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Szerkesztőségi iroda: 
Csik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése, 

hnvii 
a lap s/elirnii i észút illrln 

közlemények, 
előfizeted  pénzek és hir-

detések küldendők. CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E O r a i j E l T I K : S Z E B D A Í T . 

Elöflsetési  ár: 
Ktrri-t évre 4 frl. 
iKtlinildrr) 0 frt. filém  . . 2 trt. 

Ni-iiyt'dévro . . 1 frl. 
Kpyes lap Am 10 kr. 

Hirdetési dijak 
a IrgolCaAhtan szimitlanak. 
Itílyegdiiérl külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 
Nyilttéri csikkek 

sorodként 10 krcrt közöl 
trtnek. 
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FSlhiváa előflzeléare. 
A „CSIKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

április—juniuM havi 2-ik negyedére uj elő-
fizetést  nvitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt) 
Félévre 4 korona (2 frt) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (fi  frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel lei-

kérj ük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liát-
rálckban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket  elfogad  CsikSzeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentmikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1896. márczius hó. 
wâ. „ G s t t s l L a p o l s " 

szorkoszlöje és kiadója. 

Csikvármegye alapítványa. 
C s.-S z e r e d a, márcz. 31. 

Csikvármegye azzal fogja  ezredéves ün-
nepünk emlékét megörökiteni, hogy a csik-
somlyói főgimnáziumnak  Csik-Szeredába le-
endő áthelyezésére nagyobb összrgii alapít-
ványt fog  tenni. A progrnmni megállapítá-
sára kiküldött bizottság ezen alapítvány ösz-
szegét hariiiinczezer forintban  irányozta elő. 

Az eszme tökéletesen méltó Csikvár-
megyéhe/, ahoz a vármegyéhez, mely évti-
zedek óta annyi áldozatot hozott a vármegye 
közoktatásának és közgazdaságának emelése 
érdekében. Ennél szebb és mcltólib emlék-
kel alig lehetne megörökiteni ezredéves fenn-
állásunk ünnepét. 

Nem ismerhetjük az alapítvány módo-
zatait, azért ahoz lényegében liozá sem szól-
hatunk. de hozza szólhatunk az ügyhez 

Mint a dolog természetéből önként kö-
vetkezik, a vármegye ezen alapítványa be 
fog  jelentetni az erdélyi róm. kath. státus 

igazgató-tanácsának, mely természetesen öröm-
mel fog  tudomást venni a tekintélyes ala-
pítványról. De tartani lehet tőle, hogy a 
státus maga ennél többet talán évtizedeken 
keresztül sem fog  tenni az ügy érdekében. 
Ez esetben a vármegye alapítványa talán 
kecsegtetni í ^ egy szebb jövővel, de a dol-
got dűlőre juttatni nem fogja.  Ez volna a 
legsajnoaabb, mert abban ma már minden 
intelligens lakója vármegyénknek feltétlenül 
egyetért, hogy annak a gimnáziumnak minél 
elébb át kell helyeztetnie a faluról  a vá-
rosba. Hogy miért? azt alig szükséges fel-
említeni is. 

Az áthelyezés pedig tulajdonképen nem 
egyéb, mint Csik-Szeredában egy, a kor szín-
vonalának megfelelő  uj épit kezessel és teljes 
berendezéssel biztosítani az elhelyezést. Erre 
tetemes áldozatok kellenek minden oldalról 
Áldoznia kell erre a róm. katli. státusnak, 
áldoznia kell a közoktatásügyi kormánynak, 
áldoznia kell Csikvármegyének, sőt az ál-
dozathozatalból nem vonhatja ki magát még 
Csik-Szereda város sem, m e l y az áthelye-
zéssel 200—300, sőt több állandó fogyasztó 
lakóval szaporodnék meg. 

Legsajnosabb az volna, ha a róm. kath 
státiüi vonakodnék áldozatoktól s ha első 
sorban ő nem akarná át látni a gimnázium 
áthelyezésének immár elodázhatatlan szük-
ségét. Mert hiába, Csik-Somlyón az igaz, 
hogy sokat lehet tanulni, rőt még többet, 
mint valamely nagy város kebelében levő 
középtanodában; dc manapság bizony nem 
egészen a tudás alapján boldogul a fiatal-
ság. A mai társadalmi állapotok közt, ugyan-
azon tudás mellett mindig csak az viszi 
többre — még pedig sokszor felette  túl-
súlyban — ki társadalmi alkalmazkodásá-
hoz a szükséges jártasságot akár a család-
ban, akár az iskola környezetében megsze-
rezhette. Hány iskolailag tökéletesen kép-
zett ifjú  húzódik meg szerényen sokszor 

olyan alárendelt állásban, melyet egy ke-
vés társadalmi jártasság mellett mások egy 
tizedrésznyi iskolai képzettséggel foglalnak 
el. Ma már az iskola czélja nemcsak a tu-
domány-szerzés; mert az ma csak az élet 
boldogulásához szükséges bizonyítvány ter-
ni' lésének faktora.  A boldoguláshoz pedig 
a bizonyitvány csak alap, a tovább hala-
dás és érvényesülés segítsége, az egyén tár-
sadalmi tehetségében áll. 

H i pedig ez igy van, pedig igy van, ak-
kor épen a róm. kath. státusnak kellene 
megragadja az alkalmat, hogy az ő somlyói 
gimnáziumát, illetőleg annak székely ifjú-
ságát, mielőbb és haladéktalanul kiemelje 
egy tizedrendii kis falu  társadalma elmaradt 
környezetéből. Mert ama gimnázium felvi-
rágzása érdekében minden áldozatot el lehet 
követni s az a gimnázium lehet, mint ilyen, 
az ország legelső intézete; de annak kör-
nyezetébe müveit közönséget a legnagyobb 
áldozatokkal és a legbámulatosabb csodaté-
tellel sem lehet varázsolni soha. Az a gim-
názium tehát ott tovább nem állhat. 

