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Munkás mozgalmak. 
Csik-Szereda, márcz. 1. 

II . 
A sajtó tudja, ismeri a maga hatalmát, 

sokszor tul is becsülik azt, máskor meg 
vissza is él az előnyökkel. 

Mit tesz például a jelen mozgalmakkal 
szemben ? 

A hatóság fellépik  a lappangó sajtó 
szennyes üzelmei ellen; a hivatásos sajtó 
pedig, — a sajtószabadság üres frázisainak 
hangoztatása mellett — megtámadja, hibáz-
tatja és szidja a hatóságot ezen fellépéseért. 

Én erre röviden csak azt kérdezem, 
hogy hát a sajtót tulajdonképen a nyomta-
tott papiros teszi-e ? Nem ismer különbsé-
get a hivatásos sajtó maga közt és ama sze-
mét sajtó közt, melyet tulajdonképen nem 
megrendszabályozni, hanem bottal kellene 
agyonütni. Én a magyar sajtószabadságnak 
olyan tántorithatlan harezosa vagyok, mint 
akárki azok közül a nagy hangúak közül, 
kik mostanság annak a semmiházi „Föld-
miveló" és más czimü lapoknak a tuegrend-
szabályozása ellen ádáz harezot folytatnak 
a sajtószabadság védelme nevében ; de azért 
nem bánom, sőt követelem a hatóságtól, | 
hogy azokat a termékeket a tllzbe dobassa, 
annak az ostoba és rosszakaratú munkásait 
pedig a tömlecz sötét fenekére  zárja, mert 
azok, hogy most épen történetesen sajtó 
utján működnek és rontják a népet, az csak 
véletlen. Ők szóval és agitáczióval is mű-
ködhetnének, de azok által az ostoba nyom-
tatványok által működni nekik sokkal ké-
nyelmesebb, sőt praktikusabb, mert ez uton 
még mártírok és nagy hazafiak  válnak be-
lőlük, mikor majd évek múlva nagy és szen-
zácziós sajtó tárgyalásokat fognak  tartani 
az ügyeikben. Ha szóval agitálnának, nyom-
ban nyakon csipnék őket, igy pedig ké-
nyelmesen űzhetik alacsony mésterségiiket. 

Igaz, hogy felette  nehéz megvonni a 
határvonalat a tisztességes sajtó és a szemét 
sajtó közt s azt nem is kisérlették meg tör-
vényeink; de hát ez a törvénynek hiánya, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
t Márton Anna. 

Itt viszik az ablak alatt 
De sok ember sirva fakadt!  . • 

Igen!! Ott vitték, ott kísértük végig, a szi-
vének oly drága szülőhely utczáin, az ismerős ab-
lakok alatt és sok, sok — nem, — minden ember 
sírva fakadt,  mikor a nyitott sir előtt látta állani, 
hallotta zokogni azt a vesztes családot, ki e ko-
rán elköltözött, jeles és forrón  szeretett tagját 
még tegnap kaczagni, dalolni hallá s ma már a 
virágboritott, fehérleples  koporsóra ejti, tépett szív-
vel, remegő kézzel a göröngyöt, azzal a szörnyű 
szóval: „Isfen  veled örökre!" Van, a ki azt is 
mondja: „Viszontlátásra 1" 

De bármiként hangozzék is a bucsnszó : fáj 
a sziv, foly  a könyfi  a bágyadt szemből, zokog a 
kínosan rángó ajak és a kulcsolt kéz, az égre 
emelt tekintet, némán mondja, a mit szóvá tenni 
nem merne: „Atyám 1 Miért tetted e z t l . . 

Hiszen, ha tudnók hol keresni az ilyen ese-
tek miértjét I . . . 

Ne kutassuk a Gondviselés utait; hajoljunk 
meg az Dr vesszeje alatt I Hanem a mikor meg-
csókoltuk a sújtó kezet, fogjuk  a vessző végét két 
imádkozó kezünk közé és tartsnk szorosan, mig 
imádkozunk, hogy értse meg az Intéző ott fönn 
ebből a merész, mégis könyörgő mozdnlatból azt 
az esdő óhajunkat: .Ne tovább ly Ez az ifjú  ha-
lott, elmondhatná magáról a költő szavait: 

Lapunk 

melyet helyre kell hozni, mert helyre hozni 
lehet a nélkül, hogy a sajtószabadság egy 
szemernyit is veszélyeztetve volna. Ki látná 
a sajtószabadságot veszélyeztetve az által, 
ha a sajtótörvény némely alkotmányi, tár-
sadalmi és vallási intézménynek nyilván 
megnevezett ágában a közérdek megóvása 
szempontjából több tilalmat tartalmazna ? 

A Magyarországon most lábra kapott 
és elhatalmasodott népzavargást tulajdon-
képen nem is lehet s/oczializiuiisnak ne-
vezni. Semmi kritinuma nincs meg abban 
a szoczializmusnak. Az egész lázongás tu-
lajdonképen mezei rnankás sztrájk és semmi 
egyéb, mely kitörhet és elfajulhat  nemcsak 
Magyarországon, hol felosztani  való nagy 
birtokok vannak, hanem kitörhet nálunk is. 
a hol pedig csakugyan nincs felosztani  való 
föld,  mert. az eléggé fel  van osztva. Nálunk 
épen ugy kaphatnak okot a zajongani akaró 
elemek, mint a gazdag Alföldön  ; mert azok 
az erkölcsi okok, a melyeket fennebb  felem-
lítettem, épen ugy fennforognak. 

Az ilyen lázongások, az én meggyőző-
désem szerint, hova tovább minél gyakori-
abbakká válnak országunkban, mert ujabb 
alkotmányos életünk kozdete óta, minden 
intézményünk felületes  szabadelvű alapon 
áll és nem gyökeres és népünk hajlamaihoz 
mért szabadelvű alapon A szabadelvűsé-
ben inkább kozmopoliták törvényeink, mint 
hazafiasok,  nemzetiek és erkölcsi tartalmúak. 
Törvényeinkkel, sőt azok végrehajtásával is, 
inkább majmoljuk a más húsból és vérből 
álló népek törvényeit, mintsem kizárólag a 
magunk számára és képére alkotnók azokat. 
Ezek miatt romlik felülről  lefelé  az erkölcs, 
mely ma-holnap teljesen száműzve lesz az 
emberek szivéből. 

Nem megbotránkoztató-e a Rohonczy 
egész fellépése  ? Nem megbotránkoztatók-e 
nap nap után azok a nagy szenzácziók, me-
lyeket egy-egy főispán  avagy hivatalban és 
társadalmilag nagyobb tekintélyben állók 
gründolásáról a napi sajtó világgá bocsát? 
Nem megbotránkoztató-e, mikor országos in-
tézeteg élén álló nagy tekintélyű férfiak 

Még alig, bogy játszottam jó apám terilén 
Már ott aluszom nagyapáink között 
Csak annyi volt éltem, mint futó  felhőnek 
Arnya a folyón,  mint tükrön a lehellet! 

Mi volt Márton Anna! Szülőinek öröme, test-
véreinek támasza, barátainak kedvencze, kartársai-
nak büszkesége. . . S hogy mi volt ő a növendé-
keknek azt semmi és senki sem tudná oly ékesen 
elmondani, mint a hogy vallotta a temetésen meg-
jelent ötven főnyi  kis csapatnak lecsillapitbatlaa 
zokogása, mely kitört belőlük, mint a vibar a fel-
hőből, midőn a koporsó vivők felemelték  a drága, 
hült hamvakat, hogy utolsó nyughelyére kísérjék. 

Ki volt Márton Anna ! Azt rövid életleírással 
kellene elmondanom; de mire való volna az ?! 
Ismertük mindaunyian; tudjuk, hogy előkelő szü-
lők gyermeke volt: született, tanult és tanított — 
ennyiből állott élete; aztán meghalt ugy, mint mi-
kor a zengő lantot egy durva idegen kéz ketté 
tön. 

Pályáját Szombathelyt kezdette meg, honnan 
szülői kívánságára a csíkszeredai polgári leányis-
kolához jött; itt is két tanéven láttuk őt nem lan-
kodó buzgalommal, törhetlen kötelességtudással, 
korához képest bámulatos önmérséklettel működni, 
tanítani, nevelni, mígnem a harmadik évben elra-
bolta őt szerető kartársai s érte rajongó növen-
dékei közül a halál. . . 

Temetése rendkívüli részvét között ment 
végbe; a tágas halottas ház világért sem fogadta 
be a gyászoló közönséget s a mikor az első kocsi 
a temető kapuján befordult,  az utolsó tán épp ak-
kor gördült ki a bus szülők udvaráról. A növen-
dékek egyik kartársa vezetése alatt gyalog kísér-

könnyelmiieu elpazarolják a közpénzeket s 
azután, a mi törvényeink értelmében, bizo-
nyos paralisis alapján felmentik,  avagy mi-
kor valaki tekintélyes hivatalos állásában 
vismaéléséket követ el s azt megint ama bi-
zonyos paralisis alapján felmentik,  ki erre 
aval felel,  hogy tudori oklevelet szerez az 
egyetemen ? 

Ezek mind felülről  hatnak lefelé  és 
rontják a közerkölcsöt, mely igy lassankint 
kihal. Csoda-e, ha a nép ezek láttára rom-
lik és lázad, inert azt következteti, hogy 
nálunk minden szabad, csak okkal-móddal 
kell azt cselekedni. 

