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SEerkeutnéi és MAUntal: 
Celk-Szereda 

Györgyjákab Márton 
kSiTrkeieakedéM, 

hová küldendő a lap szel-
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
'detések s előfizetési  dijak.1 

A Hirdetési  dijak  előre 
I  fizetendők. 

Megjelelik i lm miniéi szerdái. 
•1 Egye i lap ára 10 kr. ^ 

— 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

j^sm 
Előfizetési  ár: 

Klm'í-z évre 
ikUlfiildre) 

Félévre 
Negyedévre 

4 m. 6 frt. 2 frt. 1 frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsöbhan számitlatnak. 
Bélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyilttéri oaikkek 
J soronként 20 krért közöl- ' 
^ tetnek. £ 

•S'S* 

H u s k á s mozga lmak . 
L 
Csik-Szereda, febr.  22. 

Szomorú jelenségei nyilvánulnak nap 
nap után a mai politikai és társadalmi élet 
elzüllésének, melyek felett  ha puritán gon-
dolkodással és önzetlen hazafisággal  tekint 
végig az ember, lehetetlen, hogy mély aggo-
dalom ne szállja meg a jövő iránt. Egyik 
aggódó Őrjöngeni kezd, mint Rohonczy, a 
másik lemond, mint Apponyi. 

Szerintem mind a két véglet jogosult. 
Nem csodálkozom a Rohonczy örjöngő kifa-
kadáaain és nem hibáztatom Apponyi le-
mondását. Ha megfordítva  történt volna, 
nyom és hir nélkül térne napi rendre fe-
lette a mi politikai világunk. Ha Apponyi 
szólna a Rohonczy elkeseredésével, azt na-
gyon természetesnek találnók s ha Rohonczy 
nyilatkoznék az Apponyi lemondásával, az 
még természetesebbnek tűnnék fel.  De igy, 
a mint történt, közfigyelmet  kelt és ország-
szerte gondolkoznak felette. 

Rohonczy az agrár szocziálizmus veszé-
lyes elfajulásai  miatt tart filippikát  az or-
szággyűlésen s oly szemrehányásokkal illeti 
a pártot, melynek ő harmadik évtized óta 
tagja, melyek hallatára arczába szökik az 
embernek a vér s egy bizonyos lesújtó szé-
gyenérzet remegteti meg az ember egész va-
lóját. Túlzásnak szeretné nevezni az ember 
a Rohonczy állitásait és merész kirohanásait, 
de egéssen nem dughatja be a fülét  előt-
tük, mert egy belső érzet azt súgja, hogy 
van, kell legyen igaz bennük, ha más nem, 
legalább a belső inditó okok, melyek őt ki-
fakadásra  késztették. Az Apponyi lemondása 
teszi érthetővé Rohonczyt, mikor azt mondja, 
hogy ő a szocziálizmus kérdését már több 
izben hozta szinre az országgyűlés előtt, de 
az visszhangot soha se keltett s azért jelen 
rendszer viszonyai közt újból nem is hozza 
fel,  mert orvoslást ugy sem remél. 

Ilyen nyilatkozatok hallatára az ember 
önként keresi e nyilatkozatok motívumát. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Jelmezbál. 

— Február 19-én. 
Tisztelt Szerkesztő Ur I 

Egyáltalán nem szeretem a jelmezt, de a 
bált, azt imádom. Sajnos, hogy kevés hasznát ve-
szem a bálnak, mert ősi családi hagyományaimnál 
fogra,  végtelen rosz tánezos vagyok. A nagy apám-
tól az van feljegyezve  a családi hagyományokban, 
hogy olyan nehéz járása volt, mint egy elefántnak, 
az édes apámról meg azt tartalmazza ez az irás, 
hogy életében csak egyszer tánczolta a kállai ket-
tőst s akkor is kitörött a lába. Ezek mind oly 
sajnos előzmények, melyekből következtetve, én 
mintegy predestinálva érzem magamot arra, hogy 
ross tánezos legyek. Tudja Isten mitől van, de én 
ha tánezolok, mindig ugy tapasztalom, hogy vagy 
igen hosszú lépésen, vagy épen igen kurta szök-
dösésen kapom rajta a lábaimot. A közép utat 
sehogy sem tudom eltalálni. Még legtöbb sikert 
idáig « csárdásban vélek elérhetni; mert a fiziká-
ból tanultam valamikor, bogy a föld  a testeket 
vonssa s ez okon, ha én talán nagyot is találok 
a csárdásban szökni, tndom előre, hogy nem ma-
radok a levegőben, hanem njra vissza esem a pad-
lóra. Ezért inkább a csárdásban művelgetem ma-
gMwt. 

Ez lehet az oka, hogy imádom a bált. 
H h Lapunk 

Nem is kell sokáig fárasztania  az emlékező 
tehetségét, mert mindent megmagyaráz az a 
szálló ige, hogy „pártszempont." 

Alkotmányos életünk első perczétől 
fogva  pártszempontból Ítélünk minden lé-
pést ugy országos ügyekben, mint a leg-
csekélyebb jelentőségű magán tevékenység 
terén s a szerint támogattuk azt, vagy gán-
csoltuk. Ennek a szempontnak a kedveért 
üldöz vagy szemet huny a hatalom és an-
nak kedveért kedvez vagy ítél sokszor még 
a törvény és annak közege is. Az őszinte 
szót elnyomja és megfojtja  a pártérdek, az 
igaz meggyőződés nyilvánítását vissza suly-
kolja a pártszempont és az erőszak. 

Csoda-e hát, ha a sok vissza fojtott  éa 
erőszakkal meghamisított közérzet sírjából 
kitör és eget kér ? Csoda-e, ha az évtizede-
ken át mesterségesen, pénzzel és erőszakkal 
teremtett és fenntartott  helyzet végre meg 
akar dűlni s az annyi idő óta magába foj-
tott meggyőződés, most teljesen elfajulva  és 
mindent rombolva tör elő ? Csoda-e, ha né-
pünknek legmíiveletlenebl) osztálya az or-
szággyülési képviselő választások által er-
kölcseiből teljesen kiforgatva,  most kaszát 
és kapát ragad, hogy az urakot üldözze, 
kiket az ő műveletlen tudatlanságában min-
den baj okának tart Î Mert, hogy népünket 
az országgyűlési választások alkalmával szo-
kásos beválthatlan ígéretek s az azokkal 
járó vásárpénzek rohamosai. Űzik a legmé-
lyebb erkölcstelenségbe, azt manapság senki 
sem tagadhatja. Hogy ez a nép most meg-
fordítja  a viszonyt s ő lép fel  követelések-
kel, az csak a dolgok sora. Nem követel 
egyebet, csak a választások alkalmával han-
goztatott nagy ígéretek beváltását. Mert azt 
jól tudják mindnyájan, hogy a képviselője-
löltek s még inkább azok korlesei magát a 
csillagos eget is oda szokták ígérni a nép-
nek. Hogy aztán az a nép, mely azokat 
hallja, választ-e, vagy csak hallgató, az tö-
kéletesen mindegy, mert közte a közvéle-
mény együttesen kel. 

Ha közéletünk más téréin is szétnézünk, 

Nem tudom, ez elég jó következtetés-e ; de 
jobb hiányában, ezt is el lehet fogadni  ; mert azt 
megint jól tudom magamról, hogy következtetni 
soha se tndtam, de állandó vigasztalásomra szol-
gált mindig, hogy a világ legnagyobb része olyan 
halandókból áll, a kik e téren épen ilyen fogya-
tékosságban szenvednek. 

Hogy miért nem szeretem a jelmezt, az egé-
szen más kérdés. Nem szeretem egyszerűen azért, 
mert a mai világban ngy is minden ember állandó 
jelmezben jár. Miért kell hát ezt a mindennapi, 
megszokott állapotot, még másodszor is jelmeze-
siteni ? De hát a nőknek meg lehet engedni igy 
bál alkalmával, hogy maguknak és egymásnak egy 
kis meglepetést szerezzenek. 

Jól is áll nekik. Ez alkalommal épen jól ál-
lott. Ugy képzelte magát az ember a Csillag ter-
mében, most február  közepén, mintha egy szép 
májusi nap felleltével  a vad virágos rét harmatos 
virágai közt bokrétát szedegetne, hol a különböző 
nemzetiségű népek válogatott szép leányai segitnék 
a bokrétát gyűjteni.. Hamar elfelejtett  az ember 
minden nemzetiségi súrlódást és asszony politikát, 
mikor azt látta, hogy az orosz együtt tart a bihari 
magyarral, az elszászi a spanyollal s Hungaria ki-
emelkedő alakja jól megfér  a nemzetközi birodal-
mat képviselő kártya királyné mellett és a nagy 
világ minden részében szépségükről ismert czigány 
leányok közt. Mindnyájan együtt járnak a pipa-

nem mindenütt azt találjuk-e, hogy minden 
nyomon rosz példák állnak népünk előtt. A 
falusi  bírót, a falusi  jegyzőt vájjon nem 
azon érdemei szerint taksálják-e mindenütt 
széles ez országban, a mily érdemeket a 
választások alkalmával szerzett. De nemcsak 
a kormánypárton, hanem az ellenzéken is. 
Még pedig ugy, a mint a felebbvaló  ezt, 
vagy ama jelöltet támogatja. Van-e annak 
maradása, vagy marad-e kenyere, ki nem 
a hatalmasabbak utasítása szerint jár el ilyen 
ügyekben ? Manapság hát nincs meggyőző-
dése a kicsiny embernek s ennek révéi) ki-
vesz belőle a hazafiság.  Kozmopolita kezd 
lenni a nép, melynek a hazafiság  ideálját 
kellene imádja. A mit az iskola néhol bele-
csepegtet, azt kiöli belőle a mindennapi élet. 

