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Piaezteret városunknak. 
Csik-Szereda városnak — sajnos — na-

gyon sok olyan hiánya van, melyen aegi-
teni égető szükséget képez, mert mig ezeken 
a hiányokon nem segítünk, mig ezeket nem 
pótoljuk, addig lehet ugyan Csik-Szeredának 
város neve, de jellege tényleg nem lesz más, 
mint egy közönséges falu  jellege. 

Ilyen egyebek közült a piacztér hiánya. 
Nem ismerünk még egy olyan várost 

kerek e világon, de nem hiszszlik, hogy lé-
tezhessék még egy olyan, mint a mi Csik-
Szeredánk : hogy a piaezteret az állami út-
vonal képezze. 

Eléggé furcsa,  de tényleg ugy áll a 
dolog, hogy heti és országos vásárainkat 
piacztér hiányában az állami útvonalon va-
gyunk kénytelenek megtartani; t. i. a belső 
vásárainkat, mert szerencsére a baronivásár 
megtartására mégis csak rendelkezünk egy 
nem épen nagy, de mégis a szükségnek 
némileg megfelelő  térrel. 

A barom vásárral nem vagyunk tehát 
ngy, a miként állunk a belsőpiaczozal: hogy 
t. i. egyszerre csak az a gondolata támad 
kereskedelmi miniszterünknek, hogy szépecs-
kén kiadjon egy rendeletet, melyben meg 
lesz mondva, mikép az állami útvonalat to-
vábbra is piacztériil használnunk meg nem 
engedi. — Odajutunk ezen nem is valami 
nagyon nehezen bekövetkezhető esetben, 
hogy vásáraink megtarthatására nem fogunk 
helylyel rendelkezni. 

Hogy ennek magára városunkra nézve 
és egyúttal ugy a vidék fogyasztó,  mint 
produktív közönségére nézve anyagilag 
mennyire káros következményei lennének, 
azt fejtegetni  nem szükséges, azt még a leg-
primitívebb gondolkozású ember is azonnal 
telfogni  képes. 

A piacztér hiányán segíteni, e hiányt 
megszüntetni legfőbb  ideje volna.— Belátta 
ezt már mindenki — De egy nagy bökkenő 
áll a hiány pótlásnak útjában: városunk 
teljes szegénysége. 

Jlonnan vegye Csik-Szereda város, mint 
erkölcsi testület ama nagy összeget, melyen 
egy piaezteret megszerezni, megvásárolni 
lehetne? Honnan vegye akkor, a midőn 
annyira szegény, hogy még tisztviselőit sem 
képes pontosan fizetni,  hanem igen gyakran 
adósnak kell maradnia egyik, vagy másik 
tisztviselő ezen, vagy azon havi járandósá-
gával y 

Ujonan választott polgármestereinknek 
— mint hallottuk — ezen égető szükség 
pótolhatására vonatkozólag támadt egv igen 
jó és bizonyos körülmények között életre 
valónak nevezhető eszméje. 

Nem egyébb ez, mint azon törekvése, 
hogy Csik-Szereda birtokosai megnyeresse-' 
nek annak, hogy a jelenleg folyamatban 
levő és a regalemegváltási összeg tulajdon-
jogára vonatkozó pernek folyama  alatt mint 
egy 10000 frtra  felszaporodott  leteti kama-
tokat engedjék át városunk birtokosai ma-
gának a városnak, mint erkölcsi testületnek. 

Fennebb jeleztük, hogy ez eszme csak 
bizonyos körülmények között nevezh^ő élet-
revaló eszmének. Es e körülményeket más 
nem teremtheti meg, mint a birtokosok ál-
dozatkészsége. Ila ez áldozat készségre a 
birtokosok nem hajlandók, akkor polgár-
mesterünk eszméje megszűnt életrevalónak 
lenni, akkor nem marad egyéb jámbor óhaj-
tásnál, 

Magának a birtokosságnak jólfelfogott 
érdeke is a/t követeli, hogy a piacztér hi-
ányát megszüntetni alkalmas eszme ne ma-
radjon jámbor óhajtásnak, hanem öltsön ez 
eszme testet, a mi annál inkább megtörtén-

hetik, mert az egyes birtokosok alig egy 
pár forintjukat  áldoznák a közczélra, s mé-
gis oly tekintélyes összeg folyna  be a város 
pénztárába, mely összegen kisajátítás, vagy 
vásár ujtán igen szép piaezteret lehetne meg-
szerezni és berendezni. 

Rámutattunk ezzel városunk ezen igen 
fontos  érdekére, s egyenlőre, csupán csak 
erre, mert még számtalan habár kisebb fon-
losságu oly érdek létezik, mely a közeljö-
vőben rendezendő; de jól tudjuk, hogy 
egyszerre minden bajon segiteni nem igen-
lehet, s ezért azt emiitettük fel,  a mit most 
legfontosabbnak  gondolunk. 

Ezen fontos  érdek figyelembe  hozása 
mellett felhivjuk  a polgárságot, hogy az 
ügyhi.z illő higgadsággal gondolkozzék meg 
ez érdek felett,  mert a mit a közérdekért 
tesz, azt saját érdekében is teszi. 

11a tette  áldásos  : reá h ull  az áldás  és ha 
átkos:  reá jo<j visszahullani  az átok. 

H e l y r e i g a z í t á s . 
Lapunk legutolsó számában „A gyergyói 

közkórliáz ügye" czimü vezérczikkünkben a töb-
bek között az is van mondva, hogy jeleuleg a 
megye közönsége által 1'5%-os adó fizettetik  a 
szeredai megyei közkőrliázra. Mint köztndomásu 
dolog a czikk ez állítása nagy tévedésen alapszik, 
mely felelős  szerkesztőnk távolléte miatt kerüli 
lapunkba, mert annak a hivatkozott 1'5%-os adó-
nak, mit a községek fizetnek,  egészen más czélja 
és rendeltetése van, a megye u. u. betegápolási 
alapjának fenntartása  t. i., melyből tehát egy 
krajezárt sem kap, mint a hogy nem is kaphat a 
szeredai kórház, valamint hogy nem részesitetelt 
volna és nem részesittetik jelenleg sem a megye 
részéről semmiféle  segélyben, hanem fennáll  és 
teljesiti egész csendben humánisztikus rendelteté-
sét saját magának becsületes szorgalommal meg-
takarított tökéjéből. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
& farsang  régé, 

(Egyet-mást a farsangról,  a farianj;  vége nálunk, a 
városi bál.) 

Ne botránkozzál meg nyájas olvasó, hogy 
most, midőn már benne vagyunk a böjtben, hamvat 
hintettünk fejünkre  s szánjuk és bánjuk mindazon 
balgaságokat, melyeket a farsang  tartama alatt 
elkövettünk, — mégis a farsangról  írunk. I)e-
hát a nap krónikásának kötelessége minden do-
logról beszámolni s ez az oka, kedves olvasó, hogy 
a fentebbi  czimet olvasod. 

A három szent király napjától hamvazószer-
dáig terjed a farsang.  Az emberek ezen idősza-
kot találták a legalkalmasabbnak mulatságok és 
vigalmak tartására s egyes olyau bohóságok elkü 
vetésére, melyektől az év többi szakaiban óvakodni 
szoktak. Természetes tehát, hogy a farsang  egyike 
az esztendő legkellemesebb időszakainak s ebből 
kifolyólag  „ s z i d j á k , á t k o z z á k a p a p o t 
m é r t s z a b o t t r ö v i d f a r s a n g o t . " 

Pedig hát legalább a mostani papoknak a 
farsang  kiszabásában igen kevés részük van, mi-
vel a iarsang hossza a húsvéti ünnep idejétől 
ftgg  s a mint az knnnebb vagy bennebb esik, a 
szerint hosszabb vagy rövidebb a farsang.  A hús-
vét ünnep idejét a nikeai zsinaton állapították meg 
s ezen megállapodáshoz képest húsvét vasárnapja 
nem eshetik előbb márczins 22-énél és nem eshe-
tik később ápril 25-énél. Az első esetben a farsang 
a legrövidebb, a másodikban a leghosszabb. 

A legközelebbi legrövidebb farsang  2285-re 
fog  esni, leghosszabb farsangok  lesznek 1943-, 
2038- és 2190-ben. 

A farsang  elnevezés alatt ezen időszaknak 
leginkább utolsó napjait szokták érteni, ezeket a 
napokat nálunk nagyon jelemzőleg b o l o n d n a-
p o k n a k nevezik, talán épen azért, mert ezen 
időben hág a jó kedv a tetőpontra. S ezekben a 
uapokluin követik el a leglőhb bohóságot. 

A farsang  ezen utolsó napjaiban különösen 
az olaszországi városokban tréfás  és bohókás ün* 
nepségeket rendeznek. Alarczos menetek, ártatlan 
ingerkedések és csintalankoilások egymást váltják 
fel.  Az összes lakosság az utczákon és köztereken 
tölti idejét s a farsangi  örömükben osztály- és rang-
különbség nélkül mindnyájan részt vesznek. 

Innen az ilyen vig ünnepélyek minden felé 
elterjedtek s igy a mi nagyobb városainkban is 
gyakorlatban vannak, bárha jóval diszkrétebb 
mértékben mint amott. 

Húshagyókedden itt, a mi kis városkánkban 
is láthatunk ilyen áiarezos meneteket, azonban 
ezekben nem igen van köszönet, mert inkább bo-
szantják, mint mulattatják az embert. Jellemzésül 
elég legyen annyit- mondani, hogy a nálunk sze-
replő álarezosok legkiválóbbika rendesen C s i c s ó i 
J á n o s szokott lenni s ezzel talán igen is sok 
van mondva. 

De húshagyókedd az idén nálnnk még is 
nevezetes volt, nevezetessé tette azt a v á r o s i 
bá l , mely ezen napon tartatott meg a városház 
összes termeiben. 

Már a bál czime is igen jól volt választva, 
a mennyiben részt vett és képviselve volt azon a 
város társadalmának minden osztálya s igen nagy 
számban megjelentek a fa lu  p á r t i a k is, bi-
zonyítani akarván, hogy legalább ezen alkalommal 
ók is a v á r o s n a k f o g j á k  p á r t j á t . 

A vörös szallaggal megkülönböztetett rende-
zőség esti 7 órától kezdve alig győzte felvezetni 
az érkező Vendégeket s derült arezuk csak akkor 
komolyodott el kissé, midőn észrevették, hogy a 
nagyteremben nem csak tánczolni, hanem mozogni 
is alig lehet. 

