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koTi kflldendfi  a lap szel-
lemi részét illeti minden 
közlemény, valamint hir-
detések s elAfizetési  dijak. 

A Htrdetin  dijai  eUhrt 
fizetettük. 

MtUtlalkilipiUasrtL 
lap tfm  10 kr. 
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CSÍKI LI poLrr TÁRSADALMI ós 
H E T I L A 

Csüoss reda v á r o s j ö r ^ e . 

Csik-Szereda város eltekintve, hogy a me-
gye szellemi, kulturális, mezőgazdasági stb. fak-
torok székhelye, de fekvésénél  fogva  a kiépített 
vasutak folytán  és főleg  még a kiépítendő szász-
régenj^mn* által kereskedelme is nagyobb mér-
vekétfog  ölteni. Ennélfogva  igen helyén való 
Csik-Szereda város teijeBzkedési irányáról és /8= 
vendóbeli nagyságáról már most számot vetni, 
mert igen könnyen megtörténhetik, hogy a t. ta-
nácstól gyártelep felépítéséről  fognak  engedélyt 
kérni és az azt sem fogja  tudni, hogy hová le-
hetne elhelyezni. 

Elhibázott és eléggé nem lehet kárhoztatni 
azt az építési tendencziát — bátran mondjuk ki 
ezt a mániát, — a mely egy részről Taploczát, 
más részről Zsögödöt igyekszik összeépíteni Csík-
szeredával. A mellett, hogy e két község ilyetén 
módon való beolvasztása által Csik-Szereda vá-
rosi jellegéből veszítene, de másrészt ilyen egy 
virali módjára egy végbe nyújtott város rendőri, 
közgazdasági stb. kormányzata igen nagy nehéz-
ségekbe ütközik. Azonkivttl elhibázott dolog sze-
rintem, hogy ugy a Romfeddel  szemben a t ta-
náes ntezát szándékozik nyitni egész a templom 
hátáig, a nélkül, liogy ott az altalaj vizmentesi-
téséről, javításáról gondoskodnék. CBak nem gon-
dolja a t tanács, hogy vizenyős, egészségtelén 
helyen fognak  építeni. Nem mondom, ha a város 
vagyoni ereje győzni fogja  a messze jövőben ÓB 
egy nagyobb 'szabású, teliát igeu kulteégea uur 
bályozást keresztül tud vinni, ugy, hogy ezen te-
rület alkalmas lesz az építkezésre, de most erről 
egyelőre le kén mondani. 

Minden helyesen és egészséges fejlődésnek 
induló városban egy központ, egy mag létezik és 
ez a piacz, a melyhez a többi utczák mint az 
emberi szervezetben a szivhez az életet vivő erek, 
összpontosulnak; tehát Csik-Szeredának piaczra 
és a piaczhoz ágazó utczára van szüksége. Egy 
ilyen szitááczió létesítése Cs.-Szeredán önként 
kinálkozlk- azon területben, a mély a vasúti töl-
tés és a fürdő  úttól kezdve egész a leányiskoláig 
teijed. Igaz, hogy ezen terület egy részének al-
taja jelenleg nem alkalmas az építkezésre, de 

nem nagy bajjal lehet segíteni; éppen er-
ről szeretnék egyet-mást elmondani. 

Olvastam a Csiki Lapok megelőző számai-
ban, hogy a Cs.-Szeredán átfolyó  patak szabá-
lyozása 10,000 frtba  kerülne. Nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy ezen 10,00) forintos  tervezet-
ről érdemileg nyilatkozzam, d» hogy mennyivel 
olcsóbb az alább tárgyalandó tervezet költség-
vetése és a patak mégis szabályozva leszT^ut tr 
következőkben van szerencséit: előadni. 

A várpatak ama Bzakaazáról van szó, a 
mely a város közt levő klhid kifolyásától,  a 
vasúti hid befolyásáig  teijed, a melyen a patak 
tovább keresztül folyik.  A patakot kiviteli ne-
hézségek elkerülése és egyenes vonalazás betar-
tása végett, a hogy a házak közül kijön, újon-
nan ásott mederben kellene levezetni az uj uton 
át a vasúti hidig. A pataknak eme szakaszában 
legalább 2—2'5 m. magassági különbsége lehet, 
ugy hogy ezen 1800 m. hosszra az újonnan lé-
tesítendő vezéráraknak igen jó esést lehetne biz-
tosítani. A vezérárak létesítéséhez alapul véve 
2*0 m. fenék  szélességet és 1*5 ra. átlagos mély-
séget mintegy 7000 m* földmozgósitás  szükségel-
tetnék. Ha a telektulajdonosa) a patak szabályo-
zása által elérbető tetemes előnyök fejében  a 
szükséges földterületeket  nem engednék át in-
gyen, ugy 1600 nsz. ölet Bzük?éges volna kisa-
játítani. 

A vezérárok lejtőjének különleges biztosítá-
sát nem tartom szükségesnek, k de a lejtők lábá-
nál 2 üoiuUi ftab  funáát  aj.&ok. Az iţj uton 
át, tekintve, hogy az a város belsejébe fog  esni, 
már most véglegeB áteresztőt épitetnék. 

No már most lássuk a költségeket: 
7000 m* föld  mozgósítás kerül á 30 kr . . 2100 frt, 
fonás  2600 m. hosszban á m. 20 kr . 520 frt, 
egy áteresztő circa . 1000 frt, 
kisajátítás . . . 800 frt, 
előre nem látottakra . 580 frt, 

összesen . . . . 5000 frt. 
Ezen vezérárok legczélszerübben ősszel, te-

hát jövő ősszel létesítendő és mindjárt a lejtők 
lábait védő fonások  is eszközöltessenek. 

A kivitelhez azonban csekély műszaki tu-
domány sem ártana, ennélfogva  igen czélszerii 

ASÁGI 

volna ez iránt a brassói kultunnérnökséghez for-
dulni, ki erre a czélra átengedné egyik közegét 

Biztos vagyok abban, ha a vezérárok a 
föntebb  előadott módon létesül, a telek tul^do-
nosok területükön hozzá látnának a drainezés 
által való kiszárításhoz, a melynek csekély költ-
ségét már ki-ki azivesen viseli a közvetlen to-
pasztalt óriási előnyök fejében. 

X.  T.  Z. 

Boldog q j i v e t ! 
A Csiki Lapok eseo száma ebff  Iwéo 

az uj évben, nemcsak az Általános sokáé-
nak akarónk hódolni azzal, hogy lapnak 
olvasóinak egy efemer  és szokását mondás-
sal sok minden jól és szépet kívánjunk, ha-
nem felhasználjak  as alkalmat ana, hagy a 
tizedik évfolyam  ezen első napján olvasó-
inknak köszönetet mondjunk. 

Azért mondjak, hogy a „kOa&gy .nevé-
ben", mert e lapok tizedik évi fennállása 
ma már a közügyeknek az érdeke. 

Azt a közérdeket, melyet e lapok a le-
folyt  kilenoz év alatt talán kevesebb erővel, 
mint a mily jó szándékkal szolgált», lesz 
czélja jövőben is szolgálni, mindig fokozódó 
törekvéssel és jó szándékkal. 

