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Megemlékezés. 
— 1 m'.i.v norctubcr lió 1-ítc. — 

Kz a hét a megemlékezés hete. Meg-
emlékezünk halottainkról, kik immár ott 
nyugosznak ama csendes, földalalti  város-
ban, hol nem zavarják az embert az ólét 
gondjai. Csendes hely az a temető, mely 
Ijékót és nyugalmat ad, mikor az élet veraeny-
homokjain kilzködve, kivívtuk a harezot, el-
érhetetlen pályabér — a boldogság után. 

Ki hallotta valaha megmozdulni, há-
borúzni a sírokat ? A sírokban a koporsó-
kat, a koporsókban a csontokat és a cson-
tokban a megfagyott  velőt? Nem, senki! 
Alusznak azok mélyen, mert a sir a nyuga-
lom hazája ! Es mégis halottak napján ugy 
tetszik nekünk, mintha a légben szenvedélyes 
hangok zendülnének meg : a mint szólnak a 
jelenhez és tanitnak, hogy az emberiség kincs-
tára szünet nélkül gyarapodik; a nemes 
testek gyümölcsöznek; hogy őseink, nagy 
embereink bár eltávoznak : a haza örököse 
lesz hagyományaiknak. 

Mint a római, őseinek szobra előtt ta-
nult nagy lenni: mi is dicsőinkre való visz-
Bzaemlékezésből merítünk buzgalmat és lel-
kesedést. 

Hiszen csak törpe nép felejthet  nagyságot 
Csak elfajult  kor hós elődüket. 
A lelkes eljár ősei sirlakálioz 
Ks gyiijt napfénynél  nj szövétneket. 
S ha jelennel halványul sugara : 
A régi láng ragyogjon fel  hónára.' 

Szegény nemzet az, melynek nincs kire 
néznie. Ama sok nehéz küzdelem, önfelál-
dozás és szükség, mely a nagyok sírját je-
löli, áthatván felmelegítvén  a sziveket, mint 
a nap a földet,  áldást és termékenységet idéz 
elő. Szellemek hatalma ragaszkodására hű-
séget és honszerelmet teremt, magába szedi 
a lelkesülés és áldozatkészség legvékonyabb 
erecskéit is, hogy majd mint ragadó, áldást-
hozó folyó  öntözgesse meg a közboldogulás 
mezejét. Példájuk megedzi, felszenteli,  el-
túrni, munkálni, áldozni tanítja a sziveket! 
Megtanít büszkeséggel és lelkesedéssel járni 
azon a/, ösvényen, hol nagy embereink ke-
zeinek munkája, lovaik nyoma, szellemek 
diadalma, fájó  nagy lelkek borongása s 
könnyeik látszanak. 

Példájuk a nagyság és magasratörés 
tanítómestere, mely azt cselekszi, hogy az 
időben hozzájok hasonlók álljanak elő ! 

A munkás lelkesedésben, melyet példá-
jok teremt, ők maglik születnek újra. 

C a i k m e g j e törvényhatósági bi-
zottsága üléséről. 

C s i k-S z e r e d a, okt. 21. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága mai 

nap tartotta meg őszi rendes közgyűlését a tagok 
csekély számú részvéte mellett. Az elnöki tisztet 
főispán  ur távolléte miatt Becze Autal alispán Hi-
telesítette. 

A mily kevés volt az érdeklődés a közgyűlés 
iránt, ép oly gyorsan is végeztek az ügyekkel, 
felszólalás  alig pár esetben történt s igy megesett, 
bogy pontban déli 12 órakor az filés  véget ért. 

Az előadott tárgyak közfll  felemlítjük  a kö-
vetkezőket. 

Az alispin által nagy gonddal szerkesztett 

és felolvasott  jelentés, me!y a közigazgatás álla-
potát s egyéb közgazdasági kérdéseket az év ed-
digi folyamától  tüntette elü, helyeslőleg vétetett 
tudomásul. 

A jelentés kapcsán ('sedö János bizottsági 
tag, mint a Szentpéter-egyházinegya gondnoka 
szólalt fel  a legutóbbi törvényhatósági közgyűlés-
ben hozott határozat azon tétele ellen, mintha a 
Szentpéter-egyházmegye vagyonának kezelésénél 
rablás, .sikkasztás stb. rendetlenség ászleltetett 
volna. Ámbár a felszólalásnak  az alispáni jelentés-
sel kapcsolatosan jogoslutüága nem volt, alispán 
ur felszólalót  röviden megnyugtatván, a gyűlés a 
felett  napirendre tért. 

Belügyminiszter urnák azon rendelete, hogy 
&IX-községekben, hol mezőrendőri kihágások gyak-
rabban fordulnak  elö, a nu-zőrendőri kihágásokról 
külön iktatókönyvek lesznek vezetetniük, egysze-
rűen tudomásul vétetett, n inthogy nálunk az irány-
ban való intézkedésnek szüksége fenn  nem forog. 

Sajnálattal vette a közgyűlés tudomásul ke-
reskedelemügyi miniszter urnák abbeli leiratát, 
hogy a sepsiszentgyöi gy-csikszercdai vasútvonal-
nak, illetve a szentsimoni állomásnak Szentmárton 
községhez közelebb való helyezését apóttárgyalás 
eredményéhez képest npm engedélyezhette, de mert 
kereskedelmi miniszter ur kijelentette, hogy miután 
Szentsimontól Szentmártonig egy keskeny vágá-
nyu szárnyvasut kiépítését nem csak hogy nem 
ellenzi az esetben, ha a Schultz-féle  vállalat s az 
érdekelt községek maguk részéről a kellő anyagi 
áldozatot meghozzák, hai ein a maga részéről is 
nem fogja  az erkölcsi és anyagi támogatást meg-
tagadni ; a közgyűlés az áthelyezési kérést azon 
reményben vette le a napirendről, hogy majd, mi-
dőn a vonal Madéfalva  állomástól Gyergyó felé 
tovább terveztetik, a vármegye jogos érdekei már 
előre is figyelembe  fogi»  il vétetni. A leiratnak az 
érdekelt községekkel való közlése egyúttal elha-
tároztatott. 

A törvényhatósági bizottság legtöbb adó-
fizető  tagjainak igazoló választmány által bemu-
tatott 18%. évi névjegyzéke tudomásul vétetett, 
s az esetre, ha a közelebbiül történt törvényha-
tósági tagválasztások valamelyike az igazoló vá-
lasztmány által megsemmisíttetnék, a pótválasztá-
sok megejtésére nov. l2-re, a rendes tisztújítás 
pedig decz. hó 19-ik napjára tűzetett ki. 

Az erdélyi róni. katli. püspök ur ö nagyinál-
tóságáuak abbeli átirata, melyben a Szentpéter 
egyházmegye által birt Bálványos havas egyház-
megyei tulajdon jogának fentartásához  ragaszko-
dik, s nem egyezik bele abba, hogy a javasok jö-
vedelméből az egyházmegyét alkotó községek szab-
ják meg a templom és egyházi személyzet járan-
dóságait, tudomásul vétetett s kimondatott, hogy 
ezúttal a fennforgó  ügyben közgyűlés semminemű 
lépések megtételét nem tartja szükségesnek, mivel 
a törvényhatósági bizottságnak a telekkönyvi jog-
czim megváltoztatására nézve június 25-én hozott 
s a belügyminisztérium által helyben hagyott ha-
tározat ellenére közigazgatási uton, törvénysértés 
nélkül az ügybe beavatkozni nem lehet; és mert 
a Bálványos havas jövedelmei kezelésének tartha-
tatlan állapota miatt a törvényhatóságnak junius 
25-én hozott határozata felebbezés  folytán  a bel-
ügyminisztérium előtt áll. 

Kolozsvár szab. kir. város tanácsának a mil-
lenniumi ünnepségek alkalmából nemzeti bandérium 
szervezése s a Vágó Pál festőművész  által terve-
zett történelmi menet megvalósításának támogatása 
iránt a kormányhoz intézett s azonos eljárás vé-
gett vármegyénkhez is megküldött felirata  tudo-
másul vétetett. 