Mikor Pali rágyújtott a megnyitó csárdásra, 
a terem már zsúfolásig  telve volt, ugy, hogy a 
tánczkedvelö ifjúság  egy része alaposan ki volt 
szói ulva a mellék helyiségekbe, a bennlévők azon-
ban még is csak végig járták a csárdást, bárha 
ugyanazon helyből, melyen felállottak  kimozdulni 
nem igen tudának. 

Mikor négyesre adott jelt a zenekar, min-
denki kivánrsi lelt, hogy vájjon miként lehet azt 
eltánczolni. Egyik élelmes rendező azt indítvá-
nyozta, hogy törüljenek ki a tánczrendböl minden 
más piészt s egész reggelig csak csárdást járjanak, 
hiszen azt egy álló helyben is végig lehet rakni. 
Azonban az emberi leleményesség másként is tu-
dott segiteni a szorult helyzeten. Összeszámolták 
az összes párokat, két csoportra osztották őket s 
azután abban állapodtak meg, hogy előbb végig 
tánczolja a négyest az egyik csoport, azután vé-
gig tánczolja u g y a n a z o n n é g y e s t a másik 
csoport. A dolog ilyetén való kieszelésea legpom-
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Szükségesnek tartottnk e helyreigazító meg-
jegyzést már csak közönségünk és különösen a 
gyergyóiak érdekében, hogy tájékozódással bírja-
nak a létesiteni szándékolt kórházak fenntartására 
igénybe veendő segélyforrások  iránt. 

Ugyanis az l-50,
0-os pótadó — mint fennebb 

jeleztük — a betegápolási alap fenntartására  szol-
gál ; ezen alapból pedig fizettetnek  nzon betegek-
nek ápolási költségei, kik valamely kórházban 
gyógykezelés alatt állottak, de e gyógykezelés di-
jait szegénységük következtében rajtuk felhajtani 
nem lehetett. Ilyen esetekben a szililis- és trak-
homabetegek kivételével, melyeknek ápolási költsé-
geit igazolt szegénység esetén az állam köteles 
fizetni  — a betegápolási alap köteles megtéríteni 
a gyógykezelés dijait, nemcsak a kérdéses megyé-
ben, de bárhol máshelyen létező kórháznak is, 
mivel egyetlen kórház sem köteles senkit ingye-
nesen ápolni és gyógyítani. Az l -5% pótadó tehát 
e czélra szedetik be a lakosoktól. 

A közegészség érdekében.*) 
— Visszhangul „a gyergyói kiizkórliiz üj;yé"-lie7.. — 

Az egészség az emberi élet megbecsülhetet-
len drága kincse. S mégis azt tapasztaljuk, hogy 
az egészség, mely nélkül sem a köz-, sem a ma-
gán-élet nem sokat ér, — sem az állam, sem a 
társadalom, sem a család, sem az egyén élete 
és érdekei szempontjából nem részesül azon mélta-
tásban, melyben annak az emberek összességét 
felölelő  ama szervezet csoportosultok, vagy mond-
hatnók állam-, társadalom- és családtestek eg-
zisztencziája s ezeket alkotó egyesek érdekében 
részesülnie kellene. Csak az tudja igazán, mily 
nagy és drága kincse az életnek az egészség, aki 
azt elvesztette s a világ minden egyéb kincsével 
bírván, azok árain sem képes azt visszaszerezni. 
E nélkül megáll nemcsak az egyén, hanem a csa-
lád, a társadalom és állam éietgépeznte. Egészség 
nélkül nem képzeletö munkaerő, pezsgő munkás 
élet, mely az emberiség anyagi és erkölcsi lété-
nek folyton  kamatozó élőtőkéjét képezi. Az állam-
kormánynak és törvényhozásnak van arra gondja, 
hogy az állam nevében, melyet az egyes polgárok 
alkotnak, évenkint mintegy 300—400 l'rt millió 
adó bevétessék a néptől az állami szükségletek 
fedezetére,  llehogy az államot alkotó adózó polgá-
rok, a közterheket viselő ama nép egészsége ér-
dekében, mely vagyonát, életét és vérét, gyerme-
keit, szeretetét, lelkesedését áldozatul hozza a haza 
nltárára, az államhatalom, tekintély és az összes 
állami érdekek és szükségletek fedezésésre'  és biz-
tosítására már valahára a legkezdetlegesebb intéz-
kedéseknél egyébb komolyabb és intenzív lépések 
tétetnének : azt alig tapasztaljuk, s arra ugy lát-

*) E czikklien íelfejtekkel  nem mimlcnlipn értünk 
ngyct, de mort e nézeteknek lehetőségig lapunkban tért iiji-
tani szoktunk, változatlanul közöltük « ezikket. Szerk. 

szik alig is van valakinek komolyabb gondja. A 
drága pénzáldozatokkal járó sok szóbeszéd ta-
nácskozás, szertelen és kapkodó kísérletezés, mint 
a mnlt évi kolera-intézkedéseknél látók, — nem 
segítettek s nem is fognáuak  segíteni a veszede-
lem óráiban, de nem is felelnek  meg sem az em-
berfogalomhoz,  sem az ember főlényisége  és mél-
tóságát, illető gondoskodás és elbánáshoz, sem 
azon rengeteg adók és áldozatokhoz, melyeket a 
nép majd állami, majd községi pótadókban ma-
napság meghoz, melyek mellett betegsége esetén 
ugyszólva egy fillér  hasznot vagy előnyt sem érezvén 
abból, önköltségén kell. ha tud vagy van miből, 
magán és szegénységgel küzdő családján segíteni. 

És ezt a kort nevezik a humanizmus és li-
beralizmus korának. Nem gúnyja ez az emberi 
életnek ? Nem szomorú jele ez a jelen időknek ? 
A frázisokból  élő XIX-ik század nyom>ru vergő-
désének? Ugy tudjuk Koinániábau több államkölt-
ségen létesített ingyen-kórház van, melyekben még 
a nem honos polgárok és betegek is teljes ingye-
nes ellátásban és gyógykezelésben részesülnek. 

Nálunk a rengeteg terhek mellett a némi 
kedvezményt nyújtó kórházak is a társadalom ál-
dozatkészségére, jótékonyságára és emberszerete-
tére vannak utalva. Azért sokkal okosabb dolgot 
művelne s egy igen égető országos nyomorúságon 
segítene a magas kormány, hogyha a polgári anya-
könyvek beállitatására előirányzott milliókat az 
ország minden megyéjében beállítandó ingyen-kór-
házak berendezésére vagy legalább segélyezésére 
fordítaná.  De ha már mégis minden elfogadható, 
és szükség, haszon és élvezet elönyuyel nem biró 
indok nélkül, ama törv.-javaslat törvénnyé lenne 
akkor is Csikmegye s talán a többi megyék közön-
ségeinek is azon kellene lenni, hogy inig a magas 
kormány a papságnál megbízhatóbb anyakönyvve-
zetőket állilhat be, az anyakönyvezetés maradjon 
meg a papság kezén, a kezelésért járó évi általány 
pedig a megye részére megállapított összegbrn 
útaltassék és adassék ki a megye közönségének s 
fordittassék  a megyei közkórházak oly irányú be-
rendézésére, hogy azokban a megyei betegek sze-
mély és vagyonra való tekintet nélkül ingyenes 
gyógykezelés és ellátásban részesüljenek. A papság 
ez után is megél az anyakönyvvezetési költségek 
nélkül s szívesen lemond jövőre is azokról a kór-
házak és betegek javára. 

Addig pedig bátor vagyok az alábbi életrevalói 
megyei szabályrendeletet, illetékes hatóságaink be-
cses figyelmébe  ajánlani. 

„20 sz. b. ü. szabályrendelet a 15 éven alul 
gyermekeknek a nyilvános mulató helyektől való 
távoltartása tárgyában." 

1. §. A közrend, közerkölcsiség és köze-
gészség szempontjából Mosmiyvármegye területén 

rendőrileg tilos az, hogy 15. életévét még be nem 
töltött gyermek korcsmába sör vagy pálinkamérési 
helyiségekben időzzék, avagy nyilvános tánczmnlat-
ságon megjelenjen. 

2. §. Ezen rendőri tilalomnak megszegése az 
1879. évi XL. t.-cz. 1. §-a alapján kihágásnak 
nyilvánittatik és ennél fogva  50 frtig  terjedhető, 
az illető község szegényalapját megillető pénzbün-
tetéssel büntetendő : 

a) Azon korcsmáros, sör- vagy pálinkamérő 
vagy nyilvános tánczmulatságot rendező, a ki 26 
évét még be nem töltött gyermeket a korcsmában 
sör- vagy pálinkamérési helyiségben, avagy nyil-
vános táncziuulatságon időzni enged ; 

b) azon szülő vagy gyám, ki 15-ik életérét 
még be nem töltött gyermeket korcsmában, sör; 
vagy pálinkamérési helyiségben avagy nyilvános 
tánczmulatslgon időzni enged vagy pedig magával 
odavisz. 

3 §. Nem képez kihágást az, ha a község-
ben állandó lakással nem biró szülő vagy gyám 
15. életévét még be nem töltött gyermekkel étke-
zés czéljából időz korcsmában vagy sörmérési he-
lyiségben ; úgyszintén az sem. ha valamely helybeli 
lakós különleges viszonyainálfogva  a jelzett helyi-
ségben való étkezésre van átalva. 

4. §. A községi elöljáróságok szigorú köte-
lességévé tétetik ezen szabályrendelet betartása 
felett  őrködni és az ellene vétőket a járási fő-
szolgabírónak feljelenteni. 

5. § Ezen szabályrendelet mindenik község-
ben a szokott módon kihirdetendő s minden ital-
mérési helyiségben a vendégek által könnyen lát-
ható helyen kifüggesztendő  és olvasható állapotban 
tartandó. — Azon vendéglős vagy korcsmáros, ki 
ezen szakasz rendeletét, nem teljesiti, a községi 
szegéuyalap javára 50 fi'Lig  terjedhető pénzbünte-
téssel fog  büntettetni. 

C. Kihágások esetében első fokban  az 
illető járás t'öszolgabirája, másod tokban a vár-
megye alispánja, harmad fokban  a belügyi m. kir. 
miniszter bíráskodik. 

Kelt M.-Ovárott, Mosonyvánnegye köztör-
vényhatósági bizottságának 1891. évi márczius hó 
31-én tartott évnegyedes rednes közgyűléséből. 

