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Népoktatásunk. 
Csik-Szereda, márcz. 7. 

Az orsz&ggyUlés tagjai mintegy bárom 
hét alatt letárgyalták az összes miniszteri tár-
czák költségvetéseit s daczára annak, hogy 
egyik országos párt előre kijelentette, hogy 
a tárgyalásokba való részvételtől tartózkodni 
fog,  a költségvetési vita alatt mégis igen 
sok érdekes, szenzácziós dolog került fel-
színre és igen sok állami létünket közelről 
érintő kérdés megvitatás alá. 

Eltekintve egy pár nagyon if  szemé-
lyes czélzatu csatározástól talán legcsende-
sebben folyt  le a kultusz vita s igy lehe-
tővé vált, hogy kormányzatunk ezen igen 
fontos  és életbevágó ágazatának jövendőjé-
ről tiszta képet alkossunk magunknak. 

Kultúrpolitikánkban különösen a nép-
oktatási Ugy az, mely a jelenlegi kormány-
zás mellett szélesebb alapokra fektetve  és 
határozottan nemzeti irányban vezetve, a 
fejlődésnek  oly nagymérvű jelenségeit mu-
tatja, melyek minden irányban megnyug-
vást szülhetnek. 

Az elmúlt pár év tanúsága és a köz-
oktatásügyi miniszternek a költségvetési vita 
folyamán  elmondott expozéjából határozottan 
kitűnik, hogy népoktatásunk olyan irány-
ban vezettetik, mely a magyar faj  megerősö-
dését és a magyar faj  kultúrájának fölényét 
fogja  biztosítani az ország minden pontján. 

Ezen czélnak elérésére egyik leghat-
hatósabb eszköz állami iskolák állítása vagy 
a már meglevő iskoláknak állami kezelés 
alá vétele. A vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter mintegy 1000 állami iskola felállí-
tását tervezi, részint olyan vidékeiken, hol 
a nemzetiségek vannak tufysuiyban,  részint 
olyan helyeken, a ' hol a magyar elem do-
minál s végül a vegyes lakossággal biró 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Szent Péter. 

(A Leo-ünnepélyen előadott melodráma szövege.) 
— I r ta : Kassai Lajos. — 

Tibériás tavának tükörén 
Az illatos szellő susogva jár : 

•Üikötve már a kis halászhajó 
S "inqg, lebeg mint elfátadt  njadár. 

Az éj«a át nehéz jnraikája volt, 
A mig mosolygott rá a szende hold. 

Kafarnaam-jámbor  halászai 
A fartőn  fllüek  búsan, szótlanul; 

És mindenik most uj próbára vár 
S a türelemből új leczkét tanul. 
Az esti csillag hogyha megjelen, 
Feledve mult, övék lesz a jelen. 

I községekbén. Ha a miniszter ezen szándéka 
öt év alatt keresztül vihető lesz, az ország 
különböző pontjain 1000 olyan forrással 
fogunk  rendelkezni, melyekből a magyar 
kultura tiszta és üditő vize fog  felfakadni. 

Az iskolák államosításának különösen 
felekezeti  szempontokból sok ellenzői van-
nak s állás foglalásukat  azzal indokolják, 
hogy a felekezeti  kezelés alul kivett községi 
és állami iskolák meleg ágyai a vallástalan-
ságnak s az ennek folytán  bekövetkezhető 
szomorú állapotoknak. Ezen állítás alapta-
lansága azonban mindjárt kitűnik, ha meg-
gondoljuk, hogy a nevezett iskolákban a 
vallás-erkölcsi oktatás épen azok kezébe van 
letéve, kik erre leghivatottabbak : a lelkész-
kedő papság kezébe. 

Ha a lelkészek e tekintetben köteles-
ségüket lelkiismeretesen és pontosan telje-
sitik, ha a gondozásokra bízott hívek gyer-
mekeinek zsenge szivébe ideje korán elhin-
tik a vallásnak nemes gyümölcsöket termő 
magvait s a vallásos érzelmet szeretettel ápolni 
és fentartáni  el nem mulasztják, akkor a 
vallástalanság ködre festett  rémkép marad, 
mely az első meleg sugár felvillanására  nyom-
ban eltűnik. 

Egyébiránt a kormány békében hagyja 
mindazen iskolákat — bármilyen czimet vi-
seljenek t i^ azok — ha. a törvényben előirt 
kötelezettségnek megtelelni tudnak és akar-
nak is.:. 

Midőn azonban azt látja, hogy az or-
szág területén több mint kétezer tanitó a 
törvényekben előirt kötelességét nem tel-
jesíti, s midőn kitűnik az is, hogy a felettes 
hatóságok a vétkes mulasztók iránt elnézés-
sel vannak, akkor a kormánynak nem csak 
joga, hanem kötelessége is, hogy a hatalmat 

kivegye azok kezéből, kik azzal tudatosan 
visszaélnek. 

A második eszköz a fent  kitűzött czél 
elérésére a tanítóképzés javítása ÓB a taní-
tók számának szaporítása. 

Az állami tanítóképző intézetek beren-
dezéap^íqjfan  tekintetben megfelel  a czél-
nalr^h'ogy a yanitótépzés eredményesebb 
legh^^-s^Jmégfes  lenne az előkészültséget 
manbfcíib  'osztályban állapítani meg. 

^jjUjgij^b^lyeken pedig, a hol arra mód 
és anyagi eszközök rendelkezésre állanak az 
egy tanítóval biró osztatlan népiskolákat 
több tanítóval kellene beállítani s igy a ta-
nítást intenzivebbé tenni. 

Sokat várunk és reménylünk a nép-
oktatási törvény reviziójától, melyet a mi-
niszter kilátásba helyezett, ha et helyes 
irányban vitetnék keresztül. 

S végül a közoktatásügyi költségvetést 
évről-évre emelni kellene, hogy a miniszter 
urnák jó szándékai a tanítók anyagi hely-
zetének javítására szintén sikeresek legyenek. 

Ha pár milliót a szttronyoktól elven-
nének s azt kulturális czélokra fordítanák, 
sok sajgó seb szánálva lenne, sok kritikus 
kérdés magától megoldodnék. 

Gimnáziumi ünnepély. 
P e c c i Jóákim, kit immár busz év óta XIII. 

Leó név alatt vesz körfii  rajongó szeretettel és 
mély hódolattal az összes katbólikns világ, kire, 
mint a római kath. egyház fejére,  „Krisztus hely-
tartó "-jára a legnagyobb tisztelettel tekint az 
egész mttvelt világ, folyó  évi márczius hó 3-án ün-
nepelte áldozárságának hatvanadik, pápaságának 
20-ik évfordulóját. 

Ebből a nevezetes alkalomból folyó  hó 6-án 
ritka és kiválóan szép ünnepély folyt  le Csiksom-
lyón, vármegyénk jóhirfi  főgimnáziumának  szék-
helyén. 

Az flnnepélyt  főgimnáziumi  tanárikar és as 

"„Jertek !"" — kiált Simon — segélyt nekünk! 
E bárka már tovább nem birja ezt." 
És több hajó sietve ott terem 
S Megosztozik a drága terheken. 

„A bűnösért, uram! Te mit művelsz '! !" 
A földre  hullva Péter igy kiált. 

„Mi bánt V Ne félj  ! — a Mester válaszol. 
Gyöngéden nézve Pétert mint fiát  — 
Számodra már a dicső pálya kész, 
Te emberek csodás halásza lészsz." 

Péter nem érti még e szózatot, 
De szive forr,  de lelke gerjedez ; 

Ott hagy hajót, apát, nőt, gyermeket 
És vissza sem tér már testvérihez. 
Elhalt szivében most minden tusa, 
övé egészen áldott Jézusa. 

Híven kiséri a szent nyomdokot. 
Hol Mesterének útja elvezet; 

Tudása nincs, de szive lángoló, 
A mely terem magas érzelmeket ; 

S ha szólni kell, nem ingadoz sokat, 
Szivének húrja tiszta hangot ad. 

„Mit tartotok felőlem,  szóljatok ! 
-Kinek s minek mond engem a sereg ?" 

„Te Krisztusunk vagy, Isten egy Fia." 
— Kiáltja Péter s arczán fény  dereng. — 
Nem is megyünk el mi tdled soha, 
Te vagy szivünknek édes otthona." 

„Simon, te hűséges baráti 
Szeretsz-e inkább mint az életet ? 
Szeretsz-e jobban mint a társaid? 

Szeretsz engem mindenek felett  ?" 
Ót, a ki mindent néki szentele, 
Háromszor kérdi égi mestere. 

Péter remeg, szemében könny ragyog. 
Ha láthatnátok őt a térdelőt! 

Kiárad szive gazdag folyama 
És meghatottam szól az Úr előt t : 
„Tudod, hiszen tudásod végtelen, 
Tiéd szivem, tiéd az életem." 

Csak 6 lehet, a lelkes Péter az, 
Kinek szerelme ily szókat terem: 
„Én kész vagyok miattad halni is, 
A börtönök mélyét sem rettegem. 

Ha más talán tűnődik sorsodon, 
Tebenned én meg nem botránkozom." 

S mily változás! Még kardot ránt a hős, 
Midőn Urára ront a szolgahad; 

Pár óra — és — egy szolgáló előtt 
Gyáván, galádul mindent megtagad. 
A szörnyű éj borzalmai között 
A bátor sziv is végre megtörött. 

