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Tanitó-egyleteink. 
C s í k s z e r e d a , május 7. 

Mull szombaton városunkban gyűlése-
zett a ősik megyei hivatalos tauiró-te-sMiíet 
csíki járásköre. Csendesen, de eredményesen 
végezte teendőjét, mint annyi év óta rende-
sen, az elemi iskola egyik tantermében. 

Nem azért irjuk e Horokat, hogy mű-
ködését, vagy működésének eredményét ve-
gyük bírálat alá. Csak az alkalmat akarjuk 
felhasználni  arra, hogy a Csikmegyében 
levő sokféle  tanitó-egylet és annak körei 
dolgában egy állandóan szőnyegen levő 
óhajtásnak néhány szóval hangot adjunk 

Csak arra akarunk rámutatni, hogy a 
(•sikmegyében majdnem kétszázat, meghaladó 
tanitói kar különböző hivatalos ós felekezeti 
egyletekbe, testületekbe szövetkezve, ugy-
szólva elforgácsolja  erejét, azért nem tehet 
s/.ert olyan tekintélyre, a milyet egy vár-
megyében hivatalánál és számánál fogva 
méltóan megérdemelne, vagy a melynek ő 
méltán osztályrészese lehetne. 

Csíkban külön hivatalom tanító-testület 
van, melynek a községi és állami iskolák 
tanítók a tagjai; e mellett van külön róni. 
katli. tanitó-egylet, melynek a felekezeti 
tanítók a tagjai. Ezen kivül a róm. kath. egy-
letnek vannak úgynevezett járásik őrei Al-
csikon és Felesikon külön-külön. Gyergyó-
ban szintén külön felekezeti  tanitó-egylet 
van, melynek szintén vannak körei. 

Valahány kör és egylet, mindenik ha-
lad a maga utján s mindenik teljes oda-

adással törekszik megoldani ama nemes fel-
adatokat, melyeket akár a miniszteri sza-
bályrendeletek, akár az egyházi felsőbbség 
és a népoktatási törvény eléjök szab. Ebben 
hiány nincs. Azonban mindegyre felmerül 
egy-egy gyűlésen azon óhajtás, hogy ezen 
különböző czimii, de valójában egy közös 
ezélt szolgáló testületek tngjai valami közös 
czimen egy egyetemes testületbe vonassa-
nak. A törekvés és jó szándék minden rész-
ről ineg van, csak a megoldáshoz vezető ut 
látszik nehéznek a miatt, mert a hivatalos 
testület tagjai némi idegenkedéssel viseltet-
nek a felekezeti  czim iránt, a felekezet,  tagjai 
pedig kötve vannak egyházi felsőbb  ható-
ságuk rendeletei által. 

l'edig a kibontakozásra és a teljes meg-
oldásra az ut mindig mintegy kezök ügyé-
ben van a tanítóknak. Az önkéntes társu-
lás elől, sem a miniszteri rendeletek, sem 
a felekezet  kötelékei nem zárhatják el az 
utat. Ha tehát a csikmegyei tanitók önkén-
tes társulás utján, egy az egész vármegye 
területére kiterjedő egyesületet akarnak ala-
kítani s abba mindnyájan belépni, ez az ut 
nyitva áll előttük. Ha ez az egyesülés meg-
történik, a többi kérdés önként meg leaz 
oldva, mert az a nagy testület, mely a csik-
tnegyei tanítókat kebelébe fogadja  és egye-
síti, mindig fog  bírni annyi hatáskörrel s a 
mi fő,  tekintélylyel, hogy magamagát szer-
vezze és megszüntesse azoknak az apró 
szervezeteknek széttagoltságát, melyek eddig 
erejét és befolyását  annyifelé  szétosztották. 

Ez a megalakult testület a megye kü-
lömböző földrajzi  fekvése  szerint, járásokra, 
vagy körökre osztván tagjait, folyhat  a m(í-
ködés egy megállapítandó közös ügyrend 
szerint egyöntetűen. 

Kérdés merülhet fel  az eddigi vagyon 
könyvtár, stbbinek jövő rendeltetése iránt. 
Ez azonban olyan másodrendű kérdés, hogy 
alig adhat okot aggodalomra. Egyelőre ta-
lán nyugodtan bele lehetne egyezni abba, 
hogy ezen vagyonok maradjanak továbbra 
is azon körök tagjainak tulajdonai, melyek 
azt megszerezték s kezeltessenek külön. Azon-
ban ezen vagyon köztudomásúlag minden 
részen oly csekély, hogy érte alig kell ag-
godalmaskodni — legnagyobb része hátra-
lékos tagsági dijakból állván. 

Nem azért irtuk e sorokat, hogy zászlót 
bontsunk ez ügyben, csak irtuk azért, hogy 
nyoma maradjon annak a régen emlegetett 
óhajtásnak s irtuk azért, hogy tanítóink 
komolyan foglalkozzanak  ezen eszmével s 
találjanak a megoldásra alkalmas módot, 
mert az általunk ajánlottnál esetleg jobb 
megoldása is lehet az ügynek, mely hama-
rabb sikerhez vezethet. Azt pedig alig le-
hetne elhinni, hogy a vármegyében akadjon 
egyetlen tanító, a ki ne akarná az összes 
tanítóságot egy testületbe látni, ha egyébért 
nem, de saját jól felfogott  érdekében. Mert 
azt csak tagadni nem lehet, hogy egy két-
száz taggal biró testület ugy fel-,  mint lefelé 
nagyobb sulylyal és tekintélylyel működhetik, 
mint egy 30—40 taggal biró kisebb szervezet. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A női kézimunkákról.*) 

— Irta: Lakatos Mihályné. — 
Most, inikor a nők kiképzésének kérdése napi 

renden van, engedtessék meg nekem, hogy röviden 
foglalkozzam  e kérdés azon ágával, mely minket, ta-
uitókat igen kuzel rol érdekel, lilére is kijelnntem 
azonban, liogy valami uj dolgot, mit egyik, vagy 
másik alakban mindnyájan ne hallottunk, vagy ne 
olvastunk volna, nem mondok mert biz én ugy lop-
kodtam össze, kit az életbél, tapasztalásból, kit pe-
dig nálamnál okosabbaktól. Azért nem fogok  meg-
aprehendálni, ha az urak egyike, másika ki is szükik. 

Nagyon elhibázott dolog, hogy leányiskoláink-
ban mindent a fiúiskolák  kaptafájára  akarnak Jiuzui. 
Leányiskolákban nőket kell nevelni. A nói hiva-
tásnak nem lehet végczélja a nőnek tudományos ki-
képzése, ez csak eszköz arra, hogy körükben meg-
állhassanak. Igen szép, sőt miivelt nőtől joggal meg-
várhatni azt, hogy a földrajzi,  számtani, történelmi 
és más elméleti tudományokból legalább is annyi 
tájékozottsággal birjon, hogy zavarba no hozhassák. 
A valódi czél az, hogy a ilő otthonát kellemessé 
tenni megtanulja. 

Ez lenne a nőnevelés végczélja: s e ezél kell, 
hogy a női kérdés problémájának kiinduló pontját is 
képezze; minden más ezél hamis, mely előbb-utóbb 
megboszulja magát. 

A női hivatás szükségszerű betöltésénél legmi-
gyobb, s talán legszebb szerep jutott a nói kézi-
munkának. Sajnos, hogy e tárgy tanítására vau for-
dítva a legkevesebb gond, sót van számos iskola. 

