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Az erdélyi róm. kath. Státus 1891». 
évi rendes közgyűlését október hó 25-én 
liirtotta meg Kolozsvárott, melyet ünne-
pélyes „Veni Saiicte" előzött meg. Mise 
végeztével a Státusgyülés tagjai átvonul-
tak a kegyesrendiek főgymnasiumának 
dísztermébe, liova Majlátli Gusztáv erdélyi 
püspököt Jósika Samu báró világi elnök 
és Sándor László főispán  vezetése alatt 
kiküldött bizottság hívta meg. A püspök 
Meszlényi s Volaika püspökök társaságá-
l>en megjelenvén a gyűlést rögtönzött szép 
Ijeszéddel megnyitotta, mely után Dr. Uj-
íalnsi József  felolvasta  az igazoló bizott-
ság jelentését A G8 egyházi s 136 világi 
meghívott tagból megjelent 52 egyházi s 
G9 világi. A pápa ő szentségének latin 
nyelvű távirattal történt üdvözlése után 
következett a napirend a ti zen ütős bizott-
ság jelentésével, mely el«ő sorban a ke 
gyelelnek kívánt eleget tenni, midőn az 
eltávozott Csíki Viktor s az elhunyt Groisz 
Gusztáv érdemeit jegyzőkönyvre iktatni 
javasolta. 

Terünk nem engedi, liogy e rendkí-
vüli gonddal s figyelemmel  összeállított évi 
jelentést egész terjedelmében ismertessük, 
liánéin csupán azokra szorítkozunk, me-
lyek bennünket csikiakat leginkább ér-
dekelnek. 

Ezek közül az első a XI pont a esik-
somlyói lőgymnasiumnak Csíkszeredába 
leendő áthelyezéséről. Nem tudjuk ki ál-
tal s liogj-nn szerzi be Ugrón Gábor in-
formácziót,  nem tudjuk mi ösztönözte őt 
arra, hogy ezen az egész Csikvármegyére 
s különösen a somlyói főgymitasiumra  oly 
rendkivilli fontossággal  biró ügynek elo-
dázását indítványozza, azt azonba i tudjuk 

és látjuk, hogy ez által sem a vármegye 
sem a főgymnasium  ügyének nem hasz-
nált, sőt nagyon sokat ártott. Mert. ha csak 
egy kevés fáradságot  vesz magának ő s 
elvtársai, hogy a jelentés 39-48 oldalait 
átolvassa, láthatta volna, mily szép s meg-
győző érvekkel támogatta ott Becze An-
tal alispán ez eszmét s mily kézzelfogható 
általános kiváltságot s szükségességet fe-
jezett ki a vármegye törvényhatósági bi-
zottsága akkor, mikor az áthelyezés elő-
mozdítása czéljából a vármegye tulajdo-
nát képező ruházati alapból 50,000 Irtot 
ajánlott fel.  Annak elbírálására pedig, 
hogy kívánatos, szükséges-e s mennyiben 
a főgymnasiuninak  Somlyóról Szeredába 
leendő áthelyezése, szerény uézetUnk s/.e-
rint első sorban legkompetensebb maga 
az érdekelt vármegye, annak vezető köze-
gei. Régi dolog, hogy a halogatás ve-
szélylyel jár. S ezen veszélynek csiráját 
rejti magában a vallás és közoktatásügyi 
miniszternek 87&95/1898. sz. alatt a róm. 
kath. Státushoz intézett leirata, melyet bő-
vebb commentár nélkül itt közlünk szó-
szerinti szövegében : 

„Folyó évi november hó 14 én 2113 
sz. alatt kelt becses előterjesztésére felké-
rem a méltóságos igazgatótanácsot, szí-
veskedjék Csikvármegye alispánját meg-
sürgetni, hogy a csiksnmlyői kath. fő 
gymnásinmnak áthelyezésére vonatkozó 
megkeresésnek feleljen  meg. 

Meg kell egyéb iránt jegyeznem, 
hogy ezen áthelyezés — mint 1895. évi 
deczember hó 23 án 34(113 sz. alatt kelt 
iratomban idéztem, — nézetem szerint min-
den tekintetben kivánatosnuk mutatkozik, 
s részemről egyáltalán nem látok okot 
fennforogni,  mely ezen áthelyezés ellen 
szólana. 

Figyelmeztetnem kell egyuttal a mél-
tóságos igazgatótanácsot arra, hogy 1) a 
nevezett főgymnasium  állami segélyének 
szerződésbe foglalása  természetszerűen mind-
addig nem történhetik meg, a mig az a 
kérdés véglegesen nincs eldöntve, vájjon 
a iőgymnnsiuiii Csiksomlyón marail-e. 
avagy Csíkszeredára helyeztetik-e át, s 2) 
abban az esetben, ha az áthelyezés terve 
dugába dőlne, előtérbe fog  kerülni ii mos-
tani logyuiuasiiuni épület helyébe más 
épiilet emelésének kérdése, melynek meg-
oldása a róni. kiitli. státusra nézve két-
ségkívül jelentékeny anyagi megterhelte-
tést fog  jelenteni. Budapesten, 1898. de 
czember hó 24-én. Wlassica. 

Tehát a miniszter szerint is kívána-
tos az áthelyezés s amennyiben ezen kér-
dés eldöntése halasztatik vagy az előbbi 
állapot lenntartiitik, mindkettő igen fontos 
következményeket von magaután, mely a 
tőgymnásiumnak életerébe vág 

De hát hiába volt Dr. Györffy  Gyula 
s mások felszólalása  az azonnali intézkedés 
s áthelyezés mellett, a gyiilés Majlátli 
püspök indítványára Ugrón indítványát 
iogadta el s a tárgyat a jövő gyűlésre 
halasztotta. Tehát az ügy egy évig ismét 
filgg  a levegőben. 

-A Csiksomlyói tanítóképző intézet té-
telénél felszólal  Karácsony József  intézeti 
igazgató a uieleg hangú beszédben méltatva 
az intézet rendkívüli fontosságát,  a követ-
kező 4 pontból álló javaslatot terjeszti a 
gyűlés elébe határozathozatal végett: 

J avas la t : 
1. A tanítóképző a korszerű igények-

nek megfelelően  kiépítendő. 
2. Szertárakkal ellátandó. 
3. Annyi rendes tanár alkalmazandó 

az igazgatón kivül, a hány osztály van. 

4. A tanítóképző tanárainak fizetése 
a gymn. tanárok fizetése  mennyisége sze-
rint rendezendő. 

A státusgyülés felszólaló  igazgató ro-
konszenves beszédét és javaslatait Ugrón 
Gábor pártoló hozzászólása után kitörő 
helyesléssel fogadja  s a gróf  püspök-elnök 
a javaslat keresztülvitelét az igazgatóta-
nácshoz utalja. 

A népiskolák tételénél a státusgyülés 
egyhangú lelkesedéssel szavaz köszönetet 
Majlátli püspöknek, ki ez év folyamán 
több mint 25000 frtot  adományozott is-
kolai czélokrn. 

A bizottság jelentésének letárgyalása 
után a megíiresedett igszgatótanácsosi 
helyeket löltötték be. Az egyháziak közül 
Uiró Béla, Fábián Sándor és Tamási Áron 
3 évre, Vajda Gyula dr. 2 évre, a világiak 
közül Mikó Bálint, L'ótsa József,  Jósika 
Gábor 3 évre, Haller Károly és Pap Far-
kas '2 évre választattak meg. 

Ezzel a Státusgyülés, mely oly sok 
fontos  és érdekes ügyet tett egy nap fo-
lyamán elintézés íárgyáfá,  Majlátli Gusz-
táv püspök és Jósika Samu báró világi 
elnök lelkes éltetésével véget ért. 

— Uj birói és ügyészi állások. Az 
igazságiiíiyiniiniszlGr most tette közzé jövő évi költ-
ségvetésének indokolásit, mely megmagyarázza 
annak n tekintélyes, közel három millió koronát 
kitevó tübbletnek a hova fordítását,  mely ösz-
szejriri'l az idei költségvetés a tavalyit felülmúlja. 
Az előirányzott húrom milliónyi többlet legnagyobb 
részét az nj bűnvádi perrendtartás életbelépteté-
sével járó költsenek emésztik fel.  Xuvezetesen a 
korutiuüiíyszsóü szervezése 08,3111 korona, az uj 
l'úüuyé-izséi: létesítése 331,l.H>t> korona, az ügyész-
ségek költségei podiş 1,180,330 korona tulkiadást 
vesznek igénybe: ezenfelül  a törvényszékek és 
járásbíróságok <.i3'j,3-2ri koronás tulkiaddaa is 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A halottak, birodalmában. 
Komor hideg őszi nap van. Uiotha n ter-

mészet is érezné hogy a halottak emlékezetét 
ülik az emberek, tehát a szomorúság a bánat-
uralkodik a földön,  mert az eget is sötét bá-
natos felhók  borítják. Ha a oap utat törve ma-
ginak ki is búvik, bogy kiváocsiao szerte néz-
zen földünkön,  megretten az ott elterülő nyo-
masztó ünnepélyes haugulattél, hirtelen vissza-
húzódik ismét. A föld  urának bánata van, s vele 
bnssl a természet is. 

