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A kéziipar és tizírá behozatala a 
népiskolába. 

Csík vármegye a kéziipar és kézü-
gyességben való haladás terén előretörő 
Önérzettel lépett azon uj lépcsőzetre, 
melyre hazánk egyetlen egy vármegyé-
jének tanügye sem tette még fel  gyor-
san haladó lábait. 

Ezen kihatásos, de még e kérdés-
sel nem foglalkozók  előtt ismeretlen 
mozzanatot Erdély püspöke adta meg a 
kéziiparnak és kézügyességnek, midőn 
folyó  év januárjában megnyitotta Csik-
inegye egyik nagyobb tanintézetében: a 
tanítóképzőben a kéziipar és kézügyes-
ség szaktauitását. Erdély püspöke nem 
csak megengedte a tanári kar előterjesz-
tésére, hanem főtanhatóságilag  elren-
delte a szükséges költségeknek saját-
tárczájából történt kiutalása mellett, bogy 
a csik-somlyói r. kath. tanítóképzőben a 
kéziipar és kézügyesség a hazai tanügy 
és kézügyesség hivei előtt közismert-
ségü szaktanár: Augusztio Imre veze-
tése alatt rendszeresen tanittassék, hogy 
a tanító növendékek, a leendő népne-
velők már itt az intézetben lássák be 
és szerezzenek meggyőződést a kéziipar 
és kézügyesség népkulturális horderejé-
röl, hogy mikor kilépnek a uépközé, 
mint az ipar és kézimunka hírnökei, vi-
gyék be a népiskola pedagógiájába e 
szükséges társadalmi életfeltételeket 
és neveljék az uj generácziót ennek 
közéleti szellemében. 

a „cs ík i l a p o k " t á r c z á j a , 
1 átlő ró 

tiál Mari vult Eenyéd község legszebb 
lánya. KI volt tule ragadtatva nz egész falu. 
Még tizenhat éves sem volt, mikor versengeni 
kezdtek érte a falu  legényei. De Gál Mari nem 
sokat törődött senkivel, ő csak egyet szeretett 
a ki viszont szerette ót. Ez a boldog halandó 
Szabó Marezi volt, a kire irigykedett mindenki 
a ki csak egyszer nézett Mari szénsötét szemébe. 

Szerették egymást nagyon, nem egy dél-
utánt töltöttek el egymás közt vidáman cse-
vegve. Kiültek együtt a kis kert végén, a vén 
diófa  alatt, a mig fel  nem váltották óket a 
csillagok. az égnek e bolond szerelmesei. 

Mari szerette Marezit, Marezi is ót. de a 
mikor Kenyédre költözött a gazdag Suror, az 
o tizenkilencz éves szép leányával, Arankával, 
mintha egészen kicserélték volna, elóbb ki-ki 
maradt a Gálék házától, a mig végre csak 
nagy ritkán látogatott el. 

Mari pedig még mindig szerette ót. A falu 
legényei örvendve beszélték, hogy Szabó Marezi 
veszi Suror Arankát. Gondolták, hogy most Mari 
elfelejti  Marezit, nem fogja  oly nagyon szeretni 
s azt hitte mindegyik, hogy most könnyen el-
hódíthatja a falu  szépét. 

•laj de hiába. Marinak a sors megadta azt 
a boldogságot, hogy igazán tudjon szeretni, de 
megfeledkezett  arról, hogy tanítsa meg lemon-
dani ! Marezit még továbra is csak szerette, 
habár már biztosan tudta, hogy egymáséi nem 
lehetnek soha! 

I A nemzeti boldogulás két szárnya a 
I tudomány és iparművészete, melybe 
visszavonás, előítélet nélkül bele kell 
fogozkodni,  hogy a nemzettestet egy 
lépéssel előbbre vigyük. Erdély püspö-
kének mélyen járó szellemre való tan-
ügyi intézkedését mérlegeljük az ipar-
és népnevelésre való kihatásaiban. 

1. Mindeuki előtt ismeretes, hogy 
kéziipart leszorította a gépipar. S ez 
azért vau, mert a kéziipar a kiállítási 
csint, Ízlésességét, erőt és művészies 
jellegét elvesztette, ennél fogva  a gép-
pel nem versenyezhet, mely a csin és 
müvésziességre több súlyt fektet,  de 
nem a belső becsre. Az elvesztett ta-
lajt kell vissza vivni az által, hogy a 
kéziiparnak a művészi jelleget kell meg-

I adni. Ezt pedig a népiskolában kell meg-
kezdeni, hol a hajlamot, az iparérzéket 
kell első sorbau felébreszteni  s ekkép 
az ipariskolák, melyek a népiskolából 
kapják az anyagot, biztosabb alapra fog-
nak helyezkedni. 

Hisz tutţja az iparos világ, hogy 
ma az inas csak 3—4 évig tanul. Az 
után ki szabadul s mint mesterségében 
teljesen üres kalász mereszti fejét  az 
ég felé  elérhetetlen, tehetségét túlszár-
nyaló, rögeszmés igényeivel neui ismerve 
iparága hasznosságát, szolgálatát és csín-
ját Régen az inasok 8—10 évig ta-
nultak. Kéziipar és munkabecsülő em-
berek váltak belölök. E sorsfordulaton 
csak ugy lehet segíteni sikeresen, ha 
az ipur ismeretét és gyakorlatát a nép-

Meg is történt az esküvő, Szabó Marezi 
elvette a gazdag Smur Arankát. Boldogok vol-
tak, mert mindenök meg volt Boldogságokat a 
sors nem fe'edte  megtetézni, mert a gólya szár-
nyán megjöttek a gyerekek. 

Mari csak busult Marezi után. de feledni 
nem tudta solia, de sohase! 

Házasságuk után három évre egyszer csak 
az a hír terjed el az egész faluba,  hogy a 
Mnrczi felesége  megörült. Volt ijedelem, min-
dent tört, rontott, össze vissza zúzott. A házra 
a hol laktak mindenki félve  tekintett s messze 
kerülő utakon haladtak el elótte. 

Apja a vagyonos Suror a kórházba szál-
líttatta, de kimondták ott is a doktorok, hogy 
elmebaját gyógyítani nem lehet. 

Marezi szomorú volt, sajnálta nejét, min-
denki idegenkedett töle, egy házban sem talált 
boldog othonra. Kgész napon fáradt  és kínló-
dott, hogy anyátlan csecsemőit felnevelhesse. 
De nem sokára ő is beteg lett. Apósa a ki ed-
dig ugy szerette, még ó is elidegenedett töle. 
Árván s elhagyottan maradt. Betegsége nem 
tartott sokáig, tüdóvészbe eset szemei beestek 
alig-alig lehetett reáismerni. Ott feküdt  ágyá-
ban a kegyetlen halállal küzdve, két elhagyott 
gyermeke pedig mitsem tutivá apjok fájdalmá-
ról, álmélkodva tekintettek reá. 

Végig futott  az egész faluba  a hir. 
— Nincs sok hátra — mondá a szomszéd a 

feleségének  — nem adok két napots meg fog  halni. 
Bizony hiába adtak két napot, mert a 

sors még azt a kettőt is meg vonta tőle. Ott 
fekUdt  a halál borzalmas fájdalmai  között, át-
karolva mindkét gyezmekét, mondott volna ne-
kik vnlamit, de nem tudott. Szemeit belepte 

iskolában kezdik meg a nyájas múzsák 
szelid mosolyai mellett. 

2. Az ipar és kézügyességre való 
hajlandóság és előszeretet a földmivelő 
népnél is gradus lesz a szerencsés gaz-
dálkodás Parnaszusához. Mert képessé 
teszi arra, hogy eszközeit megcsinálja, 
az elromlottakat kijavitsa s ekkép a 
házi elfoglaltságot  vele megszerettesse 
és a pálinkái vás szenvedélyig fokozott 
üzésétól elvonja. Minderre a kéziipar és 
kézügyesség bizonyu't alkalmasnak más 
országok népiskoláiban, tehát ezt be kell 
vinni u mi népiskoláinkba is. 

3. Az ipariskolák eredmény nélkül 
tengnek, élni nem tudnak, meghalni pe-
dig szégyenlik. Bástyáik recsegnek a 
rossz rendszer miatt. A népiskolából ho-
zott ipar és kéziügyesség nyugvó pon-
tot kölcsönözne azoknak. Kedvező Bze-
let kapván, tespedő hajójuk szerencsés 
mozdulatokat tenne. 

