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A kor- ém kSsségi jegyiéi intéz-
ményhez. 

A „Csikmegyei jegyzői és körjegyzői 
egylet" f.  évi október hó 30-án tartott köz-
gyűlése alkalmából van néhány őszinte sza-
vunk amaz intézményhez és annak csikme-
gyei tagjaihoz. 

Tagadhatlan dolog, hogy a községi és 
körjegyzői intézmény, mint azt az egyleti 
elnök elég emelkedett szinvonalról és szel-
lemben iparkodék jellemezni — az állami 
közigazgatásra iránynló intézményeknek 
egyik legfontosabb  és legközvetlenebb in-
tézménye. De lehet az intézmény alkotóinak 
intencziója az állami és társadalmi, a köz-
és egyéni jólét előmozdítása, megteremtése 
iránt bármily magasztos, bármily czéltuda-
tos, bármily Üdvös, ha az ezen intézmény 
megtestesitésére, megelevenitésére hivatott és 
vállalkozott egyéneknek egyenkint és össze-
sen nincs elég erkölcsi szellemi és akarat-
erejök, nincs elég lelkök, igazság és hiva-
tali ériékök, nincs elég jellemszilárdságuk 
és az előtérbe tolakodó önhaszonlesés és ok-
talan kapzsiság csábitú ingereivel szemben 
nagy adag igazság és jog iránti szere tetők 
és ennek megfelelő  czéljuk: az egész intéz-
mény rideg, hideg élettelen marad, mint a 
sir; torzképe, réme és átka lesz mindazok-
nak, kiknek iidve és boldogitására vala 
szánva és alkotva. 

Mennyire vált be ezen intézmény nem-
zeti életünk keretében a millió oldalról ösz-
szeszövődő magán és politikai, polgári és 
állami érdekek czifrábbnál-cziűrább  játékai 

között ez intézmény alkotóinak szándékához 
és a közérdek és ügy szentségéhez méltóan 
a közjólét emelésére: a gyakorlati élet csak-
nem minden egyes esetben más és más ki-
állításban mutatja be. 

A tapasztalat azt is igazolja, hogy a 
mig a fennebb  rövidbe összefoglalt  nemes 
kellékekkel biró jegyzék valódi áldásai le-
hetnek és áldásai a honpolgároknak egyen-
kint cs községenként, addig a sem kellő 
erkölcsi és igazságérzékkcl, sem szellemi és 
jellemerővel nem biró lelketlen jegyző való-
ságos átka és vcrs/.opója a népnek és köz-
ségeknek. 

Azért, midőn az egyleti elnök, mint az 
megnyitójából s annak főleg  1—3. pontjá-
jából kitíinik, nemcsak a körjegyzők egyleti 
életében, hanem magába a jegyzői intéz-
ménybe is oly nemes czéltudatossággal, kellő 
erkölcsi és becsértékkel biró közszellemet 
kíván lehelni, s azt a fejlődő  polgárosodás 
eszméinek és a nemzeti érdekeknek megfe-
lelő magaslatra emelni, szóval a jegyzői in-
tézményt azzá tenni, a mivé annak lenni 
kell: valóban csak gratulálhatunk neki. — 
Mert, ha a jegyzői intézmény alkotóinak 
csakugyan az volt intencziójuk, hogy a jegy-
ző, mint ezen intézmény 'Itető lelke, legyen 
„község szellemi vezet "joJ", akkor nem 
elég a sablonszerű, gépies adminisztráczió-
nális kvalifikáczió,  hanem kellő erkölcsi ér-
zékkel birva, tudnia kell, hogy az állam és 
társadalom támasza, talpköve a tiszta erkölcs 
és az országok létalapja az igazság, liogy 
„a magyar nemzeti állam megszilárdítására 
szükséges tényezőket életre hívni és nevelni" 

csak akkor tudja, ha ő magában a megszi-
lárdítás szükséges tényezőit bírja ; ha tiszta 
öntudatában van annak, hogy minden köz-
intézmény s igy a jegyző is az állam meg-
szilárdításáért a társadalom, a községek, a 
népért van és nem megfordítva  az állam, a 
társadalom, a község és a nép vannak a 
jegyzőért — és hogy a községek és nép 
nem azon fejős  telién, melyet nemcsak reg-
gel, délben, este és éjfélkor,  hanem a nap 
bármely órájában meglehet, tehát meg kell 
fejni,  telhetlen kapzsiságának kielégítésére 
kihasználni. 

Tisztelettel hajlunk meg a tiszteletre-
méltók előtt, de hogy a képesitvény meg-
szorítását megelőző időknek szomorú példá-
nyaival itt-ott ma is találkozunk: nem szo-
rul nagyobb igazolásokra. Azért a jegy/.ői 
intézmény által kitűzött magasztos eszme mi-
nél teljesebb megvalósítása érdekében nagyon 
hazafias  dolgot végez a csikmegyei jegyzői 
és körjegyzői egylet, ha a nyomasztó hatású 
bürokratizmus bilincseiből minél többször 
föleszmélve,  minél gyakoribb és a józan 
közszellem ápolására irányuló egyleti ösz-
szejövetelei által azon tagokat is, kik a „köz-
ségek szellemi" vezetésére még ez ideig nem 
váltak be képeseknek, — a megnyitó 1—3 
pontjaihoz hasonló életbe vágó kérdések fej-
tegetése, eszmecsere, felolvasások  stb. segé-
lyével eszményibb magaslatra törekszik emel-
ni. Mert különben az eszmélő nép előtt 
egyesek gyűlöletesebbekké kezdenek lenni, 
mint az abszolutizmusnak bizonyos hivatal-
nokai. 

Falusi. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A pmakee&i t é a s a . 

Hű szerető szívnek 
Volt egy szép rózsája, 
Mint szemefényére, 
Ugy vigyázott rája. 
Pünkösd vasárnapján 
Kivirult hajnalra, 
És pünkösd hétfőjén 
Este meg volt halva. 
Ott feküdt  sárgultan, 
Funnyadt levelekkel, 
Hej, pedig de szép volt 
Tegnap kora reggel! 

Szerető sziv nézte 
Szomornn, megtörve, 
Kicsordnlt, kicsordult 
Levelére könnye. 
Nyilt szebb rózsa is tán, — 
Nyílhatott miatta! 
Ö csak azt az egyet 
Siratta, siratta I 

Rudnyánszky  Gyula. 

A patak regéje. 
Verőfényes  májusi reggel, midőn a természet 

téli álma ntán ismét régi pompájában tündökölt, 
mikor a dalos madarak ismét fölkeresték  elhagyott 
fészküket  az erdő virágzó lombjai között, Hm«i. 
ten a snsugó fák  közé, a kis patak csörgedező 

vizének locsogását hallgatni a madárdaltól zajossá 
vált erdőbe. 

Megszokott Atamon haladtam. Félve rebben-
tek el a közeli ágakról az erdő dalosai, a tarka 
pillangók játszva röpködtek előttem. 

