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A székely vasutak. 
U y.-S z e ii t m i k I (i s, nov. 10. 

A kik a székelyek közé vegyülnek, 
szomorúan kérdik, hová lett e népnek régi 
naiv. tiszta lelkesedése, melyet a hagyo-
mány, a költészet liimes szárnyaira vett. 
s melyről olyan szépen regél? Ez most 
már csakugyan nem tükröződik vissza e 
nép életéről, arczáról. A megélhetésért 
folyó  küzdelem, a sok csalódás felhőt  vont 
a régi lángra, s az arczokról kétségbeesés, 
bizalmatlanság ásit felénk. 

Nem csoda, hisz a haza gazdag és 
fényes  családjában árva volt a székely, 
kire a fény  csak rézsútosan esvén, a sze-
retet és érdeklődés melegét nem érezhette. 

Azt mondják, a ki távol van a szem-
től, távol van a szívtől is. Kz nagyon ta-
lál reánk. 

Végre azonban a jótékony meleg a 
székely bérezek közé is kezd behatni. A 
kereskedelemügyi miniszter ur a székelység 
érdekei iránt eddig nem tapasztalt jóindu-
latot tanúsít, iíjaink ipari kiképzésében ha-
talmas tevékenységet fejt  ki. közgazdasági 
állapotainkat szivén viseli s vasutaink ki-
építésére megtette a kezdeményező lé-
péseket. A székely nép nem hálátlan; a 
legcsekélyebb jótéteményt is nagyobb 
örömmel fogadja,  mint a vizben fuldokló  a 
segítséget s a miniszter urnák minden jótevő 
intézkedése örömmel és hálával töltötte el 
keblünket. 

Mikor pedig annak a hitét vettük, 
hogy Szász-Régentöl Gyergyó-Szentmikló-
son át Csík-Szeredáig s üyimesig építendő 
vasút tervével foglalkozik;  tehát a világ-
forgamtól  elszigetelt Csikmegye s az egész 
székelység legfőbb  vágyát megakarja va-

lósítani ; közgazdaságunk iparunk, keres-
kedelmünk. kulturánk, «óval: egy jobb 
kor hajnalát teljes pompában, fénytenger-
be n láttuk lelki szemein!-' előtt feltűnni. 

Azonban megvalljuk, hogy az üröm-
nek ez a mámora nem sokáig tartott. A 
hir többet mondott a valónál; mert a tör-
vényjavaslat utolsó bekezdése azt mondja, 
hogy a fentebbi  fővonalból  egyelőre csak 
a sepsi - szentgyörgy - csikszereila-gyitnesi 
szárnyvonal fog  kiépíttetni. Az azután ki-
építendő vonalak költségeiről pedig később 
történik intézkedés. A székelyföldnek  egy 
nagy jelentékeny területe ugy látszik 
- ebben a században nem fogna  vasutat 

kapni, s az a fővonal,  melyhez a székely-
ségnek elsőrendű érdekei s figyelemre 
méltó nemzeti szempontból fűződnek,  egy 
jó ideig késni fog. 

l'gy érezzük tehát magunkat, mint a 
kit oda ültettek ugyan a vendéglátó gazda 
asztalához; de a leves után fel  kellett 
kelnie, hogy helyét egy más, fontosabb 
képű vendégnek adja át. 

Az, hogy a lővonal a-ne{)si-szenígyörgy-
gyimesi szakaszszal szemben halasztást 
szenved, nemzeti, közgazdasági és keres-
kedelmi szempontból aggodalmakat kelt 
bennünk. 

Mi, magyarok, minden kérdésben 
legelőször is a nemzeti szempontot tekint-
jük, azt a belső erőt. melyből intézmé-
nyeink táplálkoznak. Más szóval, minden 
munkánknál a nemzeti szempont a sark-
csillag, mely lépteinket irányozza. 

A székely vasutak tervezésében ennél-
fogva  legelőször is, vagy legalább egy-
idejűleg oda kellene törekedni, hogy a 
Székelyföld  minél intenzivebb kapcsolatba 

jöjjön az ellenséges áradattól körülvett szi 
getről a magyar medenczével, hogy erről 
egyenes és közvetetten hid vezessen az 
édes testvér alföldjére,  melyhez történelmi 
tradiczióink, állami, közigazgatási, Jáwfc 
dalmi kötelékek s jövőnk érdekei fűznek 
bennünket. 

Mindenki be fogja  látni, hogy a gyimes-
brassói vasút, ha egyidejűleg ellensúlyo-
zásról nem gondoskodnak, még könnyebbé, 
járhatóbbá teszi a székely kivándorlás 
útját, melyen eddig is sok magyar munkás 
vándorolt ki a román síkságra. Tény, hogy 
e vasúttal a kivándorlás kedvező lejtőre 
jutván, e veszedelmes proczeszszus gyor-
sasága hova-tovább növekvöbb lesz, mint 
a lejtőről leguritott golyó sebessége. 

Az amerikai Unióról azt is olvastam, 
liogy ott ugy számítanak, hogy minden 
egyes oda vándorló ember ezer doláiral 
gyarapítja a nemzeti vagyont. 

Elképzelhetjük hazánknak azt a nagy 
erkölcsi és tőkeveszteségét, melyet a szé-
kely kivándorlás okoz, mikor csakis a 
Székelyföld  kilépő állomásainak adatai 
szerint a kimenők évenként 2500—3000-rel 
múlják felül  a bejövök számát. 

Nemzeti szempontból szükséges lenne 
továbbá, hogy a vasúthálózatokkal minél 
gyorsabban és hatékonyabban támogassa 
az állam azon székelyföldi  városi közpon-
tokat, a hová a nagyobb vidékek művelő-
dési és közgazdasági érdekeinek a súly-
pontja esik ; a hol a tanintézetek, szak-
iskolák, muzeumok, könyvtárak stb. állanak 
a székelység rendelkezésére : a honnan a 
gazdasági és nemzeti műveltség messze 
vidékre kiáraszthatja éltető melegét. Ennek 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Ü d v ö z l e t 

- A kiadó uj házának és nyomdájának felszentelési 
ünnepén. — 

Köszöntelek  kis hajlék  messze tújon ! 
Boldog  emberpár csendes  otthona. 
Reád  az égnek  bő áldása  szálljon. 
Hogy  ne lehessen sorsod  mostoha. 

Mosolyogva  éld  át éveit a kornak, 
Gyújtó villámi bár feletted  forrnak. 

Midőn  h hajnal felderül  a/,  égen. 
Munkára  keljen  néped  kis hadn. 
Mindenik  ifjan  dolga  után nézzen ; 
EJől,  ki  tegnap gépnél  izzada: 

Hogy  mig le tűznek  sugári a napnak, 
Eletet  adhass  a „Csiki Lapok"-/)»/:. 

Borongva szálljon  tőled  messze útra 
„Madéfalvának  nagy veszedelme". 
Völgyek  ölén a merre viszi útja, 
Legyen a székely  sziv vele telve. 

Őseink sirja elfeledve  nincsen; 
Felette  él egy boszuálló  Isten  . . . 

Mit  II tudósnak  nagy, teremtő  lelke 
Aépe javáru alkotni  akar; 
J'.'N  mit, a költő,  múzsacsókkal  telve 
Mond  s fakad  ajkán, mint harmat a dal: 
Fogadd  magadhoz  s betűidnek  ezre 
Óvja meg attól,  hogy el legyen veszve. 

Gondos  kezektől  legyen összehordva 
Mind,  mi a multat  ismerni tanít. 
Tudja  meg abból az ur és a szolga, 
Hogy  neki legszebb hn/.ája  van itt. 
„Füzeteidnek" sora ha bezárul: 
Még  epedőbb  dal  zeng ősi  hazánkrul. 

.1 szenvedőnek  és szegény szivének 
Virága  egy van: mit a hit fakaszt. 
Dúlt  lelke  mélyén fájdalmak  égnek, 
Keblében  hordja  még is a tavaszt. 
Őrangyal"-otfnair  hallgatva  szavára, 
Zúghut  körötte  vészes habok árja. 

Ha  napkeletnek  bűvös tájirul 
Az ültvidékre  jő  a fecske,  gólya; 
Eh ugy vu honját, hol a lótusz  virul: 
Legyen akkor  kis födeled  lakója. 

Hol  rakja  fészkét  szerelmes gólyapár, 
Ott a szerencse áldásit  osztva jár. 

Mikor  én is már elhagyom e tájat, 
Melyen  számomra boldogság  nem terem 
Te  értesítsd  azt az egy-két  barátot 
És még ha volna néhány jó emberem. 

