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NyÜttéri csikkek 
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tetnek. 

Vámértekezlet 
A kereskedelemügyi miniszter elnöklése 

mellett már napok óta tanácskoznak az or-
szág minden részéből összegytllt szakértők 
a kormány által kidolgoztatott és közzé is 
tett vámtarifa  felett,  a mely akkor lépne 
életbe, ha a kiegyezés Ausztriával teljesen 
lehetetlenné válnék s Magyarország és Ausz-
tria között fel  kellene állitani a vámsorom-
pókat vagyis megalkottatnék az ö n á l l ó 
v á m t e r ü l e t . 

Nem lehet tehát csodálkozni, hogy ezen 
nagy horderejű és egész közgazdasági éle-
tünkre kiváló fontosságú  tanácskozásra, az 
egész országból meghívott kapacitások és 
szakértők majdnem teljes számban felvonul-
tak éB az életbevágó ügyhöz méltó komoly-
sággal vesznek részt a közös munkában. 

Noha nem arról van szó, hogy a fe-
lett mondassék birálat, vájjon a vámközös-
ség használ-e inkább Magyarországnak, vagy 
pedig az önálló vámterület, mindazonáltal 
ugy az egyik, mint a másik formának  hi-
vei a tanácskozás rendjén természetszerűleg 
nem zárkózhattak attól, hogy e felett  is vé-
leményt mondjanak. Tehát ilyen irányban 
is történtek nyilatkozatok, melyek közUl igen 
nagy tetszésben részesült a volt kereske-
delmi miniszter, L u k á c s Béla következő 
szép és lendületes nyilatkozata: 

Kívánjuk és jobban szeretjük, ha a kö-
zös vámterület alapján tudunk megegyezni. 
Ue ha lehetetlen az egyezség, akkor habár 
nehéz küzdelmek és sok lemondás árán is, 
nem csak hogy megtudunk közgazdaságilag 
élni az önálló berendezkedés alapján is, ha-
nem az első évek küzdelmeinek átélése után 
az ország prosperálásának ujabb alapjait is 
megteremthetjük. Nem óhajtja a különválást, 
de nem is fél  tőle, mert meggyőződése az, 
hogy a jövő nemzedék áldani fogja  a mai 
nemzedéket, a mely lemondással, tűréssel, 
küzdelemmel és munkássággal egy ujabb 
felvirágzásnak  vetette meg alapját. A mint 
mi áldjuk emlékezetét azoknak, a kik az 
1848-diki nagy átalakításokat keresztül vit-
ték, midőn a jobbágyságot felszabaditották, 
ugy meg van győződve, hogy ha rákény-
szeríttetünk s következetes rendszerességgel 
fogunk  hozzá a dologhoz, a mi emlékünket 
is áldani fogja  az a nemzedék, melynek a 
nemzeti munkát Bzabaditottuk fel. 

E nevezetes nyilatkozatnak különösen 
az kölcsönöz nagyobb súlyt és fontosságot, 
hogy ezt egy volt kereskedelemügyi minisz-
ter tette. 

A dolog természeténél fogva  előre le-
hetett látni, hogy a vitatkozások két gyűjtő 
pontból fognak  kiindulni és attól is féltek, 
hogy az agrár és iparos körök közötti el-
lentétek ki fognak  élesedni, a mi azonban 
nem történt meg s ezen körülmény a ta-
nácskozás üdvös eredményét nagyban elő-
fogja  segíteni. 

A két irány képviselői részéről tanúsí-
tott előzékenység és tapintatos magatartás 
következtében a várt vehemens összecsapás 
nem történt meg s igy a tanácskozás olyan 
keretekben mozgott, mely mindkét léi ér-
dekeire nézve csak üdvös lehet. 

Egyrészről elismerték az agrár vámok 
jogosultságát, más részről az ipar jogos ér-
dekeinek fejlesztését  és előmozdítását elke-
rülhetlennek mondották. 

Sikerkép konstatálható az is, hogy min-
denik részről egész jóindulattal azon vannak, 

hogy az ellentétek kiegyenlittessenek ; ésj 
csakis ez a helyes álláspont, mert nyilván-
való, hogy a mezőgazdaság és ipar felvi-
rágzása csak együtt történhetik. 

Az ipari foglalkozást  űzők vevőik jelen-
tékeny részét a mezőgazdák sorából nyerik, 
mig ezek termékeinek fogyasztói  tekintélyes 
részben az iparüzők tömegéből kerülnek ki. 
Ennek folytán  arra nézve is, mintegy köz-
megállapodas jött létre, hogy az iparágak 
körül első sorban azok fejlesztessenek  kivá-
lóbb mértékben, melyek a mezőgazdaságra 
támaszkodnak. 

A harmadik napon folyt  tanácskozás-
nak legkiválóbb eseménye volt a Wekerle 
Sándor hatalmas beszéde, melyben vissza-
utasította azt az osztrák felfogást,  mintha a 
váraszövetség azt jelentené, hogy lemon-
dunk az ipar alkotásáról s hangoztatta, hogy 
közös vámterület mellett is lehet és kell is 
az ipart fejleszteni. 

Nevezetes momeutum .íz is, mely mind-
három napi tanácskozás folyamán  észlelhető 
volt, hogy Ausztria iránt ellenséges indulat 
nem mutatkozott s majdnem mindenik szó-
nok fejtegetéséből  az tűnt ki, hogy békét és 
barátságot akarnak Ausztriával és nem há-
borút. 

Midőn a vámértekezlet három első nap-
járól a fentebbieket,  mint a tanácskozás főbb 
eredményeit olvasóink tudomására hozzuk, 
azon meggyőződésünknek adunk kifejezést, 
hogy bármiképen is alakuljanak a viszonyok, 
akár sikerül a kiegyezés Ausztriával, akár 
pedig az oly sokak által óhajtott önálló 
vámterület következik be, a fentebbi  hig-
gadt tanácskozások, az eszméket minden 
irányban tisztázva, közgazdasági életünk fej-
lődésére jótékony befolyással  lesznek. 

A polgári iskola a székely érdekek 
szolgálatában. 

II. 
Az ipari kiképzés terén szebb eredményt se-

hol se lehetne fölmutatni,  mint Csikmegyében. Ezt 
a tapasztalatot merítették azon intézők, kik a szé-
kely fink  ipari kiképzését vezetik. Az elhelyezett 
fink  nagyrésze ngyanis Udvarhely- és Csikvárme-
gyékből kerültek ki, köztük voltak brassómegyei 
csángó fink  is. Ez utóbbiak azonban sehogy se ta-
lálták magokat bele s 22 közül 16 mindjárt az 
első napokban elhagyta helyét. Eddig a csikmegyei 
fink  váltak be legjobban s ez annál örvendetesebb, 
mert fekvésénél  fogva  épen Csikmegye van legin-
kább kitéve a kivándorlás veszélyének, s mert az 
ipari központok hiánya miatt a lakosságnak eddig 
alkalma sem volt a fejlettebb  ipart elsajátítani, noha 
székelységünknek különös hajlama van az iparűzésre. 
Kevésbbé váltak be az udvarhelymegyei fiuk,  mi 
annak tulajdonitható, hogy a szülők egy része igen 
nagy igényeket fűzött  e mozgalomhoz s abban a 
téves hitben voltak, hogy elhelyezett gyermekeik 
nem egyszerű iparos tanonczok, hanem az állam 
felügyelete  és gondozása mellett csupán ipariskolai 
tanulók lesznek. E téves magyarázás miatt az Ud-
varhelymegyéből elhelyezett fiuk  nehezen voltak 
megtarthatók s az elhelyezetteknek körülbelől 25°/o 
végkép el is hagyta helyét. Ez a tapasztalata a 
marosvásárhelyi iparkamarának, mely oly dicséretre 
méltó hazafias  törekvéssel ápolja a székelység ér-
dekeit. 