A II ik országos és egyetemes tanügyi kon-
gresszus rendező bizottsága az iránt kereste meg 
a törvényhatóságot, hogy: 

a) Méltóztatnék a kongresszust legalább 50 
— 100 frtig  terjedő segélyben részesíteni; 

b) a hatósága alá tartozó tanárokat, tanító-
kat, kisdedóvókat, iskolalátogatókat, valamint a 
nevelésügy iránt érdeklődő polgárokat akongresz-
szusban való részvételre buzdítani; 

c) a hatósága alá tartozó szegény tanítók-
nak s nevelöknek a kongresszuson való megjele-
nést némi anyagi támogatás által lehetővé tenni. 

Ezen megkeresésre a bizottság kimondotta, 
hogy miután a mult augusztus havi rendes köz-
gyűlésből a népoktatás ügyének államosítása tár-
gyában törvényhozásilag való intézkedés végett a 
képviselőházhoz feliratot  intézett, a tanügyi kon-
gresszus megkeresését egyelőre tudomásul veszi. 

A vármegyei nevelési alap, ruházati alap, 
tisztviselői nyugdijalap, székely kivándorlási, ipar, 
lótieszprzési, leányiskolái, kör- és községjegyzői 
nyugdíj, birtokváltsági alapoknak, a polgári leány-
és gazdasági felső  népiskoláknak J8Ü4. évi szám-
adásait, továbbá a vármegye és árvaszék tisztvi-
selőinek, a havasi javak kezelüségének, Szereda 
városnak és az összes községeknek 1896. évi költ-
lágelőirányzatait minden észrevétel nélkül a szám-
vevőség jelentései alapján elfogadta. 

Gyergyószentmiklósi özv. Römer Gyuláné 
Hermina nevű leánya részére tanulmányai folyta-
tása végett 50 frt  segély megszavaztatott; Balló 
Gábor megyei számtiszt és Ambrus Dénes pénztári 
könyvelőnek abbeli kérése, hogy a vármegye által 
a havasok jövedelméből a tisztikar részére meg-
szavazott segélyben a többiekkel megfelelő  arány-
ban részesittessenek, a megye alispánjának kiada-
tott azon utasítással, hogy a netán fennmaradó 
összegből megfelelő  százalék kiutaltassák. 

(Vége köv ) 

É p ü l ő v a s ú t . 
E cziinen lapunk egyik közelebbi számában 

foglalkoztunk  többek közt a csikszeretla-sepsi-
szentgyörgyi vonal építési ügyeivel. 

Ezen czikkiinkre Linczer Ármin és Braun 
Gyula építő vállalkozók helyreigazító sorokat kül-
döttek be, melynek polemikus hangjától eltekintve, 
az a foglalata,  hogy nem helyesen jártunk el, mi-
kor a vonalmenti lakosságot óvatosságra intettük 
a szomszéd invázióval szemben. 

Miután az egész helyreigazítást nem közöl-
hetjük, szívesen konstatáljuk az építő vállalkozók 
azon nyilatkozatát, hogy ők a legszívesebb kész-
séggel togadnak a csiki érdekeltségtől minden fel-
ajánlott munkát, anyagot vagy vállalkozást és egy 
csepp szándékuk sincs a helybeli érdekeltségtől e 
részben idegenkedni, mert a háromszéki érdekelt-
ségnek az építés dolgára semmi befolyása  nincs. 

Azon állításra, hogy Csík-Szeredában még 
fiók  irodát sem állított a vállalat, azzal mentege-
tőznek a vállalkozók, hogy Báthory Gusztáv mér-
nök irodája Csik-Szeredában pótolja a fiók  irodát. 

Nem akarunk bővebb rekrimináczióknak utat 
nyitni s azért a fennebbieket  röviden közölve csak 
azt jegyezzük meg, hogy múltkori feljajdulásunk 
igenis jogos volt s a mennyiben a vállalat arra a 
jövőben is okot fogna  szolgáltatni, mi mindig ké-
szen fogunk  állani arra, hogy vonalmentí lakos-
ságunk jogos érdekét felemlegessük  s ha kell vé-
delmezzük is, mert egy ily országos vállalat be-
csületes polgári hasznából kell hogy jusson a helyi 
érdekeltségnek. Ezt akarjuk s ezért emeltünk szót. 
Minden egyéb mellék tekintet előttünk másodrangú 
dolog. 

ElsiSki megnyi tó . 
(Tartotta ltnzás Mihály L kanonok, fücspcrcs-plchános  a 
kászunalrsiki róni. katli. tanító-egyesület 25 éves jubileumán, 

18!>5. okt. hu 17-én.) 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 

Ma van aü nlcsiki tanitó-egyesülct alapításá-
nak 2f>  éves jubileuma, 25 év nem nagy idő a 
nemzetük életében, de az egyesek és testületek 
történetében oly idüköz, mely alatt ugy ez, mint 
annak életképessége vagy képtelenségének tünetei 
az érdeklődök által könnyen fülisinerhetókké  válnak. 
Tény, hogy az egyesülésben nagy eró rejlik. Az 
egyesületet n tagok egyetemességének működése 
teszi azzá a mi, mert az egyesület nem egyéb, 
mint a tagoknak egymásra való kölcsönös hatása és 
buzgó összműködése az önképzés szolgálatában. Mit 
tett ezett egyesület 25 évi fennállásának  tartama 
alatt ? ezt rajzolni nem hozzám tartozik. Hogy idáig 
fennállolt.  ez egymaga életrevalóságának kézzel-
fogható  bizonyítéka. Megküzdeni a kezdet nehézsé-
geivel, előre hatolni n töretlen uton a kitűzött czél 
felé,  nem törődni a nép indolencziájával, belebb ha-
tolni az ismeretek tárházába, birtokba venni azon 
tulajdonokat, mik nélkül a tanító üres fogalommá 
törpül, s mind ezen küzdelmek mellett még anyagi 
gondokkal is vesződni oly feladat,  melyet egyesek 
ereje nem, haueui csak az erők egyesülése oldhat 
meg. 
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Mindenki tartozik a közjót előmozdítani, a 
a földmives  ekéjével, a művész vésője vagy ecset-
jével, a tudós tudományával, a tanító állásához kö-
tött kötelességének pontos teljesítésével. És mindeu 
munkát részünkről tartozásnak kell tekintenünk, 
mely nélkül n közjó fenn  nem állhat s melynek 
mikénti teljesítéséért Isten elótt felelősök  vagyunk. 
A fák,  midőn gyümölcseikkel minket megkínálnak 
jelzik, hogy minden ember a közjóra van alkotva, 
de nem tigy, liogy mindenik pap, hivatalnok, orvos, 
vagy tanító legyen, hanem ugy, mint az emberi test, 
melynek mindenik tagja a Teremtő által számára 
kiszabott kUliin funkeziót  végez. 

Az óra gépezete számos kisebb-nagyobb ke' 
rckek egymásra való hatásától mozog helyesen és 
ha a gépezet tübb kereke megromlott, nz egésznek 
működése fennakad.  Vérünk folytonos  keringése. 
Jelkünk gondolkozása mutatják, hogy munkára va 
gyünk teremtve. 

A tanítónak azon magasztos hivatás jutott osz-
tályrészül, hogy tanítsa és oktassa u vezetésére 
bízott serdülő nemzedéket. De ez nem mindenik ta-
nítónak sikerül egyformán,  egyik csuk Imiit, a má-
sik csak müvei, amaz csak az elmével foglalkozik 
és sok tudást kiván növendékeitől s ha ezt elérte, 
czéljánál van ; ez a tudással nem éri be, hanem ki 
akarja művelni a szivet is. S nézetem szerint ez 
utóbbinak van igaza. A jó nevelés ugyanis csak 
pszichológiai utón az emberi természet és a gyer-
meki lélek alapos megismerésével lehetséges ; mert 
a gyermek nem bir teljes tudatával ösztöneinek, in-
dulatainak, jó és rossz hajlamainak, azoknak felis-
merése a tanitó dolgn, irányítása, korlátozása és jó 
útra való terelése a jó nevelés feladata. 