Talán  lesz majd,  ki  könyet  ejtsen értem 
S meglátogasson,  hol pihenni tértem. 

Futó  habként  tűnnek  el az évek; 
Rád  is borul az élet  alkonya. 
Uj  nemzedék  jő,  mely senkit  se'  kérdez 
Csak  bontja, mit az elmúlt  alkota  . . . 
Akkor  egy fényes  csarnokba  falazzák, 
Omló faladnak  minden  kő  darabját. 

Hol  áhítattal  szárnyra kel  az ének 
S fohász  repül a csillag-trón  felé, 
Csak  ott lehel  majd  a te méltó helyed: 
A szentegyházban,  mely az Istené. 

Tudásnak  voltál  egykor  az otthona; 
Tudás  a hithez nem lehet mostoha. 

Köszöntelek  kis hajlék.  Isten  áldjon! 
Maradj  a munka s béke temploma. 
Kapud  előtt  rossz ember meg ne álljon, 
De azt, ki  szenved,  ne engedd  tova, 
Fölöslegét  ki  a szegénynek  adja: 
Reá mosolyg az Ur  kegyelme,  napja. 

Budapest. O rbán Gyula. 



ember . C S I K I L A P O K . . szám 

a követelménynek is főként  esak a maros-
vásárhely-gyeigyószentmiklós-gyímes- csík-
szeredai irány felelne  meg teljesen. 

A halogatás káros hatással van még 
közgazdasági, ipari s kereskedelmi viszo-
nyainkra is. 

A sepsi- szentgyörgy -gyimesi vasút, 
mely a közvetetlen keletnyugati irány for-
galmát hegyes szög alatt megtöri, egy kis 
jelentéktelen helyi forgalmon  kivül az ál-
talános érdekekre semmi befolyást  nem 
gyakorol. 

Ma már felmentve  érezhetjük magun-
kat annak részletes bizonyitgatása alól, 
hogy a székely föld  állami háztartásunkban 
arra van hivatva, hogy magyar svájez. 
vagyis iparos vidék legyen, mely az Alföl-
det ellássa ezikkeivel. E czéllal, a Székely-
föld  e jövőjével tisztában van minden 
nemzetgazda, valamint azzal is, hogy e 
ezélt, e jövőt csakis a kedvező, kelet-
nyugati közlekedési eszközökkel érhetjük 
el. Ha ez igy van, akkor a székely föld 
jobb jövőjét késleltetni nem kell. 

Megvallom, hogy aggodalmainkban 
csak egy nyugvó pontra találok, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter ur s az ország-
gyűlés a székelység közgazdasági érdekei 
iránt melegen éreznek, s igy a székely 
vasutak ügyénél módot fognak  találni, hogy 
a maros-vásárhely-gyergyószentmiklósi fő-
vonal kiépítése számbavehető halasztást 
nem fog  szenvedni, melyet nemcsak a 
természeti kincsekkel s ipari és kereske-
delmi jövővel biró Gyergyó és Maros-
Tordamegye, hanem a székelység osztatlan 
érdeke is sürget. 

A. méhek okszerű teleltetésérffl. 
Itt van már a tél kezdete; szükséges, hogy 

méheinket óvjak a hideg ellen. Vannak ugyan még 
most is méhészek, a kik arról beszélnek, hogy 
nem kell a méheket elkényeztetni, nem kell me-
legen teleltetni. Hogy a méhek kint a szabadban 
csak ngy meg vannak, illetőleg, hogy az a termé-
szetes állapot a méheknek jobban tetszik. Azonban 
én báró Berlepschsel és sok más jeles méhészszel 
azt mondom s 16 évi tapasztalat arra tanit, hogy 
„a méh nem jeges medve, hanem a nap madara"; 
a méh tehát a meleget szereti, a melegben érzi 
jól magát. Én határozottan a melegben való te-
leltetést ajánlom, figyelvén  azonban a gyengébb, 
vagy erösebb családok, a jó vagy rosszabb alko-
tása kaptánokra az elpakolnál. A méh télen át 
tétlenségben van. mert a hideget nem képes el-
tűrni; mig ellenben a mint a nap melegét érzi, 
vigan röpkéd. A hideg ellenében sok testi meleget 
kell neki kifejtenie,  melyet a megemésztett táplá-
lékból nyer. Minél nagyobb a külső hideg, annál 
több testi meleggel kell azt ellensúlyozni. Sokat 
fogyasztván  azonban a táplálékból, nem csak a mé-
zet fogyasztják,  s annál fogva  kevesebb marad az 
eladásra; hanem a mellett a megemésztett méz és 
virágpor salakja a belekben meggyülvén, hasszo-
rnlást kapnak. Ha a szabadban akarunk teleltetni, 
akkor jó vastag fala  kaptárokra van szükségünk. 
Igen, csakhogy ezen vastag falu  kaptárok igen 
sokba kerülnek s a mellett még sem lehetnek oly 
vastagok, hogy a hideg azokon keresztül ne hatol-
jon, minek aztán szomorú következménye az, hogy 
a kifejlesztett  pára cseppek alakjában a kaptár 
oldalfalaira  lerakodván, ott lefolyik  és penészedést 
okoz; a penész pedig megrontja a levegőt s ennek 
következtében nem lesz a méheknek a kaptárban 
egészséges, éltető levegőjük, s a miatt azután be-
tegséget kapván, elpusztulnak. 

Saját tapasztalatomból is azt a tanúságot 
merítettem, hogy a melegen való teleltetés min-
denkor jobb eredményű, mint a hidegben való te-
leltetés. Ezt az 1893-ki hideg tél is igazolta, mi-
dőn a szobában telelt fele  népességű és fele  éle-
lemmel biró méhek jól kiteleltek, mig ellenben a 
szabadban levő erős családok is elpusztultak. 

Ezek szerint tehát azt ajánlom, hogy a meny-
nyire csak lehet, méheinket mérsékelt melegségü 
helyen teleltessük. Ha van ugyan jól épitett méhe-
sünk, akkor ott is meghagyhatjuk a méheket; jól 
elzárjuk azonban azt, hogy emberek, állatok s ezek 
között még a macskák által se háborgattasanak 
méheinki A röplynkakat is a méhes lecsukható 
deszkáival zárjuk el, hogy azokba ne süthessen be 
a nap, a madarak pedig hozzá ne férhessenek, 
mert ezek megkopogtatván a kaptárt, a méheket 
kicsalják, valamint a napsugara is, minek követ-
keztében sok méh elpusztul. Az egyes kaptárok 
közei, valamint a kaptárok belseje is kitömendő 
sarjúval, mohával vagy más oly rossz melegvezetö 
anyaggal, a melyet az egerek nem bántanak. 

Ha ily méhesünk nincs, akkor vigyük be va-
lamely üres száraz kamarába vagy szobába, szóval 
olyan helyiségbe, melyben a levegő enyhe s azon 
kivül minden legkisebb zajtól ment legyen. Itt a 
hideg nem oly magas fokú,  könnyebb a méheknek 
a hiányzó meleget előállítani és nem fogyasztván 
el oly sok mézet, több marad a gazdának. Nagyon 
természetes, hogy a méheket olyan helyre, hol a 
meleg 5—6 foknál  több, s igy fűtött  szobába nem 
szabad tenni. 

Alaptalan némely méhésznek azon ellenvetése, 
bogy benn teleltetvén méheiket, azok kimászkál-
nak és sok elvesz közülük. Tény az, hogy azok-
nak 12 tok melegre van szükségük, hogry maguk-
tól kiröpüljenek; mig a hol csak 5—6 fok  meleg 
van, az nekik hideg lévén, habár a fészekben  több 
is a meleg, onnan ki nem bontakoznak, mert hi-
degben megdermednének. Ha kamarába kell méh-
törzseinket vinni, azt halaszthatjuk mindaddig, va-
lameddig csak a tél egészen be nem áll, tehát 
körül belül november hó végéig. 