Csoda-e, ha kaszát, kapát ragad? 
Naiv beszédnek tartom azt, akár Rohon-

czytól, akár mástól jő, hogy a nép ilyen 
fel  lángolásának a sajtó az oka. A sajtó!.. . 
A sajtó csak tüzet ad és lángot, de a vész 
maga ott az alvó parázsban fészkel,  mely 
addig emészti az elégedetlen kedélyeket, mig 
egyszerre kitör a láng. A hajtogató és haza-
fiatlan  sajtó éleszti a tüzet és fokozza  az 
elégedetlenség érzetét, de valódi okot szol-
gáltatni nem képes. A sajtó a mily haszta-
lan akarja a népet bármi jóra, nemesre buz-
dítani, ép oly sikertelenül hangzik el az ő 
buzdítása a roszra. Á sajtó egymaga a nép-
pel szemben tehetetlen, bár azt minden esetre 
meg kell engedjük, hogy népünk a minden 
népek természetes hajlamánál fogva,  sokszo-
rosan fogékonyabb  az ellenséges indulatok 
befogadására,  mint a békés hangulat sza-
vára. Hogy a szemét sajtó most az alkal-
mat saját czéljaí elérésére kihasználja s a 
tudatlan népet tüzeli, az bizonyos. Erről a 
jövő czikkben. 

TAIfÜGY. 
A gyergyói róm. kath. taní tóegyesület 

gyűlése. 
Ezen tanitó egyesület téli rendes közgyűlését 

f.  hó 16-án Gyergyó-Ditróban a népiskolánál tar-
totta meg, melyen megjelent 60 rendes tag s részt-

csok, pitypangok, vadrózsák, gyapárok, búzavirá-
gok és megyvirágok közt. 

Ha ezt a Csillagon kivül is igy meglehetne 
cselekedni, nem lenne nemzetiségi izgatás s talán 
még a szocziálizmus is alább hagyna. (Ez már 
igazán szép következtetés.) 

Miután a fennebbiekben  olyan szépen csopor-
tosítottam a különböző jelmezeket viselőket, hogy 
magam is meg vagyok vele elégedve, azt hiszem 
fölösleges  már, hogy a szép „erkölcsi és anyagi 
sikerről" is megemlékezzem. Azt fenn  is hagyom 
a kotormányi jelmezbálról majdan következő báli 
tudósitó részére, mert ha én itt arról irok, akkor 
ő szegény miről fog  irni ? A városi riporternek 
pedig odaadó figyelemmel  és előzékenységgel kell 
viseltessék a vidék érdekei iránt. Annyit mégis 
meg kell irjak, hogy csinos kis mulatság volt, mely-
ről még reggel négy órakor sem igen akartunk 
hazamenni. Még maga Tonka Jóska sem talált 
semmi kifogásolni  valót, ő pedig elég tekintélyes, 
mert ő szedi a jegyeket. 

Most pedig előterjesztem a névjegyzék hite-
les másolatát a jelen voltakról: 

L e á n y o k : Bogády Etelka (Hungária), Bo-
gos Amáli, Czikó Teréz (Elszászi lány), Demeter 
Erzsi (Búzavirág), Élthes Irma (Czigány lány), 
Ferenczi Ilka (Tölgyesből), Gecző Anna (Pipacs), 
Gözsy Laura (Vadrózsa), Hutter Aranka (Pity-
pang), Ivány: Erzsi (Magyar lány), Nagy Karolin 

mai Márnához egy fél  iv melléklet van oaatolva 
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vett a helybeli községi elöljáróság, iskolsszék és 
képviselő-testület több tagja. A gyűlés rendes Is-
tenitisztelettel vette kezdetét, mely ntán pontban 
9 órakor a tagok az elnök kijelölése szerint cso-
portokra oszolva a gyakorlati tanitásokat hallgat-
ták meg. Tanítottak Adám Polixéna, Adám József, 
Barabás Rajmond, Borka Lajos, Császár Ilonn, 
Fuhcs Gusztáv, (a hittanból), Józsa Sándor, Kiss 
Berta. Tiz órakor a tagok agyülés további foly-
tatására összegyűlvén, Vértes Lajos elnök a buz-
dítás melegbangján üdvözölte a tagokat és a ven-
dégeket. A tagokat apostali működésre, a hivatás 
irány ihlettségre buzdította, mert csak igy lehet 
a tanítói pálya áldás a nemzetre és könnyű a ta-
nítóra. A társadalom — folytatá  — boldogságra 
és műveltségre vágyik, és ezt az iskolától várja. 
Azért a nemzet ajkáról egybehangzóan hallatszik 
a felbivás:  Jó tanítókat adjatok a hazának ! A 
jó tanitót azonban a tudás és a lelkesedés teszi. A 
tudást megadja a tanulmány, erősíti a gyakorlat, 
fokozza  az önképzés. De hol van az a bűvös forrás, 
melyből lelkesedést meritbet a tanító? E pályán 
a vagyonnak, jólétnek forrásai  nem fakaduak,  a 
hírnév és dicsőség babérjai nem teremnek, fia  a 
tetteknek egyedüli rugója az anyagi érdek volna, 
akkor a történelem sivár sorokból állanának s az 
élet könyvéből az erény hiányoznák. A magasztos 
eszméknek apostolai nem támadtak volna s nem 
születtek volna Leonidások és Zrínyiek. A tanítói 
hivatás eszményei felfogása  nyitja meg előttünk a 
bűvös forrást,  melyből naponkánt és óránként lel-
kesítő cseppeket meríthetünk. Az a tanító, ki hiva-
tásának kü betöltésére szenteli, többel áldoz, mint 
a hős katona, ki csak testét, de az ilyen tanító 
testét és lelkét hozza áldozatul. Az ilyen tanító 
többet áldoz, mint azon gazdag polgár, ki összes 
kincsét leteszi a haza oltárára, mert ő annyi száz 
meg száz kincset ad a hazának, a hány derék 
magyart nevel fel.  Csak az ilyen tanítók valósítják 
meg Jókaynak, az ősz koszorús költőnek azon 
jóslatát, hogy Magyaroszágot a tanítóknak kell 
másodszor meghóditaniok. [Csak az ilyen tanítók 
nevelése után teljesül a legnagyobb magyarnak 
Szécshenyinek, a jóslata: „Magyarországnem volt 
hanem lesz. 

A lelkesedéstől kisért beszéd végeztével el-
nököt melegen meg éljenezték a tagok, mely után 
a mult gyűlés jegyzökönyve olvastatott fel.  A gya-
korlati tanítások megbirálása érdekes és tanulságos 
eBzmerére nyújtott alkalmat. A többek közt az 
irva-olvasásnál felmerült  az a kérdés, hogy helyes-e 
a bírálónak azon nézete, hogy a betű első voná-
sát a vonalköz középen kezdjük s a befejező  vo-
nást szintén a tér közepén végezzük. 

A vitát az elnöknek azon indítványa döntötte 
el. hogy megállapodás ként mondja ki a gyűlés, 
hogy minden betű hajszál-vonással kezdődjék és 
végződjék s az elsőt az alsó középvonalon kel kez-
deni a befejezőt  a felsőn  végezni. Ezen indítvány-
hoz a gyűlés egyhangúlag hozzájárult. Hosszú és 
helylyel-közzel zajos vitát provokált Józsa Sándor 
számtani módszere, ki koczka szemléltető eszközt 
szerkesztett s ennek alapján módszere abból áll, 
bogy előbb végig a számok fogalmát  nyújtja, a 
főbeli  összeadást végezteti a 30-, illetőleg a 100-as 
körben és csak azntán kezdi élőről a számjegyek 
ismertetését. A nagy többség ezt nem találta 
helyesnek, hanem némelyek szerint minden egyes 
számfogalom  ismertetésénél azonnal meg kell tani-
tani a számjegyet is, mások szerint pedig tizes 
körönként kell nyújtani a fogalmat  s a főbeli  elő 
gyakorlat után e körökben sorba veendő a szám-
jegyek ismertetése. A zajos vita hosszura nyúlt 

(Tarokk), Novotny Mariska, Pál Giza (Vadrózsa-
bimbó), Rafaj  Irma (Spanyol népénekesuő), Szabó 
Anna (Meggyvirág), Szabó Irma (Gyopár), Szultán 
Mariska (Orosz leány.) 

A s s z o n y o k : Albert Ödönné, Almássy 
Zsigáné, Bogády Gyuláné, Bartók Károlyné, Bara-
bás Béláné, Czikó Sándorné, Élthes Jakabné, Élthes 
Zsigáné, dr. Filep Sándorné, Gecző Elekné, Haj-
nód Ignáczné, Hajnód József  né, Jerzsák Jánosné, 
Kovács Antalné, Kovács Lajosné, Laczina Károlyné, 
Mihály Ferenczné, T. Nagy Imréné, Nagy Sán-
dorné, Pap Györgyné (Postás jelmez), Pap Domo-
kosné, Pál Gáborné, özv. Ríszner Józsefné,  Sala-
mon Árpádné, Szabó Qézáné, Székely Istvánné, 
özv. Szőcs Mártonná, Szultán Gergelyné. 

A névjegyzéket azon fentartással  közlöm, 
hogy az ellen nyolcz nap alatt a szerkesztőségben 
felszólamlással  lehet élni. 

Legvégül közlöm, hogy Pap Györgyné Ő nagy-
sága a jótékony czélra az estélyen 8 frtot  gyűj-
tött az általa kézbesített tréfás  levelek és posta 
küldemények dijában. 

Egy arű. 

3? 

volna, de az elnök figyelmeztetvén  a gyűlést, hogy 
sem a kedélyáliapotok, sem a rövid idő arra, hogy 
érdemleges megállapodásra lehetne jutni, azért in-
dítványára elhatározta a gyűlés, hogy felkéri  Jó-
zsa Sándor tagtársát, tartson módszeréről a jövő 
gyűlésen felolvasást,  a mikor a tagok bővebb tájé 
kozás után könyebben megállapodásra juthatnak. 

A gyakorlati tanítók tanításait dicséretesek-
nek jelezték a bírálók s a határozat ilyeneknek 
modta ki. 

Ezután Olajos Farkas és Tódor Antal jelen-
téseket olvasták fel  a kántor-tanítóknak rég létesí-
tett segélyalapjáról, melyeknek meghallgatása után 
ezen adminisztrátiv természetű űgy az adminisztrá-
tiv gyűlésre tétetett át. Elnök azonban már előre 
is felhívta  a gyűlés figyelmét,  hogy oda kell hatni, 
hogy e segélyalap terjesztessék ki a kath. feleke 
zeti tanítókra, mert az alapítók száudéka is az 
kellett legyen, bogy az akkori kántorokban a ta-
nitót is segíteni akarták. A gyűlés végeztével 
közebádre gyűltek a tagok, hol a fehér  asztalnál 
tovább folyt  az eszmecsere, fűszerezve  a talpra-
esett pohárköszöntők által. 