Nincsenek égból pottyant tanítói talentumok, 
kik diploma elnyerése után azonnul pesztalori-féle 
remekelést cselekesznek, nincs minta gyerek, minta 
osztály, minta iskola sehol o világon; a gyermek 
csak gyermek minden körülmények között. A tanitó 
az orvosnak példája szerint csak hosszabb prukszis 
után válik derék tanítóvá, ha arra való. S e tekin-
tetben mindinkább terjed azon egészséges felfogás 
is, hogy a tanügy szolgálatában nem az u mérvadó, 
ha vájjon valaki széles vagy szakkörben miiküdik-e, 
hatalmas vagy szerény eszközöket használ-e ezéljai-
nak kiviteléhez, hanem hogy minden lelki erejét 
mozgósitsa s alkalmazza a siker elérésére, átérezze 
azt, hogy a mit tesz istenért s a hazáért teszi és 

tényezője az életnek, mint maga az iskola, innen 
fakad  fel  az önállóság és kötelesség érzetének ne-
mes forrása  is. 

Napjainkban elvilágiasitott iskolákat ugy tün-
tették fel  a liberálisok, mint valami szokatlan mű-
veltség és polgáriasodás emeltyűjét, de a kath. 
kongresszusok és a statisztika ugy mutatják fel 
azokat, mint a mai zavaroknak és a társadalmi ha-
nyatlásnak legfőbb  okát, és éppen azért követelik 
a vallás befolyásának  az iskolákban való helyre ál-
lítását, mely nemcsak az elme kiművelésére, hanoin 
n jellem képzésére is nélkülözhetetlen. 

Minden láucz csak olyan erőss, mint a leg-
gyengébb szeme (közmondás). És ki tudja, hogy 
annak a láncznak, melyik most még nemzetünket 
oly erősen összefűzi,  nem kell-e véletlenül épen ott 
legjobban feszülnie,  a hol annak egy szemét nem 
forrasztották  összo eléggé a vallás ez által a hon-
szeretet tüzében ? , E kérdésre ugy hiszem a 
közel jövő nem marad adós a felelettel. 

Az iskola nagy esztingenset a család szolgál-
tatja ki, és kitagadhatná, hogy a kertben a szép 
virág, családban az ép gyermek felette  kedves kin-
csek. De ha a családtagok a gyermek gyors fogé-
konyságáról megfeledkeznek  és olyan dolgokat tesz-
nek a gyermek előtt, mely az ö nemes érzetét meg-
mételyezik, ez által nagy hibát követnek el. Pedig 
ez a hiba meg van a magasabb társadalomban ugy, 
mint a falusi  polgárok között; amott a dadák, itt 
meg a szülők, testvérek és a környezet, minden 
nem helyesre megtanítják a gyermeket s mikor a 
visszaélésro figyelmeztetik  a szülőket, kész a fele-
let, hogy még nincs esze, majd uz iskolában meg-
tanulja, mi szabad, mi nem. Nagy elismerés ez az 
iskola működésének hatásáról, do mig az iskola 
minden szép s jóra tanítja a gyermeket, addig ők 
rosszat tesznek a gyermek előtt. 

Tény, hogy az iskola nagyon sokat tehet a 
gyermek javára, de csak akkor, ha a szülök is az 
iskolával egy kézre dolgoznak. Azonban legyen bár-
mily jó az iskola, mciybe a gyermek jár, ki oda 
haza sikamlós beszédeket hall és kifolyásolható  té-
nyeket lát, azt az iskola jóvá tenni soha sem fogja, 
mert a család jóval nagyobb alakító erővel hat a 
gyermekre, mint az iskola. A gyermek midőn szü-
letik, egy kis virágbimbó, mely a szülők ápolása 
alatt nyílik ki, egy gyenge csemete, mely a szü-
lőkre támaszkodva növekedik termőfává,  édes oda-

hogy esetleges mulasztásainak az általa k é p v i s e l t adással csüng ajkaikon, tőlük tanul beszélni, a lá-
ügy, az egyház és haza vallanák kárát. Kz okból j tottnknt utánozza, a tárgyuk és személyek megbi-
Büiikséges, hogy a tanitó mindenek elótt segedelemért 
Istenhez forduljon,  ki nélkiil semmi jót ugy sem te-
hetünk, hogy szép, de terhes hivatalának feladatát 
az égi malaszt támogatásával hasznosan teljesít-
hesse. Ha minden embernek Istenhez kell tapadnia, 
hogy a balsors le ne sújtsa, mennyivel inkább kell 
ezt a tanítónak megtennie, kinek nem annyira aj-
kaival, mint inkább szivével kell a gyermeket Is-
tenhez vezetnie ? Az ember magában véve hasonló 
a porszemhez, melyet a szél felkap  s tova sodor, 
de ha e porszem sziklához tapadt, a legerősebb 
szélvész sem fogja  magával ragadhatni : tapadjon 
csak a tanitó lelke is Istenhez, e minden sziklánál 
crósebb lényhez és nem lesz orkán, mely megin-
gathatná őt. 

És ha az ember oktatást nyer szülőitől, taní-
tójától, a társadalomtól: miért nem nyerhetne ok-
tatást Istenétől is ? és ha Isten valóban tanítja nz 
embert, mit tehetne ez mást, minthogy meghallgassa 
Istenét, mert ha az ember szavát hitelre érdeme-
sítjük, az Isten szava nagyobb. 

És ha a honárulás ocsmány bűnébe esik az, 
ki ádáz kezekkel tépi szét a szivekben ama arany 
Bzálakat, melyek az embert nemzetéhez kötik, meny-
nyivel végzetesebb hiba lenne az egy tanítónál, ki-
nek egyik legszebb hivatása a nemzeti érzelmet 
felébreszteni  a gyermeki szivekben, hogy ha a val-
lási érzelmeket a nemzetiekhez nem csatolná. Csak 
akkor lesz magyar hazánk nagy, dic>ő és hatalmas, 
ha népeinek millióit egy szent érzet uralja és a 
vallási meggyőződést tiszteletben tartva, szent ér-
zelmű nemzeti ideáloknak állatid szolgálatában. 

Ha ezen tanitő-egyesiilet tagjait csak a meg-
erősített szabályok és nem egyúttal melegen érző 
sziveink is tartják együvé, akkor az egyesület, or-
ganizmusában nem volna lélek, pedig a mely test-
ből kiköltözködött a lélek, ott többé nincs élet. A 
tanitó több életet lehel iskolájába szivével, mint is-
mereteinek fényságáruival.  Szív kell tehát, mely tud 
lelkesedni, mely munkát akar és a kölcsönös támo-
gatásból erőt merít. És mi az iskola? Kz egy el-
vont fogalom,  melynek testet a tanulók adnak, moz-
gató szellemét pedig a tanitó képezi. Az iskola élet-
revalóságát nem abból kell megítélnünk, hogy háuy 
és milyen iskolával rendelkezünk, hanem igen is 
abból, hogy milyen eredményeket mutatnak fel  azok-
ban. Nem abban a korbén virágzik a tanügy leg-
jobban, melyben sokat beszélnek a tanügyről, ha-
nem abban, mely legtöbb gyakorlati embert tud a 
társadalomnak adni. Hiába való minden törekvés 
addig, mig fenn  és lenni be nem látják, hogy a 
valódi tanitás nem az ismeretek sokaságában, ha-
nem azok gyakorlati alkalmazásában áll. „Keveset, 
de jól", ez az én elvem, mely sohasem csal meg. 