. . „ *) felolvastatott  a csikmegyei hiv tanítótestület csiki 
)triikOrtaek 1696. máj. á-éfl  Caik-saaradábaa tartott tUiién. 

hol egyátalában nem is tanítják, mert nincs meg a 
szükséges tanerő. A hol tanítónő van is, oly kevés 

| idő jut e tárgy tanítására, hogy az eredmény majd-
I nem egyenlő lesz a semmivel. Ennek oka pedig az, 
I hogy a tanterv az elméleti tárgyak tanítását ép 
: oly terjedelemben követeli a leányoknál, mint a 
| fiuknál  marad tehát a kézimunkára az az idő, init 
' az ember egyik, vagy másik tárgytól elvon. S ha 
J tekintetbe veszszük, hogy a mostani ta.iterv egzekvá-
I lásü az osztatlan, vagy csak részben osztott népis-
kolákban a lehetetlenséggel határos, elképzelhető, 

; hogy egy lelkiismeretes tanítónőnek mily gondot ad 
a tananyag olyatén beosztása, hogy mindenre jus-
son illó. 

l'edig a női munka fontosságát  tagadni nem 
lehet. Ez a tárgy az, mely a leányt munkásságra, 
takarékosságra szoktatja és jó Ízlését, fejleszti. 

Már a kis lányban kell felébresztenünk,  ápol 
mink és fejlesztenünk  a munkaszeretetet. A munka 
irámi hajlam már a legtöbb gyermekben feltalálható' 
s csak az a feladat,  hogy azt fokozzuk,  adjunk a 
munkásságnak komoly irányt, mert csakis igy ne-
velhetjük őket az életnek. 

A munkásságnak a czélszerüséggel kell páro-
sulnia ; a siker legyen a fáradalmak  méltó jutalma. 

Ilyen vezetés mellett, s az értelem párhuza-
mos fejlesztésével  eljutiink oda, hogy a munka nem 
lesz pusztán valamely kötelességnek gépies teljesí-
tése, hanem oly foglalkozás,  melyet szivvel, lélek-
kel végzünk s melynek sikere mindig a megelége-
dés nemes érzelmét kelti fel  bennünk. 

Ilyen vezetés mellett számíthatunk arra, hogy 
későbbi munkakörében nem fogja  annak egyik ágát 
sem kicsinyleni, vagy talán inéltatluunak tartani 
arra, hogy önmaga végezze. Ellenkezőleg a muuku 
nemes szórakozása lesz, mely lelke iidtségét, rugé-
kouysúgát fen  tartja. 

A kézimunka tanításának második czélja, hogy 
a növendéket takarékosságra szoktassa. Régi köz-
mondás: „Folttal tart a ruha.'' Igen ám, de a fol-
tozás és foltozás  között óriási különbség van. Sőt 
elmondhatjuk, hogy a foltozás:  művészet. 

Nálunk egyáltalában nem fordítanak  nagy gon-
dot a foltozás  ügyességére. Nem ugy, mint pl. a 
németeknél. Ennek az a magyarázata, hogy uálunk 
a teksztil ipar nincs kellőleg kifejlődve,  mely pedig 
Németországban sok szegény leánynak nyújt jó ke-
resetmódot. S azok a munkásnők, kik a gyári fel-
dolgozás közben a szövetekben ejtett hibákat kija-
vítják, retusirozzák, kitűnően vannak díjazva. 

Nálunk ilyen gyárak igen korlátolt számmal 
vannak s igy az keresetet nem nyújt. Másfelől  pe-
dig a foltozást  igen lealacsonyító munkának tartják. 

Annak illusztrálására, hogy másutt nem gon-
dolkoznak igy, elmondok egy érdekes esetet, mely 
Berlinben történt. Három tanítónő között történt egy 
fogadás.  Arról volt sző ugyanis, hogy három közül 
ki tud a legkevésbé felismerhetően  egy damaszt 
abrosz szövetébe foltot  varrni. A fogadásra  100— 
100 márka betéttel két berlini és egy gnadenlreii 
kézimunka-tanítónő vállalkozott, kiknek Berlinben, 
egy kijelölt bizottság jelenlétében kellett a babérért 
és a 300 márka bánatpénzért küzdeniök. 

Egy régi damaszt abroszt 3 részre daraboltak 
a zsűri tagjai, s n.ind a háromba tallérnagyságu 
lyukat faragtak  a szövet széle mellett, melyet leg-
fölebb  hat óra alatt kellett bevarrni, vagy befoltozni 
ugy, hogy a lyuk helye a szemlélőtől 50 cm. távol-
ságban felismerhetetlen  legyen. Mind a három pá-
lyázó derekasan megfelelt  feladatának,  de mégis 
legjobban kitiint Lolm Lcontin gnadenfroii  tanítónő, 
ki 3 úra 2'2 perez alatt kész volt a foltozással  és 
azt oly leleményes tükélylyel végezte, hogy a uyolez 
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x A SR u G Y. 
Tanító gyűlés. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
A csikmegyei hivatalos tanítótestület csiki 

járásköre folyó  évi májas hó 4-én Csik-Szeredában 
az elemi népiskolánál tartotta meg rendes tavaszi 
gyűlését, melyről van szerencsém becses lapját 
a következőkben értesíteni. 

Beggel 8 órakor pontosan megkezdődtek a 
gyakorlati tanítások mind a négy tanteremben. 
Tanítást tartott a helybeli tantestület: a leányok 
csoportjánál Bocskor Mariska az I. oszt. irva-olvasás 
II. oszt. olvasmánytárgyalás. Lakatos Mihályné a 
III. oszt. a nyelvtanból, IV. oszt. számtanból, a 
fluk  csoportjánál Kiss Antal az I. osztályban be-
széd- és értelemgyakorlatból, II. oszt. számtanból 
Veress Lajos a II. oszt. a földrajzból,  V. oszt. 
számtanból. 

Ezen idő alatt a kör tagjai már begyültek 
3 kivételével, kik a megjelenésben akadályozva 
voltak, teljes számmal s a tanítások bevégeztével 
Éltes Elek nyugalmazott kir. tanfelügyelőhöz 
bocsa tisztelgésre mentek, hol a testület szónoka 
Lakatos Mihály elnök érzékeny szavakban tolmá-
csolta a testület fájó  érzelmét, mely áthatja minden 
tanító szivét, midőn szeretett vezérétől, hosszas és 
kfizdelemteljes,  de áldásos munkálkodás után jól 
megérdemelt nyugalomba vonulása folytán  bucsut 
vesz, mert egy igazi jótevő, egy gondos édes 
atyától kell megválnia, ki nemes jó lelkével és 
szerető atyai szivével örök hálára kötelezte a 
tanítótestület minden tagját. Végül azt kívánta, 
bogy még igen-igen sokáig élvezze a jól meg-
érdemelt nyugalmat és tartson meg ezután is jó-
indulatában. 

Az elhangzott lelkesült beszédre volt tanfel-
ügyelőnk válaszolva, meghatva mondott köszönetet 
a szeretet és tisztelet ezen őszinte nyilvánításáért 
visszatekintve hosszú fáradságos  pályájára, ki-
fejezte,  hogy szolgálata kezdetén a községi iskolák 
intézménye vármegyénkben még uj levén, csak 
küzdelemmel járt, azonban látva, hogy lelkes és 
munkás tanítók veszik körül, kik hivatásuk ma-
gaslatán állanak, megkönnyebbült a munka, s 

ilyen ímponzás módon kifejezést  adtak. A tanító-
testületet kitartó munkára buzditva, kifejezte, 
hogy a munkát, a szorgalmat mindig méltányolni 
fogja.  Végül a tisztelgést szívélyes hangon meg-
köszönte. 

