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Xyill lóri exilvlcolc 
soronként 40 fillérért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
I Efiész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 
j 4 kor. Negyedévre 2 tor. 

Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Felhívás  előfizetésre. 
A beállott  uj évnegyedben  tiszte-

lettel  kérjük  vármegyénk  és a csik-
vármegyei ügyek  iránt érdeklőtlöket, 
hogy lapunkra  minél számosabban elő-
tizetni  s így  anyagi támogatásukkal 
lehetővé  tenni szíveskedjenek  azt. hogy 
a közérdeket  minél nagyobb mértékben 
szolgálhassuk. 

lllőjizi'téni  óraink  lapunk  nagyobb 
alukja  ilaezáru is maradtuk  a régiek,  azaz: 

Ktfésx  érre S korona  (4  f'rt). 
J-Ylírrr  . 4 korona  (:i  fii). 
Xfi/i/t'tlérre  korona  (tfrt). 
Kitlfölilre  . /-'  korona  («f'rt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  liátrálékban  vannak, hogy a 
hátrálékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

„CSÍKI  LAI-OK" 
.-•;it'k*szfi'st'tf  i's  k-ioiit'iltirnt'i/ii. 

A szegényügy országos 
rendezése. 

Alig van állam, melyben a szegények 
támogatására nagyobb szükség volna, 
mint nálunk, és mégis daczára a társa-
dalomáldozatkészségének, a szegéuyllgy 
nálunk a legrendezetleuebb állapotban 
van. 

Alkalmunk volt a franczia  világki-
állítás alatt a párisi osztrák-magyar 
követség egyik tagjával hosszasabban 
értekezni ez ügyről s meggyőződhettünk, 
hogy kevés helyütt adnak a jómódúak 
annyit a szegények segélyezésére, mint 
hazánkban, mégis oly rendszertelenül 
osztatnak szét az adományok, hogy a 
valóban érdemesek csak elvétve jutnak 
hozzájok. 

Sok társadalmi kérdésünk közt a 
szegényügy rendezéséhez kellene első 
sorban fogni.  Több hasznos utmutatást 
kaptunk erre nézve az illető követségi 
magas tisztviselőtől, melyek azonban 
oly annyira a részletekbe hatolnak, hogy 
nem tartjuk helyén valónak azokat rövid 
ujságezikk keretébe felvenni 

Ám az ez ügyben nemrég kibocsá-
tott felhívás  nagyrészt fedezi  a Parisban 
hallott elveket, mely ott igen haszno-
saknak és czélravezetöknek bizonyultak 

Igaz, hogy az állam is foglalkozik 
a szegéuyllgy kérdésével és nem is 
akarunk e részben sem elébe vágni az 
intézkedésnek, sem tanácsot ailni, ha-
nem egy módját akarjuk csak jelezni 
annak, miként lehetne gyorsabban tár-
sadalmilag is, és csak az állani csekély 
támogatásával a kérdést megoldani. A 
szegényügyben két főcsoporttal  van dol-
gunk. az első a koldulás megszüntetése 
mellett a szegények közvetlen segélye-
zése és a második a közjótékonysági 
intézetek egységes központi kezelése, 
karöltve az állam és a társadalom köz-
reműködésével. 

A mindennapi tapasztalás mutatja, 
hogy a legsürgősebb és első a minden-
napi kenyeret nélkülöző szegények ügyé-
nek a rendezése. A koldus-ügyet a tár-
sadalom és az erkölcs érdekében gyor-
san, gyökeresen és igazságosan kellene 
rendezui. 

Ki ne ballotta volna még, hogy a 
koldulás mestersége is az ügyesebbnek, 
az élelmesebbnek és merészebbnek töb-
bet hoz, mint a félrevonuló  szerény 
koldusnak? Tudjuk, hogy olyanok is 
részesülnek segélyben, kik nem szorul-
nak rá és inkább inunkakerülésböl kol-
dulnak, de éhséggel küzdenek azok, 
kik szégyenlik a koldulást, vagy nem 

értenek hozzá; sok tekintetben az utczai 
koklul ás, de az utczai adakozás is sport-
szerűen űzetik. Minő ferde  kinövése a 
jótékonyság gyakorlásának az, mely min-
den ellenőrzés nélkül lévén, lehetségessé 
teszi egyesek éhen halása mellett egyes 
koldusok meggazdagodását is, inig a 
szegény falu  koldusa rongyokban jár 
és eldobott dinnyeliéjakkal táplakozik, 
addig a gazdagok templománál álló kol-
dus felesleggel  is rendelkezik. 

Vegye kezébe országszerte a sze-
gények ezreinek ügyét a társadalom 
felső  tizezre és gyűjtse, kezelje a mil-
liónyi nép fillérjeit.  Tudjuk meg, kik a 
szegények és mire van szükségük, mi-
vel és mi módon segíthetünk, ez a leg-
első társadalmi kötelessége embernek 
embertársa iránt, hogy senkise legyen 
kénytelen koldulni, ha szegény is, mert 
szegénység és koldulás közt is van kü-
lönbség és a koldulás is éppen olyan 
megbélyegző a társadalomra nézve, mint 
a milyen szégyene volt az ókornak a 
rabszolgatartás. 

Egyedül igazságos és czélravezető 
megoldása e kérdésnek az lenne, ha 
az országban központi pénzintézet léte-
síttetnék, mely az összes szegényeknek 
szán! pénzt épp oly rendszeresen, pon-
tosan és lelkiismeretesen kezelné, mint 
kezelik a bankok a részvényeket, be-
téteket és zálogleveleket. De ez a tár-
sadalom által létesített bank ne kezelje 
csak az összegyűlt alamizsnákat és be-
folyt  nagyobb pénzösszegeket, hanem 
vegye gondozásba és kezelésbe az ösz-
szes közjótékonyczélu intézeteket és 
egyleteket is, melyek eddig az ország-
ban szétforgálcsolva,  túlságos nagy ap-
parátusokkal és költséggel kezeltetnek 
és a vagyonnak egy részét tulajdon-
képpeni rendeltetésétől elvonják, nem 
is említve, hogy szomorú példák vannak 

Szc rkos / . t ő sé 'K ősi tci.nclóUivntnl : 
G y ö r g y j a k a b M. u t ó d a könyvkereskedése , hová a 
lap szellemi részét i l lető Diinileu közlemény, vuln-
ii.int h i rdetések s előlizetési dijuk is küldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Hyebourg peerje. 

— M a d d c ii 
Limerich Írország egyik legfestőihb  vi-

déken fekszik.  A Jam Doc és a Lough Neagh 
meredek sziklái elbűvölik a szemléiül. Hideg 
borzongás fut  végig az ember testen, a mini 
megpillantja az ős régi mólilepte kastélyokat, 
melyek e két sziklatömeg gerinczéböl magasla 
nak ki. 

Kis telepitvéuyhez vezetjük el az olvasót, 
mely Limericbtöl keletre a Jam DJC egyik leg-
meredekebb sziklacsncsán fekszik 

E telepitvény neve: Hyebourg,  mely el-
nevezés eredetét, a sziklacsúcson fekvő  kolosz-
szális várkastély tulajdonosául nyerte. 

Figyeljük meg egy kissé e pompás alkot-
mányt. A kastély négy oldalán a szélrózsa 
irányaiban égbe nyoló bástyák emelkednek föl-
felé;  a főkapu  felett  pedig a Hye-k  aranyozott 
czimere messze tündöklik. 

Törtenetünk idejében a várkastély jobb-
felőli  bástyáján fekete  gyászlobogó leng, s a 
fokapu  fölötti  czimer gyászfátyollal  van bebo-
rítva.... A kastély ablakain keresztül homályos 
fény  veti «agarait a Jam Doc csupasz sziklaira... 
A kápolna harangja balkan megkondul s a 
kastély folyosóján  a lakájok imára kulcsolják 
kezeiket.... 

• • 

A ,Hyebourg"  belső termében a mécs 
homályos* világánál ágyban fekvő  ősz aggastyánt 
látunk, ki fölé  nyalánk termetö szép barna ifja 
hajol.... A haldokló aggastyán Hye  Pál lovag, 
Hyebourg grófja,  a parlament örökös peerje, s 
mellette egyetlen fla:  György  gróf.  Az ír fönr 
magához vonja fia  kezét, s halk remegő hangon 
szólani kezd: 

„Egy titkot akarok elmondani neked fliin.... 
egy titkot, mely huszonöt év óta nyomja lel-
kemet ; . . . . megfogadtam  ugyan, hogj elviszem 
magammal a siiba, de urm birok addig meg-
válni az élettől mig azt tel nem fedem  előtted... 

Watterfordtól  négy órányi távolságkan a 
Berni patakocska mentén alig száz emberből 
álló csapat állott szemben az angolok kétezer 
főnyi  hadával.... 

Tutlod fiam  a jelszó akkor „ir szabadság" 
volt, s mi mindnyájan megakartunk halni — a 
hazáért..... 

A kis csapat Watter ezredének volt a 
maradványa, 9 én ezen ezredben mint hadnagy 
szolgáltam. 

Elmondjam-e, mi volt az összecsapás ered-
ménye ? 

Az ir hazafiak  mind meghaltak a hazáért, 
csak én maradtam életben.... 

Súlyosan megsebezve, ájult állapotban vit-
tek egy deszka bódéba, hol huzamosabb ideig 
mit sem tudtam magamról... Nagy későre fel-
nyitottam szemem, s ini egy remek szép fiatal 
nőt láttam magam előtt, ki fölém  hajolva jeges 
ruhát rakott homlokomra.... 

Kórházban voltam leggyülöllebb ellen-
ségem kórházában megakarlak gyógyítani, 
hogy azután főbe  lőjjenek.... 