A jól megemésztett tudás és jól fegyelmezett 
Biiv n valódi műveltségnek egyedüli biztos alapja, 
erre támaszkodik az öuimmkásság, mely hatalmasabb 

rálásámil feltétlenül  szülői nézetének hódol. Nincs 
benne a viharos szenvedély, csendes az, mint a 
nyugodt lelkiismeret. 'Nem lesz tehát nehéz a szü-
lőknek e nemes lelket ugyszólva összeforrasztani 
minden jóval, angyal alakot nyomni viaszlágy szivébe, 
bevésni oda a legnagyobb bölcseséget, mely az Ur 
félelme,  összmüködni az iskolában őtet helyettesítő 
tanítóval, Iioüv gyermekük Istennek kedves liive, a 
szülők koronája és öröme, a haza hasznos polgára 
és a társadalom dísze legyen ? 

Üdvözölve a jubiláló tanító-egyesületet s ked-
ves vendégeit, a mai disz gyűlést az Ur nevében 
megnyitom. 

T A N Ü G Y . 
Meghívó. 

A csiki lóin. kath. tanító-egyesület f.  1695. 
évi nov. 7 én Csik Somlyón a róm. kath. tanító-
képez.le zenetermében közgyűlést tart, melyre az 
egyesület tagjai, valamint a tanügy iránt érdeklő-
dök tisztelettel meghivatnak. 

A g y ű l é s t á r g y a i : 
1. D. e. 8 órakor ünnepélyes „Veni sancte* 

a szt. Ferenczreudiek templomában. 
2. A gyűlés kezdetével a „Szózat", énekli a 

tanítóképezde ifjúsága. 
3. Elnöki megnyitó. 
4. Jegyzői jelentés. 
5. Peiizlárnoki és könyvtárnoki jelentés. 
6. Felolvasás, tartja Kajcsa József  tagtárs ur. 
7. A gyergyói lóm. kath. tanitó-egyesület 

elnökségének átirata a caikmegyei körök egyesü-
leti tárgyában. 

8. A kántor-tanítók törzsfizetésének  megál-
lapítása tárgyában az alcsiki járáskörnek f.  év 
ápril 30-án tartott gyűlésében elfogadott  indítvány 
tárgyalása, beadta Baka József  jköri elnök. 

9. A kézdiorbai lóin. kath. tanitó-egyesület 
átirata a tauitői fizetés  javítása végett az állami 
segély igénybevétele tárgyában. 

10. Pályatételek kitűzése. 
11. Indítványok. 
12. „Rákóczi induló" énekli a tanítóképezde 

ifjúsága. 
Csik-Szépviz, 1695. okt. 28. 

Bándi  Vaud,  Puskás  Tamás, 
egy. elnök. egy. jtgyzü. 

A gyergyói róm. kath. tanitó-egyesfliet 
f.  évi november hó 6 án d. e. fél  9 órától kezdő-
dődőleg a gyergyócsomafalvi  népiskolánál tartja 
évnegyedes rendes gyűlését, melyre a t. tagokat 
és a tanügy barátokat tisztelettel meghívjak. 
Tárgysorozat: '/,9 órakor szent mise. 2. Gyakor-
lati tanítást tartanak: Marti Ferencz a beszéd- ét 

értelem gyakorlatokból az I. osztályban; Benedek 
József  a magyar nyelvtanból a III. osztályban ; 
Székely Ferencz a természetrajzból a VI. osztály-
ban. 3. Elnöki megnjitó. 4. A mult gyűlés jegy-
zőkönyvének felolvasása  és hitelesítése. 5. A gya-
korlati tanítások inegbirálása. G. A választmány 
jelentése a segély-egylet alapszabályainak ügyében. 
7. A csiki róm. kath. tanitó-egyesület átirata a 
szövetkezés tárgyában. 8. Az országos taniiói 
kongresszus átirata. 9. A kézdi-orbai tanitó-egys 
sülét átirata. 10. Önképzőköri jelentések. II. In-
dítványok tárgyalása. Gyergyó-Szentmiklóson, 18!'ö. 
okt. 14. Hochschild Lajos elnök. Olajos Farkas 
főjegyző. 

Tanügyi mizériák Borszéken. 
Csikmegyében október 1-én szoktak az alsó. 

népiskolák ajtai a tanulók behatására megnyílni, 
da jelen tanévben Borszék kivétel alá esett, a 
mennyiben itt csak 7 én kezdették a beiratkozást, 
azonban ez míg nem volna nagy baj, egy hét kü-
lönbözet nem sokat tesz, de van ennél — a tanügy 
rovására — sokkal hátrányosabb sajnos ügy. 

Ugyanis: Az iskolának két tanterme van 
fgyenkint  00—70 tanuló befogadására  és 3 taní-
tója ; már most az a kérdés, hová helyezik be a 
220—225 beiratkozott tanulót és még mintegy :<o 
tankötelest, kik szintén pár nap alatt be fognak 
iratkozni ? 

Az I. és II. oszt. tanulói az iskolát már 
most rendesen látogatnák, de a tanszobák ablakai 
betörve é9 nem zárhatók, az ajtók zárai szintén 
haszonvehetetlenek, tüzelő anyaga sincs az isko-
lának, pedig a hó belepett s a meleg szobát a ta-
nítók is megkívánnák, anu^ival inkább a gyenge 
öltözetű tanulók. 

A mult tanévben a III—VI. vegyes osztályt 
bérelt házban tanította egy tanitó, de a jelen tan-
évre nem bérelték ki sem ezt, sem mást, valószí-
nűleg azért, mert még a mult tanévi házbérrol is 
hátrálékban vannak ; minek következtében a III— 
VI. vegyes osztály tanulói az utczán czellengész-
nek, várván a tanitás megkezdését, de hogy mi-
kor lesz abból valami nem tudhatni, mert az is-
kolaszék, ugy a közs. elöljárósága is a tanügyet 
közömbösen veszi, határoz, da nincs ki azt végre-
hajtsa. A tanítók fizetéseik  hátráléka miatt pa-
naszkoduak s méltán, mert a ínult tanévre 3o0 
fit  körüli követelésük van. 

Még írhatnánk a tanügy körében észlelhető 
több visszaságokról, de m é g m o s t elhallgatjuk. 

Ezen sajnos állapot megszüntetésére felhívjuk 
a kir. tanfelügyelő  ur figyelmét. 

L U Y £ L £ X E Ü ) . 
Összetűzés a csendőrök és a román alattvalók közt. 

Gy.-Sz e ii t ni i k 1 ós, okt. 1.").*) 
Mult számnnkban „pşy romániai alattvaló 

mpgöletésfc"  czim alatt közölt liir kiegészítéséül a 
következők!ől értesítenek bennünket. E lió elején 
Csikmepye északi felében,  a Kelemen havas hátá-
ránál, a magyar és oláh határszélen fekvő  Drcgu-
jásza romániai község melletti magyar csendőr ki-
rendeltségiül két csendőr őrjáraton volt, kik meg-
látták, hogy több romániai alattvaló magyar terü-
leten kertelt s a megye erdejéből fát  csempészett ; 
de megpillantván a magyar csendőröket, kis tá-
volságban fekvő  községükbe, Drugojászába, vissza-
húzódtak. A csendőrök a munkások közt felismer-
ték Hazsárt Nisztor oláht is. kit ökör lopásért már 
hosszabb idő óta kerestek. Ügyesen kigondolt mó-
don sikerült az ökör tolvajt közelükbe csalni m 
nyakon csípni; ki midőn látta, hogy hurokra ke-
rült, minden erejéből meuekiilni akart, s hogy m-'? 
ne ragadhassák, önmagáról nagy részben letépi <• 
a ruházatot, s a csendőrök csakis hosszú haján >1 
fogva  teperhették le a földre,  s letartóztatása ily 
módon sikerült. A mig így vele vesződtek, az le-
fogott  tolvaj a közel volt romániai lakosokhoz se-
gítségért kiáltozván, azok összefutottak  s a csend-
őrökkel szemben fenyegető  állást vettek; köztük 
néhány kezében fegyver  is volt, kik 2—300 I -
pésről a két csendőrre lövöldözni kezdtek. A lá; -
mát az őrháznál hátramaradt Bokor Károly nevii 
csendőr meghallván, lőfegyver  nélkül társaihoz si< 
tett, hol a csendörök és a tolvaj, valamint a dra 
gojászaiak közötti elkeseredett harczot látván. 
Kádár csendőr válláról a fegyvert  lekapta, mivel 
ez az elcsípett tolvajjal volt elfoglalva  a a mm: 
észrevette, hogy egy oláh a puskával njból czélba 
vette a csendőröket, őt a lövésben megelőzendő, 
rövid czélzás után lelőtte az oláht, hogy rögtön 
halva rogyott össze, a neve Doroftej György. A 
lövöldözés közben egy oláh asszony is nyakán 
megsebesült, de még életben van. A tolvaj Hazsárt 
Nisztort bekísérték a gyergyószentmiklósi járás-
kiróáághoz. Elkisértetése előtt a csendőrök a dra-
gojászai oláhoktól fenyegető  levelet kaptak, mely-
ben társnk szabadon bocsáttat&sát követelték, az-
zal ijesztvén a csendőröket, hogy ellenkező eset-
ben ők lakolnak meg érte. Hazsárt Nisztor 8 a 
lelőtt Doroftej egy tolvaj szövetkezetnek voltak a 
tagjai. 

