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Szentkirályon vagy Szeredában ? I Aztán annak sem mi vagyunk oka, 
Nem veszszük rósz néven csikszcredai liogy a inai Osik-Szeredának — mint li. A. 

ntyánkfiaitól,  hogy ők a messze jövőbe te-; * «Csiki Lapok" 3">-ik számában i'clre-
kintve a czélba vett és Csik-Szentkirálvoii j ertlictlon tárgyi igazsággal megjegyzi, — 
felállitani  tervezett gazdasági szeszgyári Szc-J „mezei határa .semmi sincs", „lakosai a 
redában kívánnák felállitani.  Szép és dics.'- szomszéd községek határán itt-ott elszórva 
retre méltó dolog, ha nem is ép oly nagyon, termelik gabonájukat, a szomszéd községek 
hogy a szeredai atyafiak  miuden életrevaló | gráeziájából kapják fiijukat,  a hol egyetlen 
intézményt, melyből valami közgazdasági cs középszerű mezőgazdaság nincs, hogy cgyet-
szellemi előny Ígérkezik, Szeredába kivánnak l('»> alkalmas helyet lehetne találni egy csak 
összpontosítani. Mi falusiak  is rajta vagyunk kisebbszerü szeszgyár elhelyezésére is" stb. 
tőlilnk telhető anyagi, szellemi és erkölcsi Mig ellenben csak az egyetlen Csík-
erőnkkel, hogy Csik-Szereda Csikvárinegve- Szentkirályon, nein is számitva Cnik-Szent-
nek, — röviden szólva — miiulcn tekin- inire, Szentsimon, Csa tószeg birtokosait, 16 
tetben életerős gócz-, forr-  vagy bármiké]) olyan birtokos van, kiknek 32—113 hold 
nevezett központjává legyen. De nem raj- területileg terjedő birtoka van H mig Szent-
tunk múlik, hogyha ezen alkalommal a király a szomszéd községek ós Szereda által 
czélba vett gazdasági szeszgyárnak Csík-' is könnyen hozzáférhető,  addig a létesítendő 
Szeredában leendő felállítását  ezer és ezer | szeszgyár faszükscglete  Szentkirály és Szent-
rajtunk és rajtuk is kiviil álló oknál lógva | iinre erdőségei által biztositva van. Mig a 
nem kívánhatjuk. Mi is a messze jövőbe Szeredában állítani sürgetett gazdasági szesz-
tekinliink s azon reményben élünk, hogy gyár a szeredai lakosságnak a szomszéd 
ha Csik-Szereda azon rohamossággnl halad,' községek határain itt-ott szétszórva termelt 
mint nagyon helyesen az utóbbi évtizedek gabonáinak alig számba vehető fölöslegét  dol-
alatt tette, nem kellenek századok ami, hogyígozza fel  már maguk a szeredai lakosokra 
Szentkirály Csik-Szereda szabad kir. város1 nézve is nehézkessé válnék s a fahiányában 
egyik külvárosa legyen. Már pedig ezen megdrágítaná és ezzel megnehezítené a szesz-
kiasé — bár messze eső esetben — feltéve,  gyártást, sőt veszélyeztethetné is a gyár 
hogy a czélba vett gazdasági szesz^v úr sem egzisztenciáját; .ul.lig "aa Szentkirályon a 
néhány évi tartamra fog  felállíttatni,  már csoportban levő tehetősebb birtokosok közeli 
közegészségi tilz- és más rendőri stb. stb. egysége a a fa  bősége folytán  a gazda-
Ügyi és különféle  szempontokból is a mos-1 közönség ezéljaiiink és a törvény intencziói-
tan Szeredában felállított  szeszgyárt, később nak közvetlen a közeli vidék és közvetve a 
onnan épen Szentkirályra kellene elszállítani. | vármegye gazdaközönségének teljesen nieg-

Jobb lesz tehát mái* jó messze számító felel, 
költség megkímélése tekintetéből is egyúttal j Igen sok okot lehetne különben fel-
azt Szentkirályon, mint a fentebbiekre  nézve hozni pro éa kontra, de fölösleges,  mert a 
s a jelen és jövőben is minden tekintetben jelen esetben az üzérkedéstől elszámítva, min-
alkalmas helyen állítani fel.  Ne tessék tréfá-  den ok Szentkirály mellett harczol. 
nak venni a dolgot, mert a jövőben beszélünk, j T. Nagy Imre közgazdasági előadó 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
C s ó k . 

— Rege az erényről. — 
Királyfi  élt egyszer tul az operencziás ten-

geren; szép volt, jó volt, gazdag is volt, szóval 
nagyszerű párti volt; de nem akart megfelesége-
sedni. 

Ajánlja leányát a nap fla,  — szólt a főhopp-
mester. 

Nem kell. 
A török szultán háremének legragyogóbb 

szülöttje hozzád menne. 
Nem kell. 
A perzsa sah legkedvenczebb gyermekének 

-lehetnél férje. 
Nem kell. 
Az ám; nem kellett a királyfinak  semmiféle 

potentáta leánya, pedig a montenegrói princzeszt 
is hozzáadtak volna. 

Nagyon bnsult e miatt az ősz király, busulL 
az ndvar, szomorkodott az egész ország és a leá-
nyok gyászruhát öltöttek. 

Miért nem házasodol, én szivem magzatja? 
— kérdi a király. 

Nem terem sehol nekem való leány, — feleli 
a berezeg. 

— No már hallod, — szól a papa — hara-
gosan, olyat ne mondj nekem. Akkora az én biro-
dalmam, hogy a legsebesebb ló száz nap alatt sem 
ér egyik határától a másikig; teringettét, csak 
akad eanyi földön  egy menyecskének való hajadon. 

— Nem tudom... 

— Fiu ne boszants. Lásd, gyászban az or-
szág . . Ez igy nem maradhat . . . Meg kell nő-
sülnöd . . . 

— Jól van, hát legyen. 
Szöruyen megőrült a király és majd kiszorí-

totta a piriuezböl a lelket, ugy ölelgette a fiút. 
Ez azonban komoly arczczal folytatta.  Legyen 
atyám, de egy feltét  aiatt. 

— Nem bánom én, ha szegény lány lesz a 
menyem Hál' istennek, van magunknak ele-
günk . . . De tisztességes legyen, azt már ki-
kötöm . . . 

— Magam sem különben . . . Halld hát atyám, 
azt a hajadont veszem el, a ki ugy tud megcsó-
kolni, a mint legjobban szeretem. 

* 

Olyat nézett a király, mint a kire nagyon 
ráijesztenek, aztán keresztbe áll tőle a szeme. . . 

— Ej, ej, fiu,  hát te . No, de nein ellen-
kezem . . . Legyen, a mint akarod. 

Az ország összes kisbirői kidobolták az öröm-
hírt minden vidéken és arra egyszerre eltűntek a 
gyászruhák és vigalom váltotta fel  a szomorúságot. 

— Házasodik a királyfi  ! — hangzott a jó 
hír mindenfelé. 