4. A társadalmi viszonyok ujabb 
alakulása kiábrándítaná az osztályokat 
s beláttatná, hogy az alsóbb néposztály 
munkájából, magatartásából alakul meg 
az egészségesebb társadalmi rend, vagy 
elhanyagolásából fog  bekövetkezni össze-
omlása A tétlenség, a munkakerülés, 
az egy ügy ü népies nagyzolás széles 
dimenszi kbun belopta magát a nép-
életbe. Érdekes munkát tehát a nép 
kezébe, ha meg akarjuk menteni, mely-
ből baszna és élvezete van! E sikert 
egy ujabb nemzedék felnevelése  által a 

már az üveglepel s ajkára nem jött többé szó. 
Midőn elhagyva az életet, a melyből neki 

a boldog és keserű órák egyformán  kijutották 
midőn még félig  ébren, félig  halva ágyában 
feküdt,  felnyílt  az ajtó s egy sápadt magas 
nőalak lépett a haldokló szobája. A haldokló 
nézte, de nem ismert reá. Nézte mig szemeit 
végkép lezárta a halál. 

A sápadt nó letérdelt ágya végéhez s oly 
hosszan és szívből imádkozott! 

• 

Elérkezett a temetés napja. Az egész falu 
sajnálta, nem annyira öt, mint árván maradt 
gyermekeit. KikiBérték a temetőbe, hosszú sor 
ment a koporsó után. A koporsót letették u 
sir szélére. A pap imádkozott, mindenki levett 
kalappal halgatta, néhol egy-egy köny csillant 
meg a gyászolók szemében. A pap hosszan be-
szélt, elmondta, hogy a halott mennyit kinlo-
dott életében és mi volt osztály része e föl-
dön : a szenvedés, de annál több jóban része-
sül majd fon  — az égben. Beszélt azután az 
árvákról. 

Ezekról a kis ártatlan a gyermekekről, a 
kik senkinek sem vétettek életükben, ki fog 
majd gondoskodni, ki fogja  ugy tekinteni, mint 
saját, édes gyermekét ? ! 

— Én, én leszek anyjok. édes anyjok, 
hangzott egy nói hang a tömeg közül, s oda ment, 
lehajolva megcsókolta a két árva gyermeket.. . 

Ez a nó, ki tuidőn Mnrczi haldoklott, ott 
imádkozott ágya végénél, a ki most gyerme 
keinek anyja lett — régi szeretője, Gál Mari volt. 

Riczi. 

Fél-

kéziipar és kézügyességtől várjuk. Te-
hát be kell vinni ezt a népiskolába. 

ö. A müveit országok kapva kap-
nak az ipar és kézügyességnek a nép-
iskolába való bevitelén. Példa rá: Svéd, 
Norvég, Finnország, Franczia-, Német-
ország, Hollandia, Belgium, Svajcz Auszt-
ria és Angolország. Ezen országok in-
kább tanterein nélkül tartanák fel  az 
iskolát, sem mint iparterem nélkül. 

Ha tehát az ipar és kézügyesség 
terén a versenyt felvenni  és a népélet 
gyakorlati politikáját követni akarjuk, 
vessük rá mi is szemeinket a nép felé 
indult mozzanatra s értsük meg, öleljük 
fel  pártoló lelkesedéssel az erdélyi püs-
pök ur tanügyi intézkedését, mely elő-
ször a tanitónövendékekkel a tanítókép-
zőben akarja megszerettetni ez irányt, 
kik szét menve a nép ezer, meg ezer 
egyedeihez, mint telefonok  vigyék az 
üdvös eszmét. Tehát a kézügyességnek 
az iskolákban való tanitását megkezdeni 
lesz a legközelebbi tanügyi jövő fel-
kelő vívmánya. 

6. Az őszi és tavaszi hónapokban 
kötéllel kell egy—két gyereket fogni, 
hogy az iskola gyermek nélkül ne ma-
radjon. Miért? Mert semmi auyagi hasz-
not nem tudott eddig a népiskola fel-
mutatni. De a kézügyesség szakszerű, 
rendes kezelése mellett rengeteg sok 
apró értékes ezikket fog  kidolgozni, 
melyből megfelelő  anyagi jövedelem is 
folyik  be. Seregesen tódulnak akkor az 
iskola eddig értelmi és erkölcsi, most 
anyagi hasznot is hajtó termeibe. 

7. Seidel Róbert, kézi ügyességi és 
ipariskolai hírneves szervező, a kézi-
munkások szivéből vette e festő,  érzel-
mes szavakat: „A ki sohasem foglalko-
zott kézimunkával, az sem ezt, sem ered-
ményét, sem az ezzel foglalkozókat  nem 
tudja becsülui. Ha minden egyes ipar-
czikk keletkezésének kínját, történel-
mét át tudnók érzeni, sokszor elszorulna 
szivünk a munka nyomora felett.  S em-
berségesebben gondolkoznánk, humánus 
módon bánnánk el a kézimunka szen-
vedő embereivel." 

Tehát már csak azért is be kell 
vinnünk a kézimunkát a népiskolába, 
hogy ismerje meg emberi lényünk min-
den egyede a kenyérkereset legkese-
rűbb, de legfontosabb  államfentartó  pályá-
ját s ezt megismerve ne kicsinyeljük 
többé e talajt, melyből nedvet szivünk 
vérünkbe; táperót a költő, szobrász s 
minden emberi élő szervezet. 

8. Tehetség, hivatás nélkül özön-
lenek ma a tudományos pályákra. Más 
emberi pályát nem ismernek. Nagy téve-
dés. Ennek egyik oka az ipar és kézi-
munka megvetése. Mintha ez nem volna 
tisztességteljes életpálya. Tehát, hogy 
ezen széles terjedelmű, a társadalmi be-
teg légkörben tovaszálló agyrémeket ki-
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operájuk, be kell vinni az ipar tanítást 
a népiskolába. Igy bizonyítjuk be azon 
igazságot, hogy egy ba iparos többet 
használ a társadalomnak, mint a tudo-
mányos pályák hivatatlanai. S igy, mig 
egy részről megkedveltetjak a kézipart, 
addig más részről csak a szükséges 
4°/. megy tehetség nélkül felsőbb 
pályákra. 

9. Csikmegye lakósainak többsége 
kézimunka után él. A talaj mostoha, 
rideg. Tehát azt kell fejlesztenünk,  mi-
ben a nép reméoye él; a kézügyességet. 

1(). A gazdasági iskolák általában 
a gyakorlati előképzés hiánya miatt 
méltánylást érdemlő eredmény nélkül 
állanak. Mert nincs szervi összefüggés 
a tanulók nevelésében. Az ifjúból  csak 
akkor válik ügyes iparos, kitartó gaz 
dász, hivatott kézimunkás, ha ezekhez 
kedvet, hajlamot szerez a népiskolában. 
Máskép soha. Félszegség a mai rend 
szer. Mert az ipar és kézimunka korai 
kezdést és szervi folytatást  kiván; ez 
pedagugai igazság. Tehát 

11. Az ifjúság  és népkörében ott-
hont kell adni egy átható, általános 
munkanevelésnek. Ez csak a kéziipar 
<•1 terjesztése által lehetséges; t e h á t . . . . 

Ezen, a népélet állapotából vett ar-
gumentumok szembetűnően beigazolják 
Majlátb püspök intézkedésének szükség-
szerűségét és nagy fontosságát.  Az apos 
tol a tanügy fonalain  az ipar és kézi-
munka termékeny talajára szállt alá. 
Alúszállása ujabb vívmány és lendület 
mariid. A népnevelés összegéhez nagy 
tökét hozott. Szunyadó erőknek adja 
meg a hajnalt. Csikvármegyére esik ezen 

mtgyei költségvetés kapóé* batoa irányú kórés-
MI járalt • belicjiaíiuutarktf,  mitek — a 
tudjak — ka «cénbea otm ts, de 
tikáré leu. — mennyik*! • magasabb állása 
tiutvneMknek fizetés  jsvités* ét azálláabériik 
emelése az ez évi költségvetésbe beillesztetett a 
a felemeli  illcti.iények folyósítása  kilátásba he-
lyeztetett azon időre, midőo a kormánynak por-
lamenláris aton megszavazott költaégvetéa Ali 
rendelt ízesére. Összesen kapott Cslkvármegyo a 
tisztviselők fizetésének  javítására 6285 frtot,  de 
mellőzte a miniszter a gytrgyói ét alcsiki járá-
•okba kért I —1 Bzolgablról éa egy-egy írnoki 
állások rendszeresítését éa aiok helyett beérte 3 
járási dijnoknak egyenként évi 060 frt  fizetéssel 
való szervezésével, éh végül a törvényhatóság 
feliratának  részben való Itgyelmeu kiviil hagyása 
mellett semmi nemű fizetés  javításban nem ré-
azeaitette: az árvaszéki nyilvántartót, egy szám-
tisztet, egy könyvelöt, a járáai és állatorvosokat, 
a megyei iktatót és kiadót, valamiut az öaazea 
központi és járási Írnokokat, tzóvol mellőzte azo-
kat, kiknek megélhetése eddig lein volt biztosítva 
a a kiknek szintén nagy Mtlksógttk lelt volna 
a tizeién pótlásra. Kzeu szembetűnő inelliztetés, 
H mini halljuk, az illetó hivatalnokuk korében 
nagy Miiiiiést, s kedvetlenséget keltett, a min 
nem is lehet csodálkozni, Iliidén tudjuk, liogy 
ezeknek a reggeltől estig iroda aiztal mellett 
görnyedd az ügyviteli teondők aikervi elvégzésére 
teljes erűből törekvő hivatalnokoknak aein ad i 
háztulajdonos olcsóbban lakást, sem a boltos ru-
házati ezikket. sem a gabona árus olcsobban ga-