Ha olyan helyiségünk nincs, hova méheinket 
bevibetnők s jó méhesünk sincs, s mindezek da-
czára kénytelenek vagyunk a szabadban hagyni 
azokat, ez esetben azon legyünk, hogy a kaptáro-
kat a hideg és a zivatarok ellen takarókkal lás-
suk el: főként  pedig a szelek ellen védelmezzük. 
A röplyukak elfedendök  és megszükitendők. A le-
vegőhiány miatti megfuladástól  nincs miért oly na-
gyon félni  s épen azért két röplyukat sem ha-
gyunk ; hisz ok maguk is kint a vadonban csak 
egy röplyukat hagynak és azt is igen megszükitik. 
Nagyon kevés levegő kell a méheknek télen, csak-
hogy ezen levegő tiszta és egészséges legyen. Ha 

! jó méhesünk van, hogy méheink télen-nyáron ugyan 
azon egy helyen lehetnek, az minden esetre igen 
előnyös; mert akkor nem szükséges méheinket há-
borgatnunk. Mindig egy helyen levén, oda szoknak 
és nem tévelyednek más kasokba, s még a mellett 
nem kell ide-oda lmiczolgatní, a mikor alkalmas 
meleg van kiröpülésre ösztönözhetjük, mi szintén 
nagyon szükséges. Jó méhesben felényi  bajjal és 
még is több sikerrel lehet méhészkedni; miért is 
mindazoknak, kik az okszerű méhtenyésztésben 
kellő jártasságot szereztek maguknak és számos 
rnéli családjuk van, egy jó méhes épitését nem tu-
dom eléggé ajánlani. 

Benedek  Gábor. 

Tanító i gyűlés.*) 
C s i k-T u s n á d, nov. 2. 

A „csíki róm. kath. tanítóegyesület" alcsiki 
járásköre október :iO-áu Csik-Szentgyörgyön tar-
totta rendes őszi gyűlését Baka József  elnök-
lete alatt. 

A teljes számban jelen lévő rendes tagokon 
kivül becses megjelenésükkel szerencséltették még : 
Éltes Elek kir. tanfelügyelő,  Bándi Vazul íőgymn. 
igazgató, mint a csiki róm. kath. tanítóegyesület 
elnöke; Márton Ferencz nyug. kir. járásbiró, mint 
méhészkörünk elnöke ; Bartha Ignácz kir. ügyész, 
Antal József,  Bardocz István, Koncz István, Mar-
kaly Antal plébánosok; Vitos Mózes nyug. lel-
kész ; Tállyán Miklós és Incze Domokos s. lelké-
szek; Györpál János és Márton Károly szentgyör-
gyi községi tanitók; Hodor András és Tompos 
János szentgyörgyi birtokosok s a helybeli iskola-
szék tagjaiból néhány érdeklődő. 

A gyűlést mint mindig, most is szent mise 
előzte meg, mit a helybeli plébános végezett s 
mialatt a dalkör négyes karban énekelt. 

Három gyakorlati tauitás tartatott a hely-
beli tanítók által, u. m. Baka József  kántortanító 
I-so osztályos tanítványaival az általa — Orbók 
Mór után — készített számoló-eszköz segítségé-
vel a „négy-.et, Pongrácz Mihály a Il-ik osztály-
lyal az alany- és állitmányt ismertette; Balásy 

Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 

Sándor pedig a Bárány I. olvasókönyvéből a „Bn-
csn'-dal czimü verset tárgyalta. 

Hogy a tanítások időnyerés végett egyszerre 
történhessenek, két utóbbi tanításhoz hat-hat tigu 
bizottság küldetett azon megbízással, hogy a taní-
tás eredményéről a gyűlésnek beszámoljon, de e 
mellett minden tag bármelyik tanítást tetszés sze-
rint hallgathassa. 

Tanítások végeztével egyik tanteremben cso-
portosulva, elnök a gyűlést megnyitja. 

Megnyitójában fölsorolja,  hogy falun  még 
mindig mily rendetlen a gyermekek iskolába való 
följárása,  különösen őszszel és tavaszszal; elő-
adja a lényegtelen okokat, de a melyek elég fon-
tosak a kevésbbé értelmes szülőknek arra, hogy 
gyakran elvonják gyermekeiket az iskolától. 

Hogy mutasson hát a tanitó ily körülmények 
között sikert és rendszeres haladást? Megnevezi 
az általa tapasztalat utján jónak bizonyult módo-
kat, miáltal még is segíthet valamit a tánitó ez 
emiitett türhetlen állapotokon. 

Ezek között emliti azt is, hogy az iskolai 
mulasztások meggátlására nézve igen nagy érték-
kel bír, ha a tanitó érti, miként kell a tanórákat 
a gyermekek öröm-óráivá és az élénk szellemi te-
vékenység rugóivá változtatni: ha képes az ifja 
gyermeki kedélyeket a szeretet kapcsával magá-
hoz csatolni, ekkor a gyermekek kérve kérik szü-
lőiket, ne tartsák vissza őket az iskolától; az ily 
kérés hat az anyai szívre s többet ér minden 
törvényes kényszer-eszköznél, minden büntetésnél. 

Szól tovább az iskolai nevelésről is s fájda-
lommal, de őszintén konstatálja, hogy a mit az 
iskolai nevelés épit, azt a házi nevelés igen sok-
szor elrontja. Tiszta tükörnek kellene lenui a szü-
lőknek gyermekeik előtt, hogy látván ök szülőiket 
a jóban, — hasonlóan cselekedjenek. A rosz csa-
ládi nevelés orvoslására is módokat nevez meg s 
ezek közül különösen egyik fontos  orvoslásként 
emliti, „ha lelkészek a tanítókkal kezet fogva  os-
torozzák a szülőket a rosz példaadás miatt, mit 
már több ízben volt alkalma tapasztalni." 

Beszédét igy végzi: „Adja Isten, hogy a ne-
velés sikeres előmozdítására befolyó  és közremű-
ködő említettem s említés nélkül maradt tényezők 
százszorozott erélylyel folyanak  be s működjenek 
közre ezután is; az említett és más akadályok 
pedig, hogy minél előbb örökre eltűnjenek e leg-
nemesebb ügy környezetéből s igy népnevelésflnk 
teljes virágzásban diszlő fává  váljék." 

Olvastatott a mult gyűlésről vezeieit jegyző-
könyv s észrevétel nélkül hitelesíttetett. 

Most a gyakorlati tanítások bírálatára ke-
rült a sor. Ezen része a gyűlésnek zártkörű lő-
vén azt kizárólag csak az egyesület tagjai hallgat-
hatják, mi meglehetős vitára adott alk almatj; 
azonban a gyűlésnek egy régebbi határoz ata és 
mindazon okok íölemlitése, melyekből ezen hatá-
rozat származott, az eltérő nézeteket megnyugta-
tóig kiegyenlítették. S igy a bírálatok élénk, ta-
nulságos eszmecserék mellett, a legkisebb szemé-
lyoskedés kikerülésével tartattak meg, a melyek 
befejeztével  a gyűlés mind három tanítást sike-
rültnek ítélte. 

Következett volna Tamás Imrének a debre-
czeni tanszer kiállítás alkalmából tett tanulmányi 
utjáróli felolvasása;  de tekintettel arra, hogy ő 
ezen útról a vármegye alispánjának beszámolt, ez 
útjáról irt dolgozatának érdemleges részét a „Köz-
művelődés" czimü lap 38., 40., 41. és 42. számai-
ban közzé tette, mit a tagok kevés kivétellel ol-
vastak ; továbbá tekintettel arra is, hogy ezen al-
kalommal tartandó méhészköri gyűlés megtartá-
sára is kellő idő álljon rendelkezésre — saját 
kívánatára — gyűlés a felolvasás  megtartását napi-
rendről levette. 

A megyei törvényhatósági bizottságnak pe-
dig azon uemes szivüségért, melyből folyólag  az 
uti költségeket fedezte  s a figyelemért,  melylyel 
ily országos mozgalmu kulturális fejlődést  éber 
szemmel kisérve, annak tanulmányozására nem 
csak rést, de segédkezet, anyagi támogatást is 
méltóztatott nyújtani, gyűlés t-lismeiö, hálás kö-
szönetét jegyzőkönyvileg fejezi  ki. 

Elnök jelentései során köztudomásra hozza, 
hogy kegyelmes püspök urunk ő nagyméltósága 
50 éves áldozárságának jubileuma alkalmából az 
egyesület hódolő feliratot  intézett, a mit ö exczellen-
cziája atyai szeretettel fogadott  s folyó  év jnlius 
27-én '2600. szám alalt magas válaszára méltatott 
s ezen szeretete zálogául főpásztori  áldását adja 
az egyesületre. 

A magas püspöki leirat lelkes éljenzés kö-
zött vétetett örvendetes tudomásul. 

A tanítói járandóságok egy részét képező 
földbirtokok  katasztrális tiszta jövedelmének bi-
zonyos százalékkal való emelése czéljából a me-
gyei kir. tanfelügyelőség  utján kérés intéztetett az 
egyesület által a vallás és közoktatásügyi minisz-
ter úrhoz, mire a folyó  év junius hó l-én 18,937. 
sz. alatt érkezett elutasító válasz felolvastatván, 
tudomásul vétett. 