A gondos ápolás következtében felépültem, 
s gyakran séialgattam a Dorg partján szép 
ápolónőm karján... Nem himezem-hámozom a 
dolgot, nyíltan bevallom, hogy egy szép verő-
fényes  tavaszi reggel szerelmet vallottunk ngy-
másnak . . . s titokban elszöktünk Watterfordba... 

A hyebourgi várban ezalatt nőm, a kit 
megmenekülésemről értesítettem — türelmetle-
nül várta megérkezésemet.... 

Szép kedvesemnek a Loag-Neagh tündér-
szép vidékén villát vettem, mely Hyeboorgtól 

alig egy órányira (Vküdölt, s a csekély távolság 
miatt gyakran fel  is kerestem... 

....Ugyan ezen időben nőmlől kis fiucskám 
született eleven, szép gyermek volt-

Épen keresztelőjét ültük szük családi kör-
ben, midőn a lough-neaghi villából futár  érke-
zeit, s könnyes szemekkel adta tudtomra, hogy 
úrnője betegágyban meghalt. 

Elképzelheted mily rettentő hatással voll 
reám e szomorú bir.... E pillanattól kezdve csa-
ládommal nem törődtem.... Folyton előttem le-
begett az a szerencsétlen kis árva fiúcska  ott 
a lougk-neaghi villában... Vájjon gondozza-e 
valaki V 

Deczember volt. Nőm a Jam Docon sétált. 
Véletlenül egy jégcsucsban elsikamlott, s 

tiz méternyi mélységben levő lióhalmazra zu-
hant.... Veszedelmes sérülést ugyan nem szen-
vedett, de önkivüli állapotba jutott.... 

Égy gondolat villant át agyamon.... Hü 
szolgám segítségével egy éjszaka kis fiamat  ti-
tokban fölcseréltem  a loug-neaglii villában levő 
árva gyermekkel.... 

Nőm jobban lett... ügy remegtem, mint 
egy kis gyermek, midőn karjaiba vette azt a 
fiúcskát...  Ah, mily szabadon lélekzeltem föl... 
nőin a cserét nem vette észre.... 

Fiam még csak egy pár 9zót, — suttogta 
az aggastyán remegő hangon. 

....A kicserélt fiacska  megnőtt. . . Hye csa-
lád disze, büszkesége lett dédelgették, ked-
vében jártak szülői..., 

A másik, s e szónál a főúr  hangja kissé 
remegett — az a lough-neaghi villából ngy 
eltűnt, hogy hova azt nem ladom, kutattam, 
kerestem de mind hiába.... 

Króm lankad . . . . csak arra kérlek, ke-
resd föl  azt a szerenesét'en eltűnt fut,  s ha 
nyomorban találod, adj neki egy pár fillért... 

e téren a pazarlás, hűtlen kezelés és 
sikkasztások krónikájában ia. Szigorú 
ellenőrzés mellett gyümölcsöztesse a 
bank a szegények vagyonát s a lehe-
tőség határai között, vásároljon telepe-
ket, létesítsen menhelyeket, kórházakat, 
gondoskodjék szegény gyermekek in-
gyen taníttatásáról és neveltetéséről stb. 

Czéltudatos rendszerbe öntve csak-
hamar megszűnnék a jelenlegi kapkodás 
és az inkább igazságtalan, mint jótékony 
kezelés helyébe az igazi emberszeretet 
egészséges lüktetése fog  lépni és a 
segély mint gyógyító ir oda fog  jutni, 
hol a kitáradt életét megmenteni, ser-
kenteni, jó útra terelni kell. 

Ha ezt elérjük, még mindig lesznek 
megelégedett és elégületlen, boldog 
és boldogtalan emberek, mert ez az 
emberi végzet öröksége, de tettünk leg-
alább annyit embertársaink érdekében, 
hogy nyújtottunk nekik, amivel minden 
állat bir, melynek a természet ruhát, 
hajlékot és táplálékot adott és melynek 
sebeit is a jótékony természet ingyen 
gyógyítja. 

= A csíkszeredai uri kaszinó köz-
gyűlése. A csíkszeredai uri kaszinó f.  hó 13-án 
tartotta meg Becze Antal alispán elnöklete alatt 
évi rendes közgyűlését. Az előterjesztett mult évi 
számadás adatai szerint nevezett kaszinó szép 
vagyoni eredményt mutatott fel,  a menynyiben 
eltekintve attól, hogy egy szép teke pályát ren-
dezett be s hogy egy drága biliárd asztalt szer-
zett be s ennek árát a mult évben teljesen le is 
fizette,  a pénztári készlete a tartalék alappal együtt 
majiiem meghaladja az 1000 koronát. Ezen ör-
vendetes jelenség a kaszinó élén álló férfiak  fá-
radhatlan és roppant lelkiismeretes munkásságá-
nak az eredménye. A számadások s az ez évi 
költségvetés előterjesztése után általános tisztú-
jítás lévén, a kaszinó vezetősége szavazat lapok 
utján 3 évi időtartamra a következd képpen ala-
kíttatott meg : Becze Antal elnök, Páris Frigyes 
alelnök, lfj.  Molnár József  alelnök. T. Nagy Imrs 
jegyző, Uitai Béla pénztárnok, Kovács Antal hál. 

oly nyugodtan veszek bncsat az élettől, ha te 
ezt megígéred." 

Az ifjú  e szavakra megragadta Hye Pál 
reszkető kezét, azt csókolta szüntelenül a 
könnycseppjei sürün hullottak az aggastyán — 
merev.... hideg arczára 

DelltasL egyik mellékntczáján a házfalak 
mögött görnyedi alakot látunk tovahaladni. Ar-
czáu visszatükröződik a nyomor, a kétségbeesés... 
ruhája szennyes, s közönséges mankás zubbony, 
fedi  vállait. Meg-meg áll, mintha lélekzetet akarna 
venni, s fájdalmasan  tekint a bellfasti  dóm 
keresztjére... majd letérdel, a lakatlan paszta 
utczában imádkozni kezd... 

E pillanatban a Pavalk-utcza sarkán karcsn 
termetű gyári munkás alakja tflnik  föl,  ki meg-
látván az ulcza érdes kövezetén térdeplő ifjat, 
feléje  sietett, s karjával támogatva nagy fárad-
ság után egy a By. város részben fekvő  ala-
csony rozoga házikóba vonszolta el... 

A kis házikóban jó emberek laktak. Az 
öreg „Mari néni" azonnal gondozása alá vette 
a szerencsétlen ifjút....  Jack pedig — igy hív-
ták a fiatal  gyári mankást — kis történ ecskékkel 
mulattatta a beteget. 

A többek között elmesélte, hogy S még 
kis gyermek korában elvesztette szülőit... „Mari 
néni"-je nevelte tői, kinek a neaghi lelkész adta 
át gondozás végett.... 

A beteg if|U  sáppadt arczát halvány rózsa-
pir futotta  végig.... megszorította a fiatal  gyári 
munkás kérges kezét, hosszasan nézett annak 
szép tündöklő szemeibe . . . s örömkönnyei sttrün 
kezdették hallani.... 

Az egyszerű, de nemes lelkű gyári mankás 
a lough-neaghi villából eltűnt árva gyermek volt, 
s a beteg Hye Pál gróf  kicserélt fla,  ki atyja 
halála ntán bejárta Irlandot, majd Skótomágba 
ment, hogy felkeresse  azon szerencsétlen ifjnt, 
kinek nevét bitorolta.... 
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nagy, Dr. Fejér Antal ügyési. Választmányi tagok : 
Nagy Sándor, Kőváry Láaaló, Dr. PerjéBsy Mihály, 
Bfljtliy  Kndre, Baktsi Gáspár, Mihály Ferencz, 
I'Hp Domokos, Kovács Lajos, fontán  elhatározta-
tott, hogy még e hó folyamán  egy kaszinó estély 
rendeztessék s ennek foganatosítása  a választmány 
és tisztikarra bízatott. 

P a r i s F r igyes kormánybiz tos . 
Ritka esemény foglalkoztatja  must Csíkszereda 
társadalmát. Ugyanis a m. kormány PAris Fri-
gyes csíkszeredai kii . ügyészt, a kiváló jogászt, 
társadalmunk közkedveltség», nagy miireltságfi 
egyéniségi a már korábban megindított rutbén 
aknziő vezetésére, tovább fejlesztésére  E?án Ede 
kormánybiztos mellé Ung-, Bereg-, Máramaros 
és Zemplén vármegyék területére helyettes kor-
mánybiztosul nevezte ki. A mennyire igaz öröm-
mel, őszinte lelkesedéssel tölt el mindnyájunkat 
ezen jől megérdemlett kitüntetés, másfelöl  ép 
oly fájdalmasan  érint, hisz' társadalmunk .egyik 
kiváló alakját, büszkeségét veszíti beuue. O nem 
csak mint ügyész, mely hivatását oly magas tu-
dással, annyi szakismerettel töltötte be mindig, 
hauem miut kiváló társadalmi, finom  lelkű egyén 
méltán vontn magára társadalmunk minden egyes 
tagjának nagyrabecsülését, igaz szeretetét. D^ 
eltávozása fölött  érzett fájdalmunk  neracak a 
miénk csikszeredaiaké, osztja ezt egész Csik-
várinegye. Hisz' ö volt az, ki szabad idejében 
nagy közgazdasági ismeretét a csíki nép zilált 
anyagi viszonyainak javítására, pangó iparának 
föllendítésére  nemes lelke fáradhatlan*ágával. 
jóakaratú tanácsaival mindig érvényesittte. Min-
dig csak a közért, a közjóért l-lkesedett. O 
most elmegy. Hiányát érezni fogjak,  de meg-
nyugtat. vigasztal az a tmlat. az a gondolat, 
hogy u.agas álU-ában, széles körű munkássága 
közepett emlékei között egy kis helyet nekünk 
is ad. A kormánybiztosság Beregszászban fog 
székelni. 

