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kVayrkeieakedése. 
hová küldendő a lap szel 
lemi részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijak. 

A Hirdetési  dijak  elSre 
I  fizetendők. 
Megjelelik a lm miidu aerúk 

^ Egyei lap ára 10 kr. 
CSIKI LJUDK 

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

Elöflaetóai  ár: 
.}£m 

J 
Rgésa évre 4 frt. 
(KlllfSldre)  « frt. 

Félévre . . a frt. 
Negyedévre I frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak, 
BólyegdjjArt kölSn minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri ozikkek 
soronként 20 krért közöl-

tetnek. 
v-s* 

Ditró haladása. 
Ditró a megyében népességre nézve a 

második helyen áll. Előtte Gyergyó-Szent-
miklós van, a mely azonban csak kevés la-
kossal múlja feltll.  Földrajzi és forgalmi 
szempontból azonban Ditróhoz lehet csatolni 
Gyergyó-Remetét is, melyet csakis a Maros 
folyó  választ el, H ha ezt veszszük alapul, 
jelentőségre egy község sem múlja fel  Dit-
rót és tőszomszédját Remetét. Az arányosí-
tás bekövetkezése előtt a leggazdagabb köz-
ség volt az egész Székelyföldön.  Területe 
most is nagyobb sok német herczegségnél, 
inert Moldova határáig érő havasai óriási 
területet fognak  be. Azért ha el is veszti 
borszéki jövedelmét, még mindig tekintélyes 
közvagyon felett  fog  rendelkezni. 

A ki a Maros mellett látja ezt a két 
községet: Ditrót és Remetét, örömtől telik 
meg kebele, midőn ezt a szép, kies völgyet 
lakó erőteljes népet szemléli. A mi az örö-
met felkelti,  különösen az, hogy ez a tőzs-
gyökeres magyar faj  mindig szaporodik, uj 
meg uj telepek gyarapodnak. A satnyulás-
tól megóvja a népet a munka, az egészsé-
ges levegő. Ha a havasok irtványai között 
járunk, a kristályvizű patakok mellett min-
denütt lakosokat, uj telepeket találunk, hová 
a tulnépesség lecsapolódik, hová még ide-
gen országból jövő emberek ÍB letelepülnek. 
AB ősrégi rengetegek törzsei kidőlnek az 
ckevas előtt; az erdő vadja átengedi helyét 
az emberi laknak, a vad páfrány  helyén a 
munka gyümölcse ringatódzik. E szaporo-
dásnak örvendetes jeleivel különösen Ditró 
és Remete határában találkozunk. — Több 
gyarmat keletkezett e két községből. Ditró-
ból alakult Hodos telep, mely az oláhság 
között őrzi és terjeszti a magyar érzelmet. 
Nem nagyon régi kiköltözködésből keletke-
zett Orotva, egy másik telep pedig a Put-
nán van alakulóban. 

A székely nép szaporaságára érdekes 
adatokat szolgáltat Remete is. Ez a község 
150 évvel ezelőtt 117 gazdát számláló fa-
lucska volt; ma lakóinak száma közel 5 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
S z é k e l y a s s z o n y buja.*) 

Egy székely asszony czibelösködött fel  a vo-
natra a tövisi állomáson. De elébb elbúcsúzott az 
övéitől. 

— Jajj lelkem flam!  jajj lelkem fiam!  — 
mondta a fiának  — sohase látlak többet 1 Meét es 
jövel ki ide, erre a külső földre!  meét nem ma-
radál a te szülötted főgyin.  Hogy aggyon neked 
a szent úristen jegésséget. Eédes menyem Rózsi, 
neked es jót kívánok s jót es várok. Mongy eédes 
anyádéknak es jóegésséget s mond meg, hogy nem 
tudék töllik elbúcsúzni, de a mennek-fődnek  is-
tene búcsúzzék el hejettem. 

Azzal asz tán felült;  a vonat megindult lassan, 
najd sebesebben, vitte a székely asszonyt az ö 
ssUStte főgygye  felé,  de ő csak sokáig állott még 
az ablakba, nézet vissza az ott maradottakra és 
törülgette a szemeit a küsrnhájával. 

Egyszer aztán nem látta; akkor csendes le-
ült a helyére és nsgyokat sóhajtott. 

Egy ur ült mellette: az rá-ránénezett az 
asszonyra, hanem nem szólótt. Igy jöttek sokáig 
csendesen. 

Valamelyik állomásnál megállott a vonat. Ez 

*) Mutatvány Csolak Lajos „Székely Történetek" 
czünQ kötetéből. 

ezer. A Kőpatak felső  felében  egy egész uj 
falu  keletkezett, melynek Csutakfalva  a neve; 
egy másik gyarmatfalu  a Marosba szakadó 
Eszenyő patak mellett van keletkezőben, hol 
már most is meglehetős számban élnek az 
emberek. 

E két község: Ditró és Remete a kö-
zelség, a tőszomszédság viszonyánál fogva 
együttes vonzó hatást gyakorol a határszéli 
vegyesajku községekre, ezekkel élénk érint-
kezést, összeköttetést, anyagi és szellemi kap-
csolatot tartanak fenn. 

Magyar nemzeti szempontból nagy be-
cse, jelentősége van Ditrónak, mint oly pont-
nak, hol a magyar érzület, gondolat még a 
régi vegyületlen eredetiségében pezseg. 

Haladása tehát felettébb  kivánatos, s 
ha ennek jeleivel találkozunk, minden ma-
gyar ember örvendhet neki; mert a gyer-
gyói részben fekvésénél,  tömeges székelysé-
génél fogva  ennek jutott a beolvasztó, az 
asszimiláló szerep. 

Gyergyó Szentmiklósból város lesz, de 
egy második Erzsébetváros, a miben gán-
csolni valót nem találunk, mert az örményt 
jó magyarnak ismerjük. Ditró azonban min-
dig székely községnek fog  maradni. Ennek 
a fészkébe  más madár soha se fog  költeni. 

Ditró e szerepéhez, missziójához legyen 
mindig hü s kulturális feladatait  teljesítse 
oly buzgalommal, hogy az magának dicső-
ségére, az országnak, a magyar állami esz-
mének javára szolgáljon. 

Meg vagyunk győződve, hogy ez igy 
lesz minden időben. Ezt következtetjük azon 
dicséretre méltó mozgalomból is, melyet a 
községi képviselőtestület az oktatás és köz-
gazdaság érdekében megindított. Polgári is-
kola építése, a népiskola kibővítése, piacz 
szabályozása, mészárszékek és áruházak, to-
vábbá községház építéséről van ugyanis szó. 
A tervezet elkészítését egy kiküldött bizott-
ságra ruházta, mely Gaál Miklós tanitó el-
nöklete alatt meg is tartotta gyűlését s el-
készült munkálatával. Ennek alapján a kép-
viselőtestület elhatározta, hogy hét osztályú 
polgári iskola számára 20—22 ezer forint 

alkalmat adott az asszonynak arra, hogy társal-
gást kezdjen. 