De im, az Úr előtte elvonni, 
Péterre téved bús tekintete. 

Most Bejtl csak, hogy megtagadta azt, 
Kit eddig Istenéül tisztele. 

Hullnak szemének gyémánt gyöngyei, 
Oh, ha letudná bűnét törleni I 

A bánatkönnyek gazdag zápora, 
Az önkinzásban töltött éjszakák 

A szív nyugalmát, a bocsánatot, 
Jézus kegyelmét végre meghozák; 
S kit ennyi próba igy kitOntete, 
ö lett az egyház látható feje. 

mai -ámálifti  agy fiái  Ív mslliklst vsn osatolv» 

„Bocsásd a mélyre, ember, a hajót! 
A nap halad, munkáljon, a ki bir; 

Tmswdni szép, magasztos akkor is, 
Ha nem kiséri dicsőség s a hlr. I 
Ha felhasználod  perczeid javát, 
Az öntudat gazdag jntalmat ád." 

„Uram, Uram I" felel  Jónás fia, 
„Az éjen át hiába fáradánk  ; 
De csak kivánd és én hálót vetek 
S parancsod is áldást hozhat reánk. 
Nevedben hát, Uram I megindulok. . . . 
Mily csendesen ringatnak a habok!" 

De nem sokáig lejt a kis hajó, 
Csodás terhétől sülyedexn! kezd. 

• C » Lapunk 
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ifjaság  rendezte a bölcs, nagy tudományu minden 
áldozatra kész szentatyának tiszteletére. 

Bitka ünnepély volt ez, mert nem csak a 
szokásos keretben mozgott, hanem arról is meg-
győzte a nagyszámban össze gyűlt közönséget, hogy 
e gimnáziumnál egy hivatásáért élő tudományokban 
jártas, a műveltség magas fokán  álló tanárikar ve-
zeti az ifjúságot  olyan irányban és oly eredménye-
sen, hogy ez .alma mater" növendékei az ország 
bármely pontján fekvő  hasonló intézetek növendé-
keivel kiállják a versenyt. 

Kiválóan szép, mert az ünnepség méltóságá-
hoz alkalmazott, nagyszabású programm, oly ko-
molysággal, akkora szabatossággal volt ekzekválva, 
hogy a díszes és nagyszámban összegyűli hallga-
tóság hosszas éveken keresztül, mindig a legna-
gyobb elismeressel és méltánylással fog  arról meg-
emlékezni. 

Az ünnepély lefolyásáról  a következőkben 
tudósítunk: ;-. 

Délelőtt 10 órakor kezdődőleg a Szent. "Fe-
renczrendi szerzetesek templomában ünnepélyes 
szent mise tartatott, melyen a főgimnázium  tanári 
kara, összes ifjúsága  és nagyszámú közönség 
vett részt. 

Délntán pár perczczel 2 óra ntán a főgim-
názium i (jóságának vegyes kara a . V i l á g hím 
n á s z t énekelte el K o r b e r l m r e zenetanár 
vezetése alatt igen ügyesen. 

B á n d i Vazul a főgimnázium  érdemes igaz-
gatója matatta be ezután a szentséges atya élet-
rajzát egy szépen kidolgozott felolvasásban. 

Erre f e l zendü l tOberhof fe r R Jnb i t a t e 
D e o* czimü hangulatos müdarabja, előadva az 
ifjúsági  zenekar által. 

F ü l ö p Sámuel VII. osztályos tannló szép 
szavalata következik erre, ki a szent Atyának 
. K ö n y ö r g é s e k a B o l d o g s á g o s S z ű z 
M á r i á h o z " czimü költeméoyél adta elő. 

A XVI-ik század első felében  élt esztergomi 
származású F a r k a s Andrásnsk „J e r s z e em-
l é k e z z ü n k " czimü hangulatos dalát adta elő 
a főgimnázium  énekkara P. K o p a c z Pátrik gimn. 
tanár hármonium kísérete és K o r b e r Imre veze-
tése mellett. A hangulatos régi nóta a szabatos 
előadásban mély benyomást keltett 

A műsor egyik legkiválóbb pontjának: 
. S z e n t P é t e r " czimü melodrámának szövegét 
lapnnk mai száma más helyen hozza. Az a fényes 
elismerés, melylyel a közönség a műsor e legsike-
rültebb pontja iránt adózott, dicséretére válik a 
szövegíró K a s s a i Lajos főgimn.  tanárnak, a 
költemény kísérő zenéjét szerkesztő K o z m a Ida 
kisasszonynak és B i s z n e r Ödön főgimn.  ta-
nárnak. 

A kiváló zenés költői mü szép előadása 
B i 8 z n e r tanár, továbbá J a k a b f f y  Endre, 
P i 11 e r Ferencz és K e r e k e s Károly gimn. 
tanulók érdeme, kik közül az első a szöveget, a 

három utóbbi a találó zenét interprézálta. 
Végűi agy a D a r a d i c s Félix szavalata, 

valamint K o r b e r Imre zenetanár ügyesen kom-
ponált indulója szintén igen ió benyomást tett. 

A közönség a legnagyobb megelégedéssel 
hagyta el az ünnepély színhelyét, szivében és lel-
kében azon óhajtással, hogy minél több ilyen ün-
nepélynek lehessen részese. 

Színház. 
Az elmúlt hét folyamán  Ágh Aladár színigaz-

gató érkezett hoazánk, állítólag 22 tagból alló jól 
szervezett társulatával s 16 előadással kívánja vá-
rosunk közönségét szórakoztatni. 

Első előadásul osütörtökön Oabányi „Apósok* 
czimü vígjátéka került bemutatóra meglehetősen jó 
előadásban, s a közönség jól mulatott Mlskolczy s 
Körösi mókáin, mig a női szerepekben Török Kor-
nél s Nagy Mariska váltak ki elfogadható  alakítá-
sukkal. A többi szereplők még nem pihenték ki az 
ut fáradalmait  s kevesebb szerencsével mutatkoztak 
be. Szombaton Gandillot .Kikapós patikáriusra* ke-
rült színre Miakolozival a ozimszerepben, ki jól meg 
játszotta ugyan szerepét, de a többi szereplők ver-
senyeztek egymással abban, hogy a darab vaskos 
frívialitásait  emeljék érvényre. 

A sikamlós bohózaton sokat nevetett és mu-
latott — néha botránkozott — a közönség; de any-
nyira egyszer sem melegedett fel,  bogy a szereplók 
valamelyikét megtapsolta, vagy épen kihívta volna. 

Az előadás jó volt s ha némely részleges fo-
gyatékosságokat leszámítunk, élvezhető is lett volna. 

Miskolozi mellett legelői kell emlitaük Török 
Kornéliát, ki Leonide frival  menyecskét dicséretes 
igyekezettel és megfelelő  alakítással mutatta be. 
Réthy László a vidéki gyógyszerészt, Kőrössi Valér, 
Paulettet kifogástalanul  játszották. A többi szereplő 
is jól megállta helyét; hanem Ferdinánd titkárról 
alig lehetne ezt elmondani. Látszott rajta is a jó 
igyekezett, de annál többet nem igen matatott be. 
Igaz, hogy az egész darabban az ó szerepe a leg-
nehezebb, mely a legtöbb tanulmányt és gyakorlatot 
igényli, a mi mentségére szolgál; de sokkal többet 
kíván, mint a menflyit  láttunk tíUe. Látszott rajta 
is, hogy küzd szerepével ugy felfogás,  mint alakítás 
tekintetében, de a kellő tonuBt semmiként sem si-
került eltalálnia. Néhányszor olyan félszegen  kalon-
gyálta fel  a lábait, hogy a néző önkéntelenül is a 
ozipóje sáros talpát látt^^helyett, hogy a szerep 
lót nézte volna. Jóra való Bafcáunek  látszik, azért, 
ha sokszor talán a szükség törvényt ront is, de ne 
vágja nagy fába  a fejszéjét. 

Több szerencsével adták vasárnap Qéczy „Az 
ördög mátkáját", melyben Nagy MarÍBka temperamen-
tumos játékával tünt ki. Dalait megismételtették s 
többször hivták a lámpák elő. Fők voltak még Török 
Kornél, Falusi István s Firtos Están hálás szere-
pében Kőrössi, valamint Miskolczí is. A többiekről 
jobb semmit, mint . 

Bjrll. 
Miként a bérez, szilárdan áll hite, 
A felfeszített  Jézust hirdeti ; 

Üldöztetés, bilincs és ostorok 
Csak ösztönül szolgálnak már neki; 
S pogányokat keres túl tengeren, 
Hogy Jézusához még méltóbb legyen. 

Hol a Tiber folyónak  árja zúg 
És benne tükröződik hét halom, 
Ki hirdeti a Krisztus szent tanát 
Oly lángolón, oly bátor hangokon? 

A bálvány-isten itt-ott már ledőlt 
3 új tömjén ég az új oltár elfltt. 

Galilea szegény halásza ő, 
Péter, ki Rómát üdvözitni jött; 

Pedig, ki megtér, arra szörnyű sors, 
Börtön s halni var nagy kinok között. 

De a kiontott vércsepp nem vesz el, 
Egy mártír vére száz mártírt nevel. 