Ki lett adva a parancsolat, hogy minden 
leány járuljon ő fensége  elé és csókolja meg és a 
ki ugy csókolja, a mint a pirincz szereti, királyné 
lesz belőle és gyöngy életet élhet mind halálig. 
Képzelhető, hogy nagy tolongás volt a király háza 
előtt; jött a sok hajadon, egyik szebb a másiknál. 
Hatlovas bintón érkeztek a fejedelmi  és főnemes 
sarjak, négyes fogaton  a grél'ok meg a bárók leá-

1890-ről szóló jelentésében elég világos ada-
tokkal mutatta ki, Iiogy (-sikincgye teriui-
nycinek fölöslegéből  7. azaz hét gazdasági 
szeszgyárt lehetne a megye területén állan-
dóan fentartvii,  biztosítani. T. X. I. a szesz 
gyártásnál a pityókát csak kisebb mérvben 
vette számítás alá, pedig manapság a pityóka 
szeszgyártásra, mint az Maérkernck a német 
agrikultur-kémikusok legjelcsebbikenok ada-
taiból is kiliinik, általános mezőgazdasági 
szempontból, minden termények k< /öl f  clsil 
helyen áll és azzal semmiféle  termény nem 
versenyezhetik. 

Miért ? Röviden szólva azért, inert. 1-ször 
a pityóka szcszszé történt feldolgozás  után 
is megtartja a marhahizlaláslioz a feldolgozás 
előtt benne levő tápanyagot vagy táperői 
2-szor: ugyanazon területen 2—3 annyi 
szesztartalmat ős tápanyagot képviselő pi-
tyóka terem, mint más termény, pl. rozs 
3-szór: mert inig a pit\óka a talaj táp-
erejét csak igen kis mertekben, ngyszólva 
alig csökkenti, sőt ha a pityóka ii) oniái-.-i 
rozsot vetünk, két annyi rozs lesz, mint két 
akkora területen, addig a többi tarlós ter-
mény, pl. rozs. buza stb. a talaj tápciejél 
egészen kimerítik, ugy, hogy esak trúg?ásjte 
által lehet azt visszaadni, mi sok pénzlm 
keriil. S igy egyebeket elhallgatva, a pityóka, 
szeszgyártásra többszörös clőnynyicl bir. Már 
pedig talajunk természete, délibb .fekvésénél 
stb. fogva  is ugy tudjuk s cz elismert tói»\. 
hogy Szentkirályon s a szomszéd küzségek 
határán oly jó, egészséges és gazdiig uicny-
nyiségii pityóka terein, milyennel fi  nicg\ e 
területén egyik rész sem versenyezhet. 

Tehát már a pityókából való szeszter-
melés szempontjából is meg van előnyünk. 
Aztán, ha az előnyökkel kínálkozó szent-
királyi gazdasági szeszgyár beválik, lelni 

nyai. De a polgárkisasszonyok és parasztleáuyok 
sem maradtak el. 

Hej, a ki a sok gyönyörű teremtés közt vá-
logathatott I 

A királyfi  trónuson ülve fogadta  a pályázó-
kat. Hideg, komoly volt az arcza. Néha, néha, mi-
kor valamely különösen szép szűz közelgett feléje, 
kissé elpirult, remény sugara csillámlott tel sze-
mében, de aztán a csók után még lehangoltabb lett. 

Pedig milyen csókokat osztogattak neki'. 
A tüzes szemű, földig  érő fekete  baju leány-

forró,  perzselő csókot nyomott ajkaira. 
— Nem igy szeretem. 
Jött a szőke, szende, kék szemével rátekin-

tett a királyfira;  lehelet volt a csókja. 
— Nem igy szeretem. 
A vörös leány átkarolta a berezeg nyakát., 

aztán hosszan szítta ajka mézét. 
— Nem igy szeretem. 
Csókolták ajkát, orczáját, szemét, állát, ke 

zét, mindegyikre azt mondta, hogy 
— Nem igy szeretem. 
Egy nap aztán néptelenné lett a palota 

előtti tér. 
— Miért nem jönnek a leányok, düliüngöli 

a király. 
— Nincs több, jelenti alásan a főhoppmoster. 
— Mondtam, hogy nem akad uekeui való, 

— szól busán a pirincz. 
Micsoda, birodalmam valamennyi leánya itt, 

volt? — kérdi a felség. 
A főhoppmester,  ki nagy irigye volt a pénzügy-

miniszternek, — magam sem tudom, mit lehet 
irigyelni egy pénzügyminiszteren, — ezt feleli; 
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majd Taploczán vagy Szépvizen, Karczfalván 
stb. a 3. éa 4-iket felállítani.  Csik-Szent-
mártonon a kozmásival szemben, — ha ez 
valóban — mint rebesgetik, beállittatik, kár 
lenne mást állitani. Ha a kozuiási nem ál-
líttatik be, akkor a Bzentmártoni jól megfér 
a szentkirályi mellett. És ezeknek a szent-
királyi után következniük kell. Hogy mikor ? 
Az csak idő kérdése. Ha már Háromszék-
megye területén 22 kisebb-nagyobb szeszgyár 
fentudja  tartani magát, úgy Csikmegye te-
rületén is csak megél, az az előjegyzett 7 
szeszgyár. Rajta tehát, csak előre ! Csügge-
désre, aggodalomra nincsen ok. Panaszkodás, 
siránkozás, óbégatás, jajgatással nem segí-
tünk nyomorú közgazdasági állapotunkon. 
Ezek mellett ott maradunk, hol századok 
előtt voltunk. A kik a ténykedés terére lép-
nek, azok haladnak. Tanuljunk másokon ! 

Falusi. 

I p a r i s k o l a . 
Székely-Udvarhely, ls(i:f.  augusztus 31. 

A székely-ndvarhelyi kő- és agyagipari állami 
szakiskola iránt, hova-továbh nagyobb az érdeklődés. 

Erre vall az E. H. augusztus 21-ik számában 
megjelent czikk „Egy székely alapitvány története". 
E czikkben el van mondva, hogy gyergyó-remeteí 
születésű, marosvásárhelyi polgár Dávid Antal 
Mózes 1046-ban 10,000 frtot  tett le egy a szé-
kelység központján Székely-Udvarhelytt felállítandó 
műipar iskola javára. Ez alapítvány 1871-ig el 
volt feledve:  Ekkor Tibád Antal alkirálybiró a 
s?ékelyudvarhelyi reáliskolát megmentendő, után-
járást nem kiméivé, az alapítványt felszínre  hozta 
és 3 évi kérelmezés után azt a reáliskolának meg-
szerezte. Bár az alapítvány határozottan raüiparis-
kólára volt letéve, mégis sikerült az alapítvány 
kamatait a közoktatási miniszternél a következő 

' indokolás mellett megnyerni: „a székely-udvar-
h e l y i r e á l i s k o l a t ö r e k v é s e k ö z e l á l l 
a D i r id A. M 
hez." Éá"tt közoktatási miniszter ezen érvelésre 
az alapítvány kamatait folyósította;  de csak évről-
évre, "ösztöndijaknak. Sőt azt is világosan kijelen-
tette : „az ekként alakított ösztöndijak csak azon 

nem lett volna szabad hozzányúlni, mig Székely-
Udvarhelytt olyan műipariskola nem létesül, mint 
a milyennek javára fundálta  azt Dávid Antal Mózes. 

Kíváncsian várjuk, hogy illetékes helyen és 
illetékes egyének, mit fognak  ez alapítvány körűi 
tenni! 

Ha azt fogjuk  látni, hogy rövidlátás, vagy 
egyéni kicsinyes érdekek miatt e nemes alapítvány 
nem kapná meg igazi rendeltetését, okmányokkal 
fogunk  az illetőknek elébe állani. 

