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^ Sxerkeaztősée és UadAkiratal: 
Csik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
könyvkeieskedése, | 

liovii kiilili'iiüú ii lnp szel-
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 

A llirtlrtétti  dijuk'  t'lürr 
fizetendők. 

Meijelesii i lap niiiei uerflái: 
Egyes lap á n 10 kr. ^ csna LAPOK 

POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
H E T I L A P . 

Előfizetési  á r : 
Rgéss évre 
(KOHBIdre) 

Félévre . . 
Negyedévre 

4 írt. 
6 ta. 
i frl. 

I rn. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak. 
Hélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri csikkek 
soronként 20 krért k8e5l-

tetnek. ^ 

Falra borsót. 
Csik-Szereda, jnnius 14. 

A művelődés története arról teáz tanú-
ságot, hogy egyes népeknek, nemzeteknek, 
osztályoknak műveltsége a legközvetlenebb 
szomszédsággal levőkkel halad. Egyik a má-
siktól tanul, egyik a másikon okul. így van 
ez kicsiben a városok és községek életében 
is, vagy legalább igy kellene legyen. 

Nálunk e téren, minden ujabb lépés a 
művelődés és haladás felé,  országunk fővá-
rosából indul ki s onnan fokról-fokra  terjed 
az ország legszélsőbb szegletéig, annyi kü-
lönbséggel, hogy hozzánk Csik-Szcredába 
alig alig érkezik el, mert valahol a Hargita 
hegyén tul megakad, mintha ide beférkőzni 
teljességgel nem is lehetne. 

Örömmel és néini irigykedéssel olvas-
suk naponta a szomszéd város Sepsi-Szent-
györgy fejlődését  a közintézmények terén. 
Olvassuk, hogy Sepsi-Szentgyörgyön villany-
világítást, vízvezetéket állitnak be, aszfalt 
járdákat létesítenek. Épen most olvassuk, 
hogy 15,000 frt  költséggel állandó színpa-
dot építenek stb. stb. 

Mikor mindezeket halljuk és olvassuk 
a legközelebbi szomszéd város fejlődéséről, 
egy keserű gunymosoly kíséretében felsó-
hajthatunk és kérdezhetjük magunkban : hát 
ugyan Csik-Szeredában mikor fognak  kö-
vetkezni a dolgok természetes rendje szerint, 
a fennebbi  közintézmények? Nálunk az ilye-
neket még csak emlegetni is tréfás  dolog, 
mert hát nálunk semmire sincs pénz és nincs 
s aval vége van. — Mi igen okos nemzet-
gazdák vagyunk. Állandóan a jövőtől vá-
runk, a mely mindent megszokott hozni. Mi 
előbb egy rakás pénzt fogunk  gyűjteni egy 
madaraai cserépből készült „némába" s mi-
kor az a „néma" megtelt, akkor fogunk  ilyen 
és ahhoz hasonló közczéld intézményeket lé-

tesíteni. Mi azt hisszük, liogy Sepsi-Szent-
györgy s a többi városok is igy kuporgat-
ták össze előbb krajezáronként a tenger pénzt, 
melyből most évtizedekre szóló intézményei-
ket felépitik.  Oli szent, simpliczitás, melytől 
menekednünk nem lehet I 

Tavaly valaki azt indítványozta volt. 
hogy egy hídmérleget állítson fel  a város, 
mert a mai fellendült  vasúti közlekedés im-
már igényli egy ily közhasznú intézmény 
felállítását  suly szerinti nagyobb adás-véte-
leknél. Ezt a nagy fontosságú  kérdést azóta 
tanulmányozza a városi magisztrátus, de se-
hogy sem tudja megoldani, mert a felállítás 
vagy 600 pengő forintba  kerül. Bérlő ta-
lálkozott, a ki 100 forint  évi bért ajánlott 
a mérlegért, de a nagy bökkenő, az a hat-
száz forint  pengő pénzben, az olyan nagy 
és elhárithatlan nehézséget okoz nálunk, hogy 
ezen valóban igen-igen apró dolgot is e 
miatt a tenger összeg miatt csak tanulmá-
nyozzuk talán éveken keresztül, de azért 
semmi sem lesz belőle. 

Ezt az esetet csak azért emiitjük fel, 
hogy világot derítsünk a mi nagy vállalko-
zási kedvünkre és ha ügy lehetne mondani 
— üzleti eszünkre. Nem a mérleg fel  vagy 
fel  nem állitását kifogásoljuk  tehát, — ne-
hogy a mélyen tisztelt tanács azt gondolja — 
csak egy bagatell esetképen hoztuk fel. 

Ilyen felfogások  és kényelmeskedő naivi-
tások mellett, hogy lehetne hát nekünk vá-
rosi közintézmények létesítéséről ábrándozni ? 
A felvilágosodott  közönség és közvélemény 
kaczag a mi semmittevő városi nyavalygá-
sainkon. 

E lapokban egyesek mindegyre felszó-
lalnak. Terveket adnak egyes dolgokhoz 
sokszor a legapróbb részletekig. Az eredmény 
semmi. Állandó hallgatás, melyből alig lehet 

már egyebet kimagyarázni a sötét tudatlan-
ságnál vagy a lusta nemakarásnál. 

Egy évtized óta sürgeti mindenki egy 
piacz létesítését. A tervhez még a szükséges 
pénz beszerzésére nézve is kidolgozta a kö-
z ö n s é g a módozatot. Mi az eredmény ? 
— Semmi. Uj utczák nyitását sürgeti a kö-
zönség a város közepe felé.  Ki hallgat arra ? 
— Senki. Szóval mindenütt senki és semmi. 
A nemes városi tanács a képviselő testület-
tel egyetemben megelégszik azzal, ha a tiszt-
viselők fizetéséhez  szükséges jövedelmet ki 
tudják szerezni, s aval mindenki alszik a 
jobb fülén  s meg van elégedve magával. 

Azért hát csak tovább is egész nyu-
godtan gyönyörködjünk a szomszéd városok 
rohamos fejlődésén,  de ok nélkül ne foglal-
kozzunk saját városunk jövőjével, mert a 
leghaszontalanabb munkát cselekedjük azzal, 
ha törjük magunkat egy végképen elaludt 
városi magisztrátus felköltésével.  Hadd alugya 
a boldogok álmát! 

Időnként fogunk  még hasonló ébresz-
tőket dalolni, de ez azt hiszszük csak arra 
lesz jó, hogy mellette jobban essék az az 
élvezetes szendergés. 
A megyei közigazgatási bizottság 

üléséről. 
C a i k-S z e r e d a, jnnius 13. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma tar-
totta meg havi rendes ülését, melyen a távollévő 
főiapán  helyett Becze Antal alispán elnökölt. A 
tagok közül 6-on maradtak távol; a pénzügyigaz-
gatót pedig Szőllősi Ferencz h. igazgató képviselte. 

Mindenek előtt az egyes szakreferensek  je-
lentései olvastattak fel,  melyek inkább az ügyfor-
galom ismertetésére szorítkoztak. A főorvos  jelen-
téséből azonban örömmel jelezhetjük, hogy a köz-
egészségi állapot május havában a megye terüle-
tén kedvezőbbre tordnlt, mert az ajra oltásoknak 
nagyobb mérvű alkalmazása folytán  a hólyagos 
himlő járvány muló félben  van s remélhetőleg mi-
előbb meg fog  teljesen szűnni; a többi fertőző  be-
tegségek is gyérebb számban fordultak  elő. 