- A képvise lőház ülése. Folyó lö-én 
vége szakadt a képviselőház csaknem négy hétig 
tartó karácsonyi szünidejének. Azon napon dél-
előtt 10 órakor ülése tartoltak, melyen a kép-
viselő urak igen nagy számban jelentek meg s 
melyen megállapították a Ház legközelebb munka 
rendjét. 

— A közigazgatás egyszerűs í tése . 
Hír szerint a közigazgatási törvényjavaslatot 
még ebben az ülés szakban a képviselőház elé 
terjesztik. A javaslat egyik pontja a pénzkeze-
lést akarja megkönnyíteni. A terv az, bopy a 
pénzkezelés egyszerűsítése czéljából a vármegyei 
pénztárak részére a posta takarékpénztáraknál 
rendes csekkszámla nyittassék és a községek 
és töszolgabiróságok a központba küldendő pénz 
összegeket csekk-befizetési  lapok utján utalják 
át a vármegyei pénztár számlájára. A reform 
azonban nem szorítkoznék csupán a vármegyei 
pénztár és a községek közötti pénzforgalomra. 
Később a természetes fejlőilés  magival fogja 
hozni, hogy a központi hatóságok, adóhivatalok 
s még a minisztériumok is belépnek a posta-
takarékpénztár csekk-forgalmába  és ilyen mó-
don a most sok munkával járó és bonyolodott 
pénzkezelést egyszerűsítik és uj alapokra fektetik. 

Csak egy levélkét hagyott hátra, a mely-1 
ben felhatalmazta  nagybátyját Jenő grófot,  hogy 
Hyebourgot „Hye György megérkeztéig vegye 
birtokába" 

Tiz éven keresztül nyomorgott pénz és 
ruha nélkül, bolyongott egyik városból a má-
sikba. Nagy késö'-e Bellfastba  érkezett, a hol 
muukásnak állott be. Dolgozott egyik reggeltől 
másnap reggelig.... Már-már minden reményről 
lemondott az éhségtől gyötört ifjú  ereje 
ellankadt midőn egy nemes lelkű, egyszerű 
gyári munkás — Hye Pál gróf  törvényes fia. 
kit ő oly régóta keresett — megmentette az 
életűek..,. 

Hyebourg kápolnájában megkondulnak a 
harangok.... A Jani Doc lejtős utján szép csönd-
ben halad egy gyászmenet..., Az egyszerű ko-
porsót feketébe  öltözött fiatal  férfi  követi, kar-
ján süriin lefátyolozott  nőt vezetve.... Egyszerre 
a harangok kongása megs/.ünik, B a menet fris-
sen hautolt sírgödör előtt áll meg.... Csak an-
nak a gyászos nőnek hangos zokogása zavarta 
meg egy kissé a síri, néma csendet ... 
Miután a neaghi lelkész a szertartást elvégezte, 
nemsokára hallatszott Bron mester rideg komoly 
hangja: „Requiescat iu pace". 

Késő este van.... Hyebourg temetőjében 
frissen  hantolt sir előtt egy ifjat  látunk térdelni, 
kiben Jackot, azt a uemesszivü gyári munkást 
ismerjük föl  mereven nézi a kis kőkereszt 
aranyozott betűit, mely a holdvilág homályos 
lényénél tisztán kiolvasható. A kis kőkeresztre 
e bárom szócska van bevésve: 

<•ymijij 
l"hu  rrlrtl 

Az ifjú  mind ott térdel az egyszerű ke-
reszt előtt, midőn egyszerre ismert bang riasztja 
föl  merengéséből: „Gróf  nr, késő van." szép 
csöndesen fölkel  a nedves földről  s lássa lép-
tékké) indul a kastély felé.  .. 

Hankó  Elemér. 

A menyei k ö n p i a t á s i MZOMí Isér í lL 
Csíkszereda január 14. 

Az uj évi elsőhavi rendes gyűlést a köz-
igazgatási bizottság ma tartotta meg. Az ülésen 
— melyen 6 tag kivitelével a többi jelen volt — 
MikA Bálint fdiepán  ur elnökölt, ki a gyfiléB 
tagjait az uj év alkalmából üdvözölvén, röviden az 
iilist megnyitotta, a miután felolvastatott  a tör-
vényhatósági bizottság azon határozata, hogy az 
év végén bolépett Lázár Domokos, Lázár Meny-
hért, Nagy Sándor, Nagy József  ismételten, 
Barlha Ignáuz helyébe pedig Páal Gábor meg-
választott, a közigazgatási bizottság a folyó  évre 
megalakultnak nyilváníttatott; minél fogva  a folyó 
év tartamára a közigazgatási bizottság kebeléből 
a következő albizottságok küldettek ki: 

a) A fegyelmi  választmányba főispán  ur 
elnöklete alatt: Szabó Géza, Pap Domokos, dr. 
Fejér Antal és Nagy Sándor rendes, Nagy József 
és Molnár Lajos póttagokul. 

b) A gyámügyi felebbviteli  albizottságba szin-
tén főispán  ur elnöklete alatt: az alispán, főjegyző, 
árvaszéki elnök és és tisztiügyész hivatalbóli ta-
gek mellé: Nagy József,  dr. Csiky József  reudes. 
Kiiucz János póttagnak; tdispán ur által pedig 
kineveztettek : ifj.  Moluár József,  dr. Fejér Antal 
rendes, Lázár Domokos póttagnak. 

c) A börtüu vizsgáló bizottságba főispán  ur, 
vaey helyettese elnöklésével: Becze Antal, Mi-
liáiy Ferencz, Lázár Menyhért és Nagy JózBef. 
E bizottságnak hivatalból tagjai: Dr. Veress Sáu-
(lor fúnrvos,  Dr. Dobribáu Autal és Dr. Bardocz 
Gyula júrásorvosok. 

d) Az erdei kiliágáei II-odfoku  bíróságba 
főispán  ur. elnöklete alatt: Dr. Fejér Antal, Nagy 
Sándor, Nagy József,  ifj  Molnár József  rendes, 
Lázár Menyhért. Nagy Imre, Pál Gábor és dr. 
Csiky József  póttaguak. 

e) A pót- és útadó elleni felszólamlást  kül-
döttség tagjaiul főispán  ur, vagy helyettese el-
nöklete alatt Molnár Lajos, dr. Docskor Béla, 
Uöjthy Endre, és dr. Fejér Antal. 

f)  A tanítók és tanítónők nyugdíjba lépésé-
oek szükségességét és jogosultságát megállapító 
bizottság tagjaiul a kir. tanfelügyelő  elnöklete 
alatt: Mihály Ferencz és dr. Fejér Antal; a 
megyei főorvos  pedig hivatalból tagja a bizott-
ságnak. 

g) A közigazgatási erdőrendészeti bizott-
ság tagjaiul s azok között elnökül és elnök he-
lyettesül megválasztottak és pedig: ülnöknek 7 
szavazattal Mihály Ferencz, elnök helyettesnek 
7 Bzavazaital Nagy Imre, reudes tagnak 8 szava-
zattal Nagy Sándor, továbbá Kőváry László kir 
erdőtanácsos szakértő kültagnak. 

h) A javítóintézetbe küldendő és feltétele 
sen szabadságolandó fegyenczek  ügycinek elbírá-
lására hivatott bizottságba kiküldettek: Becze 
Antal és Nagy Sándor. 

i) A mezőgazdasági munkások és ir.unka-
adók közötti jogviszonyból származó ügyek má-
sodfokú  elbírálására hivatott albizottság tagjaiul 
megválasztattak: Nagy Sáudor, dr. Fejér Autal, 
ifj.  Molnár József  és Nagy József  rendes. Nagy 
Imre, dr. Csiky József,  Lázár Menyhért, és Páal 
Gábor póttagoknak. 

Ezek után az egyes szakelőadók olvasták 
fel  szokásos havi jelentéseiket. 

Az alispáni jelentésből, mely az ügymenet 
mikénti állását sorolta fel,  kienielendőnek tartjuk 
azt a részt, mely arról szól. hogy jövőben az 
elsőfokú  hatóságoktól a havi ügyforgalmi  jelen-
tés bekérését mellőzi s azzal csak évnegyedenkintre 
szorítkozik, minthogy maga a belügyi kormány 
is minden irányban a lehető egyszerűsítést tűzte 
ki feladatul  a közigazgatás minden ágában. 

A megyei főorvos  jelentése sajuálattal kons 
találta, hogy egészségügyi viszonyaink a mull 
hóban nagyon kedvezőtlenek voltak, inenuyiben 
a kanyaró Szárliegyen, Szenttamáson, Jenőfalván, 
Karczfalváu,  Dánfalván  és Madéfalván  járváoy-
szerüleg uralkodott, s a többi heveny fertőzd  be-
tegségek közül is szórványosan roncsolótoroklob, 
vörheny, liási hagy máz és bárányhimlő elég nagy 
számban fordultak  elő. 

A tanfelügyelő  jeleutéséből megtudtuk, hogy 
a tanulóknak politikai tartalmú röpiratokkal való 
ellátásával gyanúsított a általa feleletre  vont al 
csíki tanítók megbotránkozással utasították vissza 
azon vádat, mintha, ők a tanulókat a tauitás ideje 
alatt kortes nótákra tanitauik. Tudomásuk ugyan 
van róla, hogy a legutóbbi néppárti gyűlésen 
tanköteles korban álló gyermekek is énekeltek 
kortes dalokat, de ezeket a tanulók a szülői ház-
nál tanulhatták és semmi esetre az iskolában. 

A folyó  ügyek közel a következőket tar-
tottak föleinlitésre  méltóknak. 

Gyergyó Remete község ujabban ÍB egy 
posta hivatal felállításáért  folyamodván,  a bizott-
ság ismételve hivatkozva a korábbi határozatában 
felsorolt  azon akadályra, hogy a Ditró—Remete 
közötti viczinális uton lévő hid jelenlegi állapota 
a minden időbeni posta közlekedésre, nem alkal-
mas, a kérést újból visszaadni, határozta. 