Halottak napja! Hogy mit jelent ez a kél 
szé essk sz tadhatja megérteni, a ki elvesztett 
valakit, egy olysn lényt, a kiuek életéért az 
övét gyönyörrel adta volna cserébe. 

Mennyi seb, a melyeket az idő ezen jó-
ságos gyégyltó mester hegesztett, gyógyított 
meg, tépödik fel  njra ezen a napon ! 

Minden gondolatank az elveszített ked-
vessel foglslkozik,  fel  ujai emlékezetünkben a 
vele átélt mohnak legcsekélyebb mozzanata, átél-
jük az együtt élvezett öröm perczeit, a boldog-
ságot, s átszenvedjük elveszítésének mérhetet-
len fájdalmát  s jé Isten tudja hányadíkszor I 

Éa is flzve  bánatomtól, kint bolygok kis 
falónk  temetőjében, az örök pihenés e szomoro 
tanyáján s s mint a halottias csendben csak 
a lépteim alatti száraz lehullott falevelek  zör-
gése hallatszik, körültekintek s szintén neg-
ssnusisU.'ii készüld hervadó természeten. 

A temető szomszédságában elterülő hatal-
mas szép erdőn pihen meg tekintetem, melynek 
nusgó csendes belsejében mindig enyhülést vi-

gaszt találtam, ha sajgó szívvel hozzá menekül-
tem. És lám milyen szomorú elhagyatott most 
az enlö, vigaszt nem tnil adni a hozzá mene-
külőnek, hiszen szenved mo>t a természet is. 

Pedig ha lehetséges még jobban szeretem 
fönséges  komor szépségében, mint viruló üde 
zöld pompájával lülékesitve. Mint a haldokló 
midőn kezével utolsó hucsnüdvfizletet  int, olyan 
bánatosan intenek (elém  az ismeretes fák,  s 
mintha az a hideg szellő mi onnan átcsapott 
felém  mind ezt dudorászná : viszontlátásig.! 

Igen, igen a viszontlátásig. Hiszen eljön 
majd a k'kelet, a a nagy természet fel  fog  éb-
redni hosszú álmából, 8 vigaszt ad annak a ki 
hozzá fordnl. 

Ob de vájjon a kik itt nyugosznak mély-
séges mély csenben olyan közel hozzánk az 
élükhöz s mégis olyan mérhetleu távol, azoknak 
mikor jön el a kikelet, az újra ébredés boldog 
tavasza ?! 

Majd megállok szeretteim sírja előtt s mig 
a mulandóság eszméjével tovább foglalkozom 
elnézem sokáig a sírra huldogálló szomorú 
füz  megsárgult leveleit. Egyszerre őrült szilaj 
vágy fog  el lefeküdni  közéjük, hogy szerelteim 
sirhantja legyen a ravatalom s a lehullott fale-
velek képezzék nekem a szemfedőt.  Milyen ha-
lál lenne ezl 

Hangok ttték meg füleimet,  s felrezzentem 
merengésemből. Bánatos szomorú arczo emberek 
közelednek, hogy ki-ki tehetsége szerint díszítse 
fel  drága halottja sírját, méltó kifejezést  adva 
ezáltal a siron tol is kiható lankadatlan szere-
tetüknek. Milyen látvány I 

Amott két gyássbs öltözött flatai  leány 
díszítgeti nem régen elveszített szülőik sirbsl-

mit, heves csukló zokogások könnyeket csal 
a szemeimbe. 

Elfordulok,  nagy pompával fénynyel  fel-
díszített siron pihen meglekinteiein. Előtte 
egy fiaiul  özvegy áll, merően nézve imádott 
férje  márványba vésett arczképél ; nem sir 
csak égö szemei s kínosan vonagló ajkai árulják 
el belső küzdelmét. S ez a gazdag elegáns 
prémes hundáju előkelő nő e I li a g y a I <i t-
tabbnak boldogtalabbnak látszik an-
nál a nagykendős szegény asszonynál, a ki nem 
messze tőle szintén elveszített férje  fakeresztes, 
néhány mécsesei ékeskedő sírjánál térdel, s mor-
zsolja az olvasót, vigaszt enyhülést találva a 
bitben 

Nagy családi sírbolt falának  egy magános, 
egész családját eltemeteti férfi  támaszkodik, 
összehúzott szemöldökei, feldúlt  vonásai egész 
magatartása a csapások alatt megtört. Önön-
magával s Teremtőjével meghasonlott szkeptikust 
árulja el. 

Ez a kép önkénytelenül eszembe juttatja 
azt a régi mesét, mely szerint az emberek zú-
golódván az osztályrészül jutott nagy kereszt 
miatt, megparancsoltatolt bogy ki-ki vigye ki 
saját keresztjét és cserélje el, ha kisebbre talál, 
a más keresztjével. És egyik sem cserélte el 
hanem megnyugodva, haza czipelle ki-ki a sa 
ját keresztjét. Vájjon ezek közöl az emberek 
közül, a kik ide szintén kiczipelték saját ke-
resztjüket, s mindegyik kétségbe van esve an-
nak nagysága fölött,  hányan cserélnék el a sa-
ját keresztjüket a másokéval? 

Hiszen a bánatában elfogott  embernek 
csak körül kell itt tekintsen, s bizonyára nem 
bogy zogolöduék, hanem saját keresztjét ma-

gához szorítaná, s meg köunyebülve hordozná 
tovább ! 

A feldíszített,  virággal elhalmozott sírok 
közöli egy-egy kopár elhagyatott sírhant dom-
borodik, ezekről nem emlékezik meg senki, nem 
öntözi könnyeivel senki, nincs a ki szerelő 
gyöngéd kézzel lölékesitse. Itt valóban halottak 
nyugosznak, hiszen egy író is azt mondja: 

„Ivi kedveseinek emlékéücu él 
Nem luill meg a/, csupán elutazott 
llnlnli :i/. kit elfelejtenek  ! " • 

* * 
Egészen bealkonyodott. A harangok meg-

kondulnak rf  a gyertyák milliói felgyúlnak  a 
sírokon. 

Az egész napon át felhős  ég is gyönyörűen 
kitisziult, mintha a csillagok is bámolni akar-
nának onnan a magasból azon a fenséges  szép 
képen, s az elhagyott sötét sírokra a feljövő 
hold bágyadt sugára hint misztikus halvány vi-
lágosságot. 

A harangok mélabús danája lassankint le-
csillapít minden kicsinyes gyarló emberi indula-
tokat, mint édes balzsam hat gyötrődő, sajgó 
sziveinkre s az egész valónkon aralkodé nyo-
masztó szorongó érzésünk eltűnik feloszlik  s 
harangok feltámadást,  viszontlátást hirdető sú-
gásában, s helyette valami jileső áhítatra kész-
tető érzelem tölti el sziveinket Minden lény 
térdre borul, s véghetetlen forró  imánk egye-
sülve a harangok zagásával száll fel  a csilla-
gos égre. 

