb Péter 221 frt 
»7 kr. ZsksiUs K. Ukiea2l8frt  86 kr. Dr. IQ. 
Tlllsar Bde 217 frt  40 kr. Ogyv. okl A véd Jásoa 
218 frl  72 kr. Sl in Lskios 218 frl  26 kr. 

(Folyt. k»v.) 

t Dr. Molnár László. 
1838— IGOO. 

Egy osztálytáreamat temették el Csik-
ÍHientmertonon 1900. jaoaár 23-én. Dr. Molnár 
Lásilé ügyvédet Nem közönséges ember volt, 
noha költünk, velünk egyformán  éltéa dolgo-
zott. As as. hogy ai ó elete és mozgása nem 
volt egyforma  i mi éltünkkel és mozgásunk-
kal. Egy sierencsétlen betegség folytiui  még 
négy eves korában megbénultak a lábai ugy, 
bogy testének csupán a törzsöke és feje  volt 
élete rós, b lábainak bénasága folytán  közis-
mereWleg  csupán két mánké segítségével  tu-
dott mozogni. Négy éves korátél 42 éves ko-
ráig Ily módon élni, • a mellett dolgozni és 
mnnka kedvét el nem veszíteni, ez nagv lelki 
erére vall. Az átlagos emberek közül ilyen 
helyzetben és viszonyok között minden száz-
ból 96 bizonyosan koldulni fog,  s csak ketté 
él kegyelem kenyéren. Dr. Moloár László 
azonban nem tartozott az Ilyen szás ember kö-
zé, hanem dolgozott, mankálkodott, vagyont 
gyűjtött, közérdekben fáradott  oly mérvben, 
mint talán as életerős és egészséges emberek 
közül alig néhány. 

Hár a gimnásiami első években bámul-
tam kitárté szorgalmat, s elére haladó törek-
vését. Kiülné tanuló volt ugy, bogy nem ver-
senyezhettünk vele az elő irt tantárgyakbél sem. 
De klllönősön felülmúlt  ó mindnyájunkat a 
magán szorgalmával szeneit tanulmányaival. 
Mire az érettségi vizsgát letette, nemcsak a 
siabályazerü tantárgyakból lett érett, hanem a 
német és franczis  nyelvekben is annyira jártas 
volt, hogy ugyan ilyen nyelvű lapokbél a fő-
városi lapok számára fordított  különböző czik-
keket, s egész boldog volt, midőn ezen mun-
kálkodása fejében  8 - 4 lapot kapott ingyen. 

Előttem mindig bámulatos volt az a 
munkaerő, mely szegény elhunyt osztálytár-

tonnások és virrasztások agyréme a nép kö-
zött graasssálni fog.  Fölösleges minden sirán-
kozás. Itt  tenni kell. 

Csak szakemberek tudják felfogni,  minő 
százaléka pusztul el népUnknek ezen a tizenkét 
órás kiséltet csábjai alatt. 

Hány rertőzö betegség van V Én 14 fó-
fertóző  betegséget tudnék megnevezni éa ezek-
nek egy század kíséretét. íme a főbbek:  tí-
fusz,  vérhas, váltóláz,  vörheny, kanyaró, 
himlő,  agyhártya  gyuladis,  di/teritisz. 
szamárköhögés,  trachoma, tüdóvész  mirigy-
lob, rühösség és kolera  és a titkos betegsé-
gek tagiéi. 

Mindezen fertőző  betegségek csirái, ba-
ciillusaí, baktériumai mihelyt a beteg szerve-
zetéből kifutnak  éa bekerülnek a látogató, 
torosé és virrasztó  közönség  ép szerveze-
tébe, ha esen szervezet inklinál a betegségre, 
rögtön átkiHcsönzi ezt a bqjt, s Idő multán fel-
lépik a baj, néha a beteg nem is sejti, hogy 
honnan kapta a betegséget 

A betegszoba, ennek falai,  ruhái megfer-
tőztetnek a levegővel együtt. Ezt as én torozó 
és virrasztó embereim nem tudják. 8 fele  a 
gyermekeknek és felnőtteknek  e miatt pusztul 
el. As orvosok Inában küzkOdnek, a népszoká-
sok merev szirtjén összeroncsolódlk nemes 
hajójnk. 

Hatóságilag egyszerre e népszokásokat 
megölni csak ugy lehet, ha a megyék közigaz-
gatásai, fójzolgabiról  és belügyminisztérium 
csikkem szelleme szerint paktumra lépik az 
elszámlált tényezőkkel. Ezért áldani foga  esen 
teeadő intézkedést századunk népkultúrája és 
a müveit világ. 

Rég elsodorta a vihar a torosások mel-
lett éllé argumentumok hímporát Erőtlenek 
lettek. 

Alt tartják legtöbben a jámbor férfi  és 
asszony teremtések, hogy ha tor nem követi 
a temetést a halott egyszerűen csak el van 
dugva a földbe,  emléke meg van bántva. 

aamnál már mint gyereknél mutatkozott; azon-
ban fokozódott  elismerésem akkor, midőn mint 
magán tanuló otthon sţ|âl szolgalmából végez-
te tanulmányalt s letette fényes  Bikerrel ajogi 
és állam tudományi szigorlatokat. Ekközben 
flgyvédjelölteskedett  íb, es igy már IQu korá-
ban fenntartotta  önmagát A legblsebh szabad 
idejét Is arra fordította,  hogy a kenyér kere-
seten kivül önmagát tovább képeize, sőt a nan 
közönségnek is szolgálatot tegyen. Ezen idő-
szakra esik jogászi Irodalmi működése is, mely 
nemcsak abban nyilvánult, hogy Jogi szakla-
pokban értékes rejtegetéseket közölt, hanem a 
kihágásokról egy elég nagy terjedelmi) mun-
kát Is irt mely a gyakorlati emberek számá-
ra oly kelendőségnek örvendett hogy második 
kiadást is megérte. 

Talán kisszerű dolog ilyeneket felemle-
getni, de nekem ai osztálytársnak legyen 
megengedve, ha büszkeséggel teszem ezt. Min-
denki kérdezheti, hogy mi adja erre ajogezi-
met és én erre feleletképpen  csupán csak arra 
utalok, hogy mi, az annak idején való tlatíüok, 
s talán hozzá tehetem, hogy a mai fiatalora, 
tudunk-e elémutatnl hasonló munkálkodást, s 
tevékenységűnknek ilyen eredményét? 

De mindez csak bevezetése volt annak 
a lázas munkásságnak, s annak a minden ol-
dalú köztevékenységnek, mely ügyvédi pályá-
jának kezdetétől halálig jellege volt életének. 

Alig hogy Csik-Szentmártonban mint ügy-
véd letelepedett egész raja vette körül azon 
alcsiki és kászoni embereknek, kikjogi tanács-
ra szorultak. Ügyvédi írodájáaak terjedelme 
egyike volt Cslkmegyében a legjobbaknak: s 
a népnek hozzá való ragaszkodását és bizal-
mát mi sem bizonyítja jobban, mint azon kö-
rülmény, hogy évek hosszú sora után is nem 
kevesbedett hanem brcţbedett a kliensek szá-
ma, a mi ügyvédeknél ntka tünemény. 

Azt mondják, hogy az ügyvédi működés 
csak önző tevékenység, kenyér kereset utáni 
szaladgálás. En nem vagyok ügyvéd s éppen 
azért elfogulatlauul  mondhatom, liogy ez a 
közpéldabeszéd voltaképen nem egyéb, mint 
egy alapnélkllii frázis.  Mert igazaban véve 
minden pálya olyan, melynek emberei mi má-
Bért izzadnának és fáradnának,  ha nem a ke-
nyérért? Kivételt képeznek e tekintetben azon 
fehér  holló számba menő ritka szerencsések, 
kik nagy birtokot nagy tőkét nagy* vagyont 
örököltek, és igy az ősök és elődök munkás-
ságának és tőke gyűjtéseinek gyümölcseit köny-
nyen élvezhetik munka nélkül is. De a kenyér 
kereső pályák közül a köztevékenység szern-
ponţjâbol alighanem az elsők közé tartozik 
az ügyvédi működés, mely éppen azért, mert 
nem határozott ez eredmény, s napról-napra 
vóltozhatik a kecsegtető kilátás, a legterhesébb 
feladat  s mégis azou hatásánál fogva,  hogy a 
jogi érzetet w Igazságszeretetet a népben é-
leszti és növeszti, az üldözötteknek és szegé-
nyeknek jogi segélyére siet, a sértetteket meg-
védi, ez által oly szép czélokot ér el a tár-
sadalmi életben, mely előtt kalapot kell emel-
ni minden igazságszerető embernek. Jól tu-
dom. hogy nem éppen minden ügyvéd ilyen 
ügyvéd, de Dr. Molnár László ilyen volt s 
ezert hagy maga után a halála egy tnlán betölt-
hetlen Un. 