P. H. Kiadta Uékelly Jenő s. k. főjegyző. 
99. 17ii. IV. U>. sz. M. kir. belügyminiszter. Jelen 
szabályrendeletet az lb7!J. évi XL. t.-cz. 5. §-a 
alapján ezennel megerősítem, 

Budapest, 1892. deczcmber 22. 
1*. H. A miniszter h lyett: 

A n d r á s s y államtitkár. 
Fölösleges lenne e nagyfontosságú  s a fia-

talság. mint a jövő nemzedék egészségi és erköl-
csi védelmére irányuló szabályrendeletet, mely hi-
vatva van igen sok rosszat csirájában elfojtani, 
hosszasabban apinló magyaiázatokkal kisérni. A 
jobb jövő iránt őszintén töprengő lelkes, a fiatal-
ság barátai s főleg  a népoktatás tényezői első 
pillanatra látni fogják  a szabályrendeletek magasz-
tos intencziöját. Ilát a szülőkhöz nem szólnak ezek? 
Elsősorban. 11a akarjuk a jobb jövőt fajunk  s nem-
zetünk fennmaradását  és tartósságát, akarnánk 
kell az azok eléréséhez szükséges eszközöket is 

is nagyobb a szeretet és irgalmasság : a jóságos 
istent. Az emberiség fejletlensége  korában, mint 
ma a négerek, nem áhítattal, hanem leiemmel 
volt eltelve és imádta a kártékony és gonosz 
kinyókat, krokodilokat, tigriseket és képzeleté-
nek szörnyetege.t. A keresztény ember a gonosz 
ellen küzd, harczolni köteles, mert ez által 
becsüli meg az igazságot, és hódol az ő iste-
nének, a kilogyhatatlan jóságnak. 

A ki a gonosz ember akaratának ellen-
szegül, magát eszközéül oda nem adja, hanem 
támogatja,'segiti azt. a kinek igaza van, a ki 
jó, a ki szeret, a ki dolgos, az munkása az 
erkölcsnek, szolgája az isteni akaratnak, az 
tettével dicsőíti az Urat, az imádkozik. 

A ki az éhezőnek kenyeret ad, az — 
imádkozik. A ki az elhagyottat, a nyomorékot, 
a szenvedőt, a koldust felemeli  melegítő keb-
lére és megérteti vele, hogy Krisztusban mind-
nyájan testvérek vagyunk, kik szeretik, oltal-
mazzák, gyógyítják egymást; a ki a szerencsétle-
neknek vigaszt nyújt cs a sírókkal könnyeit 
hullatja, az a megváltás müvében segédkezett 
— imádkozott. 

Oh I mert a mig az Isten vérének omlása, 
s az érző szivü ember könyeinek folyása  el 
nem mosta a nyomort, a szenvedést, az igaz-
ságtalanságot — mindig fog  tartani a megváltás 
nagy munkája '. 

A hol szenvednek, milliók egy miatt, a 
hol ember embertársai fölött  hatalmat bitorol 
a hol az erős a gyöngét, a gazdag a szegényt, 
a hatalmas a védtelent elnyomja, a hol bilincsben 
nyög a lelkiismeret, kalodában sinylik a jog, 
ott letaszítani a zsarnokot; uralomra segíteni az 
igazságot, szabaddá tenni a milliókat, ott nem 
szóban, — tettben van az imádság. 

A hol törvény és jog ellenére egy nem-
zetet hatalmas czézárok lelketlen zsoldos ha-
daikkal ádáz csatában letipornak, poroszlóikkal, 
a kiválóbbakat a börtön mélyére dobják, bakó* 

pásabban sikerült, a nélkül, hogy a jó hangulatnak 
legkevésbbé ártalmára lett volna. 

Daczára ennek azonban annyit még is csak 
el merünk mondani, hogy ilyen nagyobb szabású 
mulatságokhoz a városház terme szerfelett  kicsiny-
nek bizonyult. 

Éjfél  felé  a közönség ritkulni kezdett, a ki-
tartóbbaknak a tánezolásra nagyobb tér kínálko-
zott. A jó kedv csak ezután érte el a tetőpontját 
s aztán ilyen hangulatban eltartott a mulatság 
kivilágos viradtig, csak a függönyök  mellett be-
kandikáló világosság sngarak ösztönözték távozásra 
a fáradhatlan  tánezoló közönséget. A mulatság 
bevétele — mint halljuk — meghaladja s 190 
frtot,  melynek nagy része tiszta jövedelem, mivel 
a kiadás igen kevés volt. 

A rendezőség s annak elnöke az eredménynyel 
minden tekintetben meg lehet elégedve s ez reájuk 
nézve a legnagyobb dicséret. 

Az asztalok körül való pontos felszolgálás, 
a jóizű ételek és italok Nagy Istvánt és nejét 
dicsérik, 

A város báljával végződött nálunk a farsang 
h miután „finis  coronat opus", a farsangot  is jól 
végeztük. 

-A-z 1 m á .d , sagTÓl . 
— Felolvasta I'grun Gábor o raz. képviselő a kecskeméti 43-as 

párt f.  hó 12-én tartott estélyea. — 
Felolvasok olyasmiről, mi a földet  meg-

könyebbiti és az eget megtölti: — az imádság-
ról A minél pazarabbul szórja fényes  sugarát, 
annál hamarább kihűl; a bánya minél bővebben 
önti drága aranyát, annál gyorsabbxn kiürül: 
de az ember minél több imádságot rebeg el, 
i>nnál gazdagabb lesz hitében, áhítatában. 

Az imdság által az ember nagy lesz: 
lábaival a porban áll és gondolatával az eget 
érinti. 

A szivárvány visszatörik az ég láttára 
Jákob létrája nem éri lel azt: hanem az ég és 

löld az imádságban oly közel jön, hogy össze-
törni látszik. 

Az imádság gondolat, érzelem, tett. mely 
agyunkban logamzik, szivünkben fülelik  és aj-
kunkról elszáll, hisz szárnyainak kitér a levegő 
és szomszédban az Ég. 

Elfelejteni  a mát és esengeni a holnapért, 
elhagyni a földet,  levetkezni az embert — és 
az angyalt utói nem érve a menny ajtajában 
megdöbbenve leroskadni; önérzettel, bátran 
büszkén az istenbe? emelni, tekintetét és ragyo-
gása előtt a távolban már a káprázattól lesújtva 
leborulni : e z az i m á d s á g a z e m b e r 
a j k á n ! 

A mint kezdődik öntudatunk, úgy kezdjük 
sejteni az istent és nagyságát és d'csoségét. 

A gyermek, midőn megkísérli az első lé-
pcsőt, gyügyögi első imáját. A milyen nehéz az 
első lépése, olyan tiszta és könyü az első imád-
sága : hisz az ártatlan lélek nem is sejti az Úr 
leesését, kiapadhatatlan szeretetét, csak az tudja, 
hogy édes anya milyen jó, hogy szeretete 
milyen édes. Ez az anya mondja, hogy van, ki-
nek szeretetéből porszem az ő szeretete, kinek 
mérheteilen jóságából csak átom az ő érzelme. 
Es a gyemek kedve>en folytatja:  dicsértessék 
az Úristen szent neve ! 

Boldog ember, a ki anyjától megtanult jól 
imádkozni és szerencsétlen az, a kinek nincs 
anyja, hogy megtanítsa imádkozni: százszor 
szerencsétlenebb, a kinek van anyja s mégsem 
tanítja imádkozni. 

Ti atyák és anyák! ha megfogjátok  gyér 
merkeitek kis kezét, beletekintetek mosolygó 
szemeikbe cs hallgatjátok ajkaik csicsergését, szi-
vetekben fe'ébred  egy gondolat, egy akarat-
beesületes, jószivü, munkás embert, igaz hazafit 
nevelünk belőletek, ti ekkor — imádkozatok. 

A mint fe;lődik  az i/ijuban az értelem, 
mind jobban kezdi sejteni, óhajtani, áhitani azt 
a lenséges nagyságot, kiben a mindenhatóságnál 



Február 22. C S Í K I L A P O K . 8. szám. 

Gyergyósztmiklósi fiatalság  Ml ja 
Gyergyö-Sztmiklóa, 18i)3. február  15. • 

Az a kedves bál, melyet Gyerjryó Szentmik-
lós fiatalsága  a farsang  utolsó napján adott, tel-
jesen megfelelt  nevének. Fiatal kedv, fiatal  hév 
volt a tánczban, mnlatiatásban és tegyük hozzá 
az udvarlásban. Meglátszott, hogy ez a bál az 
övék. De hát a bál kiké, hanem a fiataloké  ? Ben-
nSk még meg van az élet virágpora, a hamisítat-
lan ideálizmns; azért csak ők érzik át a báli 
éj gyönyöreit, ők ismerik azt a boldogságot, mely 
egy csárdásban egy keringőben egy galopban 
rejlik. A mi az életben báj, igézet, boldogság 
rejlik, azt nekik a bál nyújtja. 

Ha valamelyik égi szellem valaha levelezne 
az élet boldogságáról, bizonyosan a leány szivé-
nek lapjain lenne e levél megörökítve s a szö-
vege az lenne, mit a leány az első bál boldogaá 
gának ezer álmaival ir e lapokra. 

A mí szépet a költők a virágfakasztó  1 avasz-
ban, a ligetek dalaiban találnak, a leány mindazt 
felleli  a báli terem csilláraiban, a tánczra li ivó 
zenében. A báli bokréta felülmúlja  a rétek, mezők 
virágait. S ez csoda e? A táncz, zene, vidámság s 
egy-egy kis udvarlás kábító hatása alatt felednek 
mindent, hogy egész lelkükkel átadhassák magu-
kat a tündéri éj káprázatainak. 

Én legalább ezt a boldogságot olvastam le 
a fiatalság  báljának arczulatáról s ezen báli éj 
szép, kedves és vidám tündéreinek arczairól. 

Már magának a halálnak egyszerűségéről és 
vidámságáról fennálló  jó hírneve is elég vonzó lett 
volna arra, hogy összegyűjtse a tánczolókat mind ; 
hanem a mi Dávid orvosunk, ki nemcsak testi, 
hanem lelki bajainknak is orvosa, még átkokkal 
is fenyegetett  bennünket., ha nem ménné nk e 
a fiatalság  báljába s legalább egy-két cseppet nem 
vennék he abból a balzsamból, melylyel ott a vi-
dámság pohara kínálkozik. 

