
X. évfolyam. Csik-Szereda, 1898. május 4. 18. szám. 
;u§ 

^ Szerkesztőség és kiadótüTatal: 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
LGoyvkei eskedése, 

liovú küldendő a lap szel-
lemi részét illet.", minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 

Hirdetési  tlijitk  elürr  I 
| fizetemlök.  I 
Megjelenik a lap minden szerdán.1 

-j Egyes lap ára 10 kr. 
CSÍKI LAPOK 

POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
H E T I L A P . 

Előfizetési  ár: 
Égési évre (KUlföldre) Félévre . . Negyedévre 

4 frt. 6 frt. 2 frt. 1 frt. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban Bz&mittatnak. 
Bélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 
Nyílttéri orikkek 

Boronként 20 krért közöl-
tetnek. 

W*  T*®* 

Iparosok és kereskedők nyugdij ügye. 
Csik-Szereda, május 2. 

Maros-Vásárhelyen Sz. Szakács  Péter-
nek a maros-vásárhelyi ker. és iparkamara 
munkás titkárának elnöksége alatt egy szervező 
bizottság alakult a czélból, hogy az iparo-
sok és kereskedők már régen vitatott nyug-
dij ügyét a megoldás stádiumába hozza. 

Mi as Ügyet annyira fontosnak  tekint-
jük, vármegyénk iparos és kereskedő osz-
tályát olyan tekintélyes és számot tevő fak-
tornak látjuk, hogy a napi renden levő 
tárgygyal lapunkban is foglalkozni  szüksé-
gesnek találjuk. 

Jól eső érzelemmel tölti el a saját és 
övéi sorsáért és jövendőjéért aggódó ember 
lelkét, kedélyének nyugodtságot, tevékeny-
ségének határozott irányt szab azon körül-
mény, ha anyagi ügyeit ugy tudja rendezni, 
hogy ugy magának, mint családjának meg-
élhetése még a bekövetkezhető véletlen esé-
lyek mellett is biztosítva van. 

Vannak igen sokan ugy iparosaink, mint 
kereskedőink közül, kik szorgalommal, taka-
rékosság és kitartó munkássággal a szerencse 
kedvezése mellett ilyen helyezetet tudtak a 
maguk számára teremteni és ugyszólva gond 
nélkül tekintenek a jövőbe ; de vannak feles 
számmal olyanok is, s talán ez a nagyobb 
rész, kiknél a fáradságos  napi munka min-
den órájában és perczében ott leselkedik a 
bizonytalan jövőn való aggódás, az életet 
megkeserítő sötét gond. 

Atláthatlan fátyol  takarja mindenkire 
nézve a jövendőt és senki emberfia  nincs 
biztosítva arról, hogy számitásai és tervei 
mindig ugy sikerülnek, mint azok előre 
kigondolva voltak. 

Hiszen nap nap után látjuk, hogy egy 
véletlen, előre nem számitott körülmény, egy 
váratlan szerencsétlenség, elemi csapás, egy 

AT.CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
S o r o z á s . 

Nem katona sorozásról irok. A székely fiak 
ipari elhelyezéséről, illetve annak egyik érdeked 
mozzanatáról, a választott mesterségekre való be-
osztásról akarok egyet-mást elmondani, mit a szé-
kely nép ma egyszerűen sorozásnak nevez. Tényleg 
az is, mert a miként a katonáiknál haszárt, tüzért, 
bakát soroznak, épp ugy osztják itt be fizi'<ai 
fejlettségüknek  megfelelően  a kovácsnak, ácsnak, 
asztalosnak, szabónak, kereskedőnek való fiakat. 
A különbség csak annyi, hogy ezek önkéntesen 
jelentkeznek. 

Kegy pedig ez a sorozás a következő képpen : 
A székely megyék főispánjai  a maros-vásár-

helyi kereskedelmi ős iparkamara által megjelölt 
napra a székely városokba idézik az elhelyezést 
kereső fiakat.  A kitűzött napon a kamara részéről 
az illető városba megyek s pontban 9 órakor a 
vármegyeházán vagy városházán, hol a sorozás 
helye ki van jelölve, megjelenek. A kapánál kisebb-
nagyobb csoportokban ácsorognak a szőlők. A nagy 
atról jött gyermekekegy része a kőlépcsőkön üldögél, 
a csintalanabbak a kongó folyosókon  szaladgálnak. 
Hangos tőlflk  egész épület. Egy-egy pennás hiva-
talnok rájnk szól, de oda se hederitenek. 

Az öregek egyike-másika messziről telismer en-
gem. Int a többieknek. 

— Itt van. 
Erre megmozdulnak. Aztán hallom : 
— Feli Ez a kőlépcsőkönüldögélőfiaknak  szól. 
— Cend, pszt 1 Ez a szaladgáló fiaknak  szól. 
Aztán jönnek ntánnam minden szó nélkül. A 

gyermekek elnémnlnak, közeledik a komoly pillanat. 
Elsőnek benézek a nyilvántartást vezető jegy-

zőhöz. Néhány székely atyafi  várakozik ott. 
— Éppen jó, hogy jőn, — mondja a jegyző. 

No most beszéljen, szól a vele tárgyalást folytató 
atyafihoz. 

kis számítási hiba, a kitűzött iránytól való 
hajszálnyi félre  lépés mennyi kecsegtető re-
ményt semmisít meg, hány igyekvő, szor-
galmas ember keresményét silányítja tönkre 
sokszor néhány óra alatt. 

Ilyen esetekben aztán mennyire meg-
nyugtató, ha legalább a mindennapi kenyér 
biztosítva van s az éhező gyermekek sirása 
az amúgy is lesújtott embert még jobban 
nem keseríti. 

Ennek elérését czélozza az iparosok és 
kereskedők nyugdij ügye, ennek megvaló-
sítását tűzte maga elé az említett szervező 
bizottság is, melynek munkálatát a követ-
kezőkben ismertetjük. 

A felállítandó  egyesület czime lenne : 
Székelyföldi  iparosok és  kereskedők 
nyugdij  egyesülete  : czélja pedig : tagjai-
nak nyugdíjazása,  a tagok  árváinak  gyá-
molitása  és  özvegyeinek  segélyezése. 

Rendes tagja lehet minden tisztességes, 
bármely foglalkozású  egyén nemi kiilömbség 
nélkül, még pedig férfiak  18, nők pedig 16. 
életkoruktól kezdve. 

A tagok a belépés alkalmával 2 ko-
rona beiratási dijat fizetnének  s ezen kivül 
három osztályba soroztatva a tetszésük sze-
rint választott osztály diját tartoznak fizetni, 
még pedig az I. osztályban 20 fillért,  a 
II. osztályban 30 fíllért,  a III. osztályban 
40 fíllért. 

A kik a nevezett Összegeket 40 éven 
át fizethetik,  tovább fizetni  nem kötelesek s 
legyenek bár még a legjobb munka erőben, 
azonnal nyugdíjba lépnek és az I. osztály-
ban élveznek heti 6 forint,  a második osz-
tájyban heti 9 forint,  és a harmadik osz-
tályban heti 12 forint  nyugdijat egész ha-
láláig. 