Azouba az ő ügyvédi működése életének 
ugy ezóiván csak felet  foglalta  le, tevékeny-
sége, ereje bele vitte őt minden oly térre, hol 

Ezen ájtatos népszólásmód beette magát 
az emberek hitébe. Ezt kell onnan kiégetni a 
való tény felderítésével. 

Hisz emléke épen a szertelen, oknélküli 
torozásBal van megsértve, midőn ravatala mel-
lett és a temetés után is a torozás idejében 
hallatlan bűnök, a szeszből kipárolgó aljas cse-
lekmények röpködik körül a szegény halott 
emlékét Ugyan ki imádkozik a torozó tömeg-
ből a halottért? Imádkozott a Bzertartást és 
misét végző pap a közeli vérrokonakkal és ár-
vákkal. De a torozó gyülekezetnek elméje és 
szive alig emelkedik az ég felé. 

De hisz nem hagyhatjuk embereinket 
megtisztelés nélkül, mondják a jÓBzivü gyá-
szolók. 

Ugyan miért kell őket megtisztelői adós-
ságból, az árvák filléreiből  ? 

Még a közönséges, jóérzékü ember Is ki-
tér az ilyen „magát meghivalás" alkalmaelél 
és pirul betenni lábát olyan Bzomoru területre, 
hol előbb egy kedvei hidott volt és irtózik 
annak nyugv ó helyén mások érzékeny terhére 
lakmározni és virrasztani. 

Mondják továbbá, ha meg nem toroztat-
Ják a gyászoló közönséget, a halottat nem ki-
séri el a temetőbe és ugy tűnik fel,  mintha a 
boldogultat életében Benkí sem szerette volna. 
Ez pedig Bzégyen. 

Az eszes, a gondolkozni tudó ember épen 
ellenkezőleg ebben lâţja az igazság egész di-
csőségét A ki torozás nélkül a halottat nem 
kíséri el a temetőbe, az ilyen nem volt sem 
barátja, Bem igazi ember társa a halottnak és 
keseréó családiának. As ilyen csak álarczos 
színlelő, ki haszonból, ravasz számításból hor-
dozta ajkán a barátság szép szavát örvendez-
ni lehet, ha nincs ott a farizeus. 

Alt ia mondják: a meghaltért ne sajnál-
juk a költséget, nyugalma édesebb lesz, több 
részt ugy sem kér. 

Micsoda ösazefllggés  van a boldogult lel-
ke nyugalma és egy bekáfoló  torozó tömeg 

a közélet munkálkodása nemcsak a személyé-
nek, hanem a nagykerületnek Is előnyére vált 

Közgazdasági tevékenysége nem kis Bsere-

Eet adott és jelölt ki számára az alcsiki és 
ászoni vidéken. A vagyonosodás előmozdítása, 

a székelység érdekelnek növesztése, esetleg 
társaiások által, mind oly közhasznú eredményt 
mutatnak fel  különböző községekben, melyek 
nemcsak a székelység életképességét ébresz-
tették fel,  hanem egyúttal minden idegen áram-
lattal vagy Ilyenre valé haliammal szemben 
óriás védbástyát képeztek. Hosszas volna az e 
téren való működését előszámlálni, hanem két-
ségtelen, bogy az Alcsiki Bauk alapítása és 
szervezése oly kiváló éideme, mely mondhat-
juk a megyéaek egyharmadát kivette az uzso-
rások kezei közül. Hogy mit jelentei, azt csak 
az tudja megbírálni, a kl ism^te a tíz év előtti 
állapotokat 

De Dr. Molnár László nemcsak mindezen 
tevékenységéért volt jó hazafi,  hanem mertjó 
család apa is volt s különösen a közélet te-
rén mindenütt oda törekedett, hogy pusztuljon 
és vesszen el a férges  alma, s e végből nem 
könnyű és nem kevés harezot folytatott.  Sok-
szor eredméonyel, néha eredmény nélkül. De 
azért az igazi ügynek az is diadalát képezi, 
ha érte valaki harczba áll. 

Százszoros érdem ez a mai elernyedt kor-
ban, midőn szokássá vált, irtózni az igaznak 
kimondásától, s félni  az olyan emberektói, 
kik készek csata sorba állni az igazért. 

Dr. Molnár László ilyen ember volt gya-
korlati észjárása mellett telve idealizmussal ÍB. 
Az az ember, ki testi bénssága daczára a me-
gyében tekintélylyel birt, a ki tisztán munkás-
ságával és gazdálkodásával tisztességes va-
gyont is tadott összekuporgatui, a ki önere-
jéből tette magát azzá, a mivé lett, az ilyen 
emberért kár, liogy ilyen hamar elhagyott ben-
nünket és nem maradhatott továbbra is minta-
képe annak, hogy milyen legyen a jó hazafi 
és jó ember. —o. — f. 

Dr. lloluár Lúild temetése jimuár 2íi-éii tör-
tént a uóp és a környék külOnGseu ('slk-NziT.-ilu lii-
teligeucziájának a kOztllk a esakueiu telji:* száuiu 
ügyvédi kar nagy részvéte mellett éléu a mofţycî 
(Âlspioiial. Magát a gyászszertartást Búzás Mihály 
kaiionok-csperea végezte. Koszorúkat a ravatalra töb-
bet helyeztek cl részlot a rokonok, réezlot az Alcsiki 
Bank, a szcatmártoul blrúl és ngyvidl kar és a csík-
szeredai Agyvédck. A siruál Bartha Ignácz cslk-szc-
redal Qfryvéd  tartotta a következfi  Iiirgliató beszédet: 

Tisztelt  gyászoló gyülekezet! 
Az ombcrl kebel legdazlntébli és legérzékenyebb 

fájdalmával  állunk e nyitott sir kOrfll,  melybe rom-
Inadé porhQvelvét vagyunk zárandék egy el röppent 
OrOk életn muukás léleknek. 

Azért jflttQnk  ml kartársak, testvérek, rokonok, 
barátok és lsmcrAsOk, hogy közalnnk a lérfl  kor delén 
oly váratlanul clkOltfizOUel  utolsó nagy utján elkl-
aé'rjnk, s a végsA tisztességet megadva, egy utolsó 
Isten liozssádot mondjuuk neki. 

Gyönge volt a test s bár munka által aczé-
lozva, nem sokáig állhatott ellen a halál gyilkoló 
fulánkjának.  De 0 gyOnge testben annál erüsebh, 
annál nagyobb munkţiu iélek lakozott. Es c nagy 
és (áradhatlan munkáju lélek mlnú szép és nemes 
erényekkel vala ékes! 

Minden kcbeldobbanása családjának, s ez által 
a haxáuak vala szcutclvo. Mert ki a családot szereti, 
aonak él, hal. az voltaképen a házit szereti, azért, 
él, hal, mivel a hazát nem csak a síkok, hslraok, 
völgyek és hegyek, hanem a családok és azok egyedei 
képezik. 

között ? Azt a nagy költséget nem a halottért 
költik a gyászolók, hanem ezen szegény pén-
zen zsilipeket építenek a vissza taszító cselek-
mények malmához. Üres hit az. hogy a meg-
halt lelkéért eBik a nagy költés. Nem oda, ha-
nem a halál madarak csőrébe. 

