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Fölh ívás előfizetésre. 
A „CSÍKI LAPOK" VIII. évfolyamának 

október—deczeinber havi 4-ik negyedére uj 
előfizetést  nyitottunk. Előfizetési  ár: 
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ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-S^eredábnn 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szentmikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 1896. oktt. hó. 
-A. „ C s í k i L a p o k " 

szerkesztője éa kiadója. 

A szocziilizmus és a népnevelés. 
Az emberiség nevelője az iskola és az 

élet ; a milyen az iskola, olyan a növen-
dék, s a milyen a társadalom, olyan az 
egyén. Az élet, mint nevelő, kezdi hitelét 
veszíteni. El kell ismerni, hogy ügyes ok-
tató, sok képességre, okosság- és tapasz 
tal;ilia laiiitja az embert, s ennek a példa-
beszédnek : „gyakorlat teszi az embert mes 
lené," megvan a maga becse cs jelentő-
sege : de azt is el kell ismernünk, hogy az 
élet rósz nevelő. Az emberi tulajdonságokat 
aszerint mérlegeli, ahogy r.zok az élet bör-
zéjén beválthatók. Igy az igazság helyett 
álnokságot, a becsületesség lielyst a fur-
fRi.gc  t, az önzetlenség helyet az önérdeket 
ti l tja előbbi-avulónak, s a jámlo-ságo:: és 
becsi.letessegct ostobaságnak, az igazságos-
ságot egy ügy i • ségne k, az önzetlenséget (ti 
d itla isúgnak tartja ; mert a inai korbat- az 
emberi lélek gyöngye az erény, mely a 
világniaczon nem valil.ató be. 

Igy az emberiség egyedüli jó nevelője 
az egyházzal testv'ri viszonyban álló is-
kola. Ha a haza jé, hfi  polgárt kiván. az 
iskola felé  nyiijtja kezét ; ha társadalom 
jellemet, becsillctesM-get óhajt, .az iskolától 
kéri azt, sőt ha az egyház vallásos emberi 
vár, az iskola felé  fordul  tekintetével, s ha 
a kor lerde kinövéseit, bűneit akarják or-
vosolni, a gyógyító szert az iskolai neve-
lésben keresik. Társadalmi korkérdéseink 
igy jőnek kapcsolatba az iskolával, s e 
kapocsnál fogva  vizsgálatunk tárgyává lehet, 
sőt kell is tennünk e haldokló század leg-
veszedelmesebb  kinövéseit: a szocziálizmust 
és ar.archizmust. 

Tulajdonképpen a szocziálizmus és az 
anarchizmus lényege nem. uj, mert ezek az 
emberi történelemnek első lapján feltalál-
hatók, s azonosságukat napjainkig fenntar-
tották, csupán a név változott meg. 

Lényegében ezen eszmére ismerünk a 
spártai heloták, s a római plebs lázadásai-
ban, a Grachusok küzdelmében, az ujabb 
korban az angolok éa  a francziák  nagy 
forradalmaiban. 

A gyengék és szegények küzdelme a 
hatalmasok- és gazdagok ellen, ,nint veres 
vonal húzódik végig a történelmen, még 
pedig kettős irányban, .'gyík a jog-, a 
másik a vagyoncgyenlőseg felé  halad. 

A f'ranczia  forradalom  a kiváltságok 
eltörlésével sokat kivívott a jogegyenlőség-
ben, s igy most a küzdelem a vagyoni 
egyenlőség felé  irányul. 

Az elnyomottaknak ezen küzdelmétől 
a jogosultságot mindaddig megtagadni nem 
lehet, inig az az emberi jogok oly kiter-
jesztésére irányult, hogy minden ember 
szellemi tehetsége és szorgalma szerint, ér-
vényesíthesse magát mindin pályán, s igaz-
ságos mértéket állapithasson meg a tőke és 
munka köpött; de veszélyes betegsége a 
kornak azon törekvés, hoj-y tekintet nélkül 
az egyén szellemi és testi képességéit', szor-
galmára és erkölcsi életére, legyen minden 
embernek egyenlő a helyzete. Az ily tö-
rekvés már nem jogos küzdelem, hanem 
veszedelmes betegség, melyet kellő időben 
leküzdeni, abból a társadalmat kigyógyítani 
nemcsak az államok-, társadal ni,, k- és egye-
sek, hanem első sorban a népoktatás- vagyis 
az iskolának kötelessége. 

Mint mondtuk, a küzdelem bizonyos 
mértékben jogosult volt a múltban, s az a 
jelenben is. 

Egyesek jogair, befolyását,  s anyagi 
helyze-ét napjainkban a technika haladása 
nagyon megváltoztatta ; segített a tőkének 
és elnyomta a/, iparos önállóságát. 

E század első felében  az iparos hely-
zete sokkal kedvezőbb volt. Az ő szorgal-
mától, képességétől, s józan életétől függött 
helyzete, önállósága és családjának léte. A 
gyárak azonban túlszárnyalták az egyes 
emberi erő munkaképességét és elnyomták 
a kézi ipart, Az iparos átalakult munkássá. 
Megmaradt ugyan a nyomeruságos meg-
élhetés lehetősége, de elvesztette önálló-
ságát, s az e'.zel járó társadalmi- és poli-
tikai jogait s előnyeit. l$eletí:szitvr az örö-
kös aggodalon. örvényébe, hogy munka-
képtelensége esetében családját a nyomor 
nyeli el. 

Igy jutottunk a tőke és munka kö-
zötti ellentétbe és harezba, mely naponként 
terjed, s mely hazánkban is felütötte  fejét 
és fájdalom  ! nemcsak a jogosultság határai 
között, hanem kicsap a félrevezetett  szen-
vedélyek terére, egyenlően fenyegetvén  az 
államot, társadalmat, tőkepénzest és mun-
kást. Mert a szocziálizmus nem szorítkozik 
csupán a jogos követelményekre, tovább-
megy kinövéseiben és elfelejtve  a bölcs 
római patricziusnak: Menenius Agrippának 
tanulságos meséjét, mely szerint az emberi 
tagok fellázadván  a gyomor ellen, s midőn 
ez meggyengült, tehetetlenek lettek a tagok 
is; ő is támadást intéz a tőke ellen, mely 
alapja a munkának ; de támadást intéz a 
szorgalom, ügyesség, a takarékosság, a ver-
seny ellen is és az államot egy ellátási-

intézetté alakítaná át, melyben a henyének 
annyi anyagi- és szellemi joga volna, mint 
a szorgalmasnak. 

A szocziálizmus pedig jól tudja, hogy 
eszméjét egyes országokban, egyes kiilön 
részeken nem vívhatja ki, azért egy tá-
borba akarja tömöriteni a világ népeit, s 
igy megtagadja a hazát s nemzetet. 

Az állam, törvényeivel e veszedelmes 
tanokat üldözi ugyan, de az iníicziált nagy 
tömeg, mennél több az u. n. „vértanú," 
unnál s/.ivósabban ragaszkodik a már átvett 
édes méreghez. 

A felnőtt  fa  a hajlitásiuik nem enged, 
hajlítással csak a csemetét lehet egye-
nesíteni. 