Ha valaki tagsági diját 10 éven át pon-
tosan fizeti,  ha tiz év után munkaképtelen 
lesz, vagy elöregedik, akkor a fentebbi  ösz-

— Hát meginstálnám szépen az ar ökemit a 
fiamat  béadtam szolgálatba, mert nem volt aka-
ratja kimenni Magyarországba. 

— Akkor minek fárad  ide atyafi,  mondom neki. 
— Berendeltek. Mert a szegény ember min-

dentől fél,  a mi törvény, hát eljöttem, nehogy va-
lami baj kerüljön ki. 

— Elmehet haza egész nyugodtan. 
— De meginstálom azokat az Írásokat ad-

nák ki, mert pénzem ára. Szegény ember vagyok, 
agy élek a hogy lehet. 

Kikapja a fia  bizonyítványait s engedelem ké-
rések közt távozik. 

A többiek elkésett jelentkezők. Nagy feneket 
kerítve a dolognak elmondják, hogy hol, kitől s 
milyen körülmények között hallották, hogy a sze-
gény emberek gyermekeit állami kezelésbe felveszik. 

Bediktálják gyermekeikre vonatkozó adatokat 
s a bizonyítványokat utólag beszerezni Ígérik. 

Még egy-két ember várakozik a legvégére s 
mikor indalóban vagynnk a sorozás színhelyére, 
közlik bizalmassággal, hogy katona iskolába 
vagy valamely állami ipariskolába adnák fiaikat 
s nem sajnálnák megszolgálni a fáradságot.  Ezek-
nek megmagyarázzak, hogy most nem ezen van a 
sor, katonaiskolába igy, az ipariskolába amngy 
lehet fiaikat  bejuttatni. 

De álhatatosan megmaradnak kívánságaik 
mellett s még a nagyteremben is, hol szülők és 
gyermekek a hossza asztal körül tömőrön félkörbe 
verődnek, előre farakodnak  s inkább jelekkel, mint 
szóval ismétlik előbbi kérésüket. 

A névsor olvasás vet véget ennek. A jegyző 
hangosan olvassa a gyermekek neveit. Történelmi 
nevezetességű nevek mint például Bocskaiak, Bát-
horiak, Andrássiak, Dósák, Sándorok, Györfiek, 
Beczék, Fogarasiak, Csobothok, Gálok. Vajdák, Pet-
hők, Káinokiak sürün fordulnak  elő. 

Sorban jelentkeznek a nagy asztal előtt. 
Egészséges, jó képfl  gyermekek, gyönyörűség őket 
nézni. Csak egy néhányon látszik a törődöttség, I 

szegnek 70°/<>-át kapja, tehát az első osztály-
ban heti 4 frt  20 kr, a másodikban 6 frt 
30 kr és a harmadikban 8 frt  40 kr heti 
nyugdijat, tizen felül  minden évben a nyug-
dij összeg l'/o-kal növekedik. 

Ha az apa elhal, akkor az őt meg-
illető nyugdij összeg az árvák nevelte-
tésére fordittatik  s ezen kedvezményt a fiuk 
13 éves, a leányok 14 éves korukig élvezik. 

Ha árvák nem maradnak, az özvegy a 
férj  által befizetett  tagsági illetékeknek 30-
°/«-át végkielégítésül kapja egyszersminden-
korra. 

Ezek azok a főbbb  elvek, melyek sze-
rint a befizetések  s ezeknek arányában a 
nyugdij összegek megállapittatnak. 

Nem lehetetlen, hogy ezen megállapo-
dások a folyó  hó 8-án tartandó közgyűlé-
sen némi változást fognak  szenvedni, azon-
ban, ha igy maradnak is, ugy is min-
den esetre hasznosnak és üdvösnek látjuk 
az intézményt s teljes mértékben méltónak 
arra, hogy az illetékesek által a legnagyobb 
mértékben pártfogoltassék. 

Minden kezdet nehéz, tehát nehézségek, 
akadályok ezen intézmény megalapításánál 
is fognak  felmerülni,  de bízunk az illető ér-
dekeltek helyes gondolkozás módjában, hogy 
minden nehézséget ingyekeznek legyőzni, 
minden akadályt elhárítanak, hogy a ne-
mes czél eléressék. 

őszintén kijelentjük, hogy a jelen nem-
zedék élemedettebb része talán több áldozat 
mellett, kevesebb hasznát veszi az intéz-
ménynek, hiszen igy van ez minden uj al-
kotással, de már a következő, mely az egye-
sület áldásait teljes mértékben élvezendi, még 
haló poraiban is áldani fogja  azokat, kik a 
humánus intézmény megalakításában része-
sek voltak. 

Még egyszer felhívjuk  az érdekeltek 
s különösen iparosaink figyelmét  a megín-

a nyomorúság és a terhes munka kinyomata. Ezek 
egészen árvák. Az apjuk meghalt, vagy ha él is, 
nem ismerték soha. Az anyjuk Bukarestben szol-
gál, haza se látnak, utána sem néznek. Könyörü-
letes emberek vették magukhoz. Az erdőn, a me-
zőn nőttek föl,  időelőtt megtanulva, hogy a min-
dennapi betevő falatért  dolgozni kell. 

Ezek nem válogatnak a mesterségekben, men-
nek oda, a hová beosztják. S ha az urak egy-két 
biztató szót intéznek hozzájuk, arczukra a remény-
ségre boldogító sugara is kifli,  egy pillanatra. 

A kik maguk mellett érzik az édesanyát, s 
az apát azok erősen válogatnak. Ha kérdezzük : 

— Mit akarsz lenni fiam  ? bátran felelik  : 
— Gépész, vagy vonatvezető. 
Kihirdetjük ismételten, hogy most csak ma-

gániparosokboz osztunk be tanonczokat, gépgyárba 
senkit föl  nem veszünk. De azért újból éi újból is-
métlik, hogy ugy számították, hogy inkább gép-
gyárba mennének vagy Diósgyőrre. Egyiknek-má-
siknak furcsa  ötletei is támadnak, „hajógyáros", 
vagy „egyesületi szabó" akár lenni. Legtöbben azon-
ban a kovács mesterségre vágynak. Tizen, húszan 
egymásután jelentkeznek erre a pályára. 

Kis növésű, fiatal  kora gyermekek is ezt a 
mesterséget választják. Megmagyarázzak nekik : 

— Nézd fiam,  kicsi is vagy, gyenge is vagy 
te erre, nehéz a vas, nehéz a pöröly, nem birod 
még most el. Válassz más könnyebb mesterséget. 
Nosza erre sírásra fakad,  két szemére szorítja az 
ökleit s szepegve duzzogja: 

— Én nem bánom, én nem leszek más. 
Közbe szól az apa : 
— Ez igaz, hogy kfizsdégecske,  de megins-

tálom, olyan eleven, mint a bors. 
Éppen azért, jó lenne kereskedőnek, szabó-

nak, vagy czipésznek. 
Tegyenek Budapestre, oda elmegyek — szól 

hátra a síró gyermek az apjának. 
— Budapestre, — szól félénk  kérdőleg az apa. 
— Minek mész oda? 