A fennebbi  általános okokon kivül, van 
egy sokkal közvetlenebb ok, melylyel a je-
len mozgalom kitörését s az én meggyőző-
désem szerint, annak minél tovább többször 
és hatalmasabban való kitörését megfejteni 
lehet. Ezen ok közgazdasági. 

Hatvanhetes alkotmányos életünk óta, 
de különösen Deák Ferencz halála óta, 
mintha lidérczek szállották volna meg ösz-
szes törvényhozásunk és kormányaink lel-
két, minden magyar törvény és intézkedéi 
czélzata az volt, hogy az országnak épen 
az a néposztálya, mely most lázong, a le-
hető legboldogabb legyen, szükséget ne szen-
vedjen s a mellett visszaéléseiért, törvény-
telen cselekedeteiért csak a leghumánosabb 
— a legszabadelvübb — megtorlásban ré-
szesüljön. Ezen alapon, ezen elvtől vezérel-
tetve hozattak törvényeink, köttettek vám-
szerződések, hozattak létre kereskedelmi, 
ipari és gazdasági intézményeink. Hogy 
többet ne említsek, maga az 1876-iki XIII. 
t.-cz. a cselédekről és munkásokról alig tar-
talmaz egyebet, mint a munkaadó jogainak 
korlátozását. 

Az ilyen törvények és ilyen irányzatú 
kormány intézkedések mellett csakugyan 
előállott az a helyzet, hogy minden mun-
kás és cseléd igen-igen kényelmesen érezte 
magát nálunk. Az ilyen czélzatu vámszer-
ződések és más közgazdasági intézmények 
csakugyan megtartották azt az állapotot, 
hogy a gabona ára leszállott, a munkabér 

tek ki szeretett, ifja  tanítónőjüket, a többi kartárs 
kocsin követte a koporsót; elől a nagyobb leány-
kák vitték a szép koszorúkat szomorúan lehajtott 
fővel  s ezeket a virágokat nemesebb harmat nem 
érhette, mint az, mely a bus lánykák szemeiből 
hullott rájok. Tetőpontra azonban akkor hágott 
a megindultság, mikor tisztelendő Törők Ferencz, 
az intézet bitoktatója a következő szép gyászbe-
szédet mondotta: 

Mélyen tisztelt gyászoló közönség! 
Ugy érezzük, bogy a virágnak élni, nyílni és 

gyümölcsözni a rendeltetése, nem pedig idő előtt 
elhervadni; a fiatal  leány fejére  nász — és nem 
gyászkoru illik, arczára menyasszonyi és nem ha-
lotti fátyol  való. . És mégis e halotti pompa egy 
letépett virágot, egy gyászfátyolos  mennyasszonyt 
takar. 

Ha végre a földre  is dönti a vihar a vőn, 
terebélyes fát,  a mely évek hosszú során át szol-
gált gyümölcsével, árnyával és egy uj nemzedéket 
nevelt fel  védő galyai alatt, ha lehnll is a megérett 
gyümölcs, ha hervadásnak és enyészetnek indnl a 
nyílott rózsa, mely már eleget virított, pompázott 
élvezte az aranyos napfényt,  a csillogó harmat-
cseppeket: panasz nem kél ajkunkon, mert tudjuk, 
hogy ennek igy kellett lennie, mert ez a termé-
szet rendje. De ha egyszerre öli meg a gyilkos 
fagy  á bimbót, melynek nyílását oly epedve vártak, 
ha darabokra töri a zugó vibar ifjú  csemeténket, 
melynek édes gyümölcsét alig élveztük: oh akkor 
kimondhatatlan keserűség markol bele szivünkbe B 
mi ösztönözve tekintünk fel  Istenflnkhös. 

És itt egy ily hervadt virág fekszik  előttünk, 
melyet fájáról  idegen kéz le sem tépett; ott her-

mai számához egy fél  iv melléklet van osatolva 



Márczius . C S I K I L A P O K . s m . 

pedig ennek megfelelőieg  felemelkedett  A 
munkás osztály boldog lett, tle pusztulni 
kesdett a földtulajdonos,  a gazda osztály. 
Mikor ez a pusztulás már egészen eminenssé 
lett s es egész ország e miatt kezdett jaj-
gatni, akkor kezdtek a szemek kinyílni ugy 
a törvényhozásban mint a kormányban. 
Kezdtek igazságosabb mértékkel mérni a 
gazdaosztálynak is az előbb említett intéz-
mények utján. Hozzájárult ehez az utóbbi 
három-négy év gyenge termése is, mely té-
nyezőknek közös egyrehatásából követtke-
zett be, hogy a gabona ára fennebb  emel-
kedett. Ezen gabnaár emelkedéssel arány-
ban le kellene szálljon a munkabér, vagy 
ha le nem is száll, de kevesebb értéket kép-
visel, mert ugyanazon munkáért kevesebb 
mennyiségű gabnára és egyéb gazdasági ér-
tékre számithat a munkás. £zt nem akarja, 
ezért lázong és strájkol. Ezért gyűlésezik és 
nevezi magát szocziálistának, mert az aran-
juezi szép esztendők elmultak s ő a hely-
zettel megalkudni nem akar. Igényei a szép 
napokban és esztendőkben oda fokozódtak, 
hogy most a magyar állam és közegei fel-
csigázhatják az eszök fazakát,  hogy a mun-
kások igényeit kielégíthessék a nélkül, hogy 
a gazdaosztályt újból oda ne dobják áldo-
zatnak. 

Két tttz közt állunk tebát. Hogy mi-
ként szabadulunk ki belőle, azt alig lehet 
képzelni, mert a mozgalmakot zBandárral, 
katonasággal megfékezni  lehet, de végkép 
elfojtani  nem. 

A napi és szaksajtó naponkint ezen 
kérdések fejtegetésével  foglalkozik.  Az egyik 
birtok-parczellárásokat, a másik előnyös bér-
leteket, a harmadik a kötött birtokok felol-
dását, a negyedik szekularizácziót kitelepí-
tést stb. ajánl a baj orvosára Van még 
olyan oktalan idea is, mely pénzzel akarja 
segélyezni a békétleneket. Én mindazon or-
vosszereket, melyekkel hirtelen akarnak se-
gíteni, B igy a fennebbiekec  is, perhorres-
kálom. Én okos, helyes és alapos közgazda-
sági politikát és intézkedéseket kívánok s 
azzal — ha rögtön nem is — de gyökere-
sen meglehet oldani a kérdést Ez pedig 
abban áll, hogy a különböző érdekek ki-
egyenlittessenek az árra és értékre nézve. 

A csíkszeredai kepeügy. 
A „Csiki lapok" febr.  2. és 9. számában V. Gás-

pár nr több igyekezettel mint jóakarattal, komoly 
tanulmány nélkül, az elfogadott  jogi elvek teljes 
negligálásával a csíkszeredai kepe flgy  birájává 
tolja fel  magát, s e czég alatt bat bosszú hasábon 
hurczolja végig a tisztviselököt és hivatalnokokat. 

V. Gáspár ur a kepét definiálva  személyi és 
dologi tehernek minősiti a nélkül, hogy eredetének 
taglalásába bocsátkoznék, pedig a nélkül az egyol-

vadt el rajta; egy nagyreményű nemes oltvány tő-
rótt le, melynek csak pár évig élvezők gyümölcsét; 
egy szülőit forrón  szerető gyermeknek, egy édes-
édes testvérnek, hü rokonnak, jó barátnőnek sza-
kadt meg nemesen dobogó szive: És 

Az ember sziv, ha egyszer megreped 
Nincs balzsam, mely hegeszsze a sebet.. . Nincs, 

mert Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja, 
Ha egyszer elapad, ki nem pótolhatja 
Oczeánja könynek. 

Hasztalan siratjak övéi, ő meg nem mozdul. 
Hasztalan szólítják legédesebb nevén, ő nem jöhet 
vissza. Hasztalan kiáltanak felé  szerető tanítványai, 
nem mosolyog rájok. Hasztalan ismételgeti az édes 
szülő, a testvér, a keresztre feszitettnek  szavait: 
„Oh ti mindnyájan, kik átal mentek az uton, figyel-
mezzetek és lássátok, van-e nagyobb fájdalom,  mint 
az én fájdalmam",  ő érzéketlennek látszik 11 

Pedig te tavasz valál, drága halott, mely 
mosolyt támasztott az élet küzdelmeiben elfáradt 
szülők komoly arczán, örömpirt derítettél szeretett 
testvéreid homlokára. Tavasz valál, virágot fakasz-
tottál érted hevülő tanítványaid szivében az erény-
nek, minden szépnek és jónak virágait és mint 
édes anyanyelvünk tanítója a hazaszetetet vi-
rágát. . . 8 aztán beállottá! kertésznek is, azokat 
a nemes virágokat tovább öntözgetted, gondoztad 
hogy gyömölcsöt is teremjenek. Meg is termik szá-
modra — biztos lehetsz benne — a hála édes 
boldogító gyümölcsét. 

Hanem azért törüljük le könyeinket, mikor 
nyoszoljád leereszkedik a gödörbe, s a reá hulló, 
«kané kantok azi dOrgik, hogy örökre, örökre, 

daln bizonyítékok özöne mellett is arra a téves 
következtetésre kellett jutnia, melyből izzadságos 
vergődéseivel sem tudott kibontakozni. 

