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Tanév elején. 
Csik-Szereda, ang. 23. 

Még alig pár nap s megszólalnak a 
csengettyűk, megnyílnak a különböző isko-
lák kapai, hogy befogadják  falaik  közé ha-
zánk tanulni vágyó és előre törekvő apró 
népességét. 

Ezen apró emberkékből, kiknek zsibon-
gásától néhány nap múlva hangossá lesznek 
a magyar kultura emelésére szánt épületek 
folyósói,  vagy azon serdllltebb ifjakból.  kik 
komoly képpel sétálgatnak az „alma ma-
ter'-ek homlokzata előtt, leBznek a közélet 
minden rendű és rangú munkásai, a vezető 
férfiaktól  kezdve a legkisebb rangú hiva-
talnokig, ide számítva a jövő iparosát, ke-
reskedőjét és fölmivelőjét  is. 

Tehát nem csak a szülőkre nézve, ha-
nem a közérdek szempontjából is, hogy a 
gyermek sereg, a jövő reménysége, milyen 
tovább képző iskolákat keres fel  és hol 
szerzi meg, hol szereli fel  magát azon tu-
dományos és közismereti fegyverekkel,  me-
lyekkel a jövő nehéz harczát megvivni akarja. 

Épen ezért a hírlapoknak és újságok-
nak, mint a közérdek orgánumainak nem 
csak jogúk, de kötelességük is ezen dolgot 
is figyelemmel  kisérni s aközben megjelölni 
azou különböző irányokat, a melyek szerint 
a haza ifjúságának  tovább képzése kívána-
tos és óhajtandó volna. 

Fzen jogunkat gyakoroljuk és ezen kö-
telességünknek teszünk eleget, midőn most, 
pár nappal az uj tanév megkezdése előtt 
vármegyénk ifjúságának  tovább képezési 
ügyével egy pár sorban foglalkozunk. 

Itt vármegyénkben is, mint az ország 
legtöbb helyén, a növendékek legnagyobb 
részét a szülők középiskolába viszik, termé-
szetesen azon czélból, hogy mindezek a 

mindennapi kenyeret a tudományos pályá-
kon szerezzék meg, nem gondolva meg, hogy 
ezeknek egyrésze határozottan nem a közép-
iskolába való, s nem vetve számot azon el-
vitathatlan s középiskolai értesítőkből hatá-
rozottan kimutatható ténnyel sem, hogy a 
középiskolákba vitt gyermekek 40—50 
százaléka a fontosabb  tárgyakból elbukik 
és a tovább tanulástól elkedvetlenedve ki-
rostálódik. 

A tudományos pályákon való szertelen 
uramláson kiviil, rámutatunk még nem ke-
vésbé elitélendő és romlandó jelenségre, a 
szülők egy részének azon helytelen fel-
fogására,  mely szerint azt hiszik, hogy az 
iparos, kereskedői s gazdasági pályákra ké-
szülőknek tovább képzésre általában semmi 
szükségük nincs s igy gyermekeiket az 
elemi iskola alsóbb osztályaiból sokszor az 
olvasás, irás és számolás mesterségében is 
járatlanul adják az emiitett pályákra, figye-
lemre sem méltatva a polgári iskolákat és 
felső  népiskolákat, melyeket a közoktatás-
ügyi kormány épen az emiitett pályákra való 
tovább képzés czéljaira állította fel. 

Ezekből következik azután, hogy egyet-
len középiskolánk különösen az alsó osz-
tályokban tul népes s a növendékeknek egy 
része, nem tudván megkUzdeni a tudomá-
nyos képzés nehézségeivel, már az alsó osz-
tályokban elhull; továbbá, hogy a polgári 
iskolák és felső  népiskolák aránylag népte-
lenek s épen e miatt még mindez ideig nem 
tudnak megfelelni  azon néphivatásnak, mely-
nek érdekében felállíttattak;  s végül, hogy 
az ipari, kereskedői, gazdálkodói pályára lé-
pők testi és szellemi fogyatékosság  és a 
szükséges ismeretek hiánya miatt pályáju-
kon vagy egyátalában nem, vagy csak igen 
nehezen tudnak boldogulni ugy saját ma-
guknak, mint a közérdeknek szerfelett  nagy 
kárára és hátrányára. 

A pár nap múlva megnyitó uj tanév 
beállta előtt melegen ajánljuk az érdekelt 
szülők figyelmébe,  hogy szívleljék meg a 
fentebb  elmondottakat s gyermekeiket a to-
vább képeztetés czéljából olyan iskolákba ad-
ják, melyek elmebeli tehetségeiknek, termé-
szetes hajlamaiknak és vonzódásuknak a leg-
inkább megfelelnek. 

Azokat a gyermekeket, kiket a gond-
viselés nagyobb észbeli tehetséggel ruházott 
fel  s kiknek a tanulás iránt kiváló hajlan-
dóságuk van, adják a tudományos pályákra 
előkészítő középiskolába, a többieket pedig, 
kiknek az ipari, kereskedői, vagy gazdálko-
dói téren kell jövőjüket megalapítani, adják 
a vármegyénkben is rendelkezésre álló pol-
gári és felső  népiskolákba, a mely helyeken 
a lét nehéz harczához szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket könnyebben tudják 
megszerezni, mint a középiskolákban s ezt 
annál is inkább tanácsoljuk, mert ezek az 
iskolák, mindazokra a kisebb hivatalnoki ál-
lásokra, melyekre a középiskola 4 alsó osz-
tálya, szintén képesitnek s még hozzá tehet-
jük azt is, hogy ha időközben kitűnnék 
valamely növendékről az, hogy a tudományos 
pályák iránt nagyobb hajlandósága van, 
akkor arm is mód és alkalom van, hogy 
csekély utánpótlással a növendék az említett 
iskolákból a középiskola megfelelő  osztályába 
átléphessen. 

A polgári iskolák és a felsőnépiskolák 
felállításával  ugy az állam, mint a vármegye 
nagy áldozatokat hozott a közönségnek. El-
jött az ideje, hogy ezen áldozatokat a kö-
zönség is kellőkép méltányolja s ezen isko-
lák benépesítése által nyújtson módot és al-
kalmat arra, hogy a polgári és felsőnépiskolák 
szép hivatásuknak szintén megfelelhessenek. 

Bs. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A mi gyógyít... 

— Irta: Vákár P. Arthur. — 
Az ég tiszta alkonya szflrkés  fényt  terít a 

Maros ezüst hullámaira. A csendes légkör némává 
'teszi a kigyódzó tolyam folyását,  oly nyugodtan, 
oly csendesen folydogál,  azt hinné az ember, hogy 
mély álmot alszik, vagy habpárnái közt tündérei 
álmát őrzi, hogy semmi, de semmi nyugalmatok 
meg ne zavarja. Tekervényes partja kiszögelései 
mellett is oly csendesen surrannak el hűvös habjai, 
mintha kímélnék a fövényt,  hogy valamikép med-
rébe ne szakadjon. Partja a tavasz pompájában 
díszlik s mindkét oldalát zöld pázsit szegélyezi. A 
part iái pedig felöltötték  lombkoronájukat és nincs 
egy szellőcske sem, mely megzavarná nyugalmukat. 
Imádott szülőföldem  pajzán folyója,  oly szép vagy 
csendes nyugalmadban, a szem bámulva nyngoszik 
fenséges  pompádon; ily alkonynál, ily szép tavaszi 
alkonynál gyönyörködni szépségeden oly jól esik a 
szívnek, édes érzés a kebelnek. 

k büs habok susogva mennek tovább. A fák 
lombjai némán vesztegelnek. Az ég milliárd lámpái 
tündéri fényt  veinek a víz sima tükrére. Minden 
nyugodt, nyugodt az ég, nyugodt a föld,  csak az 
évtizedes jegenyefák  között elterülő kis kastély 
terrasszáról hallatszik időnkint a heves lázban 
szenvedő lánykának, a falu  legjobb, legnemesebb 
szivfi  Erzsikéjének szivetrázó szaggatott beszéde... 