Máju . C S Í K I L A P O K . ám. 

ditott mozgalomra a melegen ajánljak, hogy 
minél számosabban sorakozzanak a kitűzött 
lobogó alá, mert ez által csekély teher mel-
lett ugy magoknak, mint családjuknak meg-
becsűlhetlen szolgálatot tesznek.*) 

Bs. 

ujabb 

közmon-
intézmé-

A csíkszeredai elemi iskola 
mizériája. 

A baj soba nem jár egyedül, ez a 
dás Dem csak az emberekre, hanem az 
nyékre is áll. Legalább arra következtethetünk az 
alább felsorolandókból,  melyeknek megtörténtét és 
létezését senki sem fogja  tagadui. 

Városunk lakossainak élénk emlékezetében 
van, hogy a nevezett iskola egyik tanítója titok-
zatosan eltűnt s csak hónapok múlva kapták meg 
feloszlott  álapotban az Olt vizében. 

Az ilyen formán  megüresedett állást majdnem 
egy egész esztendeig betöltetlenül hagyták s a 
munkával amúgy is megterhelt más három tanerő-
nek kellett az üres állás terheit megosztani, g 
könnyű belátni, hogy a dolog ilyen fordulása  által 
nem csak a megterhelt tanítók szenvedtek, hanem 
szenvedett maga az ügy is, mert nem is kell ta-
lán hosszasabban fejtegetni,  hogy négy ember mun-
káját — különösön a tanügyi téren — három em-
ber a legjobb igyekezet és megfeszített  szorgalom 
mellett sem tudja teljesen betölteni. 

A folyó  év elején az iskolát államosították 
s alig pár hétre a megürült tanítói állást be is 
töltötték, de még az nj tanerő meg sem érkezett, 
az iskola egyik tanítója ismét elhalálozott s most 
már az összes növendékek a két tanítónőre ma-
radtak. 

Ezen állapot — dicséret érte az ügy élén 
álló kir. tanfelügyelő  urnák — csak rövid ideig 
tartott, a kinevezett uj tanító is elfoglalta  helyét és a 
halálozás folytán  megüresedett állás is hamarosan 
be lett töltve s igy az ügymenet ismét a rendes ke-
rékvágásba zökkent. 

A mi hiány van az iskola belső berendezése 
körül, rövid időn az is szánálva lesz, mert az is-
kola állami s az iskola élén álló gondnokság bi-
zonyára mindent elfog  követni, hogy berendezés 
tekintetében ezen iskola is egyenlő színvonalon áll-
jon a többi állami iskolákkal, annál is inkább-
mert ugy a növendékek száma, mint a szülők in-
telligencziája ezt megkívánják. 

Eddig tehát a dolog rendben van. 
Nincs rendben azonban az iskola környeze-

tével, külső dolgaival és fájdalom,  ezen az állam 
nem segít, hanem az iskola épületének és egyéb 
tartozékainak jókarban tartását magára vállalt 
városi tanácsnak kell segítenie. 

Az iskola udvarán levő knt össze van romolva, a 
kerítés köröskörül be van düledezve, ezek azon-
ban olyan dolgok, melyek magát a tanügyet nem 
zavarják, s ezen állapot csak a benlakó tanerők-

nek okoz kelemetlenséget és bosszúságot, a mi azon-
ban köz felfogás  szerint nem valami fontos  dolog. 

De sokkal fontosabb  az a mi ezután követ-
kezik s ehez már a gyermekeiket iskolába jártató 
szülőknek is lehet némi hozzászólása. 

Mindenki tudja, hogy az egészségnek egyik 
legfontosabb  kelléke a tiszta és jó levegő s külö-
nösen szükséges, hogy ezen "éltető elemmel az is-
kolák legyenek elláthatók, a hol egy-egy tanterem-
ben össze zsúfolt  50—60 gyermek azt hamar fel 
emészti és órák közben, sőt alkalmas időben órák 
alatt is szükséges azt felfrisiteni. 

Az iskola tantermeinek az ablakai, melyen 
a friss  levegőt a tanterem ek nagy részben kapják 
a vízre járó utczácskára nyílnak, innen azonban 
büzős, dögleletes levegő áramlik, hiszen az egész 
utcza egy trágya telep, azzá teszi azt a vásárra 
járó vidéki közönség 50—60 darab igavonó állatja 
melyek minden szerdán reggel öt órától kezdve 
egész délig sőt még azon tul is az utczácskában 
az iskola ablakai alá szép sorjában bekötve állanak. 

Midőn ezen állapotot első sorban a város egész-
ségi főnökének:  a városi főorvos  urnák, másod 
sorban a közigazgatási főnöknek:  a polgármester 
urnák szíves figyelmébe  ajánljnk, tisztelettel kér-
jük őket, hogy a visszaélés megszüntetéséről mi-
nél hamarabb szíveskedjenek intézkedni s az iga-
vonó barmoknak az utczácskába való bekötését 
semmi szín alatt ne tűrjék el, mert igaz ugyan, 
hogy az iskolában a tudományok magvait hintegetik 
az emberi csemeték fogékony  sziveibe, de az is igaz, 
hogy ezen magvak kikeléséhez sem trágyára, sem 
trágya bűztől illatos levegőre szükség nincs. 

*) A nyugdíj egyesületbe ugy helybeliednek, mint 
vidékieknek be lehet iratkozni Györgyjakab Márton ur 
könyvkereskedésében. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevézós. Dr. Szabó Mihály Alsó-Fejér-

megye kir. tanfelügyelőjévé  neveztetett ki. A kine-
vezettnek Csíkban is sok ismerője és rokona levén, 
örömmel fogják  olvasni kineveztetésének hirét. Dr. 
Szabó a népoktatás közigazgatási ügyeiről több szak-
munkát irt, melyek előnyösen tették ismeretté nevét 
a tanitó világban. 

— Tanár kinevezés. Az erdélyi róm. kath. 
p Ü B p ö k Olti Mózes marosvásárhelyi róm. kath fő-
gymnáziumi rendes tanárt a gymn. latin, magyar 
tanszékén rendes tanári illetményének biztosítása 
mellett véglegesítette. Gratulálunk I 

— Tömeges névváltoztatás, A m. kir. 
belügyminiszter megengedte, hogy : szeredai Knebel 
m. államvasutak mérnök gyakornok és kiskorú Já-
nos fia  vezeték nevét .Kádár'-ra, Bukur Dávid pá-
lyaőr és kiskora András fia  , Bokor"-ra, Bolcsovszky 
János pályafelvigyázó  gyakornok „Belházi"-ra,- Vag-
ner János vasúti felvigyázó  .Kerekes"-re, Pop Sán-
dor pályaőr .Pap"-ra, és Moldován László pályaőr 
. Molnár "-ra változtassák. 

— Előkészület a tavaszi közgyűlésre. 
A vármegye törvényhatósági bizottsága által jelen 
hóban tartandó rendes tavaszi közgyűlés tárgyainak 
előkészítése végett a 30 tagu állandó választmány 
e hó 10-én ülést tart. 

