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Kierőszakolt jótékonyság. 
Alapvető nemzetgazdasági elv a „kár-

megosztás11, a mely szerint, ba a kárt, 
mely az egyes embert sújtva, tönkre tenné, 
löbb egyén közt fölosztjuk,  és pedig mi-
nél Hzélesebb körben, ugy megmentjük a 
károsultat a tönkrejutástól, s mert a kárt 
sokan kis részekre osztva viselik el, ér-
zékenyen senkit sem érint. Ezen alapszik 
a társadalmi jótékonyság : a közadakozás, 
mely további fejlődésében  nem csak a 
szorosabb értelemben vett kármegosztást 
és erre vonatkozólag a jótékony egyesü-
letek és intézmények létesítését mozdítja 
elő, hanem számos kulturális intézmény 
is ennek köszönheti megalapítását. 

Kétségtelen, hogy a kármegosztás 
elvének érvényesülése nagy jelentőségű 
tényező a társadalomban, és a jótékony-
ság gyakorlása — mondhatni — legszebb 
m.tnkássága a társadalomnak. 

Épen azért nagyon is elszomorító 
jelenségeknek kell tar tanunk azon napról-
a a p r » tepasxtalható ráuaélánket, melye-
ket egyesek, sőt testületek is, a társada-
lom jótékonyságával szemben magoknak 
megengednek. Nem első helyen áll azon-
ban ezek közt a koldus, kinek rongyai 
közt, halála után a jótékonyság fillérei-
ből összegyűjtött kincseket találunk, sőt 
a szélhámosok sem, kik különbnél kü-
lönb furfangokkal  igyekeznek, nem azon, 
hogy kárukat megosztassák, hanem hogy 
munka nélkül pénzhez jussanak a társa-
dalom jótékonyságának rovására. Az ilyen 

fajta  visszaélések a társadalomnak termé-
szetszerűleg kifejlődő  betegségei, a melyek 
mindig voltak, vannak és lesznek, és a 
melyek szintén ártalmára vannak ugyan 
a jótékonyaág ügyének, mert a vissza-
élés mindig a valódi jótékonyság rovására 
megy ; de arra nézve még sem oly ár-
talmasak, mint a visszaélések másik faja: 
a j ó t é k o n y s á g k i e r ő s z a k o l á s a . 

Miután a jótékonyság nem egyéb, 
mint kármegosztás, nagyon természetes, 
hogy senkit arra kényszeríteni, hogy más 
kárában osztozzék, nem lehet. A jótékony-
ságnak önként, a sziv nemesebb indula-
taiból kell fakadnia.  Mihelyt b jótékony-
ságra valaki reá kényszerül, ad azért, 
mert muszáj, azon adomány nem önkén-
tes jótétemény, hanem egy kierőszakolt 
adó, mely alól adandó alkalommal nem 
csak ki vonni igyekszik magát, hanem 
kerülni fogja  az önkéntes kényszer nél-
küli adakozást is, mert kétfélekép  ada-
kozni nem igen van sem kedve, sem 
módja az embernek. 

De mikor tekinthető a jótékonyság 
kierőszakoltnak? Vájjon csak azon ado-
mány tekinthető-e önként adottnak, me-
lyet kérés nélkül adunk ? Vájjon kierő-
szakolt-e azon adomány, melyet nem csak 
kérés folytán,  de főkép  az adakozásra 
kérő személyisége és nem a czél tekinte-
téből ajánlunk föl  ? Vájjon a jótékony 
egyesületek által rendezett mulatságokon 
a jótékouy-czél érdekében szokásos el-
árusitások — midőii a férfiak  bankóval 
fizetik  a szivart, gyufát  stb. — vissza-

élések-e a jótékonysággal ? Nem. Ezen 
esetek, némely körülmények közt vissza-
éléssé fajulhatnak  ugyan, de általában 
véve nem minősíthetők erőszakoskodás-
nak, zaklatásnak, mert hisz még is csak 
a legtöbb esetben szivesen adja mindenki 
az 6 adományát ily esetekben és akár 
a czél érdekében, akár a gyűjtő szemé-
lyisége iránti tekintetből adakozik, azt 
magára uézve társadalmi helyzetéből folyó 
morális kötelezettségnek tekinti, a mely 
alól ki is bujhatik, ha akar a nélkül, 
hogy további zaklatás vagy kellemetlen-
ség származnék belőle. A jótékonyság te-
rén az erőszakoskodás, zaklatás ott kez-
dődik, a midőn az embert oly módon 
akarják rákényszeritni az adakozásra, 
hogy az elől kitérni ne lehessen, a midőn 
ismeretlen egyének, vagy egyesületek, jó-
tékony és kulturális, de h e l y i j e l e n -
t ő s é g ű intézmények érdekében távol 
lakó, a létesítendő intézménynyel semmi 
kapcsolntos érdekkel nem biró, ismeretlen 
emberekre küldözgetnek gyűjtő-iveket, 
könyveket, sorsjegyeket, hogy ezután kö-
vetelésekkel álljanak elő. Alig van inte-
ligens ember, ki ne kapna — csaknem 
minden nap — ilyen küldeményeket az 
ország minden részéből, sőt még külföld-
ről is. Hogy milyen jól tudják a küldök 
is, hogy kelletlen fogadásra  talál a kül 
demény, bizonyítja eljárásuk, melynél 
szembeötlő a furfang,  melylyel azt a 
czimzetthez csempészik, elburkolva, tarta 
lom megjelölés nélkül, nehogy az illető 
megsejtse a fenyegető  veszélyt, hanem 

gyanttflanul  elfogadva  a küldeményt vagy 
fizessen,  vagy bíbelődjék és költekezzék 
a visszaküldéssel. Legtöbb esetben egyi-
ket sem teszi. Nem fizet,  mert kinek tel-
nék, hogy mindig adakozzék a hányszor 
arra fölhivják  ? Bár a közvetlen szüksé-
ges, elkerülhetlen és igazán közérdekű 
adakozásnak, melyre táreadalmi helyzeté-
nél fogva  moráliter kötelezve van, tudjon 
eleget tenni ! A sorsjegyet, vagy gyűj tő-
ivet sem küldi vissza, mert számos gondja, 
dolga közt elfeledi,  vagy elhanyagolja, 
vagy nem is érzi magát kötelezve rá, 
hisz kéretlen megrendelés nélkül küldték 
nyakára, fis  erre a visszaküldés elmu-
lasztására spekulálnak legtöbb esetben. 
Előbb kérik, luajd követelik az elszámo-
lást a gyűjtésről, vagy a sorsjegy árát. 
Utoljára perrel fenyegetőznek  és sokan 
vannak, kik vagy restelik a zaklatást, 
vagy megijednek a fenyegetéstől  és fi-
zetnek. 

Ezen erőszakoskodás annál méltatla-
nabb, mert rendesen a kívánt áldozat nem 
áll arányban a megtámadottnak anyagi 
viszonyaival, különösen a távoli czélt te-
kintve. Egyik földrengéstől  sújtott kül-
földi  város tanácsa a mult évben 5 frt 
áru sorsjegyet küldözgetett hozzánk egy-
egy ember nyakára, a ki idegen állam-
polgára, s a kik közül igen sokan még a 
saját hazájában fontossággal  biró, nagy-
jelentőségű intézményre sem tudnának, leg-
jobb akarattal sem, egyszerre egy összeg-
ben 5 frtot  áldozni. És a ki nem fizetett, 
vagy nem érezte magát kötelezve idejét 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy kis emlék története. 
Gyönyörű augusztusi est volt. A kis üve-

ges terásszon, a mely egy tágas kert felé  né 
zett, ült az öreg Benrnd. Nem messze állott 
töle leánya, -lolán. ki az üvegen át nézte a 
leáldozó nap utolsó sugarait. Azután leültek 
ketten egy kis asztal mellé, hová a szobalány 
terített kettőjüknek. Vidáman beszélgettek 
együtt. Miilön elvégezték az estebédet, lánya 
megcsókolta az üreg Benrádot s kimentek a 
kertbe sétálni. Aztán a rózsa-gruppok között 
vidám beszéd mellett sokáig séltáltak. 

— Xem lenne jó bemenni V — kérdi az 
öreg Bernád óráját megnézve. 

— Oh még ne! — felelt  Jolán — ha-
nem tudod mit édes papa, már nekem régeu 
megígérted, hogy el fogod  mondani ennek a 
kis emléknek a történetét — s az apja láncza 
végén esüngó kis joujoura mutatott, a melyen 
ez a dátum állt: máj. 21. 

Az öreg Benrád arcza egészen megvál-
tozott, mintha a régi sebek szaggatnák most 
is kialuvó szivét. 

— Elmondjam neked ? — kérdé meg-
lepetve. 

— Hisz megígérted! 
— Meg, meg. -
— Nos és nem akarod? 
— Én elmondanám, de tudom, hogyrosz-

szul fog  az esni neked. 
— Talán az anyámról van szó V 
— Róla! 
— Oh mondj el papa mindent, a mit 

tudsz anyámról, mindent, mert tudod, hogy én 
öt hogyan szerettem. 

— Legyen hát — felele  Benráil — el-
mondok tehát mindent. 

— Anyád és én nagyon szerettük egy-
mást, oly jól találtuk magunkat együtt s ha 
már egy nap is nem láttáin ót, szivem puszta 
volt, miut a Szahara. Anyád gyönyörű volt, sze 
rettem is én ugy, ahogy esak egy sziv igazán 
szerethet. Egyszer egy bálon, a mint az éjféli 
szünet bekövetkezett s az asztal végén vidá-
man ültünk ketten s azt hittem, hogy most 
már elérkezett az idó, hogy bevalljam neki, 
hogy én mennyire szeretem! Oda hajoltani 
mintha most is látnám oly szép, oly nagyon 
szép volt — s félve  ejtettem ki a szót: 

— Irma, én magát kimondhatlanul sze 
retem! 

Hófehér  arcza elpirult, ezép uagy kökény-
szemével oly bánatosan tekintett reám s mint-
egy akadozva felelt. 