„A nyáj erős, mig pásztor van vele." 
Igy szóla Néró, s Péter fogva  már ; 

Súlyos bilincsben s zord falak  között 
Csak a halálos Ítéletre vár. 

Szeretne lelke ott repülni fenn, 
Hol mesterének keblén megpihen. 

De rá szabadság napja nem derül, 
Nagyon sokra küldik a halált; 

Künn ezrek ajkán zeng a hó ima, 
A szenvedj nyáj vigaszért kiált. 

Mint foly  a köny, mi mély a fájdalom  ! 
Minden szivet e gyáazsors átka nyom. 

A tél s tavasz fölötte  elvonult, 
De börtönének éjszakája nem; 

S mit úgy óhajt, nem hozza meg neki 
Talán a nyár meleg sugára sem. 
De csüggedés tői szive ment marad 
És várja nyugton, mikor lesz szabad. 

„Ne várj tovább I a börtön nyitva már; 
Csak lépj elő ! szabadság int feléd, 

Ha meghajolsz a bálványkép elótt 
Es megveted az új tan Istenét; 
De halni fogsz,  halálod szörnyű lesz, 
Ha hú maradsz a Názáretihez." 

„Hü, hú leszek hozzád, oh szent kereszt! 
A bűnös ember váltság-fája  t e ; 

Életnek, üdvnek drága záloga, 
A melyet Jézus vérrel öntözc. 
Rémítsen engem bár ezer halál, 
Nyugtot szivem csak melletted talál." 

Halál reád ! keresztre hát veled I" 
És sáppodoz a megrémült tömeg; 

De Péter áll, szemében égi fény, 
Hóhér munkája nem rendíti meg. 
A földinél  az égi pálya jobb, 
Nem hervad el a mártír pálma-lomb. 

* 
* * 

Az eszme, melyért vérét áldozá, 
Uralkodik legyózhetetlenül. 

S a székben, melyet Péter itt hagyott, 
A pápaság még mindig bizton ül. 

És azt, ki most az égből néz mi ránk, 
Egy bölcs utódban áldja a világ! 

K S z e g é u t é g f l g y . 

Körrendelet v&lamenyi törvhatóságnak. 
A gylimókóros tüdővész terjedésének meg-

gátlásn czéljából a belügyminiszter igen fogntos 
rendeletet adott ki, melyet alábbiakban közlünk : 

Az ország közegészségi viszonyaira vonat-
kozólag a törvényhatóságoktól hozzám beérkező 
jelentésekből és a m. kir. központi statisztikai 
hivatal időszaki kimutatásaiból láttam, hogy a 
güEQpkóros tüdővész (tuberculosis) Magyarország 
népessége között igen nagy és évről-évre még 
fokozódó  pusztítást visz végbe : —átlagosan min-
den 100 halálozásból tíznél többet okoz a tüdő-
vész. Ez oly nagyarányszám, mely jóval túlhaladja 
minden más betegség által okozott halálozások 
számát, még azon heveny fertózó  betegségek ál-
tal okozott halálozásokét is, a melyek mint pl. 
a cholera, kisebb-nagyobb járványok alakjában 
tömegesen szedik áldozataikat. A tüdővész a szó-
nak Bzoros értelmében tizedeli a lakosságokat és 
néppusztitó hatása azért is nagyobb minden egyéb 
betegségnél, mert szünetnélkül szedi áldozatait 
a lakosság minden rétegéből és mert hosszas, 
lassú lefolyású  baj lévén, az által megtámadot-
takat hosszú idóre munka- és keresetképteleneké 
teszi s igy közgazdaságilag is kiszámithatlan 
károkat okoz. 

A fentebb  mondottak az egézségügyi kor-
mányzat legfontosabb  feladataínak  egyikévé te-
szik a tödövész szünetet nemtartó nagy pusztítá-
sainak korlátozására, *az általa okozott csapás 
enyhítésére megtenni mindazon intézkedéseket, a 
melyek tudásunk mai állása szerint sikert ígérnek 
és végrehajthatók. 

A tüdővész ellen való sikeres védekezésnek 
egyik főakadálya  a köztudatban gyökeret vert 
azon föltevés,  hogy ez a betegség gyógyíthatat-
lan, hogy ellenében minden küzdelem reményte-
len s azért fölösleges;  ez a föltevés  bizonyos 
fatalisztikus  megnyugvásra és szerfölött  káros 
közönyre vezetett. A valóságban pedig ugy áll a 
dolog, hogy a tüdővész számos esetei is igen 
sokszor meggyógyulnak megfelelő  életmód és ke-
zelés mellett, ha a betegség nem haladt még tul 
egy bizonyos határt, a baj szétteijedésének kor-
látozása és az általa okozott czapások enyhítése 
tekintetében pedig igen sok érhető el megfelelő 
intézkedések czélszerü és következetes megtéte-
lével. Első feladatnak  tartom ez irányban a fen-
nebb jelzett fatalisztikus  felfogás  lehető meg-
szüntetését és azt, hogy a tüdővész lényegéről, 
terjedésének okairól, módjairól s az ellene való 
okszerű védekezés lehetőségéről a lakosság szé-
les köreiben helyes felfogás  és tudás foglaljon 
tért. E czélból gondoskodtam róla, hogy könnyen 
érthető módon szerkesztett ismertető irat készül-
jön ; ez iratot megfelelő  számú példányokban 
legközelebb meg fogom  küldetni ingyenes szét-
osztás végett czimnek. 

Minthogy a tüdővészben való megbetege-
désre leginkább azok hajlandók, a kik születé-
süknél fogva  gyengék, satnyák és a kiket rossz 
vagy hiányos táplálkozás, egészségtelen lakásban 
vagy ily munka helyiségekben való hazamos tar-
tózkodás és általában kedvezőtlen életviszonyok 
meggyengítettek, felhívom  Czimet, tegye különös 
gondoskodása tárgyává mindazon fentebb  emii-
tett tényezőket, a melyek a népesség, különösen 
pedig a szegényebb néposztály egészségbeli jó-
létére, erejére, ellentálló képességére befolyással 
vannak. A vármegyei hatóságok feladata  e rész-
ben kiváltképen az legyen, hogy a lakások egész-
ségi viszonyait minden rendelkezésére álló esz-
közzel javítsa, különös figyelmet  fordítván  gazda-
sági és uradalmi cselédlakások egészségi viszo-
nyainak javítására; a városi törvényhatóságok, 
s ezek között elsó sorban a székes-főváros  fel-
adata pedig általában a lakás viszonyok javitása 
mellett különösen a mindennemű családi és lak-
tanyaszerü munkád hajlékok egészségi viszonyai-
nak javítása, valamint az arról való gondoskodás, 
hogy a szűken és zsúfolt  hajlékokban lakó városi 
népesség számára árnyas és tiszta levegőjű, üdü-
lésre és kirándulásra alkalmas helyek nyittassa-
nak, a mi sétahelyek, népligetek létesitése és 
hegyi erdó területeknek a közönség számára való 
megnyitása és könnyen olcsón hozzáférhetővé 
tétele utján lesz elérhető. 



Márczius 9. C S I K I L A P O K 10. Bs&m. 

Nem tartom szükségesnek e helyt részié 
tezni, felsorolni  mindazon intézkedéseket, a melyek 
a népesség lakásviszonyainak javítását czélozzák, 
de újból is felhivom  a Czimet, hogy a tüdő vész 
ellen való védekezés szempontjából oly szerfölött 
fontos  ezen ügyet szünetnélküli gondoskodása tár-
gyának tekintse. 

Nem kevésbé fontos  a tüdővész ellen való 
hatályos védekezés rendszerében a szegényebb 
sorsú népesség jó és elégséges táplálkozása. 

Igaz ugyan, hogy a jó és bőséges táplálko 
zás főfeltétele  az anyagi jólét, ez pedig hatósági 
rendelkezésekkel eló nem teremthető, oly esetek-
ben azonban, a hol a népesség nem szegénység-
ből hanem megrögzött rossz szokásból táplálkozik 
rosszul és czélszerütlenül, a tanitás és rászokta-
tás utján még is sok érhető el abban az irány-
ban, hogy idővel jobb táplálkozásra térjen át. 
Nagy gond fordítandó  a piaczra kerülő élelmi és 
tápszerek minőségének és tápláló értékének ha-
tósági felügyeletére  és ellenőrzésére, s e tekintet-
ben kiváltképen a különféle  tejgazdaságokból áruba 
bocsátott tejre és termékekre hivom fel  Czim figyel-
mét ; a tejgazdaságoknak nemcsak a közfogyasz-
tásba kerülő termékei tartandók folytonos  éber 
hatósági felttgelelet  alatt, hanem gondos, szak-
szerű és folytonos  ellenőrzés alá helyezendök 
maguk a tejgazdaságok és az ott alkalmazott 
egyének egészségi állapotuk tekintetében is, mert 
előfordulhat,  hogy a tüdóvészes egyének, ha fe-
jésre és a tejjel való elbánásra alkalmaztatnak 
a tej utján teijeszthetik a betegséget; hasonlóan 
gondos állatorvosi felügyelet  alatt tartandó az ily 
majorok tejelő marhaállománya, mely ha gyöngy-
kórban szenved, szintén lehet terjesztője a tüdő-
vésznek. 