Ez a Dávid orvos volt a bál elnöke, mert 
hát 5 bajuszra első legény nálunk s bálja sikeréért 
még Mózesen is túl tett, a kiről meg vagyon irva 
hogy a kemény átokkal fenyítette  Fáráó országát. 
Ö a megliivó mellett Cziczeszbeszer stílusával 12 
kemény álkot szórt arra, a ki az orongyos fiatal-
ság ii fain  mólotságba bele nem keveredi mogát 

Kemény átkok voltak is ezek ! Mutatóul vagy 
hármat ide ragasztok a főrabbi  nyelvezetével. 

„tírezzed ellenálliototlon vájd lenni ejd balle-
rina s ledjen neked o korcsuság, mint o Ferenczi 
Lajos szolgabíró oreságnak. 

Oprendrektor ledjél és oz Oller Dezsii oreság 
ledjen neked a legszebb tenoriszt t 

Mikor okornok téged elítélni a tiiniliiczbe be 

le, akkor tortsa melletted ejd hotolmos szónoklat 
a Romfeld  oreság ! u 

De tulajdonképen a 12 átok többre is felsza-
porodott, mert pl. Ferenczi Lajos avval az átokkal 
revansirozta magát: „Légy te 12 leánynak az apja 
s miuden reménységed a Dávid fiatalemberben  le-
gyen* Orel Dezső pedig igy szólt: Légy te egy 
népszínmű — társulat direktora s a legszebb be-
tyárod a Dávid legyen." A Romfeld  uraság vége-
zetül azt mondotta : Ha el nem jössz a bálba, légy 
te dr. Dávid határtalan ambicziód legyen a ko-
lozsvári egyetemi tanárságra s Mikó Árpád képvi-
selő legyen a pártfogód!' 

Erre az átokra már mindenki megijedt s el 
is menekült a bálba. De nem is bántuk meg, mert 
olyan jó kedv, otthoniasság, összhangzat a vidám-
ságban, zenében, tánczban rég nem volt, mint ebben 
a bálban. Csakugyau ínég a zenészek nyirettyüjé 
ben is beszéd volt, nemcsak a kedves tündérek 
mosolyában és tekintetében. Mégis értet tik ezt is 
azt is, azért miuden táncz boldogító volt. 

Azt hiszem azonban mégis valamennyi között 
a legponpásabb s legboldogitóbb volt a 2-ik négyes 
melyet 44 pár tánezolt. Ez a láncz mondta meg-
nekem, hogy ki-ki kit tart a legszebbnek, t láttam 
hogy sokan vannak. 

Oh, mi érdekes lett volna e tánez alatt min-
den párbeszédet kilialgatni! de ez lehetlen mert 
a legérdekesebb párbeszédek a szemek által tör 
lénnek. 

Egy szóval a fiatalságnak  az idei bálja még 
önnmagát is felülmúlta  s az ediligiek közölt ez 
volt a legsikerültebb, legszebb. Ez a bál az idén 
báljaink első rangú csillagává lett — és pedig 
kedves egyszerűsége által. Irányt adhat tehát ez 
kaszinóinknak s egyleteinknek, hogy egyszerűségben 
is li'liet tündökölni. E bálban minden kritikának 
ez volt a refrénje  : milyen gyönyörűen néz ki ez 
a kedves teremtés, pedig egyszerű az öltözéke. 
Valóban minden leány egyszerű volt, mint, a hai 
matcsepp a virágkelyhen, mint a nefelejts  a pázsi-
ton, de oly bájosak is voltak, mint ezek. 

A vigadók még együtt voltak, a zene, táncz 
még tartolt, mikor a nap kíváncsi képpel feitiint 
a begyek mögül, örömmel tekintett le a házra, hol 
boldog emberekre talált. $ 

K U L O N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

megtámadása és véresre verése, ngyszólván már 
megszokott s mindenapos dolgok. Ezek ntán nem 
csoda, ha a merész garázdálkodók csupán időtöl-
tésből az ablakokra reflektálnak,  mert f.  hó 19-én 
Simó Ignácz főgimn.  élelmezönek, ki a levágandó 
kövér marhán kivQl még a légynek sem szokott 
ártani, —. nyomták be egy rúddal ablakait! Ha 
Somlyón ezen állapotok soká tartanak, még fényes 
nappal sem lesz tanácsos revolver nélkül ott 
járni; pedig van Somlyónak derék s erélyes birája 
Domokos Ignácz személyében, csakhogy az a baj, 
„hogy az egerek kilesik, mikor alszik a macska," 
azért a csendőrség ismert éber figyelmébe  ajánljuk 
ezen tarhatatlan viszonyokat — egérfogót  nekik. 

— A gyergyósztmiklósí polg. olvasókör folyó 
hő 12-én tartotta közgyűlését, melyen a tagok 
érdeklődéssel és szép számmal vettek részt. Elnök 
lelkesítő megnyitója s a titkár évi jelentése után 
a tisztviselői kar választatott meg. És pedig elnök-
nek : Eránosz Bogdán. Titkáruak: Sántha Albert. 
Pénztárnoknak: Urmánczi Vertán. Gazdának: 
Bajna András. Választmányi tagoknak: Blága Imre, 
Todor Antal, Korody Mihály, ifj.  Ferenczy Balázs 
Kedves Tamás, Dobribán János, Hamneczki József 
Márton Lajos, Lukács Vilmos, Lengyel Gergely 
Nagy Tamás, Gál Mihály, Búdig Péter, Benedek 
Sándor, Romfeld  János, Vákár Lukács, Póttagok-
nak : Diák Pál, Nagy Ferencz, Lengyel József, 
Fülöp Ignácz. Ezen gyűlés újból is hatványozott 
lelkesedést öntött a kör tagjaiba annál inkább, 
mivel daczára annak, hogy Gyergyó-Szentmiklóson 
3 kaszinó van, már idáig is tagjainak száma 100-on 
felül  áll. Meg aztán a tagoknak nagy előny az is, 
hogy 1 frt  r.d kr évi lagsági díj befizetése  mellett 
vagy 12 féle  lapot olvashatnak. Ezen kivül minden 
egyes tag klilíiii <lij nélkül veheti igénybe a körnek 
hasznos müvekkel rendelkező könyvtárát. 

— Nyilvános számadás. Folyó év február 
14 én a városi tanács által a városház nagyter-
mében és összes mellékhelyiségében ugyanazon 
termek bebútorozása javára rendezett zártkörű vá-
városi bál a következő eredménvnyel záratott: 
Összes bevétel l'.»2 frt  10 kr; kiadás 21 frt  76 
kr. A fent  jelzett czél javára maradt tiszta jövede-
lem 170 frt  :tl kr. A fent  jelzett tiszta jövedelem-
hez felül  llzeté.ssel hozzájárultak Thieme György 
10 frt.  Egy asztaltársaság r> frt.  C'sedö István 4 
frt.  Mikó Bálint 3 fit.  Gál Józst-I József  2 frt. 
Hodor András (<'sik-Szentgyörgy) 2 fit.  Hary 
Géza 1 frt  70 kr. Nagv Gyula I frt.  GO kr. Dr. 
Bocskor Ríla, Farkas Lajos (csikvárdotfalvi),  Dr-
Molnár Károly I - 1 frt  40 -40 krt. Beteg Antal, 

S z é k e l y-li d v a r h e I y r íi I Udvarhelymegye al- B | i l g a Imre (gyergyószentmíklósi). Bocskor Károly 

ikkal a legjobbakat halálra hurzzolják. és a vér-
rel, gyászs/al borított hazának nevét kiejteni is 
eltiltják; ott harczolni a jogén, szenvedni a 
szabadságért és meghalni a hazáért több mint 
imádság, az maga — a megváltás. Mint a tavasz 
langyos sugarai után a dermedi föld  tetszálmá-
ból felébred,  így ébredt lel az élet küzdelmei-
ben clláradt íelkünk is az imádság után uj 
erőkkel, uj élettel, friss  virágokkal, krezzük, 
hogy lehullott lelkünk szárnyairól a minden 
napiság saru, mely nehézzé tette, a földhöz  tapasz-
totta és visszanyervén a mcgtisztulásáltal erejét, 
újból szárnyalliatunK fel,  a magasba, az cg (elé. 

A tudós, minél mélyebben hatol a pará-
nyok és égi lestek kutatásába, minél jobban 
ismeri a lüszál és a világrészek életét, annál 
inkább felismeri  azon törvény egysegét, bölcsc-
ségét, melyre megtanít ugy egy virágszál 
hervadása, mint egy csillag lángolása cs főidig 
borulván a bölcs törvénhozója előtt, lelke túl-
jár az ég boldozatán és az örökké való Isten 
előtt imádkozik. 

Boldogságunkban, sikerünkben, dicsősé-
günk a könyürületességre int, elbizakodottság-
tól megóv és a kevélységtől megőriz az 
imádság, hisz a földi  boldogság csak előleg ab-
ból, a mi vár a mennyekben, hisz a mi múlandó 
sikerünk csak jutalom, serkentés az üdvüzség 
pálmájáért folyó  harezban, hisz a mi dicsősé-
günk nem több, csupán homályos sejtelme az 
üdvözülés fényének,  ragyogásának. 

Oh, mert eljön az utolsó óra, midőn 
érüzzük, hogy szivünkből kiveszi örökre lábát 
a szeretet és az kihűl, midőn agyunkból az 
utolsó gondolat készül elköltözni és az meghal, 
midőn ajkunkról elszáll a végszó és megfagy 
a lélegzett oh akkor az igaz ember szivében 
az utolsó érzés, agyában az utolsó gondolat 
és ajkdn az utolsó szó : Uram a te kezedbe 
ajánlom lelkemet! Ez imádság által élünk az 
örökkévalóságban, reményiünk a halálban is és 
feltámadunk  az Urban. 

ispánja Ugrón János nr ujabban két (Halványon 
5 frt  84 krt küldött a fentnevezett  czélra lapunk 
kiadóhivatalához. — B n d a p e s t. r ő 1 Dr. Orbán 
Gyula ur küldött 11 Irt 4 > krt. Ezen ivea ada-
koztak : Cserny Lajos f.  hadnagy, Felső tiszti 
tanfolyam,  D i->e.'i, N.igy Gábor százados és ö. 
.1. l - l frt.  N. H. 70 krt. L. J.. U. Z. Y. Y. é.« 

N. 50-ön krt. Sz J. 40 krt. S. [. és N. N. 
3o-:S0 krt. K. Gy. 25 krl. L. X.. N. N. N, N. 
N. N. F., X. V. :t.. Kin.. Senky, Hadfy  20 - 20 
krt. X. N.. X V. V. J., Palol.ásy fliadiiagy. 
Sir.hrik (hadnagy, K. L, G. T. B. l\ és Sakk-
Mari 10—10 krt. — lln d ó k r ó l Bartók Zsig-
mond ur I frt  10 krl küldött a 219 szánni gyű jtöiv 
kíséretében. Ezen összeghez járultak Boer Mik-
lós 40 krral. ll.irlök Zsigmond 20 krral. Kézér 

i Ignácz, Teleki Gábor, Wass Lajos, Józsa Lajos 
és Seliönfi'ld  lgnáncz 10 — 10 krral. — K ő r i s -
p a t. a k r ó I l'.il lialázs ev. ref.  lelkész ur egy 
hazafias  hangú levél kíséretében 2 frt  00 küldött, 
mint az oltani hívek adományát. 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva . . 20 frt  99 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1330 frt  07 kr. 