A kászoni községeknek azon kérését, hogy 
a kászon-altizi postahivatal mellett távirda állo-
más szerveztessék, a bizottság pártolni és ke-
reskedelmi miniszter urat egy feliratban  meg-
kérni határozta, hogy s kért távírda állomás 
Kászonaltizen felállittasaék,  mivel a nagy népesség 
és a kászonjakabfalvi  fürdő  érdekei mellett a 
községekben nagy számmal tartozkodó üzlet-em-
berek és azon vidéknek több rendbeli kedvező 

forgalmát  biztosítani leai hivatva egy távírda 
állomás. Konos István tusnádi plébános mint is 
kolaszéki elnök ellen panusi tétetvén, hogy ai 
uj tusnádi államilag segélyezett iskolában nép-
párti gyűlést tartott, mi a nép komolyabb részé-
nél nagy vissza tetszést szült, a bizottság a föl-
jelentést ki viisgálás végett az alcsiki járás fő-
szolgabírójának adta ki. 

Az állami anyakönyvi felügyelő  javaslata 
folytán  a gyimesközéploki anyakönyvi kerületbe 
a felsólokon  távol lakó Péli Lajos anyakönyvve-
zető helyettes felmentésével  hason minőségben 
Éltes Mózes jegyzői gyakornok hozatott a kormány-
nál kinevezés végett javaslatba. 

Kovács Ignáoz verebesi tanító részére a 
község és iskolaszék által kiállított dijlevél el-
fogadtatott. 

Ezek B más kiBebb jelentőségű ügyek letár-
gyalása utáu a gyűlés végetért. 

Altiszti-bál. 
Igazán esemény számba meot a városunkban 

állomásozó m. kir. honvédség és csendőrség altiszti 
kara által folyó  évi január hó 12-én a „Csillag" ven-
déglő nagytermében rendezett „Altiszti-bál", melyhez 
a zenét a cs. és kir. 50-ik gyalogezred zenekara szol-
gáltatta. 

A bálanyák: Pauszné Mikó Ilona, Kornhaber 
Adolfné,  Almássy Zsiginondné, Ifi.  Lázár Dénesné, 
onagvságaiknak köztiszteletben és közszeretetben álló 
személyisége, a körül tekintő figyelmes  09 tapintatos 
rendezőség, melynek élén mint elnök Kornhaber Adolf, 
őrnagy, miut alelnökök: Demény Béla, Deák Árpád 
századosok és Almássy Zsigmond főhadnagy  állot-
tak s nielyuek soraiban ott láttuk Lázár Dénes főhad-
nagyot, Creniáu Aurél és Hasi inger Miklós hadna-
gyokat, Székely Sándor, Ábrahám Márton törzsőr-
mestereket, Zsigmond Ferencz, Dávid Gyula, Csiszér 
Károly, Schatz Gusztáv őrmestereket, Botschncr Já-
nos, Orbán Elek, Szentgyörgyi Miklós, Orbán János, 
őrs- illetőleg szakasz vezetőket, Bíró Bénes, Zsigmond 
András, Imecs Márton, Szakács József  csendőröket, 
Kálay András tizedest s végül a nálunk teljesen új-
donság kép tekinthető bál, mint első ilyen mulatság 
olyan nagyszámú és olyan díszes közönséget gyűj-
töttek egybe, a milyent évek hosszú sora óta nem 
fogadott  magába a „Csillag" vendéglő nagy terme, 
de nemcsak uagy terme, hanem mell ék he! lyisegci es 
vendégszobái is melyek mind, de mind zsúfolásig 
ineg voltak telve közönséggel. 

És aztán milyen közönség ? Magas rangú hi-
vatalnokok, honorácziorok, katouatisztek, polgárok, 
csendőrök és katonák és a mi első és fő  a szép asszo-
nyoknak és szebbnél szebb leáuyoknak akkora tö-
mege, a mekkorát itt Csíkszeredában aligha volt al-
kulmimk látni. miudezek a legszebb és legjobb 
egyetértésben megférnek  egymás mellett, az örömtől 
sugárzó arezok, a szemekből előtörő jókedv, a há-
ziasság, fesztelenség,  szép hárinoniába összeolvadva 
olyan bájos képet varázsoltak szemeinkelé, inelylyel 
alig tudtunk betelni és a melyben gyönyörködni sze-
retlüuk volna végtelenségig. 

A szép közönséghez igazán méltó volt a keret 
is, azaz a „Csillag" vendéglő nagy terme, mely soha 
ilyen gazdagon, túlzás nél íkul mondva, ilyen pazarul 
nein volt feldiszitve,  a gyilkos fegyverek,  a véron-
tásra hivatott kardok és szuronyok, az életet kioltó 
töltények talán soha békésebb czélra felhasználva  nem 
voltak. Még talán a haágai békekongresszus tagjai is 
gyönyörködhettek volna bennük, a mint izlesesen 
összekombinált és Összeállított figurák,  dlszitmények, 
ezimerek és tánezrend alakjában a fentebb  felsorolt 
gyilkoló szerek a terem falait  ékítették. Csillogott és 
ragyogott minden és a sok fényt  kellemesen enyhí-
tette a fenyőágak  szemet pihentető sötét zöldje, melyek 
szintén gazdagon borították a falakat.  Ugy a nagy-
szerű díszítés, mint a terem elegáns bebutorzása ta-
uuságot tettek egyfelől  a derék rendezőség kiváló 
jó ixléséről, egyben bizonyították azon fáradhatlan-
ságot és nagy szorgalmat, melyet feladatukuak  ilyen 
iránybuu való megoldására is ráfordítottak. 

A diszités érdeme Szentgyörgyi Miklós puska-
niüvcse, ki ízléssel párosult szakértelemmel tervezte 
és vezette a diszités munkálatait. 

Ilyen mulatni kész közönséggel, ilyen ékesen 
berendezett teremben természetes, nogy maga a bál 
is az 50-dik sorgyalogczred zenéje mellett elérte mind-
azon sikert a init ilyen téren elérni lehet* Ebben 
különösen nugy része van a derék elnökségnek, kik 
Kornhaber őruugygyal élükön, mint házi gazdák foly-
ton résen állottak es arra törekedtek, hogy minden 
igény ki legyen elégítve s az összes jelenlevők a 
lehető legjoubun találják magukat és a lehető leg-
jobban mulassanak. A táuczban is ők voltak a veze-
rek, fiatalos  hévvel lejtették a körtánezokat, méltó-
sággal járták a négyeseket és kitörő jókedvvel rop-
ták a csárdást. Ez a jó példa aztán átszárraazott az 
egész társaságra, a jelenlevők, mintha miuden but, 
bajt, gondot honfeledtek  volna, teljes szívvé! és lé-
lekkel átadták magukat a mulatozásnak, a tánczkedv 
folyton  növekedett, lankadás nélkül, fesztelenséggel 
tartott a reggeli órákig. A katonazenészek a folyto-
nos és nagy munkában egészen kifáradtak  a midőn 
helyüket a podlumon a hajnali órákban a helybeli 
első zenekar elfoglalta,  atánczkedvelő fiatalságon  a 
fáradságnak  még csak nyoma sem látszott a midőn 
a hajual rózsás fénye  a lámpák, csillárok és gyertyák 
fényét  elhalványította, olyan élénk és éber társaságra 
hintette sugarait tnely képes lett volna még egy 
hosszú báli éj fáradalmaival  is megküzdeni. 

A négyeseket két nagy kolonban 100 párnál 
lóval többen lejtették, a tur táuczokban és csárdá-
sokban a párokat a legnagyobb figyelemmel  sem le-
hetett megszámlálni s ezek nagyszámáról csak az 
nyújt némi tájékozást hogy a ml közönségünk szá-
mára a „Csillag" vendéglőnek elég téres nagy terme 
ez alkalommal egészon szűknek bizonyult. 

A rendezőség figyelmét  és előzékenységét bi-
zonyítja azon körülmeny is, hogy a bálanyákat szép 
csokrokkal, a megjelent hölgyeket pedig Ízléses és 
diszes tánczrendekkel lepte meg. 

Szünóra alatt az egész társaság asztalokhoz te-
lepedett le, azonban hogy ezt megtehessék a nagy 
termet kellett asztalokkal berendezni, mert a szük 
mellek helyiségek az egész mulatság alatt zsúfolásig 
telve voltak. A mlg az asztalokat behordták, az alatt 
a mellek helyiségben szorongó közönség, ha nem is 
a megfagyás,  de mindenesetre a kihűlés veszedelmé-
nek volt kitéve, ezt azonban csak azért emlitjQk fel, 
mivel már itt nálunk is eliött az Ideje annak, hogy 
ilyen nagyobb szabása bálok rendezésére alkalmas 
helyiségekről legyen gondoskodva. 

A teritett asztalok mellett épen olyan kiváló 
jókedv volt észlelhető, mint a tánczmulatság alatt, 
a mit aztán az sem volt képes még csak részben is 
csökkenteni, hogy a kiszolgálás talán épen a nagy 

tumultus miatt nem felelt  meg minden tekintetben 
a kívánalmaknak. Ezt azonban pótolták a katona ze-
nekar által előadott élvezetes darabok, melyek nagy 
mértékben alkalmasok voltak a hangulat emelésére. 

A minden tekintetben fényes  és sikerült mu-
latságért nagy köszönettel tartozunk a m. kir. hon-
védség és csendőrség vezető íérflainak  és a derék 
altiszteknek s tudósításunkat azon óhajtással zárjuk, 
hogy ha már többet nem lehet, minden évben lega-
lább egy ilyen mulatságot rendezzenek! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés . ő felsége  a király Pál 

Venczel gyó-szentmiklÓBi járásbíróság! albirót 
sz ottani kir. járásbírósághoz járásbiróvá ne-
vezte ki. 