A harmadik kikezdésben ezeket mondja : „a 
kepe me ly b é r n e k i s n e v e z t e t i k , sem 
nem dézma sem nem egyedül földhöz  kötött dologi, 
hanem régi szokáson s ebből fejlődött  jogon orszá-
gos törvényen és egyezményeken alapnló személyi 
teher is". Igaza van, s£m egyik, sem másik, hanem 
egy olyan bér, melyet bizonyos időszakon át telye-
sitett szolgálatért valakinek szoktunk biztosítani. 
Igazolja ezt a csikvármegyei levéltárbau feltalál-
ható számos adat, s nevezetesen Pongráez papnak 
az 1600-as évek elején Szt.-György községéhez tett 
ajánlata, melyben kevesebb bérért kinálkozók pap-
nak mint Gellért Jáuos, kit aztán a szentgyörgyiek 
neje és gyermekeire való tekintetből fel  is fogadnak. 

Az a szent és sérthetetlen de nem országos 
törvénnyel biztosított kepe tebát egy évenkint visz-
szatérő olyan szolgálati „l»éru volt, mit a községek-
nek jogában állott felemelni  és leszállítani, mi te 
hát ilyes természetében nem volt sem személyi sem 
dologi teher, hanem volt egy olyan munkabér, vagy 
nevezzük szebben volt egy olyan ellenszolgálat, 
mit a község lakossága leiajánlott a papnak. Hogy 
ezt a bért ezt az ellenszolgálatot a község lakos-
sága mi módon hozta ös9ze ? egyesekre mi alapon 
vetette ki? bounan szedte be? az oly kebli kér-
dés volt, mi az egyesek kötelezettségét nem állapí-
totta és nem is Állapíthatta meg az ideiglenesség-
nél, a váttozandóságnál fogva;  s oly kebli kérdés 
volt, mit a szolgálat tevők a ('elfogadóval  szemben 
nem szabályozhattak és ma sem szabályozhatnak; 
mert az csak vissza élés, hogy abba a felfogadot-
tak kezdinek bele szollani; szóval oly kötelezett-
ség volt, mit dologra fektetni  nem lehetett. És ezt 
a kötelezettségei sem később, sem időnkben törvényt 
nem állapította meg, nem precziziruzta egyesekkel 
szemben, és nem is tehette azon egyszerű okból 
mert a törvényhozás előtt a magánjog minden 
időben megtámadbatlan volt. Az a mit a valláste-
lekezeteknek időnként biztosítottak a törvények, e 
kérdés keretén kivül esik, és épen itt van V. Gás-
pár urnák az a széles látkörü tévedése melylyel 
a felekezeteknek  biztosított jogokat, a felekezetek-
hez tartozó egyesek kötelezettségeinek ismeri fel, 
s erre elég uaiv a szt.-györgvi, Sárfalvi,  Somlyói 
egyház községi gyűlések határozatait hu/.ni fel  indo-
kolásul, nemcsak hanem folyamodik  a s/.ebeni scup-
csinához és Hajnald püspök egyenes kijelentésének 
félre  magyarázásához. Hát ha tetszik idézhetek én 
is nein csak oly községi határozatukat, melyek más 
községet akkor sem, ma már pedig senkit sem kö-
teleznek, hanem idézhetek általános közérdekű me-
gyei határozatot. E század elején ugyan is a fel-
csiki esperesség folyamodott  az akkori széki köz-
igazgatáshoz, hogy miután a/, egyházi személyek 
bére alig elégséges a megélhetésre, vesse közbe 
magát a kepe emelésére. E folyamodásra  Sándor 
Mihály főtiszt  elnöklete alatt az alkirálybirák gyű-
lést tartván elhatározták az egyház személyek er-
kölcsi támogatását, s annak az a következése let t, 
hogy a községi lakosok saját akaratuk szerint éltek 
kisebb nagyobb mértékben az önmegadoztatási jog-
gal. Tehát a vármegye kényszer eszközt nem alkal-
mazott, tehátminden községben nem fektetett  egyenlő 
alapra az öDinegadoztat.ás, következőleg az önren-
delkezési jog legkevésbbé sem érintetett. 

Hivatkozhatom továbbá az 1848. előtti és 
azután a 60-as évekig lennállott gyakolatra. Igen 
sokan vannak még e vármegyében, kik emlékeznek a 

mikor a szemfödelet  rángatja a szél s mind azt 
suttogja: 

„Elhervad a rózsa, lehull a levél!" 

Elhervad a rózsa, lehull a levél I De te több 
vagy a rózsánál, az elkapott, hulló falevélnél:  ne-
ked halhatatlan lelked van! Csak testedet temet-
jük el, de az nem enyész el örökre, hanem egye-
sülni fog  hallhatatlan lelkeddel s mi látni fogjuk 
egymást 1 Ez a mi bitünk, mely fölemel  és meg-
vigasztal, ez a mi Krisztusi hitünk. 

Hiszen ezt példázza a jerikói rózsa is, me-
lyet mikor legszebben virulna, a beálló nyári, izzó, 
perzselő szél kiaszal, s aztán kitépi a laza forró 
homokból és az — oss/.ehnzva gyökereit, ágait, 
lapdaként űzetik keresztül-kasul a tikkasztó siva-
tagon. . . 

De íme, mikor a viharok elcsendesednek, a 
forróság  szűnik, az a kiszáradt növény nedves, 
árnyékos helyen megpihenve lassan-lassan uj életre 
kél, gyökereit a földbe  ereszti, újból lombot, bim-
bót, virágot hoz. 

Te sem halsz meg örökre; mert benne voltál 
a Krisztus egyházának bajójában, abban a hajóban, 
melynek az eget érintő árboezfája  a szent kereszt, 
melyről az Istenfia  tanításának vitorlái függnek 
alá, feszítve  a Szentlélek malasztjának fuvalmától, 
melynek kikötője csak a mennyország, czélja csak 
az örök boldogság lehet. 

Az a halál nem labirint, nem zsákuteza, me-
lyen el lehet tévedni, hanem csak átjáró, melyen 
mindenki egyszer végig megy: a koporsó partjára 
nyílik az egyik vége, a másik az örök hajnal örök 
fényére. 

A halál lekaszálja a testet és a földbe  te- f 

kepe rektifikáczióra,  kik tettleg részt vettek magá 
ban a kepe felszámitási  eljárásban. Ezek jól tudják, 
hogy ezt az osztályqzást maga a községi közgyűlés 
teljesítette, jól tudják, hogy az osztályozási tervet 
az elöljáróság állította össze és a közgyűlés tárgyalta 
oly módou, ho<ry megkezdette a'község alsó vagy 
felső  végén egyesek vagyoni viszonyainak mérle-
gelését, s ajánlatba hozta, hogy te ennyivel, te 
meg annyival járulhatsz hozzá az egyháziak béré-
nek összehozásához. Ez ellen az eljárás ellen nem 
volt beleszólása semmiféle  hatóságnak, a miből lát-
szik, hogy a lakosság önrendelkezési joga fenn-
tartatott. 

Pongrácz pap idejétől kezdve tehát le egészen 
a 60-as évekig az «lap ugyanazonos volt, a bért 
mindig a község lakossága állapította meg, felebb 
emelte vagy alább szállította a mint belátása hozta 
magával és a mint a körülmények parancsolták s 
hogy ezt egyetemes gyűlésből intézte természetes 
következése volt a testületi életnek. Ebből azon-
ban nem következett, hogy az a testület a rendel-
kezési jogot magához ragadta, vagy hoey épen el-
járásápál hatósági szabályok vagy felsőbb  intézke-
dések vezették volna. Ez volt» a valódi autonomia 
és ez volt a vallásfelekezeteknek  s ezek között a 
katliolikusoknak is törvényileg biztosított joga. 

Miuden egyéb, mi ennek keretén kivül esett, 
abszolút intézkedés, mely természeténél fogva  nem 
lehel kötelező s az egyének jogosultságát meg nem 
csorbíthatja. Abszolút intézkedés tehát a Mit-
rowszky-féle  úgynevezett kepe konst'.tuczió, a mint, 
annak keletkezése is mutatja s a mint az külön-
ben is csak a katonáskodó székely családokra volt 
kötelező 1848-ig. Abszolút intézkedés az a leg-
újabb kapkodás, mely a kepe kivetést, az egyház-
tanács és iskolaszék jogkörébe akarja vonui. És 
erőszakoskodás fog  lenni mindazon törekvés, mely 
az egyházközségeket kepemegállapirási és részle-
tezési egyéni jogaikba szabályozni akarja. Nincs 
itt sem esperesi, sem püspöki, sem miniszteri fo-
rum, oly joga ez az egyházközség egyetemének, 
mint a gazdának a cseléd fogadásnál,  vagy ha ugy 
tetszik, miut a kormánynak hivatalnokai fizetése 
megállapításánál, az ő önálló leifogása. 

Az igazság kimondása fájhat  sok nagyra törő 
léleknek, de ha a gyűlölet és boszu rosz tanács-
adó vallási ügyekben — pedig a kepe nem vallás — 
bizony az egyéni jogok kapzsi és lelketlen, erő-
szakos megtámadása sincs benne a tíz parancsolatba. 