Főösszeg . . . 1351 frt  06 kr, 
azaz: Egyezerháromszázötvenegy frt.  6 kr. 

Fogadják a buzgó gyűjtők és- nemes szivfi  adako-
zók a szeut ügy nevében leghálásabb köszüneliiuk 
kifejezését. 

— Esküvő Fulyó hó 12-én vezette oltárhoz 
András György csikverebesi tanitó kedves nevelt 
leányát Kovács Juliskát Csata Antal uradalmi er-
dész. A kedélyes menyegzőn 52 vendég kívánt az 
ujpárnak szerencsés boldogéletet, s méltatta a ne-
velő szülök áldozatkész nemessziviíséget, kik nevelt-
jüknek nemcsak a szépnevelést s taníttatást, ha-
nem még egy pár ezer forintig  menő anyagi ingó 
s ingatlan vagyont is adtak. Sok szerencsét az uj-
párnak ! 

— A közbiztonság. Csiksomlyón, ujabb illő-
ben igen sok kívánni valót hagy hátra, mert alig 
telik el hét, melyen valami u j a b b e s e t n e 
képezné izgatott beszéd tárgyát, a különben elég 
jámbor népnek: Korcsmákbani verekedés, durva 
fenyegetőzések,  békés polgárok nyílt atezán való 

(kászonaltizi). Dr. Csíki József,  Friedman Jakab, 
llajnöd lgnáncz, Lőrincz Ferencz. Dr. Molnár Jó-
zsef.  Nagy István 1 -1 frt.  Ifj.  Szász Lajos 80 
kit. Gál Károlyné M) krt. Farkas Gyula, Györbiró 
Lukács, Halászi Antal, Hamar Albert (nyomdász), 
Piinkösli János. Xántus János. András Mózes 
50—50 krt. Bálás István. Balási Lajos, Bartaüs 
Âţoston, Bogos István. Itiijtln' Sinilor, D.icha 
Hozséna, Iv'ri'szti's József.  l/u-zina Károly, Már-
ton Dávid, Merza Gerő, Molnár Ákos l'otovszky 
l'-li-r, ltíisiií»r Diniéi, llosdás István, Schiroky 
Kirolyné, Szabó Miklós, Szűcs Ignácz, Végh Ist-
ván 4U—40 krl. líeke Ágoston, György Ferencz, 
György lgnáncz, Péter István 30 -30 krt. Ko-
vács József,  László István. Lörincz Ferenczné, 
Slulilmiiller Antal 20—20 krt, kik e helyen is fo-
gadiák a jó czél érdekében tett adakozásukért a 
rendezőség megbízásából alattirtak hálás köszöne-
tét. Nem mulaszthatjuk el egyúttal hálás köszö-
n"tünk"t nyibánitani Györgyjakab Márton nrnak. 
ki a báli meghívók és belépti-jegyek előállítását 
a czél érdekében teljesen ingyen felajánlani  szives 
volt; úgyszintén Kozák Imre zenekarvezetőnek, 
ki a részére felajánlott  összeget a bál czéljaira 
visszaszolgáltatta. 1893. február  18. Szász Lajos 
titkár, Balási Lajos b. tag. 

— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószentmíklósi 
ifjúság  húshagyókedd! bálja alkalmával a rendező 
bízottság által viselt jelvényeknek valóban ízléses 
és páratlan csínnnal való kiviteleért s azoknak 
fáradságos  művészi megkéazitéséért Laurenczy 
Berta, Csiky Ilona, Csiky Anna úrhölgyeknek ê  
helyen is leghálásabb köszönetét és elismerését 
nyilvánítja a rendező bizottság. Gyergyó-Szentmik-
lós, ÍS'J I. február  hó 18-An. Dr. Fejér Dávid 
elnök, Kritsa Konrád titkár. 

I S O D A L O E 
Az , 0 t t h o n " nagy kitüntetésben része-

sítette a „Magyar Nők Lapjá"-t akkor, midőn 
szerkesztőjét: Maróth Erzsit tagjai közé beválasz-
totta. Mind a lap, mind fiatal  szerkesztője méltán 
részes&lt e kitüntetésben. A „Magyar Nők Lapja" 
egyike a legjobban szerkesztett női heti közlö-
nyöknek. Ujabb időben követő irányával teljesen 
a müveit magyar nők, a család és háztartás érdé-
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keit kívánja szolgálni. Mint háztartás közlöny a 
magyar irodalomban egyedül áll. „A hétről" Szem-
lélő sok talpra esett dolgot beszél el, élénken és 
humorosan. Azonkívül a rendes rovatok a szokott 
gazdag tartalommal. E lapnak nem volna szabad 
hiányoznia egy család asztaláról sem, mert valódi 
szószólója a nő érdekeinek, lelkes tanácsadója a 
családnak és ügyes vezetője a háztartásnak. Mu-
tatványszámokat a „Magyar Nők Lapja" (IV., 
Kishid-atcza 9. sz.) bárkinek ingyen és bérmentve 
küld, a ki eziránt hozzá fordul.  Melegen ajánjuk 
olvasóink figyelmébe. 

K Y I I i T T É R . * ) 

1893. január 11-én Csik-Szentmártonon Cseh 
Vilmos kereskedésében Gondos István végrehajtó 
úrhoz azon kérdést intéztem: Nem tett-e tévedés, 
bői pénzei közé egy 10 frtos  bankjegyet, melyet 
előbb azon helyen váltattam és ott feledetem, 
hol ő vásárolt és fizetett  ? Nevezett ur megmu-
tatván kérésemre kezében levő tárczáját és belenyu-
godtam. Később 57—1893. sz. feljelentéssel  becsü-
letsértés vétségével gyamusitott, mely tárgyalás 
rendjén kész vádját visszavonni, ha ezen nem 
szándékolt és érzékenyen esett tévedésemért bo-
csánatott kérek és ártatlanságát nyilvánosan iga-
zolom. 

Valamint a tárgyalás rendjén, ugy jalen köz-
leményemben is kész vagyok Gondos István vég-
rehajtó urat felmerült  ügyben ártatlanak nyilvá-
nítani s tőle bocsánatot kérek e tévedésért, an-
nál is inkább, mivel kérdéses 10 frtot  megtaláltam, 
mely közleményem a .„Csíki Lapok"-ban 3 szor 
egymás után ismétlem. 

Körmendg  ilari. 
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 

nem villái a Szeri. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
Csíkszereda február  16. 

Buza tiszta hektoliterenként 6 frt  50 Ier. Muza közepes 5 frt 
60 kr. Rozs 3 frt  50 kr. Árpa 8 t'rt — kr. Törökbuza 4 frt  — 
kr. Zab 1 frt  «0 kr Borsó 8 frt.  — kr. Lencse 14 frt.  Fu-
szulyka 3 frt  60 kr. Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammonként) 40 kr. Sertéshús 44 kr. Ber-
bécshus — kr. Szalma (métermázsánként) 2 frt  60 kr, 
Széna mm. 5 Irt — kr. Ökör párja 950 frt  — kr. Tehén 
párja 180 frt  — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr. TOzifa  kbm. (1 méter) i Irt kr. Malacz darabja 1 frt 
60 kr. Lud - frt  90 kr. Bárány 2 frt  60 kr. Caike pária 
70 kr. 6 tojás 10 kr. 

-A. I s i s l v L t r i l a tá z á s a 
Itiünn 1893. lebr. 15. 

I. 44. 49. 17. 59. 

ladó 2 hordó (11 hektó) 
6 - T d o x 

kiskükülőmenti 1887-88-beli 
Csik-Somlyón a zárdában. 

Csik-Szeredában Nagy Sándor ügyvédnél 
5 0 szekér (törvényterü) jó íuillőségü 

tőkekövetelés, ennek 1890. évi február  hó 1-ső 
napjától járó 6"/0 kamatai és eddig összesen 21 
frt  43 krban bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Csik-Taploczán végrehajtást szenvedő 
lakásán leendő eszközlésére 1893. évi márczius hé 
3-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül tűzetik 
ki és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t. cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénz-fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredában, 1893. évi február  hó 
18-ik napjan. 

Bzollőssy Ferenc i , 
kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 4152—1892. tkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
várhegyi Kotfász  Vaszi Mihályué végrehajtatónak 
odavaló Marosán Todora (Simoné) végrehajtást 
szenvedő elleni 100 frt  tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gyergyósztmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő Gyergyó-Remete község határán fekvő 
a gyergyóremetei 2062 sz. tjkönyvben A -f-  1 md 
sz. 14299. hrszám alatt foglalt  ingatlan és ö rnd-
s-íám 1G628 hrszám alatti ingatlanra az árverést 
385 frt  20 krban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan 
az 1893. márciins hó 2-ik napján délelőtt 9 óra-
kor a gyergyóvárhegy község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is, eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 10°/0-át vagyis 5 forint  50 kr 
és harminczhárom forint  20 krajczárt készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. íjában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklósón,' 1893. évi ja-
nuár hó 30-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. * 

K o l l ő Ignácz , 
kir. aljárásbiró. 

Sz. 759.—1893. 
ai. 

Hirdetmény. 
A Csíkszereda székhelylyel rendszere-

sített felcsiki  útbiztosi állás lemondás foly-
tán üresedésbe jővén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Az azt elnyerni óhajtók kötelesek iga-
zolni, hogy az 1891. évi junius 17-én 1994. 
bgy. szám alatt alkotott szabályrendelet 3.-
§-ban részletesen felsorolt  képesítéssel bír-
nak, esetleg pedig a mennyiben még vizsgát , 
nem tettek volna, megfelelő'előképzettség  mel-
lett kötelezni magukat, hogy a kinevezéstől 
számított egy évi idő alatt képesítő vízsgát-
tesznek. 

