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Ceik-Szereda | 
Molnár Jósaef  ügyvéd 

Irodájábu, | 
hová küldendő a lap szellemi 
részét illető minden köz-

lemény. 
ElaUMvatal: 

Qyőrgyjakab Márton 
ktayrkei eakedése, 

ihova ai előfizetési  pénzek éa 
hirdetések kfildeodfik.  I 

CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  ár: 
Bgéfll  évre 
(KOiraidrei félévre  . . Negyedévre 

4 fit. 8 frt. 
2 irt. 
1 frt. 

Hirdetési di jak 
a legolcsAbiian számíttatnak. 
Bélyegdiiirt köldn minden 

I beiktatásnál 30 kr. 

NyÜttéri csikkek 
soronként 20 kréit kBzAl-

^ tetnek. 
ftŜ r 

Megjelenik minden szerdán. FELELŐS SZERKESZTŐ : 
ZMIOLKT-Á-ia J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

A csik somlyói tanitó-képzőról 
Tehát a bizottság ahban állnpodott meg, 

hogy a gymnázium Csik-Szeredába hozás-
aik, a képezde pedig ott maradjon, persze 
kedvezőbb viszonyok között. 

Ezen intézkedés a közérdeket nagy 
mértékben érinti s ezért bár bocsánatot ké-
rünk a magas bizottságtól, épen a közérdek 
szempontjából bírálat alá kell vennünk. 

Hogy a gimnáziummal mi történik, e 
fölött  magasabb érdekek döntenek, minden-
esetre örvendetes, hogy oly helyre kerttl, a 
hol a megyei intelligenczia csoportosulva 
van, mert ez által a tanári kar a nevelés 
he/, segítségül nyeri a társadalmat munká-
jában. 

Épen e gondolatból kiindulva tévedés-
nek kell tartanunk azon intézkedést, mely 
a képezdét továbbra is Somlyon hagyj», sőt 
ezután rosszabb viszonyok között, mert 
egyetlen segítségétől a gimnáziu.ntól is meg-
fosztva,  magára maradva tel|es mértékben 
nélkülözni fogja  azt, a mire egy tanítóképző-
nek szüksége van, a társadalom hatását n 
ezáltal régi hibá|a, hogy a külső, formális 
műveltségre nem igen tudott nevelni nem 
csak megmarad, de még nagy mériékben 
fokozódni  is fog. 

Hogy ilyen intézkedés hallatára a me-
gyei érdekek képviselői tel nem szólalnak, 
azt kell következtetnem, hogy részint sokan 
nem törődnek vele, részint pedig a közvetle-
lenül érdekelteket kivéve, nem elég tájéko-
zott a közönség azon irányelvek tekinteté-
ben, a mit egy tanítóképző képvisel. Ha e 
hitem nem lenne való, akkor bocsánatot ké-
rek, de a fenforgó  körülmények letolása 
után ezen álláspontra kell helyezkedjem, mi-
kor a kérdéshez szólok s ebből kiindulva 
épen ez irányban szándékozom tájékozólag 
eljárni. 

Csikban ahhoz vagyunk szokva, hogy 
a tanitó egyúttal kántor, vagy segéd-kántor 
s igy közvetlenül a nép lelkivilágával kap-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A ayesgest kSaSk  emiékése. 

Ez hát a hely, ez hát a szent tető, 
Hol a szabadság vitt haláltusát, 
Hol egy maroknyi űzött, csonka had 
Titánerővel véde nót, hazát ? I 
Itt a kebel, itt a szent ihletés 
Ugy feldobog  és érez érzetet, 
Melytől a holtak álma csendesül, 
Mely tettre gyújt egy élő nemzetet. 

Az Isten ujja volt I Leverve már 
A szent szabadság lánczba öltözött; 
A fecske,  gólya fészket  nem talál 
Gyermeksikoltás, nőkonynyek között. 
Kossuth Lajos, e harczi óriás, 
V e s z e t t hazáján sir, zokog, szalad, 
A csonka hős honn vérzik, éhezik 
S nincs ápolója, nincs kenyérfalat. 

Csak egy erő, csak egy gát álla még 
Székely szivekből rakva sziklaként, 
Mely e gerinezbe nőve bátorán 
A messze zúgó völgybe béteként. 
A muszka zúg ott, ádáz szolgahad, 
ölés, enyészet irja utait, 
A nóerényt orozva ejti meg, 
A templomokra üszkököt hajit. 

És törve tör Í hegygerinezre fel, 
De áll Tuzson, áll a maroknyi had, 
Az ágyú bőg, a harczi kürt sikolt. 

csolódó egyéniség, sőt tán legfőbb  képen a 
segéd-kántorság és kántorság jön számba, 
tehát azt a fogalmat,  melyet e szóval jelö-
lünk , t a n i t ó" csnk mellékesen, vagy leg-
jobb esetben félig  látjuk. 

Mint ilyen fogalom  a legrégibb idők-
ből származik lefelé  s igy ebben a foga 
lomban mindazon elemek benne vannak, a 
melyeket az idő belérakott s tekintve, liogy 
csak e század közepén is a tanitó eltiinő 
valaki volt, könnyen érthető lesz, liogy a 
tanitó fogalma  Csikban a hol nem önálló-
sult, ma épenséggel nem tiszta és helyes. 

Ez okból nézzük meg mi a tni.itó : 
1. Müveit ember, a ki a tudományok 

elemeiben hivatásánál fogva  tájékozott, és 
külső tár«adaimi érintkezésre a< uri, intelli-
gens társaságokban nemcsak képes, de kö-
teles. 

2. Sznkember, ki olyan ismereteket sa-
játított el, a melyek képesitik, hogy a gyer-
meki lelket helyesen meg közelíteni birja 
mind a tanitás, mind nevelés okából 

3. Hazafias  műveltségű ember, a ki 
magasabb nemzetiségi érdeket szolgál. 

4. Vezetője az alsóbb társadalmi réte-
geknek az erkölcsi, a gazdasági, esetleg a 
politikai élet s r^szb-n vallási élet terén. 

Tehát ha jól meggondoljuk, egyetlen 
igazi képviselője azon nagy eszméknek, a 
melyeken a mai társadalom felépül  s elő-
hírnöke a közel jövő társadalmának. Én pri-
vátim megvagyok győződve, hogy a tanitó 
csak akkor éri el igazi hivatását, mikor a 
szoczializmus (jól figyeljünk  a tiszta, helyes 
szoczializnius) némely elvei, melyek a tár-
sadalmi jólétet foglalják  magukbau, meg-
valósulnak vagy valósulni kezdenek A míg 
a társadalmi jólét nem elv, addig nincs a 
tanitó ? 

A milyennek ama négy pontban jelez-
tük, olyannak kell lenni a tanítóról alko-
tott helyes fogalomnak  s ha még a tanitó 
neui is ütné meg ezt a mértéket, épen a 

k föld  remeg, a lárma égbe hat. 
Fegyverre székely! Kard, ki kardra most! 
A hős a hegyről e szót zengi le, 
Ma meghalunk, ma Spárta mi vagyunk 
És e hely lesz az uj Thermopile! 

Es harcz emészt, vad, mint a sorsharag, 
Mint óczeán, ha szikla gátra tör, 
A hegy megindul: jaj, nyögés, halál, 
Az iszonyat maga holttá gyötör 
Piros patakba foly  a honfi  vér 
Piros patakba ful  ezer kozák, 
S halál nyögés közt, vad szitkok között 
Nemünket és önsorsuk átkozák. 