Az október 1-én megnyitandó ipariskolába 
már eddig több mint 30 folyamodó  van öaztöndijas 
helyre. Rendelkezésünkre csak 14 ösztöndíj van. 
Mit fogunk  csinálni a szegény fiúval,  kit szüle-
teljességgel nem tudnak a maguk anyagi erején 
taníttatni. Fáj az embernek a lelke visszautasítani! 

A folyamodó  szegény szülök, az elesett szé-
kely kisiparunk, s magának az alapitónak szelleme 
és fenséges  alapítványának betűi, azok az erkölcsi 
kényszerek, melyek parancsolnak : mindent meg-
tenni ez uj iskola érdekében. 

Mi első sorban Szterényi József  iparfelügyelő 
urban bízunk; ki a munka kezdetén az ügyre 
mindkét kezét rávetette, hogy az ügyet sikerre is 
fogja  juttatni. 

Solymossy  Endre. 

r e n-
v ál-

esetben fognak  megszűnni, h a a z a l a p 
d e l t e t 1 é s e c z é l j á r a m á s a l a k b a n 
n.ék f  ö a sz n á I a n (1 ó v á.u 

Hofey  1HT3. óta a műipariskola javára tett 
alapitvány kamatait a székely-udvarhelyi reáliskola 
használta fol,.'egészen  rendén van annyiban, hogy 
ott is székely érdekeket szolgált; de magának a 
-végrendelet betűjének és szellemének értelmében 
nincs rendén, mert a töke kamataihoz mindaddig 

Jótékony czél ii előadás. 
Csik-Szereda, szeptember 4. 

Az elemi leányiskola részére az énektanítás-
hoz szükséges hármonium beszerzési költségeinek 
összegyűjtése czéljából Lakatos Mihályné, helybeli 
tanítónő által rendezett jótékonyczélu estély folyó 
hó 2-án folyt  le a „Csillag" nagytermében minden 
tekintetben szép sikerrel. 

Midőn kötelességünkhöz képest ezen estély-
ről megemlékezünk, leteszszük a vidéki kritikusok 
sajátságos szemüvegét, melyen keresztül a dolgok 
részint szubjektív, részint pedig objektív okok ha-
tása folytán  rendesen hamis világításban tűnnek 
fel.  Egyszer-egyszer a világosság és az árnyék 

a l a p i t v á n y s z e l l e m é - egymástól éles körvonalakkal vaunak elválasztva 
és a szögletességek feltűnően  kidomborodnak ; más-
kor meg szépen elmosüdik minden s a mutatkozó 
kép arányos és összkaugzatos. Egyszer-egyszer 
olyan dolgokat is mutat a szemüveg, melyek tény-
leg nincsenek is ott, máskor pedig a meglevőket 
sem tünteti föl.  Mellőzvén tehát ezen szemüveget, 
ugy igyekezünk lerajzolni a képet, a mint az fel-
fegyverzetlen  érzékeinken keresztül lelkünkbe vé-
sődött, kijelentvén azonban, hogy kemény kritikát 
nem gyakorlunk, mert hiszen műkedvelőkről és 
ezek között is gyermekekről van szó. 

Az estély fél  8 órakor vette kezdetét, mi-
korra már diszes és nagyszámú közönség töltötte 
meg a Csillag nagytermét. 

Nyitányul az összes szereplök négy hangon 
a „Himnusz"-t adták elő lendületesen és dicséretre 
méltó preczizitással. A közönség kívánatára a ha-
tásos dalt ismételni kellett. 

Erre következeti Forgó bácsinak 4 jelenetből 
álló, hatásos kis színmüve: „A méreg pohár" 
összevágó előadásban. A szereplők, mindnyájan 
csattanósan oldották meg feladatukat.  K o v á c s 
llunka (Juliska), F a r k a s Róza (Mariska), Tó-
d o r Gyula (Pali), Rom f  e ld Juliska (Dini), N a gy 
Miczike (Berta), M á r t o n Póli (Linka), G á 1 
Jóska (Laczi) és K o v á c s Miklós (Pista) egy-
aránt dicséretet érdemelnek csinos és ügyes já-
tékukért. 

A „Méreg pohár" után „Pendeles gigerlik" 
czirn alatt egy csinosan összeállított élőkép kö-
vetkezelt. Hat apró fiu  bálul gombolos ingben ke-
mény gallérral, magas czilínderekkel, melyekre 
gigerli szokás szerint kesztyű volt erősítve, sze-
mükön monoklikkal, szájukban vastag szivarokkal 
és kezükben még vastagabb botokkal, gigerlikhez 
illő pozit urákban görögtűz fény  mellett meglepő 
és kiválóan sajátos képet állítottak a közönség elé. 

Az ügyes magatartás, a részint komoly, ré-
szint nevető, kedves gyermek-arczok s a pompásan 
megválasztott kosztümök viharos hatást keltettek. 
Mindenik szereplőn volt valami eredeti, sajátságos 
vonás, mely megragadta és lekötötte a nézők 
figyelmét.  Az előképben részt vettek: B e c z e 
Gáborka, B o g o s Pistuka. F e j é r Kálmánka, 
K o v á c s Gabi, L a k a t o s Jóska és PapGéza. 

A közönség megelégedésének folytoncj  tetszés 
nyilvánításokkal adott kifejezést  s ugy az apró 

— Nem épen valamennyi. 
— Ah! 
— Egyetlen leány otthon maradt. 
— Ki merészelt ? 
— A pénzügyminiszter leánya. 
— Azonnal hozzák ide! 
— Ne bántsák, — szól a herczeg. 

Inkább "oda megyek 
— Felség, az etikett . . 
— Ne locsogjon exczellenczíád . . . 

Majd én 

Menjünk 1 

A miniszter rémülten fogadta  az érkezőket. 
— Higyje el fenség,  nem rajtam mnlt, hogy 

"á leásy el nem ment. 
— Tudjuk, tudjuk, gúnyolódik a tohopmester. 
— Hol a kisasszony? — kérdi a htrczeg. 

.—«• Ebben a szobában. 
— Várjanak itt kinn, mig visszajövök. 
— A herczeg bement a szobába, a főhopp-

mesÉer pedig a kulcslyuknál kémlelte, hogy mi 
történik. Nem sokat látott, de egyszer nagy csat-
tanást hallott. 

— Milyen csók! kiáltja. 
Pedig nem csók volt. 
Kingrik az ajtón a pirincz ; majd felborította 

a kíváncsi udvaronczot. Tartogatta az arczát; da-
gadt volt nagyon. 

— Szent isten, szörnyülködött a főhoppmes-
ter. Pofon  ütötte herczegségedet ? Hivassam a 
hóhért. 

A királyfi  pedig njjongva kiáltja : 
— Szamár, hiszen ez volt az egyetlen igazán 

erényes leány . . Papot hivass! 
Komor  Gyula. 

uracsokat, mint a rendezőt tapsokkal tűntette ki 
s a gigerlik ezenkívül még apró bokrétákat ia 
kaptak. 

A műsor következő pontja Schmid Kristóf 
tanulságos és mely erkölcsi igazságokat tartalmazó 
színjátéka: „A kis kéményseprő" volt. Erről az 
előadásról is csak dicséretest mondhatunk. Igazán 
feltűnő  és bámulatra méltó volt azon komolyság 
és igyekezet, melylyel a közreműködők szerepeiket, 
érvényre juttatni törekedtek. A szereplők: II a-
d á r Jóska (Grünthal), Nagy Károlin (Grűnthalné), 
K ő v á r i Elza (Amália), S z o p o s Lajos (Friczi), 
É l t e s Margit (Julcsa), B ö j t h y Klárissz (Lqjza), 
L á r e n c z László (Móricz) é s N i d z i v u l s z k y 
Mariska (Janka) egyik a máson igyekezett túltenni 
s mindnyájan kiérdemelték a közönség elismerését 
és tetszését. Ugyanezt lehet mondani a darabban 
előadott dalokról is. 

