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CSÍKI LAPOK

POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI
Az önálló vámterület.

A vitának, az mely nem is volt vita,
egyszerű szóbeszédnél semmi más, vége van.
A pártok harcza e kérdés körül megszűnt.
A magyar közönségnek pedig alkalma
nyilik gondolkodni a fölött, hogy kinek volt
igaza ebben a semmit mondónak látszó háborúban.
A Kossuth-pártot s vele az ellenzék
háboniskodó részét egyszerűen lehordozták
a hírlapok s agyon hallgatta a többi párt,
a minek a vége az lett, hogy szépségesen
megadta magát s a tisztességet igyekezett
megmenteni, de ezentúl semmit el nem ért.
Mindenek előtt azt kell szóba hozni, a
mit a miniszterelnök hangoztatott, hogy a
közvélemény vele van. Ebből megint mások
azt hozták le, hogy a nép nem kisérte jelen esetben rokonszenvével az ellenzéket.
A szegény, elcsigázott, agyon vezérczikkezett közvélemény azzal van, a kivel a
sajtó, a mely jelen esetben csak nem egészen a kormány törekvéseit támogatta.
A nép pedig ezt a kérdést valóban
nem érti, annyira nem érti, hogy azt se
tudja miről volt szó s igy a sajtó által a
hazafiatlanság, az alkotmányellenes eljárás
és mindenek felett a korlátoltság vádjával
sújtott ellenzék kiesett szerepéből, mert az
egyetlen jelszó a honszerelem, a hazafiság,
most ellenük volt irányitva.
Rendkivüli tanulságok vannak, melyeket e vitából vonhatunk.
1. A legelső a fővárosi sajtó megbízhatatlansága, vagy mondjuk ugy, hogy felületessége, mert valljuk meg az igazat, nagy
tudatlanságban leiedzett a budapesti sajtó a
kérdés elbirálása alkalmával. Hiszen az önálló vámteriilet egy szerfelett nagy nemzetgazdászati kérdés, mely fölött a világ legnagyobb szellemei elvitatkozhatnának évekig,
s egész irodalom keletkezhetnék csak azon
kérdésben, hogy vajon előnyös-e vagy hátrányos gazdaságilag külön vállni Ausztriától.
Ha Angliában vagy Németországban egy
ilyen vagy hasonló természetű kérdés felme-

H Ea legnagyobb
T I L Aapparátussal
P .
rül a sajtó
elkészülve népszerű könnyen érthető nyelven,
az egész közönség számára igazságos alapokon kezdi fejtegetni a különböző tudományos
álláspontokat s részletesen megbeszéli, hogy
mit szól ehhez a tudomány.
Ennek kettős haszna van, pillanatnyi
és állandó. A pillanatnyi has'.ou, hogy a
közvélemény tudományos alapon jön létre
a kérdés eldöntésére s igy hamarább győz
a jobb.
Az állandó haszon podig, hogy pld.
egy ily esetben nemzetgazdászati ismereteket szerez a közönség, a mi még az önálló
vámterületnél is többet ér. A jelen esetben
teljesen nélkülöztük a budapesti sajtónak
ezen törekvését, mert az egész ügyet, ugyszőlva a pillanatnyi benyomások hatása alatt
birálta
2. A második tanulság, hogy az országgyűlés hasonló betegségben szenved a sajtóval, hogy még a kultur nemzet tulajdonságai távol vannak tőlünk.
3. A harmadik tanulság, hogy sem
Bécsben nem ér/ik nagy szükségét a magyar törvények tiszteletben tartásának, sem
a magyar törvényhozás nem látja szükségét,
hogy ez irányban kénysze-'itőleg lépjék fel,
a mi nagy erkölcsi hanyatlás. Pedig nyilvánvaló, hogy a mint Ali tztriában nincs alkotmányos kormányzás, mindjárt nincs kiegyezés, nincs vániszövatsd^í de a magyar
törvényhozás ezzel keveset törődött. Ez a
magyar erkölcsi élet elgyengülése politikai
téren s ezt csak agoniai és halál követheti.
4. Hanem a legnagyobb tanulság olyan,
mint mikor az első ember bűnbe esett és
semmi reménysége nem lévén, a teremtő által megvigasztaltatott. A magyar alkotmányos élet mai bűnbe esése is kapcsolatban
van a megváltó reményével. Apponyi Albert gróf fellépése s hazafias önmegtagadása
előbbre helyezte az ország érdekét a saját
egyéni nimbuszánál s bár módjában állott
volna sok mindent megtorolni ezúttal, nagy
tehetségeinek súlyával s szavának hatalmával megmutassa a valódi ösvényt, melyen

ugyanazok voltak. Petur bán ma is meg van száz
alakban, a Dósa Qyörgyök is it.t lappanganak. Leírtam egyszer Olay Lajost, hogy ő az. aki fölkiMilyen lesz „Az u j Zrinyiász" ?
sérte Zách Felicziánt a királyi palotáig aztán meg
— Mikszáth Kálmán.
biztatta az udvaron:
— Csak eredj fel, Félix és üss közzéjflk.
Sokan tudakozódtak olvsóink közül, hogy mi
lesz az „Uj Zrinyiász": elbeszélés vagy politikai Ne félj semmit! Én nekem azonban egy kis dolgom
rajz? És hogy jnt abba Zrínyi? Tréfás elbeszélés van itt az Omodék komornájával, hát átszaladok.
Bercsényi Miklós bizonyosan megvan, de most
lesz-e, vagy valami szatíra.
A helyett, hogy egyenkint felelnék, elmoudom Justh Gyulának hívják és ál Zrínyi Miklós is, de
egyszerre mindenkinek, hogy az „Uj Zrinyiász" lesz meglehet, udvari konczipista és nem Szigetvár kaaz én vázlatban hátrahagyott müvem. Mert minden pitánya. A karakterek maradnak, de más viszoíró után marad egy olyan mnnka, melyről az a véle- nyok közzé keveredve, máskép festenek. Mi lenne
mény, hogy ha egészen kidolgozza, szépet adhatott például ma II. Rákóczy Ferencz? Föltéve, hogy
megvolna rettentő földbirtoka, mely az ország egy
volna. De ezt az illető író már nem hallja.
Én ezzel ellentétben még életemben látni harmadrészét képezte. Ma nem csinálhatna forraakarom az én vázlatban hátrahagyott mnnkámat dalmat, de másként mutatná a virtust. Egyszerűen
nem lehetne parlamenetarizmos miatta, mert ő
és hallani akarom, amint mondják.
maga küldene több mint száz képviselőt a gazda— Kár, hogy nem dolgozta ki jobban.
Pedig én ngy fogom kidolgozni, amennyire tisztjeiből és afiskálisaiból, aztán a mikor kedve
erőmtől telik, de a téma a különös, a téma ölel fel támadna, oda üzenhetné Bánffynak:
— Én ezt, vagy azt a törvényjavaslatot nem
annyi anyagot, hogy okvetetlenül vázlatnak kell
szenvedhetem.
Tessék levenni a naprendről I
maradnia — vagyis azt a látszatot viseli.
Ily groteszk ideák és összehasonlítások vittek
Hogy mikép jut modern politikai rajzba Zrínyi,
épen ez az, ami egy kis magyarázatra szorul. En rá, hogy szigetvári Zrínyi Miklóst ma szerepeltesa középkori szokásokat akarom szembeállítani a sem. Nem bírtam ellentállni az ingernek. Nem kemai modern felfogással, mert az olvasónak igy szem- gyeletlenségből teszem Zrínyi iránt (félre ne értse
betűnőbb, hogy a világ mennyit változott, bár alap- az olvasó), ez csak a forma. Választhattam volna
jában a karakterek, bizonyos viszonyok közt, mindig egy más történeti alakot is, da Zrínyi volt a leg-
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ezúttal haladni kell. 0 lett a reménytelen
bünbeesett kormány megvigasztalója. Az ő
szava és hazafias közreműködése kivezetett
ezúttal a hinárból. Neki köszönhetjük, hogy
közelgett erkölcsi halálunkat a gyors feltámadás fogja követni. Az ő fellépéséből merítjük a reményt, hogy az önzés rendszere
nálunk haldokolni kezd s az önzetlenség
rendszere mind jobban kiemelkedik.
—y- —s.
= Párt vezér nélkül. A mult héten országszerte, különösen azok körében, kiket a politikai
események közelebbről érdekelnek a legkapósabb
beszéd tárgy egy rövidke kis levél volt, melyet
Ugrón Oábor a függetlenségi párt egyik frakeziójának immár csak volt vezére intézett a nevét viselő politikai párthoz, illetőleg annak jelenlegi ve
zőréhez, Barta Miklós országos képviselőhöz.
A levél rövid, de annál tartalmasabb s bepillantást enged azon sajátságos lelki állapotra, mely
az elveiért több mint negyed század óta bámulatos
enerzsiával, kiváló lelkesedéssel küzdő s eszméinek
diadalában még a legközelebbi időben is rendületlenül bizó pártvezér ajkaira a következő elkeseredett szavakat adja:
„Féléve már, hogy a politikai élet minden
terén visszavonulni kezdettem, mivel túlnyomó

részében romlott értelmiséggel és gyönge
néppel a függetlenségi alkotmányos barczát
diadalra vinni nem lehet."