Olvastatott a maroskerületi róm. k ith. tanító-
egyesület átirata, mely a „Közmüvelu lés" czimü 
erd. egyházmegyei hetilapnak paedaxogiai köz-
lönynyé leendő kibővítése, valamint az ezer éves 
ünnepély megtartásának mikéntjére vonatkozó in-
dítványokhoz való hozzájárulás és pártolás s az 
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etekre hozott határozatok szíves közlésére hívja 
ffll  a gy.űléet. 

Erre nézve gyűlés kimondja, hogy a folyó 
«fi  október 3-án Csík-Somlyón tartott ált. gyűlés 
határozatához csatlakozik. 

Olvastatott a Baka János k.-tanitó. mint 
dalkörünk karnagya által kidolgozott, ügyrend, 
mely kötelességévé teszi a tagoknak az énekkar 
vezetője által közlendő énekdarabokat mind a 
négy szólamban egy e czélra készitett füzetbe  le-
irni, mind a négy szerepet hibátlanul begyakorolni, 
mert csak igy vihető ki, bogy a gyűlések alkat 
mával 10—15 perez alatt a darabokat, összepró-
bálni lehessen. 

Az ügyrend felolvasás  után, a karnagy él-
jönzése mellett tudomásai vétetett. 

Elnök előadja, bogy az egyesület 1870, ok-
tóber havában tartotta első alakuló gyűlését, te-
hát fennállása  s működésének a jövő 25 éve jubi-
láris esztendő. Kívánja-e a gyűlés az egyesület 2& 
évi fennállását  jubilálni. 

Mire általános lelkesültség között kimonda-
tott, hogy jövő öszön megtartja a jubiláris ünne-
pet s az ide vonatkozó programm elkészítésére, 
vagyis az Ünneplés módozatának mikénti megálla-
pítására a gyűlés Baka József,  Benedek Gábor, 
Csobot István, Gergely József,  Péter Balázs, Ta-
más Imre és Tódor István egyleti tagokból álló 
bizottságot nevezi ki, azon megbízással, hogy az 
ünneplés módozatait elkészítse s a tavaszi gyűlés 
elé terjeszsze. 

Tamás Imre a „Csiki Lapok" okt. 24-iki 
43. számában Lakatos Mihály csíkszeredai gazd. 
felső  népiskolai tanár azon indítványát hozza fel, 
mely vármegyénk iskoláinak a milleniumi kiállítá-
son való képviselését czélozza. Felolvassa az indít-
vány azon részét, melyben czélszerünek és üdvös-
nek látná Lakatos, „ha az összes tanügyi férfiak, 
tekintet nélkül a vármegyénk területén lévő tan-
intézetek minőségére, egy központi intéző bizott-
ságot alakitanának, mely kezébe venné az ügyet, 
Megtenné az előkészítő lépéseket, kijelölné az 
irányt, a melyben és a módokat, a melyek szerint 
i,kiállításra készülni kell" stbt. 

Ha kiállítási anyagunk bőven van, akkor 
igen könnyű magunkat képviseltetni hazánk ezer 
éves ünnepélyén. 

Lelkesülnünk kell tebát nekünk is, mint lel-
kesülnek annyi ezeren s minden módot föl  kell 
használnunk arra nézve, hogy e ritka alkalommal 
mi is tehetségünkhöz mérten magunkat e nagy 
nemzeti üuueyeu méltóképen képviselhessük. Ugyan-
ezért ajánlja, liogy tisztelt kartársunk emiitett 
indítványát gyűlés méltó figyelembe  vegye, azt 
pártolja a mondja ki, hogy egy központi bizottság 
alakittassék, mely a fennirt  módon tegye meg in-
tézkedéseit. 

Hogy pedig a milleniumi kiállításra az anya-
got helyesen megválaszthassuk, tanszerek s más-
nemű dolgokat illetőleg is, legyünk azon, hogy 
Lakatos indítványa értelmében jövö nyáron megyei 
tanszerkiállitás rendeztessék, mely a mellett, hogy 
az említett terv kivitelébeu könnyebbséget nyújt, 
a megye tanitói karára is nagy előnynyel és ta-
nulsággal jár. 

(iyülés közakarattal kimondja, hogy Lakatos 
indítványát magáévá teszi, azt pártolja. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök a jelenlevők-
nek a szives pártolás s közreműködésükért meleg , , „ ... , , ,. . 
hangú köszönetet mond s a gyűlést befejezettnek  róm. kath. fogymn.  Hiúsága helybeli műkedvelő 

jelentek fejezték  ki a házi gazda és házi asz. 
szony előtt jó kívánságaikat. Igen szép és a 
gazda és segédei között fennálló  viszonyt jel-
lemző jelenet volt az, midőn a nyomdász sze-
mélyzet élén H a m a r Albert a maga és tár-
sai nevében kifejezést  adott azon igazi ragasz-
kodásnak és szeretetnek, melylyel főnökük  iránt 
viseltetnek és egy csinos babérkoszorúval díszí-
tett nyomdász czimert nyújtott át a személyzet 
nevében. A házszentelési szertartás után az 
egész társaság a gazdagon teritett asztalok 
köré te'cpedett és kedélyes hangulatban együtt 
maradt a késő éji órákig. A lakoma köz» 
ben több szellemes pohárköszöntőt mondottak 
s ugyanakkor (elolvasták a több helyről érke-
zett üdvözlő iratokat és gratulácziókat is. A ke-
délyes mulatságnak a reggeli óták vetettek 
véget. 

— A csiki róm. kath. tanitó-egyesület felcsiki 
fiókköre  C^ík-Jenőfalván  f.  évi november hó 
20-án tartja rendes őszi közgyűlését. Tárgysoro-
zat: 1. D. e. 8 órakor szent mise hallgatás a 
nagyboldogasszonyi templomban. 2. D. e. 9—11 
óráig gyakorlati tanítást tartanak Veress Péter 
és Székely Dénes helybeli tanítók. 3. Elnöki meg-
nyitó beszéd. 4. A mult gyűlés jegyzőkönyvének 
felolvasása.  5. Elnöki jelentések. 6. Tisztújítás. 7. 
Felolvasát tart Xántus Elek szentmihályi tanitó. 
8. Szaval Ferencz Tamás csicsói tanitó. 9. Indít-
ványok. 10. A gyakorlati tanítások zártkörű bi 
rálása. 

— Czeczilia-Onnepély. A csiksomlyói róm. 
kath. tanitó- és kántorképző intézet növendékei a 
lelkes zenetanár, Pima Dénes vezetése mel-
lett intézetük védőszentje, sz. Czeczilia tisztele-
tére e hó a 1-én d. u. 2 órakor ének-, zene- és 
szavalati ünnepélyt rendeznek. A sok szellemi él-
vezettel kínálkozó ünnepélyre felhívjuk  a nagy-
érdemű közönség becses figyelmét. 

— Jótókonyczélu mulatság. A csíkszeredai 
kerületi betegsegélyző pénztár javára f.  évi de-
czember hó 1-én tánczmulatság rendeztetik. Az 
ügy fontosságát  szem előtt tartva, a rendezendő 
mulatságot melegen ajánljuk a közönség párt-
fogásába. 

— Halálozások. Csikszépvizi Császár Z a k a -
r i á s Mártou életének 89.. boldog házasságának 
57-ik évében a szentségek ájtatos felvétele  után 
végelgyengülésben f.  hó 12 én délután 5 órakor 
elhunyt. Földi részei f.  hó 14-éu d. u. 5 órakor 
fognak  az örmény kath. szertartás szerint a csik-
szépvizi örmény temetőbe őiök nyugalomra helyez-
tetni. — D á j b u k á t Irma, Dájbukát Dávid 
csikszépvizi birtokos leány-i, hosszas szenvedés 
után f.  év és hó 12 én d. u. 1 órakor élete 19 évé-
ben meghalt. A mily korán jött a kérlelhetlen 
halál, hogy a kedves gyermeket övéitől elragadja, 
ép oly könnyű legyen a föld,  mely drága hamvait 
örökre elfödi.  A drága halottat f.  hó 14-én d. u. 
3 órakor helyezték örök nyugalomra a csikszépvizi 
sírkertben. 

— Jótékonyczélu színielőadás. A csiksomlyói 

nyilvánítja 
Ugyanez alkalommal tartotta mébészkörűnk 

is általános érdeklődés között, köztiszteletnek és 
szeretetnek örvendő elnökünk Márton Ferencz 
nyug. kir. jár&sbiró elnöklete alatt második köz-
gyűlését. Ennek lefolyásáról  mébészkörűnk jegy-
zője hivatott az érdeklődőket értesíteni. 