Fontos dolog, ki legyen az első a köz-
Bégben, ki e czikk szellemében megkezdje az 
Ojitást. Bárki. Csak bátran. Okosan. Ne féljen 
az együgyű megróvástól. O kétségkivüí min-
den Jóravaló ember előtt a legeszesebb ember 
számba megy; és követni fogják  százan, később 
ezeren. Bárki kezdje meg és bárkik köveSBék 
e dicséretes példát, fţjdaimai  enyhítésére szol-
gálhat az, hogy józan cselekményt művelt és 
méltó arra, hogy a művelt közönség nevéről 
tudomást szerezzen a hírlapok uţjân. 

Ilyen dolgokban kell kedves jó emberem 
felvilágosodnod,  ilyenekben, melyek zsebedet 
a legerősebben vágják, A szegények megven-
dégel éséról gondoskodni lehet okosabb alak-
ban, máskor. 

Az adószedők, a közterhek viselése, kö-
zös fizetendők  ellen a nép zúgolódik, türelmet-
lenkedik, pedig ezeket minden becsületes pol-
gárnak teljesítenie kell hazafisági  és polgári 
kötelességből. 

Ott vannak napi renden a virrasztások 
és torozások, van-e ezeknél adó igazságtala-
nabb, nagyobb, esztelenebb ? Egy torozás túl-
tesz 100 évi adófizetésen  is. Ezt a rettenetes 
adót töröld el kedves olvasóm. Ez tőled függ. 

A nép szegényedik, birtoka apad, kenye-
re soványodik; vájjon a torozási költségek 
honnan fedeztetnek?  Adósságból, 1—2 tehén 
vagy ökör leütéséből vagy eladásából, 1—2 
hold föld  elvesztegetéséből. 

íme a szegényedés legszembeszökőbb oka. 
Ezt meggátlandó: a torozó családokra 

súlyos adó volna behozandó elrettentő kény-
szer eszközUl. 

Egyik előbbi állomásomon megkísértettem 
a torozüsokat és virrasztásokat kiirtani. Egy 

Sserette barátait, Önfeláldozó  volt toatvéni óa 
rokonaiért; tisztelte ember társait és Igazi felebarát, 
ként lüven a odaadólag saolgálta azok érdekelt, ^a 
bogy e szép éa nemes erényeket gyakorolhassa, da-
czára, bogy még gyermekaógóben elaaenvedett vwet-
len folytan  az ép test elónyelvel nem rendelkezett; 
lelke erejével e fogyatékosságon  tol emelkedett, a 
mindenkit bámulatra ragadó kitartó munkásáig volt 
egész élete. 

Ezekkel a fényes  tulajdonságokkal éa erények-
kel vívta kl a jobbasoak, mindnyájunknak becanláaét, 
szeretetét. Ezért olyan mély és osalnte a mi ttjdal-
munk. Ezért oly határtalan azoknak az ártatlan gyer-
mekeknek és mindenek felett  derék feleségének  a 
vesztesége; ezért oly sötét és határtalan aa ók bá-
nata. Mert hiszen ók egy igen derék, aaeretóen gon-
doskodó jó édes atyát és férjet  vesztettek. 

Kedves gyermekek és te gySngéden szeretó 
(oleség, kOnnyezó testvérek, rokonok! A miénkkel 
egyQtt nagyon is méltó a U fájdalmatok  éa báoato* 
tok, mcrtTI sz elkBIUlzOttben mindent, de mindent 
vesztettetek. 

Jól tudom én, hogy a Ti angyal Jóságlokkal, 
azelld, de forró  szerelmetekkel, sót véretek hullásá-
val, éloletek feláldozásával  la ót meg menteni éa meg 
tartani ohaitottátok nékünk és magatoknak. De a 
fóldl  angyalok vonzása nem oly eróa, mint as égleké 
a igy ő czektól az angyaloktól aa égiekhez koltózou. 

Ha c asoinom esetben lehet vlgasstaláa, ez 
csak Szent vallásunk viguza lehet, melynserlnt a 
keskeny air a azeretteket örökre nem válaastja el 
egymáatól, sót egykor végleg egyesit! ókeL Vigasz, 
taiodjatok, s vigasztalódjunk mindnyájan, mert az 
elkoltózótt egy szebb, dicsóbb és boldogabb hazából 
fog  rátok és ránk letekinteni és rólatok onnan Is 
szeretó gonddnl gondoskodni! 

És tc mcgdlcsdalt lelke AZ clkOlttaMtook! 
ÖrOkké való azIkvAja u Isten mlndenhatd lényének, 
fogadd  véisó buciugnTiutlut é* ktazQatésQakel ! 
Legyen u n&nt feletted  kOnnyQ, nyugov&sod csendes 
és ue b&bortlsa álmaidat scinml, semmi. 

Isten voled kedves édes apa, Isten veled fér* 
jek legjobbika; Isten veled nereto jő testvér « lift 
rokon: Isten veled Igazi ió barit; Itrten veled néit* 
nek htt embere! Az flröt  világosáéi; fényeskedjek 
neked!!! 

A legújabb községi Hitelszövet-
kezet. 

Nehéz idők járnak a szegény székelyre. 
Nyomja, préseli a nyomor eulya, iszonyatos 
erővel. Húznának ie ki alóla sok jóakaróink, 
ha oly könnyen menne, de biz* azzal sok a 
baj. Kzen a sok bajon akart segíteni a magas 
kormány azzal is, hogy a téli tanítások által 
a népet jobblétre vezéreltesse. A vármegyénk 
községeibe kiküldött tanítók, megbízatásuknak 
derekasan meg is feleltek,  s ha mllködéslik 
nyomát egyszersmind a siker is kíséri, ez a 
legszebb bizonyítványa a lelkes odaadásnak, 
de egyúttal némi lelki honoráriuma is a nehéz 
munkának. 

A sikerek egyikéről kívánok ezúttal meg-
emlékezni, de szándékom e lapok hasábjain 
szóvá tenni mţjd a többieket is. 

Lakatos Mihály felsőnépiskolái  tanár ered-
ményes tevékenységéről van szó, a kinek el-
hintett igéi Csik-Szentmihály és Vacsárcsi köz-
ségek lakosságában termékeny talajra hullot-
tak, s ma elmondhatja, hogy működésének 
elsó csemetéje községünkben már virágzásnak 
indult Az egyesűit két község lakosságának 
meghívása folytán  január áO-áa, mint a Csik-
megyei Gazdasági E&yesület kiküldött képvi-
selője, Csik-Szentmihalyra kiszállván, az iskola-
épületben megalakította a .csíkszentmihályi 
községi hitelszövetkezetet", melynek jelenleg 
van 125 aláiratkozott rendes tagja, egyenként 
50 koronájával számítandó 1G0 Uzletréasszel, 
a mi kitesz Összesen 6000 koronát A tagokból 

esetre rászántam egy délutánt, értekeztem a 
szomszédsággal és azok fejeivel,  kiknek meg-
jelenését a vimsztásra és torozásra sejteni le-
hetett 

Megkértem, rábeszéltem vallási és pénz-
ügyi okokkal, hegy ne meqjenekel, ea alól a 
háziak is feloldozzák. 

Előre kevesen mentek el; később más 
alkalommal csak a közeli rokonok közlll Is csak 
a legbensőbbek. Megindult az áramlat az is-
kolások és nép között azonnal és a torozási 
mánia'a legszűkebb korlátok közé szorult A 
nép belátta. Az intelligenczia dicsérte, sajnos, 
hogy az eredmény derekán kellett bucsut mon-
danom embereimnek. 

A virrasztások és torozások elleni haj-
szának felUlről  kell kiindulnia. Városokban az 
érdekelt uri osztály, vagy ha ez nem réaces 
a torozások pártolásában, a kereskedő, az ipa-
ros és polgári osztálv értelmesebb, függetle-
nebb, józanabb és vállalkozóbb tagjai kezdjék 
meg. — 

Falukon szintén az előkelőbbek, a hiva-
talt viselők, az elszáuUbbak kezdjék meg, kik 
egy-két illetéktelen megjegyzést fel  sem vesz-
nek. — 

Totum fák-ja  az egész sikernek az, hogy 
az emiitett 7 tényező lankadatlan energiával 
lásson egyöntetű munkához. 

Es most czikkem végén meg mondom az 
okát, miért írtam ezen visszaélések elleu. 