A mi V. Gáspár urnák a 9-dik számban fog-
lalt öklelözéseit illeti, arra esik röviden annyit 
felelek,  hogy a hivatalnokoknak s általában mind-
azoknak, kik a keperendszer erőszakos megváltoz-
tatása ellen felszólalnak,  az láj, hogy ugy a sze-
redai, miut. általában több megyebeli lelkésznek 
— tisztelet a mégis többségben lévő kivételek-
nek — :izt a minősithetlen háztartásán kell meg-
fizetni,  melylyel az ő 8—10 Írtját 2—3 mosogató 
szolgálóra pazarolja s e mellett kiveszi a maga 
jussát születésnél, keresztelésnél, esketésnél, teme-
tésnél, vi/.keresztezésnél, beavatásnál s általában 
minden alkalomnál, a, hol valami kis jövedelemre 
kilátás mutatkozik. És ezért ellenszclgálatot ad-
nak a szószékről „hatu-ot, ntehát"-ot, mitől a 
gyötrött fülü  közönség megütközéssel kénytelen 
elfordulni,  adnak politikai és egyéni piszkolodást, 
a családi élet arczátlan felzavarását,  szítanak a 
községekben pártnskodást, a lelkiismeret czége alatt 
játszáíc az intrikus szerepét, visszaélnek a baráti 
bizalommal stb. stb., mert védi a talár, mert tud-
ják, hogy az egyéni bíráskodás pisztolylyal vagy 
karddal elégtételt nem szerezhet. 

ni"ti, de csak azért hogy abból annak idején uj 
testet formáljon  azon Jézus Krisztus, ki azt mondá: 
„ÉQ vagyok a feltámadás,  az élet!" 

Lám, kedveseim! A hivő léleknek a halál 
nem borzalmas már többé; hanem azon remény-
nyel biztat, hogy tul a siron ismét meglátjuk egy-
mást! 

Ne sírjatok édes jó szülök, kedves tei vérek, 
szeretett rokonok és kartársak, drága tanítványok, 
őszinte barátok s ti mindnyájan, az elhunytnak hü 
tisztelői, mert az ö — szeretetben s talán a szen-
vedések könyüiben is megtisztult lelke megtalálta 
Istenét, nyugodalmát. 

Pihenj tehát csendesen, drága halott. A béke 
angyala lebegjen poraid felett  ; emléked élni fog  a 
jók szivében; szellemed, alkotásod növendékeid 
lelkébeu ; igen, élni fogsz  miudnyájunk szivében, 
mígnem nekünk is üt az utolsó óra s fáradt  tes-
tünk pihenni dül. 

Addig Isten veled, a boldog viszontlátásra 
tul a siron ! 

Koszorúkat tettek a ravatalra: 
1. A jó szülők — a jó gyermeknek. 
2. A jó testvérek — a jó testvérnek. 
3. Az Eudes-család — szeretetünk jeléül. 
4. Szerető kartársai — korán elköltözött 

Aiiuájuknak. 
5. A csikmegyei hiv. tauitótestület csiki járás-

köre — Márton Anna tanítónőnek. 
6. A polg. leányisk. III. és IV. osztálya — 

mélyen érzett fájdalma  jeléül. 
7. A polg. leányisk. I. és II. osztálya — 

kedves tanítónőjüknek. 



Márczius . C I K I L A P O K 

Én is azt mondom V. Gáspár nr, legyünk 
csak méltányosak, sőt legyünk egy kissé igazsá-
gosak is, és ekkor hogyan képzeli, hogy a hivő 
eljárjon egyezkedni a paphoz ? nem a természeti 
jogból folyó  következés-e az, hogy a gazda dolog-
kerülő, hotelen, izgága, követelő, cselédjétől uieg-
tagadja a mosogatás árát? de azok az ön oszpo-
rás tisztviselői ennyire nem mentek, sőt ha nem 
provokáltatnak, a mosogató kérdést ÍJ nyugodtan 
hagyják. Ellenkezőleg ugy a kérdéses czikkben, 
valamint itt is elismerik, hogy kepét valahol adni 
kell és csak a megállapítás módozatai s a meny-
nyiség ellen van kifogásuk,  mert nélkiilök e kér-
désben határozni nem lehet, mert a k?pe mennyi-
sége végtelenségig nem fokozható. 

És most beszéljünk a kérdés sarkpontjáról, 
vagyis arról, a mit V. Gáspár ur a személyi és 
dologi teher fogalmából  kikerekít, beszéljünk a 
több helyen való kepéztetés képzelt kötelezettsé-
géről — és legelőször is distingváljnnk s tegyük 
f>l  a kérdést. 

Azok a közigazgatási tisztviselők, a kik 6 
évről 6 évre választatnak, elvesztik-e születés-
helyük illetékességót és a C év tartamára Szereda 
városi illetőségűek lesznek-e? Ugy-e nem. Azok a 
tisztviselők, a kik 6 évről 6 évre választatnak, 
részesülnek-e mint tisztviselők, a város javadal-
maiból, pl. regálé váltságból és hozzájárulnak-e 
m.ut tisztviselők, a város közszükségletei fed  ezé 
séhez ? Ugy-e nem. Már most az egyházi szemé-
lyek javadalmazásához ugy e bár a szeredai ille-
tőségű birtokos polgárok kötelesek hozzájárulni, 
miután a községet az annak illetősége alá tartozó 
egyének alkotják ? És ugy-e, hogy lia a város ma-
gára vállalja a kepe megváltást a majorsági pénz-
tár terhére, ebben a 6 évről 6 évre választott 
tisztviselők érdekelve nincsenek, miután a város 
javadalmaiból nem részülnek és kiadásaihoz hozzá 
nem járulnak ? No kérem, ha ez igy van és más-
kép nem is lehet, hogyan képzelhető a kepefizetés 
alá való kényszerítés, kiteszi ezt jóhiszeműséggel, 
méltányossággal ? s ha mégis végeredményében arra 
szorítanának, ininő pofa  kell a végrehajtáshoz! 

Ha mozgalom van felekezetnélküliségre,  gon-
dolja uieg V. Gáspár ur, nem igazolt-e az az ilyen 
egyházi kancsnka alatt? mert a lelkiek baugos 
frázisa  az elnyomott joggal szembe >em állitható ; 
mert a kepe nem vallás kérdés, annak még távoli 
vonatkozásában sincs semmi befolyása  a hit dol-
gaira. 

Aztán "tt van a százados gyakorlat, fizet  az 
a kinek kepe alá vonható dolga van, fizet  szalmás-
bért és fizet  faliért,  a kinek ilyen nincs, de van 
legalább saját lakása és jól megjegyezzük ez az 
elmaradliatlan kondiczió, fizet  oszporát; de fizet, 
mindkét rendbeli csak egy helyen, fizet  ott. a hol 
kepe alá vonható fekvősége  van, mert' a fizetési 
kötelezettség alapfeltétele  Pongrácz paptól kezdve, 
a dolog, mely igy egyesül a személylyel. Fizet pe-
dig egy helyen azért, mert ez nem állami adó, nem 
községi közigazgatási teher, hanem a dologgal 
összekötött oly kiadás, mi HZ egyes külön álló 
községi csoportokban egyenlíti ki egymást. És hogy 
ez igy van, hivatkozhatom a Kászon-Jakabfalvától 
fel  Ditróig terjedő birtokviszonyokra ; minden köz-
ség határának fele  legalább is külbirtok, de azért 
soba sem jntott eszébe senkinek, hogy ezen kül-
birtokosokat megkepéztesse, szép állapotok is fej-
lődnének ki ebből. Aztán egy kissé furcsának 
nézne ki az a más ága is, hogy a községek né-
pességének rohamos fejlődésével  az egyháziak bére 
is annak arányában emelkedjék. Tegyük fel  Sze-
reda város lakosságának népessége 10 év alatt 
emelkedjék 10 ezer emberre, s ennek átlag har-
mada vonassék 8—10 frt  kepe alá. Jaj de jó volna 
azt a körülbelül 27 ezer forintot  zsebre rakni, 
mennyi mosogató szolgálót lehetne abból tartani 1 
Csakhogy Istennek hálá V. Gáspár ur mellett csak 
a helybeli lelkész gondolkozik igy; mert nagyobb 
részének temploma a testvéri szeretet vallása az 
önbecsérzet, s dogmája az emberi jogok tisztelet-
ben tartása. 

Maradjunk is ebben, mert ez inkább kifizeti 
a polgári házasságban elvesztett 5 piczulát, mint 
annak a 8 óráig asztal mellett görnyedő hivatal-
noknak becsmérlése, ki izzad azért, hogy a tisz-
telendő urak 2 órai munka után 2a órát csende-
sen pihenhessenek babéraikon. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. Keller Arnold m. á. v. mérnök, 

ki a legutóbb épült csikszereda-gyimesi vasút oszt. 
mérnöke volt, február  22-én vezette Budapesten 
oltárhoz Tagliabuc Mária kisasszonyt. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter egri 
illetőségű csíkszeredai díjnok Ponkneh György veze-
ték nevének . Boros" ra kérte változtatását engedélyzte. 

— H a t á r oszlopok áthelyezése. A gyi-
mes-palánka-comanesti vasútépítés miatt a magyar-
román határvonalon két határjelző oszlop áthelyezése 
válván szükségessé, a belügyminiszternek a vár-
megye közönségéhez intézett leirata szerint az osz-
lopok uj helyének megállapítása végett) a tavasz 

. folyamán  a két állam részéről egy nemzetközi ve-
gyes bizottság fog  kiküldetni. Eme bizottságba vár-
megyénk képviseletére a minister Becze Antal alis-
pán urat küldötte ki. 

— Felvétel a katonai nevelő és képző 
intézetekbe. A hadsereg katonai uevelő- és képző-
intézeteiben az 1807. évi XXII-ik törvényczíkk ál-
tal szaporított magyar állami alapítványi helyekre 
az 1898/99-ik tanévben 10 hely fog  rendelkezésre 
állani, mely helyeknek betöltése czéljából a honvéd-
elmi miniszter folyó  évi február  17-ről 12531. szám 
alatt a pályázatot kihirdette. A honvédemi minis-
teriumhoz benyújtandó pályázati kérések végső ha-
tárideje folyó  évi május hó 15-ike. Pályázatott hir-
detett továbbá a honvédelmi minister a folyamod-
hatásra kitűzött előbb jelzett határidővel a katona-
tiszti árvaflnk  nevelő-iutézetébe, a katonai- alreál-
ískolákba s közős hadügyi tárczából javadalmazott 
380 egész és fél  díjmentes alapítványi helyre. Az 
érdeklődő szülők mindkét pályázat feltételeit  a me-
gyei alispáni hivatalnál és a járási szolgabirÓBágok-
nál betekinthetik. 