— Van' miféle  állomás lehet-e? — kerdezte 
az urat. 

— Balázsfalva  — felelt  a más. 
— Van' hány órára érünk Brassóba? kér-

dezte ismét. 
— Biza néni 10 el lesz múlva — felelt  az 

ur. Maga tán brassaí? 
— Nem biz én teéns, met én háromszeki, 

futásfalvi.  Itt járék Tövisen a fiamnál,  Hej! hej! 
— Hát a fia  itt lakik? 
— Itt biz az istAlom. Itt házasodott. — Hát 

katona vólt teéns nr; azután beállott csendérnek 
s mint csendér itt beleszeretett ebbe a leányba. 
Eleget mondtunk neki én es, az apja es, hogy: 
tudod-e flam!  ha meg térülhetsz a magad falud  ha-
tárán, ne menj te idegen fődre!  De mind nem ért 
semmit. Erősen egymásba bolondultak. 

— A szívnek nem lehet parancsolni, nénike! 
— Nem biza teéns ur; látom. Azt es mond-

tuk, hogy ne lépjék ki. Hamár eddig szolgált, 
szolgáljon bár, a meddég egy kevés peuziomot kap. 
Akármi keveset. Tudja teéns ur, a mai világba jó, 
ha az embernek van valami bizonyos. Met a gaz-
daság olyan rosszul fizet.  De nem fogadott  szót. 
Kilépett s megházasodott. 

—Hát aztán mért nem laknak a maguk falujában  ? 
— Istálom, hisz' ott laktak; oda hozta első 

költségvetés keretében a haladásnak, a pae-
dagogia követelményeinek megfelelő  uj épü-
letet állithat. Ezt az iskola igazgatójának 
tervezete szerint modern bútorokkal, vaspa-
dok kai rendezi be. 

Az éplílet a községnek legszebb és leg-
egészségebb helyére, a sétatér déli oldalára 
jő, szemben az uj templomtérrel, hová 4—5 
év múlva a monumentális templom fog  épülni. 
Azt a központi iskolaépületet, a hol most 
a polgári iskola van, egészen átadja elemi 
iskolának; ezáltal a felekezeti  iskola 15 ezer 
frtot  érő szárnyépülettel bővül; teszi ezt 
azért, hogy ugy a püspök ur ő méltóságá-
nak, mint a kerületi főesperes-tanfel  ügyelő-
nek ajánlatát megvalósítsa és ezáltal bebi-
zonyítsa, hogy Ditrót egyoldalú gondolko-
zásáról ne vádolhassák. 

Mostani piaeztere tágas és kényelmes 
ugyan, de ráfér  a planirozás és szépítés. 
Ennek a keresztülvitele el van határozva a 
remélhető, hogy nemcsak a papiroson lesz 
a terv, hanem legközelebb a valóságban is 
meglesz. Ideje csakugyan, hogy egy ily te-
kintélyes községben a mészárszékek ne le-
gyenek primitív fabódékban  ; sérti ez a szemet, 
a közegészséget, a jó ízlést. A község ezt 
belátva, a piacz alsó felében  oly épületet 
fog  felállítani,  mely egyfelől  el fogja  fedni 
a szemet sértő istállókat s igy a piacz szé-
pítésére fog  szolgálni, másfelől  pedig ebben 
fognak  elhelyeztetni az összes mészárszékek, 
továbbá a gyümölcs és más czikkek árulá-
sára egy áruház. A mostani községház is 
kiszolgálta idejét s illő, hogy Ditró elöljá-
rósága szebb és czélszerübb házban honol-
jon. Ezt is fel  fogják  újítani s ugy átala-
kítani és díszesebbé tenni, hogy feleljen  meg 
Ditró igényeinek. Mind ezen haladásnak és 
szépítésnek legfőbb  ékessége lesz majd a 
4 - 5 év múlva felépülő  uj templom s igy 
Ditró meg fogja  nyerni a városi színezetet. 

Ezúttal egyben a megye és a magas 
kormány figyelmét  is fel  kell hivnunk, hogy 
a gyergyó-szentmiklósi járásbíróság, továbbá 
a szolgabiróság deezentralizálása által moz-
dítsák elő az itt lakó tömeges székelység 

kezdetben is a feleségét.  De nem tudtunk kijönni. 
Nem olyanak erre kifelé  népek, mint arra béfelé. 
Én azt mondtam a menyemnek: nó Rózsi én anyád 
helyett leszek anyád. Én mindenre megtanítlak a 
világ teremtett főgyin.  Nézd meg, hogy mit csiná-
lok s csináld tés azt. De nem fogadott  szót. Tud-
ja-e teéns ur, nem csinált az egész nap ennél töb-
bet. Ott ne! le s fel.  Csak kiáltott a kapun; ha 
kérdeztük: hová mégy? — azt felelte,  hogy a fa-
luba! Mikor haza jött s kérdeztük! hol voltál? — 
azt felelte,  hogy a faluba.  Jajj lelkem, nálunk ugy 
nem lehet meg élni. Mi azt nem ugy szoktuk volt. 
Nálunk tudja-e teéns ur, a hogy az Isten elhozta 
az áldott tavaszt, soha ősszíg, a mig bé nem re-
ked, a csontot 10 óráig le nem, ds a mikor pity-
mallik, már feli  Nálunk a fehérnép  es vezsdit dol-
gozik az urával egész szakasztott nyáron. Jajj! liff 
bé, liff  kii ugy meg nem élünk. Sokszor majd a 
lebb vetett fel,  mikor a szegény ura éjjel sem 
aludt, met ébáloba ment a lovakkal, ő pedig nap-
pal is döglött. Aj szegény világ vetett ágy! — gon-
doltam — nó ebből es lesz egy gazdasszony 1 Hát 
e miánt nem tudtunk kijöni. Eleget bucsálódtunk 
az urammal, de még es csak ugy kelle lén, hogy 
el jővének. Van a feleséginek  egy kevés birtoka s 
egy jószágocskája; mi pedig adtunk a mire szűk 
ségik volt mindent. Kiperefernizáltuk  le egy lán-
czig, ekéig, fézsiig,  esztekéig — mindennel No 
menjetek, lássátok mitcsináltok. Éljetek, a hogy lehet. 
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érdekeit. A nép adójával járul a hivatalok 
fentartásához,  ez azonban a tehernek cse-
kélyebb része, nagyobb nyomorúsága, hogy 
ügyes-bajos dolgaira napokat kell veszte-
getni, mert a járás székhelye Gyergyó köz-
ségeinek túlnyomó részétől a legszerencsét-
lenebb ponton van. A járásbíróság és szolga-
bíróság személyzetét úgyis szaporítani kell, 
létesítsenek e személyzetből Ditróban szolga-
biróíágot és telekkönyvi hivatalt. 