Igy kell fel  fogni  tehát a róm. kath. 
státusnak is a helyzetet akkor, mikor Csik-
vármegye alapvető alapítványát majdan tu-
domásul veszi. 

S z é k e l y fiuknak  i p a r i p á l y a r a 
v a l ó e l h e l y e z i » * . 

Minthogy igen sok székely szülő óhajtja gyer-
mekeinek iparos pályán való kiképeztetését, az 
országos ipar-egyesület által szerkesztett s a ke-
re.-kedelmi miniszter részéről is elfogadott  u t in u-
t a t ó t ezennel közzé teszszflk  oly czélból, hogy 
az érdeklődő szülök gyermekeiknek magán ipari 
műhelyekben tanonezok gyanánt leendő elhelyezése 
körül követendő eljárásra nézve tudomással bír-
janak. 

1. Magán iparosok műhelyeiben tanonezok 
gyanánt helyeztetnek el azon iparos pályára ké-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A szerelmes szerkesztőség. 

— lila: Fehér Dezső, a „Nagyvárad" szerkesztője. — 
Tyúkodon már-már kihalóban van az iroda 

lom és művészet. 
A város bölcsei értekezletre gyűltek össze, 

melyen azután szépen el is határozták, lingy egy 
uj irodalmi és társadalmi laput t'-n mvn -k, a mi-
lyet a város kasszájából 21 fit  38 krral fognak 
szubvencionálni, egyúttal megállapították, hogy az 
uj lapot öreg és feleséges  családapa fogja  szer-
keszteni, valamint munkatársai is csak Tyúkod 
Nestorai lehetnek. 

Az avatatlanok felvilágosítására,  a kik a vá-
ros bölcseinek ezen utóbbi határozatát nem értik, 
elmondjuk, hogy volt már Tyúkodon egyszer egy 
társadalmi és irodalmi lap, a Tynkodi Kürt, mely 
virágzott is annak idején. 

200 példányban nyomták, a melyből 51 az 
előfizetőknek  járt helyben és vidéken, 126 tiszte-
letpéldány ment szét, 22 lap pedig rendesen meg-
maradt makulatúrának. 

A mint tehát kitűnik, a Hirkürt Tyúkodon 
elég nagy népszerűségnek és pártolásnak örven-
dett. Felelős szerkesztője Komoly Tamás, főszer-
kesztője Csélcsap Laczi és főmunkatársa  Csősz 
Kázmér minden szellemi tehetségűket latba vetették, 
hogy változatos, mulattató és erkölcsképző czik-
kel elégítsék ki A tynkodi intelligencziA magas 
igényeit. Ki is elégítették azt j a közönség szerette 
a lapot és mint már emiiteltük, impozáns módon 

pártolta is és a lap egy szép napon mégis meg-
bukott végképpen, mert. 

• 

Ezzel a .mert"-tel kezdődik a Hirkürt di-
csőségének letüuése. Kezdődik ez azzal a plakát-
tal, mely a műkedvelő közönség tudomásáig hozta, 
hogy Fellegliy Halambér színtársulata a napokban 
Tyúkodra érkezik és az állandó színházzá deko-
rált kocsiszínben megkezdi előadásait. Az egész 
v.-ii os furruiigani  kezdett a hírre, a művészek foga-
dására rendező-bizottság alakult, a háztetőkön ki-
tűzték a választásról megmaradt kortes-zászlókat; 
a Hirkürt „Tyúkod és a magyar színművészet" 
cziinmel külön kiadásban üdvözölte Thalia papjait. 
Az országúton a kordélyon érkező művészeket tiz 
fehérruhás  leány és óriási néptömeg ujongó éljen-
zéssel fogadta.  Jlyen páratlan lelkesedéssel kezdte 
meg Felleghy társulata előadásait Tyúkodon a 
„Suhancz"-czal. A közönség el volt ragadtatva, 
Józsit Bájvölgyi Piroska, a hazai színművészet egyik 
legfényesebb  csillaga játszotta, a kinek minden 
mozdulata után felharsant  a tomboló tapsvibar 
ugy, hogy a darab végén az átszellemült közön-
ség már együtt énekelt a művésznővel: 

Ha majd bajuszom nő 
S katona leszek . 

De leginkább el volt ragadtatva a Hirkürt 
szerkesztősége. Szóval Bájvölgyi Piroska egyszerre 
meghódította a közönséget. A szerkesztőség vele 
vacsorált s egjütt csípett be a Csipkevölgyhöz 
czimzett vendéglőben, a honuan hajnal tájban ban-
dnkált haza: az imádott művésznő és a szerelmes 
szerkesztőség. 

A Hirkürt legközelebbi száma ezután teljesen 
Bájvölgyi Piroskának volt szentelve. 

A vezérczikk Bájvölgyi Piroska hatása a nem-
zeti művészetre czim alatt azt fejtegette,  hogy a 
jel>'s művésznővel egészen uj aera veszi pitymal-
latot a művészet egén. A tárczarovatot egy líra! 
műremek nyitotta meg, jámborokban pergedezve, 
e cziinmel .Hozzá." A lendületes költeménynek 
végső strófája  igy hangzott : 

Oh nagy művésznő, szép Piroska! 
Az arczoil mórt oly piroj ma? 
Sötét szemed két piczi hangya, 
Ok mért nem birlak téged ingva 
L! 

K/t követte egyik ily czimü czikk: Bájvöl-
gyi Piroskáról. Irta: Bájvölgyi Piroska. A hírro-
vat is tele volt a dívával, a kritika négy hasábon 
magasztalta Bájvölgyi Piroskát, kit egy nívóra ál-
lítva Blahánéval és madame Iudickal. A szerkesz-
tői fl/enetben  tudtál adták, hogy Bájvölgyi csak 
18 éves s hogy még egy fogát  sem plombozták. 
Piroska mindezekért elismerni kegyeskedett, hogy 
a Tyukodi Hirkürt a legjobban szerkesztett lap a 
világon. 

Ez a nyilatkozat csak még jobban lángra 
lobbantotta a szerkesztőséget. 