Mi ád erőt, hogy a kőszáli sas 
Megvédje fészkét  mig egy tolla tart? 
Mi ád erőt, hogy emberáradat 
Megtörni nem tud székelyt és magyart? 
E szent hazának földje,  halmai, 
A délibáb, a Tátra szülte ineg 
Ezt az erős, ezt a vitézi fajt, 
Mely győzni, halni tud, de nem remeg. 

Hiába mind! A sziv legyen aczél, 
A kar legyen lesújtó égi laug, — 
Leonidás elvérezik, de győz, 
Győz Ephialtes, a ezudar, bitang. 
Ha árulás, csel ügyed meglopá, 
Ha sors, ha Isten, minden ellened, 
Herostratest megőrzi a mese, 
Neked buknod kell, győzni nem lehet. 

Nem gyózhetél te ősi szittyafaj 
Bitang, hazátlan áruló miatt; 

társadalom kötelessége mindent elkövetni, 
hogy a felé  törekedjék. 

Nem sokat kell bizonykodni annak el-
ismertetésére, hogy Osik-Somlyón olyan ta-
nítót nevelni, merő lehetetlenség. A ki va-
laha iskolába járt, emlékszik, hogy a mit a 
tanítótól az előadásokon hallott, azok nagy 
részben elpárologtak, csak hatásuk az elme-
működésre maradt meg. de az ismeret el-
tűnt, ha újra nem tanulta. Ámde a hatás is 
lassankint, ujabb hatásokra elkopik, kivész 
az elméből Mutatja ezt az a körülmény, 
hogy nagyon müveit ember is elközönsége-
sedik egy elzárt faluban.  Mennyivel inkább 
vész el a tanultaknak az elmeműködésre 
való hatása akkor, ha az ifjú  miheiyt az 
osztályból kilép, azonnal milveletleu, tanú 
latian emberek társaságába jut. A társaság 
letörli róla azt a csekélykét is, a mit egy 
ember, vagy tíz ember adott neki a tanórák 
alatt. A tudományok elemei is csak ugy le-
hetnek vérré, hússá bennünk, ha azokat az 
élet belénk erőszakolja s hatásuk a finomult 
észjárás szintén csak akkor marad meg, ha 
alkalmunk van gyakorolni. 

A/< Istenért, mondja meg nekem akárki, 
lehetséges lesz ez Somlyón akkor, ha még a 
«rimna/iumot is elviszik a szegény tanító-
jelöltek közeléből ? 

Ks a társadalmi műveltség, a mit semmi 
sem adhat, csak a társaság, honnan fog  elő-
állani. Erről a jelen esetben ne is beszél-
jünk. Tanitóvá nem lesz a gazdag, az elő-
kelő, társadalmilag finomult  ember, de azzá 
lesz a falusi,  földmives,  teljesen formai  mű-
veltség nélkül élő ifju.  Mi lesz ezekből Csík-
Somlyón? Talán kérdezni is kegyetlenség, 
de mit tegyünk, a kötelesség mindenkor, 
még ha hatásos Ítéletről van szó, akkor is. 

A szakműveltségben, akármiféle  foglal-
kozásról legyen szó, a fő  a gyakorlat. A 
festőnek  ecset kell, a zeneművésznek zon-
gora, hegedű stb. kell, a csizmadiának kap-
tafa  és ár kell, a tanítónak gyermekre van 
szüksége, hogy lelket lásson, lelket érintsen, 

Eladva kardod, véred, mindened, 
A szörnyű áradat visz, űz, ragad. 
Nem gyózhetél, de tetted fenn  marad 
És él neved időtlen évekig, 
Mig itt az echo székelyszóra kél, 
A mig csak e hegy éggel mérkezik. 

A hir aranyos szárnya hordja szét 
Kiuek végsorsa becsület vala, — 
A dajka róla sző himes mesét, 
A pásztoroknak róla zeng dala. 
Fegyverbecsület, székelybüszkeség, 
Világító nap a derült égen, 
Jöhet ború, jöhet véráradat, 
Hozzád méltatlan e faj  nem leszen. 

És te hegy és te zöldeló virány. 
Őrizd örökre, a hős csontokat, 
Hogy béke, áldás, nyugalom között 
Pihenjenek szép, szende álmokat. 
S te Isten, a ki fenn  uralkodol, 
Bocsásd e népre jobb jövő korát, 
Adj houszerelmet, adj aczél szivet, 
Hogy élve, halva áldjuk a hazát I 

Bálinth  György. 

f  Földes József. 
1842—1897. 

A csiksomlyói róm. katholikus kántortanító 
képezde igazgstótanára, folyó  év jnlius hó 24-én 
elhunyt. 1842-ben Nagy-Megyerben (Komáromme-
eye) született. Iskoláit Győrött befejezve,  a nép-
nevelés terére lépett, kántortanítóvá lett s mint 
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lelket mozgasson. Ámde a lelkivilág a tár-
sadalom különböző rétegeiben szörnyen kü-
lönböző, mert másképen nyilvánul a lelki 
élet, az arisztokrata kisasszonynál és más 
ként nyilvánul a falusi  mezitlábos utczagye-
reknél. 

A csiksomlyói tanító képző oly társa-
dalmi viszonyok között lesz elhelyezve, 
hogy az ifjúnak  fogalma  sem lehet a kü-
lönböző társadalmi viszonyok között nyil-
vánuló különböző lelki állapotokról, 6 min-
den gyermekben a roppant egyszerű neve-
lésű falusi  gyermekei látja, s ha erre nekem 
azt vetik ellen, hogy hiszen ilyeneket fog 
tanitni, minek lásson mást, kettővel felelek: 

1. Nem egészen áll, hogy csak ilyene-
ket fog  tanitani. 

2. Föltéve, hogy az első pont nem 
állna, de ott van azon szükségesség, hogy 
tanitó emelje növendékeinek lelki világát, 
hanem milyenné emelje, ha magasabbat so-
ha sem látott s aztán a szakembernek nem 
csak azt kell ismernie a mire okvetlen szük-
sége lesz, hanem azt is a mire lehet, de 
olyan ismeretre is szüksége van, a mely 
szintésisre képesiti. 

Azt pedig tagadni nem lehet, hogy a 
városi életben nyilvánulnak a legintenzívebb 
módon a társadalmat mozgató erők, s a ki 
társadalom vezetésre készül, annak ezen erő-
ket ismernie kell. Tehát látjuk, hogy Som-
lyón teljes lehetetlenség a tanitó fogalmát 
megtestesíteni, erre Csikszereda is gyönge, 
de mégis már valatui s a jövőben még in-
kább alkalmas lesz. 

Most pedig pár szóval a helyi viszo-
nyok szempontjából kivánnám a kérdést 
megvilágitani. 

Egyetlen valamire való városnak Csik-
Szereda készül megyénkben s ezt tüdjuk, 
hogy a megyei vezetőség minden módon 
előmozdítani igyekezik, tehát egy kicsit 
hatna a város fejlődésére  egy tanítóképző 
is, ha azt teljesen kifejtenék,  mert ez egy 
nagy tanári kart 100 — 150 tanulót és egyéb 
dolgokat hozna magával. 1 

A katonai reáliskola némileg kedvező 
fogadtatásban  s a mi fő  a jókora segély 
kilátásában részesült, holott megyei életünkre 
egy katonai iskola valóban 9emrai, egy jól 
kezelt tanítóképző pedig kenyéradó intéz-
mény a székely ifjak  számára, áldás nem-
zeti életünkre, mert a képezdei fiuk,  a mint 
mi ezt megmutattuk legfőbb  képezői a ma-
gyarosításnak. 