Ha ez igy lett volna kezdettől fogva, 
akkor a gyergyói telekkönyvezés nem szé-
gyene, hanem mintája lehetne a kataszteri 
munkálatoknak. E bíróságok deczentralizálása 
mellett jobb igazságszolgáltatásban részesülne 
Gyergyó népe s az emberek sok elveszte-
getett időtől és pénztől lennének megkímélve 
s az igazságszolgáltatás hátrányára a tiszt-
viselők sem lennének napokra, sőt hétszámra 
távol hivataluktól. Ha ezen állapotok az 
illetékes körök figyelmét  megragadják, akkor 
Ditró bizonnyára ki fog  emelkedni a melloz-
tetés homályából. 

Gróf  Majláth püspök bérmautja. 
Csík-Tusnádon. 

Caik-Csatószegröl a fáradbatlan  főpásztor  f. 
hó 13-án d. e. 10 órakor indult Tnsnádra, kisérve 
a csatószegi és sz^ntsimoni bandéristáktól. Vere 
besnél a díszkapunál Sándor Lajos községi biró 
mondott üdvözlő beszédet, Tusnádon a gyönyörűen 
kiállított díszkapunál Ferenczi Béla körjegyző, a 
templomnál röviden Koncz István plébános. 1/al2-
től 1 óráig templomba szorult a közönség, mert 
sürüen szakadt a zápor, azért ő méltósága a dél-
utáni ájtatosságot is megtartotta. Ebéd után 4 
órakor ő méltósága többek kíséretében lerándult 
Tunnádfürdőre,  a bol látogatást tett a fürdőbiz-
tosnál. Másnap volt a bérmálás. A bérmáltak száma 
624. Délután az iskolát és Újfalu  filiálist  látogatta 
meg. Meglátogatta Kóródy Endrét; s igy abban a 
házban járt, a melyben Kovács Miklós püspök 
született. Reggel a verebesi fiókegybázat  szeren-
cséltette meglátogatásával. 

Kozmáson. 
Püspök ur ő méltósága 15-én d. u. 5 óra 

tájban érkezett meg Tusnádról Kozmásra. Foga-
dására sietett a községből mintegy 42 banderista, 
a kik jól begyakorolva és fegyelmezve  gyönyörű 
látványt nynjtottak. A község szélén a pompás 
diszkapu mellett Szántó Ábrahám megyei főgond-
nok fogadta  remek beszéd kíséretében, melyre meg-
hatva válaszolt a jólelkű főpásztor.  A diszkapuhoz 
jött le a nép is keresztekkel és zászlókkal s foly-
tonos ének kíséretében követte a főpásztnrt  a tem-
plom felé.  A kántori lak előtt az iskolás gyerme-
kek kordona s a templom kerítésénél a helybeli 
plébános Bardocz István fogadta  jól átgondolt 
beszéddel. Ezután a főpásztor  a templomba sietett 
s itt szokott imáját végezte el. 

16-án délelőtt volt a bérmálás. Bardocz plé-
bános pompás szónoklatot tartott. A templom ke-
rítése zsúfolva  telt meg a bérmálandókkal, kiknek 
száma többre ment 500-nál. A bérmálás szentsé-
gének kiszolgáltatása után ebéd következett, melyen 

nagyon számosau vettek részt. Ebéd után Lázár-
falvára  kocsizott át a főpásztor,  ott megtekintette 
az iskolát és tanítói lakot. Visszatérése után ha-
lotti szolgálatot tartott. 

17-én reggel tovább folyt,  a bérmálás ; mintegy 
30 részesült e szentségben. A bérmálás után a 
főpásztor  az iskolába sietett, hogy jelen legyen a 
gyermekek vizsgáján. Előbb Kömény Qyula tani tó, 
azután Balló Imre kántortanító vizsgáján vett részt. 
Mindkét helyen magas megelégedését fejezte  ki az 
elért eredményen. Különösen jó hatást gyakorolt 
rá. hogy a kántortanító iskolájában egy kis fiu 
iskoláspajtásait elbúcsúztatta a tanítótól. 

Ebéd után az uj kántori lak megtekintése 
következett, hol szokásos leereszkedésével és nyá-
jasságával időzött rövid ideig a főpásztor.  Ekkorra 
már szakadni kezdett az eső. A folytonos  esőben 
vett bucsut ö méltósága Kozmástól s indult 5 óra 
tájban Kászon felé,  kisérve a bandéristáktól és a 
szekerek nagy számától. A Nyergestetőn vett, bucsut 
a község népe azzal a fájdalmas  érzéssel, mely a 
gyermek szivét tölti el gondos és szerető apja tá-
vozása alkalmával. 

18-án estefelé  utazott Nagykászonba, hol An-
drás Lajos üdvözölte, a templomnál Veress Antal 
esperes-plebános fogadta.  19-én bérmált Nagy-
Kászonban: 602-őt. Meglátogatta az iskolát, Ba-
lásy Lajost. 20-án d. n. K. Jakabfalvába  utazott, 
útközben a gör. kath. lelkész üdvözölte. A jakab-
falvi  diszkapunál a községi biró, n templomnál 
Szántó Viktor plébános üdvözölte. 21-én bérmált 
210-et K.-Jakalifalván,  22-én utazott K.-Vásárbely 
felé.  Elébe jöttek már 21-én este a liáromszéki 
főesperes  és ker. jegyző. 

Ö méltósága útja valóságos misszió volt 
mindenütt. Hatalmas szentbeszédei után minden 
községben 100-ból 99 gyónt. Ü méltósága folyton 
megtartotta vidám kedélyét, leereszWedését »s sze-
retetteljes modorát. Egészsége is mindig jó volt. 

.4 püspök Szentmártonon  és  Csekefalván*) 
Szentmartonba d. u. 0 órakor érkezett meg. 

A község felső  végén emelt díszkapunál a két 
község nevében Bartalis Ágo-t főszolgabíró  üdvö-
zölte a következő beszéddel : 

Méltóságos Püspök Ur ! 
Kegyelmes Főpásztorunk ! 

Csik-Szentmárton és Cseketalva községek 
népének hódoló üdvözletét van szerencsém tolmá-
csolni. A vallás és hithüség benső ereje és a fő-
pásztorunkhoz való ragaszkodás érzete uralkodik 
rajtunk ; ezen érzésekkel eltelve jövünk Méltósá-
god elé, hogy üdvözöljük hitközségünk határán és 
meghajoljunk ni i a k i c s i n y h i t ű e k a fő-
pásztor szellemi és lelki nagysága előtt, a ki ag-
godalom nélkül jár a háborgó vizeken és uralko-
dik az emberi szenvedélyeken. 