— E s k ü v ő k . H e s k 6 Kálmán csikmadé-
falvi  jó nevO kereskeJő folyó  évi febroir  hó 
2-án vezeti oltárhoz a csikgyimesi rótn. katb. 
templomban Z a k a r i á s Róza kisasszonyt őzv. 
Z a k a r i á s Zakioé kedves leányát. A n;t a I Vil-
mos folyó  évi február  hó 17-én tartja esküvőjét 
a tusnádi fürdőn  S z á v a Mirczella kisasszony-
nyal özv. S z á v a Gergelyné leányával 

— Az a l t i sz t i b á l r endezősége e 
helyen meleg köszönetet mond a város ég kör-
nyék kOzttpségének, kik megjelenésükkel emel-
ték az estély lényét, és biztosították sikerét. 

— U j k ö r o r v o s . A tölgyesi közegész-
ségügyi körben orvossá dr. Adám Endrét vá-
lasztották meg. 

— Alapszabá ly megerős í t é s . A bel-
ügyminiszter a csíkszeredai iparos ifjúság  ön-
képzőkörének alapszabályait némi módosítás, 
illetve törléssel helyben hagyta. Ezzel az iparos 
ifjúság  birtokába jutott azon eszközöknek, me-
lyeknek komoly és czéltudatos felhasználásával 
az önmlivelödéanek azt a fokát  megközelíthe-
tik melyet tőlük ugy az üzleti, mint a társa-
dalmi érdekek megkövetelnek. 

— N y u g a l o m b a v o n u l ó l evé l t á rnok . 
A vármegyének négy évvel ezelőtt kinevezett s 
még javakorban lévő levéltárnoka csatószegi 
Győr fi  Sándor beállott sajnálatos szem gyenge-
sége éa betegeskedése miatt állásáról a napok-
ban lemondott s nyugdíjaztatását kérte. Ebbeli 
kérése a vármegye főispánja  által el is fogad-
tatván, nyugdíjaztatása s egyúttal a megürese-
dett állásra a pályázat kihirdetése elrendeltetett. 

— Egy p o l g á r m e s t e r h i v a t a l v e s z -
tése . Annak idején megemlítettük volt lapunk-
ban, hogy Gyarmatby Dezső székelyudvarhelyi 
polgármestert a város pénzeinek szabály ellenes 
kezelése és a főispán  ellen hirlapilag folytatott 
vádaskodások miatt a közigazgatási bizottság 
állásától felfüggesztette.  A mint halljuk, a bel-
ügyminiszter az ügy felülvizsgálása  után a 
hivatalvesztési büntetést helyben hagyta s meg-
erősítette a közig, bizottság fegyelmi  határoza-
tának azt a részét is, mely a vagyoni felelős-
ségről szól, vagy is kimondotta, hogy a volt 
polgármester vagyoni felelősséggel  tartozik a vá-
rosi nyugdijalapba be nem fizetett  hátralékos 
összegekért; továbbá azért a mit a 24 ezer fo-
rintos városi kölcsön kamatai s kezelési dijai 
fejében  5 perczenten felülfizettek,  a végül a 
az adósokon fel  nem hajtható, a nyugdijalapból 
törvényellenesen kölcsön adott 20 ezer koronáért. 
Ezeken telfll  a megokolásban hangsúlyozva lelt, 
hogy a vármegye főispánja  eilen hírlapi utnn 
intézett nyilvános támadásban a főispán,  mint 
felettes  hatósága ellen használt sértő kifejezések 
is oly természetűek voltak, hogy azoknak köz-
hivatali állásban lévő egyén által hivatali felebb-
valójával szemben való használata egyetemben 
a többi vétségekkel a hivatalvesztés alkalmazá-
sát tette szükségessé. 

— H u m á n u s min i sz t e r i r ende l e t . 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának folyó 
hó 14-én tartott ülésében feljegyezni  való ügy 
adta elő magát. Ugyan is Tamás András csik-
vacsárcsi lakós kincstári tartozás cziméo adós 
volt 64 kor. 74 fillérrel,  mely összeg a birto-
kaira jelzálogilag be is van a kincstár javára 
kebelezve. A pénzügyminiszternek 1890. már-
czius 3-án 96028/889. sz. a. kiadott közrende-
lete alapján mintán ha ezen tartozásért Tamás 
András ingatlanai elárvereztetnek, vagyontalanul 
maradna, a közigazgatási bizottság ezen tarto-
zást törülte és elengedte. 

— Gyi lkosság. Az a fontos  polgári jog, 
melyet egy alkotmányos állam törvényei főként 
az autonom testtletek tagjainak meg választá-
sára nézve az arra alkalmas egyéneknek bizto-
sítanak, igen sokszor visszaélésekre nyújt alkal-
mat és gyilkos fegyverül  szolgál a nép kezében. 
A különböző czimfl  választások gyakran igazol-
ták ezt, midőn a személyes tekintetek még a 
legjobb barátok között is nézet különbséget 
idézvén elő, azok véres inzultusok utján szok-
tak kiegyenlittetni, midőn előidézésében l^több-
ször a pálinkának van réssé. A Csikszentimrén 
közelebb törtdut megyebiró választásnak is — a 
mint mondják — ilyen véres utójátéka folyt  le 
e hó 9-én éjjel Szentkirály község alsóvégében. 
Szentimrei Kristó Pipás Antal. Kristó Péter, 
Gyöngyösi Gábor is György Ferencz a szeredai 
vásárról haza indulva betértek Szondában a 
Baresay féle  vendéglőbe, hol együtt iddogáltak. 
Ivás közben szóba került a választás a egymás-
nak szemre bányáit tettek a mennyiben • vá-
lasztásnál külön nézetet vallottak. Ez a nézet 
különbség aztán útközben csaf  befejezést  nyert, 
a mennyiben állítólag a két Kristó atyafi  György 
Ferenczet Szentkirály község végében agyon-
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ütötte g Gyöngyösit snlyosao megsértette. A 
gyannsilott Kriatók cl is fogattak  8 hűvösre 
tétettek. 

— A os ikezereda i k i r . t ö r v é n y s z é k 
t a n á c s a i n a k éa b i r á i n a k b e o s z t á s a . 1901. 
január 1 -túl. I. A sommás fellebbviteli  tanács kö-
vetkeiflleg  van megállapítva. Elnök Csipkés Árpid 
törvényszéki biré. Helyettese Jerzsák János Uz. 
bíró. A tanács rendes tagjai JerzBák János, An 
talfy  Gábor tsz. birók. Póttagok Éltes Zsigmond, 
itélA táblai biré, Geciő Béla tsz. biró. Tanács-
jegyző Bocskor Antal tsz. aljegyző. Helyettese 
György Ignácz tsz. irnok. II. A fegyelmi  tanács 
következőleg alakult meg. ülnök Dr. Perjéssy 
Mihály tsz. elnök. Birák (rendes tagok) Dózsa 
Kálmán, Csipkés Árpád tsz. birók. Póttagok Ko-
vács Lajos, Geczó Béla tsz. birók. III. Polgári, 
kereskedelmi és váltótanács. Elnök Dr. Perjé9sy 
Mihály, helyettese Éltes Zsigmond, előadók Éltes 
Zsigmond itéló t. biró, a birtokrendezési ügyek 
előadója és Jerzsák János tsz. biró, polgári és 
kereskedelmi perek, csód és kereskedelmi ügyek 
elóadója, csődbiztoa. Csipkés Árpád tsz. biró, pol-
gári és bázaseági válóperek elóadója Antalfty  Gá-
bor tazéki biré polgári perek elóadója. Novak Al 
bert tsz. albirú, örökösödési s gouduoksági ügyek 
vá Itó ügyek s perek elóadója. Jegyzék Gözsy 
Péter, Karda Béla tsz. aljegyzők. Ülésnap kedd. 
IV. Eküdtbírói tanács. Elnök Dr. Perjéssy Mihály 
Birák : Éltes Zsigmond, Kovács Lajos Póttag : Nó-
vák Albert. Jegyzó Úorsai Mór tsz. aljegyző. Ülés-
nap péntek. II. Főtárgyalás! tanács. Elnük László 
Géza tszékl biró. Birák Dózsa Kálmán tsz. biró, 
Nóvák Albert tsz. albiró. Póttag AntalRy Gábor 
tsz. biró, jegyző Beöthi Gábor joggyakornok. VI. 
Vétségi felebbviteli  tanács. Elnök Dr. Perjéssy 
Mihály, helyettese Lásüló Géza, birák Dózsa Kál-
mán, Antalffy  Gábor, póttag Jerzsák János, jegy-
zők Karda Béla, Göisi Péter. Ülésnap hétfő,  esetleg 
szombat. VII. Vád tanács. Elnök Jerzsák János, 
helyettese éB rendes tag Csipkés Árpád, rendes 
tag DÓZBB Kálmán, Póttagok Kovács Lajos, Gecző 
Béla, jegyzők esetenként kijelölve. VIU. Telek 
könyv. Előadó Geczó Béla, segéd Veress Árpád 
joggyakornok. IX. Vizsgáló biró László Géza, he-
lyettese Dózsa Kálmán. X. Pertárnok Karda Béla. 
XI. Czégjegyzék vezető Bokross Endre trvszéki 
irodatiszt. 