— Akárminek. 
— Ott van egy unokatestvére — magyarázza 

az apa. Az őszön vitték ki. 
Beosztatik Budapestre szabónak s a gyer-

mek arcza kiderül. Örvendezve közli a többiekkel, 
hogy találkozni fog  Bartalus Ignáczczal. 

Időközben megjelenik a főispán  is élénk ér-
deklődéssel vesz részt a gyermekekkel való tár-
gyalásban. 

— Hát te mi lész ? — szólítunk meg egy 
legényszámba menő, térdig csizmás nagykezü, lassú 
mozgása fiat. 

Én es szabó lennék. 
Az nem lehetsz, kicsiny a tü, elvesz a te ke-

zedben. Mészárosnak, vagy hentesnek termettél. 
Gondolkozik a fiu  s végre megadással mondja: 
— Nem bánom az is leszek, ha Nagyváradra 

tesznek. 
— Miért éppen Nagyváradra? 
— Ott van egy bátyám tanár — felelt  vissza 

értelmesen. 
És ez megy Nagyváradra mészárosnak. Kü-

lönben többnek van pap, ügyvéd, tanár és tanitó 
rokona a királyhágontuli városokban, sőt Buda-
pesten minisztériumokban is akad rokonság. Ezek 
majd felügyelnek  az aggódó szülők gyermekeire. 

Néhány fia  kijelenti, hogy messze nem megy, 
tegyék Erdélybe, másoknak meg épen az a kíván-
ságuk, hogy mentől messzébb vigyék. 

Egy-egy özvegy nemes asszony is sorba jön 
Mindjárt elmondja a főispán  urnák, hogy kinek i 
leánya s a családot milyen szerencsétlenség érte. A 
fiacskájától  nem szívesen válik meg, de azért azt 
akarja, hogy mentől messzébb vigyék, nehogy otthon 
megtudják, hogy az ő fla  csak egyszerű iparos-
tanoncz. 

Jelentkezik örménv gyermek is Gyergyóban. 

Én neveltem; álj ügyesen az urak előtt. És dicséri 
fiát. 

Ám tudni kell, hogy Gyergyóban az örmények 
az urak és sokat tartanak magukra. 

Elvétve oláh gyermek is akad. Vissza nem uta 
sitjuk őket. Beosztjuk Kunfélegyházára,  Kecske-
métre, vagy Czeglédre. Ezek kivétel nélkül kovács 
mesterséget akarnak tanulni s az emiitett városok-
ban ez a mesterség virágzik. 

A vége felé  kijelentem, hogy kovácsnak, la-
katosnak és mflaszialosuak  ebből a megyéből több 
fiat  nem osztunk be, válaszszanak más mestersé-
get, vagy a kik csak erre szánták magukat, vár-
ják be az őszi elhelyezést. 

Erre zúgás támad. Egyik-másik atyafi  czihe-
lődik kifelé,  s azonközben mondja a többinek, de 
ugy, hogy mi is meghalljuk : 

— Ha nem vették bé annyi, hónap teszem 
szekerbe viszem odabé. T. i. viszi Oláhországba. 

A sorozás befejeztével  a főispán  közli az el-
utazát s a szülőket érdeklő tudnivalókat. 

— Köszönjük, köszönjük, hangzik itt is ott 
is. a mikor már a sorok is megbomlanak s indul-
nak kifelé,  egy erős székely atyafi  harsány hau-
gon egy szuszra még elmondja: 

— Az Isten éltesse az urakot, hogy nevel-
hessék a szegeny ember gyermekeit s adjon erőt, 
egészséget. 

A mig a folyosón  s lépcsőn lehaladok tizen, 
húszan vesznek körül. Az egyik cserélni akar a 
másik fiával.  Tovább azt kérdik kap-e ott Magyar-
országon früstököt,  hát gúnyát adnak-e, haza en-
gedik-e, karácsonyra, hány napig utaznak Buda-
pestre? stb. 

Ez a székely fiuk  sorozása. A ki nem látta, 
alig képzelheti el magának, a ki látta el nem fe-
lejti. Ha egyik-másik mozzanata mosolyra késztet, 
a másik megszomorít. Általában pedig meggyőz az 

— Megbízás. Az igazságügyminiszter a csík-
szeredai törvényszék területén fölmerülő  törvény-
széki orvosi, valamint a csik-szeredai fogház  orvosi 
teendők rendes ellátásával Dr. Filep Sándor megyei 
kórházi éB gyakorló orvost bizta meg. 

— A vármegye és Ohika közötti per. 
Mióta a magyar-román határ rendezés megtörtént és 
a vármegye tulajdonát képező S o 1 y o m t á r, va-
lamint a Csik-Szt-Márton, Csekefalva  községekhes 
tartozó Magyarós havasok egy része a romániai 
területhez csatoltatott azok fatermékeinek  kihaszná-
lása fólJtt  Ghika Miklós által a rómán bíróság előtt 
indított per még mindig folyamatban  van ; s legu-
tóbb nevezett felperes  részéről az erdőségek záralá-
helyezése iránt adatott be kereset a bákói törvény-
székhez. Ámbár időközben Ghika ajánlatott tett a kér-
déses területnek kétfelé  osztása felet  s ezen kér-
désben a vármegye alispánja a törvényhatóság jóvá 
hagyása reményében Ghika megbízottjával forma 
szerű egyezségre is lépett, azonban a román biró-
ság a keresetet nem szüntette meg és a tárgyalást 
e hó 3-ára tűzte ki. Ezen tárgyalásra a vármegye 
részéről Becze Antal alispán, Lázár Menyhért havasi 
igazgató és Sándor János szt-györgyi g. kath. lelkész, 
mint tolmács Bákóba utaztak, s remélhető, hogy a 
kötött egyezség fenntartása  mellett ezen a várme-
gyére nézve igen költséges pernek, ezúttal sikerül 
véget vetni. 

— Segédjegyző választás. Kászon-Altizen 
rendszeresített segédjegyzöi állásra mult hó 30-án 
négy pályázó közül egyhangúlag Balok István vá-
lasztatott meg. 

— A városi orvos figyelmébe  ajánljuk 
a kászoni borvizet szeredába szállító szekeresek-
nek amaz arczátlan eljárását, hogy a borvizet 
mindentéle mosatlan üvegekbe beletöltik s a miatt 
az üvegekben a borvizet annyi mindentéle mocsok 
teszi zavarossá, bogy finnyásab  és gyengébb ideg-
zetű ember hozza sem foghat  a drága jó borvíz 
ivásához. Azért kérjük az orvos urat, hogy ugy 
időkint egy-egy szekér borvizet a rendőrséggel 
konfiskáltasson  el, hátba ily módon rászoknának 
a borvizesek az üvegek tisztántartására s a for-
rásvíz tisztán töltésére. 