Az iszákosság nem kevésbé káros befolyás-
sal lévén a népesség táplálkozására és erejére, 
ellene is megteendő mindaz — megfelelő,  tanitás 
sót esetleg korlátozó intézkedések által, a mi 
csak lehetséges. 

(Folyt köv.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kitünte tés . A király Tauszik B. Hugónak 

a marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara el-
nökének a kereskedelem és ipar terén szerzett érde-
mei elismeréséül a királyi tanácsosi czimet adomá-
nyozta. A kitüntetés mely a székelység ipari is ke-
reskedelmi érdekeinek fáradhatatlan  és buzgó előhar-
czosát érte örömmel töltheti el a székelyek keblét, 
kik közül különösen a szegényebb osztálynak gyer-
mekeik ipari pályára való elhelyezése körül kifej-
tett törekvésével igen sok aggodalmat oszlatott el a 
gyermekek jövöjét és megélhetését illetőleg. 

— P a p a i j ub i l eum. A csiksomlyói róm. kath. 
tanitóképzó-intézet tanári kara és ifjúsága  1898. már-
czius 13-án tart ünnepélyt a következő programmal: 
Délelőtt 10 órakor ünnepélyes bálaadó szentmise-ál-
dozat Te Deummal, mely alatt az intézet növendékei 
énekelnek négyes karban. II. D. u. 3 órakor a kö-
vetkező műsor veszi kezdetét az intézet zenetermében : 
1. Hymnus a pápáért, szövege Mindszenti Gedeontól, 
dallama ÓB zenéje Tima Dénes tanitóképző-iut. tanár-
tól ; férfinégyes,  éneklik a növendékek; orgonán ki-
téri Fejér Dénes, III. éves uövendék. 2. Alkaluii be-
széd, tartja Kassai Lajos, tanitóképzó-intézeti tanár 
3. Teremtés, Guzmitstól, énekli Ambrus Kálmán, II. 
éves és hármoniumon kiséri Vágási János, II. éves 
növendék. 4. Pápai gyémántoltár, Rosty Kálmántdl, 
szavalja Nagy Árpád, III. éves növendék. 5. Fo-
hász a magyarok nagy Asszonyához. A pápa által 
a magyaroknak ezen czim alatt adományozott ünnep 
alkalmából szövegét irta és Gyrowetz zenéjére alkal-
mazta P. Tima Dénes. Kettós férfi  hangra éneklik 
Gál Mihály és György Béla Il-od, heeedüvel közremű-
ködnek : Tankó Péter 11-od, Nagy Árpád Ill-ad éves 
növendékek ; hármoniumon kiséri Péterffy  Béla Ill-
ad évea növendék. A. XIII. Leó Koltai Virgiltől, 
elóadja Zcögön Zoltán II-od éves. 7. A vándor vasár-
napja, Kréméitől. Férfi  négyes, előadják az intézet 
növendékei. — A g y e r g y ó a l f a l v i  róm. kath. 
elemi népiskola tanitó-testülete f.  hó 3-án XIII. Leó 
pápa 60 éves áldozársága és 20 éves pápasága ju-
bileumát szép közönség részvéte mellett űunepelte 
meg. Az ünnepélyen ifj.  Balázs Gergely vezér-tanitó 
felolvasta  a pápa életrajzát igen szépen ecsetelvén 
szent atyánk krisztusi erényeit. Az ünnepély kiemel-
kedő pontját képezte még Pál Albert tanítónak .A 
pápaságról lelkesen előadott felolvasása.  Egy fiu  és 
egy leány tanuló szavalt, közben pedig a tanulók éne-
kekli. Egy pár forint  .péterfillér*  ÍB gyűlt össze a 
résatvevőktól.As ünnépély lefolyása  alatt kegyes 
adományok gyűjtetnek. — A pápa jubileumi ün-
nepe a gyergyóiisko Iákban. A vallásos érzület és 
kegyeletnek szép és megható ünnepét ülték Gyergyó-
Sst-Mikttoon és Ditróban f.  bó 3-án a róm. 

kath. iBkolák. A kath. egyház _ fejedelmének, 
XIII. Leó pápának, jnbileumi ünnepe volt ez, me-
lyen a gyermeki sziv mondta el hálaadó imáját a 
Szentséges Atyáért. Ezen iskolai ünnepek között első 
helyen kell említenünk a gyergyó-sztmiklósi Foga-
rassy zárdáét, mely ritka szép énekekkel, szavallatok-
B zenedarabokkal az ünnepet a kegyeletes áhítat ma-
gaslatára emelte, melynek valóban szép bevezető ré-
szét tette. Ferenczy Károly főeaperes  remek beszéde. 
A ditrói iskolában is szép énekekkel szavallatokkal folyt 
le az ünnep ; ezen Takó János plébános a szentmise 
után az iskola nagytermében az áhítat ÓB lelkesedés 
szárnyalásával méltatta az ünnepet, Józsa Sándor 
tanitó pedig dicséretet érdemlő felolvasást  tartott. 

— Márczius 15. A csiksomlyói róm. kath. 
főgimnázium  márczins Id-én délután 2 órakor ün-
nepet tart, a következő programmal: 1. Nemzeti 
ima, Bartay Edétől. Énekli az ifjúság  vegyes kara. 
2. Felolvasás, tartja Balló István tanár. 3. Hegedű-
hármas. Játszák Jakabfy  András és Pitter Ferencz 
VIII. o. t., Kerekes Károly VI. o. t. 4 
magyar, Petőfi  Sándortól. Szavalja Fülöp Sámuel 
VII. o. t. 5. Nemzeti dal, Boldis Ignácztól. Énekli 
az ifjúság  vegyeskara. 6. Szabadságdal, Garay Já-
nostól. Szavalja Márton Venczel VI. o. t. 7. Ma-
gyar nyelv. Ábrányi Emiltől. Szavalja Miklós Hugó 
VIII.  o. t. 8. Szabadságdalok, hegedű szóló. Ját-
sza Vida József  VI. o. t. 9. Alkalmi beszéd. Tartja 
Daradics Félix VIII. o. t. 10. Meghalni a hazáért, 
Bayer F.-tól. Játsza az ifjúság  zenekara. — A 
c s í k s z e r e d a i f i a t a l s á g  a megyei honvéd-
egylet és Csik-Szereda város polgársága együttes 
közreműködésével, alkotmányos életünk félszáza-
dos emlékéül márczius 15-én ünnepélyt rendez. Az 
ünnep programmja később fog  közzé tétetni. — 
G y e r g y ó - S z e n t m i k l ó s o n a márczins 15-iki 
ünnepségeknek állandó bizottsága az 60 éves év-
forduló  ünnepnek a programmját a következőkben 
állította össze: 1. Gyülekezés a község házánál 
reggeli 9 órakor s együttes felvonulás  a lat. szert, 
templomba. 2. Ünnepélyes szent mise fél  10 óra-
kor, ezután visszavonulás a községházához, mely 
nek nagytermében az ünnepnek következő folyta 
tása lesz. 3. Elnöki megnyitó. 4. Hymnus, előadja 
a Polgári Dalegylet. 5. Talpra magyar, szavalja 
Strasszer József.  6. Énekketős, előadják Jakab 
Józsefné  úrhölgy, Lázár Piroska és Lázár Ninuska 
k. a. 7. Ünnepi beszéd, mondja Görög Joáchim 
plébános. 8. Nemzeti ima, előadja a Hylária da-
loskör. 9. Ének-széló, előadja Liebl Ede. 10, 
Szabadságdal, előadja a Polgári Dalegylet. 11. Al-
kalmi szavalat Kiss József  által. 12. Honszerelem 
induló, előadja a Hylária daloskör. Műsor után özv. 
Laurenczy Jánosné nagytermében díszebéd. Az ün-
nepségre belépő dijak: I. sor 50 kr, II. sor 30 
kr, III. sor 20 kr. — A csíkszeredai ipartestület 
e nevezetes nap 50-edik évfordulója  alkalmából szép 
idő esetén a „Fazekas piaczou", alkalmatlan idő 
esetén az „Arany Csillag,, nagytermében tartalmas 
műsorral egybekötött ünnepélyt rendez. Az ünne-
pély után disz ebéd s este a színházban az ipar-
testület báz-alapja javára jótékonyczélu előadás lesz. 