*) Tárgyhalmaz miatt kitett. Saark. 



Október 20 C S Í K I L A P O K szám. 

Pár nappal később a lényálladék megvizsgá-
lása ezéljából egy csendőr százados, egy főhadnagy, 
a bélbori községi birák s más hatósági tagok ló-
háton a helyszínére szálltak ki, hol egy éjen meg 
kellett bálniok. A míg ők a csendöli őrházban 
pihentek, a jól bekerített udvaron elhelyezett 4 
háti lovat az oláhok ellopták, mi miatt a bizottság 
ugjai másnap Bélbor községbe kénytelenek voltuk 
gyalog menni a rendkívüli terhes havasi ösvényen, j 

Ez a merész tolvajlás eléggé matatja, hogy 
mily vakmerő tolvajok lakják a dregojászai ha-
lárszélet, kik különben csaknem valamennyien a 
magyar igazságszolgáltatás elöl részbeu, mint el-
itéit tolvajok s részben mint katonaszökevények 
:nenekültek román területre a a határszélen meg-
telepedvén, valóságos tolvajszövetkezetben élnek s 
a magyar határra járuak lovat, ökröt, jnhot s fát 
iupni, s e miatt a magyar határszéli csendőrök 
folyton  hadilábon állanak velők. 

Az ellopott 4 háti ló megkeritése végett a 
iiatóságok erős nyomozatot indítottak s az oláhok 
sejtvén, hogy ebből nagyobb baj lehet, a lovakat 
visszavitték a Kelemen havasra, hol pár nap után 
lábukhoz kötött fejekkel  feltaláltattak. 

Néhány évvel ezelőtt ezek a tolvajlásból élő 
oláhok Kelemen havasán egy ízben három magyar 
csendőrt lőttek le s 1893-ban Csiby András pénz-
ügyőri biztost és Tőzsér Antal fövigyázót  határ-
vizsgálat közben elfogták  s piszkos veres borral 
a biztost erőszakkal annyira megtraktálták, hogy 
nem várta be a fekete  levest s a fővigyázóval 
ügyesen kieszelt uton megszabadult. 

A Dregojásza-Triplex confinium  és Dregojásza 
s Yeresborkut közötti magyar-román határszél fel-
ügyelete ugy a magyar csendőrség, mint a pénz-
ügyörségnek felelte  nehéz és veszélyes annál in-
kább, mert a Dregojásza s Veresborkut közötti 
határmentén 20 km. hosszúságban magyar részen 
nincsen közlekedő nt s a magyar közegek kény-
telenek Glód határszéli községen végig menni, mely 
község lakossága is tolvajokból összeverődött s le-
települt gyanús népség, melyet a román hatóság 
vagy nem trnl megfékezni,  vagy nem törődik vele. 

Valóban nagyon kívánatos lenne, hogy a 
magyar kormány a D r e g o j á s z a , P a p á c s és 
U 1 ó d román községek tolvajlást üzö lakóinak 
folytonos  garázdálkodását a román hatóság komoly 
ügyeimébe ajánlaná. 

Figyelő. 

F ő v á r o s i Iev£J. 
— Saját levelezőnktől. — 

B u d a p e s t , okt. 27. 
A városligeti kiállítási területen lázasan folyik 

a munka a kiállítási falu  felépítésén.  A tözsgyökc-
res fővárosi  publikum seregestül tódul a „faluba", 
incgbáinulandók azokat a szalmás, nádas, zsindelyes 
és vori»sesereprs házikókat, a inelyck hivatva lesz-
nek bemutatni Magyarország különböző ajkú és nem-
zetiségű lakóinak otthonát. 

Nem áll egyik-másik fővárosi  lapnak nzon ál-
lítása, mintha ezeket a falusi  házakat nem építenék 
kellő szakértelemmel; .azok a mesterek, a kik épí-
tik, onnan „hazulról" jöttek s uta-itásuk az, hogy 
az eredetiből se el ne vegyenek, se hozzá ne te-
gyenek. 

Hogy ezen utasítást hiien megtartják, azt az 
egyes vidékek építkezési modorával ismerős szem-
lélő látja és elismeri ; de tegyük hozzá azt is, hogy 
azok az egyszerű emberek nem is tudnának az ere-
detitől eltérőleg építeni. 

De tulajdonképen én a „székely ház"-ról aka-
rok egyet-inást elmondani, a melyik ott épül a dob-
reczeni csárda közvetlen szomszédságában. 

Akár csak a Kéinenes uram házát látnók ott 
Csik-Rákos községében, sem nem czifrább,  sem nem 
közönségesebb, szakasztott a maga eredetiségében. 

Még a zsindelyt is Csíkból hozták a jő szé-
kely atyafiak,  a kik teljes ambieziövnl furnak-fnrag-
a „megye házán" — mint ók mondják. 

A mai modern zsurnalista szokáshoz liiven 
.meginterwiowoltam az egyik üreg góbét, a ki ott 
.gubbasztott az eszterhéja alatt s a lábát tapogatta. 

Szegénynek egy kis baja esett, — meghűlt a 
lába s kegyetlen köszvényt kapott. 

— Czudarul hasgatja valami a lábomat ifj'uram. 
Kérdeseimre aztán elbeszélte az öreg, hogy 

valamikor még otthon megfagyott  volt a lába, do 
meggyógyult, mert az asszony valami jóféle  fiivet 
főzött  reá, — aztán nagyot sóhajtva tette hozzá: 

— Hej, de most nem otthon vagyunk ám! 
Megvigasztaltam az öreget, hogy csak az idő-

Változás okozta, meggyógyul, ha beáll az idő. 
Elmondta aztán az öreg, hogy ők a vármegye 

iiegbidáaából jöttek ide épiteni. A háznak a dereka 
— mint ó mondá — csikcsatószegi, a teteje pedig 
esikrákosi. As utcza és udvar felőli  részen folyosó 

van, faragott  fa-oszlopokon.  Büszkén mondta az öreg, 
hogy az oszlopokat is ők faragták  odahaza. 

A házban van 4 szoba; 2 nagyobb, 2 kisebb. 
Azonkívül az udvaron istálló és szín. 

A kapu még uincs készen, azt nem tudták 
megmondani, hogy milyen lesz. A kapu-mintát leg-
helyesebb dolog volna — szerény nézetem szerint 
— Zetelakáról venni, az híres is, csinos is s a szé-
kelyek Ízlését és űgyessségét leginkább illusztrálná. 

A fővárosi  kisasszonykák és úrfiak  különben 
nagy érdeklődéssel hallgatják a hamisítatlan székely 
dialektust s különösen tetszik mindenkinek, hogy 
milyen szives készséggel adnak felvilágosítást  min-
denről, mindenkinek. 

Mikor az öregnek megmondtam, hogy énGyer-
gyó-Szentiniklósról jöttem, mindjárt azzal a kérdés-
sel állott elő : 

— Hát maga örmény ? 
Búcsúzáskor ismét felsóhajtott  az öreg: 
— Ha Isten segít, nemsokára hazamehetünk már. 
Ugy látszik a budapesti levegő nem pótolja a 

csiki levegőt. 
Skiz. 