Egy ilyen vidéki kis vároe tárnád atmi. 
politikai vagy közgazdasági élete sokkal kor-
látolt&bb körben mozog annál, hogysem alt-
nak sajtója e téren nagy eredményeim ám-
ulhatná visata. Mindaottilfttt  a Csíki Lapok 
büszkén hivatkoahatik malijára, melylyol 
megalapította a jövőt. Kifogások,  gáaesolá-
sok ha fordultak  is elő, de aaok mindig m-
jó indulata törekvés útmutatói voltak. 

Itt helyénvalónak látják rámutatni né-
mely olvasónak a vidéki sajtóval és így W 
pnnkkal szemben is sokszor hfingmitatfttt  el-
lenvetésére. 

Azt ssokta mondani nagyon sok olvasó, 
ha némely Qgy nem ae 6 szája ÍM s&eöat 
és az 6 általa helyesnek tartott iiányhan 
tárgyaltatik, vagy ha épen ;nem is tásgp»}-
tatik, hogy azt valamely é rd « k b ó l kall 
ugy és nem amúgy tárgyalni, vagy épen 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
V í g a s z t a l é a.*) 

ötvenkétévi szolgálat ntán nyugdijt kapott 
az iskolamester; egy negyedrészt az uj tanító flaa-
téséMl, a kinek száz véka csfis  tengerit és hatvan 
kereszt szemetet adott a hivők serege. 

A tavalyi nagy télen, midőn as uraság kegyé-
ből száraz ágat ment gyűjteni az erdőbe, elfagy-
tak a lábai. De — ha széken ttlve—még mindig meg 
tudta a kisebb haraogot húzni, s így az anyjuk, 
aki vakon sínylődik ás betegen évek óta, nem lá-
tott nagy szükséget... A gazdagok nem sejtik, hogy 
milyen kevéssel éri be az ember, mikor nincsen 
több. 

De elkövetkeztek a ross napok. 
A szegény iskolamestert gntattéasel látogatta 

mfg  az isten. Ezentúl egyik karját nem bírta. Fél-
késre pedig még a kis harang is igen nehéz volt. 
Megpróbálta kétszer, háromszor; de nem sikerült. 

A kis esspor üresen maradt 
Egyszer a szomszéd bérese szekeret kent, s 

mikor a tengely jól átzsirogodott, eldobta a meg-
maradt hájat As öreg iskolamester átszólott a 
palánkon : 

O] 
mQ 

*) Mutatyány B ar tha K ikló snak a „Magyar-
-« kiadásiban megjeleni „Hangulatok"czimü 

„Add nekem 1" 
— Csak nem akar rántást keverni vele!—rö-

högött hetykén a béres és átdobta a hulladékot 
„Az is meglehet . . . . megpróbálom... talán 

esak föl  tudok mászni..." motyogott magában a 
a szelíd öreg. 

Azután neki indult a toronynak. Fáradságos, 
hosszú és kétes át volt az, a meredek és sötét lép-
csőkön. Végre feljutott.  A haranglábhoz vánsaorgott; 
megkente a harang tengelyét és perselyét, s lihegve 
és reménykedve csoszogott lefelé. 

Most már tán könnyebben jár! 
Jött a vecsernye ideje. Az öreg oda czam-

mogott a csüngő kötélhez. Előbb imádkozott. Azn-
tán eldúdolta a XC-ik zsoltárt: ,Te benned bíz-
tunk eleitől fogva  „ . . . . Ekkor megfogta  a kötelet 
Kese reszketett Egy jó asszony tegnap még ho-
zott egy tányér aludt-tejet a szegény anyjuknak, 
de még ma semmit sem evett Ha legalább bur-
gonya volna éstflz,  a mi mellett meglehessen főzni  I 

Megint imádkozik. Az imádság erőt ad. 
Ekkor meghúzta a harang kötelét s aztán 

visszabocsátotta. Magint meghúzza, megint visssabo-
csájtja Most pedig hallgatózik. Szól-e a ha-
rang? Két nyomorult élet fBgg  ettől a hangtól. 

Azonban csend van mindenfelé.  A templom 
szörnyű csendje, mikor az isten nem ad választ 
a könyörgőnek. Rémesebb ez a sir csendjénél. 

A kínos próbát 4smétli. Kétségbeesve rángatja 
a harang Mtelét Megint esak as a rémes esand. 

« a a s a M M a a i a i m H a 
A föléhez  kap - talán megitkettlt ? Kemény kedve 
néz föl  a torony ablakába. Hátha smm*. hátha 
szól a harang s ő csak megsftketlit  De a kiska-
raiig nem mozdult 

Tántorogva indnl hasa a boldogtalan ember. 
Otthon igy ssól kossá a vak asszony: „Ho*ál egy 
kis tejet, édes öngem ?" 

A vés iskolamester ngy áresta, mintha ssise 
dobogása megakarna állai. Nehezére esett ss a 
pár szó : 

„A harangozó tehene elrúgott . . . . De azért 
ne busulj.!" 

Vigasztalásul még hozzátette: „Hjssan mind-
nyájan meghalunk." 

S a i l v e s s t e r e s t é l y . 
Vámunk intelligens iQutága a writ 

utolsó napján a .Csillag* veadégM nagy termében 
igen érdekes mteorral estélyt readeaett, melyen a 
közönség feltűnően  esekély ssámbaa jelaatmeg. Bőnek 
okát nem a közönségben, haaem egy fsM  abban 
találjuk, hogy még itt aálaek aa emberek ea év 
utolsó napját inkÉMwaládl körben asentlk eltölteni, 
másfeléi  pedig abban, hogy • pénteki nap a mi vi-
szonyaink sserint mulstnágek readesésére épen aem 
alkalmas. 

Aa érdekes mtiaer agyea pontjai oly Mttaftea 
voltak ekrekválva, hogy igazáa telt hásat ért—slt 
volna a kSeramtkWMk ftwloaiaa. 

A mfisort  « MybsU Márta njltetta mag egy 
szabatosan eltadott nipdalegyveleggel a ugy ee 
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elhallgatni s igy természetesen a legtöbb-
ször sokkal nagyobb fontosságúnak  tart va-
láíi'valamely ügyet, mint a milyet megér-
demel. 

Az ilyen felfogásokkal  és kívánságok-
kal szemben a legnehezebb a középutat el-
találni, ha tndjnk azt, hogy a,kik a lap 
közleményeit iiják, azok is-emberek, a kik-
nek mint ilyeneknek az ügyek komolyabb 
ismerete és megfontolása  mellett, lehetnek 
épen ellentétes felfogásaik  a sokszor közszá-
jon forgó  nézetekkel is. E mellett pedig baj 
a talán a legnagyobb baj az, hogy maga 
az olvasó természetesen a legkönnyebbnek 
azt tartja, hogy olvasson és biráljon, de csak 
elvétve jot eszébe az, hogy egy szerinte nem 
helyes irányban tárgyalt ügyhez maga is 
helyreigazi tóan vagy birálóan lépjék fel  azon 
á téren, a hol olvasott, vagyis, hogy néze-
teit a lapban nyilvánítsa. Ilyen jelenségek 
csak akkor szoktak előfordulni,  ha valaki 
személyét vagy hiúságát látja vagy képzeli 
megsértve valamely közügy méltatásánál. 
Ilyenkor kész az észrevétel, sokszor egész a 
dulakodásig. 