Paal Ferencz kolozsvári képezdei igaz-
gató egyszer igy szólott „küldjön székely 
fiukat  növendéknek hozzánk, jobb mintha 
Oláhországba mennek napszámba". — Ez a 
tréfa  egy program a székelyföld  számára. 

A kivándorlást ilyen intézményekkel 
lehet jól ellensúlyozni. 

Ezekre alapítva nem leszek tán igaz-
ságtalan és igaz mondásom tán nem sérti 
meg a nemes intézőket, hogy a képezde 
sorsáról történt intézkedés hibás, és csekély 
anyagi előnyért nagy jelentőségű elvi szem-
pontok áldoztattak fel.  Messze vagyok szü-
lőlöldemtől s igy az itt folyó  munkásságban 
részt nem vehetek, mert ha vehetnék fárad-
ságot nem ismerve törekedném, hogy min-
den a felismert  helyes elvek alapján halad-
jon, de mint távollevő s igazán nem érde-
kelt, ajánlom azon intézkedéseknek megvál-
toztatását, mint olyat, a mely közvetlenül 
érinti megyénk fejlődését,  de mélyen bele 
vág a nemzeti élet jövőjébe is. 

Csikszereda pedig tanuljon Sepsiszent-
györgytől, a mely város fáradhatatlan  a 
kultur intézményeknek összecsoportositá-
sában. 

Kóródy  Miklós, 
polg. isk. tanár. 

= Felhivás az autonómiai választá-
sok Ügyében. Mint a gyergyó- felcsiki  választó-ke-
rület központi bizottságnak elnöke, felkérem  az egyes 
plébániai bizottságok elnökeit, hogy a bol a válasz-
tások még keresztül vive nincsenek azoknak meg-
ejtésére a határnapot annak szem előtt tartásával 
méltóztassanak kitűzni, hogy a választási jegyzököny-
vek folyó  augusztus hó '25-ig bezárólag hozzám Csík 

vényczikkben előirt köztisztviselői minősítés szem-
pontjából a középiskolákkal egyenrangúaknak lei 
kintendő tanintézetek közzé a flamei  tengerészet 
akadémia is felvétetett. 

Benedek Ferencz tekerőpataki lakós az el-
lsne odavaló Baricz Anna által cselédbér megfize-
tés iránt indított keresetben hozott két egybe-
hangzó határozat megváltoztatásáért beadott fe-
lebbezésével eln'asittatott. 

Kászonjakabfalva  község elöljárósága által 
az odavaló Baka Antal kántortanító részére se-
gédtanítói teendők végzéséért megállapított 533 frt 
92 kr követelés végrehajtás ntjáni kifizetését  el-
rendelő végzés ellen beadott felfolyamodás  figye-
lembe nem vétetett. 

A polgári községi iskolaszékek számára ki-
adott miniszteri ntasitás szerint a községi tanítók 
egyike az iskolaszéknek hivatalbél tagja lévén, 
minthogy Csik-Szentmiklóson a meglévő két tanitó 
közül egyik, nevezetesen Kovács Mózes 6 év óta 
gyakorolja tagsági jogát, Lázár Ferencz s társai 
odavaló lakósok az iránt folyamodtak  a közig, bi-
zottsághoz, hogy eme jog gyakorlását ruházza át 
felváltva  a másik tanitó Kovács Antalra. 

A bizottság ezen kérdésben a két tanitó kö-
zül egyiknek megválasztását a képviselőtestülethez 
utalta, minthogy ott, hol több tanitó van, a vá-
lasztást maguk közül ezek lévén hivatva megej-
teni, de mert a két tanitó egymás között nem vá-
laszthat, más expedienst a választásra nézve a bi-
zottság nem állapithatott meg. 

Gyergyó- Alfalu  község elöljáróságának köz-
ségi menedékházak felállítása  iránti kérése a költ-
ségeknek az állampénztárból való folyósítása  vé-
get ajánlólag vallás- és közoktatási miniszter úr-
hoz fölterjesztetni  h&tároztatott. 

Csik-Szentmárton -Csekefalva  községek ha-
tárában a törvényhatósági uton keresztül folyó  Fi-Somlyóra beküldhetők legyenek, minthogy a köz-

ponti bizottság a választások összeszámítását aug.-26-án sák vizére egy három méter nyilásu hídnak 1090 
d. e. 8 órakor fogja  eszközölni. A később erkezó 
jegyzőkönyvekben foglalt  szavazatok tehát számí-
tásba nem jöhetnek. Pá l O á b o r. 

A m e g y e i k S z i g a z i ; a t f t « i  b i z o U s á g 
i i l éNérf i l . 

C s.-S z e re d a, ang. 9. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága havi 

rendes közgyűlését Mikó Bálint főispán  ur elnök-
lete alatt ma tartotta meg, melyen a tagok egy-
kettő kivételével jelen voltak. 

Az ülés megnyitása alkalmával elnöklő főis-
pán nr bejelentette, hogy az ügy sürgősségénél 
fogva  időkőzben a bizottság kebeléből a székely-
vasutak építéséhez szükséges területek kisajátítá-
sáért Csatószeg. Madéfalva  és Szentmihály közsé-
gek területén foganatosítandó  eljáráshoz a me-
gyei főjegyző  elnöklete alatt Böjthy Endre és Fejér 
Antal bizottsági tagokat, továbbá Bartalis Ágost 
megyei aljegyzőt küldötte ki, mit a bizottság he-
lyeslőleg vett tudomásul. 

Az ezután felolvasott  szakelőadó jelenté-
sek nevezetesebb mozzauatokat nem tartalmazván, 
a folyó  ügyekből megemlítjük a következőket: 

A magyar államvasutak igazgatóságának azon 
leirata, bogy kereskedelmi miniszter ur a közigaz-
gatási részére féláru  arczképes vasúti jegyek ki-
állítását engedélyezte, tudomásul vétetett s erről 
az érdekeltek értesítése elhatároztatott. 

Kihirdettetni határoztatott belügyminiszter 
urnák abbéli leirata, bogy az 1883. évi I-ső tör 

frt  85 krt tevő költségösszeggel való felépítése 
határozatul kimondatott. 