K Ü L Ö N F É L É K , 
— Vasút i közigazgatási be járás . A 

csíkszeredai határszéli vonal 39 kilométeréből ki-
ágazólag a Gyimesbükk község határában kőbá-
nyáig tervezeit munka-pályának miniszteri enge-
dély folytán  közigazgatási bejárása f.  hó 30-ának 
délelőtti 11 órája tüzetett ki. Kiindulási hely a 
munka-pálya gyimesb'ükki kiágazói pontja lesz. 

— A csíkszeredai intelligens fiatalság  má-
sodik társas összejövetelét f.  hó 31-én (csütörtö-
kön) este 8 órakor tartja a „Csillag" vendéglő 
nagy éttermében, melyre az érdeklődőket külön 
meghívás nélkül szívesen látja. 

— Halálozások. Csikkarczfalvi  születésű, 
de az ntóbbi években állandóan Szereda városba 
letelepedett és korcsma üzlettel foglalkozott  Karda 
Lajos hosszas sorvasztó betegség után f.  hó 24-én 
elhalálozott. A közbecsülésben állott polgárnak el-
halálozása annyival inkább részvétet kelte, meny-
nyiben 7 kiskorú árvát hagyott maga után. Te-
metése a városi polgárság és rokonai nagyszámú 
részvéte mellett tóm. kath. szertartás szerint e hó 
2G-án történt meg. — Ugyancsak csíkszeredai 
Csáki Sánder szabó mester, életét másnap, azaz 
e hó 25-én oltotta ki a régóta sorvasztó tündőbaja, 
ki a református  egyház kebelébe tartozván, ennek 
szertartása szerint a helybeli ipartestület tagjainak 
testületileg való részvéte mellett f.  hó 27-én he-
lyeztetett örök nyugalomra. 

— A Gyergyószentmiklósi Dalegylet 
Kricsa Péter karnagy vezénylete alatt 1895. év 
nov. hó 10-én a Laurentzy-féle  nagyteremben fele 
részben a „Szegénytanulókat segélyező egyesület" 
javára, a dalegylet saját díszleteivel, szini előadás, 
zene és szavalattal egybekötött dalestélyt rendez 
a következő műsorral: l . G ö r g e i é j s z a k á j a . 
Drámai jelenet a szabadságharcz idejéből 1 felvo-
násban. Személyek: G ö r g e i Arthur Kalocsai Fe-
rencz; Szabados, inasa Török Jenő; E g y ö r e g 
k o l d u s Strasszer József;  1-ső, 2-ik, 3-ik s z e I-
l e m * * * . 2. B o r ú s a z ég h a t á r a . Rieger 
Gy.-től. Énekli a dalegylet. 3. Ki nem t u d 
f e r b l i z n i . . .  dalegyveleg Serly L.-tól zenekí-
séret mellett énekli Kricsa Kázmér nr. 4. S z ü l e -
t é s e m n a p j á n . Nyizsnyay G.-tól. Énekli a dal-
egylet. 5. S z a v a d a t Bálás András ur által, 
ü. K u r u c z b o r d a l Káldy Gy.-tól, énekli a 
dalegylet. 7. N é p d a l o k . Vonós hármas, előad-
ják Kricsa Lencsike és Leontin k. a. és Kricsa 
Péter ur. 8. L a s s a n, h a l k a n . Induló Kricsa 
Pétertől. Énekli a dalegylet. Kezdete este 8 óra-
kor. A pártoló tagok ezen előadásra tisztelet je-
gyet kapnak. 

— Gyergyó-Tölgyesen f.  hó 15-én volt 
az első polgári házasság. Ferenczi Albert anya 
könyvvezető házasfeleknek  nyilvánította Lukács 
Ádámot és Szóra Trézsit. Tanuk voltak Ferenczi 
István gazdatiszt és Török Antal. A nagy számban 
megjelent érdeklődők a menyasszonyt 13 koroná 
val ajándékozták meg. Ezatán a násznép a tem-
plomba ment. 

— Leégett oltár. A gyergyószárhegyi szent 
Ferenczrend templomában f.  hó 20-án, a mise után 
az égve felejtett  gyertyáktól meggyuladt az oltár 
s mielőtt észrevették volna, leégett; csakis a 
Mária-szobor maradt meg épen. 

— Taplooza halad? Ezen a czimen egy 
komolyan megirt felszólalást  vettünk. A panaszt 
egész terjedelmében nem közölhetjdk, csak annyit 

emlitünk fel  belőle, hogy a panasz éle a községi 
jegyző or azon eljárása ellen iránynl, bogy a köz* 
ségi járvány-kórház helyiségébe, mely azelőtt az 
az olt való műkedvelő-társulat színháza volt, je-
!en!eg a sertéseit szállásolta volna be. Az érzel-
mes panaszból ennyit azért látunk szükségesnek 
felemlíteni,  mert a felszólalás  ilyformán  közérde-
kűnek látszik, a mennyiben ha igaz volna amaz 
állítás, vagy annak bár egy csekély része is, nem 
igen gyönyörű világot vetne a csiktaploczai álla-
pokra. 

— Tüzek. Twploczán folyó  hó 22 én délelőtt 
11 órakor Mihály Antal csűrében eddig ismeretlen 
okból tüz ütött ki, minek folytán  ezen épület ás 
Mihály Lajosnik egy istállója elhamvadt. Hogy a 
tüz tovaterjedése megakadályozható volt, az az 
épületek nedvessége és a teljes szélcsendnek tu-
lajdonítandó. — Gyergyó-Szentmíklóson a IV. tí-
zesben, a község középső részén f.  hó 17-én reg-
gel 7 óra felé  kigyuladt egy istálló, melynek pad-
lásán takarmány volt. Noha a tüz. sűrű épületek 
közt ütött ki, a megelőzd jó eső s a tűzoltók de-
rekas munkája következtében nem terjedhetett to-
vább s csakis az egy istálló égett le. A beszer-
zett tüzoltószerek között ez alkalommal is kitű-
nőnek bizonyult a hydrofor,  mely jó távolságból is 
uagy erővel szívja és önti a vizet. 

— Bő istenáldás. Csikszentmihályi Koncz 
Istvánt az ö szeretett oldalbordája folyó  hó 17-én 
nem igen kellemes meglepetésben részesítette a 
midőn egyszerre 3, teljesen kifejlett  élő gyerme-
ket hozott a világra, még pedig 2 fiút  és 1 leány-
kát. Az egyik liu és a lányka három nap múlva 
elhallak, a megmaradott fiu  pedig annyira egész-
séges és erőteljes, hogy két elhalt testvérének 
eleség-részével is könnyen megbirkózik. 

— Öngyilkosság. K.-jakabfalvi  Szilveszter 
Ignác/. 21 éves szolgalegény, a ki kászonimpéri 
Balázs Simon József  borvizforrás  tulajdonos szol-
gálatában állott, október 8-án a borpatak fejénél 
lévő őrházban felakasztotta  magát. Egyedüli fog-
lalkozása a borvizforrás  örizete volt s hogy mi 
indította az életuntságra, arról sem édes anyja, 
sem gazdája nem tud semmit. 