Hasonló képesség mellett az 1873. évi 
Il-ik t. cz. feltételei  szerint mi nősített al-
tisztek elsőséggel bírnak, 

A feltétlenül  Csik-Szeredában kötelező 
lakás mellett, ezen útbiztosi állás évi 400 
írttal és a kezelés alatti kiépített útak min-
den kmtere után 3 frt  30 kr, a kiépítetlen 
közutak kmtere után pedig 1 frt  65 kr úti-
átalány nyal javadalmnztatik. 

A kinevezésnél kizárólag csak esikvár-
megyei születésű és odavaló illetőségű egyé-
nek vétetnek figyelembe. 

Felhívatnak tehát mindazok, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy a fennebbi 
kellékek szerint felszerelt  pályázati kélésü-
ket hozzám folyó  övi lllál'Czius llÓ l-ig 
nyújtsák be, minthogy a később érkező fo-
lyamodványok bírálat nélkül visszautasittat-
nak. 

Csik-Szereda, 1893. január hó 27-én. 

Iíecze Antal 

szekerenként vagy egy tömegben is jutá-
nyos áron eladó. 

123. vb. szám 1893. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX-

t.-cz. 102. §-a értelmében közhirré teszi, hogy a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1893. évi 408. p. 
•zámu végzése következtében dr. Fejér Antal ügy-
véd által képviselt a Csíkszeredai takarékpénztár 
javára csiktaploczai Csedő László, és társai 
ellen 150 forint  s járulékai erejéig fogana-
tosított kielégítési végrehajtás htján leloglalt 
4-s 3G0 frtra  becsült: szarvasmarhák és hordó-
szekerekből álló ingóságok nyilvános árverés út-
ján eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 408 — 1893. számú végzése folytán  150 frt 

Sz. 5262—1892. llkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
sztmiklósi özv. Mánya Antalné végrehajtatónak 
adavaló Madaras Sándor (Alberté) végrehajtást 
szenvedő elleni 300 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyósztmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő, Gyergyó-Szentmiklósi határán fek-
vő a gyergyószent-miklósi 800 sz. tjkönyvben A 
f  3. rdsz. 4278—4281. hrsz. 15 frt,  5 rndszám 
4431. hrsz. 12 frt,  8. rndsz. (1835. hrszra 5 frt, 
9. rsz. 957G.hrs7.ra 4 frt,  15 rsz. 13481., 13481. 
hrszra 11 frt,  17. rsz. 17122. hrszra 4 frt,  18. rsz. 
2538 hrszra 22 frt,  23 rsz 21876., 21877. hrszra 
30 frt,  25. rsz. 24527., 24528., 21530., 24532., 
24533. hrszra 112 frt,  27, rsz. 25331. hrszra 11 
frt,  28. rsz. 25693. hrszra 73 trt, 31. rsz. 28128.— 
28130. hrszra 21 trr,, 32. rsz. 28162. urszra 7 frt. 
33. rsz. 28177. hrszra 21 frt  és 39. rsz. 13Ö61 — 
13864. hrszra az árverést 28 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok 1893. évi április hó 
24-ik napján délelőtti 9 órakor az ezen kir. já-
rásbíróság telekkönyvi osztályának hivatalos helyi 
ségében megtartandó nyilvános árverésen a megál-
lapított kikiáltási ár on alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át, vagy készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t. cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. !j-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1893. évi január 
hó 29-ik napján. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 

Köllő Ignácz, 
kir. aljbiró. 

3 - 3 alispán. 

Sz. 2 8 - 1 8 9 3 . 
MEGHÍVÓ. 

AZ 

Alcsiki Bank-Részvénytársaságnak 
1 8 9 2 - i k i i i z l e t é v é r ő l 

I . 

rendes közgyűlését 
1893. évi február  hó 27-én délután 2 órától 

kezdödöleg az üzlethelyiségben tartja meg a kővetkező 
t á r g y s o r o z a t t a l : 

1. Elnöki megnyitás. 
2. 3 tagu bizottság kinevezése a szava-

zati jogok számba vételére. 
3. 3 tagnak megválasztása közgyűlési 

jegyzőkönyvi hitelesítésére. 
4. Igazgatósági jelentés az 1892-iki ilz-

letévről, zárszámadás és a nyeremény felosz-
tás előterjesztése, úgyszintén az igazgatóság 
által tett több intézkedés és határozat beje-
lentése s netáni indítványok tárgyalása. 

5. A felügyelő  bizottság előterjesztése 
G. A felmentvények  megadása. 

Alcsiki  Baiik-RészcímjIársaHÓij  igazyalósáya nevében : 
Csík-Szentmárton, 1893. febr.  hó 6-án. 

Dr. Csiszár Miklós Dr. Molnár László 
igazg. tag vezérigazgató.! 

(30-52) ( E S 3 C Ó Í 3 ) 
visszaesés nélkül gyógyítható. w 

_ A tudomány eme csodás sikere ezer és § 
^ ezer alkalommal bebizonyult. g 
§ Bővebb értesítést ad postabélyeg be- § 
9 küldése mellett O 
fi  „Office  Sanitaa" P a r i s g 
O 30, Fanbonrg Montoiartre. O 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQO 

Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 



Melléklet a .CSÍKI LAPOK" 8-ik aróm&hoc. 

C i l k T á r a e g y e k ö z i g a z g a t á s i 
b i z o t t B á K f t n a k  H l é « é b ő l . * ) 

C s i k - S z e r e d a , február  13. 
Vármegyénk közigazgatási bizottságának mai 

napon tartott rendes bavi üléséről a következőket 
emlithetj&k fel: 

A bizottság előadó tagjai valamennyien jelen 
voltak, míg a választott tagok közül többen hi-
nyóztak. 

A gyűlés az alispán jelentésének felolvasásá-
val vette kezdetét, mely — valamint az árvaszéki 
elnök jelentése is — nevezetesebb mozzanatot nem 
tartalmazott s mindkettő a szokásos ügyforgalmi 
adatokra szorítkozott. 

A tiszti főorvosnak  a közegészségi viszonyok-
ról szerkesztett jelentése szomorú képet nyújtott 
a közegészségügy állapotáról, a mennyiben a jár-
ványos betegségek a mult hónapban nem hogy 
csökkentek volna, hanem még szaporodtak. Neve-
zetesen Csik-Delnén és Szentmihályon a hasi hagy-
máz uralkodott, hol megbetegedett 3ü égvén, ezek 
közül meggyógyult 22, elhalt 3, ápolás alatt ma' 
radt 14. 

Kanyaróban Csobotfalva-,  Pálfalva-  és Cso-
mortánban megbetegedett 174 gyermek, meggyó 
gyúlt lld, elhalt 6, további gyógykezelés alatt ma 
radt 50, megjegyezvén, bogy különösen Csomor-
tánban jelen hó folyaman  a halálozások száma 
megháromszorosodott s a betegedések száma is 
csak most kezdett csökkenni, mi miatt az iskola 
bezáratása vált szükségessé. 

A szeredai közkórházban 53 egyén ápolta-
tott, kik közül megyógyult 25, javulatlan elbocsát-
tatott 6, további gyógykezelés alatt maradt 22 
beteg. 

A megye területén az 1892. év ntolsó ne-
gyedében 786 haláleset történt, még pedig 400 
férfi  és 386 nőnél. Életkorra nézve ezen szám 
igy oszlik meg: Az első életévben 210, 1—7 évig 
201, 7—20 évig 35, 20-40 évig 63, 40—60 évig 
103, G0-100 évig 173, 100 felül  1. 

Az elhaltak közül nem orvosoltatott 395 és 
pedig 7 éven aluli 154, 6 éven felüli  241. 

Az adóbefizetés  eredménye január havában 
következő volt: E g y e n e s a d ó b a befolyt 
C353 frt  8 6 k r , hadmentességi díj 
15 kr, bélyeg- és jogilleték be 2861 frt  35 kr, fo-
gyasztási és italadóba 16,497 frt  60 kr, 
jövedékbe 14,086 frt  3 kr. 

Közmuukaügyekben nevezetesebb változás 
nem fordult  elő, a közlekedés, daczára a nagy 
hónak és szélviharoknak, sem az állami, sem a 
tőrvéuyhatósági utakon jelentékeny mérvű fenn-
akadást nem szenvedett. Az előbbi vonalon a hó 
eltakarítására 152 fogadott  kézi napszám használ, 
tátott tel, az utóbbi vonalakon pedig csak a dit-
ró-putnai űt 4 — 11 kilómeter szakasza közöt 
szünetelt a hófúvások  miatt 14 napig a közleke-
dés, mely akadály részint az útkaparók, részint 
Ditróból kirendelt mnukások által elhárittatott. 

A tanügy körében sem történt nevezetesebb 
mozzanat, az iskolába járatás csekély kivétellel 
rendben folyt  s csakis a téli zord időjárás és 
rendkívüli hidegek okoztak némi zavart a feljára-
tásban, kivált a nagyobb kiterjedésű községekben. 

A nyári menedékházak vezetésére megkíván-
tató dajkák kiképzése czéljábúl Csik-Szeredában 
és Gyergyó-Szentmiklóson levő kisdedóvódáknál 
megnyitott első hathetes tanfolyamok  e hó II -én 
bevégeztettek. A csíkszeredai taufolyamon  mind a 
10 jelölt kiváló szorgalmat fejtett  ki, 6 jeles, 4 
pedig jó minősítéssel képesittetett. A gyergyó-
szentmtklósi óvodánál elért eredmény még ismeret-
len. A második tanfolyam  e hó lö-én fog  mind-
két óvodánál megnyittatni. 

A folyó  ügyek közül felemlítjük  a követke-
zőket: A bizottság tudomásul vette és mihez tar 
tás végett a Il-od fokú  erdei kihágási bíróságnak 
kiadni határozta belügymimiszter urnák azon rende. 
letét, hogy oly esetekben, midőn a H-od fokú  erdő-
kihágási bíróság az erdei kár tényálladékát meg-
felelően  bebizonyitottnak nem látja, az ügyet az 
erdőtörvény 161. §-ának rendelkezéséhez képest 
kiderítés, illetve ujabb vizsgálás végett ütasitsa 
vissza az I-ső fokú  erdei kihágási bizottsághoz' 

Földmivelési miniszter urnák abbeli magas 
leirata, melyben meghagyja a bizottságnak, hogy 
a három szögelési jelvényeknek állandó biztosí-
tása érdekében az emberektől eredhető, vagy ön. 
hibájuk gyanánt felróható  károsítások megakadá-

Szerk. 

lyozása végett kárositók ellen az erdőtörvény 106. 
§-a szigorúan alkalmazandó1 a megye területén a 
legkiterjedtebb mérvben közhirré tétetni határoz-
tatott. 