Komoly órák hosszán az ő nevét sóhajtotta. 
Csélcsap mindenütt az Ő hollófürteiről  zengedezett, 
a malancholikns Csősz pedig ugy verselt, mint egy 
lovagbeli troubadur. 

Ha bárom ilyen forrongó  va'kán egyszerre 
kitör, akkor borzasztó földrengés  rázkódtatja meg 
a levegőt. A szerkesztőség, a hol ezelőtt csöndé-



ris 1. C S I K I L A P O K 1 . m. 

BZQIC, de az állami vagy magán gyárakban el nem 
helyezhető székely és csángó ifjak,  kik 12-ik élet-
éviket betöltötték, 16-ik életévüket meg nem ba-
ladták, legalább négy elemi iskolai osztályt végei-
tek, himlő ellen be vannak oltva és ép, egészsé-
ges testalkattal bírnak. 

2. Az ifjak  elhelyeztetését az országos ipar-
egyesülettel egyetértve a marosvásárhelyi keres-
kedelmi ás iparkamara közvetíti. 

3. Az országos ipar-egyesttlet a fővárosi  és 
vidéki ipar-testaietek közreműködésével gondos-
kodik az ifjak  kiképzéséről, alkalmas műhelyek 
gondos kiválasztásiról. Nyilván tartja e műhelye-
ket és azok jegyzékét, a kért tanonczok számá-
nak megjelölésével minden év május hó 15-éig és 
november 16-ig megküldi a marosvásárhelyi ke-
reskedelmi és iparkamarának. 

4. A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara gondoskodik arról, hogy lehetőleg a keres-
letnek megfelelő  számn és az ajánlattevő mesterek 
jóindulatu kiképzést czélzó hajlamaira minden te-
kintetben méltó székely és csángó ifjak  álljanak 
rendelkezésre. Gondoskodik továbbá arról is, hogy 

sen szundikáltak a békés mnnkatársak délutánon-
ként, most mindennap színhelye volt Othelói jele-
netnek. 

Egyik a másikra volt féltékeny,  mindegyik 
elsőbbségi jogot igényelt a bájos művésznő szerel-
mére és mindegyik fenyegetődzött,  hogy emberölés 
lesz a dolog vége. Hát bizony nem az lett a vége. 

líert a szerelmes szerkesztőség, mint min-
denki, a ki szerelmes, vak lévén, nem látta meg 
a Don Jnan kiadót, Fáklya Lázárt, a kire a Hír-
kúrt technikai előállítása volt bízva. 

Ez a Fáklya hamvasztotta el egyszerre a 
a szerkesztőség nagy szerelmét és a Hirkűrt di-
csőségét is. líert: és itt következik a „mert" — 
egy szép reggelen a Tyukodi Hirkürt gyászkeret-
lien és külön kiadásban a következő szenzácziós 
jelentéssel bucsnzolt el az árnyék világtól: 

BÚCSÚSZÓ. 
Uélyen szomorodott é.< felháborodott  szívvel 

jelentjük a nagyérdemű kö/ön*égnrk, hogy Báj-
völgyi Piroskát, társulatunk legtehetségtelenebb 
tagját Fáklya Lázár, Upnnk luramiaazivü kiadója 
tegnap Budapestre szöktette. Miután egy lap kiadó 
nélkül nem adható ki, a Tjukodi Hu kürtöt ezen-
nel beszflntetjük. 

A s z e r k e s z t ő s é g . 
Nos, ne tessék csodálkozni azon, ha most, 

mikor Tyúkod bölcsei nj lapot akarnak indítani az 
irodalom felvirágzására,  határozalilag mondják ki 
azt, hogy az nj lapot csakis öreg és feleséges  csa-
ládapa és hetven éven felüli  mnnkatársak szer-
keszthetik. 

b) az iskolai bizonyítványt; 
e) a himlőoltisi és ajraoltási bizonyítványt; 
d) a fin  ép- és egészséges voltát tanúsító or-

vosi bizonyítványt; 
e) a községi erkölcsi bizonyítványt. 
3. Az elhelyezést kereső ifjak  itt felsorolt 

okmányát beküldik a marosvásárhelyi kereskedelmi 
és iparkamaránsk minden évben kétszer és pedig 
legkésőbb január 15-éig, illetve julius bó 15-éig. 

Ugyanez alkalommal egyszersmind véleményt 
adnak a kamarának arra nézve is, bogy a fink 
tesli fejlettségüknél,  hajlamaiknál fogva,  vagy a 
helyi ipari viszonyokra való tekintettel, mily szak-
mába vágó iparágak tanulására legalkalmasabbak. 

7. A nevezett kamara az ily módou bejelen-
tett ifjakat  a nála nyilvántartott iparosokhoz be-
osztja. A jelen ntmutatóhoz csatolt tanoncz-szer-
ződési mintát, a tanoncz időre vonatkozó rovatot 
kitöltetlenül hagyván, kiállítja, a fiuk  szüleivel, va-
lamint saját megbízottjával aláiratja, és a bekül-
dött öt darab okmánynyal felszerelve  azon ipar-
testületnek küldi meg, melyhez az illető mester, 
kihez a tanonezot beosztotta, tartozik. 

Az ipar-testület elöljárósága a tanoncz elő-
képzettségének és az illető iparág természetének 
gondos mérlegelésével megállapítja a tanoncz idő 
tartamát és ha a felfogadó  mester ebben megegye-
zett, bevezeti azt a szerződésbe, melyet aztán az 
illető mesterrel aláírat. 

Ha a mester a szerződésben foglalt  őt illető 
kötelezettségeket elvállalván, a szerződést aláirta, 
erről, valamint a megállapított tanoncz időről az 
ipar-testület a nevezett kamarát haladék nélkül 
értesiti. 