Ezeket azért hozzuk fel  épen az uj év 
alkalmából, hogy ismételten rámulassunk la-
punk azon törekvésére, hogy az semmi nemű, 
rendű és rangú külön érdekeknek szolgála-
tában' nem állván, annak hasábjain mindég 
tér nyilik minden közérdekű ügy tárgyalá-
sára még akkor is, ha az az Ugy személyek 
kCzmunkásságával áll kapcsolatban ; de vi-
szont kizárja $ lap a pusztán személyes ér-
dekű ügyek tárgyalását, a melyek pedig 
rendesen' a legmohóbb olvasmányok szok-
tak lenni. 

E lapok politikai iránya továbbra is 
az marad, hogy előttünk nincs se kormány, 
sem párt, melyet védelmeznünk kellene, vagy 
melyet támadni a lap hivatásának tartana. 
Támadjuk vagy hibáztatjuk azt, akár hon-
nan jöjjön, a mit a közérdekből rossznak 
tartónk is támogatjuk azt, a mit ugyanazon 
érdekekből hasznosnak Ítélünk. 

Olyan közlemények tehát, melyek csak 
valamely párt külön programmja értelmé-
ben és kizárólag annak szempontjából tár-
gyalnak akár helyi, akár országos ügyeket, 
lapnnkban tért nem foglalhatnak.  Ezt teszi 
szerintünk az, hogy lapunk pártonkivüli 
állását továbbra is fenntartja,  avagy jövőre 
követni fogja.  Ezt azért kellett igy teljes 
érthető alakban és minden utógondolat fel-
tétele nélkül kijelentenünk, mert máig is 
akad sok olyan olvasónk, ki a lapnak párt-
álláson kivüli irányát ugy értelmezi, hogy 
abban bizonyos vegyességben hol ellenzéki, 
hol kormánypárti irányzatú közlemények 
láthatnak napvilágot. 

mint a záradékai a dalárda által előadott műdal 
osak -szaporította azon babérokat, melyeket a kevés 
tagból, de kitfinó  erőkből összeállított dalos egye-
sület eddigi működése által szerzett. 

Nem kisebb elismeréssel szólhatunk R i s z-
a e r Ödön pompás szavalatáról és Dobos András 
szellemes és elmés fordulatokban  gazdag felolvasá-
sáról, mely a „Zuvat' szokatlan czime alatt a plety-
kásáa mesterségét állította elénk kitűnó vonásokban. 

Ezután Nagy Gyula gyönyörködtette a közön-
séget egy pár hangulatos darabbal, melyeket valódi 
művészettel adott elő gordonkáján egy szál fekete 
legény mély hegedű kísérete mellett. 

És ha a sikerben lehet fokosatokat  tenni, ak-
kor ssivesen nyújtom a pálmát a R i s s n e r Ödön, 
dr. F e j é r Mihály, W e l l m a n Samu és P i ld -
n e r Károly által hévvel és tűzzel előadott férd 
négyesnek, melyet Kozma Ida kisasszony kisért 
kiváló művészettel egy ilyen osélra nem épen a 
legalkalmasabb hármoniumon. 

A. kicsiny, de lelkes közönség a valódi mű-
élvezetet nyújtó számokat tapsokkal és éljenzésekkel 
honorálta s nem a köfönségen  mult, hogy a pro 
dukeziók még legalább 2 órát nem vettek igénybe, 
mert as qjrázásból sehogy sein akart a közönség 
kifogyni. 

A műsor lejiţta után tánoz következett, mely 
a legjobb kedv. közepette a hajnali órákig tartott. 

Ezeknek ilyen őszinte szavakban való 
előadását, épen az uj év hajnalán szüksé-
gesnek tartotttik azon Őszinteségnél fogva  is, 
ín'elytyel olvasóink tartoznak. 

Ez a mi . boldog uj év kivánatunk I 

Nevelő Intézetet kell állítani 
Csikmegyében. 

Nevelő intéaet terve. 
Tizenegyedik közlemény. 

AB intézet költségvetése. 
A költségvetésnél a tervezet keretében nem 

a részletezés a fő,  mert ez magától értetődik, ha-
nem az elvek, melyek alapján a szükséges pénz-
mennyiség előállítható és indokolható. 

Internátus nélkül az intézet kerül évenkint 
42 ezer frtba  s internátuasal körülbelül 50 ezer 
frtba.  Ennyi szükséges, hogy egy jó erős tanári 
kar és több szakirányt felölelő  intézet fentartható 
legyen. Utána lehet az előző adatokból tanítani, 
kerek számban ennyire megy a költség, ezt könnyű 
kideríteni. 

Kedvező elbfelyezés  mellett épen egy millió 
torint volna tehát szükséges, ha alaptőkéből akar-
nók e jövedelmet előteremteni. Szokatlan summa 
a csíki ember szemében, a bol 200 frt  már nagy 
pénz, ezer forint  tőke s a railliómos csoda ember. 

114 >>zer lakosa van Csikmegyének s mivel 
az elébbi közlemények világosan felderítették,  hogy 
a knllur mechanizmus központja épen ez AZ intézet 
volna, a mely kiterjesztené hatalmát a legutolsó 
faluvégi  czigánygyerekre is, tehát ngy számíthatják, 
hogy a 114 ezer lakosnak mindenikére esnék va-
lami az 50 ezer frt  által szerzett előnyből s igy 
bátran oszthatják az 50 ezer frtot  114 ezer felé 
a mi nem egészen 44 krt tesz ki, tehát 44 (negy-
vennégy) krért jutna a vármegye egy-egy lakosa 
ahhoz, hogy egy nagyszerű és sokoldalú intézet 
áldásait élvezze. Még a somlyói bucsun szerzett 
élvezet és emelkedettség is felér  ennyivel. 

Rémítő módon csekély összeg, ha tisztán az 
egyesek érdekei szempontjából nézzük is, de ér-
téke megsemmisül, ha az egyházi és állami őri&9i 
előnyökkel, a melyek ebből származnának, össze-
hasonlítjuk. 

De világosítani fogja  egy kis összehasonlítás 
ia a dolgot. Egy középiskolának kell lenni 13—14 
tanárának. Vegyülj hogy mindössze átlag 1500 frt 
fizetést  és 200 fiV  lakpéuzl kapnak, ez 22 -24 
ezer frt  csak a tanárok fizetésére,  de itt még a 
felszerelések,  szolga és egyéb kiadások nincsenek 
bevéve. Ilyen formán  áll a dolog a körmöczi reál-
iskolával, a mely évenkint 36 ezer frt  körüli ösz-
szegbe kerül az államnak. A körmöczi elemi és 
polgári iskolák 12 osztálya (oégy elemi fiu,  négy 
elemi leány és négy polgári osztály) 27 ezer 
(huszonhétezer) frtba  kerül, tehát ennek a kis 
4400 lakosú városnak vau két intézete, a mely 
összesen 62 ezer (hatvankétezer) frtba  kerül és 
semmi különleges czélt nem szolgál. 

íme az összehasonlítás I azt mutatja, hogy a 
mit én terveztem intézet felette  olcsón és felette 
előnyösen van összeállítva s tényleg nem a leve-
gőben volt a terv, a melyet alkottam, hanem arra 
gondoltam, hogy ne lehetetlent, hanem egy könnyen 
lehetségest alkossak. 

Ámde erre azt felelheti  bárki, hogy hiszen 
10 kr elég kevés pénz, de ha nincs, nem lehet 
kiadni. Igy az az 50 ezer frt,  tehát kevés pénz, 
de ha nincs!! Honnan vegyük. Ei fogom  mutatni, 
hogy van. 