Tanitó. 

kényelmes ari módoo, mert a rendező hölgyek a 
szervirozásban fáradhatíanok  voltak. Beggeli 9 
óra vetett véget e kedélyes, felejthetetlen  mulat-
ságnak. 

Fogadják a ditrói lelkes rendező hölgyek, 
továbbá a „Műkedvelő színtársulat" s mindazok, 
kik e nemes czél elérésére közreműködni szívesek 
voltak, a legmélyebb hálás köszönetünk kifejezését. 

Egy jelenvolt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Uj anyakönyvezetők. A befügyminister 

a megyei közigazgatási bizottság felterjesztésére 
anyakönyvvezető helyettesekül kinevezte: Oy.-Ssár-
hegyre Csergő Sándort, Hollóba Rebentios Antalt, 
Csomafalvára  Qyörgy Jánost, Csicsóba Búzás Józsefet, 
Cs.-Sztkirályra Qyörgy Ágostont és Csekefalvára 
Qábosy Mihályt, kiket is egyúttal Rebentics kivételé-
vel a házasság kötésnéli teendők végzésére is fel-
hatalmazott. 

V I D É K . 
Jótékonyczélu estély Gyergyó-Ditróban. 

A vallásosság a Székelyföld  lakóinak mindig 
legszebb erényei közé tartozott. Ősi tisztaságában 
nyilatkozott meg Gyergyó-Ditróban is e hó 12-én, 
mely alkalommal e község előkelő úrnői a köz-
művelődés terén eddigelé is jelentékeny eredmé-
nyeket felmutatott  „Műkedvelő színtársulat" közre-
működésével a mily élvezetes, ép oly tanulságos 
estélyt szereztek a müveit közönség részére e g y 
t e m p l o m s z ő n y e g beszerzése czéljából, elő-
adván C.siky Gergely „Az örök törvény" czimű 
színmüvét s ezzel kapcsolatosan közadakozásból 
összegyűlt társas vacsorát és tánczestélyt ren-
deztek. 

Ugy a műkedvelő színtársulat, mini a társas 
vacsora és tánczestély féuyesen  sikerült. E szép 
eredmény sikeréhez az említett színmű előadása 
által Bajkó Móricz vezetése alatt hozzá járultak 
a következő női szereplők; Fülöp Mariska k. a. 
(Sylvia), ki könyeket fakasztó  érzéssel és jó ala-
kítással gyönyörködtetett; Ádám Polixéna k. a. 
(Bella), kí az anyai szeretetet megható közvetlen-
séggel tárta szemeink elé ; nem különben Császár 
Ilona (Bodrogyné), Fülöp Adél (Anna), Jakab Ma-
riska (Judith), Miklós Róza (Róza). Takó Hona 
(Czili), Lukács Mariska (Tóni) igen jól játszottak. 
Tökéletes és jó alakítással teljes hatást értek el: 
Vértes Lajos (Orláty), Józ9a Sándor (Szentgroti), 
Szatbmáry István (Endre), Gábosy László (Márczell), 
László István (Alberti), Borka Lajos (Manyi), Plutz 
Gerő (Lajos), továbbá Kovács Ignácz (Gyapolyi), 
Puskás Aladár (Komlódi), Málnási Vilmos (Kovács). 

A közös vacsora rendezése körül mint bi-
zottsági tagok fáradságot  nem kímélve közremű-
ködtek : Ádám Polixéna, Bajkó Moriczné, Dobri-
bán gergelyné, Császár Ilona, Fülöp Istvánné, Ja-
kab Péterué, Lázár Jánosné, Lukács Jánosné, 
Puskás Kálmánné, Szatmári Jánosué, Száva Istvánné 
és Veress Sándorné. 

E nemes czélra adakozott részint ételnemben 
részint pénzsegéllyel a ditrói értelmiségnek minden 
egyes családja, azonkívül a belépőnél felülfizettek  ; 
Szentpéteri Kristófné  2 frt.  Lázár Gyula, Pál 
Venczelné, Imre Dénesné, Baltresz Vilmos, Gy.-
Szentmiklósról. Takó János, dr. Mezei Géza, Avéd 
Joácbim 1—1 frt.  Rozsdás István 2 frt  60 kr 
Ditróban. Köllő János 80 kr, Puskás István 1 frt 
30 kr, Valteréz Bodán 80 kr, Borszékről. Kiss 
Dénes 1 frt,  Puskás József  30 kr Remetéről. Ba-
lassa Gyula (Villám) 1 frt,  Csedő Domokos (Rá-
kos) 50 kr, Láng Béla (Budapest) 2 frt. 

A bevétel 245 frt  35 kr, mely az óhajtott 
szőnyeg megszerzését biztosítja. 

A színi előadás fél  10 órakor elvégződvén, 
kezdődött a táncz. A sikernek anyagi része szép, 
sőt várakozáson felül  téuyes. De sokkal fényesebb 
volt a szép közönség, melyet a község uagy terme 
ezen estélyen alig volt képes befogadni.  Itt a ha-
vasok kebelében valóban tündérek estélye volt. Mi 
ditróiak csodálattól eltelve szemléltük a szép szám-
ban megjelent díszes közönséget, eddig nem is-
mertük önmagunkat s most örömmel láttuk, mily 
szép közönsége van Ditrónak és vidékének. A mi 
a képet leginkább vonzóvá tette az volt, hogy 
tiszta magyar jellege volt. E közönség egész ész-
revétlenül nőtt fel  szemünk előtt, s mintegy meg-
lepetésül ezt az estélyt választotta ki a bemuta-
tásra. Egy hosszú füzér  a hölgyek névsorából, ha 
mindeniket felsorolnók;  tehát csak azt emeljük ki, 
hogy megjelent Ditró uri közönsége egészen j szé-
pen volt képviselve Szárhegy, Borszék; Remetéről 
a járvány miatt csak kevesen jelenhettek meg, 
voltak Al-Faluból is. Dicséretére legyen mondva a 
tánczos férfiaknak,  derekasan kitettek magukért s 
igy a tánczosnők unalomról bizonyára nem panasz-
kodtak. A szünóra alatt dúsan felteritett  asztalok 
párolgó sültekkel, színes tortákkal, sütemények-
kel gazdagon ellátva várták a vendégeket, kik 
60 kr lefizetése  mellett tetszés szerint étkezhettek 

— Esküvők. J a k a b Gyula csíkszeredai 
kereskedő folyó  hó 20-án délután 2 órakor tartotta 
esküvőjét Csik-Kozmáson Lázár Albinéval, néhai Lá-
zár Kajtán birtokos leányával. Az esküvőn és ac 
azt követő gazdag lakomán nagy számú rokonság 
vett részt. — Ugyané napon, helyen és órában kelt 
egybe B e t e g h Gyula csikszentimrei kereskedő, 
Balló Juliánnával, Balló Imre csík-kozmási kántor-
tanító leányával — L é h n e r Márton esikrákosi 
magy. kir. postamester folyó  hó 15-én vezette ol-
tárhoz Bocskor Zsigmond delnei birtokos leányát. 
Birikét. — Ugyanekkor esküdtek egymásnak örök 
hűséget L á z á r Pál udvarhely-zetelaki tanitó és 
Incze András birtokos leánya, Mártha. A szertartást 
mindkét menyasszonynak segédlelkész fivére  segéd-
lete mellett Péter Lajos helybeli plébános végezte. 
Szerencsét kívánunk az uj pároknak. 

— Az idei lljonczozás. Vármegyénkben 
az eddigi megállapodások szerint jövő mározius hó 
27-én veszi kezdetét, és pedig: az alcsiki járás állit 
márczius 28, 29, 30-án, a felc-iiki  járás április 1—6 
és 13 napján, a Száredavárosi sorozó járás április 
14-én, a Gy.-sztmiklósi járás április 16—20 napján 
és a Tölgyesi járás április 25 és 26-án. A sorozó 
bizottság katonai elnök Báró Pongrácz Viucze ez-
redes, polgári elnök Becze Antal alispán lesz. 

— Halálozások. Mint részvéttel értesü-
lünk Márton Anna a csikmegyei polgári leányiskola 
tanítónője, élete 24-ik, tanítónői pályája 5-ik évé-
ben f.  hó 22-én reggel 7 órakór sziv szélhűdés 
kövekeztében megszűnt élni. Földi részei e*hó 24-én 
d. 4i. 2 órakor fognak  róm. kath. szertartás sze-
rint a cs.-szmártonon örök nyugalomra helyeztetni. 
— E r ő s s Elekné szül. Gecző Juliánná életének 
62. évében, hosszas szenvedés s a haldoklók szent-
ségének áhítatos felvétele  után folyó  hó 22-én d. 
e. 9 órakor az urban elhunyt. Földi részei folyó 
hó 24-én d. e. 9 órakor fognak  a csik-szeredai 
köztemetőbe nyugalomra helyeztetni, lelkeért pedig 
a szent mise-áldozat ugyanakkor fog  az Urnák 
bemutattatni. Nyugodjanak békében ! 

— Mározius 15. Lapnnk márczius 15-iki 
száma, a nap 50 éves évfordulója  emlékére ünnepi 
szám lesz. Ezt azért közöljük most jó előre, bogy 
felkérjük  lapunk munkatársait ezen ünnepi szám 
részére alkalmi dolgozataik, rövid vissza emlékezé-
esik beküldésére, hogy a szám legslább a mai vi-
szonyaink szerint valódi ünnepi szám lehessen. A 
dolgozatokat e szám részére márczius 10-ig fogadja 
el a szerkesztőség. 

— Színház. Jövő hó 1-én Ágh Aladár szín-
társulata kezdi meg előadásait városunkban. A 
társulat titkára Miskolczy Lászó a bérletek aláí-
rása végett itt időzik. Hiskolczyt közönségünk 
egy része még a Nyéki László társulatától ismer-
heti. A társulat szerényen lépik fel,  mintáz előleges 
jelentésből olvassuk s nem igér nagy hangon. Le-
het, hogy az a reményebb fellépés  és ígéret elő-
nyére fog  válni. Előnyére van az is, hogy nem 
nyárban jőn közénk mint az eddigi társalatok, 
melyeket bizony legtöbbször inkább hazafiságból 
pártól a közönség, mert nyárban előnyösebb szőra-
kozást is találnnk a meleg, fnlasztó  színháznál. 
Ajánljuk előlegesen is a közönség figyelmébe  n 
társulatot azon biztosítással, bogy előadások neg-
kezdésével majd lesz alkalmunk elmondani, hogy 
ezen előlegezett ajánlatunkra mennyire lesznek 
érdemesek. 
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C S I K I L A P O K 8. nHai. 