„Ah segítség I . . . Emberek segítsetek 1. . . 
A puskám, megyek a Mogyorósba Mariskához, ott 
van már Endre is. Haj, de szépen muzsikálnak 1 
Endre én velem tánczolj, ne mással. . . A vén Pana 
mérgezett virág-csokrot adott. . . . Meghalok az il-
latától. . . Emberek segítsetek ! . . . 4 tiszt a bo-
korból les rám. . . Elrabolnak 1 Endre, Endre jöjj! 
Ments meg 1 Édes apám ne hagyjon 1 . . . Elvisz-
nek 1 . . . " E pillanatban lépett Endre a beteg lány 

egykori jegyese a terrászra s az ágyhoz rohant, 
a melyben a majdnem végzetessé vált gaztettnek 
áldozata feküdt.  A lánykát, mely még pár héttel 
ezelőtt üdébb volt, mint a bimbajában iakadozó 
rózsa; most a betegség s a szerelem emésztő tüze 
s az az üldöző rém, hogy Endréje őt többé nem 
hiszi ártatlannak : az alvilág sápadt lakóival tette 
hasonlóvá. 

Endre alig pár órával ezelőtt tudta meg a 
valót, hogy a boszut esküdött Zárki Ferkó golyója, 
— kinek kedvese ugyan ennek a tisztnek esett 
áldozatává, de a Vicza ártatlanságát nem volt ki 
meg védje s ki é,> azért a halálba is keresett me-
nedéket, — még idejekorán találta a kéjenczet; most, 
hogy ártatlansága teljes tudatára jött, minek ellen-
kezőjét maga sem merte hiuni: százszor jobban sze-
rette a — talán pár óra múlva angyalokkal társalgó 
égi lánykát. Megragadá Erzsikéje kezeit, ajkaihoz 
emelé 4 fuldokolvamondá:  „Itt vagyok Erzsikém.u 

A beteg hosszasan az érkezőre tekintett és 
megszólalt: „Meg vagyok mentve! . . . Endre itt 
van 1" Kezét Endre kezéből kiragadá s Endre gaz-
dag fürtjeibe  mélyeszti ujjait. „Itt vagy! nem bo-
csátalak el többet!" 

Az öreg orvos megszólalt, a nehéz jelenete-
ket megszokott ember arczán a könnyek feltartóz-
tatlaunl folytak  alá: „Kérem imádkozzunk; ez a 
perez vagy a halálé vagy az életéi" 

A kezek összetevődtek, az öreg ajka megszólalt: 
„Hatalmas Isten, engedd, hogy gyenge beteg 
gyermeked meggyógyuljon 1 Oh könyörgünk hozzád 
jó Istenünk. A két leány, Erzsike két barátnője, 
fáradhatatlan  ápolója vele mondá az imát. Azután 
csend lett. 

Az orvos hirtelen az ágyhoz lépett s kezével 
inté, bogy ne mozduljon senki. Erzsike arczán 
egy édes mosoly jelent meg, folyton  mosolyogva meg-
nyíltak ajkaii „Endrém, Endrém meg vagy 1" Nagy 
szempillái folyton  lejebb csukódtak, végre egészen 
bezárultak. Az orvos a szívre helyezé fülét.  Né-
hány kétségbe esett perez telt el, mely örök élet-

nek tett9zett a terraszon lévőknek. Az orvos fel-
emelkedett : „Hála neked jó Isten! Nem hiába 
jó volt, meg is segítette él, meg van mentve, el-
aludt csendesen; a szerelem meggyógyitá csoda 
erejével!" Az orvos mindenkit eltávolított a ter-
raszról, csak Endre marad benn; ő fogoly  volt, 
az alvó beteg üstökénél fogva  tartá őt. 

A reggeli nap ragyogó fényét  hinté szét a 
fák  harmat lepte lombjaira s a kíváncsiságban ha-
tárt nem ismerő sugár félve  tekintgetett be a vad-
szőllővel befuttatott  terraszra. Két alvó ártatlan-
ságot látott. Erzsikének mosolyra nyílt pirosodni 
kezdő ajkán tán akkor is ez a két szó lebbent el: 
„Szeretlek Endrém!" 

A kis falu  lakói örömmel üdvözölték a reg-
gelt, hisz álmukban angyal jelentette mindnyájuk-
nak, bogy gyönyörűségük, a mindnyájoktól forrón 
szeretett angyal jóságú Erzsike jobban van. 

A déli harangszóra az alvó beteg felnyitá 
szemeit s amint meglátta ágya előtt térdeplő End-
réjét, mosolyogva szólt hozzá: „Eljöttél, ah, be 
boldog vagyok I . . . ." Erzsikém itt vagyok, hogy 
soha többé el ne váljak tőled ! „ . . . . 

„Dgy-e nem haragszol rám, mint leveledben 
irtad ? „ 

„Nem angyalom! ?" 
„Ugy-e nem hiszed többé, hogy én rossz 

vagyok ?" 
„Nem angyalom" 
Az orvos közbe lépett: „Erzsike nem szabad 

többet beszélnie!" 
„De Endrét néznem ngy-e szabad doktor ur ? " 

mosolyogva tekintett az öreg orvosra. Az orvos és 
a jelenlevők elmosolyodtak, ez volt első mosolyuk 
a beteg házánál. 

„Szabad, azt nem tiltom meg." 
A két szerelmas tekintete egybe forr,  a kéz 

a kézben — boldogok voltak. Erzsike szempillái 
ismét nehezedének; egy njabb álom jött, hogy az 
életet biztosítsa számára. 

A szerelem meggyógyitá csoda erejével I 
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Elmélkedés a székely szőttesekről*). 
Mindenek előtt köszönetet kell mondanom azon 

érdeklődősért, hogy megjelenésükkel engem meg 
tisztelni szíveskedtek; megjegyezvén, hogy habár 
szíves meghívásuknak engedtem; tőlem tudományos 
felolvasást  ne várjanak. Jelen előadásom tárgyát: 
a székely szőttesekről való elmélkedés képezi és 
azt óhajtom bebizonyítani, hogy a változott hazai 
viszonyaink közölt is a szőttesekkel, hogy a szé-
kely nép egyik jövedelmi forrását  képezzék, de 
mennyi sok mnnka és fáradság  kell ahhoz mig a 
kender kóróból székWy szőttes lesz, azt önök előtt 
nem kell magyaráznom. 

A székely szőttesek előállításának egyik alap 
feltétele  a „munkaszeretet" és ez a székely nép-
ben megvan. A régi időkben a székely szőttesek 
fedezték  a család ruházati szükségletét, most a 
változott viszonyok közt is a szőttesek kell, hogy 
képezzék a pénzszerzés becsületes módját. A csa-
ládot olcsóbb bólti árukkal is ruházhatjuk, de a 
székely szőtteseket, az eredeti különlegességet sze-
rető, nagyközönségnek drága pénzen eladhatjuk. 

Ne hagyjunk hanyatlásnak indulni egy olyan 
iparágat, mely az ősöknek kenyeret és állandó fog-
lalkozást adott, igaz, hogy most a vasutak és vil 
lantosok világában az egyesek kézi munkája, t 
társulással járó tömeges termeléssel nem versenyez' 
bet; de ne maradjon el a világtól; társuljunk, hogy 
egyetértő munkával több pénzre tegyünk szert mint 
eddig. Most a székely szőttesek országos hírnevét 
csak is tömeges termelés mellett menthetjük meg, 
ehhez pedig több község lakóinak együttes közre-
működése szükséges, önöktől függ  tisztelt hallga-
tóim, hogy: Alfáin,  Szárhegy, Ditró, Remete lakó-
sainak közreműködésével, oly nagy mennyiségű ken 
der előállítását vállalják el, mely egy kenderáz 
taté felállítását  lehetővé teszi, meit egy 20—25000 
frt  költséggel járó kenderáztató felállításához,  oly 
nagymennyiségű kender kívántatik, melyet egyes 
községek előállítani nem képesek. 

Hogy tehát egy kenderáztató és kender ki 
készítő vállalat kifizesse  magát, Gyergyó vidéké-
nek földbirtokosai  3—4000 hold területnek ken-
derrel való bevetésére kell, hogy kötelezzék magu-
kat; önként értetődvén, hogy ugyanazon földbe, 
mindig csak kendert termelni nem lehetvén, ennek 
a területnek felébe  termelt kender kell, hogy a 
kenderáztató évi szükségletét fedezze. 

A tömeges kendertermelés kötelezettségének 
elvállalása tnlajdonképen áldozattal nem is jár, 
mert a vállalkozó köteles a beszolgáltatandó ken-
der kóról készpénzzel űzetni s mivel a földmives, 
kendertermelésének árát a termesztett kender me-
nyiséghez képest azonnal megkapja, ezen kender 
beváltó vállalat létrehozatala önöknek érdekükben 
áll; miért is kérem, hogy midőn egy felszólítást 
küldök önöknek, hogy mindenki, körülményeihez 
képest, egy bizonyos mennyiségű kendertermelését 
vállalja el, ezen vállalatot pártolásba venni szíves-
kedjenek. 