A tanítótestületre már az első találkozás igen 
kellemes benyomást tett, mert azonnal meggyő-
ződtünk, hogy egy fenkölt  lelkű, magas miveltségü 
tanférflut  nyertünk, ki a tanitókoak lelkes vezére 
és kegyes atyja leend, a kinek fennen  lobogtatott 
zászlóját hiven, lelkiismeretesen és lelkesedéssel 
fogjuk  követni. 

Mielőtt a gyűlés ismertetéséhez fognék  öröm-
mel emlitem tel, hogy becses jelenlétükkel meg-
tiszteltek a tanfelügyalő  urak, Csedö István a 
város érdemespolgárinestere, Kovács Antal iskola 
széki gondnok ur és a tanitókép. III. éves növen-
dékei. 

Elnök a gyűlést üdvözölvén, lelkesült meg-
nyitó beszédében ecsetelte az egyleti működés 
czélját és fontosságát,  különösen hangsúlyozva 
a gyak. tanítások és azokra teendő tárgyilagos 
bírálatok hasznát és becsét, mely utóbbi tüntesse 
fel  a tanításnak először fény  — azután árnyol-
dalait higgadtan és tapintatosan, ügyelve, hogy 
annak személyes éle ne legyen, melyet a tanács-
kozás egész menetén meg kell őrizni. Ezután az 
egyesületi közszellemet fejtegette  és azt kívánta, 
hogy az lengje át egész egyesületi életünket ál-
landóan s ezzel a gyűlést megnyitotta. 

Olvastatott a mult gyűlés jegyzőkönyve, mely 
észrevétel nélkül elfogadtatott  és hitelesittetelt. 

Búzás János indítványára a jegyzőnek a 
gonddal szerkesztett terjedelmes jegyzőkönyvért 
elismerést és köszönetet szavazott; Lakatos Mihály 
pedig ujolag felkéretett,  hogy a inult gyűlésen fel 
tartaloindus jelentését a debreczeni kiállításról 
szíveskedjék egyik lapban közzétenni. 

Ezután a gyak. tanítások biráltattak meg s 
a tett észrevételek után dicséretesen sikerültek-
nek mondattak ki. 

A bírálat rendén több pedadogiai kérdés 
nyert tüzetes megvitatást, melyben mindenki egy-
más nézetét megérdemelt tiszteletben és méltány 
lásban részesítette, a vitatkozás mindvégig a meg-
felelő  komolyság színezetével, a higgadt tanács-
kozás medrében folyt,  kerülve a személyeskedés-

együtt vállvetve kivívtuk az eredménvt s ma már 
hála istennek vármegyénk tanügye olya:, színvonalon ! 
áll, hogy arra mindenki büszkén tekinthet. A tani- j nek a legkisebb jelét is. Mai gyűlésünknek igazán 
tők további működéséhez sikert kívánva ezután i tanulságos részét -képezte. 
is magát szíves barátságukba ajánlotta. I Lakatos mihályné a női kézimánkáról tartott 

Innen a testület Szabó Géza kir. tanfel-  egy talpra esett, hivatott és kiváló szakavatott 
figyelőhöz  vonult bemutató tisztelgésre, hol szintén ságra való csinos felolvasást.  Az életből merített 
Lakatos Mihály elnök üdvözölte az nj tanfelügyelőt,  s1 példákkal iilusztrálva olyan szépen fejtegette  az 
a tanítótestület tiszteletének, hodolatának és ragasz-1 életbevágó női kézimunka tanítás czélját, szüksé-
kodásának kifejezést  adva, arra kérte, hogy fogadja  gességét és hasznát, bogy őszintén megvallva, ilyen 
atyai pártfogásába  s legyen meggyőződve, hogy a korszerű, a gyakorlati életre kiható és találó 
testület legfőbb  törekvése oda fog  irányulni, hogy ki- érvekkel szépen variált felolvasást  régen liallot-
tartó munka és szorgalommal nagybecsű bizalmát 
és pártfogását  kiérdemelhesse. 

Uj tanfelügyelőnk  a testületet nagyon kegyesen 
fogadta  és elismerőleg nyilatkozott, hogy a hagyo-
mányos szép szokáshoz híven megjelentek nála és 
iránta való tiszteletüknek és ragaszkodásuknak 

hölgy és két férfiból  alkotott zsiiri tagjai >b cm. tá-
volságra sem tudták a szövet széléhez közel csinált 
lyuk foltját  felismerni. 

Harmadik czélja a kézimunka-tanításnak a jó 
Ízlés fejlesztése. 

Bizonyos az, hogy a ki megszokja az irás, 
rajzolás és különösen a kézimunka gyakorlása köz-
ben a külső tisztaságot, rendet, pontosságot, az háza 
táján is ugyanezen dolgokra súlyt fog  fektetni,  de 
azonkivül annak lelke fogékonyabbá  válik az er-
kölcsi tisztaság iránt is. 

Nem lehet tehát eléggé hangsúlyozni, hogy a 
kézimunka tanítására több időt kell fordítani  min-
den leányiskolában, ugy mint teszik ezt a zárdákban. 
Ezekben külöabeu az eredmény azért is nagyobb, 
mint bármely más iskolákban, mert a kéziimmka-
tanitónőt más tárgyak tanításával nem terhelik. 

De mit mondjunk ahhoz, hogy a legtöbb elemi 
iskolában, hol tanítónő nincs, egyátalában nem ok-
tattatnak a növendékek ti'i helyes használatára. 

Nem tudom, ha nem volna-e lehetséges, hogy 
a vándortanitói állás mintájára -I—ö község, ha nem 
la tanítónőt, de legalább egy-egy ipariskolát végzett 
nőt alkalmazna muukatanitónői minőségben. Ez talán 
nem is volna oly nehéz dolog, hisz a községek ná-
lunk Csíkban igen közel esnek egymáshoz és talán 
a vagyoni állapot is megengedné. Ha végzett taní-
tónőket alkalmaznának, ezek esetleg egy-egy beteg 
tanítót is helyettesíthetnének. 

Felolvasásomat azon óhajtással végzem, vajha 
a kézimunka tanitásra jobb napok következnének, s 
ne törnék fejőket  a leánygimnáziumok létesítésén, 
mert én azt hiszem, hogy mindenki szívesebben látja 
a nót harisnyakötéssel, vagy fózőkamillal  kezében, 
mint Ciceróval, vagy Ovidiussal! 

tünk. A gyűlés meg is jutalmazta felolvasónőt, 
szűnni nem akaró éljeuzéssel, jegyzőkönyvileg el-
ismerést és köszönetet szavazott és a munkát a jegy-
zőkönyvhöz csatolnia határozta. 

Búzás János a „Három arkangyal" czimü 
mulattató hosszú költeményt szavalta el nagy tet-
szés között, melyért jegyzököuyvi köszönet ha-
tároztatott. 

A kiküldött bizottság az alapszabály terve-
zetről tett jelentést s egy kidolgozott alapszabály-
tervezetet és ügyrendet terjesztett elő, melyet a 
gyűlés tudomásul vett s annak a nagy gyűlés 
előterjesztésével az elnökség megbízatott. 

Éltes János uj tagnak bejelenti a csikgyimes-
rakotyási iskolánál működő tanítót Keresztes Károlyt 

A jelen gyűlésről való kimaradások igazo-
lásának elintézése után elnök felhívja  jegyzőt, hogy 
az utóbbi három év alatt a tanító gyűlésekről ki-
maradott tanító- és tanítónők neveit olvassa fel. 
Mielőtt a felolvasás  megkezdetett volna, három 
indítvány is tétetett e tárgyban. András György azt 
indítványozta, hogy miután három év alatt elő-
fordult  többszöri mulasztást nehéz volna igazolni, 
határozza el a gyűlés, hogy az eddigi mulasztá-
soktól eltekint és jövőre az előforduló  kimaradá-
sokat szigorúan fogja  elbírálni. Uuzás János indít-
ványa az, hogy mindenki szólittassék lel, hogy a 
jövő gyűlésig mulasztását igazolja s a ki ezt nem 
tehetné, azzal szemben a miniszteri rendeletben 
előirt módon járjon el a gyűlés, mert máskép igen 
veszedelmes preczedens alkottatnék. 