A kolozsvári postaigazgatóságnak a közigaz-
gatási bizottság megkeresésére adott azon válasz-
iratát, hogy kereskedelmi miniszter ur a ditró-
topliczai postai összeköttetés megszüntetése mel-
lett, Ditró és Tölgyes között kettős fogatú  kocsi-
küldönczpostjárat létesítését engedélyezte, — ör-
vendetesen vette tudomásul. 

A közigazgatási erdészeti albizottság a me-
gye területén levő erdőkben elszarporodott a p á 
c z a-g y a p o n c z erdöirtó róvar pusztítása 
czéljából készített szabályzatot bemutatván, azt a 
bizottság elfogadta,  de minthogy 18000 frtra  ter-
jed azon összeg, mely a birtokosság által lenne 
az irtás czéljaira elfordítandó,  ezen összegnek az 
országos erdészeti alapból való kifizetésére  föld-
mivelésügyi miniszter ur felkéretni  határoztatott. 

l g v i : IJ  I ; Z ú s . = 

Tanciestély. 
Csik-Gyimes, 1893. február  14. 

Csik-Gyimesen az évenkint szokásos táncz-
inulatság a helybéli államilag segélyezett községi 
iskola pénztára javára folyó  hó ll-éi a „Nagy-
vendéglő" ízlésesen feldíszített  termeiben tartatott 
meg, melyről tek. Szerkesztő urnák szíves enge-
delmével becses lapjában a következőket szeretném 
nyilvánoságra hozni. 

Nincs képzelő erő és tóll, mely leírhatná 
ezen elszigetelt — hegyek által koszorúzott — kis 
helység intelligens közönségének az iskola iránt 
való fokról-fokra  emelkedő magasztos érzületét; 
mely érzést a Mindenható öntött minden egyesnek 
szivébe, lelkébe, talán azért, mert ezen félreeső, 
a világ zajától elkülönített helyen — mástól, mint 
magunktól iskoláink felvirágzására  — segélyt nem 
remélhetünk. Jól tudva mindenki ezt — vetekedve 
— sietett az estélyen megjelenni: mindenki első 
akart lenni, hogy előre rója le a kis áldozatot a 

el azon tért, melyet főleg  baromtenyésztésre útalf 
csiki viszonyainknál fogva,  rég elfoglalnia  kel\ 
vala. Pedig a mi ósdi váltó-ugarrendszerfink  mel-
lett, melyben, mint a tormába esett féreg  megcsö-
könyösödtünk, elég lenne földünk,  melyben — míg 
°tt hever egyik évtől a másikig burjánt teremve — 
igen-ig n sok pityókát termelhetnénk a nélkül, 
hogy te. őképességét elveszítené vagy attól lehetne 
félni,  hogv az a pityóka nyomán a rozsot vagy 
buzátép ugy «pn» termené, mint a burján vagy 
gyom nyomán. 

S aztán olyan szűk takarmány idején, mint 
a minőben most is vergődünk, bizony felférne,  ha 
a répatermelésről nem is szólva, elég pityókánk 
volna, melylyel a széna- és sarjuhiányt pótolhat-
nék. S pedig lehetne. Hogyan ? Elmondom röviden 

Minden kapás növényeink kőzött a pityóka 
bírván a legnagyobb keményítő tartalommal, mint 
takarmány csak akkor tökéletes, ha az állatok 
nem kapják azt nagyobb mennyiségben és ezen 
kívül még erőteljes szálas takarmányt s főleg  na-
gyobb meonyiségü protein anyagokat tartalmazó 
árpadarát vagy korpát kapnak a pityókával 
egybe vegyítve. A nyers pityóka nagyobb mennyi-
ségben az állatok egészségi állapotára hátrányos 
lehet, ha éretlen és nagyon csirás; az állat nyak-
hártyái és az emésztési csatorna gyuladását idéz-
heti elő. Hogyan haszuáljunk fel  tehát nagyobb 
mennyiségű pityókát takarmányozásra a; említett 
hátrányok kikerülésével és kellő haszonnal ,J 

Aztatás és főzés,  illetőleg páriás által a pí-
tyókában rejlő ártalmas anyaguk eltávolíthatók 
mely esetben a fehérnye  egyrésze is kárba vesz 
ugyan, de igy elkészítve a pityókát hátrány nél-
kül használhatjuk takarmányul. A pityóka-etetésre 
csak lassankint kell átmenni és ekkor is árpada-
rával vagy olajpogácsával és sóval kell adagolni 

Igás lovak, melyek keveset dolgoznak, kellő 
szénaetetés mellett, pityókával is tarthatók, mi ál-
tal sok abrak megmarad. Nyers pityókából szecska 

a belépő díjjal, (felttlfizetők  sem hiányoztak) mely- n é M 1 t ö b b e t - m i a t 5 ~ 7 kilogrammot naponként 
lyel szivesugallata szerint az iskolának tartozik, J l ó ű a k n e m t a u á c s o s a d n i - Fiatal lovaknak 
hogy azon lelkének és testének pár órai örömet j m e S í ö v e s e m ajanlatos. 

hadmentesséfi  di ba o u 0 m I és jólétet szerezzen. Ezen eszmének tulajdonitható, A P l l y ó k á t a k é n i , l z ö állatoknál más, szembe hadmentes»e„i d,,ba .00 ^ ^ ? ^ 4 s z o b a ^ p g y d J tünöbb eredménynyel lehet használni. Itt is fiatal 
dohány- s z e 3 tánezterem zsúfolásig  megvolt telve - esi- j növendékeknek kissebb mennyiségben és ekkor 

nos női és férfi  társasággal — kiknek arczáikról;1S s z e u ; l V í t l i 
rózsás kedv mosolygott; szemeikből szivet égető 
tűz szikrázott. 

darával és korpával felváltva  kell 
adni. A mi az etetendő mennyiséget illeti, az az 
állatok kora és neme szerint változik. Igy pl. 

Ekkor hangzott fel  a zenekar első taktusa ; teheneknél 10 — 12 kilógramm, ökröknél 16—20, 
rázendítve a ropogos „magyar csárdás"-ra (hiszen 
mi is magyarok vagyunk csáuglia országban) 
talpra kerekedve mindannyian a hányat a nagyte-
rem befogadhatott:  folyt  is a mulatság kivilágos 
virradtig a legnagyobb jókedvben, fesztelenül  és 
illedelmesen. Ne hogy valaki arra a gondolatra 
jöjjön, hogy a csárdást tánczoltuk, vagy jobban 
mondva mondva tánczolták reggelig — én ugyan 
keveset tudok ezen mesterségből — azt is meg-
írom, hogy a tánezoló közönség kedve szerint a 
keringők különböző nemei következtek, sőt még 
két négyes is volt, melyet hány pár járt, elfeled 
tem megjegyzeni, azonban sokan járták. 

A mi ezen tánczestélynek az anyagi oldalát 
illeti arról az alábbi számok világosiinak fel.  Az 
iskola pénztárába Élthes Endre és Deáki Géza 
rendezők 31 frt  20 krt számoltak be tiszta ha-
szonként, a mi elég szép eredmény tekintve azt, 
hogy ezen estélyen csakis e kis vidék intelligen-
cziája vett részt. 

A rendezőknek fáradhatatlan  munkásságát 
valóban dicséret és elismerés illeti mindazok ré-
széről ki a tánczestélyen résztvettek. —s.—». 

*; Tirgyhalmú miatt késett. 

K Ö Z G A Z D A S Á G és I P A R . 
A pityóka-takarmányozázról. 

Népünk életében igen nagy szerepet játszik 
a pityóka (burgonya). Vármegyénk területén ke-
vés ház van, melynél napjában legalább egyszer 
az étrendben asztalra nem kerül. De alig is van 
terményünk, mely csiki égalji viszonyainkkal köny-
nyebben megbarátkozva, a müvelésére száut föld-
terület kamatait és a ráfordított  munkát jobban 
és hálásabban kifizetné,  mint épen a pityóka. 
Csak ugy vagyunk ezzel is, mintsok mással, hogy 
nem tudjuk kellőleg annak becsét, értékét kihasz-
nálni. Népünket a szegénység ráhajtja, hogy mint 
élelmi czikket felhasználja.  A sertés hizlalásnál is 
meg van a maga szerepe. De a többi állataink 
takarmányozásánál már legkevésbbé sem foglalja 

juhoknak közönséges tartásnál 1, hízó juhoknak 
3 kilógramm adható. A >pilyóka előkésztése a ké-
rődzők számára különböző módon történik. Le-
het nyersen, füllesztve,  megfőzve,  vagy pedig 
moslék alakjában etetni. 

Nyersen kezdetben nem szívesen eszik, de 
hamar hozzászoknak. A főtt  pityóka főleg  a hízást 
mozdítja elő, a tejhozam kevesebb, mint nyers 
pityókaetetés után. A főtt  pityókát hamarább meg-
unják az állatok, A tejhozam növekedésére legjobb 
a pityókamoslék, közönséges etetésre legtöbb si-
kerrel használható a füllesztett  pityóka. A nyers 
pityókától a tejhozam nagyobb, de vizenyős, so-
vány és még a vajon is érezhető sajátságos izzel 
hír. Ezt azonban elűzi a dara, olajpogácsa és 
korpa. Nyei's pityókát czélszerübb kis mennyiség-
ben szecska nélkül, nagyban szecskával etetni. 

A pityókaetetés a kérődző állatok egész-
ségi állapotára nincs semmi káros befolyással,  ki-
vételt képeznek a bárányzó és szoptató anyajuhok ; 
ezek elvetik tőle bárányjukat vagy elsatnyulnak. 

A sertéseknek, legyenek azok fiatalok  vagy 
öregek, mindig csak előnyős a pityóka, de min-
denkor csak törve adható; mert ez dúsan kifizeti 
magát. Nyersen is lehet adni, dehogy jó étvágyuk 
megmaradjon és a tápanyagot is jól kiválasszák, 
más, protein tartalmú anyagokkal kell vegyítve 
vagy váltogatva adni. 

