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Az uralkodóház tragikus sorsú tagjai. 

A nagy csapás alkalmából, mely hazánkat és nemzetünket Erzsébet  királyné szomorú halálával érte, eszünkbe jutnak azon rettenetes 
tragédiák, melyek az uralkodó család körében lejátszottak. 

A tragikus sorsú családtagok a következők: 
1. Hildegarde  osztrák fóherczegnó,  Albrecht fóherczeg  egyetlen leánya, 1867. juniua 8-án, egy ünnepély alkalmával tűzhöz érve, könnyű 

ruhája felgyúlt  B a szenvedett égési sebek következtében meghalt. 
2. Miksa  mexikói császár, a király öcscse, kit 1867. január 19-én fóbelőttek. 
3. Sarolta,  ennek neje, ki a rémhírre megörült. 
4. Lajos hajor király, a királyné unokatestvére a tóba ölte magát. 
6. Rudolf  trónörökös, kit 1889. január 30-án a mayerlingi vadászlakban összezúzott fejjel  találtak. 
6. János  fóherczeg,  ki tengerre szállt, azután nyomtalanul eltűnt. 
7. Vilmos  fóherczeg,  kit a villamos kocsi láttára megbokrosodott lova levetett s igy halálra zúzta magát. 
8. László fóherczeg,  József  fóherczeg  fia,  ki vadászaton egy hiúz üldözése közben saját magát megsebesítette s ennek következ-

tében elhunyt 
9. Zsófia  alengoni berezegné, királynénk nővére, ki Párisban tüzhalálial halt meg. 
10. Erzsébet  királyné, kinek gyászos sorsa ismeretes. 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van osatolva 
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Hegyei muzeum. 
Azon országszerte irigyelt helyzetnél 

fogva,  melyben Csikvármegye majdnem 
páratlanul áll az ország többi vármegyéi 
közt, módjában áll vármegyénknek, hogy 
évről-évre nagyobb és nagyobb áldozato-
kat hozzon a közművelődés előmozdítására. 
Évenként többet költ e czélra 15—20 ezer 
forintnál  azon magán vagyon jövedelmei-
ből, melynek az a hivatás?, hogy a köz-
művelődést és közgazdasági élet fejlődését 
támogassa a vármegyében. B czélok ér-
dekében iskolákat tart fenn,  azok növen-
dékeit segélyezi, ezen kivül pedig több 
ezerre menő összegben ösztöndijakkal se-
gíti az ország külömböző tanintézeteiben 
és szakiskoláiban tanuló csikmegyei szü-
lött tanulókat. Ez igy mind jól és helyeseti 
van, bár ez utóbbi intézkedések által csak 
közvetve, az egyes segélyezettek utján, 
mozdul előre a vármegye közművelődése 
és közgazdasági állapota. 

A fejlődési  proczessus igy lassúbb 
ugyan és hosszú idők múlnak el, mig a 
haladás a közre kiható eredményeit iga-
zolhatja, mert azok az egyesek, kik a 
vármegye segélyével annyi sok téren ke-
nyérhez jutnak, vajmi ritkán és csak eset-
legesen fogják  itthon érvényesíteni isme-
reteiket már azon egyszerű ok fennforgása 
miatt is, mert itthon alig kínálkozik tér 
és alkalom arra. Azért én mindig előbbre 
valónak tartom az olyan törekvéseket, mi-
dőn valamely közczélu alapítás czéljaira 
fordittatik  valamely összeg, mint mikor 
egyesek segélyeztetnek, kik utóvégre is 
csak személyesen és egyénileg s csak a 
maguk javára hasznosíthatják a közsegély 
előnyeit. 

Ily felfogásban  mindig csodálkozom 
azon, hogy vármegyénkben a közczélu 
intézetek és intézmények létesítése mily 
kevés szószólóra talál s azok valamelyi-
kének felállítása  iránt oly kevés törekvés 
mutatkozik. 

Felhozok egyet. 
Ez ideig a kicsi ujját sem mozdította 

meg még senki az iránt, hogy Csikvár-
megyének egy muzeuma legyen, hol ugy 
a régi idők emlékei, mint a jelen ered-
ményei a jövő nemzedékek okulására 
összegyűjtessenek, melyekből az idők foly-
tán élő nemzedékek mindig a múltra vissza-
emlékezze. i. 

Manapság már egyes városok is arra 
törekednek, hogy legyen nekik ilyen muze-

T . C S I K I LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Halottak napja. 
Köd üli a begyeket, az egész légkör liideg, 

nedves párázattal van tele, a díszüktől megfosztott 
fákról  a legkisebb szellő lebbenésre szomorú zörejjel 
hullanak az elhervadt levelek, megszűnt a madárdal 
s a letarolt mezők felett  csak néha-néha hallatszik 
a varjak bánatos károgása. A rideg, borongos őszi 
nap minden órája, minden peroze az elmúlást, az 
enyészetet hirdeti. A borongó ködben, a lepusztított 
rétek és mezők felett,  a dísztelenül álló a fákon,  a 
hulló leveleken, a hangtalan levegőben mindenütt 
ott látjuk a vég közelgését s mindeniken olvashat-
ják az intést: Memento  mori. 

A külső természet ilyen képe nyomasztó han-
gulattal tölti el az ember belső világát is, az el-
múlásnak, enyészetnek szomorú gondolata fájdalmas 
rezgésre indítja a sziv húrjait s a lélekben is felcsendül: 
Memento  mori. 

És e gondolatok annál inkább előnkbe tolulnak 
annál jobban elfoglaljak  elménket, minél inkább kö-
zeleg a kegyeletnek, az emlékezetnek napja, mely 

a naptárakban Halottak  napja néven fordul  elő. 
Az egyház már mindjárt kezdetben gondos-

kodott arról, bogy az elhalálozott, egy jobb hazába 
kedveseink emlékezete nyilvános ünnepségek között 
is felujitassék  elménkben s hogy elhalt hozzátarto-
sóik, rokonaik, barátaik, jóltevóik s nagyjaik iránt 

umuk. Kezdetben csekély jelentőségűek 
ezek, de évek, évtizedek multával mind-
inkább érdekesebbek és jelentősebbekké 
lesznek. 

Végig gondolom, hogy minő szép gyűj-
temény válnék ma is azokból a régi tár-
gyakból, melyek vármegyénk egyes lakói-
nál szétszórva egy-egy fiók  zugában mint 
értéktelen holmik pihennek, melyeket itt-
ott vagy az eke, vagy az ásó hozott nap-
fényre,  de melyekről a mai tulajdonos azt 
se tudja jó formán,  hogy mik is lehettek 
azok valamikor Potom árért lehetne azo-
kat összevásárolni egy közgyűjtemény szá-
mára. Ehez gondolom azon tárgyakat, 
melyeket egyesek néhány krajczárért va-
lamely élelmesebb kereskedőnek oda adnak 
időnként. 

Ha tudnák, hogy az ilyenekért itthon 
is lehet néhány krajczárt kapni, termé-
szetes, hogy előbb itthon mutatnák be 
azokat. Most elkallódnak a szélrózsa min-
den irányában. 

Hát ha hozzá veszszük ezekhez azon 
tárgyakat, régi iratokat és egyéb emléke-
ket, melyeket már tulajdouosaik féltve 
őriznek ugyan leveles ládáikban, országos 
gyűjteményekbe beadni nem hajlandók, de 
itthon szívesen helyeznék el egy ilyen köz-
czélu s mindig figyelemmel  kisérhető köz-
helyen. Ha ez a gyűjtemény aztán kiegé-
szülne Csikvármegye növény, állat, ásvány 
világának miuden feltalálható  nemével, 
fajával  és fajtájával,  nem hiszem, hogy 
ugy a tanulmányozó idegenre, mint a szó-
rakozó helybeliekre tanulságos képet ne 
nyújtana minden időben. 

Pedig egy ilyen közgyűjtemény léte-
sítése nem is kerülne valami nagy anyagi 
áldozatokba. Egyelőre elégséges volna a 
gyűjtemény számára egy termet kijelölni 
akár a vármegyeházán, akár valamelyik 
vármegyei iskolánál, annak a felügyeleté-
vel egy ahoz értőt megbízni' s a gyűjte-
mények beszerzésére és gondozása költ-
ségeire évenkint néhány száz forintot  kiu-
talni s az elforditást  ellenőrizni. 

Nem érzek hivatást arra, hogy egy 
vármegyei muzeum alapitásáuak további 
részleteivel itt foglalkozzam.  Elégnek tar-
tom most, hogy az eszmét felvetettem  s 
annak szükségét hangsúlyoztam. Bizton 
hiszem, hogy az eszme létesítésén gondol-
kodni fognak  azok is, kiknek a megtes-
tesités módjukban fog  állani. 

érzett szeretetnek, hálának nyilvánosan is kifejezést 
adhassanak az emberek. 

E czélra iktattatott a naptárba. Mindenszen-
tek és a halottak emlék ünnepe. 

A különböző keresztény egyházakban a kegye-
letes nap a régi szokások alapján az év más meg 
más napjára esik. 