A szocziálizmus veszélyes kinövései 
ellen tehát az iskolai jó nevelés és tanitás 
a legbiztosabb eszköz, az oktatás tanait a 
íogékeny gyermekkebel nemcsak kés;: és 
képes befogadni,  hanem az életbe ki'épve, 
emberi- és polgári életét a szeri;.'. 'a 
tovább épitelii. 

Az iskolai oktatás- és nevelés IIUÍI ái 
pota e tekintetben sok kivánni valót hagy 
fenn. 

Ax élet kündclmeiber.- és viszon'-
gaiban ax. ember megnyugvást, tiiv nel, 
sőt erőt, egyedül tiszta, vallásos ér>:t. en 
talál. A vallásos nevelés legyen tehát a ta-
nítás alapja. Az ismereteket tanitsuk az 
ember hasznára, de Istennek dicsőségére. 
A vallás legyen azon forrás,  melyből erőt, 
életet nyer a reális tárgy. 

Iskolai nevelésünk elvei közzé kell 
vennünk : a munka iránti szeretetet és tisz-
teletet. Öntse a tanitó a zsenge lelkekbe 
azt az aranyigazságot, hogy „a munka 
nemesit." Minden kínálkozó alkalmat liasz-
i áljon fel  arra, hogy a munka becsét ki-
emelje. Maradandó benyomást vigyen ma-
yával a gyermek az életbe ama tisztelet-
és becsülősről, melyet a munka bármely 
tjrén a szorgalmas munkás kivívhat ma-
gának. 

Legyen az iskola továbbá a haza-
szeretet tűzhelye. 

A magyar történelem elég gazdag arra, 
hogy követendő példákat állíthassunk a 
gyermek elő, hogy a hazáért, a nemzet 
összeségének boldogságáért önzetlenül mun-
kálkodni nemcsak dicsőség, hanem a leg-
nagyobb boldogság. A történelem kapcsán 
a gyermek zsenge kedélyével fel  lehet is-
mertetni az egyéni jogegyenlőség-, az egyéni 
szabadság nagybecsű értékét, s ezzel szembe-
állíthatjuk a Dózsa György parasztjainak, 
továbbá Hora és Kloska lázadásait, mikor 
a tömeg megtámadva a társadalmi rendet, 
egyenlővé akarta tenni a vétket az erény-
nyel- és szorgalommal. 

Ily alapokon az iskola munkájának 
meglesz a jó sikere. A gyermek lelke 
tiszta lap, melyre az iskola ir legelőször. 
Vonásai legyenek erősek, maradandók, hogy 
a lélek lapjáról az életben semmi tévtan le 
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ne törölhesse. írja be az iskola az emberi 
élet igazságait a gyermek lelkébe oly ra-
gyogó vonásokkal, lmgy majdan az élet út-
vesztőiben ezekben találja meg az igazi 
kalauzt. 

Jó iskolák, jó tanitók kellenek tehát a 
mai kornak. Ezekről gondoskodni az állam-
nak és társadalomnak első kötelessége. 
Hogy e tekintetben az állani és társadalom 
feladatuk  magaslalán állanának, azt még 
ma nem mondhatjuk el; de liogy a nép-
nevelés érdekében feladatuk  magaslatára 
kell törekedniük, kétséget nem szenved. 

• 

= A megyei szabadelvűpárt végrehajtó 
bizottsága f.  hó 10-én (1. u. 2 órakor a Hutter-
szállodában gyűlést tart, melyre a meghívók már 
kibocsát tal tak. ciire az érdekeltek figyelme  előre 
is felhivatik. 

= Képviselőválasztási mozgalom 
Minthogy az országgyűlés tegnapelőtt, vagyis folyó 
hő 5-én a szokásos ünnepélyes szertartások melletl 
feloszlattatott,  már a napokban meg kell indnlniok 
vármegyénkben is a képviselőválasztási mozgal-
maknak. Ennek jeléül biztos forrásból  nyert érte-
sülés alapján közölhetjük, hogy ifj.  Molnár József 
a csíkszeredai választókerületnek több czikluson 
át volt orsz. képviselője beszámoló beszédét és 
ujabb jelöltetése cselén — a mi a függetlenségi 
48-as párt által bizonyosan közfelkiáltással  fog 
niegejtelni — programúi beszédjét is megfogja 
tartani folyó  hó " I-én (vasárnap) Csik-Szeredában, 
a választókerület székhelyén. A kerület köztiszte-
letben és szeretetben álló ké viselőjének ez idő-
szerint nincs ellenjelöltje, s nem is hallszik, hogy 
bármilyen programmal is valaki vele szemben pró-
bálkozni merne, 9 igy kitenné magát a biztos 
bukásnak. 

Béke, vagy liáborii? 
Ez a kérdéj kezdette uralni ujabb időben a 

politikai láthatár'. Kétségtelen, hogy e fényes  köd 
évről-évre tisztábbá lesz, s az ez iránybaui törek-
vések mind iukálb előre tolulnak A Budapesten 
lefolyt  béktkongnssus és interparlamentális érte-
kezlet napi rendjén már nemcsak szövetségtervek 
és irányeszmék, lianem jogilag formulázott  javas-
latok is állottak. Csaknem 100 éve, hogy a béke 
barátai töprengenek azon eszme felett,  mikép 
lehetne a népek millióinak véres v> > ejték árán 
szerzett filléreiből  fenntartott,  csupán emberirtásra 
törekvő hadseregek feloszlatásával  a nemzetközi 
bíróságok eszméjét megtestesíteni, mert mindinkább 
gyökertt vert a népek öntudatában azon meggyő-
ződés, hogy a ii ily áldásos a nemzetek életére 
nézve a béke, ép oly vészthozó a háború, s még 
is ezen kérdés ; ozitiv megoldása felé  közelebb 
egy lépéssel sem jutottunk, mint voltak a kezde 
ményezők a száz.-.d első felében. 

Ma, midőn hazánkban is elsőrendű féiliak 
dicséretes kedvezményezésből a „Magyar béke-
egyesülel" s csatlakozva az összes müveit államok 
hasonló egyesületeihez nyilvános akczióját megkez-
dette, talán nem lesz érdektelen az eddigi hason-
irány u mozgalmak történetéből egyet mást meg-
említeni. ° 

Az első t;'.r>ulat ugyanis lSlő-ben New 
lorklan alakult nug csekély részvét mellett « 
csakhamar köveinkre talált, a szövetséges észak-
amerikai államok többi részeiben is. Hasonló ösz-
lonbol alakult egy ilyen egylet Londonban 1816-
ban, mely egylet a világ minden részével levele-
zenben állolt. lí 30-ban Genfben  szintén alakult 
egy beketársulat, mely a leghatalmasabb fejedel-
mekkel állolt összeköttetésben. 