Azonban legyen szabad itt e helyen jelen al-
kalommal nyilvánítanom, hogy az alcsiki méhész-
kör ügyei oly kezekbe tétettek, a mely kezek se-
gítségével a méhészet lendülete Alcsikon rövid 
idő alatt szép reményekre jogosít következtetni. 

A méhész-kör is kimerítvén kitűzött tárgy-
sorozatát, végül Baka József  vendégszerető aszta-
lánál vig kedélylyel fogyasztottuk  az ízletes ebé-
det, a hol szebbnél szebb pohárköszöntők hang-
zottak föl. 

Éljen közöttünk az összetartás szelleme! 
Tamás  Imre, 

og/lcti Jegr*6> 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Házszentelés. Lapunk kiadójának György-

jakab Mártonnak ujon épített házát f.  hó 10-én 
(Márton napján) szentelték fel  az ismerősök, 
rokonok és jóbarátok köréből összesereglett 
nagyszámú vendég jelenlétében. A felszentelési 
szertartást D o m o k o s János helybeli plébá-
nos végezte. Az ünnepélyes aktus után a meg-

kisasszonyok közreműködésével és a tanári testü-
letből kiküldött rendező- és műkedvelő tanárok 
vezetése alatt e hó 24-én este, mint a gimnázium 
védőszentje ünnepének előestéjén a létesítendő 
„internátusi segélyalap" javára az internátus nagy-
termében színielőadást rendez, mely alkalommal 
színre kerül Tóth Kálmánnak „A nők az alkot-
mányban" ez. három felvonásos  vígjátéka. A pró-
bák nagyban folynak.  A megkivók még e hét 
folyamán  szétküldetuek. A csikmegyei intelligens 
közönség közelből és távolból nagy érdeklődést 
szokott eddig is tanúsítani a szép fejlődésnek  in-
dult intézet hasonszerü ünnepélyei iránt s most, 
midőn egy szegény tanulókat s e g é l y e z ő a l a p 
létesítéséről van szó, szives érdeklődését és áldo-
zatkészségét bizonyára még fokozottabb  mérték-
ben fogja  kimutatni. 

— A csiki székelyház a milleniumi kiállításon 
A székelybáz kiállításához szükséges előmunkála-
tok megtétele czéljából f.  hó első felében  dr. K o-
v á c s Gynla egyetemi tanár, dr. J a n k ó János 
a nemzeti muzeum néprajzi osztályának igazgatója, 
B a r t a l i s Ágoston megyei aljegyző és P a p 
Domokos az államépitészeti hivatal főnöke  beutaz-
ták a vármegyét és több helyen, nevezetesen: 
Csatószegen, Madarason, Karczfalván,  Szentdomo-
koson, Gyergyó-Szentmiklóson, Gyergyó-Ujfalnban 
és Gyergyó-Ditróban fénykép  felvételeket  eszkö-

zöltek a házak külső és belső berendezéséről és 
a jellemzőbb népviseletekről. A kiállításon be less 
mutatva egy egész székely telek lakóházzal, gazda-
sági berendezéssel, a házhoz tartozó bútorokkal s 
más felszerelésekkel  ezekkel kapcsolatosan életbtt 
mozgatható bábokon a jellemzőbb csiki népviseletek 
is ki lesznek állítva. 

— Csikmegye iskolái a milleniumi kiállításon. 
Vármegyénk iskoláinak az 1896. évi országos ki-
állításon való méltó képviseltetése tárgyában a 
vármegye kir. tanfelügyelője  É l t e s Elek köze-
lebbről a vármegye területén működő tantestfiietek 
tagjai közül egy bizottságot fog  egybehivoi, hogy 
az ügyet előkészítse s megtegye a szükséges in-
tézkedéseket a mindenesetre fontos  ügy sikere 
érdekében. 

— Ménesvásir. Balásy Lajos kászonimpéri 
nagybirtokos kitűnő ménesét Urmánczy Jenő lop-
liczai nagybirtokos és dr. Lázár János tölgyesi 
főszolgabíró  megvásárolták, őszintén örvendünk, 
bogy a kitűnő hírnek örvendő és eddig is kiváló 
szakértelemmel gondozott ménes oly kezekbe ke-
rült, melyekben a fennálló  okszerű tenyésztési 
irány által hazai lótenyésztésünknek előnyére 
váland. 

— Mártonnapi sokadalom. Csik-Szentmárton-
ban a szokásos őszi országos vásár f.  bó 7., 8. 
és 9-én folyt  le kedvező idő és meglehetős élénk 
forgalom  mellett. A vevők ugy a barom, mint a 
kirakodó vásáron szép számban jelentkeztek s az 
eredménynyel az eladók is meg voltak elégedve. 

— A „Csiki Lapok" képes naptára megjelen-
és kapható G y ö r g y j a k a b Márton könyvke-
reskedésében díszesebb kiállításban 30, egyszerűbb 
kiállításban pedig 25 krért. 

— A lövétei tüzkárosultak javára. Szász 
Ilonka és F i l i p e s c u Mariska kisasszonyok 
Bél b o r r ó l 13 frt  30 krt juttattak kiadóhivata-
lunkhoz. Ezen összeghez járullak : Filipescu Gábor, 
Dávidbázi Bertalan, Amália MUnclie (Hollói), Enye-
ter Károlyné 1 — 1 frttal;  Sztrul Berkó 60 krral; 
Filipescu Mariska, Szász Ilonka, Trombitzás Vazul, 
Castó József  60—60 krral; Mózes Áron Joszipo-
tics, Smilovics Iczig, Csobotár Gábor (Hollói), 
Smílovics Zelig (Hollói), Csató Lajos, Sztán Sándor, 
Dombi András csendőr, Bodor József  csendőr, 
Elekes János őrsvezető, Pét»r Áron őrsvezető 
40—40 krral; Löbl Áron, Mózes Sámuel, Sztrul 
Márkucz (Hollói) 30—30 krral; özv. Filipescu 
Györgyné, Dunerás Gábor, Teszlován János, Trucza 
Mihály, Csonka György, Csató Gábor, Miklósovics 
Antal csendőr, Márk János csendőr, Ványalós Ist-
ván csendőr 20—20 kr. Jelen számunkban ki van 
mutatva 13 frt  30 kr. Kddigi gyűjtés 44 frt  II kr. 
Főösszeg 57 frt  41 kr, azaz ötvenhét forint  nsgyven-
ogy krajezár. 

— Számadás és köszönetnyilvánítás. A Gyergyó-
szentmiklósi Dalelegylet f.  évi október hő 28-án 
tartott dalestélyének bevétele: 49 frt  80 kr, ki-
adás 21 frt  80 kr, maradt tiszta jövedelem 28 frt. 
— Fölülfizettek:  Vákár Lukács 3 frt,  özv. Vákár 
Istvánné 1 frt,  Herschkovits Jónás 1 trt, Dendyuk 
Rudolf  1 frt,  ifj.  Lengyel Gergely, Miklósi Béla, 
ifj.  Romfeld  János, Zecses János, Sándor Gergely, 
Drotos István &0—50 kr; Lukátsfy  Zakariás, 
Lörincz Imre 40—40 kr; Köncze Albert, Polgár 
János 30—30 kr; Szeknla János. Orel Máté, 
Láurenczi Rezső, László Ferencz 20 -20 kr, Ku-
bajkó András 10 kr ; összesen 11 frt  30 kr. Fo-
gadják a dalegylet köszönetét és háláját. 

— Véres verekedés. L a j o s Gergely csik-
taploczai fiatal  legényt f.  hó 3-án két társa, név-
szerint L a j o s András és L a j o s Dénes, kik-
kel L á s z l ó Antal korcsmájában együtt mulattak, 
megtámadták, nyakán és vállán hét súlyos sebet 
ejtettek. A bántalmazott erre a Todi Todi odavaló 
czigány házába menekült, hova a tettesek követték 
s ott is egy ablaktányért és egy hegedűt össze-
törtek. A csendőrség Lajos Andrást és Lajos Dé-
nest letartóztatta és átadta helybeli kir. törvény-
széknek. Nevezettek a terhükre rótt cselekményt 
nem akarják beismerni. 

— Szerk. üzenet. T.  I.  urnák C s.-T u s n á d. 
A beküldött czikket tárgyhalmaz miatt csak jelen 
számunkban hozhattuk. Arra a vádra, mely a gyű-
lés folytán  felmerült,  legkevésbé sem szolgáltunk 
rá. Hiszen minden alkalommal közreadtuk a be-
küldött tudósításokat, de természztesen olyan ter-
jedelemben, a milyen lapunk keretének megfelel. 
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— Mai szánunkban a magyar leszámitoló és 
pénzváltó bank budapesti tekintélyes pénzintézet 
hirdetésére tesszük figyelmessé  olvasóinkat. Neve-
zett intézet Kolozsvárt fiókot  állítván, de működé-
sét egész Erdélyre kiterjesztvén, üdvözöljük ez 
intézetet annál is inkább, mert általa kereskedel-
münk és közgazdaságunk föllendülése  várható. 