— A B á t h o r y e m l é k ü g y e . A Báthory 
emlék bizottságának utasítása folytán  az em-
lékre összegyűlt és a csíkszeredai takarékpénz-
tárban elhelyezett 1290 korona és &0 fillér  tökét 
g ennek 57 korona 72 fillért  kitevő kamatját 
mai napon a takarékpénztárból felvettem  s ngy 
ezen, mint az utóbbi időben kezemhez szolgál-
tatott al&bbi összegeket, nevezetesen: Magdó 
Mihály plébános úrtól (dr. Balló István nr ntján) 
2 koronát Qyergyószentmiklósról (Balló István 
nr alján) 7 korona 30 fillért.  (E/.en összeghez 
járultak: Lázár Gynla, Hamnetzki Jó/.sef,  Vá-
kár Lakács, Sintba Albert és Hamnetzki József 
segédei 1—1 koronával, Csíki Dénrsné 60 fillér-
rel, Merza Vilmos, Bocskor Gergely és id. Ka-
rácson János 40—40 fillérrel,  Dornbacü Antal 
30 fillérrel  és Trifon  Nikulaj 20 fillérrel,  Bálintb 
Lajoa plébános úrtól, mint a csikszentsimoni és 
csalószegi tanoló ifjnság  által rendezett táncz-
estély tiszta jövedelmet 20 koronát s végül 
Nagykökttllő megye alispánja által (Mihály ÍV-
rencz főjegyző  ur utján) kftldött  48 fillért  s így 
összesen 1377 kor. 80 fillért  azaz Kgyezer-
báromszázhetvenhét korona 80 fillért  ugyancsak 
mai napon Lakács Vilmos esikszendomokosi 
plébános ur nevére czimezve utalványon pos-
tára adtam. Csíkszereda, 1901. január hó 12-én. 
Lakatos Mihály. 

— F ő t á r g y a i á s o k a he lybe l i k i r . t.-
székné l . 1001. január 18 án. 4209. bfsz.  Cso-
bot János és 3 társa hamis vádért. 4400. Tom 
pos András súlyos testisértésért. 4409. Benedek 
Antal Jánosé hatóság elleni erőszakért. -14:18. bfsz. 
Román Ignáczné lópásért. 4901. bfsz.  Kajc-ia Ist-
11)01. január 19 én. 4771. bfsz.  Gondos Balázs 
becsületsértésért. 4772. bfsz.  Imre Mihály súlyos 
testisértésért. 4773. bfsz.  Simon József  sikkasz-
tás vétségéért. 4775. bfsz.  Baka Ferenczné köz-
csend elleni kihágás. 4796. bfsz.  Székely Jáuos 
könnyű testisértésért. 4833. bfsz.  llajenszki Sán-
dor és 2 társa könnyű teBtisértés. 4935. bfsz. 
Siklódi Lajos és társa becsületsértés vétségeért. 
5075. bfsz.  Ádám Antalné éa I társa könnyű 
testi sértésért. 1601. január 20 án 4647. bfsz. 
Száva Márton és társa vétkes bukásért. 4668. 
bfss.  ifj.  Deáki Péter nyilvános rágalmazásért. 
4518. bfsz.  Madarász Gergely lopás bUntetteért. 
Ilyés Sándor lopás büntetteért. Beke Saudor és 
4 társa súlyos testisértés bUntetteért. 

— E r d ő s í t é s e k m e g j u t a l m a z á s a . A 
m. kir. fóldmivelési  miniszter még az 1895-ik 
évben pályázatot hirdetett volt olyan erdősí-
tések megjutalmazására, melyek közgazdasági 
szempontból arra érdemeseknek fognak  talál-
tatni. A kiirt pályázat sikeres eredményre ve-
zetett a menynyiben a kitűzött hat nagy- és 
hat elismerő jutalomra nemcsak nagyobb bir-
tokosok, hanem községek, volt úrbéres köz-
birtokosságok és egyházak is jelentékeny ko-
párterületek beerdósitése folytán  a dijakra pá-
lyáztak. A pályázati hirdetmény értelmében 
megalakított s az országos íóerdómester el-
nöklete alatt mUködött biráló bizottság Ítéle-
tét a fóldmivelési  miniszter jóvá hagyván, a 
kitűzött jutalmakból a többi pályázók között 
csikmegyei községek is nyertek bizonyos ösz-
azegeket és pedig: az elsőrendű második el-
ismerő jutalmat Gyergyó-Szentmiklós község 
közbirtokossága kapta 400 koronában, az ugyan-

azon község határában teljesített 12.85 kat. 
hold, a másodrendű második elismerő jutalmat 
azaz 200 koronát Csik-Szentmihály község köz-
birtokossága, a község határában 25 hold te-
rületen teljesített sikeres erdősítésért. Kgyszers-
mint arra való tekintettel, hogy a létesített 
erdősítések az illető birtokosok anyagi erejét 
mesze meghaladó kölségeket igényeltek, ezen 
költségeknek részben való megtérítése fejében 
az adományozott jutalomdijon kívül Csik-Szent-
Mihálv község közbirtokosságának 300 koronát 
utalványozott ki segély képpen a miniszter. 
Továbbá, minthogy a jutalomban részesíthető 
birtokosokon kívül a többi versenyző birtokos 
a nagyköltséggel létesített erdősítéseknél szin-
tén kiváló szorgalmat fejtett  ki és szép ered-
ményt mutatott fel,  többek között vármegyénk 
közönségének a Gyergyó-Tölgyos község első-
hatiirrészében fekvő  43.92 kat. hold területen 
kiváló szorgalommal és szép credménynyel lé-
tesített erdősítésekért a nevezett miniszter Írás-
beli elismerését és köszönetét nyilvánította. 
Ezeken kívül az erdősítések intézése küriil 
kifejtett  buzgó tevékenységükért Blénesi Dénes 
erdóőr részére (50 korona. Csergő Ferencz és 
Csíki György erdószolgák részére 50—50 ko-
rona jutalmat engedélyezett. 

— A m. -vasá rhe ly i Székely L a p o k 
szerkesztését újévtől kezdve Dr. í-'zasz Károly 
volt ország ey. képviselő és Hofbauer  Aurél v. 
tanácsos vették át. kik a lapot fokozottubb  élénk 
seggel, de az eddigi szabadelvű irányban Ígérik 
szerkeszteni, fútekinlettel  a Székelj föld  közmű-
velódési, közgazdasági, ipari érdekeire. 

— Asszonyok , leányok, kiket jöven-
dőjük érdekel, húzassák meg Zit.-EI.LnIiia most 
most megjelent szellemes jósló könyvét. Kfiul-
kivül szenzácziós ! I korona beküldése ellenében 
(bélyegekben is) bértmentve zárt boríték' au 
küldi: Gedeon András könyvkereskedése Mis-
kolczon. Utánvéttel 40 fillérrel  több. 

HIVAT A LOS R Ú 8 Z. 
Magyar kir. belügyminiszter. 

125970 száin. 
V a 

Körrendelet 
valamennyi törvényhatóságnak. 
A bukuresti követségünknek a közös kül-

ügyminiszter ur által közölt jelentése szerint n 
román kir. kormány ujabban kiadott rendelete 
értelmében mindou idegennek, ki 8 mipon tui 
Komániába utazni vagy tartózkodni óhajt, szabad 
tartózkodási jegygyel kell ellátva lennie. 

Ezen szabad tartózkodási jegyet az illető 
utiigazolványa, illetőleg a követség, vagy konzu 
látuság által kiállított anyakönyvi kivonat alapján 
a prefét,  a határszélen az alprefét  állítja ki. ti 
végből minden idegen utasnak Uomáuiába érkezte 
után mindenekelőtt illetékes követségüknél, vagy 
konzulátusoknál kell jelentkeznie uti okmányuk 
láttamnztatása végett; a kellően láltanmzott út-
levelet illetve anyakönyvi kivonatot azután meg-
érkezésüktől számítva legkésőbb 24 óra alatt a 
szabad tartózkodási jegy kieszközlése végett a 
prefeklurán,  esetleg ulprefekturán  kell bemutatniok 

A kik ily tartózkodási jegygyei ellátva nin-
csenek, oly elbánásban részesülnek, mint kiknek 
szabályszerű igazoló okmányaik nincsenek. 

Felhívom a törvényhatóságot, hogy a Ro 
mániába utazni szándékozók érdekében a fenliek 
megfelelő  közhírré tétele iránt intézkedjék. 

Budapesten, 1900. évi nov. hó 24-én. 
A miniszter helyett: 

Gulner s. k.  államtitkár. 

Lii]itulnjdonos: 
G Y Ö R G Y J A K A B ÖRÖKÖSE. 

ÎERESS  SÁNDOR dr, 
menyei tiszti főorvos 

orvosi rendelője és fogorvosi  mílterme 
[239] s-io Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után '2—4 óráig. 

Árverési hirdetmény. 
Gyó-Szárhegy község erdő közbir-

tokosságának elnöksége közliirré teszi, 
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező. 
Gyergyó-Szárhegy község II. résziben III. 
vágáx sorozat 64, osztagának 85 hold 
területén található 33 cm. vastagságon 
felüli  5826 drb. 11.053 köbméterre be-
csült lábon álló fenyőla  törzs 1901. év 
január hó 14-én d. e. 9 órától kezdődő-
leg Gyó-Szárhegyen a község hivatalos 
házánál nyilt árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ára a fennti  fatömegnek 
33159 korona. 

Részleten árverési feltételek  a köz-
birtokossági jegyzőnél a hivatalos órák 
alatt betekinthetők. l'̂ J 2 -2 

Gyó-Szárhegyen 1900. decz. hó 28. 
Ádám Imre Ferencz András 

bírt. jegyző. birt. elnök. 

142. 1901 
vb. Bzám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1900. 
évi 2050 p. száma végzése következtében dr. 
lirae István iigvéd által képviselt bOkszádi ta-
karékpénztár részvénytársaság javára caikszent 
királyi Józsa Ferencz, Kristó Imre és Simon 
Antal ellen 350 kor. s jár. erejéig 1900. évi 
jnnius hó 5-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás Utján le és (elül foglalt  és 766 kor. 20 fil-
lérre becsült következő ingóságuk, u. ni.: szeke-
rek, széna, ekeszerek, bútorok, ágynemű, fedö-
cserép, szán, lánczok, hámszer, sertés atb.nyil-
váuos á; verésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
ibii'Aság 1900 évi V. 143 2. Bzámu végzése 
folytán  350 kor. tőkekövetelés, ennek 1900 évi 
január hó 13-ik napjától járó 6"/0 kamatai, és 
eddig összesen 91 kor. 24 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Csík-Szentki-
rályon végrehajtást szenvedők lakásán leendő 
eszközlésére 1901. évi január hó 29-ik nap-
jának délelőtti 10 órája határidőül kitilzetik 
és ahhoz a venni száudékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1681. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is el fugnak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 120. §. értelmébeu ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szlmártooon, 1900. január hó 
8-ik napjáu. 