mégia azon csekély flzctéaból  terhes 
esaládokat kell fenntartattok  ép agy, mint a ma-
gasabb állású tisztviselőknek. Méltán •segérdeinel-
ték volna tehát ezek is, hofy  a maga» kormány 
részükre ia ezattal legalább a létminimumot biz-

módot nyújtson arra, hogy külső meg-
jelenésükkel • társadalomnak se válljauak sze-
gyenére. Reméljük teliét, bogy • törvényhatóság 
aietai fog  megragadni az alkalmat arra. hogy • 
mcUvzött üazivitelők, valamint a segéd- és ke-
zek) ssemélyzet nalyoa soysg' helyzetén is fel-
sőbb helyen a jogos méltányos segély kieezköz-
1 élével könnyítsen. A fizetés  javitásbau nem ré-
szegültek, pedig okosan teázik, lm « kérdésnek a 
tavaszi kösgyfiléaén  szőnyegre leendő hozatal* 
iránt előterjesztéssel élnek. 

A osik-aomlyói rom. kath. isko-
lák pénzalapjai kezeld püspöki nagy bizottmáoy 
folyó  ho közepén egy tendkivii'i gyttlé»t tartott, 
Mikó Bálint Nliapáa elnöklvte «Intl. A gyűlés egyet-
len tárgyát az újonnan készített azon szabályzat 

irányit jótékonysága, hová szeretete már|részletek tárgyalasa képezte. u.ely moHett «zen 
annyiszor átvilágított. Bizonyítja a tüb-! ^ J ^ i t f S E 
bek között Intézetünk lV-ik évfolyama,  > határozza meg az alap kezelőinek jog- és köteles-
gvakorló iskolája, Uj tanerők beállítása1 "ég haturait a éppen azén • reszletea tárgy alas-
,* . , „ , . , ... . , . , , . . ual is csekély módosítással egyhangúlag elfogad-
óit a felmerülő  koltsegek hordozása, bi- t_ M | u t , í e v e i e , e a tényt kiemeljük. fogy  ezen 
ZOnyitja ujabban az ipar és kézimunka szabályzatba letl megállapítva azon arány, mely-
tanítás megnyitása a tanítóképzőben, mely | fgényte^'h'e^"^ 
e nemben megelőzte az összes hazai «érint jövóro az évi jövedelem « ka a gim-
tanintézeteket. náziumi éa 2B*, ö-ka aképezde szükségleteire fog 

Főképen C'sikmegyének hasznos, f o r d l K a U l 1-
megismerni az ipar és kézügyesség nép-! — A szekely k ivándor l á s kérdésé-
nemesitö szerepét. Megyénk lakosságá-l'"» mull számnnkbnn közólt cziKünkhöz kap 

. . . . . . - lak a következő sorokat: László Uvtila ur, 
tneg van az a Hiba. nogy az iae- : . m O T S . v 4 sá rhe iy i iparkamara másoatitkéra ban 

g«>u ipart inkább szereti, mint a magáét, 
még akkor is, ha az idegen iparcukk 
rosszabb. Ha a neve más, mindjárt ka-
pósabb. 

Az elszámlált országokban az ipar 
ós kézügyesség a népiskolákban prăs-
itorul. Miért ne prosperálhatna nálunk 
is. Hisz a székely nemzet fogékony.  A 
közönség nem fogja  késleltetni diadalait. 
Az előzékenység kaput fog  nyitani az u.j 
vendég előtt, ki Csikmegye tanüg,\i 
tneibe nem halni jött, hanem virtiji .. 
hajtani és termést hozni, hová csak ta-
nítóink hírnökként szétmennek átcsör-
gedezni az uj vért a népélet nagy vér-
keringésébe. 

Lendületes ipar a társadalom szép 
jövendője. 

Karácsony  József, 
hmitói'f]i2Íi-ÍHt.  "J'OJlllil. 

küzölta azon sta: aztikal Bzániadatokat, molyok a 
betépő állomás vezetúaég áltál a mull ovi sze-
mélyforgalomról  állíttattak össze s ebből nagy-
mérvű snékaly kivándorlást állapit meg. 0a mas 
adatok felhasználása  nélkül csapén vsak abból 
következtetünk a székely kivándorlás mérvén», 
csalódni fogtok.  mert tudnia koll László Uyula 
urnák, hogy mai-, évben a utrosvólgyi roman 
vaanton lu—12 ezer ember dolgozott, tu-luia 
kell, hogy azok nagyobb resze oly éllande, olasz, 
horvát, dalmát s mos idegeo vasúti munkások 
hol alt, kik minden vasutepitealioz oda ozönlsuek 
a kik a közvetlen kuzetsegéuél fogva  épen a 
gyimesi ,amon uienuek át. Tovább tudnia kell 
azi is, hogy ezeu idegen munkások a romániai 
.ţwiu eieimezesi viazouyok miatt és azért i«, 
hogy íszákosaági hţjlaauukat kielégitliossék, csak-
nem miuden vasárnap átjöttek magyar Urülstrs, 
mikor eztán érthető a aeinmietstre som uormális 
uemélyforgalom,  de abban székely kíváudorláat 
keresni nem lehet. Szó siues rola, mentők oda 
székely munkások is éa mennek még a mostani 
időben is, de ez a forgalom  távolról sem adja ki 
azt a horribilis számol mi a belépő állomás ki-
mutatásaiban áll. Arról, hogy székely kivándorlás-
ról határozottsággal beszélhessUuk, várjuk be a 
legközelebbi népszámlálás eredményét, addig Íté-
letünket függesszük  fel,  mort csalódni fogunk. 

— A megyei tisztviselők Ura tető-
nek javitasa. Az orazág valamennyi törvény-
hatósága átlátva azon aránytalanságot, mely a 
közigazgatási c« az állami tisztviselők javadal-
mazása közült fenn  áll, a azon meggyőződésnél 
fogva,  liogy a tisztviselők megélhetése a jelou-
legi ellátás mellett toljeisn illuiorlnsaá vált, a leg-
főképpen  tekintettel arra, bogy t  kSzigazgatáai llsit 
viselők a folyton  fejlődd  viszonyok a tán mkaá 
több és több munkával •erkoltelaek, megkeresé-
sekkel járultak a mult évben agy aa Ország-
gyűlés képviselőilázákos, miat a kormányhoz a 
tisztviselői Öntések és szállás kérek javítása 
iránt. Vármegyénk közönsége is a mail év óazéa 
tanon rendes közgyűléséből as ez évre készített 

Kit obtjt a attely? 
Az egész ország kizökkeut a rendet kerék-

vágásából. A politikusok borotva élén táuuzol-
nak, t tz ország bele jntou a politikai bizony-
talantág sodrába. Már régóta találgatjuk, hogy 
széna-e bit vagy szalma? Egy homo idő lelt 
el kinos várakozásban 4a bizoaytalaa remény-
ayel. Állaattk a vitalkozáaofc, érttkozések, meg 
beszélések; táigyalaak a miaitzterek kűlöa, i 
képvitslők kUOa, majd kivttakn, majd fél hiva-
tok* fa mindenféle kigoadolbató alakbaa. Dea 
foarnrier-k és M c n a a i t t csak a«m akartok 
sikert eredményezni, s a kitgyexés, a béke, a 

rendé* munkálkodás függőben  maradt. De ba a 
•agyar oraxágháxbaa ki i* süt a Mk« napja, 
kérté», a birodalom s a msaarchia egéről ettzi-e 
végkép a feayegető  komor fellegeket? 

Báré Báafy  sUaiszter elaOkaek egy c»p-
pet sem volt irigyleadő helyzete. MeţkSvesik, 
* « mégis a béke ol̂ jágát nyajtotu lldAzőí felé. 
Rz nem olyan válasz, minőt a Umadá* megér-
demelne. de olyao, a n'nőt a magyar nemzet 
parlamentjének méltóságáért kész volt megtenni. 
Meghozta nx áldozatot a képviselőház méltősá-

I gáért. as ország java. békéje érdekébea. 
Valóban ••Ikeseritő éa boizantó a vi<zály-

kodásra. az obstrnkezióra s a viszálykodás alatt 
a politikára gondoloi in. Nyomott hangulat ét 
levertség ásitoz az arcsokon. Minden ember tadja 
bogy élet kérdések eldöntését kellene minden 
pillanatnak meghoznia, * az ily fmtlt  állapot 
tűrhetetlenné lenne, ha az obatrukexiós pártok 
már bele nem szoktattak volna bennünket a hely-
zetbe. A pargátorinm tüzét már megszoktak 
a azt mondjuk mi is, mit XIV. Lajos franezia 
király fiatal  korában mondott a gyóntatőjának, 
ki azzal fenyegette,  hogy ba meg nem javul, 
nent jut mennyországba, hanem a pargátorinmba, 
a hol tokát kell szenvedni „Hát meddig marad 
ott az ember?" kérdé a király. „Sokáig felség 
100—800 esztendeig" válaszol* a pap. Alom 
on e'y falt*,  akkor az ember hozzá is szokik, 
jegy/.é meg a király. Ha még igy tart a viszály-
kodás, akkor Magyarország is hozzá szokik 
akár a gyebenoáhn*. 