A csik-szeredai közkórházban a mult hó 
folyamán  79 beteg ápoltatott, kik közül meggyó-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Az Unió emlékezete. 
(Május 30-ikán, 1898.) 

Magyarok, gyertek ünnepeljünk I 
Szórjunk két kézzel áldást és virágot 
E napra, melyen ismét egybeforrt 
A „két országos nemzet", a magyar. 
Most ötven ével 
Tavasz-idő volt akkor is, de szebb; 
Mert nemcsak a föld  volt virágos, 
Óh nemcsak a rózsafa  ága, 
— A honfi-szivek  milliói is. 
Tavasz idő volt akkor is, de más. 
Viselős volt a század 
Nagy, nagy napokkal, 
Édes, borzongós Bejtelemmel. 
Lent hadi lobogók 
Próbálgatták már ifja  szárnyukat, 
S a hadak utján odafent, 
Megmozdult Csaba népe. — 
. . . . Ilyen időben volt a kézfogásunk. 
Nem kéifogás  I Két fél  csillag bolyongott 
üalaványuló fénynyel  a magasban, 
Esek találtak együvé megint, 
Hogy soha többé síét ne váljanak I 
. . . . Oh legyen áldott emlékük örökké, 
Kik lobogó, ujjongó szívvel 
llottak ottan, a saent frigykötésnél  I 

Hol van az a nemzet imádság, 
Mely méltóképp' mondhatná el irántuk 
Az unokák hálás érzéseit ? ! 
Hol van az a nemzet imádság, 
Mely csak hozzád méltó lehetne, 
Hajnali pacsirtája, 
Jövóbe érzó vihar madara 
Az Uniónak: 
Petőfi! 
Óh én .vitéz vezérem, 
Dicső tábornokom." 
A te halálod az Isten pecséte 
Az Unión. 
Azért jöttél meghalni ugy-e hozzáuk, 
Hogy a nagy Alföld  rezgő délibábját 
Tüzd fel  elomló koszorú gyanánt 
Az Unió meúnyasszony homlokára ? ! 
Virágosabb a rét azóta 
A segesvári sikon; 
S megnőttek itt a bérezek, völgyek, 
Mióta Erdély 
A te uagy szived pantheonja lett. 

Emlékezetük, 
A haló poruk is 
Örökké legyen áldott! 
Mert hamarosan eljövének 
A „nagyszerű napok." 
A frigykötést  — órjás tüzpróbaképpen, 
Éjszakadás, földindulás  követte. 

Fél Európa dőlt az Unióra, 
S megállta a tüzpróbát emberül ez I 
A rádobott követ 
Menykővel tudta visszadobni. 
S az egyesült haza egére, 
Szép hivogató szóra, 
Mind visszajöttek, hazaszálltak 
A régen bolygó csillagok. 
Letűnt dicsőségünk csillagai. 

Tudjátok-e, 
Mi volt ez a hivogató szó ? 
.Rajta magyar, 
Előre székely 1 I" 
Hajh, sokszor fogják  visszaverni még, 
— Tudom én, tudom én, — 
Az eljövendő századok, 
A messze kéklő bérozek, 
Azt a dicsőségben fogamzott 
ÉdeB szálló igét : 
Rajta magyar, 
Előre székely! 
8 mindannyiszor majd felragyog 
Erdély hegykoszoruja rá. 
És gyönyörűség rezeg át 
A Duna-Tisza széles rónaságán . . . 
S az Uniót mindannyiszor megáldják 1 I 

Szabolcska  Mihály. 
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gyúlt 47, javult 6 és tovább gyógykezelés alatt 
maradt 36 beteg. 

Orvosrendöri bullaszemle és bonczolás 5 eset-
ben végeztetett, még pedig 2 öngyilkosság és 3 
vizbefnlásnál. 

A folyó  ügyek inkább az adóügyek körére 
szorítkoztak, melyeknél a pénzügyigazgató javas-
latai változás nélkül fogadtattak  el. 

A többi folyó  ügyek közül fölemlítjük  a kö-
vetkezőket : 

A közigazgatási bizottság már harmadízben 
telt ez évi január 10-iki gyűléséből felterjesztést 
a pénzügyminiszterhez, melyben Csik-Szeredában 
egy dohánykülönlegességi áruda felállításának  en-
gedélyezését kérte s különösen az utóbbi felter-
jesztést — a mint arról annak idején megemlé-
keztünk — maga a pénzügyigazgató iniciatívájára 
tette, melyhez az adatokat is ez utóbbi szolgál-
tatta. Mindennek daczára megütközéssel vette a 
bizottság pénzügyminiszter urnák mult hó 12-ről 
most már harmadízben leadott elutasító válaszát, 
melyben az mondatik, hogy „a mennyiben a szé-
kely  udvarhelyi  kir.  pénzügy  igazgatóság  je-
lentése  szerint  a Csik-Szeredán  felállítani  kért 
különlegességi  áruda  várható  évi  forgalma 
oly csekély,  hogy ezen áruda felállítása  sem a 
közönség, sem a jövedék szempontjából nem kívá-
natos, a bizottság javaslatát ex ultal sem vebette 
figyelembe."  Az e feletti  megütközés tehát jogos 
volt, mert a péiuügyigazgató részéről a jelen eset-
ben kélsziuüség gyanúja látszott f-nuforogni,  mi-
dőn a bizottság felterjesztését  maga inicziálta és 
fogalmazta,  s még is a maga részéről a miniszter-
nek egész ellenkező informáczióval  szolgált. 

A mai ülésben azonban az igazgató eme 
gyanút eloszlatni igyekezett s isinételt felterjesz-
tést hozott javaslatba, kiemelvén abban, hogy a 
pénzügyminiszter elhatározását nem az ö informá-
cziójára, hanem a pénzügyőri biztosság által hibá-
son szerkesztett és tévesen alapuló kimutatására 
fektette,  s igy a/, igazgatóság számvevősége által 
ujabban szerkesztett, egy különlegességi áruda vál-
ható forgalmát  kitüntető kimutatás alapján az 
ujabbi felirat  indokolt. 

Az igazgató javaslata elfogadtatott  s még 
egyszer felirat  küldése liatároztatott el. 

Székely András s társai dánfalvi  lakósoknak 
Antal Cergely bíróvá választása miatt a belügy-
miniszterhez felküldetett  s onnan illetékes intéz-
kedés végett leadott panasza elutasiltatott, mint-
hogy a választás ellen annak idején többek által 
beadott felebbezés  elvetésével a törvényhatósági 
bizottság mnlt évi május havi gyűlésében helyben-
hagyta volt s az ellen illetők maga idején feleli-
bezéssel nem éltek. 

Lakács József  karczfalvi  lakós a községi 
legtöbb adót fizető  képviselő testületi tagok név-
jegyzékébe való felvételét  elutasító alispáni hatá-
rozat ellen felebbezéssel  élvéu, annak hely nem 
adatott.. 

Indítvány folytán  S/.ereda város között a 
Nagy Gyula-féle  üzlettől kifelé  a törvényhatósági 
közút vízlevezető árkainak a felgyűlni  szokott 
szennyvíz levezetésére való alkalmassá tétele czél-
jából a városi tanácshoz erélyes felhívás  intézése, 
valamint ugyanazon tanácscsal a vasútállomáshoz 
vezető utak járható állapotba helyeztetése kimon-
datott. 

T A N Ü G Y. 
Évzáró vizsgák. 