Csevegő. 
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nagyobbára a bűnügyi reformnak  tudható be. A 
föügyéaaaégek  szaporítását is aiükségeasé tette az 
uj rend. Annál a hat táblánál ugyanis a bol 
eddig nem Tolt fAOgyéaiaég,  moat kell aaokat sier-
veini. E aierint fóügyésiégeket  kapnak: Gyór, 
Jlarosváaárhely, Nagyvárad, Péos, Posaony és 
Temesvár. A hat qj főügyész  tii- éa nyolca eser 
korona évi flietéat  es 1400—1200 korona lakpéait 
kap. Hét föügyéaii  helyettesi állás ia létesül, 
0000—5000 korona fizetéssel.  A bűnügyi reform 
esenfelül  a tábláknál megteremti a közvédAi iatéz-
ményt. A köavédök tiuteletdijaira 10.7C2 koro-
nát előlrányoi aa igaiságügylminisster. A fő-
ügyészségnél kézikönyvtári létesitenek éa hatezer 
koronát fordítanak  jogi könyvek besierzésére. 
Ai ngyéasségek több kiadását elsó sorban negyven 
nj alügyéui álláa létesítése, aiután a dologi ki-
adásoknak 75«,250 koronával való aiaporodáaa 
okoiaa, a mi mind aa qj bűnvádi eljárás életbe-
léptetésének a következménye. A mi a törveny-
uékeknél és járásbíróságoknál a bünügyi reform 
által igényelt változásokat illeti, itt mindenek elótt 
haas qj bírói éa huai albirói és hetven aljegyzői, 
továbbá öt telekkjnyvvezetói, huai írnoki és hu-
•sonkllencs aaolgai állás létesítése ötlik szemüakbe. 
Ai ilUvai és aiamoaujvári fegyházaknál  egy-egy 
gondnoki álláat létesítenek és két fegyintézetí 
orvoe díjazása is 1060 koronával szerepel a költ 
aégveléaben. Nyolcsvanegy fófegyór,  illetve bür-
tönönnester flielésemelése  72,800 korouába kerül. 
A lipótvári fegyintézetnél  és a siegedi börtönnél 
6—6 qj Ari állást létesitenek. Az előbbit 187 uj 
magániárka benépesítése leaii atükiégessé, az 
utóbbit a vizsgálati foglyok  számának szaporodása, 
A mi a beruházásokat illeti, itt elsA sorban i 
győri tábla épületének 160 eier koronás részlet-
költségét említhetjük. A törvényszéki éa járás-
bíróság! épületek költségei 600 ezer koronát fog-
nak kitenni. Baja, Buiiáa, Dunaföldvár,  Esztergom, 
Hódmezővásárhely, Husit, Kisújszállás, Nagybánya, 
Segesvár,Ssamoaujvár.Szilágyoseh, Szilágysomlyó, 
Topánfalva,  Nyíregyháza és Veszprém, kap ebből 
mindenekelőtt qj járásbíróság! épületeket, illetve 
a meglévők kiéppittetnek. Ezeken kivfil  tárgyalás 
alatt állanak; Bethlenben a járásbirósági épület 
kibóvítése. Csáktornyán qj járásbirósági épület 
emeléae, Fogarason a járásbirósági épület kibő-
vítése, Lippán uj járásbirósági épület emeléae, 
Námeaiton a járásbirósági épület megvétele. Nagy 
Kátán qj járásbirósági épület emelése, Temes-
Kubinban a járásbirósági épület kibővítése, Ver-
aeexen qj járásbirósági épület emelése és Zsibón 
telekvétel és qj járásbirósági épület emelése. 
Törvéaykeaém palotákat kapnak a közel jövAben 
Újvidék, Brassó és Kolozsvár. Ezeken kívül 
következő városok kapnak uj törvénysséki, illetve 
járásbirósági foghásépületeket:  Arad, Brassó, 
Uyula, Kolosavár, Hiskolcz, Újvidék, Zilah, Bu-
liás, Dunaföldvár,  Esatergom, HódmezAvásárliely, 
Jászapáti, Kiaqjszállás, Nagybánya, Szamosujvár 
ée Váu. Javítóintézetet: Kassa. Figyelemreméltó 
végül a költségvetés indokolásának as a része, 
mely a bírósági helyiségek és felszerelések  szé-
gyenletes állapotáról szól és e bajok gyökeres 
orvoslását máris tekintélyes összegekkel helyezi 
kilátásba. 

A eaikmegyei általános tanitó egyesü-
let közgyűlése. 

A eaikmegyei általános tanitó egyesület 
mely magasabb rendelet folytán  a régebben „Hi-
vatalos tanító egyesület" czime alatt inkább.csak 
névleg szerepelt egyesületből ujjon alaknlt s 
alapszabályait a m. kir. közoktatásügyi minisz-
ter ur a mnlt évben erősítette meg, tolyó évi 
október hó 20-án tartotta első rendes közgyű-
lését Oy.-Sztmiklóson, a polgári flu  iskola rajz-
termében. 

A gyűlés mind Látogatottságára, mind pe-
dig tartalmasságára nézve oly szép sikerrel folyt 
le, melyhez csak gratulálni lehet s melylyel az 
egyesület nevéhez méltóan vonali fel  a várme-
gyei tanitó egyesületek sorába. 

A gyűlésen az egyesület tagjai majdnem 
teljes számban jelen voltak. Részt vett a gyű-
lésen Csikvármegye általánosan tisztelt éa sze-
retett érdemes kir. tanfelügyelője  Szabó Géza 
ur, Botb Ferencz kanonok ur, a főtisztelendő 
lelkészi kar több tagja s a gyergyói testvér egye-
sület számos tagja, ngy, bogy a résztvevők 
száma a 100-at jóval meghaladta. 

A gyűlés lefolyását  a kővetkezőkben is-
mertetjük, 

Okt. 20-án ig. választmányi gyűlés volt, 
melyen a szept. 30-iki ig. vál. üléshatározatai a 
gyergyói tagokkal szíves hozzájárulás végett 
közöltetlek. 

Okt. 21-én reggel 8 órakor a róm. katb. 
templomban végzett .Venl Sancte* és ünnepé-
lyes szent-mise hallgatása ntán a gyűlés terűébe 
vonulva, Lakatos Mihály elnök egy fényes,  ma-
gas röptű, az ő.azőnoki tehetségét hiveu vissza 
tükröző, szép gondolatokban éa eszmékben gaz-
dag, hazafias  beszédben közoktatási miniszter 
ur ő nagyméllóságának elévülhetlen érdemeiről 
és a magyar tanítóságot örök hálára kötelező 
a*on ujabb fényes  tettéről, mely szerint a „Ta-
nítók Háza" javára egy millió koronát a jövő 
évi költségvetésbe felvenni  méltóztatott, hálá-
san meg emlékezve, az egyesület czéljait fejte-
gette a végűi a gyűlést megnyitotta. 

A közgyűlés ezen lendületes megnyitó be-
szédet teljes szövegében jegyzőkönybe foglalni 
éa a „Csiki Lapok "-ban közzé tétetni határozta.*) 

Közgyűlés az elnöki jelentések folyláu 
a jegyzőkönyv hitelesítésére két tagot ki-

küldött, a miniszteiileg megerősített alapszabá 
lyokat tudomásul vette; az elhunyt tagtársak 
emlékét jegyzőkönyvbe iktatta; a tagválasztások 
éa a mai gyűlésről! kimaradás iránti igazolások-
ról szóló elnöki előterjesztést, valamint dr. Fi-
nánczy Ernő .Mária Terézia korában" és Sze-
csányi Antal .Gyermek verseim" czimü muuká-
jának Máthé József  „Székely tanügy" czimü 
lapjának és Vaday József  olvasó könyvének 
gazd. ismét, iskolák részére való megrendelése 
iránti ajánlatát tudomásul vette. 

Elnök azon előterjesztésére, hogy Barabás 
Béla a főjegyzői  tisztről lemondott, Kiss Antal 
éa Madár Mibály elhalálozásával a pénztárnoki 
és egy ig. vál. tag helye megürülvén, a választ-
mány ideiglegesen betöltötte a közgyűlés elha-
tározta, hogy a főjegyző  lemondását érdemeinek 
elismerése mellett elfogadja  s ezen valamint 

megüresedett helyek betöltéséről a gyűlés 
további folyamán  fog  gondoskodni. 

A körök évi működéséről felolvasott  jelen-
tés tudomásul vétetvén, Lakatos Mibál) né felol-
vasta Mártonffy  Annának ,A felebaráti  szeretet 
fejlesztésének  és a vallás- erkölcsös nevelésnek 
fontossága  az iskolában" czimü igazán szellemes 
és valóban tanulságos értekezését, melyet a gyű-
lés figyelemmel  hallgatott végig s melyéi t ngy az 
Írónak, mint a felolvasónak  jegyzőkönyvi köszö-
netéi nyilvánította. 

A .Tanítók Háxa' ügyében Ltozló Péter 
terjesztette elő a központi választmáuy hatáio-
zati javaslatát, melyet a közgyűlés egész terje-
delmében elfogadván,  a további teendőkkel az 
elnökséget megbízta. 

Ezen javaslat értelmében az egyesület min-
den tagja a „Tanítók Háza" javára 1»00. ja 
nuár hó l-löl kezdve öt év alatt törlesztendő 
85 frtos  részvényjegyet megvált és felkéri 
egyes községek képviselőtestületeit anyagi ere 
jűkhöz mért adakozásra; a hol lebet, a tanítók 
e czélra műkedvelői előadásokat rendeznek. 

Ezeken kívül kérvényt nyújt be a megyei 
tek. törvényhatósághoz, kogy a Budapesten felál-
lítandó „Tanítók Házá„-ban a csikmegyei nép-
felső-nép-  és polgári iskolai taniiók fiai  részére 
egy külön szoba fentartásáboz  megkívánt 180U 
frtot  kegyeskedjék a nevelési alapból meg-
szavazni. 

Csiszér Petőnek szónoki hévvel előadott 
szavalatát éljenzésael fogadva,  az igazgató vá-
lasztmány által előkészített „ügyrend" olvasta-
tott fel,  melyet a közgyűlés változatlanul elfo-
gadván elhatározta, bogy egy-egy példányban 
a köröknek küldessék meg. 