/Szám 5227—1897. 

\ Árverési hirdetményi kivonat. 
i A gyergyó-szentmiklósí kir. ját ásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy borszéki 
Készig Jakab végrebajtatónak odavaló Krammer 
Iptván végrehajtást szenvedő elleni 46 frt  15 kr 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
í csikiszeredii kir. törvényszék (a gyergyó-szent-
Díiklósi kir. járásbíróság) területén lévő Borszék 
községben fekvő,  a kőszén bányához vezető nt 
fellett,  keletről a Molnár Anna telkére, Járpátlii 
"ih'ály által épített lakbáz és istálló, délről szintén 

olnár Anna puszta telke, nyugatról Wild József 
ódai puszta telkeik és északról a kőszén bányá-

sz járó közlekedő nt szomszédságai között, egy 
Moba, egy konyha és egy . kamra osztályokból álló 

ta n y a g b ó l é p ü l t l a k b á z é s e g y k ü l ö n f e d é l  a l a t t 
v ő i s t á l l ó t m a g á b a n f o g l a l ó ,  n e m t e l e k k ö n y v e z e t t 

flgész  i n g a t l a n r a a z á r v e r é s t 3 4 0 f r t b a n  e z e n n e l 
i b e g á l l a p i t o t t k i k i á l t á s i á r b a n e l r e n d e l t e é s h o g y 

Í f e n n e b b  m e g j e l ö l t i n g a t l a n a z 1 8 9 8 . é v i m á r -
i u s h é 9 - i k n a p j á n d é l e l ő t t i 9 ó r a k o r B o r s z é k 

k ö z s é g h á z á n á l m e g t a r t a n d ó n y i l v á n o s á r v e r é s e n 
a m e g - á l l a p i t o t t k i k i á l t á s i á r o n a l ó l i s e l a d a t n i f o g . 

« Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanpk becsárának 10 °/o-át készpénzben vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számitott éB az 1881. évi november hó 1-én 3333 
sfcám  alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. § a ételmében a bánapénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
isUÍervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1897. évi októ-
ber bó 22-ik napján. 

4 kii'- járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 517—898. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye gyergyói járásában fekvő,  4600 

lelket számláló Gyergyó-Remete nagyközségben a 
jegyzői állás halálozas folytán  megüresedvén, arra 
ezeunel pályázatot nyitok s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják s erre az 1883. 
évi I., illetve 1886. évi XXII. trv.-cz. illető szaka-
szaiban előirt képesítéssel bírnak, hogy illetők kel-
lően felszerelt  pályázati folyamodványaikat  1898. 
Márczius 10-éig bezárólag hozzám adják be. 

A jegyző javadalmazása évi 660 frt  kész-
pénzfizetés,  40 frt  lakbér illetmény vagy termé-
szetben kiszolgáltatandó lakás, irodai átalány ter-
mészetben, hivatalos utazásoknál a járás területén 
2 frt,  a járáson kivül 3 frt  napi és fuvar  illet-
mény, ezen kivül magán munkálatokért a szabály-
rendeletileg megállapitott dijak. 

Gyergyó-Sztmiklóson, 1898. február  3-án. 
Nagy Tamás 

! — 2 főszolgabíró. 

Sjzám 4906—1897. 
, tlkkvi. 

^Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Nép-
bank gyergyó-szentmiklósí bej. czég végrehajtató-
nak Czepelus Péter Tódoré gyergyó-vaslábi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 60 frt  tökekövetelés 
és jár. iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a gyergyó-szen'miklósi kir. járás-
bíróság) területén lévő Tekerőpatak község hatá-
rán fekvő,  a gyergyó-tekeröpataki 1168. sz. tjkvbe 
A f  5690. brszám alatti 4 frt,  5865. hrsz. alatti 
8 frt,  8797. brsz. alatti 4 frt,  9263. hrsz. alatti 
6 frt,  9948. hrsz. a. 3 frt,  10202. brsz. a. 7 frt, 
10270. hrsz. a. 4 frt  becsérték ii ; a gyergyó-vas-
lábi 88. sz. tjkvben A f  130. brsz. a. 160 frt, 
397. brsz. a. 1 frt,  410. hrsz. a. 1 Irt, 490. brsz. 
a. 3 frt,  578. hrsz. 1 frt,  864. brsz. a. 1 frt,  875. 
hrsz. a. 1 frt,  968. hrsz. a. 2 frt,  1210. hrsz. a. 
3 frt.  1226/,. hrsz. a. 2 frt,  1941. hrsz. a. 2 frt, 
2066/s. hrsz. a. 1 frt,  2245. hrsz. a. 2 frt,  2318. 
hrsz. a. 1 frt,  '2452. hrsz. a. 2 frt,  2943., 2944. 
hrsz. a. 36 frt,  3635. hrsz. a. 6 frt,  3894. hrsz. 
a. 6 frt,  4013. hisz. a. 7 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra ezen becsértékekben; továbbá 
gyergyó-vaslábi 214. sz. tjkvben A f  3042—3049. 
hrsz. a. felvett  ingatlanokból Czepelus Pétert (Tó-
doré) illetett Vo-ed részre 1 frt  50 kr, 3607 — 3616. 
hrsz. a. felvett  ingatlanokból őt illetett V» részre 
7 frt  becsértékben ; a gyergyó-vaslábi 215. számú 
tjkvben A f  1213—1225. brsz. a. felvett  ingatla 
nokból Czepelus Pétert (Tódoré) illetett Via részre 
27 frt  becsértékben; 1465—1490. hrsz. á. felvett 
ingatlanból őt illetett '/,2 részre 9 frt,  2608-2633 
hrsz. a. felvett  ingatlanokból őt illetett Vu részre 
60 kr ; a 2644—2666. hrsz. a. felvett  ingatlanok-
ból őt illetett Vu részre 1 frt  becsértékben ; 2877— 
2R89. brsz. a. felvett  ingatlanokból őt illetett Vu 
«•észre 1 frt.  3431—3444. brsz. a. felvett  ingatla-
nokból öt illetett Vi2 részre 3 frt  ; a 3923—3935. 
hrsz. a. felvett  ingatlanokból őt ilíetett Vu részre 
5 frt  becsértékben az árverési ezen becsértékekben 
ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte, és 
bogy a fennebb  megjelölt ingatlanuk az 1898. évi 
márczius hó30-ik napjan délelőtti 9 órakor Gyergyó-
Vasláb község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapitott kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez 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 szeptember 
hó 3-ik napján. 

A gyergyó szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekköuyvi hatóság. 

Pál l Venozel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 161—1898. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt. kiküldött végrehajtó az 1881 évi LX. 

t. cz. 102 §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság, 7967—897 
számú végzés által Mendelovits Anna javára Ber-
manu Izidor ellen 250 frt  tőke, ennek 1896 évi 
deczember hó 28-ik napjától számítandó 6% ka-
matai és eddig összesen 43 frt  66 kr. perköltség 
követelés és erejéig elrendelt kielégítési végrehaj-
tás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 560 frt  60 krra be-
csült szeszes italok, rum, szilvapálinka, sörök, 
szarvasmarhák, kanczaló, széna és üreshordok ból 
álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésuek a 7299—1897. sz. kiküldést j 
rendelő végzés folytán  a helyszínén vagyis gyimes-
középlokon Bermann Izidor lakásán leendő eszköz-
lésére 1898. évi márczius hó 5-ik napjának d. e. 10 
órája határidőül kitüzet.ik és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 

bogy az érintett ingóságok ezen árverésen 
az 1881. évi LX. t. cz. 107. §-a értelmében a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az árverezendő ingóságok vételára az 1881 
évi LX. t. cz. 108. §-ban megállapitott feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csík-Szeredán, 1898. február  bó 14-én. 

Szőllóssy Ferencz, 
kir. bir. végrehajtó. 

A|auiju& a uagyciueiuu B u u i i i w ^ u n ucuws 
figyelmébe,  pinczéinkben lévő óriási mennyiségű, 
valódi tisztán kezelt, erdélyi, asztali és csemege 
borainkat; a melyek legolcsóbb s legjntányosabb 
raktári árban kaphatók: 

A Székely BortaMés Részvénytársaságnál 
Székely-Kereszturt, 

Borok megiilelhetök itteni pincéinkben és raktári 
áron megrendelhetők: 

Kovásznán: ifj.  Ugrón János, Tusnád-FQrdőu: Inoie 
Lajos, Gsik-Somlyón•. Káinoki János, Csik-Szcutdomo-
koson: özv. Sxakáos G.-né, Csik-Szentmártonoa: Jakab 
Gyula, Gy.-Szentmiklóson: CitfTra  Ferenci éa fiai, 
Gyergyó-Alfaluban:  Kia Jakab uraknál, valamint pin-

czéinkben. 
Ajánlunk tiszta borból saját gyárunkban készült 

Cognaoot litreuként 3 forintért,  továbbá finomított, 
valamint udvarhelymegyci szeszt és pálinkát. 

Mintával kívánatra szolgálunk. 
HORDÓK valamint ÍJ VEGEK, saját árbuu adatnak s 

ugyanabban vissza is vétetnek. 2 - 3 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerűen meg-
engedett sorsjegyeknek, részletfi 
zetésre való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confidenczia"  czimén : 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdő utcza 4. 

szám intéz«ndök. 1 - 6 

I Az idény előrehaladta mia t t mélyen leszállított á r a k ! 