E tapasztalat ujjal mutat arra a báladatos 
térre, melyen a csikmegyei s kivált a gyergyó-részi 
székely fiuk  jövőjéről gondoskodhatunk. 

Az ipari és kereskedői életpályákra készülő 
ifjak  tulajdonképeni iskolájok pedig a polgári is-
kola, a mely részint a nekik megfelelő  művelt-
séget nyújtja, részint a magasabb szakbeli kiképez-
tetésükre előkészíti, mely után a külöubözö ipari 
szak- vagy felső  kereskedelmi iskolákba léphetnek. 

Végre azon tanulók, kik a polgári iskola el-
végzése után az életbe nem léphetnek, mint művelt 
polgárok azért, mert nincsenek anyagilag oly hely-

zetben, hogy megélhetésük biztosítva volna, de más 
iskolákban sem folytathatják  tanulmányaikat, azon-
ban tisztessége» kenyérkeresetre vannak utalva, 
már a polgári iskola IV. osztályának sikeres bi-
zonyítványával oly állások elnyerésére vannak jo-
gosítva, melyek ugyan szerény, de tisztességes meg-
élhetést biztosítanak. 

A polgári iskola tehát a jól felfogott,  helyes 
értelmében vett önzés iskolája. Ezen iskola a prak-
tikus czélok után tör, kenyeret akar adni, jólétet, 
gazdaságot biztosítani. A polgári iskola tanit, hogy 
a leendő iparos, kereskedő, gazda hatványozott 
mérvben értékesíthesse munkáját, bogy az iparos 
nagyobb értelmével fokozza  keze munkáját, hogy a 
kereskedő kiművelt észszel, szélesebb látókörrel 
tekinthesse át s használhassa fel  üzlatére az előtte 
álló keresleti és kínálati viszonyokat, hogy a föld-
míves egykor okszerű gazdaságot űzhessen s eze-
ken felül  elég tisztességes pályával kecsegteti a 
végzett tanulókat. 

A polgári iskola szervezete nem szigorú zárt 
egység, egy simuló szervezet az, mely mindenütt 
a közszükséget tartja szem előtt s ajtó nyílik be-
lőle egyfelől  az életbe, másfelől  a felsőbb  fokú  is-
kolákba. 

De a mig a polgári iskola egyrészről a hasz-
nossági czél szolgálatában áll, a magyar nemzeti 
eszmének buzgó müvelője legtöbbször oly vidékeken, 
a bol a nemzeti eszme fenyegetve  van, vagy uttő-
résre szorul. 

A közoktatásügyi miniszter ur több ízben, 
hogy a polgári iskolát életre való képességében 
fenn  akarja tartani s oda emelni szándékozik, hogy 
felső  osztályai is népesedjenek be, e czélból a minő-
sítésben oly jogositványnyal óhajtja felruházni,  mely 
az egyetemet kivéve, mindazon pályára képesít, 
melyekre a középi&kola. 

Az országos közoktatási tanács már második 
esztendeje foglalkozik  a közoktatásügyi miniszter 
rendelete értelmében ezen iskola reformjával.  A szak-
bizottság javaslata szerint a polgári fiúiskola  két 
tagozatból álljon, az alsó négy- és a felső  három 
osztályból s igy a teljes polgári iskola hét osztályú. 
A gimnázium és reáliskola feladata  az egyetemi 
és műegyetemi tanulmányokra való előkészítés; a 
polgári iskoláé pedig az egyetemi képzettségen ki-
vül eső tisztviselői állásokra való képesítés. 

Ha olyképen fogják  a polgári iskolát refor-
málni, mint azt a miniszter ur bölcs belátása ter-
vezi a a polgári iskola igazi barátai óhajtják, meg-
fogjuk  látni, hogy a polgári iskola felsőbb  osztályai 
is mintegy varázsütésre benépesülnek és kiválóan 
hasznos intézménye lesz a nemzet nagy zömének. 
Megkönnyíti a középiskola munkáját, mert a tudo-
mányos pályára nem készülő tanulókat elvonja tőle. 
Úgyis azt a panaszt hallhatjuk, hogy a tanuló-
ifjúságnak  a gimnáziumokba való tömeges tódulása 
beteges állapotnak a tüneménye, s az sem helye-
selhető, hogy minden kicsiny városka gymnázium 
után áhítozik, akár megvannak a középiskolának 
kardinális létfeltételei  akár nem. Nyűge a gymná-
ziumoknak az, hogy sok oly elem tódul oda, mely-
nek sem hivatása, sem módja, de a nagy többségnél 
még a szándék sincs meg oly pályára lépni, a mi-
lyennek a gymnázium voltaképen előkészítője. Az 
alBóbb osztályok túlságosan zsúfoltak,  és a sok oda 
nem való elem hátráltatja az eredményt azokra nézve, 
kik a gymnáziumot a tudományos pályára való elő-
készülés czéljából keresték fel. 

E sajnos állapotokon csakis oly életre képes 
iskolák szervezése által lehetne segíteni, melyek 
azon tanulókat, kik az egyetemre nem óhajtanak 
s anyagi helyzetüknél fogva  nem is tudnak lépni, 
magába fogadná,  s kiképezné a gyakorlati és kö-
zép fokú  tisztviselői állásokra. 

Nem talál-e ezen panasz jogosultsága Csík-
megyére s a szomszédos Udvarhelymegyére? E két 
megye középiskoláinak legalsó osztályaiban átlag 
300 tanuló van, s mikor odáig jntottak, hogy érett-
ségit tesznek, számuk leolvad 70—BO-ra; az egye-
temet pedig, jó szerencse, ha 10—15 végzi. 

Legjobb eredményt az olyan gymnázium tudna 
felmutatni,  melynek egy-egy osztályát 30—40 arra 
való tanuló keresné fel. 

Tagadhatatlan, hogy a polgári iskolai intéz-
mény a vele született szervezeti hianyai, de még 
leginkább az 1883-iki minősítés törvénye miatt nem 
könnyithetett a gimnáziumok zsúfoltságán  s a nagy 
közönségnél sem tudott oly szimpátiákat ébreszteni, 
mint a gimnázium, de hát mindennek oka a hiá-
nyos szervezet, az 1883-iki törvény, mely a hat 
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osztálya polgári iskola régebbi jogosítványát igen 
nagyon megnyirbálta. 