Vértes Lajosnak „Az elemi technikai ügyes-
ségek tanításáéról tartott igen praktikus ég 
szakavatott felolvasásáért  elismerését nyilvání-
totta a felkérte,  bogy a „Csiki Lapok"-ban közzé 
tenni a egy példányát a levéltárnak átengedni 
szíveskedjék.*) 

Lakatos Mihályné elmés és csinos fejtege-
tés kíséretében az ig. választmánynak a tanterv 
revízióra vonatkozó javaslatát terjesztette elő, 
melyet modósitás nélkül elfogadván,  a közokta-
tási tanácshoz valő felküldését  elhatározta. 

Az iskolai rend védelme tárgyában kidol-
gozott szabályrendelet a napi rendről levé etett, 
mivel hason tárgyú szabályrendeletet a törvény-
hatóság október hóban tartott közgyűlésén már 
elfogadott. 

László Péter az államsegélynek tanéven 
kint előre vagy legalább félévi  előleges részle-
tekben való utalványozása iránt közoktatási mi-
niszter Qr 0 nagyméltóságához iulézendő kér-
vény szövegét bemutatván, az elfogadtatott  i 
felterjesztésével  az elnökség megbízatott. 

Ezután a megüresedett tisztviselői állások 
töltettek be. mely szerint egyhangúlag megvá-
lasztatott főjegyzőnek  László Péter, az igy meg-
üresedett jegyzői állásra Éltes János, pénztár-
noknak Székely Károly és ig. választmányi tag-
nak Csibertics Imre. 

Vértea Lajos indítványára a közgyűlés 
Wlassits Gyula közoktatási miniszter nr ő nagy-
méltóságinak, ki o.'y sok jelét adá a tanítók 
iránti jó indulatának, azon ujabb fényes  tettéért, 
miszerint az állam pénztárából a „Tanítók Háza" 
javára egy millió koronát felajánlani  méltózta-
tott, hódolatteljes köszönetét nyilvánítja s bok-
ros érdemeinek elismeréséül az egyesület disz-
tagjává választja, a diszokmány kiállításával s 

•) Jövó számunkban köaöljtlk. 
•) Közülni fogjuk. 

Szerb. 

annak megfelelő  alakban illetékes helyre való jnt-
tatásával pedig az igazgató választmányt megbízta. 

Végül elnök a szép számban megjelent ven-
dégeknek, kir. tanfelügyelő  urnák és az egye-
sület tagjainak szíves megjelenésük és érdek-

t köszönetet mondva, a gyűlést bezárta. 
Ezután az egyesület tagjai a vendégekkel 

együtt a Laurenczy vendéglőbe bankettre gyűl-
lek össze, bol a gyergyói zenekar játéka mel-
lett az idő vígan és kedélyesen telt el. 

Lakatos Mihály elnök pohár köszöntői 
mondott a kullusz miniszter ü nagyméltóságára 
és kir. tanfelügyelő  úrra, Görög Joákbim örmény 
plébános az elnök és alelnökre, s a hölgyekre, 
Vértes Lajos a jegyzőkre, László Péter a gyer-
gyói tanító-egyesületre és Józsa Sándor az álta-
lános tanító-egyesületre. 

Mindnyájan azon őszülte érzéssel távoz-
tunk bogy sok ilyen tannlágos gyűlésen láthas-
suk viszont egymást. 

Csik-Delue, 1899. október 24. 
László Péter,  jegyző. 

Kör és községi j e p i t etyeÉet gyűlése. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

E vármegye községi és körjegyzői egye-
sülete folyó  hó 15-én tartottu gyűlését 

Sokan vannak e vármegyében, kik azt sem 
tudják, hogy a községi és körjegyzőknek egye-
sülete is van, minek oka az, hogy az egyesü-
let iránt a tagok oly mostohán viselkednek, 
hogy gyűléseiken sein jelennek meg. A 15-iki 
gyűlésen is 9 körjegyző volt jelen, de megtör-
tént az, hogy az elnökség arra sem volt ké-
pes, hogy a tagokat gyűlésre való megjelenésre 
bírja' ig}' történt meg aztáu az is, hogy a tisz 
ujitás raegejthetése végett a nagyságos alis-
pán úrhoz kellett folyamndni,  ki aztán — ugy 
szólván - rendeleti uton hozott össze 18 tagot. 

Ha tehát a nagyközönségnek nincs tudo-
mása a községi és körjegyzők egyesliletérő, 
nem csoda, mert a községi körjegyzőknek az 
egyesület határozatairól sincs tudomásuk, s 
azokról közvetlen tudomást szerezni, nem is 
óhajtanak. 

De a községi és körjegyzők egyesületük 
iránti kötelezetségeiket sem teljesitik, nem ke-
vesebb mint 2(iÜ forint  tagsági dij vau hátra-
lékban, ez okból, s mert az egyesületet a ta-
gok meleg érdeklődése s kötelezettségeiknek 
lerovása teheti csak erőssé, az 1899. évi május 
hó 8-ikán tartott gyűlés alkalmával felvett 
jegyzőkönyvnek hitelesítése, s az akkor hozott 
határozatoknak az elnökség által miként tör-
tént elintézéséről előterjesztett jelentésnek tu-
domásul vétele után, elhatároztatott, hogy azon 
tagoknak, kik a gyűlésen meg nem jelentek, 
vagy kimaradásuk alul magukat fel  nem men-
tették, rosszalás fejeztessék  ki, elhatároztatott, 
hogy a tagsági dij hátrálékok kímélet nélkül 
felhajtassanak,  s ezek végrehajtásával az el-
nökség megbízatott. 

Sajnálattal vette tudomásul a közgyűlés 
elnök azon előterjesztését, hogy az egylet alap-
szabályainak valamint a nyugdíj egylet alap 
szabályának módosítására kiküldött bizottság, 
ezen kötelezettségének nem tett eleget, azért 
mert a kiküldött bizottsági tagok az e tárgy-
ban kitűzött értekezleten nem jelentek meg. 
Utasíttatott az elnökség, hogy ezen a mult gyű-
lésen hozott hatázozatnak végrehajtása iránt 
haladéktalanulintézkedjék. 

Elfogadtatott  Balázs Dénes volt egyleti 
pénztárnok számadása, s a 39 frt  10 kr pénz-
készletnek s összes számadási iratokuak Csergő 
Gyula, újonnan választott pénztárnok kezéhez 
való átadásával az elnökség megbízatott. 

Utasíttatott az elnökség, hogy az egye-
sület összes iratait s jegyzőkönyveit a volt 
tisztikartól szerezze be, s jövőben évfolyamon-
ként elkülönítve pontosan kezelje. 

Az ujonan választott tisztikar vezetése 
mellett tehát igy ejtetett meg az első községi 
és körjegyzői egyesület gyűlése, miről azért 
adok számot a nyilvánosság előtt is, hogy 
tagokban a jövő gyűlések iránt nagyobb ér-
deklődést tudjak felkelteni,  mert ezeken a gyű-
léseken lehet megbeszélni miként volna tart-
hatatlan és sanyarú helyzetünkön segíthető, s 
ha a jegyzői kar összesége indít ez irányban 
mozgalmat, biztos hogy felettes  hatóságaink 
részéről támogatásban részesittetünk. 

Csik-Karczfalva,  1899. október 23. 
Suba Zsiga,  körjegyió, 

K Ű L Ő H V É L É K . 
- Uj törvénynek! birák. Antalffy 

Gábor újonnan kinevezett törvényszéki bitó H 
L e n g y e l Géza albíró a hivatali esküt a tör-
vényszék elnökének kezébe letevén, hivatali ál-
lásukat elfoglalták. 

— A földbirtok  terhel. Szomorú ké-
pét matatják, a magyar földbirtok  szertölöui 
terhelésének a következő hivatalos statisztikai 
adatok. A birtok változások száma, mely 1897-
ben az egé-z országban 456 000 volt, 1898-ban 
474.000-re emelkedett. A gazdát cserélő ingat-
lanok értéke 1897-ben 824, a mnlt évben 801 
millió koronát tett, azaz: az esetek száma 
emelkedett, az érték azonban csökkent. A végre-
hajtások száma 18000 körül mozog. Uj terhel 
bekebeleztek 1897-ben 672 millió, 1898-ban 
pedig 677 millió koronát. A megszűnt régi ter-
heket az ujakból levonva növekedett ax eladó-
sodás 1896-ról 97-re 267 millió, 1887-röl 98-ra 
214 millióval. A törlesztés mnlt évben teteme-
sebb volt, mint bármelyik előző évben, az el-
adósodás mind a melleit még mindig emelkedő-
ben van. 

— Hymen. Pál János m. kir. erdészje-
lölt eljegyezte CsergöfTy  Katinkát Nyárád-
Szeredán. 

— Jegyző vá lasz tás . A gyergjó-várbegy-
aalamási körjegyzőség választás (ntján f.  bó 
26-án tölteteit be. Megválasztatott Zatbureczky 
Bálint gyimesi körjegyző. 