Nebány. más jelentéktelenebb ügy elintézése 
után a gyűlés d. e. 11 órakor véget ért. 

ilyen Magyar-Sókon Nyitramegyében, szép sikerrel 
4 éven át működött. Ekkor a nemzet szerén nap-
számosát, ki ugy a népoktatásban, mint irodalmi 
munkásságban feltűnt  egyaránt, Fogarassy Mihály 
a csiksomlyói képezdén megüresedett pedagogai 
tanszékre hivta meg. A magas figyelmet  megkö-
szönve, kész volt elhagyni szülőföldjét,  kedves 
véreit, csakhogy honfikeblének  legszentebb áldo-
zatát a haza oltárára annál nagyobb mérvben rak-
hassa le. Kész volt hazánk mondhatnók legnyuga-
tibb részéről, annak legkeletibb, bérezés vidékére, 
a kis Erdélybe, a messzetávolba Csiksomlyóra 
jőni, hogy azután már nem a nemzet gyönge cse-
metéibe oltsa be a bonszerelem nagyteltekre he-
vítő szent érzelmeit, hanem, hogy a hazaszerető 
székely testvérnép ifjaiból  képezhessen népnevelő 
ket, kik majd a magyar nemzet művelődésének 
nagyságának, gazdagságának, jólétének, szóval 
boldogságának megteremtéséhez segédkezet nyújt-
sanak. Mint öt éves tanár helyettest csakhamar 
egy év után rendes igazgató tanárává emelte őt a 
magas kegy. Alatta a csiksomlyói képezde beléle-
tében egy valóban uj korszak vette kezdetet. Az 
eddig 9 osztályú képezdén a harmadik osztály 
megnyittatott, s növendékek részére az intézet 
konviktosml kapcsoltatott össze, mi által a ritka 
kedvező feltételek  következtében lehetővé vált. 
hogy a székely ifjak  cs-kély anyagi áldozat mel-
lett kántortanítókká képeztethessenek. 

Különösen a népoktatásnak szánt irodalmi 
munkásságának termékei közül: egy "Abcu-s 
könyve és egy „írva Olvasás" czimü munkája a 
többek között elismerő figyelmet  keltettek. „Direk 
tori gyönyörűségek" tréfás  monologja jókedvű hu-
moráról tanúskodik. 

Tanárkodásának első éveiben, 1874. augusz-
tus 8-án — állítólag — másodszor nősült meg. 
E házasságából két gyermeke származott. De rö-
vid ideig, 10 évig tartó boldog házasságát s ennek 
örömeit a halál angyala kegyetlenül megzavarta. 
5 gyermekéi s nejét egymás ntán vesztette el s 
magának a munkás tanárnak férfierejét  is megtá-
madta a súlyos csapások folytán  a sorvasztó kór, 
mely ezentúl lassan ölő méregként pusztította éle-
tét. S bogy önmagának és két árvájának legyes 
vigasztaló gyámola 1894-ben Qjra nősült, de min-
den ápolás daczára sem volt képes többé a sor-
vadást romboló munkájában feltartóztatni,  ágyhoz 
szegezte az őt s csaknem félévig  tartó súlyosabb 
szenvedés ulán életének 56-ik évében kioltá életét. 
A népnevelésnek 28 éven át szolgált, mint igaz-
gatótanár a képezdén 19 éven keresztül működött. 
Halálát, mely nem jött váratlanul bű neje, szül. 
Albert Karolina, Földes Zoltán fia,  Földes Anna 
leánya és Dobos Ferencz mostohafia,  ezen felül 
nagyszáma rokon, tanártársai, hálás tanítványai és 
jóbarátai fájlalják.  Lngyen béke porai felett. 

K.  G. 

Az erdélyi kárpátegylet csikmegyei 
osztályának megalakítása. 

A József  Ágost főherczeg  ó fensége  védnök-
sége alatt fennálló  erdélyi kárpát-egylet, melynek 
legfőbb  czélja : megnyitani Erdélyt a turistaságnak, 
s feltárni  azokat a páratlan szépségű helyeket a 
külföld  előtt, melyek belhegyeinkben és fürdőink-
ben kínálkoznak, vármegyénk területén is egyik 
osztályát megalakítani szándékozván, ezen mozga-
lom ügyvivőjéül Bartalis Ágost megyei aljegyzőt 
bizta meg. 

Gzen megbízatás folytán  Bartalis ur az ügyet 
jóakarattal és lelkesedéssel felkarolni  óhajtván, va-
lamennyi község elöljáróságához tagok gyűjtése vé-
gett felhívást  bocsátott ki ezen a vármegyénket köz-
gazdasági és kulturai tekintetben szorosan érdeklő 
czél megvalósithatása szempontjából. Hogy mennyire 
fontos  egy osztálynak megyénkben való megalakí-
tása, az bővebb indokolást nem kiván, mert könnyen 
felfoghatók  azon előnyök, melyek a természeti szép-
ségekben más vidékek felett  annyira kimagasló 
Csikmegye gy inyörü vidékeinek, világhírű fürdőinek 
és páratlan savanya vizeinek a szórakozást kereső 
idegen közönséggel való megismertetése és hozzá-
férhetőkké  tételével kínálkoznak. 

Közlekedési ügyünk a fejlődés  stádiumában 
van, s reményünk lehet arra, bogy annak tökéletes-
bülésével s főként  a merész alkotású gyime sí vonal 
megnyíltával az idegen népbuilámzás mind nagyobb 
mérveket ölt. Szervezkednünk kell tehát azoknak a 
segédeszközöknek a megteremtésére, melyek lehe-
tővé teszik, a természet minden szépségével ellátott 
belhegyeink megközelithetéséhez szükséges utak ki-
építését járhatóvá tételét s néhol menedékházak 
felépítését,  melyekben az idő viszontagságai köze-
pett is a fáradt  turista védő- éa pihenő helyet ta-
láljon. Ez áldozat mit tőlünk a nemes ozél megkö-
vetel nem áll arányban azon kedvezményekkel, me-
lyeket az egyesület tagjainak nyújt, midőn az évi 
rendes 3 frt  tagsági díjjal szemben ingyen küldi 
meg az .Erdély" czimmel megindított honismertető 
fényes  kiállítású, illusztrált lapját, ingyen küldi meg 
vállalatszerű kiadváuyait, kedvezményeket ad a cso-
portos vasúti utazásoknál, s as erdélyréasi fürdők-
ben való tartózkodásoknál. 

Melegen ajánljuk tehát az ügy felkarolását 
vármegyénk minden jó és nemes ozél előmozdítása 
iránt érdekkel viseltető lakosságának s főként  as 
inteligensebb közönségnek figyelmébe  acon kijelen-
téssel, bogy aláírásokat a lapunk kiadóhivatalában 
rendelkezésre álló iven a magunk réssérM is kész-
séggel elfogadunk. 



Augusztus I K I L A P O K 3 . m. 

Az erdélyi katholikus statusgyülós. 
Jósika Samu báró miniszter Majlátli Gusztáv 

gróf  püspök elnöklésével augusztus 10-én folyt  le 
az erdélyi katholikus státus gyűlése, a mélyet az uj 
erdélyi püspök hosszabb politikai tartalmú beszéddel 
nyitott meg. 

A gyűlés végét izgalmas jelenet tette érdekessé. 
Majláth gróf  püspök, mielőtt berekesztette volna a 
gyűlést, fölemiitette,  hogy elótte a gyűlés egyik 
előkelő tagja Györffy  Gyula dr. ellen azt a 
vádat emelték, hogy Györfiy  tagja egyik budapesti 
szabadkőműves testületnek, a Korvin-páholynak. Ezt 
fölemlitve  a püspök alkalmat kiván adni Györffynek, 
hogy a vád alól tisztázza magát. (Nagy Mozgás). 

GyörfTy  Gyula szólani kiván. 
Sándor László fóispán  mielőtt GyörfTy  fölszó-

lalna, siet megjegyezni, bogy az ilyen természetű 
iigyek voltaképeo nem a közgyűlés elé valók. Ki-
vételesen hallgassák most meg GyörfTy  feleletét,  de 
ki kell fejesni,  hogy ez az eset preczedensül nem 
szolgálhat. (Élénk helyeslés). 