A róm. kath egyházban november hó első és 
második napja van e czélra kiszemelve, melyek kö-
zül az első mindenszentek, a második a halottak 
emlékezetére szenteltetett. 

Odiló,  a Benedek-rendiek hírneves apátja, ki 
később a szentek Borába iktattatott a kivel Szent 
István magyar király is levelezésbe állott, azután 
hogy cltignyi apáttá megválasztották 988-ba elren-
delte, hogy november hó 2-ik napján a halottakért 
minden évben a szent Benedek-rend minden zárdá-
jában imákat és ünnepélyes gyászmisékel tartsanak. 
A Benedek-rendiek ezen vallásos gyakorlatát később 
az egész egyházra kiterjesztették, ámbár az előtt is 
szokásban volt, hogy egyes egyházak meghalt tag-
jaikért imákat végeztek és miséket szolgáltattak, 
csakhogy a keresztény világnak az előtt meghatá-
rozott ünnep napja nem volt, s igy a halottak nap-
jának általános megünneplése Odiló intézkedésére 
vezethető vissza. 

Az ünnep előestéjén a felállított  gyászravatal 
előtt a meghaltak officziumának  vecsernyéjét végzik. 
Estefelé  megkondulnak a harangok és a temetőkben 
a sirokra virágot tiu és világot gyújt a kegyelet. 

Székely fiuk  ipari kiképzése. 
Erről a „Csiki Lapok" 41-ik számában Kó-

ródy Miklós úrtól aggodalmas czikk jelent meg. 
Megnyugtatásul válaszolom, hogy azok áz intézke-
kedések, miket czikkiró ajánl megtétettek; je-
lesen az iparkamara nyilvántartja az elhelyezett 
fiukat,  erkölcsi és gyakorlati fejlődésükre  ellen-
őrzést gyakorol, s gondoskodás történt' az iránt 
is, hogy a kiképzett ifjak  annak idején az erdélyi 
részekben s lehetőleg mentől tömegesebben a 
székelyföldre  visszatérjenek. 

Csodálkoznom kellene a tájékozatlanságon, 
ha nem tudnám, hogy Csikmegye társadalma ér-
deklődik legkevésbbé e fontos  nemzeti akczió 
iránt. Igy csak természetesnek találom a felszó-
lalást, melyben a székely nép fiainak  jövójért 
aggódó egyénnek jóakaratú gondoskodása nyilat-
kozik meg s kész örömmel szolgálok e részben 
felvilágosítással.  abban a reményben, hogy a tár-
sadalom érdeklődésének emeléséhez némileg evvel 
is hozzájárulhatok. 

Az iparkamara tudvalevőleg csak magán 
iparosoknál és kereskedőknél képeztethet székely 
fiukat.  Az állami gyárakba való elhelyezést a szé-
kely főispánok  közvetítésével maga a kereskede-
lemügyi miniszter eszközli s ebbe a kamarának 
eddig nem ~volt beleszólása. 

A tömegesebb elhelyezést a kamara eszközli 
magániparosokhoz és kereskedőkhöz. E feladptbau 
az ipartestületek és a felügyelettel  megbízott ka-
.narai közegek segédkeznek. Ezek jelölik ki a 
jelentkezők közül azokat a mestereket, kikhez 
megnyugvással lehet fiukat  beosztani. Gondoskod-
nak az újonnan érkező fiuk  átvételéről, beszegód-
tetéséről és iskolába való beiratásáról, kiket ta-
nonczkodásuk ideje alatt is évenként többször 
meglátogatnak s haladásukra igy közvetlenül is 
ellenőrzést gyakorolnak. Tapasztalataikról egy év-
ben egyszer a kamarának jelentést tesznek s 
azonkívül minden egyes vitás esetben tájékoztat-
ják a kamarát és tanácsot kérnek tőle. 

Azonkívül a kamara megbízása folytán  égy 
évben legalább egyszer magam is meglátogatom 
a tanonczkodó fiukat  s a hol szüksége forog  fenu, 
intézkedem helyzetük javításán. 

A mesterek eleve kötelezik magukat, hogy 
a székely fiukat  családjuk tagjainak fogadják, 
házinevelésben részesitik, iskolába és templom-
ba is pontosan eljáratják. Továbbá állandóan a 
műhelyben foglalkoztatják  s cseléd szolgálatokra 
nem használják. E tekintetben a felügyelő  köze-
gek és a kamara kiküldött tisztviselője kellő el-
lenőrzést gyakorolnak. Ha a mester elvállalt kö-
telezettségének figyelmeztetésre  sem tesz eleget, 
akkor a kamara a szerződést felbontja  s a ta-
nonezot máshoz adja. 

Sokkal jobban van tehát gondoskodva e gyer-
mekekről, mint azokról, kiket saját szülőik taníts 
tatnak. Minden egyes városban, hol székely fiuk 
vannak előkelő társadalmi állású egyének vigyáz-
nak arra, hogy a székely tanonezok kosztja és 
ruházata kijárjon, hogy megfelelő  oktatásban és 
házi nevelésben részesüljenek. Sót ha itt-ott a 
gazda tulengedékenysége folytáq  egyik másik 
fiu  igen elkapatja magát, az apai hivatást teljesítő 

Folytatás a mellékleten. 

A szegények sirhantjain égő pisla mécsek, a 
vagyonosabbak diszes sírhelyein égő lámpák és lo-
bogó fáklyák  egyaránt arról a tiszteletről és arról a hálá-
ról tanúskodnak, melylyel az életben maradottak az 
elhunyt kedvesek emlékezete iránt viseltetnek. 

A görög egyházban a nagy böjt második, har-
madik és negyedik vasárnapján és pünkösd vasár-
nap estéjén ünnepelik meg megható szertartásokkal 
a halottak az emlékezetét. Az orosz egyházban az 
említett napokon kivül még október huszonnegyedik 
napját is a halottak emlékezetére szentelik s e napon 
különösen a csatában elhunyt vitézek emlékére tar-
tanak ünnepet. Ujabban a protestánsok is megülik 
a halottak emlékezetét az egyházi év utolsó napján. 

A halottak napján a meghaltak emlékezetére 
rendezett kegyeletes ünnepségek és vallásos cselek-
mények mig egy felől  ápolják és élesztik az elhaltak 
iránti köteleB hálát és tiszteletet, addig más felől 
gyógyító balzsamként hatnak a halálozások által a 
sziveken ejtett mély és fájdalmas  sebekre. 

A késő ősz, ezen engesztelő, kegyeletes nap-
ján szenteljük ünnepet mindnyájan szívben és lélek-
ben ; emlékezzünk meg elköltözött szeretteinkről ked-
veseinkről, kik magán életünkre gyakoroltak na-
gyobb befolyás,  de egyszersmind szenteljük ün-
nepet nemzetünk nagyjainak is, kiknek ténykedése 
és munkássága nemzeti életünkben maradandó nyo-
mokat hagyott. 



Melléklet a „Csíki Lapok" november 2-iki 44-ik számához. 
közeg, ba a szép szó nem használ, szigorú fenyí-
téssel figyelmezteti  a jobb magaviseletre, a mi 
rendesen kitűnően használ. 

Az a szervezet, mit a kamara sok utánjárás-
sal létesített, kifogástalanul  bevált s okunk pa-
naszra a székely tanonczok neveltetése miatt nincs. 
Hogy Bzocziálisták legyenek, attól megőrzi a mes-
terek és meBterasszonyok gondoskodása, kik lehe-
tőleg törekednek a fiukat  a rossz társaságoktól 
visszatartani. De megőrzi ámbicziójuk is, ameny-
nyiben már inas korukban fölkel  bennük az ön-
állóságra való törekvés gondolata és még valami: 
az életrevalóság ösztöne és a hiu ábrándok iránti 
bizalmatlanság, mely annyira sajátja a szekelynek. 
Különben a királyhágón tuli városok kisiparosai 
között ..nem dívik a szocziálismus, csak a gyári 
és mezei munkások között vannak hivői, kikkel 
a mi fiainknak  nincs alkalmuk érintkezni. 

Mindazáltal, hogy igazoljam fenti  állításai-
mat, elmondunk egy esetet. 

Mult évben Budapesten a Schlick-féle  gép-
gyárnak több ezer munkása sztrájkolt s velők 
tartottak a tanonczok is. Csupán az egyetlen szé-
kely tanonez, gyergyó-ditrói Puskás István nem 
hederített a munkások forrongására  ; ó egy maga 
azután is pontosan eljárt a gyárba és dolgozott. 
A tanoncztársak ezért megtámadták a székelyt, 
hanem ez oly ügyesen kivágta magát, hogy va 
lamennyi fiu  az ő példáját követve, rögtön mun-
kába állott 

Puskás beszédet tartott a fiukhoz  s az ó józan 
székely felfogásával  megmagyarázta, hogy nekik 
mindegy, emelik-e a bért, vagy sem, mert ók nem 
egyébért vannak ott, mint azért, hogy tanuljanak, 
ebben lévén az ők hasznuk. Ez esemény persze 
nem maradt titokban s Puskásnak azóta nagy-
becsülete van a gyár igazgatósága előtt. 