Végül a műsort megtoldották Zsasskovszky 
Endre „Piczi szellő" czimü mazurjának előadásával, 
melyet három hangra igazán gyönyörűen énekeltek. 

A közönség hangulatát különösen jellemzi, 
hogy a műsor minden egyes száma után a szerep-
lőket viharos tapsokban részesítették s a rendezőt 
is több alkalommal kihívták. 

A műsor lejárta után, a megjavult D i n i és 
a megenni való kis J u l c s a a közönséget egy 
pár órai tánczra kérték fel,  mely az éjféli  órákig 
tartott. 

Még egyszer konstatáljuk, hogy az estély ngy 
erkölcsileg, mint anyagilag a legszebben sikerűit. 

A koleráról. 
— Kocli Ilóbert berlini tan. előadása után. — 

I. 

A mi a kolera történetét illeti, Koch figyel-
meztet arra az ismeretes tapasztalatra, hogy a 
kolera a közlekedési utakat használja fel  a ter-
jedésre és igy különösen a világ minden részébő 
összesereglő mekkai zarándokok közvetítésével ter-
jed. Általában feltehetni,  hogy a mióta az a nagy 
közlekedési ut kiépült Oroszország és India közt, 
a kolera jövőben inkább a szárazföldi,  mint a ten-
geri uton fog  terjedni. 

A kolera a mult évben átjött a Káspi terü-
letre és Bakuból hirtelen Rostokba termett, innen 
átterjedt a Volga és Don területére. Rostokból 
Varsóba a kolerát egy asszony gyengén kolerás 
gyermekével hozta. Ez bizonyítja, hogy nem he-
lyes az az állítás, hogy gyermekek nem kapják 
meg a kolerát, és arra figyelmeztet,  hogy nagy 
figyelemmel  legyünk a hasmenéses gyermekekre és 
mindenek előtt kutassuk a betegség előzményeit. 
A kolera legmeglepőbb ugrása az volt, a mikor 
dél orosz kivándorlókkal Oroszországból eljutott 
Hamburgba, Németországban körűlbelől 300 he-
lyen volt kolera. Budapest és még néhány községbe 
Hamburgból terjedt el. Németország és Hollandia, 
a mely két állam erélyesen védekezik, még most 
koleramentes, Franczia és Oroszország ellenben 
nem az. 

A mi a ragályozás fontos  kérdését illeti, meg-
jegyzendő, hogy régebben a kolerát a legnagyobb 
mértékben ragályozónak tekintették és a szerint is 
jártak el. Vesztegzárak és katonai kordonok egé-
szen felesleges  módon elzárták egymástól az álla-
mokat és akadályozták a kereskedést, meg a köz-
lekedést. A mikor pedig azt tapasztalták, hogy a 
kolera megközelítőleg sem olyan ragályozó, a hogy 
eleinte hitték, akkor azután beleestek a másik 
végletbe. Teljesen hiába való az a vitatkozás, hogy 
vájjon ragályos vagy miazmás betegség a kolera. 
Némely betegségnek az a lényege, hogy iníekczió-
zus betegség, azaz olyan betegség, a melyet fej-
lődésre és szaparodásra képes élő lény okoz. Min-
den infekczióziis  betegség tehát ragályos és telje-
sen mellékes, hogy emberről, emberre, vagy pedig 
a levegőből az emberre terjed-e. A kolera tehát 
fertőzéses  betegség, a melyet szaporodásra képes 
és az emberi szervezetben csakugyan elszaparodó 
baczillusok okoznak, tehát olyan betegség, a mely 
magától nem keletkezhetik bizonyos athmoszféri-
kus vagy tellurikus befolyások  következtében, ha 
nem is minden esetben, behurczoltatik. A koleránál 
minden változatban megtaláljuk a könnyű és súlyos 
eseteket. A mult télen Hamburgban tett észlele-
tek legfontosabb  eredménye az volt, hogy kolera-
gyanus, de különben teljesen egészséges emberek-
ben találtak kolera hawiltaaokat. Ellenben l o h ţ 
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sem találtak baczillusokat olyan emberekben, a kik 
nem voltak kolerások vagy a kik nem voltak ko-
lera-gyanúsok. Meg kell továbbá említni, bogy a 
könnyű esetek exczesszusok következtében snlyo-
sokká válhatnak és hogy a gyermekek is megkap-
hatják a betegséget, ámbár kevésbé hajlamosok a 
súlyos megbetegedésre. 

A kolera-baczillussal való fertőzés  lehet köz-
vetlen vagy közvetített. A kollera-baczíllus, ugy a 
mint van, a nélkül, hogy valamely változáson 
menne át, fertőzhet;  csak igy magyarázható az 
orvosok, az ápolók és a beteg környezetének fer-
tőzése. A kolerát a betegekkel foglalkozó  és meg-
fertőzött  egyének igen gyorsan terjeszthetik. A 
fertőzésnél  a száj a bementi nyílás, a kapu, a bél 
pedig a maga nyálka tartalmával a kolera-baczil-
lusok termő talaja. A kolera-exploziószerii kitöré-
sét mindig a fertőzött  ivó viz okozza. A tej is 
közvetítheti a fertőzést,  ha olyan vízzel van ke-
verve, a melyben kolera-baczillusok vannak. Ugyan 
az áll a vajra meg a sajtra, még pedig a puha 
sajtra. Ellenben a nagy kereskedések áruczikkei, 
a melyek a nemzetközi forgalomba  kerülnek, nem 
veszélyesek. Sem a rongyok, sem a gyümölcsfélék 
még nem közvetitettek kolerát. Veszély csak ak-
kor van, ha például a gyümölcsöt olyan vízzel 
mosogatják, a mely fertőzött  folyóból  való. Ellen-
ben nagyon veszélyesek a kolerás ürülékkel szeny-
nyezett tárgyak, igy különösen a fehérnemű,  szalma, 
stb. Az ivó viz, meg a tej stb. szintén csak attól 
válik veszélyessé, hogy a kolerás betegek ürüléke 
bejut a vizbe. Igy pld. Hamburgban ugy keletke-
zett a koléra, hogy a kolerás ürülék bejutott az 
Elba vizébe. Igy aztán természetes volt, hogy a 
kolera az ivó viz közvetítésével terjedt, a mely 
nem volt jól megszűrve. Mig a szomszéd Altonába 
jó szűrt vizet használva nagyon kevés megbete-
gedés történt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Tánczestély. A csikszentmárton-csekefalvi 

ifjuság  folyó  évi szeptember hó 10-én (vasárnap), 
Csekefalva  község hazának nagytermében, a nép-
iskola könyvtára javára, a csíkszeredai első zene-
kar közreműködésével zártkörű t á n c z e s t é l y t 
rendez. Belépti dij: személyjegy 50 kr, családjegy 
1 frt.  Kezdete 7 órakor. Felülfizetéseket  köszö-
nettel fogad  és nyugtáz a rendezőség. A kedélyes-
nek ígérkező mulatságot ajánljuk a közönség 
figyelmébe. 