Éltes János azon indítványt teszi, hogy az 
ügy komolyságánál fogva,  senkivel szemben nem 
szabad elnézönek lennie, mindenki ismerte köte-
lességét s ha pontosan mindig a jövö gyűlésen 
kimaradását nem igazolta, az ő hibája: mondja 
ki a gyűlés, hogy a ki magát mindig rendesen 
a következő gyűlésig uem igazolta, a szabály-
rendeletben megszabott 2 frt  pénzbírság hajtassák 
fel  rajta, 

Buttyán László csatlakozik az András György 
indítványához, mert hogy most egyszerre több 
mulasztásának igazolásait kívánjuk, a melyre pon-
tosan nem is emlékszünk, ez annyit tenne, hogy 
magunkat hazudni tanítsuk. 

Elnök az indítványok felett  felállással  sza-
vaztatott s a gyűlés nagy többséggel az András 
György és Buttyán László által megokolt indít-
ványt fogadta  el, mely szerint az eddigi mulasz-

tások felett  napirendre térünk és jövőre elnök 

komoly kijelentésével megerősítve az előfordulj 
mulasztásokkal szemben szigorúan, a szabályreade-
letnek,megfelelőleg  fog  a gyűlés eljárni. 

Éltes János indítványát fentartja. 
Kovács Antal a meghívónak a „Népt. 

bau való közzétételét indítványozza, mely cl jd 
határoztatott. 

A jövő gyűlés helyéül Borzeova jelöltetett ki 
idejének és tárgysorozatának megállapítása az elnök-
ségre bízatott. A gyűlés jegyzőkönyvileg rneş. 
köszönte, de én is itt e helyen nem mulaszthatom 
el, hogy köszönetet és elismerést ne fejezzek  ki 
t. Csedő István Csik-Szereda érdemes polgáriiies. 
terének azon szép és a tanügyre nézve nagy 
fontosságú  kijelentése és igéreteért, miszerint a 
városi iskoláknál levő hiányos felszerelés  és iskolai 
padok, valamint az iskola minden szükségletein 
tőle telhető módon segíteni, illetve uj és a mai 
kor kívánalmainak megfelelő  bútorzat és felszerelés 
beállításának érdekében mindent elkövetni leglöbb 
kötelességének fogja  tartani, ha az iskolaszék ez 
iránt előterjesztést fog  tenni; mert idáig nemvult 
alkalma látni és most sajnosait győződött mag az 
e tekintetben mutatkozó mulasztásokról. 

Valójában a várost e tekintetben nagyon 
sok község fölülmúlta  s talán elfogultság  néélkül 
mondhatom, hogy iskolai padok és felszerelés 
dolgában a városi iskola az utólsok közzé sorozható. 

Elnök a tárgysorozat bevégzése után a gyűlést 
bezárta és a testület majdnem miuden tagja a 
tanfelügyelő  urak és polgármester úrral együtt 
Hutter-féle  vendéglőbe ebédre vonultak, hol po-
hárköszöntőkkel fűszerezve,  a nap hátralevő 
részét vígan és kedélyesen töltöttük. 

A tek. szerkesztő urnák vagyok 
Csik-Delnén, 1805. május 6-án 

alázatos szolgája : 
László Péter, 

jegyző. 

A csiki róm. kath. tanitó-egyesület alcsiki fiók-
körének gyűlése. 

C s i k-T u 3 n á d, május 2. 
A „csiki róm. kath. tanitó-egyesület alcsiki 

fiókköre  ápríl :i<)-ikán, Csík-Mindszenten Baka 
József  eluökK-te alatt tartotta rendes tavaszi 
gyűlését 

Huszonhat rendes tagon kívül jelen voltak 
még Márton Ferencz nyug. kir. járásbiró, miut 
méhészkürünk elnöke; Barta Ignácz kir. ügyész. 
Fodor László helybeli, Lörincz Sándor szentléleki 
plébánosok ; Incze Domokos szentgyürgyi és'fállyáu 
Miklós tusnádi segédlelkészek, miut pártoló tagok. 

A Szentlélek segítségül iiivása s a szentmise 
áldozatnak Fodor László helybeli plébános által 
történt bemutatása után mialatt dalkörünk férfi 
négyes karban énekelt lélekemelő egyházi éne-
keket, - - Bakó Tamás és Pál Balázs helybeli 
tanítók gy. tanításainak meghallgatása végett az 
iskolatermekbe vonultunk, hol előbbi IV-ik osztáljos 
tanítványaival a nyelvtanból, utóbbi az első osztályá-
ban a „Beszéd és ért.elem-gyakorlatok"-ból tanított. 

Ezek befejezése  után elnök a gyűlést lendü-
letes beszéddel megnyitotta. 

Olvastatott a Csik-Szeiitgyörgyön tartott ren-
des őszi gyűléséről vezetett jegyzőkönyv s észre-
vétel nélkül hitelesíttetett. 

A gv. tanítások zártkörben tartott bírálata 
után gyűlés azokat sikerülteknek nyilvánította. 

Elnök jelenti, hogy a mult gyűlés határozata 
értelmében kiküldött bizottság az egyesület 1895. 
október 17-én C-iik-Szentmárionon tartandó 26-ik 
évi jubiláris ünneplésének módozataira nézve a 
következő programmot, állapította ineg: 

1. Tiz órakor hálaadó istenitiszlelet. 
2. Megnyitó előtt a dalkör férfi  négyes karban 

éuekli a „Hymnuszt". 
а. Elnöki megnyitó Búzás Mihály t. kanonok 

által. 
4. Az egyesület történetének felolvasása 

jegyző által. 
б. Baka János üdvözlése Fodor István által; 

továbbá lesz ének, szavalat és záróbeszéd, melyet 
Baka József  tart. 

A programmot a gyűlés minden pontjában hely-
benhagyta és elfogadta  s ezzel kapcsolatosan el-
határozták, hogy Csik-Háromszék- és Udvarhely-
megyék tanító-egyesületei az ünnepélyre meg-
hivassanak. 

A gyűlés tudomására hozza elnök azt is, hogy 
ugyanazon bizottság élén nagys. Búzás Mihály 
urnák király Ö Felsége által t. kanonokká történt 
kineveztetése alkalmából folyó  év márczius 23-án 
gyűlés nevében tisztelgett. 

Jelenti továbbá, hogy egy héttagú bizottság 
Éltes Elek nyug. kii-, tanfelügyelőnél  bucsutiszte-
letét tette, mely alkalommal Szabó Géza újonnan 
áthelyezett kir. tanfelügyelő  széktoglalása alkal-
mából az egyesület nevében szintén tisztelgett. 

Jóleső örömmel szolgált hallanunk nyug. kir. 
tanfelügyelő  úrtól, midöu a többek közt kitejezé, 
bogy a tanítók iránt érzett rokonszenve és tisz-
telete s az azokkal végzett közös működése szolgál 
neki legkedvesebb nyugdíjul. 