Ennyit az e részbeni aggodalom eloszlatására. 
A mi pedig a végzett fiuk  további istápolá-

sát illeti, megnyugtatásul megjegyzem, hogy a 
kamara ez iránt is gondoskodott. Még a múltév-
ben országos mozgalmat indított egy pénzalap 
létesítése czéljából, mely arra fog  szolgálni, hogy 
az erdélyi részekbe visszatérő és itt önállóságra 
törekvő székely iparos ifjak  pénzsegélyben ré 
szesittessenek. Sajnos a pénzalaphoz éppen 
Csikvármegye  járult  a legkevesebbel,  daczára 
annak, bogy leginkább  érdekelve  van. Mig 
Szentesen, Nagyváradon, Dorosmán, Csabán, Kő-
szegen, Tata-Tóvárosban, Egerben stb. stb. gyűj-
tést indítottak B szép összegeket küldtek be, Csik-
megye társadalma jóformán  tudomást sem vett 
e fontos  mozgalomról. 

Nem visszás állapot ez ? És nem visszás az 
a kicsinyes elóitélet, melylyel egyesek általában 
e székely akcziót megbírálják? Nem a czikk 
iróról Bzólok, ki teljes jó indulattal szól hozzá a 
dologhoz, hanem azokról az urakról, kik Csíkban 
jártamban szemembe vágták, hogy a kamaranihilis-
tákat nevel a szekely fiukból.  Ugyanazok az urak 
persze mit sem tesznek arra nézve, hogy az Oláhor-
szágba való tömeges kivándorlás megakadályoz-
tassák, hanem fölpanaszolják,  hogy évenként 
100—150 fiút  Magyarországra viszünk s azokból 
mesterembereket csinálunk. 

Vájjon tudják-e az illetők, hogy csak a mult 
évben a csíki vámokon keresztül hányan mentek 
át Oláhországba és hányan maradtak ott? Hát 
én itt közlöm a vámhivatalok 1897. évi hivatalos 
adatait : 

Vámhivatal. Kilépett. Belépett. Nem jött vissza. 

zások mellett tengeti életét s mely semmiféle 
társadalmi osztályhoz nem tartozván, részben a 
csőcselék tömegében vész el. S látjuk még azt 
is, hogy a nemzetiségére fanatikusan  büszke oláh 
nép általában a kivándorlók után ítéli meg a 
magyar nemzetet, tehát azok után, a kiknek kö-
zöttük éppen semmi tekintélyük nincs. Számos 
adattal és konkrét esetekkel világithatnám meg 
e viszonyokat, hanem ez most nem tartozik szo-
rosan ide. 

Ha az aggodalomnak van némi jogosultsága, 
ugy az csak az állami gyárakba  való elhelye-
zésekre vonatkozhatik. Ott a gyermekek tényleg 
órészt nélkülözik a házi nevelést s a gyári mun-
kások között élve, egyik-másik lelkét átalakít-
hatja az ott uralkodó közszellem. E részben a 
kamarának is vannak aggályai. És nem is késett 
ennek felsőbb  helyen kifejezést  adni és egyúttal 
.avaslatot tenni, hogy az állami gyárakba való 
elhelyezés redukáltassák s lehetőleg végleg be-
szüntettessék. A kamara ugyanis ugy vélekedik, 
hogy azzal a költséggel, melylyel ezidószeriut 
csak egyszerű gyári munkásokat nevelünk, az 
arra való ifjaknak  a marosvásárhelyi, székely-
udvarhelyi ipari szakiskolákban, továbbá a buda-
pesti középipartanodában, iparművészeti iskolában 

Csik-Gyimes 
Gy.-Békás 
Gy.-Tölgyes 

10,126 
2897 
7778 

8159 
2784 
7068 

1967 
113 
710 

20,801 18,011 2790 
És ez igy megy mióta a kamara e viszo-

nyokat tanulmányozza minden esztendőben. Sőt 
azt is tudjuk s tudják a csikiak legjobban, hogy 
a vámok megkerülésével is folyik  a vándorlás, 
kiknek száma e kimutatásokban nem foglaltatik 

A kamara a mult évben, mikor legnagyobb 
volt az export, elhelyezett Csíkból 175 fiut.  Ezek 
közül visszatért legkevesebb 25, tehát 150 sze-
gény és egészen vagyontalan fiu  tanulja szorgal-
masan a mesterséget, bogy majd mint tisztessé-
ges honpolgár idehaza biztosítsa jobb jövendőjét 
s esetleg a kamara gyámolitása mellett szülötte 
földjén  teijeBsze tudását és élettapasztalásait. 

Tehát mig Oláhországban egy évben három 
ezeren rekedtek künn, idehaza csak százötven 
szegény ifjút  tarthattunk vissza, módot nyújtva 
nelrik existencziájuk biztosítására. És ezeket vissza-
siiják, de a kik odaát elvesznek'a nemzetre nézve 
aránytalanul nagyobb számban, azokért senkinek 
sem jajdul fel  a lelke. 

Külömben furcsa,  hogy a székely társadalom 
oly könnyen belenyugszik a kivándorlásba s hogy 
akadnak még einberek, kik annak veszélyeit ta-
kargatni igyekeznek. Mi nem ily felületességgel 
bíráljuk ej ezt a bqjt s egyes Oláhországban lakó 
szerencséBebb honfitársaink  jobb helyzete nem 
•akit el Mi a székely kivándorlóknak egész zö-
mét lâţjuk, mely odaát igen alárendelt toglalko 

kell a válságból megmenteni, hanem a kisipar 
fellendítése  által egyszersmind javul az ország, 
pénzügyi helyzete is; a fejlődött  ipar sok adózó 
polgárt teremt s gyarapítja a nemzeti vagyont is. 

Mindazon jó intézkedés és áldozat, mely a 
kormánytól jön, hatásaiban a nemzet összeségén 
fog  meglátszani. 

A kisipart az átmenet tünetei teszik válsá-
gossá. A gyáriparral egyenlőtlen harczban áll, 
annak a versenyét nem birja el. Oly szervezetet 
kell adni a kisiparnak, hogy ez is áttérhessen a 
tömegesebb termelésre. 

Ez azonban több feltételtől  függ.  Első a 
kisiparosok hitelviszonyának a rendezése. Erre 
már törvényünk van; ennek a helyes és lelkiis-
meretes végrehajtásától sok üdvöset remélhetünk. 

Egy másik segítség a nyers anyag-és rák-
tár alakításában rejtenék. Igen sok előnyt nyíl-
tana ez az iparosnak s csodálkoznunk kell, hogy 
az ipartestületek ezt mindez ideig alig karolták fel. 

Ezen fejlődés  maga után vonná a különböző 
gépek, a tömeges termelésre szolgáló ipari esz-
közök beszerzését. 

Az iparos, különösen a vidéki helyeken, drá-
gán jut az anyaghoz s igy csakis túlfeszített  árak 
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és a műegyetemen nyújthatnánk magasabb fokú  mellett kínálhatja készítményeit. Nélkülöznie kell 
kiképeztetést. ' továbbá több szükséges gépet, eszközt, melyekkel 

Nem valószínűtlen, hogy a kamara lesz meg-
bízva uj tervezet kidolgozásával s az egész szé-
kely akcziónak a kormány és a társadalom tá-
mogatásával leendő önálló vezetésével. Ez esetben 
az állami gyárakba való elhelyezés megszűnnék 
s a jobb készültséggel bíró fiuk  iskolákban ké-
peztetnének. A székely művelődési és közgazda-
sági egylet ebben az esetben Budapesten „Szé-
kely  Ottbont"  létesít, melyben a Budapestre 
magasabb fokú  iparirányu iskolákba felkerülő 
székely ifjak  teljes ellátást élveznének. 

E mellett a kamara állandóan fenntartaná 
a magániparosokhoz és kereskedőkhöz való tö-
meges elhelyezést. 

Egy idejüleg folytatja  a gyűjtést a székely 
iparalap  gyarapítására, mihez a kormány is kilá-
tásba helyezte hozzájárulását. Akkora összeget 
szándékozik a kamara alapítványként összehozni, 
hogy annak kamatai hosszu ideig fedezhessék  a 
székely ifjaknak  önállósításához szükséges segély 
kiadásokat. 

Ennyiben áll ez ügy jelenleg s hogy mi a 
tulajdonképeni czélja a kamarának, elmondom 
néhány szóban. 

A székelységgel megakarja ismertetni saját 
hazája földjét,  hogy azután az idegenbe gravitáló 
nép mozgalom inkább az ország belseje felé  terle-
lódjék. Ennek mutatkoznak már is eredményei. A 
székely lányok és asszonyok Budapestre és az 
alföldi  városokba elegen mennek már most szol-
galatra. Idővel mezei munkások is eljárnak oda. 

Továbbá a vagyontalan és részint árva fiuk-
ból életrevaló honpolgárokat nevel, hogy ne le-
gyenek földönfutó  proletárok, oláh béresek és 
kocsisok. 

Emeli végül a székelység inteligencziáját, 
közgazdaságát fokoza  életerejét a mi arra is jó 
lesz, hogy a vasutak kiépítésével beözönlő ide-
genség terjedésének és uralomra emelkedésének 
a bennszülött nép inkább ellentálljon. 