A mig a tavasz és nyári újdonságaim meg érkeznek raktáromon lévő áruczikkei-
met tettemesen leszállítottam ugy, hogy végeladás esetén olcsóbban beszerezni lehetetlen, 
ezen kedvezményt a tisztelt városi és a vidéki vevőim becses figyelmébe  ajálva, úgymint: 

Finom mosó parchettoa ezelőtt 28,35, 45,60 kr, most 20,86,30,35 kr méterje 
Női ruha gyapjukelmék 100 cz. sz. . 60, 65, 80 kr, most 30, 35, 40 kr „ 

„ „ „ „ posztó 120 cz. sz. „ 90,1 10,08 1-40, „ 76, 86 és 95 kr „ 
Kartonok és szőttesek „ 28, 35, 45 kr, „ 20, 26, 35 kr „ 

3>Tói g r a l l é r o l s , l e a " b á , t o l s é s "bvmd.á. lg az idény előrehaladta miatt 
vétel áron alul 1 Ajánlom továbbá elismert jó siíon, gyolcs és vászon raktáromat kiháza-
sitási czélokra <t frt  20 kr. 6 frt,  5 frt  96 kr és 7 frt  20 kr, egy vég 30 rőf.  Nagy 
raktár Karton, Cascbmér, Szőr, Atlasz és Selyem-paplanokba 2 frt  50 krtól feljebb. 

Menyasszonyi kelengye kiállítás 100 frtól  1000 frtig. 
Az árak meggyőződéséről kérem szíves látogatásukkal megkeresni s maradok 

mély tisztelettel 

B A R C S A Y K., 
Női és férfi  d iva t nagyraktára 

3—3 Csik-Szeredában. 

Az idény előrehaladta mia t t mélyen leszállitott á r a k ! 

„Arany Csillaga-szálloda Csik-Szeredában. 
Van szerencsém értesíteni a környékbeli n. é. közönséget, hogy szállodám-

ban az árak 
egész uj és mérsékelt árakra lettek leszállítva. 

Legnagyobb figyelmem  oda irányul, hogy p o n t o s én g y o r s h l a c o l -
gá lá t i által vendégeim teljes elismerését kiérdemeljem s szállodámból megelé-
gedve távozhassanak el. 

Jó ételek- és italokról kezeskedem. 
Társas kocsim a vasútállomásnál a n. é. közönség rendel-

kezésére áll. 
Netaláni panaszt kérem hozzám juttatni. | 

Becses pártfogásért  esedezve maradok 
teljes tisztelettel 

S i v . W E L L H A N S Á M I T E L . N É 
az „Arany Csillagu-szál(oda kezelője. 3—3 

Nyomatott CsikSzeredában a laptlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 23-iki 8-ik számához. 
z. 35—1898. 

ET 
2 - 3 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csík Szentdomo 

kos község tulajdonát képező vadászterBleteket 
és pedig: 

1. Csik-Szentdomokos területén fekvő  22520 
hold 507 nsz. öl vadászterületet 5 frt  kikiáltási ár 
mellett; 

2. Csik-Szentdomokos II-ik részben fekvő 
6854 hold 83 nsz. öl vadászterületet 3 frt  kikiál 
tási ár mellett 1898. márczius 20-án a község 
hivatalos házánál d. n. 2 órakor tartandó nyílt ver-
senyen 6 egymásután következő évre a legtöbbet 
ígérőnek haszonbérbe adjuk 

A feltételek  a község házánál bármikor be-
tekinthetők. 

Csik-Szentdomokos, 1898. február  4-én. 
Dániel József, 

k. jegyző. 
Böjté Lajos, 

biró. 

Sz. 34—1898. 2 - 2 

ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdoino-

kos község tulajdonát képező épületes laktelkeket 
és pedig: 

1. A BCsilllag"-vendéglőt (áll: 6 szoba, kamra, 
nyári konyha, pincze helyiségből, 2 szak aszú is-
tálló és csűr, 250 nsz. öl területű veteményes kert-
tel 100 frt  kikiáltási ár mellett. 

2. A 32 összeirási szám alatt lévő 3 szoba, 
konyha, kamra, pincze helyiségből álló kényelmes 
lakást 132 nsz. öl kerttel, gazdasági épületekkel 
50 frt  kikiáltási ár mellett a község hivatalos há-
zánál 1898. február  27-én d. u. 2 órakor 
tartandó nyilt versenyen a legtöbbet Ígérőnek 1—1 
évre haszonbérbe fogják  adni. A feltételek  a köz-
ség házánál betekinthetők. 

Csik-Szentdomokos, 1898. február  4-én. 
Böjté Lajos, Dániel József, 

biró. k. jeptyző. 

Hirdetmény. 
A Csiki vasutépitkezési és élelmezési rész-

vénytársaság t. részvényeseinek tudtul adatik, hogy 
az 1898. évi január hó 30-án tartott közgyűlés 
határozatából kifolyólag  az ideiglenes részvény-
jegyekre darabonkint 13 frt  fizettetik  vissza, mig 
az ezeütnl fennmaradó  töke a társaság peres ügyei-
nek lebonyolítása ntán fog  szétosztatni. 

Felkéretnek ennek folytán  a t. részvényesek, 
hogy részvényjegyeiket f.  évi márczins hó 1-tAI 
6-áig a társaság irodájában — Jakab Lajos ur 
házánál — a hivatalos órákon a fenti  határidőn 
belül igazolvány ellenében a fenti  összeg;visszafize 
té&e végett annál inkább is tegyék le, mivel a fenti 
határidőt elmulasztók tőkerész jutaléka a részvény-
jegy tulajdonos költségére letétbe fog  helyeztetni. 

Csik-Szereda, 1898. február  6-án. 
Csiki vasutépitkezési ós élelmezési 

részvénytársaság 
3—3 felszámoló-bizottsága. 

Sz. 475—1898. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-9zentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehajtatónak nagy-szebeui 
Rozsdás Mária, Kopacz Antalné végrehajtást szen-
vedő elleni 1100 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csík-szeredai kir. törvény-
szék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén lévő Gyergyó-Szentmiklós községben fekvő 
a gyergyó-szentmiklósi 316. sz. tjkvben 1004., 1005. 
hrsz. a. ingatlanra az árverést 813 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlan az 1898. évi április hó 
20-ik napján délelőtti 9 órakor ezen tkkvi hatóság 
hivatalos helyiségében megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vsgy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított Hzabályszerü elismervényt át-
szolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi jannár 
hó 93-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pál l Venozel, 

kir. aljbiri. 

s 
ZIVATTYÜKAT 

házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési e egyéb 
nyilvános célokrakéz-, Járgány s eröhsjtásra TÚ Z F E C S K E N D Ó K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállványokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 

sárkaparókat 
i c é s z i t é s aJdaaJ. a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt WAL8ER FERENCZ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 
B P Árjegyzékek ős költségvetések ingyen és bérmentve. 

ü—40 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

m iS. t a: éu g* 37- sl 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi fel  világositássa) a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
1»—21 

Jövedelem. 
Nyereség-veszteség-számla. 

A „GyergjörTölsyes és Vidéke Taiarékpéngtár-Hészvénrtársasáe 1897. évi ttzletévéröl. Költség. 

Osztr. ért. 

forint  kr 
Kamatból 
Illetékből . . . . 
Hosszabbítási dijakból 
Késedelmi kamatokból 
Birtok haszonbérből . 
Részvényátirati dijból 

7146 
8576 
1426 

86 
13 
14 

58 
91 
90 
59 
90 

Betétek után tőkésített kamatok 
„ r kifizetett  „ 

Tiszti és szolga fizetések 
Házbérbe . . 
Különfélékre:  fűtés,  világítás irodai 
költségek, rovatai, bélyeg, posta 
dijak stb 

Megjelenési és birálati dijak 
Visszváltó kölcsön kamataira 
Állami adó és pótadóba 
Beruházásból*) . . 
Betéti lO'/o-os adójába 
Tartalékalap 8%-os kamatjára . 
Egyenleg mint ez évi nyeremény 

Osztr. ért. 

forint  kr 
1014 

26 
900 
100 

1013 
322 

4249 
515 
300 
104 
307 

3410 

12263 88 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1897. évi deczember hó 31-én. 
Nicolesou Aurél a. k. Lázár látván s. k. 

könyvelő. igazgató-pénztáraoli. 
*) Megjegyzendő, hogy ezen összeggel az összes Beruházás le van ütve. 

Vagyon. 
Vagyon-számla. 

A „Gyergyó-Tölgyes és Vidéke Takarékpéutir-Résnéirtársasáe" 1897. éy flsietévéről. Teher . 

39 
H4 

8 s 
15, 16 
•7, ia | 

Pénztár 1897. óv deczember hó 31-én 
Váltókban 
Kötvényben . . 
Ingatlan birtokban 
Személy számlán 

Osztr. ért. 

forint kr 
2197 31 

89784 — 

23877 50 
150 — 

853 75 

1 
I 2 
99, 22 
27, 28j 
80, 31 

41 
25 
37 

15, 16 
17, 18; 

25 

Alaptőke . 
Tartalékalap 

Viszváltó kölcsön számlán . 

Fel nem vett osztalék 
Betét tőkésített kamatja 
Személy számlákon 
1897. évi nyeremény egyenlegül 
1°/« Jótékonyczélra 30"— 
9% Tartalékalapra 380-59 

90»/, Osztalékra á 3 forint  300Q-— 

Osztr. ért. 

forint 
20000 
4152 

62434 

227 
25580 

1057 

3410 

116862 

59 

56 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1897. évi deczember hó 31-én. 
Nioolesou Aurél s. k. Lásár István s. k. 

könyvelő. igazgató-pénztárnok. 
Ezen forgalmi,  nyereség-veszteség és vagyon-mérleg-számlákat a fó-  és segédkönyvekkel összehasonlítván, min 

denekben helyesnek és megegyezőknek találtak. 
Gyergyó-Tölgyesen, 1898. év január hó. 

„ , „ ^ Simon Salamon s. k. 
Haaaán Mahmed s. k. Engel Jóssef  s. k. Kim r n ^ . k 

igazgatósági tag. elnök Iguga t t eL l ' tZ j t 
Dr. Lásár Jánoa s. k. Dobribán Péter a. k. 

L b. elnök. f >  b. tag. 



Febrttár 2S. C S Í K I L A P O K 8. mim. 