— De nem vehet el maga engem sohase ! 
— Miért V — kérdém tovább. 
— Mert én nem vagyok a jó Erdei bácsi 

leánya! 
— Hát hogyan? 
— Én fogadott  gyermek vagyok! 
A kis joujout, melyet óráman láthatsz, 

karpereczérói levéve, ó adta nekem. 
Képzelheted, hogy szivemet, a mely any-

nyira szerette ót, mennyire lesújtotta. Hosszú 
kinos éjszakákon töprengtem, de feledni  nem 
tudtam sohase. Gyötört a fájdalom,  szenvedé-
sem határtalan volt, könyeim fájóbbak,  mint 
a melyek Tantalus szemeiből hullottak alá, 
mert azokat a szemeket, a melybe Moloch 
minden ereje öszpontosult, szivem nem volt 

képes felejteni.  Anyádtól szégyeltem megkér-
deni, hogy kik az édes szülői. Hosszas tépe-
lődés után elhatároztam magam, hogy felke-
resem Irma fogadott  apját, nz öreg Erdeit s 
fölvilágosítást  kérek Irma kiléte felől.  Gondol-
tam, hogy ha rokonaim megtudják — a mit 
biztosra vettem — hogy Irma nem az Erdei 
leány aés én ót elveszem, egyik rokonom se 
fog  elismerni rokonának, de inkább lemondtam 
volna összes rokonaimról, mit anyád kezéről. 

Elhatározásomat tett követte. Elmentem 
ei;y szép májusi délután Erdeiékhez, n mely-
napnak emlékéül e kis emlékbe be van vésve 
ennek a napnak a dátuma. Az öreg bácsi 
kertjök végén egy padon iilve szemlélgette a 
rügyező fákat.  Elmondtam neki, hogy én Imi-
ért jöttem hozzá. 0 csodálkozott, hogy én 
mindent tudok, tudom, hogy Irma nein az ő 
gyermeke. 

— Hát honnan tudja ezt maga, édes Sán-
dor? — kérdé tőlem. 

- Irma mondta. 
— Én eddig elé senkinek se mondtam, 

de ha már maga tudja, akkor elmondok ma-
gának mindent elejétől — végig, ugy a hogy volt. 

— Irma valóban nem az én gyermekem. 
Egyszer a mint egy bucsu alkalmával sétáltam 
egy valóban nemes, lélekemelő tettnek voltam 
a tanúja. Egy kis gyermek, alig öt éves, sze-
gényesen, de tisztán öltözködve egy sátor előtt 
nézegette a szentképeket. Egyszer csak figyel-
mesen körlll nézett, hogy nem látja-e őt va-
laki, fölágaskodott  s megcsókolta Szllz Mária 
képét. Ez engem annyira meghatott, hogy ezen 
a kis lányán a szivem is megesett. Föltettem 
magamba, utánna járok, hogy kik lehetnek e 

gyermeknek a szülői. Apja szegény mnnkás 
ember volt, ki fáradságos  munkával szerezte 
meg a mindennapi kenyerét. Szegény, nagyon 
szegény volt s három nevetetlen gyermek nél-
külözte a mindennapi kenyeret. Ez a kis 
lány, a kit ugy megszerettem, a közbelsó 
volt. Otthon elmondtam a feleségemnek  a lá-
tottakat. Az ó szive is megesett ezen a sze-
gény, ártatlan gyermeken. Elhatároztuk — mivel 
nem volt gyermekünk — hogy örökbe fogad-
juk s igy lett Irma az én fogadott  gyermekem. 

— Ks akkor papa reméltem még mindig 
szeretted mamát? — kérdé Jolán. 

— Ezentúl nemcsak hogy szerettem, ha-
nem imádtam őt! 

És mi lett? . . 
— Megkértem Erdei bácsitól az -anyád 

kezét. Boldogan éltünk, mert egymást igazán 
szerettük. Kivülem senki sem tudta meg, hogy 
anyád nem az Erdei bácsi leánya. Ezentúl 
csak én, anyádés ó tudta ez. Anyád az és öreg 
Erdei meghalt s a halál hideg csókjával 
elnémította bennök is ezt a tudatot. Aztán 
csak én tudtam s most tudod Te is. Elmond-
tam, mert ugy illik, liogy tudjad, kinek vagy 
a gyermeke! 

Jolán csendben hallgatta végig mindezt. 
Mikor atyja bevégezte a kis joujou történetét 
egy fájó,  igaz érzésű könnyet törölt ki Bzeméből. 

— Apám add nekem ezt a kis emléket, 
hogy a hányszor látom, jussán eszembe édes, 
jó anyám! 

— Mig élek addig nem adom senkinek, 
de meghagyom, hogy halálom után őrizd meg 
ezt a kis emléket, mig szivedben fog  éW a 
szülői iránti való szeretet J $ M Í . 
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és pénzét vesztegetni a visszaküldéssel, 
azt most perrel fenyegetik,  a mire min-
denesetre kíváncsiak lehetünk 

Ezt nevezhetjük a jótékonyság erő-
szakoláaának. a mi sokkal megeiigedhet-
lenebb támadás és sokkal magasabb ve-
szélyt rejt magában a jótékonyság ügyére 
ma, mid6n minden ember ugy is csak 
nem erején fölül  vesz részt a társadalom 
munkásságában, sem hogy szabad volna 
tétlenül nézni az ily visszaélések elhara-
pózását. Ezt pedig csak az országos gyűj-
tések és jótékonyczélu sorsjátékoknak a 
jelenleginél szigorúbb megrendazabályosá-
val lehetne elérni és azonfelül  a jótékony-
ság terén működő vezéreinbereknek és az 
egyes gyűjtések, sorsjáték rendezőségek 
intézőinek kellene mindég szigorúan szeui-
előtt tartania azt, hogy a tulbuzgóság az 
ügynek legtöbbször nem hasznára, hanetn 
ártalmára van. 

Dr. Kiinnle  Tivadar. 
- - Beszámoló. D r G y ii r IT y Ci y u I a 

a esik-szeutinártoni választókerület országos kép-
viselője folyó  évi február  hó 18-áu (szombaton) 
d. u. '2 órakor a esik-szentinártoni piucztéren tartja 
meg képviselői beszámolóját. 

— A politikai helyzet. A béke alku-
dozások a pártok között inár az ötödik hétbe lép-
tek s més ma sem biztos a kedvező eredmény s 
tekintettel arra, hogy a kerinány az indemuiti 
megszavazását még a maga részére követeli, az 
ellenzék kiküldöttek azonban az indemnitást csak 
az uj kormánynak hajlandók megadni, egyáltalá-
ban nem is lehet tudni, hocy igy tárgyalások 
eredményesek lesznek-e s meghozzák e a mindenki 
áltsl annyira ohajtott békét. Az ellenzéki pártok 
részérói kiküldött delegátusok a mult hét folya-
mán javaslatba hozták, hogy bizonyos kényesebb 
kérdések, nevezetesen a ház szabály revízió, 
a kúriai  bíráskodás  és választási eljárás re 
formja  dolgában felmerült  ellentétes nézetük ös-
szeegyeztetésére egy négy tagu bizottság küldes-
sék ki. Ehhez a javaslathoz a kormány is hozzá-
járult s igy a négyes bizottság, melynek tasjni 
br. K e j é r v á r i, gr. T i s z a István továbbá 
(1 y 6 r i Elek és H o r á n s z k y Nándor, folyó 
hé ll-én összeült s délutáni 4 érától egész há-
rom negyed U óráig tanácskozott s hivatalos ér-
tesítések szerint a kúriai bíráskodásról szóló ja-
vaslatot egészen le is tárgyalta. A más két javas-
lat tárgyalását következó napokon intézi. Ország 
szerte óhajtják, hogy ezen bizottság tárgynlásai 
eredményesen végződjenek s a pártok kiiziitt fen-
álló ellentéteket kiegyenlítsék, mert a mindkét 
részról tanúsított merev magatartás mellett síig 
ha losz béke, pedig az ország érdekei hathatósan 
és sűrcösen követelik a béke rend helyre állítá-
sát. Vajba az alkudozó felek  félre  téve a tisztán 
személyes indító okokat, alárendelnék inasukat az 
általános kívánalomnak és u nagy országas *'"•-' 
dekeknek. 

kesetnek as lévén a czélja, hogy a szövetkezeti 
ügynek, különösen pedig as idézett törvény alap-
ján létesült, vagy átalakult és az országos köz-
ponti hitelszövetkezet kötelékébe lépé szövetke-
zetek ügyeit előmozdítsa, és az utóbbi szövetke-
zetek jogos létigényeit kielégítse, azokat gazdasági 
vagy ipari beruházásaikban, beszerzéseikben és 
vállalkozásaikban segitee, az országos központi 
hitelszövetkezet eunek megfelelóleg  működését 
fokozatosan  a szövetkezeti ügy minden ágára 
és pedig vagy a szorosan vett gazdasági 6b ipari 
hitelszövetkézetekre, mint az azokkal párhuza-
mosan, vagy külön nyersanyag beszerzése, gabona 
és má9 termények értékesítésére, s végül u fo-
gyasztási czikkek közös bezzerzésére, stb. léte-
sítendő szövetkezetekre is kiterjeszteudi. Az 
országos hitelszövetkezet azonbau csak oly szö-
vetkezeteket vehetvén fel  rendes tagoknak, a 
melyek már a megalakulástól kezdve az országoB 
központi hitelszövetkezet állal az 1808. évi XXIII. 
t.-cz. értelmében gyakorlandó felügyeletnek  éB 
ellenőrzésnek alávetik magukat, szövetkezetek és 
magánosok, a kik ezen ügyben eljárni kívánnak, 
esetleg hiába való muuku és fáradság  kímélése 
ezéljából helyesen fognak  cselekedni, ha az ala-
kulás és felvétel  feltételei  iránt, első sorban u.in-
dig az orBzágos küzponti hitelszövetkezethez for-
dulnak. Az országos központi hitelszövetkezet 
.Országos Központi Hitelszövetkezeti Értesítő" 
czimen kiilön hivatalos lapot is fog  kiadui. 