Ezen társulatok első nagy gyűlése 1843-
>an Londonban volt, a második 18J8-ban Brüs/el-
ben, „,ely az akkori kö,üln.ények daczára is ál-
talauos figyelmet  gerjesztett. A brüszeli kongresz-
szus elnökéül Hu?ó Viktor választatott meg, a ki 
megnyitó be.széillen többek közt igy nyilatkozott 
a nevezetes kérdésről: 

rVájjon az örökhéke gyakorlati eszme elér-
hető rzel e? A p izitiv szelleműek, a politikusok 
az mondjak: ner . Eu azt mondom : igen. Az firftk-
beke nemcsak elé. belő, de elke. üll.elellen czélja 
az emberi lejlö.lésnek. Az Isteni., k törvénye, 
melytől a világ lirvénye sem különbözhet: a béke. 
A mi ezelöiL gur.ynyal fogadtatott  volna, az ma 
valóság. Igy fognak  Euiópa népei is egymással 
barátsagos viszoijba lépni, kik történeti egyé-
n.segnket a.';ák ugyan fel,  de minden hábo.u 

, 1'f?/'?  lH '*' l , a *** a n^l'-k általános 
r ^ T '/'^ l 1 ' * m i c s « diploma-

K /  , 'eí  : ' : e n " k ^kiáltani a muzeumok-
ban az emberik : hogy volt ez lehetséges! Ezen 

n , i n t a z t '-««öhben hiszik, mi 
gjors időszakban élűnk, oly időszakban, mely szá-

munkáját egy év alatt végezheti be 

Igy beszélt Hugó az örökbt'ke eszméje 
iránti lelkesültségtől vezéreltetve, s bár azóta is 
a kérdés folytonos  felszínen  taitotta, s alig van 
ma Európában parlament, melynek kebeléből béke 
csoportok nem alakultak volna s egyes akcziojnk 
ma már mindinkább izmosodik, mindennek daczára 
még igen távol állunk az eszme megtesiesitéstol, 
bár maguk a koronás fők  egynémolyike sem ide-
genkedik attól. 

Manapság ugyanis világrészünk egy Vulkán-
hoz hasonlít, melynek belsejéből felhangzó  morai 
minduntalan figyelmeztet  a közelgő veszélyre. Bár 
mennyire hirdessék a diplomaták békés törekvé-
seiket, de a béke megőrzése törekvő szövetséges 
államok maguk sem hisznek annak tartósságában 
mert az úgynevezett sulyegyent korunkban éppen 
a világuralmi tulnyomóság ténye s néhány főbb 
hatalmasság szövetkezése látszik megingatni. 

Mint az egyének között, ugy az államok 
éleiében is előfordulnak  az érdek összeütközések 
s a jog kétséges voltából, vagy megvetéséből 
gyakran ellenséges érintkezések támadnak. 

Ezeknek megoldására állanak fenn  a 15-ik 
százsd utolsó felében  a mai fogalmak  szerint meg-
teremtett diplomacziai testületek, melyeknek 
kezébe a béke és háború kérdése van letéve. 

Igaz ugyan, hogy a diplomáczia nem egyszer 
állitá 9 hiusítá meg a nagyravágyó törekvéseket 
is, és az emberi nemzetet sok időre oltalmazá 
meg egy világuralom átkaitól, de még is annyi 
igaz, hogy a diplomáczia jelenleg nagyobb hata-
lom, melyet földrészünk  valaha ismert. Hatalma-
sabb az állandó sergeknél, mikre egyébiránt, tá-
maszkodik, hatalmasabb a közvéleménynél, melyet 
részint megvet, néha ped ig f é l r e  vezei, 
hatalmasabb minden történeti írott jognál, melynek 
szabályait ugyan legtöbbször oltalmazza a termé-
szeti jog igényei ellen. 

A diplomaczia azon faktor,  mely némely 
nagyhatalom közösebb irányítani mulkálkodásá-
nak gépezetét kezében tartja s eszközül hasz-
nálja fel  arra, hogy egyesült erejüket világuralom 
képzésére tömörit.sék. Ennek pedig természetes 
következése a kisebb államok önállóságának ve-
szélyeztetése szokott lenni; mert minden terjesz-
kedési vágygyal együtt szokott járni a központo-
sítási törekvés, s bizonyos az is, hogy ha a nagy-
hatalmak száma ötről háromra, vagy végre kettőre 
le is száll; e keltő fogna  küzdeni egymás ellen az 
egyeduralomért. 

Bármily optimisztikus fogalmakat  táplálunk 
is tehát a megindult mozgalom iránt, mindaddig, 
mig eme testületek fennállanak,  alig lehet remé-
nyünk annak megvalósításához. 

S. S. 

Igazolás. 
Dobreanu János hollói gör. kath. lelkész úr-

tól vettük a következő sorokat: 
Tekintetes szerkesztő ur ! 

A „Csíki Lapok" f.  évi 39. számában egy 
közlemény jeleni meg „Dákórománu czimen, mely 
álul indiltatva érzem magam, hogy ezen szemé-
lyemet kompromittáló közleményt valódi értékére 
redukáljam. 

A közleményben említett állami tisztviselő, 
egy oly egyén informáczióját  fogadta  el személye-
met illetőleg, kivel még szóba sem szokott senki 
állaDÍ; ki, íiogy felsőbb  halóságok előtt talmi ha-
zafiságát  fitogtathassa  s abból hasznot húzhasson, 
lépten, nyomon, uton útfélen  dákórománokat akar-
ván felfedezni,  már oly teljesen ártatlan egyéne 
ket is igyekezett megburczollatni és csendőrfede-
zet mellett kísértetni, kikről a bíróság megálla-
pította, hogy ártatlanok. 

Ilten Tölgyesen és az egész tölgyesi járás-
ban mindig a legjobb egyetértésben éltek a ma-
gyarok és a románok, Sulin senki részéről a czé-
géres hazafiatlaiiság  vádja nem lobbantott egyik 
román egyén szenxközé sem, csak mióta ez az ur 
lelte itt menhelyét, ez játsza az informátor  szere-
pét. Ez követi el azi a tapintatlanságot, hogy mi-
dőn Tölgyes köz>ég ezredéves ünnepet ül, Romá-
niába megy és ottan a román urakat az ünnepély 
programmjáha felvett  tánczmulalságra meghiva, 
erőnek-erejével belépti jegyeket erőszakolva reájok, 
azokéi t őket pénzzel megsarczolta Valóságos rög-
eszméjévé váll a dákóromán leleplezés, de azért ha 
Romániából feljönnek  a román urak, mint júdás tola 
kodva, hozzájuk csatlakozik és kélszinkedve igyek-
szik jóhiszeműségüket saját javára fordítani. 

Én, az állami iskola megnyitása alkalmával 
a mise szolgáltatást nem tagadtam meg, hanem 
hivatkozva egyházközségem szegénységére, kértem, 
hogy a szertartásnál nélkülözhetlen tárgyak elfo-
gyasztásáért jó volna, ha az egyházközségnek azok-
nak ára ínegiérittelnék, a miseszolgáltalást pedig 
a legszívesebben díjtalanul eszközlöm. Erre emlí-
tett tisztviselő ur — ki már ellenem fellett  lova 
golva — a/t felelte,  hogy: az ilyen hazafiatlan 
oláhok mind ki kellene, hogy az országból költöz-
ködjenek és mint iskolás gyereke* tenni szoktak 
— hüvelyk ujját két ujjaközé helyezve — muto-
gat a nekem. 