— Székely flnk  elhelyezése. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkunara a mait év-
ben kiképzés végett 401 székely flnt  helyezett el 
magánipari műhelyekben és kereskedésekben. Eb-
ből esik: Gsikvármegyére 175 Háromszékmegyére 
34. Kiskflkailőmegyére  24. Marostordamegyére 133. 
Tordaaranyasmegyére 36. (Jdvarhelymegyére 58. 
Bukovinára 1. A flnk  az ország kfllőnböző  részei-
ben mintegy 46 Városban oszlotak meg s valameny-
nyit agy as Iparosok, mint a kereskedők teljes 
ingyenes ellátás mellett alkalmazták. A kamara 
fölbuzdulva  áz akcziónak évről-évre fokozodó  si-
kerein, elhatározta, hogy a székely fink  elhelyezé-
sét tovább fogja  folytatni.  E végből a tavaszi el-
helyezés érdekében a mozgalmat már most meg-
indította. A folyamodványok  a felvétel  iránt az 
illetékes vármegyék főispánjaihoz  márczius hő 
20-áig nyújtandók be. A folyamadványhoa  csatolan-
dók: a keresztlevél, iskolai, orvosi és njraoltási 
bizonyiványok. Elhelyezésüket csak a 13-ik élet-
évet betöltött, és 16-ik életévet meg nem haladott 
s legalább négy elemi osztályt végzett flnk  kérel-
mezhetik. Kereskedésekbe csak 9 gymnáziumi, pol-
gári, vagy felsőnépiskolai  osztályt végzett fluk 
vétetnek (51. Közelebbi tájékozást ez iránt a szolga-
bíróságok, körjegyzőségek, lelkészek, tanitók és 
községi elöljáróságok nyújtanak. 

— Hogy állunk a hitelszövetkezettel. 
Ea a kérdés a szeredai hitelszövetkezet igazgató-
ságának ssól. Köztudomásu dolog ugyan is, hogy 
esen hitelszövetkezet vezetésében a Bartalis Ágoston 
igasgató eltávozása s Kiss Antal könyvvezetőnek 
kőselebb történt elhalálozása folytán  lényeges vál-
tósáé állott be.Nincs ugyan tudomásom arról, hogy 
Bartalis Ágoston ur — kinek a szövetkezet létesülé-
sét köszönheti, sa kl főszolgabíróvá  lett megválasz-
tása előtt annak felfigyeletére  s igazgatására tevé-
keny- befolyást  gyakorolt— lemondott-e megbízatá-
sáról, vagy sem ; de bogy távozása minden esetre 
hátrányos következményeket vont maga után, azt 
a tények biionyitják. Erre mutat legfókép  azon 
körülmény, hogy as üzlet év leteltének 4-ik hó-
napjában sem tudunk semmit a számadás összeál-
lításáról s igy arról sem bírunk tudomásssl, hogy 
a szövetkezeti vagyon kezelése megfelelt-e  azon 
várakozásnak, mely a részvényesek igényeinek ki 
elégitésére szolgálhatna, önként felmerül  tehát a 
kérdés : mi akadályozza a zárszámadás előterjesztését 
s as üsletév eredményeinek a részvényesek tudo-
mására bosatalát? továbbá lemondott-e Bartalis ur 
igazgatói állásáról, a ba nem szándékozott-e a szá 
madás elkészíttetése, közgyűlés elé terjesztés s a 
könyvelői állás betöltetése iránt intézkedni ? mert 
nem lehet közömbös a részvényesek előtt annak 
tudása, hogy vagyonukkal mi történt. 

Egy r é s z v é n y e s . 
— Temetés. Lapnnk mult számában meg-

emlékeztünk a Somlyói Szent Ferencz rendi zárda 
egyik tiasteletre méltó rendtagja, Kovács Gergely 
áldosárnak, elemi iskolai és tanitóképezdei tanítónak 
elhunytáról. Hogy mily tiasteletre méltó tagját vesz-
tette el a zárda Kovács Gergelyben, arról tanús-
kodott ason inpoiáns közönség, a mely folyó  hó 17-én 
temetésénél megjelent s mely részvéttel vett buoaut 
a férfikorának  delén jobblétre szenderült jellemes 
férfitől  és páratlan hitszónoktól. A rendház folyosoi 
már egy órával a temetési szertartás megkezdése előtt 
megteltek a helybeli és vidéki közönség sokaságával 
ugy, hogy a temetési functiót  végezni megjelent pap-
ság réssére a halottas hás ajtója előtt alig lehetett 
helyet nyitani. A szertartást Murányi Kálmán főes-
peres végeste a vidékről nagyssámban megjelent 
papság segédlete mellett a kópezdei ifjúság  közre-
működésével. A halottas házból a koporsó a szerzet 
nagy templomába vitetett át és helyeztetett el a 
ssentélj előtt, mikor is Kassay Lajos fógymnasiumi 
tanár lépett a szószékre, a a hallgatóságot magával 
ragadó és mélyen megható gyönyörű beszédben 
méltatta as elhnnyt férfi  érdemeit s buosusitatta el 
rendtársaitól s oson helytől, hol hivatását ugy az 
Isten dicsőségére, mint a hivők lelki épülésére oly 
kiváló sikerrel igyekesett betölteni. A beszéd végez-
tével a koporsót leemelték a templom alatti kriptába 
s elhelyezték egyik üres fülkébe,  melynek ssomsséd-
ságában sok más nemes férfin  s több rendtársa nyu-
gosssa örök álmát A megboldogult koporaoját tanít-
ványainak a 3 és 4-ik elemi osztály, valamint a ta-
ni tó-képesde növendékeinek és Wettenstein Mór tör-
vényszéki Jegyzőnek, mint as elhunyt egyik nagy 
ttaíeMjének koszorúi disriteték. 

— Fil lérestély Csík-Somlyón. A mint 
Somlyóról írják az ottani jótékony nőegyesületnek 
folyó  hő 12-énGlóez Miksáné urnő által rendezett 
fillérestélye  minden tekintetben szép sikerrel folyt 

le és nemcsak az egylet pénztárának szolgált je-
lentékeny mérvű gyarapítására, hanem valódi mű 
élvezetet nynjtott a nagyszámban megjelent elő-
kelő közönségnek. Az estélyt nyitánynyal kezdette 
meg a főgymnásiumi  ifjúság  jól szervezett zenekara, 
melyben részt vettek : Kerekes Károly, Jakabfy 
Endre, Pitter Ferencz, Lakatos János, Szász Gyula, 
Madár József,  Benke Antal, kik valóban művészi 
színvonalon álló játékukkal nagy hatást gyakorol-
tak a közönségre. Azután Riszner Ödön főgymn. 
tanár lépett a pódiumra s etédi Kovács Gyulának 
„Hajnal uram" czimü költeményét mély érzésssel 
és mesterileg szavalta el, a mivel zajos tapsot 
aratott. Ezt követte a .Nőgyűlölő" czimű egy fel-
vonásos vígjáték, előadva Haydn Hugó tanár, Pit-
ter Anna kisasszony és Szász Gyula által, kik mű-
vészies játékukkal teljesen igazolták az irántuk 
tanúsított érdeklődést s igen élénk ovácziókban ré-
szesíttettek. Záradékul az előbbirt zenekar gyö-
nyörű darabokat adott elő oly virtozitással, hogy 
azokat a közönség kívánságára megkellett ismételni. 
A műsor bevégezte után a fiatalság  tánczra per-
dült, kiknek a jótékony czélra való tekintetből az 
ifjúsági  zenekar díjtalanul húzta a nótát, a kö-
zönség nagyrésze pedig a rendező urnő által ízle-
tesen előállított s az igényeknek teljesen megfe-
lelő hideg ételekre meg a viszonyokhoz képest 
elég élvezhetőnek talált bor felhasználásával  az éj-
fél  utáni órákig vidám hangulatban együtt töl-
tötte az időt. 

— Nyilvános köszönet. A csiksomlyóí róm. 
kath. főgymn.  ifjúság  kiránduló egyesülete ujabb 
segélyezésben részesült az által, hogy ftdó  Jakab 
Lajos osiksztmihályi alesperes-plebános ur az egylet 
czéljaira 10 frtot  volt kegyes adományozni. Midőn 
ezen összeget tisztelettel nyugtázom, fogadja  ftdó. 
aleBperes-plebános ur egyesületünkek őszintén érzett 
s e helyen kifejezett  hálás köszönetét tanuló ifjúsá-
gunk iránt tanúsított meleg érdeklődéséért és ál-
dozatkészségéért. Csík-Somlyón, 1898. febr.  hó 
10-én. Csató János, fógvmn.  tanár, mint az egylet 
elnöke. 

— A osikszentkirályi tanitó testület 
1808. február  10-én este az iskolaépület két nagyobb 
tantermében az Árpádházi Sz.-Erzsébet oltára fel-
állítási költségeinek fedezésére  néhány ifjú  közre-
működése mellett igen jól sikerült műkedvelői elő-
adással egybekötött tánozestélyt rendezett. A többszö-
rösön megtapsólt műkedvelő előadás kiemelkedőbb 
résszét az ének és szavalatok mellett a „Féltékeny-
ség* cz. szinmü Maszlagi F.-tól és a .Megkell há-
zasodnom" felolvasás  képezte. Az estélyen a község 
értelmisége teljes számban és a vidékről is többen 
jelen voltak. Ez estély erkölcsileg és anyagilag oly 
szépen sikerült, oly szép összhangban és zavartalan 
jókedvben folyt  le, hogy ehez hasonlóra itt alig 
emlékszik valaki. A felülfizetők  fogadják  a rendező-
ség hálás köszönetét. 