— Előljárósági gyűlés. A csíkszeredai 
ipartestület elöljárósága a mult vasárnap tartotta 
meg első gyűlését, melynek első tárgyát az alap-
szabályok értelmében az alelnök-választás képezte. 
A választás titkos szavazással megejtetvén szava-
zattöbbséggel D a r v a s Béla választatott meg al-
elnökké. — A tetemes hátrálékok behajtása az 
elöljáróságnak kötelességevé tétetvén, elhatározta-
tott, hogy a tagsági díjjal és kamatokkal tartozó 
testületi tagok elnökség által szólittassanak fel  a 
fizetésre  s mindazok, kik e felhivásrs  sem teljesi-
tik kötelességüket személyválogatás nélkül perei-
tessenek be. Ugyanez fog  történni azon testületi 
tagokkal is, kik kötelezvényen álló tartozásoknak 
10°/o-át be nem fizetik.  Fizetési határidő f.  évi 

As anya erősen hangsúlyozza, hogy ő örmény asz- akczió hasznos és humánus czéljáról, ösztönöz ős 
nony. 

— Olyan flut  kapnak az arak, bog; — na. I 
I lelkesít további kitartó munkásságra. 

László Qyula. 

május 25. — A felállítandó  „Iparos Olvasókör" 
és ezzel kapcsolatos „Ifjúsági  önképző egyesület" 
alapszabályainak kidolgozására egy bizottság kül-
detett ki. Tagok gyűjtésére Darvas Béla, Szopos 
Domokos és Filó Károly kérettek fel,  kiknek ivén 
mindkét egylet tágjául fel  lehet iratkozni. Elhatá-
rozta az elöljáróság, hogy az iparos-tanonczok évi 
vizsgája alkalmával díjazással egybekötött tanoncz-
munka kiállítást rendez. Ezután még pár kebli 
ügyet intéztek el, mire a gyűlés véget ért. 

— Jakab-ágak. Ősi kegyeletes szokás uá 
lünk, hogy május elsejének előestéjén a fiatalság 
szálas, lombos fenyü  sudarakkal díszíti fel  a leányos 
házak kapu elejét, valamint a középületeket, temp-
lomok, iskolák ajtaja elejét; a tanulók tanitóiknak 
és tanáraiknak kapuját szokták ily módon felékesíteni. 
Ez a szokás lassan-lassan mind gyérebben nyilvánul 
B inkább falukon  látjuk gyakorolni. Kár, hogy es a 
szép szokás is a reális érzelmek a mai világában ki 
kezd menni divatból, mely pedig oly szépen jelle-
mezte évszázadokon át népünk érzelmeinek kegye-
tesh ajlamait. A nép általában azért nevezi ezen iratos 
zöld fákat  Jakab-ágnak, mert május elseje Jakab 
napja levén, e nap reggelén t&ntek fel  as éj sötét-
jében felállított  zöldágak. Régebben ai a leány, ki reg-
gel kapója előtt ilyen zöldágat nem talált, egy álló 
esztendeig töprenkedett, hogy vájjon miért követte 
el rajta a falu  legénysége azt a nagy szégyent. 

— Fejlődünk vissza felé.  Csik Szeredá-
ban, hogy megérezték a lakosok az nj építési sza-
bályrendelet szelét, gyors tempóban igyekeznek 
házaikat kitatarozni s mások a hol a tés engedi 
faházak  s más viskók építéséhez az engedélyt ki-
eszközölni. Ma holnap alig marad Szeredában ta-
tarozatlan öregház. Fejlődünk tehát szembeötlő 
módon viasza felé  — ad inflrutam. 



Május 4. C S Í K I L A P O K 18. nám. 

— Uj sistema a közigazgatásban. Hint 
halljak, egyik szolgabírói jAiAsbnn a főszolgabíró 
az összfs  jegyzők jelenlétében tartja az iroda vizs-
gálatot s a formai  s más hiányokat együtt állapít-
ják meg; s kölcsönös eszmecserével kiküszöbölni 
igyekeznek mindazt, a mi az ügy kezelésnél nem 
helyes arra hátrányos. A hol lanyhaságot és sza-
bálytalanságot észlelnek, azt igyekeznek felderíteni 
s a nyilvánosság elöl mit sem takarnak el. Ezen 
helyes* methodns mellett a jegyzők okainak egy-
máson és tanainak egymástól. 

— Értesítés. Gazdasági egyesületünk a tél 
folytán  tartott gazdasági előadások rövid kivonatát 
egy füzetbe  foglalva  „Népszerű g a z d a s á i 
e lőadások" czime alatt kiadta. Ezen 114 lapot 
tartalmazó füzet  minden egyesületi tagnak ingyen 
kiosztatik, ki annak átvétele végett az egyesületi 
irodában jelentkezik, vagy megküldetik postán an-
nak, ki egy 5 krros levélbélyeget az irodáuak be-
küld. Ezt azon felhívással  közlöm az egyesület tag-
jaival, hogy a füzetek  átvétele vagy megküldése 
iránt májas hó 80-áig intézkedni szíveskedjenek-
Csik-Szereda, 1898. májas 2-án. Nagy Imre, gaz" 
dasági egyesületi titkár. 

— A „Fatenyésztés", melyet a földmive 
lési miniszter megbízásából Molnár István orsz. 
gyümölcsészeti miniszteri biztos irt és a melynek 
megjelenéséről alig egy hónapja adtunk hírt, 6000 
példányban már teljesen elfogyott.  A minister ngyan 
is a miniszteri biztost arra hatalmazta fel,  hogy 
minden lelkésznek és tanítónak, ki egyszerű levél-
ben a könyvet kéri. ingyen küldhesse meg, a mi-
nek következtében 332 lelkész és 2275 tanitó vette 
igénybe ezen kedvezményt. Már a mait héten ér-
kezett és még folyton  érkező megkereséseknek 
mindaddig nem lehet eleget tenni, mig a második 
kiadása meg nem jelenik. Ámbátor a miniszter már 
elrendelte a második kiádást, mégis pár hétig fog 
tartani, mig a mü újra megjelenhetik. Addig te-
hát türelemre kéri a min. biztos mindazokat, kik 
a müvet meg nem kapták. Ez alkalommal még 
arra is figyelmeztetjük  a t. közönséget, miszerint 
a miníszt. biztostól csakis a lelkészek és tanítók 
kaphatják meg a nFatenyésztésu-t és pedig in-
gyen ; mások ugyanazt csak ifj.  Nagel Ottó buda-
pesti könyvkereskedőnél (Mnzeam körút) rendel-
hetik 50 kr árnak és 25 kr postaköltségnek elő-
leges beküldésével, mire a mü bérmentve és ajánlva 
küldetik meg. 

— A „Székelyföldi  iparosok és keres-
kedők nyugdijintézeté"-nek szervező bizott-
sága szétküldötte a május 8-án Marosvásárhelyen az 
elbai színkörben tartandó alakuló közgyűlés meghí-
vóit. Tárgya lesz a bizottság által letárgyalt és meg-
állapított alapszabálytervezet elfogadása,  a megala-
kulás kimondása és további intézkedések megtétele. 
A mozgalom iránt általános érdeklődés tapasztalható. 
A marosvásárhelyi összes ipartársulatok kötelékébe 
lépnek s több mint bizonyos, hogy e szép czélu 
egyesület még az évfolyamán  megkézdheti működé-
sét. Mint értesülünk a bizottság megkeresi a szé-
kelyföldi  ipartársulatokat és ipartestületeket s a köz-
igazgatás erkölcsi támogatását is kikéri, hogy a 
mozgalmat minél általánosabbá tegye. 