— Beküldetett. A ki szereti a zajos éjjeleket, 
az éjkirálynőjének sötét palástja alatt megcsele-
kedett utczai kedvteléseket, a ki gyönyörködik a 
kurjongatásokban, a naturálisztikus zauiatu nóták-
ban s más ilyen specziálitásokban s végre a ki 
idegrendszerére nézve egészségesnek és erősítő 
hatásúnak találja a csendes álomból való felriadá-
sokat: az költözködjék városunkuak a „kőhid"-
tól a templomig elterülő szép, széles utczájába s 
akkor a lentebb elősorolt ékes dolgokban bőséges 
mértékben részesül. A mint a z á r ó r a bekövet-
kezik, a város különböző pontjain fekvő  korcs-
mákból a mulatozók mind a nevezett utczán vonulnak 
végig, hogy kedvteleseiknek tovább is áldozhassanak 
és paradicsomi gyönyörökbeu részesülhessenek. 
Mindezekhez a közönségnek nem lenne semmi köze, 
ha az illetők csendesen viselnék magukat s a benuök 
uralgó derűit kedélyhangulatnak es borközi álla-
potnak haragos orditozással nem adnának kifeje-
zést. Miután azonban egy cseppet sem kompes-
kálják magukat, felhívjuk  a rendőrséget, hogy 
egyszer-egyszer fordítson  gondot a nevezett ut-
czára s a rakonczátlankodókat fülelje  le. S álta-
lában igen kívánatos volna, hogy a rendőrség 
személyzete szaporittassék meg annyira, hogy éjjeli 
szolgálatot is teljesíthessen és a békés lakosságot 
az utczai duhajkodásoktól megvédelmezze. 

— Zsidóüldözés Gyimesbsn. A gyimesi zsidók 
helyzete szomorúra íordult. A napokban ugyanis 
R. S. J. körjegyző szigorú ukázt adott ki, mely-
nek értelmében a gyimesi községekből a zsidóknak 
különbeni agvonveretés terhe alatt 24 óra határ-
időn belül tisztulniók kell. A zsidók nem vették 
tréfára  a dolgot s hosszú szekérsoron bevonultak 
Szeredába s innen távirati utón rögtön panaszt 
tettek a minisztériumnál, a higgadtabb rész azon-
ban a főispán  urat kérte lel közbelépésre, ki 
azonnal intézkedett, hogy a csikszépvizi főszolga-
bíró a vizsgálatot megejtse. A kiutasítás okáról 
sok furcsa  dolgot rebesgetnek, melyek között első 
helyen szerepel egy czélba vett, de végre nem 
hatott rituális gyilkosság is. Mások a jegyző kap-
zsiságát hozzák tel okul. Hogy miben ail az ügy 
és bogy mi a kiutasításnak valódi oka, azt a 
megejtendő vizsgálat fogja  kideríteni. 

— Nyilvános számadás. A folyó  hó 2-án Csik-
Szeredában, a „Csillag" vendéglő nagytermében 
frataett  jótékonyczélu estély alkalmával bevétel 

volt: 1. Györgyjakab Márton urnái 6 frt  51 kr. 
2. A pénztárnál (i6 frt  frt  45 kr. 3. Utólagosan 
3 frt  50 kr. Összesen 76 frt  40 kr. Ezzel szem-
ben a következő kiadások merültek fel:  1. Ü/.v. 
Wellman Samuné számlájára (terein bér) 5 frt. 
2. Oál József  számlájára (világító anyagok, szeg, 
spárga, szemüvegek, gombostű s más apróságok) 
2 frt  9 kr. 3. Györgyjakab Márton Rzámlájára 
(színdarabok, meghívók, jegyek. _ kéreg- és szines 
papir) 8 frt  50 kr. 4. Gőzsi Árpád számlájára 
(görögtűz) 1 frt.  5. Halászi Antal számlájára (szín-
padokhoz való deszkák használatáért) 1 frt  60 kr. 
6. Szabó Lajos fodrász  számlájára 1 frt.  7. Moz-
ner Ferencz számlájára (terem takarítás, színpad 
építés és szolgálat) 5 frt.  8. Zenészek számlájára 
8 frt.  9. Klencsár Viktor könyvkötő számlájára 
(kalapok készítéséért) 2 frt.  Összesen: 34 frt  19 
kr. Megjegyzem, hogy a H-ik tétel alatt előforduló 
munkadijt Szabó Lajos ur — a mint alább fel  is 
van tüntetve — felülfizetés  képen felajánlotta.  Az 
összes bevételből levonva az összes kiadást, ma-
rad a jótékonyczélra: 42 frt  és 27 kr, azaz Negyven-
két forint  és 27 kr, mely összeg a mai napon 44/11. 
száinu könyvecskére az elemi leányiskola harmo-
nium-alapja czimén a csíkszeredai takarékpénztárba 
helyeztetett. Felülfizettek  : dr. Fejér Antal 3 frt,  dr. 
Fülöp Sándor és Gál József  1 frt  50 kr—1 trt 50 kr, 
Száva Tinka, Leicht Károly, Szabó Lajos fodrász 
1—1 frt,  Szabó Antal 51 kr, Éltes Elekné, Nagy 
L. Flórián, Gyárfás  László, Kassay Lajos, Pap 
Domokos, ltomfeld  Félix, Csiszér József,  Éltes 
Elek, László .János,'„Györgyjakab Márton 50—50 
kr, Éltes Zsigmond 25 kr. A t. szülök, valamint 
a felülfizetők  és az összes résztvevő közönség fo-
gadják leghálásabb köszönetem nyilvánítását, A 
takarékpénztári könyvecske és a számadások a 
hét folytán  Györgyjakab Márton könyvkereskedé-
sében bárki által is betekinthetők. Csik-Szereda, 
1893. szeptember 5-én. Lakatos Mihályné, rendező. 