Oly szavak ezek, melyekkel talán nem anynyira az ellenkező politikai hitvallásuakra, mint inkább saját pártjára mond lesújtó Ítéletet s melyek
származásának sokkal mélyebb indokai lehetnek,
mint azon keserűség, melyet a nagy férfiúnak a
közel múltban történt képviselő választások okoztak.
Ugrón Oábor a letűnt negyed században működött politikai alakok közül egyik legtalentumosabb,
lelkesedésben, erélyben és kitartásban igazán bámulatot keltő férfiú volt, kinek ha nem is egészen
váratlan, de a fentebbi elkeseredett szavakkal aposztrofált visszavonulása nem csak mindenkit meglep,
de különösen megdöbbentheti azokat, kik a függetlenségi eszmékért az ő zászlója alatt küzdöttek.
Az ó visszavonulása a csíkiakat is közelebbről
érdekli, a mennyiben köztudomásu dolog, hogy vármegyénkben a függetlenségi pártot ó szerveste s annak működését a legutóbbi időkig ő irányította.
Midőn konstatáljuk, hogy az Ugrón visszavonulása a politikai élet teréről határozott veszteség, reméljük, hogy a legközelebbi jövő meg fogja
világítani azt, a mi ezen visszavonulásban még most
talányszerü.

jobb, az ország egyik első leventéje, akinek viselt
dolgait mindenki ismeri Magyarországon, még a kis
gyerekek is.
Azért tehát mindenekelőtt fel kellett őt támasztanom. És ez a legkönnyebb. Már a szentírás
is megígéri, hogy ítéletnapkor mindenki feltámad,
nekem mindössze a dátumot kellett megváltoztatni.
Az ur hivatja Gábor arkangyalt (aki ezzel a
feltámasztási funkczióval már régóta megvan bízva)
és rendeli neki:
— Gábor, lemégy a trombitáddal és háromszor
egymásután belefújsz ott lent. Ma lesz az ítéletnap.
Gábor vidáman csapkodtatta meg a szárnyait.
— Megyek, uram.
— Jólfigyelj. Az első trombitaszóra feltámadnak azok, akik a hazáért meghaltak. Ok az
én kedvenczeim.
— Igen, nram.
— A második trombitaszóra feltámadnak az
öngyilkosok, mert ezekben jó szír volt, Oábor. Sok
érzékeny, nemes szív volt közöttük.
— Értem, nram.
— Most aztán vigyázz Gábor. Ha még a
föld nem népesül be nagyon, akkor harmadszor is
belefújsz harsonádba, mely fölhasítja a sírokat. De
ha a föld már tele volna, hadd el a h » r i n " , i l r trombitaszót.
Gábor arkangyal leszállott a parancscsal és
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Plébánosunk ugyanis nem engedi magát abban
= A postai közlekedés Csikmegyében a i
varat megnyílta óta határozottan rosszabb, mint az kapaozitáltatni, hogy az egyház tanács megalakítáelőtt, mikor még nem járt gőzös az Olt völgyén. sára a gyűlést a helyi szokásnak megfelelően oly
Azelőtt legfeljebb hónaponként egyszer-kétszer ma- módon hívja meg, hogy arról minden érdekelt érteradt el az egész posta, most azonban alig van hét, sülhessen és igy az ne titokban legyen megtartva,
melyen egyszer vagy kétszer hírlap és levél nélkül továbbá, hogy azon gyűlést arra rendelt közhelyen
ne maradna az egész megye lakossága. Ennek bi- és ne a saját szobájában tartsa meg, a honnan
zonyára vagy a budapest-brassói, vagy a brassó- — uti figura docet — a neki nem tetsző élesebb
gyimesi mozgó posta az oka, mert az képtelenség, kritikát kiutasíthatja. Nem kapaczitálható arra, hogy
hogy a fővárosban a hirlapkiadóbivatalok oly rend- ha a Mitrowszki-féle egyezségtói, mely szerint a
szeres késéssel adnák fel Budapesten az újságokat, gazdálkodással nem foglalkozó egyének, mint oszbogy hetenként többször is elmaradjanak azok a porások 32 kr kepét tartósnak fizetni, a változott
vonatról. Felkérjük tehát a postaigazgatóságot, hogy viszonyokra való tekintetből elakar térni, azt önfevizsgáltassa meg e rendszeres késés okát s vala- jüleg nem teheti, mert a fennhivatkozott egyezség
hogyan segítsen a bajon, ha máskép nem, személyzet eltörölve nem lévén, az ma is a kepe törvény s
szaporítás utján is, mert hisz végtére is nem az a annak ellenére nem lehet a 32 kr helyett a 10 frt
feladata a posta intézménynek, hogy a sok bevételt kepét kiróni; azon. a kepe törvény meghozataláig
zsebre rakja, de aztán a közönség érdekével sem- csak kölcsönös egyezség alapján lehet változtatni
mit se törődjön, hanem az, hogy a forgalmat pon- és akkor is a változtatás osak az egyezkedő személyeket terheli. Nem akarja megérteni, hogy a
tosan és gyorsan közvetítse.
hivatkozott szabály szerint kepementes nem pater
familiásokat, megkérdezésük nélkül és akaratuk elCsíkszeredai kepeBgy.
lenére nem vonhatja kepefizetés alá, hogy ninos
Sajnosan ismert és nagyon is bonyolult hely- joga válogatni a szabad stóla és a kepe között és
zetet teremtett Csik-Szeredában a hivatalnok és a kettőt egyszerre semmi esetre sem alkalmazhatja ;
tisztviselő osztálylyal szemben a kepe kiróvás és és végül, hogy azokat, a kik egy községben már
rendes kepefizetők, Csik-Szereda városában is megfizetés ügye.
A város nyomorult pénzügyi viszonyok közt róni nem szabad.
levén, a kepemegváltás csak a távol jövő zenéjét
Maga az egész eljárás, a mit a kepekivetés
képezi. Ilyen viszonyok közi a róm. kath. plébákörül
követ, annyira szabálytalan, hogy az nevetnos jövedelmét a hívektől közvetlen beszedendő
panaszos kepe kellene hogy szolgáltassa. A kepé- séges volna, ha az azáltal érdekeltekre nézve az
nek ilyen alakban való szolgáltatása még a leg- elkeseredésig boszantó nem lenne. Megalakítja ugyanis
nyomorultabb falnban is nagy nehézségekkel küzd, maga a plébános az általa kinevezettekból a kepeannál nehezebb a helyzet egy ilyen városban, hol kivető bizottságot tetszés szerinti tagokból. Igy tea kepe összegének egy nagyon is tekintélyes részét hát maga veti ki saját kepéjét és bíráskodik saját
a mindennap jövő-menő tisztviselő és hivatalnok ügyében. Hogy milyen ez a kivetés, eléggé illusztrálja az, hogy a természetben kepézőket a falusiak
osztály kellene hordozza.
Évek óta forrik és mérgesedik ez az Qgy által fizettettek kétszeressé vel, a tisztviselőket és
Csik-Szeredában, a nélkül, bogy valamelyes jó hivatalnokokat hopp egyaránt 10—10 frttal rója
szándékn, békés megoldás módját találnák ki, akár meg. Ezen kivetés ellen a legújabb gyakorlat szea helyi hatóságok, akár a püspöki hivatal, avagy rint az egyháztanácshoz van helye a felebbezésuek.
Az egyháztanácsnak újból tagjai a kepekivető bimaga a kultusz minisztérium.
Az évről-évre megujuló panaszok és felebbe- zottság tagjai, elnöke pedig a plébános.
zések njból és njból felszínre hozzák ez figyet a
A következő felebbezési forum a püspöki hanélkül, hogy megoldanák, a minek aztán az a saj- tóság, a melyet újból a plébános informál az ügynos eredménye van, hogy a plébános a hivatalnok nek felterjesztése alkalmával, ezen informácziótól
osztálytól alig kap valami kepét, mert azt önként ott sem láthatják az ügyet világosan, hanem ott is
kevesen fizetik meg, a törvényes uton való frl- a plébános szemüvegén át lesz az elbírálva, a mint
bujtásia pedig hiányzik a törvényes alap.
a gyakorlat mutatja. Igy tehát a plébános háromÉvek óta számtalan felszólalás jött ezen szor ítélkezik ugyanazon ügyben, a mely egyszerügyről a szerkesztőséghez; de megvalljuk az smind saját ügye is.
igazat — bármi közérdekűnek is látszott az ügy,
Erről eszem&e jut egy anekdota egy községi
nem akartunk vele foglalkozni; mert azon hitben
voltnnk, hogy ez is, mint annyi sok más kényes bíróról, a kiről azt mondják, hogy egy ülő helyében
kérdés, a társadalom mindennapi szűrőjén át, a — bírói széket ülvén, — első-, másod- és harmadmaga rendes kerékvágásába zökken, fiz azonban fokú ítéletet mondott a megítélendők felett.
ngy látszik nem következik be.
A minden évben megujuló szabálytalan eljáAlább közlünk egy felszólalást azért, hogy rással és zaklatással csak a híveit keseríti és idefelhívjuk az illetékes tényezők és hatóságok figyel- geníti el magától a plébános ur egy fillér anyagi
mét arra, hogy végre-valahára találják módját az
ügy rendezésének, mert ezt tovább elhallgatni sem haszon nélkül; mert vagyoni kérdésről lévén szó,
nekik, sem a sajtónak nem lehet, sőt nem szabad. nem kap bíróságot, a mely az ilyen szabálytalan
ítéletet végrehajtaná, pedig híveinek nagy részénél
A nélkül tehát, bogy mi a felszólalásban fog- nem maga a kepefizetés kérdése szüli az elkeserelaltakkal magunkat azonosítanék, vagy pro és dést, mert kepét fizetniök kell bármely egyháznál,
kontra állást kívánnánk foglalni,
adjuk az alábbiakat. melynek kebelébe lépnek át, hanem elkeseríti az
*
erőszakolt eljárás, a melylyel, mint egy középkori
Csik-Szereda város intelligens köreiben moz- kegyúr, parancsol rá az értelem nélküli jobbágyokra.
galom indult az iránt, hogy annak számos tagja a
A Mitrowszki-féle 1804-beli szabályzat, az akróm. kath. egyház kebeléből a református egyházba
lépjék át. Ezen mozgalomra a helybeli plébános ál- kori katonai, polgári és egyházi hatóságok közös
tal a kepe kiróvásának módozataiban évek óta foly- megállapodásán alapuló egyezség, a mely csak rendes törvényhozási uton változtatható meg, s a mig
tatott erőszakoskodás szolgáltatja az okot.
ez be nem következik, az előtt mindenféle hatóságfejet kell hajtania. Avagy a plébánosnak köhozzáfogott a munkájához. Trombitáját szép piros nak
telessége, hogy békés egyezség utján keresse híveiszájához emelte és fujjantott egyet.
vel az érintkezési pontokat s magáról elhárítani egy
figy láthatatlan kéz megfogta és egy hang ilyen törvénytelen állapot ódiumát.
mennydörgő:
— Állj meg, hiba történt! Néhány ezer évvel
eltévesztettük a számítást. Hagyj abba mindent, a A m e g y e i k S s I g a i g a t á s l b i s e t U & g
Bléséról.
világ még tovább marad.
Gábor leejté a tromibitát ijedten, de már késő
C s i k-S • e r e d a, január 10.
volt, a kürtbe lehelt első félhangra feltámadtak
Vármegyénk közigazgatási bizottsága havi renZrínyi Miklós és társai és mintha az egész termédes ülését Mikó Bálint főispán ur elnöklete alatt
szetes lenne, vígan megindultak Dombovár felé, Buma tartotta a tagok kellő számú részvétele mellett.
dának.
Elnöklő főispán ur az uj év alkalmából a bizottság
Igy támad tel Zrínyi a gondviselés egy téve- tagjait üdvözölvén, a gyűlést megnyitotta s felhívta
déséből és igy keveredik el bajnoki erényeivel és a bizottság előadó tagjait, hogy a mult évi közigazszokásaival a mi társadalmunkba.
gatás állapotáról fölterjesztendő évi jelentéshez a
Ez a történet a praeludiuma. Nagyon furcsa szükséges adatokat a jövő havi bizottsági ülésig
lesz az, de csak a formájában. A magja lehetne adják be s egyúttal javasolta, hogy az eddigi gyavezérczikk is. Szóval a jelenlegi politikai és társa- korlat szerint az évi jelentés összeállítására az aldalmi viszonyokat, a képviselőházat, a modern ins- ispán elnöklete alatt egy albizottság küldessék ki,
titucziókat akarja rajzolni, hanem a Zrínyi Miklós mely javaslat folytán a bizottságba kiküldettek:
egyéniségén keresztül.
a főjegyző, tisztiügyész és közgazdasági előadó.
Zrínyi köztünk átélt viszonytagságai és kaFelolvastattak azután a szakelőadói jelentesek
landjai lesz tehát „Az Uj Zriuyiász" tartalma,
melynek közlését az Országos Hírlap az uj évvé] az általuk képviselt közigazgatási ágak mult havi
kezdi meg. Szóval kész a mese, ki vannak kompo- forgalmáról melyek különös fontossággal biró moználva a részletek és már csak olvasók kellenek zanatokat nem tartalmazván, tudomásul vétettek.
hozzá.
A gyűlés további folyamán előadott ügyek közül megemlítjük a következőket:

2. « á m .
Kereskedelmi miniszter urnák abbeli körrendelete, hogy a pénzintézeteknél elhelyezett tőkék után
az 1888. évi VII. t.-oz. 1. és 2-ik §-sában foglalt
rendelkezések értelmében fizetendő tökekamat és
járadékadók után útadó nem vethető ki, tudomásul
vétetett s az útadó felszólamlást bizottságnak mihez
alkalmazkodáa végett kiadatni határoztatott.
Molnár Lajos pénzügyigaigató ismételten harmadikszor s most már a maga részéről hozta javaslatba Csik-Szeredában egy dohány különlegességi
árudának felállítása iránt ujabb felirat küldését, bemutatván egyúttal a szeredai dohány nagyárusboz
utalt összes kisárusok 1894—1806. és 1896. évi
dohányforgalmát, mely szerint az elfogyasztott dohánymennyiség értéke ezen körletben — hová a gyergyói községek nem tartoznak — 1804-ben 07,907
frt, 1806-ben 124,312 frt és 1896-ban 184,686 forintot tesz.
A javaslát különösen kiemeli a szeredai dohány nagyárudának évról-évre fokozodó forgalmát,
a melylyel sok más, különlegességi árudával összekötött dohánytőzsde nem versenyezik, kiemeli továbbá a megyének világhírű ásványvizeit, fürdőit,
melyek a már megnyílt s rövid idő alatt megnyitandó gyimes-romániai vasút összeköttetés alkalmával
nagyban lesznek látogatottak idegen személyek részéről s az igények fokozódásával a forgalom is
feltétlenül élénkülni fog, végül kiemelte azon ellenvetés tarthatatlanságát, mely szerint Csikmegye fogyasztó közönsége a vasúti közlekedés megnyíltával
a szomszéd Udvarhelymegye székvárosában fennálló
árudából könnyen beszerezheti dohánykülönlegességi
szükségletét. Az igy kellőleg megokolt javaslatot a
bizottság is magáévá tévén, a pénzügyigazgató által
szövegezett ismételt feliratot a pénzügyminiszterhez
fölterjeszteni határozta.
Gyergyó-Remete község az erdőrendészeti bizottságnak azon határozatát, melylyel erdőrendészeti
áthágásért 20 frt pénzbirsággal sújtotta, megfelebbezvén, a folyamodás a földmívelésügyi miniszterhez
fölterjesztetett.
A kerületi állami anyakönyvi felügyelő javaslatára Gyergyó-Csomafalvába Qyörgy Jánosnak anyakönyvvezető helyettessé való kinevezése belügyminiszter urnái javaslatba hozatott.
A Kászon-Altiz, Féltíz és Impér községekből
alakított, 3360 lelket számláló anyakönyvi kerületben, minthogy a helyettes anyakönyvvezető is állásáról lemondott, a körjegyző pedig mint anyakönyvvezető előbbi hivatalával járó teendőit kettős megbízatása miatt ellátni képtelen: egy segédjegyzői
állásnak az anyakönyvvezető helyettesi teendőkkel
kapcsolatosan való szervezését kimondó képviseleti
határozat belügyminiszter urboz azon kéréssel határoztatott fölterjesztetni, hogy a segédjegyzó, mint
helyettes anyakönyvvezető fizetéséhez évi 200 frttal
az állampénztár terbére hozzájárulni méltóztatnék.
Csik-Szentmárton község képviselő testülete
és iskolaszékének azon kérése, hogy Péter Balázs
és Márton László elemi népiskolai tanítók fizetése
az állami pénztárból 400—400 frtra kiegészíttessék,
vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz ajánlólag
fölterjesztetni határoztatott.
Ezek s más kevésbbé fontos ügyek letárgyalása után a gyűlés '/a 12 órakor véget ért