GyörfTy  Gyula egyéni és cselekvési szabadsá-
gát teljesen érinthetetlenségében kivánja fönntartani 
és csak ennek előrebocsátása után ád magyarázatot 
a felvetett  kérdésre. Kijelenti, hogy nem volt sza-
bad kőműves, ma sem az, bogy lesz-e valaha azt 
nem tudja. (Majláth gróf  tiltakozólag int. Kéri vá-
laszának tudobiásul vételét. (Helyeslés.) 

Majláth gróf  püspök megjegyezve, hogy ennek 
a személyes ügynek a tárgyalása a jövóben precze-
dens lehet, indítványozza, hogy a státusgyűlésnek 
és főleg  az igazgatótanácsnak ne lehessen tagja, 
a ki szabadkőműves. 

A közgyűlés hozzájárul az indítványhoz és 
Györffy  javaslatára melegen üdvözli az uj püspököt. 

A statusgyülés részletes lefolyása  ez volt. 
Majláth gróf  püspök mindenekelőtt elődjét és 

annak érdemeit meleg és kegyeletes hangon mél-
tatta, indítványozva, hogy érdemeit jegyzőkönyvbe 
foglalják.  Áttérvén az autonómiai mozgalomra, jogo-
snltnak jelentette ki azt azért is, hogy a többi fe-
lekezettől szabadságban és önállóságban a katóliku-
sok ne maradjanak el; mert az államtól az egyház-
politikai gyászos idő óta nem várhatnak semmit; 
és végre, hogy a katolikus hivek közömbösségének 
vége szakadjon. 

Az autonómiát Erdélyre nézve is kívánatosnak 
tartja. Mint minden mű kezdetben, ez is tökéletlen, 
de azért azt hiszi, hogy az autonomia a püspöknek 
aa alapítványok kezelésében, az iskolák felügyeleti 
gyakorlásában segítségére lesz. A közgyűlést ezzel 
megnyitja. 

Jósika Samu báró elnök a püspök beszéde 
után indítványozza, bogy a pápának, mint rondeseu, 
üdvözlő táviratot küldjenek. A javaslatot elfogadták. 

Ezután Pál István kanonok fölolvasta  az igaz-
gató tanácsnak az autonómiára vonatkozó, részlete-
sen megokolt javaslatát, mely négy pontból áll. 

Az első azt kivánja, mondja ki a statusgyü-
lés, hogy sérelmesnek tartja, bogy a magyarországi 
katholikus egyház autonómiáját szervező gyűlésbe a 
képviselők választását az erdélyi egyházmegyében 
is aa 1896. évi október 25-én jóváhagyott válasz-
tási módozat szerint rendelték el, holott az erdélyi 
egyháznak a státusgyülésből van joga képviselőket 
kiküldeni. A második pontban nem tesznek kifogást 
az ellen, hogy az egyházmegye a kongresszuson 
képviselve legyen. Ebből azonban a státusnak ön-
kormányzati jogkörére és törvényes önállóságára 
nézve semminemű következtetést nem osak meg 
nem engednek, de ragaszkodnak ama jogukhoz, 
hogy a státusnak tagjait és azok egyetemét képvi-
selni törvényesen és kizárólag csupán az önkor-
mányzatilag szervezett státus van hivatva. A kon-
gresszus határozatait csak akkor tartják érvényes-
nek, ba a státus is elfogadja. 

A harmadik pontban kimondják, hogy eddigi 
autonómiájukhoz ragaszkodnak s csak ennek meg-
csorbítása nélkül csatlakoznak a magyarországi auto-
nómiához. Az utolsó pontban kijelentik, hogy állás-
pontjukat a herczegprimás utján adják a kongresz-
sxus tudtára. 

Az igazgatótanács propozicziója után Jósika 
Samu báró elnök utalva arra, hogy e fontos  ügy-
ben lehetőleg egyhangú határozat legyen, indítvá-
nyozza, hogy a közgyűlés értekezletté alakuljon át. 
A zártkörű értekezlet egész délelőtt tartott A köz-
gyűlés újból megnyílván, egyhangúlag elfogadták 
az igazgatótanács előterjesztését s vele egyúttal a 
hercsegprimáshoz intézett föliratot.  Ezzel a gyűlés 
véget ért 

Majláth püspök melegen megköszönte Jósika 
bárónak, hogy a távolból idefáradt  A közgyűlés a 
két elnök éltetésével véget ért. A püspök a státus-
gyűlés tagjainak tiszteletére bankettet adott. 

K Ü L O K F É L É K . 
Törvényhatósági közgyűlés. Értesülé-

sünk szerint a vármegye törvényhatósága jelen hó 
30 An közgyűlést tart and, mely iránt a gyermeke-
ket neveltető szülök viseltetnek nagyobb érdeklő-
déssel, minthogy a megye közönsége álul a jövő 
tanévre előirányzott ösztöndíjak és segélypénzek 
felosztása  eme gyűlésen fog  megtörténni. A köz-
gyűlési tárgyak előkészítésére hivatott 30 tagn 
állandó választmány augusztus 21-én tart ülést 

— Nagyboldogasszony ünnepe. E hó 
15-én azaz Mária menybemenetelétiek ttnnepén 
nagyszámú ájtAtos közönség jött össze Csiksomlyón 
a szent Ferenczredi szerzet nagy templomába. 
Alkalmi szónoklatot Kovács Gergely rendi áldozár 
tartotta a Mária iránti tiszteletről, inely hazafias 
és mély vallásos érzülettől áthatott tartalmánál 
fogva  nagy benyomást gyakorolt a közönségre. Az 
isteni szent misét P. Sárosi Egyed tartotta. 

— Autonomia választás. Gyergyó Szent-
Miklóson az autonómiai képviselő választás f.  hó 
15-én folyt  le, s kivétel nélkül Györffy  Gyula dr. 
országgyűlési képviselőre szavaztak. 