— Nyilvános számadás- és köszönetnyilvá-
nítások. A gyergyószentmiklósi ifjúság  által aug. 
hó ó-én a helyi szegény tanulókat segélyező egye-
sület javára rendezett nyári tánczmulatság bevé-
tele volt jegyekbölt 34 frt,  felüJfizetésekböl  7 frt 
30 kr, összesen 41 frt  30 kr. Kiadás 23 frt  70 
kr, marad tiszta jövedelem az egyesület javára 
17 frt  60 kr, mely összeg a „szegény tanulókat segé-
lyező egyesület" elnökségének elküldetett. Feliil-
fizetni  szívesek voltak : Kritsa Zoltán, Orel Dezső, 
Mátyás Adolf,  Kritsa Konrád, itj. Lengyel Gergely 
üO—60 krt. Laurenczy Rudolf  5o krt. Karácsony 
Alajos, Czilfra  Jenő, E. Deér Kálmán, Bicsánczy 
István, Beuke Kelemen 40—40 krt. Lázár Jenő, 
Lázár Viktor, Miklósy Béla, Ávéd Antal, dr. Til-
tscher Ede, Lázár Antal, Kiss Pál 20—20 krt. 
Csergő Bandi, lvodaresa Ártemin, Krisztián Antal, 
Zöld János 10—10 krt. Fogadják mindannyian 
leghálásabb köszönetüuket. Az ifjuság  nevében: 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. évi augusztus 17-én. 
Kritsa Konrád b. jegyző. — A g y e r g y ó s z e n t -
m i k l ó s i k e r e s k e d ő i f j ú s á g  által aug. 
hó 2(>-án rendezett jótékonyczélu „Kossuth" ünne-
pély bevétele volt: jegyekből 172 korona, felül  -
fizetésekből  29 korona 4 fillér,  összesen 201 ko-
rona 4 fillér.  Kiadás: 77 korona 4 fillér,  marad 
tiszta jövedelem 124 koroua, mely összegnek fele 
része a „Dalegylet", tele része pedig a „szegény 
tanulókat segélyező egyesületinek beküldetett. 
Ez alkalommal felülfizelni  szívesek voltak: Dr. 
Bocskor Béla 5 koronát, Böjtbe Gyula 3 koronát, 
N. N., Kovács Lajos, Dendyuk Rudolf  2—2 koro-
nát. Özv. Balázs Mihályué, Kritsa Zoltán, Czárán 
Berta, Kritsa Konrád, N. N., N. N., ifj.  Lengyel 
Gergely, Puskás Alajos, N. N., Mátyás Adolf,  Zá-
rug M. Zakariás, Urmánczy Imre 1 — 1 koronát. 
Laurenczy ltudolf  1 korona 26 fillért.  Felső és 
középtanodai ifjak  1 korona 4 fillért.  Márdiron 
Reástof  80 fillért.  Fogadják mindnyájan leghálá-
sabb köszönetünket. A rendező-bizottság nevében : 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. szeptember hó 1-én. 
Kristóf  Konrád b. jegyző. — A gyergyószentmik-
lósi „kereskedő-ifjúság"  dr. Szentpétery Kristóf  és 
Lieb Ede urak, valamint a „gyergyószentmiklósi 
dalegylefnek  a folyó  évi augusztus hó 26-án ren-
dezett jótékonyczélu „Kossuth" ünnepélyen tett 
szives közreműködésükért leghálásabb köszönetét 
nyilvánítja. Gyergyó-Szentmiklóson, 1893. évi szept. 
hó 2-án. A rendező-bizottság. 

— Értesítő. A „Gyergyó-Szentmiklósi Dal-
egylet" által Tölgyesen 1S93. augusztus hó 13-án 
rendezett s megtartott dal-, zene- és szavalati 
estélyen szívesek voltak felülfizetni:  Görög Gyu-
láné, Bogdánfiy  János 2—2 frtot,  Miklósy Autalné 
1 frt  50 krt, id. Csató István 1 frt  30 krt, dr. 
Lázár János, Ferenczy István, Dobreán János, 
Heim Ábrahám, Berkó Lebel, Hasszáu Szulejmáu, 
Nisszel Lőrincz, Simon Márton, Lenczer Lipót, ifj. 
Strul Lebel, özv. Musulin Jánosné, Lázár Veron, 
id. Török Antalné 1—1 frtot;  özv. Spir Jánosné 
(»0 krt, Miklósi Ferencz, Breuner Adolf,  Gencsi 
János, Laurenczi Rezső, békási Várterész János 
50—60 krt; özvegy Nikulesku Jánosné, Kánya 
Sándor, Musulin János 40—40 krt; Baricz Bálint, 
itj. Csató István, Szekula Menyhért 30-30 krt; 
Bogdán Jenő, Karácsén János 10—10 krt. Össze-
sen : 25 frt  20 krt. Fogadják a nevezett s mélyen 
tisztelt úrnők és urak a jótékony czél érdekében 

tett adományaikért a „Gyergyó-Szentmiklósi Dal-
egylet" háláját és forró  köszönetét. Gyergyó-Szent-
miklóson, 1893. augusztus hó 15-én. Id. Juhász 
Károly, elnök. E. Deér Kálmán jegyző. 

— Nyilvános számadás. Folyó hó 20-án a 
helybeli iparosok által a róm. katb. templom alapja 
javára rendezett táuczvigalom alkalmával felülfizet-
tek : Wivirczki József,  Miklós Antal, Gencsy Endre, 
Lungi Jákob, Sammer Benedek, Nagy Gyula 3—3 
frtot,  Balázs Alajos 2 frtot,  Hassán Machraet, Ba-
log Lajos plébános, Lázár István, Weszprémi 
Emil, Görög Gyula, Eugel József,  Biró Ferdinánd, 
Lázár Viktor, Zárug M. Zakariás, Borsiczky Gyula, 
Miklós Lukács, Urzicsán János, Prekup Sándor, 
Ludvig Hajder, Frolik Antal, Czifra  Miklós, Már-
ton Antal, Csekme Károly, Drágos Miklós, Antal 
András, Ádám Ignácz, Német József,  Pajor János, 
Málnási Kornél, Witus N., Vajda János, Kotfász 
Gergely, Zelig Spilman. Grttnberg János, Lánczet 
Mózes, Simon Mendel, Heijm Kiva, Hendel Ka-
háuna, Berkó Mózes, Fokt Éva 1—1 frtot,  Men-
del Izsák, Tőzsér Gyula, Berei Mihály 50 —50 krt. 
Tiszta bevétel a templom alapja javára : 49 frt  31 
krajczár. Fogadják a tisztelt felülfizető  és pártoló 
urak leghálásabb köszönetünket. Békás, 1893. 
augusztus hó 2ö-án. Miklós Lukács, s. k. Nagy 
Gyula. 

— Lajos napja. Augusztus 25-én minden év-
ben ünnepet ül a magyar ember. Ünnepli neve-
napját a szabadság hősének, martirjának a kül-
földön  élő, de szivünkben lakó K o s s u t h Lajos-
nak. Esterházy Géza gróf,  ki Kossuthnak tavalyi 
nevenapja alkalmából egy saját gyárából való finom 
cognacot tartalmazó ládikát küldött, szívességből 
átengedte nagy hazánkfia  köszönő levelét lapunk 
szerkesztőségének közlés végett. A levél, mely 
megható reszketéssel irt köszöuö sorokból ál), kö-
vetkezőkép hangzik: 

„Méltóságos Gróf  Esterházy Géza urnák 
Budapesten. 

Tisztelt Gróf  ur! 
Becses küldeméuye megjött, gyártmányát ki-

tilnöen jónak találom s nem lehetne eléggé buz-
dítanom Önt, hogy folytassa  kitartóan, haladni a 
Cognac ipar meghonosítása terén. 

Iparszerüleg feldolgozni  a föld  termékét, oly 
feladat,  mely felé  minden polgárosodott társadalom 
törekszik; ezen törekvés azonban kétszeres érdem 
olyanoknál, kik mint Ön tisztelt Gróf  ur, a tár-
sadalom magas köreiben születve legyőzik azon 
előítéleteket, melyek mindenütt, de kivált nálunk 
gátat emelnek a születés és az ipar igéuyei közt; 
midőn tehát egy magyar főnemes  ipart alapit: szol-
gálatot tesz honának és példával jár elől, melyet 
nem lehetne eléggé nagyra becsülni. 

Nálam, e nagyrabecsülést fokozza  elismeré-
sem azon gyengéd gondolata iránt, hogy nekem a 
legelső töltésű palaczkot megküldé; a legelső töl-
tésű palaczkból az első poharat az Ön egészsé-
gére ürítem, azon óhajjal, hogy a hazafias  magyar 
Gróf,  angyalföldi  cognac-gyára gyarapodjon és 
szolgáljon például annak, hogy a hasznos tevékeny-
ség a társadalom minden fokozatát  díszíti. 

Fogadja Gróf  ur ösziute nagyrabecsülésem 
kifejezését. 