T i l f Ü O I .
F é l é v i vizsgálatok.
A csik-somlyói róm. kath. tanítóképző-intézetben a folyó tanév első felében tartandó vizsgálatok
rendje :
Január 24-én hittan, ének és zene (orgona,
hegedű) I., II., III. oszt
26-án nevelés- és módszertan I., II., III.; földrajz I.; történet II., III.; alkotmánytan ül. oszt.
27-én magyar- és németnyelvtan I., II., ül. ;
természetrajz I., II.; természettan és vegytan III. oszt
28-án mennyiségtan I., II., III.; gazdaságtan
III.; testgyakorlat III. oszt
20-én a magántanulók írásbeli vissgája.
31-én a magántanulók szóbeli vizsgája.
Február 1-én osztályozás; 2-án kihirdetés ;
3-án a II. félév megkezdése.
Az igazgatósig.

Melléklet a „Csiki Lapok" január 12-iki 2-ik számához.
tartozik s a működés csak ott engedhető :meg
hol a sertéseken ragadós betegség nem uralkodik.
A „Csiki Lapok" első évnegyedére
A miniszteri rendelet a szabályok elleni vétséget
előfizetést nyitunk az eddigi előfizetési árak
vagy mnlasztáBt kihágásnak minősiti s az illetőt
mellett:
100 frtig terjedhető büntetéssel rendeli Bujtani.
— Farsang. A csíkszeredai ipartestület saEgész évre
8 korona (4 irt.)
át
házalapjának
gyarapítására folyó évi február hó
Félévre
4 korona (2 frt.)
1-én
p
„Csillag"
vendéglő nagytermében zártkörű
Negyedévre
2 korona (1 frt.)
táoczmulatságot
rendez.
A mindig sikerülni szokott,
Külföldre: 12 korona (6 frt.)
kedélyes mulatságra előre is felhívjuk a közönség
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (elfigyelmét. — A g y e r g y ó a l f a l v i o l v a s ó k ö r sakérjük azokat, kik az előfizetési dijakkal hátját színpadja díszletei gyarapítására 1898.janár hó
rál^kban vannak, hogy a hátr&lékos ösz15-én (szombaton) Kiss Jakab nagytermében maszraegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab
kos féllérestélyt rendez, a következő műsorral: 1.
Márton könyvkereskedése) beküldeni szívesNyitány, előadja a helybeli zenekar gyergyószentkedjenek.
miklósi zenészekkel kiegészítve. 2. Maszkok megA. „ O s l k l X j S i p o l E "
jelenése — (remek látvány!. .) 3. Táncz! Tánczl
tzerkeezUje és kiadója.
és Táncz! Beléptidij: 1 korona. Felülflzetések köszönettel fogadtatnak. Kézdete pontban 8 órakor
— Szilveszter-estély. A gyergyó-sztmikk ü l ö n f é l é k .
lósi Korcsolya-egylet saját pénztára gyarapítására
— Gazdasági tanitások. A inult hétfoly özv. Laureuczy Jánosné nagytermében a mostani
— Eljegyzés. Csikszentkirályi özv. O ál
Endréns kedves és bájos leányát I r é n k é t a na- tán tartott gazdasági tanításokat C s i k-C s a t ó- Szilveszterkor is megtaitota szokásos estélyét, melypokban jegyezte el 8 z A c s Elemér szerdahelyi s z e g e n 06 ember, C s i k-D e 1 n é n 78 embernek szép sikere valóban méltó a feljegyzésre. A
hallgatta a legnagyobb figyelemmel. Dicsérettel em rendezőség semmi fáradságot sem sajnált, hogy
erdész.
litjük fel, hogy a tanításokon mindkét helyen részt- biztosítsa az eredményt s a közönség érdeklődését.
— Eákövö. Dájbukát Jakab m. alszámvevő
És elmondhatjuk, hogy egyik sem csalódott. A fávettek a lelkészek, a tanítói kar és a községi elől radozást nagyon szép siker, az érdeklődést és részfolyó hó,9-én Braaaóhan nőül vette Merza Annát,
járóság.
vételt pedig minden részletében élvezetes és kedözv. Merza Qergelyné leányát. Sok szereneaét^kiváves mulatság jutalmazta. Programmul a Somosy
—
Buosu-estély.
Vértes
Lajos
gyergyó
nunk aa nj párnak !
Nagymulatót varázsolták elő kedves kiadásban. A
sztmiklósi polgári iskolai tanár a ditrói állami pol- szereplök gondos előkészülésről tanúskodó előadás— u t b i z t o s kinevezés. Vármegyénk fő- gári iskolához igazgatónak neveztetvén ki, eltávohü alakítással s áldozatot kívánó jelmezzel oly
ispánja az alcsiki területen hosszabb idő óta be- zása alkalmából Gyergyó-Szt-Miklós társadalma sal,
előadásokat mutattak be, melyekről mindenki dicséréttöltetlenül álló ntbiztoai állásra karczfalvi Gídró szeretetét és becsülését nagyon szép ovációban fe- tel emlékezhetik meg. A szép és kedves estélyről némi
Mihály nyugalmazott csendőr őrmestert, mint jezte ki. A távozó igazgató tiszteletére uj év első képet nyújt a műsor, melyet a következőkben közkiazelgált és igazolványnyal ellátott altisztet ne- napján Dendynk Rudolf nagytermében bankettet lüuk. 1. Noé bárkájának énekkara. 2 Röntgen
tanár mutatványa Kis József ur által. 3. Miss Rövezte ki.
rendeztek ismerősei, barátai és kartársai. Mintegy merilla magánénekesnő fellépte. (Römer Ilka k. a.)
— Tisztviselők választása a városnál. 70-eu gyűltek össze, kik mindnyájan a legszivé 4. Gyurkovits leányok első ranga nemzetközi lánFolyó hó 8>á» délelőtt , a városi képviselő testület lyesebb módon búcsúztak el a távozótól, ki 22 czosnök fellépte. (Több kisasszony.) 5. Piritta és
Becze Antal alispán elnöklete alatt a városi orvosi, évig munkálkodott közöttük. Legelőször Ferenczy Ninetta páratlan spanyol tánczosnök fellépte (Lázár Piroska, Lázár Ninuska k. a.) 6. Dávido Stepénztáraoki és gazda-tanácsosi állások betöltése Károly kerületi foesperes szép szavakban tolmá- fano
állatszelidítö mutatványai Tom nevű elefántvégett tisztújító széket tartott. Az alispán megnyit- csolta az egybegyűltek és az egész község osztat- jával. (Dávid István és if. Lázár Gyula.) 7. Androni
ván aközgyűlést, a jelölő bizottságba két tag ki- lan szeretét és jó kívánságát. A búcsúzó meghatott Melikov müénekes magyarosított kupiéi. (Mélik
küldésére hivtafel, s a maga részéről Mihály Fe- hangon köszönte meg a kitüntetést s a szép ünne Andor.) 8. Olasz népénekesek vendég fellépte (Töbrenci és Nagy Imre-bizottsági tagokat hivta meg pély, mely — a mint magát kifejezé — legszebb em ben.) Ezután táncz következett; a műsor alatt pea teremben remek bufiet volt szép kisasszonya bizottságba. A közgyűlés Nagy Sándor és Már- léke lesz életének. Mint e szép bucsulakoma is dig
kák szervirozása mellett. Az estély 450 frtot jöton Dávidot választotta. A jelölő bizottság vissza matatja, Gy-Szt-Miklós szeretete és becsülése kiséri vedelmezett.
térvén a terembe a városi orvosi állásra jelölte dr. a kinevezett igazgatót uj állomására.
— Szülészet. Ágh Aladár színtársulata az
Filep Sándor, mint egyedüli pályázót. A pénztá;
— Üdvözlő felirat Köllő Miklós mű- országnak a túlsó szélérél, Csáktornyáról, Gy.•oki.állásra jelöltettek: Antal A. Pap János és
vésznek. A gyergyói tanuló ifjúság annak idején Szentmiklósra jött, hol f. hó 9-én a Laurenczy-féle
Vargyaa István, a gazda-tanácsosi, állásra pedig
igen szép számban vett részt a Segesvárt felállított nagyteremben megkezdette előadásait. Thália papGecző Élek. Dr. Filep Sándor és Gecző Elek mint
Petőfi-szobor leleplezésének üunepélyén s a dalki- jai hosszú vándor utat tették meg azon reményegyedflli jelöltek, egyhangúlag kijelentettek, a pénz
rály iránti kegyeletének jeléül babér koszorút tett ben, hogy Gv.-Szentmiklóson pártolásra találnak.
tárnoki állásra pedig szintétr egyhangú választásra
a szoborra. Ezen alkalommal csodálattal szemlélte A társulat jól van szervezve, törekvése komoly s
ajánltatván Antal A., mintán szavazást senki sem