Olyan volt a pnlgári iskola, mint az egykori 
szerencsétlen beteg, a kin az orvosok sorra meg-
próbálták rendszerüket. Egyik allopotba volt, az 
megitatott vele egy veder ipecacnannát s magára 
hagyta; jött a másik orvos, az homeopat ha volt, 
adott neki labdacsot, jött a felcser,  az eret vágott; 
a negyedik hydropatha volt. az hideg vizes lepe-
dőbe takartatta; az ötödik gőzfürdőt  rendelt neki; 
végre a pacziens megsokalta a kúrát, kiment a friss 
levegőre s meggyógyult. A polgári iskolai intéz-
ménynek is friss,  szabad levegő kell s meggyógyul. 

Ezt ajánlja a közoktatási tanács szakbizott-
sága; ez a közoktatási miniszter ur reczeptje is. 
és ha közbe nem jő valami felcserféle  kura, mely 
qjból eret akarna rajta vágni; akkor a polgári is-
kola a saját lábára fog  állani és életre való intéz-
mény lesz belőle. 

Oyergyó-Ditró nagyközség a tanügy iránti 
lelkesedés és áldozatkészségnek ritka példáját szol-
gáltatta midőn ezelőtt 20 évvel a saját erejéből 
róm. kath. jelleggel felruházva  polgári fiúiskolát 
állított s 20 év után további áldozatkészségével 
kivívta ennek államosítását s igy biztosította jö-
vőjét. Meleg szeretettel táplált reménye 1898. ja-
nuár I-én teljesedésbe ment, mert polgári iskolája, 
melyet eddig három osztálynál tovább nem fejleszt-
hetett, az államosítással a fejlődés  küszöbére lépett. 
Jövő évben már megnyílik a IV. osztály s ha szük-
sége mutatkozik, a székelység kulturális érdekeit 
szivén viselő közoktatási kormány kész a felsőbb 
osztályokat is évről-évre megnyitni. 

A község szeme előtt is egy teljes polgári 
iskoia lebeg s ennek megvalósítására törekszik ez-
által, hogy a községi képviselőtestületnek f.  évi 
junius havában tartott gyűlésén elhatározta, bogy 
legszebb helyén, a mostani sétatér déli részén hét 
osztályú polgári iskola részére emeletes épületei 
fog  1899-ben építtetni s ezt a paedagogia kivánál-
maihoz képest modern felszereléssel  fogja  ellátni. 
Adja a Mindenható, hogy e derék, fennkölt  gon-
dozásu és áldozatkész székely község legszebb ju 
talmát találja polgári iskolájában. 

Gróf,  Majláth Püspök Cs.-Somlyón. 
Az erdélyi r. kath. egyházmegye köztisztelet 

és szeretetbeu álló fiatal  püspöke ismét körünkben 
időz. Újbóli való vissza jövetelének czélja : a lelkész-
kedő papsággal szent gyakorlatok tartása s nekik 
a hitbuzgóságban való megerősítése. A főpásztor 
ismételt itt időzése újból zarándok helyévé tette 
a katholikus híveknek Csik-Somlyót a székely-
föld  ezen Mekkáját, hol évenkint többször, de ne-
vezetesen Pünköstkor és Mária napkor uzerenkint. 
szoktak a Mária oltalmáért és segitségeért esedezni. 
Es most midőn a főpásztor  körül látjuk seregelni 
a hiveket, örvendetes tényként konstatálhatjuk azt 
az igaztiszteletet és ragaszkodást, melyet bérma-
körutja alkalmával közelebbről a hívekben gerjesz-
tett, kik valódi rajongással csüngnek körülte az 
ő nemes egyszerűsége, megnyerő modora és mély 
vallásos érzelemből fakadó  ékesszólása miatt, me-
lyekkel a bitélet fejlesztéséhez  nagyban hozzá járult. 

Szombaton délután 1 órakor érkezett a fő-
pásztor Csík-Somlyóra egy jezsuita atya társasá-
gában a nélkül, hogy arról a hívek tudomással bir-
tok volna. Szállásul újból azon helyiséget válasz-
totta, mely pűnköst alkalmával a szent Ferencz-
rendi szerzet által rendelkezésére volt bocsátva. 
Minden különleges fogadtatás  előlegesen kifejezett 
kívánság folytán  mellőztetett. 

Vasárnap már kora ívggel talpon volt, s 7 
órakor a szerzet nagy templomában szép számú 
közönség részvétele mellett tartott szent misét, mi-
nek folyama  alatt szentelt fel  egy uj papot, ki a 
szertartás végeztével a 8 órai vonaton azonnal el-
utazott Linczbe, hol uj miséjét 2 nap múlva elmon-
dandó volt. 

A 10 órai nagy misére már a tágas templom 
zsúfolásig  telt meg nagyszámn helybeli és vidéki 
közönséggel. Ő méltósága mise végén a szószékről 
üdvözölte a hiveket, örömét fejezve  ki a felett, 
hogy az általa annyira megkedvelt Csik-Somlyón, I 
a Székelyföld  e klasszikus helyén ismét megjelen-
hetett; de egyúttal bánatosan nyilvánította igaz 
részvétét a látott nagy károk miatt, melyeket utóbbi 
időben az elemek a terményekben okoztak. 

Délután a főpásztor  egyeseknél tett láto-
gatásokat s hétfőn  reggel csendes misét mondott 
a hivek jóvoltáért, kérvén Istent a további csa-
pások megszűntetésére, mialatt a templomot ismét 
szorongásig töltötték meg a hivek helyből és a 
szomszéd községekből. 

A szent gyakorlatra meghivott papság érke-
zése már vasárnap estefelé  megkezdődött. Az in-
ternátus nagyterme lett az érkezők részére ájtatos-
kodás és hálásra berendezve, a hol és a mellék 
helyiségekben 106 ágy helyeztetett el puritán egy-
szerűséggel egész katonáson, hová egyúttal egy 
oltár is állíttatott fel.  Maga püspök is a szerzetből 
a gymnasiumi igazgató ottani lakásának egyik szo-
bájába tette át szállását hétfőn  délután, hogy pap-
jaival a gyakorlat ideje alatt együtt maradhasson. 
Estefelé  6 órakor az egybegyűlt papság a főpász-
tor vezetése alatt a templomba vonult s a Szent-
lélek segítségül hívása mellett megkezdette áita-
toskodását 

Hir szerint a főpásztor  gyakorlatok végezté-
vel pénteken, Mária Magdolna ünnepén tartani 
szokott bucsu alkalmából a három gyimesi község-
ben lévő csángó híveit fogja  magas látogatásával 
megörvendeztetni. 

Válasz a gyergyó-szentmiklósi köz-
ségi biró urnák. 

A „Ditró haladása" czimü, pillanatnyi felvé-
tel alapján megirt jóakaratú czikkelyecskében az 
elfogulatlan  olvasó semmi olyant uem érthetett, a 
mi Gy.-Szentmiklóst kisebbítette, gúnyolta, vagy 
lerántani akarta volna. És a világért se akart a 
községi biró legkedvesebb tyúkszemére lépni. 

A községi biró kirohanásának más nem is 
lehet a rugója, mint rosszakai atu személyeskedés 
és az ő furfangos  politikája, hogy renuméjának fa-
zekát ezen az uton drótozza össze. 

Üres személyeskedésére nem reflektálok,  de 
szó nélkül nem hagyhatom rossz czélzatu félreér-
tését, gyanúsításait és vádjait. 

