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* 

Igazságügyi palota. 
Csak nem régen történt, hogy a 

törvényszéki épületben egyik törvény-
biró szobájának mennyezetéről több 
tţjjnyi vastagságú, meglehetős nagy ki-
teijedésQ vakolat esett le. Szerencsére 
a szob&ban nem volt senki; de, ha vé-
letlenQl jelen van, elképzelhetjük, tninó 
szerencsétlenség történhetik. 

Eddig csak arról panaszkodtunk, 
hogy a törvényszék helyiségei szűkek, 
rondák, piszkosak s egészségtelenek. 
Ma már hozzá tehetjük, hogy életve-
szélyesek, mert ki felel  arról, hogy 
ugyanazon eset, a mi ma X. biró szo-
bijában történt, nem fog-e  holnap Y. 
biró szobájában is megtörténni ? 

Általános az óha\j mindenfelé  a me-
gyében, hogy egy, a törvénykezés mél-
tóságának megfelelő  igazságügyi palota 
emeltessék. S ezen általános óhaj utat 
tört végre az illetékes körök lelkéhez 
is, s a mi eddig csak pium desiderium 
volt, formális  indítvány alakjában fog  a 
folyó  9-én tartandó tavaszi törvényha-
tósági közgyűlés elébe terjesztetni. 

A század jelszava a huroanismus. 
Ezen jelszó nevében követelünk — s lát-
juk is napról-napra emelkedni — egész-
séges börtönöket, jó táplálékot a rabok-
nak, követelünk menedékkázat, árva-
házat s ily hangzatos óriási jelszavak 
között megfeledkezni  látszunk arról, a 
mi mindnyájunknak életszükségletét ké-
pezi, a mi már nemcsak a humaniz-
mus, az emberszeretet követelménye, 
megfeledkezni  látszunk, hogy tisztessé-
ges hajlékot emeljünk a nemzet nap-

számosai, a máskülönben is nagyon sze-
rényen dotált állami hivatalnokoknak, a 
bíróságnak s ezzel egyetemben a jog-
kereső közönségnek. 

Mindenütt látjuk országszerte fel-
épülni a szebbnél-szebb igazságügyi 
palotákat, hol a bírósági hivatalokat 
egyesitik, csak mi, szegény csikiak vol-
tunk eddig teljesen elhagyatva, s nyo-
morogtunk oly épületekben, a melyek-
hez képest nagyon sok börtön palota-
számba mehet. Pedig ma már a nem-
zetiségi követelmények is hozzájárulnak 
azon kívánalomhoz, hogy a felvetett 
eszme megvalósuljon. Nemsokára életbe 
lép a bűnvádi eljárás terén az esküdt-
széki intézmény, s minthogy az igazság-
ügyi kormány jelenlegi tudós vezetője 
kijelentése szerint Magyarország minden 
törvényszéke részére az esküdt-bíróság 
beállítása kontemplálva van ; már csak 
ezen egyetlen körülmény is követeli 
itten egy uj igazságügyi palota felál-
lítását. 

Olyan bireket is hallottunk, mely 
szerint nem minden törvényszék kapna 
külön esküdtbiróságot, hanem Brassó, 
Háromszék- és Csikmegyét fognák  egy 
esküdtszéki területté egyesíteni. Akár 
geográfiái,  akár bárminő más szempont-
ból tekintjük a brassói, kézdivásárhelyi 
s csíkszeredai törvényszékeket, legalkal-
masabbnak látszik Csik-Szereda az es-
küdtszék befogadására,  mert a magyar 
nemzeti politika nem engedheti meg 
azt, hogy a két székely megye lakos-
sága felett  az ismeretes brassói szász 
esküdtek ítélkezzenek. Ha pedig esküdt-

síólfift  állítanak fel  nálunk, hol fogunk 
neki helyet adni a mostani viszonyok 
között, a mikor még a járásbíróság és 
kir. ügyészség is bérelt házba szorítkozik? 

Ilyen s ehhez hasonló érvekkel tá-
mogatja egy nagyobb kaliberű igazság-
ügyi palota létesítésének szükségessé-
gét a hivatkozott indítvány, hogy ne 
legyenek kénytelenek a törvénybirák 
omladozó, összedőléssel fenyegető  épü-
letekben, hol a gomba virul, osztani az 
igazságot, s ne legyenek kitéve annak, 
hogy évről-évre más és más bérházba 
hurczolkodjanak. 

Bizton hisszük, hogy a közgyűlés-
nek minden egyes tagja csatlakozni fog 
az indítványhoz s objektív vita után 
egyhangúlag fog  meghozatni a határo-
zat, hogy a törvényhatóság egy uj nagy-
szabású igazságügyi palota felálltását 
kérelmezi a magas kormánynál s a fel-
irat átadására a főispán  ur ő méltósá-
gának elnöklete alatt bizottságot küld ki. 

Az eredmény nem lehet kétes. A 
hazafias,  magas lelkületű igazságügymi-
niszter bizonynyal be fogja  látni a me-
gye kívánságának méltányos voltát, s 
nemsokára látjuk majd alapját lerakni 
az oly régen várva várt igazságügyi 
palotának. 

= Ssekely fink  elhelyezése. A szé-
kely fiaknak  iparos p&lyára való elhelyeiéae rö-
vid Idóközökban mindig folyamatban  van. Ipar 
kamaránk állandó és igazán elismerésre méltó 
ügybuzgóságot fejt  ki a téren. Ápr. 26-án ismét 
44 gyermek soroztatott be a vármegyeházánál 
különböző iparos pályákra, a hol jelenvolt as 
iparkamara másod titkára László Gyula ur ia. Az 
elhelyezés elibe igen sok nehézséget gördítenek 
maguk as érdekelt szülök, kik egyik-másik ipar 
ágnak nagyobb fontosságot  tulajdonítván, vagy 

nem akarják gyermekeiket egyc^ Ipaiigakre, «dai. 
vagy olyan nemeket követelnek,melyek kijelölve 
ninosenek, s igy gyermekeiket inkább viassa tart-
ják az elhelyezéstől, hogy sem bele nyugodnának 
bármelyik mesterségre való ki tini tágba. Elég hely-
telen pedig a szülök ebbeli osökönyössöge, mert 
akár melyik iparágat választja ki gyermeke ré-
szére, ason boldogul, ha tanulni és alkalmazkodni 
szeret a flu  éa a mnnkásság és takarékosság ös-
vényéről lenem tér; ellenben egyiken sem él 
meg, ha tunya, rest és munkakerülő lesz. 

A törvényhatósági bizottságnak folyó  évi 
májas hó 9-én délelőtti 9 Arakor a vármegye-
ház tanácskozási termében kezdetét veendő ta-
vaszi rendes közgyűlésének tárgysorozata: 

1. Alispáni félévi  jelentés. 9. Időközben 
szentesítést nyert törvényczikkek. 3. Miniszter-
elnök nr ő nagyméltóságának beköszöntő irata. 
4. Kereskedelmi miniszter arnak hasonló irata. 
5. Perczel Dezsff  volt belügyminiszter mnak ha-
sonló bocsa levele. 6. Belügyminiszter uro&k az 
állategészségügyi alap felhasználása  tárgyában 
kelt leirata. 7. Vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter arnak a helybeli gazd. felső-népiskola 
átalakítására vonatkozó leirata. 8. Ugyanannak 
a legelő-vásárlásra kiadott 5000 frt  jóváhagyá-
sát megtagadd rendelkezése. 9. Földmivelésügyi 
miniszter arnak a tenyészállat vizsgálati dijak 
mérséklését rendelő leirata. 10. Ugyanannak az 
189B. évi II. U-czikk értelmében létesítendő 
községi segélyalapokra vonatkoző rendelete és 
az annak alapján készített szabályrendelet ter-
vezet. 11. Pénzügyminiszter arnak az adó fel-
szőllamlási bizottsági tagok megválasztását ren-
delő leirata. 12, A közigazgatási bizottság éves 
jelentése. 13. Ugyanannak átirata a Oyörffy 
Ignácz elhalt közig, bizottsági tag helyének 
betöltése iránt. 14. A megyei iskolaszék jegy-
zőkönyve. 15. A megyei igazoló választmány 
jelentése a törv. bizottság virilis és választott 
tagjai névjegyzékének jogerőre emelkedéséről. 
16. A megyei gazd. egyesület előterjesztése a 
kir. törvényszéki tirák számának a birtokren-
dezés érdekében leendő szaporítása iránt. 17 

Â „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJÁ. 
Szeredai kutyaélet. 

L Felvonás. 
Flock:  A jövő század elsó napjával 

Uj élet virradjon reánk; 
Ne bánjon velünk mint kutyával 
Az emberi orangutáng. 
Mivel legokosabb én vagyok 
Majd kutyagyülést összehívok, 
És mondja ki a kutyajour 
Hogy a kutya is már úr, 
Halló ti vizslák, halló kopók 
Ti kuvaszok és kis tacskók 
Szóval minden mi él és eb 
Vasárnap este jöjjetek: 
A vár melletti tisztásra 
Egy barátságos ugatásra. 
(Hangosan ásít.) így! hisz különben Sze-

redában 
Meghal az állat unalmában. 
Okos állat itt unatkozik 
Akkár .mit" vagy „ohne Musik." 

IL Felvonás. 
(Népes kntysgyOlés, középen síik, asztal.) 

Flock:  Üdvözlöm az urakat és hölgyeket 
Szívből 'köszönöm hogy eljöttek. 
A gyűlés tárgya röviden ugatva 
VirridtyB reánk a ssabadság hajnala. 

Mind:  (Lelkesülten.) Éljen a szabadság! 
Mjrlord:  Miféle  étel ez? 
Flock:  Először is elnököt válaszszatok 
(Szerényen.) Ha az én lennék, ugy helyt állok, 
Mert gazdám szerint én legokosabb vagyok. 
A többi: (Mind egyszerre.) Ez ellen protestálok 
Oazdám szerint legokosabb én vagyok. 
Egy bang: Válaszszunk korelnököt! 
Flock:  (gúnyosan) Korelnöknek Muckit ajánlom. 
Mucki;  (sirtett önérzettel) Kikérem galambom, 

Ifjú  erőmről van bizonyságom. 
(Ladyre sandít, lady lesüti szemeit és elpirul.) 

Lord:  Az elnök pártatlan legyen 
E tekintetben azt hiszem 
Felül nem mul senkisem. 

A többi: Igaz bizony, oly semleges 
Mint Lord és Pick egyikünk se lesz. 

(Lordot elnöknek, Picket jegyzőnek választják mog.) 
Egy bang: De uraim az a bökkenő, 

Hogy tud-e irni a jegyző ? 
Pick:  A betűket bár nem tudom 

De azért majd csak leirom. 
Lord:  (egy h «<••«! mim ugrással az asztalra ugrik.) 

Elnöki helyemet elfoglalom 
A gyűlést megnyitom. 
(Felkiáltások: éljen a lordmajor!) 

Pick:  (sngva) A székre kussolj bamba 
Még szégyent hozol családunkra. 

(Lord a szikre 01.) 
Elsőnek Flock jelentkezett szólásra. 

Flock:  Uraim és hölgyeim ide hallgassatok 
Remegő szavaimon Íme okuljatok. 

Ősidőktől fogva  szomorú a sorsunk, 
Az ember oldalán rabként kullogunk. 
Nem vagyunk önállók, nem vagyunk 

szabadok 
Örök rabságra kárhoztatva vagyunk. 
Én mint hét gyermek neveletlen apja, 
És mint arisztokratikus tanult angol 

vizola . 
Lord  és Pick:  Kérem csak szerényen 

Igaz tudósok vagyunk csak mi ketten. 
Flock:  Eh I német szóba tud 
Lord:  A szót megvonnom! am Platz, kuss ! 
Zaips:  Éljen Flock 1 
Lord:  Az urat is rendre utasítom I 
Flock:  (kineveti) Hisz ez hölgy tisztelt elnök 

uram. 
Lord:  Hát én azt honnét szagoljam ? 

Ruházatunk analog 
A tévedés kutyadolog. 
De uraim a szent czél nevében instállom 
Folytassuk a gylllést Ünnepélyes hangon. 

Ficzkó:  (kivQlríl.) 
Szép is vagyok, Jó is vagyok, 
Csak egy kicsit hamis vagyok. 

Mjrlord:  Éljen Ficzkó. 
Ficzkó:  Részeg vagyok rózsám mint a csap, 

Nem aludtam 3 éjjel 3 nap, 
Haza mennék, jq de megvernek . . . 

Ifylord:  E(j huj dáridó, 
A ficzkó  feje  az a Jó. 

A Csillagban étkezem, 
Egyéb nem kell semmi sem. 

(A farkát  megakarván fogni,  körben locoe, miközben 
kidobják.) 

Lord:  Ficzkó urat udvariasan felkérem, 
Hogy takarodjék ki innen. 

Ficzkó  : Lőttek ! te geleszta ! Szerényen lefek-
szik és elalszik.) 

Első  kopó: A kopók nevében 
Ez indítványt teszem: 
A mészárosok felszólittassanak, 
A húshoz több csontot adjanak ; 
Mert kevés a csont és sok a hús, 
Az atyafiság  azért bús. (Hclyesiá 

morgás, nyálcsorgás.) 
2. Kopó:  Sok az eszkimó, kevés a fóka! 
3. Kopó:  Kevés a nyúl és sok a róka! 
Ficzkó:  (felébred)  Hol vagyok V (az órára néz) 

Jaj Istenem, mily könnyelműség, 
Marsch a hivatalba, hiv a kötelesség ! 
Ha a hivatalos órát elmulasztanám 
Csunyául elrakna rendszerető gazdám. 

Flock:  Ej, huj nem bánom! 
A puliszkát ugy is megkapom. 
Nem megyek a hivatalba, 
Inkább megyek kuvasz bálba, 
Gyere velem Castor pajtás. 

Castor: Ah I megyek I 
Ficzkó:  (Castorhoz szigorúan) Velem jött hiva-

talba. (Castor busán FiczkóvaJ el.) 
Lord:  A gyűlést mára bezárom. 