A vállalat minden egyes kistermelővel szer-
ződésre nem léphet, ezért a községi elöljárók és 
jegyzőknek keli azon fáradtságot  magukra vál-
lalni, hogy mindenkitől megkérdjék, mekkora terü-
letet szánt kender termelésre, az elöljáróság kell 
hogy a termelőknek a magot kiossza; és az elöl-
járóság kell, hogy a vállalat pénzéből a kender-
kóró megfelelő  árát, termelőknek kifizesse. 

A szegedi kenderáztató a gróf  Csekonus ál-
tal ez évben termelt és itt általam bemutatott ken-
der árát métermázsánkint 3—4 forintjával  fizette 
és a kikészített kendert 44 foriutba  adta álfo-
nodának. 

Azt nem lehet mondani, hogy a boniutatotthoz 
hasonló szép kendert nem lehet Gyergyóban előállí-
tani, mert az 1885-iki kilüátás alkalmából Csik-
megye mutatta be a legszebb kendert. 

Igaz, hogy a kendertermeléssel még nem nyer-
tünk székely szőtteseket, de ha az egész termést 
kóróban eladjuk és lehetővé tettük, egy olyan ken-
deráztaló felállítását,  melynek évi termelése maga 
után vonja, egy fonógyár  felállításának  szükségét, 
ezzel közelebb jövünk egy lépéssel, egy fonógyár 
felállításához;  sőt közelebb jöttünk a székely szőt-
tesek szövéséhez és ezek elárásitására a kormány 
költségen Budapesten felállított  kereskedelmi mu-
zeum által, kész árukra adni szokott előlegekhez, 
vagyis közvetve ba el is adjuk a nyers kender 
kórót a kenderáztató vállalatnak; a fonoda  alap-
szabályiig kötelezhető arra, hogy a népnek 3—6 
hónapi hitelre adjon fonalat  és nem lozünk kény-
telenek külföldről  drága fonalat  készpénzben vá-
sárolni, hanem nép báziiparszerü munkájával; 
olyan kenyeret kap a kezébe, melyet szorgalma 
megérdemel. 

Kültüldi példák mutatják, hogy házi ipart csak 
ott lehet meghonosítani, a bol a fonó-  és szövőgyá-
rak foglalkoztatják  a népet. 

Ha oly nagy mennyiségű kendert termelhe-
tünk Gyergyóban, hogy ez első sorban egy kenderáz-
tató és kenderkikészitő vállalat szükségletét fe-
dezze, ha másodsorban ezen kender kikészítő vál-
lalat, oly jókat termelhet; hogy ezen termelés, 
egy fonó  és szövőgyár szükségletét fedezze,  vissza-
tér azon ohajtott állapot, hogy a kender kóróból 

*) Borszéky .Soma min. osztálytanácsos szubad 
előadása. 

mégis székely szőttes lesz; mert a fonó  és szövőgyá 
rak egész községeket foglalkoztatnak,  rendezett 
viszonyok között számba veszik, hogy kik kaptak 
fonalat;  számba tartják, hogy kik vannak hátrá-
lékban és ha szorgalmas a nép, a szövésből éppen 
ugy képes lesz megélni, mint a régi időkben. 

Sárospatakon alakult egy kendertermelő szö 
vetkezet, melynek tagja lehet, a ki egy hold föld 
területen kendert termelni kötelezi magát, ez képez 
egy üzletrészt; termelés nélkül tagsági jógot senki 
sem nverhet, de egy üzlet résznél kevesebbre vál 
lalkozni egy termelőnek sem lehet. A szövetkezet 
állandósítására minden üzletrész az első évi ter 
mésből 50 trtot vissz» hagy a szövetkezet pénztá 
iába és így alakíttatott a forgó  töke; ha az első 
év ilyen jövedelmet nem ád a hátrálék átvitetik 
más évre mig az 50 frt  összegyűl. 

Az üzletrészekből alakított tőke 30000 frt-
ban állapíttatott meg; melyből a kender okszerű 
áztatása, törése, kikészítése, finomítása  eszközöl-
tetett. Á tiszta nyeremény hová fordítása  iránt a 
közgyűlés határoz. 

A szövetkezeti tagok 2 láb magas és 6 hü-
velyk vastag kéve kóróért 2V> krt kapnak, 3x/2 
láb magas 6 hüvelyk vastag kévéért 4 krt, 47í 
láb magas 6 hüvelyk vastag kévéért 5 krt, Bl/z láb 
magas 6 hüvelyk vastag kévéért 6 krt. A közös 
hadsereg vitorla vászon szállítói: névszerint a 
„S a I z m a n n és t á r s a " Budapesten nádor-uteza 
20 szám alatti gyári czég, hogy minként fogja  a 
gyergyó kenderkóró métermázsáját fizetni,  akkor 
le»z megállapítható, li<t az itteni kendertermésböl 
minták lesznek bemutatva. 

Ezen vállalat által a Báró Bánffy  család top-
liczai hő forrásának  közelében felállítandó  kender 
áztató és kender kikés/ítőgyár azért terveztetik 
Topliczán, mivel a kender gyors és szakszerű kí-
áztatásához mintegy 18 hö foknyi  meleg viz ki 
vántatik, a Maros vize pedig őszkor midőn a 
kendert kiszedik már annyira lehűl, hogy itt szép 
kendert gyorsan kiáztatni nem lehet. 

A Bánffy  források  melletti Salzmann és társa-
féle  vállalat által tervezett fiókáztató  kenderkiké 
szitő gyár, a szegedi hasonlógyár mintájára csak 
úgynevezett félgyártmányt  vagy olyan finomított 
kender csomagokat fog  előállítani mely alkalmas 
arra, hogy bár mely fonógyár  azt átvegye. 

Az idő és az eredmény minősége, fog  a fe-
lett határozni, hogy a Bánffi-féle  kenderáztatóból 
kikerült és kikészített k»ndert a vállalkozók Sze-
gedre a vállalat főgyárába  szállítsák vagy Gyer-
gyóban egy fonógyár  létesüljön. 

Adja az Isten, hogy Gyergyóban nemcsak a 
fonógyár  hanem, egy szövőgyár és a budapesti 
kereskedelmi muzeumnak egy gyűjtő irodája is jöj-
jön létre, hogy a nép a gyárosoktól minél több 
munkát és a kereskedelmi muzeumtól, pedig szé-
kely szőttesekért, minél több pénzt kapjon. 

Ditró, 1898. augusztus 7-én. 
Borszéky  Soma. 

Egyetemi estély. 
A ,C'siki Laj)ok"-n"k f.  évi augusztus lió 10-én 

kiadott it'2. számálmn olvasom, liogy a csikmegyei egye-
temi ifjúság  által a csik-somlyói internátus alap javára 
l. Iló li-ún rendezett tánczmulutság ugy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben minden várakozást fölülmúlva,  fé-
nyesen sikerült. 

Jóleső megelégedéssel olvasom tisztelt —Y urnák 
a rendező bizottság talpraesettségéről elzengett elismerő 
és dicsérő rrportjút, a mit — bizonyára — sem oka, 
sem joga nincs senkinek kétségbe vonni, de nem 
hagyhatom szó nélkül a rendező bizottságbun csak „név-
leg'' szerepelt s — Y ur által idéző jel közt emiitett 
gyergyói egyetemi ifjúságról  — aránylag eléggé udva-
rias formában  — hangoztatott, do a méltányosságnak 
még csak a látszatát is nélkülöző vádjait. Sejtem, hogy 
azok a vádak nekünk, a budapesti kollúgáknuk szóla-
llak, hanem hát tisztelt — Y nr! a ki nem tud ara-
busul, az ne beszéljen arabusul, vagy ha tud is és beszél 
is arobusul, akkor legalább ne írjon s a nyilvánosság 
szine előtt ne vádaskodjék. 

Mi budapesti egyetemi hallgatók B ö j t h y Gá-
b o r barátomnak, a rendező bizottság derék elnökének 
egy -- még junius havában hozzám intézett privát leve-
leből sejtettük, hogy az idei egyetemi estélyt augusztus 
(i-án „fogjuk-1  megtartani. Csak sejthettük mondom, inert 
derék kollégáink, kik a „központban" a mulatság elő-
készületeiről intézkedtek, ugy látszik megfeledkeztek 
úrról, hog3' minket e dologrol határozottabb formában 
tudósítsanak. 