Minden félreértést  és rosszakaratot visszauta-
sítok. Annak a czikkelynek alapgondolata és czélia 
a legnemesebb volt. Ditrót ösztönözni akarta a to-
vábbi haladás utján, a gyergyó-szentmiklósi szé-
kelységet pedig nagyobb öntudatra akarta éb-
reszteni. 

Ha egy ártatlan hasonlattal Ditró jellemvo-
násáról azt mondtam, hogy szívós székely erényü; 
ezzel én Gy.-Szentmiklóst nem kisebbitettem, csak 
a községi bíró sugalmazójának üres agyréme erő-
szakolta ki, hogy a „Simon" névből bálványt fa-
ragjon. 

Vagy ha nekem az a meggyőződésem, hogy 
Gy. Szentmiklós egy íejledező Erzsébetváros, ebben 
semmi gyalázat nincs. Vájjon az Erzsébetvárosi 
polgármester mit mondana a községi biró színlelt 
sértődésére? Azt a közmondást: „Kutya vagy 
Józsi." 

Gy.-Szentmiklós bírája olyan, mint az a kép-
zelődő, ki nyakig a vízben van s elhiteti magával, 
hogy a szárazföldön  jár. Én örmény polgártársai-
mat egyenlően tisztelem, kitűnő hazafi9águkat  di-
csérem és azt hiszem, őket nem sértem meg azon 
meggyőződésemmel, hogy jellegüket Gy.-Szentmik-
lós községe a homlokán viseli. Övék a vagyon és 
jólét, a pénz és hatalom, a föld  és uralom, övék 
a községi elöljáróság. A községi bírónak még a 
feje  búbja se látszik ki befolyásuk  alól; a község 
háznak még a kéménye is benne van. A székely, 
ségé a pusztulás, a nyomorúság; hosszú idő óta 
ott még annyija sincs, hogy egyesek intrikája miatt 
szive és alkotmánya szerint választhatná elöljáróit. 
A székelynek a jóban szolgáljon például az ör-
ménység ; az élet versenypályáján a székely is ha-
ladjon kellő erélylyel, a társadalmi élet igy fejlő-
dik öss::hangzatosan. 

Szerintem agyergyó-s/entmiklósi székelységre 
ráfér  egy kis öntudatra való ébresztgetés; mert 
az utóbbi korszakban ott nagyon is múlófélben  van 
a székely jelleg. Álljon ki a községi biró ur a 
piacz közepére, hol találja ott a régi székely jel-
leget? Bíró uramról is el lehetne mondani, mint 
IV. Béla királyról, bogy „szerte nézett s nem leié 
honját a hazában." 

Vagy székely jelleg az, hogy az ősi székely 
kezektől rakott magyar templom restaurálása ügyé-
ben a községi képviselőtestület bizottságot választ-
ván, kiküld egy olaszt és két örményt a biró ur 
javaslatára és székelyt egyet se. Az illető urak 
tiszteletre méltó egyének ugyan, de a székely jel-
legű község ilyen ügyben székelyekből alkotja meg 
a bizottságot, ha két külön templom van. Mondja 
meg a biró ur, bogy az ilyen székely jellegtől az 
ősök nem fordulnának  meg sirjokban ? 

Avagy székely jelleg az, bogy egy Kedves 
Tamást, székely katonát és ügyvédet, egy Ferenczy 
Károly föesperest  és egy Kis Antal székely gene-
rálist és más székely intelligens embert részben 
rég kimustráltak a képviselőtestületből és részben 
föl  se vettek szavazó-listájukra épen a községi biró 
ur uralkodása alatt. Ilyen székely jelleg Erzerumba 
is bele talál. 

Gyergyó-Szentmiklós a kérdéses czikkely Író-
ját Gyergyó-Szentmiklóssal szemben hálátlansággal 
vádolja. A kire czéloz, annak a nevében igy szá-
molok le a már sokat hánytorgatott hálátlanság 
dolgában. Az illető mindig hálás és tiszteletetadó 
emlékkel van jó emberei iránt, igy érez S. B.-ról, 
mint egyénről is. Azonban Gy.-Szentmiklós, mint 
község, továbbá se a községháza öt bálára nem 
hangolták; mert a gyergyó-szentmiklósi község-
házban is, ha színleg nem is, de szívből igazán 
gyűlölik a nyugta vivőket. Szívből nem tudjálf  ott 
se méltányolni a szellemi munkást, hanem csak a 
liczitácziót. 

Az illetőt Gy.-Szentmiklós a polg. iskolában 
túlterhelt óraszámmal, a sokféle  czimen reá ruhá-
zott szellemi munkával teljesen kihasználta, hogy 
végre olyan volt, mint a kifacsart  czitrom. 

A polgári és tanoncziskolában kiosztottak 
neki hetenként 34 órát; ezért a község évenként 
átlag 400 frttal  kevesebbet adott neki, mint az ál-
lam ugyanazon iskolához. Ez 22 év alatt megha-
ladja a 8 ezeret. Gy.-Szentmiklós méltánytalan és 
szűkkeblű eljárása ily összeg pénzt vont el tőle s 

polg. iskolájában a saját alkalmazottjaitól 6 órá-
val több tanítást követelt, mint más község és az 
állam. Ilyen szellemi uzsoráskodás után az iskola-
fenntartó  hálátlansággal őt nem illetheti. 

Végtelen bálára kötelezne a községi biró, ha 
az emiitett összeget, a mit a megyei közigazgatási 
bizottság is méltányosnak és igazságosnak mondott 
ki, kiutaltatná. Az igazságos méltányosságot Gy.-
Szt-Miklóstól, a központtól, joggal meglehetne ki-
vánni, mert az állam mellet az ő pénzügyi helyzete 
aránylag fényes.  Hiába sir oly sokszor és sohajtoz 
oly nagyokat a községi biró, azt mindenki tudja 
hogy az ilyen sirás krokodilusi könnycseppek hul-
latása. Ennyiben állana tehát a háladatosság kérdése. 

Végül az is megdönthetetlen tény, hogyGy.-
Sztmiklósnak, mint központnak, a fekvése  nem 
szerencsés. Ezt nem csupán én, hanem szakembe-
rek, a vasúti mérnökök állították. Szeretném tudni, 
hogy e kijelentés mennyiben szolgál a község gya-
lázatára ? Azzal se hívhattam ki a k. biró felhá-
borodását, midőn fölvetettem  azt az eszmét, hogy 
egyes hivatalok decentralizálása az itteni nép üd-
vére és az állam javára szolgálna. Volt Ditróban 
máskor is szolgabíró. És legújabban ?pen az állam 
deczentralizálta a gyergyószentmiklósi erdészeti hi-
vatalt, én szóval Gy.-Szt-Miklósnak központi jelentő-
ségét nem kisebbitettem és nem is akartam s így 
a községi bírónak semmi tárgyi oka nem volt arra, 
bogy azt a rossz czélzatu, üres fejű  személyes-
kedést aláírja. 

igazmondó. 

E g y e t e m i e s t é l y . 
Ez a czime annak a sokat ígérő mulatság-

nak, melyet az egyetemet járó, csikmegyei arany 
ifjúság  már évek hosszú során át a nyári szünet 
alatt szokott rendezni. 

Még hó takarta a „Hargita" ormait, az első 
fecske  még ki sem pihente tengerentúli fárasztó 
útját s már bire járt, hogy a csikmegyei ifjúság 
az estélyre megalakította rendező bizottságát. 