A nap arany súgarai nem bírtak áttörni a 
sűrű lombokon, s a harmatgyöngyök ragyogva rin-
gatóztak a füveken,  illatos virágokon. A gyöngy-
virág megrázta csengőit, a kis ibolya mosolyogva 
üdvözölt. Hiszen régi ismerősök voltunk, évek óta 
jó barátságban ; — nekik panaszoltam el, ha bű 
fészkelt  keblemben, s vigasztaltak s elfeledtetek 
velem bánatimat. 

Nemsokára meghallottam a patak vizének 
csörrenését is. 

Kevés idö múlva már ott álltam a partjánál. 
Az ártatlan nefelejts  kék szemeivel bájlón mosoly-
gott felém,  s a kis patak üdvözölte barátját. 

Leültem a partra a fűz  árnyékába, s gon-
dolatokba merülten bámultam a kék eget a patak 
tükrében, hallgattam a sás susogását, s képzeletem 
messze szárnyalt . . . messze . . magam sem 
tndtam hol. 

Lassanként azt vettem észre, hogy a patak 
csevegő hangjai nagyon ismerősök, hogy megértem 
azokat. 

— Hallgass meg egy kissé — szólt — re-
gélek valamint. Azóta m&r kétszer váltotta koszo-
ruját az erdő, a virágok kétszer hullaták el szir-
mukat s a kemény tél kétszer verte rám jégke-
zével bilincseit. 

Májns volt akkor is, szép májusi reggel. — 
Örömmel fürdött  meg a fölkelő  nap hullámaimban, 
sügaraival mohón csóko'ta le a nefelejts  homloká-
ról a harmatot, a fülemile  víg énekével üdvözlé a 
reggelt. 

A susogó lombok közt felhangzott  a gerle 
víg kaczagása, mit megszázszorozott az erdő visz-
hangja. 

Halk zörgés támad körültem, mintha őzike 
jönne oltani szomját, de a bátortalan kis állat 
helyett még félénkebb  leányka alakja bontakozik 
ki a sűrű bokrok közül. 

Bájos arczárói leolvasható a boldogság, mely 
keblében honol, eper ajkán a megelégedés mosolya 
játszadoz, sötét szeméből a szerelem tündököl. 

Mint játszi lepke szökdel partomhoz, s szét-
tekint fürkésző  szemeivel, mintha várna valakit, a 
kinek már itt kellene lennie. 

A várva-várt megérkezett, délezeg barna ifjú 
alakjában. 

A leány örömsikolylyal, remegve borul ked-
vese keblére, epedve, nyújtja csókért égő ajakát. 

Leülnek rnhámat szegélyző nefelejtseim  közé, 
s susognak boldogságról szerelemről 

A patak elhallgatott, mintha fájna  vissza-
gondolnia az elmúlt időkre, majd előbbi csacsogó 
hangja bússá, vontatottá válván, folytatá  : 

Eljött az ősz, utánna a tél. Fehér lepel bo-
rult a tájra, az erdő néma volt, csendes. Kedves 
vendégeim elmaradtanak. 

Eljött a tavasz is. 
Végre megérkezett a régóta várt leány 

egyedül. 
Halvány arczárói eltűntek az élet rózsái, ki-

sirt, fénytelen  szemeiből mély bánat tükröződött 
vissza. Nem szökdelt most játszi pillangóként, 
nem tekintve szét fürkészve  az erdő fái  közé, 
nem várt senkit. 

Leborult a helyen, hol egy évvel előbb oly 
boldognak láttam és sirt, zokogott keservesen.. 

Jelen Márnánkhoz egy ív regénymelléklet van csatolva. 



48. saám C S I K I L A P O K November 25. 

A tanitók t á n a d e l a l helysete. 
(Felolvasva a csikmegvei tanhó-egyesQlet csiki fiókkörének 
f.  évi november hó 20-án Csik-Delnén tartott gyűlésében.) 

Talán kissé szok atlan a cziin, melyet szerény 
felolvasásom  homlokára írtam s talán sokan lesznek 
a jelenlevők között, kik nem fognak  annak minden 
egyes részletével egyetérteni: mindazonáltal van 
némi reményem, bogy bírni fog  annyi értékkel, 
mely a meghallgatására fordított  idővel és a mé-
lyen tisztelt hallgatóság szíves türelmével ekviva-
lens leend. 

A mai lázasan élő korszaknak, midőn a XX. 
század rejtelmes fuvalmai  érintgetik, körüllebegik 
az emberek halántékát, egyik legjellegzöbb vonása, 
hogy úgy az egyének, mint az egyes társadalmi 
osztályok a mindennapi élet küzdőterén ugy anyagi, 
valamint szellemi tekintetben is a rájok nézve 
legelőnyösebb pozicziót igyekeznek elfoglalni. 

És ezen törekvés jogosult is, a mennyiben a 
becsületesen és jól elvégzett munka mindenkor 
méltó az ö bérére. S ha ezen pozicziók kimérésé-
nél a tiszta igazság és. a végzett inunka értéke 
lenne irányadó, ha pusztán ezen tényezők szabnák 
meg az érdem jutalmát: alig lehetne — s elte-
kintve az emberi gyarlóságtól — talán nem is 
lenne ok a panaszkodásra. 

I)e azon idő, melyben az említett álláspont 
érvényre tog jutni: távol — még nagyon távol 
van; s a mai korban s még az ezután követke-
zőkben is jó sok ideig az igazságon kivül még más, 
jóval hatalmasabb tényezők irányítják és fogják 
irányítani az emberiség világi dolgait. 

Ilyenek: a s z ü k s é g , mely időtlen idők-
től fogva  rontja a törvényt ;az e r ő s e b b j o g a , 
mely az anyagi világban lépten-nyomon érvénye-
sülvén, helyet kér magának az intellektuális élet 
terén is. Ezek és az ezekből folyó  számtalan ér-
dekek össze-vissza kuszált szövevényeikkel meg-
akasztják, hetvenhét élü szúró és vágóeszközeik-
kel nyirbálják és csonkítják s némelykor mint a 
növényi paraziták a nemes, a hasznot hajtó nö-
vényt, elnyomják és meg is semmisitik az igaz-
ságot. 

Igy és csakis ilyen uton magyarázható meg 
az, hogy olyan egyének, illetőleg olyan egyének-
ből álló társadalmi osztályok, a kik és a melyek 
a közélet terén hasznos, elismerésreméltó munkát 
teljesítenek, a társadalom terászszerüleg elterjedő 
nagy színpadán olyan zugokba, olyan félreeső  he-
lyekre jutnak, hol a tekiutetek fejők  felett  elsur-
ranván, csak olyan időben és csak akkor láttat-
nak meg, mikor a szükség és erősebb jogának for-
rásaiból származó különböző érdekek érvényesítése 
kívánatossá teszi azt. 

Általánosan elismert dolog, s mint ilyen semmi 
nagyobb érvelést nem kiván, hogy a tanítói kar 

Oh, ha láttad volna. A rózsából megtört li-
liommá változott, csak sötét haja, mit kedvese oly I 
hévvel csókolgatott volt, maradt meg a régi. 