— A magyar gyáripar njaM> nagy diadaláról igen 
Örvendetes birt kaptunk. A lemliergi kiállítás eg>ik osztályá-
ban, a tűzi fecskendő  osztályban megvertük valamennyi kül-
földi  gjéxt.  A diadalt két törekvő iparvállalatunknak köszön-
hetjük. A tűzi fecskendő  osztályban a legelső kitüntetést, a 
díszoklevelet a Taraóozy-jyár Buiapertan kapta, a második 
djjat, aranyérmet a Walser-gyár Budapest'.'», a harmadik dijat, 
aranyérmet Czermak R. gyára Tepliczen, a negyediket It. A. 
Smekal Szmichowban, az ötödiket Liel J. <). liibcrarhhan, a 
hatodikat, ezüstérmet E, C. Klader Sorgenthalhan, a hetediket, 
ezüstérmet Rözen Antal Krakóbau, a nyolezadikat, ezüstérmet 
Donto R. Fr. Bialán és a kilcnuzcdiket, bronzérmet a (ieittner 
és Kaosch fecskendőgyára  Budapesten kapták. Annál uagyobb 
örömmel konstatáljuk a Tarnóczy-gyár c fényes  sikerét, mivel 
ennek nagy jelentőseget azon kórtliméiiv kölcsönöz, miszerint 
az osztrák ipar c téren elsőrendű, regi jeles gépgyáraival 
izemben emelkedett elsőségre és azokat tulszárnyalta. A 
Tarnóczy-gyár legutóbb, október :1-án l'j-drailiskán. a Horvát-
Sxlavon országos gazdasági kiállításon is a legelső kitüntetést, 
a diazokevelet nyerte. 

A p r ó s á g o k . 
Koreai szokások. 

Koreában minden háznak van ugyan pinezejc, 
de nem azért, hogy abban bort tartsanak, hanem 
hogy a fejlesztett  meleget fölfogják.  A pineze be-
járata a háztól kissé távolabb van. Hideg éjjelekre 
a pincze szelelőlyukját águk, fahasábok  és más ég-
hetó anyagokkal tömik be. Hu a tűz meggyuladt, 
órahosszákig ég s képes a húzat unnál inkább egész 
éjjel melegíteni, mivel mind emeletesek, Az eszki-
mók után — a világ összes népei közül — u ko-
reaiak esznek legtöbbet, azért alusznak oly sokat. 
Legkedvesebb eledelük u tlatal kutya lius, kedvenez 
italuk pedig a japáni sör. 

Bécs és München nem föz  jobb sört, mint a 
japán császári sörfőzdék  Tokióban. Mint minden ke-
leti nép, ugy a koreaiak igen sok halat esznek meg. 
A halak közül a heringet szeretik legjobban; eze-
ket deczemberben fogják,  de esak márcziusban 
eszik meg. A gyiimöles-félékbül  Koreában görög 
dinye van legtöbb. A burgonya termelést a törvény 
szigorúan tiltja. Vendéglők nincsenek, de vannak uz 
úgynevezett „nyiigházak*, hol az utas maga fózi 
meg ebédjét. — A kúreaik különben az érzelem 
emberei, az egész nemzet költő és festő;  nagyobb 
része — az ottani viszonyok szerint — igen müveit 

és tanult, a mit — mint Kliinában — származás és 
gazdagságnál többre becsülnek. Az iskolai vizsgák 
khinai minta szerint tartatnak. Az állatokat szere-
tik s különös tiszteletben tartják a kígyókat.; nines 
kóreni, ki egy kígyót megölne, ellenben a legszegé-
nyebb is képes ebédjét azzal megosztani. — A tu-
lajdonképeni vallás az országban — valamint Kliiná-
ban uz ósük tisztelete: Confucius  tana látszólag az 
állam vallása ugyan, de a koreaiak dogmákkal nem 
sokat tőrödnek. A jóslás, mely kiilösen a vakok 
szabadalma, igen virágzik; fömesterségiik  az órdög-
iizés, melynél a , mester" ördögi lármát csap; sok-
szor még palat-zkba is zárja az ördögöt, igy azután 
oly helyre viszik, hol senkinek sem tehet kárt. 

Nász Koreában. 
Az eskiivó napjáu a menyasszonynak egy szót 

sem szabad szólania. A menyegzókön - - különösen 
az előkelő köröknél — a jó nevelés és erkölcsök 
ellen vétene, lia társalogna. A férj  kötelessége, hogy 
menyasszonyát kérdésekkel ostromolja, hizelgésekkel 
eláraszsza, egyes ruhadarabjait elvegye, a mit a 
boldog menyasszony mozdulatlanul és némán tür, 
mint egy szobor. Mig a násznép mulat, addig neki 
a szoba valamely .sarkában kell csendesen ülnie és 
annyi ruhadarabot kell magára venni, a hányat csak 
elbír. Ha ezen szabályokat esetleg nem tartaná meg, 
jól nevelt társnőinek guny é.s nevetség tárgya lenne. 
Mit szólanának az ilyen szabályokhoz a mi szép 
hölgyeink '!! 

Nem nagy baj. 
A. kisasszony: .Tudod-e, hogy a khinai há-

ború következtében a selyumáruk rohamosan drá-
gulnak V" 

B. kis kaczér: „Se baj, mert ha a selyem-
szövetek drágábbak lesznek, akkor jobban kivágat-
juk ruháinkat; igy a kevesebb keline által az ár-
külöinbözet pótolva lesz." 

N  Y  I I . T T É B.*) 
Csíkszereda város és a közel vidék nagyér-

demű közönségét tiszteiettel értesítem, hogy utolsó 
felvételeimet  f.  hó 18-án, v a s á r n a p fogom 
eszközölni. 

S most midőn a nagyérdemű közönségtől e 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
uem vállal a Szerk. 

helyen is bucsut veszek, fogadják  hálás köszöne-
temet azon szives pártfogásért,  melyben ittlétéin 
alatt részesíteni kegyeskedtek és méltóztassanak 
velem szemben azt jövíirre is megtartani. 

Csik-Szereda, 1894. nov. 13. 

Aillt>r  Alfréd. 
fényképész. 

_Szám 2847—18íi4. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A. gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy id. Mé-
lik István végrehajtatónak Zaitz Gergely s társai 
végrehajtást szenvedő elleni 80 frt  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási figyében  a csík-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő, Tölgyes község 
határán fekvő,  gyergyó-felsőtölgyesi  I. R. 459. sz. 
tjkvben 3076., 3077. hrsz. a. felvett  ingatlanra 
213 frt,  a 2. rsz. 3119., 3122., 3126., 3126. hrsz. 
a. felvett  ingatlanból Zaitz Gergelyt illető tulaj-
doni járandóságra 167 trt 50 kr, a 435. sz. tjkvben 
a 2. rendsz. 3051., 3052. hrszra 173 frt,  a 461. 
sz. tjkvben 1. rendsz. 3049., 3050/t. hrszra 221 
frt,  a 428. sz. tjkvben 1. rendsz. 2984. hrszra 73 
frt.  a 2. rendsz. 2987. hrszra 86 frt,  a 3. rendsz. 
3041., 3042. hrszra 223 frt,  a 440. sz. tjkvben 
1. rendsz. 2999/,. hrszra GO frt,  a 2. rendsz. 
3000/,., 3001. hrszra 43 frtban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. évi 
deczember hó 27-ik napján délelőtt 9 órakor 
Gyergyó-Tölgyes község hivatalos házánál megtar-
tandó nyilvános Árverésen a mpgállapitott kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvdékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1894. évi október 
hó 4. napjáu. 

A m. kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Köllő Ignácz, 

kir. aljbiró. 