— JLLI1. Leó pápa jubileuma. A csik-
somlyóí róm. kath. főgymnasium  tanárkara és ifjú-
sága dicsőségesen uralkodó XIII. Leó pápa szent-
séges atyánk áldozópapságának 00 dik, koronázta-
tásának 20-dik évfordulója  alkalmából márczius 0-án 
délelőtt 10 órakor iskolai ünnepet tart, melynek 
műsora a következő: 1. Pápai Hymnus. Énekli a 
főgymiiasium  vegyeskara. 2. XIII Leó működéséről 
felolvasást  tart Bándi Vazul főgymn.  igazgató. 3. 
Jubilate Deo, Oberhoffertól.  Előadja az ifjúság  zene-
kara. 4. Könyörgések a Boldogságos Szűz Máriához, 
XIII. Leó költeménye, fordította  dr. Greksa Kázmér. 
Szavalja Fülöp Sámuel VII. oszt. tanuló. 5. Jersze 
emlékezzünk, Farkas Andrástól, (a XVI-ik századból.) 
Énekli a gymn. vegyes kara, hármoniumon kíséri 
P. Kopatz Pátrik vallástan tanár. 6. Szent Péter, 
melodráma. Szövege Kassai Lajos főgymn.  tanártól; 
zenéjét szerezték Riszner Ödön gymn. tanár és Koz-
ma Ida. Szavalja Riszner Ödön. Hegedűn kísérik : 
Jakabffy  Endre, Pitter Ferencz VIII. és Kerekes 
Károly VI. oszt. tanulók. 7. XIII. Leó, Gyürky Ödön-
től. Szavalja Daradics Félix VIII. oszt. tanuló. 8. 
„Fel a vatikán védelmére.* Korber Imre gymn. 
zenetanártól. Előadja a gymnasium zenekara. A pé-
terfillérek  gyanánt szent atyánknak küldendő szere 
tet adományok köszönettel fogadtatnak. 

— Bartalis Ágost úr tó l ve t tük a kö-
vetkező sorokat. Tek. szerkesztő ur! Becses 
lapja mult legközelebbi számában kérdés intéztetett 
a Csík-Szeredai hitelszövetkezet igazgatóságához. 
A mennyiben a kérdés engem is érint: kijelentem, 
hogy én az igazgatósági elnökségről 1897. évi ok-
tóber havában eltávozásom miatt lemondottam s 
Írásbeli lemondásomat az igazgatósági jegyzőnek 
beadtam. Ennyit arról a mi személyemet illeti. 
A mi kérdezősködönek a rész vény ezre vonatkozó 
aggodalmát illeti: nyugodt lehet, mert itt nem élel-
mezési társaságról van szó. Egyébiránt az alap-
szabályok szerint az elnöki teendőket — akadályoz-
tatás esetén — az alelnök végzi, szíveskedjék te-
hát czikkiró oda és ne az ez ügyben tájékozatlan 
Csiki Lapokhoz fordulni,  tisztelettel Bartalis Ágost. 
(A fennebbiekhez  csak annyi megjegyezni valónk 
van, hogy az élelmezési társaságról semmi kérdés 
nem intéztetett Bartalis úrhoz s hogy azt vála-
szába miért keveri bele, azt nem értjük. Szerk.) 

— A márcziusi események jubi leumá. 
Alig egy-két hét választ el bennünket azon idő-
ponttól, mikor 50. esztendeje telik be az 1848. 
márcziusi nagyjelentőségű eseményeknek. Gyer-
gyóban Szentmiklós, Ditró és Alfalu  már hosz-
szabb idő óta minden évben kegyeletesen meg-
emlékeztek ezen nagy eseményekről és ezeket 
minden évben szépen megünnepelték. Annál na-
gyobb lelkesedéssel és szebben készülnek meg-
ünnepelni ezen évben, mikor egyszersmind 50 
éves emlékünnepe következett el. Gyergyó-Szent-
miklóson és Ditróban az előkészítő bizottságok 
már meg is tartották erre vonatkozó gyűléseiket. 
Ditróban Vértes Lajos elnöklése mellett a bizott-
ság február  26-án tanácskozott a teendőkről. El-
nök vázolván az emlékünnep jelentőségét, előter-
jesztette, hogy már ez idő szerint biztosra lehet 
venni, hogy a márcziusi események ünnepének 
országos jelleget fog  adni az országgyűlés s ugy 
Ő Felsége, mint az országgyűlés két háza emlék-
ünnepet fognak  tartani. Minthogy a márcziusi 

eszmék, törvényjavaslatok április 11-én nyertek 
a királytól szentesítést, az ország ezen a napon 
nyerte vissza alkotmányos jogait, országos ünnep-
nek április 11-ikét fogják  kijelenteni s ekkor fog-
nak ünnepelni a király, az országgyűlés, a hiva-
talos Magyarország. A törhetetlen hűség, mely-
lyel a székelység királya iránt viseltetik minden 
időben, azt súgja szivünknek, hogy a nagy idók 
emlékezetének a hazafias  kegyelettől megszentelt 
fénye,  melege, dicsősége csak nagyobb lehet, ha 
a nép, a községek osztatlanul egy napon és együtt 
ünnepelnek dicső és szeretett királyukkal. Elnök 
tehát azt az indítványt tette, hogy Ditró közsé-
gében ezen ünnep április 11-én tartassák meg, 
mi egyhangúlag elfogadtatván,  megállapították a 
programmot. Szentmise, énekek, alkalmi beszéd, 
szavalatok, színielőadás, bankett, a községnek 
előző napon való kivilágítása fogják  az ünnep 
keretét betölteni. 

— Az alosiki főszolgabíró  urnák szí-
ves figyelmét  tisztelettel felhívjuk  a Szentsimonról 
Szentmártonra vezető posta útra, mert, hogy a 8z.-
márton közelében lévő malom mellett a napokban 
három egyén és két ló az utat elvágó árokban el 
nem pusztult, azt csak gyorsan érkező segélynek 
lehet köszönni. Az ilyen ut nemcsak a közlekedést 
hátráltatja, de életveszélyes is. Két u'as. 

— Újraszervezett egyház tanács. Ditró-
ban a polgári iskola áUamosittatván, az egyház-
megyei szabályzat értelmében az egyháztanács 
és iskolaszék újra szerveztetett. A választás a 
lakosság kellő érdeklődése mellett január 24-én 
folyt  le, mely választás alapján püspök ur ő mél-
tósága a következő tagokat nevezte ki az egy-
haztanács és iskolaszékbe. Törvényes elnöke a 
plébános s főgondnokon  kívül, mint rendes ta-
gok : Biró Sándor, Csibi Imre, Csibi Sándor, 
Csiky Bálint, Fülöp István, Fülöp József,  Köllő 
Ferencz, Lukács István, dr. Mezey Géza, Mezey 
Mihály, Orosz András, Puskás Tamás; a tanító-
testületből Gaál Miklós és Józsa Sándor. Pótta-
gokul kineveztettek: Csiby Alajos, Vértes Lajos, 
Bajkó Ignácz, Lukács János, Barabás Rajmond, 
Kovács Ignácz. Az egyháztanács febr.  28-án tar-
totta alakuló gyűlését, melyen Barabás Rţjmond 
jegyzőnek választatván, több egyházi és iskolai 
ügy mellett a kepe szabálytervezetét is tárgyalta, 
mely csekély módosítással elfogadtatott.  A róm. 
kath. népiskolának felügyelete  a megalakult egy-
háztanács és iskolaszék hatáskörébe fog  tartozni; 
az állami polgári iskola részére pedig a nmélt. 
közoktatásügyi minisztérium gondnokságot fog 
kinevezni. 

— Sajtó hiba. Lapunk 8-ik számában a 
karczfalvi  oltáregylet estélyéről szóló közlemény-
ben Lukács Juliska helyett Lákács Juliska szede-
tett, mit tudósítónk kérésére szivesen helyreiga-
zítunk. 

— Olvasóköri bál. A gyergyótölgyesi ol-
vasókör f.  évi február  hó 12-én tartotta meg a 
szokásos zártkörű bálját, a melyen ugyan kevés, 
de intelligens közönség volt jelen, vidám és kedé-
lyes hangulat közt tartott a mulatság a késő haj-
nali órákig. Felülfizettek:  Vider Antal (Marosvásár-
hely) 3 frt  50 kr. Kritsa Missir fRománia.)  1 frt 
50 kr. Balog Lajos, Bojum Leopold, Kun Vilmos, 
dr. Lázár János 1—1 frt.  Id. Csató István, Zacha-
riás Lukács 50—60. 