A e s i k-s z e r e d a i á l l a m i l a g se-
g é l y z e 11 gazdasági irányú felsőnépiskolában  a 
tanévet záró vizsgák folyó  évi junius hó 18-án, 
délelőtt és délután fognak  megtartatni. 

A vizsgákra a szülők, érdeklődök és tanügy-
barátok tisztelettel meghivatnak. 

Csik-Szereda, 1898. jun. 8. 
Az igazgatóság. 

A c s i k - s z e r e d a i á l l a m i e l e m i i s -
k ó l á b a n az évet záró vizsgák folyó  évi junius 
hó 20-án a következő sorrendben fognak  megtar-
tatni : 

Délelőtt 8 órától 12-ig a kisebb és nagyobb 
fiuk  csoportjai minden tantárgyból. Délután 2 órá-
tól 6 óráig a kisebb és nagyobb leányosztályok 
minden tantárgyból. 

Mindenik csoport vizsgája a saját tantermé 
ben tartatik meg. 

A vizsgákra a szülök, tanügybaiátok és az 
éideklődő közönség szívesen láttatnak. 

Csik-Szereda, 1898. junius 9. 
Az igazgatóság. 

A g y e r g y ó - a l f a l v i  á l l a m i gazdasági 
felsőnépiskolánál  az évzáró vizsgálatok következő 
sorrendben tartatnak meg: 

Jnnins 30-án d. e. III. osztály, 20-án d. u. 
II. osztály; 21-én d. e. I. osztály, 2l-éu d. II. 
ének és torna, melyre az érdekeltek és tanügy-
barátok tisztelettel meghívatnak. 

Oyergyó-Alfalu,  1898. jnnius 7-én. 
Imets  János, 

igazgató. 

A g y e r g y ó i h o l l ó i állami elemi is-
kola vizsgalata f.  hó 6-án ejtetett meg fényes  ered-
ménynyel. Ez idei tanfolyamon  109 tanuló volt be-
iratkozva, köztük 89 róm. kath., 11 izrealita, 9 gör. 
kath. Az iskola helyiség részére bérelt ház kicsiny 
terjedelme miatt a gondnokság megfeszített  fárad-
sága mellett is lehetetlen volt olykép rendezni, 
hogy a kisteremben 199 tanuló együtt tanulhasson. 
Ennélfogva  a tanítást olykép rendeztük, hogy egy 
csoport délelőtt és egyik délután tanult. Ezen in-
tézkedés daczára kevés reményt fűztünk  a tanév 
sikeres működéséhez és csak Bencze József  tanító 
ur fáradhatatlan  tulbnzgalmáuak köszönhettük, a 
vizsga alkalmával felmutatott  nagyszerű haladást. A 
jó tanulók a gyűjtő iv utján begyült adakozásokból, 
melynek egy része a 8 án rendezett millenáris ün-
nepély rendezésére fordíttatott,  meglettek jutal-
mazva. Az iskolaszéki elnök Kápdebó Vidor bete 
geskedése folytán  nem jelenhetett meg, hanem Szabó 
Jánof  gondnoksági tag-által helyet tesitette magát. 

A gondnokság. 

A g y e r g y ó s z e n t m i k l ó s i p o l g á r i 
i s k o l á k b a n junius 21-én délelőtt I. és IV. 
22-én d. e. II. és 111. d. u. ének és torna vizs-
gálai. 21. 22-én rajzkiállitás. Ugyanitt az iparos 
tanoncziskolaí vizsgálatok jun. 19-én d. u. lesznek. 
A gyeigyó-ditrói állami polgáriskolában jun. 22-én 
d. e. I. 23-án II. és III. osztály, d. u. ének és 
toina vizsgálata, 22. és 23 án rajzkiállitás, 26-án 
d. e. pedig Te deum, alkalmi beszéd-, szavalatok-
és énekekkel egybekötött évzáró iskolai ünnep lesz. 

A gyergyói róm. kath. tanítóegyesület 
közgyűlése. 

A gyergyói róm kath. tanítóegyesület tiszt-
újító rendes közgyűlését I. évi junius 2-án a gy.-
szentmiklósi népiskolánál tartotta meg, melyen a 
kerületi papság és a kath. iskola tanítói csaknem 
teljes számban megjelentek. A szokásos isteni tiszt, 
meghallgatása után a népiskola egyik tantermében 
Véries Lajos elnök, a gyűlés megnyitása alkal-
mával, emelkedett szellemű szép beszédben számolt 
be az egyesületnek közelebbi három évi működé-
séről ; élénk színekben állitá elő főbb  vonásaiban 
azon sikeres munkásságot, melyet ezen egyesület 
a most letelt cziklus alatt kifejteit;  különösen ki-
emelvén, hogy 1896-ban Magyarország ezer éves 
fennállásának  nagy jelentö»égü ünnepe alkalmából 
Budapesteu rendezett országos kiállitásbau egye-
sületünk is, a kerület iskoláinak szépen megirott 
történeteit, a templomok és iskolák rajzait s a 
tanítók csoportosított fényképeit  magában foglaló 
díszes album (emlékkönyv), valamint az iskolai dol-
gozatok és taneszközök bemutatásával vett részt; 
mely állal méltóképen lett repraesentálva Gyergyó 
tanügye és népoktatásának állapota. Ezen kívül az 
esemény emlékére egyesülelünk 1896. május 4-én 
változatos szép műsorból álló disz-közgyülést. tar-
tott.. Felemlíti továbbá, hogy az egyesületi szokásos 
munkakörben lévő tárgyalt feldolgozása  mellett, 
egyesületünk is a népiskolai tanterv revisió tár-
gyalására két napos gyűlést és egy bizottsági ér-
tekezletet szentelt, mely tárgyalások az egyes ne-
velés-tanitástani kérdések tisztázásához nagyban 
hozzájárultak. A magas színvonalon álló, tartalmas 
elnöki megnyitó beszédet a gyűlés zajos tetszés 
és éljenzéssel fogadta,  melyek csillapultával, elnök 
felhívására,  jegyző olvassa a Ditróban tartott gyű-
lésről felvett  jegyzőkönyvet. A felolvasott  jegyző-
könyv észrevétel nélkül lett hitelesítve. 

Most néhány kisebb bejelentés megtörténte 
után következett a tisztújítás. Ennek keresztül vi-
telét megelőzőleg elnök szónokias hévvel előadott 
érzékeny szavakban emlékezett meg a letelt a 22 
évi egyetértő tanügyi munkásságról, melyhez jezen 
róm. kath tanítóegyesület kebelében neki is hozzá-
járulni alkalma és szerencséje volt. A gyűlés tag-
jait megindító beszédben emliti fel  a kartárs! sze-
retetet, az egyetértő barátságos jó viszonyt és azon 
tiszteletet, melyekben őt és tisztviselő-társait ezen 
egyesület tagjai mindenkor részesítették. Megkö-
szöni ugy a maga, mint tiszttársai nevében az egye-
sület kitüntető bizalmából elfoglalt,  s a letelt 3 éven 
át betöltött szép tisztséget; most ezekről lemondva, 
a megürült tisztviselői állásokat a gyűlés rendel-
kezésére bocsátja. Elnök lemondó szavait a gyűlés 
lelkes éljenzéssel fogadta.  Székely János indítvá-
nyára a lelépő tisztikarnak a gyűlés-, az egyesületi 
élet- és a tanácskozásoknak még a fokozott  mér-
tékű igényeket, várakozást is kielégítő s eredményt 
mutató tapintatos vezetéséért, forró  köszönetét *s 
elismerését jegyzőkönyvileg megörökíteni határozta. 
A volt tisztikar állami alkalmazásban lévő két tag-
jának egy másik egyesület kötelékébe való távozása 
fölött  a gyűlés sajnálatának adott kifejezést.  Főt. 
Ferenczy Károly egyház ker. tanfelfigyelő  szintén 
elismeréssel szól a volt tisztviselőknek a kath. egyház 
érdekeit mindenben szem előtt tartó működéséről. 