S bocsásson meg igen tisztelt „—Y" ur, do én 
szentül meg vagyok győződve arról, liogv mi gyergyóiak 
épen ugy szeretünk mulatni, mint akár lel-, akar az 
aicsiki egyetemi ifjak,  s ezt tényleg is be akartuk bizo-
nyítani, mert biztos tudomásom szerint magam ós buda-
pesti kollégáim köziil többen is részt akartunk venni : 
de hát hogyan, mikor ínég az estély megtartásának idei 
jéröl alkotott sejtelmünket is romba döntötte a „Csík-
Lapoknak-' a közel múltban kiadott egyik száma, mely 
egy Csik-Szeredában, augusztus hó li-áu este a „Csil-
lag" vendéglő nagytermeben tartandó hangversenyről 
adott hirt. 

Még csuk azt bátorkodom az estélyt rendező t. 
központi bizottságnak tudomására hozni, hogy várme-
gyénk távolabb eső helyeiről, mint pl. Borszék és Töl-
gyesről meghívott közönség augusztus G-án, t e h á t az 
e s t é 1 y n a p j á n kapta meg a csikmegyei egyetemi 
estély meghívóját. (í !) 

S tovább nem is feszegetem  ezt u dolgot. A betű 
öl . . . Igv tanitja a szentírás, s igazolja az elet . . . DB 
hát mi öl a betűben? — Az igazság . . . . Kit ? — A ki 
az igazságot megírja! 

Ezért nem feszegetem  a dolgot. Voila tou! — Ar-
ról azonbun biztosíthatom ugy urat, uiint minden-
kit, a kit érdekel, hogy a „békény-mellékiek"-nek eme 
— állítólag — tüntető távolmaradása koránt sem akar 
az „önálló berendezkedésnek" előhírnöke lenni, — tud-

tommal legalább nem; de attól a fel-  és aicsiki egye-
temi ifjúságtól,  mely ezúttal is fényesen  bebizonyította, 
hogy „dualizmus" nélkül is tud minden tekintetben ki-
válóan sikerült mulatságot rendezni, _ tehát teljes mér-
tékben egvesiti magában az összes társadalmi formali-
tásokat, méltán elvarliatnók, hogy — ha nem is az ön-
zetlen barátság — de legalább a kollegialitás kedvéért, 
egy kissé több figyelemben  részesítse a kollégákat, ugy 
is mint rendező bizottsági tagokat. 

Klasszikus kor klasszikus eszmékkel, lovagias kor 
lovagias eszmékkel kellett ahoz, hogy a térbeli távolság 
ne csökkentse a kollegiális vonzalmat s hogy a barátság 
erény legyen, melyet istenek oltalmaznak. 

Dániel Ixlrnn. 

Válasz Dániel István kollégának. 
Tisztelt Barátom! 

Jelen számban közölt czikkedet, — mely felelet 
„Y" ur hasonnevű czikkérc — s luely minket — mint 
rendezőket érint, — nem hagyhatom minden megjegyzés 
nélkül. Rosszul vagy értesülve a gyergyói kollégák meg-
hívásáról, ha minket figyelmetlenséggel  vádolsz velük 
szemben, mert tényekkel bizonyíthatom, hogy Laurenczy 
urnák 50 drb megíiivó lett elküldve 2 héttel az Estély 
napja előtt; ebből ugy hiszem minden egyes rendező-
nek juthatott volna egy-egy s ha mégis nem volt elég, 
szíveskedett volna kérni, joga is — miután rendező 
volt — ideje is lett volna rá. Még egyedül neked le-
hetne okod panaszra, ha veled szemben is a körülmé-
nyek nem szólnának mellettem. meghívódat ugyanis 
budapesti lakásodra küldöttem, mivel nem értesítettél 
onnani eltávozásodról s igy egyszerűen ezért nem kap-
hattad meg azt a kellő időben. 

Második mentségteket a hangversenyt illetőleg, 
— bárha ez, — az „Estély" már szétküldött meghívóival 
szemben, mintán ez utóbbinak elmaradása a hangverseny 
közlésével egyidejűleg nem jeleztetett s igy gyenge 
mentségül szolgálhat — elfogadjuk.  Légy azonban meg-
győződve t. barátom, hogy „Y" urnák halvány foţralmu 
sem volt initiativatokroí, sem pedig planumaitokról, 
melyeket budapesti gyűléseteken tárgyaltatok ; neki csak 
egyszerűen az tűnt fel,  hogy a gyergyói rendezőség sem 
egyenkint, sem egyetemlegesen nem szerencséltetett min-
ket megjelenésével. S sajnálattal osztom ón is ezen 
észrevételt, mert jelen évfolyamban  éppen ón voltain 
az, a ki mintegy feladatommá  tettem titeket gyergyói 
kollégákat megnyerni és bevonni az Estély renuezésebe 
s ez által is melegebbé és testvériesebbé tenni ama nem 
testvéri viszonyt, mely köztünk a multakban volt. Igye-
keztünk kedvetekbe járni s ha az „Unió" még sem si-
kerűit, annak nem annyira mi vagyunk az okai, mint 
inkább ti, hajszál hasogató okoskodásaitokkal. Az őszinte 
barátság és jóindulat megvolt és megvan a mi keblünk-
ben is irántatok — erről meglehettetek győződve — s 
ha ti valóban klasszikusan és lovagiasan gondolkoztatok 
volna velünk szemben, akkor bizonyára nem vártok 
czereinonialis meghívást s a térbeli nagy távolság sem 
lett volna akadály megjelenésetekben. Egyébiránt el-
vártuk volna Laurenczy rendező társunktól, hogy meleg 
ígéretéhez képest ugy a gyergyószentmiklósiakat, mint 
a körülötte lakókat ertesiti, sőt kapaczitálni fogja  a kül-
dött meghívókkal, szóval, hogy egy kis lelkesedést, pro-
pagandát csinál; mert mi itt a központban el is voltunk 
foglalva,  de meg nem is vagyunk nagyon ismerősök az 
ottani viszonyokkal. De semmi mozgalmat, érdeklődést 
nem láttunk, sőt még távolmaradásukról sem tartottak 
érdemesnek minket értesíteni. Te legalább loyalisan gon-
dolkoztál c tekintetben, táviratban jelezve akadályozta-
tásodat, melyért e téren is köszönetet mondok. 

Ne méltatlankodjatok és ne vádoljatok tehát min-
ket figyelmetlenséggel,  mert ezek után talán nekünk 
lehetne inkább okunk a panaszra ; s most miután nem 
szeretnék tovább polemizálni, részemről befejezem  ezt 
az ügyet. 

Üdvözöl: Beöthy Gábor. 

T 4 J Í V G Y.*) 
1. A Csik-Somlyoi róm. kath.tanítóképző intézet-

ben püspök ur, 6 méltóságának f.  évi aug. 2 án 
3258 sz. a. kelt magas leirata erejénól fogva  IV.-ik 
évfolyam  megnyittatván, midőn e nagyfontosságú  nj 
iutézkedést köztudomásra adom, értesítem a szülőket 
és a tanítóképző III-ik évfolyamát  végzett tanitó-
uövendékeket, hogy mint rendes növendékek köte-
lesek szeptember 1-én a IV. évfolyamra  beiratkozni 
és azt szabályszerűen végezni. Ebből kifolyólag  senki 
segéd- vagy gyakorló tanítói állást el nem foglalhat 
a IV évfolyam  elvégzése és az oklevél megszerzése 
előtt. 2. Hasonlóképen köztudomásra adom azt is, 
hogy a csik-somlyói róm. kath. elemi iskola főtanha-
tóaágilag f.  é. aug. 4-én 3310 sz. jleirat szerint a 
tanitóképzó-iutézet minta- vagy gyakorlóiskolájává 
nyilváníttatván és a tanítóképző-intézet igazgatósága 
alá rendeltetvén, a szabályszerűen beiratások a ta-
nitóképzó-intézet igazgatóságánál fognak  lenni szep-
tember 1. 2. 3-án. A gyakorló iskolába felvétel  vé-
gett' jelenkező vidékiek 3 frt,  a helybeliek 2 frt, 
tandijt kötelesek fizetni  előre. 3. Egyúttal felszólítom 
mindazon növendékeket, kik a tanítóképző I. és II-ik 
osztályába magukat felvétetni  kivánja kivétel nélkül 
ezen szándékukat sürgősen hozzák az igazgatóság 
tudomására, hogy kellő időben gondoskodhassék az 
igazgatóság a megfelelő  elszállásolásról. 