Mástél ezer éve, hogy a székelység ezt a 
földet  elfoglalva  tartja, hazájának vallja és erős 
karjával védelmezi. Erről a földről  kiiudulva küz-
dött hazájáért s vallásáért a szent László s Hu-
nyadiak dicső harczaiban s erről a távoli végvi-
dékről ebben az egyszerű mezben jutott be a magyar 
történet Pántbeonjának első csarnokába. Ez alatt 
a másfél  ezer év alatt sokszor átcsaptak fejünk 
fölött  a hullámok, de a székely népet hazája és 

ősi szent vallása iránti hitében megingatni nem 
volt. képes semmi vihar, semmi vész. 

Ám a küzdelem nemzetünk jövőjéért, fajnnk 
fennmaradásáért  s vallásunkért tovább tart. Mint 
távoli égzengés zug körülöttünk egy eddig nem 
ismert vihar itt-ott a láthatárt vakító villámok ha-
sítják át és hazánk némely részein a türelmetlen 
emberi szenvedélyek hullámai magasra csapkodnak. 

De nekünk nincs okunk félni  a veszélytől, 
mig erős lelkű, mély meggyőződésű főpásztoiunk 
vezet az igaz uton és védelmez a küzdelemben. 

Megvannak még erős végváraink: templo-
maink és iskoláink, melyekbe nem szabad hatolnia 
önzésnek, de szűz tisztaságban kell maradniok a 
mindennapi élet küzdelmeitől. És ha ezek a vég-
várak elvannak látva a védelemhez szükséges esz-
közökkel és tiszta lelkű vezetőkkel: akkor ellen-
állhatunk a kísértéseknek, megvédhetjük hazánkat 
és megtarthatjuk őseink szent vallását. 

Mindezekre pedig zálog kegyelmes főpászto-
runk, kit lelki és szellemi nagyságának hire meg-
előzött a a ki mint lángoló tűzoszlop jár előttünk, 
világítva az igazság útjait. 

Fogadja szeretett főpásztoiunk  Csik-Szent-
márton és Csekefalva  közönségének őszinte üdvöz-
letét és azon buzgó kívánságát, hogy drága hazánk 
javára, szentegyházunk védelmére és a bitbű szé-
kely nép vezérletére ama bölcseségben és lelki 
nagyságban a Mindenható tartsa meg, sokáig 
éltesse. 

A fogadó  beszédre jól esett hallanunk a fő-
pásztor ama lelkesült kijelentését, bogy: „az ősei 
szent hitében hires székely népet a mai hitközönyös 
világban is épen uly erősnek látja, mint valaha; 
öl ömmel jött ide, hogy az élet küzdelmeivel vívott 
liarczra még jobban megedzze." Szűnni nem akaró 
éljenzés követte ugy a fogadó  beszédet, mint ő 
méltósága kegyes válaszát, melyek után megindult 
a menet. Elöl GO bánderista és a főszolgabíró  után 
jött a nagy vendég, előtte mintegy 80 székely ruhás 
leányka és hajadon folyton  virágot szórva elébe. 
A piacztéren zene és taraczklövéssel fogadták. 

E->tve a tanuló gyermekek Baka János k. 
tanitó vezetése mellett rögtönzött szerenáddal lep-
ték meg a kegyelmes főpásztort. 

Szóval nagyítás nélkül ellehet mondani, hogy 
a szentmártoniak valamennyi alcsiki községet felül 
muló, fénynyel  fogadták  ő méltóságát, bár ezek 
is mindent elkövettek arra nézve, hogy minél fel-
tűnőbb jelét adják a fogadást  illetőleg : a főpásztor 
iránt érzett szeretet- és rokonszenves ragaszko-
dásuknak. 

*) A napi eseményekről az ilyen későn érkezett 
közleményeket rendes körülmények között nem szoktuk 
közre adni; e/.t azonlian. hogy a fiipásztor  közöttünk 
való tartózkodásának lehetőleg teljes képét ujjuk, kivé-
telesen küzöljiik. Szurk. 

Attól fogva  minden áldott esztendőn megné-
zem kéccer, háromszor es. 

— Most hogy élnek? — 
— Hát i8tálom, mit mondjak! Mint valaki 

mondta vólt: „Soha sem volt ugy, hogy valahogy 
ne lett volna, valahogy pedig ezután az lesz*. Él-
nek ne! Telik egyik nap, a másik után. Mert az 
én fiam,  az életrevaló! Hej! ő egy olyan társá-
val; — sokra menne. De, ha az isten igy rendelte! 
mit csináljunk I Immán valahogy eltelik; ügyes csak 
hótig el az ember. Csak azt sajnálom, hogy ne-
kem csapa ez az egy flam  vala s az es ugy el 
hányódék! 

— Hiszen nem hányodott el I Nincs Ameri-
kában! 

— Nincs biz az istálom, de mi már azt tár-
csák, hogy ha keresztül mentél a feketeügyön,  min-
gyát nem otthon vagy. Hej! nem ojanok itt a né-
pek ! Még a beszédjük es más. Jajj, nekem olyau 
dísztelen, bogy soha sem tudnám megszokni. A 
mig otthon laktak, ezt az én menyemet is annyit 
csatolták. 

— Aztán, mikor igy kijön s haza megy, nem 
szeretné, ha még is visszamennének ? — Rosszul 
esik ugy e, mikor itt hagyja! 

— Hát roszul esik biz az istálom; hogyne 
esnék I Egyik eszemmel szeretném es, ha velem 
lakhatott; de a másikkal esmént elgondolom, 
bogy méges jobb nekik külön. Minek csofoskod-

junk ! Minek gyűlölködjünk. Tudja-e teéns ur! Az 
én uram örökét azt tartotta s ebben igaza es van, 
hogy! „Jobb távolról szeretni, mint közelről gyű 
lölni." — Ha meghalunk, jöjjenek vissza s lakja-
nak ott. Én, a mim van, magammal nem viszem; 
itt hagyom nekik. Használják — Csak a Minden-
ható egésséget adjon, valahogy lesz. 

Megélnek! 
— Meg biz őkistálom jól tartva, csak le-

gyen mit egyenek. De a télen es akkora disznyót 
öltek, mint egy kaptán-íéreg. A meg nem zsírozta 
az ajakikat. 

— Az ura mért nem szólítsa meg? 
— Eleget szólítsa a teéns ur; de tudja-e: a 

jónak nem kell szó, — a rosszat pedig héjába 
Bzolitod. Mikor idejöttem es otthon innapolt. A 
hogy az isten levitte az áldott napot az égről, 
abba a minutába beül a kert alá » mindjárt szu-
nyodon van. Hogy- hogy tud annyit alunni! Hanem 
áldom az istenemet, olyan három ügyes fijuk  van. 
mint bárom írott tojás. Ügyes kicsi legénkék. Ha-
missak I Beunik es van minden örömünk. Mán csak 
épen azt várjuk, hogy valamelyik 6 esztendős le-
gyen, abba a helybe viszem magamhoz. Azután a 
mást, azután a mást. Haza hordom én, ne féljen 
teéns ur. 