Ezekből láthatólag a kamara hivatásának 
magaslatán áll s teljesen tisztában van azzal a 
mit tesz. Am támogassa e törekvést minden igaz 
székely hazafi,  munkásságával, áldozatkészségé-
vel, a helyett, hogy tétlenül töprengjen. Lám az 
oláhok megértik egymást; az Albina már a szé-
kelyeket is fojtogatja;  a szászok hasonlóképpen 
reális eszközökkel szolgálják népük boldogulásá-
nak ügyét. 

Mi csak beszélünk, hangzatos frázisokkal 
dobálozunk, kritizálunk kukuloriumokat csapunk. 
Hányszor lélekzett föl  reménykedve a székely 
nép egy-egy ujabb hazafias  mozgalom megindítá-
sakor 8 hányszor szédült bele a boldogító igére 
tekbe melyek elhangzottak, és tett nem követett. 
A nép még szegényebb lett s az elkalódás még 
inkább napirenden van, mint valaha. 

A szekely fiuk  elhelyezése az egyetlen na-
gyobb szokású mozgalom, a melynek reális alapja 
van B,a melynek jótéteményét a nép közvetlenül 
érzi. És ezért a nép hálás is s a hazai magyar 
társadalom mellette lelkesül is. 

László Qyula, 

gyorsabban és olcsóbban dolgozhatnék, fokozhatná, 
termelését. 

A külföldön  iparos mestertanfolyamok  ter-
jesztik a szakismeretet, a gépek és eszközök ke-
zelésének a módját. Ily tanfolyamok  hazánkban 
is üdvös szolgálatot teljesítenének; rendezni kel-
lene ilyeneket ugy a fővárosban,  mint a vidék-
nek egyes főbb  pontjain. 

A szakbeli képesség fejlesztésére  a főváros 
már eddig sokat nyújthatott; az iparosok itt meg-
ismerkedhetnek a tudomány különböző vívmá-
nyaival, a gépekkel, ipari eszközökkel; ezeket 
szakemberek bemutatják nekik, kezelésüket, hasz-
nálásuk módját megmagyarázzák; megazeizésíikre 
több az alkalom, kedvezőbb a mod; a vidéki 
iparos azonban mindettől el van zárva s igy ha-
ladására semmi kedvező feltételt  nem élvezhet 

A segélyek, kölcsönök nyújtása; gépek és 
eszközök terjesztése; raktárok létesítése, eláru-
sító szövetkezetek alakítása által az ipart any-
nyira ki lehetne fejleszteni,  hogy képes lenne a 
gyáriparral a versenyt kiállani s fejlődésével  lé-
pést tudna tartani. 

Ezek mellett javításra vár a tanoneztigy is. 
A régi időből tapasztalhattuk, hogy az akkori 
mestereknek ámbicziójuk volt jó tanonezokat ne-
velni. Ezek alapították meg az egyes műhelyek 
ó hírnevét s szereztek a mestereknek tekintélyt, 
kla ez a nemes ambiczió kimulóban van s rend-
szeres tanonczképzés alig található. A segéderő 
nevelését szintén föl  kell lendíteni. Sokat tehet-
nének ebben az ipartestületek, a hol teijeszteni 
lehetne azt a felfogást,  hogy a hazafiság  meg-
kívánná a tanonczok nevelését, jövőjük megala-
pítását, hogy ezek egykor méltó képviselői lehes-
senek azon iparnak, melyet most ők folytatnak. 

Sok és szép feladat  és munka vár az egyes 
tényezőkre, e téren munkálkodni szerető haza-
fiakra  ; köztük legelső sorban az ipartestületekre 
és az iparfejlesztő  bizottságokra. Ezeknek lelke-
sedéséből merit okulást az iparos és erőt az ipar. 

— s . 

A kisipar fejlesztése. 
Gyergyó-Szentmiklós, okt. 29. 

Általánosan ismert dolog, hogy a kisipar ha-
nyatlóban van s egy része szétzüllött. Az ipar 
leginkább hátra van maradva a Székelyföldön, 
a hol a lakosságnak a terméketlen bérezek kö-
zött való fenmaradása  és a szegénységből való 
kibontakozása csak az ipar fellendítése  által 
érhető el. 

A kisipar fejlesztése  valóságos országos fel-
adat. Legégetőbb gondjai közé tartozik a kor-
mánynak; mert nem csupán egy sínylődő osztályt, 
az ipari termelésnek egy jelentékeny tényezőjét 

Alispáni jelentés. 
(Felolvastatott Csikmegye törvényhatóságának {. évi 

október hó 15-en tartott közgyűlésén.) 
(Folyt, és vége.) 

2. Közegésségi állapotainkat első félévi  je-
lentésemben igyekeztem volt lehető részletesség-
gel feltüntetni,  s miután az ott vázolt állapotokon 
azon örvendetes javulás mutatkozott, hogy a he-
lyagos himlő járvány, az egész megye területén 
megszűnt, s a difteritis  enyhébb lefolyással  itt-
ott csak a gyergyói részekben mutatkozik, máB 
betegség pedig járványszerüleg nem lépett fel  : 
nem is látom szükségét részletezni a bejelentett 
egyes eseteket. E helyett jelentem a tekintetes 
törvényhatóságnak, hogy miután a tapasztalat ugy 
tüntette fel,  mintha némely körorvos urak köte-
lességeiknek nem kellő odaadással, talán nem 
elég pontossággal feleltek  volna meg; behoztam 
a köteles látogatást, s annak némi ellenőrzéséül 
a községi látogatási és utasítási naplókat. Ha a 
járási tisztviselők ennek az intézkedésnek hord-
erejét kellően méltányolnák, B maguk a járásor-
vosok is a kollegiális szempontokon felülemelked-
nének s a bajt e járványban is felismernék  és 
nyilványosságra hoznák, sok betegségnek, de min-
den esetre sok panasznak eleje vétetnék, s az 
összeg mit a községek körorvos javadalmazásra 
fordítanak,  nagyban kamatozná magát, mig igy 
különösön egy pár körben kegydijjá deválvalódik. 

Állattegészségi tekintetben vármegyénk sem 
kerülte ki azt a csapást, mely országosan mutat-
kozott, s mely a sertés államányt ma már a fo-
gyasztási piaczról csaknem egészen elvonta. A 
sertésvész, ez a kitanulhatlan betegség, már há-
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rom éve átkalandozza azvegész országot, s midőn 
nyugatról keletre vonulvâ  azt hinnők, hogy már 
eléggé kivette megsemmisitő részét, ijedve tapasz-
taljuk, hogy körútját újra, megfujra  kezdi azért, 
hogy a megmenthetett részt is kérlelhetlentil ma-
gának követelje. Ez a jövedelmező termelési ág 
ma már megszűntnek tekinthető, s bár nem fog-
lalkoztunk nagybani tenyésztéssel, mégis van több 
gazda vármegyénkben, kik vagyonuk tekintélyes 
részét az elhullott állatokban elhantolták, és egyet-
len, egy sincs, kit bár csekélyebb részben karo-
sitólag ne érintett volna. Ezen fékezhetlen  ragá-
lyon kivül sok helyen járványszerüleg lépett fel 
a szarvasmarhák száj- és körömfájása,  s bár a le-
folyás  meglehetős enyhe jellegű volt, káros hatása 
az állatok lesoványodása s bizonyos Ideig tartó 
használhatlanságában elég hátrányosan nyilvánult. 
Mindkét féle  járvány tova teijedésére a kellő óvin-
tézkedések elég gondosan megtétettek, de a ku-
tatások mai eredménye teljesen erótelennek bizo-
nyult a föld  és levegő fertőzés  megakadályozására. 