Az a fáradhatlan  körültekintés és szélesebb 
látkörü tapasztalatra valló fiuom  tapintat, melylyel 
a bizottság védnökeinek kijelölése és megállapítása 
körül járt el; az a dicséretes törekvés és buzga-
lom, melyet a rendező bizottság derekasan fejt  ki 
minden téren a legszebb reményekre és feltétlen 
fényes  eredményre nyújt biztosítékot. 

E napokban bocsátattak ki a csinos kiállí-
tású, díszes meghívók s már akkora érdeklődés 
nyilvánul az estély iránt, hogy a megállapított szá-
mon felül  ujabb meghívók nyomatásáról kellett 
gondoskodni. 

S ezt nagyon természetesnek találjuk, ha vé-
gig tekintünk a tisztelt rendező bizottság díszes 
gárdáján, kik között miniszteri osztálytanácsos, 
egyetemi tanár és közegészségügyi felügyelő  jelöl-
teket fedezhetünk  fel. 

Ezen estély Hzokta összehozni Csikmegye in-
telligencziáját, melyhez az idén remélhetőleg a 
esik-tusnádi fürdőn  üdülő intelligens fürdő  közön-
ség is csatlakozni fog,  a mennyiben értesülésünk 
szerint a Tusnád ifirdői  „Anna-bál" zömét képező 
csik-szeredaí közönség csakis az esetre helyezi 
kilátásba a pártolást, ha viszont a fürdő  közönség 
tömeges látogatással szerencsélteti az „egyetemi 
estélyt". A rendezőség részéről ez irányban meg-
indított mozgalmat feltétlenül  helyeselni tudjuk s 
valóban dicséret és elismerés illeti őket, midőn az 
estély sikere érdekében e nebéz, azonban hálás 
terv kivitelében odaadó tevékenységei fejtenek  ki. 
Szívből óhajtjuk, hogy tervüket siker koronázza I 
Fiuk, csak előre ! . . . . 

—y-

K Ü L Ö K F É L É K . 
— Némi változás az időjárásban. Több, 

mint 15 napi fertelmes  esőzés után Jupiter-Plavius 
is végre valahára beszüntette az égi csatornák, foly-
tonos működésében tartását és naposabb, szárazabb 
időjárásnak engedett helyet. A mi kárt ez a hosszas 
esőzés a gazdaközönségnek okozott, az kiszámiihat-
lan. Az a mocskos áradat, a mi 15 napig folyton 
gyarapodva a Tarkótól Tusnád alvégig as Olt menti 
kaszálókat néhol két kilométer szélességig ellepte, a 
legdusabbnak ígérkezett széna terméstói fosztotta 
meg a gazdákat. Romboló hatása azonban a nagy-
mérvű esőzésnek nem osak a széna termés tönkre-
tételében nyilvánult, hanem a kerti vetemények, 
nevezetesen a pityóka és a gabona termés jó nagy 
részének megsemmisítésében is. Junius végén da-
ozára annak, hogy ezen hónap is inkább nedves 
volt még általában véve megyénkben jó közép ter-
més Ígérkezett mindenféle  gabona nemben, azonban 
a julius 2-án belállott nagymérvű felhőszakadások  a 
buja gabonákat lenyomván, nagyobb részét a gyom 
átkelte s ez a szemfejlődésre  oly hátrányt idésett 
elő, hogy most már még tartósabb kedvező időjárás 
mellett is gyenge minőségű és silány termésre van 
kilátásunk. 

— Esküvő. Csíkszeredai Jakab Ödön fiatal 
kereskedő esküvőjét egy házilag folyó  hó 18-án tar-
totta meg szeredai Potoozky Irmával Csik-Somlyón 
a szerzet nagy templomában, hol az esketési szer-
tartást gróf  Majláth Qusztáv püspök végeste s része-
sítette a hásaaság ssent áldásában. 



Julius . C I K I L A P O K 2 . ám. 

— Uj knl tnrmérnök. A földmivelési  mi-
niszter a brassói X-ik kerületi kultúrmérnöki hi-
vatal főnökét,  K e l e n József  főmérnököt  a pozsonyi 
15-ik kerületi knltnrmérnöki hivatalához helyezvén 
át, helyébe dr. K a t o n a Béla kir. főmérnököt 
nevezte ki s egyúttal az oltvölgyi vizi társulat 
mellé miniszteri biztosul kirendelte. 

— Uj állami iskolák épitése. A közigaz-
gatási bizottság az e hó U-lki üléBébeu foglalkozott 
a vallás és közoktatási miniszter azon leiratával, 
melyben a bérépületekben czélszerütlenül elhelyezett 
gyimeBbükki és gyergyó-hollói állami elemi népis-
kolák helyett megfelelő  állandó iskola épületek eme-
lése iránt rendelkezik. Nevezett miniszter a jelzett 
iskolák felépítését  akként tervezi, hogy az érdekelt 
községek esetleg e czélra általuk felveendő  kölcsön-
ből egy-egy előre jóvá hagyandó terv és költség-
vetés alapján a kincstár tulajdonát képező telken 
építtetnék fel,  mely igy felépített  iskolaházakat a 
közoktatási tárcza a községektől az állami iskola 
számára kibérelné annyi esztendőre és olyan évi bér-
összeg mellett, mint a meunyi idő alatt és a mennyi 
évi annuitással letörlesztené a község az állami is-
kola építésére általa felvett  kölcsönt. Az iskolaházak-
nak a fennebbi  kedvező feltételek  mellett való fel-
építése iránti intézkedések megtételére a bizottság az 
illetó községek képviselő testületeit utasította, 8 ke-
beléből Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 4 tagu 
bizottságot küldött ki a megye alispánja, főjegyzője 
kir. tanfelügyelő,  és az építészeti hivatal főnöke 
személyében. 

— Prímiczia. Szép ünnepség között folyt  le 
Borszéken f.  hó 10-én oda való Sárpátky Ferencz 
njmisés pap princicziája A rokonszenves fiatal  papot 
Borszék közönsége nagyszámú megjeleuésével tün-
tette ki. Manudoctor volt Karácsony Márton cimz. 
fóesperes  fógymn.  igazgató. Takó János ditró-borszéki 
plébános szép és hatásos alkalmi beszédet mondott. 
A .Kemény" szállóban bankett volt 60—70 részt-
vevővel. Az ünnepség örömét és jelentőségét sok 
szép pohárköszöntő emelte 

— Papszentelés és első mise. A negyed-
éves végzett hittanhallgatókat, összesen ötöt, a 
püspök Oynlo-Fehérvártt jnl. 14-én szentelte fel. 
A felszenteltek  közül három csikmegyei, u. m.: 
Baka Antal, György Ilyés és Kopacz Gergely. A 
püspök a szentelés után ebédet adott az uj áldozó 
papok tiszteletére. Az uj papok közül hárman 
jnlius 16-án a székesegyházban mondották el első 
miséjüket. Ezek között voltak Baka Antal és György 
Ilyés is, amannak vezetője a megható első szent 
ténykedésnél (Jjfalnsi  József  dr. kanonok, emezé 
Kóródy Péter dr. theol. tanár volt. 