Hivatásom a nép nevelés terén munkál-
kodui és ennek javára fordítani  erőimet 

Rékóta fáj  nekem és sajnálom a szegény 
néposztályokat, melyek önhibájukból, csapa 
tudatlanságból és álszégyenből a legbifosatóbb 
és lecelszegényltőbb nagy adót: A virrasztá-
sok 6 tarozásokra fizetik. 

Többé ne torozsunk senki zsebére, ha-
nem otthon, a temetés alatt és a templomban 
imádkozzunk a meghaltért, s ha igy teszünk : 
őt szerettllk I 
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85 csikszentmihályi és ajnádi, kiknek Üzlet-
része 109, 89 wsárcsi, 49 üzletrészszel, 1 
szép vizi 2 ttzletrészjzel. As alapszabályok sze-
rint a szövetkezet működése Szentraihály szék-
hely ly el csak Vacsárcsi és Szépviz szomszédos 
községekre teijedhet ki, s egyelőre 12 évre 
szervezte tett. Az aláirt üzletrészek heti 20 fil-
léres részletekben 5 év alatt fizetendők  le, s 
beállási dţjul személyenkiut 60 fillér  előre le-
rovandó. A 12 személyben megállapított igaz-
gatósásba beválasztatott a következő 11 tag: 
Jakab Lajos, Ladó Péter. ifj.  Szakálli Ferencz, 
l'etres Ignácz, Koncz József,  Csáki Albert, Si-
pos Péter, Rácz Albert, Dobos Dénes, Todor 
Félix és Péter János. A felügyelő  bizottságba 
Lázár László, Búzás Albert és Koncz Károly. 

Az alapszabályok letárgyalásával, az igaz-
gatósági és felügyelő  bizottsági tagok megvá-
lasztásával az alakuló gyűlés tárgysorozata ki 
lévén mentve, Lakatos Mihály lelkes ssavakkal 
s azon kívánsággal zárta be as alakuló gyű-
lést, hogy a megalakított szövetkezet a részt 
vevő községek anyagi és erkölcsi érdekeinek 
előmozdítására számos éven keresztül virágoz-
zék. Erre Jakab Lajos öles peres plébános mon-
dott köszönetet Lakatos Mihálynak szíves fá-
radozásáért 

A gyűlés végeztével Összeült az igazgató-
ság, s megalakulván, elnökévé Jakab Lajost 
választotta, ez meg jegyzőnek Dobos Dénes 
községi tanitót nevezte ki. Az igazgatóság in-
tézkedéseiből megemlítendő, hogy a szövetke-
zet pénztárnokává Bartis Lajos kántor-tanítót, 
könyvelőjévé Búzás János községi tanítót vá-
lasztotta meg, egyelőre 100—100 korona díja-
zással. A szövetkezet helyisébe ujabb intéz-
kedésig a szentmibályi iskola-epület, s műkö-
dési ideje hetenként a szombati iskolai szün-
nap. A szövetkezek ügyében teendő további 
lépésekben Lakatos Mihály tanár a következő 
napon is nagyszorgalommal és buzgósággal 
működött, ugy hogy remélhetőleg az üzlet 
megkezdése most már csak pár napok kérdése. 
A befizetések  most azonnal meig fognak  kezdődni. 

Adja isten, hogy a Lakatos Mihály tanár 
műve, a melyért mindnyájunk hálájára számít-
hat, valósággal legyen a szegény székelység 
boldogulásának bőséges forrása  — s. 

H Ű L Ö S F É L É K 
— Beteglátogatások, virrasztások 

és torosások. E czim alatt hozza lapunk 
mai száma Karácsony József  tanitó-képezdei 
igazgató urnák azon, kulturális szempontból 
igen érdekes csikké folytatását,  melynek czélja 
ezen barbár szokásoknak megszüntetése. Ajánl-
juk ezen kitűnő tollal megirt czikket olvasóink 
b. figyelmébe,  de különösen a hatóságok, elöl-
járók, orvos uraknak kell annak mélyre ható 
szavait megszivlelniök, mert praktikus haszna 
ezen törekvésnek csak akkor lehet, ha a ma-
gán buzgalom mellett hatósági támogatás sót 
szükség esetén kényszer is hozzá járul ezen a 
társadalom minden rétegében elharapózott rósz 
szokás elfojtásához. 

— Kirendelés. A marosvásárhelyi ügy-
védi kamara Dr. Molnár Lászlót tagjai sorá-
ból elhalálozása folytán  kitörölte s irodája ré-
szére gondnokul ifj.  Molnár József  csíkszere-
dai ügyvédet rendelte ki. 

— Kinevette. A marosvásárhelyi kir. 
ítélőtábla elnöke Dóeiy Bálint véglett joghaliga 
tét joggyakornokká neveste ki a esolgálattételre 
a esikaseotmártoni kir. járásbíróságból rendelte be. 

A Kaszinóból, vígan Ütik egy idő éta 
a kaaainöban a paeaikát. meg a karsrabélt, a mi-
óta agyaoia megérkeaett a várva várt billiard 
aaatal, mely iámét egyik tanújele a kaacioé pár 
év éta kesdödé rohamos fejlődésének  a a jó konyha 
a jé Italok beaserséae mellett egyik nagy lépés, 
hogy a kaazinó a caikaaeredai intelligens férfltár-
aaaág gyülhelyo legyen. De a derék, buzgó 
vesetöaég, élén a megyések minden uépért, jóért 
lelkesüld alispánjával aemcsak a férfi  társaságot 
igyekaaik a kaaiiné helyiségeibe összegyűjteni, 
hanem a oóket la a mai estélyek — volgo ka-
azinó vacsorák — alkalmával, melyeket a mult 
évtől kesdve reodes, a a milyen volt Ismét ja-
nuár 27-én la. Bogy már hányadik, aat aalsten tadja, 
a fartfing1**"  aa eM. S talán épen asért, mert 
a farsangra  e*ett, volt oly kedélyes, öly vig, oly 
feastelea,  hogy ha látogatottságra egyik másik 
felül  ia emelkedett, esea tekintetben aligha volt 
külfiob.  Olyan lehet Roaadás kiaaaaaony ia-
letea fain  vacsorával txoigáU, a mibea termét*®-
lesen a kaszinó kitflnö  bora adta meg a pointot 
a hozzájárulván Misi ajonnan megerósiteit, ma 
már meglehetóa jó bandája, lánoseaal, énekléssel 
vegyea oly vig élet támadt, a melynek csak a 
hajnali órák vetettek véget. A farsangon  több 
már aligha leás. Ajánljuk aionbaa a t kaaaioó 
elnökség figyelmébe,  hogy aa ilyen vacsorák leg-

alkalmasabbak a böjti csendélet felderítésére  a a 
társadalom tagjalaak egy-egy estére való össie-
hosáaára. 

— Aloaüd tolvajbanda. E hó 2-1-éo 
hirdette ki Siása Jóssef  éa társai b do pőrében, 
melyei mult aaámunkban iamortetlQok, Űecző 
Béla. a bíróság elnöke aa ilélelot. Baek sierint: 
Saáas Jóssef  7 évi. Csűrös Mó>es 6 évi. Csűrös 
Antal 6 évi. Csűrös Miklós 8 övi fegyházra.  Kotró 
János 0 havi, id. Csobot Jóaaef  I évi. Fülöp 
Alţ)os 7 havi, Caobol András 8 havi, Róka Jó-
aaef  6 havi börtön, Caobot Jóasef  1 havi a Kóka 
István 1 napi fogbáabüotetéare  a 2 korona pénz-
büntetésre ítélteitek, tnelyból a vixsgálati fogság 
által Ssáaa Jóssef  Csűrös Méze*, Csűrös Antal és 
Csűrös Miklósnak 6—6 hó, Kotró Jánosnak 4 hó, 
Fülöp Alajosnak 4 hó kitöltöttnek vétetett Elítél-
tetett továbbá Szása Jóssef  a Csűrös Móies 8—8 
évi. Csűrös Anta) a Csűrös Miklós 5—5 évi. Kotró 
János, id Csobot Jóasef,  Fülöp Alajos, Csobot 
Aodrás, Róka Jóasef  8—3 évi, Caobot Jóasef 
Ignácaé I évi hlvatalvesstéare s politikai jogaik 
feiniggewlésére.  Aa ítélet ellen Csobot József 
Igoaozé s Béka István kivételével, kik az ítélet-
ben megnyugodtak, valamennyi vádlott, ugy a 
kir. Ugyéaa ia felebbezést  jelentett be. 