Csik-Somlyón, 1898. augusztus 19-én. 
Karácsony  József, 

tanitóképző-int. igazgató. 
I s k o l a i é r t e s í t é s . A székelyudvarhelyi 

kir. állami főreáliskolában  a következő iskolai évre 
a beiratások folyó  évi szeptember 1, 2, 3 napjain 
tartatnak, naponta délelőtt 9—12 óráig. A főreális-
kola első osztályába olyan tanulók vétettek fel,  a 
kik életök 9-ik évét betöltötték s bizonyitványnyal 
igazolják, hogy a népiskola negyedik osztályát jó 
eredménynyel végezték, vagy hasonló előképzettség-
gel bírnak, s ezt felvételi  vizsgán igazolják. A fel-
vételre a tanuló atyja, anyja, gyámja, esetleg azok-
nak külön megbízottja kíséretében tartozik megjelenni 
az igazgatóságnál. A beiratáahoz szükségesjokmányok: 

*) Vidéki valamennyi laptársainkat kérjttk, hogy 
ezen közérdekű tanügyi közleményt lapjukba átvenni 
szíveskedjenek. 
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iskolai bizonyítvány, keresztlevél, ujraoltási bizonyít-
vány. A beiratáskor fizetendő  dijak: 2 frt  beiratási 
dij : 1 frt  könyvtár dij ; 80 kr. értesítő dij. Ezeken 
kivül az ágostai b, vallásnak és izraeliták vallás ta-
nítási dijt is tartoznak fizetni.  Az évi tandij 18 frt, 
mely negyedrészekben is fizethető.  Jó elűmoneulii 
s magaviseletű tanuló, kiknek szülői vagyentahu-
ságukat kellően igazolni tudják, tandijme"nt£>séirot 
kaphatnak. Az igazgatósághoz czimzett s legújabb 
keletű szegénységi bizonyitványnyal felszerelt  folya-
modványuk a beiratáskor nyújtandók be. Az intézettel 
kapcsolatos internátusba való felvételre  vonatkozólag 
tájékoztatással készséggel szolgál az igazgatóság. Az 
internátus konyhájáról 20 olyan székely származású 
tanuló kaphat jó ebédet, kik a városon magán ház-
nál laknak. Ezért az ebédért évi 20 forintot  kell fizetni. 
Az igazgatóság még a 20 forint  fizetését  is elenged 
heti 10 tanulónak, ha előmenetele s magaviseletével 
kiérdemli. E kedvezményre,' mely egy magában is 
a taiiulhatást nagyban elősegíti, különösen felhívja 
az igazgatóság a székely községek t. elöljáróságának, 
az iskolaszékek s az igen t tanító uraknak a figyel-
mét s kéri, hogy azokat a szülőket, kiknek jóra me-
nendő gyermekeik vannak, e kedvezményekre figyel-
meztetni s a tanításra buzdítani szíveskedjenek. A 
felvételi,  valamint a javitó vizsgálatok a beiratási 
napokon, a délutáni órákban 3 — O-ig tartatnak meg. 
Bármely iráuyban felvilágosítást  készséggel ad az 
igazgatóság. 

HÜl iÖNFÉLÉK. 
— Király születés napja . Felséges kirá-

lyunknak e hó 18-án letelt 68ik születési évfordu-
lóját a nemzet országszerte ismét kegyelettel ülte 
meg. Bár a nap leginkább nz állami tisztviselők ün-
nepe szokott lenni, még is a mikor () felsége  sze-
mélyéről van szó, a ki már 31 éve yiseli fején  szent 
István koronáját és szakadatlan munkával, gonddal 
és aggodalommal járó nehéz feladatát  népei boldo-
gitására alkotmányos uton törekedik megoldani, há-
lás szívvel ünnepel a nemzet egész complexuina. 
— Városunk is az alkalommal kegyelettel rótta 
le tiszteletének adóját a felséges  ur iránt, 17-én este 
valamennyi középület és a magánlakások kevés ki-
vétellel fényesen  kivilágítottak s a megyeház előtti 
téren mozsárdurragások jelezték a nevezetes évfor-
duló napját. Másnap az összes hatóságok testületileg 
vonultak elsőbben a helybeli róm. katli. templomba 
hálaadó isteni tiszteletre, hol Török Ferencz segéd-
lelkész tartotta a szent misét, később pedig az ev. 
ref.  imaházba, hol Bitay Béla lelkész mondott O fel-
ségeért imát. — C s i k-S o m 1 y ó n is 17-én este 
az intézetek, tanárok, hivatalnokok s más intelligens 
lakósok ablakai díszesen voltak kivilágítva. 

— Szent I s tván napja. Ősi szent királyunk 
emlékét áhítattal ünnepelte a magyar nemzet min-
den hü fia  e hó 20-án. Budapest ez évben is zarán-
doklás színhelye volt, hol a szent jobbot sokan szok-
ták e napon megszemlélni. Az ország némely ka-
tholikus hitközsége védszentjét tisztelvén a megdicső-
ült nagykirályban, ilyen helyeken a nnp külünös 
jelentőséget kölosönöz a hívőknek. Vármegyénkben 
Szentmihály-Ajnád és Szentkirály községek voltak 
búcsújárás színhelyei. Az utóbbi népes községben 
nagy számú buosus sereglett össze a vidékről, hol 
az ünnepélyes isteni tiszteletet Búzás Mihály kerü-
leti íőeBperes-kanonok végezte, alkalmi szent beszédet 
pedig Csató Ferenoz osik-szentléleki lelkész tartott 
eszmékben gazdag tartalommal. 

— Esküvő. Landséry Dr. Oláh Gusztáv, a 
budapest-angyalföldi  állami elmegyógyintézet igaz-
gatója, a mai napon vozeti oltárhoz Csík-Somlyón 
Fodor Róza kisasszonyt, néhai csikcsekefalvi  Fodor 
Ignácz földbirtokos  és ügyvéd s neje, szül. kászon-
jakabfalvi  László Anna leányát. Az esküvőt szűk 
családi körben tartják meg, s azután a fiatal  pár 
hosszabb külföldi  ntra indul. 

Törvényhatósági közgyűlés. A megyei 
törvényhatóság agnsztas havi szokásos közgyűlé-
sét e hó végén vagyis 30-án tartja meg, mely iránt 
az ösztöndijak és segélypénzek végleges megálla-
pítása miatt igen sokan érdeklődnek. 

— Tiszti estély. A helybeli honvéd és csen-
dőr tisztikar a .Csillag" vendéglő nagytermében folyó 
évi szeptember hó 10-én este 8 órakor kezdődő 
tiszti estélyt rendez. 

— Alapszabály megerősités. A vallás 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter nr folyó  évi 
jolios hó 28-án 46798. szám alatt a csikmegyei ál-
talános Tanitó egyesület alapszabályait jóváhagyta. 

— A papi szt. gyakorlatok folytatása. 
A második papi szent gyakorlatok tegnap vették kez-
detüket Gyulafehérvárt  a püspöki székhelyen, hol 
azon lelkészek és segédlelkészek jöttek össze, kik 
a csik-Bomlyói gyakorlaton részt nem vettek. Csik-
megyéből Banca János nagyboldogasszonyi plébános 
utazott el 20-án Gyulafehérvárra  a jelzett czélból. 

— Helyreigazítás. K e l e m e n Elek gyér-
gyó-szentmiklósi lakós f.  évi jnlins hó 26-án nem 
Hozó A n n a , hanem Hozó M a r i s k a kisasz-
szonyt vezette oltárhoz. Tudósítónk a keresztne-
veket felcserélte,  a mit most helyreigazitank. 

— A csiksomlyói internátust segélyalap 
javára a csiki lelkes egyetemhallgató urak 105 frt. 
66 krt adományoztak. Midőn ezen az 1898-dik évi 
csiki egyetem hallgatók czimen az iskolák pénzalap-
jánál kiilöu alap gyanánt kezelendő összegről a nyil-
vánosság előtt is elszámolok, fogadják  a nemea keblű 
adományozók hazafias  áldozatkészségükért az inté-
zett linlás köszönetét. B á n d i Vazul főgymu.  és in-
ternátus igazgató. 