= A megyei közigazgatási bizott-
ság rendes havi ülését február  hó 13-áu tartotta 
meg, melyen a tagok elegendő számban jelentek 
meg B részt vett az ülésen Györfly  Uyuln kép-
viselő is. MidAn a gyűlést a főispán  meguyitotta 
dr. Fejér Antal indítványára a gyűlés tunjui cgy-
hungulae fejezték  ki főispán  urnuk névnapja al-
kalmából szíves üdvözletüket, mit főispán  ur kö-
szönettel fogadott.  A gyüle.-nek egyébkint különös 
fontusságeal  biró tárgya nlig volt. A miniszteri 
rendeletek között, melyek tudomásul vétettek ne-
vezetesebb volt: a belügyminiszternek az állami 
anyakönyv-vezetők fegyelmi  ügyeinek mikénti el-
intézését szabályozó rendelete, valamint a föld-
mivelési miniszternek az erdőhivatalok és járási 
erdógotidnokságok szervezésére vonatkozó leirata. 
A törvényhatósági bizottság megkeresésére a me-
gyei közccészséeügyi választmányba a bizottság 
ii maga kebeléből Pap DomokoB főmérnökét.  Kiss 
Sándor építészt és úözsy Árpád gyógyszerészt 
kiküldötte. Csaló József  szt-imrei anyakönyvve-
zető <i0 frt  tisztelet dijának bl) frtra  való feleme-
lése a belügyminiszternél javaslatba hozatott. A tör-
vényhatósági utakra ez évben szükséges fedanyag-
ról készített költségvetés, mely a szükségletet 
28A85 írtban tüntette eló, elfogadtatott.  A remetei 
községi ellemi iskolának állami iskolává lett nyil-
vánítása folytán  az uj iskolsi épületek tervének 
elkészítésére az építészeti hivatal utasíttatott. Több 
községi tunitó korpótlékának, valamint fizetéseik-
nek az állampénztárból való kiegészítése iránt 
ett tanfelügyelói  előterjesztések, valamint más 

tjdó- és közmunka ügyek képezték még a gyűlés 
tárgyait, melyeknek elintézése délután I órakor 
ért véget. 

= Az országos hitelszövetkezet 
működésének megkezdése. A> 1898. évi 
XXIII. t.-cz. alapján alakult orsságos köspouti 
hitelszövetkezet működését Budapesten, (IV. ker. 
Koplony-utcza 9. sí. a.) saját helyilégében meg-
köthette. As állam támogatása mellett létesült 
és annak állandó ellenőrzése alatt álló szövet-

Tiltó eiyesületeini némely hiányairól. 
Az Augusztin kép. tanár ur hason czim 

alrftt  kö/ölt cikkét, mint bsjnalsugárt üdvözlőm, 
a melyből, — leniélem, — felvirradás  is lehet. 
Magam is régóta várok egy ilyeu vezényszóra, 
mert a tanitó-ê ye.-ületek ügye nekein is féltve 
örzött és ápolt gyermekein. 

De sajnos, Augu«ztin U'\ a ki a mi egye-
sületi működésűnknek csak rövid idő óta tanúja, 
a hiányoknak csak nagyon kis százalékát fe-
dezte fel  és tette közszemlére. Adná is Isten, 
hogy a többi enyésznék el, mielőtt szokat meg-
ismerni módjában állana. 

Mert mi a tanító-egyesület ma Csíkban ? 
Egy mostoha gyermek, a melynek nincs 

gyániola; egy jelentéktelen semmi, a melylyel 
ügyet sem vet senki, (értem a kívül állókat). 
Munkában tartja a törvény betűje; tagjait hozza 
részint a kollegiális érzés, részint a birság czik-
kelye, de — res-pektus a kivételeknek, — a tárgy 
ingere nem igen. Iskolaszékeink, községi elöl-
járóink, tisztviselőink, közéleti notabilitásaink 
irtóznak abban részt venni. Elmegy minden 
községben csupán egy pár kiváló egyéniség, a 
kiről azt szokás mondani, bogy az orrán tul 
is lát. 

Es menjük tovább I Bökkentsük ki áper-
tén azt is, bogy ezen egyleti gyűlésektől még 
azok is irtóznak, kiket a hivatások, állasok és 
missziójuk, s tegyük hozzá: kötelességük lé-
nyegileg a tanitó-egyesülethez kellene bogy fűz-
zenek. Mert nincs többre szükségem a tiz uj-
jamnál, bogy azokon elszámláljam azon derék 
papok neveit, a kik huzamos itt létök alatt, 
a tanitö-egyesületi gyűléseken igazi ügyszere-
tettel részt szoktak venni. S ha részt vettek, 
az is megtörtént, hogy némelyek a módszertani 
bírálat idejére a gyűlést tüntetőleg ott hagyták.*) 

Pedig hát a felekezeti  iskolák igazgatói 
3k volnának voltaképen, a kiknek a didaktika 
mesterlogásaínak ismeretére legnagyobb szük-
ségük vsn, bogy az általuk igazgatott iskolák 
szerveibe életet öntsenek, s az ösi penész-sza-
got, (ba van,) onnan kiszellőztessék. 

A mig tebát a tanítók egyesületi műkö-
désében a „felsőbbek",  ("gybázi ugy, mint vi-
lági urak) fel  nem ismerik a nemzet boldogu-
lásának egyik eriiforrását—  és azt odaadással nem 
támogatják, addig a káros mizériák miudvégig 
fenn  fognak  maradni vagy egyik, vagy másik 
alakban. Meglehet, bogy ezt a periódust néme-
lyek nehezen értik meg, de leguagyob sajnála-
tomra, ezúttal bővebben meg nem magyarázhatom. 

A bajok orvoslásáuak legelső és legfőbb 
feltétele,  — elismerem, — tőlük függ,  a meny-
nyiben a hasznosnak a kellemessel való egye-
sítése, s a tagok működésében a flnom  rntin 
elegáncziája nagyban hozzá járul a külső hatás 
keliemességére. De nem kevésbbé attól, hogy 
az egyesületi tevékenységben, annak egészséges 
irányításában ügyszeretettel vegyen részt a pap 
ság, tanfelügyelőség  és közigazgatás egyaránt. 
Nevezhetuék meg szolgibirókat, a kik a tanító-
egyesületnek rendes, avagy pártoló tagjául irat-
koztak, a gyűlésen mindig részt vettek, talpra-
esett vitájukkal a gyűlés lefolyását  élénkebbé, ét 
vezetessé tették s sok esetben nagyjelentőségű 
határozatokat provokáltak a nevelés-oktatás 
javára. 

') Nehogy félre  értessem, Ismétlem, hogy csupán 
Csíkról és nem Calkmegyéról van azó. 

Bátérvén az Augoastin nr javaslataira, 
szerény nézeteim a kővetkezők volnának : 

1. Becses czikke 2-ik szakaszából azt ve-
szem ki, bogy a közgyűlésen gyakorlati tanítá-
sok tartását nem helyesli. Én ebben, a dolog 
meritumát tekintve, nem oszlozbatom. Hisz az 
egyesület működésének legfőbb  czélja éppen oda 
irányul, hogy a tanítás ügyét fejleszsze,  a melhu-
dikát tökéletesítse, a rendtartást helyes mederbe 
terelje, az előhaladást számba vegye, a hiányo-
kat felfejtse  és elenyésztesse; szóval, hogy a 
tanító tökéletesedjék elsősorban azon a katédrán, 
a melyre őt a Gondviselés felállította.  Csak 
azután következhetnek azok a kérdések, a me-
lyek nem a tanítással függenek  össze. Hanem 
bogy a közszemlére szánt tanítás ugy nincs jól, 
a mint nálunk szokásbau vau, az tény. Szerin-
tem a tanitó-egyesület uem abból a czélból kell 
bogy meghallgassa a tanítást, hogy az vájjon 
ugy esik-e meg, a mint azt a tanórarend abban 
az órában előírta, — hanem azért, hogy töké-
letes eljárást lásson ; a módszer legmarkánsabb 
ogásail egymástól eltanulja; a fegyelem,  tisz-
taság és rendtartásból okuljon, esetleg a hibá-
kat orvosolja. E végből nekünk, függetlenül  a 
lauórarendtöl, minta tanításra  van szűkségünk, 
— Hogy azt&u a bírálatot egyszer a jó barát-
ság, máskor ineg épen az ellenséges indulatok 
motívumai vezetik, az néha-néha Bzintén meg-
eshetik. De hiszen arra való az elnök, a két-
féle  tanfelügyelő,  meg a papság, bogy az ilyen 
visszaéléseknek az útját egyszersmindenkorra 
elzárják. Mert ba nem csalódom, éppen itt rej-
lik az okozata aunsk is, bogy a csiki tanító-
egyesületek a tanítás bírálatát a laikusokra 
zártkörűvé kellett bogy tegyék. 

Türelem, szeretet, gyöugédség, de legfö-
képen lélektani érvek kell, bogy dominálják a 
bírálatot, s ekkor uem lesz okunk arra, bogy 
a közönség elöl e.lbujunk a bírálattal. 

2. A mi a felolvasást  illeti, az nálUuk két-
féle  : kény szerilett és önkénles. Az első mint 
olyan, a inely erősen hasonlít a kényszerutadó-
hoz, löbbuyire elvont és mint uiuszájűgy, igen 
sokat ront a felolvasás  nimbuszán és ingerén. 
Véget kell a kényszer-felolvasásnak  vetni s ak-
kor az inspirált felolvasó  munkája nagyobb 
figyelem  tárgya log lenni. De itt is megkíván-
tatik az elnökség tapintatossága, a melynek kö-
telessége ugy iutézkedni, hogy a hallgatóság 
figyelmét  más nélkülözhető ügyekkel, vagy meg 
nem szakított hosszú ültetéssel el ne csigázza, 
s gondja legyen arra, hogy a jelenlévők testileg, 
lelkileg, normális állapotban legyenek, midőn a 
sor az előadásra, (felolvasásra)  kerül. Mert va-
lamiképen a figyelem  nincs a czélból fábrikálva, 
s bizonyos idő alatt kimerül, azonképen a gyo 
mor is olyan ur, a ki üres állapotában a lel-
ket le szokta nyűgözni. Tehát akár egyik, akár 
a másik állapotban jusson a hallgatóság, az 
előadásnak élvezete és szellemileg képző hatása 
tönkre van téve. Mind a mellett is azon eljárás, 
hogy az előadásból csak egy töredéket hallgatunk 
meg, mig a többi részéi beszüntetik, nagy meg-
gondolatlanságnak, s az. előadóra nézve sértő-
nek találom. Igaza van lebát czikkiró urnák, 
hogy vagy a tárgysorozatot kell megrövidíteni, 
vagy ugy iutézkedni, bogy a hallgatóság el ne 
csigáztassék. Az előadás pedig vagy megball-
gsttassék, vagy egészen elnapoltassék. 