De tám Brassóba es vagyunk; nó az isten 
adjon jó egésséget a teéns urnák. 

A magyar nyelv használata a gör. 
kath. isteni tiszteletnél. 

Ennek a kérdésnek a megoldására — mely 
évek óta napi renden van — ujabb és határozott 
jellegű mozgalmat indított a görög szertartású ka-
tliolikus magyaroknak Szabó Jenő főrendiházi  tag 
elnöklete alatt közelebbről megalakult országos bi-
zottsága. 

Elhatározta ugyanis a bizottság, bogy nevezett 
elnöke vezetése alatt testületileg, vagy küldöttség 
által tisztelegni fog  a herczegprimásnál, a gör. k. 
egyházfőknél  és a róm, kath. érsekeknél : továbbá 
pápa ó szeutségéhez egy terjedelmes emlékiratot 
intéz s annak személyes átnyújtása végett nagy or-
szágos küldöttség fog  Rómába zarándokolni. Elhatá-
rozta végül a bizottság, hogy a budapesti és deb-
reczeni parochiák felállítása,  illetőleg a jogilag fenn-
álló pátronatusi kötelezettség érvényesítése tekinte-
téből lépéseket tesz ugy a fővárosnál,  mint Debre-
czen szab. kir. városnál. 

A fontos  és örvendetes mozgalom programm-
jából kiemeljük a következőket: 

1. A bizottság czélja: fönntartani  és megerő-
síteni a magyar nyelv használatát a gör. kath, is-
teni tiszteletnél, s kieszközölni annak törvényes el-
ismerését és szabályozását mindenütt, hol est a gör. 
kath. magyarok száma és vallási érdekei megköve-
telik, tekintet nélkül arra, hogy mely egyházmegye 
területén laknak. 

2. Az országos bizottság egyetirtóleg fog  el-
járni a hajdu-doroghi országos végrehajtó-bizottság-
gal, mely a mult hó 8-án tartott ülésében az orszá-
gos bizottságra ruházta a magyar liturgiára vonat-
kozó részét azon megbízatásának, melyet 62 gör. 
kath magyar hitközség részéről azoknak 1868. évi 
nagygyűlésétől nyert. 

3. Az országos bizottBág székhelye Budapest. 
4. Buzgó kéréssel járul a bizottság a hasai 

gör. kath. egyházmegyék fópásitoraihoz  i s az or-
szág herczegprímásához, hogy legyenek hathatós 
szószólóik KrisztUB földi  helytartója előtt, kinek 
igazságos eldöntése elé terjesztik ügy-üköt. 

5. Az országos bizottság ünnepélyesen kije-
lenti, hogy sem a ruthén, sem a román gör. ka-
tboliknsok eddigelé megszerzett e nemübecaes jo-
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gaikat csorbítani, a őket jogaik gyakorlatában há-
borgatni nem akarja, sót épen ai ék jogaikra tá-
maaskodva arra tőrekaiik, hogy e jogok a gör. kath. 
magyarokra is kiterjesztessenek. 

7. As országos bizottság a naptár-egyesi (és 
ügyét is fölveszi  programmjába, s oda fog  törekedni, 
hogy a hibás és elavult Julián-naptár szertartásuk-
ból kikÜBiöbóltetvén, helyébe a tudomány színvona-
lán álló Qergely-féle  naptár fogadtassék  el, s ezzel 
az ünnepek egyesittessenek. 

8. Végül kiemeli a bizottság, hogy teljes tu-
datában lévén ugy czéljuk igazságos voltának, mint 
annak, hogy a csél meghiúsulása beláthatlan követ-
kezményekkel járna; miért is elfog  követni az ügy 
érdekében mindent, mit az egyházhoz való hűség, 
a nemzetiségükhöz való törhetlen ragaszkodás s tör-
vényeik megengednek, s ha törekvéseit még sem 
koronázná siker, a felelősség  a következményekért 
óket nem terhelhetné. 

A fontos  mozgalom a székelyföldön  éló és a 
román nyelvet nem ismerő székely gör. katbolibus 
híveket is szorosan érdekelvén, hiszszük, hegy a 
maguk részéről is örömmel fogják  a hazafias  czélu 
törekvést támogatni, különösen azért is, hogy a nap-
tár egyesítéssel megszűnjék azon botrányos helyzet, 
midőn a külön tartott egy és ugyanazon ünnepek 
alkalmával, ha a latin szertartású katholikus ünne-
pel a másik szolgai munkát végez, s viszont a gör. 
kath. vallásúak ünnepén az elóbbi nem törődik a 
nap jelentőségével. 

T A S r G T . 
Értesítés a brassói m. kir. áll. felső  keresk. 

iskolával kapcsolatos internátusról. 
A brassói állami felső  kereskedelmi iskola 

épületében egyelőre hnsz tanuló számára bennlakás 
és köztartás szerveztetik s ezen internátus az 
1898/99-ik tanév elején megnyittatik. 

Czélja a felső  kereskedelmi iskolába járó ta-
nulóknak gondos házi felügyelete,  nevelése és ok-
tatása mellett a király és haza iránt tartóz A hű-
ség, valamint a vallás-erkölcsi érzelmek ápolása. 

Feladata egyszersmind, hogy a különböző 
ajkú tanulóknak társas együttléte által a felügyelő 
tanár támogatásával az idegen nyelvek elsajátítá-
sát előmozdítsa. 

Ezen ezél és feladat  elérésére az intézmény 
gazdasági vezetését, a házi kezelés ellenőrzését, a 
nevelési feladatok  elősegítését s a felügyelet  gya-
korlását az intézet igazgatója teljesiti, ki mellett 
a nevelői teendőket a s közvetlen felügyeletet  az 
internátusban résztvevő, a német és franczia  nyel-
vet biró szakképzett s a nmltsgu vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. miniszter ur által e czélra ki-
nevezett kereskedelmi iskolai tanár végzi. 

Az intézet épülete az erdővel borított Czenk 
közelében fekszik  s fekvése  annyi előnyt biztosit 
a nevelés és egészségügy érdekében, a mennyit az 
ezekre való tekintetek megkívánnak. 

A városnak szép fekvése,  kiválóan kedvező 
egészségügyi viszonyai, fejlett  ipara és élénk ke-
reskedelmi forgalma,  s lakosságának többnyelvű-
sége, ugy az egészségügyi kívánalmaknak, mint 
az általános nevelési és tanítási feladatoknak  elő-
mozdítására, valamint a tanuló tehetségeinek és 
kereskedői képességeinek fejlesztésére  egyaránt 
kedvezők. 

Az egész iskolai évre való ellátás dija 260 
frt,  mely negyedévi részletekben előlegesen fize-
tendő. 