8. A kamara az ipar-testülettől nyert érte-
sítés vétrle után sürgősen gondoskodik a tanoncz 
vagy tanonczok ntnak indításáról és kellő időben 
értesiti az illető ipar-testületet a tanoncz, vagy 
tanonczok megérkeztének pontos idejéről. A ka-
mara a szerződtetési és utaztatási költségeket vi-
seli, de azok megtérítése fejében  minden elhelye-
zett tanoncz után a költségek megfelelő  igazolása 
mellett, öt forintot  meg nem haladó összeget kap 
a kereskedelemügyi m. kir. minisztertől. 

A tanonrznak " ily módon való elhelyezését 
minden év márczius' bé 10-ig és szeptember hó 
10-éig befejezi  és az elhelyezett tanonczokról nyil-
vántartást vezet. 

9. Az illető ipar-testület a megérkezett ta-
nonezot a tanoncz-szerződéssel együtt a felfogadó 
mesternek átadja. 

10. A székely és csángó vidéki tanooczok 
előmenetelére és magaviseletére az országos ipar-
egyesület elhelyezésük nt&n is figyelmet  fordít. 

E végből felkéri  a fiuk  tartózkodási helyén 
lévő ipar-testületeket, hogy e tekintetben ellenőr-
zést gyakorolván, törvényes hatáskörükben, a ta-
noncz idő elvégzése után a tanonczok számára le-
hetőleg olyan elhelyezést biztosítsanak, mely szak-
mabeli és erkölcsi előhaladásukra egyaránt előnyös. 

Az országos ipar-egyesület ez ügyben fel-
merült tapasztalatairól, esetleg czélszerübb meg-
oldást létrehozó javaslatairól a marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamarát a szükséghez képest 
értesiti, a kereskedelemügyi m. kir. miniszterhez 
pedig évenként legalább egyszer, májns hó 15-éig 
jelentést tesz. 

A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara 1—1 évi működéséről szintén legkésőbb min-
den év májns hó 15 éig tesz jelentést a kereske-
delemügyi m. kir. miniszterhez. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Csikmegye főispánja  csik-

taploczai Lázár Miklós végzett joghallgatót a köz-
pontba való beosztás mellett közigazgatási dijas 
joggyakornokká nevezte ki. 

— Változás a főispáni  karban. Bnda-
pesti lapok hírei f  szerint Mikó Árpád udvarhely-
megyei főispán  közelebbről Maros-Tordavármegyébe 
fog  áthelyeztetni, s helyébe advarbelymegyei főis-
pánná gróf  Haller Jáuos kineveztetni. 

— A sorozás vármegyénkben javába foly, 
s a húsvéti szünet előtt az al- és felesiki  kerület-
ben, valamint Szereda városban befejeztetik,  s az 
ünnepek után fog  a gyergyói két járásban foly-
tattatni. 

— Halálozások. Csikszeredai Dávid Ignácz 
városi polgár 3-ik nejét vesztette el márczins 29-én 
egy napi rosszul lét után, temetése tegnap történt 

meg nsgy részvét mellett. — Ugyanaz nap halt el 
Csik-Szeredában Kiss Antal tanító nejének unokája, 
B o d ó R e g i n a 2 heti súlyos betegség után, kit 
saját gyermekek hiányában maguknál tartottak ég 
neveltek. — Csik jenőfalvi  B ö j t é I s t v á n birto-
kos és a csik-nagyboldogasszonyi uemes egyház-
községnek 9 éven át fáradhatlan  szorgalmú és 
tiszta kezii számadó gondnoka fuljó  hó 28-án 
délután 5 órakor a haldoklók szentségeimé ájta-
tos felvétele  után életének 62-ik, második házas-
ságának 9 ik évében, bárom évig tartó nehéz be-
tegség után az Uiban cscudesen elhunyt. Béke 
poraikra! 

— Mulatság. A csikmegyei egyetemi hall-
gatók, mint értesülünk, kolozsvári rendes gyűlésü-
ket a szünidőn rendezendő eslélyük tárgyában már-
czins 20-án megtartották. A gyűlés legkimagaslóbb 
pontját a rendező bizottság megalakulása képezte. 
Az ügybuzgó rendezők már is odaadó szorgalom-
mal egyengetik a siker ösvényét., s a nemesszivii 
közönség ősi erényében bízva, reméljük, hogy a 
szent czél és humánus eszmékért lelkesülő ifjaink-
kal mint mindig, ngy most is viribus nnitis fog  a 
jótékonyczélra közreműködni. 

— A kongrua . A lelkészek javadalmazása 
rendezésének kezdetét jelenti az a terjedelmes ren-
delet, melyet Wlassics Gyula vallás- és közokta-
tási miniszter márczius 17-iki kelettel a latin és 
görög szertaitásu kath. lelkészek és segédlelkészek 
jövedelmeinek összeírása tárgyában kibocsátott. A 
rendelet ő felségének  1895. ápril lG-án kelt leg-
felsőbb  elhatározásán alapszik és 57 szakaszraHei-
jed. Az összeírás megkezdésének határideje 189«. 
junius 20-ára van téve és minden lelkészségnél 00 
nap alatt befejezvén,  az illetékes egyházmegyei ha-
tósághoz küldendő be. Az összeírást az egyházme-
gyei hatóságok rendelik el az egyes lelkészségek-
ben s ugyan ők küldik meg a lelkészeknek a szük-
séges rovatos iveket. Minden bevallás 3 példány-
ban fog  elkészülni. Az összeírás okiratai bélyegmen-
tesek. Az összeírás felett  az első felügyeletet  az 
esperesek gyakorolják s a kegyúr aláírása is ki-
kérendő. A felebbezések  elintézésére minden tör-
vényhatóság terülelén felülvizsgáló  bizottság alakít-
tatok, melynek elnöke az alispán és ílb-tve polgár-
mester, vagy ezek helyettessé. lígyházi tagjai: az 
egyházmegyei hatóság három kiküldöttje; világi 
tagjai: a pénzügyigazgató, a tisztiügyész, a járás 
főszolgabirája,  illetve ezek helyettessei és a tör-
vényhatóság egyik jegyzője, mint előadó és jegy-
zőkönyvvezető. A határozat szótöbbséggel törté-
nik 4 tag jelenlétébeu. A jegyző nem szavaz. A 
felebbezés  második fóruma  a központi kongrua-
bizottság. a honnan a vallás- és közoktatási mi-
niszterhez lehet még felebbezni. 