G o n d o s I s t v á n , 
[Hi] 1—1 kir. bir. végrehujtó. 

1470. szám 
l'JOO. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. 
járásbíróságnak 1900 évi V. <J27. sz. végzése 
folytán  Reich Mór ügyvéd állal képviselt StHn-
liuo.h Ármin budapesti czég végrehajtó részére 
Pótsa Nándor csikgyimesi lakós végrehajtást 
szenvedő ellen 498 kor. 20 fill.  követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán 
alperestől le- és felülfoglalt  és 660 kor. becsült 
ingóságokra a csik-szeredai kir. járásbíróság 
1900 évi V. 927/2. sz. végzésével a további el-
járás elrendeltetvén, annak az alap és felülfog-
íaltalók követelése erejéig is, amennyiben azok 
kielégítési jogút nyertek volna, végrehajtást szen-
vedő lakásán Csik Gyiinesen leendő megtartása 
határidőül 1901. óví január hó 21-ik napján défeldtti 
8 órája kitüzetik, a mikor a bíróilag le és felüllog-
lalt iugók és pedig: Vadász fegyver  és táska, 
házi bútoruk és könyvek a legtöbbet Ígérőnek 
készpénzfizetés  melleit, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közölteted volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi bejelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül-
döttnél írásban l eadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  lógnak utaltatni. 

Kelt Csíkszereda, 1900. decz. hó 30. napján. 
[11] 1 —l K e r e s z t e s Gyula , 

kir. bir. vúgrelui j tó 

121. vh. szám. po] l _ i 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel kOzhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1900. 
évi 5051 polg. száma végzése következtében 
Csedö István ügyvéd által képviselt csikszent-
gyöigyi községi hitelszövetkezet javára menaaági 
Mihály András, Péterfl  Gábor és Incxe Miklós 
ellen 301 korona s jár. erejéig 1900. évi augusz-
tus hó 31-én foganatosított  kielégítési végrehaj-
tás ntján le- és felfllfoglait  és 699 koronára 
becsUlt következő ingóságok n. m.: szarvas-
marhák, lovak, széna, gabona, szekerek B. a. t.-
ből álló ingóságok, nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. jbi-
róság 1900. éviV. 230/8. száma végzése foly-
tán 304 korona tőkekövetelés, és ennek 1900. 
évi január hó 29-ik napjától járó 6°/o kamatai, 
és eddig összesen 76 korona 04 fillérben  bírói-
lag már megállapított költségek erejéig Csik-
Menaság községben leendő eszközlésére 1901. évi 
január hó 28-ik napjának délelőtti 9 órája határ-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
más«k is le és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1901. évi jannár 
hó 10-ik napján. Gondos I s t v á n , 

kir. bir. végrehajtó. 

14—1901. szám [4] 2 - 3 -
kjzó. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirott község elöljáróság ezennel 

közhirré teszi, hogy Csik-Karczfalva  k&t-
ség tulajdonát képező és a csikmadaraíi 
II. részben fekvő  úgynevezett .Csipkés 
és Királykút" nevtt havasok, ugy a ma-
jorsági birtokok, valamint a község ház i -
nak üzlethelyiségül és lakásnak is hasz-
nálható alsó jobb szárnya az 1 9 0 1 . é v i 
február  hó 10-én Csik-Karczfalva  köz-
ség házánál tartandó nyilvános árverésen 
bérbe fognak  adatni. 

Árverezni szándékozók az árverésre 
tisztelettel meghívatnak. 

Az árverési feltételek  a község házá-
nál megtekinthetők. 

A k ö z s é g e l ö l j á r ó s á g a . 
Csik-Karczfalván  1901. j an . 1-én. 

Bocskor Antal, Bartalis József, 
kör jegyző . birő. 

Felhívás! 
Fuvarosok kerestetnek állandó 
keresetre vasúti talpfa  és kubik 
fuvarozásra.  Je len tkezn i lehet e lap 
kiadóhivatalában, vagy Gál End-
réné féle  házban Csik-Szentkirályon. 

A tek . községi e lö l já róság ké re t ik 
ezen felhívást  a közönségnek tudomá-
sára hozni. 

M E G H Í V Á S . 

AZ ALCSIKI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
IX-ik évi rendes közgyűlését 

1901. február  3-án d. e. 9 órakor fogja  üzle thely iségében megtar tani , melyre 
a t. cz. r é szvényesek t isztelet tel meghiva tnak . 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Bizot tságok válasz tása a szavazatok számbavé te lé re é s j egyzőkönyv 

hi te les í tésére . 
2. Az l (J00-ik évről szerkesz te t t zárszámadások e lő te r j e sz tése az igazga -

tósági é s felügyelő  bizottsági j e l en t é sekke l , az évi mér leg megál lapí tása , a nye-
re ség felosztása  feletti  ha tározás é s a fe lmentvények  megadása . 

3. Ese t leg beérkezendő indí tványok tá rgya lása . 

. A . l a p s z a ' b á l y S i v o n a t 
A közgyűlésen minden részvényes vagy személyesen vagy meghatalmazottja által, kinek 

azonban szintén részvényesnek kell lennie, gyakorolhatja szavazati jogát, köteles azonban 
minden részvényes a gyűlés megnyitásáig részvényeit szelvényeivel együtt a pénztárnál 
elismervény mellett letenni. 

Szavazásnál minden részvény egy-egy szavazattal bir, de ha valamelyik részvényesnek 
tíznél több részvénye van: minden további 6 részvény csak egy szavazatra jogosit, azonban 
sem saját személyében, sem más által képviselve, sem végre másoknak képviseletében, avagy 
mind három módon együttvéve 20 szavazatnál többet senki sem gyakorolhat. 

Az igazgatóság. 



Januári! 6. C S Í K I L A P O K 3. szám. 

MEGHÍVÓ. 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
x v n i . é v i 

R E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É T 
Csíkszeredában, 1901. február  2-án d. u. 2 órakor 

kezdödöleg az intézet helyiségében fogja  megtartani, melyre a t. részvényesek 
tisztelettel meghivatnak. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése. 
3. A felmentvény  megadása iránti határozat. 
4. Igazgatóság indítványa az intézet alakulási idejének lejártával annak 

további fenntartása  iránt. 
5. Általános tisztújítás. (!•">] 1 -1 

Az alapszabályok 20-lk §-ának kivonata. 
A szavazati jog akár személyesen, ukár t é t tanii által aláirt felhutulmaziissul  e l lá tot t meghízott 

által _ leinek azonban részvényesnek" kell lennie — gyakorolható. 
N i részvényesek csak felhatalmazott  által gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy 

gyámjuk, i l letőleg ezek felhatalmazottjai  által gyakorolhat ják szavazati j o g u k a t : c z utóbbi rsetuel nem 
kívántatik, hogy a megbízott részvéuves legyen. 

Azon részvényesek tehát, kik IMII. január l - ig az intézet részvénykönyvé szerint, mint ilyenek 
igazolva voltak, a fentebbi  módon sznvazuti jogukat — rés/ .vényhemutalás nélkül — gyakorolhat ják . 

A CSÍKSZEREDAI T A K A R É K P É N Z T Á I l RKSZVKXYTÁKSA.SÁti KiAZlfATÓSÁ(«A  .NEVÉBEN 
Csíkszereda, 1901. január 12-én tartott Üléséből. 

Lázár Domokos, 
elnök. 

Dr. Fejér Antal, 
ügyész-ti tkár. 

N 

I 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 

fodrász  üzletemet 
1901. év beáltával egészen újonnan a mai kor igényeinek megfelelően,  egészség-
figyi  szempontból „HVGIENIKUS"-an ÁTALAKÍTOTTAM, valamint ajánlom a 
nagyérdemű közönség becses figyelmébe,  liogy illatszer-raktáromon kapható 
a világhírű arezszépitö Margit Krémé szappan és púder, továbbá az eszéki 
salvator szeplő- és májfoltok  elleni arczkenfics  és szappan. 

Illatszer raktáromon állandóan kapható. 
A nagyérdemű közönségnek becses figyelmébe  ajánlva, maradok 

kiváló tisztelettel 
[ 1 4 ] ' - 5 FEKETE VILMOS, f o t e ,  Cstarefla. 

i 
& 
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! 
Vagyon mérleg számla. 

A Jelzálog-Hitelbank részvénytársaság" vagyon llladékáról az 1900. év deczember hó 31-én. 
VAGYON. TEHER. 

bor. HU 
1. Beruházásban 3712 kor. 05 fill.  mely-

teljesen leíratott 
Pénztár 1900. deczember hó 31-én 14411.118 
Külföldi  pénznemekben 3741.'93 
Váltókban 526279.78 
Kezeségelt és Jelzáloggal biztosított 

kötelezvények . . . 158183.—; 
Jelzáloggal biztosított váltókban 59981.— 
Kézi zálogokban 1342.— 
Külföldi  váltókban 534M.94 
Girószámlán Osztrák-Magy. Banknál <>35.48 
Folyó számlái adósok 14740.25; 
Cbecke számlán . 2050.—i 
Nyílt számlákon . 1479.1G 
Ingatlan birtokban 3029.881 

839939.10 

Alaptőke számlán 
I. Tartalékalap számlán 
II. Tartalékalap 1899-rúI 

ennek 1900. évre esó 
()",„ kamata 

Betétek Hl tételben 
ennek tőkésített ka-
matai 

Viszváltó kölcsönök 

5000. 