Ezen dijért kap a tanuló a felügyeleten  és 
tanalmányi támogatáson kivfil  lakást, fűtést,  vilá-
gítást, kiszolgálást, orvosi gyógykezelést, reggelit, 
három fogásból  álló ebédet, vacsorát, délelőtti és 
délutáni ozsonnát. 

Azon szülők, kik fiaikat  ezen internátusba 
felvétetni  akarják, folyamodásukat  legkésőbb julius 
hó 10-ig as intézet igazgatóságához adják be. 

A folyamodványhoz  mellékelendő: 
a) Születési és iskolai bizonyítvány. 
b) A tanuló testi egézségét és egészséges 

voltátigazoló orvod, valamintujraoltáai bizonyítvány. 
e) Jogérvényes kötelezvény arról, hogy a szü-

lők, vagy gyámok a felvételi  dijakat pontosan a 
kiszabott időben előre megfizetik;  a ruházatról, 
gyógyszertári és más évközi kiadások kifizetéséről 
gondoskodnak és az internátus szabályzatában meg-
állapított kötelezettségeknek általában megfelelnek. 

A brassM  m. kir.  áll.  frl»S  keresk. 
iskola  igazgatósága. 

Évzáró vizsgák a csikmegyei polgári 
leányiskolában. 

A csikmegyei polgári leányiskolában az év-
záró vizsgálatokat folyó  évi junius hó 24-én és 
25-én tartották meg Mihály Ferencz vármegyei 
főjegyző;  Böjthy Endre árvaszéki elnök s később 
Szabó Géza kir. tanfelügyelő  elnöklése mellet) nagy 
számú hallgató közönség jelenlétében igen szép 
eredménynyel. Ugy az értelmes feleletek,  mint a 
kiállított írásbeli dolgozatok, rajzok, női kézimun-
kák a mellett tettek tanúságot, hogy a tantestűlet 
tagjai, az igazgató tapintatos vezetése mellett fá-
radhatlanul és szorgalmasan teljesítették köteles-
ségüket s ennek folytán  a növendékek elöhaladása 
is minden irányban' megtelel a kívánalmaknak. 

Folyó hó 26-án tartatott meg a záró ünne-
pély, a melynek lefolyásából  a szülök és az ig^n 
nagy számban megjelent érdeklődő közönség arról 
győződhetett meg, hogy a növendékek nemcsak az 
iskolai tárgyakban képeztetnek ki, hanem ezekkel 
arányosan a szavalatban, énekben és zenében is 
olyan oktatást nyernek, mely k -pessé teszi őket 
arra, hogy a társadalomban minden körülmények 
között jól megállbassanak azon helyen, a hová 
őket a gondviselés rendeli. 

A záró ünnepély lefolyásáról  a következők-
ben tudósítunk : 

Az összes növendékek talpraesetten és sza-
batosan énekelték az ünnepély kezdetén a „Veni 
Sanctét, közben „Népdalokat", „Dalra felt"  és a 
„Rákóczi induló'-t. 

Szultán Zelma, Helvig Lotti, Szultán Róza, 
Nagy Miczi, Vizoli Anna, Fülöp Anna, Köllő Amália, 
Mihály Erzsi, Mánya Berta, Nagy Anna, Gál Irma, 
Orbán Erzsi, Albert Berta, Élthes Margit, Csiszér 
Gizella, Kritsa Melitta és Lázár Ids a zongorázás-
ban szerzett gyakorlatukat és ügyességüket mu-
tatták be. 

Barabás Róza énekkar kiséret mellett csino-
nosan énekelt. 

Lestyán Erzsi, Szopos Ágnes, Fülöp Anna, 
Tamás Erzsi talpraesetten szavaltak. 

Végül Balló Verónika negyedik osztályos nö-
vendék mondott csinos és ékes bucsu beszédet. 

A gazdag műsor minden egyes pontját lel-
kesen meg tapsolták. 

ÍJgy a növendékek, mint a kitűnő vezetés 
alatt álló tantestület meglehet elégedve a sikerrel 
s a jól végzett munka tudatában töltheti a jól 
megérdemelt pihenésre szolgáló nyári szünidőt. 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csíki Lapok" harmadik évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

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

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

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a Mtl'álékos Ö8Z-
szegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

A. „ C s i k i L a p o k " 
szerkesztője és kiadója. 

K Ű L Ö I F É L É K . 
— Esküvő. Csik-Várdotfalvi  Bocskor Bálint 

birtokos folyó  hó 21-én tartotta meg egybekelését 
Maros-Tordamegyei torboszlói Jancsó Erzsi kiBasazony-
nyal Janosó Vinc ze odavaló birtokosnak kedves leá-
nyával. A polgári kötés az ottani anyakönyvvezető 
előtt ment véghez, mig az egyházi áldásban az uj 
párt Csik-Várdotfalván  Zsigmond Gusztáv segédlel-
kész részesítette. 

— ü j anyakönywezetők. A belügymi-
nister anyakönyvvezető helyetesekké Qy.-Remetére 
Nagy Imre és K.-Altizbe Balog István segéd jegyóket 
nevezte ki, s mindkettőt a házasági anyakönyvveze-
tésével és a házasság kötésnéli közreműködéssel is 
megbízta. 

— Halálozások. Dobál Gerőné szül. Déj-
bnkát Mariska folyó  hó 21-én Caik-Szépvizen hosz-

szas szenvedés után elhunyt. Az alig 23 éves fiatal 
asszonyt f.  hó 23-án délután 4 órakor nagy részvét 
mellett temették el az ottani temetőben. — Bolt-
r e s z JózBef  osikkarczfalvi  kereskedő folyó  hé 20-án 
55 éves korában szívszélhűdés következtében hirtelen 
elhalálozott e bó 28 án helyezték örök nyugalomra 
a csiknagyboldogasszonyi temetőben. Nyugodjanak 
békében ! I 

— „Egyetemi estély." A csikmegyei egye-
temi hallgatók ez idén is megtartják hagyományos 
estélyüket. Az előkészületek már folynak  s mint 
értesültünk, már szerződtek is Balog Jancsi zenekar-
vezetővel, ki első rendű bandájával a kolozsvári 
körökben is kiváló hírnévnek örvend. 

— A müvész-estély elmarad. A jövő 
hó 7-ik napjára tervezett Jászai-Somogyi-féle  mfl-
vész-estélv. melynek elébe városunk és vidékének 
műpártoló közönsége roppant érdeklődéssel tekin-
tett, — a mint lapunk felelős  szerkesztőjét, ki az 
estély rendezésével volt megbízva, Budapestről ér-
tesitik — S o m o g y i zongoraművész vérmérge-
zés folytán  beállott betegsége miatt nem fog  meg-
tartatni. Ősszel azonban, ha közönségünk ugy kí-
vánja, a szereplő művészek szívesen tesznek ele-
get ígéretüknek. 