2. Nem tudom, bogy nem akadna-e olyan 
tanitó, a ki az országos szövetség proproiczióját 
kárhoztatná, de azt tudom, bogy mi Csíkban 
még nem vagyunk annyira megérve, bogy leg-
alább a vármegyei szövetséget életbe léptessük. 
Csivátmegye 130—140 tanítója h á r o m külön 
egyesületbeo élbetetlenkedik és széthúz. 8 nem 
lehet felfedezni  egy összekötő kapcsot, a mely 
évente egyszer az összes tanítóságot együvé 
terelje. Miért? Egyszerűen csak azon hasonlat 
okából, mert az egyik malaczou fehér  BZŐr van, 
a másikon meg fekete.  A csiki rém. k. tanító-
egyesület péld. nem szövetkezik az „róm. k." 
betűk nélkül, mert hát ha r. k. ninc«, akkor 
semmi üdvöset sem lehet keresztül vinni. Ez a 
mi egyesületi működésűnknek a másik mizériája. 
Hogy lehessen ebből országos szövetség? 

Pedig az Augusztin eszméje valóban prak-
tikus és remek, melynek megvalósítása kiszá-
míthatatlan előnyt és baszuot biztositana az 
ország nevelésügyének. Es ámbátor csak a messze 
jövő zenéje cseng a lülemben. Mégis elmondom, 
hogy annak életre hozását én mily módon képzelem. 

Valaki ha fel  kiván vetni egy vitatételt, 
azt legelőszőr a helyi lapban közzé teszi, — 
aztán az egyesület következő gyűlésén előadja, 
indokolja és szavazásra bocsáttassa. Ha az egye-
sület elfogadta,  akkor beküldik egyik országos 

tanügyi laphoz, a mely köteles azt, mint olyaa 
tanügyi tételt kOzzé tenni, a melyet az ország 
minden tanitó egyesülete tartozik tárgyalni, a 
áz eredményt as állaadó országos bizottsághoz 
beküldeni. Ez a beküldött szavazatokat számba-
venné, rendezné s az országos többségei nyert 
(ételeket vagy a tanítók országgyűléséhez, vagy 
pedig egyenesen a miniszter úrhoz adoá be. 
Bármelyik módon nyerte el az országos többséget 
valamelyik tétel, az minden tanítóra, illetve is-
kolára nézve tétetnék kötelezővé. 

Az én nézetem tehát némi módosítással 
szórói-szóra ugyanaz, a melyet ángnsitin kon-
templált. Igy módosítva pedig azért tartom helye-
sebbnek, mert a tanitó-egyesülelnek nincsen 
sem nyomdája, sem anyagi tehetsége arra, hogy 
külöu lenyomatban küldiön szét egy-egy hatá-
rozatot az ország minden tanitó-egyesületének. 
Természetes, hogy a kivitele csakis a többség 
hozzájárulásával történhetnék meg. 

Vegye az ügyet t. kartárs ur a kezébe, 
s meg vagyok győződve, hogy ba az egyesület 
gyűlésében szóvá teszi, minden hivatásos érzü-
letű tanitó készséggel bozzá fog  járulni, agy 
ezeknek létesítéséhez, mint a hibák orvoslásához. 

Búzás János. 

Szeredal élet. 
Kaszinói vaosora. Ipar-báL Korcsoly a-estély stb. 

KtMicval csillaga letQiiöbeu van. Még egv-két 
nap, s megkezdődik u komor, üuucpélyes bojt. De a 
leszámolást ínég mindig nem ejthetjük meg. Érdekes 
is! Ma azt Írom. hogy hátra van a korcsolya-estély 
u jégkouczerttel. s mikor a lap megjelenik, inár le 
is zajlott. Síit tegyek ? Meg tudnám l>iz én azt előre 
irui. Kolonics Déuesné művésziesen zongorázott, 
Balló Gáborné s Loyczel Ivánka gyönyörűen énekel-
tek. Nagy Gyula remekül gordonkázott, s a Balányi 
testvérek cziteruduóju val nini uj, s meglepő volt. S 
utánna a tnnczinulatság 'í Bizonyosan kivllágos ki-
virradtig, pattogó jókedvvel tartott. 

Csakhogy udvariatlanság volna előlegezni azt, 
mit utólag is meglehet a teljes bizonyosság, s meg-
győződés alakjában adni. Farsang utolsó mulatsága! 
SikcrUlhctnc-c rosszul ? Lehetne-e rossz kedv ? Ha 
csak a közüli Advent előre vetett árnyéka uem csal 
sóhajtást néha-néha az arezokra. 

Mert hát mulatni jó. A ki pajzán kedvvel ug-
rál a bálterembun. uz ari-a az idure - még lm volna 
is — elfelejtené  buját-baját, s él Karuevalnak, Tcr-
psichorének. meg ugy lenet — tisztelet a kivételnek 
— Ámornak is. 

A mi feludatiink  az elmúlásról zengeni. A 
mi lesz. uz.t csuk inegemlitjQk, hogy jövőben remél-
hető, a mi elmúlt, azt elsiratjuk. 8 elmúlik minden. 
Az élet, a farsang,  a kaszinó vacsora. 

Bizony nagy okunk van sajnálkozni a Kaszinó-
vacsorák halandósága felett  is. Megkezdődtek a far-
sang e'ején, niveaujuk folytouosau  emelkedett. A 
legutolsó a mult szombati, valóságos kis bál volt. 
Hét órától tizig ugy nézett ki, mint egy fényes  ban-
kett. Az L' alakra teritett asztalnál tarkítva ültek 
férliak,  nők, s a-; élénk társalgás a poharak össze-
kocziutásának zaja iniutt ugyancsak hangosan kellett 
beszélni, ha íz einbcr azt akarta, hogy bár a szom-
szédja is meghallja 

Tíz órakor a nagy teremből eltűntek az aszta-
lok, s ekkor már tánczestély képe volt az egésznek. 
Az idősebb urak — kik rendesen szomjasubbak is — 
behúzódtak u belső szobákba a kerek asztalok mellé, 
a íuuniák gardedámi szerepükhöz hiven, a fal  mellé 
állítót székeken telepedtek lc, a fiatalok,  vagy mit 
is mondok, üutalok, s liatal lelko. kevésbé fiatalok 
tánezru perdültek. Csárdás, keringő, polka, négyes 
váltogatták egymást, s haragos tekinteteket 1 öveitek 
ugy két óra tájban az első családra, kik egy és más 
okokra hivatkozva, ez igazán szép társasagot meg-
bontani kezdték. 

Hanem azért még három órakor is hangzott 
ki u Kaszinóból vig muzsika hangja. 

Összesen huszonnégy hölgy volt jelen, köztük öt 
leány. Ezért mondhatjuk el aztau, ha akarom tánczes-
télv, ha akarom vacsora. Csak azakérdés: utolsó volt-e? 
A böjt, bizony a böjt! De hát az Úristen nein fog  az ű 
hűséges imádóira haragudni, ha két héten egysxei a 
böjtben is összejönnek, s egy kicsit mulatnak. Jó 
voluu c tárgyban a kaszinó vezetőségének az illeté-
kes körökkel" kissé érintkezésbe lépni. 

A kaszinó elnöke, gazdája oly előzékeny szí-
vességgel forgolódtak,  hogy mindenkinek ajkára to-
lult u kérés : 

— .Jó volna megismételni még egy néhányszor I 
Szokás szerint adjuk a hölgyek névsorát Is : 
Balló Gáborné, Becze Antalné, dr. Csikv Jó-

zsefné  s lloinfeld  Juliska, Elthes Jakabné, dr. Fejér 
Antalné, Fejér Sándorné, dr. FUep Sándorné, Gál 
Józsefné,  Gál Inna, Hajós Károlyné, Kovács Antalné, 
Kovács Ilonka, Kovács Lajosné, Loyczel Ivánka, Mi-
hály Fcreuczné, Molnár Józsefné,  Molnár Iluska, 
Nagy Luiréné. Nagy Sándorné. Pap Domokosné, Pá-

Frigyesné, Szabó Gésáné, dr. Weress Sándorné. 

Még az iparbálról is kell referálnunk.  Az Ipa-
ros osztálynak ezen rendes farsangi,  s talán egyetlen 
mulatsága minden évben a lehető legjobban sikerül. 
Szombat este is már nyolez órakor nagyszámú pub-
likum gyűlt össze a Csillag nagy termében- Nem 
sokkal azután megkezdődött a táncz, s ugy tudom, 
reggel öt órakor Is alig akart vége Hu uem 
látná az ember, el Bem hinné, mily nagv közönség 
tud ez osztályból összegyűlni; asszonyok, leányok, 
ifjak,  ugy, hogy a teremekben mozogni Is alig fele-
tett. De hát ez nem akadályozta a jo kedvnek foly-
tonos emelkedését, a minek különben a czigányok 
itták meg a levét; óraszámra kell vén huxnl egy-egy 
csárdást. 

m hálalapja javára ren-
deztetett, s unnak bizonyára nagyon sokat ig jöve-

A bál az Iparos-egylet 
, s annak bizonyára nagyon 

delmezett, ugy hogy ebből, s másból lassanként : 
mélhetőleg dűlőre jnt a dolog, s az építkezést miha-
marább megkezdhetik. 



Február . C S I K I L A P O K 7. ám. 

H t L Ö S F t L f i K . 
— Adakomáa a madéfalvi  emlékalap 

Javára. A neveseit czélra adakoitak : Baktsi 
Gáspár 6 frt,  Ciedö litván 50 kr, dr. Csiki 
József  9 frt  10 kr, dr. Fejér Antal 2 frt  10 kr, 
dr. Kánya János 2 frl  Oaik-Szeredából. Szatbmár-
Németi |>éuztári hivatal 10 Irt. 
Összesen . 2 2 Irt 70 kr. 
Az eddigi gyűjtés . 3776 frt  38 kr. 