3. Tanügyi állapotainkról első sorban is je-
lenthetem a tekintetes törvényhatóságnak, hogy 
az az országszerte nyilvánult óhajtás, mely a nép-
nevelési ügyet állami kezelésbe átvétetni szorgal-
mazza, némileg kezd megvalósulni, legalább annyi-
ban, hogy egyelőre a vagyontalanabb községek isko-
lai államosítására tétetnek lépések. Igen termé-
szetes, hogy az a roppant kiadás, mely egy ily orszá-
gos átalakulással szokott járni, az intézőket óva-
tosá teszi, minélfogva  maguknak a községeknek kell 
első sorban fentartás  nélküli odaadással azon lenni, 
hogy a czél időnkint mindinkább megközelitessék, 
s az államkormány tervei megvalósításra segittes-
senek. Ennek elérésére mindenek előtt szüksé-
gesek a kívánalmaknak megfelelő  iskola telkek 
és iskola épületek. És bár vármegyénk látszólag 
e tekintetben a szükségesekkel rendelkezik, még-
is már csak a kezdeményezésnél is ugy tapasz-
taltatott, hogy vagy egyáltalában nincsenek meg, 
vagy még a feltétlen  szükségességre is alkalmat-
lanok. Azon ma már tulvagyunk, hogy az utszé-
lére vagy egy utcza szegletre iskola elnevezés-
sel oda állítsuk egy épület tatarozmányt és kö-
zösön mindkét nembeli gyermekek számára. Az 
a község, mely igy gondolkozik, nincs tisztában 
az ember hivatásával és saját gyermekei előme-
netelével nemhogy törődnék, hanem még élete és 
egészsége is érintetlen hagyja. Kell tehát a ne-
velés nemes fogalmának  megfelelő  elhelyezéséről 
gondoskodni és kell e czélra első sorban a köz-
ségeknek hozni áldozatot, és még terhesebb ki-
adásoktól sem rettenni vissza azért, hogy az ál-
lam biztosítva legy en a tanerők beállításával járó 
nagy költség rentirozásának állandóságáról. Attól 
tehát ha az kívántatik, hogy a község fekvése  és 
kiterjedéséhez képest egy vagy több alkalmas 
telek és azokon a tanítás követelményeinek meg-
felelő  iskolaházak létesíttessenek, még a legsze-
gényebb községnek sem szabad vissza, iadni, mert 
habár nagyobb áldozattal is, oly állandó tehertől 
menekül, a melylyel járt kiadások más uton sok-
szor hasznosíthatók. Oly útra tévedni pedig mint 
egyik nagyközségünk tette, hogy nemcsak meg-
tagad egyáltalában minden hozzájárulást, hanem 
talán még a tanítást is feleslegesnek  tartja, nem 
szabad, mert ez a nevetségesség mellett megbé-
nítja a jóindulatot, felébreszti  az absolistikus tö-
rekvést, s a kényszer eszközökkel fájó  sebeket 
üt Lehetnek és vannak is a felekezeteknek  jo-
gosultságaik, de midőn ezek nem sértetnek, a sze-
génységet nevetségessé tenni nem szabad. Külöm-
ben a népiskolák statisztikai adatai szerint vau 

a varmegyében 110 iskola. Ezek közül jellegre 
nézve 7 állami, 22 községi, 65 róm. kath., 13 g. 
kath., 1 izraelita és 2 effvesiilfiti  PTlL-nzatpa návva 
104 elemi, 2 felsőnép,  4 polgári, 70 vegyes, 22 
fiu,  és 18 leányiskola. A népoktatási tanintézetek 
szama 2 kisdedóvó intézettel és 2 iparos tanoncz 
iskolaval együtt 114. A tankötelesek száma össze-
írás szerint 24.209, ezekből mindennapi 17165, 
es pedig 9326 fiu,  7839 leány. Az ismétlő tan-
kotelesek száma 7035, s ezekből 3279 fiu  3756 
ţf-St  A fiuk  összes száma 12665, és leányoké 
llo9o. Nyilvános elemi iskolába járt 11354 ál-
taJanos ismétlő iskolába járt, 2195. polgári isko-
laba 160 fiues  138 leány. Középiskolábá járt 226 
fiu  tanonczikolába járt 113 fiu.  Vagyis járt is-
kolába 14268 és nem járt iskolába 9932 tankö-
teles Iskola mulasztás volt 56668 félnap,  s e miatt 
penzbireaggal büntettetett 1240 eset. A tanter-
jnek szama volt 192, saját épületlen volt elhe-
lyezve 102 iskola, bérházba 8. A 191 tanitó közül 
kepesitve volt 190, s azok közül 189 rendes és 
2 seged tamto, kik közül 154 férfi  és 37 nő A 
magyar nyelvet anyanyelvi képességgel beszélte 
179, szóval es Írásban bírta 10, kevésbé birta 2. 
Az iskolák fentartására  pénz- és pénzértékben for 
dittatott 119794 frt,  mely összegből 96340 frt 
személyi es 23424 frt  dologi kiadás volt. 

4. Közlekedési vonalaink a fokozott  kívá-
nalmaknak megfelelőleg  rendeztetnek, B bár sok 
az alapos panasz az útadók aránytalan felosztása 
miatt, nem áll módunkban azon mindaddig vál-
toztatni, mig a törvényhozás az 1890. évi I-só tör-
venyczikk hézagait ki nem tölti, s magát a tör-
vényt a változott viszonyok 'szerint nem módo-
HÍljja. Közmunka Bztikségletttnk már is meghaladja 

hogy az egyöntetűség nyügző keretéből kiemel-
kedve. legalább a birtok viszonyok sürgős ren-
dezésével izmosítsa a haza földének  szeretetét. 

Ezekben volt szerencsém elóteijeszteni alá-
zatos jelentésemet, tisztelettelyesen kérve Méltó-
ságos főispán  urat és a tekintetes törvényható-
ságot, hogy azt tudomásul venni méltóztassék. 

Csik-Szereda, 1898. október hó 12-én. 
Becze Antal, 

alispán. 

a 108 ezer frtot,  pedig ebbe nem foglaltatnak 
az annyira sürgős nyergesi levágás és áthelyezes, 
a gréczestetői kiegyenlítés és a felcsiki  községek 
közötti szélesítés, melyet mindenike már elodáz-
hatlan; mihez k é p e s t ha a kereskedelmi kormány 
valamely nagyobb tétel hordozásával segítségünkre 
nem siet, útadónk minden felfokozhatósága  mellett 
sem lesz képes még csak az elkerülhetlen szük-
ségletet is fedezni,  ismeretes ugyanis, hogy a 
tekintetes törvényhatóság által mult augusztus 
hóban elfogadott  utfentartási  költség 69 ezer frt, 
mig a mulhatlan szükséges uj hidak épitési költ-
sége több mint 30 ezer frt,  és ezzel szemben a 
három nembeli útadók összege csak 63 ezer frt. 
Ha tehát a visszaesés terére nem kényszerítte-
tünk, nemcsak az eddigi megtakarításokat leszünk 
utalva felhasználni,  hanem még hitelhez is kell 
folyamodnunk,  mi a mi vármegyei életünkben a 
szokatlanság mellett, a fejlődés  egyenes megbé-
nításával jár. Azt nem kell mondanom a tekin-
tetes törvényhatóság előtt s nem különösön a tör-
vényhatóság elóljárósági tagjai előtt, hogy az út-
adók felhajtásából  szigorú lelkiismeretet csiná-
lunk, de ez sem feltűnő  nem lehet, sem a zak-
latás jellegével nem birhat, mert az épen most 
felsorolt  adatok eléggé indokolják a szükséget. 
Egyébiránt megnyugvásra ki kell jelentenem, hogy 
törvényhatósági utaink hálózata igen jó karban 
van, s azt a roppant munkát, a mi az útadó ki-
vetés és felhajtással  jár, s mi az ut fentartás  körül 
állandóan előfordul,  a szigorú kötelesség mellett 
is nem hiába végezzük. 

5. Közlekedésünk másik ága, a vasúti for-
galom kezd mindinkább a czélszerüséghez alkal-
mazkodni, a járlatok beosztásában az üzletveze-
tóség a helyi érdekekre méltányos figyelemmel 
van, s az a tapintat, melylyel ezt teszi, minden 
esetre jele azon czéltudatos körültekintésnek, 
mi nélkül egy ily nagy forgalom  apró részletei 
károsan elmosódnak. A 18 hónapos forgalom 
azonban vármegyénkben sem tett kivételt a maga 
hosszasabb idejű fejlesztő  hatása alól, mert sem 
az ipar, sem a kereskedelem terén még észreve-
hető mozzanat nem nyilvánult; legtovább a szent-
simoni, szentkirályi és gyimesközéploki államások 
mutatják az erdők rohamos kihasználását a mind-
nagyob mérveket öltő deszka és faraktárakban. 
A tőkék félnek  a rizikótól, a felszínen  látják a 
márvány, vas, grafit,  turfa,  kőszén, réz, czinober, 
kátrány stb. nyomokat, de óvakodnak nagyobb 
összeget reszkírozni a feltárásra,  sót a mérhet-
Ien mennyiségű és kipróbált jóságú ásványvizek 
is érintetlen hagyják mindaddig, mig egy szeren-
csés eredmény hozzá nem bátorítja. Igy volt ez 
másutt is Európában, mert mi nem vagyunk oly 
szerencsések, hogy az aranyerek és drágakő te-
lepek reánk kössék magukat; munkával fáradt-
sággal kell az aranyat felszínre  hozni, s az ily 
ipar és kereskedés a maga állandósítására ember-
öltőket kiván. Nemcsak, hanem a nagy mű a maga 
mostani rideg végtelenségében érintetlen hagy, 
de ha nem sokára megnyílik a román összeköt-
tetés, s meghozza a kelet tarka tömegét, várme-
gyénk egyik pontja lesz annak a pezsgő életnek, 
hol a müveit nyugot beleelegyedik a gondtalan 
kelet könnyelműségeibe azért, hogy a világhata-
lom nagy munkájának határát czéltudatosan mind 
tovább terjeszteni segítsen. 