A rendezendő ünnepségekre vonatkozólag, én 
felsőbb  hatóságom rendeletére, azt a legpontosab-
ban megtartottam nyilvánosan, sőt bitfeleimet  a 
legbazafiasabban  felhívtam  ez ünnepélyes alkalom-
mal, hogy a magyar állameszme tiszteletbentartása 
mellett, ugy a magyar, valamint más nemzetisé-
gekkel legjobb egyetértésben éljenek és ezen eljá-
rásomat a hollói elöljárósággal hivatalosan közöl-
tem is. 

Ilten szeretett hazánkban, mint közösliaza 
szülöttei, legjobb egyetértésben élhetnénk magya-
rok és románok és hiszem is, hogy magas kormá-
nyunk is sérelmeinket méltányolva, azokat orvo-
solni fogja;  legnagyobb baj tehát az, hogy néme-
lyek rosszakaratú informácziója,  heczczelődése meg-
hallgattatnak és ebből minden oknélkül folytonos 
súrlódások és ellentétességek keletkeznek, melyek 
a már nagyou is elmérgesedett nemzetiségi harezot 
tovább fogják  esetleg éleszteni. Illetékes köröknek 
erre kellene nagyobb gondot és tapintatosságot for-
dítani. 

Gy.-Holló, 1896. szeptember hó 28. 
Dobreánu János, 

gör. kath. lelkész. 
• 

Már maga az a körülmény, hogy Dobrán ur 
(a hogy nálunk mondják) igazolni kivánja magát, 
nagyban enyhíti a felhozott  vád élét Azonban el 
kell ismernie Dobrán urnák is, hogy mikor a „költ-
ségek" megtérítését kívánta, vagy emlegette, ak-
kor egy kissé tul lőtt a czélon; mert utoljára is 
azok a költségek alig múlják felül  az osztrák ér-
tékű 30 krajczárt. Ennyit pedig áldozni sem lett 
volna sok. A rendezőség pedig jobban tette volna, 
ha Dobrán ur kifogására,  azt a költséget neki 
nyomban kifizette  volna, ha épen olyan szegény 
az az eklezsia, hogy rá van szorulva arra. 

8 z e r k. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Csikszentimrei D a l l ó I, á-

z á r csíkszeredai törvényszéki aljegyzőt Ö Felsége 
a napokban albiróvú nevezte ki a mármarosszigeli 
kir. járásbírósághoz. Gratulálunk! — Csíkcsekofalvi 
Mik lós S á n d o r tanárjelölt, kit vármegyénk 
főispánja  mult szeptember hó elsejével megyei se-
gédlevéltárnokká nevezett volt kii a székelyudvar-
helyi állami fóreáliskolához  ideiglenes minőségben 
tanárrá neveztetett ki, miuek folytán  e hó 3-án 
segédlevéltárnoki állásáról lemondott. — Vármegyénk 
főispánja  K e r e s z t e s A n t a l gyergyói kör-állat-
orvost a Bogos István halálával megürült megyei 
központi állatorvosi állásra e hó 3-án kinevezte. 

— Hymen. H o r v á t h G y ö r g y m. kir. 
Iionvédfőliadnagy  Brassóból folyó  lió 1-én esküdött 
örökl.iiséget Csíkszeredában Nagy Sándor ügyvéd 
és birtokos kedves és művelt leányának: Nagy 
lí r z s i kisasszonynuk. A polgári kötést fényes  és 
nagyszámú nász vendégek jelenlétébeu Kovács János 
városi kapitány mint anyakkőnyvvozotó teljesítette, 
minek megtörténte után az egyházi áldást a hely-
beli rőm. kath. templomban főtisztelendő  Domokos 
Jáuos plébános ur adia rá a fiatal  párra szép 
beszéd kíséretében. A násznagyi tisztet Miskov Péter 
honvédalezredes és Erőss Elek volt polgármester 
töltötték be, koszorús leányok pedig Szász Etelka, 
Lázár Mariska, Éltlies Irma és Bójthy Juliska voltak. 
Az esküvőt Nagy Sándor örömapa házánál fényes 
nászebéd követte, melyen a meghívott előkelő ven-
dégek számos toasztokban adtak kifejezést  szerencse-
kivánatuknak, minek megtörténte után a fiatal  há-
zasok Brassóba utaztak el. Boldogság kisérje asép 
frigyüket.  — Gyergyószentiniklósi K a r á c s o n 
J á n o s birtokos és kereskedő mult hó 28-án tar-
totta esküvőjét Nagy-Ajtán Z á r u g Lukács odava|é 
kei-eskedó leányával: E l v i r a kisasszonynyal. As 
uj párra a polgári kötés után az egyházi áldást a 
miklósvári róm. kath. templomban a vőlegény nagy-
bátyja s a meuyasszony rokona, marosvásárhelyi 
Karácson Márton esperes adta rá. 

— Vármegyei nagygyűlés. A megyei tör-
vényhatósági bizottság ószi rendes közgyűlését a 
vármegyeház nagytermében folyó  hó 15-én fogja 
megtartani, mire a meghívók már kibocsáttattak-

— Helyettes püspök az erdélyi egy-
házmegyében. A mint a fővárosi  lapok írják, 
gtóf  Mujlálh Gusztáv komáromi helyettes plébánost 
legközelebb felszentelik  püspökké és mint felasen-
telt püspököt azonnal kinevezik „sub jure suecesaio-
nis" Lőnhart Ferencz gyulafehérvári  püspök mellé 
helyettes püspökül. Ha ezután a gyulafehérvári 
püspöki szék bármely okból megüresedik, az egy* 
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házmegye kormányzását minden hivatalos aktus 
mellőzésével, mint jogutéd Majláth Gusztáv veszi 
út. A sub jure successioiiis kinovezések a legrit-
kább esetekben történnek. 

— Halálozás. Búrra Lajos szoluoki járás-
bírósági hivntahtok, néhai Barra Ignácz csikRzeredni 
ml/felügyelő  fia,  38 éves korában Gyergyó-Ujfnliibnn 
anyja és testvérei körében, a hová végső napjaiban 
kívánkozott, hosszas szenvedés után jobblétre szen-
derült. Nyugodjék csendesen I 

— Tánczestély. F. hó 10-én, szombaton 
este, az alagut-lejárati nagybarakban, a taploezai 
tüzkárosultak javára, jótékonyczélu, zártkörű táncz-
estély rendeztetik. Belépti-dij személyenként 1 frt, 
esaládjegy l frt  50 kr. Felülfizetések  — a jótékony 
czél érdekében — köszönettel fogadtatnak  és hirla-
pilag nyugtáztatnak. 