Növendék és szoptatós sertéseknél, korpa, 
olajpogácsa, árpamoslék ; hízóknál protein tartalom-
ban gazdagabb dara, árpa, hüvelyes növények 
magvai nyújtandók. Felette előnyös a savanyitott 
pityókaetetés, mely czélból az összetörött pityókát 
használat előtt, pár nap állva hagyjuk és az után 
156 kilógramm pityókához körülbelül 50 kilógramm 
darát vegyitünk s igy etetjük meg. Ha nagyobb 
mennyiségű pityókát kell naponként főznünk,  czél-
szerübben és olcsóbban jutunk hozzá, ha előve-
szünk egy hordót, annak egyik fenekét  vékony fú-
róval jól mcgfurkáljuk  s ráállitjuk egy vízzel tele 
töltött üstre. A hordót teletöltjük pityókával, be-
fedjük  és az üst alá tüzet gyujtunk. A fejlődő 
forró  gőzök a hordófenék  lynkain a pityóka közé 
hatolnak s azt csakhamar és kevés tüzelő anyag 
felhasználása  mellett, pompásul megfőzik. 
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Nyeremény tulajdonosok 
kerestetnek! 

G t a z d á . t l a n t n o e z m l 1116 í o r l n t 
l i e v e r l E a m . a t o z a t l a n . 1 3 J . . 

iddlf még fal  nem Tett lor^egy fő-  ii melHImyormtoytoen. 
A „T e 1 e g r a p h" sorsolási lap szerkesztő-

sége vállalkózott arra.íh o g y az i l l e t ő mit 
s e m s e j t ő tényleges birtokosokat f e l k u -
t a s s a és őket a nyeremények birtokosává tegye. 

A sorsjegybirtokosok kéretnek, hogy sorsje-
gyeik minőségeit, sorzatait és számait a „Teleg-
raph" szerkesztőségének saját érdekükben is le-
vélileg közölni szíveskedjenek, hogy az illető uye-
reménytnlajdonosokat ily módon felfedezhesse. 

Előfizetési  ár a „Telegraph" czimü hatodik 
évfolyamban  megjelenő hiteles sorsolási lapra 

egész évre csak egy forint 
előfizetőinek  még egy nagyszerű előnyt is nyújt 

t. i. évenként 

2 0 cLrb 
jó-sziv sorsjegyet 

sorsol*ki előfizető  között. 
mely sorsjegyek negyedévenkint sorsoltatnak ki és 

20.000, 30.000, 40.000 koronás 
főnyereményekre  játszanak és egy nyereménynyel 

okvetlenül kisoroltatnak. 
Oly sorsjegybirtokosoktól, kik a lapra elö nem 

fizetnek  10 kr válasz-bélyeg kéretik. 
5 &r"b T ó - s z i v s o r s j e g y 

kisorolásában és kiosztásábán 
É r t é l c p a p l x s p e J r u l á c z I o . 
Az árfolyamok  jelenlegi változásai bő {alkal-

mat nynjtnak, a tőzsdén haszonnal való operaióra. 
Tőzsdei megrendeléseket is lelkiismeretesen 

eszkőzöl 
a „ T l i e l e g - r a p í i " 

kiadóhivatalának bank- és váltó üzlete. 
Lnsztig^lNiksn 

Budapest, Váczi-körut 43. sz. 
Állapíttatott 1885-ben. 3 - 5 

Sz. 110—1893. 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Csikvármegyében fekvő  Gyergyó-Ki-

lyénfalva  község tulajdonát képező „Olves" 
(Belekenyeres) nevü erdőrészben kijelölt 
51.6 kat. hold területen levő, mell magas-
ságban 32 czmtr vastag és azon felül 
4093-63 tömör köbmetert kitevő kereske-
delmi czélokra alkalmas összesen 4158 da-
rab luczfenyő-törzsekből  álló fatömeget  ki-
használás végett versenytárgyalás útján a 
legtöbbet Ígérőnek eladja. 

Az erdőterület kihasználásának ideje 
kezdődik a versenytárgyalás jogerőre emel-
kedésekor és tart 1895. márczius 15-éig. 

Az eladandó fatömegnek  becsértéke, il-
letve kikiáltási ára 7276 trt 50 krban (14553 
korona) van megállapitva. 

A versenytárgyalás megtartására — 
mely csak Írásbeli zárt ajánlatok útján esz-
közöltetik — 1 8 9 3 . m á r c z i u s 1 7 - 1 k 
n a p j á n a k délelőtti 2 órája tűzetik ki 
határidőül, mely napnak déli 12 órájáig 
szabályszerűen kiállított és 727 írt 65 kr 
bánatpénzzel felszerelt  Írásbeli ajánlatok az 
alattirt községi elöljárósághoz czimezve be-
adandók. 

Távollevő versenyezőknek postán érkező 
ajánlatai ugyanazon napon délutáni 2 óráig 
elfogadtatnak. 

A versenytárgyalás további feltételei 
alattirt elöljáróságnál betekinthetők. 

Község-előljáróság 
Gyergyó-Kilyénfalván,  1893. febr.  8. 

Simon Gergely, 
körjegyző. 

Ferenczy Fereucz, 
bíró 

Sz. 2908—892. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmíklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a „Gyer-
gyói első Takarékpénztár" végrehajtatónak Pláton 
János (a Mihályé) és társa végrehajtást szenvedő 
elleni 45 frt  4 kr tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a gyergyóditrói 3003. számú 
telekjegyzökönyvben 1. rndsz. 2I4H1., 21462. 
hrsz. a. foglalt  ingatlan és rajta levő épületekre 
280 frt,  a 3092. szánul telekjegyzökönyvben 1. 
rndsz. 21213 -21217, 21221 lirs/.ra 32 frt,  a 2. 
rendsz. 21360. hi szi a 190 irt, a 3. i rndsz. 
21463. hrszra 100 forintban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelöli ingatlanuk az 1893. évi 
márciius hó 10-ik napjan d. e. 9 órakor Gyergyó-
Salamás község hivatalos hazánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lO'/j-át vagy készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfo-
lyammal számított éa az 1881. évi november hó 
1-én 333d. sz. a. kelt igazságtigyminiszteri rende-
let 8. §-ában kiielölt övdékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez luenni, avagy az 1881. évi 
LX. t.-cz. 170. ériulmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleg- eilie'.yezéséről kíállitott sza-
bályszerű elismervén} t. átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. január 
hó 2-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekönyvi hatóság 

3CÖ11Ő I g r u á c z , 
kir. aljbiró. 
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|Uüa  Mr:  e&é§%§é%! 
Titkos betegségek, kiütések, sápkör, 

(30—0) általános 

levertség, gyöngeség 
eltűnnek, ha 

au Tréx tisztslI 
Rendszerünk pontos használata 

esetén: jótállunk a határozott ered-
ményről! 

Tudakozódásokhoz levéljegy csatolandó. 
„Office  Sanitas" P a r i s 
30. Fanbourg Montmartre. 

Van szerencsém jelenteni, hogy m \ J újból pár nap 

alatt raktáromra megérkeznek; továbbá község elöljáróságok, ugy egye-
s e k becses figyelmébe  ajánlom t i i z é s b e t ö r é s e l l e n i 

(Wertheim Cassa) 
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számára uj reform. 
Ezennel tudatjuk a tisztelt vevő közönséggel, hogy a biztosítékok maximumja 

nyújtása czéljából v e t ő m a g v a i n k minden zsákját a b u d a p e s t i m. kir. megvizs-
gáló állomás kiküldötte által megvizsgáltatván, hivatalos ólomzár alatt minden zsákot 
külön t i s z t a s á g i , c s i r a k é p e s s é g i ; a heréknél a r a n k a m e n t e s s s é g i 
bizonyitványnyal ajánlunk: 

Voröeherét ) 10, 25, 50, 100 kilós zsákokban kilónkéut 70 krért. 
nagyszemüt ) ű kilós postazsák ára 4 frt. 
Komócsint 40 kilós zsákokban kilónként 30 krért. 
Baltaczimot 50 „ „ „ 18 
Fehér csillagfürtöt  100 kilós zsákokban kilónként 8 
Lóbabot 100 kilós zsákokban kilónként 8 
Tavasz búzát 80 kilós „ „ . . . 8 „ 
Beseler-féle  zabot 50 és 60 kilós zsákokban kilónként . . 8 „ 

Zsákok belemérve, nem számittatnak. Kiildés utánvéttel. Árak A 1 v i n c z e n. Ezenkívül 
ajánlunk Richter féle  Imperátor burgonyát nagy gumós bötermöt 100 klgramm 5 frt. 
Drassói NonpluBultra csemegesajtot nettó 4 kilós postacsomagban 3 frt. 

Gróf  Teleki Arvéd (lrassói uradalma intézősége. 
1— Alsófehérmegye,  u. p. Szerdahely. 

következő árakért itt helytt számítva, ajánlani 

Nr. 0 1 2 3 4 
7 5 1 0 5 1 2 5 1 4 5 1 7 0 1 9 0 frt  kész-

p é n z ü l minden levonás nélkül. — Kívánatra részletfizetésre  is szívesen szolgálok. 

1— Tisztelettel: G Á L J Ó Z S E F . 
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A „Kisbirtokosok országos földhitelintézetével  szövetséges gyergyói 
első mezőgazdasági előleg-egylet, mint szövetkezet® 

VIII. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT 
1890. évi február  hó 23-án (csütörtökön) délelőtti 9 órakor Ditróban, 

az iskola épület nagytermében tartja meg, 
melyre u t. részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás tárgyai: 
jelentés az 1892. üzlet-eredményről. 

2. Felügyelő-bizottság jelentése, s ennek alapján 
3. A felterjesztett  zárszámadások felülvizsgálása  és a felmentveny  megadása. 
4. Az alapszabályok módosítása.*) 
5. Esetleges kérelmek elintézése és inditványok. **) 

*) Alapsz. 33. §. A közgyűlésen minden egyleti tagot, — tekintet nélkül üzletrészeinek szá-
mára — egy szavazat illet. Szavazatok akár személyesen, akár pedig valamely — erre meghatal-
záat°fogadhe^  ' f '  ^ ^ a k o r o l l l a t ó k ! azonban minden egyes egyleti tag csakis egy megbi-

Válosztásoknál és személyt illető kérdésekben öt egyleti tag kívánatára titkos szavazásnak 
van helye, egyébkent a szavazás nyíltan történik. 

*•) A köz g y ű l é s t á r g y a i : 34. §. h.) az igazgatóság és felügyelő-bizottság  javasla-
, x e i y ^ 1 6 , 1 ' t a g n a k in(litványa, ha a közgyűlést megelőzőleg 14 nappal az, az igazgatóságnak írásban be lett adva. ' 

Gyergyó-Ditróban, 1893. január hó 29-én. 
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Az igazgatóság. 