— Székely dalegylet. A székely ud-
varhelyi dalárda hangversenye Ügyében Baktsí 
Gáspár kir. közjegyző elnöklete alatt vasárnap 
délután gyűlést tartott a csíkszeredai ifjúság, 
a melyen a hangverseny Ügyét felkarolta  ugyan 
de mivel február  hóban minden héten egy-egy 
estélyre van kilátás, kérte a dalárda vezető-
ségét hogy a hangversenyt február  11-ról ha-
lassza el márczius elejére, mivel a farsang  fo-
lyamán nagyobb sikerrre a remény nagyon cse-
kély lehet. Valószinü, bogi' a dalárda elfogad-
ja a jóakaratú figyelmeztetést  s hangversenyét 
a böjtre esetleg húsvétra el fogja  halasztani. 

Tiszti estély. Még csak rebesgetik. de 
késsel foghaló  adataink vanuak, hogy a helybeli 
garniaon tisztjei is estélyre késsillnek. A terv a 
farsangra  aaól, a részletek azonban még nincae-
nek megállapítva a igy nincs kizárva, sót \aló-
asiott, hogy aa estély a farsangról  a böjtre ma-
rad, mivel a farsang  hátralevő részének minden 
hete le van foglalva  a különböző esélyeknek 
De es épen nem baj, sőt a példa lanitja, hogy 
aa llyea fajta  mulatságok a böjt bou legjobban 
aaoktak sikerülni. 

Műkedvelői előadás, A helybeli iparo 
sok, mint értesülünk, február  24-én. a Csillagban 
műkedvelői előadást rendesnek, a mely alkalom-
mal Tóth üde kitűnő néptuinmüve, a Toloucs fog 
ssinre kerülni. 

— Őrült férj  rémtette. Bors György 
Csik-Szentkirályról 3 évvel ezelőtt ide települt 
napszámos, kinek háza a várostól távolabb a 
fürdőre  járó ut mellett fekszik,  f.  hó 28-án 
délután nejét Beke Annát fejszével  megtámad-
ta s azt a szó szoros értelmében összevagdal-
ta. Az asszony közelében senki sem lévén, vé-
deni nem tudta magát és talán teljesen fel-
aprítja azt az emberi szörnyeteg, ha véletle-
nül arra nem sétál 5 szeredai polgár. Kzek a 
történtekről még mit sem tudván, a mint ott 
mentek be, az uton rájuk rohant Bors a már 
vértől párolgó fejszével  kezében, ekkor közü-
lök a négy vitézebb, többnyire líatal emberek, 
megfutottak,  és hagyták társukat Csorba And-
rás iparos segédet sorsára. Ez pedig elég ü-
gyes volt egy kertbe beugrani s igy a feléje 
mért és biztos halált hozható csapásokat ki-
kerülte. De ép bőrrel még sem menekülhetett 
mert a kerten keresztül kapott a fejére  egy 
pár ütést, melyek a bőrt fején  széthasították 
s ezen kivűl a kifejlődött  dulakodás közben 
több karczolást kapott, de azért a dühöngő 
embert ügyesen lefegyverezte  és a véres fej-
szét hatalmába kerítette. Bors György állító-
lag epileptícus őrülésí rohamokban szenvedett 
de a szeszes italokat is nagy mértékben ke-
zelte s ezért többször gyűlt meg a baja a ren-
dőr kapitányságnak is vele. Az össze vagdalt 
szorgalmas, jóra való asszony élet-halál között 
fekszik  a kórházban s az agyig ható ütések 
folytán  beszélni nem képes s igy a történtek-
re nem is hallgatható ki. 

— Estély Cslk-Karozfalván.  Szépen 
sikerült estély volt e hó 28-án Csik-Karczfal-
ván Mihály Ferenczné ó nagysága védnöksége 
s Rancz János ur elnöksége alatt Az estélyre 
a környék intelligencziája nagy számmal gyűlt 
össze, sót Szeredéből is sokan rándultak ki. 
Kifogyhatatlan  jó kedvvel Miczi Miska muzsi-
kája mellett a mulatság csaknem reggelig tar-
tott. A négyeseket 40—50 pár tánczolta. Az 
estély igen szép Jövedelmet juttatott az örök-
imádás templom javára. 

— As idei sorosáé. Vármegyénkben 
a miniezterileg is jóváhagyót terv szerint folyó 
évi márczius 26-áo veszi kezdetét és április 
hó 24-én fejeztetik  be. A hadkötelesek meg-

vizsgálása történik: a kászon-alcsiki sorozó 
járásban márczius 26, 27 és 26-án, a felcsiki 
járásban márczius 80, 31 és április 2, 3, 4, 5, 
napjain, Szereda városban április 6-án, a gyó-
szentmiklósi járásban ápril. 9, 10, 18, 19 és 
20-án, végre a tölgyesi járásban április 23 és 
24-én. A sorozásra felhívott  összes hadkötele-
sek száma 2429. 

— Pusztuló ezékelylpar. A helyett, 
hogy a Székelyföldön  uj iparvállalatok kelet-
keznének, — még a régiek is beadják a kul-
csot Lántzky Sándor vashámortulajdonos a 
nagybaczoni és szeutkereszbányai vashámorá-
nak és vasöntödéjének Üzemét beszüntette. 

— A székely mivelödéBl ós közgaz-
dasági egyesület Budapesten a mult hó 
utolsó felében  ülést tartván, igazgató választ-
mányát újra alakította, melynek tagjai közzé 
Becze Antal urat, vármegyénk aIispánját ismé-
telten beválasztotta. 

Álarosos bál. Ha annyi lelt volna aa ál-
arczos, mmi a néző kSzönaég, akkor talán vál-
toaatos lett volna a kép. Mivel azonban annak a 
moglpbetóg aaámu nézőnek, mely szombat este 
a Csillagban öasozegyült, alig akadt 8 — 10 álar-
ocosa a közlük csak egy uő bizony a tisztelt két 
tagu readezőblzottság lekonyitotta fejét  s halkan 
mormogta mngában: vigyen el minket aa ördög, 
ha még egyszer álarczos bált rendezünk. Mi pe 
dig azi mondjuk, hogy as álarczoa bálok ideje 
lejárt. Hisz ma úgyis álsrcaol visel mindenki, ha 
nein ia Szabó Lajosnál vásárolja s teljesen feles-
leges pspirmaséval illusztrálni, hogy más van ám 
belül, mint a mi kiviilról látszik. S meg lehet, 
csakngyan ez is volt a hattyúdala a szeredai ál-
arczoB bilioknak, inert nem hisszük, hogy egy-
hamar kedvo jönne valakinek ily deficziltvl  teljes 
szórakozást szerezni a csekély szátnu érdeklődő 
publikumnak. 

— A halászatnak társulat utjáni 
gyakorlása. A földmivelési  miniszter a me-
gyei közigazgatási bizottság felterjesztésére  az 
Olt folyónak  vármegyénk déli határától l'sik-
Madéfalva  község északi határáig terjedő sza-
kaszán Tusnád, Verebes, Csatószeg, Nzt-Situon, 
Szt-Imre, Szt-király, Zsögöd, Szereda, Taplocza, 
Csicsó és Madéfalva  tulajdonos községeknek 
halászati társulattá alakítását megengedte s 
az Olt folyó  fennti  szakaszát oly vizlerUlctnek 
jelentette ki, melyen a halászat csak társulati 
uton gyakorolható. 

— Hatóság ellen, Romániából Magyar-
országra történt juh csempészettel gyanusitoltak 
Tatár (lyörgy gyimesbiikki lakost, a kinél meg-
jelent Kovács Bálint és Kis Domokosból álló járőr 
a felliiviák,  hogy menjen el velők a községházá-
hoz. Kleinle vonakodott ugyan, de mégis csak 
megiudull s mikor az udvaron akartak keresztül 
haladni, kikapta egy fába  bevágva volt fejszéjét 
s a cdeudőrök felé  akart eujtani. Szerencsére 
azonban Kovács csendőr észrevette szándékát, a 
fejszét  kezében megragadta s ol vette. Tatár ta-
gadja, hogy ő bánlalinazui akarta volna a csen-
dőröket, a körülmények azonban aligha rá nem 
bizouyitjáku merényletéi. 