Az országban a szegény nép dolgozik díj 
nélkül, benn ax országházban pedig részben 
tem tadaak. részben nem akarnak dolgozni aapi 
díjért nem. Harcxok viazálykodánnk alatt hát-
térbe axotaloak a béke művei, minta latin köz-
mondáM tartja: Inter arma ailent misar. Holott 
meanyi tüggő kérdé*. törvényjavaslat, oratágos 
érdek vár megoldásra. 

Ezek atán mi is axt mondjak, hogy töb-
bet ér egy sováoy béke, mint na kövér p<-r. 

A kormány és a szabad elvflpârt  kész 
i* volt a békére: mert első Mtéule ez a u n -
kának. A barez és viszálykodás alatt agyvelőnk 
megxsibad, idegünk kimerllnek, lelkinkre töp-
rengés űl • képtelenek vagyuk gondolkozni és 
mnakálkodaí. 

Ez idő alatt a képviselőház is olyan volt 
minta lázas beteg; maakaMyHtnyögött, lai-
gatott. Talfeszitett  agyában rémek kergetőztek 
szivében ellentétet érzelmek csatáztak. Absxo-
lltizmtseal, zaarnoksátgtl, kazairaliwud rémít-
gették tz embereket; gyfilOletrt,  boszat lehel-
lek. E rémképek kóválygó serege ptdig miad-
Ntoyiszor elijeoxtette a béke galambiát, mikor 
ez 1« akart szállani. Miadrz oly állapotot hosott 
létre, bogy ax ember nem lehetett elég okot 
kiigazodni. 

Egy reményünk fennmaradt  mégis, a sza-
badelvű párt higgadtsága. Hittük, hogy a kor-
mány rudat nem fogja  a leagt-rbe vetni a ax ál-
lam hajóját nem engedi át a háhorgA haboknak. 

Azoabaa axt is fel  kell tételeznünk, bogy 
a magyar politikátok végre i« megtadnak rgyexai 
t a józta belátás ki fog  emelkedai. 

A kibontakozásra megadta a jó példát a 
szabadelvű párt. Komolynak tartja * helyzetet 
t ősziotéa óhajtja a békét; mert Magyarország-
nak nincs vesztegetni való ideje. 

A mit a békével el akar érni, axt a tem-
zet javára akarja elérni. Ámde az ország érdfke 
axt is megkiváaja, hogy a békeágy mindoaki-
ben legyen igaz ét őszinte » igy óhajtsa ezt az 
ellenzék is. Ne legyen a béke csupia pihenés 
ét etö gyűjtés egy ajabbi karezra. Nem mnló 
orvotlát kell, hanem biztos ét tartőt gyógyítás. 
A betegséget ae csak látszólag, hanem gyöke-
rébea gyógyítsa meg; kóranyagot ne hagyjon 
hátra, mert ez tovább pasztitani alkotmányos 
életűnk szervezetét. 

Ax ellenzék tegye lehetővé, hogy álljon 
helyre a képviselőház munkaképessége, hogy 
oldják meg a kiegyezés kérdését ngy, a hogy 
ax ország jól felfogott  érdeke » a mnnárchia 
nagybatalmi állása megkivánja j 

E nagy feladatukra  kapott megbízatást a 
szabadelvű párt a királytői ét nemzettől s fe-
lelősséget egyiktől it, misiktói is. Rá néxve élet | 
és beesttletkérdés e megbízatásnak eleget tenni. 
Nem kívánhatja tebát ax ellenzék, hogy letérjen 
a megbízatás átjárói. 

És nem teheti, hogy megszakaaxsxa a kap-
csot a király éa nemzet a az oraxágés monar-
chia között. 

Oly korban élünk, hogy benn oriknek kell 
lennünk, hogy kifelé  it erősek lehessünk. 

Tekintsük csak az earőpai nagyhatalmak 
törekvéseit. Óriási haderejük, pénzűk, tekintélyűk 
daczára ezövrtaégeket kötnek, barátokat keret-
nek nagy áldozatok árán it. A jövő nagy erőt, 
egyetértést kíván minden néptől. Ét Magyaror-
szág ily pillanatban engedje, hogy a monarchia 
széthulljon, vtgy meggyengüljön az összetartó 
kapocs. 

Nem hÍ8zs«ük, ntni akarjak hinni, hogy 
az ellenzék kardjával BáoSy miniuterelnűk tején 
át a monarchia érdekelt akarná tujtani. E pár-
tok nagy része a 67-as alapon áll t Deák nagy 
müvét respektálnia kell. 

. Deák aagyművs iati őket, hogy 1*0«* be-
fejezve  a személyt» harci. 

A viharnak h>kel agyaa aémi haszna; de 
a gyakori vagy hoatza vihar megsemmisíti  Has-
ain kertjének fakadó virágait. 

A msataai kelyntboa mit obajt a székely ? 
Óhajtja, hogy a képviseMhát a komoly rnanka 

tzinhelya legyen. Legytn txámflzve  onnan a sze-
mélyes bornxn hadjárata. • tuékely közgazdasága 
ét knltnrájáaak tarén tok a tenai való. Előbbra 
caaki* a békét máskával hahduk. 

Ohaiţjt továbbá a axfltdj és ohajtaai kell, 
bogy ax ország sorsát egy erő*. megts<ténkoteUea 
szabad -Ivű párt ét kormány intézze, melynek 
erejét a nemzetiaégek w tadják elaervaszUni. 
A magyar birodalomban agyaais vannak nemze-
tiaégek, melyek a magyar alkotmány védszár-
nyai alatt megerősödtek, a pártoskodások és 
gyenge kormányok alatt a legtöbb jótéteményt 
praktika» «gyetértésükkel magokhoz ragadták 
M oly hatalomra jutottak, hogy a haza édes gyer-
mekei lettek mostohákká. A viszálykodás! a 
magyar mindenkor drágán fizette  meg. 

A mi ellenzékünk akormányzó pártnak 
ax üstökét a kezében szeretné tartani, az ily 
kormány a txékelynek nem tudna használni. Ă 
haza jótéteményein i mét egjes éleim** nemze-
tiségek otxtotxkodnáoak t a txékelyiink a pe-
csenyéje ismét csak a porba esnék. 

Tanitó-eeleteiÉ lémely hiányairól. 
Jól tudom nzt, liogy Jelen soraim az 

illetékes helyeken nem annyira viszhangra, mint 
inkább ellenszenvre találnak, hisz meggyüke-
redzett szokás, rendszer ellen irányulnak. Azért 
felkérem  knrtáraaimnt szóljanak ez ügyhöz, ha 
talán tévednék világosítsanak fel,  vagy czáfol-
ják meg állításaimat Örvendeni fogok,  ha nem 
oly sötét a láthatár, a minőnek én látom. 

Tanitó-egyleteink hiányairól akarok egyrt-
mást elmondani. A tanitó.gyülés rendesen vala-
mely gyakorlati tanítással veszi kezdetét. ÉII 
azon nézeten vagyok, bogy ennek sok gyakor-
lati haszna nincs — de kára igen. A klikk 
rendszere itt is nyilvánul kicsiben, mint künn 
az életben nagyban. Ha az illetőnek jó barátjai 
jelen vannak a gyűlésen jó — különben agyon-
bírálják. 

A második tárgy a jegyzőkönyv felolva-
sása és az e fölötti  disputa. Ez a rendelkezésre 
álló idó felét  lefoglalja.  Kérdem ebből mit ta-
nul a tanító? Evégre i9 a tanitó-cgylcteket 
azért is alapították, hogy a tanítók művelésére, 
anyagi érdekeik megvédésére is szolgáljanak. 
Disputában nem kell iiekíiuk gyakorlás, lienue 
van as már a magyar tanító vérében. 