A róm. kath. iskolák tantestületeiből álló 
egyesület tisztviselőivé, titkos szavazás ntján álta-
lános szótöbbséggel a következő tanítók lettek meg-
választva. Elnök Józsa Sándor (ditrói); alelnök: 
Székely János (Szárhegyi); jegyzők : Borka Lajos 
(ditrói); Simon Ádán (szentmiklósi); karvezető : 
Barabás Bajmond (ditrói); könyvtárnok : Sántha 

Albert (szentmiklósi); pénztárnok : Pfeiffer  Lajos 
(alfalvi).  Meg lett választva ezen kivfil  a nyolez 
tagból álló választmány. 

A választott uj tisztviselők meghajlanak a 
gyűlés absolut többségének akarata előtt, s a ki-
tüntető bizalmat megköszönik. Elnök és főjegyző 
alkalmi beszédek tartásával foglalják  el helyeiket. 
Józsa Sándor aj elnök átvévén a gyűlés további 
vezetését, felkéri  a tagokat, hogy minél jobban 
megfogyott  az egyesület, annál szorosabbau egye-
l j ü n k a szeratetben, a munkásságban, mert reánk, 
mint tisztán kath. tanítóegyesületre, még az eddi-
ginél is nagyobb feladat  megoldása várakozik. Az 
egyesület megfogyva  bár, de törve nem, egyesitett 
erővel jóakarattal folytatott  munkássága által elég 
erős lesz ezen tnl is arra, hogy az eddig foly-
tatott sikeres működésnek eredményében különbség 
ne mutatkozzék ; csupán az lesz a különbség, hogy 
az egyes tagoknak valamivel több fáradságát  és 
tevékenységét kell ezentúl áldozniok a mindnyá-
junkra nézve közös szent czélra. Megvan győződve 
arról, hogy a kerületi papság eddig mutatott éber 
érdeklődését, s hazafias  buzgó tevékenységét, a 
kath. tanügy előbbre vitele czéljából továbbra is 
érvényesíteni fogja  egyesületi gyűléseinken ; mert 
valamint az iskola a templom előcsarnokának mond-
ható, épen ugy a pap és tanitó együttes működése 
teszik egészszé és teljessé az ember nevelését, s 
a nevelők önképzését. Ez uton — úgymond — erősek 
fogunk  lenni. A tagok figyelmébe  ajánlja, hogy bí-
rálatoknál, vitatkozásoknál a személytől tekintsenek 
el; legyenek kíméletesek kifejezéseikben  jövőre is. 
Uj elnök szavait a gyűlés éljenzéssel fogadja,  melyre 
az egyház ker. tanfelügyelő  lelkes szavakban vá-
laszol. A maga és a papság nevében szívesen igéri 
meg, hogy minden igyekezetükkel közre fognak 
működni a tanítók nemes törekvéseinek minél si-
keresebbé tetelében. Őrömmel ad kifejezéssel,  hogy 
kerületi tanítóegyesülete ily biziató, reményt keltő 
jelek, s vallás-erkölcsös szellemi irányzattól áthatott 
vezetés mellett kezdi meg működését. Ezután Józsa S. 
felolvasása  a jövő gyűlésre lett halasztva. Végül 
az öuképzőköri jelentések benyújtása, néhány ki-
sebb ügy elintézése, s a jövő gyűlés helyének meg-
határozása után d. u. 2 órakor elnök a gyűlést 
rövid beszéddel bezárta, mely után a tagok köz-
ebédre a Laurenczy-féle  vendéglőbe mentek. 

K Ü L Ö K r É L É K . 
— Névnapi tisztelgés a megye alis-

p á n j á n á l . Szent Antal napján, e hó 13-án a vár-
megyei központi tisztikar tisztelgett Becze Antal al-
ispán urnái névnapja alkalmából, mikor is a tiszt-
viselők szerencse és üdvkivánatát Mihály Ferencz 
főjegyző  meleg szavakban fejezte  ki a szeretett alis-
pánnak. — Az alispán a meglepetésszerű ovácziót 
jól eső örömmel fogadta,  mint a családias ragaszko-
dás és tisztelet őszinte nyilvánulását, s kiemelte 
hogy az a 17 év, melyet mint alispán a tisztviselők 
élén és körében eltöltött tanúbizonyságot szolgál-
tatta az együtt érzés folytonosságának,  s a közszol-
gálat érdekében meg lenni kellető azou törekvésnek, 
mely a közügyek intézéssnél mindig megelégedésére 
szolgált. Az alispán szavait lelkes éljenzéssel fogadta 
a tisztikar, kiknek a szives ovácziót megköszönve 
mindenikkel kezet szorított. 

— Medárd. A furcsa  nap a melyről még 
mindig sokan hiBzik, hogyha esős, 40 napra előre 
veti árnyékát, nálunk is borongos s itt-ott a hegye-
ken esős volt. Mind annak daczára nincs miért ag-
gódnunk a Medárd naphoz fűzött  következtetések-
tói, mert az a babonás nézet, mintha a Medárd napi 
eső negyven napig kitartana legtöbbször nem vált 
be épen úgymint a kalandárium csináló időjóslata, 
avagy a Falb Rudolf  kritikus napjai. 

— Űrnapja. Az oltári szentség ünnepét itt 
városunkban is a lehető legnagyobb fénynyel  ünne-
pelte meg a város nagy részben római katholikns 
közönsége. A csinosan feldiszitett  oltárokhoz ki-
vonnló körmenetben részt vettek a helyben állo-
másozó bonvéd zászlóalj egy erős százada: Vajda 
főhadnagy  vezetése alatt, az állami elemi iskola 
növendékei, a polgári leányiskola és gazdasági 
irányú felső  népiskola tanulói, tanítóik és tanító-
nőik vezetése alatt. A vármegye tisztikara, a kir. 
törvényszék s egyéb hatóságok is egy-két taggal 
képviselve voltak. A körmenetet Domokos János 
lelkész vezette s az ájtatosságban nagy száma kö-
zönség vett részt. A körmenet atán a hivők a 
templomot zsúfolásig  megtöltöttök, hogy meghall-
gassák a lelkész által szolgáltatott ünnepélyes szent 
misét. A mise megfelelő  fázisainál  a templom előtt 
felállított  honvéd század diszlövéseket tett. A kör-
menet alatt a legszebb verőfényes  idő volt. 