— Müfaragó  székely ifju.  A . brassói ál-
lami szakiskola inüfaragászati  osztályában Kupcsay 
János tnuár vezetése mellett most készült el a leg-
tisztább karrarai márványból báró Dániel Ernő ke-
resk. miniszter életnagyságú mellszobra. Készítője : 
az iskolának egyik most végzett szorgalmas növen-
déke : Kolumbán Ferencz gyergyó-szentmíklósi ifju 
ki ritka tehetségénél fogva  a művészetnek ezen a 
terén szép BÍkereket érhetne el kellő támogatás 
mellett. 

— Székely telepítések. Darányi Ignácz 
földmivelási  miniszter a székelyeknek az állami bir-
tokokon való telepítése érdekében nemzeti és köz-
gazdasági szempontból egyaránt nagy horderejű ak-
cziót indított meg, mely kétség kivül különösen a 
székelység körébpn helyesléssel fog  találkozni. Ez 
időszerint ugyanis Nagy Sár más kolozsmegyei, 
M a g y a r-N e m e g y e Besztercze-Naszódmegyei és 
Vize Szulnokdobokamegyei községekbe több száz 
székely csAládot akar letelepíteni. A telepesek egyen-
kint 20 hoM földet  kapnak, mit igen kedvező fel-
tételek mellett 50 év alatt válthatnak meg. A mi-
niszter megbízásából Keibán János gazdasági fel-
ügyelő a napokban Marosvásárhelyt időzött, a hon-
nan nagyobb körútra indult a székely vármegyékbe. 
A megélhetés gondjaival küzködő és munka ked-
velő igen sok székely család érdeke megköve-
telné, hogy a megindított nemes irányú akc/.ió me-
gyénk területén is megindittassék, bár előre is tud-
ni véljük, hogy népünknek a silány röghöz és tűz-
helyéhez való csökönyös ragaszkodása kevés ered-
ménnyel kecsegtet. 

— Ünneprontók meglincselése. Hogy 
mily nagyjelentőséget tulajdonit népiink Szent István 
emlék ünnepéuek azt eléggé illusztrálja az az eset, 
a mi hir szerint Szent István napján Csik Sztgyör-
gyön előadta magát. A nevezett nap három mind-
szenti atynti a havasról szénát szállitván haza, mi-
dőn Szeutgyörgy község közé beértek egyik székely 
asszony hangos szidalmakkal támadott az ünnepron-
tokra, bogy nem szégyelik a nemzet nagy ünnepét 
szolgai munkákkal megszentségteleníteni. Az atyafiak 
az nsszonynak durván felöltek,  süt még meg is fe-
nyegették, mit hallva néhány férfi,  a széna vivők 
után iramodtak s egyiküket a szekérről leütve erős-
Ben helyben hagyták, a másikat pedig fejszével  szájba 
vágva csúnyán eléktelenítették. 

— Székely müasztalos. Münchenből a 
„Fremdenblatt" szerkesztőjétől a következő levelet 
kaptuk: D o m o n k o s Jenő székely fiu,  ki a 
Gr i mus-féle  asztalos műhelyben dolgozik, köze-
lebbről olyan tanújelét adta kiváló tehetségének 
és munkájában való művészetének, mely érdemes 
arra, hogy odahaza, a hol a fiatal  embert ismerik 
szintén tudomásul vegyék. Egy előkelő szálloda 
tulajdonosa szállodjának uj berendezésére pályáza-
tot irt ki. Miután az elkészítendő munkák ára te-
kintélyes összeget tett ki, annak elnyerésére 35-öu 
pályáztak. E?ek közül Do in on k o s Jenőnek ter-
vei és rajzai voltak a legjobbak s a munkálatot 
az a czég nyerte meg, melynek ő az üzletvezetője. 
Az elkészített munkák oly nagy feltűnést  keltet-
tek, hogy nem győzik eléggé bámulni a fiatal  em-
ber munkaképességét. D o m o n k o s Jenő, ki it-
teni tartózkodása alatt nagy szorgalommal hasz-
nálta fel  a rendelkezésére álló időt, tanulmányai-
nak befejezése  után szülőföldjén  szándékozik lete-
lepedni. A fiatal  jnüiparos hazájában bizonyára 
olyan müveket fog  pródukálni, hogy nem lesz 
szükség arra, hogy a megrendelők külföldön  sze-
rezzék be bútoraikat. D o m o n k o s Jenő munká-
jában valódi művész, ki hazájának a műipar terén 
dicsőséget fog  szerezui. — Igy szól a német szer 
kesztő magyarul irt levele. Mi ugyan Domon-
k o s Jenőt nem ismerjük, de azért legőszintébben 
gratulálunk neki s ezt annál szívesebben tesszük, 
mert benne egy oly székely ifjút  ismerünk fel,  ki 
az iparos szerszámaival is elismerést tud szerezni 
a székely névnek. 

— A gyergyóditró állami polgári is-
kolában a beiratások szept. 1-től 6-ig tartanak. 
Az idén a IV. osztály megnyílik. A tantestület 
teljes, mert Hrabecz Nándor akadémiai képíró, oki. 
tanár kineveztetett rajztanárnak. Azon magántanu-
lók, kik az V. és VI. osztályra nyertek magán-
vizsgálati engedélyt e hó 31 én, a többiek szept. 
1-én jelentkezzenek az igazgatóságnál. 

— A veszettség gyógyítója meghalt . 
Ferenozi Ferencz ajnádi lakos volt az, a ki állító-
lag a veszettség gyógyításának titkát Csikban kizá-
rólagosan birta. Hogy voltaképen mennyi komoly 
alapja volt a tudományának, azt mondják meg az 
ahoz értők. Tény az, hogy a veszettségben gyanús, 
avagy már fertőzött  állatok és emberek meggyógyu-
lása iránt mindig nagy határozottsággal vállalt ke-
zességet. Tény továbbá az is, bogy a gyógykezelt 
személyek és állatokon, tudtunkkal, soha sem ütött 

ki valamelyes veszélyes betegség. Mindazon által több-
ször ült tömleozet a kuruzslás ozime alatt, de az 
még sem riasztotta vissza attól, hogy adandó alka-
lommal újra kezdje a veszettség gyógyítását. Most 
azonban a „legfelsőbb"  bíróság rendeletére végkép 
beszüntette misztikus művészetét, s festékes  csomag-
jait és fiaskóit  itt hagyva, e hó 16-án elköltözött 
oda. a hol hire sincs a kuruzslás üldözésére delegált 
hatóságnak. Hogy aztán fontos  .tudományának" 
maradt-e örököse, azt nem lehet tudni. 

— Ügyvédi i rodám f.  évi szeptember 
l-étől a Vinoze-féle  házba (a vármegyei alispán 
ur lakása szomszédságában, a csikmindszent ut szá-
dánál) teszem át, miről t. ügyfeleimet  és a t. jog-
kereső közönséget tisztelettel értesittem. Bárt ha 
Ignácz, ügyvéd. 

— Gyergyó-Szárhegyi .Mezővész-czifra. 
havasban a nyár folyamán  is a medvék több mint 
10 gazdának marháiban letemes kárt okoztak. Több-
szöri keresés és fáradozás  után mégis sikerült hollói 
Csibi Rebendics Ferencz és Both János felfogadott 
pásztoroknak f.  hó 12-éu egy óriás maczkót elejteni 
és községünkbe szállitani, mely megmérlegelve 235 
kló nehézségű és 2 méter 60 cm hosszúságú volt. 
A község a bátor vadászokat 20 frt  jutalomban ré-
szesítette. 