Xiapunlc m a i n u « E f é l l - v  a a . « l l * ] E l e t - v a m L t Ó l V » . 
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Főispán nr 5 méltóságának átirata a Székely 
Nemzeti Mozenm építésére az elnökség által 
kért hozzájárulás tárgyában. 18. Ugyancsak 6 
méltóságának a Székely-ipar alap segélyezése 
tárgyában. 19. Alispáni nrnak jelentése a kor-
ház-bizottság tagjainak szaporításáról ; a Szék-
ház eskűdbirósági czélokra való átengedéséről; 
a fűrdöbiztosok  kijelöléséről, a községi (köz-
dűlő) ntakról; a „Csíki Lapoku-nak a közér-
dek B rendeletek közléseért adandó átalányról; 
a nevelési pénztár ajtajának megrongálásáról; 
a törvényhatósági ntak épitési, kezelési és fen-
tartási költségeiről és azok elszámolásáról ; a 
havasi javak mait évi zárszámadásáról. 20. A 
házipénztár mnlt évi zárszámadása. 21. A me-
gyei árvaszék előterjesztése a megye részére 
vásárolt árva-birtokokról szóló szerződés meg-
erősítése tárgyában. 22. A havasi javak igaz-
gatójának előterjesztései: Mucsenik Péter erdő-
szolga végkielégítéséről; a Haragos-havasban 
elfoglalt  birtok terület visszavételéről és a Bé-
kás község által elfoglalt  terület körülhatáro-
lásáról. 93. A felcsiki  főszolgabíró  előterjesztése 
a gyimesre kirendelt szolgabíró részére iroda-
álalány kieszközléséért. 24. Erdélyi püspök nr-
nak és a képezdei igazgatónak a somlyói tanító 
képezde segélyezését megköszönő iratai. 25. Az 
errt. kárpát egyesület segély iránti kérése. 26. 
Dr. Szadrczky Lajos egyet, tanárnak a megye 
monographiája megírása tárgyában kelt értesí-
tése. 27. A tövénybatóságnkkal folytatolt  leve-
zések. 28. Az üresedésben levő nevelési pénz-
tárnoki és az újonnan rendszeresített szolgabírói 
állásoknak választás ntjáni betöltése. 29. A 
községek megvizsgált Bzámadásai. 30. Egyéb 
községi ügyek. 

I. Szerdavárosban a busszemle- és vágó-
híd dijakat kezelő állatorvos díjazása; II. a 
tölgyesi járás községeinek ujabb jegyzői csopor-
tokba osztása; III. a gyergyói járásban : a) 
Szentmiklóson: elöljárósági tagok segélyezése; 
ingatlanok eladása és vétele; haszonbér és fo-
gyasztási illetékek elengedése; templom festési 
és aranyozási költségek elválalása; b) Szár-
hegyen : napi fnvar  és jutalomdijak és segély 
megszavazása; faültetési  és kezelési költségek 
kiutalása és erdővásárra vonátkozó egyezség 
elfogadása;  c) Ditróban ; iskolaépítés ; d) Ki-
lyénfalván  birtokeladása. IV. A k.-alcsiki járás-
ban : a) Csatószegen kepevállság engedélyezése, 
tanítói javadalom kártalanítása, vágtéri fa  fel-
osztás elleni felebbezés:  b) Szenlsimonon ha-
szonbér elengedés; 

c) K.-njfalun  törzsvagyon visszatérítés ; d) 
Szentgyörgyön bíró fizetés  emelés; e) Szentmár-
tonon haszonbér elengedés, Szentmárton —Cseke-
falván  basszék berbeadás; Csekefalván  : a tíze-
sek birtokainak visszaengedése; f)  Bánkfalván  : 
a kötelékbe való felvételről  szóló dij szabály-
rendelet modosítása. V. a felcsiki  járásban ; a) 
Csobollalván birtokvétel; b) Jenöfalván  erdő 
vételár elengedés ; c) Taploczán jegyzői javadal-
mazás alább szállítása; d) Borzsován: haszon-
bér elengedése, szabadkézből való bérbeadása 
és tenyész állatok tartásra adása ellen benyúj-
tott felebbezések  ; e) Zsögödön segédjegyző vá-
lasztás elleni felebbezés  ; f)  Csicsón erdőeladás ; 
g) Szentmihály, Szépviz, Szentmiklós, Borzsovs, 
Delne, Pálfalva,  Csomortán, Csobotfaiva  és Vár-
dotfalva  községek uj csoportokba való beosztása 
g) GyimeBközép- és felsőlok  községeknek egye-
Bilése. 31. UagánoFok kérvényei u. m. özv. Györfty 
Ignácznénak végkielégítésért; a Csikmegyeier-
dőrészvénytársaságnak erdő kihasználási és töb-
beknek a szalmafödél  lehányási határidejének 
meghosszabbításáért benyújtott kérelme. 32. Dr. 
Fejér Antal biz. tag önálló indítványa az igaz-
ságügyi palota építése tárgyában. 

Végül a közgyűlésig még beadandó indít-
ványok és más halasztást nem lürfi  ügyek, 

A „Tasitól Háza" és a csitmeeei tanítót 
(Felolvastatott az ált. tanítótestület gyergyói kSré-

nek a gyUléscn.) 

Az ember lelkében sokszor felujulnak  egyes 
szép emlékek. Mint gyermek egykor elragadta-
tással néztem valami újságban azt a képet, 
mely a Nemzeti Színház építését ábrázolta. A 
mi elbűvölte gyermeki lelkemet sz volt, hogy 
uri férfiak  és nő hordták az épélethez a követ 
és homokot Mint valami szent templom állott 
képzeletem eUStt az az épület, melyea az uri 
nép dolgozott. 

A gyermek elragadtatása örök, mint az 
érezbe vésett betű; lelkesedése tiszta, mint as 
ágból hulló harmat. 

Ezt az elragadtatást és lelkesedést érzem 
most is j s a régi bűbájos kép jelenik meg előt-
tem most is, midőu a „Tanítók Házára" gondolok. 
S a mi elbűvöl, elragad az, hogy a tanítók fil-
léreik összegyűjtése által mintegy önmaguk hord-
ják az épülethez a köveket s homokot. 

Hitem, reményem, szeretetem tapadt e ma-
gasztos eszméhez, melyet most még egyes lel-
kes kezdeményezők hangoztatnak, de mint a 
visszhang ismétlődni fog  minden tanító ajakán. 

Mikor a< 1848. országgyűlés megszavazta 
az önvédelmi harcz költségvetését, Kossuth La-
jos igy szólt: „Leborulok, nemzetem, nagyságod 
előtt." A Tnnitók Házának kezdeményezői szin-
tén el fogják  mondani: „Leborulok, magyar ta-
nítóság. nagyságod előtt, hogy önvédelmedre 
ily nagyszerű alkotást hoztál létre." 

Szép poézis van az eszmében, mert a ta-
nítók dicsőségéről szól oly bűbájos nyelven'kogy 
lehetetlennek gondoljuk, hogy akadna egyitlen 
tanító, kit ne gyönyörködtetne s elhatározásra 
ne birna. 

A „Tanilók Háza" a mi dicsőségünk temp-
loma lesz, melyben egy szép, magasztos eszme, 
az ultár; égő gyertyája a tanítóság örök lel-
kesedése ; az oltáron az áldozat a kartárs) sze-
retet; imája a tanítók gyermekeinek hálazso-
lozsmája lesz. 

A tanítók fiaiból,  kik szegény, munkás 
körben nőnek fel,  a tudományos pályák sok 
hasznos munkást nyernének, ha részesülhetnek 
a felsőbb  kiképeztetésekben, melyekből eddig a 
szegénység kizárta őket. 

Ez a közös sors érlelte meg az forró  kí-
vánságot, hogy a tanítók gyermekeinek háza 
legyen egyelőre Budapesten, melyben azok kik 
a tudomány egyetemen, vagy más fő-  és szak-
iskolákban tanulnak, olcsó, esetleg ingyen ellá-
tást, családias felügyeletet  találjanak. Az anyagi 
segítség mellett föllelik  azt az erkölcsi hasznot 
is, hogy az internátus felügyelete  megóvja őket 
a nagy város árnyoldalától. 

De nem is szükséges az intézmény szük-
ségességét fejtegetni;  czélja be van irva min-
den tanító 9zivébe, arczának redőibe; baszna 
be van írva meggyőződésünkbe; tehát csakis 
a megvalósítás kell bennünket foglalkoztasson. 

A „Néptanítók Lapja" s más lapok utján 
a megvalósításnak többféle  tervét ismerjük. Kü-
lönböző módozatokat ajánlottak a pénzgyüjtésre, 
sőt már gyűjtöttek is, továbbá kérvényezéssel. 
már gyakorlati^lépéseket is tettek a megválósi-
tás felé.  Van nézeteltérés is; többen először a 
tanítók flai  részére internálásokat óhajtanának 
a középiskolák mellé. De e törekvés a „Tanítók 
Háza" mozgalmát eltérítené határozott irányától. 
A közoktatásügyi miniszter ur ő nagyméltósága 
kifejezést  adott annak, hogy a tanítók gyerme-
kednek a középiskolai oktatását előmozdítja, s 
az állami iskolákban már eddig Í9 részesülnek 
kedvezményekben. 

A Közoktatásügyi minisztériumból szeretet 
melege sugárzik reánk s dr. Wlassics Gyula ö 
nagyméltóságától bizton remélhetjük, hogy a 
tanilóapa a 8 osztályon keresztül megbírja a 
költséget, Az igazi nehézség az egyetemnél kez-
dődik s itt kell a legnagyobb segítség a mit 
;a „Tanítók Háza" intézménye akar nyqjtani 
Az egyetemi költség még csekélyebb részében 
sem jut a szűkre szabott tanítói fizetésből,  s 
ha a tanító fia  a 8 osztályon keresztül is küz-
dötte magát, igen sok esetben ekkor bukkan 
legyőzhetetlen akadályukra s a különben derék, 
jó tanuló minden határozott tehetsége mellett 
is kénytelen valamely irnoki álláshoz folyamodni. 
Vagy ha fel  is jut az egyetemre, idejét, erejét 
az életfenntartás  annyira leköti, hogy a sikeres 
kiképzés rá nézve lehetetlen. 

Teret és módot kell nyújtani a hivatott 
tehetségeknek: ezt parancsolja a bumánizmus. 

Vannak olyanok is, kik Tanitók Házát 
egyszerre Budapesten és Kolozsvárt is akarnak. 
Ez helyes és fldvö«,  de lesz-e annyi erőnk, 
hogy mind a keltőt egyszerre létesíthessük ? 

Azért első sorban a fővárosban  kell meg-
alapítanunk ; itt feltalálhatunk  minden iskolát: 
de ha a fővárosi  biztosítva lesz, akkor Kolozs-
vár felé  is fordíthatjuk  figyelműnket. 

A Magyarországi Tanitók Országos Bizott-
sága tavaszi gyűlésén szintén állást foglalt  a 
a kérdésben s határozatai löbbekben a követ-
kezik. 

A „Tanítók Háza" három részből álljon. 
Egyik az Eötvös-Intézet, a tanulók otthona; 
második a könyvtári rész és a gyüléshelyiség; 
harmadik a vendéglői helyiség (kaszinó kizárá-
sával) agy pár vendégszobával lenne. 

E beosztásnál — szerintem — hangsúlyoz-
nunk kell, hogy teljesen elegendő lenne a két 
első rész; a gyűlésterem, a vendéglő elmaradhat; 
sőt a bennlakó tannlók egyelmi szempontjából 
vendéglöt nem is kellene megengedni; hanem 
minden hely az internátus czélfait  s a paeda-
gogiai könyvtárt szolgálja. 

Pénzforrisokul  kijelöli a gyűlés: 1. A ta-
nítóegyesületek gyűjtését, a 10 frtos  részvény-
jegyekkel kiegészítve. 2. Alkalmas telket nyerni 
a fővárostól  vagy a kormánytól. 3. Jótékony 
államsorsjátékból való részesedést. 4. Segélyt a 
kormánytól. 

Kétségünk nem lehet sz iránt, bogy se-
gítséget fogunk  nyerni; de igazuk van azoknak, 
kik azt mondják, miszerint az alapgondolat az 
legyen, hogy a „Tanitók Házát a magyar tani-
ság egyetértése, kartársi szeietete és áldozat 
készség» hozza létre. 

Minden szem első sorban tehát a tanitók 
felé  fordnl;  az erőgyűjtésnek első és legbizlo-
sab forrását  a kartársi szeret- s egyetértésben 
kell keresnünk és feltalálnunk. 

Azután mondhatjuk majd a kormánynak, 
országgyűlésnek, társadalomnak, megyei és vá-
rosi hatóságoknak : „íme a magyar tanítóság 
a fővárosban  a főiskolákon  tanuló gyermekei 
számára hazat akar építeni, erre a czélra adott 
össze a maga szegénységéből ennyit; de ez nem 
elég; kormány, országgyűlés, hatóságok segít-
setek a magyar tanítóságon. 

Magyarország 27 ezer tanítója 300 egye-
sülettel oly erővel rendelkezik, mely a legszebb 
sikerre jogosít fel. 

Gyújtsa fel  lelkesedésének fáklyáját  min-
den tanítóegyesület; melegítse, világítsa be mind-
egyik a saját körét: az összetartás csodát fog 
művelni. 

Nekünk a csikmegyei tanitók hozzájáru-
lását kell biztosítanunk. 

Csikmegye tanítósága eddig is, a hol a hala-
dásnak, közjónak bármely ere lüktetett, a hol 
valami üdvös ezéltölpezsdttlt; résztvett, táplálta 
szivével, elméjével s filléreivel.  Róla meglehetünk 
győződve, hogy minden egyes tagja buzgó har-
ezosa lesz a tanítóság a magasztos eszméjének ; 
egy része, a ki szükségét érzi, a saját érdeké-
ből ; másik része pedig baráti, kartársi szere-
tetből. 

Első teendőnk volna tehát megyénk négy 
egyesületét e czélra egy közös akczióra egyesíteni. 

A mi körűnk javaslatára általános tanító-
testületünk elnökiége hívja tel a megyei társ-
egyesületeket, hogy még a tavaszi gyűlésen tűz-
zék ki a kérdést és csatlakozzanak a mi javas-
latunk és határozatunkhoz. 