— Jub i lá r i s emlék-érmek katonaszol-
gál tak részére , ö császár és apostoli királyi fel-
sége ez évben megtartandó 50 éves uralkodásának 
emlék-ünnepe alkalmából emlék-érmeket szándéko-
zott adományozni az összes katonai állomány csopor-
tok és rendfokozatok  mindazon személyeinek, kik az 
1848. évi deczember hó 2-tól bezárólag az 1898. 
évi deczember hó 2-ig terjedő idő alatt % császári 
és királyi közös hadseregben, a tengerészetnél, tes-
törségnél és a m. kir. honvédségnél -agy csendőr-
ségnél tényleg szolgáltak. Ezen magas elhatározás 
végrebajthatása tekintetéből a hadkiegészítő kerületi 
parancsnokságok a náluk meglévő nyilvántartások alap-
ján az illetők összeírását megkezdették s az össze-
írás foganatosítása  végett az összes községi elöljá-
róságokat is ez évi April, hó 1 -óre kitűzött batáridő-
vel megkeresték. Az emlék-érmek két osztályban 
fognak  adományoztatni és pedig: a) bronzból azok-
nak, kik 50 évnél rövidebb ideig szolgáltak, és b) 
aranyból azok részére, kik 50 évig, vagy azontúl 
tényleges szolgálatban állottak 

— Halálozás. Csiktusnádi Incze György 
élete 67-ik évében folyó  hó 5-én éjjeli 11 órakor 
Tnsnád fürdőn  rövid szenvedés ntán megszűnt élni. 
A megboldogult hűlt tetemei f.  hó 7-én helyeztet-
tek örök nyugalomra. — D á v i d Ignácz helybeli 
birtokos folyó  bó 6 án este 8 órakor életének 78-ik 
évében elhunyt, temetése e hó 8-án ment végbe 
nagy részvét mellett. Nyugodjanak csendesen 1 

szobrász-tanár jubileuma 
Kupcsay János, a brassói állami kő- és faipari 
szakiskola tanárát, vasárnap ünnepelte tanárko-
dásának huszonötödik évfordulóját.  Az ünnepély 
rendező-bizottság élén Mauer Mihály főispán 
állott, a ki lendületes szavak kíséretében tűzte 
az ünnepelt mellére a koronás arany érdemke-
resztet, 

— A Csíkszeredán működő színtár-
sulat márcziuB 15-ét megfogja  ünnepelni, mely al-
kalommal szinre kerül Jókainak „ K e r e s d a szi-
ved" czimü történelmi vonatkozású darabja. Előre is 
felhivjuk  rá olvasóink figyelmét. 

— Egy  kis községnek nagyközséggé 
nyilvánítása. A vármegye közönségének ai érde-
keltek kezdeményezése folytán  hozott azon határo-
zatát, melylyel Gyimesbükk községnek nagyközséggé 
nyilvánítása, B Gyimesfelső  és Gyimeaközéplok köz-

Talpra bégeknek „Gyi-mesloku elnevezés mellett külön köz-
séggé alakítása kimondatott, a belügyminiszter jóvá-
hagyta. 

— A gyergyói gazdasági egyesület f.  évi 
márczius hó 12-én Gvergyó-szentmiklóson a község-
háznál nagy gyűlést tart, melyre felhivjuk  ugy a 
tagok, mint az érdeklődő gazdák figyelmét,  mert több 
nevezetes tárgyon kivül e gyűlésen lesz elhatározva, 
hogy mily magvakat és mennyit hozasson az egye-
sület a tavaszi vetési időszakra. Tehát, a kinek biz-
tos ÓB jó magra van szüksége, az a gyűlésen jelent-
kezik, hogy miből mennyire van szüksége és följegy-
zik s midőn a magvak megjönnek, azt kedvezmé-
ny es áron fogja  az egyesület kiosztani. Mindenkinek 
saját jól felfogott  érdeke megkivánja, hogy jó és 
tiszta magot vessen földjébe,  mert bizony ,a ki gazt 
vet, gyomot arat". 

— Műkedvelői e lőadás. Ditróban a sza-
badság 60 éves ünnepe április 11-én lesz, márcz. 
16-ikének emlékezetét pedig szinielőadással fogja 
megülni, mely alkalommal a műkedvelő-társulat a 
„Szökött katona" czimü népszínművet adja elő. 

— A pénzeslevél kifosztása.  A brassói 
Adlpr bankház a mult héten 800 frttal  terhelt pén-
zes levelet küldött Gy.-Szentmiklósra a Merza 
Kristóf  czégnek. A levél eljntott ugyan a czimzett-
hez, de a valódi tartalma a 800 frt  Brassóbaa 
maradt valamelyik enyves kezű embernél. Mikor 
a czimzett a levelet fölbontotta  a pénz helyett 
csupa papírdarabokat talált a borítékban. A sik-
kasztásról a bankház értesittetvén, a vizsgálatot 
megindították s ennek folyamán  már eddig is ala-
pos gyanuokok merültek fel  arra, hogy a csalást 
Brassóban a bankházba bejáratos egyének közül 
kellett valakinek elkövetnie. 

— Számadás ós köszönet . A folyó  évi 
február  hó 19-én rendezett „Jelmez estély" bevé-
tele 105 frt  95 kr, kiadása 125 frt  62 kr. Felűl-
fizettek  : Szabó Géza 3 frtot,  Kovács Lajos, dr. 
Berger Leo, Barcsay Károly 1 frt  50 krt—1 frt  50 
krt, Duducz Károly, Pototzky József,  Jerzsák Já-
nos, Szultán Gergely 1 frtot,  Hajnód Ignácz, 
Székelyhídi, Laczina Károly 50 krt, Egyedi Ártnr 
adománya 3 frt,  Papp Györgyné gyűjtése 8 frt  45 
kr, összesen 24 frt  45 kr. Tiszta jövedelem tehát 
a felűlfizetések  összege, melyet 25 frt  45 krra ki-
egészítve, a szegény gyermekek felsegélyezésére 
fordítása  végett Élthes Jakab polgármester úrhoz 
juttatott, a nemesszivü felülfizetőknek  és Papp 
Györgyné ő nagyságának, a jótékony czél érdeké-
ben kifejtett  szíves fáradozásáért  hálás köszönetet 
mond a rendezőség. 

— Hitelszövetkezetek alakítása. .Út-
mutatás hitelszövetkezetek alakítására és vezeté-
sére" czim alatt « „Hazai szövetkezetek köz-
ponti hitelintézete' Budapesten egy kis füzetet 
adott ki, melyben a legapróbb részletekig utasí-
tás foglaltatik  a hitelszövetkezetek czéljára, meg-
alkitásrra és vezetésére vonatkozólag. Mellékelve 
vannak hozzá a készen kidolgozott alapszabályok 
és könyvelési utasítások. A füzet  a .Patria* 
nyomdai részvénytársaság által nyomatott (Cuda-
pest, Ullói-ut, Köztelek) hol minden a szövetkeze-
tek megalakítására és kezelésésére vonatkozó 
nyomtatványok is kaphatók, s mintapéldányokkal 
is szolgál a vállalat. Az .Erdélyi Közműve-
lődési Egyletnek', az erdélyiipar és kereske-
delmi kamaráknak, a . S z é k e l y K ö z m ű -
v e l ő d é s i " és Közgazdasági Egyesületnek és 
az egyházi főhatóságoknak,  mily hálás működés 
nyilnék egy ily hasonló füzetnek  kiadása, avagy 
a meglévőnek teijesztése által a . szövetkezeti 
eszme szolgálatába lépni és igy mindennemű eset-
leges Bzocziálisztikus mozgalmaknak az elégedet-
lenségben gyökerező talaját egyszersmindenkorra 
megsemmisíteni. 
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— „Pillangó" A .Pillangó* társadalmi éa mü-
vésseti élolap hatodik száma megjelent. Tartalma az 
állandó alakokon kivfil  30 remek illnsztráczió és szá-
mos adoma. A .Pillangó" a család lapja. Apa, anya, 
bátran kezébe adhatja e lapot a kicsinyeknek is. El-
olvashatja a serdiiló leányka épugy, amint bogy el-
olvashatja a kis kotnyeleskedő iskolás fin,  a ki azt 
hiúi, hogy neki már mindent szabad olvasni. Nincs 
benne semmi a mi megmételyez, száműzve van a 
háaabjaiban a kétérdelmiiség. A „Pillangó" szerkesz-
tősége és kiadóhivatala Budapesten, Terézkörut 36. 
az. a. van. Előfizetési  ára negyedévre egy forint. 
Mutatványt kívánatra küld a kiadóhivatal. 

Felsőbb zongoraoktatás és mű-
ének tanfolyam.  A helyben működő színtársulat 
karnagya, ki a budapesti nemzeti zeneakadémiának 
végzett növendéke, hajlandó itt időzése alatt (4 
hétig) a felsőbb  zongora játék elméletében és gya-
korlatában kizárólagosan előrehaladtakat, a müé-
nekben pedig kezdőket is mérsékelt feltételek  mel-
lett oktatni. Megkeresések: Soós Emil karnagy 
helyben színház czimre intézendők. 

— Megrendítő sserenoaótlenség történt e na-
pokban Tordán, Vauvert ur, az ottani czellulosegyár 
igazgatója — vadászatról hazatérve — a mögötte menő 
vadasztársa fegyverének  véletlen elsülése folytán  meg-
sebesíttetett és rövid néhány órával- ezután belsí elvér-
zés következtében elhalt, egy fiatal  özvegyet és két kis 
gyermeket hagyván hátra. Vauvert csak 29 éves volt 
még és gyorsan emelkedő pályáján a legszebb remé-
nyekre jogosított. Ebben a megható szerencsétlenségben 
csupán az a körülmény volt képes a családnak némi 
vigaszt nyújtani, hogy Vau vert biztosítva volt a r N e ra-
ze t i n é i " (lásd köszönetnyilvánítást), a mely társaság 
a 30,000 k o r o n á t tevő biztosítási összeget haladék 
nélkül kifizette.  Annál a körülménynél fogva,  hogy bal-
eset érhet bárkit, legyen az bármilyen foglalkozású, 
hírlapírói kötelességet vélünk teljesíteni közönségünkkel 
szemben, a midőn fellűvjuk  a figyelmet  11 balesetbizto-
sítás kétségtelenül üdvös intézményére, illetve a leg-
megbízhatóbbnak és kulánsnak ösinert „N e m z e t i" 
balesetbiztosító-részvénytársaságra. 