Vigasztaltam, reményt akartam önteni szerető 
szivébe, de mindhasztalan. 

Hűtlen lett hát, ki esküdözött neki, ki nél-
küle nem élhete,— kinek halála az ö életétől 
függött. 

Eskü . . . fogadás  . . . 
Fölemelkedett a földről,  még egyszer végig 

tekinte ezüst habomon, s elment, hogy többé vissza 
ne jöjjön. 

Uidön sárgultak a levelek, s zörögve hullot-
tak alá, hűtlenül szakadva el ágaiktól, midőn a 
virágok már elhullatták magvaikat s a vig madár-
sereg elhagyta tanyáját! néma halottas menet ha-
ladt át a túloldalról hidamon s letették a kopor-
sót oda, az alá a kis virágos hant alá partomon. 

Éj volt. A hold kísértetiesen világította meg 
az erdőt, a száraz agak közt szél sivított át. 

Egy magas, szikár férfialak  zokog fájdalma-
san a kis keresztnél, a pár nap óta hantolt sir-
dombon, görcsösen szoritva magához azt a darab 
fát,  csókolgatva rajta azt a kedves nevet, melyet 
az a hűtlennek gondolt leány viselt. 

Mţjd vad tekintettel néz föl  az égre s tor-
zult vonassit a hold kísérteties fénye  rémitővé 
változtatja, fölkaczag  a néma erdő csöndjébe fáj-
dalmasan, borzasztóan. 

Nem sokáig maradt egyedül a halott; leköl-
tözött hozzá az, kit ö oly régen várt, kit hűtlen-
nek gondolt, kinek élete az ő élete volt. 

Piezi. 

— s ez áll nemcsak itt nálunk, hanem mindenfitt, 
a hol művelt népek exisztálnak — azon faktorok 
megmunkálásában, melyek a állam anyagi és szel-
lemi előhaladását és konszolidáczióját előmozdítják 
és biztosítják, derekas és alapvető munkát végez. 
S mégis, ha ezen osztály társadalmi helyzetét 
vizsgálva, összehasonlítjuk mnnkásságuk értékével, 
úgy találjuk, hogy azon hely, melyet a társadalom 
mezején elfoglal,  hátul, nagyon hátul áll és sem-
mikép sem felel  meg azon szolgálmányokn&k, me-
lyekben az államot lelkiismeretes működése által 
részesiti. 

Itt ezen félreeső  hátulsó helyen belepi őket 
a feledés  pora, - - egyesek talán egyik-másik tu-
lajdonságaiknál fogva,  némelykor láthatóvá teszik, 
észrevétetik magukat; de a zöm, a nagyobb kon-
tingens homályban marad s ha néha-néha felszínre 
kerülnek: meglehetnek győződve, hogy ez vagy 
amaz okból szükség van reájuk. 

Lehetnek, és hiszem is, hogy többen vannak 
ez érdemes gyülekezetben olyanok, kik szerint 
igen sötét szemüvegen vizsgálom ez állapotokat; 
de a nagyobbrész, azok, kiknek vállait a viszo-
nyok ilyetén alakulása terheli, és e terhet érzik is, 
igazat fognak  nekem adni. 

Igaz ugyan, hogy sokszor hallunk ilyen ki-
fejezéseket  : íme, az én szeretett népem! az 
én szerelmetes fiaim  és leányaim ! . . Íme a nem-
zet napszámosai! íme azou hadsereg, mely 
hivatva van Magyarországot meghódítani. De ha 
egy kicsit mélyebben belepillantunk az edényben: 
rögtön észrevesszük, hogy uem mind fenékig  tejfel. 

Ha egy tanító, ismereteire támaszkodva, iu-
telligencziájának érzetében hozzá szól a közdol-
gokhoz, rögtön felhangzik:  Ne s u t o r u l t r a 
r r e p i d a ni!. . . Ú g y a n mi jó k e r ü l h e t -
ne N á z á r e t b ő l ? . . . Ki az, a ki beszél? 

E g y t a n i t ó c s k a . ' U g y a n mi t 
a k a r az a s z e g é n y t a n i t ó c s k a ? 

A társadalmi állás további vázolására az 
egy éves önkéntességet, — melyet az érett-
ségit tett ifjakon  kivül elnyernek a kereske-
delmi akadémikusok, középipartanodások, csak a 
tanitók nem, — csak mellesleg említve emléke-
zetbe hozom azon körülményt, hogy az okleveles 
tanitók a kvalilíkAcziónálís törvény újraalkotása-
kor ki lettek hagyva azon egyének sorából, kik-
nek, mint intelligens elemeknek, adójuk kétszere-
sen számíttatik. Hogy ez miért történt, máig sem 
tudóin ; hiszen, hogy mást ne említsek, azt hiszem, 
hogy az okleveles tanítóknak tanulmányaik és is-
mereteik alapján van annyi joguk az intelligens 
elemek közé számíttatni, mint pld. a gyógyszeré-
szeknek. 

Hivatkozom továbbá arra a mozgalomra, 
mely ha jól emlékezem, a mult évben az ország 
s'.ivében, Budapesten indult meg és arra irányult, 
hogy a tanitók egy legfontosabb  polgári joguktól, 
a képviselőtestületi tagsági jogtól fosztassanak 
meg . . Miért? Azt alig lehetne okos fő-
vel indokolni. 

Még más egyebeket is felhozhatnék,  de azt 
hiszem, hogy már az eddigiekhői is kitűnik, hogy 
a tanitók társadalmi helyzete nem áll azon a ní-
vón, melyre az általuk végzett munkánál és intel-
ligencziájukuál fogva  számot tarthatnának. 

(Vége köv.) 

Alispáni jelentés. 
(Tartotta; B e c z e Antal alispán Csikvármegye törvényha-

tósági bizottságának 1891. évi október hé 30- és 31-én 
tartott közgyűlésén.) 

(Vége.) 
És erdőrendezésünkre vonatkozólag még egy 

körülményre kell irányitanom a tek. tőrvényható-
ság figyelmét,  habár az köztudomásu. Szerződésűnk 
szerint az évi költség 16,000 frt  s ezt a neve-
lési költ9ön kisegitőpénztár adja évenkint az ál-
lamkincstárnak ; a tulajdonosok pedig erdöbirto-
kaik kiterjédése arányábau fizetik  vissza a pénz-
tárba, — azonban e visszafizetés  mindig az év 
végén történvén, és több esetben még a következő 
évre is átmenvén, a 16,000 frtnak  legalább is fél 
évi kamatja odavesz,, mi a kikötött 20 év alatt 
igen tekintélyes Összeget képvisel. — A kérdést 
azonban alig lehet más módon megoldani s én is 
ccak azért hoztam fel,  hogy az emlékezetet föl-
frissítsem. 