— Két községben az ebek elzárása. 
A Csík-Madarason Madéfalván  az utóbb előfor-
dult veszettségi esetek miatt a tbldmiveléai mi-
niszter az ebeknek 30 napi zár alá helyezését 
elrendelte. 

— Halá lozás . Seiwart Kdéné helybeli 
iparos neje e hó 27-én meghalt. Temetése 29-én 
délután 3 órakor volt általános részvét mellett. 
Halálát férjén  kivül öt kiskorú gyermeke gyá-
szolja. 

— Táncz vizsgák. Sokan azt tartják, 
bogy a táncz a barbár korszak egyik marad-
ványa s írnak ellene dörgedelmes csikkeket 
mindenült és mindenkor. Hauem azért a bálok-
ban maguk is tánczolnak a gyermekeikel is ta-
níttatják e modern barbárizmnsre.. Már pedig 
akár a barbár v.lág maradványa akár nem, 
mindeneseire szemet, szivet gyönyörködtető 
volt szombat délután éa este végig nézni a Csil-
lag nagytermében azt a sok apró cseprő nép-
séget, a mely oly kecsesei s ügyességgel mutatta 
be a modern táncz művészet legújabb találmá-
nyait. Palotás, Pag de qaatre, Magyar társalgó, 
Pas de patiueur, Magyar szólót oly szépen lej-
telték az alig 2 hónapig tarló cureus ntán a 
tanítványok, hogy a termet zsúfolásig  megtöltő 
előkelő kőzőnaég soraiban mindenütt a legna-
gyobb megelégedés g elismerés kifejezése  volt 
ballbató Simkovics József  tánczmester iránt. 
Közbe természetesen a felnőttek  is belevegyül-
tek a diákság a felső  lányok körébe, de azért 

nap bősei mégis csak ez utóbbiak voltak. Va-
sárnap eate megismétlődöli a vizsga a tanítvá-
nyok egy más csoportjával, melyen szintén szép 
számn közönség veit régzt. 

— H a j t ó v a d á s z a t d a v a d a k r a . A vár-
megyének a tölgyesi járás területén fekvő  er-
deiben a ragadozó vadak nagymértékben elszapo-
rodván, nem csak a bérlőknek, hanem az ottan, 
lakosságnak állat állományát rendkivfil  vészéi 
lyeztetik. A károsodások lehető megakadályo-
zása végen a járási főszolgabíró  hivatalből-
bajtóvadászatok tartását látván azükaégeanek-

szer tartandó ilyn mű vadászat engedélye; 
zéséért a megye főispánjához  fordult,  ki azt 
meg is adta. 

- - E l t ű n t l eányka . Várhegyi Todorán 
Péter szolgálatában állolt Pap Aasztázia 10 
éves cselédleányka a mult napokban gazdája 
lakásáról eltávozván nyomtalanul ellbnt. A 
gazda és a szülők általi keresés eredményre 
nem vezetvén, hatósági nyomozása van folya-
matban. 

— Tü*. Csik-Taploczán Likat nevű, sza-
bad helyen csépelletett 1650 frt  értékű csép-
lőgépjével Bálint Molnár József,  midőn egyaier 
csak a gép tűzet fogott  s tüzelő kasán kivéte-
lével teljesen elégett A csendőrség gondatlan-
ság fennforgását  vélte a nsnnkásűk részéről 
megállapíthatni, de erre posiliv adatot szerezni 
mindez ideig még nem tudott. A cséplőgép kü-
lönben biztosítva volt. 

— Egy v e s z e t t k u t y a ga rázdá lko-
dása . A közelebbi napokban Gyergyó-Ssárhe-
gyen Botb Ferencz tanítónak egy megveszett 
kutyája okozott a nép közöli pánikot, a mely 
a községet összebarangolva minden az útjában 
talált embert és állatot megtámadott, több kn-
lyát ég sertést össze marczangoli a a mi elég 
sajnos: Korpoa Lajost éa Karácsony Bóza leá-
nyát súlyosan megsértette. Nagyobb hajasa 
után a dübOtt ebet sikerült lelőni, a megmart 
egyéneknek pedig Budapestre a Pasteur inté-
zetbe való szállítása elrendeltetett 

— T ü n t e t é s egy t aná r , el len. A csik-
somlyói főgymnasiumban  a mult bét egyik nap-
ján szokatlan tüntetési eset.fordnlt  elő. As V-ik 
osztály hallgatói ugyaaia, midőn a Nagy István 
tanár előadása következett, talán 9 tanuló ki-
vitelével, előleges összebeszélés folytán  ott 
hagyták a termet. Hogy a pontos, lelkiismere-
tes és köztiszteletben álló tanárral szemben mi 
indította a fiatalságot  a tüntetésre, nem t idj ik , 
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• tanári teafllet  a vizsgálatot a tannlók kihal-
gstisivsl nyomban megtartotta a annak ered-
ményárai Gróf  Mailát PűspOk árnak jelentését 
megtette. Bándi Vaznl igazgató az inczidens 
alkalmival a statui gyűlésen távol volt. 

— N y i l v á n o s köszönet . Mindazok az 
igen t hölgyek éa urak, kik s keresztény val-
lás slspigsssgibél: sz emberbaráti szeretetbél 
kiindulva boldogult bátyám és most eltemetett 
özvegye iránt ngy életükben, mind s végtisztes-
ségnél Önzetlen jóindulattal, vigaszt nyújtó rész-
véttel és páratlanul meguyilstkozé szívvel, lé-
lekkel viselkedtek: fogadják  ngy s magam, 
mint apátlan, anyátlan maradt nnoknbngom, 
Irma nevében is soba meg nem szűnő hálánk 
legőszintébb kOszOnetét. Caik-Szereda, 1899. 
okt 85. Embery Árpád. 

— Erdélyiek találkozó helye. Mint 
értesülünk Lantos közkedvelt és ismert ven 
déglős Budapesten Dslszinház utcza 8 szám 
alatt, a m. kir. Opera mellett) fényesen  beren-
dezett erdélyi vendéglőt nyitott. Erdély egyik 
legkitünObb azakiesoéja készíti nsponts s leg 
jobb erdélyi ételeket és különlegességeket, borai 
pedig kizárólag Teutsch B. József  csisz. és 
kir. ndvsri szállító segesvári pinczészetébOl va 
lók. Az árak rendkívül olcsók, s s kiszolgálása 
a lehető legpontosabb. A ki Budapestre utazik 
ne mulassza el ezen gyOuyOrű éttermet meg' 
látogatni. 

— Nagy t ü s v é s s pusztított f.  hó 25-én 
Csik-Bákos községében, Zakariás Izsák esik' 
szépvizi Iskos rákosi nagy birtokos gyOnyOrfl 
szép és terjedelmes belsőségén. Említett nspon 
a cséplőgép dolgozott s midőn a gép s a mun-
kások ebéd alstt szüneteltek, sz alatt a leg 
szélső csűr belülről eddig ismeretlen okból ki-
gyuladt s a tűz oly rohamosan terjedt tovább, 
bogy azt emberi erő megakadályozni nem tndta 
8 a dologban a legfurcsább  az, hogy ep azon 
csűr gyuladt ki, melynél a gép még nem dol 
gozott. Leégett három nagy csűr ; tovább 3 évi 
szénatermés készlet 500- -600 szekérrel s cirka 
2000-2500 kslongya gabona, sőt ezenfelül 
cséplőgép is oda égett azonban a lokomobilt 
félig  megégetten megtudták menteni. A kár ir-
tóztató nagy, körülbelül 23—25 ezer frtra  tehető. 
A cséplőgég a Zakariás Jakab tulajdona volt. 
A mint halljak ugy az épületek, mint a takar-
mány és a gép is biztosítva voltak, s ha a biz 
tositási Összeget meg is kapják — a mint bogy 
ezt meg is kell kapniok — ngy is a kár több 
lesz 6000 frtnál. 

— Osz tá lysors já ték . Gál József  és 
társa bsnk és viltóüzlettnlajdonosok fogadást 
tettek, hogy Csikmegye kőzOnségét november 
16-rs gazdag s szerencséssé fogják  tenni. IS 
czélból nagy mennyiségű oszUlysorsjegyet vá-
Biroltsk be, a melyeket csikmegyei embereknek 
szándékoznak tovább eladni, a kik természete-
sen már meg is kezdhetik az ivást a medve 
bőréret, mert hogy azok a sorsjegyek a novein 
ber 16-iki hozáson s legnagyobb nyeremények' 
kel fognak  kihúzatni, az több mint bizonyos. 