Csik-Somlyón Ur napján a Szent Péterről 
nevezett anyaegyház templomában díszes körme-
net után fényes  isteni tisztelet volt, melyen a hí-
vek egé«z serege vett részt. Vasárnap, e hó 12-én 
a szent ferenezrendi  szerzet nagy templomában 
tartatott meg az arnapi ünnepélyes szent mise, 
melyen Bándi Vázol főgimnáziumi  igazgató celeb-
rált fényes  segédlettel. A nagy templom a tanuló 
ifjúsággal  és nagyszáma ájtatos közönséggel Zsú-
folásig  telt és a körmenet a permetező idő miatt 
benn a templomban tartatott meg az egyes oltá-
rok előtt. 
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— Eljegyzés. K r a u s z E r n ő székely-
udvarhelyi erdőhivatalnok a napokban jegyezte el 
betblenfalvi  T. Nagy K a r o l i n a kisasszonyt, 
bethlenfalvi  T. Nagy I m r e felsőnépiskolai  Unár 
és földbirtokos  szép és kedves leányát. Szerencsét 
és boldogságot kívánunk I 

— Halálozás. L e i o h t Károly csíkszeredai 
fiatal  kereskedő, Leicht János nagy tőzsdés fin,  f. 
hó 13-án délután fél  5 órakor, életének 43-ik évé-
ben hosszas szenvedés után elhalálozott. L e i c h t 
Károly egyike volt városunk legképzettebb és leg-
ágilisebb kereskedőinek, B mint ilyent ugy ismerősei, 
mint a vele üzleti összeköttetésben állók tisztelték 
és becsülték. Ujabb időben a néhány évvel ez előtt 
szenvedett bénulása daczára is a7, üzleti téren igen 
nagy szorgalmat és páratlan tevékenységet fejtett 
ki. Korán bekövetkezett halálával gyászba ejtette 
agg édes apját, mint nagy számú rokonságát. Ha-
láláról a család a következő jelentést adta k i : 

Alólirottak fájdalommal  jelentik a maguk, valamint 
s/.úmos rokonok ós jó ismerősök nevében, hojjy a sze-
retett jó tiu, testvér, rokon és őszinte barát Leicht Ká-
roly, folyó  hó 13-án délután fél  ő órakor életének 
évehen liosszas szenvedés után elhunyt. Hűlt teteiue f. 
l.Vén d. u. 3 órakor fog  a csiktaploczui templom keríté-
sében öröknyugalomru helyeztetni. Lelkéért u/. engesz-
telő szent mise-áldozat folyó  hó lG-áu d. e. !> órakor 
fog  a csik-szeredai róm. kath. templomban az egek l'rá-
nak bemutat tat ni. Áldás lebegjen porai fölött  ! Csik-
Szereda, 18ít8. junius 13-án. ld. Leicht János Baptist, 
mint apa. Leicht Juliánná özv. Romfeld  Félix né, ifj. 
Leicht János, Leicht Emma férj.  Gál .Jó/.sefné,  mint 
testvérei. Ifj.  Leicht Jánosné szül. Tlmllner Vilma, mint 
sogórnöje. Gál József  és dr. Csikv József,  mint sogórok. 
Dr. Csiky Józseíné sz ül. Komfelil  Ottilin, Komfeld  Ju-
liska, Leicht Vilma, lepifj.  Leicht János, Leicht Sarolta, 
Leicht Erna, Leicht Jóska, Leicht Juliska, Leicht Oltó, 
Gál Irma, ifj.  Gál Jóska és Csiky Károly, mint unokái 

A tevékeny flatai  kereskedőt hozzátartozóinak, 
ismerőseinek és barátainak legmélyebb részvéte kí-
séri sírjába. 

— Halálozás. P á I Balázs esik mindszenti 
segéd-kántor és taniió hosszas szenvedés után a 
napokban elhalt. 44 éves volt, melyből 23 évet a 
tanítói pályán töltött el. Halálát a toronyból való 
leesés alkalmával szenvedett súlyos sérülés okozta 
Húsvét harmadik napján midőn Pál Balázs, ki egy-
szersmid harangozó is rolt, estére harangozni akart 
a harang kötelét nem találta a rendes helyén, mert 
azt a rakonezátlan gyermekek felhozták  a toronyba. 
Hogy kötelességét teljesíthesse, fel  ment a to-
ronyba s barangozás. közben észre vette, hogy 
egyik kis gyermeke ntána lcpozkodott; a gyerme-
ket a leeséstől féltvén,  a harangozást abbanbagyta 
s a kis gyermeket ölébe vévén, lefelé  indult, de 
a sötétben eltévesztette a lépcsőt, félre  lépet s 9 
ölnyi magasból lezuhant, a gyermeknek csodálatos 
képpen semmi baja sem történt, a szerencsétlen 
családapának azonban gerinczoszlopa eltölt s az 
igy szenvedett súlyos sérülés következtében a na-
pokban több heti kinos szenvedés s a családja 
sorsáért nem kevésbé kinos aggódások közepette 
elhalálozott. Halálát felesége  siratja, kik a családfő 
elhunytával a legnagyobb nyomornak vannak ki-
téve, a mennyiben a szerencsétlenül járt tanitó 
semmiféle  nyugdijalapnak tagja nem volt. Mintán 
az illető kötelességgé teljesítése közben kapta a 
halálos sérülést, az egyházi hatóságnak kellene 
módot találni, arra, hogy az özvegy és árvák jö-
vőjét valamiképpen biztosítsa. 

— Művész estély. A jövő hó első napjai-
ban nagy műélvezetben fog  részesülni Csik-Szereda 
város és vidékének minden szépet és nemest párt-
fogolni  hajlandó intelligens közönsége. Egy nagyobb 
szabásn s válogatott müdarabokból összeállított 
hangverseny adására ekkor fog  megjelenni váro-
sunkban J á s z a i Mari asszony, a nemzeti szín-
ház hírneves művésznője, a magyar színművészet 
igazi, felkent  papnője. A nagy tragika kíséretében 
lesznek: S o m o g y i B. Eárola, a nagytehetségű, 
kitűnő iskolával rendelkező, csengő hangú operai 
primadonna, a ki eddigi pályafutása  alatt Európa 
nagyobb színpadjain szerzett dicsőséget a magyar 
névnek és Somogyi Mór országos hirü zongora 
művész, ki hazánk zenei életének és a főváros 
művész világának egyik nagyra becsült, kimagasló 
alakja. Midőn a páratlannak ígérkező hangversenyre 
felhívjuk  városunk és a közelebbi vidék műpártoló 
közönségének figyelmét,  itt közöljük a nevezett 
művészek legkitűnőbb darabjaiból összeállitott tar-
talmas műsort: I. Weber-Liszt. Hangversenymű, 
79. mű a) Bucsu. b) Távollét, c) Induló, d) A 
viszontlátás öröme Somogyi Mór. 2. a) Meyerbeer. 
Nagy ária „Ördög Róbert"-bői, b) Denza. Si tu 
m'aimais Somogyi Carola. 3. a) Szávai. Ezer tavasz, 
b) Tompa. Három a dara Jászai Mari. 4. a) Pa-
derewski. Menuette, b) Wagner-Liszt. Tanhánser-
Nyitány (Concert-Paraphrase) Somogyi Mór. ő. a) 
Gregh. Franczia Serenade, b) Tosti. Penso Somo-
gyi Carola. 6. a) Kiss József.  Simon Juditb, b) 
Radó. Szent Péter és a hegedűs Jászai Mari. 7. 
a) Rafi.  Caprice, b) Liszt. Rbapsodie hongroise 
Somogyi Mór. 8. a) Leoncavallo. Mosette dala a 
„Bohémek"-bői, b) Magyar népdal Somogyi Carola. 
Meg vágyónk győződve, hogy a művészet irányá-
ban annyi érzékkel biró közönségünk fel  fogja  hasz-
nálni a ritka alkalmat s tömeges megjelenésével 
fogja  dokumentálni a szép művészetek és azok 
bivatolt tolmácsai iránti hajlandóságát Az estélyre 
helyeket előjegyeztetni Györgyjakab M. könyv-
kereskedéséből lehet. 