•Sok-sok egyéb pont letárgyalása után 
végre az értekező léphet az asztalhoz, ó dol-
gozott, áttanulmányozta tételét, a jelenlevők 
azonban — az idó előre haladottsága miatt 
az ebédre, a bankettre gondolván — nem hall-
gatják meg. Nem csoda. Értekezéseink unal-
mas ismételgetések. Nincs oly nevelés-oktatás-
ügyi tétel, melyet legalább 400-ao meg ne 
vitattak — melynek helyességét, szükséges-
ségét ugyanennyien ne bizonyítgatták volna. 
És a gyakorlatban ? — birehamvát se látjuk 
a sok szép eszmének. Hogy csak egy példát 
hozzak fel:  hallunk egy kitűnő módszertani 
dolgozatot pl. a számtanitás köréből. Elismer-
jük, hogy az előadó kitilnó, általunk még éti-
dig nem ismert módon tanítja a számtant. S 
mit teszünk? Tapsolunk, éljenezünk. Jegyző-
könyvi köszönetet mondunk — s háronihét 
múlva jó hn megtudjuk mondani: ki miről 
értekezett 

Uraim ha továbbra is igy gyűlésezünk 
nem erűnk czélt. Itt tenni kell valamit. 

Először is: rövidítsük meg a gyűlés tárgy-
sorozatát, a fölöslegest  hagyjuk ki, az érdemes 
dolgokat ültessük át a gyakorlati életbe. Egy 
jó gyakorlati tanításnak vagy értekezésuek ugy 
lenne haszna, ha a testület, melynek körében 
az tartatott, kinyomatná és megküldené vala-
mennyi tantestületnek, ha ezek is elfogadták, 
ökzölnék a tanítók hivatalos lapjában s azután 
kötelességévé tennék mindenkinek, hogy ax ekkor 
és ekkor közölt értekezésben foglaltakat  al-
kalmazza az iskolájában. Allitásaim bizonyí-
tására egy példát hozok fel. 

Salicis Q. franezia  hajós kapitány a 80-as 
évek elején megszerette a kézimunka-tanítás 
es/méjét Egy Bzépen kidolgozott értekezésben 
megismrtette azt a párisi központi tanító egy-
lettel. Páriából szétküldték valamennyi tanltó-
egyletnek, melyek szintéu elfogadták.  A vidéki 
tanitó-egyletek határozatait beküldték a köz-
ponti bizottságnak, erről a miniszter tudomást 
szerezvén — kötelezővé tette annak tanítását. 
Olyanféle az, mint midőn egy megye valamely 
okos, életre való eszmét pártolás végett meg 
kfild valamennyi törvény hatóságnak. Ha mi is 
azt az eljárást követnők, mennyit nyerhetnénk 
anyagiakban és szellemiekben. 

Az önművelésen kívül anyagi érdekeink 
megvédelmezósére is alakultak a tanitó-egyle-
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tek. A mostani szervezettel ezen sem lendít-
hetünk nagyot. Nekünk o r szágos szövet-
séget kellene alkotnánk melybe minden 
testület küldje el megbízóit. A mit nz egyes 
tanító-egyletek határoznak anuak keresztülvite-
lével, illetvi" annak érvényesítésével az bízatnék 
meg. A mostani eljárás mellett, mit használ 
a sok szép eszme, ha nincs a ki kövesse. 

Kzeket bátorkodtam felvetni.  Vitassuk 
ineg az e dolgozatbau foglaltakat.  A nemes 
fémek  a tűzben tisztulnak meg 

Augusztin Imre. 

O H K Z A « « Y Ü L É N . 

A főrendiház. 
A mult hét folyamán  a figyelem.  méltó-

ságos löreudek leié (oldalt, kikiöl az a bir ter-
ibili el, liugy a váltsái; dolgában felvilágosítást 
akarunk kérni a kormánytól s azt is beszélték, 
hogy a főrendi  ellenzék a kormány ellen i>agynl>b 
akcziói szándékozik nuliiaui. Kbtiől kifolyólag 
roppant érdeklődéssel várták a főrendiház  f.  bó 
18-ra hu delelt iilé.-él. 

Az ülésben báró Vay Béla elnökölt. Az 
ülésmegújítása ntáu V a s z a r y K<>lns berczeg-
|irimás szólalt fel  s lekiutetlel a politikai hely-
zet aggasztó és veszedelmes roliara felvilágo-
sítási kért a kormánytól jövőbeli magatartá-
sára ué/ve. Br. — B á n I l y D e z s ő k»r-
iiiáuyeluök lejlegetvén a inai állapot előidéző 
••kait, kimutatta, hogy a komoly es veszedel-
mes helyzet előidézésében a kormán)nak semmi 
része sincs s igy az állapotokéit a felelősség 
az ellen/éket teibeli. A kormány nebéz hely/e-
tének és uagy felelősségének  tU'latábin egész 
őszinte-éggel keresi H kibontakozás ut|át s e 
tekintetben képes azon határig el inenni, a me-
lyet a szabadelvű párt tekintélye. <1- mindenek 
teleti az ország érdeke megenged, s ha kibé-
külés az ellenzéki pártokkal uiég sem sik-rülne, 
a kormány ugy lógja intézni a/, ügyeket, bogy az 
ország aiktituianyán sérelem ne essék. A választ 
a berczegprmas és főrendek  többsége nagy-
nyugvással veite tudomásul. Nem igy a>. ellen-
zék, melynek soraiból felemelkedett  gr. Sze-
ch-nyi Imre s indítványozta. hogy a közállapotok 
orvoslása czéljábúl 0 felségéhez  a királyhoz a 
főrendihez  feliratot  küldjön. A felirat  sorsa 
feleli  a főreudiliáz  t. hó 20-án tartott ülésében 
döntött, a mennyiben gr. 3/.echenyi Imre indo-
kainak s Bánffy  Dezső ellenokainak meghall 
galá'a után 99 szavazattal 69 ellenében gr. 
Széchenyi indítványát elejtette. 

I B O D A L O J I . 
A khi t í ták kis ázsiai népével. anuak törtéue-

lével és műveltségével foglalkozik  egy kis ujoonan 
megjelent fűzet.  Képek is kísérik a magyarázatot, a 
Hogliur-kői falujabeli  díszmenet reliefjei,  uz őjuki 
pulota nagy sphinxe. ugyané kastély ketlcjü sasa, a 
(ivaur-Kiiles/.iheli kvklops. faluk,  az cinberi milvelt-
seg legelső művészi kísérleteivel, két óriásikat lépő 
kuidos alakkal, u kik mennek, mennek a hegy o Ida* 
Iában, óriási sziklaemberek, mozdulatluuok. uéptámu-
ilúsok, népelpusztulások tamti, csodálatos atuku kü-
óriások. . , Az érdekes műveltség, melynek őrei, ian-
at i űr* elpusztult, de hatása beleolvudt a többi iiépek, 
:iz emberiség műveltségébe, s n ki szeretettel mélyed 
el e rajzok szemléletébe. finom  összekötő szálukat 
talál a régi és a modern művészet között. A kiskönyv 
a X u g y K é p e s V i 1 á g t ö r t é n e t H-ik füzete, 
két ives füzet.  tele tanulságos inagyuráxutokkul és 
gu/.dug képekben. Kgy füzet  áru W» kr. Kuplmtó min-
den ba/.ui könyvkereskedésben. 

Szeredai élet. 
Mikor Sándcrkát áthelyezték! 

Sáiidorkáuuk turtoztaJii ütvi-u forinttal.  Sán-
-lnrkn ellenben nekem nem tartozott semmivel. S igy 
i|iiittrk oria levén. sciDiniféle  ok nem forgott  fenn. 
Iiogv »-n olyan niigvoii gyakran szerettem volna vele 
találkozni. 

Kéj.zelhetik mily nagy volt örömöm, mikor 
lialiottum. bogy áthelyezték. Annyiru áthelyezték, 
liogy a Itomfelil  sörházában még bucsti vucsorát is 
tartanuk tiszteletére. 

Örömöm határtahoi. de teljes nem volt. Hán-
tott a gondolat. — s méltán — miért csuk ötvenet 
s miért nem száz frtot  kértein tőle azzal u bizonyos 
ulkaloinmnl kölcsön .'! 

Természetesen hncsu-estély napján illendő tá-
volságban turtottam inagamut Itouifeld  sörházából. 
Igy aztán részletesen referálni  nem is tudok róla, 
de annyit szerénytelenség nélkül kinyilváníthatok, 
bogy nagyszabású volt. 

Jelen voltak városunk összes notabil itásai. a 
megyei tisztikar, a királyi törvényszék, a járáshiró-
ság, a katonaság, az ügyvédek. orvosok, a csik-soui-
lyói tuoári kar. az erdészek, mérnökök, pénzügyőrök 
csendőrség, küldöttségek stb. stb. 

Vucsora előtt a csíkszeredai hölgyek uagy díszes 
babérkoszorúját, melynek széles selyem szallugján 
arany betűkkel pompázott : „Isten veled, visszavá-
runk,- három tiszta fehérbe  öltözött leányka nyuj-
totta át az ünnejieltuck. mire az meghatva csókolta 
össze mind a hármat. 