T. cz. 
Van szerencsénk köztudomásra liozni, hogy Kolozsvártt, Belközép-utcza 8. szám 

alatti saját házunkban 

M a g y a r L e s z á m i t o l ó é s P é n z v á l t ó B a n k 
Erdélyrészi Fiókja 

czég alatt fióküzletet  nyitottunk. 
E fióküzlet  működését folyó  évi November hó l-én kezdi meg és annak az összes 

erdélyi részekre kiterjedő üzlet- és hatásköre következő: 

Értékpapirok, érezpénzek s külföldi  bankjegyek vásárlása és eladása. 
Előlegek (kölcsönök) nyújtása értékpapirokra és érezpénzekre folyó  számlában, vagy előre 

meghatározott összeggel s megállapított lejárattal. 
Értékpapirok átvétele megőrzés és kezelés czéljából. 
Mindennemű tőzsdei megbízások átvállalása a budapesti, bécsi vagy külföldi  tőzsdékre. 
Osztrák- vagy külföldi  értékre szóló váltók leszámítolása, illetve vásárlása. 
Utalványok és hitellevelek kiállítása a bel- és külíöld nagyobb piaczáira. 
Takarékbetétek átvétele könyvecskékre és folyó  (cheque) számlára. 
Szelvények beváltása, ígérvények elárusitása, röviden mindazan üzletek folytatása,  melyek egy 

nagyobbszabásu bank- és váltóüzlet keretébe beillenek. 
Fióküzletünk ugy tőzsdeügyekben, valamint a tőke elhelyezésére nézve kimerítő és lelkiisme-

retes fölvilágositásokkal  szolgál. 
Elveink szerint vezetett és általunk minden irányban hathatósan támogatott fióküzletünk  képes 

lesz minden a bank-szakmába vágó ügyet gyorsan és a legkedvezőbb feltételek  mellett elintézni, a 
miért is annak szolgálatait adandó alkalommal igénybe venni kérjük. 

Tisztelettol 

Magyar Leszámitoló és Pénzváltó Bank. 
Nyomatott Caik-Szeredában 1894. a laptolajdono9 és kiadd Györgyjakah Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" nov. 14. 4G-ik számához. 
Sz. 1663—894. 

Árverési hirdetmény. 
Gyimesközép és Felsőlok egy kört ké-

pező községek közös képviselőtestületének 
1894. BOV. 1 -én hozott határozata folytán 
közhírré tétetik, liogy ezen községek által 
az államkincstártól kivett 1895. évi regále 
jövedelmek 1894. november 26-án 
délelőtt 9 Órakor Gyimesküzéplok köz-
aégházánál szóbeli árverésen 3003 frt  37 
kr kikiáltási ár mellett alhaszonbérbe adatnak. 

Bérlők kötelesek a fogyasztási  adókat 
is beszedni. 

Bérleni kivánók kötelesek a kikiáltási 
ár 10°/o-át előre letenni. 

Egyéb föltételek  Gyimesküzéplok köz-
ségházánál megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Gyimesközéplokon, 1894. nov. 5-én. 

Rusz Sántha János, Antal János, 
jegyző. küzéploki biró. 

Binder József, 
1^3 felsüloki  biró. 

Sz. 1544—94. 

Hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság közhírré teszi, hogy 

Csikkarczfalva  községében gyakorlandó szesz-
italmérési jog folyó  évi deczember hó 
1-én délelőtt 9 órakor a község hiva-
talos házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2000 frt. 
A fenti  árverés megtörténte után foly-

tatólag bérbe fognak  adatni a község java-
dalmaihoz tartozó belső- és külső vásár-
vám szedési jogok ; továbbá a külső vásáron 
gyakorolható italárulási jog és a húsvágó 
szin használata. 

A vonatkozó részletes feltételek  hivata-
los órák alatt betekinthetők. 

Csik-Karczfalva  község elöljárósága, 
1894. nov. 6. 

Kovács János, s.k., Gidró Ignácz, sk., 
jegyző. birú. 

Szám 2318—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szerdai kir. törvényszék mint tlkvi 

hatóság közhirré teszi, hogy Egressi Mór keres-
kedő budapesti lakós végrehajtatónak Bnltresz 
Ferencz csik-karczíalvalvi lakós végrehajtást szen-

vedő elleni 2720 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén lévő, Csik-Karczfalva  község hatá-
rán fekvő,  a csik-karczfalvi  237. sz. t)kvben A f 
alatt foglalt  végrehajtást szenvedett, továbbá Lu-
kács Juliánná, Lukács Ma-jó, özv. Boltresz An-
talné szül. Mánya Verónika, Boltresz József, 
Boltresz Ágnes, Boltresz István, Boltresz Antal, 
özv. Potoczki Autalné szül. Boltresz Verónika, 
Merza Antalné szül. Boltresz Mária és Ávéd Kris-
tófné  szül. Boltresz Rózália nevén álló 1. r. 
5300/3., 5301;!. hrszámu szántóra 2G frtban  ezen-
nel megállapított kikiáltási árban és pedig az ezen 
ingatlanból a Lukács Juliánná és Lukács Manó 
nevén álló ( í o / l u o ) leleiészuek felére,  vagyis az 
egéaz ingatlannak ( " / m ) l/4 részére C. 19., 
20. a. Lukács József  és neje Kovács Józéfa  ja-
vára bekebelezett életfogytiglani  haszonélvezeti jog 
épentartása mellett: a Csik-Karczfalva  község 
határán fekvő,  a csik-karczfalvi  205. sz tjkvben 
A y alatt foglalt  Szentes Ignácz, Szentes János, 
Szeutes Mihály, Szentes Mihály, Szentes József, 
Szentes Katalin, özv. Boltresz Autalné Mánya 
Verónika, Boltresz József,  Boltresz István, Bolt-
resz Ágnes, Barkoczi Ferencz és kiskorú Pál Jó-
zsef  Borbála, Rózália, Gergely és Juliáuna nevén 
álló 1. r. 4963., 4964. hrsz. kaszálóra 5 frtban 
ezeunel megállapított kikiáltási árban és pedig a 
Szentes Ignácz, János, Mihály, József,  Katalin, 
továbbá a kiskorú Pál József,  Borbála, Rózália, 
Gergely és Juliánná nevén álló >°/,B részének '/, 
részére C. 1. a. özv. Szentes Iguáczné szül. Ba-
lázs Márczella javára, valamint a kiskorú Pál 
József,  Borbála, Rozália, Gergely és Juliánná ne-
vén álló VÜO résznek 1

Í 6 részére U. 21. a. özv. 
Pál Mihály javára bekebelezett életfogytiglani  ha-
szonélvezeti jogok épeutartása mellett: a Csik-
Karczfalva  község határán fekvő,  a csik-karcz-
falvi  928. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  özv. 
Boltresz Antalné szül. Aláuya Veróuika, Boltresz 
József,  Boltresz István, Boltresz Ágnes és Bar-
koczi Ferencz ueveiu álló 1. 278'J. hrsz. szántóra 
17 frt,  2. r. 4708. hrszámu szántóra 11 frt,  3. r. 
5989. iirszáuiu kaszálóra (5 trt, 4. r. Iöl5<t., 1845b. 
hrszámu kaszálóra 3b fi  t, 5. r. 3907. hrszámu 
száutóra 5 Irt, 6. r. 730l). hrszámu szántóra 17 
frt  67 kr, 7. r. 7301., 7302. hrszámu szántóra 
35 frt  33 kr, 8. r. 53l/3., 532,hrszámu belső-
ségre 171 frt,  9. r. 4171., 4174/g. hrszámu szán-
tóra 24 Irt, 10. r. 70ü0a., 7062., 7067/,.  hrszámu 
kaszálóra 25 frt,  11. r. 4709/]. hrszámu száutóra 
5 frt,  12. r. 4414. ttrszámu száutóra 9 frt,  13. r. 
4415. hrszámu szántóra 9 trt, 14. r. 4128. hrszámu 
szántóra 10 Irt. 15. r. 7275., 7276. hrszámu 
szántóra 30 Irt, 16. r. 3994,hrszámu szántóra 
12 frt,  17. r. 6999., 7000. hrszámu szántóra 3 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban 
és pedig a 3907., 7300., 7301., 7302., 531/a., 
332/j., 4171., 4174/3., 70tíüa., 7062., 7067/,. hrsz. 
ingatlanok \ 7 részére 0. 1. a. Lörincz Istvánné 
szül. Miklós Juliáuna javára bekebelezett élet-
fogytiglani  haszonélvezeti jog épentartása mellett : 

A Csik-Karczfalva  község határán fekvő,  a 
csik-karczfalvi  1026. sz. tjkvben A f  alatt fog-
lalt 1. r. 3994/,. hrszámu özv. Boltresz Antalné 
szül. Mánya Veróuika, Boltresz József,  Boltresz 
István, Bultresz Ágnes és Barkoczi Ferencz nevén 

álló szántóra 15 frtban  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1994. évi deczem-
ber hó 5-lk napján d. e. 9 órakor a Csik-Karcz-
falva  községházánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 20%-át, készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. törvéuyczikk 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt magyar királyi 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1*81. LX. t.-cz. 17o. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvényszék mint tlkvi hatóság. 
Csik Szeredán, 1894. junius 29-én. 