— Jelmezestély. Talán soha annyi s oly 
szép közönséget nem látott Tölgyes, mint a f.  évi 
február  hó 19-én rendezett jelmezestélyen. A „Má-
tyás királyu-hoz czimzett vendéglő nagy tánczterme, 
zsúfolásig  megtelt váltogatott helybeli, vidéki ás 
romániai közönséggel. Pontban fél  10 órakor a 
Rákóczy iuduló zenéje és a közönség éljenzése kö-
zött vonultak be a meglepetést keltő szebbnél-szebb 
és csinosabbnál-csinosabb jelmezesek. Az általános 
derült jókedv és szilaj táncznak, csak a pirkadó 
hajnal vetett véget. A nők közfll  a következők 
voltak jelmezben: Id. Csató Istvánné (hnnyadm. 
oláné), Csató Bella (magyar leány), Dániel Ottilka 
(markotányosné), Dobribán Ida (czigányné), Dob-
ribán Matild (pipacs), Dobribán Vida (olasznő), 
Görög Gyuláné (Elzász), Miklós Zelma (jégcsap), 
Miklós Blanka (spanyol czigánynő), Miklós Lilike 
(nefelejts),  Miklós Olga Békás (Pierette), Zacha-
riás Lnkácsué (orosznő). Férfiak:  Biró Béla 
(Mephistó), Bojum Leopold (Jammo), Dobribán 
Péter (bohócz), Duricska Miklós (betyár), Lásár 
István (lengyel), Lázár Manó (spanyol), Retesán 
Simon (henold), Zachariás Lukács (francziamarquis). 
Felülflzettek  : Hassán Machmed 3 frt,  Vider An-
tal (Maros-Vásárhely) 2 frt  50 kr, dr. Fejér Dti-
vii (Gyergyó-Szentmiklós) 2 frt,  Dobreán János 
2 frt,  Engel József  2 frt,  Karácsony János 2 frt, 
Balogh Lajos, Bojnm Leopold, Ferenczy István, 
Miklós Antal, Niszel Lőrincz, Török Miklós, Urzi-
csân János (Békás), Zachariás Lukács 1—1 frt, 
Ábrahám Haim, ids. Csató István, Dobribán Ger-
gelyné özv., Miklós Lnkács (Békás), Strul Mihály 
1—1 korona. 
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— Nyilvánas köszönet. A csíkszeredai 
Takarékpénztár-Részvénytársaság 1897. évi nyere-
ményéből 73 frt  64 krt; úgyszintén dr. Fejér Antal 
ügyvéd ur is 20 frtot  alapitványképen adományozni 
szívesek voltak a csiksomlyól gimn. kiránduló egye-
sületnek. Midőn ezen összegeket a nyilvánosság te-
rén is elismeréssel nyugtázom, fogadják  hazafias  ál-
dozatkészségükért egyesületünk hálás köszönetét. 
Csík-Somlyón, 1898. február  26-án. CBató János, 
fógymn.  tanár, mint az egylet elnöke. 

— Csik-Sztgyörgyön február  91-én jól 
sikerült tánczmulatsággal rekeszteték be a farsan-
got. Volt világposta, karácsonyfa  stb. mulattató 
szórakozás is. A rendezés érdeme a Kápdebó Fe-
renczé. Hogy mi czélra rendeztetett a mulatság, 
azt a tudósító elfelejtette  megírni. Csak azt közölte, 
hogy a .szerencse-kerék négyest" 30 pár tánczolta. 
Ez annál szebb lehetett, mert azt Szentgyörgyön 
találták fel  s igy még Szeredában sem tud ilyet 
egy baladó is. 

— Kaszülóbál. A csikgyimesi polgári tár-
saskör folyó  hó 19-én bált rendezett mely a vasúti 
vendéglő nagy termében szépen sikerült. Az Ízléssel 
díszített termekben már 8 órakor nagy számban 
gyülekezett a tánczoló közönség, és a Sóra 17 pkór 
érkezett vonat szép és distingvált bálózokat hozott, 
kikkel együtt annyira meg teltek a termek, bogy 
Miczi Miska senekara majdnem a folyósora  szorult. 
Felhangzott a .Ritka buzi, ritka árpa" csárdás és 
a ritka bnzában olyan sürü párok járták a meg meg 
Ujrásott tüzes csárdást, bogy az argus szemekkel 
biró, aggódó mamák is alig bírták a szilaj kedvű 
tánczolók közül leányaikat p i h e n é s r e , és mérséklésre 
inteni. De volt is jó kedv I Éppen a vonat indulásig 
(reggel 7 óra) tartott a táncz, a melyben a négyest 
32 pár tánozolta. A tiszta jövedelem a csikgyimesi 
polgári társaskör javára fordittatik,  mely 47 frt  20 kr 
volt. Jelen voltak : Asszonyok : Rusz Sántha Jánosné 
Kovács Béláné, Özv. Vizoly Albertué, özv. Lukács 
Jézsefné,  Zatburetzky Bálintné, Éltes Jánosné, Éltes 
Andrásné, Berkovios Gáborné, Megyery Józsefné, 
Erese Jánosné, Qoldmann Mórné, Bermánn Izidorné, 
özv. Deáky Jánosné, Nagy Károlyné, özv. Csűrös 
Ferenozné, Biró Antalné, Mezey Imréné, Sál Gyu-
léné (Rakottyás) Békéssy Józsefné  (Rakottyás) Bruszt 
Elekné (Rakottyás) Szűcs Györgyné (Középlok) Flo-
rescuné (Románia) Deáky Vidorné, Ifj.  Deáky Já-
nosné. Neufel  S.-né, RoBenfeld  Samuelné, Zathu 
reczky Ferenczné, Perényi Józsefné,  Kristóf  Ger-
gelyné, Balogh Ignáozné„özv. Dávid Péterné feutsch 
Györgyné (Szépviz) Bacsilla Siroonné. Leányok: 
Deáky Szabi, Gergely Jolán, Gergely Julcsa, Sárosy 
3óza, Kristóf  Ida, Sata Irma, Markovics Gizella, 
Dávid Juliska, Berkovics Anna, Lazarovics Szidinia, 
Éltes Ilka, Vizoly Anna, Kiss Jolán, Spitzer Mal-
vin, stb. 

— Számadás és köszönet nyilvánítás. 
A gyergyó-szentmiklósí önkéntes tűzoltó egylet folyó 
év február  hó 5-én kitűnően sikerült népies bált 
rendezett. A bevétel 228 frt  20 kr volt, melyból 
148 frt  48 kr kiadás levonva maradt az egylet 
péztárába 43 frt  72 kr. Felülflzettek:  Dr. Tiltsher 
Ede főparancsnok  6 frt.  Kiss Antal 2 frt  40 kr. 
Blága Imre 2 frt.  Szász Lajos 1 frt  20 kr Hamsa 
János 1 frt,  Ferenozy István 1 frt,  Mózes Berkó 80 kr. 
Burján Péter 70 kr. Biró János, Orel Űezsó, Urmánczy 
Vertán, Márdirosz Kristóf,  Abos József,  Végb Károly, 
Mersa Kristóf,  LiebI Ede, Merza Vilmos, Giacomuzzi 
János, Zárug M. Zakariás 60—60 kr. Tóth Lajos, 
Karácson János, Dornbach Antal 60—50 kr. Cziffra 
Mihály 40 kr. Simon Balázs 30 kr. Páll Sándor. 
Romfeld  János, Lengyel Jözsef,  KÍBS Sándor, Lukács 
István, Bedó Gyula, Lukátsfy  Zakariás, Kalmár Ig-
nácz, Csiki Dénes, N. N. «vigyázó 20—20 krt. 
Kuncz Kornél, E. Deér Kálmán, Urmánczy Imre, 
Száva Márton, Lórinczy Sándor, Antal N., ifj.  Már-
dirosz Kristóf,  Orbán Elek, Lázár Jenő, Kritsa Zol-
tán 10—10 krt. összesen 25 frt  90 kr. Fogadják 
az egylet köszönetét és háláját. 

— Súlyos csapást képes a gazdára 
nézve, ha a vetőmag beszerzésénél csalódik, ezért 
üdvözölhetjük. Haldek budapesti magn agy kereskedőt 
valamenyi gazdasági szaklapban közzé tett ama nyilat-
kozatáért, hogy az általa árusított heremagnak szár-
mazására vonatkozó szavatosságot nemcsak a magra, 
hanem ai ebből termő növényre is kiterjeszti. Re-
méljük a gazdák érdekében, hogy a többi magkeres-
kedő is követni fogja  ezen csakis dicséretreméltó 
példát. 

S z e r l c e s z t ó l " & a e n . e t e l s . 
y. L Hogy a gyergyói vasút kiépitése mikorra 

várható, azt egész bizonysággal mi meg nem állapithat-
hat juk. Remélni lehet, hogy legalább két év lefolyta 
alatt az építéshez hozzá fognak. 

E g y zsidó h e l y e t t ke t tő . Ez az ügy tulajdon-
képpen az illető testület magán ügye lévén, anauk szel-
lőztetését ez idő szerint nem akarják. Azért a közleményt 
félre  teszszük. 

R. Cs. J . A jövő számban nem „tüntethetjük" ki. 
Hogy hajdanában barna leány kecsegtette, kinek üdvöz-
letét akkor nyújt ja át, mikor „síromnál" lesz, az elég 
szomoru, de hát addig tűrhető állapot. Nehogy azonban 
végképpen elszomorodjék, közlünk verséből egy kis mu-
tatót. Ebből a barna is meg a szőke is ki fog  ábrán-
dulni, ha elolvassa. í m e : 

Még egyszer adná az Isten 
Hogy én ujro szülessek 
Bizonyára nem lennék én 
Senkibe nagy szerchnes. 

Jártam én ezen a pályán 
Többé nem próbálnék — mert 
Kétszer jönne a halál 
S véglegesen kaszálna cl. 

Ezen megindító sorokból azt kell következtetnünk, 
hogy cz a vers tulajdonképpen Csicsay Jánosnak volt 
szánva húshagyó keddre s csak tévedés lehet, hogy nem 
János vette hasznát. 