Azután az érkezett táviratokat bontották fel, 
melyek közül legnagyobb hatást keltette Erdély 
Sándor igazságügyminiszter telegrammja. Wloasíts 
(,yula kuluszminisztcr elismerő levele, de különösen 
Pichler Győző következő sürgönye: 

— Vigyázz Krdélyre, ón vigyázok Magyaror-
szágra : 

A pezsgőnél társaság uesztora patria more a 
királyra ürítette poharat, mit a jelenlevők állva liall-
gattaK végig a azután általános erdeklődés közt emel-
kedett szólás ra a királyi járásbíróság vezetője, kinél 
Sándorka aljegyzői minőségben volt alkalmazva. 

Érzékeny hangon vett bucsut pifju  barátjától*. 

— Az Isten vezérelje Snt ezután I», fiatal  bó-
ratóm az életnek rögös utain s uj állásában, uj ott-
honában se felejtkezzék  meg rólunk ! 

Uörg<"> éljenzés zúgott fel  e szavakra, melyre 
az ünnepelt hasonló értelomben zokogástól elfojtott 
hangon válaszolt. S ezután egyik toaszt a másikat 
követte a távozó egészségére, emlékezetén-. 

S folyt  a szomorít mulatság . . . . hiáha, sírva 
vigml a m a g y a r . . . . A muri, a k'-ilélyesség a tető-
pontját akkor érte el. miilőn a notabilitások — kik-
nek jelenléte kissé mégis feszélyezte  az ifjú  óriáso-
kat — éjfél  után eltávoztak. 

Homfeld  bora. Pali muzsikája megoldozta a nyel-
! veket meg a sziveket. Hangzott egyre-másra a szomo-
j rubbnál szomorúbb nóta . . . Isten veled, tc kis virág ... 

ha elmegyek, kedves rózsám messzire.. . meghálok 
J én nemsokára . . . . mért nem repülhetek . . . 

Í A f i a t a l o k  s i r v a h o r u l t u k e g y m á s n y a k á b a é s 
s l t r ü k ö n n y h u l l a t á s o k k ö z t f o g u d t a k  ö r ö k b u r á t s á g o t , 
s o h a n e m f e l e d é s t . 

A bucsu okozta fájdalom  örök emléket la ha-
gyott hátra egyik-másik résztvevőnél azon hát, fej. 

| mell stb. vágások alakjában, melyek a mulatságokat 
ősi szokás szerint követő párbajok lovagias uton tör-
tént elintézésekép jegyzőkönyvileg is konstatál-
tatok. 

* » * 

Kn pedig másnap vígan fütyörészve  haladtam 
jel a törvényszék felé.  Hogyne! Sándorka elutazott, 
áiude az Stven forint,  melylyel én tartoztam neki, 
nem ultizott el vele s a mint a viszonyok alakultak, 
bizoni az Istenben, hogy nem is fog  elutazni soha. 

A mint benyitok a törvényszék 11 számú szo-
bájába. meghűl ereimben a vér. Szemeim elhomá-
lyosulnak. szivem elfogódik,  a fütty  elhal ajkimon. 

Iszonyú látvány tárul szemeiül elé. Sándorka 
ott benn ül egy asztalnál és ir. Az ajtó nyílásra 
felugrik  s elém jön. 

Kn csuk annyit tudtum hebegni: 
— Hát nem helyeztek át .' 
— De igen — mondja ő — a csíkszeredai ki-

rályi járásbíróságtól a csik-szeredai királyi törvény-
székhez hasonló miuőségben De — aproiios — jó 
hogy jösz. épen szükségein vau pénzre. Add meg, 
légy szíves az ötven forintomat! 

Korgott, velem a világ. KlszéJDltem. Hogy az-
után mi történt velem, arru már nem emlékezem, 
csak annyit tudok, hogy az ötven forintját  ncin ad-
tam meg neki . 

lelküazöntőjél a következő megható szavakkal fejezte  be: 

K U M t S i F E L K K . 
- Uj kamarás. P ó t s a József  valósá-

gos belső titkos tanácsos, Uáromszékmegyo főis-
pánját ii király kuinsrássa nevezte ki. Őszinte öröm-
mel vettük szomszéd megyénk érdemes fejének, 
a főispánok  Nesztorának e jól megérdemelt ki-
tüntetését. 

— Eljegyzés. Máaya Antal, csikrákosi kör-
jegyző és birtokos folyó  hó 22-én tartotta el-
jegyzését. Szabó Miklós holybeli kereskedő leányá-
val, Irina kisussxonynyal. Szerencsét kívánunk! 

— Köszönet a megye közönségének. 
Azon alkalomból, hogy dr. Szádecaki Lajos egyetemi 
tanárassékely oklevéltárnakCslkniegyárevonatkosó 
VII-ik kötetét bemutatta, n székely tör.énelmí 
pályariijalap intéző bizottsága nevében elnök Gr. 
Kun Qéza és jegyző Kanyaró Ferencz következő 
meleghangú kosziind iratot intéztek a vármegye 
alispánjához: Nagyságos alispán ur! A székely 
történeti pálvadijala|i intéző bizottságának 1808. 
november 20 áll tartolt gyűlésén történetírónk 
dr. Szádeezkv Inijns bemutatván a .Székely ok-
levéltár" kiválóan becses VII ik kötetét, melynek 
megjelentét Csikinegye áldozatkészségének kö-
szönhetjük, hálás kiiaziiuutét fejezi  ki bizottságunk 
Csikinegye lelkes közönsége iránt, mert hazafias 
áldozatjukkal nemesük a Székelység dicső mnlt-
junak felderítése,  de egyszersmind a Imzai tör-
ténetírás előbb vitele érdekében is hallhatatlan 
érdemet szereztek maguknak, s egyúttal az utó-
doknak is utánzásra méltó példát mutattak. 

— Kaszinó vacsora. A kaszinónak 
imuiár szokásossá válni kezdő vacsorája 21-én 
szombaton még nagyobb s díszesebb közönséget, 
gyttllftlt  össze, limit az elö/.ő alkalommal. Jól 
esett látni a larsas együttélésnek ily fokozatos 
fejlődését  s azt a fesztelen  ió keilvet, mely egész 
este uralkodóit. A hölgyek va-senyt. innlat'ak a 
féifiakkal,  a hangulat folytonosan  emelkedőben 
volt ugy hogy mikor .óval éjfél  után egyik-inásik 
vendégnek mégis eszébe jutott, hogy talán inár 
jó is lenne a hazam-nésre gondolni, magában 
mindenki átkozni kezdte az óramutató gyors 
járását, a mely legalább ilyenkor tehetne egy 
Itis kivtelt a-/, idő lemorzsolásában. Inkább helyre-
pótolná a következő napokból apródonként. A 
vacsora természetesen ismét kitűnő volt s ismét 
a megjelent hölgyek gázdaszonyi inagag uivó 
járói tesz tanúságot, kiknek névsorát egyéb 
iránt ilt adjuk : Bal ló Gáborn». Bec/.e Antalné, 
Bitay Béláné, Csipkés Arpldné, Daps.V Frigyessné, 
Éltbe* Jakabué, Dr. Fe,ér Antalné, Dr. Filep 
Sándorné. Hajós Kárnlyné, Kovács Antalné, Kovács 
Lajosné. L»yczel Ivánka. Mihály Ferenczné, Nagy 
Imréné. Nagy Sándorné, Papp Domokosné, Páris 
Frigyesné. S/ász Lajosné. Szabó Qézáné, Szoko-
lay Istvánné. Dr. Veress Sándorné. 

— Álarezos bál. A templomból kijövök 
vasárnap délelőtt itt Csik-Szeredában talán még 
soha nein élvezett látványnak voltak tanúi. Két 
legényke sétált az ulczán fel  és alá hol a mellét 
lini a hátát mutogatva, melyeken egy-egy tábla 
voli kiakasztva s azon óriási belükkel volt hirdetve 
hogy este a Csillagban álarczosbál tartatik. És az 
álarczosbál mégis tartatott. Nem volt olyan népes, 
nem volt olyan érdekes, mint a nagyvárosok e 
nemű mulatságai. A közönség egyrészét vissza-
tartotta a főnév,  más részét visszatartotta a jelző. 
De azért voltak álarc/.osok is. Meg álarcz nélkü-
liek is. Volt konfetti,  narancse.aő, bomba, csak a 
románlikus álarezos élet hiányzott s talán az 
ulczán áncsorgók s bámulók serege nagyobb is 
volt, miot a bent mulatóké. Hanem ba a uézőpub-

likum várakozásában csalódott is. a megjelenők 
mindenesetre jól mulattak, mert a zene a hajnali 
órákig szólott. Hogy aztán a betegsegélyzőnek 
volt-e az eszméből jövedelme, azt a leszámolás 
fogja  kideríteni. 