A csik-somlyói tanítóképző van, ez tény. Négy 
tanára 800 frt  fizetéses  leend, kettő valószínűleg 
600 frtos,  lesz 150 frt  lakáspénzük, az intézet fen-
tartása is kerül valamibe, a tanulók alapítványt 
is kapnak s igy összekerül hozzávetőleges számí-
tással 7000 frt  (hétezer). 

Hozzávetőleg a csik-szeredai gazdasági felső-
népiskola is belékerül 5000 (ötezer) frtba  stipen-
diumokon kivül. De 80 stipendium van ezen iskola 
számára előjegyezve évenkint, a mit elégséges bi 
zonyitványnyal is meglehetet kapni az én időmben, 
ez pedig 4000 frt  (négyezer). Ujabban ismét 80 
stipendiumos helyet jegyeztek elő, ha esetleg uj 
polgári vagy felsőnépiskola  állíttatnék, a mi szin-
tén 4000 frt,  tehát már idáig előirányzatos összeg 
van a vármegyénél 13000 frt  (tizenháromezer), 
tehát a somlyói tanítóképző és a megyéi összegek 
kitesznek 19 ezer (tizenkilenczezer) frtot.  De ha 
csakugyan szándékoltatik pld. egy polgári iskola 
felállítása  valahol, mert máskép alig volna czélja 
a 4000 frt  stipendium előirányzatnak, akkor itt is 
kell még valami 6—6000 írt (öt-hatezer frtnak) 
előjegyezve lenni s ez volna 24—26 ezer frt.  Az 
apró, 15—40 frtos  stipendiumoknak czélja nincs 
s igy ott is 2—3 ezer frt  évenkint megmaradna, 
a mi tehát 27—28 ezer frtra  emelné fel  a költség-
k észletet. 

Ámde a csik-szeredai állami elemi iskola be-
vonatnék két tanítójával áz intézet keretébe s ez 
átlag 1600 frt,  a mi közel hoz a 30 ezer frthoz, 
vagyis képesek vagyunk kimutatni, hogy 30 ezer 

frt  már tényleg szerepel azon intézetek előállítá-
sában, melyekből összeverni lehetne a nagy .nevelő 
intésetet. 

Hátra van 20 ezer frt.  Bizton hiszem, hogy 
áz államtól ez kieszközölhető volna, hiszen idáig 
ugy sem adott semmit a megyének. De uj intézet-
ről lévén szó, uj áldozatoknak is kell előállani s 
igy az .erdélyi státus és a vármegye szintén pótol-
hatnák, a mit &z állam meg nem adna, bár semmi 
kétség benne, hogy az állam 20 ezer frtot  egy 
ily pedagogiumra szívesen áldozna. 

De ugy emlékszem, hogy a megye a katona 
iskolára szívesen adott volna 200 ezer frtot,  holott 
ez a megyének alig hozott volna valamit, mig 
nevelő-intézetünk felölelné  az egész megye népéle-
tét. Nem vettem be a költségvetés összegébe ezt 
a tőkét, holott ez 6'/o-os kamatokkal, nem keve-
sebb mint 10 ezer frtot  adna ki s igy az 60 ezer-
hez igen közel jutnánk. 

Ám később a teher minden esetre emelked-
nének s ezért czélszerü volna az államtól eme fe-
lette üdvös czélra minél többet eszközölni ki, ha-
nem ezzel is csak azt akartam bizonyítani,, hogy 
pénz igenis van, csak tudni kell összegyűjteni. 

íme a legveszélyesebb problémája ennek az 
intézetnek, az a gálád pénz minő alakulások után 
volna előteremthető s oly szerencsés kombináczió-
ban, hogy mindazok, a kik adnának belé valamit, 
okvetlen nyernének. 

Meggondoltam jól, mielőtt a közönség elé 
járultam volna tervemmel, hogy az összeg nagy-
sága nem teszi-e nevetséges ábránddá az egész 
dolgot, de én a magam részéről az egyetlen aka-
raton kivül semmi nehézséget nem találtam. Ha 
akad Csíkban egy hatalmas ember, a ki azt mondja, 
hogy „ezt a nevelő-intézetet, kidobálva belőle, a 
mi rosszul van gondolva és belérakva, a mi jobb 
leend, megfogom  csinálni", oly gyorsan létre hoz-
hatja, a minő gyorsan akarja. 

Félelmetesen sok árgumeutum van a mellett, 
hogy okvetlen megcsináltassék s a ki megteremti, 
az nemcsak a vármegyének, de a magyar kultú-
rának is, ott az oláh tenger közepén, történelmi 
fontosságú  szolgálatot tesz. Nekem szegény tem-
plom egérnek egyéb hatalmam nincs, mint teljes 
erőmből, a mi bizony vajmi csekély, rámutatni, 
hogy mily szükséges, mily hasznos és mily előnyös 
dolog volna ez. 

Kóródjr  Miklós. 

Előfizetési  felhivás. 
A „Csiki Lapok" első évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a h&trálékoa tfsz-
szegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

A. „ C e l l e i L a p o J c " 
szerkesztője és kiadója. 

K Ü L Ö N F É I i É K . 
— Újévi tisztelgések. Hagyományos szo-

kás, hogy minden újév alkalmával rokonok, jó ba-
rátok egymásnak kifejezik  szerencse kivánataikat. 
Ha ez a szokás a kőz- és társadalmi élet mozgató 
elemei között is állandóvá vált, azt természetesnek 
találhatjuk, mert a közügyek intézésére hivatott 
különböző testületek tagjai feladataik  minél sike-
resebb megoldhatása czéljából egymás támogatá-
sára lévén utálva, önként következik, hogy a köl-
csönös bizalomnak s barátságos érzelemnek sem 
szabad hiányozni a vezető és alantos közegek kö-
zött. Ez a szeretet és bizalom nyilvánult meg 
január 1-én a megyei tisztikar részéről ismételten, 
midőn a megye közszeretetben álló alispánjának, 
mint közvetlen hivatal főuökének  testületileg fe-
jezte ki szeretetét, ragaszkodását és szerencse ki -
vánatát az nj év küszöbén. A tisztikar érzelmeit 
Mihály Fe re i i cz főjegyző  ékes szavakban 
tolmácsolta. A lelkes éljenzéssel kisért fldvőzlö 
beszédre alispán ur meleg szavakban válaszolt s 
köszönte meg a jeleni minőségben már 16 évforgó 
alkalmával kifejezett  jó kívánságokat s midőn a 
tisztikar eddigi munkássága felett  teljes elismeré-
sét kifejezte,  egyúttal fölkérte  a tisztikart, hogy 
jövőre is törekedjék az önbecsérzetet a közügyek 
lelkiismeretes és pontos végzésével fenntartani.  Lel-
kes éljenzés követte az alispán ur elismerő Jé» 
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basdító szavait, a ki mindenikkel barátságosan 
szorított kezet s minthogy főispán  nr ő méltósága 
távol volt s a tisztikar nála nem tiszteleghetett 
testületileg, alispán és főjegyző  arakat kérte fel, 
hogy lakásán fejezzék  ki hasonló jó kívánságaikat 
és ragaszkodásokat, mi meg is történt. 