— Pályázati hirdetés. A csíkszeredai gaz-
dasági felsőnépiskolánál  Nagy Imre tanárnak ugyan-
oda igazgatóvá törtéut kinevezése folytán  megürült 
mennyiség és természettudományi tanszékre értesü-
lésünk szerint augusztus hó 15-iki határidővel pályá-
zat hirdettetett. A folyamodványok  nevezett iskola-
szék elnöke, Mikó Bálint főispán  urlioz lesznek be-
nyújtandók. 

— Művész estély. S i e b e r t Korinna k. 
a. hangverseny énekesnő, U n g e r Mór hegedű ta-
nár, M ü t t e r m ü l l e r József  gordonka tanár és 
S z i l á g y i Gyula zongora tanárból álló művész-
társaság a székelyföldön  körutat akar tenni s ezeu 
kőrútjában a jövő hónap elején városunkban is egy 
m ii v é s z-e s t é 1 y t rendez. A válogatott darabok-
ból összeállított műsor és a felsorolt  művészek jó 
birneve az estély sikerét már előre ÍB biztosítja. 
Midőn lapunk olvasóinak figyelmét  az érdekesnek 
Ígérkező estélyre felhívjuk,  kijelentjük, hogy az es-
tély iránt való tudakozódásokra készséggel ad fel-
világosítást lapunk szerkesztősége. ^ 

— Hangverseny körút . Gaál Pál zongora 
művész, kit közönségünk a Zilahi pár hangverseny 
körútja alkalmából ismer, a székelyföldi  fürdőket 
látogatja meg a közelebbi napokban s ha a helyi 
viszonyok megengedik ez alkalomból hangversenye-
ket is fog  tartani. Programmba vannak véve Bor-
szék, Zsögöd, Tusnád, Málnás, Élőpatak, Kovászna, 
Bálványos, Zajzon, Homorod, Szováta és Korond 
fürdők  meglátogatása. A kitűnő képzettséggel és 
nagy gyakorlati technikával biró fiatal  magyar mű-
vész tartandó hangversenyeire fölhívjuk  a közön-
ség figyelmét. 

— Villámcsapás. Az ítéletidő Gyergyóba 
is ellátogatott néhányszor magával hozva fergetegeit 
és villámait. A mult héten Oyergyó-Vasláb felett  is 
keményen dult a vihar s a villám egy egész juh-
nyájat pusztított el, mely egy jó nagy fa  alatt volt 
össsegyülve; mintegy 50—60 juh veszett oda. 

— Az Emke legújabb akcsiója. Nagy-
szabású, szép akczióba fogott  legújabban az Emke. 
Arról van ugyanis szó, hogy Algyógyon, az Emke 
székely földmives-iskolájával  kapcsolatban a gróf 
Kun-Kocsárd-féle  alapítványi birtokon egy székely 
lelenci- és árvaház létesíttessék, a melyben fölnevel-
tetnének a külföldre  kivándorolt székelyek és csángók 
árván maradt gyermekei. A terv megvalósítását az 
Emke a földmivelésügyi  miniszterrel közösen esa-
köiölné, minthogy as algyógyi alapítványi birtok, 
illetve a rajtalevő saékely földmives-iskola  tudvale-
vőleg a minisater kezelése és vezetése alatt áll. Da-
rányi miniszter irt is már az Emkének, hogy az; 
easmét helyesli As annak kiviteléhez elvileg hoziá-' 

járul. Ai egyesület most megfogja  kérni a M. Tud. 
Akadémiát, hogy engedje át a kezelése alatt álló 
Kralovánszky-féle  alapot, a melynek czélja éppen a 
kivándorlás követkézmézyeinek enyhítése. 

— Csikósok Csíkban. Nem az alföldről 
jöttek. Nem is lobog rajtok patyolat gyolcs ing-gagya, 
sem pedig árvalányhaj a kalapjukon. Itt laknak kö-
zöttünk ; szürke harisnyában, pakfonggal  kivert sarkú 
csizmában és kék ujjasban járnak, s egy szóval ki-
mondva vérünkön híznak azok a barna bőrű nyo-
morultak. a kiket magyarczigányoknak binak. Ezúttal 
három jó madárról van szó, a kik annyiban tettek 
szert a „csikós" névre, hogy életükben rengeteg sok 
csikót ellopogattak és eladagottak. Kászoni Ignácz a 
fővezér  neve, a ki moBt másod izben vesztett rajta 
csikólopáson, s hála Istennek és a csendőrség eré-
lyének, most máBÍk két társával együtt jó kézbe ke-
rült. Ezúttal hat csikólopás lett konstatálva, a me-
lyeket h a m i s m a r h a l e v e l e k k e l adtak el, B 
az árukat eltüntették. Ebből a hat ciukusból ötöt a 
szentmiliályi albiró készletéből sajátítottak el, nem 
tudni, mi módon. Ereket Kászoni kitöltögette, s a 
jóhiszemű vásárló embereknek átadta, rávezetvéu a 
hátára még az eladás hivatalos igazolását is. Leg-
nagyobb baj az ; hogy az összeharácsolt pénzek hol-
léte nem tudatik, s igy a szegény tudatlan vásárosok 
maradnak a kárral. Ennek pedig csak ugy lehetett 
volna elejét venni, ha a három kötnivaló gazemberrel 
azoknak feleségei  is egyúttal, mint bűrtársak, vasra-
veretnek vala. A három hitvány lényt, — reméljük •— 
a törvény szigora ugy fogja  sújtani, hogy többé ne 
legyen kedvük a csikó mánipaláciára. De egyúttal 
óhajtandó az is, hogy ha vannak még bűurészeB tár-
sak, azok is hasonló elbánásban részesüljenek. 

— Életuntság Remetén. Nehéz idők csap-
tak Remetére, liogy az atyafiak  életuntságból kezdik 
magukat felakasztani.  Az utóbbi napokban egymás 
után két idős székely ember tett kötelet a nyakára 
B hagyta itt a rossz világot. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N V I L T T É B.*) 
Nyilatkozat. 

Alattirtak a csik-nagyboldogasszonyi egyház-
tanács nevében szives készséggel jelentjük ki azt, 
bogy Adler József  csik-szeredai festő  a nagyboldog-
asszonyi templom ki festését  az 1898 évben a leg-
nagyobb müizléssel, kiváló szakértelemmel s arány-
lag szolid árban a műértők bírálatát előnyösen kiálló 
és a hitközség minden egyesének teljes megelége-
dését megnyerő minőségben eszközölte; miért is 
nevezett festő  urat templom feBtési  munkálatokra 
is bárkinek jó lelkiismerettel ajánljuk. 

Csik-Karczfalván,  1898. jul. 15-én. 
Mihály  István  Rancz János 

gondnok. pleljtmos. 

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

Hirdetmény. 
A csiksomlyói róm. kath. főgymnasim-

nál az élelmezés d évre, 100 frt  egységár 
alapján tartandó árlejtéssel bérbe adatik. A 
folyó  hó 23-dikán délután 3 órakor a csik-
somlyói finövelőintézetben  tartandó árlejtés-
ben részt venni akarók, vagy az Írásban 
pályázok kötelesek a finöv'előintézeti  igaz-
gatóságnál 600 frt  biztosíték pénzt előre le-
tenni. Az élelmezési feltételek  a finövelőin-
tézeti igazgatóságnál megtekinthetők. 