Közgazdasági viszonyaink első pillanatra 
javulást mutatnak, mert a baromvásári érték ed-
vig nem tapasztalt magassága és a nagy kereBlet 

valamint a gabonaárak emelkedése, a gazdaközön-
ség körében még nem ismert pénzforgalmat  idé-
zett elő ; s általában mindaz, mi piaczi forgalom 
és fogyasztás  tárgyát képezi rohamos áremelke-
dést mutat. Ezzel szemben azonban figyelembe 
véve azon körülményt, hogy a csikvármegyei 
piaezokon nagyon meggyérültek a czimeres ök-
rök, az értékes lovak; figyelembe  véve a félter-
mést, aszályt, mely a marhaállományt korai istá-
lózásra szorította, a magas cselédbért s még ma-
gasabb napszámot, a felcsigázott  hus és szeszára-
kat : csak felületes  számítással is azon eredményre 
jutunk, hogy a kettő egymást teljesen kiegyenlíti 
s a gazdaközönségnek fáradtságául  marad a csa-
lódás. És közgazdaságunkat még inkább fenyegeti 
egy már is előttünk álló körülmény, hogy jóakaróink 
a székely kivándorlási reklámmal a munkáskezet 
megyénkben igen meggyéritették, s a megmaradót-
takat a 4—5 fűrésztelep  teljesen .lefoglalta,  úgy 
hogy a gazdaközönség hiányát már érzi. S meg-
lehet, hogy annak a pár ezer embernek életmódja 
ily úton biztosíttatott; — de kérdés, más oldalon 
nem okoztatott-e azt sokszorosan meghaladó kár 
a gazdaközönségnél ? Általában e rendkívüli hul-
lámzás rendkivüli idők jele, s ebben megnyugtató 
tájékozásra uem is jöhetünk mindaddig, mig bir-
tokviszonyaink tisztázva nem lesznek, mert csak 
a tulajdon szabad tetszés szerinti használata és 
jövedelmezlelése nyújthat kárpótlást a gazdakö-
zönségnek a magas munkabérrel szemben. 

És közgazdasági életünket már eddig is, 
mint olyan, igen közelről érintette a községi ház-
tartás, s jövőben a pótadók behozatalával még 
közelebbről fogja  érinteni. Mióta szerencsém van 
elfoglalni  e helyet kötelességből is, de egyéni haj-
lamomból is mindig arra törekedtem, hogy a ma-
gánvagyont kímélő községek fejlődjenek  ki, s 
mindig itt ütköztem a legnagyobb nehézségekbe, 
inert azidőkben már benne volt a kóranyag. A 
közbirtokosság szerencsétlen fogalma  mindinkább 
kezdett tért foglalni,  s alkalmazásba vétetett ott 
is, hol az teljesen időelőtti, hol nincs mi felett 
intézkedni. 

Ez elnyomta a községeket, mert sem a köz-
birtokosság, sem az egyesek a viszonszolgálmányt 
nem teljesítették, s ebből fejlődött  ki aztán az a 
kapkodás, zavar, melyből kibontakozni még nem 
sikerült, mert a ferde  fogalomnak  hosszasabb birói 
eljárás kell hogy útját állja. 

A községi háztartás tehát néhány vagyono-
sabb'község leszámításával, hovatovább nehézke-
sebb menetű, ngy hogy e miatt a közigazgatási, 
igazságszolgáltatási és pénzügyi szolgálatnak is 
hátramaradást kell szenvedni, s ez még csak fel-
tűnő sem lehet, ha meggondoljuk, hogy a községi 
hivatalnoknak is élnik és igy első sorban, úgy is 
szerény fizetése  kikerekitésére kell törekednie. 
Pedig egy pár önzőbb, türelmetlenebb község ki-
vételével, ezen igen könnyen segíthetne a pénz-
ügyi-kormány, ha a regáleváltság kamatait az il-
lető év közepén vagy bár harmadik negyedében 
adná ki, ahelyett, hogy a kiszolgáltatást elhalo-
gatja a következő évre. 

Közgazdaságunk t'« jlődésének tehát annyi 
akadálya van, hogy hátramaradásunkért joggal 
senki sem vádolhat, mert az útban álló nehézsé-
geket elhárítani nem a mi gyenge erőnknek ada-
tott. Végelemzésben minden teher a földön  van, s 
még csak segédkéz sem nyujtatik arra nézve, hogy 
annak termő erejét kihasználhassuk; e helyett 
napirenden van a személyi torzsalkodás, e nemzeti 
bűn, s ez kicsiben nálunk is felütötte  magát, hogy 
gyengeségünket még az is fokozza. 

Ezekben igyekeztem a törvényhatóság álla-
potáról jelentésemet a valóságnak megfelelően  elő-
terjeszteni s ha talán nagyobbrészben mellőztem 
a rózsás színeket, még nem következik, hogy tel-
jesen hiányzanak. 

— 1 • — r - - i -————i-

TANÜGY. 
Tanítói gyűlés.*) 

Caik-Szentgyörgy, 1891. nor. 12. 
Mélyen tisztelt Szerkesztő úr 1 

A „csiki rk. tanító-egyesület" alcsiki fiók-
köre f.  évi november hó 5-én tartotta rendes őszi 
gyűlését, Csik-Szent8imonon Ferenczy Ignácz el-
nöklete alatt. 

Jelen voltak: Főt. Koncz István tusnádi, 
Bálint Lajos csatószegi és Antal József  szentléleki 

*) Tárgyhalmaz miatt késett. Szerk. 
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plébánosok, mint pártoló tagok, nt. Kovács János 
tusnádi segédlelkész, Szmollen Pál csatószegi s. 
lelkész és Veress Ignácz községi föbiró  — mint 
vendégek. 

A tanítói kar — Bálint György n&gykászoni, 
Szász József  kászonnjfalvi  te Kristó István szent-
királyi kántortauitók kivételével, kiket egyházi 
ténykedés marasztott honn, mit igazoltak is, — 
teljes számban megjelent. 

A fennemlitett  napon d. e. fél  11 órakor az 
I. és II. oszt. tantermébe gyülekeztünk össze, hol 
mindenekelőtt Baka János karnagy vezetése alatt 
az „Eugesser"-féle  Veni Sancte-t énekeltük el né-
gyes karban. 

Ennek végeztével a tárgysorozat szerint el-
nök felszólítására  megkezdődtek a gyak. tanítá-
sok. És pedig: 

a) Bakó János helybeli tanitó I. osztálybeli 
tanonczaival a „Beszéd- és értelemgyakorlatokból" 
az asztalt és annak részeit ismertette; II. oszt. 
növendékeinek pedig a rövid és hosszú magán-
hangzók, — továbbá az egyszerű mássalhangzók 
leírását hagyta ftl  magánfoglalkozásul. 

b) Gergely József  kántortanító az iskolate-
lek tervrajzát tárgyalta III. oszt. növendékeivel; 
a IV. oszt. a faiskola  leírását; az V—VI. oszt. 
pedig: .A földgömb  ismertetése után megjelölése, 
hogy mely fokok  között fekszik  az osztr. magyar 
monarchia, Magyarország, Erdély, Pozsony, Bu-
dapest, Kolozsvár és Szentsimon ?" feladványt  dol-
gozta ki csendes foglalkozásul. 