Főösszeg: 3798 frt 08 kr. 
Azaz : Háromeierhótssázkilenozven-

kilenoz forint  nyolos kr. 
Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 

agy nevében leghálásabb köszönetünket. 
— Esküvő. Féuyea meunyegző volt e hó 

7-én Csik-Szépvizen. E napon vezette oltárhoz 
Zakariás Izsák birtokos és vármegyei virilis 
fia:  Antal, néhai Konoz József  nyugalmazott cs. 
éa kir. százados éa birtokosnak leányát filiz  kis-
asszonyt. Az eaketéet a vőlegény nagybátyja: 
Főt. Fejér Manó aepsí-azentgyörgyi esperes plébá-
nos végezte; ki az ö széles körbeu ismert szónoki 
erejével egy, életbülcaeségéból merített gyönyörű 
beszédet intézett az aj párhoz. A n ásznagyi tisztet 
a vőlegény részéről Fejér Sándor főszolgabíró  ur 
éa neje, a menyaaszouy részéről pedig dr. Zaka 
riáa látván körorvos ur és neje teljesítették. IM-
küvő után a körülbelül 100 tagot számláló nász 
közönség a Deák György vendéglójéuek — ez alka-
lomra fényesen  díszített — uagytermóben estu-
bédre gyűl' össze, hol számos felköszömóben  ürí-
tettek poharat az uj pár boldogságára. 

— Házasság . László István gyergyó-ditrói 
kántor febr.  6-án vezette oltárhoz Gyurgyó Dit-
róbnn Fülöp Iat.áu közeégi jegyző kedves leányát, 
Adélt 

— Eljegyzés. Csécsy Gyula csik-szentmik-
liisi körjegyző jegyet váltott Domokos Ilonával 
néh. Domokos István birtokos leányával. 

— Esküvő. Baricz Imre csik-karcz-
falvi  lakos e bó 5-én tartolta rsküvöjét odavaló 
K a r d a Bertával. 

— Halálozások. Csik-Szépvizen e bó 
9-én bnnyt el ifj.  D á.i b n k á t Antal kereskedő 
és birtokos. Trmt-tése 11 én délután 3 órakor 
volt, melyen a végtisztességet sokan Szeredából 
is megadták az itt is nagyszáma rokonsággal 
s ismeretséggel biró elhunytnak. — Gyergyó-
Ditróban e hó 7-éu reggel bunyl el Kopacz 
István birtokos és kereskedő. Temetése 9-én 
délelőtt 10 Arakor volt. 

— A m. kir. központi statisztikai 
hivatal kiadványainak sorozatát kaptuk az 
elmúlt héten, melyek igen érdekes müveket tar-
talmaznak természetesen statisztikai szempontból. 
Ilyenek: a magyar statisztikai Évkönyv 1898. 
évi folyama  a magyar statisztikai közlemények 
folytatólagos  három kötete a statisztikai havi köz-
lemények 1899. évi folyama,  továbbá magyaror-
szág tiszti czim és uévtáráuak XVIII. évfolyama, 
végül a magyar korona országainak helységnév-
tára. Együttes előfizetési  ár az összes kötetekre 
13 frt.  Az előfizetések  iránt legkésőbb 1899. 
február  hó végéig kell intézkedni, minthogy a 
januári adatokat tartalmazó füzet  már márczius 
elején megjelenik. Ezen füzetek  könyvárusi után 
ia megszerezhetők, csakhogy természetesen jóval 
magasabb árou mely az előfizetési  díj két-három-
szorosában fog  ineeállapittatni. 

— Betöréses lopás. A Száva Lukács 
házában levő Kegaleraktárt folyó  hó 13-áu éjjel 
3—4 óra közt ismeretlen tettesek feltörték  a on-
nan 21 üveg likőrt 8 körülbelől 5 — 6 frt  kész-
pénzt elvittek. A csendőrség nyomozza a tettese-
ket. de még eddig nem tudta őket elcsípni. 

— A csik-szeredai honvédségi lak-
tanya és legénységi bódé peczegödreioek taka-
rítási vállalatára f.  évi február  19 én a zászlóali 
kezelő tiszti irodájában délelőtt 9 órakor árlej-
tés fog  tartatni. A zászlóaljparanc.mokság a 
vállalkozni óbailók tájékoztatása végeit közli 
liogy a megkötendő szerződésben kitüntetett 
bérösszeg havi atólagos részletekben fog  kifi-
zettetni s a vállalkozó kereseti összegének 
I0»/o-át óvadékul letenni tartozik, ez utóbbit 
azonban havi részletekben is eszközölheti. 

— é r i közgyűlés . A gyergyói első ta-
karék-pénztár. mely mint a czimében is meg van 
örökítve, az elsó pénzintézet Oyergyóban Már 
két évtized óta áll fenn,  a legszolidabb alapon 
és leglelkiismeretesebb vezetés mellett működik. 
Erről tett tanúbizonyságot a február  hó ó én Gy. 
Sieatmiklóaon tartott közgyüléare is, melyeu a 
tisztviselők a nagy számban megjelent részvé-
nyesek elé a legjobb üzleti évről tettek jelentést. 
4 tiaatujitáa során a gyűlés újból a volt tisztvi-
selőket tüntette ki bizalmával, megválasztván 
mindegyiket újra egyhangúlag. 

— Akia-íoselli takarékpénztár körülbe-
lül egy milliónyi fedezetlen  biány miatt csődbe 
került. Rozenberg Lajos vezérigazgatót a vizs-
gálóbíró letartóztatta, mivel kitűnt, bogy 30 év 
óta sem főkönyvet,  sem pénztári naplót nem 
vesettek. A részvényesek körében erős akczió 
indult meg ngy saját, mint a betevők érdekei-
nek megvédésére. 

— Névváltoztatás. A m. kir. belügy-
miniszter Kaláka Lajos.jesikrákosi oaendőr veze-
ték nevének .Kasaai'-ra kért változtatását enge-
délyezte. 

— Alapszabály megerősítés. A .Szent-
Simon éa Judáa" apostolokról nevezett gyergyó-
al falvi  temetkezési társalat módosított alapsza-
bályait a belügyminiszter megerősítette. 

— A t e r m é s z e t OBOdája. Érdekes ter-
mészeti eseményről értesítenek bennünket Csoma-
falváról,  Kölló Tamás egy juha — mely tudva-
levőleg rendes körülmények között egy legfeljebb 
két bárányt szokott szaporítani egyszerre négy 
drb szép fehér  bárányt hozott napvilágra és pedig 
két kost s két nőstényt. Köllú Tamás bizonyára 
nem bánná, ha ez a o-ioda nz A juhaival minden-
nap megennék. 

— Adakozás. Madár Imre ny. megyei 
főjegyző  Csik Somlyóról 5 frtot  küldött a végre-
hajtó bizottság elnökéhez a madéfalvi  alapra, 
init ezennel nyugtázunk. 

— Ipari hitelszövetkezet Oyergyó-
ban. A gyergyő-szenlmiklósi ipartestület leg-
utóbbi közgyűlésén határozatilag kimoudolta az 
ipari hitelszövetkezet létesítését s megállapodott 
abban is, bogy működését mielőbb megfogja  kez-
deni. Isten segélje a derék ipartestületet törek-
vésében, melylyel nem csekély meglepetésre e 
téren első ütiiirő lesz az összes székelyföldi 
városok kn«9tt. 

— Balánbánya község megszűnése. 
A belügyminiszter a vármegye törvényhatósági 
bizottságnak inult év május hó 23 áu hozott azon 
határozatát, melylyel Balánbánya kisközség ön-
állóságának megszüntetése, s Csik-Szeutdomokos 
községhez leendő csatolása kimondatott, — hely-
benhagyta. Egyúttal pedig elvetette Szenttamás 
község felebbezését,  melyet a törvényhatósági 
közgyűlésnek a közjegyzői csoportok njra szer-
vezése ügyében hozott határozata ellen intézett, 
s helyben Iiugyla Szenttamás, Jenófulva.  Kurcz-
falva  községeknek egy körjegyzői csoportba való 
egyesítését, miáltal az eddigi szenttamási kör-
jegyzőség, mely ezen éa Balánbánya községből 
állott fenn  — megszűnt. 

— Nyomorúság Oyergyóban. A hó 
nélküli tél sok bajt csinál a gyergyói aknak. A 
tulajfák  szállítása az egész télen szünetelt, a 
miatt, ho?y hó uem volt. Rendesen szánon szok-
ták a nagy fatönköket  a távoli erdőkből leszál-
lítani B az idéu aligha rá uem lesznek szornlva 
szekérrel neki fogni  a mnnkának, a mi nagy kárt 
tesz a szegény marhákban. Igy sem tndják pó-
tolni már az eddigi mulasztást. S ba tovább 
tart a hó nélküli tél, vizdk sem lesz a tutajok 
megindításához. Roppant baj ez a szegény gyer-
gyóiakra nézve, mert nekik gabonájuk nem igen 
lévén, télen át az erdőléssel szerzik meg ke-
nyerük jó részét s keresik ki adójukat. A ta-
vasz előre láthatólag nyomorúsággal köszönt be 
s nem lehetetlen, hogy az idén több lesz a ki-
vándoiló Gyergyóból, mint a tavaly volt. 

— Véres boszu. Minden jófajta  rnolal-
ságnak verekedéssel kell végződni. Ez az elv 
BZéles e hazában, ez Csik-Szeuttamáson is. S 
hogy ennek érvényt szerezzenek, a mult vasár-
napi bálon holmi aprólékos szóváltás miatt a 
bálban, Tamás Albert s Ambrus István ugy 
összeverték Sándor Jánost a hál ntán, bogy a? 
nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. Hanem 
bát ba bál, legyen bál s ba verekedés, legyen 
verekedés! 

— Hajtóvadászat medvékre. A mini 
értesülünk Jenőfalva  község határán a medvék 
rendkívül garázdálkodnak s csak a mull év őszén 
több, mint 600 - 800 frt.  kárl okoztak a gazda 
közönség marba álloniáuyábau. A községi elöl-
járóság eme kártékony duvadak elpusztítása, 
vagy legalább elriasztása czéljából indíttatva 
érezte magát egy év tartama alatt rendezendő 
hivatalbóli hajtóvadászat megtartására a ható-
sági engedélyt kikérni. 