Csík-Somlyó, julius hó 12. 
Bándi Vazul, 

2—2 ignzgutó. 

Sz. 762—898. 
ki. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomo-

kos község tulajdonát képező „Csillag" vendéglőt 
(5 szoba kamra, téli-nyári konyha, pincze helyiség, 
2 szakaszu istáló, szín, teke-pálya 140 nsz. öl ve-
veteményes kert) 1898 évi augusztus hó 7-én 
d. u. 2 órakor a község hivatalos házánál nyilt 
versenyen a legtöbbet ígérőnek 6 egymás után kö-
vetkező évre haszoubérbe adjuk. 

A község saját korcsmálási engedélylyel bir. 
Kikiálltási ár 100 frt. 
A feltételek  a község hivatalos házánál bárki 

által betekinthetők. 
A vendéglő közvetlen az építendő vasat leg-

nagyobb munkálatot igénylő vonala és a legélénkebb 
forgalma  megyei ut közt fekszik. 

Csík-Szentdomokos 1898. julius 12-én 
Dániel József.  Bőjte Lajos 
1—2 bíró. 

Sz. 3798- 1898. 
ki. 

Hirdetmény. 
Csík-Szentdomokos Község tulajdonát képező 

.Kerekhavas", „Nagy Ácza" és „Kis Ácza', to-
vábbá Csik-Karczfalva  község közbirtokosságának 
tulajdonát képező „Vörös kereszt" nevű erdőré-
szekben a csik-szeredai m. kir. erdőhivatal által 
megejtett felvétel  és becslés szerint következő ke-
reskedelmi czélokra alkalmas faeladások  szándé-
koltatnak. 1. Kerekhavas, „Nagy Ácza" nevű erdő-
ben a 20590 kat. hold területen van összesen 
50040 köbméter fatömeg,  melyből a legujabbi becs-
lés szerint kereskedelmi czélra alkalmas 30%, s e 
szerint az összes értékesíthető fatömeg  kitesz 15,012 
köbmétert, melynek becsértéke kerekszámban 4000 
(négyezer) forintban  állapittatik meg. 

2. Kerekhavas „Kis Ácza* nevű erdőben 
279-06 k. hold területen van összesen 94,860 köb-
méter fatömeg  s ebből kereskedelmi czélra alkal-
mas 30°,'o s igy az összes értékesíthető fatömeg 
kitesz 28,458 köbmétert, melynek becsértéke kerek-
számban 8000 (nyolczezer) forintban  állapittatik meg. 

3. „Vörös Kereszt" nevü erdőrészben 564*65 
kath. hold területen van összesen 201,930 köbmé-
ter fatömeg,  melyből a legujabbi becslés szerint 
kereskedelmi czélra alkalmas 40°/o s igy az összes 
értékesíthető fatömeg  kitesz 80772 köbmétert, 
melynek becsára kerekszámban 24,000 (huszon-
négyezer) forintban  állapittatik meg. 

Az eladás mindbárom erdőrészre kfilön-kűlön 
zárt írásbeli s egyúttal szóbeli árverés mellett fog 
történni és pedig az 1. és 2. pont alatti erdőré-
szekre nézve Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál 1898. évi augusztus hó 22-én dél-
előtt 9 ó r a k o r ; a 3. pont alatti erdőrészre 
nézve Csik-Karczfalva  község hivatalos házánál 
1898. évi augusztus hó 22-én délután 2 
órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitüntetett 
becsértéknek 10%-a bánatpénzül leteendő, még 
pedig a zárt ajánlatot tevők által az árverés meg-
kezdésére kitűzött határidő előtt az illető község 
elöljárósága, a szóbelileg árverezni szándékozók 
által pedig az árverés megnyitása után a bizottság 
kezéhez. 

A részletes feltételek  megtekinthetők ugy 
alattirt főszolgabíró,  mint a csik-szeredai kir. erdő-
hivatalnál. 

Felcsiki főszolgabíró. 
Csik-Szereda, 1898. évi jnlius 16-án. 

Fe jé r Sándor, 

1—2 főszolgabíró. 

Sz. 3097—1898. telkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Solnay 
Sándor ügyvéd végrehajtatónak Birta Sándor végre-
hajtást szenvedő elleni 900 frt  tőkekövetelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a csik-szentmártoni kir. járás-
bíróság) területén lévő, Csik-Szentsimon községben 
és határán fekvő,  a csik-szentsimoni 1711. szánra 
tjkvben A f  594., 695. hrsz. ingatlanra 167 frt, 
599., 600., 601. hrsz. ingatlanra 20 frt,  1151. hrsz. 
ingatlanra 24 frt,  1498. hrsz. ingatlanra 5 frt, 
1582. hrsz. ingatlanra 32 frt,  2070. hrsz. ingat-
lanra 8 frt,  2385. hrsz. ingatlanra 15 frt,  2596. 
hrsz. ingatlanra 5 frt,  3274. hrsz. ingatlanra 9 
frt,  3512. hrsz. ingatlanra 15 frt,  6161., 6162., 
6163. hrsz. ingatlanra 11 frt,  6486. hrsz. ingat-
lanra 4 frt,  7046/a. hrsz. ingatlanra 11 frt,  7049/1. 
hrsz. ingatlanra 1 trt, 7247. hrsz. ingatlanra 3 
frt,  8974,'«. hrsz. ingatlanra 1 frt,  9084. hrsz. 
ingatlanra 29 frt  és az 1712. sz. ţjkvben A f 
3083. hrsz. ingatlanra 21 frt,  3157. hrsz. ingat-
lanra 13 frt,  3477/). hrsz. ingatlanra 18 frt,  3680. 
hrsz. ingatlanra 24 frt,  8772. hrsz. ingatlanra 7 
frt,  összesen 443 frtban  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi augusztus 
hó l-sö napján délelőtti 9 órakor Csik-Szentsimon 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10°/o-át, vagyis 
összesen 44 frt  30 krt készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-éi 3333. ss. 
a. kelt igazságflgyminiszteri  rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §. 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerfl  elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. évi deczem-
ber hó 8-ik napján. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint telek-

könyvi hatóság. 
Gagyi Dénes, 

Ur. aţfbM. 



Julius 20. C S Í K I L A P O K 29. ssám. 

Sz. 2737-898. 

Pályázati hirdetmény. 
Káazon-Ujfalu  és Jakabfalva  községek-

ből álló körjegyzői körben Kászan Jakab-
falva  székhelylyel rendszeresített segédjegy-
zői állásra pályázatott hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s a : 
l . A községektől 130 frt.  2. Belügy-

miniszter ő nagyméltóságától 170 frt  és a 
magán munkálatokért szabályrendeletileg 
megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi I. t.- cz. 
6 §. értelmében felszerelt  kérvényeiket hoz-
zám bezárólag folyó  évi ailgUSZtUS 4-ig 
annyival inkább adják be, mivel a később 
érkező kérvények figyelembe  nem vétetnek. 

A megválasztandó segédjegyző az anya-
könyvvezetői teendőket is köteles végezni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-SzentmártonoD, 1898. julius 6-án. 

Bartalis Ágost, 
2—3 főszolgabíró. 