A gyergyói járáskör a maga részéről a 
következüket hozza javaslatba: 

1. A Tanitók Haza felállításának  eszmé-
jét örömmel üdvözli s megvalósítására minden 
lehető áldozatot meghoz. 

2. Az első Tanilók Háza Budapesten le-
gyen, de ha az alap megengedi, a másodikat 
Kolozsvári létesítsék. A Tanitók Házában min-
den hely az internátus czéljait s a paedagogiai 
könyvtárt szolgálja. A növendékek «gyeimére 
való tekintetből vendéglői helyiséget ne rendez-
zenek be. 

3. A csikmegyei általános tanítótestület a 
Tanitók Haza javára a kibocsátandó 10 fitos 
részvényjegyek eladása és adományokból 1000 
frtot  gyűjt össze. A részvéuyjegyek eladását és 
a gyűjtést első sorban a maga körében eszközli. 
Felkéri azonban az egyes községek képviselő-
testületeit is anyagi erejükhöz mért adakozásra. 
A polgárság körében 10 krajezáros szelvények 
eladása által gyűjtést rendez. 

4. A begyült pénzt az elnökség takarék-
pénztárba teszi s a gyűjtések ellenőrző bizott-
ság felügyelete  alatt állanak. 

5. Fölkérendő a megyei tekintetes tör-
vényhatóság, bogy a Budapesten feiállilandó 
Tanitók Házában a csikmegyei nép-, felső  nép-
és polgári iskolai tanitók fiai  részére egy külön 
szoba fenntartásához  megkívánt 1800 frtot  ke-
gyeskedjék a nevelési alapból megszavazni. 

6. Fölkérendő a kir. tanfelügyeld  nr, hogy 
ezen mozgalmat becses pártfogásába  venni és 
sikerét befolyásával  ugy a tanitók körében, mint 
a megyénél előmozdítani méltóztassék. 

7. Az általános tanítótestület tartson ezen 
évben közgyűlést, a melyen ez ügyre nézve vég-
legesen határoz. Addig a választmány készítsen 
egy Javaslat- tervezetet. Ha a megyei tanító-
egyesületek részéről e gyűlés előtt kezdemé-
nyezés nos történnék, indítsa meg a mozgalmat 
as általános tanítótestület; a maga megállapo-

dásait közölje mindegyikkel s kérje fel  a közös' 
öszhangzó akczióra. 

Az eszmét az országos bizottság, sz összes 
tanítóság nevében már magáévá tette s gyakor-
lati megvalósításához az első lépéseket megtette. 
Most már minden magyar tanítónak erkölcsi 
kötelessége a legjobb tehetsége szerint közre-
működni ; ennek sikeréhez van kötve jő hírne-
vűnk ; az eredménytelenség pedig szégyenünkre 
válnék, Ezért nem szsbad egy pillanatra sem 
csüggedni, ha egyelőre sziszifuszi  munkának 
látszik is kitűzött czélunk elérése. Együttes erő-
vel s egymást lelkesítve a legnehezebb követ 
is képesek vagyunk fölfelé  hengeríteni. Ha a 
követ könnyebb visszalökni, de ne feledjük,  bogy 
az ilyent mindenki megveti, a derék munkát 
pedig elismerés koszorúzza. Kedvét ne veszítse 
senki, a nehéz kő végre is föl  kerül a hegyre. 
A ki nincs velünk, ellenünk van ; a ki nem vesz 
részt a munkában, elárulja az ügyet. 

Bennünket, rsikmegyei tanítókat is, a ma-
gyar tanítóságnak közös, magasztos ügye szólít 
munkára. Petőfi  szavai hangzanak füleinkbe: 
„Fel munkára I . . Szégyen reá, ki lomhán vesz-
tegel, dicsőség arra, a ki dolgozik . . Válasz-
szatok most: szégyen vagy dicsőség." 

Vertes Lajos. 

Csitaoenye árváiért 
Három hónappal ezelőtt ezen czim alatt 

ismertettem a „Háromszékvármegyei árvatíu-
szeretetliáz"-at s kérdeztem Csikvármegyét, 
nem lenne-e jc nekünk is egy ilyen. 

Azonban onnan belliiről semmi nesz, 
Beinmi hang. Temetői csend uralg. Néha-néha 
egy-egy fájó  zokogást lehetett hallani egy 300 
esztendő óta hunyó nagy halottért, ki Csik-
vármegyét nagygyá, híressé, virágzóvá, élet-
képessé gazdaságiing és politikailag a többi 
vármegyékkel egy sorba tette. 

Annak sirján kesereg a hálás utókor egy 
darab kőért. 

Szép és magasztos dolog a múltnak em-
lékét megszentelni. Szép és magasztos. Há-
látlan korcs, jövőre érdemetlen náczió az olyan, 
mely ezt nem teszi, de kérdem, ki látott oly 
anyát, ki midőn gyermekeit éhezni és fázni 
látja, hát akkor szUkön kuporgatott garasaiból 
szobrokat és képeket vásárol, teleaggatni vele 
szobája falait? 

Mély tisztelettel hajolok meg a Báthory-
emlék eszméjének szülője előtt, de bocsánatot 
kérek, a jóakaratban is sorrend és tervszerű-
ség kell hogy legyen. 

A kegyeletnek csak örülni lehet, mert 
abban magunkra ismerünk, őseit tisztelő ma-
gyarokra. mert ez keleti vérünkben benne van, 
csakhogy első a kenyér, a kenyér! Azután 
majd a kő. Mert nem szabad a falatot  is meg-
húzni szájunktól csupán azért, hogy bárha dicső 
emlékezetű őseink, nagyjaink emlékköveivel 
szobrosodjunk, mielőtt a vérünkből való vér-
ről, a testünkből való élő testről nem gondos-
kodtunk eléggé. 

A vádat tárgytalanná kell tennünk azzal, 
hogy megmutassuk, miszerint nem alszunk, 
hanem talpon állunk, világot is gyujtottunk: 
az emberszeretet fáklyája  ég kezünkben, mely 
belobogja fényével  a Hargita völgyét, bevilá-
gít a kunyhó és palota ablakon, áthat a keble-
ken, bé a szívbe, oda, hol nz erőnkben való 
hit. a székely testvériségben való szeretet és 
a szép jövőbe vetett reménynek háromszínű, 
piros-fehér-zöld  virágai virulnak. 

Vannak sokan, a kik azt mondják: (én 
is hallottam). Mire való az árvaház Csíknak ? 
Mi szükség van e roppant költséggel létesít-
hető intézményre? De meg kell ezeknek a 
kicsínyhítUeknek mutatni, hogy igenis valói 
igenis kell I 

Azért a mért vannak kishitttek, kik ir-
tóznak a modern kor újításaitól, azért az egész 
házat nem szabad odaengedni a romlásnak, 
veszendőségnek. Néhány képrámát ellehet pusz-
títani s el is kell 1 A rész pusztulása menti 
meg az egészet 

Azonban ezzel nem akarok foglalkozni. 
Előttem csak ez áll: Csikmegyét ott látni a 
többi kulturmegyék sorában. Elpusztítani min 
den akadályt, a mi ellen áll. Félrerugni a szá-
zadok óta megcsontosodott előítéleteket, meg-
mutatni a sziveknek, hogy mi ad több élvet, 
egymást marni, vagy Istennek és Hungáriának 
tetsző dolgot végezni? A hol oly sok nemes 
eszme talált már termékeny talajra, lehetetten, 
hogy ne fogamzék  meg a humanizmus leg-
magasztosabb nyilvánulása: egy árvaház lé-
tesítése. 
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CsBcvánnegye tisztviselők-arának s tör-1 
vényhatóságának hazafias  jóakaratára már ap-
pelláltam s bízom, hogy tavaszi nagygyűlésé-
ben szóba hozza s ha ez idő szerint visszhangra 
még nem találna, azért még nem kell hinni, 
hogy minden elveszett. 

Hat nagyhatalom van Európában. Hete-
dik a sajtó. Kz fogja  kivívni az árvaház esz-
méjének diadalát 

Mert tudják meg, a kik a sajtót csak a kofák 
piaczának tartották, bol a nyilttérben lehet 
egymáshoz vagdalni s szótárból nyalábmódra 
előszedett drasztikus szavakat, hogy ez szent 
és fönséges  versenytér, hol nem a rosznak a 
roszszal, sőt nem is a rosznak a jóval, hanem 
a jónak a jobbal van joga küzdeni. 

Ezen a versenytéren állok küzdelemre 
készen Csikvármegye haladásáért. Jelszavam 
ez: „Győzzön a jobb I* Nem bánom akár a 
másé, akár az enyém. -

Kérdéseimet felállítom: 
1. Van-e szükség Csikmegyében árva-

házra *? 
2. Ha igen, a) elérkezett-e annak ideje, 

hogy létesíttessék ? Ha nem, b) mikor jön el ? 
3. Képes-e arra a megye ? Ha igen: a) 

hogyan ? Ha nem : b) miért nem ? 
4. Mik az első lépések a megvalósítás felé? 
Nyitva a tér kicserélni az objektív esz-

méket ezen kérdéseknél. Mert nem az a fő, 
kinek lesz igazsága, hanem az, hogy az ige 
testté váljon. 

Bálás Béla. 

I R O D A L O M . 
A. Nagyképes V i l á g t ö r t é n e t elsó kötete 

be van fejezve.  A szaktudomány kimondta iá, 
hogy első rangú monka. Helyes volt az auktor 
megválasztása, kitűnőek azon részek, melyek a 
legújabb kutatások óriás anyagát ölelik fel,  Bzé-
pek az illossracziók, élvezetes az előadás módja, 
szóval az egész nagybecsű tudományos mö, 
szépségeinél, vonzó tartalmánál s előadásánál 
fogva  méltó a nagyközönség legnagyobb párto-
lására. Most a 22 és 23 füzet  jelent meg egy-
szerre. Ebben van az index. Szabatos, pontos 
munka. Csak he ezt átlapozzuk, akkor látjuk a 
tartalomjegyzék rövid szavaiból, mily roesegaz-
dag e kötet. As index olyan valami az irodalom-
ban, mint ax ételben a só. Nem is könyv, a 
melyben index nincs, mint a hogy nincs étel só 
nélkül, de magában élvezhetetlen az index, mint 
a si. Ax index modern találmány. A régi, kis 
könyvekhez nem kellett ily .Betűrendes Tárgy-
mutató". A ki valamit keresett, köuyen átlapoz-
hatta az egész könyvet. De ma, a tudományos 
anyag felhalmozódásának  idején lehetetlen az 
embernek mindazt eszében tartani, a mit olva 
sott. De ha betűrendes tárgymutató, név mutató 
van a könyvben, mindenki könyyen eligazodhatik 
benne. Ma már igen kevés tudós meri útjára bo-
csájtani müvét index nélkül, azzal az elbizottaág-
teljes elvvel hogy : .Vagy olvasnák el az egé-
szet, vagy a kezükbe se vegyék !" Nem ugy van 
az. Az indel nem azok számára készül, a kik 
nem akarják elolvasni a könyvet, hanem azoknak, 
a kik elolvasták s máskor is hasznát akarják 
venni. Póképen a történelmi munkáknál nélkülöz-
hetetlen. Különben e füzetek  sincsenek képek 
nélkül. Négy pompás műmelléklet diBiili, köztük 
egy kivválóan érdekes, színes .képfaragó  mübely 
Egyiptomban*, mely az egyiptomi szobrok készí-
tési módjait mutatja. A Nagy Képes Világtörté-
net 12 kötetben jelenik meg. Szerkesztője Mar-
eşali Henrik, egyetemi tanár. Az első kötet a 
kelet ókori nepeinek a története. Egy kötet ára 
disskötésben 8 frt  Megjelen füzetekben  is. Min-
den héten egy füzet,  á 30 tr . Kapható s kiadó 
Révai Testvérek írod. Int. Részvénytársaság könyv-
kereskedésében, (Bpest Üllól-ut 18.) B minden 
hasai könyvkereskedésben. 

i u r ü f i T . 
Meghívó. 

A csikmegyei  általános  tanitó-egyesület 
esiki  kőre  Csik-VacBárcsin  a községi  isko-
lánál  folyó  éri május 13-án gyűlést  tart, 
melyre • kör  tagjait  és tanügybarátokat 

tisztelettel  meghívjuk. 

• X t t x v y a o r o z a t : 
D, e 8—9 ériig gyak. tanítást tart Dobos 

Délien helybeli tanító, 9 érakor a gyűlés megkez-
detik. 

1. Elnöki megnyitó. 
2. A mait gyűlés jkőnyvének felolvasása  és 

hitelesítése , . . . . . . . . 
». Vitatétel: A pedagógiai büntetésekről, 

előadja Csibertics Imre. 

4, As alapszabályokhoz készített ügyrend 
tárgyalása. 

6. Paulini Károly Abc éa olvasókönyvvét 
ismerteti Lakatos Mihályné. 

(I. Felolvasást tart Székely Károly. 
7. A gyaic. tanítás meghirálása. 
8. Indítványok. 
9. Kimaradások igazolása. 
10- A jövő gyűlés helye, ideje és tárgy-

sorozatának megállapítása. 
Tagok tagsági dijaik befizetésére  felkérotnek. 
Csik-Szereda, 

Lakatos  Mihály, 
elnök. 

1890. április hó 20-án. 
László Péter, 

jegyzi. 

Pár ssó pedagógiai büntetésekről. 
A szép, igaz és jó eszméi azok az esz-

mék, melyeket a gyermek a szülőiháznál, a 
schola materná-ban, az első iskolában megismer, 
vagy legalább is azokról fogalmat  szerez. Ezen 
eszmékről, a hamanus eszmék alapjáról már 
fogalma  van a kisgyermeknek, mikor kilép a 
schola matei'Dáböl s palatáblával s abéczés 
könyvvel táskájában megjelenik az iskolában, 
hogy ott a (adományok elemeit elsajátítsa s a 
magasabb tanulmányokra magát előkészítse. Ér-
telme ekkor már keresi az igazat, akarata tö-
rekszik a jóra, kedélye és fantáziája  a szépet 
fürkészi,  azt a szépet, mely a vallás testvére, 
a művészetek összege, a népek általános neve-
lője, s a mely mindenkinek minden körülmények 
közt tetszik. 