— A gyergyói gazdakör gyűlése. A 
belügyminisztérium a gazdakör telterjesztett alap-
szabályait alaki kiegészítés végett visszaküldte s 
e tárgyban márczius 28 án Gyergyó-Szentmiklóson 
gyűlést tartott, mely ugy a gyergyószentmiklósi, 
mint a vidéki gazdák nagy érdeklődése mellett 
folyt  le. A jelen voltak egyhangúlag azon bő óhaj-
tásnak adtak kifejezést,  bogy részükre legyen meg 
a gyergyói gazdakör. E gyűlésen a kör meg is 
alakult s az ügyek ideiglenes vezetésére Ferenczy 
Károly elnöknek, Puskás Jenő pedig titkárnak vá-
lasztattak. 

— A gyergyószentmiklósi erdészeti 
hivatal kiállítása. Az erdészeti kiállításnak bi-
zonyára érdekes tárgya lesz az a nagy impozáns 
domború térkép, melyet az említett hivatal már-
czins 28-án több ládába csomagolva szállított az 
orsz. kiállítás színhelyére. A térkép terve, kivitele, 
természethü ábrázolása nemcsak szakértő, hanem 
művészi kezekre vall. A Gyilkostó mellett levő er-
dőgazdaságot tünteti fel  művészi kivitelben. Az 
elkészítésben a bivatai minden tagja részt vett. 

— Kiadói üzenet. Paá l I s t v á n h. 
pénzügyigazgató urnák B.-tíyula. Lapunk szétkül-
dése mindig kellő gondosság mellett történik s ha 
mégis egyik, vagy másik szám kezéhez nem jut, 
annak oka vagy az ottani, vagy a közbeeső pos-
tahivatalok kez-lésbeli rendetlenségében keresendő. 
Méltóztasson tehát ez iránt az ottani postahiva-
talnál a szükséges lépéseket megtenni. Jelen szá-
munkhoz csatolva a 13-ik számot is megküldöttuk. 

— Az „Ellenzék." Kevés lap dicsekedhetik 
azzal a nagy közkedveltséggel és pártolással, tnint 
a Kolozsvárit megjelenő „Ellenzék", mely ma már 
17-ik évét éli, s a legrégibb magyar napi lap az 
erdélyi részekben. Most a millenniumra vnló tekin-
tettel nagyszabású intézkedéseket tett, hogy olvasó 
közönsége nemcsak gyorsan, hauem kimerítően is 
tájékoztassék minden eseményről. A lap előfizetési 
ára egy negyedévre 4 frt,  mely a következő cziin 
alatt küldendő; „Eltonzók" kiadóhivatala Kolozsv&rtt. 

— A vidéki kereskedők, m i n t a ker-
tészet faktorai.  Ne mondja ezentúl Benki, hogy 
vidéki kereskedőink nem bnzdnlnak a kertgazdaság 
fellendüléseért.  Azon nagyszabású mozgalmakkal, 
hogy a 7árt tokokban forgalomba  kerttlö Mauthner-

e mozgalomról az érdekelt szülők értesüljenek és 
különösen figyelemmel  lesz arra, hogy első sorban 
a legszegényebb és a Romániába való kivándor 
lásra leginkább rákényszerült szülők gyermekei 
találjanak elhelyezést. 

Tevékenységének sikere érdekében a szük-
séghez képest bevonja e mozgalomba a székely 
vidékeken és Brassómegye hétfalusi  járásában lakó 
lelkészeket, tanítókat és más az ügy iránt érdek-
lődő társadalmi tényezőket, kikkel az összekötte-
tést állandóan fentartja. 

5. A tanonczkereső mestereknek az országos 
ipar-egyesület által leküldött névjegyzékét a neve-
zett kamara minden évben kétszer, és pedig leg-
később deczember hó 10-éig és junius hó 10 éig 
megküldi a lelkészeknek, tanítóknak vagy más tár-
sadalmi tényezőknek. 

6. E társadalmi szervek feladata  a következő: 
1. A működési körükbe eső székely, illetőleg 

csángó községek elemi iskoláinak félévi-  és évzáró 
vizsgálatain az egybegyűlt szülők és gyermekek 
előtt megismertetik e mozgalom üdvös czélját, és 
sz iskolát odahagyni szándbkozó, négy elemi osz-
tályt sikerrel végzett fink  kö-sül jelentkezésre biv-
ják fel  azokat, kik magán iparos műhelyekbe szá-
dékoznak menni, de lakhelyükön vagy a környé-
ked elhelyezést nem találnak. 

2. Ha a jelentkezők a 1 pontban körülírt kel-
lékekkel bírnak, ugy az említett szervek, esetleg 
személyes utánjárással is beszerzik az ifjúra 
vonatkozólag, (feltétlenül  szükséges alábbi okmá-
nyokat: 

a) az anyakönyvi kivonatot; 
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féle  elismert kitűnő magvakat az egész hazában 
általánosítják, a konyhakertészet mintegy varázs-
ütésre országszerte óriás mérveket log ölteni. Hogy 
mennyire karolja fel  a közönség ezen magvakat, 
kitűnik abból, hogy számos vidéki kereskedőknek 
magforgalma  ez idén tízszer akkora, mint voit 
azelőtt. Sőt intéző köreink is felismerték  már a 
nemesi tett magvak forgalmának  rendkívüli nagy 
fontosságát  és jó indulattal, rokonszenvvel kisérik 
a helybeli és környékbeli kereskedőink emiitett 
magelárusitási Újítását. 