— A püspöki bérmaut ró l beküldött köz-
leményeket jövőre hozzuk. 

— I s k o l a i ü n n e p é l y . A gyergyó-ditrói áll. 
polg. fiúiskola  u község elöljárósága, s a polgárok 
nagy részvéte mellett f.  hó 8-án mint a király ó 
felségének  koronáztatása évfordulóján  igen sikerült 
hazafias  ünnepélyt rendezett a következő sorozattal: 
1. Az ünnepélyt isteni tisztelet előzte meg, melyet 
Takó JáuoB plébános gondnoksági elnök végzett. '2. 
Az iskolák disztermében folyt  le az ünnepély többi 
része, hol Vértes Lajos igazgató lelkesítő beszédben 
magyarázta meg az ünnep kettős jelentőségét az 
ifjúságnak  ás a szép számban megjelent közönség-
nek. Hat polg. iskolai fiu  hazafias  darabokat szavalt, 
kiket a magas minisztérium adományozásából az 
igazgatóság egy-egy millenniumi emlékkönyvvel ju-
talmazott. A polg. iskola növendékei Barabás Raj-
mond vezetése mellett a „Hymnust", a „Honfidalt" 
és a „Király dalt" énekelték meglepő szabatosság-
gal, megelőzőleg pedig Gábosy László a 10 neve-
zetes férfi  érdemeit és rövid életrajzát ismertette 
szép szakértelemről tanúskodó felolvasásban,  azou 
nagy hazafiakét  t. i., kiknek szobrait a király ö fel-
sége saját költségén elkészíttetni határozta. A felol-
vasás, valamint a beszédek, szavalatok és ének elő-
adását az érdeklődő közönség zajos éljenzéssel és 
tapsai fogadta  s végül a gondnoksági elnök Takó 
János plébános a szép és hazafias  iiunepség rende-
zéséért ugy az igazgatónak mint a tan. testületnek 
a hallgatók és tanulók nevében elismerő köszönetét 
tolmácsolta. 

— N y i l v á n o s köszöne t . A gy.-tekerőpataki 
egyháztanáes folyó  évi május lió *25-én tartott gyű-
lésben alólirott azon indítványához, liogy a templom 
részére egy Guillou-féle  öröklámpa szereztessék be, 
készséggel hozzájárult ugyan, d<; szem előtt tartva 
a templom pénztár nagy szegénységét, szerfelett 
ohajtaudóuak véleményezte: vajha találkoznék egy 
jó szivü Maecenus, ki az oltári szeutségben mindig 
jelenlevő Ur Jézus iránti buzgó szeretetből meghozná 
azou áldozatot, menyibe egy oltár- és Guillion féle 
öröklámpa megvétele körül. — Ke a jó_ Isten tá-
masztott ily jó szivü Mecenást Forika Ágoston fő-
gondnok ur személyében, ki értesülvén az egyház-
tanács óhajáról, f.  évi junius hó 5-én a fenn  emii-
tett czélra alólirottnak 50 azaz ötven forintot  o. é. 
igért adni ez év november hó első felébeu.  Az (Jr 
Jézus, kiuek dicsőségére ily szép áldozatot kész 
hozni, világosítson szeut kegyelmével ó előtte is ez 
élet utain, s ha bevégezte földi  pályáját, az örök 
életben is az Ur Jézus legyeu az ó nagy jutalma. 
Gyergyó-Tekerópatakon, 1896. junius <i. Erósdi Dá-
vid plébános. 

— Talált gyermek. Az erkölcsi romlottság 
és az anyai szivtelenségnek szomorú példá'át mu-
tatta be e hó 10-én éjjel egy 16—17 éves cselédleány. 
A csíkszeredai rendőrség ugyanis nevezett éjjelen 
a vasúti őr által figyelmeztetve,  éjfél  után 2 órakor, a 
temető melletti utczában egy nyöszörgő és poriason 
bepólyázó», 0 betes kis fiút  talált kitéve, melynek 
fekhelye  mellett női czipö nyomai voltak észlelhe 
tők. A rendőrség által felszedett  kis gyermeket azou 
utczában lévő Német Józsefné  önkéntesen gondozás 
alá vette, a szívtelen anya nyomozását pedig ugy 
a városi rendőrség, mint a csendőrség legott meg-
indította. Minthogy a megelőző esti vonattal érke-
zett Szeredába Brassóból egy fiatal  cselédleáuy, 
karján kis gyermekkel és a hajnali vonattal egye-
dül tért vissza Brassó felé,  ezen a vasúti alkalma-
zottaktól kapott inforiKáezió  alapján nem volt ueliéz 
aztán az illető kézre kerítése, kit Sepsi-Sztgyörgyön 
a cseudőrség meg is csípett, Szeredába vissza kí-
sért 8 a biróságuak át adott. A delikvens, gyergyó 
ditrói illetőségűnek mondotta magát. 

— Gyilkosság és öngyilkosság. Mezei 
János csendőr, ki a gyergyó-bélbori csendőrőrsön 
volt alkalmazva, folyó  bó 10-éu szerelmi bánatá-
ban szolgálati fegyverével  előbb kedvesét agyon-
lőtte s nyomban rá önmagát is kivégezte. A véres 
szerelmi dráma okai még ez idő szerint előttünk 
ismeretlenek. 

— Tüz. Lapunk zártakor veszszük a hírt, 
hogy Székely-Udvarhelyen, a ref.  kollégium mulató 
kertjében, midőn „Ősbudavárát" produkálták, tüz 
fitött  ki, minek következtében a csinosan beren-
dezett mulató, az előadásnál használt szerelvények-
kel együtt teljesen porrá égett. 

— Erdőőr i szakiskolákba való felve 
tel. A földmivelési  miniszter által közzétett pá-
lyázati hirdetmény szerint a görgény-szentimrei, 
királyhalmi, lipótujvári és vadász erdei két éves 
tanfolyamu  erdőőri szakiskolákba az idei október 
hóban kezdődő tanfolyamra  részint állami ellátás 
mellett, részint saját költségén több, 17 évet be-
töltött és 35 évnél nem korosabb tanuló fog  fel-
vétetni. A felvételi  kérvények folyó  évi julius 31-ig 
a földmivelési  minisztériumhoz nyújtandók be, mely 
vármegyei, vagy bonvédorvos által kiállítandó, to-
vábbá az elemi iskola elvégzését igazoló, valamint 
erkölcsi bizonyitványnyal lesz felszerelendő  s a 
katona kötelezettségben állók katonai igazolványi 
könyveiket is tartoznak csatolni. A kérvények ille-
tők által sajátkezűleg írandók s mindazok, kik 
államköltségen akarnak az iskolába felvétetni,  a 
magok, vagy szülőik vagyontalanságát helyhatósági 
bizonyitványnyal kell hogy igazolják. 

— Véletlen szerencsétlenség. A fürész-
telepeken leggyakrabban éri a munkásembereket 
szerencsétlenség, mindőn életét vagy kezét, lábát 
veszti el. Ily szerencsétlenül járt Péntekpatak fű-
résztelepén egy Kémenes Márton nevü borszéki il-
letőségű, ép, erőteljes munkáslegény. Tőkék erege-
tésével volt elfoglalva,  véletlenül egy tőke elütötte 
s mind a két lábát teljesen összezúzta, Hogy mégis 
életét megmenthessék, lábait egészen le kellett vág-

I ni. E gyakori szerencsétlenségek miatt ceélszerü volna 
az ilyen munkástelepekbe a baleset elleni biztosítást 
behozni. A költséget, melyek nagyon csekélyek, 
vagy a telep, vagy a munkásoktól hetenként besze-
dett 10 kroyi dijak fedeznék.  Ha ez a szerencsétlen 
muukás hetenként 10 krt fizetet  volna, most két 
ezer frt  biztosított összeget kapót volna. 