A dal, a köny, a mosoly visszhangra talál 
már a kis gyermek szivében is, és a természet 
szépségei lassankint, a mint értelme fejlődik, 
mint feslö  rózsabimbó, nyilnak ki előtte, elhagyva 
leszorítva illetve folyton  ritkítva azt a sűrű kö-
döt, ezt a beburkoló csészelevelet, mely ellödte 
őket, mutatják pártáikat a szépet a jóval s a 
jót az igazzal. Felkél a gyermekben a szanyadó 
ézstaetikai érzés s lassankint megjelenik a mű-
vészetek iránti hajlam, s előtérbe lép az a In-
dal, kogy a szép, a jó és az igaz alkotják az 
emberiség közös javát, az időről időre maradó, 
nemzetségről nemzetségre szállö, gyönyörköd-
tetve, megnyugtató, eszmei kielégítést nynjtó 
különböző művészeteket. 

Ezek az eszmék, teremtik meg a fejlődő 
emberben az isteneszmét az erkölcsiség eszmé-
jével együtt, melyekből származnak azon erkölcsi 
erők, melyek az élet tartamán, a beléleten 
irányzó hatalomként aralkodnak ; ezekből szár-
maznak az isteni hatalom elismerésén kivül a 
könyörület, becsület és jogszeretet, s mindan-
nak tisztelete a mi jó, ezek irányozzák akara-
tunkat a jő valósításában, s ezek az eszmék 
vezetnek bennünket isteni mesterünk eme pa 
rancsának teljesithetéséhez: „Estote . . . per-
fecţi,  — legyetek tökéletesek — sicut Pater 
vester coelestis perfectai  est . . — miként a ti 
mennyei atyátok tökéletes. 

Ha ezen eszmék olyan emelők, szent köte-
lessége a tanítónak az irás, olvasás mesterségén 
kívül, a szülőktől reá bízott gyermeket, ezt az 
isteni szikrával, halhatatlan lélekkel megáldott 
drága kincset nevelni is ; tovább fejleszteni 
benne a szép, igaz és jé eszméit, a humános 
eszméket ; mert tudomány erkölcs nélkül élő, 
fa  lombozat nélkül; sínylődő valami, a mely 
rohanó léptekkel halad a megsemmisülés felé. 
Hamánus eszmék nélkül, vallás nélkül akarsz 
nevelni, tanító ? Nem tudsz. Maga Róasseaa, ki 
bátran kimondja, hogy dogma egyház nem szá-
mit, kimondja neveléstani munkájában azt is, 
hogy vallás nélkül nincs nevelés. 

Igaz az is, hogy akaratunk hajlandó a 
rosszra csenge korunktól fogva,  a test küzd a 
lélek ellen, magunkkal hordjuk a bün e három 
főforrását,  velünk van születésüuktöl éltünk 
utolsó perczéig a test, a szemek kivansága és 
az élet kevélysége — concupiscentia carnis, con-
cnpiscentia ocneorum et snperbia vitae. — De 
a gyermek hajlékony, mint a vessző, alakitható, 
mint a viasz, ha kezdi elhagyni a moral ntját 
arra még visszatéríthető, ha az iskolán kivül 
érő káros behatások erkölcsi alakját rossz irány-
ban kezdik alakítani, tapintatosan a jól megfon-
tolt módon visszagyurhaté. 

A nevelendő sokszor ellentétbe helyezke-
dik a nevelővel, midőn ez vissza akarja téríteni 
az elhagyott jó útra, vagy megromlott bűnös 
természeténél fogva  oly dolgot követ el, mi 
homlok egyenes ellenkezik a fentemiitett  humá-
nus eszmékkel, ily esetben a nevelő azután 
büntetésekhez kell hogy folyamodjék,  melyekkel 
a nevelendő ferdeségeit,  hibáit kiirtsa s őt a 
rossz aton való haladástól elrettentse. A továb-
biakban büntetésekről akarok szólni, tanitóínk 
elé akarom tárni, hogy milyennek kell lenni a 
büntetésnek ott, a hol szeretet vezeti a büntetőt. 

* . • 
Kalazanti sz. József,  a legnagyobb katho-

likas nevelő élet rajzában olvassak, hogy tu-
dori okleveleit korbácscsá alakította, hogy esz-
köze legyen iskolájában a testi fenyítésre.  Ugyan-
csak az ő életirója bizonyos naivsággal beszéli 
el, hogy a berezegi sarj, mikor már hajlott kora 
nem engedte neki a tanítást, as iskola folyosó-
ján ülve feddette  a rossz, megdicsérte B jutal-
mazta a jó előmenetelő, erkölcsös tanulókat. 
Ujabb paedagogasaink majdnem kivétel nélkül 
vitatkoznak azon, vájjon a büntetések megfelel-
nek-e a nevelés magasztos czéljának ? Két 
részre oszlanak. Egyik rész azt állítja, hogy a 

pedagógiai büntetés szükséges rossz; a másik 
pedig ugy beszél róla, mint az ideális cselekvés 
előmozdítójáról. Ha mélyebben vizsgáljuk az 
qjabb pedagognsok eme nézetét Bouridan ál-
latjával kell tartanunk, egyikhez Bem szabad 
csatlakoznánk; mert nekünk lelkiismeretben 
kötelességünk növendékeinkből a bűnt büntetéssel 
kiirtani s az immoralitásnak tanulóinknál ntját 
vágni, k nevelőben tanítóban meg kell lenni 
a szeretettel párosult szigornsk; neki mindenkor 
készen kell lenni jutalmazásra épen ugy, mint 
büntetésre. Mi nevelők ngy velem, kénytelenek 
vagyunk elfogadni  a büntetéseket, mint peda-
gógiai eszközöket; mert a nevelendő igen gyak-
helyet ad az okszerűen és szeretettel alkalma 
zott büntetésnek. 

A vallás ép ngy, mint a józaneszü filozo-
fusok  azt tanítják, hogy az ember testből és 
lélekből álló értelmes lény. Én meg vagyok róla 
győződve, hogy nincs egy nevelő sem, ki a lel-
ket az ugy sejtek rendezkedése, vagy a proto-
plazma mozgása által nyilvánuló valaminek te-
kintené, vagy igazat adna Helveciasnak, ki a 
lelket fizikai  érzékletnek mondja; hanem ellen-
kezőleg hiszem, hogy mindnyájan igazat adnak 
annak az állitásnak, hogy a lélek teljesen kü-
lön áll a testtől s avval harmonikusan, össz-
bangzóan alkotja az embeit. 

Nem szándékozom én itt a sz&had&karat 
létezését vitatni; de kijelentem, Logy nem fo-
gadom el azt a nézetet sem, hogy az ember a 
külső körülmények kényszerítő behatása alatt 
cselekszik ; hanem Állítom, hogy az embernél, 
a teremtés koronájánál bármiféle  dolog legyen 
is elkövetve, a test viszi véghez; de a lélek 
tervezi az elkövetés módját, az hányja, veti meg, 
a cselekvés tárgya, a kivitel módja szép, jó, 
vagy igazságos-e, vagy pedig ezeknek ellenke-
zője ; ha tehát liün forog  fenn,  a lélek épen 
ngy érdemel büntetést, mint a test és megfor-
dítva. Tapasztalatok bizonyítják azonban, hogy 
a lélek fájdalma  visszahat a testre, a testé pe-
dig a lélekre, vagyis ha a testet büntetjük a 
lélek is bűnhődik és viszont, azért oszsznk fel 
a büntetéseket két részre: testiekre és lelkiekre 
s alkalmazzak vagy az egyiket vagy a másikat; 
de egyszerre mind keltől a leliető legritkábban, 
vagy soha sem, 

(Foyt kSv.) 

Szláma Vilma, LArlnczy Erzsike s Czeglédülé, a fér-
fiak  közül író, Rákos, Petre, Nánási Járultak liozzá, 
hogy a darabnak meglehetős kevés számú érdekes 
jelenetét érvényre emeljék. 

A jövő heti tnflsor  legkiemelkedőbb mozzanata 
lesz a színre kerülő 3 - 4 tífdonságon  kivül Hzláina 
Vilma énekesnő jutalomjátéka, ki ez alkalommal a 
Csókon szerzett vőlegényben fogja  magát bemutatni. 
Sok dicséretet nem kell elmondanunk rá, inert az 
eddigi jelenségek úgyis arra mutatnak, hogy közön-
ség méltányolja elegáns, sikkes játékát, diskrét mo-
dorát 9 kedves énekét, s ezt bizonyára hozzá mél-
tóan is fogja  szerdán megjutalmazni. Mert a játékot 
a direktor adja, hanem a jutalmat a közönség. 

Szeredai élet. 
Bainhás. 

Bérezik vígjátékát, Himfy  dulait mutatta be 
Romváry társulata kedden, április 2-~>-én. Kitekintve 
a rendkívül primitív kiállítástól s az épen nem korhű 
jelmezektől. a durab elég jól ment. Író Ágostont cz 
estén láttuk először Kisfaludy  Sándor szerepében. 
Fiatal kezdű színész s a gyakorlatlanság nagyon 
meglátszik minden mozdulután; de szép hungja s 
képzettsége remélni eugi-di, hogy haladni fog  a meg-
kezdett pályán. Igen jó benyomást, tett ügyes inozdu-
latulval, fesztelen  játékávul. a társulat másik uj szí-
nésze Nánási, ki Kisfaludy  Károlyt játszta. Lőrinczy 
Erzsi, mint Szegedy Róza, Szláina Vilma, mint 
Rosty Jolán, Rákos, Hetényl, Petre a régi jók. (íyuró 
Margit kedveseu játszotta a nulv kis Bay Anuuskát, 
kit azért cinelünk ki, mert először láttuk a leginkább 
hozzá illő naiv szerepkörben. A taps mindenik sze-
replőnek bőven kijutott. Nein is csoila, ötven diák 
volt a színházban! 

Szerdán ment a Piros bugyelláris, Várady Jó-
zsef  jutulinául. Nagyon szerény jutalom lehetett. 
Hiába énekelt oly szépen Szláuia és Várady, hiába 
mókázott oly uiuluttutóuu Hctényi és Petre, n jutu-
loinjátéklioz mérten nagyon kis szánni közönség 
gyönyörködött bennök. 

De még kevesebbeu voltuk Csütörtökön a Háló-
kocsik ellenőrében, csukhogy itt niái* az clnudás is 
megfelelő  volt a publikum csekély száiuánnk. Egy 
oly frivol  Tninczia bohózatnak gyorsun, diskrétiil kell 
leperegni s nem oly voututottan, mint a hogy cz is 
ment, s a végén nagy csoda, ha nem rogyott alúltlau 
össze a sugó a túlságos megerőltetéstől. 

Legérdekesebb előadás volt Jókai „Keresd u 
szived" cziinü sziumüve, mely szombaton ment. A 
két fő  női szerepet. Alicet Lőrinczy Erzsike, Edithct 
Szláina Vilina adták. Lőrinczy Erzsike, mint minden 
szerepében, ugy ebben is a drámui elemet emelte 
tulsulyra s Alice tényleg nagyon erős drámai sze-
rep. S ott, a bol a szenvedély tulcsup a korlátokon, 
nem is lehet kifogásunk  semmi; azt az egyet azou-
ban legyen szabad a fiatal  művésznő figyelmébe  aján-
lanunk, hogy nagyon nehezen lclict az erőt s pat-
host fokozni  ott, hol a legelső jelenésben is magasra 
van felcsigázva.  Próbálja ineg egyszer alant kezdeni 
— mert hiszen a dráma kompozicziója is így halad 
fokról-fokra  — s ugy menjen felfelé  jclenésről-jelc-
nésre, sokkal nagyobb lesz az elérhető siker. Szláina 
Vilmával épen ellenkezőleg vagyunk. Edilhnek vonzó 
rokonszenves lényét megható melegséggel mutatta 
he, de a benne duló szenvedés, kétségbeesés kifeje-
zéséhez nem volt elég ereje. Lőrinczy Aranka özv. 
Baraiighiné, Rákosné Plankcuhorst báróné szerepé-
ben — eltekintve az eltekinteudőktől — elég jól 
megállották helyüket. Hetényi jól játszott, csakhogy 
a kit bemutatott, az bár fess  chikkes huszárkapitány, 
de semmi esetre sem Baranghi Richárd volt. Rákos 
Palvizt Hugót érzelmesen s ainbiczlósusan játszotta 
meg, Nánási Mauzmanja pedig a darab kiemelkedőbb 
momentumei közé sorolható. 

Vasárnap kerClt színre Dankó „Czigány sze-
relem" népszínmüve. Gyönge darab, s igy nem csoda, 
ha nagy hatása nem volt, ha csak Hetényi rögtön-
zéseinek nem, ki különben nagyon mnlattatóan adta 
azt a lehetetlen magyar paraszt alakot, ki a hat ron-
gyosban keresi élete párját. A női szereplők közül 

H V L O S F E L E K . 
— Kinevezések a honvédségnél . Ö 

csász. és apostoli királyi felesége  a május else 
jével történt előléptetések alkalmával csík-bánk-
falvi  K e r e s z t e s Károly honvédezredes — had-
bírót csász. kir. tábornok — hadbíróvá, csiktap-
loczai L á z á r Domokos hadnagyot főhadnagy-
gyá kinevezni méltóztatott. — Az igazságügy 
miniszter K e r e s z t e s Gyulát, a csíkszeredai 
telekkönyvi hivatalnál alkalmazott dijnokot a 
csik-Bzeredai járásbíróság területére végrehaj-
tóvá nevezte ki. 

— Hymen . K i s s Károly a nagyváradi 
Janky czég tulajdonosa f.  év május 6-án vezeti 
oltárhoz S z u l t á n Mariska kisaszonyt, Szultán 
Gergely helybeli kereskedő leányát, 

— Május 1. A szép tavasz legszebb nap-
ja, legalább in theoriu, melyet a munkások mind-
inkább terjedő szocziálís elve ilonepnappá avatott 
fel.  Nálunk az ünneplés nagyon kis mértékben 
mutatkozott, bárha az is való, hogy e napot a 
külömbözó brancbeba tartozó munkások nagy része 
azzal szentelte meg legalább, hogy nem dolgozott. 
A piros május Bzépen köszöntött be, de hát a azép 
idő is változó. A reggeli szép napot csakhamar 
sürü fellegek  takarták el s ugy 10 óra tájban 
megeredt az eső. Vajon mit jósolnak ebból azok, 
kik szeretnek jövendő mondással foglalkozni  ? 