— A legújabb főnyeremények.  A Ma-
gyar Osztály-Sorsjáték II. osztályának legutóbb meg-
ejtett húzása ismét beigazolta ezen sorsjegyek tize-
dek és huszadokba való beosztásának áldásos voltát. 
Szerenesés gondolat volt ezen rendszert Magyaror-
szágba is behozni és ez által a szegény néposztály-
nak alkalmat adni. hogy csekély betétek inellott oly 
óriási nyereményekben részesedhessék, minőket ily 
csekély korzkázat mellett soha és sehol senki el 
nem c rt. libben áll az Osztály-Sorsjátéknak nem ki-
csinyleiidö sikere. Hogy erról meggyőződjünk, ves-
sünk egy pillantást a szerencsés nyerőknek nagy 
számára, kik épen most vették fel  nyereményei-
ket és azon sok szerencsétlenre, kiket az Osz-
tály-Sorsjáték boldogsághoz juttatott. Az utóbbi fő-
nyeremények legtöbbje vidékre keriilt. Igy azon 
sorsjegyet, mely a 1(1(1.000 koronás főnyereményt 
nyerte, Körösi Albert szegedi elárusítónál vették. A 
(->0,000 koronás sorsjegyet Uiw Mihály Sátorolja-
l'jhelyen, a 40.000, 30.000, 20.000, 15,000 stb. ko-
ronás főnyeremények  sorsjegyeit pedig a Heintze 
Károly czég adta el. A III. osztálynak már május 
hóban megejtendő nagy nyereiiiényhuzására a sors-
jegyek már eladásra kerültek, lízen hónapban, mi-
dőn a millenniumi ünnepségek kezdődnek és a ki-
állítás — melynek keretében az Osztály-Sorsjáték 
is helyet foglal  — megnyittatik, ezen lnmaplnin al-
kalma lesz mindenkinek oly játékban részesedhetni, 
melyhez hasonlóan kedvező esélyeket a világ egyet-
len sorsjátéka sem nyújtott. 

— Egy kazal lónak való, első minőségű tn-
karilíány eladó. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

Mihály, Mihály Ferencz, Sándor Gergely, Tompos 
.Hnos ; továbbá Csiszér József  állami állatorvos és 
Nagy Imre e. titkár. 

Csik-Szereda, 189G. márcz. 31. 
A gazdasági  egyesület  igazgatósága. 

l'ELEI,Ö3 SZERKESZTŐ-
Dr. BOCSKOR BÉLA. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H 3 C H I L D LAJOS. 

KIADÓ- ki LAPTUIíAJDONO.S : 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

magát mindenben aláveti, s igy felszerelve  folyó 
Av> május hó 15-ik napjának d. u. 5 Arájáig beadan-
dók szent Péter róm. kath. egyházmegye lelkészi 
hivatalába. 

Kelt Csík-Somlyón, 189G. évi márczins hó 
10-ön tartott egyházmegye tanácsüléséből. 
Csiszér Pál, Bodó Alajos, 

li. gondnok. 1 - 2 pleb&nos, egyh. tanácseluök. 

KÖZGAZDASÁG és I P A R . 
Értesítés a gazdasági egyesület által 1896. év ápril 

8-án tartandó tenyósrbika vásárról. 
1. A vásár a gazdasági iskola udvarán tartatik, 

hol a jelölt napon reggel 8 órakor az eladásra, 
avagy vizsgálatra állítandó bikáknak a szükséges 
vezetőkkel jelen kell legyenek. 

2. A bizottság álul alkaltn&suak talált bi-
kák tenyészigazolványnyal láttatnak el s a bejelen-
tett szükséglet mérvéhez képest, a gazdasági 
egyesület által megvásároltatván, azok ára a 
tulajdonosoknak szabályszerűen b 'lyegelt nyugtat-
ványra nyomban kifizettetik. 

3. A megvásárolt bikák a községek megbi-
zottain.ik a vételár egynegyed részének lefizetése 
mellett átadatnak. A vételár hátramaradó része 
másfél  év alatt lesz az egyesület pénztárába befi-
zetendő, melyről'a községi megbízottak kötelez 
vényt adnak. 

4. Az egyesület tebpéről 10 darab tenyészbika 
fog  ez alkalommal eladatn;, melyekre nézve is a 
fennebbirt  eladási feltételek  irányadók. 

5. A kiadott tenyészigazolványok a folyó 
évre érvényesek levén, a járási szemlebizoltságok-
nak a bikavizsgálatok alkalmával felmntatandók 

6. Miután az egyesület csak azon tenyésztők-
től fog  vásárolni, kik az egyesületnek legalább 
évdijas tagjai ; azon tenyésztők, kik sz egyesület-
nek nem tagjai, kötelesek az egyesület pénztá-
rába egy forintot  a vizsgálat megkezdése elölt 
befizetui. 

7. Ez alkalommal a bikatelep részére bika-
borjuk is vásároltatnak, mi végből felhivatuak  azon 
gazdák, kiknek 1895. és 1894-beli bikaborjaik 
vannak, hogy azokat eladás és szakszerű megvizs-
gálás végett a vásárra szintén felhajtsák. 

8. A tovább alkalmasnak talált növendék bi-
kák tenyészigazoiványt nem nyernek ugyan, de a 
vizsgálatról vizsgálati bizonyítvány állíttatik ki a 
tulajdonos í észére. 

9. Azon községek elöljáróságai, melyeknek 
tenyészbikára van szükségük, a képviselőtestület 
meghatalmazásával, valamint azon tenyésztők, kik-
nek eladó bikáik és bikaborjaik vannak, előlegesen, 
vagy legkésőbb a vásár napján reggel 8 órakor 
az egyesület iródájában jelentkezzenek. Az előljá-
rósági megbízottak hozzák magukkal a község pe-
csétjét. 