Kötelességszei üleg bíráltak: Tódor István, 
Kézdi János. Tevékeny résztvettek továbbá Koncz 
István, Baka János, Csoboth István tagtársak — 
s hozzászólottak mások is. 

Miként a bírálati észrevételekből kitűnt, a 
gyakorlati tanítást tartott tagtársak mindketten 
elég helyesen oldották meg feladatukat,  miért is 
gyakorlati tanításaik sikerülteknek nyilváníttattak. 

Most elnök egy igen érdekes és időszerű 
beszéddel a gyűlést megnyitotta. A feszült  érdek-
lődéssel végighallgatott megnyitó beszéd a gyűlés 
által lelkes éljenzéssel fogadtatott  s Baka János 
tagtárs iuditványára jegyzőkönyvben megörökíttet-
ni határoztatott. 

Következett a Csatószegen tartott gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása.  A jköuyv egy szó 
kihagyásával hitelesíttetett, — jegyzőnek pedig, 
annak nagy gonddal való összeállítása s a törté-
nethű leírásáért jegyzőkönyvileg köszönet szavaz-
tatott. 

Ezután Pétertiy Lajos szavalta Petőfinek 
„Kont" czimü költeményét, — Valóban komoly és 
kimerítő előadás után, mindig felvillanyozó  és lel-
kesítő hatással van egy olyan „talpraesett" sza-
valat, minő ez vala; miért is szavalónak elisme-
résül taps és lelkes éljenzés jutott osztályrészül. 

Benedek Gábor menasági kántortanító fel-
olvasást tartott „A méhészet köréből" czim alatt 
a méhes feállitása,  a kaptárak szerkezete és mé-
rete, továbbá a méhek beteleléséről. 

A nagy élvezettel és kitartó figyelemmel 
hallgatott felolvasásért  felolvasó  tagtársunknak, 
mint e téren általánosan elismert kitűnő méhész-
nek köszönet szavaztatott. 

Elnök most Xántns Dávidot k.-jakabfalvi  és 
Kovács József  k.-iţjfalvi  uj tanítókat mutatá be, 
mit a gyűlés örömmel vett tudomásul. 

Elnök felhívta  az összegyűltek figyelmét  arra, 
hogy jelenleg Papolczon lakó és felsőbb  helyről 
semminemű segélyben nem részesülő s mindkét sze-
mevilágától megfosztatott  Pál Sámuel tagtársunk 
némi felsegitése  czéljából adakoznának. 

A jelen voltak mindenike szívesen járult 
tehetsége szerint szerencsétlen ügytársunk felse-
gitéséhez, melyben a főtisztelendő  papság tevékeny 
részt vett. Ez alkalommal begyült 8 forint  30 kr, 
mely összeg elnök közvetítésével rendeltetése he-
lyére küldetett. 

Az indítványok során Benedek Gábor tagtárs 
felhívja  a gyűlés figyelmét  Grand Miklós méhé-
szeti felügyelő  és Szentgyörgyi méh. egyleti főtit-
kárnak a méhész egyleti kör létrehozása tárgyá-
ban irt s hozzáczimzett levelökre. A levelek tél-
olvastatván, tanító-egyesületünk arról i,gyöződött 
meg, hogy mind a főfelügyelő,  mind pedig a fő-
titkár egy szivvél és lélekkel igérik, hogy a léte-
sítendő méhészkört teljes erejükből támogatni s 
érdekeit előmozdítani ügyekezni fognak. 

Ezeknek előrebocsátása ntán indítványozza 
tagtársunk, hogy csiki tanítótestületünk — ideértve 
a vidéken lakó méhészkedvelőket is — méhész-
kört alakítson. 

Ezen indítvány mellett Koncz István tusnádi 
plébános, ügyesen fejtegetvén  annak miképpeni 
létrehozását. 

A gyűlés az indítványt elvileg elfogadta  s fel-
kéré a tagtársakat, hogy községekben a méhész-
kedvelők figyelmét  bivják fel  a létesítendő mé-
hészkör támogatására, hogy az a jövő tavaszi 
fiókkőri  gyűlésünkön megalakittassék. 

A következő gyűlés Csikszentimrén leend, 
mely alkalommal Xántns Elek felolvasást  tart, 
Baka József  pedig szavalni fog. 

Ezzel a gyűlés d. n. 3 órakor bezáratott. 
Baka J4mft  jegyző. 

Tekintetes szerkesztő nr l 
Tisztelettel kérem, méltóztassék becses lap-

jában a következő rövid tudósításomnak helyet adni. 
Először is engedje meg kifejeznem,  misze-

rint t hó 21-én nevezetes eseményt folyt  le egy-
leti életünkben, mert a csiki rk. taniló-egyesfilet 
felcsiki  fiókköre  és a csikmegyei községi tanitó-
egylet csiki járásköre ugyanazon napon Csik-Del-
nén tartá rendes őszi gyűlését, az első a kántor-
tanító vezetése alatt levő 1. és II. oszt. tantermé-
ben, ntóbbi a községi tanitó által vezetett III, és 
IV. o. tantermében végezvén tanácskozását. 

A gyűlést megelőzőleg 8 órakor végzett ün-
nepélyes szent mise után mindkét teremben meg-
kezdődvén a gyak. tanítások, azok meghallgatása 
ntán a körök külön-külön folytatták  a gyűlést. 

A rk. tanitói gyűlésről más levén hivatva, 
én csak a községi tanitói járáskör működéséröí 
vagyok szerencsés értesíteni. 

Itt gyak. tanítást tartolt László Péter hely-
beli tanitó a III. oszt. a nyelvtanból, a IV oszt. 
a földrajzból  és az V. osztályban a történetből. 

A gyak. tanítás meghallgatása után Csiszér 
Pető alelnök a gyűlést egy szép és lendületes be-
széddel nyitotta meg, melyet azonban tér szűke 
miatt csak jövő számunkban közölhetii.ik. 

A lelkesedéssel fogadott  megnyitó beszéd el-
hangzása ntán felolvastatott  a mult gyűlés jegy-
zökönyve, mely elfogadtatván,  hitelesíttetett. 

László Péter tanítása a megejtett bírálat 
folytán  sikerültnek nyilváníttatott. 

A bírálat folyamán  élénk eszmecserére adott 
alkalmat, hogy a történet szabad előadás utján 
taníthatók czélszerübben, vagy az olvasókönyvek 
alapján ? 

Györpál János azon nézetben van, hogy czél-
szerűbb az esemény elbeszélése után olvasóköny-
vek alapján tanítani, mert igy a gyermek az ol-
vasásba is gyakoroltalik. 