— A Solyomtár feletti  u j a b b per. Egész 
tengeri kígyóvá fejlődött  az a per, melyet a Ghikák 
vármegyénk közönsége ellen a nemzetközi megálla-
podások daczára folytatnak.  Csak nem rég adtunk 
kifejezést  annak, hogy a legutóbbi bákói tárgyalás 
a Solyomtári terület ÓB a fahaaználat  felett  bizonyos 
megállapodást hozott létre, s az által a perlekedés 
továb folytatása  megszűntnek tekinthető, de azt a 
következmények nem igazolják. Ujabban ismét egy 
másik prétendens állott eló Ghika N. Gh. személyé-
ben, ki a megye közönsége ellen a Solyomtár ha-
vas egyrészéért indított tulajdonjogi keresetet, nem 
különben Ghika Miklós, valamint Grünberg Dávid 
által beavatkozási per tétetett folyamatba  ugyanazon 
területre nézve, melynek tárgyalása Bákóban (junius 
30) tartatik meg, hová Becze Antal alispán és Lázár 
Meuyhért havasi igazgató elutaztak. 

— Pályadi ja t nyer t gazdasági munka. 
A „köztelek" szerkesztősége f.  évi márczius bó 
12-én pályadijat tűzött ki a p a r a s z t gazdasá -
gok s z á m á r a l e g m e g f e l e l ő b b  t rágya-
t e l e p és t r á g y a k e z e l é s czimü közlemény 
megírására. A pályamunkák beküldésének határ-
ideje folyó  évi április hó 30-án járt le. Beküldöttek 
összesen 25 pályamunkát, melyek közül a bírálók 
„Muta sd m e g t r á g y a t e l e p e d e t s m e g -
mondom m i l y e n g a z d a vagy" jeligével 
ellátott művet találták a 100 korona jutalomdijra 
méltónak, mint olyant, mely a birálók véleménye 
szerint a kis gazda kezében nagy szolgálatot tehet 
és nagy mértékben járulhat hozzá az okszerű trágya-
kezelés elterjedéséhez. A munka szerzője : csik-
csatószegi P é t e r ffy  József  gazdasági állami 
ösztöndíjas, ki évekkel ezelőtt a helybeli gazda-
sági iskolának, azután a kolozsvári taniLóképezdé-
nek volt kitűnő növendéke s jelenleg a debreczeni 
m. kir. földmives  iskolánál állami ösztöndíjas nö-
vendék. A munkát a földmivelési  minisztérium fogja 
kinyomatni és az egész országban elterjeszteni. 

— Uj ozigaretták és szivarak. A dohány-
jövedék még junius elsején három újfajta  czigárettát 
(Sfónx,  Dames, Khedivé) bocsátott volt forgalomba: 
A mint értesültünk a dohányjövedék legközelebb 
egész aereg ujszivart és czigárettát fog  áruba bo-
csátani. Az ujszivarak és czigareták részint olcsób-
bak részint pedig jobbak lesznek az eddigieknél. 

— Egy hasznos könyv. Közelebbről egy 
466 oldalra terjedő vaskos fűzet  került ki a. ko-
lozsvári Gámán-féle  nyomdából „ E l m é l e t i én 
g y a k o r l a t i k é z i k ö n y v az e g y e n e s 
és f o g y a s z t á s i  adók , j ö v e d é k e k s 
i l l e t é k e k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y e k é s 
s z a b á l y o k a l k a l m a z á s á r a * czim alatt, 
mely községi és körjegyzők, városi adóhivatalok, 
adószedők, ügyvédek és magán emberek számára 
van szánva, a a melyet az általunk is előnyösen 
ismert Heigel Lipót pénzügyi fogalmazó  ésv föld-
adó nyilvántartási biztos állított össze és bocsátott 
közre. Ma, midőn az adó és illeték törvények töm-
kelegében még az azzal foglalkozók  is alig bírnak 
maguknak minden oldalra kiterjedő ismerétet sze-
rezni, s a közönség nagyobb része csak tapoga-
tózni kénytelen a «különböző pénzügyi törvények 
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te szabályok labyrintjében, eme munkában kérdé-
sek és feleletekben  össze állítva mindenki biztos 
ntmutatAra talál ugy a szövegből, mint a bozzá 
csatolt beadványok mintákból a gyakorlati életben 
előforduló  minden nevezetesebb kérdés mikénti meg 
oldására s az orvoslásnak milyutonná meg szerzé 
sére nézve. A hézagpótló és felette  hasznós köny-
vet, melynek ára 2 frt  50 kr s a mely azon ösz-
szegnek, valamint 2 kr posta kezelési költségnek 
előzetes beküldése mellett szerzőnél megrendelhető, 
ajánljuk különösen a kör- és községi jegyzők 
figyelmébe. 

— Nyilvános köszönet. A borszéki áll. 
isk. növendékeinek a közvizsgálatok alkalmából e hó 
14-én rendezett majálisra adakoztak: Fürdó- és üzlet 
igazgatóság 3 frt,  Báró Mácekné 2 frt,  Bányatársu-
lat 1 frt,  Straszer Antal 60 kr, Vild Károly, Bartalis 
Juliska, Mosonyi Maria, Márkovies Pirmvu, Czimbal-
mas István, Patka Venczel, Keresztes János, Bajkó 
Oyula, Oláh Dénes, Finta Imre, Vajna Kálmán. Eisig 
Jakab, Török Elek, Krammer Ferencz, Molnár Antó 
nis, Bencze József,  Lőrinci Ernő, Wild Mihály, Csergő 
György, Vakon József,  Schneider János, Biró János 
Siklódi Imre, Máthé János, Tamás György, Wild Jó-
zsef,  Csomortáni Ferencz 60—50 krt. Kökösi Jenő 
30 krt, Halrieh Sámuel, Karácson István, Özv. Sik-
lódi Ferenczné, Fokt György, Kirschliiger Antal, 
Várterész Bogdán, Kalbert Ferencz, Gál András 
20—20 krt. Ezen kivül Br. Bornemisza Ignáczné Ó 
méltósága 12 szorgalmas és jó magaviseletű tauuló-
nak 60—50 krt, adományozott, összesen 28 frt.  Fo-
gadják a nemes szivü adakozók a növendékek és 
az áll. isk. gondnokság nevében, hálás köszönetünket. 