— Iskola i ünnepély . A helybeli állami 
elemi iskolában folyó  hó 2-án a délelőtti órák-
ban az ezredéves kiállítás évfordnlója  alkalmá-
ból szépen sikerűit ünnepély folyt  le. Szabó 
Géza kir. tanfelügyelő,  Dr. Fejér  Antal gond-
noksági elnök és igen szép számbsn összegyűlt 
közönség jelenlétében. Keggel 8 órakor az iskola 
tanítói kara és növendékei a helybeli róm. kath. 
templomba vonnltak, a hol meghallgattok a 
Török Ferencz segédlelkész által szolgáltatott 
szentmisét. Délelőtt egy negyed 10 érakor 
az állami iskola emeleti első termében a lul&j-
donképeni ünnepély Kölesei Himnuszával vette 
kezdetét, melyet az iskola fin-  és leány növen-
dékeiből összeállított énekkar adott elő szépen 
és szabatosan. Erre Dávid  Ignácz elemi isko-
lai tanító mondutt egy lendületes, hazafias  be-
szédet, nagy vonásokban vázolván hazánk ez-
redéves történetét, s a növendékeket hazasze-
retetre, s a koronás király iránti hűségre 
buzdítván. Beszédét a haza é-< király éltetőé-
vel fejezte  be. Ekkor Szőcs  Juliska Il-ik oszt. 
növendék lépett az emelvéuyre s igen ügyesen 
elszavalta Pósa Lajos „Jó honfiak,  honleányok 
legyetek" c/.imű kedves költeményét. EzaLán 
László Géza II. osztályos növendék szavalta 
Pósa Lajos „Magyar Zászló" cziinü kis versét 
szintén kiváló ügyességgel. Magyarország tér-
képe előtt Bitay Dezső IV. osztályos növendék 
tartott csinos beszédet, kitűnő hanghordozással 
és kiváló lendülettel. Igen szépen sikerűit és 
mély benyomást tett Biró Róza IV. osztályos 
növendék szavalata is, ki Rndnyánszkinak 
„Honleányok" czimű költeményét adta elő. 
Épen ilyen elbírálás alá esik Hajnód  Gábor IV. 
osztályos, ki Petőfi  Sándor .Magyarok Istene" 
cz. költeményét szavalta el igen ügyesen. Utólséuak 
maradt a kis Rancz Bóza, a ki egy pompás kis 
imát mondott a hazáért. Végűi a uövendékek 
énekkara, „Mátra felől  ragyog a szép szivárvány" 
cstimü dalt adta elő igen ügyesen. A kedves üd-
ocpély végeeztével, melynek sikeres voltáért agya 
tanítói kar, mind a növendékek dicséretet ér-
demelnek, az igazgató mondott köszönetet a 
közönség megjelenéséért s kijelentette, hogy a 
délutánra hirdetett májális a rosz idő miatt bi-
zonytalan időre elhalasztatik. 

— Kösvacsora . A csíkszeredai oltáregy-
let felerészben  az orgonaalap, felerészben  a tap-
loczai tüzkárosultak javára a kaszinó helyiségei-
ben Május hó 4-én közvacsorát rendez. A felszol-
gálást az e végból felkért  hölgyek fogják  teljesí-
teni. Az egyes étel s iialuemüek közadakozásból 
gyűltek össze s Bzabott árou foguak  vására bo-
csáttatni. S a milyen érdeklődés mutatkozik minden-
felé  e vacsora iránt, remélhető, hogy ugy az 
orgona alap, mint taploczai tüzkárosultak javára 
csiuos összeg fog  jutni a jövedelemből. 

— Nap i rend . A cjikwmlyól róm. kath. 
főgymnásiumnál  és tanítóképzőben 1899. május 
havában a B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a 
pártfogása  reményében annak ősrégi szentélyé-
ben tartandó lelki gyakorlatok alatt. Május 2-án 
délután 4 órakor gyülekezés a gimnázium nagy-
termében. 7i5 órakor templomba vonnlás. Veni 
Sancte és bevezető elmélkedés. Ennek végével 
lórettói litánia. Antifonaénekelve  „Áldunk Téged." 
Áldás a legméltóságosabb Oltárigzen tséggel. Vé-
gül „Boldogasszony Anyánk" vagy más Mária-
ének. Májas 3-án és 4-én. '/«8 órakor csendes 
mise I. elmélkedés. '/,11 órakor II. elmélkedés. 
S órakor III. elmélkedés. 6 érakor IV. elméi-
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kedés, aţin» iitáiiia mint tegnap. Jegyzet. Min-
den elmélkedés etttt >/« árival összegyűl az 
if júig  (a szálláson levők és vidékiek is) az 
internálás nsgytermében, hol egyik tanaié egy 
fejezetet  olras fel  „Szfiz  Mária virágos kertjí '-
ML Minden elmélkedés előtt és után 2—2 stró-
fát  éaekelAok valamely Mária-énekből. Május 
6-én V(8 érakor szentmise I. elmélkedés, 
atina gyónnak as I—IV osztály tanaiéi. 2 érakor 
IL elmélkedés, utána gyónnak a felső  osztály tanu-
lói fe  atanitóképző intézet növendékei. 6>/a órakor 
litinia agy, mint as előző napokon. Május 6-in 
'/,8 órakor rövid szent beszéd, szentmise és 
közös szent ildozis. Dtina „Te Deam és bnesa 

— Halálosáa. Csik-asépvisi öiv. Császár 
Z a k h a r i i s M á r t o n n é szül. Pap Mária f. 
hó 1-én életének 06-ik özvegységének 6-ik évé-
ben, boaasas sienvedés után végelgyengfllés  kö-
vetkeztében elhunyt. Nyugodjék békében ! 

— Gyógytár jog adományozás. A es.-
asentmirtoni gyógyszertárt a belügyminiszter 
személyjoguvá nyilvánította, s annak, valamint 
a tnsnádalvégi fürdőn  a fürdő  évad alatt mű-
ködő flók  gyógytárnak tulajdonjogát Dobay Sán-
dor csikszentmártoni gyógyszerészre ruházta. 

— TanitógyfUés.  A csikmegyei általános 
tanítóegyesület gyergyói köre tavaszi rendes 
gyűlését f.  évi ipr. 19-én tartotta meg Borszé-
ken az állami elemi iskolánál. A gyűlésen részt-
vet nsgys. Szabó Géza kir. tanfelügyelő  is. Gya-
korlati tanítást tartottak Vildné Bartalis Júlia 
a IV. osztályban a magyar nyelvtanból, Vild 
Károly az V. fin  osztályban a természetrajzból. 
A tanítások végeztével Imets János áll. felső 
népiskolai igazgató, mint elnök szép beszéddel 
megnyitván a gyűlést, a jegyzőkönyvet Kajtár Ká-
roly jegyző felolvasta.  A tanítások bírálata kö-
vetkezett ezntán, mely elismerő dicsérettel hang-
zott a tanítások eredményéről, A „Tanitók Háza" 
ügyét Vértes L. polg. isk. igazgató ismertette 
lelkesítő felolvasásban.  Erre vonatkozó javas-
latait a gyűlés magáévá tette. Mosonyi Mária 
tanítónő olvasott föl  szép és legnjabbi módszeréről, 
annak jelekkel való tanításáról, melyet a növendé-
kekkel egyszersmind gyakorlatilag is bemutatott. 
A felolvasás  osztatlan figyelem  és tetszésben 
részesült, A felmutatott  eredmény meglepő volt. 
A gyűlés az nj módszert a tagoknak figyelmébe 
ajánlotta, hogy tegyék tannlmányozás tárgyává. 
A gyűlést a Kemény-szállóban társasebéd fejezte 
be. Feljegyzést érdemel az a meleg érdeklődés 
részvét, melyet Borszék intelligens közönsége 
e gyűlés iránt tanúsított. 

— Huszár t isz tek táv lovaglása . Ápri-
lis 22-én egy nagy csapat hnszártiszt érkezett 
városunkba a brassói II huszárezredből jó poro-
san s kifáradva,  mert hát est a rengeteg utat 
egy nap alatt tették meg. Este érkeztek meg a 
másnap reggel már friss  jó kedvben lovagoltak 
tovább, Qyergyó-Ssentmiklés felé,  mintha nemi9 
állott volna előttük egy ujabb 100 klméteres ut 
melyet az nap ismét megkellett tenniük. 

— Vivóiakola. Br. Chappon károly vívó-
mester a napokban városunkba érkezik s ha meg-
feleli  siámn tanítványa akad, egy-két hónapra 
terjadő vivócursust foc  létesíteni. Az országszerte 
híres vívómester tanit kard s vitőrvivást magyar, 
olaaz nagy franczia  rendszerben a jelentkező 
tetszése azerint a nap bármely szakában reggel 
6 órától este 9 óráig igen méltányos feltételek 
mellett. Azt hisszük e testedző nemes sportnak 
akadni fog  nálunk szép Bzámu hive. 

A esiksomlyói „Jó tékony Nőegye-
Sület" a taploozai tüzkárosultak javára e hó 10-én 
as Olvasókör helyiségében (barátok háza) filléres  -
télyt rendes, melyre az érdeklődök e lap utján tiszte-
lettel meghívatnak mivel meghívók vidékre nem 
küldetnek. _ Programm : Felolvas : Kassai Lajos 
plébános. Énekel Pitter Anna kisasszony B czim 
balmon kiséri Lakatos Izra tanár. Szaval: Riszner 
Ödön tanár. Ciimbalmon játszik.- Lakatos Izra 
tanár. Végül tombola. Kezdete este fél  8 órakor 
Belépti-dij 30 kr. Tanuló- és gyermekjegy 16 kr. 

— Brassó—kézdi-vásárhelyi és sepsi-
szt-győrgy—csü-gyimesi vonalakon jon. 
15-étől szeptember 15-éig vasár és ünnepnapo-
kén Tusnádtól Brassóig egy nj vegyesvonat in-
díttatik, mely Tusnádról este 6 óra 57 perez, 
S epsi szentgyörgyről este 7 óra 47 perczkor 
indul és Brassóba az Aradon át Bndapest felé 
közlekedő gyorsvonathoz csatlakozólag este 10 
óra 4 perczkor érkezik. 

— Alosiki bo torőbanda . Pitavai kró-
nikájába illő rabló bandát csípett nyakon a na-
pokban a kézdivásárhelyi és alcsiki csendőrség. 
Az utóbbi időkben A lesik községeiben számtalan 
betörés és iopis történt anélkül, bogy a tette-
seket a legszorgosabb nyomozás ntján is kipn-
hatolni lehetett volna, míg végre egy elnyűtt csiz-
ma nyomra vezettet s a kiterjedt bűnszövetke-
zetről a lepel lehullott. Bészletesen nem sorol-
hatjuk elő azt a sok körmön font  lopást, mit 
e rabló banda elkövetett s csak annyit említ-
hetünk meg, hogy eddig 20 lopis derittett ki, 
körülbelül 3060 frt  kárösszegben. A legutóbbi 
lopások amik a csendőrséget nyomra vezették 
a kővetkezők: 1. F. ér min»- 26-án éjjel be-
törtek a csikszentmártoni kir. járásbíróság he-
lyiségébe s onnan 684 frt  értékben pénzt és ér-
ték vágyakat loptak el. 9. Február 1-én -kászou 
altizi Hatházi Áron mészárszékét törték fel  s 
közel 100 frt  i ra húst loptak el. 3. Ap 
rílis 10 éa és 11-dike közti éjjelen Kézdi-Vásár-

helytt a Csiszár Pil üzletébe törték be s 
512 forint  értékű pénzt és érték Uágyakat 
emeltek el. 4. Április 13-án éjjel caikszent-
mártoni Mihály András boltjiha behatolva 119 
frt  értéket loptak el és 656 frt  értékű árnt is 
összepakoltak, de a bolt mellett lakó Cseh Vilmoa 
a zajra felébredt  s revolverével 3-szor as abla-
kon kilőtt, mire a tettesek elmenekültek, de 
egyik közűlök csizmáját siettében ott felejtette, 
s ez a csizma az egész banda vesztét okozta. 
A csendőrök ugyanis nyomozva, András János 
kászon-impéri csizmadiától megtudták, hogy a 
csizmát ő csinálta, de bogy ki vette meg tőle, 
nem tudja. Elmentek egy Szász József  nevű 
gyanús kászonujfalvi  emberhez, kinek házánál 
egy Csűrös Antal nevű embert találtak mezít-
láb, ki azt állította, hogy csizmáját a Pál Ta-
más istállójába hagyta, mi azonban nem volt 
igaz. A gyanns embereket nyomban letartóztat-
ták s megindult a vallatás s a legszélesebb körű 
házkutatás, mely meglepő eredményeket idézett 
elő. Kotró János községi albiró, Csűrös Miklós 
községi esküdt, Csűrös Mózes, Csűrös Antal, 
Szász József  telkén több lopott tárgyat megta-
láltak s a vádlottak hosszas vallatás után a 
lopások nsgyrészét beismerték. Elrejtve még egy 
láda árzeniknmot és egy csomó dinamitot is ta-
láltak a csendörök, melyek közül az elsőabűk-
szádi üveggyárból s a második Kölönte László 
kászon-ujfalvi  lakostól lopatott el. A nyomozás 
rendén kiderült hogy a bűnszövetkezet vezére 
maga Kotró János községi albiró volt, ki maga 
adta meg a kellő utasítást a bandának. Neve-
zetesen a csikszentmártoni járásbíróság kirablá-
sára ő adta meg az impulzust s látta el hasz-
nos utasításokkal a jó madarakat, felbiztatván, 
hogy vegyenek mintát az ő Wertheim szekré-
nyének zárjáról, mert ez nagy hasznukra leend 
a betörésnél, s azok fából  csináltak is mintát. 
A betörések keresztül vitelénél igen jeles sze-
repet játszott Csűrös Miklós községi esküdt is, 
ki rendesen két csövű puskával őrködött, hogy 
meg ne lepessenek s ha valaki véletlenül arra 
jár, bizonyára életével fizetett  volna. Érdekes a 
nyomozásnak azon momentuma is, bogy a banda 
— mintán sok ideig büntetlenül űzte garázdálko-
dákodását — elhatározta, bogy végezetül olyan 
helyen fog  kereskedni, hol igen sok pénzt talál 
s e czélra Csiszér Pál kereskedését szemelték 
ki, hol Szász József  magának előzetesen vá-
sárlás közben egy kis helyi ismeretet szerzett. 
F. hó 10-én tehát szekérrel lementek Kászon-
Ujfaluból  Kézdi-Vásárhelyre s éjjel 12 órakor 
hozzá fogtak  a munkához. Ebben Szász József, 
Csűrös Mózes és Csűrös Antal s végűi a jeles 
esküdt Csűrös Miklós vettek részt. Itt az ajtót 
felfeszítették,  a kassza kulcsot a szokásos he-
lyen megtalálva, a pénzszakrényt felnyitották  s 
a mi elvihető volt, elvitték. Mire a munkával 
készen valának, reggel 4 óra lehetett s akkor 
mentek át a városon s épen nincs kizárva a 
lehetősége annak, hogy a vásárhelyi éber ren-
döség valamelyik tagjának szerencsés jó reggelt 
is kívántak. Ez feltehető,  de nincs bizonyítva. 
Denique a jól szervezett B renkivfll  ügyes rab-
lóbanda lépre került és ez kizárólag a csendőr-
Bég fáradhatatlan  és meglepő szakértelemmel 
keresztül vitt nyomozásának tulajdonitható, me-
lyet Bardocz András kászon-altizi, bordás Lá-
zár kézdivásárhelyi és Adorján János szt-mártoni 
őrmesterek vezettek s Csákány Mihály, Ambrus 
Péter, Molnár István, Biró János és Dezső Já-
zsef  csendőrök vetlek részt benne. A bűn szövet-
kezetből eddig 8-sn vannak letartóztatva, úgy-
mint Kotró János községi albiró, Csűrös Miklós 
esküdt., Csűrös Mózes, Csűrös Antal, Szász Jó-
zsef,  id. Csobot József,  ifj.  Csobot József  és 
Fülöp Mózes. A vizsgálat természetesen nsgyon 
lassan haladhat, mert a rengeteg bűnhalmazat 
miau alig egyet lehet naponként kihallgatni. 