10. A vásár eszközlésére Becze Antal e. elnök 
vezetése alatt a következő tagokból álló bizottság 
küldetett ki: Bogos István, Barabás Béla, Kovács 
István, Kovács János, Lázár Domokos, Madár 

Épitési hirdetmény. 
A csik tusnádi fürdő  birtokosainak szövetke-

zete, Csikmegyében, Csik-Tusnádfürdön  vállalko-
zók által épitendő gyógycsarnokának felépítésére 
pályázatot hirdet a következőkben: 

1. A költségvetésben megállapított össze 
építkezési ár 47,821 frt  81 kr. 

Részletesen: 
a) A föld-  és kőmives munka 22,075 frt53  kr. 
b) Kőfaragó  munka 520 frt  7 kr. 
c) Acs munka 13.041 fit  81 kr. 
d) Asztalos munka, beleértve vasalást, fes-

tést, üvegezést 4776 frt  45 kr. 
e) Kovács- és lakatos munka 2911 frt  5 kr. 
f)  Bádogos munka 3866 fit  87 kr. 
g) Mázoló munka G30 frt. 
2. Az épi>kezés azonnal megkezdhető, az 

épület teljesen befejezve  1897. május 31-én át-
adandó. 

3. Az építkezés tervei, költségvetés bármikor 
az igazgatóságnál: Brassó, vár-uteza 7. sz. a. 
megtekinthetők, itten a további felvilágosítások  is 
megadatnak. 

4. Az ajánlatok f.  évi ápril 10 ig az ajánlott 
összeg lO'/o-ának melléklésével „Csik-Tusnád 
fü rdő  i g a z g a t ó s á g á n a k . Brassó , vá r 
ut.cza 7. sz. a " czimezv'e küldendők. Bánatpénz-
zel el nem látott ajánlatok tekintetbe nem vétetnek 

5. A versenytárgyalás f.  évi ápril 12-én d. 
6. 9 Órakor Tnsnádfürdön  tartalik meg, hol szó-
beli ajánlatok is elfogadtatnak. 

ti. A fent  részletezett munkák külön-külön 
nemük szerint 'gyes vállalkozóknak is kiadatnak. 

1896. márczius 12-én. 
3—3 A fürdő  igazgatóság. 

Sz. «02 89G. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság közzé teszi, 

hogy községe határán, a „Maros" folyó  kö-
zelében fekvő,  „Barabás utja" nevll megta-
karított vágterületből 3 5 1 holdon lebélyeg 
zett 28 - CO cm. vastagságit 2943 drb ke-
reskedelmi fenyőfát,  mely a gyergyószent 
miklósi m kir. erdészeti hivatal bemérése 
szerint 2991 nr1 tömegil, a község hivatalos 
házánál folyó  évi április hó 19-én d. u. 
2 Órakor szó- és Írásbeli versenytárgyalá-
son el fog  adatni. 

Kikiáltásiára 1 ni3 fenyőfának  I frt75kr. 
Erről árverezni kivánók oly megjegy-

zéssel értesíttetnek, liogy a közelebbi felté-
telek alólirt község elöljáróságánál tekint 
lietők meg. 

Gy.-Csomafalva.  1896. márcz. 18. 
Az elöljáróság: 

Puskás Adolf,  Rokaly Alajos, 
k jegyző. kbiró. 

Sz. 278—1896./kj. 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Al- és Feltiz községek részéről 

közhirré tétetik, hogy a nagyméltóságú 
földmivelésttgyi  magyar kir. minisztérium 
folyó  évi 2564. számú rendeletével a közös 
tulajdonukat képező 110 k. hold 1552 Qel 
kiterjedésű „Nádnska, Tilahnnska, Székcsere" 
erdőrészek összes tölgyfa  készleiét eladni en-
gedélyezte. 

Ezen erdőrészekben a szakszerű becslcs 
szerint van I-ső oszt. haszonfára  alkalmas 
mintegy 7350 nv1., II. os/t. haszonfára  al-
kalmas mintegy 715 ni3. kéreg nélküli fa-
tömeg, az ágnk, törzsfahegyek  köbtartalma 
071) in3. 

Ezen összes fatömeg  folyó  évi április 
hó 15-ik napjának délelőtti 8 órakor 
kezdődő nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ér 40527 (negyvenezer ötszáz 
huszonhét) forint,  melynek lO°/»-a az árve-
rezni hajlandók által mint. bánatpénz lete-
endő. írásbeli ajánlatok a szóbeli árverezés 
megkezdéséig ezen bánatpénzzel ellátva el-
fogadtatnak,  melyekben azonban határozot-
tan kifejtendő,  hogy árverező az általa is-
mert árverési feltételeknek  aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a körjegyzői irodán, valamint a 
csikszeredai m. kir. erdőhivatalnál betekint-
het ők. 

Kászon-Al-és Feltizen, 1896. márcz. 13 
A két község elöljárósága: 

Pálffy  András, Markaly Sándor, 
körjegyző. altizi biró. 

Balázs András, 
feltizi  bíró. 3—3 

Árverési hirdetmény. 
Várdotfalva,  Csobolfalva,  Csomortán és Tap 

locza községekből álló szent Péter-egyházmegye 
tanácsa közhirré teszi, miszerint földmívelésügyí 
miniszter nr Glt)72—894. száma rendeletével a 
„Nagy-havas" — úgynevezett Bálványos erdő-
részben 1158 kat. holdat tevő területen engedé-
lyezett — s a kir. erdőhivatal által eszközölt tör-
zsönkinti felvétel  utján 121.000 köbméterrel, s 
50.000 frt  becsértékkel megállapított 30 cm. át-
mérőn felül  található, kereskedelmi czélokra al-
kalmas fenyőfák  tömege 50.000 frt  kikiáltási ár-
ral, nyilt árverés utján Csík-Somlyón f.  évi május 
hó 16-án reggeli 9 órakor fog  a szent Péter-egyház-
megye plebániális lakban a legtöbbet ígérőnek ki-
használásra eladatni. 

Miről árverezni óhajtók azon megjegyzéssel 
értesíttetnek, bogy az árverezési feltételek  a fent 
jelzett papi lakban bármikor megtekinthetők, sőt 
bővebb fel  világosit ás szerezhető a csikszeredai kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órákban. 