Szabó Géza kir. tanfelügyelő  úrtól pedig, 
hogy „én bennem a tanítóság ügyei és érdekeíj 
mindenkor hü támogatójukra lelnek." 
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Olvastatott Éltes Elek nyug. kir. tanfelfigyelő 
átirata, melyben az egyesület tudomására hozza, 
bogy vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ö nagy-
méltósága mult évi 64,977. számú magas rende-
letével végleges nyugalomba helyeztetvén, ez alka-
lomból elnök és a tanítóikor tagjainak őszinte 
köszönetét fejezi  ki buzgó közreműködésükért.melyet 
20 évi tanfelügyelői  szolgálata alatt, a megyei 
népoktatásügy fejlesztésében  vele közreműködve, 
kifejtettek. 

Az átiratban jelzett szives megemlékezés 
köszönettel tudomásul vétetett s egyúttal zajosan 
kitörő helyeslés és éljenzés között kimondatott 
hogy nevezett kir. tanfelügyelőnek  a megye tan-
ügye élén huzamos ideig szerzett érdemei és a 
tanitóikarral szemben hivatalviselése alatt folyton 
éreztetett s tanúsított jó akarata, humánus bánás 
módja s atyai szeretetéért gyűlés jegyzőkönyvi 
hálás köszönetét nyilvánítja s hőn óhajtja, hogy 
jól kiérdemelt nyugdiját viruló egézségben számos 
évekig élvezhesse. 

Olvastatott a h.-lövétei kántortanító Bartalis 
Ferencz és Kontsag Sándor tanitó — mint az 
egyesület egykori tagjainak — közös levele, mely-
ben'mély hálájuk és köszönetüknek adnak kifejezést 
elnök és az egyesület minden tagjának a szives 
figyelem  s csekély ugyan, de kartársi és keresztény 
telebaráti testvéries szeretetből származott ado-
mányokért, melyekkel a lövéteí pusztító tűzvész 
alkalmával minden vagyonuk áldozatul esése miatt 
ért súlyos csapás után spgiiségökre sietett. 

Az adakozás 8 véka buza, 51 véka rozs, 
37 véka zab és 12 frt  20 kr készpénz. 

Gyűlés Bálinth György n.-kászoni kántor-
tanítónak. — ki egyesületünknek 25 évig volt 
szorgalmas tagja — 49 évi buzgó működése után 
250 írttal történt nyugdíjaztatása fölött  jegyző-
könyvileg fejezte  ki sajnálkozását. 

Elnök bemutatja Márkos Sándor szentléleki 
kántortanítót és Szabó Mikály kászonujfalvi  tanítói 
mint az egyesület uj tagjait. 

Gyűlés örömmel üdvözli, éljenzi és fogadja 
keblébe emiitett kartársail, mint leendő tagtársait. 

Baka József  indítványozza, hogy tekintettel 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ö nagy-
méltóságának az egyházmegyei főhatósághoz  60,659. 
sz. a. kelt s 1895. február  12-én kiadóit lelhivásra 
— s a felekezeti  tanítók javadalmának csekély 
voltára, — mely szerint: „Az 189;i. évi 26. tcz. 
életbe léptetése által e nehézség el van hárítva, 
a mennyiben az egyházi töhatóság kívánságára 
az elemi népiskolai tanítói javadalom 400 frt 
törzsflzetésre  s az öt ízben való ötödéves korpót-
lékkaljegyült Ü50 frt  nyugdíjba számitaudó összegre 
emelhető fel  államsegély utján -- a mi bizonynyal 
nagyobb vonzerőt fog  a tanítói pályának kölcsö-
nözni, mint a minővel eddig bírt. 

Mindezeknél fogva  indíttatva érzem tehát 
magamat azon tiszteletteljes k -ré.-sel lordului a 
főt.  Főhatósághoz, méltóztassék a jelzett fontos 
közérdek elömozdi'-ása czéljáliól hathatósan támo-
gatni a kormány törekvéseit". 

Ezen, miniszter ur ö nagymélióságának nemes 
lelkületéről tanúskodó felhívás  méltó figyelembe 
vételével' — tekintve eddigi nyomasztó helyze-
tünket — indítványozza, miszerint alattvalói hó-
dolattal kéressék fel  püspök urunk ö nagyméltó-
sága, hogy az idézett magas miniszteri fölhívás' 
kegyesen figyelmére  méltatni méltóztassék ; s egy-
úttal mély alázattal kéressék fel  arra is, hogy 
olt, hol a kániortanitői tizelés a összeírás szerint 
együttesen 400-500 Írtból, vagy ha még többet 
is tesz ki, tekintve leginkább öreg karlársainkat, 
kik amúgy is nyugdíjaztatásuk esetén az 1870. 
ev előtti szolgaian ev.ket elvesztették, 400 frt 
törzsfizetésnek  nyilvánittassék, már csak azon 
czélból is, hogy az 1898-ban bekövetkezendő kor-
pótlék a 400 frt  törzsfizetést  találja. 

Ezen indítvány általános lelkesültséggel tör-
tént elfogadása  után kimondatott., hogy a nagy 
gyűlés elé azon kéréssel terjesztessék, miszerint 
annak leendő határozatából folyólag  a közgyűlés 
elnöksége ez ügyben püspök urunk ő nagyméltó-
ságánál a kívánt lépéseket tenné meg. 

Ezzel az előirt tárgysorozat ki lévén merítve, 
elnök a tanitóegyesületi gyűlést bezárta, 

Ugyan ez alkalommal tartotta méhészkörünk 
is Márton Ferencz nyug. kir. járásbiró elnöklete 
alatt harmadik közgyűlését, melynek élénk lefolyását 
Barta Ignácz kir. ügyész egy igen szép felolva-
sással fűszerezte.  Tumás  Imre. 

tétessenek és az ifjúság  elé tűzött magas czélok 
minél könnyebben elérhetők legyenek. A. nagy 
közönség pedig, mely e középiskola ifjúságának 
mozgalmait éber figyelemmel  kiséri és az álta-
luk rendezett akadémiákon szives készséggel 
vesz részt s jó indulatu elismerésével, nem cse-
kély impulszust ad az ifjúság  magasra törekvé-
séhez, szintén befoglalható  e nagy család köte-
lékeibe. 

Az ünnepélyt fél  négy órakor K a s s a y 
Laj os főgimnáziumi  tanár az önképzőkör je-
lenlegi vezetője nyitotta meg magvas, emelke-
dett szellemű, fordulatokban  gazdag és tanulsá-
gos beszéddel. Röviden jelezte az önképzőkörök 
fontosságát,  azután párhuzamot vont a kedvezőbb 
lekvésü és az itteni középiskola helysete között s 
kimutatta, hogy bár szerényebb keretek között, 
de itt is kínálkozik elég tárgy, melyek az ifjúság 
e téren való munkásságának anyagot szolgál-
hatnak. Ezután elismeréssel és tisztelettel emlé-
kezett meg az önképzőkör megalapítójáról, 
A d o r j á n Imre nyugalmazott tanárról s végül 
buzdító szavakat intézett az if/usághoz. 

A megnyitót követő tapsok csillapultával 
felhangzott  a „Szózat", melyet az iíjusági ve-
gyes kar adott elő. 