— Kinevezés, ö felsége  Ineze Dénes kézdi-
vásárbelyi törvényszéki aljegyzőt a gyergyó-sztmik-
lósi kir. járásbírósághoz albiróvá nevezte ki. 

— Előléptetések a honvédségnél, ö 
császári és apostoli királyi felsége  mait hó 21-én 
kelt legfelsőbb  elhatározásával az 1898. évi janaár 
hó 1-én kezdődött ranggal a többek között várme-
gyénkből kinevezte a honvéd gyalogság tettleges 
állományába h a d n a g y o k k á : csik-szépvizi Tőke 
Györgyöt, csik-szeredai Kovács Istvánt; továbbá a 
t a r t a l é k b a csikkozmási születésű, de jelenleg 
szatmármegyei Pál Istvánt, taploczai Vasa Lajost, 
Botár Bélát és rákosi Dobos Andrást; végül a hon-
védelmi minister által t a r t a l é k o s h a d a p r ó d 
t i s z t h e l y e t t e s s é kineveztetett csik-szeredai 
Becze Imre szolgabíró h. megyei aljegyző. 

— Egyházi ki tüntetés . Csikajtosnádi Kó-
ródy Péter hittudor, theologiai praefectns,  a „Köz-
művelődés" felelős  szerkesztője szentezéki ülnökké 
neveztetett ki. 

— Himen. Ordódy Paula és Nagy Lajos 
1898. 'január 8-án tartják esküvőjüket Kolozsvárt 
a rém kath. templomban délelőtt 12 órakor. 

— Iskolai ünnepély. A csikmegyei gaz-
dasági irányú felsó  népiskolában szép ünnepély 
folyt  le, melyet a tantestület és az iskolai nö-
vendék és a tíz szobor felállítását  elrendelő leg-
magasabb kir. kézirat megjelenése alkalmából 
rendeztek. Az ünnepélyt az ifjúság  a „Himnusz* 
előadásával nyitotta meg, mire lendületes beszéd 
kíséretében M a d á r Mihály igazgató a legma-
gasabb királyi kéziratot olvasta fel.  L a k a t o s 
Mihály tartott ezután lelkes beszédet, ismertetvén 
ama nagyokat, kiknek emlékezetére a szobrok 
állíttatnak, a kort, melyben éltek, a tette-
ket, melyekkel a nemzet huláját kiérdemelték s 
végűi az ifjuBágot  vallásosságra, hazaszeretetre, 
király tiszteletre, és munkásságra buzdította. Köz-
ben 2 növendék hazafias  verseket szavalt s vé-
geztiil az ifjúság  a szózatot énekelte. Az ünne-
pélyen jelenvoltak: Mikó Bálint főispán,  iskola-
széki elnök. Szabó Géza kir. tanfelügyelő,  Mihály 
Ferencz megyei főjegyző  s még többen. A szózat 
elhangzása után Mikó Bálint főispán  ur ő méltó-
sága intézett pár szívélyes buzditó szót az ifjú-
sághoz. 

— AB anyakönyvi adatok szerint Csík-
szeredában az 1897-ik évben született összesen 
68 gyermek, és pedig: 28 fiu  és 40 leány, és ezek-
ből 61 törvényes, 7 törvénytelen. Meghalt összesen 
47, etekből 30 férfi  és 17 nő, tehát a születés 
a halálozást 21-el fölülmúlja.  Az előbbi évben házas-
ságra lépett 17 pár. 

— Nyugalmazott kir. törvényszéki 
b i ró m i n t ügyvéd. B a r t h a l g n á c z vesz-
prémi kir. törvényszéki biró, volt csik-szeredai kir. 
ügyész — miként biztos forrásból  értesülünk — 
mult hó 31-étől saját kérelmére eddig viselt állá-
sától hosszas szolgálatainak elismerése mellett fel-
mentetett és nyugdíjaztatott. A mily megdöbbenés-
sel fogadták  annak idején a nyugalomba vonult 
biró urnák jó barátai, tisztelői és ismerősei a ha-
talomnak indokolatlan és méltánytalan zaklatását, 
•időn a fáradhatlan  tevékenység, páratlan szor-
galom, fedhetlen  jellem és odaadással betöltött 
csik-szeredai kir. ügyészi állásáról törvényszéki 
bírói minőségben Veszprémbe helyezte át, annál 
nagyobb megnyugvással fogadják  most önkéntes 
nyngalonba vonulásának hirét, ismerve ama szán-
dékát, hogy mint okleveles ügyvéd elismert tehet-
ségét és tudását megyéje jogkereső közönségének, 
székely testvéreinek kívánja rendelkezésére bocsá-
tani. Midőn ezen elhatározásáért a jogkereső kö-
zönség nevében már előzetesen is melegen üdvö-
züljük, lelkünkből óhajtjuk, hogy az ügyvédi állás 
és hivatásban találja fel  ama legszebb jutalmat, 
mit a munka embernek njujthat! 

(Ép lapunk zártakor vettük Bartha Ignács ügy-
véd urnák a Jogkereső közönséghez ssóló . felhí-
v á s á t " , melyet lapunk mai számának .Közönség 
köre" csimfl  rovatában közlünk, melyre tisstelt ol-
vasó közönségünk becses figyelmét  felhívjuk.) 

— Segédjegyző állami díjazása, Gyergyó-
Remete községben szervezett segédjegyzői állás 
díjazására, mely állás az anyakönyvvezetői teen-
dőkkel is egybe van kapcsolva, a belügyminiszter 
az állampénztárból 800 frt  állandó évi dijat folyó 
fitott. 

— A csíkszeredai olvasókörnek folyó 
hó 6-án este 4 órakor a kör uj helyiségében köz-
gyűlése lesz, hová az eddigi — ugy az újonnan 
belépő tagok azon értesítéssel hivatunk meg, hogy 
a kör helyisegében kitett iveken a közgyűlés al 
kalmával is alá lehet iratkozni. 

— Betörés egy adópénztárba. Sepsi-
szt-györgyi hírek szerint Szilveszter napjára vira-
dólag ott vakmerő rablást követtek el eddig isme 
retlen tettesek. Az adóhivstal helyiségeibe ugyan-
is a mondott éjszakán betörtek, az egyik Wert-
heim szekrényt kivágták sabból80 frt  készpénzt 
és több érték papirt elloptak. Szerencsétlenségükre 
tehát nem azt a kasszát törték föl  először, mely-
ben a nagymennyiségű készpénz volt elhelyezve s 
bár megpróbálták annak is föltörését,  de való-
színűleg az időből kifogyván,  ugyszólva eredmény-
telenül kellett eltávozaiok. A részletekről biztos 
forrás  hiányozván, a hirt csak fenntartással  közöl-
hettük. 

— Panasz az adó késedelmi kamat 
miat t . Ev végével legnagyobb gondot az adófizetés  okoz 
za, melylyel ilyenkor terhes késedelmi kamat éB végre-
hajtási költség jár és épen ez utóbbiak miatt sok 
a panasz, mert könyörtelenül sújtja a különben is 
sok teherrel küzködö polgárokat. A gyergyó-szent-
miklósi ipartestület is e tárgyban panaszszal fordult 
hozzánk. Ugyanis a testület helyiségében fenntartott 
korcsmálásí jog után kivetett illetékének II. félévi 
részletét a testület bevételei szerint csak utólagosan 
fizethette  be, a miért 10°/0 kamattal rótták meg. Mint-
hogy az adóvégrehajtónak ebben az esetben semmi 
dolga sem volt, a 10°/0-kal való megrovás az uzso-
ráskodás mértékét üti meg. Ebhez hasonló eset pedig 
többször előfordul,  azért a pénzügyigazgató ur figyel-
mét felhivnók,  bogy végrehajtói költséggel csak azo-
kat terheltetné meg, a kiknél a végrehajtónak tény-
leg fel  kellett lépnie. (Beküldetett.) 