— Köllő Miklós szobrász székely 
volta. A következő sorokat kaptuk : Tekintetes 
Szerkesztő nr I A Magyar Állam f.  évi 174-ik 
száma első oldalán a „Blaskovics Ferencz az anti-
szemitizmusról" czimfl  czikk utólsó kibekezdésében, 
czikki-ó ur, vagy tévedés vagy rosszakaratból, 
egy oly hamis birt hoz az olvasó közönség és en-
nek alapján az ország tudomására, a melyet én, 
mint csikmegyei székely honpolgár és plébánosa 
Köllő Miklós szobrász ur szülőfalujának,  a mulasz-
tás bűne érzete nélkül elhallgatni nem tudok. A 
nevezett czikkben ugyanis ez áll. De hogy a ke-
resztények mennyire türelmesek a zsidók iránt, 
fel  hozunk egy példát. Az uj szent István bazilika 
számára Szent Istvánnak és Szent Lászlónak szob-
rát megrendelés -- és nem pályázat folytán  — 
Köllő Miklós zsidó szobrászszal készíttetik, kit 
csak minap ünnepelt az egyik felekezeti  zsidó 
njság, nagy művészi tudásának jeléül hozván *'el, 
hogy még Szent István és Szent László szobrát 
is vele készíttetik." Hogy Köllő Miklós szobrász 
nem zsidó, hanem Csikmegye, Gyergyócsomafalva 
tősgyökeres nemes székely huszár család kimagasló 
szülöttje, ha ezt hosszasan bizonyítanám, mig egy-
felől  egy vagy több vármegye és az ország igen 
sok lakósa előtt, kik Köllö Miklós urat születé-
sére nézve ismerik, nevetségessé válnám: addig 
mástelől sérteném Gyergyócsomafalván  a plébánia 
kezdetén megkezdett anyakönyvben előforduló  s 
igy 1730-tól s természetesen az előtt is biztosan 
itt élő s e mellett az egész Gyergyóban igen sok 
helyt mai napig létező nemes székely huszár Köllő 
családokat, de sérteném Köllö Miklós szobrász 
urat, a ki nem csak nem tagadta meg székely 
keresztény származását, hanem annak minden al-
kalommal tettek és szavakban magas kifejezést  is 
adott. Én is .keresztény" plébános vagyok s igy 
tudom, bogy milyen- türelmesek a keresztények a 
nem keresztényekkel szemben, de annyi türelmem 
mégsem vala, hogy ezt a tévedést keresztény fe-
lebarátommal szemben helyreigazítás nélkül eltud 
tam volna tűrni. Tiszteljük az embert, de tévedé-
seit, s esetleg rossz szándékú félreértéseit  helyre 
igazítani vagy feddeni  szintén keresztény köteles-
ségünk. Gyergyó-Csomafalva,  1897. augusztus 6. 
Balló János plébános. 

— Vadászmulatság. Lapunk mult számá-
ban közölve volt, hogy a zsögödi fürdőn  folyó  hó 
16-én vadász mulatság lesz. Közönség szép szám-
mal is gyűlt össze délután a fürdőre,  de a vadá-
szoknak birét sem látta. Azonban ha vadászok 
nem voltak is, de a mulatság még is megvolt, 
mert estefelé  az összeverődött fiatalság  tánczra 
perdült s tartott a táncz éjfélig  a medve bőrére. 
A közönség tehát nem lőtt bakkot. 

— A nyergesi honvédemlékre a csík-
szeredai nők nevében helyezett koszorú költségei-
hez hozzájárultak : Madár Mihályné, Nagy Imréné, 
László Gézáné, Molnár Leontin, Élthes Jakalmé, 
Gecző Béláné, Benedek Istvánné, özv. Lárencz 
Albert né, Dr. Nagy Ferenczné, Csipkés Árpádné, 
Özv. Henter Jánosné, Özv. Sándor Lászlóné, Ki-
kindai Gyuláné, Pap Domokosné, Gyártás Emma, 
Lázár Domokosné, Györifj  Ignáczué 50—50 kr. 
Dr. Filep Sándorné, Mihály Ferenczné, Gyárfás 
Lászlóné, Nagy Sándorné, Becze Antalné 1 — 1 frt. 
Pausné Mikó Ilka 1 frt  50 kr. Összesen 15 frt 
gyűlt be a koszorú költségeire. A koszorút Mihály 
Ferenczné — ki a gyűjtést is eszközölte — Nagy 
Sándorné és Pap Domososné vásárolták és állíttat-
ták össze. Györgyjakab Márton ur — tekintettel 
a hazafias  czélra — a szalag feliratának  nyom-
tatási költségét 1 frttal  olcsóbban számította. A 
szíves adakozóknak köszönetet mond a gyűjtő. 

— Távírda Csik-Szentmártonon. Egy 
régóta érzeti hiány lett pótolva Szentmártonon, 
hol szolgabiróság és járásbíróság van. A postahi-
vatalhoz távírda is rendszeresítetett s legközelebb 
már meg is fog  nyittatni. 

— Az élelmezési társaság árverésének 
utójátéka. A csíki vasút építkezési s élelmezési 
részvénytársaság tulajdonát ké ezö téglatelep el-
árverezésekor az érverezési teltételek be nem tar-
tása miatt összeszólalkoztak Gál József  takarék-
pénztári igazgató és Szász Károly csikszentkirályi 
orvos, minek következménye lett, hogy Gál József 
Szász Károly ellen büntető feljelentést  tett A 
csíkszenmártoni kir. járásbíróság a folyó  hó 12-én 
megtartott tárgyaláson á Gál József  sérelmére el-
követett rágalmazás és bec-flletsértés  vétségében 
Szász Károlyt vétkesnek kimondotta s ezért 50 
frt  fő  s 10-10 frt  mellékbüntetésre ítélte, a mely 

behajthatatlanság esetén 14 napi fogházra  lesz 
átváltoztatandó. Panaszos az Ítéletben megnyugo-
dott, vádlott fellebbezést  jelentett be. 

— A gyergyói róm. kath tanitó-egye-
sület évnegyedes rendes közgyűlését f.  évi aug. 
bó -24-11 d. e. 9 órától kezdődőleg Borszéken fogja 
megtartani, melyre a t. tag urakat és tanügy ba-
rátokat tisztelettel meghívják. Tárgysorozat: 1. 
Szent-mise Hallgatás. 2. elnöki megnyitó beszéd. 

> 3. A mult ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 4. 
Jelentéstétel az egyesület választmányának f  évi 
május 8-án tartott üléséről. 5. A nagyméltósága 
vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák az egye-
sületi élet fejlesztése  tárgyában küldött leirata. 
6. Molnár Károly felolvasása  a gazdasági ismétlő 
iskolákról. 7. Jelentéstétel a segélyegylet ügyéről. 
8. A pénztár megvizsgálására kiküldött bizottság 
és a könyvtárnok jelentése. 9. Gaál Miklós szava-
lata. 10. Patka Venzel borszéki kertész és méhész 
gyakorlati előadása a méhészet köréből. 12. Indít-
ványok. Gyergyó Szentmiklóson, 1897. augusztus 
hó. Vértes Lajos elnök, Olajos Farkas főjegyző. 

— Ki akar postás lenni? A kereskedel-
mi miniszter f.  évi szeptember 15-től kezdve hat 
hónapra terjedő gyakorlati tanfolyamot  nyit 5—700 
frt-ig  emelkedő fizetéssel  és a rendes lakbér illet-
ménnyel javadalmazott posta és távírda segédtisz-
tek kipézésére. E tanfolyamok  Brassóban és Ma-
rosvásárhelyen is lesznek. Pályázhatnak elsősorban 
kiszolgált katonai altisztek, postamesteri vagy 
kiadói minőségben szolgáló oly férfiak,  kik legalább 
4 gymnásiumot végeztek, ugyanilyen iskolai elő-
képzettséggel biró 18 éves esetleg 16 éves itjak. 
A tanfolyamok  hallgatói beiratási és tandij fejében 
10 frtot  kötelesek fizetni.  A kik ezen tanfolya-
mokba belépni óhajtanak, sajátkezűiig irt születési, 
orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal fel-
szerelt kérvényeiket folyó  évi augusztus 31-ig és 
pedig a már közszolgálatban állók, rendes elöljá-
róságuk utján, a többiek pedig az illető szolgabíró 
vagy polgármester közvetítésével az illetékes posta 
és távírda igazgatósághoz nyújtsák be. 