Azután C 7.  i k ó István VIII. oszt. tanuló, 
az önképzőkör jelenlegi elnöke ült a felolvasó 
asztalhoz és szépen, kidolgozott, terjedelmes 
értekezésében megvilágította az önképzőkör 25 
éves múltját. A felolvasásból  megtanultuk, hogy 
a negyedszázad az ifiuság  életében nem telt el 
nyomtalanul, hanem egy derekas munkásság 
képét tárja elénk, melynek eredménye több 
száz prózai és verses dolgozat. Ezek az ifjúság 
által kiadott írott lapok hasábjain és az érdem-
könyvekben olvashatók. Ezután felsorolta  az 
önképzőkörnek munkásabb tagjait, kik közül a 
jelenlevőket, nevezetesen: M i h á l y Ferencz 
lőszolgabirót, N a g y , Ferencz honvéd ezred-
orvost, B a r t a 1 i s Ágoston megyei aljegyzőt 
élénken és zajosan meg is éljeneztek. Azután 
felsorolta  az önképzőkör vezető tanárait, kik 
között első helyen áll A d o r j á n Imre, utána 
következnek sorban K i r á l y Lajos. M ó r i c z 
Gyula, W í e d e r Gyula. B o d u s i Lajos s 

az egyesület pénz- és könyvtáráról. 8. Molnár 
Károly szavalta. 9. Önképzőköri jelentések, me-
lyekbe felveendők  a millenniumi kiállítást illető 
eddigi munkálatok. 10. Indítványok. Az elnökség 

— Engedély vasútépítésre. A kereske-
delmi miniszter mult hó 20-án 22898. szám alatt 
gróf  Eszterházy Kálmán országgyűlési képviselő-
nek s érdektársainak Oláh-Topliczától Borszék für-
dőig vezetendő villamos helyi érdekű vasútvonalra 
az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. 

— Halálozások. Csikbánkfalvi  és kotor-
mányi B e n e d e k Péter földbirtokos  folyó  hó 5-én 
délután 4 órakor élete 65-ik évében elhalálozott. 
Hűlt tetemeit e hó 8-án helyezik öröknyugalomra a 
kotormányi sírkertben. — D á n i e l Joákim ke-
gyesrendi áldozár, főgimnáziumi  tanár és a piáris-
ták kolozsvári rendházának főnöke  f.  hó G-án, 
Csikszépvizen, élete 52-ik, áldozárságának 26-ik 
és tanárkodásának 28-ik évében jobblétre szende-
rült. A kitűnő hitszónok és deréíc tanár földi  ré-
szeit f.  hó 8-án déielött 10 órakor adják át az 
anyaföldnek  a csikszépvizi közös temetőben. — 
Özv. S c h i r o k y Károlyné szül. K l o b u c s á r 
Matild f.  hó 7-én reggeli 5 órakor életének 51-ik 
évében hosszas szenvedés után elhunyt. Hült tete-
meit f.  hó 9-én helyezik örök nyugalomra a hely-
beli köztemetőben. Nyugodjanak békében ! 

• Helyreigazítás. Mult számunkban „ön-
gyilkosság karbolsavval" czimeu közölt újdonság-
ban tévedésből egy sajnálatos névcsere történt. 
Burján A l b e r t n é volt ugyanis az öngyilkos 
asszony, nem pedig Burján Antalné, ki még most 
is él s éltesse is a jó Isten sokáig. A tévedést 
pedig ezennel kiigazítjuk. 

— Eladó kocsi. Egy Prohászka-féle,  majd-
nem egész uj kocsi eladó. Hol ? Megmondja a 
kiadóhivatal. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö B É B Ő L * . ) 
Nyilt kérdés a csikmegyei kereskedelmi társulat 

elnökségéhez. 
Tisztelettel kérdezem a t. elnökséget, hogy 

a kereskedelmi társulatnak, és egy megtartott ér-
. . tekezletnek azon határozata, hogy a társulat ke-

jelenleg K a s s a y Lajos. Vegul az önképzőkör reskedelmi testületté alakuljon, mikor fog  az el-
jelenlegi helyzetéről és vagyoni állapotáról „ökség által végrehajtatni ? S hogy miért késik 
számolt be. 

A derekas munkát jól kiérdemlelt cljenek-
kel és tapsokkal jutalmazták. 

Az önképzőkör érdemkönyvében levő 
munkák közül kettőt adtak elő, nevezetesen' 
D o b o s Andrásnak „Öregemhez'' czímü hu-! 
moros költeményét és F o r i s Péternek „Mia- j 
tyánk" czimü imaszerű s emelkedett hangúi 
verses dolgozatát. Az elsőt B a r t a Balázs VI., | 
a másodikat B i r ó Sándor V. osztályos tanuló' 
szavalta cl igen ügyesen. Mindkettő nagy hatást1 

keltett s különösen a D o b o s András költe-
ménye derült hangulatba hozta az egész kö-
zönséget. Ezen eredményhez a művön kívül 
nagyban hozzájárult a komikus előadás is. 

S i m o n Rezső (Csongor), S á-n t h a And-
rás (kalmár), D o m o k o s Árpád fejedelem  és 
C s e r g ő Bandi (tudós) Vörösmarty „Csongor 
és Tünde" czimü drámai költeményének II. és 

! V felvonásából  adtak elő részleteket, kiváló 
| szakavatottsággal és nagy tanulmányra valló 
| készültséggel. Ugy ez. valamint az I m e c s 
1 János szavalata, ki Petőfi  „Sallgó" czimü epo 
szabói adott elő hosszabb részletet, méltó elis-
merésben részesült. 

| A szavalati darabok közti közöket az ifju-
! sági ének- és zenekar töltötte ki „A tündér 
I király és a hold" czimü kvintett, a Czigánynő 
; dalműből választott hegedű kettős, a „Hunyadi 
induló" a Lakatos Jánoska és Nagy Balázs 
ének kettőse, a „Szarvasbogár és rózsa" czimü 
kvartett, továbbá Kreutzer „Imá"-ja mind arról 
tettek tanúságot, hogy az ifjúság  e téren is helyes 
uton halad és tapintatosan van vezetve. 

A közreműködőknek a tapsokból bőven 
ki jut ott, a közönség pedig egy pár kellemesen 
és élvezetesen eltöltött óra emlékével hagyta 
oda a szép ünnepély színterét. 

ezen valóban sürgős és fontos  kérdés megoldása? 
Egy kereskedő. 

*) Az e rovat alatt megjelentekért csak a sajtóliatóság 
irányában vállal felelőséget  a szerk. 

Az ifjúsági önképzőkör a lapí tá -
s á n a k 2 5 éven évfordulója . 

A csiksomlyói rom. kath. főgimnázium 
ifjúsága  folyó  hó 5 én délután az intézet rajz-
termében nagyszámú és intelligens közönség 
jelenlétében ismét egy szép családi ünnepet ült. 
A szó szoros értelmében családi ünnepet, mert 
hiszen ezen „alma mater" hallgatói és tanárai 
méltán tekinthetők egy oly nagy család tagjai-
nak, kik ugyanazon czélokért lelkesedve, ugyan-
azon érzelmek által buzdítva a szeretet kötelé-
keivel vannak összekapcsolva, fis  azon intéz-
mény, melynek 25 éves évfordulóját  ünnepel-
ték, szintén nagymértékben " 

I 

K V L Ü N F E L G K . 
— Kinevezés. Vármegyénk főispánja  folyó 

hó 1-vel a megyei kebli pénztárnál rendszeresített 
könyvelői állásra Ambrus Dénes, a központi szám-
vevőségnél rendszeresített számtiszti állásra Balló 
Gábor megyei írnokokat; továbbá az ezen kineve-
zés által megürült két írnoki állásra Hajnód Jó-
zsef  rendes dijnokot és szárhegyi Fülöp Alajost, 
végül rendes dijnokká csikszentniártoni Kömény 
Istvánt nevezte ki. 

— Tanitógyülés. A gyergyói r. kath. taní-
tóegyesület évzáró adminisztratív közgyűlését f.  hó 
15-éu a gyergyószentmiklósi pólgári iskolánál tartja 
meg, melyre a tagokat s a tanügy barátait ez uton 
is tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 
1. Szentmise 9 órakor. 2. A polgári iskolánál 
nöki megnyitó. 3. Jegyzőkönyv felol^sá^. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- is LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N ¥ I I T T E »•*) 
Nyilatkozat. 