KÖZGAZDASÁG én I P A R . 
A faiskola  kezelők érdekében. 

A megyei tek. tőrvényhatósági bizottságnak 
mull évi deczember havában tartott gyűlésében 
hozott határozata alapján elrendeltetett, hogy a 
faiskola  kezelő tanítók az iskolaszékek által a fa-
iskola kezelés pontos teljesítésére utasíttassanak. 
Ez igen szép intézkedés a tőr vény hatóság tói, mert 
csak a községi faiskolák  pontos és lekiismeretes 
kezelésétől fflgg  a hazai gyűmölcsészet felvirágo-
zása, különösön itt nálunk Csikmegyében hol még 
csak kezdetleges állapotában van a gyümölcs te-
nyésztés s a közönség inkább szereti a kész olt-
ványból állítani elő gyümölcsösét, mint a maga 
neveltjéből. De hogy s faiskola  kezelő tanítók is 
nagyobb sikert mutathassanak fel  az eddiginél 
szükséges, hogy a törvényhatóság kiterjeszsze arra 
is becses figyelmét,  hogy mindeu faiskola  (a hol 
csak lehetséges) legyen kúttal ellátva, mert a fa-
iskolának lelke a viz,anélkül a legnagyobb lelki-
ismeretes kezelés mellett is a siker bizonytalan. 
Nyáron a nagy szárasság, télen a nagy fag)  kiöli 
a sikert. Ha vize bőven van a faiskola  kezelőnek, 
gyakori öntözés által nyáron át oly erőssé neveli 
magonczait, vadonczait és oltványait, hogy a tél-
nek mérge nem soknak fog  ártani. A vizén kivűl 
szükséges még a faiskolába  a munka erő és a trá-
gya, ezekről is a községeknek kellene gondoskodni, 
de ezek rendesen hiányoznak, peig a faiskolának 
is oly szükséges a jól megmivelt föld,  mind akár 
búzának. A faiskola  területek sincsenek jól meg-
választva, mivel némelyeknek földje  egészen kavi-
csos, pedig faiskolának  legjobb a kötött agyagos 
talaj, mivel ebben a hajszál gyökér mint leglénye-
gesebb gyökérzet dúsan képződik, s a fakiölteté-
sénél is a fogamzást  a dus hajszál gyökerek biz-
tosítják. Ismerek lelkiismeretes faiskola  kezelőket, 
kik a fenti  hiányok miatt nagyon kevés eredményt 
tudnak felmutatni,  s ha a törvényhatóság a szol-
gabiróság utján az emiitett hiányok megszűnteté-
séről intézkedik, legyen meggyőződve, hogy a fa-
iskola kezelők is nagyobb sikert fognak  felmutatni. 

Paláncz Sándor, 
faiskola  kezelő. 

S e e r l s e e z t d l - d z e z i e t e l c . 
A kepe figyhös.  —r. —1. Ezt az ügyet hagyjuk 

már békén. Tárgyalása már a közügyeket megillető ko-
moly tárgyilagosság határát tul kezdi lépni. A beküldött 
közlemény már egyenesen személyes téren mozog. Mind-
két fél  kimerítette álláspontjával ugy valódi, mint kép-
zelt indokait, azért térjünk napirendre felette.  A levél-
ben emiitett megtorlás módját inkább csak fenyegetés-
nek tarthatjuk, mint komoly lépés okos elintézésének. 
Egyoldalúan ítélni soha sem tanácso3, mert két éle van 
a kardnak s esetleg az itélethozó találna jobban meg-
sérülni. Azt minden érdektelenül ítélő átláthatja, hogy 

a dolgok jelen állásában egyik félnek  sincs teljes igaza, 
a mit dilemmával ugy is kilehetne fejezni,  hogy mind-
két félnek  igaza van, de nem a maga szempontjából. 

V. J. urnák Békás. Minthogy a lapunkban 3 ro-
mán kalugyernek megyénkbe lett átjöveteléről biztos 
kutforrásból  közölt s Ön által is megerősített hírünkben 
semmi vonatkoztatás nem volt sem az ö u személyére, 
sem hivatalos állásából folyó  kötelességének elhanya-
golására nézve, védekező czikkét, mint a közönségre 
nézve teljesen érdektelent nem közölhettük. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

I T I L T T É XK.*) 
Köszönetnyilvánítás. 

B é c s , 1898. február  22. 

A „ N e m z e t i " Balesetbiztosító-Részvénytársaságnak 
Budapesten. 

Tordai czellulosegyárunk igazgatója V a u v c r t 
N i 1 s D u c h e s n e ur f.  évi február  hó 5-én vadászat-
ról visszatérve egy véletlenül elsült serétlövés által 
megöletett. 

A „ N e m z e t i - * balesetbiztosító-részvénytársaság 
Budapesten a tényálladék felvétele  után azonnal bekérte 
a szükségelt okmanyokat és ezek vételével haladék nél-
kül kifizette  készpénzben a teljes biztosított összeget, 
aziiz 30,000 koronát, miért is keszségesen ragadjuk meg 
az ulkalinat a rNemzeti"-nek gyors és előzékeny eljárá-
sáért teljes elismerésünket kifejezni. 

Kiváló tisztelettel 

Torda i c ze l l u lo segyá r 
Schoeller és Társa 

p. p. E T e n f e l d .  I C á r e l y . 

A „ N e m z e t i " bulesetbiztositó-részvénytársaság 
Budapesten (Erzsóbet-küriit 13. sz.) biztosítást nyújt 
mindennemű baleset anyagi következményei ellen, úgy-
mint egyes egyéneket (polgár és katoua), gyári és ipar-
vállalati alkalmazottakat (munkások és tisztviselők), 
valamint bárkit, hivatás teljesítése közben vagy azon 
kivül, utazás alatt, vadászaton vagy bármely inas alka-
lommal érhető baleset ellen, a legszabadelvübb biztosí-
tási feltételek  és a legjutányosabb díjtételek mellett. 
Közelebbi felvilágosítást  a legkészségesebben nyúj t : a 
rNeinzeti", az ..Első mugvar általános biztosító*1, a .Ma-
gyar-franczia-1  és u Bécsi biztosító- minden fő-  és al-

ügynöksége az ország bármely helységében. 

W V Megbízható ós Ogyes üzletszerzők felvétetnek. 
1 - 3 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szer*. 

Sz. 6021—1897. tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csikmegye 
árvaszékének mint végrehajtatónak alfalvi  Gál La-
jos végrehajtást szenvedő elleni 120 frt  66 kr 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyergyó-szent-
miklósi kir. járásbíróság) területén lévő Alfalu 
község határán fekvő,  az alfalvi  19. számú tjkv-
ben foglalt  14. hrsz. alatti 160 frt,  296/,. hrsz. 
a. 1 frt,  376. hrsz. a. 3 frt,  744/„ 745. hrsz. a. 
95 frt,  11748. hrsz. a. 6 frt,  11768. hrsz. alatti 
9 frt,  11698/a, 11698/b hrsz. a. 117 frt,  21700/2. 
hrsz. a. 3 frt,  99076. hrsz. a. 4 frt,  22266/». hrsz. 
a. 7 frt,  97683. hrsz a. 15 frt,  98905. hrsz. a. 
10 frt,  becsértékü, az 588. számú tjkvben foglalt 

6174. hrsz. a. 4 frt,  6176. hrsz. a. 6 frt.  9761. 
hrsz. a. 6 frt.  16293. hrsz. a. 9 frt.  16302. hrsz. 
a. 9 frt,  21990.. 91991. hrsz. a. 3 frt,  23357. 
hrsz. a. 4 frt,  25754. hrsz. a. 4 frt  becsértékü 
egész ingatlanodra, ezen becsértékben ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi márczius hó 18-ik napján délelőtti 9 óra 
kor Alfalu  község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vsgy az 1881. 
LX. t.-cz. 49. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságfigyminiszteri  rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évi novem-
ber hó 94-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pál l Venozel, 

kir. aljbiró. 

Szám 1397—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy a gyergyó-
szentmiklósi Népbank végrehajtatónak gy.-szent-
miklósi Simon Ede és neje Czárán Mária végrehaj-
tást szenvedő elleni 350 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Gy.-Szenimiklós község hatá-
ján fekvő,  a gy.-szentmiklósi 340. sz. tjkben foglalt 
1107—1109. hrsz. a 400 frt,  17691. hrsz. a 7 frt, 
17692, 17693. hrsz. a. 19 frt.  17792. hrsz. a. 18 
frt,  17723—17728. hrsz. a. 67 frt,  17729. hrsz. 
a. 30 frt,  17790, 17791. hrsz. a. 165 frt.  17793, 
17794. hrsz. a. 60 frt,  27467—97471. hrsz. a. 
10 frt,  17659. hrsz. a. I fit  becsértékü, a 4244. 
sz. tjkvben foglalt  6788. hrsz. a. 9 frt,  15638. 
hrsz. a. 9 frt,  17364. hrsz. alatti 40 frt,  18986, 
18987. hrsz. a. 9 frt.  18111. hrsz. a. 11 frt  tecs-
értékü, a 3963. sz. tjkvben Cziffra  Mihálv nevén 
álló a 27. és 21681. hrsz. a. 103. frt  becsértékü 
egész ingatlanokra az árverést ezen becsértékekben 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. ivi 
április hó 28-ik napján délelőtti 9 órakor ezen te-
lekkvi hatóság hivatalos helyiségében megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/,-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 49. §-ábau jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságfigyminiszteri  rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi febrnár 
hó 19-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 

Pál l Venozel, 
kir. aljbiró. 