Gyergyó-tekerőpataki tűzvész. 
Még nem hangzott el Csikmegye egyik községe 
hajléktalanná váll lakóinak szivet rázó jajveszé-
kelése, azt már egy más községünk — hasonló 
sorsra jutott — lakói ajkáról hallgatjuk. Folyó 
hő 25-én gyergyó tekerőpataki Antal Sándor 
este 9 óra tájban marhái ellátása végett gyer-
tyával ment az istállóba, s a mint a következ 
mények bizonyítják, nem volt elég ovatos, nem 
gondolta meg, hogy mily veszélyes istállóban 
szabad lánggal járni, az csakhamar belekapott 
istállóban volt szalmába, s az ebből keletkezett 
láng oly rohamosan elterjedt, hogy Antal Sándor 
is csak a véletlennek köszönheti, hogy a súlyos 
sebekkel beérte, s kimenekülhetett a lángok 
közül. Pár perez mnlva már több — már nyu-
galomra tért — család háza és gazdasági épü-
lete állott lángban, s midőn ezek első rémüle-
tükből magukhoz térhettek, már a mentési kí-
sérlet késő volt. A dühöngő szél — mely nyn-
gat irányú volt — egész a község széléig haj-
totta a lángokat, martalékává téve az útban 
talált összes épületeket, s csakhamar egy láng 
tengerré vált a község egyrészt, miből a nagy 
tűz zajon keresztül halatszott az istállókban 
rekedt marhák bőgése, és itt amott menekülő 
jakósság szivet rázó jajveszékelése, kiknek sa-
ját élstűk és hozzátartozójuk megmentésével 
megkellett elégedni és nézni tehetetlenül, mikép 
semmisül meg véres verejtékkel szerzett vagyo-
nok, hajlékok- Midőn a szentmiklósi tűzoltóság 
is a szomszédos községek lakósai megérkeztek, 
— noha nem sokat késtek — már mentésre gon-
dolni sem lehetett, csak a tűz lokálizálására. 
A tűzoltóság buzgó működésének mégis megvolt 
az eredménye, mert csakhamar utjit vágták a 

tűz mis irányba való terjedésének, s már egy 
pir óra mnlva megvolt fékezve  a kérielhetlen 
elem, minek 38 biz, 42 csűr, 47 istiHó, 11 sütő, 
13 nin, 9400 véka gabona, 9000 frt  értékű 

gazdasági eszköz, 1800 frt  értékű takarmány, 
3600 frt  értékű hizibutor, 15 drb szarvasmarba, 
6 ló, több juh és sertés lett áldozatává Az épü-
leteknek csak egy része, — mintegy 9600 frtig  — 
volt biztosítva, s igy a Irir 45—46000 forintra 
megy. Még másnap javiban füstölögtek  a ro-
mok, már megjelentek Szentmiklós község kép-
viselői, kik a község megbízásiból 100 frt  ér-
tékű élelmi szert osztottak ki, megjelentek egyes 
nemes szívű ember barátok élelmi szerekkel 
rakott szekerekkel, s a hajléktalan, kétségbe-
esett népet pár napi élelemmel littik el. Nem 
késett SzentmiklóB község föszolgabirija  sem 
könyör sdományok gyűjtésére a községek elől-
jirósigait felhívni.  A gondatlan Antal Sindor 
ellent pedig a vizsgálat megindittatott. 

— Gy.-Szárbegyközségében  f.bó  28-in is-
meretlen okból d. e. 9 órakor tűz ütött ki. Fe-
rencz András gazdának 4 rakásban lévő 80 
szekér szénája és Béres Jánosnak egy istálója 
ezzel összeköttetésben lévő mellék épületek ég-
tek le. A tömött zsindelyes és szalmás épületek 
közé rakott tömérdek szénán és épületen kivül 
a tűz daczára az uralkodó szélnek, a l&kósság-
uak a tüzeseteknél többször megpróbált ügyes-
sége és fáradságot  nem kimélő munkássága ál-
tal, a kutakból innen-onnan összegyűjtögetett 
viz által annyira lokálizaltatott. hogy az tovább 
terjedésében megakadályoztatott; jókora távol-
ságban pedig a szél által oda vetett égd széna 
és födél  dsrabok több épületet gynlasztottak 
föl,  melyeket bámulandó ügyességgel ily viz 
nélküli községben megtudtak menteni. Nagy elő-
nyére szolgáltak a községnek jókarban és kész-
letben lévő lűzfecskendöi,  valamint Gyergyészt-
mikló? községének nagyszerű tűzfecskendője  is. 

— Nyugtázás . A caik-siépvizi „Oltár 
Egyletnek* ápril hó 12-én rendezett hangvereeny-
nyel egybekötött táncsestélyén felülfizettek  : 
Fejér Emánuel Sepsi-Ssentgyörgy 1 frt,  Széehy 
Károly Budapest 2 frt.  Burján Sándor Zeil Fri-
gyes, idb. Jakab Jánosné, Zakariás József,  Deák 
Elek, Borsai Mór, Bartha István, 1—1 frt.  Szeot-
pétery Margit 30 kr, özv. KÍBB Dénesné 30 kr. 
Regálé bérlóség hivatalnokai 2 frt.  Idb. Jakab 
János, Kossutbán Katalin, Ufferbach  Géza, Bede 
József,  Potoczky József,  Szász István 50—60 krt. 
Fogadják az igen tiBztelt felölflzetók  e helyen is 
as egyletnek hálás köszönetét. 

— Brutá l i s férj.  Gyergyó-remetei Ba-
lázs Bécsi József  többfélekép  megpróbálta fele-
ségét az iszákosaágból kigyógyítani, de minden 
kísérlete cserben hagyta, mig utóbbi időben a 
bot kúrát kezdette alkalmazni. És im ez ezél 
hoz is vezetett, mert Balázs Bécsi Józsefné  már 
többé nem iszik, e bó 24-én hirtelen elhalt. 
Hirtelen halála gyanns lévén, a bíróság a halál 
okát kiderítendő közbe lépett, s a megejtett 
orvosbirói bonczolás kiderítette, hogy Balázsné 
férje  bántalmazása következtében haltel, minek 
alapján a brutális férj  ellen a vizsgálat folya-
matba tétetett. 

— Vőlegények és a Budapes t r e 
r á n d u l o k figyelmébe  ajánljuk azon remek szép 
ékszereket és ezüstárukat, melyek a kolozsvári 
prot. szeretetház javára rendezett sorsjátékból 
visszamaradtak és B e n e d ek Gábor és Test-
vére ékszerészeknél, Budapesten, Kosuth Lajos-
utcza 17. szám a. bámulatos olcsó eladásra van-
nak kiállítva. Ezen megbízható czég, melynek 
tulajdonosa 30 évi fennállás  után a magánéletbe 
vonul vissza, feloszlásban  van éB f.  é. augusztus 
1-én teljesen megszűnik. Ennek következtében az 
összes arany és drágaköves ékszereit, ezüstáruit 
és svájozi zsebóráit még a beszerzési áron 
alul is eladja. Evókészletek 13 pr. e s Ü s t b ő l 
grammja faconnal  együtt 6 kr. 5—5 

— A oalk-taplooni tüakárosultak javára, 
még a következő adományok jöttek be hozzám: esik 
szeredai Hajnód János által gyűjtött 70 kr, Miki 
Bálint főispán  ur Utal az elöljáróságnak küldött 10 
hektó bükköny, Szentsimoni Endes József  ur által 
az elöljáróságnak küldött 14 véka zab, 5 véka árpa 
és 12 véka pityóka, Csik-szeredui Baiabás Béla tanar-
nétól 4 véka gabona, Csíkszeredai Márton Ignácz és 
Salló Ignácz gyüjtöivén adakoztak: Lörincz Ferencz 
1 frt,  Helvig 6 . János 8a kenyér, Szűcs Ignácz 1 hek-
tóliter rozs, T a n ú Mátyás 10 kiló Bzalona, 2 kenyér, 

t Ferencz 2 írt, 1 ing egy lábravaló, 1 kenyér. Kedves 
Dávid Sándor 20 liter rozs, 2 férfi  és női ing, Németi 
Ferencz 1 Irt, Kovács József  1 frt,  Salló István 20 
kr, Szopos Albert 50 kr, Bancz Lörincz 50 kr, özv. 
Eröss Ferenczné 20 liter rosz, Borbát András 50 kr, 
Pál Andris 20 liter rozs, Losztándi János 8 kr, Szo-
pos Elek 20 Uter rozs, Elthes Elek 10 kr, Adler szo-
bafestő  20 liter törökbuza, ifj.  Keresztes Ignácz 201. 
rozs, Keresztes (lyörgyné 20 1. rozs, 1 kenyér, Ko-
vács Ignáczné 20 liter rozs, MüLler Gnsztávné 50 kr, 
Jakab Ferencz 20 1. rozs, Dávid Lajos 20 1. rozs, 1 
kenyér, Simó Ignáczné 2'/, kilo tepertytt 1 kl. disznó 
fősajt,  2 acnyér. Pál Antalné 20 kr, id. Fateki Imre 
GO, kr, Fnleki Sándorné 20 kr, Rozman 25 kr, id. Bancz 
Ignácz 50 kr, Bancz Mihály 20 1. rozs, 1 zsák, Tro-
hán József  50 kr 1 zsák, Tamás Károly 60 kr, 20 1. 
rozs, Petrea András 1 frt  2 kenyér, Bancz Balázsné 
30 kr, Kozma István 20 L törökbuza. Nagy Sándor 
egy hektó liter zab, Szultán Lázár 6 kiló tepertyü, 
Geczó Elek 1 frt,  Nurizsán Gergely 1 •/, kiló fOstös 
hus 2 kenyér, Dóczi János 50 kr, Kovács Ferencz 
20 1. rozs, Biró Gergely 20 1. árpa, 1<L Dávid János 
20 1. árpa, BAcs István 60 kr, Biró János 10 kr, Dar-
vas Sándor, Keresztes Józsel, Kovács Zsigmond, 
Veress Lajosné, Baczoni István ^csendőr Őrmester, 
Zsigmond csendőr, Holló András,' Legifi.  Hancz An-
tal, Ifj.  Dávid János, Domokos János, Márton Ignácz, 
Márton Dávid, Szopos János, id. Hancz Antal, ifj. 
Fülekl Imre, Kiss András, Svarcz Frigyes, Petres 
Ferencz, özv. Orbán Jánosné, Erőss Elek, Cslszer 
Elekné és Jakab Árpád kenyér, szalon*, has és több-
féle  élelmi csikkeket adományoztak. Csik-Szereda, 
1899. évi ápr. 90-án F e j é r Sándor, főszolgabíró. 

S Z W l C — g t l S l flTiWI»t»k. 
W. t . MliMlsamil Annak idején ml ia meg-

emlékeztünk az elhunyt érdemeiről e lapok hasábjain. 
Ne kívánja azonban ön tőlünk bármily szép legyen 
Is emlékbeszéde, hogy azt ma, 1899. májas 3-án közre-
adjuk. Ennyire nem élhetünk vissza olvasóink türel-
mével. 

Csevegő. Köszönettel vettük és sorát fogjak 
ejteni. 

B. B. Sepsi-Ssentgyörgy. A mint látja, kellő-
leg simítva jön. A simításból okuljon, hogyan értjük 
mi az objektivitást. 

M. D. Nagy-Saeben. „Csiki vasat részvénytár-
saság11 megszűnt. 

Délhegyi. Lapunk zártakor vettük. Üdvözlet. 

KIADÓ LAPTULAJ DONOB: 

GYÖBGYJAKAB MÁB.TOH. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 

HIVATALOS RESZ 
A sertés vész ellen való védekezés. 

Útmutatás  községi  elöljárók  és sertéstartó 
gazdák  részére. 

(Folytatás.) 
n . A betegség természete. 
4. Mi  okozza  a sertesrészt  ? 

A sertésvész nagyon fertőzi  betegség, igen 
könnyen ragad át beteg állatról as egészségesre. 
A ragályozó anyag, mely a betegséget létrehozás, 
másformáju  a aertéskoleránál és másformáju  a 
eertésvészuél; de hasonlók abban, bogy mind-
egyik igen apró, szabad szemmel nem látható 
hasadó gomba (amit baktériumnak hívnak). Ez a 
ragályozó auyag a fertőzött  állatok megbetegedett 
belsó részeiben, egyik esetben tehát főképpen  a 
bélben és a többi emésztő szervekben, valamint 
a mirigyekben, a másik esetben pedig inkább a 
tüdóbeu él, mindkettőnél azonkívül, de főképpen 
a sertésvészuél, a vérben is lehet jelen. Ezen 
gombák azonban as állati testen kivül is meg-
élnek, találtak már a sertésólak körüli piasokban, 
a tejsavéban és egyebütt is. 