6. Vagyoni viszonyaink és gazdasági álla-
potaink első félévi  vázolásánál az akkori jelen-
ségek szerint ijesztő színeket használtam volt. Az 
isteni gondviselés és a természet jótékony mun-
kássága azomban elhárította azt a csapást a mi-
től méltán lehetett tartani. Széna termésünk 
ugyanis reményen felüli  volt, s ha az állandó 
esőzés az Olt és Marosmenti községeknek nagy 
károkat okozott is kipótolta azt erdei kaszálók 
bőséges hozama, mig őszi és tavaszi gabna ter-
mésünk a jó közepes mértéket üti daczára a mult 
őszi szárazságnak s következőleg a tavaszi mit 
sem igérő látszatnak. Reményen felül  ütött be 
tehát termésünk, de ha annak takarmányi része 
elég is ez idószerint tenyésztett állataink kitar-
tására mindamellett is, hogy hosszú hét hónapi 
ellátásról kell gondoskodnunk, nem állunk ugy a 
kenyér dolgában. A vármegye területének, 79 nsz. 
mértföldnek,  szántás alatti része 137860 hold, 
mihez viszonytva a 120000 lakóssági számot, 
kitűnik, hogy vármegyénk lakossága nemcsak az 
országban legsűrűbb, hanem a legnépesebb né-
met herczegségek között is csak egy van tömöt-
tebb. Ebből folyik,  hogy minden igyekezetünk 
mellett is alig vagyunk képesek félévi  kenyerün-
ket előállítani saját barázdáinkon, is igy a má-
sik félévit  a többi termelési ágak hozamából kell 
fedeznünk,  hogy ez mennyire nyűgözi a haladást, 
sót a közönséges megélhetésnek is mennyire út-
jában áll? nem kell fejtegetni.  Ily körülmények 
között, ha valóban meg volna is az a sokat hi-
resztelt kivándorlás, nem lehetne csodálkozni s 
hogy nincs meg, az csak a lakosság, szorgalmá-
nak, türelmének és hazájához való szívós ragasz-
kodásnak köszönhető. Annak a hatalomnak tehát, 
melyet sajtónak neveznek, sokszor megemészhet- Mózes, ennek ügyvédje és tanúi részére 
len tanácsai helyett, sokkal czélszerübb volna frtot,  Molnár József  részére 150 frtot  és György 
szellőztetni ezeket az állapotokat, s a 120000 jakab Márton részére 80 frtot.  A Csíki Lapok szer-
ember érdekében néha felszólalva,  a kivételes vi-| kesztőjét és kiadóját szintén egyhangúlag fölmen-
szonyokra terelni a kormány figyelmét,  s odahatni, tették. A vádlott Bemmiségi panaszt jelentett be. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések. Az igazságügyi miniszter 

Szigeti Péter csik-szeredai kir. törvényszéki írno-
kot a szászrégeni kir. járásbírósághoz segéd te-
kkkönyvvezetővé nevezte ki. — Az udvarhelyi 
pénzügyigazgató Gál Sándor és Nagy Károly vég-
zett főgimnáziumi  tanulókat a esik szeredai és il-
letve a gy.-szentmiklósi adóhivatalokhoz díjtalan 
adóhivatali gyakornokokká nevezte ki. 

— Csillaghullás. A hivatalos lap legutolsó 
száma a helyben állomásozó honvédség körében is 
szerzett egy kis örömet. Századossá lett Vajda 
Zsigmond, főhadnagyokká:  Berczelli György éj Vu-
kovics Gáspár. A kinevezettek tiszteletére minden-
szentek napján volt is egy kis villás reggeli a 
tiszti kaszinóban, a hol elhangzott gratuláczik hoz 
mi is a magunkét fűzzük  a közkedveltségü tisztek 
jól megéredmelt előléptetéséhez. 

— A főispán  u r látogatása. Mikó Bálint 
főispán  ur ő méltósága a mult hét folyamán  hivata-
los vizsgálatot tartott a gyergyói szólgabiróságok-
nál. Ezen utja alkalmával nov. 26-án délután láto-
gatásával szerencséltette a ditrói állami polgári is-
kolát b egyszersmind az ujonan felállított  iparos 
tanonciskolát, melyben épen tanítás volt. Megelé-
gedését fejezte  ki első sorban is a polgári iskola nö-
vendékeinek lé: száma felett;  mert Ditróban s mind-
járt az állami iskola első évében 90 növendék ki-
elégítő létszám. A tavalyihoz képest az emelkedés 
40. Az I-ső osztályba felvétetett  40 jelentke/ö kö-
zül 36., a II-ikba 20, (egy magántanuló) a 111-ikba 
20., a IV-ikbe 15, (egy magántanuló.) A jelenlévő 
községi bírónak lelkére kötötte, hogy az uj iskolát 
sietősen föl  kell építeni; mert ennyi tanuló a mos-
tani helyiségben nem fér  el. őrömét fejezte  ki, hogy 
a község a tervet már el is készíttette s dicséretére 
válik a községnek, hogy oly szép és egészséges helyet 
jelölt ki. Tudakozódott affelöl  is hogy az uj épi: 
let megengedi-e az iskolának esetleges fejlesztési  'í 
Mert a minisztérium tervbe vette a köztiszvinsliík 
minősítéséről szóló 1883. évi I. törvényezik módo-
sítását s egyúttal napirendre tűzte a polgári is-
kolák reformját  is. A közoktatásügyi miniszter ur-
nák az a czélja, hogy a teljes polgári iskolát 
megfelelő  jogosítással ruházza fel.  (Ha pedig a 
köztisztviselői pályákra minősíteni fog  a polg. is-
kola, akkor a gyergyói polgári iskolák legmegfele-
lőbb iskolái lesznek az itteni lakosságnak.) Az in-
tézet iga/gatója előtt kifejezte  azon Ígéretét, hogy 
az iskolát más alkalommal is meg fogja  látogatni. 

— Nyugalomba vonuló honvéd alez-
redes . ő császári és apostali kir. feisége  mult 
október hó 27-én kelt legfelsőbb  elhatározásával 
csikszttamási Balog Ferencz, brassói 24-ik bonvéd 
gyalogezredbeli alezredesnek nyugállományba he-
lyezését saját kérelmére elrendelni méltóztatott. A 
nyugalomba helyezett egyelőre Csík-Somlyón bérelt 
lakást. 

— A „Gsiki Lapok" saj tópöre. Október 
hó 29-én folyt  le a marosvásárhelyi törvényszék-
nél az esküdtszéki tárgyalás Albert Béni és Vitos 
Mózes ügyében. A pörösködésre tudvalevőleg la-
punk mult évi számaiban közölt nyiltterezés adott 
okot, melyeknek utolsó „Piros tojás" czimen meg-
jelent közleményét Albert Béni szentkirályi kör-
jegyző sérelmesnek találván, pört indított a czikk 
írója Vitos Mózes ny. kath. plébános, továbbá a 
volt szerkesztő Molnár József  és a kiadó György-
jakab Márton ellen. Albert Bénit dr. Sebess Dé-
nes, Vitost pedig dr. Kenyvessy Soma képviselte. 
A tárgyalást Dicső Béla vezette. Szavazó bírák 
voltak dr. Ilyés Lórincz és Köllő Ignácz. A tár-
gyalás az esküdtszék megalakulása után d. e. 
10 óra után vette kezdetét s mindvégig a leg-
nagyobb érdeklődés mellett folyt  le. A pör sorsára 
döntő befolyással  volt egy megye alispánjához 
intézett levél, melylyel igazoltatott, hogy az Al-
bert ellen elrendelt fegyelmi  eljárás befejezését 
politikai okokból halasztotta el az illető járási 
főnök,  továbbá a jegyzőnek szesz-manipulácziója 
és egy falusi  embernek tettleg bántalmazása, mit 
a tanuk eskü alatt bizonyítottak. K vádlóból ilyen 
formán  vádlott lett, kit ügyvédjének sok igye-
kezete sem menthetett meg. Dr. Penyvessy a 
vádlott ügyvédje védóbeszédében keményen osto-
rozta a jegyző túlkapásait s inkább vádlóként, 
mint védőként szerepelt. Ezek után mindenki el-
volt készülve, hogy Vitost fölmentik,  mégis meg-
lepett mindenkit az esküdtszék verdiktje, mely-
lyel a vádlottat minden egyes kérdésben egyhan-
gúlag fölmentette.  A biróság a panaszost elma-
rasztalta a perköltségekben és megítélt Vitos 
Mózes, 
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— A piaozbérlők szertelenkedése. Nap 
nap mellett panaszt hallunk a vá ros i piaczbérlúk 
túlkapásairól és a közönséget boazantó B a szom-
széd községekből élelmi czikkeket és fát  szállító áru-
sokat zaklató eljárásairól. Már kora hajnalban felállunak 
a városunkba vezető utczák végein B irgalmatliinul 
lefülelnek  mindenkit, a ki valamit szállít a váró ba, 
nem tesznek különbséget sem az időben, sem a sze-
mélyekben, a ki a bázboz, tarlós megrendelésre szállít, 
azt épen ugy megvámolják, mint azt, a ki a piaczon 
akarja portékáját elárusítani, s más napokon is ugy 
szedik a vámot, mint heti és országos vásárok al-
kalmával. A ki fizetni  nem akar, mert a szabályren-
delet szerint erre kötelezve nincs, azt önhatalmúlag 
megzálogolják s 6gyéb zaklatásnak vetik alá. Mi 
azt hisszük, hogy a piaczbérlóknek sem szabad túl-
lépni a szabályrendelet korlátain s épen azért kí-
vánatos, hogy a polgármester ur a piaczbérlúk eljá-
rását kisérje figyelemmel  s azokat, a kik a szabály-
rendeletben megállapított intézkedések ellen vétenek 
birságolja meg. Egyébiráut a piaczbérló uraktól a 
város közönsége nagyobb figyelmet  érdemelne már 
csak azért, mert heti és országos vásárok után az 
árusok által visszahagyott hulladékokat, szem a te t 
az utczákról a lakósok tisztogatják el, holott ez a 

-piaczbérlóknek lenne kötelessége. 
— Egylet i közgyűlés. A székely műve-

lődési és közgazdasági egyesület idei rendes nagy-
gyűlését f.  évi november 30-án d. a. ö órakor tartja 
meg Budapesten az egyetemi könyvtár épületében, 
melynek tárgyait az egylet évi működéséről szóló 
jelentés, a pénztári számadás, a jövő évi költség-
vetés megállapítása, az alapszahályszerü válasz-
tások megélése és az sz alapszabályok módosí-
tása képezi. 