— A fogházban  is lopott . Simon Ala-
josné ditró-orotvai asszony nagy szenvedélylyel 
'folytatta  a lopást, liba, tyúk, ruha egyaránt szur-
kus kezéhez ragadt. Legutóbb fiatal  íibákon gya-
korolta mesterségét s a csendőrök egy ily lopás 
miatt bekísérték a gyergyószentmiklósi járásbíró-
sághoz. Itt vallatás közben a legjámborabb kép-
pel s legbuzgóbb eskűdözéssel bizonyítgatta, hogy 
ö milyen ártatlan és erkölcsös asszony; még egyéb-
ben sem vétkezett, nemhogy lopott volna; tolvaj 
az egész nemzetségében sem volt. Ártatlan síró 
hangjával még a követ is meglágyította volna, hát 
a bíróét hogyne? mikor neki kőnél lágyabb szive 
van s ott állt, hogy fogságából  kiszabadul, ha ter-
mészete a börtönben is ki nem tör belőle. A fog-
házőr czellájából kikísérvén az asszonyt, ki ekkor 
is sírva mondogatta, hogy ezt a szégyent nem 
tudja elviselni; észrevette, hogy az asszony vas-
tagabb, mint mikor a börtönbe került. Egy-két 
nap alalt ily vastagodás nem érhette természetes 
nton, megkérdezte hát az asszonyt., bogy nem du-
gott-e el valamit maga körül? „Nincs itt semmi, 
— mondá az asszony — csak egy kicsit kövér 
vagyok." De a fogházőr  mégis csak furcsának  ta-
lálta azt a kidudorodott kövérséget s hivatalos 
tapogatás után ott holmi vászonnemüt fedezett  fel. 
Az asszony a mit a fogházában  talált, zsákokat's 
ruhatélét, dereka köré csavart s igy akart haza 
jutni; de épen ezen tette által sült ki a turpis-
sága s nem kerülhette ki a megérdemlett büntetést, 

— A szentis tváni Péter András székely 
n a p t á r ára példányonként 20 kr, s kapható 
I m r e h Sándor kiadónál Marosvásárhelyt az er. 
ref.  kollegioin könyvnyomdájában ; továbbá minden 
erdélyi könyvárus és könyvkötőnél. 

— Hentes és mészáros üzletet nyitott e 
hó 2G-án Gy.-Szentmiklőson P á l l Sándor, a Za-
kariás-féle  házban. Mint szakembert e téren, ki 
sok éven át Kolozsvárt gyakorolta magát, melegen 
ajánljuk a közöuség figyelmébe. 

— Helyben instruktornak ajánlkozik 1—8. 
osztályig bármely tárgyból vagy többől is szolid 
feltételek  mellett. Értekezhetni a „Hsiki Lapok" 
kiadóhivatalánál. 

S z e r k e s z t ő i i z e n e t e l r . 
— Az első polgári házasság. Pókkal egyszerűbb 

dolog az, hogysem megérdemelni, hogy arról akkora részle-
tességgel írjunk. 

— Birtokosság. A Junius 19-iki számunkban megje-
lent dolgokra most már egy cseppet késő visszatérni. Külön-
ben is az ügy nem olyan, melyet hírlapi felszólalással  meg-
lehetne orvosolni, legfennebb  csak mérgesíteni lehetne az ál-
állapotokat. • beküldött czikk különben is teljesen helyi ér-
daktt i nem érdekli a nagy olvasó kOiOniéget 
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K Ö Z Ö M É G K Ö B É B Ő L * . ) 
„Titokzatos betörés" czimü hírünkre a vá-

rosi reudőrkapitány úrtól következő helyreigazítást 
vettük: 

Tekintetes szerkesztő ur! 
Engedje meg, hogy a „Csiki Lapok" legutóbbi 

számiban megjelent „titokzatos betörés" czimü 
hirrel kapcsolatos körülményekből némi felvilágo-
sítással szolgáljak. 

Nem csodálkozom a tudósító nr abbeli eljá-
rása felett,  hogy az illetékes hatósági közegek in-
formácziója  nélkül tette közzé az általa is egy 
kissé rejtélyesnek tnlált szenzácziós hirt, mert hi-
szen a jámborul hivő, kegyesen gondolkozó ember 
akkor, midőn felebaráti  kötelességet teljesít, nem 
szokott mélyebben kutatni; előtte csak egy czél 
lebeg: segiteni a szükségben szenvedőn. 

A titokzatos feltörést  olvasva az ember ön-
kénytelen egy második kiadású Papakosztára gon-
dol, mivel annál laikusabb halandó, a város leg-
látogatottabb utczáján, szép holdvilágos éjjen egy 
a gyakori látogatásnak kitett kávéház közvetlen 
szomszédságában nehezen vállalkozhatott a liosz-
szabb munkát igényIű „feltörésire.  Mivel pedig 
annyira fejlett  igényekkel bíró városnak még nem 
tartjak Csik-Szeredát, hogy oly hirhedt emberek 
keresnék fel:  engedje el tudósiló nr, ha nekem és 
a nyomozó hatóságoknak egész más impresszióink 
vannak a „titokzatos betörésről". 

Köztudomásu, hogy a károsulthoz közel álló 
egyének a „betörésről" nagy hü-hót igyekeztek 
csapni s midőn az illetékes hatóságok a nyomozást 
kellő erélylyel folyamatba  tették, valamely rejtélyes 
megjelenésű egyén emlegetésével akartak a nyo-
mozásnak irányt adni; de midőn ennek daczára 
az eredmény érdekében szükségesnek mutatkozott 
a betörési hely közelében aludt Weis V. órás se-
géd letartóztatása, a károsult Majerovics a teljes 
bizalmát élvező segéd letartóztatásába bele nem 
egyezett, illetve a magán vádra üldözendő cselek-
mények nyomozásánál szükséges nyilatkozatot alá 
nem irta. Ezzel tehát a további nyomozásnak maga 
a káros vágta útját. 

Ezután Majerovics két izben keresett fel  hi-
vatalos helyiségemben azért, hogy én, a hí telezői-
vel való egyezkedést megkönnyítendő, adjak neki 
bizonyítványt a „betörésről", de én a fennebb  jel-
zett körülményre való tekintettel, nem épen hí-
zelgő kommentárak mellett, a kérés teljesítését 
megtagadtam. Erre fordult  ő a hivatali kötelezett-
ség által fogva  nem tartott tudositóhoz, ki az elő-
adott hirt a káros czéljaihoz nélkülözhetetlen mó-
don világgá bocsátá. 

Ezek a való körülmények, miket a város 
tiszta hírneve és a közvélemény figyelmének  he-
lyesebb irányú útra való terelése czéljából szüksé-
gesnek véltem, kommentár nélkül elmondani. 

Csik-Szeredán, 18'Jf>.  okt. 2t>. 
Koaícá  János, 

lkaiiitiuy. 

Köszönjük a rendőrkapitány urnák e felvilá-
gosítását, melyből legalább nyilvánvaló lett, hogy 
Szeredábau az eddigi jó erkölcsök nem lazultak 
s nálunk csakugyan nincsenek valódi betörések. 

(Szerk.) 
*) Az e rovat alatt incgjuicniofccrt  csak a sajtúhatóság 

rinyiban vállal fclclüitw-gei  a szerk. 

g y ó n j ó l t u d o m , h o g y h o n n a n f u j  a 
szél, különben nz „Ellenzék" „megmérgezett borok1 

czimii közleményeiben foglalt  alaptalan rágalmakért 
a sajtó bíróságnál keresek orvoslást. 

Kolozsvártt, 1805. óvi október hó Jó-én. 
Kahan Natan Samu, 
kolozsvári regálé-bérlő. 

Csíki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság. 

A csiki vasutépitkezési és élelmezési rész-
vénytársaság t. részvényeseit ezennel ielhi-
vom, hogy a még befizetetlen  részvénytőké-
ből ujabb 20Vot, azaz rész vény enkint 
10 forintot,  a részvénytársaság pénztárába 
folyó  év november hó 20-ig Nagy Imre 
pénztárnok kezéhez befizetni  szíveskedjenek. 
Vidékiek legczélszerübben posta-utalványon, 
helybeliek pedig naponkint délelőtt 10 és 
12 óra közt a részvény társaság irodájában, 
vagy a pénztárnok lakásán teljesíthetik a 
befizetést. 

Csik-Szcreda, 1895. október 24-én. 
A végrehajtó bizottság határozatából: 

Molnár József, 
1—2 elnök. 