— Egy öreg honvéd felvétele  a 
honvéd menházba. A budapesti honvéd men-
ház fölügyelő  bizottsága folyó  hó 22-én tar-
tott Ulésébeu Vischcr Nándor 1H4Ö 4íl-beli bon-
véti főhadnagynak  az országos honvéd men-
házba való felvételét  kimondotta, de az elhe-
lyezést azon idórc tartotta fel,  midóu a sor 
reá kerül, miről annak idejéu értesíttetni fog. 

— Ipartestületi tánozestély Ditró-
ban. A gyergyóditról Ipartestület saját zászló-
alapja javára f.  hó 20-án a polgári olvasókör 
helyiségének nagy- termében műsorral egybe-
kötve zártkörű tánczestélyt rendezett mely 
ugy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen  sike-
rültuek montiható. A műsor első pontját „Sze-
retem (i nőket', ez. vh; monolog előadása ké-
pezte Adám József  által; ezt követte Kopacz 
Gergely s. lelkész remek felolvasása  a „házi-
állatok világából", mely elmée Ötleteivel a nagy-
számú hallgatóságot mindvégig élénk derült-
ségben tartotta, s mindezért a felolvasó  zajos 
tapsokkal lett jutalmazva. A műsor befejezté-
vel megkezdődött a táncz, mely ritka jó han-
gulatban, a hajnali órákig tartott. A tánczestély 
jövedelme az egy koronás belépti jegyekből és 
felülfizetésekból  összesen 143 korona, melynek 
mintegy fele  része képezi a tiszta jövedelmet 
A zászlóalap javára eddiş gyűjtött pénzösszeg 
meghaladja a 600 koronát. Ugv a m. t. sze-
repjók fáradságukért,  mint a felülflze  tőknek kik 
nagy számmal voltak, szíves adományukért e 
helyen is hálás köszöoetet mond Az ipartestület. 

— Megkerült tolvajok. A .Ceiki La-
pok" 8-ik száma .Különfélék11  rovatában közölt 
ssépvizi ókör lopás tettese megkerült polyáoi Csű-
rös Ignácz forrásoa  arexu egyén személyében. 
Végre utolérte a földi  igazaágsxolgállatáa keze. 
Éa éa igy van rendén, meri ékeimének a két 

ökör lopás nem aa elaő kísérlete, tehát Ideje, 
hogy büntetését elvegye. Esen gaztettel öaaae-
függ  K.-aaentlélekl Csűrös Györgynek a halála 
ia, a ki f.  hó 26-án hajoalban saját esSrében fel-
akasztotta magát a hol reggel halva találta meg 
felesége.  Ea aa ember üosose volt CaürÖa Ignáoa* 
nak éa egyaltal osiakoatáraa ia a lopott ökrök 
tuladásábsn, mert a mikor Cs. I. kerülő ntakoa 
hazahajtotta a Szépvlaről lopott két ökröt nem 
tudott tnladai rajtok máaképeo, mlat megbízta 
Öoscsét hogy K.-Szontléleken váltsoo marbaleve-
leket Cs. Gy. sremélyesen nem mert marhalevél 
váltani menni, hanem Gergely János egyik ásom-
szádjának leánykáját küldötte el aaon magblaáa-
sal, hogy aa saját apjának nevére állittaaaa kt a 
marhaleveleket. Mi akadály nélkül megtörténvén, 
a hamis marhalevelekkel eladták as ökröket Po-
lyánba. Idáig minden jól ment de aa öidög nem 
nyugodott « Cs. J.-ot a kozmád vásárra daatöfc-
élle ujabb szerencséi próbálni. Ut két idegea 
ökör akadt szemében a melyeket eladott éa 5 frt 
előleget fel  is vett. Aaonban kiderült ujabb gas 
tette, rajta vessitett éa eloaipték a csendőrök s 
egyaltal felismerték  benne a forráaoa  aroau ökör 
tolvajt, lírfeti  liirt Cs. Gy. meghallva a büntetés-
től i félelmében  felakasztotta  magát Egyiket ha-
mar ulólérla büutetése, s hisszük, hogy a más 
is uem sokára megkapja a megérdemlett büntetést 
hogy okuljon népünk, s kerülje a máa tulajdoná-
hoz nyúlni. 

— TÜZ. Kásson-Impéren nagy tüa dühön-
gött e hó 15-én éjjel Baláaa Sándor biró zsin-
dely lyel fedett  csűre gyuladt meg a benne felhal-
mozott széna, szalma kéulettel a gaadaaági eos-
közökkel. A kár körülbelül 1900 koronára tehető, 
melyuek nagy résso azonban scerencBére bizto-
sítva volt A tüa keletkoaéae kívülről történvén, 
valószínű, hogy gyujtogatók müve, miért a tárgy-
ban a csandóraég erélyes nyomozást Indított meg. 

— Egy Igen Jófajta  lVt éves tenyéaz 
kan eladó, hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

— Jegyzéknapló, ügyvédek, birák, 
közjegyzők s végrehajtók számára kapható 1 
írtért e lap kiadóhivatalában. 

HIVATALOS RESZ. 
Sz. lotiü—19ÚO. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvártnegye törvényhatóságánál rend-

szeresített központi dijnoki állás 782 korona 
fizetés,  120 korona megyei segélypénz javadal-
mazással üresedésbe lévén, felhívom,  hogy a 
kik ezen állást elnyerni ohţjtjâk, koruk, kép-
zettségük s eddigi alkalmazásukat igazoló ok-
mányokkal felszerelt  sajátkezüleg irt folyamod-
ványukat a folyó  évi  márczius hó l-ig hoz-
zám terjesszék be. 

Cs ik -Sze reda , 1900. évi január 26. 
Beose Antal, alispán. 

S z a r l c a s x t ö l ^ TtTlr 
Nulla. Egyelcirr neui ktfztilhctó.  Később eset-

leg sorál ejtjnk. 
D. L. A forditá-st  köszőnjQk. Ex ls, a régi la 

jönni fog,  iniln'lyt a sor rákerQl. 
A. L HoíyrelgnzitÁslól (sajtó hibáknál) lehe-

tőleg tartózkodunk. Végre Is senkire sem szégyen, 
ha tó védésből J/uios helyett BÁllutuak Irj&k. A má-
sik jönni fog. 

T  .... r. E . . . a. Azt hiszem hiába váiják 
(i robogó vonatot. Hogy miért, a?.t mi tadjuk, OnOk 
találják ki. Egy ottani tollból esollcg szívesen lát* 
iiók. mi nxoiibun csuk akkor fogunk  vele foglalkozni, 
lia in&s valami akina liláshoz fűzhetjük. 

G. L JtivA számunkban. 
B. F. Szíves érdeklődéaót uagyon ktazSajttk. 

A kUlilt-inényiM-k sorát cjtjQk. 

Laplulajdoaofl: 
GYÖRGYJAXAB ÖBÖKÖBK 

VERESS SÁNDOR dr, 
ivei M [Honos 

orvosi rendelője éa fogorvosi  műterme 
i26o] n-i» Cslk-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. his&ban. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fojforvom  és fogmflvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. Eladó lakás I 
Cslk-szentsimonon a volt Oaató 

István-féle  telek, kóh&z és osúrrel 
ellátva örök áron eladó, értekezhetni 

Csiszár Imre, [ U 1 9 - 4 

•MMtyirosaal Kéid-Vteárkelytt. 

A HAJ. NINCS TÖBBÉ KOPA8Z EMBER 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 A felfedeztem  és százszoros pénzzel fizetek,  ha kétszeri 

i ^ ^ aW U használat után rögtön meg nem szllnik a hajlralláa. 
1 üveg ára a kor. 40 fillér.  korpaképaődés és mindennemű fej  bőrbetegség, 

__ i f r t â r a k k a a  ta  • l a l n a a e s i l l I l I a U éa p I p e r e e i l k - k e r M k e i é i k e a . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. 1 1 9 1 1 - 2 0 

Brdélvl főraktár  «• vwérképvtoeUtoég: G K Í . T = ! U » t - ém p l s ^ w o x l l ű K n a c T ^ n a t f c ^ á r L é l .  O y i a I « f W i é r v t o - E « 6 t < p . 
VUléki  megrendeléseket  utánvéttel  axaunnl etaküzM: 

Rgyedllli készltó és széjjelkülűéBi raktára. D o b é N á n d O r , uri, uói és szinhiizi fodrász,  Budapest, Nefelejts-ntcaa  27. 