— Talá l t hnl la . Fűzfa  vesszőt szedett 
a Csekefalvához  tartozó BétgódOr nevű helyen 
Dnduj Péter Antsl s nagy volt a csodálkozása 
midőn a bokrok kőzőtt egy női hullára talált, 
mely már teljesen feloszlásnak  indult. A beve 
zrtett nyomozás megállapította, hogy a hulla Ozv, 
Lacz Józsefoé  szül. Gál Erzsébeté, ki még ja-
lias 16-án nyomtslsnol eltűnt. A csendőrség 
legerélyesebb vizsgálat daczára bűntény forgá-
sát kizártnak, sőt valószínűnek tartjn, hogy 
Lacz Józsefoé,  ki félje  elhalálozása után elme 
betegségbe esett, s betegség s illetve a kórházba 
szállítástól való félelmében  választotta inkább 
a halált, melyet már előzőleg is gyakrabban 
kísértett, de melyet eddig mindig sikerűit meg 
akadályozni. Legalább erre enged következtetni 
a kihallgatott tsnok nagy számának vallomása. 

— T é r e s v e r e k e d é s . Katonának hiuák 
be Boldizsár Dénest s ki el ia indult szomorú 
ntjárs vsgy négy pajtásával együtt. Útköz 
ben kászonsltizi legényekkel találkozván, leug-
rott s szekérről, hogy szóktól is bacsót vegyen 
de bizony azok nem respektálták a tisztességes 
szándékot s s feléjők  közeledő Boldizsárt lovaik 
ksl elüttették. Nas/a rögtön s többiek siettek 
segítségére társuknak a támadt s dologból egy 
olyan verekedés, mely Máthé B. Lajos kászon 
impéri lakosnak alighanem életébe, Boldizsár 
Dénesnek a s többi társsinak pedig igen so< 
lyos sebeibe került. A dolog további következ-
ménye pedig természetesen sz volt, hogy s győ-
zelmükben tomboló sltizi legényekre s csendőr-
ség rsjtsk ütött s mind s hetet szépen letsrtoz-
tstta s s csikszt már toni járásbíróság fogháziba 
szállította, 

— Honvéd szökevény. A 24-ik gya-
logezrednek Csik-Szeredában állomásozó 4-ik 
zászló sljánál szolgált Trinás Miklós gyimes-
bükki legény, ki csakhamar megunta a fényes 
életet s az Abricbt miatt való keservében meg-
szokott. De a szabadság nem tartott sokáig, 
mert a csendőrség szüleinek csűrében csakha-
mar nyakon esipte » visszakísérte a zászlóalj 
parancsnoksághoz. Hogy erre mi következik, 
azok tudják csak igazán a kik magok is ka-
tonák voltak. 

— Merénylet. Egész gyanutlanul indul-
tak el Kászon-altizból az uzvölgyi gyártelephez 
dolgozni Szabó Imre és András Imre midőn 
Kászon-feltiz  ntezáján haladva egyszer csak lö-
vés dördült el mely Szabó Imrének a fejét  ta-
lálta, szerencsére azonban nem jól, mert csak 
jelentéktelen, sérülést ejtett rajta. A merénylet-
tel Tamás Ádámot gyanúsítják, de tagadásával 
szembe bizonyítékot bllnössége mellett niég 
felfedezni  nem lehetett. 

S z e r l c e a z t ó l -CLzexivtelK. 
A. A. Budapest. Alkaluilag mert his/.en tár-

gya is alkalmi. 
G. L Mai sziinuukból kiszorult de jönni fog. 
K. J. Felszólalását vezérr.zikkUnkbeu méltattuk 

az ioditváaayal egytttt. Kgész terjedelmében való 
közlésre nem Jutott terQuk. 

P. A. Kritikát s Qzenctct jövő számunkban. 

— Egy gyár posstolása. Schulcz Jo-
hanna s Libánbsn lakó elmebajos nő szenve-
délyes dohányos és ezen élvezetének Tebsjer 
Jakab székeljsdvarhelyi lakos adta meg ás 
árát Tehajer Jakabnak a székaszói patak mel 
leU csertörő gyára volt. Scbolcz Johanna ki 
váló előszeretettel a gyár oldalin felhalmozott 
cserhéjoo heverészve szeretett pipizni. A na-
pok bao is ott pipált vígan, a kopaktalan pipi-
bél tflz  esett a cser közé, mitől nemsokára 
égni kezdett A pipatüz folytán  veszedelmes tűz 
támadt, mitől tüzet fogott  s essrtőrő ia Mire 
a környéken dolgozó munkások a tűzhöz értek, 
•ár nem segíthettek, a féktelen  elem elpaszti 
totta a gyárat, felszerelésével  és sz összes cser 
készlettel együtt. A kir 3800 forintot  tesz ki, 
Az épületek és a eserkészlet biztosítva voltak, 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

HIVATALOS RÉSZ 
Alispáni jelentés. 

Előterjesztetett Csikvármegye tör-
vényhatósági bizottságának 1890. évi 
október 10-án tartott közgyűlésén. 

(folytatás  és vége). 
Közlekedési viszonyaink, s nevezetesen 

közút hálózatunk az állam és megye által ke 
zelt vonalakon kitűnőek, s ez nem is csoda, 
mert az ugy szólva pazarságig menő kiadás, 
mi az állami utakra fordittatik,  s az a (10 ezer 
frt  útadó mit évenkint is kizárólag a megyei 
ut vonalak emésztenek meg,, kell hogy vala-
mibeu megmutassa magát. Hanem aztán be 
kell vallanunk, hogy mindez ideig, csak ennél 
is maradtunk, s azok az erek. melyek knzgaz 
daságunkban viczinális és dülő névvel, a vér 
keringést közvetítik, a két előbbi kielégíthet-
lensége miatt csak szegényesen tápláltatnak 
Az állam és a vármegye az általános közfor-
galom kényelméért, az arra kötelezettek ere 
jét annyira kimerítik, hogy az önfentartásra 
alig marad valami. És bár az intézkedés tör 
vényen alapul, még sem jól van ez igy, mert 

törvény egy általános fogalmat  ismer, az a 
helyi viszonyokat nem veszi számba, s igy a 
szerencsés fekvésű  községeknek nagy előnyö 
ket biztosit a többiek felett.  A kászon vidéki 
menasági, sztgyörgy-bánkfalvi,  szentmihályi, 
békási, bélbori lakósok épen ugy fizetik  az 
állatni adót és a megyei útadót, mint az Olt 
melléki községek, mint a szeredai, taploczai, 
delnei. szentiniklós . szépvizi lakósok s a gyer-
gyói községek nagyobb része, s mégis a mel-
lett csaknem oly kiterjedésű viczinális utakat 
kötelesek fentartani,  mint az összes törvény-
hatósági utak: nem jól van igy, mert hit már 
az állam vette kezébe a vezetést, kötelessége 
is volna oly irányú intézkedéseket léptetni 
életbe, melyek n közszükségnek megfelelnek, 
s mint ilyenek megnyugtatóla^ hatnak a köz-
tudatra és a kötelezettek felfogására.  A ke-
reskedelmi kormánynak kötelessége volna a 
közadókból rendelkezésére adott összeget elsó 
sorban a viczinálisoknak mutatkozó arányta-
lanságok kiegyenlítésére fordítani,  s csak azu-
tán adni a néha indokolatlan segélyeket azon 
vármegyei közutakra, melyek fentartására  az 
útadó úgyis rendelkezés alatt áll. Mig a vár-
megye maga kezelte ut ügyeit, az ellentétek 
nem élesedtek ki ennyire, mert méltányosan 
megtudta osztani a fentartással  járó terheket, 
de ma már minden törvényen alapuló intéz-
kedések mellett is, a jogos követelések annyira 
előtérbe léptek, hogy azok elől többé kitérni 
nem lehet. 

Egy másik igazán elszomorító jelenség, 
mire reá kell mutatnom, B felhívom  a kü-
lönben sem alvó figyelmet  a székelyvasutak 
madéfalva—várhegyi  szakaszának függő  álla-
pota. Tizenkét év óta tápláljuk magunkat hiába-
való reménységgel. Immár egy éve, hogy meg-
történt azon szakasz egy részének közigazga-
tási bejárása, s még mindig csak a szép folián-
soknál vagyunk. Az országgyűlés meghozta, 
ha későn ÍB, a székelység életfeltételét  képező 
törvényeket, de a magyar pénzügyi és keres-
kedelmi kormányoknak nincB pénze azok vég-

rehajtására, s a halogatásban a belső székely-
föld  életerei lassan-lassan leszivárognak a Bar-
czaságra, ahelyett, hogy a magyarföldre  s az 
ország fővárosa  felé  irányittatnának. Nekünk 
azonban rekriminálni csak közvetett jogunk 
van, mint adózó polgároknak, ez pedig a fel-
szólalásra alig szolgáltat némi alapot. E he-
lyett hízunk a kereskedelmi miniszter fajsze-
retetében, igazság és méltányos érzületében 
s azon fáradhatatlan  buzgóságában, mely sa-
át belátása és meggyőződése után erélyesen 

szokta végezni az egyeB vidékek jólétének 
előmozdítására irányuló cselekményeket. 