Az árverezés zárt. írásbeli és nyilvános szó-
beli ajánlatok utján történik. A zárt ajánlatok 
10% bánatpénzzel és egy drb 50 kros bélyeggel 
ellátandók, s azokban a megajánlott ősszeg szám 
és betűvel kiírandó, s magukban kell foglalni, 
hogy ajánlattevő a fellételeket  ismeri, s azoknak 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község részéről köz-

hirré tétetik, hogy a nagyméltóságú föld-
mivelésttgyi m. kir. minisztériumnak folyó 
évi 413. számú magas rendeletével a „Holt-
rekesz ároki" erdőréazből engedélyezett 80 
kat. hold területen a 30 cin. alsó átmérőn 
felül  található összes luez- és jegenye fenyő 
törzsek fatömege;  és pedig mintegy 10586 
in3 haszon fa  és 662 iu3 tllzi tára alkalmas 
fatön.eg  folyó  évi április 26-ik napján 
délután 2 órakor a község házánál nyilvá-
nos árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 8800 frt  (nyolczezer nyolcz-
száz frt),  melynek 10%-a az árverezni haj-
landók által mint bánatpénz leteendő. írás-
beli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdé-
séig ezen bánatpénzzel ellátva elfogadtatnak, 
melyekben azonban határozottan kifejezendő, 
hogy árverező az általa ismert árverési fel-
tételeknek aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a község házánál, valamint a 
csikszeredai m. kir. erdőhivatalnál a hivata-
los órákban betekinthetők. 

Csik-Szentkirály, 1896. márczius 16. 
A községi elöljáróság: 

Albert Béniám, Bocskor Dénes, 
körjegyző. 2—3 biró. 

Hirdetmény. 
Csik-Sztmárton községének egy 5 éves 

tenyésző és tenyész-igazolványnyal ellátott 
b i k á j a eladó. A jó magaviseletéről és jám-
borságáról Csik-Szentmárton község elöljáró-
sága jót áll. 

A bika ára a vevővel köttetik meg. 
Cs.-Szentmárton, 1896. márcz. 18. 

2—2 
Bors János, 

kbiió. 
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Hirdetmény. 
Alulírott rendőrkapitány közhírré teszi, 

hogy Csik-Szereda városban több rendőri 
állás van üresedésben, melyek mihamarább 
betöltendők lesznek. 

Felhivatnak tehát mindazok, kik ezen ál-
lások valamelyikét elfoglalni  hajlandók lenné-
nek, hogy kérésüket Cs.-Szereda város polgár-
mesteréhez czimezetten mihamarább adják be. 

Az állással az eddig is élvezett riiha-
átalányon kivül 200—200 frt  és egy ren-
dőrvezetőnek 240 frt  fizetés  jár, mely össze-
gek a városi képviselőtestület utólagos jóvá-
hagyása mellett fognak  folyósitlatni. 

Az állás kevés Írástudást és kifogásta-
lan előéletet kiván, s ezeket pályázók köte-
lesek igazolni. 

Katonaviselt egyének előnyben része-
sülnek. 

Csik-Szereda, 1896. márczius 30-án. 
Kovács János, 

rendőrkapitány. 
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Van szerencsém a t. gazdaközönségnek igen dúsan termett, kitűnő 
szép arankamentes saját termésű 

l ő l ^ . e r - a ^ C L S L g ' o t 
k i l ó n k é u l 5 0 krnjczArért ajánlani. Ezen lóher-mag sokkal nagyobb 
szemű és annál inkább ajánlhatom, mert az itt termeltetvén, talajunkban 
sokkal dúsabban nő. Továbbá vetni való, kitűnő minőségű és a mi tala-

' O 
junkba való 

e s ő s t ö r ö l s T o T J L Z i á L t 
l i terenként 6 0 krért. 

Ajánlom ezen kivül friss  v e t e m é n y - i n n g v a i n k n t kitűnő minő-
ségben olcsó Arak mellett. 

S ez alkalommal bátor vagyok a t. gazdaközönség figyelmébe  ajánlani, 
hogy egészen uj gőzcséplőgépet szereztem be s készséggel elvállalok csépel-
tetést előnyös feltételek  mellett. Ezen cséplőgépemmel lóherémet a lebogyóz-
tatás után egyszeri cséplésrc t e l j e s e n tinztáii kicsépeltettem s igy más 
gabonanemiieket is és legnagyobb előnye, hogy a szemet nem roncsolja. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1896. márczius 8. 
Tisztelettel 

CzíffVa  Ferencz és Fiai nevében: 
3 - 3 C Z I F F K A M I H Á L Y . 
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Teljes menyasszonyi kelengye-kiállitás 100 frttól 1000 frtig. 

Bécsben és Budapesten személyesen tett bevásárlásomról haza térve, 
bátor vagyok a nagyérdemii városi és vidéki közönséget tudatni, hogy 
áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó párisi és berlini divat után vá-
lasztottam; ugymind : 

Női Jackettek 5 frttól  30 frtig.  Női vállgallérok 1 frt 
80 krtól 40 frtig,  utóbbiak posztóból, selyemből, plüschböl 
és bársonyból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  méterje. 
Nagy választék a legizlésesebb női diszkalapokb&n, párisi 
Model minta szerint 1 frttól  15 frtig. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemű közönség máshonnan 
hozatná, avagy városunkba elterjedt házalóktól megrendelné, kérem be-
cses látogatásával megtisztelni szíveskedjen s meggyőződést szerezni, hogy 
a legmagasabb igényeknek is megfelelő  divatos czikkeket olcsón és csak 
a legjobb minőségbe tartom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kérve, továbbra is magamat ajánlva 

mély tisztelettel 

BARCSAY K. 
2 - " Csik-Szereda. 

Sirkoszoru és érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat. 
Nyomatott Csik Szeredában 1806. a laptulsjdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

o 
3 
o o co 
3 
fW 
=3 
O 
22 _ 

CTQ - < 

CD —ţ 
CD 
cT 

CO 
V 
w " 

CDN 
CO 
CO 
PJ 
CD% 
=J 
O 