— Iskolai hirek. Gyergyó-Ditróban az ál-
lami polgári fiúiskola  január hó 1-én tényleg meg-
nyílt. A nagymélt. közoktatásügyi miniszter ur a 
tantestületi tagokat kinevezte. Az iskola jelenleg 
3 osztályból áll, de a kinevezések is ugy történ-
tek, hogy az 1898. évi szeptember hóban a IV. 
osztály is megnyílik. Az iskola a paedagogia és 
nevelés követelményének megfelelő  czélszerü be-
rendezést és helyiséget nyer; a meglevő épületet 
ugy fogják  átalakítani, hogy az intézetnek alkal-
mas tornaterme is lesz. Mint egészen állami iskola 
szigorú felügyeletben  részesül, benne a legnagyobb 
pontosságnak és lelkiismeretességnek kell uralkod-
nia, igy méltán mondhatjuk, h gy ezen intézet a 
gyergyói tanügynek szemefénye  lesz. így tehát 
Ditró községe, de általában Gyergyó vidéke szép 
Hjévi ajándékban részesült. Az igazgatói vezetés-
sel V é r t e s L a j o s bízatott meg, kinek tapasz-
talata, munkaszeretete biztosítja az iskola jó hír-
nevét és felvirágzását. 

— A gyergyó-remetei népiskolák ál-
lomositásának ügye is egy lépéssel elóbbre baladott. 
A nagymélt. minisztérium megbízásából a kir. tan-
felügyelő  ur január hónapban a községgel tárgyalni 
fog,  s ba a község a szükséges épületek felállítását 
elvállalja s eleget tesz a kormány csekély kívánal-
mainak, a végleges egyezséget semmi sem gátolja. 
Ezen iskolák érdekében lépéseket tett a kerület or-
szággyűlési képviselője is, ki a minisztériumban azt 
a tájékozást nyerte, hogy az állami butgetben épü-
letek felállítására  fedezet  nem levén, a kormány ezt 
nem tudja teljesíteni, elvállalja a rendszeresítendő 
10—11 tanító fizetését.  Meg vagyunk győződve, hogy 
a község a maga részéről a kellő áldozatra megta-
lálja a módot s rajta lesz, hogy a már úgyis égetővé 
vált kérdés mihamarább megoldást nyer. Sót e hír-
rel kapcsolatban felvetjük  azt a nézetet, hogy mivel 
az iskolára köteleseknek fele  nem fér  be az isko-
lába, hogy ezek ne veszítsenek egy évet, nem lenne-e 
addig is ozélszerü a délelőtti és délutáni csoportok 
szerint alkalmazni a tanítást s ezen évben főként  az 
irás-, olvasás- és számtanra fektetni  a fősúlyt.  E na-
gyobb munka után a tanítóknak megfelelő  honorá-
riumról nem lenne nehéz gondoskodni. A gyergyó-
szt.-miklósi gymn. ügyében pedig a nagymélt. míniszt. 
kérdést intézett, bogy a község minő hozzájárulásra 
lenne hajlandó. 
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Gazdasági tanítások. 

A csikmegyei gazdasági egyesület a földmi-
velésögyi m. kir. miniszter ur által segélyeztetve 
Csikvármegye 13 községében, nevezetesen: Szent-
domokoson. Dánfalván,  Ssentmihályon, Szépvizen, 
Delnén, Mindszenten, Szentsimonon, Csatószegen, 
Uj-Tusnádon, Ditróban, Remetén, Qyergyó-Szentmik-
Ióson és Újfaluban  gazdasági tanításokat rendez, 
melyeknek fóesélja,  hogy a gazdasági ismeretek a 
vármegye kis gazdái között minél szélesebb körben 
elteijedjenek. A tanítási idő deczember, január, 
február  havakra ós márczius első felére  esvén, épen 
a legalkalmasabb időben történnek s a gazdaközön-
séget a tanításokon való részvételben mi sem gátolja. 

A tanítással Madá r Mihály felsőnépiskolái 
igazgató, L a k a t o s Mihály, gasd. isk. tanár, B a-
r a b á s Béla és P u s k á s Jenő gazdasági intézők 
és K e r t é s z István megyei vándortanító vannak 
megbízva. M a d á r Mihály három előadásban a tej-

gazdaságot ismerteti a fejéstől  kezdve a tejnek fel-
dolgozásáig L a k a t o s Mihály szintén 3 előadásban 
a mezőgazdaságról szóló 1804. évi XII. t.-oz. I., II., 
ÜL, VII és X. fejeseteit  ismerteti. B a r a b á s Béla 
a szarvasmarha- és sertéstenyésztésről, a trágya ke-
zelésről és műtrágyákról tanit, K e r t é s z István 
az okszerű méhészetről, a gyümölcsfák  ápolásáról 
és a közutak befásitásáról,  végül P u s k á s Jenő 
a trágyakezelésról, a műtrágyák használatáról, a 
törökbuzatermelésről, a tölgyesi székely törökbuzá-
ról, a lótenyésztésről és a békási lófajta  előnyeiről 
tanítanak. 

A mint a felsoroltakból  kitetszik, a tananyag 
elég érdekesen van összeállítva a igy remélhető, hogy 
épen olyan időszakban, midőn a gazdaembernek 
semmi külső foglalkozása  nincs, a gazdaközönség 
a tanításokat szívesen fogja  meghallgatni, különösen 
olyan községekben, a hol az elöljáróság, lelkészek 
és tanítók az ügy élére állván, a tanításokra a kö-
zönség figyelmét  a maga idejében felhiván,  ők ma-
guk is megjelennek a tanításokon s igy a lakosság 
előtt jó példával járnak elől. Itt tartom helyén va-
lónak megjegyezui, hogy a tanítások teljesen díj-
mentesek, ezekből sem a községre, sem pedig az 
egyesekre semmiféle  teher nem háramlik, az a kö-
zönségnek semmi költségébe nem kerül, miután 
minden terhet a földmivelésügyi  miniszter ur és a 
gazdasági egyesület közösen hordoznak. Tehát a 
legtávolabbról sincs igazuk azoknak, kik a tanításo-
kon azért nem vesznek részt, mert attól félnek,  hogy 
ezért vagy rájuk, vagy pedig a községre valamely 
teher fog  háramolni. 

Az eddigi tanításokon kivéve az egyetlen Szép-
vizet, a hol ugy tetszik, hogy a községi elöljáróság 
nem karolta fel  az ügyet, tisztességes számban je-
lentek meg a hallgatók, igy Szentdomokoson 143, 
Uj-Tusnádon 204, Csik-Szentmibályon első izben 
105, másodízben 60, Csik-Szentsimonon 118 volt a 
hallgatók száma. 

Az előadások vezetésével T. N a g y Imre a 
gazdasági egyesület fáradságot  nem ismerő titkára 
van megbízva, a mi már magában is biztosítja a 
sikert, különösen, ha a gazdaközönség a saját maga 
jól felfogott  érdekében felhasználja  a kedveső al-
kalmat és igyekszik az előadásokon minél nagyobb 
számban megjelenni. 