Szacsvay Imre, 
torvén)sziki birú. 

Sz. 2846 -1894. 
tlkvi 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, bogy id. Mélik 
István végrehajtatónak Bota Tódor és társai vég-
rehajtást szenvedő elleni 60 frt  tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbiróság) területén lévő, Tölgyes község hatá-
rán fekvő  Alsótölgyesi 178. sz. tjkvben A f  rsz. 
407a., 407b., 408a., 408b. hrsz. a. felvett  ingat-
lanra 253 frt,  a 459. sz. tjkvben 1. r. 3076., 
3077. hrszra 217 trt, a 2. r. 3119—3122., 3125., 
3126. hrszból Zaitz Gergelyt illető felerészre  115 
frt,  a 3. rsz. 3147. hrszra 79 frt,  a 181. sz. 
tjkvben 1. rsz. 395a/„. hrszra 32 frt,  a 2. rsz. 
411/,., 411/,., 412. hrszra 260 frt,  a 435. sz. 
tjkvben 2. rsz. 173 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. évi decz. 
hó 19-ik napján délelőtt 9 órakor Gyergyó-Tölgyes 
község hivatalos házánál megtartandó nyilvános 
árvvréseu a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni logDak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. ,§-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet, 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiáilitott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó Szentmiklóson, 1894. évi okt. 
hó 4-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Köllö Ignácz, 
kir. aljbiró. 

GÉP-ÉS ROSTALEMEZ-GYÁR. MALOM ÉPÍTÉSZÉT 

JMKS&kki* s o n a o t í M M 
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élővirágokból készült divatos virág munkák. 
Menyasszonyi csokrok, valamint 

egyéb alkalmi csokrok és koszorúk 
bármely árban ízlés szerint készíttetnek 
K E R T É S Z I S T V Á N á l t a l (Csik-
Szeredában, gazdasági egyleti kert.) 

Megrendelések elfogadtatnak  a gazda-
sági egyesület irodájában, vagy a kert-
helyiségben úgyszintén G y ö r g y j a k a b 
Márton ur könyvkereskedésében, hol szo-
bai és egyéb dísznövények, valamint nyilt 
virágokból ez év november 10-től 
kezdve állandó kiállítást tartok. 

:s - * 

Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

Özeket darabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyaros tyúkot drbonként G0 krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt és friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban 
számújuk. 

Kuschman testvérek 
12 vad- és hentes üzlete Brassó. 

Sz. 1338—1894. 
Ki-

Árverezési hirdetmény. 
Kászon-Feltiz község részéről ezennel 

közhírré tétetik, miszerint a csikmegyei 
tekintetes közigazgatási erdészeti bizottság 
99 1894. számú határozatával az Uz völ-
gyére hajló „Asszupatak alja1* nevii erdő-
részben engedélyezett 21-"> kataszteri hold 
nagyságú hozam területen található összes 
bllkkta mennyiség folyó  évi november 
hó 22-én (1. u. 2 órakor nyilvános árve-
rezésen el fog  adatni. 

A csíkszeredai ni. kir. erdöhivatal által 
mintegy ">320 m3-re becsült bükkfának  ki-
kiáltási ára 2(K) frt,  mely összeg l O V a 
bánatpénz képpen az árverezés megkez-
dése előtt az árverezést vezető bizottság 
kezéhez lefizetendő. 

.Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árvere-
zési feltételek  Kászon-Feltiz község há-
zánál betekinthetők. 

Kászon-Feltiz. 1894. november 

Pálffy  András, 
2 -.'t körjegyző. 

l-én. 

Balázs András, 
biró. 

20G0/894. 
ki. 

Árverési hirdetmény. _ 
Csik-Szereda város tanácsa által á tfolyó 

1894-dik év november hó 15-ik napján délelőtt 
9 órakor a várói tanácstermében megkezden-
dő!eg nyilvános árverésen a többet Ígérőnek 
az 1895. év január 1-től az 1897-ik év decz.31-éig, 
tehát 3 évi időtartamra haszonbérbe adatnak. 
1-ször. A belpiaczvám jövedelme 2100 írt-

2-szor. Külpiacz-vám jövedelme 2000 „ 
3-szor. Marhabehajtási vám jövedelme 1000 » 
4 szer. Sertéspiacz-vám jövedelme 50 
fi-ször.  Kompona-vám jövedelme 40 „ 
G-szor. Uarompiacz-korcsma jövedelme 40 „ 
évenkint fizetendő  haszonbéri összeg mellett 

7. Árverezni szándékozók tartoznak az 
árverezés napján a kikiáltási összeg 10°/„-át 
bánatpénzül letenni, mely bánatpénz a város 
pénztárába helyeztetvén el, vállalkozónak utolsó 
részlet fi/.tésébe  fos;  betudatni. 

8. A vállalat után járó minden terheket 
bélyeg- és kincstári illetékeket vállalkozó hor-
dozza. 

Egyéb teltételeket vállalkozni kívánók 
bármikor az árverés megtörténte előtt a hiva-
talos órák alatt délelőtt 9 — 12 ig. délután 2 - B-ig 
a város tanácsházánál a polgármesteri irodában 
betekinthetik s magoknak bővebb felvilágosí-
tást is szerezhetnek. 

Csik-Szereda, 1894. október 27-én. 
Csedő István, 

3 3 polgármester. 

SZ. 14 1894. 
W-

OOOOOOOIOOOOOOOOOOIOOOOOOOOO 

Töke nélkül 
naponta pénzt szerezhetnek 
bármily állás» egyének, kik mindennemű enztr.-magyar 
állami és magánsorsjegyek eladásával l'oglalko/iii akar-
nak. havi részletfizetésre  kedvező feltételek  mellett, egy 

elismert budapesti sz.ilid intézet részére 

Ajánlatok „U. A." jelige alalt intézendók 

E C K S T E I N B E R N Á T 
hirdetési irodájába 

Fürdö-utcza 4. sz. a mikor a prospektusok küldetnek 
3 3 

A 

„Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság" 
a - 3 7 - e r g r 3 r ó - S z e n t x x i i l s l ó s © J i , 

1894. év d e c z e m b e r h ó 2-á n d é l u t á n 3 ó r a k o v 

a Laurenczy-féle  nagyteremben 

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s t 
t a r t . 

A gyűlés tárgyai : 
1. Az alapszabályoknak tt nyereményfelosztást,  illetőleg a tartalékalap maga-

sabb százalékra emelése iránti módosítása. 
A segédkönyvelői állásnak rendszeresítése s az alapszabályoknak erre 

vonatkozó módosítása. 
(íyergyó-Szentmiklós, 1894. október 30-án. 

A „Gyergyói Első Takarékpénztár Részvénytársaság*' igazgatósága: 
Görög Joáchim, 

2 - 3 titkár. Csiky Dénes, 
elook. 

Speczialista sérvkötökben. 
Keleti J. cs. és kir. osztrák-
uiagjar és belga kir. szabadal-
mazott s<-rvki>iűj« a leghíre-
sebb orvosi auktoritások 
által a legjobbnak van elis-
merve, nem csúszik, nem 

» gyakorol kellemetlen be-
nyomást és rendkívüli czél-

szerü. 
"CJjd.on.ság:!! 

Keleti-féle  gummi sérvkötő, 
szabadalmaztatott 18U4. márczius 

hóban. 
Kitiintettetelt Hriisselben, 1x93 
aranyéremmel és diszokinány-
nyal. A pelották teljesen a 
sérvhez idomíthatok, szarvasbőr 

védővel és biztonsági övvel. 
Arak : egyoldalú e frt,  két-

oldalú 12 frt. 
Suspensoriuiu, haskötő, (elasz-
tikus) gummi-gürisérbarsnya, 

háttarló ortliopiidiai müleges 
fiizíi,  müleges lábak és kezek 
GUMMI!! Kgyedüli kép vise-
lete Oszt -Magyarországon a 

párisi 
Sergnerand fiit." 

leghíresebb gyárosnak. 
i n ^ ' í 3 ° e l l e t t v a l ó d i gummi és halhó-
lyag 2 - 6 frtig  Bouts americains 3 - 5 frtig  Eredeti 
Peasarium oclnsivum .Mensinga tanár szerint l.HO-0 
frtig.  Mintagyiijtemény uraknak 3 - a forintig 
Megrendeléseket diseréten és gyorsan eszközül, 
l / r i r y i I °™03 seh'szi műszerész és cs. és 
• \ L L L I I U.. k l r - 0 3 2 t r - cs magyar szabadalmazott 

' sérvkótők gyárosa. 
Budapest, IV. Koronaherezeg-utezal6. (Szer-

viták palotája.) 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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