a szobrot, mint a művészetnek egyik ritka reme- a műsora vonzó. Bemutató előadásul a „Leszámokért, 0 szintén egyhangúlag választatott meg. A
két és büszkeséggel gondolt arra, hogy e remek lást" Géczi István népszínművét adták összhsngzó,
gyűlés és választás a legszebb rendben folyt le.
müvet Gyergyónak nagyhírű szülöttje : Köllő Mik- élvezetes előadással. Közelebb színre kerülnek
— Halálozások. Róth Albertnó gyergyó lós művész lángesze alkotta. Ezen érzelmeket ugy „Trylby", „Gyimesi vadvirág".
tölgyesi gyógyszerész neje Kedves Erzsébet, Kedves akarta megörökíteni és kifejezésre juttatni, hogy
— Élelmes fuvaros. György Ignácz háTamás nyug. járáabiró leánya e hó 3-án hosszas a művészhez üdvözlő felirat küldését határozta el. romszékmegyei nyéni szappankereskedő egy magát
szenvedés után elhányt. Temetése e hó 4-éa nagy Az érzelem hangján megf' >•.'. aazott s tartalmi és Csutak István csikrákosi illetőségűnek nevezett
részvét mellett történt. Halálát félje s két kis árva alaki szépségben gazdag leliratot egy csinos kivi- fuvarost szappan szállításra Háromszéken felfogadgyermeke siratja. Nyugodjék békében I — Mint rész- telű albamba foglaltatta s így juttatta a művész ván, együttesen megérkeztek mult hó 27-én Kávéttel érteaülfink, csik-csatószegi Györffy József f. kezéhez. Az albumot lucze Elek kolozsvári könyv- szon-Altiz községbe, hol magukat Bodó Antalhoz
hó 11-én reggeli 4 érakor rmegszünt élni. A család kötő művészi ízléssel készítette. Pulsátor Rezső a beszállásolták. A kereskedő czélnál lévén, fuvaroa kővetkező gyászjelentést bocsátotta ki : özv. czitnlapra a szobrot, a szöveg lapjaira a díszíté- sát kifizette, elbocsátotta, a láda szappant pedig
Györffy Jócaefné szül. Tankó Katalin, Györffy Ignácz seket rajzolta remek ecsetével; Haida György Bodó sütőházába behelyezte s az ajtót bezárta.
és neje Ugrpş Etelka, Györffy Róza férj. Csató Já- pedig gyönyörűen leírta az üdvözlő irat szövegét. A fuvaros eltávozása után azonban egy kis idő
nosné, Györffy Sándor és Györffy Gyula s neja Olay
— Jótékonyozélu előadás. Folyó év Ja- múlva észrevették, bogy a bezárt sütőajtó nyitva
Leona és gyermekeik: Tivadar és Pálma szomorúan nuár hó 2-án este a gy.-alfalvi róm. kath. elemi van, valamint azt is, bogy a láda fel van törve.
tudatják, hogy calk-caatószegi G y ö r f f y J ó z B e f leány iskola tanító testülete által a szegény tanulók Erről a csendőrséget a káros értesítvén, ezek a
életének 72-i,k évében folyó hó 11-én reggeli 4 órá- javára rendezett előadás fényesen sikerült. Masz- gyanúval terhelt fuvaros után indultak, kit Altiz
kor megazfint élni. A boláogult hült tetemei 1698. laghi F. „Két Karácsonyest" cziraü darabja került és Újfalu községek között utói is értek s 9 rnd
január 13-án d. u. 3 órakor fognak a caatószegi színre. Elismerés illeti Fabry J , Kopacz M., Olajos szappant nála megtaláltak s bár a fuvaros kilétét
sírkertbe elhelyeatetai; lelkéért pedig a gyász- M., Kajtár A. kisasszonyokat és Ávéd Irénkét, kik eltagadta, a csendőrök által a szentmártoni járásistentisztelet január 14-én fog az Egek Urának be- a szegény gyermekek háláját érdemlik, mert 20 bíróságnak a lopott tárgyakkal együtt átadta, de
mutattatni. Nyugodjék békességben I Csik-Caatószeg, frtot kerestek njévi ajándékul sikeres szereplésük- hogy sikerült-e magát a lopott szappannal tisztára
]898. januâţ, Ll-énkel. Farkas M. k. a. czimbalmazott. Pál A. sza- mosni, arról mit sem tndunk.
— Jutatömdtt* n y e r t kdaség. A ffildmi- valt s mindnyájan tapsviharban részesültek.
— Tömeges tüzeset Gyergyóban. A
velési miniszter Csik-Zsögöd községet a „Kövesol— A sertéskezelés szabályozása. A csendőrség eseményi jelentése 6 tűzesetről számol
dal" nevfl dülőbenteljesilett erdősítésért 100 arany földmivelési miniszter a sertéskezelés (iniskárolás) be deczember haváról, melyek Gyergyó vidék küfrank jatalomdijban részesítette.
keresetszerü gyakorlását szabályozandó, közelebb- lönböző községeiben részint szándékosan csalási
— Kérelem. Lapnnk vidéki dolgozó társait ről elrendelte, hogy az azzal foglalkozni kívánók czélból, részint vigyázatlanságból történtek. A mint
kéijllk, hogy a körükben fennálló társadalmi moz- tartoznak a vármegye alispánjától igazolványt konstatálva lett remetei Balázs Józsefnél 892 frt
galmakról mindig a z o n n a l értesítsenek néhány kérni ki. Ezen igazolvány csak oly béreidnek ad- 92 kr és Péter Imrénénéi 50—60 frt értékű takarmány égett el mnlt hó 5-én és 8-án, melyek bizsorban s ne ţxntân napokkal vagy hetekkel irják ható meg, a ki ezen foglalkozásbani jártasságát
tosítva lévén, minthogy azokra szükség nem volt
állandó
lakhelye
szerint
illetékes
állami,
vármemeg azokat husMdálmaa •MdAsltásokban, melyeks jóáron értékesíteni nem lehetett, illetők szándének hasznát ugy sem vehetjük. Kik időnkint leg- gyei, illetőleg állatorvosi oklevéllel ellátott községi, san gyújtották fel, hogy az értéken felül biztosívagy körállatorvos bizonyítványával igazolja. Mialább ilyen aer^ 1 Mztanéajekkel fel ntfm keresik
előtt a herélő működését valamely község terüle- tott összegeket a biztosító társalattól megkaphaslapunkat, á tisztelet példány küldését a kiadóhivatén megkezdi, a községi elöljáróságnál jelentkezni sák. Ugyancsak remetei Antal Istvánnak deczem.
tal beszünteti.

Előfizetési felhívás.

— A usik-szeredai kaszinó folyó hó 6-án
tartotta ez évi közgyűlését Becze Antal elnöklete
alatt, melyen a tagok szokatlanul nagy számban
voltak jelen. A közgyűlés legnevezetesebb tárgya az
Uj alapszabályok megalkotása volt, melyet Nagy
Imre a körnek jegy zóje dolgozott ki és terjesztett
eló. Az alapszabályok behatóan megvitattattak és elfogadtatván megerósités végett a belügyminisztériumhoz felterjesztetni batároztattak. Az uj alapszabály
sok lényeges uj intézkedést foglal magában a kaszinó jövőjének biztosítására. Az uj alapszabályok
megerősítéséig a régi tisztikar újból megválasztutott
a pénztárnokon kívül, kinek helyére Bitay Béla
választatott. A tagsági dijak folyó év január 1-töl
8 frtra emeltettek fel. Elhatároztatott egy tekeasztal
beszerzése és szolga felfogadása stb. Ugy látszik
hogy a kaszinó uj helyiségében egészen uj élet kezd
felpezsdülni s rövid időn a kaszinó csakugyan az a
társadalmi intézmény lesz nálunk is, mint a minek
lennie kell.

c s í k i
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ber 9-én, felügyelet nélkül hagyott 3 kis gyermeke
okozott tüzgerjesztés által 277 frt értékű kárt;
Ditréhan a Csibi Gábor árráinak deczember 16-án
Siklödi Józjef Elek csavargó 11 éves fia szí varo
zás által gynjtotta föl csűrét s okozott 207 frt
kárt. Borszéken deczember 22-én Bogdán Mártonnak éget le házafedele, sertés óla és 8 darab szárnyas állatja 260 fit értékben, mely tüzeset gonlanságból származott. Domukon Kinda Jánosnak
égett el deszember 11-én nyári konyhája s külön
böző gazdasági eszközei 25 frt értékben.
— Lapmik t. olvasói figyelmét felhívjak
Teatscb B. József lapank mai számában megjelent
hirdetményére.
— Haszonbérbe adó. (Esetleg üzlet vezetőnek százalékra kiadó). Iö98 május 1-töl egy
jól jövedelmező vendéglő üzlet teljes felszerelésselHol? megmondja a kiadóhivatal.
Szerkesztői

-&zeuetel£.