Alattirott kijelentem, hogy Gábor Mózes 
csik-szt.-miklósi segédlelkész urat, a í. évi febr. 
hó 19-én Csik-Szt -Mikioson megejtett gondnok-
választás alkalmával, sem később, becsületében 
sérteni szándékom nem volt, s ha megsértettem 
volna, azért a bíróság előtt tőle bocsánatot 
kértem s ezt a nyilvánosság előtt is közzé-
teszem. 

Szépvizen, 1895. május 7. 
legifj.  Deák Elek. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a S z e r l L 

Sz. 1185—1895. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhíré teszi, hogy Nagy László 
végrehajtatónak Mihály Albert végrehajtást szen-
vedő elleni 66 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő és csikvacsárcsi község hatá-
rán fekvő,  a csikvacsárcsi 843. sz. t.jkzbe A f 
alatt foglalt  alább felsorolt  ingatlanoknak nemcsak 
a végrehajtást szenvedőt illető V»-ed részére, ha-
nem az 1881. évi LX. t.-cz. 156. §-ának a) ponja 
értelmében a Zöld János, Zöld István, Zöld Antal, 
Zöld Rózália, Zöld Anna, Zöld Félix, Zöld Zsu-
zsánna Nagy Lászlóné szül. Mihály Mária, Sü-
kösd Tamásné szül. Mihály Póli, Spányik Józsefne 
szül Mihály Juliánná, Mihály János, Mihály Fe-
rencz, Nagy Elek, Nagy Auna, Bocskor Zsuzsa, 
Bocskor Polixéna, Gál Sándoiné szül. Bocskor 

ttt Amália, Jegesi Józsefné  szül. Bocskor Mária, Nyitó 
el- Sándorné szül. Bocskor Czeczillia, Bocskor László, 
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(a Jánosé) és Zöld Lajos társtulajdonosokat illető 
többi "/40-ed részére is, vagyis az ingatlanok egé-
szére és pedig az 5. sorsz. 1726. hrsz. a. szántóra 
170 frt,  a 7. sorsz. 3270. hrsz. a. szántóra 35 fi  t 
1 kr, a 10. sorsz. .$709 hrsz. a. szántóra 40 frt 
3 kr és a 12. sorsz. 5175 hrsz. a. kaszálóra 121 
frt  10 krban, mint a késedelmes árverési vevők : 
Fodor Félix és Bocskor István által tett. legmaga-
sabb Ígéretet kifejező  összegekben megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1895. évi május hó 20-ik nap-
ján d. e. 9 órakor, csik-vacsárcsi községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 n'„-át vagyis 17 frtot,  illetve 
3 frt  50 krt,4 frtot  és 12 frtl  1 krt készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tszék. mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 18(J5. április hó 10-én. 

Csipkés, 
kir. tk. biró. 

Szám 434—1894. 
tkv. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint, telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csik-somlyói 
róm. kath. iskolák pénzalapja végrehajtatónak 
dr. Bocskor Béla és Bocskor Kálmán végrehajtást 
szenvedő elleni 1200 frt  tőke követelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság terü-
letén és Gsik-Szentmiklós község határán fekvő 
a csik-szentmiklósi I. rész 0. sz. tjkvben végre-
hajtást szenvedők nevén álló A -J- 1. sorsz. 6. hrsz. 
a. kertre 59 frt,  továbbá a 2. sorsz. 82. hsz. a. 
kertre 18 frt,  a 3. sorsz. 209. hrsz. a. kertre 13 
frt,  a 4. sorsz. 310. hrsz. a. kertre 4!) Irt, a 7. 
hrsz. 764. hrsz. a. száutóra 15 frt,  a 8. sorsz. 
864. hrsz. a. szántóra 17 frt,  a 10. sorsz. I0li9. 
hrsz. a. szántóra 13 frt,  a 11. sorsz. 1075. 1076. 
hrsz. a. szántóra 68 frt,  a 12. sorsz. 1079. hrsz. 
a. száutóra 11 frt,  a 13. sorsz. 1153. hrsz. a. 
szántóra 16 frt,  a 14. sorsz 1247. hsz. a. szán-
tóra 52 frt,  a 17. sorsz. 1549. hrsz. a. szántóra 
8 frt,  a 18. sorsz. 1569. hrsz. a. szántóra 4 frt, 
a 25. sorsz. 2634. hrsz. a. szántóra 11 frt,  a 26. 
sorsz. 2737. hrsz. a. szántóra 15 frt,  a 27. sorsz. 
2739. hrsz. a. szántóra 13 frt,  a 28. sorsz. 2783. 
hrsz. a. szántóra 9 frt,  a 31. sorsz 2808. hrsz. 

két község házánál folyó évi május hó 18-án d. e. 
9 órakor nyilt árverésen a többet Ígérőnek elfog-
nak adatni. 

Kikiáltási ár 1785 frt,  árverezni kivánók 
annak 10°/o-At az árverezés megkezdése előtt kész-
pénzben kötelesek letenni. 

Szabályszerűen szerkeszLett és kellő bánat-
pénzzel ellátott Írásbeli zárt ajánlatok is elfogad-
tatnak az árverés megkezdése előtt. 

Az árverési feltételek  a körjegyzői irodában 
Csik-Szentgyörgyön a hivatalos órákban megte-
kinthetők. 

Kelt Csik-Szentgyörgyön, 1895. április 3-án. 
Kánya Imre, Gergely Péter, 

biró. körjegyző. 
A gyergyóí járás főszolgabírójától. 

Sz. lí>i>íi 1S'•)">. 
k7i . 

Pályázati hirdetmény. 
(íy.-Ujfalu  Csomafalva  csoportosított 

")S()4 lelket számláló községekben a kör-
jegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén, annak betöltésére ezennel pályáza-
tot hirdetek. A körjegyző székhelye Gyer-
gyú-rjtalu, javadalmazása a két község 
pénztárából havi előleges részletekben fi-
zetendő .">00 frt,  (»0 írt. lakbér és a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletileg meg-
állapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az ÍSSU. évi I. t. 
c z . V i k S-ban megjelölt jegyzői oklevél, 
születési és honossági, valamint eddigi 
szolgálatairól szóló bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  év má-
j u s lio 25-ig bezárólag adják be. 

(Jy.-Szentiniklós, 1S!)5. április l;$-án. 
Nagy Tamás, 

:i. :i főszolgabíró. 

a. 

Csik-Ilzercda, 1895. május hó 4-én. 
Dr. Fejér Antal 

ügyvéd, 
mint a Gál Nándor csőd-

tömege gondnoka. 

Csipkés, 
kir. tk. bíró. 

Sz. 578. 1—2 

Árverési hirdetmény. 
Kzennel közhírré létetik, hogy a Csik-Szent-

györgy község határában levő Csik-Szentgyörgy-
Bánkfalva  községek közös tulajdonát képező „Ipor-
kau és Lovászé" nevű erdörészekben az erdöhi 
vatal által lebecsült és kijegyzett százazl'ák 15 — 20 
cm. vastagságig 87!) ({arab 1S2.4, köbméterrel 
21—40 cm. vastagságig, 4 486 drb 3862.,, köb-
méterrel és 41 — 110 cm. vastagságig 2706 drb 
13803.J, köbméter s igy összesen 8071 drb 17848.,,, 
köbmétenel Csik-Szentgyörgyön a piaczou lévő 

Sz. 104-1895. 
kib. 