— Emberölés zsebkéssel. Mózes Ta-
más, Jéré Dimény, Ágoston János, Bartoí Utván, 
éa Barabás József  vigan mulatoztak e hó 4-én 
Qébsr Istvánnak Csik-Jenófalván  levó korcsmájá-
ban, Az alkohol fel  is tüzelte mértéken felül  vé-
rüket, mert midőn ugy tizenegy óra tájban ha-
zafelé  indultak, az utczán veszekedni kezdettek. 
A dolog ugy történt, hogy Mózes Tamás és Bar-
tos István közt valami csekélység miatt szóvál-
tás támadt, mire Mózes Tamás zsebkését elővéve 
Bartosnak jobbkarját a könyök hajlásánál át-
szúrta. Barabás József  a további vérontást meg-
akadályozandó közbe lépett s kiszabadította Rar-
tost Mózes Taináa kezeiből, ki azonban ezért 
bosszút forralt.  Behívta magához a legényeket, 
B ott Barabást felelősségre  vonta, miért avatko-
zik az ő dolgába? 8 mert kielégítő feleletet 
nem kapott, Barabásra vetette magát, s még mi-
előtt a többiek megakadályozhatták volna, kezé-
ben levó zsebkésével ugy szivén szúrta, hogy 
rögtön meghalt. A oseudórök előtt tagadta, hogy 
ó meg akarta volna Barabást Bzurni, s azt ál-
litá, hogy az csak véletlenaégből történhetett. 
Moat a szeredai sárgaházban elmélkedik, tettének 
borzasztó volta felett. 

— A büntetés elől a halálba ment 
csikszentgyörgyi Sándor Lajos 33 éves férfi, 
kit lopáa vétsége miatt a cseudórség nyomozott. 
A folyó  bó 7-én két csendőr jeleut meg neve-
zettnek házánál, hogy a neki tulajdonított lopás-
ért feleletre  vonja, de az ajtót zárva találták. Az 
ablakra kerülvén észrevették, hogy az oldalház-
bazban a falmellett  áll egy kissé meghajolva 
Sándor Lajos, a miután többszöri felszollitáara  éa 
ajtót nem nyitott, azt a csendőrök feltörték,  a 
akkor látták meg, hogy a azólitgatáa haszon-
talan volt, mert az illető egy a nyakára kötött vé-
kony íslnegen függött  a már megis;volt merevülve. 

— Dánfalvi  osendélet. Csik-Dánfalván 
január 31-én éjjel 11 Arakor valőaágos kis há-
borút rögtönöztek Ambrus Péter s neje Szőcs 
Anna, továbbá Ambrus János, kik — nem tudni 

mi okból — dobálni kezdték kövekkel Todor 
Simonnét, sőt midőn rokona, Bálint József  segít-
ségére ment. át is rohantak s kézzel, karóval 
űmi kezdték. Az ujabban odaérkező segítő tár-
sokra pedig Ambrus Péter egy forgó  pisztoly-
ból négy lövést tett, melyek közül azonban sze-
rencsére egy se.u talált. A megtámadottak a 
lövésre visszahátráltak, mely alkalmat megra-
gadták a támadók, Bálint Józsefet  udvarukra be-
húzták s ott ütni, verni kezdték ugy, bogy sú-
lyos sérüléseket szenvedett. A vizsgáin az eset 
körülményei kiderítése végett lettesek ellen meg-
indult. 

— Hatalmaskodó erdöőr. Kopacz ig-
nácz fitódi  lakos, mult hó 12 én szabályszerű 
bárczautalványába .VereBCsere" nevii községi er-
dőból gyalogs/iánon fát  hozott. Midőn Fitódou az 
utczán lakása felé  tartott, Gere Ferencz erdőezolga 
megállította s bárcza előmutalását követelte. Ko-
paoz engedett is a felhívásnak,  de az erdószolga 
ennek dnczára követelte, hogy mert állítólag a 
bárcza nem volt jól kiállítva a fát  a községi elöl-
járósághoz szállítsa s mivel azt Kopacz tenni nem 
akarta, Werudl féle  fegyvereszuronyával  szurkálni 
kezdte a bal karjáu két, jobb lábszárán három 
szúrást ejtett. Kopacz természetesen feljelentette 
az esetet a a hatalmaskodó erdóör valószínűleg 
el is fogja  venni büntetését. 

— A hálás Bismarck. Herbert gróf 
meny egzője alkalmából Sárkány Arnold az Ester-
házy félő  cognácgyár vezérigazgatója Bismarck 
berezegnek (kinek egy tanulmányul alkalmával 
liéliátiy évvel ezelőtt bemutattatott) legjobb cog 
nácjúiiól 12 palaczkkal küldött Kissiugenbe rövid 
üdvö/lú levél kíséretében, kérve azok szíves eli 
fogadását.  A herczeg visszaemlékezett a figyel-
mes igazgatóra, kinek alábbi szavakban irt kö-
szönetet Várzinból : Tisztelt Urain I A szívélyes 
sorok kíséretében Kissingeube küldött coguacot 
időközben megízleltem éB oly kiváló minőségűnek 
találtam, mely növekvő korral n tökély színvo-
nalán fui  állani. Kérem Önt, fogadja  kedves 
megemlékezéseért és szíves soraiért meleg köszö-
netemel. V. Bismarck, s. k. A vaskanczcllár tehát, 
aki .vérrel vassal" alapította meg Nagy német-
országot egy magyar iparvállalat vezetőjével szem-
ben oly szeretetreméltó hangot husznált, melynél 
udvariasabb, a legcsiszoltabh francziától  sem 
tellett volua. 

KÖZGAZDASiG é* I P A R . 
Ingyen szederfa  csemete. 

A foldmivelésügyi  ni. kir. miniszte 
riutn országos selyemtenyésztésí felügye-
lősége bárkinek ingyen ad 2 - 3 éves 
magágyi szederfa  csemetét, városok, köz-
ségek, néptanítók szállítási nem fizetnek, 
ellenben inagáufelek  a szállítási költsé-
get viselik. 

Megrendelésnél: vármegye, utolsó 
postu, vasút, esetleg hajóállomás pontosan 
bejelentendő. 

Ha a csemetéket magas törzsll fákká 
neveljük ugy egy katasztrális holdnyi fa> 
iskolába 7200 csemele helyezhető el oly 
formán,  hogy a sorok egymástól egy mé-
ter, a sóinkban a csemeték 80 czentime-
ter távolságra álljanak. 

Sövény alakításánál egy folyó  mé-
terre ö darab, egy folyó  ölre G darab 
csemetét számitunk. 

Kik csemetét akarnak, ezt s ü r g ő 
s e n jelentsék be. 

A földmivelésílgyi  m. kir. miiiszte 
riutn országos selyemfenyésztési  felügye-
lősége Szegszárdon, Tolnamegye 
2—3 

S z e r l c e s z t ö l ü z e n e t . 
B. B. A küldött 1-zikk közlését h-pküzelehbi 

számunkban kezdjük. Valószínűleg két-liaromszorra 
fog  nagy terjedelme miatt megjelenni. Köszönjük 
lapunk iránt szíves érdeklődését s kérjük azt jövőben 
is fenntartani.  Korrektorunkat összeszidtuk, f.dvözlet! 

KIADÓ LAPTUliAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ 
4000, szám. „ , u . ,, .. . 

— Foldmtvelésugyi m. kir. minister. IH99. lIt/2. 

Rendelet. 
Valamennyi  vármegyei és városi törvény-
hatóságnak,  a takonykór,  illetőleg  a bőr-
féreg  föllépése  esetén teendő  hatósági intéz-
kedések,  ugy a malleinezések  tárgyában. 

(Folytatás.) 
b) ellenkező esetben a vizsgálat alkalmával 

kétségtelenül  takonykórosnak talált állatokat 
az 1. fokú  hatóság, illetőleg törvényes megbízottja 
becslési eljárás mellett IT.  §.) azonnal kiirtatja; 
a takouykórra gyanús — azaz azon állatokat 
pedig, melyeken a takonykórra gyanút keltő 
tünetek jelentkeznek — a mennyiben azok a 
a jelen rendelet  6. §-ának  a), b), c) pontjai 
értelmében  azonnal ki  nem irtandók  — va-
lamint a fertőzés  gyanújában álló állatokat is 
Istálló, illetőleg udvar-zár alá helyezni, ezen ud-

varok (istállók) kapuit feltűnő  módon „ Takony-
kór"  feliratú  czéduléval megjelöltetni és a jelen 
rendelet 1- §-ábau előirt egyéb óvintézkedéseket 
szintén szigorúan foganatosítani,  egyúttal a jelen 
rendelet 4., 6—9. §g-ai értelmében megfelelően 
eljárni tartozik. 

Az 1- §. c) pontjában emiitett állatok, a 
mennyiben betegeknek, avagy betegség vagy fer-
tőzés gyanújában állóknak uem találtatnak, ai ia-
tállózási kötelezettség, ugy a d)  és e) pontokban 
foglalt  a korlátozás alul feloldaudók. 

A kórisme malleinezés utján való meg-
állapítása. 

3. §. Ha a hatósági állatorvos a vizsgálat 
alkalmával a takonykórl egy állaton, illetőleg hul-
lán aem képes minden kétséget kizáró módon 
megállapítani, 8 a községben, illetőleg határában 
a takonykór gyanú felmerülését  megelőző 6o na-
pon belül takonykóros állat ki nem irtatott, ille-
tőleg el nem hullott: az esetre erről, a fertőzött 
udvarok és a takony kórra gyanús állatok számá-
nak jelzése mellett az 1, fokú  hatóság, illető-
leg hatósági állatorvos  által  hozzám azon-
nal távirati  jelentés  teendő  és az istálló, 
illetőleg  udvar  zár alá helyezett takonykórra 
gyanús összes állatok — mnenyiben azok  a 
jelen rendelet  6. §-ának  '  a) és c) pontjai 
értelmében  azonnal ki  nemşirthatok  — aa 
e ozélból sürgősön meghívandó illetékes kerületi 
állami állatorvos,  vagy törvényes helyettese 
által, minden  külön  megbízás  és rendelet 
bevárása nélkül  az 1. sz. alatt mellékelt uta-
sítás értelmében haladéktalanul malleiuezendők. 
A tartásra kiadott  katonai  kincstári  lovak, 
ugy a bérbeadott  állami mének csakis elő-
zetesen kikérendő  engedélyem  alapján mal-
leinezhetők. 

A mailéin kezelésnél a jelen rendelet 12—16. 
§§-ni szigorúan betartandók, s a mennyiben mai-
leinuel kezelt ily állatok a malleinreakcsiő hiánya 
miatt a zár alól mind  feloldatnak,  avagy a mal-
leinreakczíó alapjáu u becslési eljárás mellett (7. §,) 
kiirtatván, közülök a bonczolás alkalmával egyik 
sem találtatott takonykórosnak vagy takoaykór 
gyanújában állónak: az esetre az illető állatok-
kal egy és ugyanazon udvarban (tanyán) vagy 
istállóban őrzött fertőzés  gyanújában álló  ál-
latok  a zár alól azonnal feloldaudók,  ellenkező 
esetben pedig ezen fertőzés  gyanújában álló ál-
latok a jelen rendelet 8. g-ában előirt eljárásnak 
vetendők alá. 