— Tanítók figyelmébe.  Györgyjnkab 
Márton csíkszeredai könyvkiadónál megjelent a 
Józsa Sándor gyergyóditrói el.- és polg. isk. tanitó 
által irt .Földrajz a népiskolák 4—5. oszt.számára" 
czimü, mindenütt kitüntető elismeréssel fogadott  tan-
könyv második kiadása. E köuyv irálya — mint 
a bírálatok kiemelték — könnyen érthető, ma-
gyaros ; a tananyag benne minden fölösleges  szó-
szaporítás nélkül röviden és gondos megválasz-
tással van összeállítva; a gyermek éppen ezek 
folytán  egyszeri olvasásra is megérti, könnyen fel-
újítja mit az iskolában tanult, ezáltal pedig ugy a 
tanítónak, mint tanítványnak munkája megkönnyebbül 
és a tanítási siker sokkal biztosabb és nagyobb 
leend. E kitűnőnek ismert müvet előlegesen is jó-
lélekkel ajánljuk tankönyvviil való bevitelre a ti 
tanitó uraknak. A két osztályra szóló könyvnek 
ára 20 kr. 

— Kaszinó. A gyergyószentmiklósi „Ka 
szinó," mely eddig a Lanrenczy-féle  vendéglőben 
volt, de ezt czéljálioz megfelelőnek  nem találván, 
elköltözködött Bocsánczy Jánosnak a Főtéren le-
vő most ujabban díszesen átalakított bázába, mely-
nek emeleli helyiségét a kaszinó saját czéljaira 
kényelemmel, nagyvárosi elegáncziával rendezte be. 

• Van az ntcza felől  egy tágas és díszesen bebatO' 
rozott olvasó-terme, mellette van márványasztalai 
val az n n. pikketérozó szoba, kényelmes étkező 
terein, egy könyvtár szoba, játszók rendelkezé-
sére Ali egy billiárd-asztal. Uj vendéglőse is fog-
lalkozására ügyességgel, rátermettséggel bir. Szó 
val a mostani nj helyiség valóban díszes és kel-
lemes nj otthont adott a kaszinónak. Meg kell 
említenünk még azt is, hogy a vendéglős borainak 
megválasztása, árainak megállapítása a kaszinó 
választmány jogkörének tartozván, e tekintetben 
is kielégítést nyernek a kaszinói tagok kívánalmai. 
A helyiség c/.^zeríi világításáról, valamint jó 
szellőztetéséről is gondoskodott a választmány. 

— Telekkönyvi számtan. A fővárosi 
napi lapok egyik legtekintélyesebbje: a „Kudapesti 
Hírlap" 189«. évi szeptember hó '29-én megjelent 
208-ik számában a T e le k k ö n y v i S z ă m-
t a n r ó I, melynek megjelenését annak idején mi 
is jeleztük, szórói-szóra a következő bírálatot 
adja: Telekkönyvi számtan. Röviden már meg em-
lékeztünk arról a becses könyvvről, mely Erdély 
Sánd<r igazságügyniinszternek ajáulva Kritsa Izi-
dor, csíkszeredai kir. törvényszéki leKkkönyv-
vezető tollából került ki s a telekkön) vi intéz-
ménynek bizon jos irányban való előbbvitelét czé-
lozza. Ez alkalommal a könyv ismertetését adjuk. 
Az eddig széltében gyakorolt módszer mellett még 
a szakembernek is a legunalmasabb, a legtöbb időt 
igénybe vevő feladatok  egyike volt a telekkönyv-
nél oly fontos  szerepe:, játszó liányadállapot kiszá-
mítása. S ba már a műegyetem elvégzése után a 
gyakorlat iskolájában többszörös próbát kiállolt 
tagositó és kataszteri mérnököknek elmét fárasztó 
lélekemelő munkájukba kerül e téren a számolás, 
annál nehezebb a sorsuk a telekkönyvvezetöknek, 
liirdbnulr -i- •.«._• . a . . . . 

ekként a telekkönyv hányadállapot kiszámítását 
népszerűvé teszi a szerző az által, hogy az eddig 
majdnem megszámlálhatatlan fajúnak  vélt hányad-
állapotokat összesen négy kategóriába sorozza, 
melyek mindenikére nézve a bányadarány kiszá-
mítása az egységes rendszer (egyöntetű) szabályai 
alá esik. E kategóriákat a munka első, második, 
harmadik és negyedik részében rendszeresen ismer-
teti oly képpen, hogy mig a könyv egyfelől  önkép-
zésre alkalmas, másrészt tankönyvnek is beválik 
s ekként a Telekkönyvi számtan gyakorlati és 
elméleti szempontból fgyaránt  értékes mnnka. A 
könyvben 85 ábra, 3 tabella, s 1 betét van. Ára 
egy torint. Megrendelhető a szerzőnél, valamint a 
Györgyjakab Márton-féle  könyvkereskedésben, Csik-
Szpredáa. A szerzőnél egyszerre megrendelt 5 
példány ntán egy tiszteletpéldány is jár. Az elért 
erkölcsi sikerben őrömmel gratulálunk a szerzőnek. 

— Állattenyésztési kerületi felügye-
lőségek. A földinilési  miniszter egy részt a mező-
gazdaságról szóló 1891. évi lá-ik türvényezikk és 
ennek végrehajtása iránti rendelet mikénti fogana-
sitásának az állattenyésztés emelése érdekében való 
ellenőrzésére, másrészt ugyanezen érdeket az eddi-
ginél nagyobb mértékbeli szolgáló kormányzuti te-
vékenység kifejthetése  czéljából 9 állattenyésztési 
kerületi felügyelőséget  szervezett Budapest, Pozsony, 
Szombathely, Temesvár, Nngy várad, Kassa, Mármaros-
sziget, Kolozsvár és Segesvár székhelyekkel, s vár-
megyénket a márinaroszigeti kerületbe osztotta be, 
melynek felügyelóje  Urezovay István lesz. A felü-
gyelők közvetlenül a fiildmivelési  minisztérium alá 
tartoznak s igy a törvényhatóságoknak alárendelve 
nem lesznek és külön álló hivataloknak tekintendők. 

— Az erdélyrészi ásványvizek a für-
dőügyi kongresszuson és az ezredéves kiállításon. 
A mult liőban tartott balneologiai kongresszuson 
az előadások rendjén az előadók egyértelmüleg 
konstatálták ásványvíz ügyünk jelentékeny hals-
dását. A haladásról külömben meggyőződést sze-
rezhet mindenki, a ki csak megfordul  a kiállítás 
balneologiai pavillonjábau. A haladás legszenbe-
tünőbb az erdélyrészi ásványvizeknél, a melyek, 
közül a borszékinek, a bodogi Matildnak, aszlój-
kainak, a dombháti Líviának kezelése, felszerelése 
teljeseu kifogástalan,  minősége pedig kitűnő. Igen 
szépen mutatták be magukat 'a kiállításon az élő-
p a t a k i, k á s z o n i , k o v á s z nai, k o r o n d i , 
k é z d i p o l y á n i és b o r b e r e k i v i z e k is. 
Valamennyi értékes viz a maga nemében; értékes 
mint gyógyító viz, értékes, mint élvezeti viz. Meg-
bocsáthatatlan könnyelműség, a társadalom egy 