K. J. Aktuális közleményekkel ugy cl vagyunk
halmozva, hogy a legjobb akarut mellett is, csak később
térhetünk rá a szép beszédre.
K. M. A nevelő-intézetet kérjük egy közleményben bevégezni. Politikai pártállást foglaló közleményeket — programmnnk értelmében
nem közölhetünk.
Hidegh Pista. Olvan ostobaságokra nem szoktunk
válaszolgatni. Yrigyázzon, mert a revolver visszafelé talál elsülni s a Hidegh Pista szobrát, ha fel nem is állítjuk, de olyan szépen megírja valaki, hogy más is rá
fog ismerni. Akkor majd kihámozhatja belőle a tanulságot az olyan kofalélek.

^ l a d . ó űzesaet.
Csató Béla Selyp. Előfizetve lett a

küldött ösz-

szeggel 1897. végéig.

Polgári olvasókör Ditró. A két frtot vettem,
mely összeggel 1897. ápril 1-től szept. végéig lett előfizetve, s 1 frt hátralék maradt még 1897-re.
Bosdís Antal Verestorony. A küldött 2 forintot
1897. jul.—decz. hátralékba irtain.
Smentkirályi István Déva. Előfizetése 1898. raárczius végén jár le.
K. J . Kiskapus. A 2 frtot vettem, 1897-re még 2
frt a hátralék.
K O X G 4 Z D A 8 Í G én I P A R .
A gazdasági rendszerekről.

2, Hzám.

l a p o k

minden haladásnak ós gazdasági helyzetünk
jobbra fordulásának a tagosítás az alapja. Ezt
feltételezve láttuk milyen gazdasági rendszernek volna helye vidékünkén. A tapasztalt és
kitünó mezőgazda Sporzon azt mondja, hogy a
hűvösebb, nedvesebb éghajlatú hegyi tájakon a
fölmivelósre kevés a tér, de dus és biztos fiinövekedés: miért is itt az állattenyésztési rendszer
fejlődött ki. Ebben a tapasztalat is megerősít,
mert vidékünk a szemtermelésre nem alkalmas,
de igen a takarmány termelésre, a mely az állat
tenyésztés alapja. Vidékünk nem csak az éghajlati,- talaj- és fekvésbeli viszonyainál fogva, hanem közgazdasági, továbbá a népesség anyagi és
szellemi körülményeinél fogva is az állattenyésztési rendszerben való gazdálkodásra van utalva.
Ezen rendszerben különböző üzem-alakokkal találkozunk, melyek a különböző országok és vidékek sajátságos viszonyiból fejlettek ki. Így van:
legelőváltóforda és takarmányforda csoport. Mind
kettőt szükséges megismernünk, hogy tudjuk,
melyiket lesz jobb alkalmazni gazdaságunkban.
A legelő váltó gazdasági rendszerről szólva:
szükséges először is a forda fogalmát megismernünk. Ha pl. azt mondjuk, hogy valamely gazdaságban négyes fortla van alkalmazva, akkor tudjuk, hogy azon birtokon a szántóföldek 4 táblára
osztva s mindenik táblába csak a negyedik évben
vetjük azon növényt, melyet ez évben termesztettük benne, továbbá tudjuk azt is, hogy ott
csak négyféle növény vettetik és azt, hogy ezen
növények hogyan következnek egymásután ugyanegy táblában. Igy:
A táblák

Az év, melyben vetjük a növényt
1897 | 1898 | 1899 | 1900 j 1901

I-SŐ

Burgonya

számA

»

Arpa

Lóhere

Buza 1
1 gonya
BurArpa
gonya

II.

Arpa | Lóhere

Buza

III.

Lóhere 1 Buza

Burgonya

Árpa

Lóhere

IV.

Buza I
; gouya

Árpa

Lóhere

Buza

!

Ezt röviden csak igy szoktuk jelölni: 1.
Burgonya. 2. Árpa. 3. Lóhere. 4. Buza.
A Legelóváltófordák, mint nevük is mutatja
azok, melyeknél egy táblában bizonyos ideig gabonát termelünk, de azután azon tábla 1—2 évig
legelőnek hagyatik.
Puskás Jenő.

E lapok a maitkori számában emiitettem,
hogy a talaj termóerejének fentartását többek
között a helyes gazdasági rendszer által érhetjük el.
Nincs a termelési vállalatok között egy se,
a mely annak kezelőjétől annyi körültekintést,
értelmet és számítást igényelne, mint a mezőgazdasági üzlet. Nem szükséges ezt bővebben részletezni, mert azt e lapok m. évi 8-ik számában
eléggé kimutattam.
Minden gazdának az a törekvése, hogy földjéből—annak kizsarolása nélkül—a lehető legtöbb jövedelmet nyerjen, vagyis hogy a gazdaságba befektetett pénze (a vett földek, állatok,
épületek stb.) után tisztességes kamatot húzzon
és az egyik-másikra kiadott (napszámos, cseléd,
vetőmagra stbre) pénzét hiánytalanul visszakapja.
Hogy ezt elérhesse, kell hogy bizonyos rendszert
kövessen gazdálkodásában, a melyhez a fentieknek
helyes arányát szabja. Ezen rendszer csak ugy
állapítható meg, ha minden egyes gazdaság fóldirati. éghajlati, domborzati, talajbeli és tájvjszonyai, valamint az ország politikai s a vidék társadalmi, népességi, közlekedési, kereskedelmi, hitel - és pénz viszonyai, az illető gazdaság tényleges
üzemi és kultur állapota, végre a tulajdonos vagyona s értelmisége szigorú figyelembe és számításba vétetnek. Minthogy pedig ezen viszonyok
igen különbözők és változók még ugyanazon országban is; ebből következik, hogy egy föltétlenül legjobb és minden helyre egyaránt jól alkalmazható gazdasági üzemrendszer nem létezik és
nem is gondolható. A vidékünkén lévő két nyomásos gazdasági rendszer tarthatatlan, a gazdálkodás ily rendszer mellett határozattan nem
fizeti ki magát. De hogy egy helyesebb és jobb
rendszert lehessen életbe léptetni; mely mellett
gazdálkodásunk a nélkül, hogy földünket kizsarolnék; jövedelmezőbb legyen egy elkerülhetetlenül szükséges és ez — a tagosítás. Mulhatlanul
szükséges keresztül vinni a tagosítást, ha azt akarjuk, hogy egy jobb kor viruljon gazdáinkra I A
tagosítás nélkül hiában küzdünk meg minden körttlménynyel; hiában számitjukjiogyan jobb, mert

|

FŐMUNKATÁRS GYEKGYÖBAN:
V É R T E S
L A J O S .
FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTULAJDONOS:
GYÖRGY JAKAB MÁRTON.

KÖZÖNSÉG
KÖBÉBŐL.*)
Azon kászonalcsikí tisztelt polgártársak és
és nemes érzületű polgárnők, kik csik-szentmártonon való tartózkodásom ideje alatt, bizalmakkal és
pártfogásokkal megajándékozni szívesek voltak, kiktől azonban, idő .hiányában, személyesen el nem
búcsúzhattam; fogadják ezúton nagyra becsűlésem
őszinte kifejezése mellett, hálás köszönetemet, a csekélységem iránt tanúsított jó indalatokért.
Kelt Csik-Szeredában, 1898. január hó 12-én.

Dr. Berger Leó.
•) E rovat alatt megjelentekért semmi felelőssége
nem vállal a
Szem
MEGHÍVÓ.
XV. évi

rendes közgyűlését
Csik-Szeredában, ie98. febraár 2-án
délatáu 1 órakor kezdődőleg az intézet helyiségében fogja megtartani, melyre a t. részvényesek
meghivatnak.