Ugy az állam, mint a gazdasági egyesület nagy 
áldozatot hoz ezen előadások rendezésével a gazda-
közönség érdekében, épen ezért illó és igazságos, 
hogy gazdáink ezt megszívlelve, a tanítások iránt 
kellő érdeklődést tanúsítsanak, mert ha ez megtör-
ténik, akkor ezen tauitások eredménye pár év alatt 
a gazdálkodás egyes ágainak fellendülésében  fog 
mutatkozni. 

A gazdasági tanításokra még egyszer felhív-
juk a közönség figyelmét  s melegen ajánljuk, hogy 
azokon vármegyénk gazdái minél nagyobb számban 
vegyenek részt. Bs. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ é* LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . * ) 
A tisztelt jogkereső közönséghez. 
Huszonkilencz évi odaadó és becsületes ál-

lami szolgálat után saját kívánságom és akara-
tom szerint 1897. évi deczember hó végével 
nyugalomba vonultam és tartós betegségemből is 
lábbadozván, — inkább az igazságszolgáltatás ma-
gasabb érdekeiből, mint köz és váltóügyvéd a 
tisztelt jogkereső közönség szolgálatába léptem. 

Hosszas kir. bírósági és kir. ügyészségi gya-
korlatom ugy is, mint birót; ugy is, mint kir. 
ügyészt; ugy is mint 1876. év óta okleveles ügy-
védet — kitanított a jogkereső közönség jogi és 
törvénykezési szükségleteinek fólismereBére;  a 
jogi élet útvesztőiből való kikalauzolás gyakorlati 
tudományára. 

Életemnek fóczélja  és törekvése az igazság 
kiderítése és érvényre juttatása volt. Smost mi-
dőn gyakorló ügyvéddé lettem, ugy érzem, hogy 
testi és lelki erőim meggyarapodnak, mert szaba-
dabbnak érzem gondolatomat, érzésemet; szabad-
nak nyelvemet; tágultabbnak cselekvési körömet 
arra, hogy gyarló és változékony emberi szeszélyre, 
gőgre, stbbire való tekintet nélkül s az eddigi 
hivatalos formák  és korlátokon tul is küzdjek 
minden jog- és igazságot kereső atyámfiának, 
polgártársaimnak j igazáért; küzdjek bátorsággal 
és kitartással a jog és igazság, méltányosság és 
törvényesség által körülvont nagy területen, az 
ezek által megengedett fegyverekkel. 

Tudomásul kívánom tehát adni, hogy Csík-
szeredában  a vármegyeház szomszédságéban 
lévő  házban, melyben eddig  is lakásom  volt 

ü g y v é d i i r o d á m a t 
megnyitottam és a tisztelt jog- és igazságot ke-
reső közönség szolgálatára állok. 

Csik-Szeredán, 1898. január 1-én. 
Bartha Ignács, 

ügyvéd. 
•) E rovat alatt megjelentekért semmi fekdtaégst 

nem villái a Sacrt. 



Jann&r 5. C S I K I L A P O K 1. n á m 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklós községhez dagyon közel, 

mintegy 400 hold erdős területen található 30—70 
ctm. átmérőjű fenyő  kereskedelmi ta szabad kéz-
ből eladó. 

Értekezhetni az erdőtulajdonos id. Á v é d 
Kristófnál  Gyergyó-Szentmíklóson. 2—3 

Szám 1143—1897. á. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1897. évi november hó 30-án kelt 
49740. számú rendeletével a kolozsvár-száazrégen-
tölgyesi államat 282. kmt. szakaszán Románia ha-
tárán lévő Presecán pataki határhid újraépítését 
7788 frt  70 kr összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálat foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1898. január hó 31-ik nap-
jának d. e. 10 órájára a Csikmegyei m. kir. ál-
íamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett kéltség ntán számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 5%-nyi 
bánatpénz letételét igazoló adóhivatali nyugtával 
felszerelt  zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 10 
órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban torgó munkálatra vouatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szeredán, 1897. deczember 27-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Sz. 4068/1897. tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csik-karczfalvi  közhelyeket 

az általános helyszínelés! állapot szerint feltűntető 
Csik-Karcztalva község 340. számú és Csík-Mada-
ras község II. Rész 233. sz. tjkvre arányosítás 
következtében az 1896. évi 2579. számn szabály-
rendelethez képest átalakittatik és ezzel egyidejű-
leg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az 
1886. XXIX. az 1889. XXXVIII, és az 1891. XVI. 
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának be-
jegyzését rendelik, az 1892. XXIX. t.-czikkben 
szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzé-
sek helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesí-
tése és a helyszíni eljárás Csik-Karczfalva  közsé-
géhén 1898. évi február  hó 7-én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
ban a helyszíni eljárás foganatosítása  végett László 
Géza kir. törvényszéki bíró, Kritsa Izidor telek-
könyvvezető és Keresztes Gynla átalakító díjnok 
jegyzőkönyvvezetőből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak: 
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen, vagy meghatalmazott ál-
tal jelenjenek meg és az nj telekkönyvi tervezet 
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban 
adják elő, mert a régi telekjegyzökönyvek végle-
ges átalakítása után a téves átvezetésből ered-
hető kifogásokat  jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik; 

2) Mindazok, a kik a tjkvekben előforduló 
bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést kíván-
nak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldöttje 
előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás fo-
lyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel; 

3) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tu-
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 
1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889. XXXVIII, 
t.-cz. 5, 6, 7. és 9. §-ai értelmében szükséges ada-
tokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igé-
nyeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy oda 
hassanak, hogy az átruházás létrejöttét a kiküldött 
előtt szóval ismerje el a tulajdonjog bekebelezé-
sére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogai-
kat azon az uton nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illeték elengedési kedvezménytől is elesnek; és 

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelédre vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt 
egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgy-
szintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tnlajdonosai, hogy a bejegyzett jognak kitörlését 
kérelmezzék, illetve, hogy kitörléBi engedély nyil-
vánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bélyegmentesség kedvezmé-
nyétől elesnek. 

A kir. trvszék, mint tlkkvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1897. deczember 23-án. 

T ÁRZlÓ, 
kir. trvszéki biró. 

Sz. 6618- 1897. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásában Csík-Mindszent 

székhelylyel újonnan alHkitott körjegyzői körben, 
mely körhöz Csik-Míndszent, Szentlélek és Zsögöd 
községek tartoznak a körjegyzői állás betöltendő 
lévén, e czélból az 1886. évi XXII. t.-cz. 82. §-a 
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, s felhívom 
mindazokat, a kik ezen állásra pályázni óhajtanak, 
hogy nagykorúságukat, bonpolgárságukat az 18R3. 
évi I. t.-cz. 6. §-ában megkívánt képzettségöket és 
az eddigi szolgálatokat igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérvényeiket az 1898. év január 20-ig alul-
írott főszolgabíróhoz  annál bizonyosabban adják 
be, mert a később érkezők nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A körjegyző javadalmazása áll: 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-

szolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodai átalány 30 
frt.  4. Magánmunkálatokért a szabályrendeletileg 
megállapított dijak. A választás Csik-Mindszenten 
az 1898. évi január 32-én fog  megtartatni, s a 
megválasztott körjegyző állását azonnal elfoglalni 
tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hó 18-án. 
Fe jé r Sándor, 

'2—3 főszolgabíró. 