— Vidámság a tanügy birodalmában. 
Verner László lapszerkesztő kollegánk egy saját-
szerű irodalmi zsánert kultivál: tanügyben a hu-
mort. KarczolatAÍn»k nevezi dolgait és azok első 
kiadásának oly páratlan hatása volt, hogy rövide-
sen az első kiadás elfogyott.  A második kiadás 
sajtó alá rendezése alkalmából szerző egy uj kö-
tetet ad vig karczolatairól, melynek sikerét töb-
bek között jelenti, hogy a Magyar Hírlap .Mikor 
a tanitó nevet" czimen tárczát irt róla, a Nemzet-
ben (1891. év decz. 18.) Kozna Andor irt a mű-
ről hosszasabban, a leghizelgőbb bókokat szórva 
a fiatal  iróra. A karczolatokhoz a tanítói rendből 
kivált, azóta, fájdalom,  porladozó költőnk Komócsy 
József  irt előszót, többek között a következőket: 
„Inkább szerettem volna ezt a könyvet én megírni 
és az előszó megírásának dicsőségét a könyv író-
jának átengedni." A karczolatok ára 2 kötetben, 
Ízlésesen kötve 2 frt.  Ugy tanügyi ember, mint 
általában müveit ember bátran megrendelheti ezt 
a nem pedáns, elmés munkát. Megrendelhető szer-
zőnél, Verner Lászlónál, a „ Békésmegyei Közlöny" 
felelős  szerkesztőjénél Békés-Csabán. 

— Egynyugalmazott esperes meglő-
pása. Kászonujfaluban  Kovács Elek nyng. espe-
res kárára nagy lopást követtek el, a mennyiben 
az esperes asztalfiókjából,  mely be volt zárva 346 
frtot  elloptak. A tett elkövetésével egy ugyanak-
kor ott dolgozó asztalos gyanusittatik, miután a 
szobában más egyén n«m fordult  meg. Gyanúsítot-
tat a csendörök letartóztatták s ellene a vizsgálat 
megindittatott. 

Szerkesztői -&zes.et. 
K. Miklós árnak. Közölje lakása czimét, hogy kíván-

ságának eleget tehessünk. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
MOLNÁR JÓZSEF. 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- éa LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Árlejtési hirdetés. 1 - 2 

A csiktaploczai hitközség elöljárósága 
ezennel közhirré teszi, hogy Csik-Taplocza 
egyház tulajdonát képező ,Mindenszentek" 
templomán szakértőileg megállapított építé-
sek és javítások 1600 frt  (egyezer hatszáz 
forint)  kikiáltási árban f.  ÓVÍ Szeptember 
4-én árlejtés utján kiadatnak. 

Az árverési feltételek  ugy, mint a terv-
ben előkészített átalakítások és javitásók a 
papi lakban bármikor megtekinthetők. 

Csik-Taploczán, 1897. aug. 18-án. 
Szenkovits Albert, Holló Józsefc 

exp. s. lelkész. gondnok. 
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9xám 812—1897. 
ÍVTkib. 

Hirdetmény. 
A Székely vasutak építéséhez Csik-Csatószeg, 

Madéfalva  és Szentkirály községekben szükséges, 
a nevezett községek hivatalos házánál közszem-
lére kitett helyszín rajzokban és összeírásokban 
közelebbröl megjelölt földterületek  kisajátítása az 
1881. évi XLI. t.-cz. alapján, kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának f.  bó 8-án 
39590. számn intézkedésével elrendeltetvén, ezen-
nel közbirré tétetik, hogy a kisajátítási eljárás ke-
resztülvitelére a közigazgatási bizottság részéről 
Hihály Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Böjthy 
Endre árvaszéki elnök és dr. Fejér Antal tagokból 
és Bartalis Ágost jegyzőből álló bizottság külde-
tett ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás ha-
tárnapjául Csalószegen f.  évi szeptember hó 
2-ának d. e. 8 órája, Madéfalván  szeptember 
hó 3-án d. e. 8 órája és Szentmibályon ugyan-
csak szeptember 3-ának délutáni 2 órája 
tüzetett ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyelmezte-
téssel értesíttetnek, bogy a községek házánál köz-
szemlére kitett helyszínrajzokat és összeírásokat 
a tárgyalást megelőzőleg 15 napon át betekinthe-
tik , továbbá, hogy a kiküldött bizottság a kisajá-
títási terv megállapítása felett  akkor is érdemileg 
határoz, ba az érdekeltek közül a tárgyaláson 
senki sem jelennék meg. 

A közig, bizottságtól: 
Csik-Szeredán, 1897. évi julius hó 27-én. 

Mikó Bálint, 
3—3 lő'spán. 

Sz. 289/1897. vb. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csik-szentmártoni kir. járásbíróság 
2950—1896. számú végzése által Solnay Sándor 
esikszentmártoni ügyvéd javára Fülöp Albert és 
társa tosnádfúrdöi  lakosok ellen 1000 frt  töke és 
eddig összesen 83 frt  53 kr perköltség követelés 
erejeig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt  és 1406 frt  1 krra becsült por-
ezellán és konyha-edények, üvegek, poharak, kü-
lönbféle  lámpák, tükrök, fagylalt  készítő gép, ta-
karéktűzhely, jégszekrény, asztalkendők, abroszok, 
bátorok, bordók, drót-rosta, ágynemű, különféle 
borok alpaca és ezüst evőeszközök, törött kavics 
stbböl álló ingóságok nyilvános árverés utján el-
adatnak. 

Mely árverésnek a 3727/1697. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  helyszínén, vagyis Tusnád-
fürdőn  leendő eszközlésére 1897-ik óv augusztus 
hi 28-ik napjának délelőtti 9 órája határidőül ki-
tüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett in-
góságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. aug hó 14 
Gondos István, 
kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 283—1897. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közbirré teszi, 
bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 618/1897. 
polg. számú végzése által dr. Moluár László ügy-
véd által képviselt Alcsiki bank részvénytársaság 
javára Herink Leó kozmási, Fertncz József  és 
Korodi Bálint tusnádi lakosok ellen 457 frt  tőke, 
s jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás 
otján lefoglalt  és 1305 frt  80 krra becsült lovak, 
szarvasmarhák, kocsik, gazdasági szekerek, széna, 
gabona, sertések, hámszer stbböl álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a esikszentmártoni 1126/1897. 
sz. végzése folytán  a 457 frt  tőkekövetelés, ennek 
1896. évi julius bó 7-ik napjától járó 6°/0 kamatai 
eddig összesen 45 frt  40 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig Csik-Kozmáson és foly-
tatólag Tusnád községében leendő eszközlésére 
1887. óv augusztus hó 24-lk napjának délelőtti 9 
órája batáridőül kitüzetiká és abhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 180. §-a értelmében készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el-
adatni fognak. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. év augusztus 
bó 9. napján. Gondos István, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 611—1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 4642/897. 
számn végzése által Brandsteín Seni javára Bairger 
Imre ellen 750 frt  töke, ennek 1897. évi január 
hótól számítandó 6°/o kamatai és eddig összesen 
36 frt  96 kr perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt 
és 787 frt  60 krra becsült bútorok, ágynemüek, 
lovak és kocsikból álló ingóságok nyilvános árve-
rés ntján eladatnak. 