Hirdetmény. 
A csikszereda-mindszenti törvényhatósági 

közút, áthelyezési czéliaira felhasználandó  s Vincze 
András és neje csíkszeredai lakósok tulajdonát 
képező 5600. és 5601. hrsz. a terület egy részé-
nek megszerezhetése czéljából keresk. m. kir. mi-
niszter ur 39580 — 1894. sz. alatt a kisajátítási 
eljárást elrendelvén, ezennel közhírré tétetik, hogy 
Csikvármegye közigazgatási bizottságának folyó 
ápríl hó 8-án fe:iti  sz. a. kelt határozatával a ki-
sajátítás keresztülvitelére Madár Imre elnöklete 
alatt dr. Fejér Antal és Nagy Sándor tagokból 
és Bartalis Ágost jeg) zőből álló bizottság küldetett 
ki és a tárgyalás határnapjául folyó  évi május 
hó 20-ika d. e. 10 óra a helyszínére kitiizetett, 
a kisajátítási tervrajz és összeírás Csik-Szereda 
város tanácsánál közszemlére kitétetett a hol azokat 
érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Miről összes érdekeltek oly figyelmeztetéssel 
értesíttetnek, bogy a kiküldött bizottság a ki-
sajátítási terv megállapítása fölött  akkor is ér 
demileg határoz, ha az érdekeltek közül senki 
sem jelennék meg. 

Csik-Szeredán, 1895. április hó 18-án. 
Madár Imre, 

3 - 3 b. elnök. 

Eladó 
egy jó karban lévő g ő z c s é p l ő g é p 

minden hozzávalóval. 
Értekezhetni, Olaszte lek (Erdővidék) 

3—3 F r i v ü A d o l f  urnái. 

A székely-udvarhelyi vasúti állomásról 
s z á l l í t m á n y o k a t be Csíkszeredába, vagy 
czimemre intézendő feladásokat  gyorsan 
és mérsékelt jutalék mellett cszközlük. Után-
vétele* szállítmányoknál kizárólag az összeg 
előleges Irckiildcse kívántatik. Számlák leg-
később 8 napon belől fizetendők.  Minden-
nemű felvilágosításokkal  készséggel szolgá-
lok. Levelek czimemre intézendők : 

3-4 
Gál Jánoshoz 

Sz.-Udvarhely. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy a Gál Nándor 

csődtömegéhez tartozó s Balánbánya köz-
ségében fekvő  , Alsó-belsőség" név alatt 
ismeretes kaszáló ingatlant s a rajta lévő 
csűröket a folyó  évre az 1895. október l-ig 
terjedő időre, Csik-Balánbányán a köz-
ség házánál 1895- évi inájus hó 13-án 

szántóra 31 frt,  a M. sorsz. 2824. hrsz. a . d «*• 9 " r a k o r megtartandó nyilvános 
szántóra 38 frt,  a 33. sorsz. 2Ö35. hrsz. a. szántó- árverésen a legtöbbet ígérőnek azonnali kesz-
ra 8 frt,  a 34. sorsz. 2856. hrsz. a. szántóra 5 pénz fizetés  mellett haszonbérbe adom. 
frt,  a 36. sorsz. 2893. hrsz. a. száutóra 12 frt,  aj 
37. sorsz. 3047. hrsz. a. szántóra 24 frt,  a 38. | 
sorsz. 3055. hrsz. a. szántóra 17 frt,  a 39. sorsz.1 

3289. hrsz. a. szántóra 10 frt,  a 40. sorsz. 3372. 
3373. hrsz. a. szántóra 14 frt,  a 41. sorsz. 3476. 
hrsz. a. szántóra 10 frt,  a 42. sorsz. 3524. hrsz. 
a. szántóra 20 frt,  a 43. sorsz. 3581. hrsz. a. 
szántóra 1 frt,  a 44. sorsz. 3618. hrsz. a. szán-
tóra 7 frt,  a 45. sorsz. 3S23. hrsz. a. szántóra 
17 frt,  a 46. sorsz. 3S65. hrsz. a. szántóra 8 frt, 
a 47. sorsz. 629 — 630 hrsz. a. szántóra 15 írt-
ban megállapított kikiáltási árban az árverést el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1895. évi junius hó 12-ik napján d. e. 9 órakor 
Csik-Szentmiklós község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°;0-át készpénzben, vagy az 
J881. LX. t.-cz. 42. § áhan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállítóit szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. tszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1894. deczember 21. 

2777—IS!)-"». 
Ai. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
A vezetésein alatt álló Csíkvárme-

gyében egy 7s4 frt  évi fizetés,  112 frt 
megyei segély- és l-"»0 frt  lakbér illet-
ménynyel javadalmazott szolgabírói állás 
— elhalálozás folytán  üresedésbe jővén, 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják s az lss:$. évi I. t. ez. 

ij-ában körülírt képesítéssel bírnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt  pályázati kéré-
süket hozzám legkésőbb folyó  évi m á j u s 
15-ig adják be. inert később beérkezett 
kérések figyelembe  nem vétetnek. 

A választás a törvényhatóság leg-
közelebbi közgyűlésén fog  megejtetni. 

Csik-Szereda, IS!)"), április 22-én. 

Becze Antal, 
2—•'! alispán. 

r Hirdetmény. 
Az erdélyi ev. ref.  egyházkerület 

tulajdonát képező, Csik-Szereda város 
központján fekvő  úgynevezett Mikó-féle 
puszta belsőség 4 vázrajz, szerinti egyen-
ként 203 Qölös, részletben önkénytes, 

6 árverés alá bocsáttatik. — Á r v e r é s i 1 

határnapul 1895. évi május hó 
22-ikének d. u. 3 órája Baktsi 
Gáspár csíkszeredai kir. kőz-1 

§ jegyző hivatalos helyiségében 

kitüzetik. Az árverési teltételek alulirt 
O egyházi gondnoknál a határnapig elő-
Q xetesen is megtekinthetők. 
§ Weér György, 
O 1—2 ev. ref.  egyh. gondnok 
OOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOI 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdonos és kiadó Qyörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Keleti J. i'á. és kir. osztrák-magyar 
és belga kir. szabadalmazott eérvkö-
tü.je leghíresebb orvosi autori-
tások által a jegj óbbnak van 
elismerve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen nyomást 
és rendkívül czélszerii. 

ÚJDONSÁG!! 
Keleti-féle  gumrni sérvkütő, szaba-
dalmazott 1H94. márcz. hóban. Ki-
tüntetett Urilsszelben, 1893. arany-
éremmel és dî zokmánynyal. A pe-
lották teljesen a sérvhez idomítha-
tok, szarvasbőr védővel és bizton-

sági övvel. 
Arak: egyoldalii 6 frt,  kétoldali! 12 
frt.  Suspensorium. haskötő, (elaszti-
kus) giunmi-görcsér harisnya, hát-
tartó ortliopeadiai miilcgcs fttző,  mü 
leges lábak és kezek. GUMMI ! 
Egyedüli képviselet Osztr.-Magrar-
orszígon a páris. 

„F. Berquerand fils." 
leghíresebb gyárosnak. 

Jótállás mellett valódi párisi 
gumrni- és lialhólyag 2—6 frtig. 
lluuta auii'i icans :i - 5 frtig.  Kredeti 
Pessoriiuu oiliuivuiu Mensinga t&uár 

szerint 1.80 5 frtig  Mintagyüjteinény uraknak 2-H frtig-
Megrendeléseket diszkréten él gyorsan (s/közol 

l/CI CTI I orvos sebészi MŰSZERÉSZ ÉS CH. É* kir. osztr. «I 
INLLL I I U.| magy. szabadalmazott sérvkotők gyárosa. 
Budapest, 17., Kcronaherozeg atcza 17. (Szervitik palotája.) 
1 r> Kâpeş árjegyzék ingyen és bérmentve. 