5. Hogyan  kerül  a ragályozó  anyag az 
egészséges  állatba? 

A ragályozó anyag as egészséges állatba 
ugy kerül, hogy a sertések a táplálékkal együtt 
a betegséget előidéző gombákat is fölvesiik.  A 
betegek bélürüléke, a viselet, as orrfolyás  és a 
kiköhögött nyálka ÍB tartalmazza a baktériumo-
kat, melyek aiután az etetöhelyen, akolban, hid-
láson könnyen keveredhetnek az eleséghes (mos-
lékhoz, tejsavéhoz) vagy a vályúban az ivévizbes 
s ba azután az egészséges sertés az ilyen fertő-
zött eleséget és italt megeszi vagy megiazasa, 
akkor megbetegedik tőle. Előfordul  axonkivll as 
is, bogy a bór sérülésein át jot be a ragályozó 
anyag az egészséges disznó szervezetébe. De be-
juthat a legelón is ugy, hogy a sertések legelés 
alkalmával a nem elég mélyen elásott sertéshul-
lákat feltúrják  és s í ezekben levő ragályozó 
anyagot nemcsak fölszedik,  de a legelón széjjel 
is hordják. 

6. Hogyan  terjed  a sertésvész? 
A sertésvéss leginkább ugy terjed, hogy 

a beteg állatok hnrczolják be a ragályozó anya-
gok az egészséges sertésállományba. 

A beteg sertésből állandóan ürül ki a fer-
tőző auyag, mely hozzákeveredik as eleséghes, 
vízhez, beszennyezi az ólak falát,  a legelót, a 
hVjtóulafcat  és ezzel terjeszti a betegséget. De 
más állatok, sót — jegyezzük meg jól — az 
emberek is magukkal burczolhatják a ragályozó 
anyagot, mert a ruhára, a osizma talpára, as ál-
latok lábára is ragadhatnak fertőid  gombák a 
igy kerülhetnek addig vészmentes helyre. 
7. Minden  disznó  egyaránt  megkaphatja-e 

a betegséget  ? 
A sertésvész ragálya iránt kivétel nélkül 

mindenféle  sertésfajta  fogékony.  De bebizonyoso-
dott az, hogy a kevésbé nemesitett fajtájú  sertés 
nehezebben betegszik meg és ellentállébb a ser-
tésvészssel szemben, mint a finomabb  fajta 
állatok. As életkor csak annyiban bir befolyással 
as ellentálló képességre, hogy a fiatal,  fejletlen 
s igy gyöngébb állatok könnyebben betegase-
nek meg. 
8, Mikor  tör ki  ét meddig  tart  a betegség  ? 

A ragályozó anyagnak a testbe jutása után 
nem tör ki azonnal a betegség, hanem legkoráb-
ban öt nap, vagy pedig csak egy-két bét mnlva, 
mert a betegséget előidésö gombák káros hatá-
sukat csak akkor fejtik  ld, ha as állat testében 
elegendő mennyiségre felszaporodtak. 

A tulflnomitott  fajtájú  disznóban, ugy a 
fiatal,  fejletlen  malaoiban, tehát á fogékonyabb 
állatokban, rövidebb idő alatt kifejlődik  a beteg-
ség, mint a durvább vagy öregebb diaanóban. 

As as idő, mely alatt a sertésvéssben be-
teg állat kigyógyul, vagy elpuastul, eaetenkint 
különböző. Egyes esetekben a sertésvéss igen 
gyorsan folyik  le ugy, bogy a sertések már I—2 
nap múlva elhullanak Bókkal gyakoribbak azok 
as esetek, midőn körülbelül egy hétre husódik 
el a betegség, nem ritkán asonban ennél jóval 
hosszabb ideig is tart. 

ÜL A védekecés módja. 
Ismerve a betegség természetét, okát, ter-

jedési módját: most már bamaroaan tisztában 
lessünk a védekezéai módjával la, 

(Folyt, fcöv.) 
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asztali, pecsenye, csemege-bort, 
cognaoot, kisűstös szilvóriumot, szé-
kely fenyő-pálinkát,  eredeti tisz-
taságban, felelősség  mellett, nagy-
ban éa kicsinyben, mérsékelt árban, 

ajánljuk. 
.Árjegyzéket kivánatra bérmentve 

kflldtlnk.' 
Székely-Borkereskedés-ResBVÓny-

Társaság Saékely-Keresstnron. 

Előfl*eté*i  © 
© felhiwÜHH 

PILLANGÓ 
társadalmi és művészeti élclapra 

( I w a r rller»i« BUUar). • 

^ | C ^ l j ^ P n.dvm k Magyarországon alacsen 

i n m'-lv nem a politika mezején bo-
E l l i V l i "II , luaizál a humor után. 
V I 411 i p n mflv  nem a pikaflseria  pezsgő 
EtSiVIJíll , i'iirr.is hói meríti anyagát 

ÉLCLAP ̂  mely nem bánt személyeket 
f i i  A D anvívnpk egyedüli oélja az, hogy 

E i U V l i A K , B H | a t î B<:n. ecsettel és tollal Össze-
hordva a társadalom iKrüs jdcneleit, olykor-oly-
kor tollhegyre szarvú egv-'*try félszcgséget  is, 
hogy okuljon rnjin az, akit illett 

Pfl  I AH'fîft'4  a család lapja. Apa anya 
A „ r l L L f V l U U  bátran kc.óbc adh.Hjiik e 
lapot a kicsinyeknek is. E o'vnshntja a s-jidülő 
lányka éptigy, amint elolvashatja az a kis kot-
nyeleskedő iskolás fiu  is, a ki nzt hiszi, hogy 
neki már mindent szabad olvasni. — Nincs henna 
semmi, a mi megmételyez, szó mii/.ve van hasáb-
jairól a kétértelműség. 

P i l I A M f  fr'  illusztrációi vetólkodnok a 
A v r i L L n ( 1 U U külföld  hasonló kiadvá-
nyaival és minden szalon díszét képezik. 

f n - V A 1 I  kolljók a • l'Jl.l.ANfiÓT»  189* okl'N: h. UI Jr «li ].(.;g h.ir m nl mitul* i.kiiM k. u mar most 1MV". c d-ü/el. 
VmiiiAfi  kuídunk iim a vjnyvămol miodenk uck, a ki íny yen k-iki-r beum.nket 

A „ P I L L A N G Ó ' 
•lőftse!ési  Arai 

Égési éne 4 fii  — Fél évr 2 frt.  — Hegyed övre I írt. 

Legcélszerűbben  tehet előfizetni  postautalz:  nynyal. 

A n P I L L A X G Ó ~ k i a < ! ó l i i v a ( a ( a : 
BUDAPEST, 

VI. ker., Teréz-köiut 35,1. em. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentmárton éa Csik-Csekef  alva 

községek tulajdonát képező Tölgyes-puszta 
és táblamező kaszáló helyek folyó  évre, 
1899. évi május hó 14-én d. u. 2 
Órakor a két község tanácstermében 
megtartandó nyilvános árverésen az ár-
verési feltételek  mellett, legtöbbet Ígérőnek 
bórbe adatnak. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői 
irodán betekinthetők. 

Csik-Szentmárton, 1899. május hó 1. 
Csiszér Károly, 

körjegyző. 

Haszonbérbe-adás. 
Alnlirott, mint a Balási Lajos ha-

gyatékának zárgondnoka, s úgyis, mint 
az örökösök meghatalmazottja, ezennel 
közhirré teszem, hogy a Balási Lajos 
örökösei tulajdonát képező kiesfekvésü, 
fenyvesek  által szegélyezett igen dus szén-
sav és jod tartalmú kászonjakabfalvi  Iflr-
dőt -4s gyógyvíz forrásokat  a Oslk-

Szeredában, 1899. május hó 17. 
napján ügyvédi irodámban megtartandó 
zárt Írásbeli ajánlati árverésen a legtöb-
bet Ígérőnek haszonbérbe adom. 

Az ajánlatok el, vagy el nem foga-
dása fölölt  az örökösök 10 nap alatt ha-
tároznak, miről ajánlattevők azonnal ér-
tesíttetnek. 

Óvadékkép es ajánlattevők kéretnek, 
hogy a megajánlandó összeg 10 százalé-
kának megfelelő  készpénzzel vagy óva-
dékképe* értékpapírral felszerelt  ajánlatai-
kat a feimebbi  határnapnak d. e. 11 
órájáig hozzám adják be. 

A bérleti feltételek  1899. jan. 1-től 
kezdve irodámban betekinthetők, s levél-
beli megkeresésekre is értesítést készség-
gel adok. 

Ügynökök kizárva. 

Csik-Szeredán, 1899. április hó 27. 

Dr. Csiky József, 
l - l ügyvéd. 

Szám 6016. 
tik vi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság kfizhirré  teszi, hogy D^ésen-
székelő .Somesana" bitelintézet részvény társa-
ság végrehajtónak Bocskor Kálmán végrehaj 
táet szenvedő elleni 110 frt  tőkekövetelés és 
járnlékai iránti végrehajtási ügyében a csik 
szeredai kir. törvényszék teiületén levő Csik-
Szentmiklós és Csik-Szépviz községek határán 
fekvő  az 1881. évi 60. t.-cz. 166. §-a p. alap-
ján alább megjelölt ingatlanokból nemcsak vég-
rehajtást szenvedd, hanem a társtulajdonos 
Bocskor Béla jutalékára is, tehát az egész in-
gatlanokra és pedig 1) A csikszépvizi 9374. 
számú tjkvben A f  alatt foglalt  1. rendsz. 
5606. brsz. szántóra 10 frt.  2. rendsz. 6663/,. 
hrsz. szántóra 1 frt,  3. rendsz. 7277/,. hisz. 
szántóra 13 frt.  2) A csikszépvizi 239. számú 
tjkvben A f  alatt foglalt  3. reudsz. 4865/,. 
hrsz. kaszálóra 20 frt.  3) A csikszeutmiklósi 
I. R. 5. sz. tjkvbeu A f  alatt foglalt  I. rend-
sz. 6. brsz. kertre 69 frt,  2. rendsz. 82. hrsz. 
kertre 18 frt,  3. rendsz. 269. hrsz. k erlre 13 
frt,  4. rendsz. 319. brsz. kertre 49 frt,'  7. rend-
sz. 764. hrsz. szántóra 15 írt, 8. rendsz. 864. 
hrsz szántóra 17 frt,  10 rendsz. 1069. brsz 
szántóra 13 frt,  11. rendsz. 1075., 1076. Itrsz. 
szántéra 68 frt,  12. rendsz. 1079. hrsz. szán 
tóra 11 frt,  13. rendsz. 1163. hrsz. szánlóra 
16 Irt, 14. rendsz. 1247. hrsz. szántóra 52 frt, 
15. rendsz. 1279. hrsz. szántóra 10 frt,  16. 
rendsz. 1.313. hrsz. szántóra 20 fit,  17. rend-
sz. 1549. hrsz. szántóla 8 frt,  18. rendsz. 
1569. hrsz. szántóra 23 frt,  19. rendsz. 1855. 
brsz. szántóra 4 frt,  20. rendsz. 1861. brsz. 
szántóra 3 frt,  21. rendsz. 1974 hrsz. szán-
tóra 3 frt,  23. rendsz. 2326. hrsz. szántóra 32 
frt,  24. rendsz. 2406 hrsz. szántóra 5 frt,  25. 
rendsz. 2644. brsz. szántóra 11 Irt, 26. rend-
sz 27. rendsz. 2739. hrsz. szá utóra 13 frt,  28. 
rendsz. 2783. hrsz. szántóra 9 frt,  31. renilsz. 
2808. hrsz. szánlóra 31 frt,  32. rendsz. 2829. 
brsz. szántóra 38 frt,  33. rendsz. 2835. brsz. 
szántóra 8 frt,  34. rendsz. 2856. hrsz. szántéra 
5 fi  t, 35. rendsz. 2870. hrsz. szántóra 25 frt, 
36. rendsz. 2893. hrsz. szántóra 12 frt,  37. 
rendsz. 3017. hrsz. szántóra 24 frt,  38. rendsz. 
3055. hrsz. szántóra 17 frt,  39. rendsz. 3289. 
hisz. szántóra 10 frt,  40. rendsz. 3372., 3373. 
brsz. szántóra 14 frt,  41. rendsz. 3476. hrsz. 
szántóra 10 frt,  42. rendsz. 3524. hrsz. szán-
tóra 20 frt,  43. rendsz. 3584. brsz. szántóra 1 
frt,  44. rendsz. 3618. brsz. szántéra 7 frt,  45. 
rendsz. 3823. hrsz. szántora 17 frt.  46. rendsz. 
3865. hrsz. Bzántóra 8 Irt, 47. rendsz. 629. 
68O/1 brsz. szántóra 34 frt,  ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1899. Avi május hó 
26-lk lapjának délelőtt 9 Arakor Ceik-Szentmik-
lós s folytatólag  Csik-Szépviz Község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy 
az 1881.60. t.-cz. 48. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságfigyminiszteri  rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kikaldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szert elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi batóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1809. évi deczember 
hó 31-ik napján. 

OeoEŐ Béla, 
kir. tvszékl biró. 

Ikt. 1761. 
1899. tlkvi. 

A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság részéről közzé 
tétetik miszerint a m. kir. államvasutak Sepsi-Szentgyörgy-Csik-Szereda—Gyi-
mes határszéli vonal számára az alább megnevezett határokban kisajátított terüle-
tekről elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesitésére a helyszínére 
a következő határnapok Itlzetnek ki, úgymint: Csik-Tnsnád községre nézve 1899. 
évi junius hó 8-án reggel 9 Óra: tusnádi állomás, Csík-Verebes községre 
nézve ugyanakkor ugyanott. Csik-Csatószeg községre nézze ugyanakkor ugyanott, 
Csík Szentsimon községre nézve 1899. évi junius hó 9 én reggel 9 ó ra : 
szentsiinoni állomás, Csik-Szentmárton községre nézve ugyanakkor ugyanolt, Csik-
Szenlimre községre nézve ugyanakkor ugyanott, Csík-Szentkirály községre nézve 
1899. évi junius hó 10-én reggel 9 óra: szentkirályi állomás. 