Földes József  tanképezdei igazgató, Buttyán 
László és László Péter nem tartják ez idöszerint 
kivihetőnek, mert nincsenek e czélra szerkesztett 
alkalmas olvasókönyveink. Jelenleg használatban 
levő olvasókönyveinkben egy pár jellemrajz fel  van 
véve, nagyobb terjedelemben tárgyalva, melyből 
nem lehet a tantervben előirt tananyagot feldol-
gozni. De ha már olvasókönyv alapján tauitauók, 
akkor is tanításunkat a történeti események he-
lyének földrajzi  ismertetése és a szükséges ma-
gyarázatok előrebocsátása kell hogy megelőzze a 
történeti darab elbeszélését és tárgyalását. 

Véleményünk szerint sokkal nagyobb hatást 
és élénkebb nyomást lehet gyakorolni a gyermeki 
szivre és kedélyre, midőn ezen előzmények előre-
bocsátása ntán, a tanitó szabadon, megfelelő  stí-
lusban, lelkesülten, vonzó modorban adja elő és 
tanítja be, végül a tanulságot is levonatván. Igy 
a történettanítás czélja megvalósításában s külö-
nösen a hazafias  szellem ^ápolásában áldásosabb 
eredményt lehet elérni. 

Vita tárgyát képezte továbbá az is, hogy 
összevont mondatokban több alany után az állít-
mány egyes vagy többes számban használtassék-e ? 

Kiss Antal kizárólag többes számban kívánja 
tenni. Földes József  ennek eldöntésére a tanító-
testületet nem tartja illetékesnek; ö ugy tudja, 
hogy ilyenkor az állítmány állhat egyes, meg töb-
bes számban is. A többség utóbbi vélemény mellett 
maradt. 

Lakatos Mihály „Társadalmi helyzetünkről" 
olvasott fel,  melyet a gyűlés mindvégig élénk figye-
lemmel hallgatott és lelkesült éljenzés után a na-
gyon tanulságos és helyzetüuket találóan ecsetelő 
felolvasásért  meleg jegyzőkönyvi köszönetet szava-
zott és felkérte  felolvasói,  hogy ezen munkáját 
szíveskedjen több és minél szélesebb körben meg-
jelenő hírlapban közzétenni. 

A tárgysorozat rendén következett volna : 
Vitatétel az ismétlő iskoláról, Éltes János által 
előadva és telolvasás László Péter által, melyek 
az idö elöhaladottsága miatt jövő gyűlésre halasz-
tottak. 

Az igazolások elintézése és a jövő gyűlés he-
lyének megállapítása után elnök a gyűlést bezár-
ván, a rk. tanitó-egyleti fiókkörrel  együtt Székely 
Ferencz helybeli kántor-tanitó vendégszerető há-
zához közös ebédre legkevesebb 45 személy jött 
össze, hol a nap hátralevő részét kedélyes, vidám 
társaságban, ügyeink barátságos megbeszélése kö-
zött élvezettel töltöttük s mint minden összejöve-
telnél, úgy most is, lelkesült pohárköszöntök fű-
szerezték a társaságot. o. r. 

H e g h I r á i . 
A madéfalvi  emlékalap-kezelő központi bí-

zottság tisztelt tagjait f.  évi november 29-én, va-
sárnap délután 2 órakor Csíkszeredában a Rom-
feld-féle  sörcsaruok nagytermében tartandó érte-
kezletre tisztelettel meghívom. 

A z é r t e k e z l e t t á r g y a i : 
1. A vármegyékhez és egyesekhez küldendő 

megkeresés szövegének megállapítása. 
2. A kiadandó rövid történelmi munka fel-

olvasása. 
Csik-Szereda, 1891. november 24. 

A központi  bizottság  elnöke. 

K Ű L Ö I Í F É L É K . 
— Adakozás a madsfalvi  emlékszobor Javára. 

Az e czim alatt lapnak kiadóhivatalához beküldött 
adakozások összege: 53 frt  36 kr, Gál József 
pénztárnoknak átadatván, általa a csíkszeredai 
takarékpénztárba lett elhelyezve. 

— Ifjúsági  ünnepély. A csiksomlyói róm. kath. 
főgymnazinm  ifjúsága  szini előadással összekap-
csolt tánczestélyét ma (25-én) fogja  megtartani. 
Az élvezetesnek Ígérkező mulatságra városunkból 
is sokan készülnek. 

— Kiadó kérelme. Lapunk kiadója tisztelet-
tel felkéri  lapunk előfizetői  közül azokat, kik az 
előfizetési  dijakkal hátrálékban vannak, hogy hát-
ralékaikat minél előbb beküldeni szíveskedjenek. 

— Tüzoltóbál. A helybeli derék tüzoltótes-
lület bálja f.  hó 21-én folyt  le, jóval kisebb rész-
vét mellett, mint a milyent e hasznos testület 
megérdemelt és méltán elvárhatott volna. Az ösz-
szes bevétel 41 frt  volt. Ebhez felfllfizetéseikkel 
hozzájárultak: Szereday Ferencz, Bándy Vazul 
személyenkint 1 frt  20 krral. Friedinan 2 frt,  Szo-
pos Elek 50 krral, Sprencz Pál 30 krral, Madár 
Imre, Pap Domokos, KrJss Elek, Dr. Bocskor 
Béla, Hidegházi 20-20 krral. A felülfizetőknek 
a rendezőség e helyen is hálás köszönetét nyil-
vánítja. 

— Halálozás. A nagy terjedelmű és köztisz-
teletnek örvendő Fejér családot mély gyászba 
borította a kérlelhetlen halál, kiragadván körük-
ből e hó 20-án Csik-Szépvizen özv. Fejér István-
né személyében a jó édes anyát, a szerető nagy-
és déilanyát, az áldott lelkű anyóst és a mindenki 
iránt gyöngéd szívvel viseltető G8 éves matronát. 
A megboldogultnak ravatala körűi 11 gyermek, 
23 unoka, 2 dédunoka, 3 vő és 5 meny hullatta 
a mély fájdalom  könnyeit, kiknek eltávozásával 
feledhetlen  bánatot okozott. Temetése e hó 22-én 
történt nagy részvét mellett. Az érdekelteken kivül 
a távol és közel vidék intelligencziájából a barátok-
nak és ismerősöknek uagy sokasága vett részt, a te-
metési szertartást Murányi Kálmán felcsiki  főes-

I peres végezte 11 paptársának segédlete mellett. A 
ravatalra helyezett számos koszorúk közül felem-
titjük a következőket: Drága jó édes anyánk em-
lékének — Manó, Gerő, Mihály. Áldott jó anyánk 
emlékének — Toni, Tinka s gyermekeik. A feled-
hetlen édes anya emlékének — János, Anna, Ist-
ván, Ilona, Bálint. A jegjobb édes anyának — 
István és Anna. Az áldott lelkű édes anya em-
lékének — Jakab, Elvira, Jenő és Gerő. Az ön-
feláldozó  jó édes anyának — Sándor, Katinka és 
Sándor. Feledhetlen anyánknak — István, Mari 
és gyermekeik. Drága anyánk emlékének — To-
ni, Margit, Kálinín és György. A megboldogult 
lelki üdvéért a szent mise-áldozat e hó 23-án tar-
tatott meg szintén nagy részvét mellett, nyugod-
jék békével! 