Ha a malleinrekczió alapján kiirtott állatok 
közül a bonczolás alkalmával egyik  sem talál-
tatott takonykórosnak, hanem csupán tanykórra 
gyanúsnak,  ugy a gyanús szerveket, (szervré-
szeket) a budapesti in kir. állatorvosi akadémiá-
hoz a jelen rendelet 7-ik g-ának harmadik 
bekezdése értelmében még abban az esetben 
is fel  kell küldeni, habár a tulajdonos felülvizs-
gálatot nem kiváu, avagy az állami állatorvosi 
és a hatósági állatorvos között nézeteltérés nem 
forog  fenn.  Ez esetben csak az állatorvosi aka-
démia által megállapitott kórisméhez képest fog 
az eljáró hatóság az óvintézkedések további fen-
tartása vagy halályou kivül helyezéBe iránt vala-
mint a kártalanítás tekintetében határozni. 

A kór eredetének nyomozása és a fel-
vételi jegyzőkönyv. 

4. A takony kór, vagy ezeu betegség gya-
nújának megállapítása után az eljáró hatóság 
erről az illető  községben  levő,  vagy ahhoz 
legköelebb  eső  közös hadseregbeli és honvéd-
huszár-parancsnokságot, illetve méneaintézetet vagy 
ménteleposztályt, annak felemlítése  mellett, hogy 
tartásra kiadott katonai kincstári lovak, avagy 
bérbeadott állami mének az illető községben van-
nak-e, azonnal értesíti, egyúttal ac 1888. évi 
40,009 számú rendelet 124. §a értelmébeu ki-
váut eljárást foganatosítja  és az ott előirt felvé-
teli jegyzőkönyvet készíti el. 

Az eljárás foganatosításánál  goudos kutatást 
kell tartani annak kinyomozása czéljából, hogy 
azon idó óta, a mely időpontra a betegségnek 
a fertőzött  helyre történt behurczolása valószínű-
séggel feltételezhető,  a beteg vagy gyanús állattal 
közös istállóban, udvarban vagy legelőn volt lovak 
(szamarak, öszvérek) nem kerültek e forgalomba, 
melyek az oknál fogva  a fertőzés  tovább terjesz-
tői lehettek; és ha igen: lehetőleg kiderítendő 
az, hogy hová jutottak ezen állatok. 

Ha ezt kinyomozni sikerül, ugy mindezen 
állatok valamint azon lovak (szamarak, őszvérek), 
melyek azokkal közös istállóban, udvarban vagy 
legelón voltak, vagy bármi más módon közvet-
lenül érintkeztek, körös vályúból (csöbörből) Ittak 
a aetáni befertózés  szempontjából alaposan meg-
vizsgálandók, illetőleg a mennyiben ezen állatok 
valamely más I. fokú  hatóság hatásköréhez tar-
tozó területre szállíttattak volna, ez iránt ai ille-
tékes I, fokú  hatóság haladéktalanul megkere-
sendő. 

Ha az eljárás foganatosításánál  az derül ki, 
hogy a beteg vagy gyaoua állat más közaég ha-
tárából származik s betegsége  már abban a köz-
bégben való tartózkodása  alkalmával  fenn-
állott,  ugy az eljáró hatóság gondoskodni tartózik 
az iránt is, hogy a származási helyen levő mind-
azon lovak (szamarak, dBzvérek) gondosan meg-
vizsgáltassanak és őrizet alá vétessenek, melyek 
a beteg vagy gyanús állattal ott közös istállóban 
udvarban vagy legelőn voltak, avagy bármi más 
módon küzvetlenfil  érintkeztek, illetőleg bogy 
ezen ozélból ai Illetékes I. fokú  hatóság haladék-
talanul megkerestessék. 

(Folyt. kSv.) 
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t e r e s s s á n d o r dr , 
•Oi Isii Bm 

orvosi rendelője és fogorvosi  nitlterme 
CsUc-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmüvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
Egy 3—4 osztályt végzett flu 

tanulónak felvétetik  Meskó Jakab 
kereskedésébe Cs.-Madéfalván. 

Gyergyó-Szentmiklóson a Csiki-
utozában levő 

„Fehére-szállodámat 
italmérés! engedélylyel egy, vagy több 
évre haszonbérbe adom. 

Teijedelmes szekérszinnel el van látva 
én egyedali élénk szálloda azon utczában. 

Értekezhetni Cziffra  Mihálynál. 8z. 575—809. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásá-

ban Csik Kozmás és Lázárfal  va községek-
ből alakított s 2133 lelket számláló kör-
jegyzői körben rendszeresített körjegyzői 
állásra újból pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 1., 400 frt  fizetés, 
2.. 50 frt  lakbér, 3. 25 frt  irodai. 4. 25 
faáltalány,  5. 10 irt kttldöncz dij és 6., 
a magánmunkálatnkért szabályrendelctileg 
megállapított dijak szedése. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I 
t.-cz. 6 § ában előirt képesítést igazoló s 
eddigi szolgálatukat és feltüntető  okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérésüket hoz-
zám folyó  évi márczius hó 2-áig any-
nyival inkább adják be, mivel a később 
beérkezők figyelembe  nem vétetnek. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabirája 
Cs.-Szt-mártonon, 1899. febr.  hó 7-én. 

1 - 3 
Bartalis Ágost, 

füszolgubiró. 
Sz. 5357/98. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai bír. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság hözhírré teszi, hogy Todor Ignácz 
hagyatékos végrehajtatónak Kovács Imre és 
Jakab Márton végrehajtást szenvedők elleni 60 
frt  tüke követelés s jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csik-szeredai kir. törvényszék területén 
lévő Csik-Göröcsfalva  község határán fekvő  csik-
göröcsfalvi  87 sz. tljkvben. Jakab István tulaj-
donát képező A f  27. rend 185/,., 186. hrsz. 
és a 927. sz. tljkvben Jakab András tulajdonát 
képező 185/,. brsz. 160 frt  kikiáltási árban, a 
Jakab István tulajdonát képezd göröcsfalvi  87. 
sz. tljkvben A f-  725. hrsz. 24 fit,  735. brsz. 
20 frt.  745. hrsz. 7 fi  t, 1327. brsz. 3 fit,  1469. 
hrsz. 6 frt,  1550. hrsz. 1 frt,  1608. brsz. 2 frt, 
1849. brsz. 3 frt,  1871. brsz. 2 frt,  2213., 2214. 
hrsz. 23 frt,  2219/5. brsz. 13 frt,  2282/,. brsz. 
5 frt  kikiáltási árban, úgyszintén ezen végrehaj-
tást szenvedő, valamint Jakab András tulajdonát 
képező és a 87. sz. lljkvben. A y 3177/,. illetve 
a 927. sz. tljkvben. A f  3177 ,. brsz. ingatlan 
8 frt  kikiáltási árban, Jakab Imre tulajdonát 
képező s a göröcsfalvi  925. sz. tljkvben foglalt 
A f  992. hrsz. 12 fi  t, 1770 brsz. 2 frt,  1891. hi s/. 
2 frt,  1924. brsz. 3 frt  2221/,. hrsz. 33 frt 
kikáltási árban, Zöld Lajosné szül. Jakab Te-
rézia tulajdonát képező göröcsfalvi  926. száin 
tljkvben foglalt  A-f  1336. brsz. 5 frt.  1617. 
brsz. 3 frt.  kikiáltási árban s végül a Kovács 
József  (Imréé) tulajdonát képező göröcsfalvi 
91. sz. tljkvben foglalt  A f  444/s. hrsz. 12 frt, 
698., 699. brsz. 8 frt,  1722. hrsz. 2 fit,  1725. 
1771. brszám 1 frt,  2624 ,. hrsz. 1 frt,  3010. 
brsz. 29 frt,  3157. hrsz. 4 frt  kikiáltási árban 
elrendelte, és bogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1889. é v i m á r c z i u s hó 31-ik 
napján d. e. 9 órakor Csik-Göröcsfalva  köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésena 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-

mal számitottés és az 1881. évi decz. hó 1-én 
3333. sz. alatt kelt m. kir. igazságügyiminisz-
teri rendelet H §-ában kijelölt óva-dékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 
1801, LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánat-
pénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatui 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság. 
Kelt Csik-Szeredán, 1898. évi november 

hó 4-ik napján. 
Gecző Béla, 
kir. törv. biró. 