Sz. 3088 — 1895. 1 - 3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság a községi 

képviselő-testületnek 1895. évi október hó 
4-én kelt határozata alapján közhírré teszi, 
hogy Gyergyó-Szentmiklós község a vadá-
szati jogot a község határterületén 1896. 
január 1-től kezdve 6 egymástutáni évekre 
évi 33 frt  50 kv kikiáltási árral az 1883. 
XX. t. ez. 3. § a értelmében 1895. deCZ. 
hó 5-én (1. u. 8 órakor haszonbérbe adja. 

Árverezők kötelesek az árverés meg-
kezdése előtt a kikiáltási árnak 10° o át bá-
natpénzül az árverező bizottság kezéhez le-
tenni. 

Erre vonatkozó egyéb feltételek  a köz-
ség elöljáróságnál hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Községi előljái'óság. 
Gyergyó-Sztmiklóson, 1895. okt. 19-én. 

Jinosi György, Csergő Gyula, 
m. bíró. ni. jegyző. 

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

FO.MUXHATÁlíS CiVEUGYüIUX: 
H O C H S C H I L D ,L A J O S. 

KIADU- ii L.U'TL'I.AJI.'ÜXOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Hí Y I I i T X 15 R.*) 
Nyilatkozat. 

Az „Kllenzék"-ben „meginiirguzutt borok" cziin 
alatti közlemények nieaczáfulásáni  bátor vagyok n 
nagyérdemű közönség tájékozásául ez ügyben illetékes 
helyről nycit 4">!'.>—b'J.'i. sz. hivatalos végzést 
egész terjedelemben ide iktntni, melynek eredetije 
irodámban bármikor, bárki által megtekinthető. 

„Sz. -1510—895 kiig. Mielőtt a kolozsvári 
regálé bérlúség ellen i l«"»H— Hl»'» kiig. szám alatt 
közegészség elleni kihágás mialt folyamatba  tett 
kihágósi ügyben érdemleges határozat hozatnék, a 
bérlöség belközép-utcza 21 sz. alatti jiiczéjében ta-
lált 30 liter, a belküzép-utczu 2 sz, a ház pinczéjé-
beti talált 1*200 liter, valamint a szontegyház-nteza 
2 sz. húz piiiczéjébcn talált s a hérlőség tulajdonát 
képepező üOO liter, összesen tehát 1530 liter vö-
rös bor a hivatalos zárlat alól t'cloUlatik, mivel a 
megejtett orvosi fegyelmezésre  alapított orvosi vé-
lemény szeriut fuehsin  mentesnek és nz emberi él-
vezetre alkalmasunk találtatott. Mir ül ezennel érte-
síttetik. A városi főkapitányságtól.  Kolozsvárt 1805. 
Október 1 l-én (['. H.) Deák l'ál sk. főkapitány." 

E hivatalos bizonylat eléggé tesz tunuxágot az 
„Ellenzékiben megjelent czikk érdemére. Ii n n n-

Csiki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaság-

Arlejtési hirdetés. 
A csíki vasutépitkezési és élelmezési rész-

vénytársaság a Csík-Szentkirályon és Gyimesben 
lévő téglatelephez az 1896. év folyamán  szükséges 
égető fát  ajánlat biztosítása ntján kivánja besze-
rezni. E végből folyó  év deczember l-én délelőtt 
9 érakor lejáré határidővel ezennel árlejtés hir-
dettetik. 

Szükséges a csikszentkirályi és gyimesi tégla 
telepekhez egyenkint 500—500 meteröl fenyflfa. 
Egy meter ül alatt értetik : négy méter hosszú, két 
méter széles és egy méter magas rakás. 

A szükséges famennyiség  biztosítására pá-
lyázhatnak községek, társaságok avagy egyes vál-
lalkozók. Egyesektől elfogadtatik  kisebb mennyi-
ségre is vállalkozás. Husz meterölön alól azonban 
ajánlat figyelembe  nem vétetik. 

A biztosítandó famennyiség  legkésőbb 1896. 
juniui hó l-ig a helyszínére szállítandó. 

A fenn  kitett határidőig pályázni lehet akár 
zárt ajánlatokkal, akár a mondott napon délelőtt 
9 órakor kezdődíileg a részvénytársaság központi 

irodájában tartandó szóbeli nyílt árlejtésen. Mind-
két esetbén az elvállalni szándékolt famennyiség 
minden hosz meteröle után az árlejtés megkezdése 
előtt 10—10 frt  biztosítékul előre leteendő, v«j»y 
a z&rt ajánlathoz csatolandó. 

Kellő biztosítékot nyújtó vállalkozók megfe-
lelő előleget is kaphatnak. 

A részvénytársaság czimére beküldendő zárt 
ajánlatok boritékára kivnl felírandó:  ajánlat 
é g e t ő fa  b i z to s í tá sára . 

Csik Szereda, 1895. október 24-én. 
A végrehajtó bizottság határozatából: 

Molnár József, 
1—2 elnök. 

Hirdetmény. 
Csik-Mindszent község tulajdonát képező Kis-

borda havas éventei ffitermése  az 1896., 97., y-í 
évekre nyilt árverésen 1695. november 3-án ii u. 
2 órakor a község hivatalos házánál ha.szoiii.,-r|ie 
adatik. Felhivatnak mindazok, kik óhajtják ha-
szonbérbe venni, a fent  kitűzött napon a ĥ iyszi-
nén jelenjenek meg. Kikiáltási ár 140 frt,  m<-iynek 
10°/o-át az árverés megkezdésekor kötelesek le-
fizetni. 

Az elöljáróság: 
Csik-Míndszeut, 1895. október lC-án. 

Nagy Dénes, 
3 - 3 biró. 

Magyar jelzálog hitelbank Csikmegyébsn. 
Képviselősége : 

Ifj.  GERINGER FERENCZNÉL 
0-3T.-SZ9X3 tmllslóson.. 

a) Földbirtokra 50 évi törlesztéssel 7> 4O°'0 
évi részletfizetés  mellett. 

b) Ezen évi vészietekben ugy a knm;itnk és 
kezelési, valamint ív tőketörlesztési hányad 
is bennfoglaltatik. 

c) Előleges 6 liavi felmondás  melleit n köl-
csöntőke a kikötött lejárati i»l«> előtt is 
részben vagy egészben vissza fizethető. 

d) Kölcsön kieszközléséhez a következő ok-
mányok szerzendők be: 
1. Hitelesített telekkönyvi kivonat. 
2. Kataszteri birtokiv. 
3. Adókönyv. 

Levélbeni megkeresésekhez 20 kros le-
vélbélyeg melléklendő. 

Hentes és mészáros üzlet-nyitás, 
Van szerencsém Gyergyú-Szcutmiklés 

és vidéke tisztelt közönségének becses tudo-
mására hozni, miszerint Gyergyo-Sztinikl.^en 
a főtéren  a Zakariás-fele  házban, a kor igé-
nyeinek teljesen megtelelő 

HENTES és MÉSZÁROS-ÜZLETET 
állitotlam fel.  Midőn a legjobb iniirWgíl 
husnemtieknek friss  és pontos kiszolgálóival 
a t. közönséget, sok évi szakszerű t;iji;w.ta-
latom alapján biztosítom, egyúttal l ia i"r va-
gyok üzletemben naponta készített inli, 
szafaládé,  disznófősajt,  kolbász, tov; íljlr 
tölt nyelv, sonka stb. czikkeiniet i 
figyelmébe  ajánlani. 

Szíves pártfogást  kérve, maradtam 
szolgálattal 

P Â I I S á m l o r . 
hentes és mészáré-1 -'lT. 

iiis-
í'sea 

Í.ÓS» 

») £ 
tállal a 

rovat alatt megjelentekért semmi fclclimígoi 
Szer*. 

uj lifg es aii ü i r a t M i t ! ! 
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy 

FÉRFI- ÉS NŐI DIYATÜZLETEMET 
Székely-Udvarhelyről Csik-Szeredába a Gál András (mé-
száros) uján épített házába áthelyeztem. 

Szives látogatást kér 
CSIKY LAJOS. 

X>QOO<QiQiOiOtO<OtQtQtOOOtOOCE 
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptnlajdnoa én kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