300,— 
338345.17 

kor. lil. 
100000.— 
100000,-

5300. -

20138.(51 35848M.78 
245074.27 

Az 1900. évi nyeremény mely (eloszlik: 
Osztalékra 70" u á217 k. 21700,— 
Tartalék alapra 20%. . U300. 
Tisztelet dijakra 10° o 3000. 
Jótékonyczélokra SI.ÍMi 31081.0(1 

S39939.il) 

Gyergyó-Tölgyesen, 11KK). évi deczember hó 31-én. 
Korjm»  Áriám s. k., l/J.  Tih-iik  Antal  s. k., DobiWin  Deimler  s. k., 

pénztárnok. vezér-igazgató. könvveh'i. ' 
Ezen vagyon-mérleg, valamint nyereség-, veszteség- és forgalmi-számlákat  a fő-  és segéd-

könyvekkel összehasonlítván, mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk. 
Gyergyó-Tölgyesen, 1901. év január hó 5-én. 

Törők Antal s. k., Valcrak Jócaef  s. k., Dobreán Ágoston s. k.. Strul Mihály s. k., Ávrém Héim s k 
e l n 0 i - *«*• igazg. tag. igiizg, tag. igazR. l„g. ' 

Urmiosiann János s. k., Csattó István s. k., Hálm Simon s k 
[6] 2 - 3 felttgy.  b. tag. felügy.  b. elnök. felilgy.  h. tag. 

T u L Z i - g x e i s é s 
rum- és likörgy&r, szilvórium, törköly és seprőpálinka nagykereskedés 

n a c í w A B A P O N . 

Van szerencsénk a t. italmérók és kereskedők szíves figyelmébe 
ajánlani, hogy 25 év óta fenálló  RUM- és LIKÖRGYÁRUNKAT  valamint 
pálinka főzdénket  nagyban kibővítettük és mindennemű kisllstön főtt  pá-
linkákból u. m. szilvórium, seprő és törköly úgyszintén saját gyártmányú 
legjobb minőségű rum és likörökból állandó nagy menyiséget tartunk 
raktáron és azokat a legjutányosabb árban árusítjuk. 

Kitűnő kiszolgáltatásról czégünk jó hírneve kezeskedik. 
Magunkat a t. italmérők és kereskedők szíves pártfogásába  ajánlva 

vagyunk teljes tisztelettel 

... „ a Jungreis és Weisz, 
l»l  l—A rum én lik&rgyároaok  Nagyvárad. 

M e g l r i i v ó . 

„Népbank", részvénytársaság Gy< 
27-én délután 3 órakor tartja 

YlII-ik rendes közgyűlését, 
A evercvó-szentmiklósi „Népbank", részvénytársaság Gyergyó-Szentmiklóson, saját Ozleti 

helyiségében 1901. évi január hó 27 én délután 3 órakor tartja 

melyre a t. részvényesek meghivatnak. 
T á L X g r y e o r o z a t : 

1. Az 1900. évi zárszámadás és igazgatósági jelentés bemutatása s az igazgatósági 
indítványok tárgyalása. 

2. A felügyelő  bizottságnak jelentese. 
3. A felmentvény  megadása. 
4. A tiszteletdijak felosztása. 
5. Klhalálozás folytán  megürült egy igazgatósági tag választása, 
(i. Pénztárnok választása. 
7. Az alapszabályok értelmében beérkező indítványok tárgyalása. 
(Szavazati jogok csak személyesen, vagy meghatalmazott részvényes által a részvény-

könyv szerint, részvény bemutatás nélkül gyakorolhatók), 
(iyergyó-Szentmiklóson, 1901. Január 5-én. 

Tisztelettel 

[12| i i Az igazgatóság. 
A zárszámadás a mai naptól az intézet helyiségében megtekinthető. 

- ^ - a r j e g y r z é l s z . 

I kiló Legfinomabb  liszt 0 — 
írt. 

Finom liszt 1 

ii 
4 
5 
(i 
7 
8 

Dara zsemlekása tinóin. 
Finom tengeri liszt 
Czukor 1. m. 
Koczka cz. I. m. finom 
Liszt ívűkor finom 
Légiin. l'ortorieo kávé 
Finom „ kávé II. r. 
Legfinomabb  Cuba kávé 
Finom ("liba kávé 

kr. 
13 , 
12'/j 
12'/i„ 
12 kr. 
IVh 
11 kr. 
10 
9 
7 

13 
9 

41) 
48 
48 . 
20 , 
75 , 
(iO 
50 
40 . 

frt. 
Finom kávé 

Legfinomabb  Gyüngykávé 
Középfinom  „ 
Finom L 

1 
1 Legfinomabb  rizskása 
L Finom II rendű rizsk. 
I Japán . . 
1 Rangon legfinomabb 
1 finom  . . 
1 „ jóminóségü 
1 . Darakása 
1 liter köleskása 
1 Finom petróleum 
1 Szalom petróleum 
1 „ Amerikai „ 
1 rud Szebeni szappan mosó 
1 rud Csont 

30 
25 
90 
80 
00 
50 
28 
21 i 
22 
19 
17 
15 
12 
09 
10 
18 
19 
•>o 

kr. 

Gyomorbajban szenvedőknek!! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés , ukár a gyomor felterhelése.  ukár pedig hiányos, nehezen 

emészthető. igen meleg vagy igen hideg ölelek élvezése, vagy pedig rendet len életműd állal maguk-
nnk valamely gyoniorbaj t . nevezetesei-.: 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarast, nehéz 
emésztést, elnyálkásodást 

szerezlek, egy kitiinő háziszer a jánl ta t ik . melynek kiváló hutása inár sok év óta ki vun próbálva. 
Kz nem más. mint az 

ULLRICH HUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ee a fü  sa ere a bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növényekből és a legkitűnőbb jó 
borból késsittetik, eröeiti és táplálja az ember emesztösservezetét, elhárítja az emesztési 

zavarokat és az egészséges vér újra képzésére kiválólag hat. 
A íentnevezelt Fiiszeresbornak kellő időben való használata által a gyomorba jok m á r csirá-

jukban megsemmisí t te tnek. Teliál senkinek sem kell késedelmeskedni, hogy azt kellő időben használ ja 
A krónikus gyomorbajná l fellépő  jelenségek, milyenek: a főfájás,  felbofögések,  mellégés. puffadás, 
hányással egybekötött émelygés, még ha olyan hevesek lépnen is fel,  a bornak uehányszori 
élvezete után azonnal elenyésznek. 

^VIÍL 'ÍIHÍVIIIMC I U , , l , l k kelh-nieilen következményei, mint a szorulás kolikus fájdal-
O/p lyKl lU^l l l í lo mak, szivdobogás, álmatlanság vulumint a vértolulások a májban, 

lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres bántalmak) a Püszeresbor által gyakran igen gyor san 
elliárit tatmik. A füszeresbor  megszüntet i a nehéz emésztést és könnyű székelés által az a lka lmat lan 
a gyomorból és belekből el távolí t ja . 

A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nngyrészhen a rossz emésztésnek, hiányos vérképződésnek és a máj beteges á l lapotának a követ-
kezményei. Az é tvágyta lanság , az ideges e lernyedés és lehangoltság, továbbá a gyakori fejfájások, 
az á lmat lan éjszakák lassanként végkép kimerítik az embert . -- A füszeresbor  az e lgyengü l t élet-
erőnek u j impulszust ad. — A Füszeresbor fokozza  az é tvágyat , e lőmozdí t ja az emésztés t és táp-
lálkozást, kormányozza az anyagcserét , gvors i t ja a vérképződést , lecsi l lapí t ja a felingerelt  idegeket 

»«• ' rgeket számos el ismerés és hálaira t b ízouyi t ja . 
kapható : 

Kászou, s tb . 
háromnál több 

egészen uj é letkedvet teremt. Mind - „ - , - -
A füszeresbor  palaczkokban 1 frt  nO krért és 2 ír tért a következő gyógyszer tá rakban k 

Csíkszereda, (.'sik-Szépviz, <iyergyó-Szentiniklós, Gyergvó-Tölgyes, Csik-Szentmárton, Kösz 
A csíkszeredai gyógyszertárból Füszeresbor eredeti minőségben három és hároinn 

palaczkkal megrendelesre küldetik Ausztria — Magyarország valamennyi helységébe. Magyarország valamennyi helységébe. 

Utánzásoktól őrizkedni kell. 
Világosan 

ÜLLRICH HUBERT-féle  Füszeresbort keU kérni!!! 
A fűszeres  bor nem t i tkos szer, ulkotó részei: Malagabor 400,0, boresszenczia 100.0, Glycze-

rin 100,0, pirosbor 240,0, bcrckenyclé ÍSO.O, cscuesznyelé 320,0, édeskeméuy, áuizs, lielCDapyOkér. 
amerikai erfigyökér,  erczián és koliuusgyökór, mindenikből 10,0., 10,0, rész. Ezeket az Blkatrészeket 
kell üsszevegyiteui. [237 ] 2—12 

Középfinom  kávé 
Kzenkiviíl üzletembe a legolcsóbb árba kaphatók, mindennemű vasak, 

épület es bútor vasalasok, finom  nikkelezett korcsolyak, nagyválaszté* 
korcsolya szíjakban, drótszegek, érez és pléh fiittők,  febér  es fekete  pléhek, 
érez és pléb fazakak  és kásztrelok, olajok, mindennemű kész és por festékek, 
fűszer,  porczellán, üvegnemük, tükör és üvegtábla bevágása, képráma lé-
czek, mindennemű utazó és kézi bőröndök, asztali és templomi gyertyák, 
sajat szüretelt boraim 1 literes üvegekben. Kitűnő finom  ürmös bor. 

Nagy raktár mindennemű szövőfonalakba  és fejtőkbe. 
Nagyérdemű közönségnek becses pártfogását  kérve, 

kiváló tisztelettel 
ts| 1 1 Trohán József. 

Nyomatott Caik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