K o s s u t h Lajos m. p. 
— Intő-szói A „Pester Lloyd" aug. 24-iki 

számában „Biztosítás" czimü czikkében a nálunk 
működő amerikai életbiztosító társaságokról egy 
aktuális kérdést tárgyal, melyet a magyarországi 
biztosító közönség érdekeit érintő nagy fontossá-
gánál fogva  ezennel szintén közlünk. A „Pester 
Lloyd" a következőket írja: „Az életbiztosításig 
ágazatban kedvező halálesélyek mellett további 
haladás és a tárczák gyarapodása mutatható fel. 
Komoly aggodalommal kisérik az életbiztosítással 
foglalkozó  társaságokat a kedvezőtlen kamatozási 
viszonyok, tudvalevőleg egy körülmény, mely az 
életbiztosításra nagyon lényeges. Tekintettel az 
amerikai nagy krízisre, mely az ottani tőkebefsk-
tetések nagy értékcsökkenését okozta, helyén volna, 
hogy a Magyarországon működő amerikai életbiz-
tosító társaságok a náluk biztosított felek  meg-
nyugtatására, a pénzügyi állapotról felvilágosítást 
nyújtsanak, illetőleg igazolják, hogy a tengeren 
tuli krízisek helyzetüket semmiben sem zavarta, a 
mi polgártársaink érdekeire valamiképen bátrány-
nyal lehetne. . . . . . . 

— Eladó Csik-Szeredában egy szép fekvésű 
puszta beltelek. (Hol r megmondja a kiadóhivatal.) 

Fürdővendégek névjegyzéke. 
Borszék, aug. 3-tól aug. 10-ig. 

(folytatás.) 
Miklós Kristóf,  iparos Remete 1 sz. Weintranb Panni, 

iparos Retteg 2 sz. Szilvússy Ágoston, gyógyszerész S.-A-.l'j-
hely 1 sz. Kazarsai József,  mérnök Bánd "2 sz. Krisán Kugen, 
birtokos Berkeuyes 6 sz. Marinovics Kkaterina, magánzó 
Berkenyes, Rakodczai Pál, szingazgató Ó-Buda, Kovács I>a-
jos, kir. körjegyző Gyergyó-Szentmiklós, Kuncz Kornél, igaz-
gató Gyergyó-Szentmiklós, Svarcz Zsiga, kereskedő M.-Visár-
hely 1—l sz. Dr. Stanb Móricz, tanár Budapest 2 sz. Bodó 
Mari, magánzó Gyergyó-Szentmiklós 1 az. Szenkovica Zaka-
riás, birtokos Erzsébetváros 2 sz. Sigmond Perlhefter,  keres-
kedő Bukarest 6 ez. Császár József,  közs. jegyző Szárhegy 
Is i , Borbély Sándor, í, néma int. tanár Váci 1 sz. Húsz Lajos, 
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tanár Debreczen 2 BZ. Császár Jolán, tanárnfi  Debreczeo, 
L. Honi, vendéglős Zsibó, Gottlieb József,  kereskedő Krakau* 
Tischler Samu, kereskedő Sz.-Ujvár, Berger József,  keres-
kedő Arad 1—1 személy. Nagy Sándorné, gyógyszerészné 
M.-Vásárhely 2 sz. Veress Sándor, kereskedő Ditró 8 sz. 
Ivánvi Ödöo, hirlap szerk. N.-Várad, Sziládki Ernő, keres-
kedő N.-Várad, Baumeiszter Ernő, vendéglős N.-Várad, Szent-
péteri János, igazgató Gyergyó-Szentmiklós, Czimbalmos Jó-
zsef,  papnövendék Szárhegy, László László, birtokos Na»v-
Iklód, Zollich István, birtokos Kolozsvár, Nyárády Károly, 
szolgabíró Szászrégen, László János, papnövendék Ditró, Él-
tető Albert, birtokos .Szász-ltógen, Bogdán Ferencz, keres-
kedő K.-Vásárhely, Záriig M. Zakariás, kereskedő Gyergyó-
Szentmiklós, Szántó Lajos, kereskedő Sz.-Udvarhely 1—1 sz. 
Tóthy Szabó Sándor, kir. erdőfeliigyelő  Nagy-Szeben 2 sz. 
Farkas Ábrahám, kereskedőné DisznajiV :t sz. Lusztig Fiilöp, 
tanitó O.-Toplicza 1 sz. C'arl Abramov ics, kereskedő l'iatra 
:i sz. Csiszér All>ert, iparos M.-Vásárhely, Fiirdei Gyula, ipa-
ros M.-Vásárhely, Jósa Gábor, hivatalnok Maros.-Vásárliely, 
Muntyán Mihály, iparos M.-Vásárhely, Tamás Konrád, keres-
kedő M.-Vásárhely. Súgó Lajos, adóliszt M.-Vásárhely, lla-
velka Gyula, kereskedő M.-Vásárhely, Virág István, keres-
kedő M.-Vásárhely, Márkus János, tanitó M.-Vásárhely, Bog-
iláoyffy  István, kereskedő M.-Vásárhely, Tankó Károly, iparos 
M.-Vásárhely, Szilágyi Elemér, hivatalnok M.-Vásárhely. L. 
Géza Pál. ügyvédsegéd M.-Vásárhely, Mnntyán Béla, iparos 
M.-Vásárhely, Száva Gyula, hivatalnok M.-Vásárhely, Szakács 
József,  hivatalnok M.-Vási'irhelv, Vesztfái  Ágost, hivatalnok 
M.-Vásárhely, Mnntyán Géza. iparos M.-Vásárlicly, Kosa Fe-
rencz, iparos M.-Vásárhely, Fritlrich György, kereskedő Maros-
Vásárhely. Theil Frigyes, tanitó M.-Vásárhely, Baka Géza, 
tanitó M.-Vásárhely. Szentgyörgyi Dénes, tanitó M.-Vúsárhely, 
IJÍSZIÓ György, karnagy M.-Vásárhely, Pete Dani. pénztáros 
Sz.-Febérvár, Veimár Ferencz. kereskedő Sz.-Fehérvár, 1 — 1 
személy. Beck Mózesné, magánzó Belgrád 3 sz. Glocker Mari, 
nevelőnő Belgrád. Schobert János, kereskedő Tusnád, Alfréd 
Levaldt, kereskedő Brassó 1 — 1 sz. Brbek Ottokár, igazgató 
•Szeged 2 sz. Jáno9l Sándor, törvényszéki elnOk N.-Szeben. 
Itozenfeld  Albert, magánzó M.-Vásárhely 1—1 sz. Geliliel 
Károly, birtokos N.-Szeben 2 sz. Vesel Adolf,  jliir. hivatalnok 
Ijetenye, Vesel Jakab, közig, hivatalnok Letenye 1 — 1 sz. 
Frőlich Zsigmonnné, birtokos Sz.-l'dvarhely -r> BZ. Lukács 
István, kereskedő Ditró l sz. Panaitc Gheorgiailé, magánzó 
Batosány 2 sz. Sáska Kajetán, kereskedő Gy.-Szeutmiklós, 
sipos Sándor, birtokos Vaja, Solymosi Mátyás, posta- és táv-
írda tiszt. Gaál Miklós, tanitó Ditró 1—1 sz. 

Személyszám összege: S9»i. 
(Folyt, köv.) 

Legkitűnőbb minőségű 

PORTLAND- és ROMAN 
CZEMENTET 

olcsó ár mellett 
ajánl 

A L B E R T B A L Á Z S 4- . - ( - ' s i k - S z c r e i l i i n . 