— Iskolai ünnepély. Az 1848 évi április 
hó 11-ének 50-éves évfordulóját;  mint a 48-as tör-
vények szentesítésének és kihirdetésének napját, Cs.-
Gyimesbükk községben fenn  álló állami és községi 
(as E. M. K. E. iskola a kedvezőtlen idő és nagy 
távolság miadt elmaradt) a lakosság hazafias  rész-
véte mellett, — a gyimesi községi iskola nagy ter-
mében — megünnepelte. Az ünnepélyt isteni tisz-
telet előtte  meg. Megnyitó beszédet Boér János 
plébános, ünnepi beszédet Éltes János tanitó tartott. 
A növendékek megnyitóul a Himnuszt, záradékul a 
Szózatot énekelték. 

— Felvétel a honvéd hadapródi isko-
lákba. ó felBége  jóváhagyásával a magyar tör-
vényhozás által felállított  pécsi és nagyváradi — ez 
évben megnyitandó honvéd hadapródi iskolákba való 
felvételre  a honvédelmi miniszter a pályázati hir-
detményt kiboosátotta. — A szerint 200 ifjú  fog  a 
nevezett intézetekbe, valamennyi hely díjmentes lesz 
a a nevelési költségeket as államkincstár hordozza; 
a tandijt azonban az illető szülőnek kell fizetni,  még 
pedig: tényleges állománya és nyugdíjas katona tisz-
tek, altisztek éB rangosztályba nem sorozott katonai 
havidijasok fizetnek  évenkint 12 irtot — tartalékos 
éa szolgálati viszonyban nem lévő tisztek udvari és 
polgári állami tisztviselők s alkalmazottak nem külön-
ben a törvényhatósági tisztviselők évenkint 80 frtot  — 
minden más állampolgár évenkint 150 forintot. 
A folyamodási  határidő 1898. julius 16-től augusztus 
15-ig terjed s a kérvények a péosi és nagyváradi 
honvéd hadapródi iskola paranosnokságánál nyújtan-
dók be. A kérvényhez csatolandó honossági bizonyít-
vány, a testi alkalmatosságról valamely honvéd, vagy 
közösbe seregbeli tényleges állományi orvos által 
kiállított és azon kivül himlő oltási bizonyítvány, gym-
jiasium, reM~  éa poig. fiúiskola  valamelyikében a 4-

osztálynak legalább .e légséges" elvégzését ta-
núsító bizonyítvány, erkölcsi bizonyítvány és kereszt-
levél.. Az életkor betöltött 14 és tul nem haladott 
10 évben van megállapítva a folyamodhatásra. 

— Jótékonyozélu utazás. A mult napok 
egyikén, a mint a verebesi pályaudvarba berobogott 
azaz, hogy beámbolygott a vonat, egy harmad osz-
tályú szakaszból háromszéki atyafi  nyekent ki, s 
ijedten nézett szét, hogy ő most tulajdonképpen hol 
is van. .Verebesen, bácsi" szólt, a gyermekeivel 
az erdőszélről visszajövő fiatal  tanitó. .De hát nem 
tudja hova utazott?" .Tudja a kő!" stb. mig végre 
kisült, hogy 6 Szentgyörgyön részegen jegyet váltott 
Szeredába, felült  én elaludt. Valahol Tusnád körül 
fölébredvén,  észrevette a mibenlétét, s igy a legkö-
zelebbi megállóhelyen kiakalbólította magát a hol is 
végtelen búnak eresztette párolgó fejét.  De a kis-
tanitó igy vigasztalta: „hagyja édes bácsi, hiszen 
ez jótékonyczélu utazás volt. Jótékonyczélu, melyet 
maga a m. kir. államvasutak leendő deficzitjének 
megakadályozására rendezett." Hanem most én aka-
dok meg" „Dehogy. Legfölebb  egy kis séta lesz. 
Lássa ! a spanyolok ennél még fáradalmasabb  dol-
gokra is felhasználják  vékony lábaikat. Ők a szeren-
csétlenek tánczmulatságokat rendeznek, hogy a há-
ború esélyei által okozható államháztartási pénzkü-
lömbségeiket, ellen súlyozzák" igy szólt, s egyúttal 
örült (ámbár féligmeddig  embertelenség, de ugy kell 
neki!) hogy apróságos csemetéinek a pálinkaivás 
szer- és szer átkos következményei közül egyet gya-
korlatilag mutathat be, utánjárás nélkül szemléltet-
het, mert „a pálinkaivása ellen minden nevelőnek 
erkölcsi kötelessége teljes erejével küzdeni." 

— A brassói városi menetjegyiroda. 
Köztudomás szerint, az összes magyarországi, vi-
déki városi menetjegyirodák beszüntetése f.  hó vé-
gére terveztetett, a mint azonban örömmel értesü-
lünk a brassói városi menetjegy irodára vonatkozó 
beszüntetési határozat visszavonatott, ugy hogy ezen 
iroda ezentúl is, ép ugy mint eddig az utazó kö-
zönség kényelmére fog  működni és változatlanul, 
fog  zona- és közutazási jegyeket kiadni. 

— Leányszöktetés. T. B. csikszentmihályi 
lakos, csendőr viselt ember rávetette szemét A. 
J. csikmadarasi lákos derék és szép leányára Vil-
mára, s miután az ő kebelében is érzékeny sziv 
dobog, fülig  szerelmes lett a csinos leánykába. 
Ilyen formán  a szerelem rabigájába esvén ő is ugy 
tett, mint ilyen esetben nincs jámbor halandó, ki-
csípte magát s beállítván a leány szülőihez annak 
rendje és módja szerint megkérte imádottjának ke-
zét. A keményszívű szülők azonban nem hajtottak 
a szerelmes ifjú  szavára s többszőr ismételt ké-
résére mindig tagadó választ adtak. Szörnyen el-
butulta magát ezen a szerelmes T. B. s végre is 
elhatározta, hogy ha másként nem lehet, hát el-
rabolja szive választottját és ugy is tett, a mint 
kigondolá. A mult bét egyik borongós estéjén két 
társat vévén magához szekérre ült és Szentmi-
hályra hajtott s Vilmácska szülőinek háza környé-
kén lesbe állottak. Az idő telt s már-már vissza 
akartak térni, midőn megnyílik az ajtó sazon ki-
lép a leány. A lesbe állók rárohannak, megragad-
ják s a készen álló székéi re dobják s gyors vág-
tatva elhajtanak. A megrémült leány eleinte nem 
tudta mitévő legyen, de lassanként magához jött 
s Madaras alsó végén sikerűit a szekérről leug-
rania s Csik-Bákos felé  elmenekült. A szerelmes 
ifja  társaival utánna hajtatott s ismét hatalmába 
kerítette. A leány kérte őket, hogy engedjék meg, 
hogy öltözzék át egyik ismerősénél, mert leendő 
apósánál nem szeretne a küzdelem közben össze-
szakadozott ruháiban megjelenni. Erre elhajtottak 
S. A. szabómester házához, ki remegő leányt el-
rablójától megszabadította és szülőihez haza szál-
lította. A kiállott izgalmak a leányt annyira meg-
viselték, hogy most ágyban fekvő  beteg. 