Mi is mondunk egy verset: 

Oalaiid n e m i d , karton busul. 
Porosodik a muszlin 
Ha inelletük az urficskák 
Verset írnak a pudlin. 

zánál megkezdendő s a helyszínén folytatandó  el-
járás határnapjául 18B8. évi ápri l is hó 20-ik 
napjának d e. 10 ó rá já t tűzte ki azon hozzá-
adással, hogy a becslő bizottságok megalakítása 
iránt a tárgyalás alkalmával fog  intézkedés tétetni 
s azok működésének megkezdésére a határnap 
ugyanakkor kitflzetni. 

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, ugy 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, 
cbiök. 3—3 jegyző. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö B É B Ő L . * ) 
Köszönet nyilvánítás. 

Hálás köszönet mindazoknak az egyeleteknek, 
kartársaknak, növendékeknek, hivatalnokoknak, ba-
rátoknak, ismerősöknek és rokonoknak, kik mélyen 
Bujtott szivünket — részvétük kifejezésének  részint 
szíves megjelenésük, részint távirat vagy levél által 
való nyilvánításával — megvigasztalni igyekeztek. 

Mivel személyesen nem mondhatok köszönetet, 
ez uton kívánom ugy a magam, mint CBaládom ne-
vében leróni halámat. 

Márton  Ferencz 
nyűg. kir. járásbiró. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal » Szerk. 

Szám 7255—1897. 
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., 169., 160. és 229. 
sorszámok alatt foglalt  ingatlan részletekre 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-

Meghivó. 
A „Kisbirtokosok  országos földhitelintézetével 
szövetséges Gyergyói Első  Mezőgazdasági 

Előleg-Egylet,  mint Szövetkezet" 
XTTT. évi 

r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 
1808. márczius hó 10-én (csütörtökön) d. 
e. 9 órától kezdve az iskolaépület nagytermé-
ben tartja, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak. 

A tanácskozás tárgyai: 
1. A határozatképesség megállapítása. 
2. 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. 
5. A felügyelő-bizottság  és könyvelő válasz-

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

Kivonat az alapszabályokból. 
56. §. A közgyűlés zártkörű s az egylet azon 

rendes tagjaiból áll, a kik a legközelebb üzletév — 
deczember 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 ez, 
írásban az igazgatóságnak be lett adva. 

61. §. A közgyűlésen minden rendes egyleti ta-
got egytől tiz részvénynyel egy szavazat illet; ti-
zenegytói husz üzletrészszel kettő, huszonegy éa ennél 
több részvénynyel biró tagok hármat szavazhatnak. 

A szavazás rendszerint nyiltan történik, azon-
ban választásoknál és személyt illető kérdósekben 
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 56. §. ér-
telmében — megjelenni joga van. A meghatalmazot-
tak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal meg-
bízójuk bír; de mindenki csak egy részvényes meg-
bízását fogadhatja  el. 

Ditróban, 1898. február  hó 6-án. 
3—3 -A-z 3 L g a z g a t 6 s é L g . 

A Mauthner-féle 
h í r n e v e s 

konyhakerti- és virágmagvak 
z á r t és h a t ó s á g i l a g v é d e t t c s o m a g o k -

ban, a t ö r v é n y e s e n 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 Mauthner Ödön czég csakis olyan cso-
magoknál vállal teljes jótállást egészen friss  ós 
valódi magvakért, a mely csomagok ragasi tva , 
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 
2—6 »gy,*a mint a mellékelt rajz is mutatja. 

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



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 2-iki 9-ik számához. 
Siám 680—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Caíkvármegye kászon-alcsiki járásában Csik-

Szentgyörgy, Bánkfalva  és Menaság községek l>ül 
alakult s 6695 lelket számláló c s í k - s z e n t -
g y ö r g y i körben a körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén : arra az 1886. évi XXII. 
t.-czikk 88. §-sa értelmében ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása: 1. Évi 400 frt 
fizetés.  2. Természetben kiszolgáltatandó vagy 
egyezség szerint készpénzzel kártalanítandó szabad 
lakás. 3. 24 frt  irodai, 4. 18 frt  fnvar  átalány, 
és 5. a magán mnnkálatokért szabályrendeletileg 
megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ának 
megfelelően  felszerelt  s eddigi szolgálatukat is fel-
tüntető pályázati kérésüket hozzám legkésőbb 
1898. márczius hó 2&ig annál bizonyosabban 
adják be, mert a később beadottakat nem fogom 
figyelembe  venni. 

A választás Csik-Szentgyörgy községben folyó 
évi márczins hó 24-én fog  megtartatni s a meg-
választott jegyző állását azonnal elfoglalni  köteles. 

A kászon-slcsiki járás főszolgabírójától: 
Csik-Szentmártonon, 1898. február  24-én. 

Bartalis Ágoston, 
1—3 főszolgabíró. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Gyergyói első mezőgazdasági előleg-

egylet" a rendszeresített pénztáruoki állásra, 
600 frt  évi fizetés  mellett, pályázatot hirdet. 

A pályázóktól megkívántatik, hogy a 
kettős könyvitelben való gyakorlati jártas-
ságukat igazolják. Erkölcsi és egyéb bizo-
nyítványokkal felszerelt  pályázatok 1898. 
márczius 5-én délig nyújtandók az igaz-
gatósághoz be, a megválasztott állását 1898 
márczius 15-én köteles elfoglalni. 

A megválasztott tisztviselő csak egy 
próba- év eltelte után lesz, az alapszabályok 
értelmében, véglegesítve. 

Gy.-Ditró, 1898. febr.  hó 13. 
-A-z; íg 'sbzgra/tásá.gr. 

Szám 114—1898. 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a magyar királyi erdőrendezőség által 
az Ujhavasi vágás területből községünk részére 
kiutalt és felmérés  utján körül határolt 40 hold 
480 négyszög öl erdő — a községi képviselőség-
nek 1897. deczember hó IR-án és 1898. január 
hó 12-én tartott gyűléseiben hozott határozatok 
alapján — Ditróban 1888. mározius 21-én 
reggeli 8 órakor megnyitandó nyilt árverezésen 
egy tömegbe eladatik. 

Az árverezés szóbeli megkezdéséig szabály-
szerűen felszerelt  ajánló levelek is elfogadtatnak. 

A kikiáltási ár 7000 frt  s ennek 10°/o-ka 
bánatpénzül kívántatik, enélkül az árverezéshez 
senki hozzá nem szólhat. 

A vételár vevő által az árverezés napjától 
számítandó 8 nap alatt készpénzben befizetendő  a 
községi pénztárba. 

Az erdő kihasználása 1899. április 20-ig tel-
jesítendő. 

Átlsgos számítás szerint a famennyiség  kö-
vetkező : 

10—20 centiméter vastagságig 3600 drb, 
20—30 „ „ 5616 drb, 
30 - 40 „ „ . . . 3031 drb, 

és 40 . vastagságon felül  1440 drb, 
összesen . . 13687 drb., 

mely mennyiség azonban több vagy kevesebb is 
lehet, miért vevő a darabonkénti számbaadást nem 
követelheti. 

A részletes feltételi  pontok hivatalos órák 
alatt a községi jegyző irodájában megtekinthetők. 

Gyergyó-Ditró, 1898. január hó 14-én, 
Az elöljáróság. 

Biró Sándor, s. k. Fülöp István, s. k. 
biró. 1—1 jegyző. 

Állandó foglalkozást 
nyernek tisztességes személyek megfelelő 

fizetéssel és magas jutalékkal, 
mint egy keresett házi czikk elárusítói. 

Ajánlatok e lap kiadóhivatalához czimzendők: 
1—3 „C. B. 93." ala". 

Sz. 171/1898. vh. 

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

t.-cz, 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 8176-1897. 
számú végzése által Sebestra J. czég javára Ber-
kovits Gábor v. állomási főnök  ellen 135 frt  40 
kr tőke, ennek 1896. évi ápril hó 19-ik napjától 
számítandó 6°/« kamatai és eddig összesen 75 frt 
80 kr perköltség követelés erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 822 frtra  becsült bútorok, zongora, kocsi és 
lovakból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
eladatnak. 

Mely árverésnek a sepsi szentgyörgyi kir. járás-
bíróságnak 12663/1896. számn kiküldést rendelő 
végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik Gyimes-
bükkön a vasúti állomáson leendő eszközlésére 
1898-ik évi márczius hó 5-ik napjának dilután I 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé-
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alól is eladatni fognak. 

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

Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi február  hó 14. 
Szőllösy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Szám 7109-1897. 1—3 

Hirdetés. 
A csík-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, bogy a .székely vasutak" czéljaira 
Csik-Madéfalva  község határában kisajátított és 
ZakariáB Izsák és társa tulajdonát képező ingat-
lanokra nézve, melyek fölött  a kártalanítási ár 
iránt az egyezség bíróságon kívül nem sikerült, a 
kártalanítási eljárást elrendelte s annak foganato-
sítása végett a Csik-Madéfalva  község házánál 
megkezdendő s esetleg a helyszínén folytatandó 
tárgyalás határnapjául 1888. évi április hó 
16-ik napjának d. e. 8 órá já t tűzte ki azon 
hozzáadással, hogy ezen határuapra a kisajátító 
nevében a m. kir. államvasutak igazgatóságát, az 
esetleg távollevők és ismeretlen tartózkodásnak 
számára gondnokul kinevezett dr. Fejér Antal csík-
szeredai ügyvédet, továbbá a kivonatos kisajátítási 
összeírásban foglalt  tulajdonosokat. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmara-
dásuk a kártalanítás fölötti  érdemleges határozat 
hozatalát nem gátolja és hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

Csik-Szeredán, 1897. november ll-én. 
' A kir. törvényszék üléséből. 