A Mauthner-féle 
h í r n e v e m 

konyhakerti- és virágagyak 
zári és Ihaltfaágilag  védett csomagok-

ban, a törvényesen bejegyzett 

m e d v e - v é d j e g y g y e i 
valamennyi nagyobb 

fűszer-  és vaskereskedésekben 
kaphatók. 

B g ^ A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt 
[létező Mauthner Ödön czég csakis olyan cso-
magoknál vállal teljes jótállást egészen friss  és 
valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, 
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 
3—6 "gy, a mint a mellékelt rajz is mutatja. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos «s kiadó Györgyjakab liánon könyvnyomdájában 1898. 



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 9-iki 10-ik számához. 
Szám 8998—1897. 

kis. 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a székely vasntak czéljaira Csik-
Zsögöd község határában kisajátított ingatlanok 
kártalanítása iránti ügyben a kir. táblának 1940— 
1897. számn végzése folytán  ujabb tárgyalási határ-
napul 1898. évi április hó 18 ik napjának d. e. 8 
Órája Csik-Zsögöd községbe a község házához azon 
hozzáadással tflzte  ki, hogy akkorra kisajátító 
n«vében dr. Bartsb Gusztáv jogképviselőt, a távol-
lévők, ismeretlen tartózkodásnak, úgyszintén az 
elhaltak hagyatékai részére gondnokul kinevezett 
dr. Kánya János csik-szeredai ügyvédet, továbbá 
az összes telekkönyvi érdekelteket, illetve azok 
törvényes képviselőit egyenként kfllőn  megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmara-
dásuk a kártalanítás felett  a határozat meghoza-
talát nem gátolja és bogy az egyéni kfilön  értesí-
tések elmaradása ugy a tárgyalásróli kimaradás 
miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből : 
Csík szeredán, 1897. deczember 3l-én. 

Gyárfás  László, Koncz Károly, 
elnök. 2—3 jegyző. 

Sz. 993—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó Balán-

bánya, Szentdomokos, Szenttamás, Jenőfalva,  Karcz-
falva,  Dánfalva  és Madaras községekből C s i k-
K a r c z f a l v a  székhelylyel alakított közegészségi 
körben az orvosi állomás lemondás folytán  ürese-
désbe jött s arra ezennel pályázatot nyitok. 

Ezen állomással 1000 frt  évi fizetés,  termé-
szetbeni lakas és 100 frt  uti átalány jár; továbbá 
a nappali étt éjjeli látogatásokért, a látleletekért 
és járvány kezelésekért a megállapitott dijak sze-
désére van jogosítva. 

Köteles ezekkel szemben az orvos saját fu-
varéra a községeket havonként kétszer beutazni 
s akkor a bejelentett betegeket ingyenes gyógy-
kezelés alá venni. 

Felhívom mindazon orvostudorokat, kik ezen 
állomást elnyerni óhajtják, hogy az 1886. évi I. 
t.-cz. 9. §-a értelmében eddigi — legalább két évi 
gyakorlatokat igazoló okmányokkal felszerelt  ké-
relmüket hozzám legkésőbb az 1898. évi már-
czius hó 18-ig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottak nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A választás Csik-Karczfalván  az 1898. év 
márczius 21-én fog  megtartatni és a megválasztott 
körorvos állását azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1898. február  17-én. 
Fejér Sándor, 

3—3 főszolgabíró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerűen meg-
engedett sorsjegyeknek, részletfi-
zetésre való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confldenczia"  czimén : 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdő-utcza 4. 

szám intézwdők. 3—5 

Állandó foglalkozást 
nyernek tisztességes személyek megfelelő 

fizetéssel és magas jutalékkal, 
mint egy keresett házi czikk elárusítói. 

Ajánlatok e lap kiadóhivatalához czimzendők: 
a o „ C . B . 9 3 . " alatt. 

Manthner Ödön féle  gazdasági, 
vetemény- és virágmagvak kapha-
tók eredeti csomagolással a karcz-
felvi  gyógyszertárban. 3-4 

Sz. 7299—1897. tkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, bogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehajlatónak tekerőpataki 
Balog Elek végrehajtást szenvedő elleni 46 frt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében 
a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyergyó-szent-
miklósí kir. járásbíróság) területén lévő, Tekerő-
patak község határán fekvő,  a tekerőpataki 355. 
sz. tjkvben 994., 996. hrsz. a. 360 frt,  1283. hrsz. 
a. 6 frt,  1463. hrsz. a. 11 frt,  1783. hrsz. a. 8 
frt,  1866. hrsz. a. 100 frt,  1894. brsz. 4 frt,  1901. 
hrsz. a. 15 frt,  1918. hrsz. a. 22 frt,  2065. hrsz. 
a. 9 frt,  2441., 2442. hrsz. a. 52 frt,  2444. brsz. 
a. 20 frt,  4202. hrsz. a. 10 frt  becsértékü egész 
ingatlanokra az árverést ezen becsértékekben 
ezennel megállapitott kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi 
május hó 4-ik napján délelőtti 9 órakor Tekerőpatak 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 1-én 3333. 
szám alatt kell igazságügyminiszteri rendelet 6. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szenlmiklós, 1898. évi január hó 
18 ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 680—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkvármegye kászon-alcsiki járásában Csik-

Szentgyörgy, Bánkfalvn  és Menaság községekből 
alakult s 5596 lelket számláló c s i k-s z e n t-
g y ö r g y i körben a körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén : arra az 1886. évi XXII. 
t.-czikk 82. §-sa értelmében ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása : 1. Évi 400 frt 
fizetés.  2. Természetben kiszolgáltatandó vagy 
egyezség szerint készpénzzel kártadanitandó szabad 
lakás. 3. 24 frt  irodai, 4. 18 frt  fuvar  átalány, 
és 5. a magán munkálatokért szabályrendeletileg 
megállapitott dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állá9t elnyerni 
óhajtják, bogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ának 
megfelelően  felszerelt  s eddigi szolgálatukat is fel-
tűntető pályázati kérésüket hozzám legkésőbb 
1898. márczius hó 22-ig annál bizonyosabban 
adják be, mert a később beadottakat nem fogom 
figyelembe  venni. 

A választás Csik-Szentgyörgy községben folyó 
évi márczius bó 24-én fog  megtartatni s a meg-
választott jegyző állását azonnal elfoglalni  köteles. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától: 
Csik-Szentmártonon, 1898. február  24-én. 

Bartalis Ágoston, 
2—3 főszolgabíró. 

Szám 7109-1807. 2—3 

Hirdetés. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a .székely vasutak" czéljaira 
Csik-Madéfalva  község határában kisajátított és 
Zakariás Izsák és társa tulajdonát képező ingat-
lanokra nézve, melyek fölött  a kártalanítási ár 
iránt az egyezség bíróságon kívül nem sikerült, a 
kártalanítási eljárást elrendelte s annak foganato-
sítása végett a Csik-Madéfalva  község házánál 
megkezdendő s esetleg a helyszitfén  . folytatandó 
tárgyalás határnapjánl 188Ş, óv j Április hé 
16-ik napjának d. e. 9 ó r á j á t tízte ki azon 
hozzáadással, hogy ezen határnapra a kisajátító 
nevében a. m. kir. államvasutak igazgatóságát, az 
esetleg távollevők és ismeretlen tartózkodásnak 
számára gondnokul kinevezett dr. Fejér Antal csík-
szeredai ügyvédet, továbbá a kivonatos kisajátítási 
összeírásban foglalt  tulajdonosokat. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmara-
dásuk a kártalanítás fölötti  érdemleges határozat 
hozatalát nem gátolja és hogy áz egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

Csik-Szeredán, 1697. november 11-én. 
A kir. törvényszék üléséből. 