— Pünkösdi kirándulás Konstántiná-
polyba. F. évi május hó 28-án, külön gyorsvo-
nat fog  indulni Budapestről Arad—fi  r a s a 6—Ba-
karest—Constantzán át Konstántinapolyba, melyre 
résztvevők Brassóban is csatlakozhatnak. Ezen kü-
lön vonathoz, ellátás és elszállásolással egybekötött 
meneltértijegyek adatnak ki. Résztvételre való 
jelentkezések, f.  évi május hó 15-ig. a brassói 
városi menetjegy irodához [(Aronsohn H. és társa 
czéghez) intézendők hol részletes programmok és 
felvilágosítások  is kaphatók. 

— Kiadó lakás. Folyó évi augusztus végé-
től több évre bérbe kiadó Csik-Somlyón egy ele-
gáns nagy lakás: 5 szobával, konyhával kamará-
val, nagy verandával, 2 pinczével, istálóval, két kert-
tel és udvarral. Ugyanitt eladó egy csak nem uj 
félfedelü  kocsi, úgyszintén egy gyermek kocsi jutá-
nyos áron. Kinél ? Megmondja a kiadóhivatal. 

— Stakatur nádat, dróttal fonva,  lehet 
kapni Gál Lajosnál Csik-Szentsimónon. 

Szerlsesztól -CLzeaaetels. 
„Első házasságom". Jőni fog. 
K. M. Kérjük a czikk beküldését s ha bevállik 

hozni fogjuk. 
FÓMUNKATÁB8 GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
FELELŐS SZERKESZTŐ is LAPTULAJDONOS: 

GYÖBGYJAKAB MÁBTON. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. május hó 1-tőL 

Oda Csik Qyimes—Sepsi-Szeutgyörgy. Vissza. 
v.v. V. V. V. v. Állomás neve V. v. V. v. V.v. 
i—in. i-m. 1—ni. Állomás neve 1—m. 1—ni. 1—m. 
7(515 7911 7913 

Állomás neve 
7912 7914 7916 

6. p. 6. p. 512 
609 

ó. p. 
960 Ind. Cs.-Qyimes Érk. 4. p. 

687 ó. p. 6. p. 
512 
609 1019 Oy.-Középlok V* ö86 

628 10»1 Középlok |0Í 5 a 

6« 1058 Felsólok 12« 512 

719 11» Lövész 12» 4« 
808 1216 Szépviz-Sztmihály n«o 361 
824 1236 Madéfalva 11°» 3« 

320 8« 
858 125S 

l0 8 
Érk. . Ind. Ind. Csíkszereda É r k 

10« 
10» 

3-
2« 811 

3Ş0 9O6 l l f l Zsögödfürdő 10" 2» 821 
3« 9ie ] » Cs.-Sztkirály 10" 22S 7» 
4O6 948 1" Szentaimon 9« 204 7*7 
419 967 2" Verebes 028 l42 71! 
438 10"> 2m Tusnád 918 ]M 725 
40a 10» 2« Tusnád fürdő 8» l0 6 e46 

522 10« 300 Bükszád- Bálványos 8» 124» 6» 
522 U12 385 Málnásfürdő 8" 12® 625 
5« U24 347 Málnás 764 11" 5« 
606 l l4 1 407 Sepsi-Bodok 737 ll40 6* 
ö18 

U5S 419 KÖrispatak-Gidófalva 7« uao 5« 
630 1205 431 Érk. S.-Sztgyörgy In. 710 11« 468 
8sa 022 Érk. K.-Vásárhely In. 468 

11« 
2» 

825 !51 6« Érk. Brassó Ind. 6" geo 315 
750 |10g20 Érk. Budapest Ind. g10|SS 8so 91B 

e g - y z ó s e l E . 
Az állomások neve mellett balról álló idő-

adatok felülről  lefelé,  a jobbról állók alulról föl-
felé  olvasandók. 

Az indulás és érkezési idők középenrópai 
időre vonatkoznak. 

Az éjjeli idő esti 622 órától reggeli 52 per-
czig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitüntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

Értesítem a főtisztelendő  plé-
bános urakat, hogy a bérmálási 
jegyek és ivek nálam kap-
h a t Ó k . Tisztelettel 

G y ö r g y j a k a b M á r t o n . 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Taplocza községnek a folyó  évi április 

23-ára kihirdetett építkezési munkálatok kiadására 
versenytárgyalása eredményre nem vezetvén, arra 
ujabb határnapul f.  övi május 7-ének délelőtti 9 órája 
tűzetik ki: a midőn az eddigi beadandó zárt aján-
latok felbontása  előtt nyilt szóbeli versenytárgya-
lás is fog  tartatni. 

Felhivatnak versenyezni kívánok zártajánla-
tuknak a fennirt  napig és óráig leendő beadására. 

Fenntartja magának Taplocza község képvi-
selősége azon jogot, hogy időközben jelentkező vál-
lalkozóval méltányos feltételek  mellett a szerződést 
megköthesse. 

A vonatkozó tervezetek, műszaki leírások és 
egyeb teltételek a jegyzői irodában betekinthetők. 

Kikiáltási ár 4210 frt  27 kr. 
Csik-Taplocza 1898. április 25-én. 

Balázs Dénes, 
2—2 jegyző. 

Sz. 256/898. IV. kib. 

Hirdetmény. 
A székely vasutak építéséhez Csik-Tusnád 

község határában szükséges s a nevezett község 
hivatalos házánál közszemlére kitett helyszínrajz éa 
összeírásban közelebbről megjelölt földterületek  ki-
sajátítása, az 1881 évi XLI. t.-cz. alapján, Keres-
kedelemügyi m. kir. miniszter ar ő nagyméltóságá-
nak f.  évi február  hó 6-án 6684 szám alatt kia-
dott intézkedésével elrendeltetvén, ezenuel köz-
hírré tétetik, hogy a kisajátítási eljárás keresztül 
vitelére a közigazgatási bizottság részéről Mihály 
Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Bőjthy Endre és 
dr. ITejér Antal közigazgatási bizottsági tagokból 
és Szántó József  jegyzőből álló bizottság küldetett 
ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás határ-
napjául Tusnádfürdő  gyülekezési hellyel folyó  évi 
május hó 25-ikének délelőtti 10 órája tüzetett ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyelmezte-
téssel értesíttetnek, hogy a község házánál köz-
szemlére kitett helyszínrajzot és összeírást a tár-
gyalást megelőzőleg 16 napon át betekinthetik; 
továbbá, hogy a kiküldött bizottság a kisajátítási 
terv megállapítása felett  akkor is érdemileg hatá-
roz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson senki 
sem jelennék meg. 

A közigazgatási bizottságtól. 
Csik-Szeredán, 1898. évi április hó 90-án. 