— Oltáregylet Karozfalván.  Csiknagy bol-
dogasszony hitközségben alakulóban levő „Oltáregylet" 
saját czéljaira e hó 13-án Csik-Karczfalván  műsorral 
egybekötött kosaras tánczestélyt rendezett, mely, 
daczára nagyfokú  agitálásnak, mégis fényesen  sikerült. 
As estély anyagi sikere a buzgó és fáradhatlan  rede-
zöség érdeme, mig az erkölcsi siker oroszlán része 
Rancz János plébános urat illeti, ki szellemes felol-
vasásával általános jó kedvre derítette a közönséget, 
sürü tapsokat és éljeneket aratva vele. Kedves része 
volt a műsornak Antal Rozacska szavalata is. E 10 
éves leányka bátor és értelmes szavalatával egészen 
meglepte a publikumot. Ferencz J. pedig élénk de-
rültség között adta elő a .Szórakozott" czimü mono-
logot. Az élőképek is szépen sikerültek, összes be-
véttel 105 frt  4 kr volt, kiadás 50 frt  06 kr s igy 
tiszta jövedelemnek maradt 54 frt  8 kr. A nemes 
czél megvalósításához szíves adományaikkal hozá-
járnltak: Szekeres József  (BrasBÓ) 2 frt.  Krausz 
Mihály 2 frt  Antal , József  1 frt  50 kr. Antal Péter, 
özv. Antal Jócsefné,  özv. Karácson Jánosné, Bara 
János, Krausz Márton, Antal Albert 1—1 írttal, Miklós 
István, Székely János, Siller János, Bálint Ignácz, 
Antal Qergely, Török Elek, Suba Zsiga, Nagy András, 
Trohán Béla, Tompos Mátyás, Császár Donát, Ágoston 
József,  Both János, László Ferenoz, Ferenozy István, 
Donát József,  Orbán András, Mátyás Mári, N. N. 
Mihály Gergely, Lákács Juliska, Bogády Károly, 
Szekeres Péter 50—50 krral. Kosza Balázs, Blénesi 
Endre, Biró Árpád, Trohán Kálmán 30—30 krral. 
Mánya János 20 krral. Gergely Antal, Német József 

10—10 krral. A szíves felülflzetőknek  a rendezőség 
hálás köszönetét nyilvánítja, úgyszintén azon urnök 
és uraknak is, kik szíves közreműködésükkel az 
estély erkölcsi sikerét biztosították. 

— Tenyészállatok kedvezményes vas-
út i szállitása. A tenyész szarvasmarhák,- tenyéss 
sertések, tenyész juhok, és tenyész baromfiak  ki-
vételes kedvezményes fuvarbér  mellett szállittasanak, 
ha szállítási igazolvánnyal adatnak vasútra. Esen 
szállítási igazolványok ugy szóbeli, valamint 50 kr 
bélyeggel ellátott írásos kérésre azonnal kiszolgáltat-
nak. 1. Ha a szállítani kivánt tenyész állatok fajtája 
megfelel  azon helyre nézve megállapított köztenyé-
ezeti iránynak, a hova elszállitandók volnának. 
2. Ha a folyamodó  élő szóval, vagy folyamodványá-
ban közli azt, hogy hány darab és miféle  tenyész-
állat, ki által, melyik vasút állomáson, kinek czimére 
és melyik vasút állomásig való elszállításra állítandó 
ki a szállítási igazolvány ? Utólagosan, szállítási költ-
ségek visszatérítésére ezen Bzállitási igazolványok 
nem engedélyeztetnek, hanem csak az eszközlendő 
vasúti feladásokhoz,  tenyész állatok elszállítási czél-
jaira szolgáltatja ki bármelyik m. kir. állattenyész-
tési kerületi felügyelőség. 

— Nyilvános számadás. A gyergyószent-
miklósi „Leány nevelde" javára folyó  évi január hó 
22-én rendezett Jelmez-estély oevétele volt: Je-
gyekből és az estélyen az elárnsitásokból 511 frt 
91 kr, felűlfizetésekből  152 frt  90 kr összesen 
664 frt  81 kr, kiadás 124 frt  36 kr, marad tiszta 
jövedelem 540 frt  45 kr. Felülfizettek:  Bocsánczy 
Kristófné  (sárany) 5 frt  70 kr, Lázár Menyhért, 
Imre Dénesné 5—5 frt.  Dr. Fejér Dávid 3 frt, 
Csiky Kálmánné, Giacamuzzi Baptist, dr. Dobribán 
Antal, Kovács Lajos közjegyző, Lázár Gyuláné, 
Görög Joachim, Walmau Dániel, Kopacz Lukács 
2—2 frt.  Bedő Gyuláné, Cziffra  János, Szentpéteri 
János, Tódor Antal, Pál Albert, dr. Sántha Albert, 
Tarisnyás Gergely, Drotos István, ürmánczy Ver-
tán, Kedves Tamás, Roth Albert, Gotsling János, 
Nóvák Bogdán, özv. Madaras Istvánné 1—1 frt. 
Cziffra  Jenő 60 kr. Sándor Gábor 50 kr. özv. Sza-
rukán Mártonné 30 kr. Maros-Vásárhelyről Kará-
cson Márton föesperes  10 frt.  O.-Topliczáról Ur-
mánczi Jeromos 10 frt.  Gy.-Tölgyesről N. N. 3 frt. 
Ifj.  Török Antal 4 frt,  id. Török Antal 3 frt,  Fe-
renczy István 1 frt.  Gy.-Ditróból Mátyás Albertné 
2 frt.  Plutz Gerő, Puskás Kálmán, dr. Mezei Géza 
1—1 frt.  Kopacz István, Zakariás Istvánné, Kas-
sai Samuné, Vondrácsek Ferenczné 50—50 kr. Gy.-
Csomafalváról  özv. Ágoston Ágostonné, Ágoston 
Antal 1—1 frt.  Puskás Antal, Kis Regina, Szilágyi 
János, Köllő Félix, Bogdán Kristófné,  id. Köllő 
Ignácz, Csata F.-né, Bórs Kristófné,  Orbán Lajosné, 
Köllő Gábor 20—20 kr. Szilágyi József  10 kr. 
Gy.-Ujfaluból  Molnár János plébános, Jánosi Már-
ton 1—1 frt.  Gy.-Alfaluból  Zomora Dániel, Gál 
Ignácz, Balázs Gergely, dr. Kása Lajos, Ávéd Já-
nos, Jakabfy  B. Miklós, Imecs János, Pnskás Jenő, 
Várth Ferencz, Lőrincz Vilmos, Kajtár Károly, 
Roth István, Ávéd István 1—1 frt.  Roth M., özv. 
Kábdebó Mártonné, Kiss Gergely, Olajos Farkas, 
Vákár Árpád 50—50 kr. Gy.-Remetéről özv. Mé-
lik Istvánné 4 frt.  Zakariás János, Dobribán Já-
nos, Puskás Antal, Kiss Dénes, Csányi Gusztáv, 
dr. Tiltcser Jenő, ifj.  Mélik István 2—2 frt  Mé-
lik Bogdán, Szilágyi Károly, Málnási Antal, Balázs 
János, Puskás Samu 1—1 frt,  M. Deák Pál, Varga 
Imre 50—50 kr. Gy.-Szárhegyröl dr. Színi János 
3 frt,  Székely János 2 frt,  Both Ferencz kanonok 
1 frt  50 kr. Miklós Kati, Bartalis Ignácz, Várte-
réz Mari, Oláb Alajos 1—1 frt  Plutz József,  Mi-
hály Jánosné 50—50 kr. Cs.-Szeredából Szabó Géza 
kir. tanfelügyelő  3 frt.  Fogadják mindannyian a 
nemes czél érdekében tanúsított jótékonyságukért 
a rendezőbizottság leghálásabb köszönetét. 

— Védekezzünk. Az O. M. G. E. szak-
lapja, a „Köztelek" többször figyelmeztette  gazd-
közönségünket az amerikai lóhere és amerikai lu-
czerna káros, sőt veszedelmes voltára. Az amerikai 
luczerna beözönlése ellen tudvalevőleg Manthner 
Ödön budapesti magkereskedő vette fel  a harezot 
és ugyancsak Mauthner heti jelentéseiből olvassuk, 
hogy az amerikai luczerna mag még folyvást  oly 
nagy tömegbe özönlik hazánkba, hogy az ilyen 
mag forgalmazói  áraikat 4—5 forinttal  leszálitoták 
és ezt körlevelekben tudatják a gazdákkal. Köte-
lességünknek tartjuk gazdáinkat figyelmeztetni, 
hogy óvakodjanak az amerikai luczernamagtól, a 
melyet igazi származása letagadásával tisztán, sőt 
európai luczeruamag közé keverve árusítanak. 

S z e r k e s z t ő i " ü z e n e t e i d . 
Primiozia. Csinos dolgozat, Ügyesen megirva ; de 

a mai profán  világban a közönség szivesebben olvas 
egy báli tudósitást, mint vallás-bölcseleti dolgokat s 
mi kénytelenek vagyunk ahoz alkalmazkodni. Ezért nem 
közölhetjük. A ki olyan jól tud írni, várhatónk attól más 
dolgozatot is. 

A oaik-sseredai állami Iskola. Tévedésben van 
a kinevezések ügye iránt. Ignorálásról szó sincs. 
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Műtrágyával való kisérlet kaszálón. 

Múltév tavaszán hozattam 5 mmázsa műtrágyát 
és pedig: 3 mm. tomá9salakot és 2 m. m,. kainitot, 
ezeket külön, előbb egyiket, azntán a másikat el-
szórtam márczins 16-án 1200 nsz. öl területre, 
ennek felét  mielőtt az elszórás megtörtént volna, 
mégis boronáltam kovácsolt vasból készült láncz-
boronával, a melyet rétboronának szoktam hasz-
nálni. Ezen borona megtekinthető itt nálam, fel-
említeni azért kívánom, mivel rétboronának ennél 
jobb ez idő szerint alig létezik, habár ez nem gyár-
ban készült, banem itt helyben utasításom után. 
A boronálást azért végeztettem a terület egyrészére, 
hogy lássam tesz-e különbséget. Ugyanekkor ki-
mértem e táblában a mütrágyázott terület mellett 
1900 nsz öl területet, hogy a külöubséget meg-
határozni a trágyázott éa a nemtrágyázott között. 

Az eredmény a következő: Junius hó 14-én 
kaszáltattam ezen táblákat. Lett széna a t r á -
g y á z o t t t e r ü l e t e n 4 boglya, (300—350 ki-
lóig) A másodikszori kaszálás vagyis a sarjú csi-
nálás augusztus végén történt. Itt a külömbség 
már jelentékenyebb volt. A trágyázott helyen lett 
5 boglya (300—400 kilóig boglyánként) a trágya-
nélkülin lett csak 2 boglya. A mi csaknem két 
szekér sarjú különbséget tett. A boronálás is tett 
némi különbséget a trágyázott helyen, de annál 
söbbet a nem trágyázotton. 