— A felügyelő  és a jegyző. Tekerőpatakról 
egy teljesen szavahihető egyén, ki egyébiránt az 
alábbiakért teljes felelősséget  vállal, a következő 
pikáns históriáról értesiti lapunkat: F. hó 12-én 
F. J. az „Adria" biztosító társulat felügyelője  Te-
kerőpatakra érkezett, s ott F. A. tanítóhoz szál-
lásolta be magát. Itt ismerkedett meg M. P. oda-
való községi jegyzővel mégpedig borral jól meg-
rakott asztal mellett. Miután a gyakran hajtogatott 
poharak a kedélyeket kellő hangulatba hozták — 
Fortuna istennő oltára előtt hoztak áldozatot, 
kezükben a 52 levelű bibliával. A szép Fortnna 
azonban nem mért egyenlő mértékkel, a fiatalabb 
jegyzőre kecsesen mosolygott s a korban előhala-
dottabb felügyelő  felé  pedig hátát fordította.  Ezen 
körülményből aztán véres páros viaskodás kelet-
kezett s fegyverek  gyanánt használt éles kör-
meikkel a viaskodó felek  egymásnak képes felét 
alaposan felszántották,  s a viadalnak csak akkor 
lett vége, mikor a felügyelő  ur az ajtón kívül expe-
diáltatott. A deránzsirozott felügyelő  üvöltéseivel a 
már kelő lakosságot összecsőditette s hangos sza-
vakkal esplikálta előttük, hogy minden pénzéből 
kifosztották  s innen Gyószéntmiklósra utazva, .a 
szolgabiróságnak azon jelentést tette, hogy a jegyző 
50 forintját  ellopta. Hogy miként dől el a dolog, 
azt nem tudjuk, de azt reméljük, hogy a jegyző e 
súlyos vádat minél előbb megfogja  cz&folni. 

— Nyilvános kMzeset. li. E. családja részére 60 frt 
70 kr könyöradoiuiny gyűlt be. Fogadják a ezivea adakozók 
nagylelkű adományaikért az érdekeltek és alólirott bálás kö-
szönetét. Csik-Szereda, 1S91. november 8-án. 

P a p G y S r g y n é . 
— Társasssfély.  A gyergyószentmiklósi sze-

gény tanulókat segélyző egyletnek a mnlt szomba-
ton igen sikerült társasestélye volt, melyet Eál* 
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mán Istvánné és Ferenczy Ilka rendeztek. A szép 
siker a rendezők leleményességének s fáradozása-
inak köszönhető. A pnbliknm gyönyörködtetésére 
két képlet, ügyesen rendezett kotillion s vidám 
táncz szolgáltak. Az első képlet a „Harmónia" 
volt, melyben a három rococoalak kitűnően volt 
feltüntetve  s a sziv és a zene hármoniájának esz-
méjét vonzóan szemléltette. A második képlet 
„Apotheozis" volt, melyben a költészet, hazasze-
rétet, caritas, dráma stb. gyönyörű képcsoportban 
voltak személyesítve görögtűz mellett. A rendezők 
is fáradságok  jntal mát a nagyszáma közönség 
megjelenésében s vidám hangulatban feltalálták. 
A négyeseket 26—28 pár tánczolta. A mulatság-
nak éjeli 1 órakor volt vége. 

— A gyergyószentmiklósi kereskedői kör az 
uj helyiségben körének ünnepélyes megnyitását 
22-én tartotta meg. Az ünnepély után 70 teritéka 
bankét volt, melyről a jövő számunkban részlete-
sen megemlékezünk. 

— Ruhakiosztások. A gyószentmiklósi veres-
kereszt fiókegylet  ruhakiosztását szent Miklós neve 
estéjén, deczember hó 5-én fogja  megtartani. A 
szegény tanulókat segelyező egyesület szokásos 
ruhakiosztását iinnepelylyel, meglepetésekkel és 
tánczczal egybekötve deczember hó 10-én tartja 
meg. Ez alkalmi beszédet az egyesület alelnöke főt. 
Görög Joachim örm. szert, plébános tartja. Elő-
zetesen is ajánljuk a közönség figyelmébe. 

A tanítójelöltek ünnepe. 
— November 23. 

Egy egyszerű, de annál kedvesebb ünnepély-
ről kell e helyen megemlékeznem, mely f.  hó 22-én 
délután a csiksomlyói rk. tanítóképző intézet zene-
termében folyt  le s mely oda szép és válogatott 
közönséget, gyűjtött egybe. 

A tanítójelöltek e napon szent Czecziliának, 
a zenészet pártfogójának  és ez orgona feltaláló-
jának, védő szentjüknek névuapja alkalmából aka-
démiai ünnepélyt rendeztek. 

A választékosan összeállitott műsor, az egyes 
számok kiválóan ügyes exekválása, a lelkes sza-
valatok s a megkapó énekek mig egyfelől  a sze-
replők szép készültségét bizonyították, addig a je-
lenlévőket meggyőzték arról is, hogy r nagy hord-
erövel biró intézet hivatásuk magaslatán álló férfiak 
vezetése alatt áll, kik kötelességüknek ismerik a 
növendékek képzését úgy intézni, hogy az minden 
irányban teljes legyen, s hogy a növendékek a 
leendő hivatásukat nagymértékben előmozdító szép-
művészetek terén is kellő ismeretekkel és tájéko-
zottsággal bírjanak. 

Legjobb meggyőződésünk szerint konstatál-
hatjuk, liogy ilyen irányú törekvésük szép ered-
ményt ért el, melyért őszinte szívvel gratulálha-
tunk az érdemes tanári karnak és a jóratörekvö 
ifjúságnak  egyaránt. 

Az ünnepélyt az ifjúsági  énekkar nyitotta 
meg Zsák Vilmos „Virágnak mondanálak" czimü 
hatásos darabjának precziz előadásával, melyre 
Huszár Zoltán III. éves növendék tartott tartal-
mas és lendületes megnyitó beszédet. 

Most ismét az ifjúság  négyes kara adott elő 
egy népdal-egyveleget ügyesen és szabatosan. En-
nek elhangzása ntán Kajcsa József  III. éves nö-
vendék szavalta Tárkányinak „Szent Cziczelle" 
czimü legendáját. Úgy az elsorolt számok, mint az 
utánuk következő „kettős" teljes mértékben kiérde-
melték a közönség tapsait. A „kettős" előadásá-
ban Barabás József  és Paál Lajos jeleskedtek a 
l'éter Sándor iigyes hármoniuuikisérete mellett. A 
Baka Antal „Praeludiuma," a Ferenczy Lajos sza-
valata és az összes ifjúság  által előadott népdal 
szintén tetszésben részesültek. Viharos tapsokat 
aratót azonban Magyary Ferencz, ki Ábrányi 
Emilnek „A monolog ellen" czimű monologját 
adta elő kiváló ügyességgel és a közönség foly-
tonos tetszésnyilvánításai között. Ritkán tapasz-
talunk még gyakorlott műkedvelőknél is akkora 
rátermettséget, mint a milyent fiatal  barátunk ez 
alkalommal tanúsított. A műsor záró pontja az 
ifjúság  énekkarának lelkesen előadott indulója vol t. 