Szám 825—1893. 4—4 
Árverési hirdetmény. 

Csik-Szentimre község részéről ezennel 
közhírré tétetik, miszerint a nagyméltóságú 
in. kir. földmivelésűgyi  minisztériumnak 
2G,2I7 —1892. száinu magas rendeletével, a 
„Medgyes" nevii erdőrészben engedélyezett 
117 k. hold nagyságú területen a 20 cm. 

mellmagassági átmérőn felill  található fa-
mennyiség, még pedig 5584 tömör köbmeter 
haszon fenyőfa  folyó  évi szeptember 8-án 
d. n. 2 órakor nyilvános árverezésen el 
fog  adatni. 

Kikiáltási ár 4728 frt,  melynek 107.-a 
az árverezni hajlandók által, mint bánat-
pénz leteendő; Írásbeli ajánlatok, a szóbeli 
árverezés megkezdéséig ezen bánatpénzzel 
ellátva elfogadtatnak,  melyekben azonban 
határozottan kifejezendő,  hogy az árverező, 
az általa ismert árverezési feltételeknek  alá 
veti magát. 

Az árverezési feltételek  Csik-Szentimre 
községházánál a hivatalos órák alatt bármi-
kor betekintlietők. 

A községi elöljáróság : 
Csik-Szentimrén, 1893. augusztus 8-án. 

Bodó József,  (P. H.) Sándor Gergely, 
körjegyző. biró. 

Tisztán kölcsönös. Részvényei nincsenek. 
Az összes nyeremény a biztosítottak javára esik. 
A l e g n a g y o b b í s l e g g a z d a g a b b 
p é n z i n t é z e t a v i l á g o n . 

B i z t o s i t é l c i a lapja : /» 

967  miliv  iranl  ^j&fS&t 
Biztosit: 

emberéletet a legkülönbözőbb 
és legelőnyösebb módozatok szerint. 

Prospektusokkal és tüzetesebb felvilágosítással  szolgál 

az ERDÉLYRÉSZI ALIGAZGATÓSÁG Kolozsvártt. 

GYÖRGYJAKAB MÁBTON 
KÖNYV-, PAPIR-, ÍRÓ- í:s RAJZSZER-KERESKEDÉSÉBEN 

CSIK-SZEREDÁBAN, (A POSTAHIVATAL ÁTELLENÉBEN) 
K A P H A T Ó K A K Ö V E T K E Z Ő C Z I K K E K , U. H.: 

Aczél iró-tollak 
Arany-papir 

„ szegélyek 
„ tinta 

Aru czimlapok, kék 
Albumok, nagy választékban 
Ballerinák 
Bélyegző festékek 
Betűjelzö minták, betűk 

n számok 
Boríték 

„ fekete  kerettel 
„ töltve 10/10 levélpapír és 
borítékkal 

Brokátpapir 
Csipke papir szekrényre 
Csiszoló papir 

„ vászon 
Csouagoló papírok 
Czetbal érez, diót aranyozni 
Czimkártyák 
Czimlapok árukra, kék 

„ füszerfiókokra 
„ könyvekre és füzetekre 
„ üvegekre 

Czukor csomagoló papirok rokokó 
Dobozba töltött levélpapír 

n n sima 
„ n gyászk. 
n „ illatos 

Ecsetek, Haj 
n nyéllel 

Eljegyzési kártyák szöveggel 
Enyv, folyékony 
Érez tollszárak 

„ tintatartók 
Falemez 
Falragasz papirok 

Az elősoroltakon kivü 

Fanemii rajzeszközök 
Fehérnemű jelző tinta 
Festék csészék 
Festékek dobozokban 
Festékek, gombai aku 

„ lapokon 
Gyakorlatfüzetek 
(iyászboritékok 

„ jelentések (lapok) 
„ levélpapír 

Hangjegyfüzetek 
„ papirok 

Háromszögek 
Hártyapapir 
Hasonmásolati tinta 
Hímző mintakönyzek 

n papir 
Irásminták 
Irkák, színes 
Irodai horgok 
Iron belek 

„ Hardtmuth 
„ hegyező 

hegyovó és gummíval 
„ tartó 

Irópapirok 
Iskolafüzetek  és nyomtatványok 

„ kréta 
„ táskák 

Itatós papir fehér 
lienger 

„ papir vörös 
Jegyzéktömb irodai 
Jegyzőkönyv 
Jelző ecset 
Kalap csomagolópapírok 
Karton íehér és szines lemezpapir 
Kártyalemez 

Kávéház kréta 
„ könyvek 

Képes ivek 
kihúzó toll 
Könyv czimlapok 

előlap papir 
kötő arany és ezüst papir 

„ vászon 
selyemzsinórok 
szíj, iskolai 

„ vászon iskolai 
Könyvek ügyvédi 

„ üzleti 
Körzők 
Kréta 
Lámpaernyők 
Levélcsiptetü 
Levélpapír kereskedelmi 
Levél zárók 
Levonó képek 
Márványpapirok 
Másoló ecset 

könyvek (levél) 
lapok itatós 

„ viasz 
„ rajzpapirok 

Merített okmánypapirok 
Meghívó kártyák üres 
Mézga ecset 

folyékony 
„ törlő 

Mutatók üzleti könyvekhez 
Naplók diszkötésben 

„ ügyvédek és üzletek részére 
Nemzeti pamut és selyem 
Névjegy kártya üres és nyomtatva 
Olló, irodai papir 
Órarendek 

Ostya gömbölyű, pecsételő 
„ táblákban fehér 

Paiapapir 
„ tábla 
„ v törlő 
„ vessző 

Papír különféle 
„ vonalzott és rovatolt 
„ palatábla 

Pecsét viasz különböző szinben 
Porzó 

„ kanalak 
Rajzfüzetek 

„ papirok 
„ szegek 
„ törlő 

Selyempapir fehér  és szines 
Sorjelzök (sorvezetők) 
Szabó kréta 
Számla kivonatok 

„ űrlapok 
Szines és fehér  fényezett  papir 

„ kréta dobozokban 
Szivacstartók 
Tafotapapirok 
Tánczrendek 
Tinta: arany, ezüsi, és szines 
Tintatartók dus választékban 
Toll álványok, szárak és tokok 

„ tisztítók (legujabb találmány) 
Tortapapirok 
Tus kínai, folyékony  és csészék 
Üdvözlő (alkalmi) levélpapírok 
Virágcsokor papir 

„ tartó 
Vizsgalapok 
Vonalzók 
Zsineg, szürke és szines 

kaphatók nálam mindennemű tanítóképezde!, l eány-és népiskolai tankönyvek, 
Úgyszintén hegedűk, vonék és hozzá felszerelések.  Továbbá arany-fakeretfi  képek, kendótartók, kép-
rámák és mulattató táraaNjátékok. 

A tudománykedvelök figyelmét  pedig felhívom  arra, miszerint nálam megrendelhetik bárminemű bel- és külföldi  írók müveit, melyeket 
hat nap alatt a kiadási árban kapnak meg. Ajánlom az ezen uton való megrendelést minden oly egyénnek, ki a tudomány és szépirodalmi 
műveket, lapokat, folyóiratokat  kedveli és azokat magának az eredeti kiadási árban, minden további költség nélkül megszerezni óhajtja. 

Nyomatott Csik-Szeredában, Györgyjakab Mártonnál 1899. 