— Pályázat t áv í rda és posta segéd-
tiszti tanfolyamra.  A posta éa távirdánál keze-
lési szolgálatra alkalmazandó és a Xl-ik fizetési  osz-
tályban 500 frt  tói 700 frtig  emelkedő évi fizetéssel, 
továbbá az 1893 évi IV. t.-cz. által megállapított 
lakpénzilletményekkel javadalmazott posta és távírda 
segédtisztek kiképzésére, folyó  év szeptember bó 
15-étól kezdve, 6 hónapra terjedő gyakorlati tan-
folyamokat  nyitok a következő posta és távirdahi-
vataloknál: Váezott, Sátoralja-Ujhelyen, Brassóban, 
Maros-Vásárhelyen, Aradon és Debrezenbeu; s még 
más városokban. Ezen tanfolyamokra  hallgatókul 
felvétetnek:  a.) első sorban az 1873 évi II. t.-cz. 
5-ik §-a értelmében kisebb hivatalnoki alkalmztatásra 
igényjogosultsággal biró igazolváuyos katonai al-
tisztek; b.) a postamesteri vagy kiadói minőségben 
szolgáló oly férfiak,  a kik a gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola negyedik osztályát, a vagy 
ezekkel egyenrangú más iskolák megfelelő  osztályait 
sikerrel elvégezték; c) ugyanezen iskolai előképzett-
ségekkel biró éa 18-ik élet évüket meghaladott más 
jérfiak,  végül ha ily pályázók kellő számmal nem 
jelentkeznek, d) u fenti  iskola előképzettséggel ren-
delkező 16-ik élet évüket betöltött ifjak  is. A fe-
vételre megkívántatik továbbá annak igazolása, hogy 
folyamodó,  1) a 35-élet évéket még nem haladta 
tul, 2) magyar állampolgár, 3) a magyar nyelvet 
szóban és nyelvben tökéletesen birja, 4) fedhetet-
len előéletű, 6) a posta és távirdai szolgálatra tes-
tileg is teljesen alkalmas, mely utóbbi körülmény 
közhatósági orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. A tan-
folyamok  hallgatói beiratási és tandij fejében  tis 
forintot  kötelesek fizetni,  s ezen dij lefizetése  alól 
csak az igazolványos katonai altisztek mentetnek 
fel.  A kik ezen tanfolyamokba  belépni óhajtanak, sa-
játkezűiig irt, születési, orvosi, erkölosi és iskolai 
bizonyítványokkal felszerelt  kérvényüket, folyó  év 
augusztus hó 31-ig, a tanfolyam  helyére nézve ille-
tékes posta és távirda igazgatósághoz nyújtsák be. 

— Becsületsértés versben. Mulatságos 
ügyet tárgyalt a budapesti büntető járásbíróság a 
napokban. A panaszos egy lipótvárosi gazdag házi 
ur volt; a vádlott pedig ennek házmestere. A pa-
naszra okot a házmester féltékenysége  szolgáltatott, 
a ki nem tudta házi nrának megbocsátani azt, hogy 
az öreg nr az Ő feleségének  ifju  tűzzel udvarról, 
s mikor a menyecske erről férjének  panaszkodott, 
s megmondotta, bogy a házi nr neki szerelmi aján-
latokat tesz, a házmester ugy állott boszut, hogy 
a következő verset faragta  s kézbesítette a gaz-
dája feleségének. 

Tekintetes uram megkövetem szépen, 
Ne kerülgesse kend az én feleségem. 
Fiatal az asszony, hogy szép azt is tudom, 
De a nagv szarvakat fülemhez  nem dugom. 
Panaszkodik Kata reggel ugy, mint este, 
Hogy ön nyalja-falja  akár egy vén kecske, 
ígér neki ékszert, fülbevalót,  ruhát, 
Hogy az ur kedvéért csalja meg az urát. 
Hagyja On békében azt az áldott asszonyt, 
Mert aztán nem nézek én sem többé hasznot, 
Hogy ön házigazdám, azzal sem törődöm, 
Hauem az öklömet orrához dörgölöm. 
S lia jól helybeu hagyom, csak ön lesz a hibás, 
Mert a házmester is olyan ember, mint más." 

A vádolt házi nr, hogy nejét megnyugtassa 
a házmesteri párt nyomban elkergette s azon kivU 
följelentést  tett a féltékeny  ember ellen, kit a já-
rásbíróság a versben elkövetett becsületsértésért 
4 napi fogságra  átváltoztatható 20 frt  pénz bün-
tetésre itélt, mi ellen a szegény megcsalt házmester 
felebbezett. 

— 2 leányka, polgári leányiskolái nö-
vendékek, ellátás és gondozásra elfogad-
ta tnak a tanidőre. Hol? Megmondja a kiadó-
hivatal. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ TA LAPTULAJDOHOS: 
OYÖBGTJAKAB MÁRTON. 
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K Ö Z Ö N S É G K Ö B É B Ö L * . ) 
CBikósok Csikban. 

Mindig kellemetlenül érint engem, mikor ezen 
utálatos ügyről olvasok s még annál kellemetlenebb 
rám nézve, hogy folytatólagosan  kell e tárgyban 
a nyilvánosság előtt egy általam jól ismert falus 
felemmel  s még a mellett kitűnő barátommal dis-
kurálnom. Â lóleveleknek 16 frt  50 kr értékben 
való elárusitását lehet embertelen kegyetlenségnek 
tartani, de hogy azt a czigány a rákosi csendőr 
őrsvezető s még mások előtt is nyíltan kimondotta, 
kedves barátom szép okoskodásaival, elsimítani nem 
lehet. Nem akarom senkinek jó hírnevét elhomá-
lyosítani, még ha tehetném is. Ne igen szökdössek 
a vér kedves barátom arczába oly hevesen. Tudja 
meg, hogy a megismert igazsággal szemben ha 
szökdösni kezd a gödörben szedi össze magát. Nem 
beszélt senki arról, hogy Szentmihály község la-
kóssága ökrös tolvaj: ezt csak maga mondja ked-
ves. Ne terjeszkedjék ki se a községre se a község 
lakosságára. Egyesek hibájáért a községet é° annak 
lakosságát senki felelősségre  nem kívánja tenni. Nem 
jó oly nagyon feszülni,  úgyis látszik, hogy ön, ked-
ves csak » figyelmet  akarja mis felé  irányítani. 
Én is ugy tndom, hogy a vármegyében becsületesebb 
nép egy községben sem lakik,mint nálunk :csak tudja 
kedves, a nép erkölcsiségét őrizni kell, a mit ugy 
lehet tenni, hogy senkinek gonoszságát nem pár-
toljuk. Maga lelkem egy cseppet sem volt felhá-
borodva, csak állította. Hogy én kivagyok, azt ma-
gok ketten-hárman jól tudják. En is ismerem ma-
gokat mi mindennap látjnk egymást, csak oda kHI 
hatnunk, bogy szűnjenek meg őrökre egyesek szén-
gyenletes mánipuláczióikkal hason eljárásokat jö 
vőben tisztes községünk népe gyalázatára megis-
mételni ; azért az ügyet éles figyelem  alatt tartom 
s még annyit tudtam meg róla, hogy a korcsmán 
folyik  az oktatás arról, hogy a czigányt alku utján, 
oda kell terelni, hogy ő a kisbíró 12 éves fiátöl  vette 
meg a lóleveleket. Persze a czigánynak nagy ígé-
retekkel nem maradnak adósok az árusok. Ha nem 
szűnik kedves, bát még jövőben is uj felvilágosí-
tásokkal fogok  szolgálni. Hiszen tudom édesem, 
hogy erről az ügyről a legelső birlapi közlemény 
is az ön fejéből  szökött ki. 

*) £ rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal Szer». 

Sz. 2287—1898. tkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a remetei 
id. Mélik István végrehajtatónak várhegyi Gáften 
Péter végrehajtást szenvedő ellenni 100 frt  tőke-
követelés és járuléka iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék a gyergyósztmiklósi 
kir. járásbíróság területén lévő várhegy község ha-
tárán fekvő  a várhegyalyi 17 sz. tjkvben foglalt 
83—86 hrsz. alatti 494 frt,  991, 1Ó36 hrsz. alatti 
18 frt,  1804 hrsz. alatti 7 frt  becséi tékü egész 
ingatlanokra az árverést a fennebb  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fen-
nebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi október 
hó 26-ik napján d. e. 9 órakor Várhegy 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-C7. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi febr.  bó 
25-ik napján. 

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

kir. aljbiró. 
Sz. 9509 - 1898. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóság-áriái nyug-

díjazás folytán  üresedésbe jött 896 frt  fize-
téssel, 200 frt  lakpénzzel és 128 frt  ideig-
lenes pótjavadalmazással ellátott tiszti főorvosi 
állásra pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, miszerint az 1883. évii. 
t.-czikk értelmében, eddigi szolgálatukról 
tanúskodó bizonylatokkal is felszerelt  kérel-
müket hozzám legkésőbb folyó  évi aug l lSZ-
tUS 31-kéig hozzám annál bizonyosabban 
nyújtsák be, minthogy a később beérkezett 
folyamodványok  figyelmen  kivül hagyatnak. 

Csik-Szereda, 1898. julius 31-én. 
Becze Antal, 

2 — a alispán. 