Ezután még Földes József  igazgató köszönte 
meg pár szívből jövő szóval a közönség megjele-
nését, mire az egy kellemeseu eltöltött óra emlékét 
vive magával, szétoszlott. 

IRODAOIH. 
Erdélyi irék és művészek Almanachja. 
Egy érdekes kötet fog  ez év végén napvi-

lágot látni Fekete Béla és Miskolczi Henrik hír-
lapírók szerkesztésében, melyben ötvennél több er-
délyi írónak és művésznek leend arczképe és élet-
rajza bemutatva. A fent  említett mű megrendele-
sére szóló előfizetési  felhívás  a következőleg 
hangzik : 

E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s . 
A magyar társadalom minden kincsé'» az 

ország központjába hordja, minden szellemi erejét 
czentrálizálja. Hanem az ország keleti részében 
különös viszonyok közt egy erős, tehetséges írói 
és művészi gárda feüödött,  mely a magyar iroda-

lom terén elismerést vivott ki tollával és művé-
szetével abban a körben, hol kulturmissiót teljesít, 
távol a fővárostól.  A mindennapi munka erős küz-
delmében nem egy közüle kimagaslott annyira, hogy 
meglássák országszerte, de a legkisebb is hozzá-
járul az ország e részében a kultura erős épüle-
tének emelésére, díszítésére. 

Szétszórtan a napilapok és szépirodalmi vál-
lalatok hasábjain nevükkel gyakran találkozott az 
olvasó. Azt hisszük, nem végeztünk biában való 
munkát, midőn összegyűjtve egy mozaik képben a 
karácsonyra megjelenő 

Erdélyi  irók  és művészek  Almanachja 
czimü kötetben bemutatjuk a magyar olvasó kö-
zönségnek együttesen azokat, kik vezetői és köz-
katonái az erdélyi részek szellemi életének. Ötven-
nél több író és művész arczképét és kisebb nagyobb 
dolgozatait fogja  tartalmazni e kötet a naptári 
részen kivül. Be fogjuk  mutatni: 

Bartha Miklós, Benedek Elek, Bede Jób, 
Bocskor Béla dr., Brassay Sámuel, Csernátony 
Gyula dr., Ditróy Mór, Ditróyné E. Mari, Delly 
Emma, Éjszaki Károly, Fanghné Gy. Izabella, 
Felméry Lajos, Fekete Béla, Fenyvesy Emil, Fe-
renczy Zoltán dr., Finály Henrik dr., Fóris Ist-
ván, Gál Gyula, De Gerándo Atonina, K. Gerö 
Lina, Gyalui Farkas, Harmath Lujza, Haday Sán-
dor, Hegedűs, István dr., Hegyesy Vilmos, Hóry 
Béla, Hindy Árpád, Hunyady Margit, Ivánfy  Jenő 
Jakab üdön, Jékey Aladár, Koós Ferencz, Kápol-
nay János, Kerekes Samu,, Korbuly József,  E 
Kovács Gyula, Kovács Dezső, Kovács Samu, 
Ki 'asznay Mihályné, Kuun Géza gróf,  Küry Klára, 
Molonyai Dezső dr., Markóczy János. Mentovich 
Gyula, Medgyes Lajos, Miskolczy Henrik, Moldo-
ván Gergely dr., Pállfy  Mihály, Peteley István, 
Petry Mór, Pusztay Béla, liétliy Laura, Sámy 
Lászlóné, Sándor József,  Sebesy Jób, Sebesy Sa-
mu, Serly Lajos, Szász Béla, Szász Gerö, Szen-
tesy Ilona, Szentgyörgyi István, Szeréiny Gizella, 
Szongott Kristóf,  V. Szöcs Géza, Teleky Sándor 

gróf,  Tutsek Anna, Várady Miklós arczképét és 
dolgozatait. 

A finom  vászon kötésű kötet a R é v a y 
t e s t v é r e k kiadásában jelenik meg és 
előfizetési  ára 1 frt,  melyet kérünk deczember hó 
10-éig M i s k o l c z i H e n r i k czimére 
Kolozvárra küldeni. 

Kolozsvár, 1891. november hó 
Fekete  Béla, Miskolczi  Henrik, 
hírlapíró. hírlapíró. 

A . M a l u t r i l a t i z á s a , 
Szebcn, 1891. november 18. 

25 28. 82. 73. 90. 
2013—1891. ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csíkszereda város közhirré teszi, hogy 

a város tulajdonát képező bel-, kfll-  és 
sertés piacz, valamint a marha behajtás 
és kompona vámszedési jog az 1892. évre 
folyó  év deczember 3-ün d. u. 2 óra-
kor a városházánál nyilt árverésen a leg-
többet Ígérőnek szóbeli vagy zárt ajánlat 
mellett kiadatik. 

A kikiáltási ára a belpiacz vámnak 
1700 frt,  a kiilpiacznak 1900 frt,  a sertés 
piaeznak 25 frt  marhabehajtásnak 750 frt, 
a komponavámnak 20 írt a kikiáltási árnak 
10 °/o-a az árverező' által bánatpénzül lete-
endő, úgyszintén a zártajánlatok is azzal lá-
tandók el. (2—3) 

Az árverési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a városi tanácsnál megtekinthetők. 

Csíkszereda, 1891. november hó 12-én. 
- v á r o s i t a n á c s . 

Legnagyobb többszörösen kitüntetett i i i m z ő m i n t a ei03a.3rors3.dLa és r a j z r r v c L t e r e i x i . 
A l a p í t t a t o t t 1854-ben, 

Jövedelmező mellékkereset 
rövidáru, fehérnemű  és kézimunka kereskedőknek; — igen hasznos iskolák 

és zárdáknak. 1—3. 
Egy kimzőminta-előnyomda 10 forintért; 

tartalmaz 100 drb legpontosabban elkészített himzőininta-model-
leket, és pşdig: 

10 különböző slingelési czakkot, 
10 különböző ing-csíkmintát 
5 különböző betétet, 

1 tökéletes m nogramm-abc-t 4 cmtr nagyságban, mely 44 darabból áll, 
1 tökéletes latin betűket tartalmazó abc-t ll/a cmtr nagyságban, mely 
22 darabból áll, 

1 tökéletes számjegysort. 
Egy az előnyomáshoz szükséges festékszekrényt  hozzávaló festékkel. 
Megrendelhető: W A L D M I H Í L Y > n á l Budapest, Király-utcza 21-

— A l a p í t t a t o t t : lQ5-4-T3©ia.. — 
Mindezen előnyomdai fölszerelések  dúsabb összetételekben á 15, 20, 25 írttól egész 100 forintig. 

D C Mintalenyomatot kívánatra ingyen és bérmentve. 

Nagy raktár minden létező hozzávalókban minden néven nevezendő kézimunkákhoz. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891. 