Sz. 6845—1897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajtalónak 
ditrói Csibi Alajos Antalé és Köllő Vincze végre-
hajtást szenvedő elleni 241 frt  tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csík-szeredai 
kir. törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járás-
bíróság) területén lévő, Ditró kö/.ség hatr án fekvő 
a ditrói 690. tjkvben foglalt  997., 998., 1012/,. 
hrsz. a. 196 frt,  17995., 17996. hrsz. a. 5 frt, 
5646. hrsz. a. 16 frt,  5576. hrsz. a. 12 frt,  6482. 
hrsz. a. 6 frt,  8768. hrsz. a. 12 frt,  9178. hrsz. 
a. 23 frt,  9179. hrsz. a. 3 frt,  15713. hrsz. a. 10 
frt,  15729. hrsz. a. 11 frt,  16263. hrsz. a. 6 frt, 
16440. hrsz. a. 53 frt,  18835. hrsz. a. 9 frt, 
24619. hrsz. a. 3 frt,  24800. hrsz. a. 3 frt,  26048. 
hrsz. a. 3 frt,  26885., 26886. hrsz. a. 8 frt, 
26954. hrsz. a. 3 frt,  27390., 27391. hrsz. a. 4 
frt,  31706/z. hrsz. a. 6 frt,  31711 . 31712. hrsz. 
a. 10 frt,  36423. hrsz. a. 2 frt  be értékű, a 2866. 
sz. tjkvben fogla't  9189/a. hrsz. a. 4 frt,  13907-
hrsz. a. 7 fri,  13908. hrsz. a. 7 frt,  16664/,. hrsz. 
a. 11 frt,  18761., 18762. hrsz. a. 62 frt,  18883., 
18887. hrsz. s. 6 frt,  22E26., 22828. hrsz. a. 31 
frt,  24779. hrsz. a. 43 frt,  24882. hrsz. a. 12 frt. 
24885. hrsz. s. 33 frt  bersértékü, a 2961. számn 
tjkvben foglalt  10220. hrsz. a. 5 frt,  13649. hrsz, 
a. 6 fi,,  13788. hrsz. a. 1 frt,  13799. hrsz. a. 8 
frt,  27916., 27917. hrsz. a. 24 frt,  28148. hrsz. 
5 frt,  36680., 36681. hrsz. a. U frt,  36691., 36694. 
hrsz. a. 8 frt,  37018. hrsz. a. 3 frt,  23875. hrsz. 
a. 6 frt,  36767. hrsz. a. 6 frt,  23863. hrsz. a. 4 
frt,  13789/,. brsz. a. 46 frt,  34091. hrsz. a. 11 
frt,  36264/s. hrsz. a. 16 frt,  36264/«. hrsz. a. 16 
frt,  36264/s. hrsz. a. 8 frt,  12322., 12323. hrsz. 
a. 16 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árve-
rést ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 
1898. ivi április hó 15-ik napján délelőtti 9 órakor 
Ditró község házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10%>-át készpénzben, vagy áz 1881. 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazsâgflgyminiszteri  rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kőéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évi deczem-
ber hó 3l-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venosel, 

kir. alj biró. 

Szám 6864—1897. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első mezőgazdasági előleg egylet végrehajta-
tónak bélbori Fülöp János kántor végrehajtást 
szenvedő elleni 305 frt  tőkekövetelés ős járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csík-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő Bélbor község határán fekvő, 
a szárhegyi II. rész borszéki 236. sz. tjkönyvbeu 
foglalt  522., 560., 661., 565., 569., 577., 581., 
583. hrsz. alatti ingatlanokra az árverést 416 fo-
rintban ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, éshogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi április hó 25-ik napján délelőtti 9 órakor 
Bélbor község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási árou alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/„-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábau 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.-Szeutmiklóson, 1898. évi január hó 
8-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. afjbiró. 

Sz. 6244-1897. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyó-
szentmiklósi hitelintézet végrehaji atónak tekerő-
pataki Székely Ferencz végrehajtást szenvedő el-
leni 630 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csík-szeredai kir. törvényszék (a 
gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
lévő, Tekerőpatak község határáu fekvő,  a tekerő-
pataki 1611. sz. tjkvben foglalt  62/«., 71/,., 68/i. 
hrsz. alatti egész ingatlanokra az árverést 1680 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. óvi márczius hó 17-ik napján délelőtti 9 órakor 
Tekerőpatak község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évi november 
hó 25-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. aljbiró. 

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*  czimen : 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., FfLrdő-utcza  4. 

szám intézendök. 2—6 



MárcziuB 2. U S I K I L A P O K 9. szám. 

Sz. 35—1898. 3 - 3 
ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szeotdomo 

kos község tulajdonát képező vadászterületeket 
és pedig: 

1. Csik-Szentdomokos területén fekvő  22590 
hold 507 nsz. öl vadászterületet 5 frt  kikiáltási ár 
mellett; 

2. Csik-Szentdomokos II-ik részben fekvő 
6864 hold 83 nsz. öl vadászterületet 3 frt  kikiál-
tási ár mellett 1898. márczius 20-án a község 
hivatalos házánál d. n. 2 órakor tartandó nyilt 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. 
Bdjte Lajos, 

biró. 
Dániel József, 

k. jegyző. 

Szám 6992—1897. 
kis. 

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

hírré teszi, hogy a székely vasutak czéljaira Csik-
Zsögöd község határában kisajátított ingatlanok 
kártalanítása iránti ügyben a kir. táblának 1940— 
1897. számn végzése folytán  njabb tárgyalási határ-
napul 1898. évi április hó 18 ik napjának d. e. 8 
Órája Csik-Zsögöd községbe a község házához azon 
boz/.áadással tűzte ki, hogy akkorra kisajátító 
nevében dr. Bartsh Gusztáv jogképviselőt, a távol-
iévök, ismeretlen tartózkodásnak, úgyszintén az 
elhaltak hagyatékai részére gondnokul kinevezett 
dr. Kánya János csik-szeredai ügyvédet, továbbá 
az összes telekkönyvi érdekelteket, illetve izok 
törvényes képviselőit egyenként külön megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, bogy elmara-
dásuk a kártalanítás felett  a határozat meghoza-
talát nem gátolja és bogy az egyéni külön értesí-
tések elmaradása ugy a tárgyaláaróli kimaradás 
miatt igazolásnak helye nincs. 

A k<r. törvényszék üléséből 
Csik-Szeredán, 1897. deczember 3l-én. 

Gyárfás  László, 
elnök. I-:) 

Koncz Károly, 
jegyző. 

Ajánljuk a nagyérdemű közönségnek becses 
figyelmébe,  pinczéinkben lévő óriási mennyiségű, 
valódi tisztán kezelt, erdélyi, asztali és csemege 
borainkat; a melyek legolcsóbb s legjutányosabb 
raktári árban kaphatók: 

A Székely Borkereskedés Részvénytársaságnál 
Szókely-Kereszturt, 

Borok megiilelhetök itteni pincsinkben és raktári 
áron megrendelhetők: 

Kovásznán: ifj.  Ugrón János, Tusnád-Fürdőn: Incze 
Lajos, Csík-Somlyón : Káinoki János, Csik-Szentdoino-
koson: özv. Ssakáos G.-né, Csik-Szentiuártonon : Jakab 
Gyula, Gy.-Szentmiklóson: Cziffra  Ferencz és flai, 
Oycrgyó-Alfaluban:  Kis Jakab aruknál, valumint pin-

czéinkben. 
Ajánlunk tiszta borból saját gyárunkban kószillt 

Cognaoot hírenként 3 forintért,  továbbá finomított, 
valamint udvarhelymegyei sses i t és pálinkát. 

Mintával kívánatra szolgálunk. 
HORDÓK valamint ÜVEGEK saját árban adatnak s 

ugyanabban vissza is vétetnek. 8—3 

Hirdetmény. 
A „Csik-szépvizi Szent Háromság segély-

egylet" tulajdonát képező „Hossznsorok" nevü ka-
száló és legelő birtok folyó  évi márczius hó 
27-ik napján d. u. 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. febrnár  21-én. 
Dájbukát Jakab, 

2—2 igazgató. 

Mauthner Ödön féle  gazdasági, 
vetemény- és virágmagvak kapha-
tók eredeti csomagolással a karcz-
falvi  gyógyszertárban. 2—4 

Sz. 993—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó Balán-

bánya, Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva.  Karcz-
falva,  Dánfalva  és Madaras községekből C s i k-
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 frtnti  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 beutazni 

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. 

2 - 3 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

ő lelsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Ki tün te tve : LONDON, PÁRIS, BUDAPEST és DEBRECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára 
Maros-Vásárhely (Erdély.) 

minori ták épületében. 

Külföldi  és saját gyárt-
mányú zongorák, min-
dennemű hangszerek 

azok kellékei és alkat-
részéi. 

Mindennemű hangszer 
javitása és hangolása 
szakszerű pontossággal 

teljesíttetik. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

S ZIVATTYUKAT 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra T ÜZFECSKENDÓKET 

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. 

Btlzmentesen mllködő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

I c é e z i t é s a j é t u l 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. 

3 - 4 0 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen ós bórmentve. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

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

aaa. i i t x á g y a 
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 felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
14—21 

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