Sz. 493/-1899. 
tkkvl. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság 

mint telekkönyvi hatóság kOzhirré teszi, hogy 
gyergyó-szentmiklósi Kedves Tamás fleyvéd  sz.-
udvarhelyi Zonda Józsefné  szül. Kedves Emma to-
vábbá Róth Albert gyám által képviselt kiskorú 
Róth Erzsébet és Rétb Katalin kéréseikre, a végre-
hajtási árverés joghatályával biró, önkén: es birói ár-
verést a csik-szeredai kir. torvényszék (s gyergyó-
sztmiklósi jbiróság) területén lévő, Gyergyószt.-
miklós és Tekerőpatak községek halárán fekvő, 
a gyergvó-Hzentmiklósi 335. sz. tjkben foglalt 
1086.. 1089.. 1090., 1097., 1110., 1103., 1092. 
1093., 1095., 1100., 110*., 1101/, , 1106',. 1091. 
1096., 1098.. 1099., 1102.. 1104., 1094.. 1101/,. 
1106/:. brsz. alatti ingatlanokra 20.000 írtban, 
az 5120 brsz. alatti ingatlanra 240 írtban, 
5276., 5277., 5281., 5282., 5278., 3279., 5280. 
brsz. alatti ingatlanokra 600 írtban, 7976. hrsz. 
alatti ingatlanra 250 írtban, 10072. brszám 
alatti ingatlanra 60 frtban.  100:8. hrsz. alatti 
ingatlanra 80 frtban,  10110. hrsz. alatti ingat-
lanra 100 írtban, 10118. hrsz. alatti ingatlanra 
200 frtban,  10619. brsz. alatti ingatlanra 180 frt-
ban, 11174.. 11176. brsz. alatti ingatlant ana 400 
frtban,  11856. hrsz alatti ingatlanra 180fitl>an, 
11880., 11882. hrsz. alatti ingatlanra 380 fiiban, 
12112. brsz. alatti ingatlanra 160 frtban, 
13655. „ „ 160 frtban, 
14066., 14067. „ „ „ 1 6 0 frtban, 
25766, 25765. „ „ „ 600 frtban, 
10801., „ „ . 240 frtlmn, 
7743., 7744., 7760. Iirsz. ;i. ingatlanra 3G0 frtban, 
11677., 11712. brsz. alati ingatlanra 3«0 fiiban, 
6857, „ „ 180 frlban, 
11715., 11714. „ „ „ 360 frlban, 
2523. „ „ 1 4 0 fiiban, 
2335., 7336. „ „ 180 frtban, 
az 1021. sz. tjkben foglalt  11716 hrsz. alatt 
ingatlan fejrészére  80 frtban,  az 1722 szám 
tjkben foglalt  32486., 22487. hrsz. a. ingatlan 
telerészére 60 frtban,  a 2240. sz. tjkben fog-
lalt 21926., 21933. brsz. alatti ingatlan -/n ré-
szére 15 frtban,  a tekerőpalaki 1834 sz. tjkben 
foglalt  2209. hrsz. a. ingatlanra 60 frlban,  ezen-
megállnpitott kikiáltási árban elrendelte, és bogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1899. év i 
márczius hó 21-ik napján d. e. 9 órakor 
ezen telekkönyvi bató9ág hivatalos helyiségében 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is, de csak annak, 2°/u-ával 
alább eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az iugat-
lanok becsárának lo°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam 
mai számított és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. szám alatt kell igazságügyminiszteri ren 
delet 8.§-ában kijelölt óvadékképes érlékpapirban 
a kiklfldőtt  kezéhez letenni, avagy az 1881. LX 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyézéről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Gyergyó-Szentmiblós, 1899. évi január 
bó 26-ik napján. 

Páll Venczel, 
1 - 2 kii-, uljbirő. 

Hirdetmény. 
Csik-Csicsó község részéről hirdette-

tik, bogy Csicsó község határán képező 
vadászat 8 évre haszonbérbe adatik folyó 
hó február  26- ikánd.e . 8 órakor. 

Kikiáltási ár 10 frt. 
A bővebb felvilágosirások  a községi 

elöljáróságnál találtainak meg. 
Csik Csicsó, 1899. február  11-én. 

l—l 
Kósa Dénes, 

biró. 

Üzlet áthelyezés! 
Van szerencsém tudatni Csik-Szépviz 

és vidéke t. cz. közönséggel, h"gy z a a A r -
c z l u a £ L Ó 1 - é n 

Szabi-műhelyemet 
Csík-Karc-z fa lváról  Csik-Szépvizre 
helyezem ál. 

Műhelyemben minden időszakra meg-
felelő  finom  és a legújabb divat szerint 
diszmagyar-szabásu, valamint papi- 9 
öltönyöket is tartósan és kellő csínnal • 
s mindenek fölött  jutányosán készítek el. § 

Vidéki megrendeléseket elfogadok,  X 
szokat gyorsan eszkozlfim  s a kiszolgált j 
készítményeimért felelősségei,  vállalok. 5 

Magamat ismételten a t. cz. közönség 
figyelmébe  ajánlva, vagyok 

ii-ljes tisztelettel 
Ferenezy István, 

1 -:) féi-li-s/.iilió. 

116. vb. szám. 
1899." 

Sz. 7396 98. 

H g . 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székely vasu-
tak czéljaira, Csík-Tusnád község határába 
kisajátított, és a kisajátító ni. kir. állam-
vasutak által kiállított kivonatos kisajátí-
tási összeírásban foglalt  ingatlanokra nézve 
az 1881 évi XLI. t.-cz. 26. §-a alapján, 
a kártalanítási eljárást elrendelte, s annak 
foganatosítása  végett határnapul 1 8 9 9 . 
évi április hó 17-ik napjának d. e. 
9 Óráját Csík-Tusnád község házához 
kitűzte, arra a kisajátító nevében a ni. 
kir. államvasutak igazgatóságát, az össze-
írásban ioglalt tulajdonosokat, valamint 
az összes telekkönyvi érdekelteket és az 
esetleges távollévők, vagy ismeretlen tar-
tózkodásnak részére gondnokul kinevezett 
Barta Ignácz, csik-szeredai ügyvédet ki-
nevezte, egyszersmint figyelmezteti  az ér-
dekelteket, hogy a tárgyalásról való ki-
maradás, a kártalanítás tölötti érdemleges 
határozat hozatalát nein gátolja, s hogy 
az egyéni külön értesitésnek elmaradása, 
vagy a tárgyaláson való megjelenés el-
mulasztása miatt, igazolásnak helye nincs. 

A kir törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1898. decz. 31. 

(P. H.) 
Gyárfás  László, s. k. 

elnök. 
Wellman Samu, s. k. 

jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
Aluliit bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik-szeredai kir. törvényszék 1898. 
évi 7839. polg. számú végzése következtében 
dr. Molnár László ügyvéd által képviselt Al-
csiki-bank részvénytársaság javára menasági 
Incze József  és Incze Miklós ellen 150 frt  jár. 
erejéig Ib98. évi deczember hó 23-án fogana-
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
339 frlra  becsült következő ingóságok, u. m : 
lovak, szarvasmarhák, juhok és széna nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szenlm&rtoni kir. 
járásbíróság 1898. évi V. 383/2. számú végzése 
folytán  150 fit  tőkekövetelés, ennek 189S. évi 
julius bó 21-ik napjától járó 6"/0 kamatai, váltó 
dij és eddig összesen 27 frt  57 krban bíróilag 
már megállapított költségek erejéig Cs.-Menaság 
községében ieendő eszközlésére 1899. évi február 
hó 25-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitü-
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
ságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellet, a legtöbbet 
ígérőnek, szükség esetén becsáron alól is el fog-
nak adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  s azokra kie-
légítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t -cz. 120. §. értelmé.hen ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik Szentmártonon, 1899. évi február 
hó 10-ik napján. 

Gondos István, 
kir. l)ir. végn-liajtó. 

Mauthner Ödön-féle  gazda-
sági-, vetemény- és vlr&gmagvak 
kaphatók erede t i csomagolással 
a karczfalvi  gyógyszertárban, 
Hankó Antal gyógyszerésznél. 

1—5 
92. vh. szám. 

1899. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlírt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik-szeredai kir. törvényszék 1898. 
évi 5906. polg. számú végzése következtében 
dr. Molnár László ügyvéd által képviselt Al-
csiki hsnk-részvénytársaság javára menasági 
Incze Károly és Incze Miklós ellen 90 frt  s 
jár. erejéig 1898. évi november hó 10 én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 350 t'vtra becsült következő ingóságok, u. m. : 
6 drb ökör és egy gazdasági szekér nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. jbi-
róság 1898 évv. 298/2 számú végzése folytán  90 frt 
tőkekövetelés, ennek 1898 évi április hó 28 nap-
jától járó r>"h kamatai, és eddig Osssesen 23 frt 
67 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Csik-Menaság község házánál leendő 
eszközlésére 1899. évi február  hó 24-ik napjá-
nak délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX t.-cz. 107. és 108. § a értelmé-
ben készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérő-
nek, szükség esetén becsáron alul is elfognak 
adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jógot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX.t-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt C s i k - S z e n t m á r t o n , 1899. évi 
február  hó 10. napján. 

Gondos István, 
kir. bir. végri'liujtú. 

Sz 137 — 1899. körj . 

Hirdetmény. 
Csik-Karczfalva  község tulajdonát, 

képező, a píaoztéren fekvő,  úgynevezett 
községházának földszinti  része, melynek 
egyik szárnya kereskedésnek, a másik 
vendéglői helyiségnek használható, folyó 
hó 25-én délelőtt 9 órakor alól-
irott községi elöljáróság állal, 5 évi tar-
tamra, nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek bérbe fog  kiadatni. 

Megjegyeztetik, bogy a kereskedés-
nek szánt helyiség lakásul is szolgál, a 
vendéglői helyiség pedig á l l : a földszin-
ten 4 lakószobából, az emeleten egy ven-
dégszobából, terjedelmes udvar-, szekér-
szín- és istálóból. 

Bővebb felvilágosítás  a községi Elöl-
járóságtól szerezhető. 

Csik-Karczfalva,  1899. február  5-én. 

Suba Zsiga, 
körjegyző. 

Bartalis József, 
-.'} biró. 

M a g y a r g y á j t m á n y I M a g y a r g y á i t m á r n y ! 

E E F E C T O 
szabadalmazott gázgyártó készülék 

vl lágitási , flitéai  éa e r 6 ki f e j t é n !  exélobra. 
Neui robban! Neui ár talmas! 

Teljesítmény é6 fogyasztási  meghatározás a m. kir. technológiai muzeum által bizonyítva. 
Fényfok  meghatározás Hahóthi Sándor tanár által bizonyitva. 

" ü j ^ S L z U s z é s z n j L l é l s . 
Mindenhol felállítható,  teljesen veszélytelen, mert a légszesz hideg 

uton állitatik elő. Felügyeletet nem igényel, könnyen kezelhető. 
Nem robban, nem ártalmas. 

Világítási berendezések létesítésére, miuden házban, szállodában, kaszinóban, 
színházban, nyaralóban, fürdőhelyeken,  kastélyokhan, mulatókban, gyárakban, műhelyek-
ben, vendéglők és kávéházakban. 

Gázmotorok utján, ugy műhelyekben ipari gépek hajtására, 
mint gazdaságokban gazdasági gépek, rosták, morzsolok, szecskavágók, 
darálók stb. üzemben tartására a legjobb és legolosóbb erő. 

Egy 83 gyertyafényű  láng mintegy l'/s krba kerül. Egy óra lóerő 5 krba jön. 
Eddig már számos „Perfeotor"  berendezés működik az országban 

világító és erő czélokra, melyekről elismerő levelek felett  rendelkezünk. 
Petroleum és benzin motórokat olcsón átalakítunk gázunkhoz. 

Részletes ismertető leírások, valamint költségvetések bérmentve és díjmentesen. 
4 Mauthner Adolf  és Társai 

B u d a p e s t , V., A r a n y J á n o s - u t c z a 3 . 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdouos és kiadó űyörgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 