NEM HULL 
SzeniáciiAt kelt a gyégyfttkivonatom,  melyet évek 
hosszú során át tanulmányoztam, hogy mikép lehessen 

meggátolni a megkopaszodást 
K a r k a t i «7**71 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bír. vpgreliai'ó ^ w i 

kOxhirrá twzi. bogy A esik«t-retlui kir. jArA*. 
birfoágnak  1899 Avi 1172. *r. v^gz^e folyî n 
dr. Fejér Anlal ürjvM Alul kéi-vi^lt C*ik*X" 
redai takarokp^nzlnr réazYÍnylAiPHHAg felj^ 
rra rezére HollA János é* lársni csiktA|>l<>R/Hi 
alperesek ellen 1 0 0 frt  követel** *  e i« " j é i * 
elrendelt kiel^ g i t é ^ i vígn-hajlAn folyt An H l j i f i f[>l ' ' l 
lefoglalt  éü 444 írtra becfQlt  inscWţdkrH 8 oik-
8xeredai kir. iárá»birásá* 1899 évi V l s r . 
végzésével H tovAbbi eljár A-s elremMt- ivén. tmnak 
az aUp éa felftlfoglnltHtÓk  kflveh-bVe  prej'lg in. 
amennyiben ássuk Irielégiténi jogot nyilek volim. 
C*ik-Ta|doczán közNégliáxán'il leetidn niHgiar-
tina határidőül 1900. évi feb  ruár hó 7-ik 
napjának délelőtt8 órája k i t n / e i : k , a m i -
kor a bíróilag lt-foftUllkl.  M kli\s Jánosnál nzek r̂, 
széna, oertéx m a l a c z o k k a l és I Q k k l a . I I . t í j ö r -
pAl Istvánnál széna, szeketvk ^ s z A n . I I I , Imre 
Lá*«lóuál széna, fenyőfa  és Mzekfr.  IV. H»lló 
Jánosnál azéna éi* szekér A U»giflUM  Ígérőnek 
készpénzfizetés  melleit. syltkség esel én liersAron 
alnl ia el lógnak adatni. 

Felhívatnak tnindazok, kik a/. flArvere-
sendft  ingtoágok vélelAiAliAI a veţit-baiut» kö-
vetelését megelőző kielé({i é>li>-z ingót taiiaiiik, 
amennyiben rfezdkie  a foglalá*  kor'Abban <•>*• 
kOzOltetett volna í* ez a véreim jtási j»»gy/<">-
kftnyvból  ki nem iQnik, hogy el,ni"l»bséni jelen 
té*eikfct  az árverés megkezdésein aiului kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig x/óval !••-
jelenteni el ne mulAXüzák, meii kMönbri) i-s*k 
a vételár fölönlegére  f«gn;ik  elaltatni. 

Kell Csíkszeredán, 1899 évi deczemWr Iró 
91-ik naj»iAn. Keresztes Gyula, 

|*21] 1-1 kir. birósáp vé̂ n-lmjiii. 
Szám 1184 1809. 

Árverési hirdetmény. 
Alpiirt kiküldőit bir. vlgielmjló ezmnel 

közhírré Lepzi, hogy A cxiks/predai kir. jbiió-sAg. 
nnk 1898. évi 9|>. II. 7U4 2. M\ v-gzése f„|v-
lAo dr Fejér Antal Aţyvftl  Által képviselt S/.-iva 
Kristóf  csikszépvizi lakon felperes  részire KA* 
dár György és tárnái Ct)ikszé|ivi-/. r-üge'̂ i lak«-
Fi<k alperesek ellen HÜ itt követelés s jár. erő-
jéig ehendelt kíelégiiéai végreliajtán lulytán al-
perestől leloglalt és 450 frlia  becsüli ingó-águkra 
a csikazeredai kir. járásli Íróság 1 k»8 évi Kp. 
798.3. sz. végzésével a lováMii eljárás Hivn-
delMvé», annak az alap éa IVIillloglalUlók kö-
vetelés* erejéig is, Amennyiben aznk kie!ésri|é>j 
jogot nyerlek volna, végrehajtást sz-nv îMk (Nik* 
S^épviz Csfigési  lakAsoknn lő fn  98 kr lőke 
hátrálék erejéig leendő meglaitasa hnlái-i«löil> 
1900. évi február  hó 7-lk napjának délelőtt fi  órája 
kitfizetik,  a mikor A bíróilag lefoglalt  1. Kádár 
üyflrgynél  tehenek éa borjú, II. Sző«s jAnosnAI 
széna, III. Szöcs Györgynél széna IV. Szöcs 
meternél széna a legtöbbel ígérőnek ké.«x|iéit/. 

fizetés  mellett, Fzflkség  esetén I» «páron alól is 
el fognak  adatni. 

Felhívatnak miodaznk. kik az elárvere-
zendő ingóságok vételArAból A végreliailAló k«-
ve le lését ni-gelöző hielégilé>hez jngnt lartanak, 
ameun>iben rén/llkie a foglalás  korábban 
közftlteH-tt  vtilna és ez a végrehajtási jegyző-
köujvl'ől ki nem tonik, hogy elsőbbségi jelpii-
léseikei nz Árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél iiásbrtn beadni, vagy pedig xzóval be* 
jelenteni el ne mu'HSsszAk, meit különben n ak 
a vélelAr fölöslegére  (ognak ntaltAini. 

Kelt Csik-SzeredAn, 1900. évi januAr hó 
l-sö napiAn. Keresztes Gyula, 

[•w| — 1 kir. hir véRrohiijló. 
Sz. I18| s a 

IVilyúzali hinlelmény. 
(•sikvármegye kászou Alcsiki járá-

súi i a u Kászon-Altiz székhelylyel Kiíszoii-
Alriz, Pelliz, Iinpór, Jukabfalvftés  Kiiszou-
l'jt'alu községekből álló 56:)(i lelket dzAm-
láló knzcííöözségügyi körben üresedés-
ben lévő köi'orvosi úlliisra újból pályá-
zatul hirdetek. 

JnviuinhiiHZiisn: 
I. mm frt  fizetés»  melyen kivül u 

községek sem lakbért, uliátaláiiyt, sem 
fuviu-  ésjárvúnydijatadni nem kötelesek. 

•2. A betegeknél az első látogatás 
ilija :i(i kr. a második éa minden kö-
velkezö Hi kr. 

:t. Orvosi látleletekért esetenkint 
I IVi. orvosi bizonyítványokért 50 kr. 

4. A megválasztandó körorvos kö-
teles a vagyontalan betegeket ingyen 
kezelni, Knszon Altiz, Feltiz és Impér 
összeépüli községekben husszemlét és 
halott kémlést a megállapított dijakén 
végezni. Az ebből befolyó  átlag üo frt 
évi jövedelem a körorvost illeti. 

Megjegyzem, hogy a közegészség-
ügyi körben a körorvosnak kézi gyógy-
tár tartási engedélya töi vénylialósdgelső 
tisztviselője által kilátásba helyeztetik 

Felliivom miiuhizokat, kik ezen ál-
lási elnyerni óhajtják, liogy ez iránli 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
maztatásukat is feltüntető  kérvényüket 
hozzám folyó  évi február  hó 17-ig 
annál bizonyosabban adják be, mivel 
később beérkező pályázatok figyelembe 
nem vételnek. 

A kászon-alesiki járás főszolgabirája. 
Csik-Szenimárton. 11)00. január 21. 

Bartalis, főszolgabíró 
WOOOOOOOC^^ 

Sz. K 1900. 1231 l - l , 
itksz. 

IYilyázati liirdotmónv. 
A Csi k-szent mi klrtsi községi iskolánál 

ii I I-i k tn ni tói ál Iái» Üresedésbe jüvén nrra 
|)ályázal hirdettetik. 