Hirdetmény. 
A csik-szentimrei Kővlcsbánya, mely a leg 

jobb minőségű kavicsot tiszta homokkal tartalmazza, 
és az ezt az államvasutt esttel összekötő 2000 
méter hosszú iparvasuttal (vágánynyal) és 10 darab 
vasbuktatóval 5 évre haszonbérbe adatik; esetleg 
az iparvasut és vaskocsik örök áron is eladatnak. 

Értekezhetni szóval és írásban S á n d o r 
G e r g e l y tulajdonossal Csik-Szentimrén. 

Sándor Gergely, 
2 _ 3 birtokos 

Szám 2234—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Tölgyes és Holló csoportosított kis községek-

ben elhalálozás folytán  üresedésbe jött körjegyzői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazokat, kik ezen 600 frt  évi fizetéssel  és a 
magán munkákért szabályrendeletileg megszabott 
dijak szedhetésével javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy eziránti kellően felszerelt  kérvényü-
ket hozzám folyó  évi s zep tember hó l-ig 
aunál biztosabban benyújtani ne mulaszszák el, mi-
vel később beérkező pályázati kérvények nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

A megválasztandó körjegyző ugy is mint 
gy.-tölgyesi adószedő köteles 2000 frt  ovadékot 
azonnal letenni és pedig készpénzben, értékpapír-
ban vagy ingatlanra jelzálogilag bekebelezve. 

A választás a körjegyzőség székhelyén Gyer-
gyó-Tölgyesen folyó  évi szeptember hó 2-án fog 
eszközöltetni. 

Gyergyó-Tölgyesen, 1898. évi augusztus 8-án 
Lázár János, 

'2—3 főszolgabíró. 

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

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
A r a e z r e n k i n t 9 frt. 

10,000 darab vételnél szrsnkim 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-
sen Balázs Bóniám birtokossal Csik-

Szentkirályon. 

Sz. 908—898. tlkkvi. 

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

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Deésen székelő 
„Somcsána hitelintézet részvénytársaság" végre-
hajtatónak Bocskor Kálmán végrehajtást szenvedő 
elleni 110 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében csik-szeredai kir. törvényszék te-
rületén lévő, Csik-Szépviz és Csik-Szentmiklós köz-
ségek határán fekvő,  alább megjelölt ingatlanokból 
nemcsak végrehajtást szenvedő járulékára, hanem 
az 1881. évi LX. t.-cz. 156. •§. a) pontja alapján 
a társtulajdonos Bocskor Béla részesedésére is, 
tehát az egész ingatlanokra és pedig 1. a csik-
szépvizi 2374. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  1 rsz. 
5506. hrsz. szántóra 10 frt,  3. rsz. 6663/j. hrsz. 

szántóra 1 frt,  3. rsz. 7277/,. hrsz. szántóra 13 
frt.  2. Az odavaló 239. sz. tjkvben A f  alatt fog-
lalt 2. rsz. 4855/,. hrsz. kaszálóra 20 frt.  3. A 
csik-szentmiklósi I. rész 6 sz. tjkvben A + alatt 
toglalt 1 rsz. 6. hrsz. kertre 69 frt,  2. rsz. 82. 
hrsz. kertre 18 frt,  3. rsz. 269. hrsz. kertre 13 
frt,  4. rsz. 319. hrsz. kertre 49 frt,  7. rsz. 764. 
hrsz. szántóra 15 frt,  8. rsz. 864. hrsz. szántóra 
17 frt,  10. rsz. 1069. hrsz. szántóra 13 frt,  11. 
rsz. 1075., 1076. hrsz. szántóra 68 frt,  12. rsa. 
1079. hrsz. szántóra 11 frt,  13. rsz. 1153. hrsz. 
szántóra 16 frt,  14. rsz. 1247. hrsz. szántóra 52 
frt,  16. rsz 1279. hrsz. szántóra 10 frt,  16. rsz. 
1513. hrsz. szántóra 20 frt,  17. raz. 1549. hrsz. 
szántóra 08 frt,  18. rsz. 1569. hrsz. szántóra 23 
frt,  19. rsz. 1855. hrsz. szántóra 04 frt,  20. rsz. 
1861. hrsz. szántóra 3 frt,  21. rsz. 1974. hrsz. 
szántóra 3 frt,  23. rsz. 2326. hrsz. szántóra 32 
frt,  24. rsz. 2406. hrsz. szántóra 5 frt..  26. rsz. 
2634. hrsz. szántóra 11 frt,  26. rsz. 2737. hrsz. 
szántóra 15 frt.  27. rsz. 2739. hrsz. szántóra 13 
frt,  28. rsz. 2783. brsz. szántóra 9 frt.  31. rsz. 
280». hrsz. szántóra 31 frt,  32. rsz. 2824. hrsz. 
szántóra 38 frt,  33. rsz. 2835. brsz. szántóra 8 
frt,  34. rsz. 2856. hrsz. szántóra 5 frt,  36. rsz. 
2870. hrsz. szántóra 25 frt,  36. rsz. 2893. hrsz. 
szántóra 12 trt, 37. rsz. 3047. hrsz. szántóra 12 
frt,  38. rsz. 3055. hrsz. szántóra 17 frt,  39. rsz. 
3289 hrsz. szántóra 10 frt,  40. rsz. 3372., 3373. 
hrsz. szántóra 14 frt,  41. rsz. 3476. brsz. szán-
tóra 10 frt,  42. rsz. 3524. hrsz. szántóra 20 frt, 
43. rsz. 3524. hrsz. szántóra 1 frt,  44. rsz. 3618. 
hrsz. szántóra 7 frt,  45. rsz. 3823. hrsz. szántóra 
17 frt,  46. rsz. 3865. hrsz. szántóra 8 frt,  47. rsz. 
629., 630/f  brsz. szántóra 34 frt.  4. A csikszép-
vi/.i 317. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  2. rszám 
988. hrsz. szántóra 19 frt,  3 rsz. 1057., 1060., 
1512., 1515. hrsz. szántó és legelőre 33 frt,  4. rsz. 
1096. hrsz. szántóra 27 frt,  5. rsz. 1145. hrsz. 
szántóra 13 frt,  6. rsz. 1335. hrsz. szántóra 7 frt, 
7. rsz. 1605., 1606 hrsz. szántóra 9 frt,  8. rsz. 
2222. hrsz. kaszálóra 16 frt,  10. rsz. 4855/,. hrsz. 
kaszálóra 19 frt,  13. rsz. 6333. brsz. szántóra 2 
frt.  14. rsz. 6583 hrsz. szántóra 2 frt,  15. rsz. 
6746. hrsz. szántóra 7 frt,  16. rsz. 7149., 7150. 
hrsz. legelő szántóra 13 frt,  17. rsz. 7183., 7184. 
hrsz. legelő szántóra 9 trt, 18. rsz. 7246. hrsz. 
szántóra 10 frt,  19. rsz. 7249. hrsz. szántóra 12 
frt,  20. rsz. 7277/t. hisz. szántóra 2 frt,  21. rsz. 
7332. brsz. szántóra 25 frt,  22. rsz. 7397. brsz. 
szántóra 15 frt,  23. rsz. 7523. hrsz. szántóra 8 
frt,  24. rsz. 7575. hrsz. szántóra 6 frt,  25. rsz. 
7862. brsz. szántóra 38 frt,  26. rsz. 8159. hrsz. 
szántóra 12 frt,  28. rsz. 8233. brsz. szántóra 16 
frt.  29. rsz. 8466. brsz. szántóra 17 frt,  30. rsz. 
8557. brsz. szántóra 12 frlban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban elrendeltetik, és hogy a 
fenn  meg jelölt ingatlanok az 1898. évi szeptember 
hó 23-ik napján délelőtt 9 órakor a Ciik-Szentmik-
lós község házánál és folytatólag  Csik-Szépviz köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényezikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX, 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. tőrvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1898. évi május hó 16-án. 

Xjáuszlö, 
kir. tvszéki bíró. 

Albert Balázs és fia  vas- és érozáru 
üzlete vesz bármekkora mennyi-

ségbe méh viaszt. 3—3 

S Z I V A T T Y Ú K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, épitkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erdhajtásra 

TÚ 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 harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 
sárkaparókát 

R é s z i t é s a j á o 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 1 L 8 E R F E R E I C Z ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VACZIUT 45. 
W C Árjegyaókek éa költségvetések ingyen óa bérmentve. 3—40 

Nyomatott Csik-zeredában, a laptajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