— A „Csikmegyei Füzetek" 21. és22 ik 
száma a napokban került ki a sajtó alul s küldetett 
szét az előfizetőknek.  A most megjelent füzetek 
részletes adatokkal ismertetik a vármegye erdősé-
geit, állatvilágát és állattenyésztését, melyek szer-
zőnek fáradságos  kutatásait és laukadatlan munkás-
ságát eléggé igazolják. A füzetek  hátlapján lévő 
szerkesztői üzenetek sajnosan 'igazolják a részvét-
lenség hiányát, mely ezen a vármegye minden ér-
telmes polgárára nézve fontossággal  biró, s külö-
nösen az iskolai a közkönyvtárakból nem hiányoz-
ható munkával szemben mutatkozik, a midőn még 
azok is akadályozzák a felette  érdekes mü befeje-
zését tartozásaik le nem rovásával, kik a füzetek 
megtartásával erkölcsi obli^óba kerültek szerzővel 
szemben. Az az áldozat, mit szerző nem a maga, 
hanem a vármegye lakosságának egyeteme érdeké-
ben a hézagpótló munka befejezése  czéljából meg-
hozott különösen a füzetek  megtartóira nézve nem 
lehet közönbös, s hisszük is, hogy tartozásaik lero-
vásával sietni fognak  módot nyújtani arra, hogy a 
megkezdett munka hátralévő fontosabb  része foly-
tatható s igy az egész mü befejezhető  legyen. 

— Dr. Czobor Béla egyetemi tanár, ki-
tűnő régészünk, a ki a tanév elején két fint  ho-
zott a csik-somlyói gimnáziumba, ezeknek látoga-
tása végett október 31 én Csik-Somlyóra érkezeti 
s pár napot körünkben időzött. 

— Változás a virilisek névjegyzéké-
ben. A törvényhatósági bizottság leglöbb adót 
fizető  tagjainak a megye igazoló választmány ál-
tal Összeállított s lapunkban is közölt, név-
jegyzékében változás állott be, mennyiben a gyergyó 
községek részéről az adóhivatal által hiányosan 
kimutatott adó>< miatt névjegyzékből többen kima-
radt egyének az igazoló választmány határozata el-
len felszólamlással  élvén, a megyei bíráló választ-
mány azoknak helyet adott. Utólagosan a névjegy-
zékbe felvétetni  határoztattak: alfalvi  Róth István 
1717 frt  1Q kr, alfalvi  Jakabfi  B.Miklós 142 frt  53 
kr, szeredai Potoczki Antal 113 frt  68 kr, taplo-
czai Száva Lakács 158 frt  47 kr, gy.-szentmik-
lósi Lázár Lnkács 166 frt,  gy.-szentmíklósi Lázár 
János 166 frt,  gy.-9zentmiklósi Lázár Gynla 235 
frt  85 kr, gy. szentmiklósi Kopacz Lukács 243 
frt  34 kr, gy.-szentmíklósi Lengyel János 121 frt 
60 kr, gy.-szentmiklósi Tarisnyás Gergely 143 frt 
93 kr, gy.-szentmíklósi Urraánczi Ver tán 178 frt 
94 kr adó ntán. 

— Alapszabály megerősítés. A Gyergyó-
Békás községben ez évi szeptember havában val-
lás és nemzetiségi tekintet nélkül megalakult ol-
vasó és dal-egylet alapszabályát a belügyminisz-
ter közelebbről megerősítette. Az egylet czélja az 
alapszabályok szerint: Békás községbeu az értel-
miség között a társulati egyetértés állandó fenntar-
tása, a szellemi, vagy testi munkában fáradtaknak 
szorakozás és üdülés nyújtása, valamint az egyes 
személyekre társadalmi és erkölcsi szempontból 
müvelőleg hatni. Az alapító tagok az egylet pénztá-
rába egyszer mindeokorra 30 frtot,  a rendes tagok 
évenkint2 frtot  és a rendkívüli tagoki frtot  tartoz-
nak fizetni. 

— Magyar osztályBorBjáték. A pesti ma-
gyar kereskedelmi bank váltóüzletének mai hirde-
tésére különösen felhívjuk  olvasóink figyelmét. 

— A „Pi l langó" czimü élezlap 38. száma 
megjelent és valóban meglepő művészi kivitelű raj-
zokat Utálunk benne. A magyar közönségnek ajánl-
jak ezen lapot, mely hivatva van a magyar műve-
lődés terjesztésében részt venni és hazafias  köte-
lességet teljesít mindenki, a ki ezen lapot támo-

gatja. A „ P i l l a n g ó " e 1 ő f  i z e t é s i á r a egy 
egész évre csak 4 frt,  a ki azonban már most az 
1899 évre előfizet,  1898. október hó 1-töl ez év 
végéig ingyen kapja a lapot. A „Pillangó" szer-
kesztősége és kiadóhivatala. Budapesten. VI., Teréz--
körút 35. alatt van. Mutatványszám ingyen. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ in LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MARTON. 

Hirdetmény. 
Közhírré tesszük, miszerint Csik-Szentdomo-

kos község tulajdonát képező „Csillag" vendéglőt, 
mely áll 5 szoba, téli, nyári konyha, kamra és 
pincze helyiségből, födött  szekér szin, keltőd is-
tálló és sertés ól, megfelelő  veteményes kerttel 
együtt 1808. évi n o v e m b e r hó 6-án délelőt t 
8 ó rakor a község hivatalos házánál tartandó 
nyilt versenyen 6 egymásután következő évre a 
legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fogjuk  adni. 

A vendéglő a tervbe veti vasnt legnagyobb 
munkát igénylő vonala és a nagy forgalma  megyei 
ut közt s a munkálatban vett márványbányáktól 
alig 1 km. távolságra fekszik. 

Korcsmárlási engedélf  a község részére ki 
van adva. 

A feltételek  többi része a község hivatalos 
házánál a hivatalos órák slalt betekinthetők. 

Csik-Szentdomokos, 1898. évi október 29-én. 
Bőjte Lajos, Dániel József, 

biró. jegyző. 