— A „Magyarország" ma a legelterjedtebb bn-
pesti napi-lap. Pedig nem mesterségesen terjesztetik, 
még a reklámnak ma már nem szokatlan nagy (lobját 
sem ütötték meg mellette, hanem saját belső értéke tette 
közkeletűvé a Közönségnek mind szélesebb rétegeiben. 
A Magvarorszig speczialitás a magyar zsurnalisztikában, 
spccziaíitás nemcsak megjelenési idejénél fogva,  a mely 
lehetővé teszi, hogy már korán reggel ott legyen a vi-
déki olvasó kezében is s azt nap eseményei felől  a leg-
korábban és a legpontosabban tájékoztassa, hanem főleg 
azért, mert független  lap, a melyre a hatalomnak sem-
minemű befolyása  nincs s a mely minden,kottéria és 
klikk beavatkozását távol tartja magától. Éppen azért 
a hogy itél, mindig érdekes, még az ellenkező nézeten 
levőnek is, mert hiszen mindig azt fejezi  ki, a mit meg-
győződése a külön egyéni-, osztály és klikk-érdekek felett 
egyetemes igazságnak és általános érdeknek vall. A meg-
győződés erkölcsi hatalmának ritka példáját mutatja p. 
o. az a siker, a melyet a Magvarország az önálló vám-
területért folytatott  küzdelmében eddig is elért. Mikor 
a hivatalos politika annyira álmos, mikor a közönség 
már-már lemondott arról, hogy közügyeinek menetére 
befolyást  kívánjon gyakorolni: ennek az egyetlen pub-
liczisztikai tényezőnek, a Magyarországnak volt bator-
sága és volt agilitása hozzá, hogy az önálló vámterület 
kérdését mint gazdasági kérdést közjogi integritásunk 
kérdésével öszekapcsolja s mind a két kérdést állandóan 
napirenden tartsa. A Magyarország e mellett iguzi új-
ság. Eleven, pezsgő, ötletes, éberszemü. Nem hagy ész-
revétlenül semmit, a mi észrevenni való s a hírszolgál-
tatás legmodernebb módján valósítja ineg a régi köz-
mondásnak hogy; „duplán ad; aki hamar ad." E mellett 
gondoskodik olvasói irodalmi szükségletéről is. Tárczái-
ban a legjavát találni annak, a mit amagyar irodalom e nem-
ben termel. Regényei — akár eredetiek, akár fordítot-
tak — mindég megtudják egyeztetni az újság-regény ki-
vánalmait az irodalmi előkelőség színvonalával. A Ma-
gyurország-ot Holló Lajos és Inczédi László szerkesztik 
s főmunkatársa  Bartha Miklós, az elismerten legkiválóbb 
magyar publiczista. A Magyarország ára: E^ész évre 14 
frt,  fél  évre 7 frt,  negvedevre 3 frt  50 kr. Egy hónapra 
1 frt  20 kr. Szerkesztőség és • — ^ — - - - '-»—--
19. szám. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. május hó 1-től. 
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Az állomások neve mellett balról álló idő-
adatok felülről  lefelé,  a jobbról állók alulról föl-
felé  olvasandók. 

Az indulás és érkezési idők középeurópai 
időre vonatkoznak. 

Az éjjeli idő esti 622 órától reggeli 552 per-
ez ig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitüntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

Egy kijátszott zongora, mely 
jó karban van, jutányos árért, kész-
pénzért eladó, értekezni Gyergyó-
Szentmiklóson CzifFra  Mihálynál. 

Sz. 1275 - 1898. 

kiadóldvatal: Teréz-körut 

— Bútor eladás. Még egészen 
uj ebédlő és hálószoba bútorok (fa-
ragott bútor) és egyéb berendezés 
méltányos áron eladó. Hol ? Meg-
mondja a kiadóhivatal. 

FÖMCNKATÁBS GYERGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N T I L T T É R.*) 
Fürdő-megnyitás. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség be-
cses tudomására hozni, hogy folyó  év jul ius hó 
3-án délu tán a gyergyó-ujfalvi  határon lévő für-
dőmet és nyári jó mnlató helyet egész újonnan be-
rendezve megnyitom és a nagyérdemű közönség ren-
delkezésére bocsátom. 

Egyntul bátor vagyok is a n. é. közön-
ség b. tudomására hozni, hogy a megnyitás alkal-
mával, s nagy azután is, Ízletes ételek és jó minő-
ségű italokról, valamint a pontos és gyors kiszol-
gálásról gondoskodtam. Melyek után a n. é. kö-
zönség becses pártfogását  és látogatását kérve 
maradtam. 

Gyergyó-Gsomafalván,  1898. julius 25-én. 
^ Tisztelettel 

Portik  Lajoa, Marthy  Károly, 
fQrdöfcnlajdonos.  kezelő. 

*) E iont alatt megjelentekért semmi felelősséget 
vállal a * Szert. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429 lelket számláló Békás közsé-

gében 600 frt  évi fizetés,  100 frt  lakbér 
illetmény és szabályrendeletileg megállapított 
látogatási dijakkal javadalmazott községi or 
vosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhívom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket hozzám folyó  évi ju-
1ÍUS h ó 10-ig annál biztosabban benyúj-
tani ne mulaszszák el, mivel később beér-
kező pályázatok nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A megválasztandó községi orvosnak kézi 
gyógytár tartásának engedélyezése kilátásba 
helyeztetik. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi junius 
hó 15-én. 

Lázár János, 
2—3 főszolgabíró. 

Pályázat. 
Csik-Szereda rendezett tanácsú városban 

a gazdasági tanácsosi állás lemondás folytán 
megüresedvén, arra pályáiltot hirdetek. 

A gazdasági tanácsos évi javadalmazása 
300 forint. 

Felhivatnak mindazok, kik ez állást el-
nyerni óhajtják, hogy életkorukat s eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt, sajátkezüleg irt s szabályszerUleg 
bélyegzett pályázati kérvényüket, folyó  évi 
julius hó 7-ig alóli rott polgármesterhez 
adják be. 

Csik-Szereda, 1898. évi junius hó 21-én. 
Élthes Jakab, 

2 —2 polgármester. 

Jó családból való, 2 
gimnáziumot végzett flu 
Nagy Gyula kereskedé-
sébe Osik-Szeredán ta-
nonczul felvétetik. 

L á t t a 
ön már a magyar 

F l i e g r e n d e B l a t t é r t 

99m 

I'ZIIIIÜ 
lapot ? ? 

.Minden 

k á v é h á z b a n , 
k a s z i n ó b a n , 

v e n d é g l ő b e n 
megtekinthető. 

Mutatványt ingyen küld a kiadóhivatal 
B i a c L a p e s t , 

VI. Teréz-körut 35. 
Előfizetési  á r a : 

3 hónapra 1 forint. 

A legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállításon dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
Ára ezrenkint 9 frt. 

10,000 darab vételnél ezrsnkini 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 160.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-

Balázs Béniám birtokossal Csik-
Szentkirályon. 2—* 

sen 

s 
ZIVATTYÜKAT 

házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány s erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

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

templomok, iskolák stb. részére. 
Btlzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 

sárkaparókat 
O s é e z l t é s a j á j a l a 

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

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 46. 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

20—40 
Nyomatott Csik-Szeredáhan, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