Mikó Bálint, 
1—3 főispán-élnek. 



Május 4. G 8 I K I L A P O K 18. «ám. 

Másodszori hozatalu a 
legujab divatú női diszka-
lapok megérkeztek, - hol 
a Liliom és Házi vászon 
Csikmegye részére egye 
düli raktára is van, - úgy-
szintén bérmáló fehér  ru-
haszöveteim selyembe és 
gyapjúba, Satin Ajur. Sa-
tin Broccat s Batisztokba. 

BARCSAY K., 
női- és férfidivat  raktára 
C B ü - S z e r e d á n . 

Sz. 135/1898. vh. 

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

t.-cz. 102. §-a élteimében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1897. 
évi 6420. számn végzése következtében dr. Mol-
nár László Bgyvéd által képviselt Miklós Pál csik-
csekefalvi  lakos javára csik-csatószegi id. Korodi 
Máté és ifj.  Korodi Máté ellen 267 Irt 30 kr s jár. 
erejéig 1897. évi szeptember bó 29-én ás 1898. 
évi február  hó 25-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás ntján lefoglalt  és 523 frtra  becsült gabona, 
sertések, jnhok, lovak, borjn, szekér, fedő  cserép, 
takarmány, szalma, férfi  öltözetek stbből álló ingó-
ságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 1184—1898. számn végzése folytán  267 
frt  30 kr tőkekövetelés, ennek 1896. évi szeptem-
ber hó 13-ik napjától járó 5°/o kamatai és eddig 
összesen 62 frt  27 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csik-Csatószeg községében leendő 
eszközlésére 1898. évi május hö 14-ik napjának d. 
• 9 órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi április hó 
28-ik napján. 

Gondos István, 
kir. jbirósági vhujtó. 

Szám 137/1898. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. törvényszék 1898. évi 
115. p. számú végzése következtében dr. Molnár 
László ügyvéd által képviselt Rosenteld Dávid csik-
szentsimoni lako« javára Gergely Péter csikszent-
györgyi lakos ellen 400 frt  s jár. erejéig 1898 
évi február  bó 3-án foganatosított  kielégítés vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 558 frtra  becsült szarvas-
marhák, ló, hámszer, szekerek és ékszerből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság 765—1898 számú végzése folytán  400 
frt  tőkekövetelés, ennek 1897 évi jnnius hó 15 
napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 29 
frt  81 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Csik-Szentgyörgy községében leendő esz-
közlésére 1898. évi május hó 16 ik napjának déle-
lőtti 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. § a érteimben készpénz fizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi április 
hó 29-ik napján. 

Gondos István, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Szám 98—1898. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy az első 
szászrégeni tutajkereskedö társulat végrebajtató-
nak Várhegyi Kopacz Demeter végrehajtást szen-
vedő ellen 36 frt  64 kr tőkekövetelés és jár iránti 
végrehajtási ügyében a Csíkszeredai kir. törvény-
szék (a gyergyószentmiklósi kir.járásbiróság) terü-
letén lévő várbegy község határán fekvő  a Ditrói 
2050 tlkjben foglalt  22577, 22578, hrsz. alatti 
ingatlanokra az árverést 549 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanuk ar. 1898. évi május 
hó 26-ik napján délelőtti 9 órakor Várhegy község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított 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. igazságügyminiszteri 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 
á t s z o l g á l t A t n i . 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi január hó 
23-ik napján. 

A kir. járásbiróság, mint telekkőuyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. aljbiró. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két >/i literes üvegekkel portomen-

tesen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T l i e l l F x i g - y e e 
gyógyszertárában 

4-10 Csik-Szépvizen. 

2 - 2 

Alulírottak ugy is mint a többi alapítók Cseh Vilmos kereskedő Csik-Szentmár-
tonon, Helvig G. János vendéglős, Kovács János városi rendőrkapitány, Balázs Dénes 
k. jegyző, Gözsi Árpád gyógyszerész, Nagy Gyula, Albert Balázs, Leiclit Károly csík-
szeredai kereskedők, úgyis mint birtokos társaink nevében, van szerencsénk különösen 
Csikvármegye közönségének figyelmébe  ajánlani, hogy csikmegyeí „Népbank Rész-
vénytársaság" czég alatt Csik-Szereda város székhelylyel, 1000 darab 
100 frtos  névértékkel s igy 100,000 frt  alaptőke biztosítása mellett 
egy pénzintézetet szándékoztunk létesíteni. 

Az alapítók gyűlése folyó  1898. év április hó 24-én tartatott meg Csik-Szere-
dában, a hol azon megállapodásra jöttünk, hogy a részvények aláírása U g y a n e z e n 
év május 10-étŐl kezdve bezárólag junius 15-éig Csík-Szeredában György-
jakab Márton kereskedésében, Helvig G. János üzlethelyiségében, Csik-Szentmártonon 
pedig Cseh Vilmos kereskedő helyiségében fognak  eszközöltetni, az ezek kezei közé ki-
bocsátott aláirási tervezet és a részvénytőke befizetésének  megállapítása mellett. 

Az aláirási tervezet ezen kivül Csedő István és dr. Csiky József  ügyvéd iro-
dájában is betekinthetők, a hol szintén a részvényeket aláírni szándékozóknak szívesen 
utasitás és felvilágosítás  fog  adatni. 

Csik-Szeredában, 1898. április hó 25-én. 
Csedő István, Dr. Csiky József,  Györgyjakab Márton, 

ideiglenes elnök. id. titkár. id. pénztárnok. 

956/898. sz. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyó-tölgyesi körjegyző mellé évi 300 frt 

javadalommal rendszeresített segédjegyzői állásra 
ezennel pályázatot hirdetek és felhívom  mind azo-
kat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, bogy szabály-
szerűen felszerelt  kérelmüket hozzám folyó  évi má-
jus hó 15-ik napjáig annál biztosabban adják be, 
mivel később beérkező pályázati kérvények nem 
fognak  figyelembe  vétetni. 

A megválasztandó segédjegyzö köteles leend 
a helyettes annyakönyvvezető teendőit is elvégezni. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi April hó 20-án. 
Zachariás, 

szbiró. 1 - 3 

F E H É R M I K L Ó S 
g-épgrsráxa 

B U D A P E S T , I X . UUői-ut 2 3 . szám 

Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában 
készült g ő z c s é p 16 g a r n i t ú r á k a t „Com-
p o u n d " l o e o m o b i l o k a t stb. raktáron tart 
mindennemű g a z d a s á g i g é p e t , föl  d m i -
veléiti eszközi, 

^ j ó l k i j a v í t o t t 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és 
nagyságban, ajánlja jól felszerelt  gépműhelyét gépek 
javítására és malomszerelvények gyártására. 

Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 
Massey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete. 

3—G Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

S Z I V A T T Y Ú K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány a eröhajtásra 

TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 
városi, községi, gazdasági és 

gyári 1 t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Bllzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 
sárkaparókat 

I c é s z l t é s aJáaaJL 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 W A L 8 E B FEBENCZ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIüT 45. 
I C áijegysókek és költség retések ingyen és bórmentve. 

'12—40 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