-GS©
Tárgysorozat:
1. Igazgatósági jelentés és zárszámadás beterjesztése.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. A felmentvény megadása iránti határozat.
4. Igazgatóságnak az alaptőke felemelése
iránti javaslata.
5. Az alapszabályok módosítása.
6. Csedő István ügyvéd kérése illetékek kifizetése iránt.
7. Igazgatóság indítványa a tisztviselők fizetésének felemelése iránt.
8. Indítványok.

Az alapszabályok 20-ik §-iínak kivonata.

A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú
által aláirt felhatalmazással ellátott megbízott által —
kinek azonban részvényesnek kell lennie — gyakorolható.
Nő részvényesek csak felhatalmazott által, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottjai által gyakorolhatják
szavazati jogukat; ez utóbbi esetnél nem kívántatik,
hogy a megbízott részvényes legyen.
Azon részvényesek tehát, Kik 1898. január l-ig az
intézet rószzény könyve szerint, mint ilyenek igazolva
voltak, a fentebbi módon szavazati jogukat - részvénybemutatás nélkül — gyakorolhatják.
A csíkszeredai takarékpénztár részvénytársaság igazgatósaga nevében:
Csik-Szeredában, 1898. január 7-én tartott ülésből

Lázár Domokos,
elnök.

Dr. F e j é r Antal,
ügyész-titkár.

Hirdetmény.

Csik-Taplocza község határában mintegy 27
katasztrális hold területű szántó és kaszálókból
álló s jelenleg tagosítás alatt lévő birtok szabad
kézből eladó. A birtok megtekintése után ajánlat
tehető Lárencz Béla kir. mérnök czime alatt Beregszász, hol bővebbi felvilágosítás is nyerhető.

!! 50 százalék kedvezmény!!

Hivatalok, községek, iskolák, könyvtárak és magányosok tömeges megrendelésnél 50 százalék kedvezményben részesülnek mindennemű könyvkötői munkák megrendelésénél.

Diszkötésü minták lakásoman megtekinthetők.
Kérve a n. é. közönség tömeges megrendelését maradtam
Csik-Szeredán, 1898. január hóban
kiváló tisztelettel
könyvkötő.

Nyomatott Csik-Szeredában a laptalajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898.

Január 12.
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2. alám.

j Sz. 6819-1897. ki.

ják be, mert a később beadottakat nem fogom figyelembe venni.
A körjegyző javadalmazása áll:
1. Évi 400 frt fizetés. 2. Újonnan épült és
az igényeknek teljesen megfelelő természetbeni lakás. 3. Irodaáltalány 45 frt. 4. Magán munkálatokért a szabályrendeletileg megállapított dijak.
A választás Csik-Szentmiklós községben az
1898. évi jannár hó 24-én fog megtartatni és a
megválasztott jegyző állását azonual elfoglalni
tartozik.
Csik-Szereda, 1897. deczember hó 18-án
Fejér Sándor,
3-H
főszolgabíró.

Pályázati hirdetmény.

Gyergyó-Szentmiklóe községhez nagyon közel,
mintegy 400 hold erdős területen található 30—70
Csikmegye felcsiki járásban, Csík-Szentraiklós,
etm. átmérőjű lenyő kereskedelmi ta szabad kézBorzsova és Delne községekből Csik-Szenfmiklós
ből eladó.
alakult körben a körjegyzői állás elÉrtekezhetni az erdőtulajdonos id. Á v é d székhelylyel
halálozás folytán Üresedésbe jővén az 1886. évi
KristófnálGyergy ó-Szentmiklóson.
3—3 XXII. t.-cz. 82. §-a értelmében arra ezennel pályázatot hirdetek.
Szám 758—1897. á.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. §-ának
megfelelőleg felszerelt és eddigi szolgálatukat is
A nagyméltósága kereskedelemügyi m. kir. feltűntető pályázati kérésüket hozzám legkésőbb
minisztérium az 1897. évi november hó 14-én kelt az 1898. évi január 20-ig annál bizonyosabban ad&6601. száma rendeletével a szt-reda-tölgyesi törvényhatósági 71—78. kmt. szakasz áthelyezési m y a a o v a o o c K ^ ^
teljes munkálat 38126 frt 18 kr összeg erejéig enVan szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni,
gedélyezte.
hogy világszerte ismert hires erdélyi természet tiszta h óraimnak
A fentemiitett mankálat foganatosításának
Oyfrgyó vidékére Gyergyö-Mzentmikléson
biztosítása czéljából az 1898. január hó 29-ik nap-

Hirdetmény.

jának d Sl II órájára a Csikmegyei m. kir. ál-

lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik.
A versenyezni óhajtók felhivatnak, hogy a
fentebbi munkálat végrehajtásának elvállalására
vonatkozó, az engedélyezett költség után számítandó, s a részletes feltételekben előirt 64/o-nyi
bánatpénz letételéről a megyei házi pénztár által
kiállított nyugtával ellátott zárt ajánlataikat kittt
zött nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz
annyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe nem fognak vétetni.
A szóban forgó munkálatra vonatkozó mfl'
szaki művelet és részletes feltételek a nevezett
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hí
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők.
Kelt Cs.-Szeredán, 1897. január 4-én.

Csikmegyei m. kir. építészeti
hivatal.

raktárt nyitottam.

Midőn a nagyérdemű közönség szives tudomására hozom, egyidejűleg
bátor vagyok arra is becses figyelmüket felhívni, hogy nevezett czégnél minden alkalommal borpillCzészetem legtisztább borai nagyban és kicsinyben kaphatók.
Teljes tisztelettel

TEUTSCH B. JÓZSEF

1—3

I

SegeeváLr.

Elsőrangú hazai gyártmány.

3z. 6617—1897.
ki.

FOXVtOS CZÍ39Q. :

Pályázati hirdetmény.

Csikmegye felcsiki járásához tartozó Balánbánya, Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva, Karczfalva, Dántalva és Madaras községekből az ujonan
megállapított Csik-Karczfalva székhelylyel alakított
közegészségi körben az orvosi állomás betöltendő
lévén arra ezennel pályázatot nyitok.
Ezen állomással 1000 frt évi fizetés, természetbeni lakás és 100 frt utiátalány jár; továbbá
a nappali és éjjeli látogatásokért a látleletekért és
járránykezelésekért a megállapított dijak szedésére
Tan jogosítva.
KOteles ezekkel szemben az orvos saját fővárán a községeket havonkint kétszer beatazni, s
akkor a bejelentett betegeket ingyenes gyógykezelés alá venui.
Felhívom mindazon orvostndorokat, kik ezen
állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi 1.1.
cz. 9. §-a értelmében eddigi — legalább két évi
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt kérelmüket hozzám legkésőbb az 1898. Avi január
20-ig annál bizonyosabban adják be, mert a később beadottak nem fognak figyelembe vétetni.
A választás Csik-Karczfalván az 1898. évi
január 26-én fog megtartatni és a megválasztott
körorvosi állást azonnal elfoglalni tartozik.
Csik-Szereda, 1897. deczember 18-án.
F e j é r Sándor,
főszolgabíró.
3—3
Sz. 6618-1897.
ki.

Pályázati hirdetmény.
Csikmegye felcsiki járásábau Csik-llindszent
székhelylyel Qjonnan alakított körjegyzői körben,
mely körhöz Csík-Mindszent, Szentlélek és Zsögöd
községek tartoznak a körjegyzői állás betöltendő
lévén, e czélból az 1886. évi XXII. t.-cz. 83. §-a
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, s felhívom
mindazokat a kik ezen állásra pályázni óhajtanak,
hogy nagykorúságukat, honpolgárságukat az 18R3.
évi I. t.-cz. 6. §-ában megkívánt képzettségöket és
az eddigi szolgálatukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket az 1898. óv január 20-ig alulírott főszolgabíróhoz annál bizonyosabban adják
be, mert a később érkezők nem fognak figyelembe
vétetni.
A kOrjegyző javadalmazása áll:
1. Évi 400 trt fizetés. 2. Természetben kiszolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodai átalány 30
frt. 4. Magánmunkálatokért a szabályrendeletileg
megállapított dijak. A választás Csík-Mindszenten
az 1898. évi jannár 22-én fog megtartatni, s a
megválasztott körjegyző állását azonnal elfoglalni
tartozik.
Csik-Szereda, 1897. deczember hó 18-án.
F e j é r Sándor,
3—3
főszolgabíró.

ELSÓ MAGYAR
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Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági

gépgyára

mely a gazdálkodáshoz szükséges
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gazdasági gépeket g y á r t j a .
Rendeések m e g t é t e l e eőtt k é r j ü k minden szakbavágó
kérdéssé bizalommal hozzánk fordulni.
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R é s z l e t e s á i j egryzólslcel

és szakszerű felvilágosítással

díjmentesen szolgálunk.