Sz. 6342—1897. tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gyergyó-
szentmiklósí hitelintézet végrehajtatónak ditrói 
Csiki Antal Vinczéé végrehajtást szenvedő elleni 
75 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyó-szentmiklósí kir. járásbíróság) területén lévő 
Ditró község határán fekvő,  a ditrói 854. számn 
tjkvben foglalt  3044. hrsz. alatti 16 frt,  3684— 
3689., 3691., 3695., 3698., 3699., 3700., 3701., 
3704., 3706., 3708., 3719., 3729., 3731. hrsz. alatti 
408 frt,  3825., 3827. hrsz. alatti 30 frt,  4028., 
4033. hrsz. alatti 18 frt.  4053. hrsz. a. 49 frt, 
4093. hrsz. alatti 53 frt,  4383. hrsz. alatti 13 frt, 
4705., 4706. hrsz. alatti 18 frt,  4717/,. hrsz. alatti 
2 frt,  4854. hrsz. alatti 5 frt,  4870. hrsz. alatti 
3 frt,  4904., 4905. hrsz. alatti 5 frt,  5109. hrsz. 
alatti 7 frt,  8552., 8553., 8571., 8572. hrsz. alatti 
53 frt,  9529. hrsz. alatti 2 frt,  9672. hrsz. alatti 
I frt,  14899., 14900. hrsz. alatti 4 frt,  15206. 
hrsz. a. 38 frt,  15481. hrsz. alatti 6 frt,  20127. 
hi 'z. alatti 30 frt,  20201. hrsz. a. 90 frt,  23006. 
hrsz. alatti 7 frt,  24492. hrsz. alatti 5 frt,  25488. 
hrsz. alatti 2 frt,  25502. brsz. alatti 3 frt,  25956. 
hrsz. alatti 12 frt,  27264. hrsz. alatti 3 frt,  27279/,. 
brsz. alatti 5 frt,  31727. brsz. alatti 8 frt,  32063., 
32067. hrsz. alatti 61 frt,  32244., 32445. brsz. a. 
II frt,  32272. hrsz. alatti 4 frt,  32621. hrsz. a. 
23 frt,  36244. hrsz. alatti 9 fi  t becsértékü egész 
ingatlanokra, ezen becsértékben ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi 
márczius hó 22-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapitott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságiigyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhe-
lyezéséről kiállított nzabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1897. évi novem-
ber hó 26-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbird. 

Szám 6243—1897. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a tekerő-
pataki Benedek Sándor végrehajtatónak csomafalvi 
Kedves Joáchimné szül. Fórika Terézia végrehaj-
tást szenvedő elleni 200 frt  tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósí kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Tekerőpatak község határán 
fekvő,  a tekerőpataki 116. sz. tjkben foglalt  341/,. 
hrsz. alatti 23 frt,  345. hrsz. alatti 18 frt,  355,'3. 
hrsz. alatti 11 frt,  1824. hrsz. alatti 10 frt,  2385/,. 
hrsz. alatti 54 frt,  4191/,. hrsz. alatti 8 frt,  4775. 
hrsz. alatti 7 frt,  4995/,. hrsz. alatti 6 frt,  6038/,. 
hrsz. alatti 10 frt,  6832. brsz. alatti 3 frt,  6844. 
hrsz. alatti 8 frt,  7142. hrsz. alatti 167 frt,  7518/,. 
hrsz. a. 63 frt,  8067/,. hrsz. alatti 4 frt,  9200. 
hrsz. alatti 45 frt,  10081. hrsz. alatti 9 frt,  11721/,. 
brsz. alatti 7 frt,  12656/,. hrsz. alatti 13 frt, 
12944/,. hrsz. alatti 16 frt,  13024. hrsz. alatti 8 
frt,  13075. hrsz. alatti 36 frt  becsértékü, Fórika 
Mátyás, Fórika Terézia, Fórika József,  Fórika 
Ignácz neveiken álló egész ingatlanokra ezen becs-
értékben megállapitott kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1898. évi márczius hó 21-ik napján délelőtti 9 
órakor Tekerőpatak község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10*/,-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságfigyminiszteri  rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi november 
hó 26-ik napján. 

A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. ajjbiró. 



Márczius 9. i; 8 I K i L A P O K 10. szátn. 

Sz. 4983—897. tlkkvi. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csíkszeredai 
közkórházalap végrehajtatónak Beke Elek szeredai 1 
végrehajtást szenvedő elleni 200 frt  tökekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási Ogyében, az árve-
rést a csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő 
Csik-Zsögöd határán fekvő,  a csikzsögödi 216. sz 
tjkvben A f  alatt foglalt,  alább egyenként meg-
nevezett ingatlanokra és pedig a 4. rsz. 3577. 
hrsz. kaszálóra 193 frban,  az 5. rsz. 3714. hrsz. 
kaszálóra 35 trtban, a 6. rsz. 3794. 3795/,. hrsz. 
s. kaszálóra 24 frlban,  a 7. rsz. 3981/,. hrsz. a 
kaszálóra 23 frt,  a 10. rsz. 4711 hrsz. a. szántóra 
10 frt,  a 12. rsz. 4812. hrsz. a. szántóra 24 frt, 
a 13. rsz. 5310. hrsz. a. szántóra 36 frt,  a 14. 
rsz. 6793. hrsz. a. szántóra 50 frt,  a 15. rsz. 
5874. 6875. hrsz. a. szántóra 74 frt,  a 16. rsz. 
6490. hrsz. a. szántóra 58 frt,  a 19. rsz. 7196. 
hrsz. a. szántóra 65 frt  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban, azon megjegyzéssel, bogy ezen ár-
verezés által a 14. és 15. rsz. a. ingatlanokra a 
m. kir. államvasntak javára a 3615/1895. tlkvi 
szánra végzéssel, mig a 19. rsz. a. ingatlanra a 
m. kir. honvéd kincstár javára a 3109/1894, tlkvi 
számn végzéssel feljegyzett  kisajátítási jog nem 
érintetik, — elrendelte és bogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1698. évi ápril hó 2-án délelőtti 
9 órakor Cíik-Zsögöd község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok hfcsárának  10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november bó 
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 biró 
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szereiián, 1897. évi dec/.ember lió 3-án. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

l - i á s z l ó , 
kir. tvszéki bíró. 

Szám 422—1898. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. jái ásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első takarékpénztár végrehajtatónak ditrói 
Lukács Istvánné szül. Bajkó Auna végrehajtást 
szenvedő elleni 62 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) te-
rületén lévő Ditró község határán tekvő, a ditrói 
1069. sz. tjkvben foglalt  5831., 5832. hrsz. a 87 
frt,  9318. hrsz. a. 35 frt,  11346. hrsz. a. 11 frt, 
17816., 17816. hrsz. a. 6 frt,  26469/g. hrsz. a. 4 
frt,  29650. hrsz. a. 21 frt,  33083. hrsz. a. 6 frt 
becsértékü. A 4945. sz. tjkvben foglalt  Bajkó Imre 
és Simon Péter Ignáczé nevén álló 33242., 332^3. 
hrsz. a. 118 frt  becsértékü egész ingatlanokra az 
árverést ezen becsértékekben ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlan az 1898. évi május hó 12-ik nap-
ján délelőtti 9 órakor Ditró község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. § a ételméhen a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi január 
bó 31-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Hirdetés. 
Csik-Jenőfalva  községben tíöjfhe  József 

ur tulajdonát képező s néhai Böjthe István 
és nejétől örökölt ház, beltelek, udvar, 
gyümölcsös kert, kaszáló kert az 
ÖSSZeS melléképületekkel együtt sza-
badkézből eladatik. 

Levélbeli tudakozódások B S j t h e J ó -
z s e f  UJ. kir. adóhivatali ellenőr úrhoz in-
tésendők Kalacsán Pestmegye. 

Sz. 365—1898. körj. 

Hirdetmény. 
Csik-Dánfalva  község közbirtokosságának tu-

lajdonát képező s a községi szükségletekre szánt 
ingatlan javainak folyó  évi hasznai 1898. márczius 
hó 14-én d. e. 8 órakor Csik-Dánfalva  község há-
zánál nyilvános árverés utján értékesíttetni fognak. 

Az árverés alá bocsájtandó javak részlete-
sebben a községi elöljáróságnál tudhatók meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási 
ár 10°/o-át bánatpénzül a községi elöljárósághoz 
letenni. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 

Csik-Dánfalva,  1898. márczius hó 3-án. 

Suba Zsiga, 
körjegyző. l - l 

Antal Gergely, 
biró. 

Sz. 40—1898. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát képező, 

havasok, rétek, tntajkikötők s vesszők 1898. évi 
május 1-től 1091. évi ápril 94-ig terjedő három 
évre Tölgyesben a havasi javak kezelőségének iro-
dájában 1898. évi márczius hó 24-én d. e. 10 éra-
kor kezdetét veendő zárt Írásbeli s nyilvános szó-
beli árverésen haszonbérbe adatnak. 

Iliről versenyezni kívánók azzal értesitetnek,hogy 
az árverési feltételek  nevezett hivatalnál a hivata-
los órák alatt megtekinthetők, s a haszonbérlet 
tárgyainak kikiáltási ára ugyanott megtudható. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1898. február  26. 
Csikvármegye havasi javai igazgatósága. 

1 - 2 
Lázár Menyhért, 

igazgató. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
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Ő lelsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Kitüntetve: LONDON, PÁRIS, BUDAPEST és DEBRECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára 
Maros-Vásárb ely^(Er dély.) 

minoriták épületében. 

Külföldi  és saját gyárt-
mányú zongorák, min-
dennemű hangszerek 

azok kellékei és alkat-
részei. 

Mindennemű hangszer 
javitása és hangolása 
szakszerű pontossággal 

teljesíttetik. 2—52 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

S ZIVATTYÜKAT 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egy éb 
nyilvános célokrakéz-, járgány s erőhajtásra T ÜZFECSKENDÓKET 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . 

harangokat és harangállyányokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

I s é s z l t á s a j á n l a. 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt WAL8ER FERENCZ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

4—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen éa bérmentve. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségtl nagy termést fokozó  hatással biró 

m ii t r á g 3T a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a n tű trágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
15—21 

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