liánokban magismertet ni tirekvo vállalat első réBzét 
immár a szerző a most jelzett füzetekkel  befejezte, 
s abban a megye látképét, határait, területi- és 
népességi viszonyait, lakosságát, erdőségeit, szoro-
sait. hegyeit, barlangjait, tavait, éghajlatát, geolo-
giai múltját és jelenét, földtani  jellemzését, bányáit, 
fürdőit  és ásványvizeit elég kimerítő és megbízható 
adatok felhasználásával  irta meg. — Most a munka 
második része fog  következni mintegy 25—30-ra 
terjedő füzetben,  mely rész leginkább a vármegye 
általános nemzeti, hazai- és egyházi, az egyes köz-
ségek- és illetve egyházközségek, a nevezetesebb 
családok történelmi adatait lesz hivatva korhüség-
gel bemutatni és ismertetni fogja  a 17. és 18. szá-
zadban történt lusztrumok szerinti családneveket 
osztály szerint (primőr, priinipilus, pixidárius) min-
den egyes községet illetőleg. Nem mulaszthatjuk cl 
tehát, hogy ez alkalomból is lapunk olvasoit ezen 
a vármegye minden egyes lakosát szorosan érdeklő 
és hézagot pótló uiuuka megszerzésére figyelmeztes-
sük, a mi tekintve a füzetek  olcsó. Agát és a fize-
tési feltételek  előnyösségét, minden nagyobb anyagi 
megerőltetés nélkül eszközölhető. — A füzetek  ez-
után is legalább két süriin nyomtatott ivet fognak 
tartalmazni, s előfizetési  áruk egész évre (12 füzet) 
2 frt  40 kr, félévre  (C füzet)  1 frt  20 kr, negyed-
év re (3 fiizet)  00 kr. Á megreudelések lapunk ki-
adójához. vagy n szerző esikszentkirályi Vitos Mózes 
nyűg. lelkész úrhoz iutézendők. 

— Tüzesetek. Talán, mint a legtöbb he-
lyen, Gyergyó-Szentmiklóson is a nyári menedék-
házi óvodák kongnak az ürességtől, a szülék még 
azt is restelik, hogy gyermekeikkel oda elszalad-
janak, inkább ulczán, ház körül csatangolni enge-
dik őket, miközben gyakran a tűzzel való játékra 
vetemednek. Ilyen okból a mult héten Gyergyó-
Szentmiklóson két tüzeset fordult  elő. Az egyik 
mult hó 28-án, délben a Meszes-ulczában történt, 
mikoi epy 5 éves gyermek magára játszván a 
csűr körül, a nála levő gyufával  meggyújtott egy 
szalma zsúpot, mitől hirtelen lángot kapott a szal-
más csűr s nagy gyorsasággal elharapódzott a 
közeli gazdasági épületekre is s a szerencsétlen 
gyermek tudatlansága miatt atyjának s a szom-
széd gazdáknak minden elesége és takarmánya 
elpusztult. Maga a hely valóságos tűzfészek  volt, 
a viz is távol levén, az oltás nagy nehézségekkel 
történi. C.-akis a tűzoltók dicséretre méltó mun-
kájának köszönhető, hogy a tűzet meg lehetett fé-

ügyüségnek a jele, hogy közönséges borvizeket: ke/.ni. Igy N leégeti mintegy 12 gazdasági épület. 

bíráknak, ügyvédeknek, közjegyzőknek, községi és 
körjegyzőknek, valamint a pénzügyi és kataszteri 
hivatalnokoknak. Szerző a hányadarány kiszámí-
tásának eddigi gyakorló módszereivel szakítva, 
nemcsak hazánkba, de — mondhatjuk — az egész 
kontinensen ismeretlen, az összes közép-, felső-  és 
szakiskolákban szükséget pótló uj rendszert állit 
föl,  mely szerint a számolás az eddigi időnek alig 
tized részét igényli. Könyve, mely elejétől végig 
a szerző lankadatlan búvárkodásának sikeréről 
tannskodik, ugy a gyakorlat, valamint az iskolai 
oktatás terén hézagot pótló munkát tár elénk, mert 
az abban inaognrált kiszámítási mód egyformasága 
s nevezetesen ennek a harmadik része a Telek-
könyvi számtan a kontinensen előforduló  bármely 
telekkönyvi hányadállapot egyöntetű kiszámításá-
nak a kulcsát rejti magában. A bányadarány s 

fgy  giesahübelit, krondorüt, preblanit stb. hozunk 
be, a helyett, hogy a hazaiakat fogyasztanánk. 
A mult esztendőben Ausztriának e réveu 502,830 
frltal  adóztunk. Vissza, vizeink kivitele rendén 
csak 148,729 Irtot kaptunk. Kitűnő piacz lenne 
az erdélyrészi ásványvizeknek Dánia, Norvégia és 
Svédország, avagy Olaszország, a hol drága pén-
zen isszák a szódavizet; ásványvizük nincs. A ki-
állításon bemutatott., olt feltűnést  keltett és a 
kongresszuson méltatott erdélyrészi Ásványvíz leg-
kitűnőbbje a borszéki borvíz. A kik ismerik a 

Fokul" vizét azt tartják a savanyúvizek kirá-
lyának. E viz képezi tárgyát annak a virágzó 
üzletnek, mely eddig három és félmillió  palacik 
vizet szállítóit keletre, egész Konstantinápolyig. 

— Zsidó keresztelés. Herkovics Simon 
miután a ker. kath. hit elemeiben kellő módon ok. 
tatva lön, ez évi szeptember 8-án tehát a bold. 
Szűz születése ünnepén, a csik-rákosi anyatemp-
loiuban az ájtatos nép nagy sokasága előtt a szt. 
keresztségben részesült. A könnyekig nieginditó 
szertartást Murányi Kálmán felcsiki  főesperes  és 
rákosi plébános ur végezte egy tartalmilag és ala-
kilag gyönyörű szt beszéd kíséretében. Az egyház 
nagypénteki imájából kiindulva, a jelen esetben bi 
zonyitotta annak hatását s lelkére kötötte az uj 
kereszténynek, hogy a keresztségben patronusul 
fogadolt  András apostolt utánozni törekedjék, hogy 
bármi szenvedést kész legyen az igaz hitért elvi-
selni e e ker. hitre való megtérését tulajdonítsa 
a bold. Szűz kegyelmének. Legyen ez elsS fecskéje 
a Csikba beözönlött Izrael fiainak  s legyen az uj 
keresztény hitsorsosa! között Krisztus igaz egyhá-
zának terjesztője 

— A „Csikmegyi Füzetek" 11. és 1-2-ik 
száma a napokban jelent meg és küldetett szót la-
punk kiadója által. Ezen, a vármegyénk szellemi, 
anyagi, kulturális- és társadalmi életét és intézmé-
nyeit, valamint ós nemzeti multunkat nagyobb vo-

Biztosilva tán nem is volt sennni s a kár 8—10 
ezer frlra  tehető. E tűz eloltásában dicséretesen 
közreműködőit Tekerőpatakról Fórika .1. biró ve-
zelése alatt több derék székely, kik egészen eslig 
segítettek a tűzoltódnak s működtek saját köz-
ségi szivatytyujokkal. Csergő A. fűrésze  melleit 
ugyancsak pajkos játékból egy szalmaboglya alá 
tüzet tettek forgácscsal,  s ha a szomszédok első 
lángjakor észre nem veszik s nein sikerül az ott 
közelben levő vízzel hamar eloltani, esetleg nagy 
szerencsétlenség származhatott volna. Ugyanezen 
héten a 3-ik tüzeset a község felszegi  részében 
a n»gy Magyar-utczaban valami idegen emberek 
könnyelmű szívarozása miatt leégett egy csűr és 
egy istálló. Szerencsére hamar ott teremtek a tűz-
oltók s a tiiz tovább terjedését meggátolták. 
Itteni gyors és gyakorlott működésükkel elisme-
rést vívtak ki. 