Nyilványoságra kívántam hozni, hogy t. a gaz-
datársaim, kik netalán műtrágyát szándékoznak 
használni, lássák az eredményt. Ez az első év ered 
ménye. Lehet azouban, hogy a második évi ered-
ményjobb lesz s az esetben kifizeti  magát a mütrgya, 
mivel jelen esetben annak értéke a szállítási ne-
hézségek miatt 30 frtra  tehető, a termés többet 
azonban, az idei liötakarmány termés mellett nem 
képviseli ezen értéket. Számba vehető azonban az, 
hogy minőség tekintetben is külömbség van, mert 
a trágyázott területen lett a takarmány legalább is 
20°/0-kal jobb minőségű. 

Gyümölcsfákon  is tettem kísérletet műtrá-
gyával, erről azonban az eredményt csak jövő évi 
termés után tudom kimutatni. 

Ezután nem mulaszthatom el t. gazdaközön-
ség figyelmét  felhívni  még a . m a g y a r k i n c s " 
féle  burgonya termelésére. Ez idén is habár minden 
faj  burgonyában volt található romlott, ezen egye-
düli faj  volt az, a mely között egy rosz sem ta-
láltatott. Ez a faj  az, mely nálunk legjobban bé-
válik. Bőtermő, kitűnő minőségű és legtöbb kemé-
nyítő tartalmú, eltartható és legjobban használható 
következő év angusztus—szeptemberig. Nálam, mig 
a készlet tart eredeti „ A g n e l l i - f é l e "  mag 
után termelt, kapható m. mázsánkint 6 frtjával. 

E. Deér Venczel. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ é* LAPTÜLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 7255—1B97. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, bogy a székely vasutak czéljaira Csik-
Csatószeg község határában kisajátított és ifj. 
Korodi Imréné szül. Köpi Rózália és társai tulaj-
donát képező és a kivonatos kisajátítási összeírás-
ban 2., 3., 43., 139., 145., 157, 159., 160. és 229. 
sorszámok alatt fogialt  ingatlan részietekre nézve 
Csikmegye közigazgatási bizottságának folyó  évi 
szeptember hó 9-én 961 — 1897/IV. kib. szám alatt 
kelt átirata s a megküldött iratok alapján 1881. 
évi XLI. t.-cz. 46. §-a értelmében a kártalanítási 
eljárást elrendelte s a Csik-Csatószeg község há-
zánál megkezdendő s a helyszínén folytatandó  el-
járás határnapjául 1898. évi április hó 20-ik 
napjának d. e. 10 óráját tűzte ki azon hozzá-
adással, bogy a becslő bizottságok megalakítása 
iránt a tárgyalás alkalmával fog  intézkedés tétetni 
s azok működésének megkezdésére a határnap 
ugyanakkor kitüzetni. 

A most kitűzött határnapra a kisajátító ne-
vében a m. kir. államvasutak igazgatósága, a távol-
levők és ismeretlen tartózkodásnak számára gond-
nokul ezennel kinevezett Nagy Sándor ügyvéd 
csik-szeredai lakós, továbbá a kisajátítási össze-
írásban foglalt  tulajdonosok, ngy nemkülönben a 
többi tlkkvi érdekeltek hivatalos felzeteken  egyé-
nenkint külön megidéztettek. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges 
határozat hozatalát gátolja s hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása, vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szereda, 1897. november 30-án. 

Gyárfás  László, Dobos András, 
elnök. 2—3 jegyző. 

Hirdetmény. 
A „Csik-szépvizi Szent Háromság segély-

egylet" tulajdonát képező „Hosszusorok" nevű ka-
száló és legelő birtok folyó  évi márczius hó 
27-ik napján d. n. 3 órakor kezdetét veendő 
nyilvános szóbeli árverésen 3 évre haszonbérbe fog 
adatni. Miről bérleni szándékozókat azon hozzá-
adással értesítem, hogy az árverezés az iskola ter-
mében fog  megtartatni. 

A csik-szépvizi Szent Háromság segély-egylet 
igazgatósága 

Csik-Szépvizen, 1898. február  21-én. 
Dájbukát Jakab, 

igazgató. 

Sz. 3598—1897. 2—8 
kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmihály községének alattirt Elöljá-

rósága által a községi képviselő testületnek idei 
január 8-án 2 jegyzőkönyvi pont alatt hozott ha-
tározata folytán  közhírré tétetik, hogy a papi tel-
ken felépítendő  facsflrre  és ásandó kntra nézve 
szóbeli árlejtés folyó  hó 26-án délelőtti 0 
órakor Csik-Szentmibály község hivatalos házá-
nál meg fog  tartatni, mire áriejteni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy a csűrre 
kikiáltási ár 415 frt,  a knlra 150 frt  lévén meg-
határozva, ennek 10°/,-os bánatpénzzfll  az árlejtés 
megkezdése előtt mindenik árverezni kívánó az 
árverési bizottság kezére lefizetni  köteles, mely bá-
natpénz a munkálatok elvállalója által annak be-
végzéséig biztositásképen bentartatik. 

A költségvetés bárki által a község hivatalos 
házánál bivstalos órákban betekinthető. 

Község elöljáróság 
Csik-Szentmihályon, 1897. február  hó 8-án 

Kein Adolf,  Koncz Antal, 
körjegyző. k. biró. 

Sz. 993—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó Balán-

bánya, Szentdomokos, Szenttamás, Jenöfalva,  Karcz-
falva,  Dánfalva  és Mndaras községekből Csik-
K a r c z f a l v a  székhelylyel alakított közegészségi 
körben az orvosi állomás lemondás folytán  ürese-
désbe jött s arra ezennel pályázatot nyitok. 

Ezen állomással 1000 frt  évi fizetés,  termé-
szetbeni lakas és 100 frt  uti átalány jár; továbbá 
a nappali és éjjeli látogatásokért, a látleletekért 
és járvány kezelésekért a megállapitott dijak sze-
désére van jogosítva. 

Köteles ezekkel szemben az orvos saját fu-
varára a községeket havonként kétszer bentazni 
s akkor a bejelentett betegeket ingyenes gyógy-
kezelés alá venni. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi I. 
t.-cz. 9. §-a értelmében eddigi — legalább két évi 
gyakorlatokat igazoló okmányokkal felszerelt  ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1898. évi már-
czius hó 18-ig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottak nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A választás Csik-Karczfalván  az 1898. év 
márczius 21-én fog  megtartatni és a megválasztott 
körorvos állását azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1898. február  17-én. 
Fejér Sándor, 

1 ° főszolgabíró. 

Mauthner Ödön féle  gazdasági, 
vetemény- és virágmagvak kapha-
tók eredeti csomagolással a karcz-
falvi  gyógyszertárban. i—4 
Sz. 866-898 

krj 

Hirdetmény. 
Alattirt községi elöljárósága közzéteszi, hogy 

az 1898. évre vágásra kiutalt térületen található 
leszámozott és műszakilag bemért kereskedelmi fá-
kat és pedig 1186 darab törzset melyből: 

80—31 czm. ig 592 darab 307 m. 3 
32-41 . „ 390 . 367 „ 3 
42—59 , „ 18* , 369 „ 3 

tartalomul 1656 frt  90 kr. kikiáltási ár mellett 
Gy.-Csomafalva  községházánál 1898. iv nárczklS 
hé 13-án d. u. 2 árakor nyilt szóbeli árverezésen 
a legtöbbet ígérőnek elfognak  adatni. 

A feltételek  az elöljáróságtól a hivatalos órák 
alatt megtudhatók. 

Az elöljáróság. 
Gyergyó-Csomafalva,  1898. február  hó 8-án. 

Puskás, Köllő Gábor, 
jegyző. kbiró. 

Meghívó. 
A „Kisbirtokosok  országos földhitelintézetével 
szövetséges Gyergyói Első  Mezőgazdasági 

Előleg-Egylet,  mint Szövetkezet" 

xm. évi 
r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
1898. márczius hó 10-én (csütörtökön) d. 
e. 8 órától kezdve az iskolaépület nagytermé-
ben tartja, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

A tanácskozás tá rgyai : 
1. A határozatképesség megállapítása. 
8. Az 1897. évről készített számadások be-

terjesztése. 
3. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 

jelentésének tárgyalása. 
4. A mérleg elfogadása,  a felmentvény  meg-

adása és intézkedés az évi nyereség felosztásáról. 
6. A felügyelő-bizottság  és könyvelő válasz-

tása, esetleg az igazgatóság kiegészítése. 
6. Kérelmek és indítványok. 

Kivonat az alapszabályokból. 
66. §. A közgyűlés zártkörű s ac egylet azon 

rendes tagjaiból áll, a kik a legközelebb üzletév — 
deozember 31-én — részvényesek voltak. 

60. §. A közgyűlés tárgyai: 
h) az igazgatóság és felügyelő  bizottság ja-

vaslatai, valamint bármely egyleti tagnak indítványa, 
ha a közgyűlést megelőzőleg tizennégy nappal es, 
írásban az igazgatóságnak be lett adva. 

61. §. A közgyűlésen minden reudea egyleti ta-
got egy tói tíz rész vény nyel egy szavazat 1 illet; ti-
zenegytől husz üzletrész szel kettó, huszonegy éa ennél 
több részvénynyel biró tagok hármat szavazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyíltan történik, azon-
ban választásoknál és személyt illető kérdésekben 
öt egyleti tag kívántára, titkos szavazásnak van 
helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig 
erre írásban meghatalmazott oly egyleti tag által 
gyakorolhatók, kinek a közgyűlésen — az 66. §. ér-
telmében — megjelenni joga van. A meghatalmazot-
tak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal meg-
bízójuk bir; de mindenki csak egy részvényes meg-
bízását fogadhatja  el. 

Ditróban, 1898. február  hó 0-án. 
8—a -A-z ícrcbzffatóBAcr. 

A Mauthner-féle 
h í r n e v e s 

konyhakerti- és virágmagvak 
cárt és hstéBáglIag védett csomagok-

ban, a törvényesen bejegyzett 
m e d v e - v é d j e g y g y e i 

valamennyi nagyobb 

fűszer-  és vaskereskedésekben 
kaphatók. 

A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt 
létező Manthner Ödön czég csakis olyan cso-
magoknál vállal teljes jótállást egészen friss  és 
valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, 
a medve-ábrával és a Manthner névvel jelölve, 
1—6 ugy, a mint a mellékelt rajz is mutatja. 

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