H I B D E T K E H Í Y . 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ségnek tudomására hozni, hogy a kinek 
olyan nemll fenyő  fa  gerendákra, szüksége 
volna, a melynek egyfelé  42 cm. és másfelé 
31 cm. és 8 m. hosszúságba vagy pedig 30 
vagy 31 cm. [ j -be . 13 vagy 14 m hosszu-
ságba lebárdolva kapható. Hol? Megmondja 
a kiadóhivatal. •> o 

Jó családból való, 2 
gimnáziumot végzett fiu 
Nagy Gyula kereskedé-
sébe Csik Szeredán ta-
nonczul felvétetik. 4 -

A legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállításon dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
Ara ezrenkint 9 frt. 

10,000 darab vételnél ezrenkint 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-
sen Balázs Béniám birtokossal Csik-

Szentkirályon. 4_* 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök, kik 
törvényszerűen megengedett sorsjegyeknek, 
részletfizetésre  való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvény-társaság) számlájára 
foglalkozni  óhajtanak. Ajánlatok „Mercator" 
czimen: Eckstein Bernát hirdetési irodájába 
Budapest, V., Fflrdő-utcza  4. intézendők. 
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LeiLünomalil) pergetett aiácz- v a o virápéz 

kapható alólirtnál, bármily mennyiségben. 1 
klg. akáczméz 34 kr, 1 klg. virágméz 32 kr. 
Perjámosról 5 klg. akáczméz csinos fehér  bá-
dog dobozban bérmentve szállítva 2 frt  40 
kr. 5 klg. virágméz, csinos fehér  bádog do-
bozban bérmentve szállítva 2 forint  30 kr, 
40—45 klg. megrendelésnél klgkint: akácz-
méz 32 kr, virágméz 31 kr. Perjámosról bö-
dön nélkül. Bödönnel kilogrammonkint 4 krral 

drágább. 
" W a s z l U e v l t B " W e i i z á / r , 

Per jámos . 3-4 

A csik-szeredai kerületi betegsegélyző pénztár 
Vagyonmérlege 1897. deczember 31-én. 

V a g y o n 

Pénztárkészlet 1897. deczember 31-én 
Járulék hátrálék . . . . 
Tagkönyvek árából hátrálék 
Kötelezvényeken 
Tartaléktőke (elhelyezve) 
Leltári érték 

I k o r . ' f i l l ! 
I _ I _l 

67 9s| 
411216 
! 8 40 
I 434 50 

91 36 
616 60 

T e h e r kor. fill 
I 

A várostól kölcsön . 
A tagok segélyezéséből: 
a) Kórházi költség hátrálék 350 48 
b) Táppénzből hátrálék . 50 84 
c) Gyógyszerköltségből hátrálék 84-30 

Orvosok tiszteletdijából hátrálék . 
Szolga fizetéséből  hátrálék . . 
Nyomtatványok árából hátrálék 
Ipartestület alapítványa 
Tartalékalap 1895. s 96-ra 
Tartalékalap 1897-re 
Egyenleg, mint vagyon . . 

I! 
100 

486 62 
1380 — 

60 — 
! 15120 
I 7482 
, 603 91 

23741 
12247 02 
||5329|98 

Lakatos Mihály, 
titkár. 

Dávid Péter , 
fb.  tag. l - l 

III 
Csik-Szereda, 1897. deczember 31-én. 

Darvas Béla, 
elnök. 

Felülvizsgáltuk és helyesnek találtuk. 
Csik-Szereda, 1898. julius hó 10-ik napján. 

Szabó Miklós, 
Ib. elnök. 

Ifj.  Lux Sándor, 
pénztárnok. 

Csergőffy  Jenő, 
fb.  jegyző. 

A Ditrói Takarékpénztár-Részvénytársaság Mérleg-Számlája 
Tartozik. (Vagyon) 1898. junius hó 30-án. (Teher) Követel . 

Főkönyv lapja 

Leszámítolt kötvényekben 
„ váltókban 

Pénztári készlet 
Előlegekben . . 
Kétes követelésekben . 

Osztr. ért. 
forint_  kr 

80915 j 24 
98105 ! 94 
3195 J 71 

150 1 — 
241 -

182607 I 89 

Fökiínyv lapja 

1 
21 

44 

47 
23 

Osztr. ért. 
forint  1 kr 

Részvény-alaptöke 
Tartalék-alap: 
a) a mult évről 10294-23 

ennek kamatai 308*82 

30000 

10603 05 
Takarékbetétek 140 köny-

vecskében a tőkésített 
kamatokkal . 

Felvett kölcsöntőke 
Nyereség . . . 

88606 
50100 
3297 

74 
30 
80 

182607 , 89 

Gyergyó-Ditró, 1898. junius hó 30-án. 
Dobr ibán Gergely, s. k. Szentpéter i János, s. k. Fü löp József,  s. k. 

pénztáros. elnök. igazgató. 
Veress Sándor, s. k. Vákár Lukács, s. k. 

ig. tag. ig. tag. 
Mélik Is tván, s. k. Cziffra  Mihály, s. k. J a k a b Péter , s. k. 

ig. tag. ig. tag. ig. tag. 
Ezen forgalmi  kimutatás, nyereség-veszteség, valamint vagyon-mérleg számla az üzleti fő-

és segédkönyvekkel összebasonlittatván mindenben megegyezőknek találtattak. 
Dr. Szentpéter i Kristóf,  s. k. Száva Is tván, s. k. 

fb.  olnök. H). tag. 
Mélik Bogdán, s. k. 

fb.  tatr. 

• X X X X X X X X X X X X X X X X X X XOIOIOIOIOIO^OIOIOIOIOIOOlOICSţ * X Van szerencsénk becses tudomására hozni a nagy közönségnek, hogy folyó  év 
junius 1-től kezdve a csik-szeredai kir. törvényszéki fogháznál  idáig is gyakorlatban 
lévő kosárfonás  kádá r stb. ipa r üzletet bérbe át vettük. a hol a fent  nevezett ipari 
czikkeket, még nagyobb mértékben kivánjnk dolgoztatni u. m. fenyőfából:  káposztás 
és fürdő  kádakat , mosó és más mindennemű csebreket, dézsákat, v i rágos 
csebreket , vizes kár tyákat , cserefából:  v izmerő vedreke t tetszés szerinti 
nagyságban, méh kap tá roka t felszerelve  keretekkel és üveg ajtókkal, u tazó kufe-
roka t bár milyen nagyságban színezve, felvasalva,  ugy hántol veszőből is, kenyér tar -
tot, papir , kézi, és b á r mily kosarakat fekete,  barna, aranyozottan színezve, szék 
ülések náddali be fonását,  kocsi és szekér kasok hántott és zöld vesszőből kötését 
a legjutányosabb árban készített a vállalat. 

Megrendelések eszközölbe"ök a fogháznál,  a vállalat irodájában. A nagyérdemű 
közönség pártfogását  kéri 

Csik-Szeredán, 1898. jnlius hó. 
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Tisztelettel 
A VAMjAIJAT. 

m y a a o a o a c M ^ 

8 ZIVATTYÜKAT 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány s 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 működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkapaiókat 

I s é s z l t é s a j á j a . 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 8 E R F E B E N C Z ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 23-40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

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