— Fürdőblztosok levelezésének por-
tomentessége. A fürdóbiztosokkal  a hatéságok 
és hivatalok részérő kösssolgálati ügyekben tör-
téu.'. hivatalos levelezések, valamint előbbiek ál-
lal hivatalos felszólításra  adott válaszok eddig 
és portómentesek lévén, a megye alispánjának 
felterjesztésére  a kereskedelmi miniszter megen-
gedte azt is, hogy a fürdőkön  és gyógyhelyeken 
alkalmazott fttrdőhiztosoknak  k ö s b í i t o n s á g -
ügyekben a hatóságok éB hivatalokhoz intézendő 
(: nem ajánlott:) levelei portóinentesea kezeltesse-
nek. A fürdóbiztosok  által szétküldött fürdő  név-
jegyzékek azonbau azután is portóköteleseb ma-
radnak. 

— Egy hazafias  görög kath. pap. 
Csik-Szépvizen Gergely György ottani gör. kath. 
lelkész u napokban végezte a vizkeresztuapi ház 
szenteléseket a hatósága alá nem tartozó római 
katholikusoknál. Gzen hír beküldője véletlenül 
jelen volt egyik uri háznál a szentelési aktuson, 
midőn ia nevezett lelkész mély va'lásossággal egy 
oly gyönyörű könyörgést mondott t i s z t a Bzép 
m a g y a r n y e l v e n , hogy az ember' igazán 
örüin teljesen meglepte s áhítatra ragadta. Sok 
ilyen hazafias  és vallásos gör. kath. papot adjon 
Isten I 

— Szinház megnyitása Sepsi-Szent-
Oyörgyön. Ezen csinos székely város (inolyuek 
Háromszék 1848-iki hóstiirténetében oly ragyogó 
szerepo volt), nagy költséggel remek kis színhá-
zat építtetett az elmúlt félév  alatt. Párja nem-
hogy az egész Székelyföldöu  nem akad, de egész 
Eidélyben sincs, Kolozsvárit kivéve. £ z a z e 1 s ó 
á l l a n d ó s z é k e l y s z í n h á z ! A többi szé-
kely városokban — még Maros-Vásárhelyen is — 
csak improvizált kopott éa ssiik helyiségekben 
nyomorkodik a színészet. Sepsi-Szentgyörgy tehát 
e tekintetben is valamennyi székely és erdélyi 
várost túlszárnyalt, a dúsgazdag Brossét is. A tágas, 
(4ü0 nézőre való) és igen csinos nézőtér, vidám 
rokokó-Btilben, dus aranyozással és csinos plafond-
featményekkel  van disiitve és igen köunyen gyö-
nyörű, slkalmos tánezteremmé is átalakítható. Az 
állandó szinpad pedig, mely 10 méternyi prosoe-
nium-nyilással bir, szintén díszesen festve,  miuden 
szükségesekkel el van látva. Két nagy öltözó-he-
lyiség, tágas előterem, ruhatár, kényelmes buffet-
terem és liáro-n kiilöo lépcsózet egészili ki a 
színházat, amelynek ünuepólyea uieguyitása január 
14-én történt meg. Ez alkalommal a „Prológ* 
után a Herczeg Ferencz .Három testőr" ozimü 
oohozatát adták elő a sepsi szentgyörgyi műked-
velők kitűnő sikerrel, ainit reggelig tartó pompás 
tánczinulalság követeti. Ez első székely-színház 
létesítésében a főérdein  ifjabb  Gödri Ferencz pol-
gármestert illeti, aki nemcsak az egész építke-
zést vezette nagy fáradsággal  és buzgalommal, 
hanem még a csinos megnyitó-prológot is ó maga 
irta hozzá sikerült alexaudriusokban. A város kö-
zönsége nyomban ki is fejezte  elismerését és 
háláját e jeles i(ju polgármester iránt akit ezüst 
írókészlettel és arauytollal leptek meg. 

— Tömeges jelentés lopásokról. A/. 
elszegényedésnek vagy talán az emberek kap-
zsiságának tulajdoni'ható-e, bogy a csendőrök 
jelentéseiben hétről-hétre nagyobb számú apró 
lopásokról tétetik említés, melyeknél nemis an-
nyira az ellopott tárgyak értéke, mint inkább 
a lopások száma az, mely minket ez igazán 
szomorú bír megírására indii. Mert hiszen, bizony 
nem nagy dolog s nem is nagyon érdekes ese-
mény, hogy Bilh Ferenczué csik-szimárloni In-
kóslól Bocskor Gergely szolgája 7 frt  értékű 
rozsot ellopott s azt eladta; hogy Csík Bánk-
talván Keresztes Józsefiől  6 drb Péter Sala-
montól fi  drb, Ványalis Imrétől 6 drb, Tnlit 
Gytrgy és Ignáczlól 5 —6 drb. libát lo|itak el 
ismeretlen tettesek, vagy hogy egy szegény cse-
léd, György Julianna összes megtakarítóit 20 
frt  45 krját Samu János — mint a csendőrség 
kiderítene — elemelte; de még az sem világra 
szóié esemény, hogy Szl-Tamá:w)n Bara Péternek 
5 frt  értékű zekéjét, midőn hazulról -gy pil-
lanatra eltávozott elvitték s hogy a csendőrség 
fedez  fel  egyes egyéneknél szerszámokat, melyek 
a vasútépítési vállalat tulajdonát képezték, de 
a maguk teljességében mégis szomorú képét 
nyújtja a tulajdon biztonságát illető állapotainknak. 

- Vendég bará t ság . Fereucz András 
meg volt elégedve sorsával, hogy neki gyalog 
kell haza menni, Szépvizről Pállalvára. Mégis 
jól esett neki, mikor egy utána haladó stánra 
Gecző Tamás, Sándor József  és Sándor Mihály 
csik-taploczai lakósok felvették,  sót a derék 
emberek még később Toldi Miklósnak is helyet 
adlak, kinek lovát lógósnak a&tOlték. Dehát 
felszállani  csak könnyű volt, leszállani azonban 
nehéz. Hiába könyörgött Ferencz András, hogy 
őt a csik-delnei kápolnánál tegyék le, azok kicsi-
nyelték, még a szívességet a lovak közé csaptak 
s hajtottak tovább, mig Delne alsó végénél a 
szánt szándékosan felfordították  8 mig ketten azt 
emelték ki, a másik kettő Otni verni kezdte, s 
a nála lévő 26 forintját  elvett*. Aztán elhajtottak. 
Kihalgatásuk alkalmával ügy vallottak, hogy 
Dém emlékeznek semmire, mert teljesen ittas 
állapotban voltak. Hogy mi igaz ebbőljni nem, 
a vizsgálat van hivatva kideríteni. 

— Testvérek közt. Véres verekedés 
folyt  le Csik-Szépvizen egy korcsmában valami 
haszontalan össze szólalkozás miatt. Kovács 
Elek ugyanis bátyjával Kovács Antallal Imr 
mellett üldögélvén, beszélgetés közben valami 
nézeteltérés támadt közöttük, mire Kovács Klek 
talán a bortól is felhevülve,  felragadta  az előtte 
álló jó vastag boros poharat s oly erővel vágta 
bátyja fejéhez,  hogy aunak koponya csontja 
megrepedt s alul eţyik szeme rögtön kifolyt. 
A vérengző testvért a csendőrség letartóztatta, 
de az mindent konokul tagad. 

F i B I 1 I I « . 
Jurista báL A jurista bál meghívói 

a vasárnapi postával szétküldettek. A rondezóség 
felkéri  mindazokat, kik akár tévedésből, akár a 
miatt, mert a postán ekalódotl, meghívót nem 
kaptak, de arra igényt tartanak, ebbeli inegkore 
sésükkel forduljanak  .y^elman Samu úrhoz, a rou-
dezőbizottság titkárához. 

Tánczestély Csik-Szentímrén. 
A osikszentimrei újonnan alakult „Olvasó-

kör" folyó  hó 25-én este, saját köuyvtáru javára, 
ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben kiválóiul 
sikerült tánczestélyt rendezett. 

A Iá tsgból álló rendezőség, melynek élén 
társas köreinknek előkelően ismeri, áldozatkész 
és fáradhatlau  tagjai: Sándor Gergely birtokos 
és Kórody Mihály, csikszentimrei plébános állot-
tak, — mindent elkövetlek sz estély sikcie etile-
kében. A községi ihkoláuak pasar díszítésű terme, 
inely tánczhelyiségül szolgált, alig birta hcfogudiii 
a helyből és vidékről összesereglett díszes közön-
séget. mely a reggeli órákig a leglelkesebb hun 

I gulalban — Miczi Miska csíkszeredai jeles zeue-
karának talpald valói mellett — pompásan mula-
tott. Az éjféli  szünet alatt az áldozatkész 
rendezőség a tánezterem és mellékhelyiségeiben 
dusau megrakott asztalokhoz vezényelte vendé-
geit, jelét adva ama páratlan vendégszeretetnek, 
melylyel ujabbi időbeu — sajnos — csak falu-
helyen találkozik az emher. 