Mely árverésnek a 2078/897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csík-
szeredában leendő eszközlésére 1897. év aug. hó 
24-ik napjának délután 2 órája batáridőül kitüze-
tik és abboz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108 §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi aug. Iió 10. 
Szöllőssy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 891—897. 
lelkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentniártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hutóság kö/hirré teszi, hogy Solnay 
Sándor ügyvéd végrehajtatónak, Incze Gáborné 
szül. Tompos Juliánná végrehajtást szenvedő elleni 
500 frt  tökt-követelés és járulékai iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
esikszentmártoni kir. járásbíróság) területén levő, 
Csikmenavág községben és határán fekvő,  a csik-
menasági 121. sz. tjkvben foglalt  A f  229/2. hrsz. 
a. kert 4 frt,  239, 240/a. hrsz. a. kert. 241. hrs/.. 
a. faház  163 trt, 978/, brsz. a. kert l frt,  1872/2. 
brsz. a. szántóföld  2 frt,  1927. brsz a. szántóföld 
2 fi  t, 2079. brsz. a. szántóföld  1 frt,  2456/,. brsz. 
a. szántólöld 1 trt, 2630. hrsz. a. szántótöld 3 frt, 
2703. brsz. a. szántóföld  2 frt,  2750. brsz. alatti 
szántóföld  2 trt, 3330/,. brsz. a. szántóföld  2 frt., 
4148. brsz. a. szántólöld 3 frt,  4515 hrsz. alatti 
szántóföld  1 frt.  5723/2. hrs/. a. s/.ántóföid  I frt. 
5893. brsz. a. szántóföld  4 frt,  5902. hrsz. alatii 
szántótöld 7 frt,  5991. hrsz. kaszáló 5 frt,  6342/,. 
hrsz. a. szántó 1 frt,  8674/2. brsz. a. kaszáló 4 
trt, 8824. brsz. a. kaszáló 12 frt,  8832/,. brsz. a. 
kaszáló 5 frt,  921U. hrsz. a. kaszáló 14 frt,  9325/g. 
hrsz. a. kaszáló 7 frt,  9383, 9367/,. hrsz. a. le-
gelő 5 frt,  9468. brsz. alatti kaszáló 3 frt,  9746. 
hrsz. a. kaszáló 4 frt,  9767 hrsz. a. kaszáló 3 
frt,  9774, 9ÖG0. hrsz. a. legelő 7 frt,  10742/,. 
hrsz. a. kaszáló 4 frt,  10801, 10802. hrsz alatti 
kaszáló 5 frt,  10995. Iirsz. a. szántó 3 frt,  11050. 
hrsz. a. szántó 5 frt,  11150/2. hrsz. a. szántó 1 
frt,  11606. hrsz. a. szántó 1 fit,  12175. hrsz. a. 
szántó 9 frt,  13347. brsz. a. szántó 2 irt, 13784. 
hrsz. a. szántó 3 frt,  14550. hrsz. a. kaszáló 8 
fit,  15124, 15131. brsz. a. szántó 5 trt, 16033. 
hrsz. a. kaszáló 5 frt,  s mely ingatlanokra az ár-
verést összesen 320 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1897. évi augusztus hó 25-ik 
napján délelőtti 9 órakor Csikmenaság község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat 
lanok becsárának birtoktestenkint 10°/o-át vagyis 
összesen 32 frtot  készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 770. §. értelmé-

ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges elbelye-
véséről kiállított szabályszerű elismyrvényt át-
szolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Csík-Szentmárton, 1897. márczius 9-én. 

Gergely Andor, 
kir aljbirf. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyér 
gy/>i első takarékpénztár végrebajtatónak gyergyó-
ditrói Csergő Viktor és neje Kodes Ida végrehaj-
tást szenvedő elleni 1000 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén lévő, Gy. Szentmiklós határán fekvő,  a 
gy.-szeutmiklósi 3426. sz. tjkvben foglalt  988/,, 
10918, 10919. hrsz. alatti 828 frt  becsértékü in-
gatlannak Csergő Viktort és neje Kodes Idát illető 
»/„ od részére 466 frtban  a 3426. sz. tjkvben fog-
lalt. 14543, 14544. hrszám alatti 16 frt,  15686, 
15687. brsz. a. 37 frt,  16753-16755. hrsz. a. 4 
fit,  a 16803. brsz. a. 17 frt,  27725, 27726. hrsz. 
a. 8 frt,  a 15685. hrsz. a. 16 frt,  15772, 16773. 
brsz. a. 10 frt,  a 16411. hrsz. a. 2 frt.  a 17523. 
hrsz. a. 8 frt,  a 28423. hrsz. a. 4 frt,  a 28742. 
brsz. a. 5 frt,  a 16410. hrsz. a. 2 frt  becsértékü 
egész ingatlanokra a 311. számn tjkvben foglalt 
5261 , 6262. hrsz. a. 8 frt,  a 10629. hrsz. a. 94 
frt,  10306. hrsz. a. 4 trt, a 11796—11799. hrsz. 
a 155 li't, 12420-12432. hrsz. a. 46 frt,  a 14389. 
hrsz. a. 20 frt,  a 12424. hrsz. a. 19 frt,  a 12696. 
hrsz. a. 6 frt,  a 11795. hrsz. a. 16 frt,  a 11793. 
brsz. a. 18 frt  becsértékü egész ingatlanokra, ezen 
becsértékekben ezennel megállapított kikiáltási ár-
ban az árverést elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1897. évi szeptember hó 6-ik 
napjan délelőtti 9 órakor ezen telekkvi hatóság hi-
vatalos helyiségében megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy egy ó-Szentmik lós, 1897. junius bó 26. 

Páll Venozel, 
kir. aţjbiri 

Könyvkötő-tanulónak 
egy jó családból való flu  azonnal 
telvétetik Létz János könyvköté-

szetébe Csik-Szeredában. 
Egy élénk forgalma  vegyes ke-

reskedés üzlethelyiség- és kényel-
mes lakással együtt szabad kézből 
azonnal kiadandó. 

Hol ? Megmondja a kiadó. 1 - 3 

Tanulónak 
egy jó családból való fiu  vas-, füszer-

és porczellán-kereskedésemben 
azonnal felvétetik  Cs.-Szépvizen. 
2-3 Zakariás Jakab. 

L e s z á l l í t o t t á r a k . 

Az idény előre baladtával bátor vagyok a városi és vidéki közönség becses figyel-
mébe ajánlani, bogy az idei szezenból vissza maradt nem régi párti dolgokat mai naptól 
mélyen leszállítottam, úgymint: 

Cretonok 18 kr. 
Jó mosó voálok 20, 25, 30 és 35 krig. 
Batisztok 36, 40 és 45 krig, 
Szőr delének 45 krtól 60 krig. 
100 cm. széles szőr női ruhaszövetek 40 krtól feljebb. 
Továbbá ajánlom kitűnő házi és liliom vásznaimat, mindenféle  fehérnemű  és hasz-

nálható kiházositási kelengyét elválalok lOo frttól  1000 frtig.  Női tavaszi és őszi kabá 
tok s gallérokba nagy raktár. Gallér 2 frttól,  kabát a legújabb állású 5 frttól  feljebb. 

Mind ezeknek olcsóságáról becses vevőim meggyőződését kérve maradok, 

mély tisztelettel 

3—3 

BARCSAY K. 
női és férfi  divatüzlete 

C B l k ^ S s e t e d a . 

Temetkezési raktár éroz- és fakoporsó  raktár. 
Nyomatott Ősik-Szeredában a lapulni.Ionon ée kiadó G^örgyjakab Márion k«ii>vny..iii.U|ál»an 1897! 
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