Sz. 3730—898. 
Ikvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság hözhirré teszi, bogy Ábrahám Imre 
végiebajtatónak Gaina Simon végrehajtást szenvedő 
elleni 75 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyébeu a csíkszeredai kir. törv. területén lévő 
Csik-Madaras község határán fekvő,  a csikmadarasi 
II. rész, 172. sz. tjkvben foglalt  és alább megje-
löli. ingatlanoknak nemcsak végrehajtást szenvedő, 
B. 52. alatli Gaina Simont illető a2U/7x6S vésze, hanem 
az 1881. évi LX. t.-cz 166 §-a, és d. pontja alapján 
a Gaina Angelina szül. Denduj, Gaina János, Gaina 
Miklós, Gaina Demeter, Gaina Mária, Vaslobán Mik-
lós és neje André Anna, Gaina Gábor és neje Pintye 
Joana, özv. Gaina János és gyermekei, Gaina Tó-
dor, Gaina Miklós, Morár Demeter és neje Gaina 
Irine, özv. Gaina Karácsony, Gaina Tódor, Gainh 
Miklós, Gaiua György, Gaina Ilyés és neje Molnár 
Flóra, özv. id. Gaina János és fia,  Gaina György, 
Gaina Ilyés és n«je Czepes Joana, özv. Neferán  Já-
nosné szül. Szöcs Mária, Neferán  Gergely és neje 
Gaina Mária, ilj. Gaina György és neje Katrinai 
Anna, Gaina János és neje Gencsi Vicza, Gaina 
Péter és ennek veje Pap Gábor és ennek n<*je 
Gaina Vicza, ö/v. Gaina Simonné szül. Boér Do-
mika , Gaina Tódor és Gaina Anna, özv. Gaina 
Tódor, Fogarasi Simonné Czepes Flóra, Oniga Ger-
gely és neje Czepes Katalin, Oniga Gábor és neje 
Bokor lliána, Oniga Miklós és neje Popliczán Ivána, 
Oniga Ilyés, Oniga Flóra, Oniga Mária, Oniga An-
gelina, Oniga Györgyné Gorbulecz Dotyicza, Oniga 
Ilyés, Szilvás Simon és neje Volenter Polágyia, Ta 
tár Jáuos és neje Czepes Mária, Oniga Tódor és 
npje Oniga Gerbulecz Ángelina, Csobó Ilyés és neje 
Oniga Ángelina, Oniga Miklós és neje Czepes Mária 
id. Oniga Tódor, Tatár Georgé, Tatár Ángelina, 
kiskorú Tatár Gávril és Tatár Mária, kiskorúak: 
Oniga Giigor, Tódor Simon, Mária és György, Oniga 
Angelina és Ivána, Gaina Gábor, Gaina Simon, és 
Demeter, Gaina Ilyés Miklósé és neje Molnár Flóra 
Tatár János és neje Czepes Mária, kiskorúak Ta-
tár Anna, Mária, Ivána, Tódor. Angelina, Pa-
raszkina és Gábor, kiskorúak Fogarasi Mária, 
Vaszi és Anna, György Antal és neje Orcsa 
Mária jutalékaikra is, azaz az egész ingatlanokra 
éspedig: a 4. rsz. 275 ,. hisz. 16 hold 1120 
nsz. öl ingatlanra (porond) 20 írtban; 7. rsz. 256/, 
256/2. hrszámu 200 nsz. öl beltelek és 14 hold 350 
nsz. öl porondra 175 frtban;  a csikmadarasi II. 
rész 451. sz. tjkvben foglalt  és alább megjelölt je-
lenleg egészben Gaina György nevén álló ingatla-
nokból nemcsak az ezen követelés erejéig jelzálog-
gal terhelt és végrehajtást szenvedő Gaina Simon 
nevén állott '/* részre, hanem az egész ingatla 
nokra és pedig: az 1. rsz. 229. 245/,7. hisz. 4. h. 
kaszálóra 35 frtban;  229. 245/,5, hrsz. 10 hold 
1 OiíV nsz. öl kiterjedésű erdőre 93 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik, a 172. 
sz. tjkvben foglalt  ingatlanokra nézve az 1881 évi 
LX. t.-cz. 163. §-ában foglalt  azon korlátozásul, 
mely szerint a C. 12. alatt Oniga Györgyné szül. 
Gerbulecz Dotyicza javára bejegyzett élethosszig-
lani haszonélvezeti jogot ezen. árverés nem érinti, 
azonban ha ezen korlátozással megtartott árverésen 
az eladott ingatlanok vételára a megjelölt haszon-
élvezeti jogot, megelőzőleg bejegyzett terhek fede-
zéséül ezennel 1606 frt  08 kr összeget nem üti, 
e kitűzött határnapon nyomban megtartandó árve-

résen ezen életfogytig  tartó haszonélvezeti jogra 
tekintet nélkül fognak  az ingatlanok elárvereztetni. 

Az árverés megtartására batáridőül 1898. 
évi november hó 21-ik napjának d. e. 9 
órá ja Csík-Madaras község házához tűzetik ki, 
hol a fennti  ingatlanok a kikiáltási áron alnl 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 nov. hó l-én 3333. sz. alatt kelt 
igazságügyiminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Caik-Sseredán, 1898. évi jnl. hó 14-én. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság. 
Oeoző Béla, 
kir. törv. biró. 

Hirdetmény. 
Csik-Kozmás község területén, mely 5376 

holdat tesz ki, a vadászatijog 6 (hat) egymásután kő-
vetkező évre 1898. évi n o v e m b e r hó 30-án 
d. e. 8 ó rakor Csik-Kozmás község házánál 
nyilvános árverésen bérbe fog  adatni. 

Az árverési feltétetelek  a község házánál a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozmáson, 1898. október hó 10-én. 
Csiszér Károly, 

körjegyző. —3 
Potyó Antal, 

k. biró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynö-
kök, kik törvényszerűen megengedett 
sorsjegyeknek, részletfizetésre  való el-
adásával, egy nagy pénzintézet (rész-
vénytársaság) számlájára foglalkozni 
óhajtanak. Ajánlatok „Mercatoruczimen: 
Eckstein Bernát hirdetési irodájába Buda-
pest. V., Fürdő-utcza 4. intézendök. 
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Előfizetési  e 
© felhívás!! 

„PILLANGÓ" 
társadalmi és iríívészeti élclapra 

(MiiK) ar l ' l lc | t«nd( BUl te r ) . 
* 

^ ŢJ P J j . ^ p melynek Magyarországon niaoaen 

í 1 E I f i  i p m-ly nem a politika mezején bo-
E i L i V U ^ r , ttiuiiil a bumor ulán. 
j j l | r t l I D a mnlv nem a pikawSria pezsgő 
E tS iV l^ i l a ) forr/isrtbúl  meriti anyagit 

ELCLAF ţ mely nem bánt személyeket. 
f j l |  f i i  i p amelynek egyedül) célja az, hogy 
E l l i V l i i l I ţ mulattasson, ecsettel ée tollal össze-
hordva a társadalom derűs jeleneteit, olykor-oly-
kor tollhegyre szúrva egy-egy félszegséget  is, 
bogy okuljon rajta az, akit illett. 

DII I A K i n O ' a család lapja. Apa. anya 
A „ r l L L n l l U U bátran kezébe adhatják e 
lapot a kicsinyeknek is. Kiolvashatja a serdülő 
lányka épugy, amint elolvashatja az a kis kot-
nyeleskedő iskolás íiu is, a ki azt hiszi, hogy 
neki már mindent szabad olvasni. — Nincs benne 
semmi, a mi megmételyez, száműzve van hasáb-
jairól a kétértelműség. 

DII j A KM? A " illusztrációi vetélkednek a 
A „ r I L . L H I 1 U U külföld  hasonló kiadvá-
nyaival és minden szalon diszét képezik. 

Innven KALITJUK, » .PILLANGÓT, ISM. októbs hó imyCU íM'iol Károm hónapon át min den kinek, a ki már moBl ÍHM. iv e előfizet. Tnniran küldünk mula'ványazámol mindenkinek, a ki ügyen e r r e felkér  bennünket. 

A „PILLANGÓ* 
el6fiz«tésl  ára • 

Egész éne 4 M. — Fél évre 2 frt.  — Hegyid éne I frt 

Legcélszerűbben  lehet előfizetni  postautalványnyaL 

A „PILLAi\GÓ~kiadóhivaíaI&: 
BUDAPEST, 

VI, ker., Terez-körut 3 5 , 1 . em. 
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Vau szerencsém a helyi és vidéki 
nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy 
Csik-Szeredában a templom utcz&ban 
Dávid Elek-téle házban f.  hó 1-én egy 

asztalos műhelyt 
nyitottam, a melyben mindenféle  egy-
szerű és faragott  házi bútort, 
épület munkákat, valamint fényes 
és matt bátorokat rajz és minta szerint 
szolid árak mellett elvállalok és a 
legnagyobb pontossággal elkészítek. 

Hivatkozom sok éveken át a bel- és 
külföldi  nagy városokban szerzett ta-

Kérem a nagy érd. közönség becses 
pártfogását  és maradtam teljes tisztelettel 

Schuleri Frigyes, 
3—3 uj asztalos. 

W m H I M I M I I M I M I I W I I I M I I I I O i x x x x x x x ^ o o o o c x x x x x x 

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

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
A r a e s r e n k i n t O f r t . 

1 0 , 0 0 0 darab vételnél ezrenkint 8 f r t . 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-

Balázs Béniám birtokossal Csík-
Szentkirályon. n_* 

sen 

Sz. 4691 — 898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásában 

Csik-Kozmás és Lázárfalva  községekből ala-
kított s 2133 lelket számláló körjegyzői kör-
ben rendszeresített körjegyzői állásra pályá 
zatot hirdetek. 

Javadalmazása: 1. 400 frt  fizetés,  2. 
50 frt  lakbér, 3. 25 frt  irodai, 4. 25 frt  fa-
általány, 5. 10 frt  ktlldöncz dij éa 6. a ma-
gán munkálatokért szabályrendeletileg meg-
állapított dij szedése. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 
6. §-ában előirt képesként igazoló s eddigi 
szolgálatokat is feltüntető  okmányokkal fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó  évi 
november hó 24-ig annyival inkább 
adják be, mivel a később beérkezők figye-
lembe nem vétetnek. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabirája: 
Csik-Sztmártonon, 1898. évi okt. 27-én. 

Bartalis Ágost, 
1 - 3 főszolgabíró. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 1 
Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 

T45"bto é r e m m e l l t i . t t b a . t e t v e . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raktár 
Maros-Vásárhelyt. 

í -* 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindennemű hangszer javí-
tása és hangolása szakszerű 
pontossággal teljesíttetik. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Nyomatott Caik-Szeredáb&n, a laptnlajdonos és kiadó Oyörgyjak&b Márton könyvnyomdájában 1898. 