Ipari, kereskedelmi és közgazdasági vi-
szonyaikról, most is csak oly jelentést tehetek, 
mi valójában még kezdő lépésnek sem nevez-
hető, mert a háziipar a többszörös kísérlet után 
sem terjedhetett tovább az ősi megszokásnál, 
egyesek é9 társulatok jóakaratú igyekezete az 
érdékeletlenségen mindannyiszor hajótörést 
szenvedett, s igy ma még arra sem vagyunk 
képesek, hogy mindennapi szükségleteinkhez 
megkívánt ipari termékeket előállítsuk, s az e 
részben tapasztalt nagymérvű behozatalt vár-
megyénk területéről kiszorítsuk. Ez állitásom 
igazságáról tanúskodnak országos vásáraink, 
melyeken eltekintve a többféle  gazdasági esz-
közöktől, a czipészek, csizmadiák, tímárok, 
pléhesek, szíjgyártók, szűcsök, kalaposok 
számtalan más iparágok művelői sok ezerre 
menü pénzösszeget visznek el tolunk a vissza-
fordítás  reménye nélkül ugy, hogy e tekintet-
ben élhetetlenségünket szégyennel kell elis-
mernünk. Az, hogy a keleti határmentén lévő 
erdőségeinkben, néhány olyan ipari gyártelep 
vau, melyek átlag mintegy 1' ezer munkást 
foglalkoztatnak,  nem ellensúlyozza az említet 
tetn állandó kiadást, részint azért, mert a ke 
resmények a napszámon tul nem terjednek 
részint pedig azért, hogy egészen ideiglenes 
természetűek, e mellett a forgalmi  tökén 
felül  bejövő összeg elveszett a Székelyföldre, 
kiesik a számításból. Gyáriparról pedig alig 
emlékezhetünk, mert ama néhány faipar  tele-
pen f"lül  van eg, gazdasági szeszgyárunk, 
két sörfőzdénk,  egy üveghutánk, de hogy a 
nagyobb gyárakat ne említsem, nincs petróleum 
finomítónk,gyertyagyáruuk,  gyufagyárunk,  nincs 
gőzmalmunk, sőt még miimalmaink sincsenek: 
nincsenek bányatelepeink, hámoraink, bőrgyá-
runk, kender és len áztató telepeink, nem ér-
tünk a finomabb  agyag áru égetéshez, gipsz-
termeléshez. posztószövéshez stb. stl>. ugy 
hogy az ezen iparágakhoz utalt állandó szük-
ségleteink mind idegen helyekről fedeztetnek, 
inig azokkal, vagy csak azoknak egy részével 
felérő  ellenértéket semmiért he nem hoznak. 

Az ipari termékek előállítása a kereske-
delmi forgalommal  szoros kapcsolatban lévén, 
magáról a tulajdonképeni kereskedésről sem 
vázolhatok tetszetősebb képet. Fennebb már 
kiemeltem, hogy kereskedésünknél egyedül 
számbavehetó helyet foglal  el a faipari  ter-
mékek forgalma,  s ha ehez Itozzáveszük a 
marosi nyers anyag kereskedést, nagyjában ki 
is merítettük a fogalmat,  mert a kevés kivitel, 
mi állatvásárainkon észlelhető inkább kalmár-
szem mozgalom, megállapodott ár, mennyiség 
és hely nélkül ugy. hogy abból egyáltalán 
nem, vagy nagyon messze jövőben fejlődhetik 
ki az a forgalmi  gyakorlat, mi azt kereskedéssé 
minősiti s annak mimlen feltételeit  magában 
összpontosítja. 

Közgazdasági állapotaink fogalma  legin-
kább a birtokviszonyok, a földmivelés,  állat-
tenyésztés, konyhakertészet, gyümölcs termelés 
és méhészetben öszpontosul. Azt nem kell mon-
danom, hogy a birtokviszonyok minő szánal-
mas állapotban vannak, súlyát úgyis eléggé 
érezzük, földmivelésünk  amiatt még a mult 
századok nyomorúságos voltát mutatja, állat-
tenyésztésünk minőségben messze hátramaradt 
nyugot Európa más államaitól, sót még az 
anyaországétól is távol áll, konyhakertészetünk 
gyümölcs termelésünk nincs; és mégis a ki 
ezen bajokat s azok mélyre ható gyökereit 
nem ismeri, szentül megvan győződve, hogy 
közgazdaságunk az országban az elsők közé 
tartozik, mert hol egy hold rétbirtok forgalmi 
értéke 4—500 frt,  sőt még ennél is több, egy 
hold szántóföldé  pedig 3—400 frt,  s ez árt 
bánáti ős bácskai föld  Bem haladja meg, ott 
a közgazdaságnak magos színvonalon kell ál-
lania, a földnek  nagy jövedelmet kell hajtania. 
Tagatiţ tatlan, hogy a viszonyok megítélésére 
minden hói ez a legtekintélyesebb adat, de 
ha figyelembe  veszszük azt a SZÍVÓS ragasz-
kodást, mi fajunkat  a földhöz  köti, azt az egy-

oldalú, de még sem rosszalható felfogást,  mi 
földmivelésen  felül  minden foglalkozást  ki-

csinyesnek tart, azt a melegszeretetet, mi a 
sivár barázdához köti nehéz életünket: mind-
árt megértjük a magas forgalmi  ár kifejlődé-

sét, B ebben a székelységnek 2 ezer éves éle-
tét, s mindjárt más szemüvegen is kezdjük 
látni azt a nagy boldogságot És mégis ha 
tekintetbe vesszük, hogy vármegyénknek éven-
kint miveléB alá kerülő földterülete  226 ezer 
hold, a miből egy személyre 2 hold esik; 
nincs okunk elszomorodni más vidékek hely-
zetével szemben, mert azoknak legtovább csak 
abban van előnye, hogy az éghajlati viszonyok, 
a közlekedési eszközök, a tulajdon szabad 
használata ÉB az ipari termékek kínálata köny-
nyebbé és némileg olcsóbbá teszik az életet, 
de a vagyoni állapotok átlag azonoBok, s mit 
tőlünk a természet megvont, s miben minket 
az államszervezet még nem részesíthetett, pó-
tolja azt szívósságunk, munka és lángoló ha-
zaszeretetünk. 

Ezekben van szerencsém előterjeszteni 
tiszteletteljes jelentésemet, kérve a tekintetes 
törvényhatóságot, hogy azt méltóztassék tudo-
másul venni. 

Csik-Szereda. 18ÍKI. október 12-én. 
Becze Antal, 

alispán. 

VERESS SÁNDOR dr. 
orvosi rendelője és fogorvosi  mlltenne 
II»HI TI—IU Csik-Szeredában 

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

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
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Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentraárton, Csik-Csekefalva 

községek elöljárósága közhírré teszi, 
hogy a két község tulajdonát képező s 
a csik-szentmártoni piaeztéren levő eme-
letes korcsmalielyiség mely áll 6 szo-
bából és egy pinczéböl, az 1900 évi 
január hó 1-től három egymásután kö-
vetkező évekre nyilt árverésen bérbe 
fog  adatni. 

Az árverés a két község közös 
tanácskozási terméken fog  megtartatni 
folyó  év november hó 19-én dél-
után 2 órakor. 

árverési feltételek  a Csikszent-
mártoni körjegyző irodájában a hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1899. évi 
október hó 30-án. 
Csiszér Károly, Boga Bálint, 

körjegyző. k.-biró. 
Gábosi Mihály, 

k.-biró. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi Szent-háromság se-

gély-egylet tulajdonát képező s a Csik-
Madaras II-dik határrészben fekvő  „Ba-
raczkos" nevű havason 340*35 k. hold 
területen, szakértő erdőtisztek által meg-
ejtett felmérés  és becslés utján talált 
24,185 köbmétert tevő fenyőfa  eladása 
szándékoltatik. 

Az eladás nyilt szóbeli árverés mel-
lett fog  megtartatni és pedig Csik-Szép-
vizén az örmény szertartású papilakban 
az 1899. év november 12-én d. u. 
2 órakor. 

A kikiálitási árút szólgáló13000 frt 
becsértéknek 10'/o-ka bánatpénzül lete-
endő az árverés, megnyitása után az 
árverező-bizottság kezéhez. 

Az árverési illetve szeraődési fel-
tételek alattirtnálbármikorbetekinthetók. 

Csik-Szépvizen, 1899. október 16-én. 
[2i6] a-s Faraó Simon s. k., 

finn.  szert. róm. kat. lelkész mint elnök. 
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Önkéntes árverezés. 
w 

Kovács Károly kir. jbiróságí albíró összes háló- ebédlő-szoba 
ma t t faragott  bútorai, valamint konyha berendezései önkéntes )f 
nyilvános árverésen 1899. évi november hó 3-án délután eladatnak. 
Lakása Csikszeredában Nagy Sándor őrmester házában. ( á 2 I | jv 

ERŐS GYULA, 
Erdőivorszáa: lo«»-nai»vol)l» óra ós ókszer áruháza Nagy-Szeben, 

(IÍ«XllÓ<lí-lltC-X.-| ;{ «X. 
Mindennemű 

ÓRÁK, ÉKSZEREK, ARANY- és EZÜST-ÁRUSZEREK, 
A L L A M X ) I v i A I J T A S S A 

régi pénzek, arany- és ezüst-töredékek régiségek (antik) fizetésképpen 
vagy cserében bevétetnek. 