Járandóság: 1. Törvényszabta lakás 
kél pndozolt szoba konyha, kamra és 

pinc/.e. 2. 300 Irt. törzstizetfa  havi eI6-
losres I'/R/.I etek ben, mely A kOzségi iskola 
pénztárából lesz kiszolgáltatandó. 9. 96 frt 
fa  általány. 4. 24 Irt kert illetmény. 
5. Megfelelő  ütöd-dven korpóliék -
igény szerint. 0. Legeltetési jog 7. Gaz* 
diisági istálló és faszin. 

Ktilcless^ge n megválasztandó köz 
ségi tnnitónnk a felsőbb:  3, 4. íj, 0 ve-
gyes oszlályok vezetése, a faiskolánnk 
törvényszrtbta módon leendő kezelése és 
tanitó lársával közösen az ismétlők ok-
tatása. 

Felhivatnak pályázni olir.jlók, hogy : 
Ijiniiói oklevéllel és in fi  köd<5si bizonyít-
vány ok knl Iclsyereit pályázati kérésüket 
f.  évi február  15-éig alalt in iskola-
sz<'ki elnök kt'y/htz ndják be. 

Községi iskolnazék: 
Os i k -Sze n tnii k l ó so n . 1900. ja-

nuár hó 27 én. 

Lázár Ferencz, 
iskolaszéki clnük. 

Kovács Antal, 
iskoliiH/iíki jof;.v/.<). 

Hirdetés. 
Crtilt-RzenlmiklÓR kBzHégljen közvetlen 

az Állami ut mellett e|ry iHkóbelrtöií/'g a 
rajla lévő épületekkel, inely áll t egy 
3 H/.obAju cnerép])el föilfilL  h&z, kamra fa 
pinczéből, egy sütő éa nyAri liizból, to-
vAbbá: cnllr, iatíllók, azin éa ólokból, több 
évre bérbe adó, eaetleg örökáron ia eladó. 
Megjegyeztetik, hogy a lakóbelajaég körül 
veteményes kertek, szép gyUmOlcada bé-
TAaitAaok, éa tovAbbá: több mint 2 hold 
terjedelmű btslafoégil  kert ia van deaxka 
keritéaael kOrOlvéve éa tfibb  részben bévetve. 

Ezen lakó belaőaég Üzleti azeuipont-
ból ia alkalmasnak bevAlik, értekezhetni 
lehet a tulajdnnoanal 

Kováoa Mózes, 
[-2.̂ 1 1 -a ('sik-inadéfalví  kOzâ i LuiittdTal. 

Hirdetés. 
A „Tolvajos tetőn* közvetlen az államul 

mellett lévő fdrészgyárnál  található összes fa-
hulladékokat u. in. csutakot, szegydeszkát és 
léczet szekerenkint eladom. 

Kg}* szekér csutak ára 2 kor. 40 fill. 
Kgy szekér szegydeszka ára 4 kor. 
Kgy szekér lécz ára 3 kor. 
Kzen Inillndék részek tüzelésre, kerítés-

uek és fóleg  vakoláshoz kitlinó anyagot szol-
gáltatnak s belőlük egy szekérre kettős fogat 
után bármekkora mennyiség rakható. 

Vevőknek készpénz fizetés  mellett utal-
ványt adok a szállításhoz. 

Csik-Szeredán, 11)00. január hó. 
|2G| 1—2 Hajnód Ignácz. 

M e g h í v á s . 
Az „Alcsiki bank részvénytársaság" t. ez. részvényesei a folyó 

évi február  hó 18-án, d. e. 9 órakor Üzlethelyiségében tartandó 

r e n d k : i v ü 1 i l v ö ^ g y í 11 ó s r e 
tisztelet tel meghivatnak. 

T á r g y e o i o B a t : 
1. Alapszabály módosititsu az lilito. jnn. ^8-iin tartott küzgylllés hatiiro-

zntu értelmében. 
Megüresedett, illetve megUresdlA állásoknak választás utján vnlú 

betöltése. 
vlffr}iM^ttbúlf/  ktrfmrtt. 

A küz^'liltísün minden réazvényes vngy személyeaen, megha-ulmnzottja nlüil 
— kinek azonban szintén részvényesnek kell lenni — gyakorolhatja szavazati jógiit, köteles 
azonliiut részvényeit a gyfilést  megelőzőleg 8 nappal a pénztárnál letenni. 

|Í4| i - i A z i | { a E ( a t é i á f . 

A 1,-^Jobb é< m « l i d n b b 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, Bátyák ai Oraiág erdélyi réaieUien egyedüli vaaazekrény gyárban kéatOltek. 
Továbbá vaaasekréoyek. községek, templomok éa anyakönyvvozetók számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagys/igban szállittatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tiszteleltei 

M O E S Z G U S Z T Á V , yassielrény oáms 
H A € k ¥ e S 8 E B E N , 

Caikvármegye vezérligj-uökaége fiytrgyjakab  Márton útidénál, Cadl-Snredábaa. 

A bükBzádl takarékpénztár részvénytársaság 1900. évi február 
hó 15-én a takarékpénztár helyiségben d. e. 10 órakor 

Z . x e 3 T L d . e s l c ö z g , 3 7 " ü . l é s é t 
tnrlja, melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o r o z a t : 
1. Bizottságok választása. 

Az igazgatóság jelentése az ÍS'JI». üzletév oredtnényéiül és a mérleg 
L'liiterjesztéso. 

•'1. A l'elilj;ye|ö bizottság jelenlóse. 
4. Az igazgatóságnak és felügyel»  bizottságnak a felinentvény  tnegadásii. 
ö. A részvénytőke felemelése  iránti határozat. 
ti. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére két részvényes választása. 
T. Indítványuk. 
IKIk s z á d o n , 1 !>«>(). január -J/Ián 

U"M -i .-tx l | £azfca lé iá |{ . 
Alapszal>ályo k Sít. S- A közgyűlésen minden részvényes szavazati joggal bir. a szavazati 

joggynkorolliatásárn azonluiirmegkivántatik. hogy részvénye legkésőbben n közgyűlést megelőző 
év d e e x e m l x - r régéig annak nevéro legj en irva. ki szavazati jogával élni kirán és legkésőbben 
a kiizgyülést ntegelózö napon d. n. j óráig a társaságnak e végre kirendelt közegénél leté-
tessék s ott a közgyűlés bevégeztéig be téve maradjon. 

I.cgsxfliii  és legcélszerűbb karácsonyi és ujovt aiándok egy 

Adria varrógép 
családi hasmaldUa szabadalmaiott him.ó hésafllékktjéa  Ipari exelohra. 

Kxvii vaiiOfjéjiik  elül ivei iims irviiitiniiijokkul yzcnilu-n a pviirlúsra 
IIUS/MHII kltünö minöségA tnyubsn és n ttohnliii «'/.CU i NV.N I-iórt leg-
újabb vívmányai saerlntl gyártásban rojloock.- . .. Tartósság, szabatos 
CHIIIOS kivitel ex kfinnjfl  Bájtalan niUkö.lés teuik  e pépeket olv annyira 
kcdvvclue én ollcrjodtté. - Kxcn v«rróp«p a uingynr liiur illaduln. - Ok-
tatást varrás és hlmzóaben dJJUlanal nyújtok. -- Varrógépelmért 9 évi 
jottáUast vállalok. Kludok áremelés nélkfll  csckúly havi r^sletflcetésre 
U JuvilKKOkHl gyonsim éK |ioutosuii esz köz lök. Adri» rnrróeé|H>k<-n ÓH niicol 
kerekjmrokon kívül aok cyöuyttrn, alnudékuak remik Ivtll alkui inas Lánry 

i rukinron. — Uus viilusztok zcuéló és nutoir — > ftUtoinalikus  Urgyakban. 
Teljes tisztelettel 

M o l n á r G y u l a , 
Adria varrógépek egyedüli gyári raktárosa 

Brassó éa vidéke részére. 
Kapu-utcza 51. sz. Brassó Kapu-utcza 51. az. 

[2611] «- < 
Nyomatott Caik-Hzeredában, a lapkiadó OySrgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