Sz. 6819—1897. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásban, Csík-Szentmiklós, 

Borzsova és Delne községekből Csík-Szentmiklós 
székhelylyel alakult körben a körjegyzői állás el-
halálozás folytán  üresedésbe jővén az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 82. §-a értelmében arra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 6. §-ának 
megfelelőleg  felszerelt  és eddigi szolgálatukat is 
feltüntető  pályázati kérésüket hozzám legkésőbb 
az 1898. évi január 20-ig annál bizonyosabban ad-
ják be, mert a később beadottakat nem fogom  figye-
lembe venni. 

A körjegyző javadalmazása áll: 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Újonnan épült és 

az igényeknek teljesen megfelelő  természetbeni la-
kás. 3. Irodaáltalány 46 frt.  4. Magán munkála-
tokért a szabályrendeletileg megállapított dijak. 

A választás Csik-Szenlmiklós községben az 
1898. évi január hó 24-én fog  megtartatni és a 
megválasztott jegyző állását azonnal elfoglalni 
tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hó 18-án 
Fejér Sándor, 

2—3 171 szolgabíró. 

Hirdetmény. 
Szereda és Taplocza közt lévő 

lakásom, melynek évi jövedelme 
120 frt,  távollétem miatt eladó. Gzim 
a kiadóhivatalban. 

8z. 6617—1897. 
kT 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó Balán-

bánya, Szentdoniokos, Szenttamás, Jenőfalva,  Karcz-
falva,  Dántalva és Madaras községekből az ujonan 
megállapított Csik-Karczfalva  székhelylyel alakított 
közegészségi körben az orvosi állomás betöltendő 
lévén arra ezennel pályázatot nyitok. 

Ezen állomással 1000 frt  évi fizetés,  termé-
szetbeni lakás és 100 frt  utiátalány jár; továbbá 
a nappali és éjjeli látogatásokért a látleletekért és 
járványkezelésekért a megállapított dijak szedésére 
van jogosítva. 

Köteles ezekkel szemben az orvos saját fu-
varán a községeket havonkint kétszer beutazni, s 
akkor a bejelentett betegeket ingyenes gyógyke-
zelés alá venni. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi 1.1. 
cz. 9. §-a értelmében eddigi — legalább köt évi 
gyakorlatukat igazoló okmányokkal felszerelt  ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1898 évi. január 
20-ig annál bizonyosabban adják be, mert a ké-
sőbb beadottak nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A választás Csik-Karfezfalván  az 1898. évi 
január 25-én fog  megtartatni és a megválasztott 
körorvosi állást azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1897. deczember 18-án. 
Fe jé r Sándor, 

2—3 főszolgabíró. 

Eladási hirdetmény. 
György Antal csíkszeredai lakos, közhírré te-

szi, hogy: 1) a Romfeld-féle  sörház mellett levő épü-
letes belső 2 ház s 1 csűrrel 240 nsz. öl terűlet, 
2) az alispán ur telkével szemben Mindszent felé 
vezető uton 882 nsz. öl belsőség és 3) a va«ut 
mellett közvetlen 370 nsz. öl területtel eladni szán-
dékozik, mely eladás iránt értekezhetni tulajdonos 
G y ö r g y A n t a l n á l Csik-Szeredába és Sán-
dor V i l m o s n á l Csik-Szentn°ártonba. Az ár-
vereztetés jövő év január hó 10-én fog  meg-
tartatni a tulajdonos házánál. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hó 22-én. 
György Antal megbízásából: 

2—2 Sándor Vilmos. 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

való gyors és biztos hatású szer, emberek-
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz 
ára 35 kr. Postaszétküldés legalább 3 do-
bozonként Kapható 

T t L e i l F r i g y e s 
gyógyszertárában 

6—10 C s i k r S z é p v i s e n . 

Szerkeszti: 
Fanghné-Gyujtó Izabella ésSzabóné Nogáll Janka. 

Az IMÍMi-iki berlini nemzetközi kiállításon az arany éremmel ki-
tüntetve. 

f l í v m Í  1 _ _ megjelenik minden hó 1-én és lö-én. Díszes elegáns kiállítása s különösen 
V C l U P / Í H J . U 1 1 művészies kivitelű szilles divatczimlapja által diszc minden szalon-asztalnak. 

~ ~ ingyen mellékletével, az UJ OTEBÍtEKDIVATTAL együtt 44—48 ol-
dulra terjed. Divat Szalon 

Ţ ^ i _ g 1 1 azonkívül, hogy divatképei az uralkodó divat tükre, folyton  közöl képeket 
± j l v a > v O ^ U J - U I l Parisból, Londonból, Berlinből is. S ez Által az idegen divatlapokat fölös-
legessé teszi. 
I V _ g i i 1 rendesen közöl egyszerűbb toilletteket is ós módot, utasítást nyújt a höl-
- l ^ J . V H i b O f i c U U I l  pyeknek arra, hogy ruháikat takarékosan s mégis csinosan otthon készít-
hessék s ennek megkönnyítésére minden 2-ik szárahoz szabás-ív van mellékelve. 

g i Q _ q 1 /Nyi minden előfizetőnek  mérték után ingyen készíttet szabásokat; ez oly ked-
l / l V U i b O u w l v U vezmény melyet egy divatlap sem nyújt. 

q 1 Q „ q 1 kézi munkái változatosak, a rendes használatra szánt hímzésektől kezdve 
• L t í V U / t O / l f l I U l l  a legritkább, legdivatosabb uj kézimunkáig mindent bemutatja s érthetően 
tanítja. 
n í i r o f  Q n n l AVI Ssépirodalmi réssé oly dus, érdekes ós változatos, hogy minden más szóp-
l y l V t t v K H / i n i l U l l irodalmi lapot pótol. Munkatársai közt ott van irodalmunk minden jelese 
és gondot fordít  arra, hogy a nők lapjába tehetséges, kedvelt irónök is gyakran írjanak. A lap szelleme 
mindig tisztességes. Keresi a szépet, a nemesitőt s kizár minden frivol  közleményt. Lapunkat fiatal  leá-
nyok is bátran olvashatják. 

i . O m q 1 a m számról-számra mutatja be kiválóbb hölgyek aroaképeit: a művészet, iro-
J ^ l v c b u O z í c t i u i l dalom s a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait. 
• I i t t o f  Qf7o  1 A n állandó rovatot tart kérdések 08 feleletek  közlésére. £ rovat minden elő-

W l V o l O â a i U U fizetőnek  díjtalanul áll rendelkezésére. 
Q n g 1 rendesen karácsonyi ajándékkal is kedveskedik Ez évben is megküldi a 

L / l V l t b K ) / l M U l l szokásos zsebnaptart az összes előfizetőinek. 

D í y f l . t i  S z a l O n e ' ° í i z e t® s i * r a : e 6® s z ®vre 8 forint,  félévre  3 forint,  negyedévre 1 forint 
D i y f l . t .  SzalOn kívánatra bárkinek küld nrotstványszámokat ingyen éa 

Díváit Szalon k i B d ° h l T a t * l B Budapest, Giaella-tér (Haaapalota). ^ ^ 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptalaj donos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