— Orvtámadás. A nemtelen boszunak csak-
nem áldozatja lett esikpálfalvi  Sántha Mihály albiró és 
adószedő. Mult hó 28-án tilos helyről marhákot haj-
tott be, melyeknek egyik tulajdonosa a behajtott 
állut ingyenes kiadását követelvén; minthogy azt 
nevezett albiró megtagadta, az illető fenyegetőzve 
távozott el házától. Az nap este Sántha Mihály 
asztalánál ülve dolgozott, mikor is az ablakon ke-
resztül egy hegyes karóval végrehajtott erős dö-
fés  iitötte lu székéről. Szerencsére a karóvége a 
mell csontban megakadván életveszélyes sérülést 
nem okozott. A tett elkövetésére az albiró az az nap 
fenyegetőzött  odavaló Clyöngyüsi György kiszolgált 
és nyugdíjazott csendőrt gyanúsítván, nevezettet a 
csendőrség letartóztatta, de bizonyíték hiányában ki-
hallgatás után szabadon bocsátotta. 

— Leberetvált orr. Furcsa eset történt 
egy berlini borbély műhelyben, és pedig egészen 
kis tragédia, miből az a tanulság, hogy náthás orral 
nem jó beretválkozni. Ezt cselekedte Wegrer berlini 
ezukrász-aegéd, a ki nagy náthája daczára ba uji# 
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tott mult szombatén este egy szépítő intézetbe. Ez 
volt végzete, :nerl miközben a borbély az orra 
alatt kaparászott, a náthás kliens hirtelen nagjot 
trüsszentett és a beretva, ínég miolőtt a borbély 
azt elkaphatta volna, orrát a szó soros értelmében 
lenyisszantotta. 

— Számadás . A gyergyó-alfulvi  róm. fcath. 
templom kijavítása költségeinek fedezésére  f.  évi 
szeptember 20-án rendezett tánczvigalom alkalmával 
a nemesszivü adakozók a következő felülfizetéssel 
voltak szívesek a czélt előmozdítani: Urmánczy 
János és Zomora Dávid 10—10 frt,  Giacomuzzi 
János és id. Töri k Antal 5—5 frt,  Szentpétery 
János és dr. Sántl a Albert 4—4 frt.  Puskás Antal 
(remetei) 3 frt  80 kr, Csiki Kálmán, Lukáts János 
éB ifj.  Török Antal 3—3 frt,  Jakabfly  B. Miklós 
2 frt  40 kr, Fehér József,  Hasson Mahomed, dr. 
Tiltscher Ede, Erinosz Bogdán, Gáspár János, 
Baltresz Vilmos, I.utsch Mártonné és Kovács Lajos 
közjegyző 2—2 frt,  Münke Pál, Nagy Imre (szár-
hegyi) és Krisztii n Antal 1 frt  50—1 frt  50 kr, 
Ferenczy Károly, dr. Fejér Dávid, Orel Dezső 
és Zecses János 1 <rt 40—1 frt  40 kr, özv. Mélik 
Istvúnné és Miklós Antalné 1 frt  20—1 frt  20 kr, 
Zakariás Lukáts, Korpos Ádám, Xissel Lőrincz, 
Engel József,  Lenczer Lipót, Ávrám Heim, Miklós 
Ferencz, Lázár Kína, Lázár István, Nikolescu 
Aurél, Spirné, Csethó Istvánné, Balog Lajos, Kun 
Illés, Rösler Janka: Lázár Veronika, Dobrián Péter, 
Struhl Mihály, Kolbász Miklós, Puskás Sámuel, 
Zakariás János, Mi';lós Kristóf,  Száva István, Szath-
máry János, Tarirnyás János, özv. Kassay Sámu-
elué, dr. Szini János, Vákár László. Szekula Imre, 
Katonai József,  K:s Antal (ezredes), Csiki Dénes, 
JakabfTy  Ignácz, özv. Bocsáuczy Kristófné,  Lázár 
Ferencz, id. Vákár István, dr. Dobrián Antal, Lau-
renczy Rudolf,  Vákár Lukács, Strasser Krisztián, 
Székely Károly, Urmánczy Imre, Juhász Károly és 
Blága Imre 1—1 frt,  Puskás Adolf,  Kricsa Konrád 
90—90 kr, Zakariás Antal, Jakab József,  Iraets 
János, Voith Ferenrz és Domokos Sámuel 80—80 kr, 
Dovtos Mari 70 kr, Miklós István, Suller Júlia, 
Sueider János, Kaj debó Vidor, Roth Albert, Smiet 
Márton, Deák Pá', Keresztes Istvánué, Dobribán 
Gergely, Kopacz István, Kopacz Géza, Székely 
János, Miklósy Au'.alué, Várteréz Mihály és Simon 
Adám 60—60 kr, Benedek örsvezető, a tölgyesi 
csendőrs., Kapdebó Gergely, Struhl Páskel, ifj. 
Bodor Sándor, Zr.kariás István, Lukáts Zoltán, 
Popovits Dezső, Kritsa Péter, Farkas Imre, Zárug 
Zakariás és Lukátefi  Zakariás 50—50 kr. Bartalis 
Júlia, ifj.  Smilutz Zalmen, özv. Gerbert Emilia, 
Gátni Endre, Korizrnits Kornélia, X. X., Valter Ede, 
Fülöp Ákos, Zérig József,  özv. Urmánczy Istvánué, 
Kéti Balázs, Puskás Józsefné,  Dobribán János, Mál-
nás Antal, Takó Ji'nos, Oláh Tumásné, Deér Kál-
mán, Lázár Jeuő, Mardirosz Kristóf,  Zárug M. Za-
kariás, Jakab Gyula, Boesánezi István, Horváth 
József,  Tódor Antul, Nyerges Gyula, Kuncz Kornél, 
Csergő Venczel, Miklósi Itéla, Lázár Gyuláné, Imre 
Dénesné, Simonov:ts Gerö, Korodi Istvánué, Balló 
János, Molnár János, Czimbalmas József,  Dobribáu 
Kristóf,  özv. Kapdebó Mártonné, Panajoth Ferenez, 
Lőrincz Vilmos, Boga Róbert, Kis Gergely, Jódal 
Károly, Bajkó Antrl, Bajkó János, Blénesi Jenő és 
Baroti József  40—40 kr, Kollárits István, N. N., 
Száva testvérek, Kaitár Károlyné, Pál Albert 
és Olajos Mariska 30—30 kr. lleim Kaufmann  és 
Mihály János 20—20 kr, Lőrincz Sándor 14 kr, 
Rosdás Antal, Ore! Dezső és Laurenczy Rudi egy 
5 frt  értékű ezüst névjegytartót ajándékoztak. Ösz-
szesen 166 frt  24 kr. Jegyekből és kiárusításokból 
befolyt  22'J frt  42 kr. Tehát üsRzes bevétel 395 frt 
tw kr. Összes kiaíás 84 frt  84 kr. Tiszta jövedelem 
310 frt  82 kr. — Fogadják a nemesszivü adakozók 
e helyen is a legforróbb  köszönetünket. A ren-
d e z ő - b i z o t t s á g . 