POOOOOOOOI Szecskavágók

Morzsolok.
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Védjegy.

F E R E N c Z- pálinka

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona.
FŐRAKTÁR: Gy.-Szentmiklós és vidékére: Vákár-flvéreknél.
Azonkívül k a p h a t ó :
Csik-Szeredában: Gözsy Árpád gyógytárában és Nagy Qynla kereskedésében.
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifj. Derzsy Antal, Fárczády E. K..4M1 János,
Gergely Járos és Máthé János kereskedőknél
Sz.-Kereazturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében,
valamint közvetlen

Vértes Lajos

Sas-gyógytárában Lúgoson.

(] 8 I K I

Janttâr 12.

vánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg,
mert ellenesetben a bélyegmpntesség kedvezményétől elesnek.

8z. 4068/1897. tlkkvi.

Hirdetmény.
Az arányosított csik-karczfalvi közhelyeket
az általános helyszinelési állapot szerint feltüntető
Caik-Kareztalva község 340. számn és Csík-Madaras község II Rész 233. sz. tjkvre arányosítás
következtében az 1896. évi 2579. számn szabályrendelethez képest átalakittatik éa ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az
1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI.
t.-czikkek a tény lege* birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkben
szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyví bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik.

A kir. trvszék, mint tlkkvi hatóság.
Csik-Szereda, 1897. deczember 23-án.

Xjáezló,

2 ;)

2. Hflfan

LAPOK

kir. trvszéki liiró.

Az alcsiki bank-rész vény társaság

6-ik évi rendes közgyűlése

1898. j a n u á r hó 28-án délelőtt 8 ó r a k o r

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesí- az intézet helyiségében lesz megtartva, melyre a

Árverési hirdetményi kivonat.
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói
takarékpénztár végrehajtatónak várhegyi Pap Péter
Jánosé és Muszka Ily és végrehajtástszenvedő elleni 64
fit 71 kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.szentmiklósi kir. járásbíróság területén lévő, várhegy község határán fekvő, a várhegyi 135. sz.
tjkvben foglalt 735—739. hisz. alatti 348 frt, a
749. hisz. a. 6 frt, 758., 759. hrsz. a. 12 frt, a
773. hisz. a. 6 frt, 780. hisz. a. 6 frt,' 1337., a
1341—1344., 1348., 1351. hrsz. a. 41 frt, 1356.
hrsz. a. 4 frt; a 192. sz. tjkvben foglalt 973.
hrsz. a 10 frt, 160. hisz. a. 2 frt, 1660. hrsz. a.
1 frt becsértékü egész ingatlanokra az árverést
a fenni becsértékekben ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte,g és hogy a fennebb mejelölt ingatlanok az 1898. évi február hó 2-ik napján
délelőtti 9 órakor Várbegy községek házánál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10u/0-át, készpénzben, vagy az
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábar. jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a.
kelt m. kir. igazságágyminiszteri rendelet 8. §-ban
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi jnlius hó
30-ik napján.
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Páll Yenczel,

tése éa a helyszíni eljárás Csik-Karczfalva közserészvényesek tisztelettel meghívatnak.
gibén 1898. évi február hó 7-én fog kezdődni.
A tervezet hitelesítésének, valamint általáTárgysorozat:
ban a helyszíni eljárás foganatosítása végett László
1. Bizottságok választása a szavazatok számGéza kir. törvényszéki bíró, Kritsa Izidor telekkönyvvezető és Keresztes Gyu'a átalakító dijnok bavételére ás a jegyzőkönyv hitelesítésére.
2. Az igazgatóság és felügyelő-hizottság jejegyzőkönyvvezetőből álló bizottság küldetik ki.
lentése,
az évi mérleg megállapítása és a nyereség
Ennélfogva felhivatnak:
felosztása feletti íutézkedés.
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési
3. A felmentvények feletti határozat.
tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazott ál4. A vezérigazgató 1898. évifizetésének megtal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet állapítása.
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban
5. Egy igazgatósági tag állásának betöltése
adják elő, mert a régi telekjegyzőkönyvek végle- feletti határozat * ezen állásnak választás utjáni
ges átalakítása után a téves átvezetésből ered- esetleges betöltése.
hető kifogásokat jóhiszemű harmadik személyek
6. A netán beérkezendő indítványok tárirányában többé nem érvényesíthetik;
gyalása.
2) mindazok, a kik a tjkvekben előforduló
Alapszabály kivonat. A közgyűlésen minden
bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje részvényes vagy személyesen, vagy meghatalmakir. aljbiró.
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo- zottja által gyakorolhatja szavazati jogát, köteles
lyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket azonban részvényét a gyűlést megelőzőleg 3 nappal
a pénztárnál letenni.
Jjjgy jó detálista, ki a röfös szakmában teligazoló okiratokat mutassák fel;
Az igazgatóság. jes jártassággal bir, azonnali belépésre elfogadta3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tutik Rács és T á r s á n á l Csik-Karozfalván.
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre
7 - 1898. eln.
(Ajánlathoz bizonyítvány csatolandó.) #
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az
1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII.
Pályázati hirdetmény.
t.-cz. 5, 6, 7. és 9. §-ai értelmében szükséges adaA
csiksseredai
kit. törvényszéki orvosi és
tokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igé
nyeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda ugyanottani fogház orvosi állás betöltése végett a
hassanak, hogy az átruházás létrejöttét a kiküldölt 70386/97. I. M. II. szám alatt kelt leirat alapján
előtt szóval ismerje el, a tulajdonjog bekebelezé- pályázatot hirdetek.
Patkányok és egerek kipusztítására
Felhívatnak mindazok, kik ezen állást elsére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogai
való gyors és biztos hatású szer, emberekkat azon az uton nem érvényesíthetik és a bélyeg nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ban
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz
és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek; és előirt képesítésűket igazoló okmányokkal felszerelt
ára 35 kr. Postaszétkűldés legalább 3 doelöljáró hatóságuk, illetve a főispán vagy
bozonként. Kapható
4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kérésüket
polgármester
a f. évi február hó 10-éig hozkövetelésre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt zám adják be,utján
Tlieil Fxigryes
az elkésve érkezett kérések figyeegyéb jog van nyilvánkönyvíleg bejegyezve, úgy- lembe nem vétetnek.
gyógyuBert árában
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt iDgatlanok
7—10
C
s
ik-Szép vizén.
Csík-Szeredán, 1898. január 4-én.
tslajdonosai, hogy a bejegyzett jognak kitörlését
kérelmezzék, illetve, hogy kitörlési engedély nyil- 1—1
Gyárfás László.

Patkányvész.

V a g y o n \ 1 érieg=S.zám 1 a.
A „Jelzálog-Hitelbank résKTénrtársaság" Gy.-Tölgyesen vagyonáladékáről 1897. deczember ló 31-én.

VAGYON.

TEHER.

Osztr. ért.

Osztr. ért.
korona

Beruházásban 3512-05*)
. .
Pénztári készlet 1897. decz. hó 31-én 16674
Váltókban
322609
Jelzáloggal fedezett váltókban
41370
Kezességeit és jelzáloggal fedezett
156608
kötvényekben
7375
Kézi zálogokban
41386
Adler Jakab és fivére nyilt számlán
18630
Külföldi váltókban
734
Adósok folyó számlán
.
. .
487
Giró-számlán osztrák-magyar banknál
605875

korona | fill-

fill.

100000 —
Alaptőke számlán
. .
Tartalékalap 1896-ról
1862S-—
19745 70
„
6°/o-os kamata
lllT'70
412152 80
Betétek tőkésített kamatokkal
Visszváltókért
47905 74
A nyeremény, mely feloszlik:
90% Tartalékalapra
23400-30
10°/o Tiszteletdijakra
2671-38
26071 68

92

04

50
36
90
20

605875 92

92

Gyergyó-Tölgyesen, 1897. deczember hó 31-én.
Ifj. T ö r ö k A n t a l ,
vezérigazgató.

Korpos Adám,
könyveld.

Ezen forgalmi nyereség-, veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számlákat a fő- és segéd-könyvekkel összehasonlítván, azokat
mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk.
Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1898. január hó 3-án.
Dobreán Ágoston,
igasg. tag.

T ö r ö k Antal,
elnök.

Ferenczi István,

Osató István,

t b. tag.
• Telfraen leíratott.

M u n k e Páll,
igasg. tag.
Urzicianu

f- b. elnök.

Nyomatott Csik-8raredábaa a laptalajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898.

János,

f. b. tag.