— Egy u j veszedelem. Gyümölcseink ujabb 
veszedelme a San Jose pajzstetü (Aspiditiotus Per-
niciosus) berezeg Odeschalcbi Livius uyitramegyei 
nagy birtokos felfedezése  szerint hozzánk is be-
kurczoltatott Amerikából. Ezek az állatok belepik 
a fa  kérgét, annak nedvén elődnek és a felület 
sürü elfedése  által a fa  élet működését gátolván 
rohamos pusztulását idézik elő. A berezeg felfede-
zéséről jelentést tett az országos magyar gazda-
sági egyletnek, valamint a földmivelésügyi  minisz-
urnak. Ennek alapján a földmivelésügyi,  pénzügyi 
és kereskedelemügyi miniszterek rendeletileg intéz-
kedtek az Amerikából származó élő növények és 
friss  gyümölcsök behozatalának tilalmazása tárgyá-
ban, hogy igy ezen veszedelem továbbbi behurczo-
lásának veszélye elhárittassék. Gyümölcs termelőink 
tájékoztatására, s a védekezés lehetőségének elő-
segítése czéljából a fentemiitett  kormányrendelet 
minket érdeklő részét az alábbiakban közöljük. A 
San Jose pajzstetü Amerikából való behurczolásá-
nak megakadályozása czéljából a cs. és kir. oszt-
rák kormánnyal egyetértőleg, további intézkedésig 
a következők rendeltetnek: 1. Élőnövényeknek, 
oltóvess bőknek, dugványoknak és mindennemű, friss 
állapotban lévő részeknek, úgyszintén az olyan 
hordóknak, ládáknak vagy bármi néven nevezendő 
más tárgyaknak, melyek a fentnevezett  áruk, vagy 
növényi részek csomagolására szolgáltak Ameriká-
ból való behozatala tilos. 2. Hasonlóképen tilos az 
Amerikából származó mindeunemü friss  gyümölcs-
nek, továbbá friss  gyümölcs részeknek és haliadé-
koknak, valamint az ezek csomagolásához használt 
tárgyaknak behozatala is akkor, ha a behozatali 
vámhivatalnál eszközölt vizsgálat akár az árun ma-
gán, akár a csomagoláshoz használt tárgyakon a 
San Jósé pajzstetü jelenlétét állapítaná meg. Az 
előző bekezdésben jelzett tárgyak csak a boden-
bach-tetscheni, a trieszti és fővámhivatalokon  ke-
resztül bocsáthatók behozatalra. 3. Az 1- és 2 
pontban foglalt  határozatok az átviteli forgalomra 
is érvényesek. 4. A földmivelésügyi  miniszter fel-
hatalmaztatik arra, hogy az 1. pontban jelzett ti-
lalom aloi a szükséges elővigyázati és évrendsza-
bályok alkalmazása mellett esetről-esetre kivitelt 
tehessen 5. Jelen rendelet a közzététel napján lép 
hatályba. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ io LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

lf  Y I I i T T É R.*) 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tu-

domására hozni, miszerint a m. kir. államvasutak 
városi menetjegyirodája Brassóban továbbra is ke-
zelésünkben hagyatott és ez, épugy mint eddig 
folytatja  működését, mely főként  a következők-
ből áll: 

Csoportosítható  menetjegy  füzetek  (kör-
utazási jegyek) kiadása, Magyarország, Ausztria, 
Németország, Svájcz, Belgium, Németalföld,  Románia 
és Olaszországba, 45, illetve 60 napi érvényesség-
gel. Megrendelések ily körutazási jegyfflzetekre, 
szó-, irás- vagy táviratilag eszközölhetők s a fü-
zetek, mindig még ugyanazon nap állitatnak össze, 
a melyen a megrendelés beérkezik; az elküldés 
postán történik és pedig utánvéttel (ha az összeg 
nem küldetik előre be) mindig forduló  postával. 

Vasúti  menetjegyek  árusítása,  a díjszabás 
szerinti árakban, felülfizetés  nélkül. 

Utipodgyász  fölvétele  minden vonathoz, a 
podgyász kívánatra a háztól is elhozattatik. 

Továbbá eszközöltetnek előjegyzések háló-
kocsi helyekre. 

Menetrendek.  Utazás  baleset  biztosítás. 
Felvilágosítások  utazási ügyekben mindenkinek, 
készségesen, díjmentesen adatnak. (írásbeli kérdé-
seknél kéretik a visszportót mellékelni, táviratiak-
nál, a választ fizetni). 

Brassó, 1898. május hő 
Aronsohn H. és társa, 

a m. kir. államvasutak városi menet-
jegyirodája, szállítási hivatala és 

3—3 vámügynöksége. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nan vállal a 
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Szám 3103-1898. 
ki: 

Pályázati hirdetmény. 
Osikmegye lelesiki járáshoz tar tozó Gyimes-

biikk, Gyimes-Felsii- és Köxéplok községekből ala-
kított gyimesi közegészségügyi körben az orvosi 
állomás lemondás folytán  üresedésbe jővén, annak 
betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 600 frt  évi fizetés,  40 trt 
lakbér és mind kinevezendő esik gyimesi pályaor-
vosnak azaz Ajnádtól-Gyimesig terjedő 31-3 kim. 
ho'szu vonal szakaszon a pályaorvosi teendők vég-
zéséén évi 300 frt  tiszteletdíj jár. A községekkel 
és a Gyimesbükk területén levő fülésztelepek  tu-
lajdonossaival egyezség utján megállapítandó láto-
gatási, látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kivül körorvos a védhimlö oltásért és újra oltásért 
az országos érvényű dijakat felszámithatja  és a 
bíróságok felhívására  végzett szakéitői működé-
sekért a szokás>s dijakat igényelheti. Székhelyén 
a halott kénilési és husszemlét a szabályszerű di-
jak mellett végezni s községeit havonkint kétszer 
beutazni és akkor a jelentkező betegeket ingye-
nesen ellátni tartozik. A magán látogatásokra fe-
lektől fuvart  követelhet. Felhívom mindazon orvos-
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, mi-
szerint az 1883. évi I. t.-c/. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüket hozzám 1898. évi julius hó 
2-ig nyújtsák be. A választás Gyimesbükkben 
1898. julius 3-án fog  megtartatni. 

Csik-Szereda. 1898 junius 5-én. 
Fejér Sándor, 

•_>—:( főszolgabíró. 

Sz. 148,1898. vh. 

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

l.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csík-szentmártoni kir. járásbíróság 1897. 
évi 4720., 5677. számú végzése következtében dr. 
Fejér Antal és Glückstbal Samu ügyvéd által kép-
viselt Neumann József  és Klein Berthold budapesti 
lakosok javára csiks/entsimoni kereskedő Brasso-
ván György ellen 57 frt  92 kr és 112 frt  51 kr 
s jár. erejéig 1897. évi november hó 23-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 352 
frt  55 krra becsült bolti álványok, különbféle  szö-
vetek, kendők, szemfedök,  szalagok stbből álló in-
góságok nyilvános árverésen eladatuak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 6316—1897. számú végzése folytán  57 
frt  92 kr, 112 frt  51 kr tőkekövetelés, ezeknek 
összes járulékai erejéig Csik-Szentsimon községé-
ben a kereskedés helyiségében leendő eszközlésére 
1898. évi junius hó 25-ik napjának d. e 9 órája 
batáridőül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alól is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi junius hó 
8-ik napján. 