Uj órákért és javitásokért 2 évi lelkiismeretes jótállást válalok. 
Vidéki megrendelések azonnal utánvétel mellett eszközöltetnek. 

A logujabhkor. legszebb e szakmában vágó tárgyakliúl iisszeáliiott nagy 
i C I c i á J i t á e o m "90  szivi'fi  megtekintését kérve 

kiváló tisztelettel 

E r ő s G - y u - l s L . 
[2111 N A G Y - S Z E B E N , disznódi-uteza 3 sz. 

Sz. 3092/899. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon alcsiki járá-

sában Kászon-Altíz székhelyijei Kászon-
Altiz-, Féltíz-, Impér, Jakabfalva  és K.-l'j-
falu  községekből álló ."»«3« lelket számláló 
közegészségügyi körben a körorvosi állás 
elhalálozás folytán  üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása: 
1. 900 frt  fizetés,  melyen kívül a 

községek sem lakbért, utiátalányt, sem 
fuvar  és járványdijat adni nem kötelesek. 

2. A betegeknél az első látogatás 
dija 30 kr a második és minden követ-
kező 20 kr. 

3. Orvosi látleletekért esetenkint 
1 frt,  orvosi bizonyítványokért 50 kr. 

4. A megválasztandó körorvos kö-
teles a vagyontalan betegeket ingyen 
gyógykezelni, kászon-altiz, féltíz  és Impér 
összeépült községekben a husszemlét és 
halott kémlést a megállapított dijakért 
végezni. Az ebből befolyó  átlag 90 frt 
évi jövedelem a körorvost illeti. 

5. A megválasztandó körorvos — a 
közeli kászoni gyógyfürdőn  — a tulajdo-
nosok kijelentése szerint türdőorvos is 
lesz a tulajdonosok által meghatározandó 
dijazás mellett. 

Megjegyzem, hogy a közegészség-
ügyi körben a körorvos kézigyógytár 
tartási joggal is bir. 

Felhívom mind azokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
szabályszerűen felszerelt  s eddigi alkal-
maztatásukat is feltüntető  kérvényüket 
hozzám folyó  évi novenber hó 12-ig 
annál bizonyosabban adják be, mivel 
később beérkező pályázatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A választás Kaszon-Altiz községhá-
zánál folyó  évi november 13-án délelőtt 
9 órakor fog  megtartatni. 

A kászon alcsiki járás főszolgabírója: 
Csik-Szt-Mártonon, 1899. okt. 10-én. 

Bartalis Ágost, 
fószolgabiró. 

Sz. 1-llid V.l.l. I'J-J-J] I 2 

Hirdetmény. 
Közhírré tétetik, liogy ezen község 

határában folyó  évi szeptember hó 25-én 
felfogott  egy darab 2 éves, fehér  szőni, 
mindkét fülére  ájos, 60 koronára becsült 
tlnö tinó, mint gazdátlan jószág folyó 
évi november hó 21-én délelőtt 
9 Órakor, a község házánál tartandó 
nyilvános árverésen, a legtöbbet Ígérő-
nek, készpénzért, esetleg bccsáron alul 
is elfog  adatni. 

Csik-Jenőfalva  község elöljáróságá-
nak 189!). évi október lió 27-éri tartott 
üléséből. 

Suba Zsiga, Kedves Tamás, 
korj. liiró. 

MWfcXíWWWWfc&fc^ 
Az ország minden részéből naponta alkalmatlankodnak osztály 

sorsjegy elárusítók sorsjegyekkel, s igy azoknak vissza expediálásával 
nemcsak az időt, figyelmet,  veszik el, hanem még posta portora is 
kiadásokat okoznak. 

Ajánljuk tehát, hogy a ki a szerencséjét meg kísérteni óhajtja, 
vásárolja sorsjegyét itthon 

„a Pénzváltó bankban" * 
* 

hol a 6 0 0 . 0 0 0 koronás főnyeremény  eppen ugy megnyerhető 
ţ£ mint bármelyik elárusítónál. 
f£  Nyereményekről sürgős jegyzéket vesz, s azt figyelemmel  nyilván 

tartja, nyerőket titok tartással értesíti, s a nyeremény ö s s z e g e t 
Ü azonnal fizeti.  . , . . , . . . 
3 A p í M i z v s i l t o b a n k 
« 1 1 Csik-Szereda. 

Húzás 1899 évi november lió 16. és 17-én. 
2 Arak  ttx i-Imö  /iir.úsro  '/» Î.T kr.,  <U  1 frt  .10 kr.,  1 s :t frt,  J  «/'*'«-  0 frt.  2 

i 

Csikmegye részére egyedüli gyári raktár. A hirneres Liliom-Tászonliól 1 m . 23 mir 7 lrl 20 tr. 

1 "igy el e in re méltó. 
Az őszi és téli idényre nagy árii-roktáromot különös gond-

dal .Mnélyesen tett bevásárlásom által gazdagon láttam el, 
diva is női és férfi  ruhake lmékbe nő ruhákhoz hozzáillő 
remei Zsinór, Bársony, Plüsch és Selyem diszek. Igen 
szép trani-zia mosó flanelek,  Harcliettok, duplaszéles sima és 
mintázott posztók métere :15 krajczártól feljebb. 

A legújabb nő diszkalapok, sapkák, muffok,  őszi és 
téli Kabátok, Gallérok, Bundák nagy és ízléses választékba 
a legnagyobb raktár futó  szalon és fali  szőnyegekbe csipke és 
szövet függönyök,  Asztal és Ágyteritök, Karton, Szór, 
Atlasz és Selyem paplanok, meleg nő alsó ingek, nadrágok 
Dr. Jáger tanár féle  valódi alsó ruhák egyedüli raktára. Kehér-
neinüek nők, férfiak  és gyermekek részére, női kézimunkák fa-
ragványok elörajzolt, kezdett és készenhiinzett asztalfutók,  táleza 
takarók, csipkék, szallagok, hímzések és pipereezikkek, (iyerek 
ruhák a legjobb minőségbe, bőr és posztóczipők, nagy és egye-
dül gyári raktár, Regenhard t és Reymann-féle  gyártmányú 
len Abroszok, Szervét ták, Kávés garnitúrákba és valódi 
lenn vásznokba, kész női blúzok, kötények stb. stb. 

Mielőtt a nagyérdemű városi és vidéki közönség az idényre 
bevásárlását megtenné s az itteni nagyon elterjedt mintákkal 
járó házalóktól szerezné be bátor vagyok kérni ugy az áruk 
jutányosságáról mind minőségéről meggyőződni szíveskedjenek s 
magainat további szíves pártfogásukba  ajánlva maradok 

niélv tisztelettel 

BARCSAY K. noi és férfi  flmtárnta 
12141 -J- C . ^ i k - S x e r o » l.- 'tii. 

Első temetkezési vállalata, érez és fakóporsó  raktára. 
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V a n s z e r e n c s é m a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g b e c s e s t u d o m á s á r a h o z n i , h o g y n é h a i 

Györgyjakab Márton 
könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját 

á t t e t t e m . —• 
s azt a mai kor igényeinek raegfelelőleg  kiegészítettem, ugy liogy üzletemben nemcsak a könyv s 
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak s áruk, mint iskolai t ankönyvek, kereskedelmi 
könyvek s mindenféle  papíráruk s nyomtatványok, lmnem különféle  nor inbergi s díszműáruk 
u. m.: pénzestárczák, borostyán és t a j ték szivar és czigaret ta szipkák, zsebkések, ollók, név-
jegytárczák, fénykép  rámák, dohány szelenczék, bronzirozott t in ta ta r tók , hőmérők a 
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb 
árban kaphatók, mig bármiféle  nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltányosabb árban s 
kívánat szerinti kivitelben elvállalok. 

Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak 
figyelmét  dúsan felszerelt  nagy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő  papság s tanitó urak iskolai 
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét  a már 3-ik kiadást ért, s mintegy 16.000 
példányban megjelent Őrangyal czimü Ima és Énekkönyvre ugy szintén a Józsa Sándor-féle 
Csikmegyei földrajzra  és Magyarország földrajzra  felhívni. 

Végül magamot egész Csikvármegye közönségének jóakaratú pártfogásába  s támogatásába ajánlva vagyok. 
C s i k - S z e r e d a , 181)9. augusztus hó 20-án. 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899. 