Az érdekeltek felhivatnak,  miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi  határna-
pon a bizoltság előtt előterjesszék, különben a kisajátítás és a felvett  térfogat,  ugy 
a feljegyzett  szolgalmak s jogosultságok iránli kifogásaik  többé tekintetbe nem jö-
hetnek. 

Egyúttal (elhivatnak mindazok, a kik a fennebbi  határokban a Sepsi-Szent-
György - Gyinies határszéli vasút vonal számára kisajátított területekért járó és 
az egyedi kiniutásban kitett kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetése-
ket tenni akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak ; ezeket 
1899. évi julius hó 30-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban 
bejelentsék, minthugy a később jelentkezők, észrevételeire a igényeire semmi te-
kintet nem lévén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiség-
ben fog  kiadatni, a kinek nevére és a mely összeggel az az egyedi kimutatásban 
ki van téve. a bekebelezett vagy felülkeble>.ett  tételek pedig ezentúl a kisajátított 
területről hivatalból ie fognak  töröltetni. 

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatást a telekliiviitalban betekinthető. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1899. április hó 15-én. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatósága. 

2-:i 
Gagyi Dénes, 

kir. ulbiró. 

Szám 1899/1899. 
tlkkvi. 
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Csik-Zsögöd község arányosított közhelyeit az általános helyszinelési állapot sze-
rint föltüntető  Csik-Zsögöd község 220. sz. tlkjkve arányosítás következtében az 1869. 
évi 2579. számú szabályrendelethez képest a 45041/1889. I. M. szánni rendelet 
alapján átalakittatik és e/.zel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 188G. XXIX., az 188"). XXXVIII, és az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogainak bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkben szabá-
lyozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatositta  tik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és a helyszíni eljárás 
Cs ik-Zsögöd k ö z s é g b e n 1899. évi május hó 15-én fog  kezdődni 
s május hó 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 28, 30-án, junius 1, 2, 4, 6, 
8, 9, II, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27-én, végül 29-én és a követ-
kező napján folytattatni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általában a helyszíni eljárás foganatosí-
tása végett Gecző Béla kir. trvszéki biró és Kritsa Izidor kir. trvszéki telekkönyv-
vezetőből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  (elhivatnak : 
1. Az összes érdeklettek, hogy a hitelesítési tárgyaláson személyesen, vagy 

meghatalmazott által jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a régi telekjegyzőkönyv vég-
leges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifogásokat,  jóhiszemű harmadik 
személyek irányában, többé nem érvényesíthetők. 

2. Mindazok, a kik a telekjegyzőkCnyvben előforduló  bejegyzésekre nézve 
okadatolt előterjesztést kivánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg és az elő-
terjesztéseiket igazoló okiratokot mutassák föl: 

3. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdonjogot tartanak, de telek-
könyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886. 
XXIX. t.-cz 15. 18. és az 1889. XXXVIII t.-ozikk 5, 6, 7. és 9, § ni értelmé-
ben szükséges adatokot megszerezni iparkodjanak és azokkal igényeiket a kiküldött 
előtt igazolják, avagy odahaasanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebele-
zésére engedélyét nyilvánitsn, mert különben jogaikot ezen az nton nem érvénye-
síthetik és a bélyeg és illeték elengedést kedvezménytől is elesnek és 

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre vonatkozó zálog-
jog avagy megszűnt egyéb jog van nyilván könyvileg bejegyezve, ngy szintén 
az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonossai, hogy a bejegyzett jognak 
kitörlését kérelmezzék, illetve hogy kitörlési engedély nyilvánítása végett a kikül-
dött előtt jelenjenek meg, mert ellenesetben bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1899. április hő 6-án. 
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Oecző Béla, 
kir. trvszéki blxá. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonoa és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 



Melléklet a „Csiki Lapok" május 3-iki 18-ik számához. 
VERESS SÁNDOR dr. 

orvosi rendelője fa  fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

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

rendelő idő nsponta délelőtt 9—12-ig. 

Az elismert jó minőségű és gyárt-
mányú 
Liliom vászon és házi vászon 

Csikmegye részére egyedüli raktára 
BARCSAY K. 
nti és férfi  divatáru házába kapható: 

Liliom vászon 7 frt  20 kr, házi 
vászon •"> frt  95 kr, pj;y vég 23 
mtr (vagy 30 rőf),  úgyszintén lepedő 
vásznok a legjobb minőségb", egy 

szélybe 60, 75, 90 kr métere. 

Sz. 242—899. kj. 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmihály község elöljárósága 

felsőbb  jóváhagyás alapján, árlejtés utján 
kiadja n csikajnádi templom melletti ke-
rítést felépítésre,  a osikszentmihályi köz-
ségházánál és a csikszépvizi körjegyzői 
irodában naponként betekinthető feltéte-
lek mellett. Az árlejtés 1899. évi má-
jus hó 15-én délután 2 órától 
kezdődőleg Csik-Szenlmiliály község hiva-
talos házánál fog  megtartatni. 

Mely árlejtésre az áriejteni kívánók 
azzal hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár-
nak 724 frt  75 krnak lO'/o-os bánatpén-
zét iiz árlejtés megkezdése előtt az ár-
verező-bizottságnál befizetni  tartoznak, azon 
vállalkozni szándékozók, kik zárt ajánla-
tokot kívánnak beadni, az árlejtés meg-
kezdése előtt a feltételekben  körülírt és a 
kikiáltási ár 10"/o ellátott zárt ajánlatai-
kot az elöljárósághoz czimezve beadhassák. 

Község Elöljáróság. 
Csík-Szentniihályon, 1899 április hó 

29-én. 
Kein Adolf,  Koncz Antal, 

kürj'.'L'V'/n. 1—3 k. biró. 

El k e l l o l v a s n i ! 
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Hol lehet legjobban és legolcsóbban vásárolni ? 

Trohán József 
vas-, fűszer-,  liszt- és konyhaedény kereskedésében 

Csik-Szeredában, a „piacz" soron, 
hol minden, a vasáruhoz tartozó árnezikkek a legjobb minőségben 

és a legolcsóbb árak mellett található: 
úgymint valódi rud- vas, a legjobb zomanczolt öntött vas és pléhedény, 
úgyszintén ásók, lapátok, kapák, mindennemű ekealkatrészek, 

épület- és butorvasalások, főrész-  és fQrészreszelők. 
Lánczok.drót- és patkószegek 10°|o-kal olcsóbb, mint bárhol. 
Építkezéseknél és magán vállalatoknál különös kedvezményt biztositok. 

Vidéki megrendelést gyorsan és pontosan eszközlök. 

Kiváló tisztelettel 

TKOBÁJÜf  J Ó Z M E F . 

Mindennemű vasak nagy választékban. 

Szám 469 — 899 I Sz. 1 «65—898. körj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármogye kászonalcsiki járásában, 

Csík-Szentkirály székhelylyel, Csatószeg, 
Szentsimon, Szentimre, Szentkirály, Zstt-
göd, Szentlélek és Mindszent községekből 
álló s 8232 lelket számláló közegészség-
ügyi körben a körorvosi állás elhalálozás 
folytán  üresedésbe jővén, arra újból pá-
lyázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 900 frt  évi fizetés, 
melyben a lakbér is benn foglaltatik,  to-
vábbá ingyenes fuvar  mellett nappali 20, 
éjjeli 30 kr látogatási díj, az orvosi lát-
leletekért esetenként 50 kr és Szentkirá-
lyon a husszemléért megállapított dijak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
maztatásukat is feltüntető  kérvényüket 
hozz&m folyó  évi májns hó 24-ig 
annál bizonyosabban adják be, mivel ké-
sőbb beérkező pályázatok figyelembe  netn 
vétetnek. 

A megválasztandó körorvos köteles a 
vagyontalan betegeket ingyen gyógyke-
zelni a halottkémlést a megállapított di-
jakért Csik-Szentkirály községben végezni 
és kör községeit havonként kétszer híva 
talosan beutazni. 
A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 

Csik-Szentmártonon, 1899. évi ápri-
lis hó 29-én. 

Bartalis Ágost, 
1—3 főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a felcsiki  já-

rás tekintetes főszolgabírójának  6977—898 
k. i. számú rendelete folytán,  brassói lakos 
IWr István javára 66 frt  95 kr s járu-
lékainak felhajtása  iránt, csikdánfulvi 
Gál Simonnál közigazgatásilag lefoglalt  2 
drb 60 forintra  becsült tehén folyó  évi 
május hó 12-ikén, mint e napra má-
sodszor kitűzött árverési napon Csik- Dán-
falván,  végrehajtást szenvedő lakásán a 
legtöbbet Ígérőnek, készpénz fizetés  mel-
lett, szükség esetén becsáron alól is el-
adatni fog. 

Csik Dánfalva,  1899. április 30-án. 
Suba Zsiga, 

l - l körjegyző. 

Sz. 5—1899. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Csicsó község elöljárósága által 

közhirré tétetik, hogy a község tulajdonát 
képező „Hargitai büdös-fürdő"  ez évimá-
jus 14-én d. u. 2 órakor Csicsó köz-
ség házánál 10 egymásutáni évre nyilt 
árverésen haszonbérbe fog  adatni. 

Évi kikiáltási ár : 350 frt.  A feltételek 
Csicsó körjegyzői irodájában a hivatalos 
órákban megtekinthetők. 

Csik-Csícsón, 1899. április 11-én. 
Tompos Károly, Kósa Dénes, 

kjző. 3 - 3 biró. 

Sz. 2892 -899. ni. 

Hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságának az 

1898. évi május hó 23-án 4756. szánni 
határozatával Csik-Szeredában egy jár-
vány-kórház épitése 5590 frt  31 kr ösz-
szeg erejéig engedélyeztetett. 

A frntemlitett  munkálat foganatosí-
tásának biztosítása czéljából az 1899. 
évi május hó 13-ik napjának d. 
e. 9 Órájára a csikmegyei m kir. állam-
építészeti hivatal helyiségében tartandó 
/árt ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálat végrehajtásá-
nak elvállalására vonatkozó, az engedélye-

zett költség után számítandó, s a részle-
tes teltételekben előirt 5%>-nyi bánatpénzzel 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 
9 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezze.-ick beadni, mivel a ké-
sőbb érkezettek figyelembe  nem fognak 
vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki művelet és részletes feltéte-
lek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnál, a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. 

Csik-Szeredán, 1899. április hó 19-én. 

2 - 3 

Mihály Ferencz, 
főjegyző. 

az épitési bizottság elnöke. 
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Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. érd. közönséggel tudatni, hogy jó hírnévnek örvendő 

Férfi-szabó  üzletemet 
a „HUTTER-féle  szállodával" átellenbe helyeztem át, hol a kor igényeinek 
megfelelően  ujjolag berendeztem s elláttam többféle  legújabb és 
legjobb Szövetekkel, melyeket a legújabb divat szerint, tartósan, kellő 

csinnal és mindenek felett  jutányosán készitek el. 
Továbbá ajánlom dúsan fölszerelt  papi reverenda és finom  cangart 

szöveteimet. 
A nngyérd. közönség becses pártfogását  kérve, maradtam 
Csik-Szereda, 1899 ápril hó. 

Alázatos szolgája: 

JAKAB JÓZSEF, 
férfi-szabó. 

I » » * » » 

Ikt. 1958. 
1899. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság részéről közzé té-
tetik : miszerint a Sepsi-Szentgyörgy—Csik-Szereda -Gyimes határszéli m. királyi 
államvasút számára az alább megnevezett határokban kisajátított területekről el-
készített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a helyszinére a követ-
kező határnapok tűzetnek ki, úgymint: C*ik-£sögöd községre nézve 1899. évi 
jnnins lló 10 én délelőtt 11 óra: csíkszeredai állomás, Csik-Szereda városra 
nézve 1899. évi junius lió 12 én reggel 9 óra : ugyanott, Csik-Taplocza 
községre nézve ugyanakkor ugyanott, Csik-Csicsó községre nézve ugyanaz nap 
déli 12 óra: madéfalvi  állomás, Csik-Madéfalva  községre nézve 1899 évi junins 
bó 13-átl reggel 9 Óra : ugyanott, Csik-Rákos községre nézve ugyanaznap dél 
előtt 11 óra : csikszépviz—s/.entmíhályi állomás, Csik-Göröcsfalva  községre m'-zve 
ugyanakkor ugyanott, Csik-Vacsárcsi községre nézve ugyanakkor ugyanott, Csik-
Szentmiliály községre nézvec 1899. évi j u n i l l S lló I4-én reggel 9 Óra : ugyan-
ott, Csik Szentmihály községre né/.ve 1899. évi junins hó 14-én reggel 9 
óra: ugyanott, Csik-S/.épviz községre nézve 1899. évi janim lló I5-én délelőtt 
10 Óra : Középlok megállóhely, Csik-Szentmiklós II. rész (Gyimes) községre nézve 
ugyanaznapi délelőtt 11 óra : gyimesi állomás. 

Az érdekeltek felhivatnak,  miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi  határ-
napon a bizottság előtt előterjesszék, különben i\ kisajátítás és a felvett  térfogat, 
ugy a feljegyzett  szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik  többé tekintetbe 
nem jöhetnek. 

Egyúttal felhivatnak  mindazok, a kik a fennebbi  határokban a Sepsiszent-
györgy—Gyimes határszéli vasút számára kisajátított területekért járó és az egyedi 
kimutatásban kitett kártalanítási összeg mnenyiségére nézve ellenvetéseket tenni 
akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt tartanak ; ezeket 1899. évi 
augusztus IO-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék, 
minthogy a később jelentkezők, észrevételeire s igényire semmi tekintet nem lé-
vén, a kisajátítási és kártalanítási összeg annak és azon mennyiségben fog  kia-
datni, a kinek nevére és a mely összeggel az az egyedi kimutatásban ki van 
téve, a bekebelezett vagy felülkebelezett  tételek pedig ezentúl a kisajátított terü-
letről hivatalból le fognak  töröltetni 

Az őszeirás, térkép és egyedi kimutatás a telekkönyvi hivatalban betekinthető. 

Kelt Csik-Szeredán, 1899. évi április hó 15-én. 

A kir. törvényszék, naint telekkönyvi hatóság. 

2 - 3 
Geczó Béla, 

kir. törvényszéki biró. 