Gondos István, 
kir. jbirusâţâ vliajtó. 

Szám 93G —IS98. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. jái ásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csoma-
falvi  Csata Miklós végrehajtatónak vaslábi Czirják 
Tódor, Kolcsár Demeter végrehajtást szenvedő el-
leni 127 frt  50 kr tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén lévő, Vasláb község határán fekvő,  a vas-
lábi 7. sz. tjkvben foglalt  601. hrsz. alatti 6 frt, 
503. hrsz. a. 12 frt,  1076. hrsz. a. 7 frt,  1162. 
hrsz. a. 6 frt,  1430. hrsz. a. 7 frt,  1507. hrsz. a. 
5 frt,  1999 hrsz. a. 10 frt.  2357. hrsz. a. 4 frt, 
2363. hrsz. a. 3 trt, 2542., 2545. hrsz. a. 2 frt, 
3269., 3261. hrsz. a. 8 frt,  3387., 3389. hrsz. a. 
22 frt,  3541 ,. hrsz. a. 5 frt,  3542/a. hrsz. a. 5 
frt,  3545/,. hrsz. a. 5 frt,  3819. hrsz. a. 22 frt, 
3953. hrsz. alatti 8 frt  becsértékü, a 300. számú 
tjkvben foglalt  17., 18, hrsz. alatti 332 frt  becs-
értékü, az 51. sz. tjkvben foglalt  82/,. hrsz. a. 1 
trt. 163. hrsz. a. 160 frt,  376. hrsz. a. 4 frt,  598. 
hrsz. a. 1 frt,  695. hrsz. a. 1 frt,  1120. hrsz. a. 
8 frt,  1301. hrsz. a. 4 frt,  1718. hrsz. a. 1 frt, 
1785. hrsz. a. 1 frt,  1829. hrsz. a. 6 frt,  1844. 
hrsz. a 3 frt,  1874., 1876. hrsz. a. 1 frt,  1885. 
hrsz. a. I frt,  1956. hrsz. a. 1 frt,  2144. hrsz. a. 
1 frt,  2328. hrsz. a. 1 frt,  2417. hrsz. a. 1 frt, 
2428. hrsz. a. 1 frt,  2509. hrsz. a. 2 frt,  2659. 
hrsz. a. 1 frt,  2670. hrsz. a. 7 frt,  3271. hrsz. a. 
2 frt,  3375. hrsz. a. 4 frt,  3429. hrsz. a. 3 frt, 
3560. hrsz. a. 1 frt,  3783. hrsz. a. 3 frt,  3858. 
hrsz. a. 6 frt,  3917. hrsz. a. 6 frt.  3939. hrsz. a. 
2 frt,  4129. hrsz. a. 4 frt,  4158. hrsz. a. 4 frt 
becBérlékü; a tekeröpataki 1275. sz. tjkvben fog-
lalt 9514. hrsz. a. 25 frt,  9518., 9520., 9521/,., 

9522/«. hrsz. a. 63 frt,  9865/,. hrsz. a. 10 frt, 
9872., 9876. hrsz. a. 19 frt,  9906. hrsz. a. 7 frt. 
9926., 9927. hrsz. a. 14 frt,  10345. hrsz. a. 9 frt 
becsértékü egész ingatlanokra az árverést a fen-
nebb ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi augusztus hó l-sö napjának délelőtti 9 
Órakor Vasláb Község házánál megtartandó nyilvá-
uos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok 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 igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéiiez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. § a ételmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi február 

hó 25-ik napján. 
Páll Yenczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 2631—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásban Csik-Gyímes Kö-

zéplok székhelylyel ujjonan alakított körjegyzői 
körben, mely körhöz Csik-Gyimes-Felsőlok és Gyi-
mes-Középlok községek tartoznak, a körjegyzői 
állás betöltendő lévén, e czélból az 1886. évi XXIT. 
t.-cz. 82. § a értelmében ezennel pályázatot hirde-
tek s felhivom  mindazokat, a kik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, hogy nagykorúságukat, bon-
polgárságukat az I8a3. évi I. t. cz. 6. § ában meg-
kívánt, képzettségüket és az eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérvényeiket az 
1898. év julius 2-ig alulírott főszolgabíróhoz 
annál bizonyosabban adják be, mert a később ér-
kezők nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A kör j e g y z ő j a v a d a l m a z á s a á l l : 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-

szolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodaátalány 30 
frt.  4. Faátalány 40 frt.  5. Magánmunkálatokért 
a szaliályrendelelileg megállapított dijak. A válasz-
tás Gyímes-Középlokon az 1898. évi julius 3-án 
fog  megtartatni s a megválasztott körjegyző állá-
sát azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1898. junius 5-én. 
Fejér Sándor, 

2—H főszolgabíró. 

Sz. 303-1898. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értélniében ezennel közhírré 
teszi, hogy a brassói kir. törvényszék 1897. évi 
4329. száma végzése következtében bratsói Száva 
Pető javára gyergyó-szentmiklósi idősb Avéd Kris-
tóf  eílen 2200 frt  s jár. erejéig 1897. évi szeptem-
ber hó 6-án foganatosított  biztosítási végrehajtás 
ntján lefoglalt  és 1437 trt 50 krra becsült szeke-
rek, gazdasági eszközök, bivalak, ökrök, széna, 
bőrök, léczek, hordók, férfi  bunda, házibntorok, 
éteszközök, sertések stbből álló ingóságok nyilvá-
nos árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a gy.-szentmiklósi kir. já-
rásbíróság v. 30/,. 1897. sz. végzése folytán  2200 
frt  tökekövetelés, ennek 1897. évi április hó l-ső 
napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 186 
frt  39 krban bíróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Gyergyó-Szentmiklóson alperesek há-
zánál leendő eszközlésére 1898. évi jun ius hó 
17-ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értel-
mében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is el fognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő naptól 
számíttatik. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi május hó 
23-ik napján. 

Juhász Károly, 
kir. bírósági végrehajtó. 

K l i H H M M B B M B B 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két 7i literes üvegekkel portomen-

tesen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T t L Q l l ^ x i g - j r e s 
gyógyszertárában 

ío-io Csik-Szép vizén. 

S Z I V A T T Y U K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány 8 erőhajtásra TÜ 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 mtlködő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 

sárkaparókat 
I c é s z l t éa ajá.xa.1 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. W A L S E R F E B E N C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

18-40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

F E H É R M I K L Ó S 
g r á p g ^ r á i r a 

B U D A P E S T , I X . UU6I-ut 2 3 . szám 

Ajánlja a ni. k. államvasutak gépgyárában 
készült g6cesépl6 g a r n i t ú r á k a t „Com-
pound'' locomobi lokat stb. raktáron tart 
mindennemű fgazdas&|gi  gépe t , foldmf-
velés l eszközt, 

gj^» j 6 I k i j a v l t o t t ^ N 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és 
nagyságban, ajánlja jól felszerelt  gépmflhelyét  gépek 
javítására és malomszerelvények gyártására. 

Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 
Maasey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete. 

•>—(> Árjegyzék Ingyen és bérmentve. 

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