— Az „Ország Világ" legutóbbi 40-ik 
szarna a következő érdekes és gazdag tartalommal 
jelent meg: A vrskapu megnyitása (öt képpel) dr. 
, . ZsipmondK.l. Mátyás király (Drámai prológ hét 
képben) E. Kovács Gyulától. A Ferencz József-hid 
es építői (hét arcképpel). Az aldunai vaskapu-
szabulyozási m. kir. müvezetóség személyzete (öt 
képpel). Egy a so\- közül (Novella) Ossmann A.-tól. 
Blanka (költemény) Keményffytől.  Béni bácsi (re-
géiiyfolytatás)  Tilüer Claudtól. Az ezredéves orsz. 
k.áll.tás zsűri-tagjainak I. csoportja. (Huszonkilencz 
arczkep ) Gesztenyésben. Pesti M.-tól. Az asszony 
(Novella), Alapi Bélától. Világ folyása.  Adorján Sán-

dortól. Vásárhelyi Pál (arczkép). A vaskapui király-
napok (3 kép). Uj hangversenyterem a fővárosban 
(képpel). Az Üllói-uti uj iparművészeti múzeum 
(kép). Rovatok. Hirdetések. Rejtvények, stb. stb. 
Külön melléklet: Szép asszony (Dclpit Alfréd  regénye). 
Az .Ország-Világ" a legolcsóbb képes hetilap, elő-
fizetési  ára negyedévre csak 2 frt.  Előfizetéseket  n 
kiadóhivatal cziinére kell küldeni (Budapest, V. ker., 
Hold-utcza 7-ik sz.), mely mutatványszámokat kívá-
natra bárkinek ingyen küld. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e i d . 
Kényszeritett házasság. Nem kell olyan 

erősen sietni, inert nem egyért halt meg a Krisztus, 
Majd ha időnk lesz rá, hogy kéziratát alaposan ki-
javítsuk, akkor közöljük is; mert az egészben csak 
az ötlet ér valamit. A kidolgozás igen kezdolleges. 
Ha máshová akarja beküldeni, az impurumot vegye 
elő és arról hamar leírhatja háromszor is. Kéziratok 
visszaküldésére nem szoktunk vállalkozni. 

F E L E L Ő S S Z E R K E S Z T Ő : 

Dr. B O C S K O R B É L A . 
F Ő M U N K A T Á R S G Y E R G Y Ó B A N : 

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

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 9547—1896. 

Karczfalván  és folytatólag  P nfalván  leendő esz-
közlésére 1890. évi október lió 19. napjának dél-
előtt 10 érája hi'áridőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók oly inpgjegy/,és*e| hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-j élteimében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdet ménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztéséi  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 189G. évi október hó 
2-ík napján. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. birósígi végrehajtó. 

I 

II. al. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárinegyében a központi segéd-le-

véltárnoki állás lemondása folytán  ürese-
désbe jővén, ezen állásra, melylyel évi 500 
frt  rendes fizetés  és évi 80 frt  ideiglenesig 
megyei ségélypénzből álló javadalmazás jár, 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom az ezen állást elnyerni óhajtó 
és az 1883. évi I. t.-cz. 13. §. utolsó előtti 
bekezdésében előirt képesitési kellékekkel 
biró egyéneket, hogy az ide vonatkozó ok-
mányokkal. valamint erkölcsi magaviseletü-
ket és eddigi alkalmaztatásukat igazoló bizo-
nyítványokkal felszerelt  kérvényeiket hozzám 
folyó  é v i október h ó 2 5 i g annyival is 
inkább nyújtsák be, mert a későbben beér-
kező kérvények nem lesznek figyelembe  véve. 

Csik-Szeredán, 1896, évi október 4-én. 
Becze Antal, 

alispán. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses -tndomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult brassói 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részére kizárólagosan 

K E R E S Z T E S G E R Ö 
czégnél Gyergyó Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 

6—10 Tisztelettel 
Brassói portland-ezement gyár 

Angelle, Hock, Zugler és Paul Brassó. 

KADAR GYULA 
szab. gyors-lóheremagfejtő  gépgyára 

N a g y - V á r a d o n . 

Tekintettel a mai lóheremag-fejtók  czél-
szeriitleuségéiL', felhívom  a 11. érd. gazda-
közönség b. figyelmét  az általam feltalált  és 
szabadalmazott 

gyors 

lóhere- és luezernamagfejtő 
gépem versenyképességére. 

Czélszeriisitelt fejlőmnél  szükségtelen a gu-
bnzás, mivel a dobra illeszthető henger mind-
két munkái egyszerre végzi. Munkaképessége 

Jj. a fejtönek  meglepő és szavatolok érette, hogy 

Sz. 530—1890. vh. 

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

cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 18!)6. évi 
3538 p. számú végzése következtében Csikdánl'alva 
községe javára Gidrú Isl.ván s társai ellen 200 frt 
s jár. erejéig 1895. évi szeptember hó Ilén foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 
580 frtra  beesiill lovak, széna, szekerek, ezolos 
deszkákból álló ingóságok nyilvános árverésen el-
H(ÍAtllAk 

Mely árverésnek a szerel i kir. jbiróíág 
1735/1895. sz. végzése folytán  200 frt  tőkeköv-
teléa, enii"k 1894. évi szeptember hó 11. "apjától 
járó 6°/o kamatai és eddig összesen »5 frt  ban bí-
róilag már megállapított költségek erejéig Csik-

9  búrmely henjf.jni  ellenében kétszer annyi 
§ tiszta magot fejtek.  Miről a birtokomban levő, 
j® de helyszűke miatt nem közölhető elismerő-
• levelek tanúskodnak. 
O A készülék ára felszerelve  7 0 O. ÓTt . 
® f o r i n t ,  a mi arányítva a többihez és szá-
g mitva a munkaerőt, mit ez idénybe vesz, 
6 esekélv.;i''!;iiek mondható, 
a 
• A megrendelésnél a deli hossza és kör-
2 mérete megje''ülendő, továbbá tudnom kell, 
• hogy a csépi «lobon hány verőihez (sin) van. 
{j Magamat a nagyérdemű gaztiuküzöuség b. 
• figyelmébe  ajánlva, vagyok 
A'! 

teljes tisztelettel : 

a 1—3 
KADAR GYULA, 

gép lakató j-mester. 
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Nyomatott Csík szeredában 1896. laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