És ezzel megindult a toasztok árja is. mely-
ből sz oroszlánrész a rendezőség tagjaiuuk jutott. 
A négyeseket mintegy 30 pár tánczolta, a iioiiy -
dik négyes még javában folyt,  midőn a pirkadó 
hajnal memenlója a fáradhatlau  táiiczosokai is 
arra késztette, hogy siettessék a „Kákóczy-indu 
lót", melynek hangjai mellett, és egy páratlanul, 
kellomeseu átélt báli-éj varázsa alatt mindenki 
hazafelé  igyekezett. Miként értesülünk, ez uz es-

j tély csupán előhírnöke volt ama sorozatnak, inely 
még ezután következik. Ugy legyou ! 

Egy jelen volt. 

Tánczestély. A gy.-szentniiklósi Dal-
egylet e hó 21-én aLsurenczi szálló nagytermé-
ben saját pénztára javára tánczestélyt reudezett, 
mely ugy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen 
sikerült. Nemcsak Szent-Miklós község előkelőbb 
iparos osztálya volt jelen, hanem Ditró, Borszék 
és a szomszédos községekből is voltak ezek kép-
viselve, ugy hogy. ugy az első, mint a második 
négyest 40 pár tánczolta. A Dalegylet ez utou 
háláját fejezi  ki miudazokuak, kik megjelenésük-
kel tanújelét adták — a Baját kebelükhöz tartozó, 
— a már évek óta feunálló  egylet iránti párt-
fogásuknak.  jóakaratuknak. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e l c . 
S. S. A székely kivándorlás ügyében beküldött 

czikkét jövő számuukbau hozzuk, mivel előzőleg 
más — mint Láthatja — egy más erre vonatkozó köz-
lemény kaptunk jelen számunkra. Teliát türelem! 

Egy érdekelt. Napi hírek rovatában hozzuk a 
referádát  a támadás elhagyásával, Nyílt térben pe-
dig csupán egy — a referádától  különszakitott — ob-
jektív közleményt közölhetünk s pedig csakis az 
érdekelt egylet vezetőségének megkeresésére. Ha 
kívánja, ugy szívesen. 

B. B. Sepsi-Sientgyőrgy. A beküldött czik-
két s két drb ismertető füzetet  köszönettel vettük. 
A közleményt jövő számban hozzuk. Magunk is lelke-
sedünk az eszméért s tért nyitónk e tekintetben esz-
menetének, melynek, lia más eredménye nem is. az 
mindenesetre lesz. liopy felkölti  az irányadó egyéni-
ségek figyelmét  e csél erdekében. S ha egyszer a figye-
lem fel  van költve, azt hisszük, attól az ige testté 
válása uiár csak egy lépés. Nagyon szívesen vesz-
szűk, ha máskor is szerencséltet bennünket közle-
ményeivel. 

KIADÓ IIAPTULAJDOSLOE: 

GYÖRGYJAKAB MÁBTON. 

V e r e s s S á n d o r dr. , 
leoei tiM fiorros 

orvosi rendelője és fogorvosi  mQterme 
Oaik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogniil  vészi 

rendelő idő naponta délelőtt !)—12-ig. 
1 - * 
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Sz. P7-890 1-2 Alulirt egyesület az érdetitolt 
közönségnek tudomására hozza, 
hogy: 

1. A Bors-féle  telken lévó göz-
fárészgyárt  üzembe vette s jutá-
nyos áron vágat mindennemű 

körj. 

H i r d e t m é n y . 
Közllim' tétetik, hogy ("nik l>;i)ií;ll\:l 

k.i/.m'ir tulajdonát k.p-ző a-/.<ui havasok. 
melyek jövedelme a községi H-/.ilks.»lettík 'deszkát, léczet Stb 
íMezetére lordíttatik, Üiik-Dánfalva  község 
házánál — liol a feltélelek  megtudhatók — 
február  hó 6-án és következő nap-
ja inak délelőtti 9 órájától kezdődő.eg 
nyilvánosan árverésen kiadatni fognak. 

A községi elöljáróság : 
C-ik-Dánlalva. 1899. január JO-án. 

Suba Zsiga, Antal Gergely, s. k 
körjegyző. községi biró. 

•v 70 809. Sz. 55Ili. 

Sz. 6354-898. 
ki. 

2. A téglagyár telepen 220 
ezer jó minőségű tégla eladó. 

„A csik-szentkirályi tégla-
í- • gyár egyesület." 

Sz. 261—898. 
~ ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik Várdotfalva.  Csobntfalva.  Cso-

inortán és Pálfalva  községekből, C*ik-
Várdolfalvii  széklielylyel alakult körben, a 
krirji'trvxöi állás elliabíloziis folytán  üre-
sedésbe jővén, a* I88li évi XXII l-e/. 
82 §-»« éi-teliiii'ben arra ezennel pályá-
zatot hirdetek. 

E / H I I állással a községek pénztárából 
frt  fizetés,  ]i> frt  uti, li> 

frt  tűzi laátalány, továbbá 
20 Irt killdönczdij. 100 frt  a birlnkossíigi 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
Csik-Rákos, .Yludaras, Goriicsfalva  és 

Vncsárci községekből Csik-Rákos szék-
helylyel alakult körben a körjegyzői állás _ 
lemondás folytán  üresedésbe jővén az 188« j kiip;<tiílrt 400 
évi XXII. t.-cz 82 § xa értelmében nrra;^ ;,.0(j„j( 15 
ezennel pályázatot hirdetek. 1 

Ezen állással a községek pénztárából jegyzői teendőkéit, (i0 frt  tiszteletdíj pe-
kapandó 400 Irt fizetés,  76 frt  lakbér. 66 dig «nyaköny wezetővé leendő kinevezése 
irt küldönczdij, 40 frt  irodai átalány és esetén és ezen kivll! a nmgán munkála-
40 frt  nyomtatványok beszerzésére, ezen-ltokért szabály rendeletileg megállapított 
kivlil pedig a nisgánmunkálatokért sza-j munka dijak élvezete — járnak, 
bályrendeletileg megállapitott niunkndijak ™ •• • • • ... - I-M. 
élvezete, — járnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1.1 -cz. 
6. §-ának niegfelelőleg  l'elsz. relt éa eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  pályázati kéré-
süket hozzám az 1809. évi február 
16-éig annál bizonyosabban adják be, 
inert a később beadottakot figyelembe  nem 
Ingom venni. 

A választás Csik-Rákos községházá-
nál az 1899. évi február  18án <1. e. 8 
ómkor fog  megtartatni. 

Felcsiki járás főszolgabírója. 
CsikSzeredán, 1899. év jniiiiár lió 

k| j 18!'»-
I P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y , j cwk<-»r.n'-iry« kAHw.n-aio.iki iáiác-
Aliil n t-iőljíiwi'r k.i'.liirr - i.-v.í, Im-jv jl.an Ok-S/ , . inkirály sz.-kii.-lvl v. l Psató 

Oilc.Mii.<U-e.it k iz- L' Mi'iijilonát képezői Sz.-t.li.nr.. Szentkirály. 
, , .. 1 „ , iZ-ögötl. S/elltlél.-k és JllMlsZf-llt.  közs.-g.-k-„1,1'soil I I H V Í I S I-K A'SU-linrda N»-< (1 le-- " . . . 

gel'" és kuszáló helyek a/. 1899. év re a 
f.  évi febr.  5-én Csik-Míndszent község 
házánál megtartandó nyílt árverésen a leg-
lölilu-t ígérőnek hiiszonbérbe fog  adatni 

Az árverési feltételek  a Csík-.Mind 
szent kjegyzöi irodán megtekinthetők. 

Csik-Mindszent. 1899. január 19 én. 
Kovács Béla, Kovács Antal,». k. 

kjegyzü. t.irú 1 — 2 

20 án. 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 

Sz. 1945/98. 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság. mint 

telekkönyvi hatóság kőzbiré teszi, liogy Z.kariás 
Lukács és Izsák végrehajtatásak Bogátli Gyn-
liné szül. Bocskor Ilona végrehajtást szenvedő 
elleni 500 frt  tőkekövetelés s jámlékai iránti 
végrehajtási ügyében a Csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a csik-szentn.áit<>ni kir. lárásbii-úság) 
területén lévő Csik Szentkirály küzségéhen és 
határán f-kvő  a csik-szentkirályi 111. számú 
tjkvben A -J- 217. hrsz. ingatlanra 120 Irt. 226., 
227. Iirsz. ingatlanra 47 Irt, 264.. 265. Iirsz. 
ingatlanra 51 frt.  117ü brsz. ingatlanra 10 frt, 
1200. Iirsz. ingatlanra 5 frt.  1446. hrsz. ingat-
lanra 9 frt.  1528. hrsz. ingatlanra 52 frt.  1687.. 
1688. brsz ingatlaura til Irt, 1H15. brsz. in-
íratlanra 12 fit,  5035., 5039. br-z. ingatlanra 
61 frt,  7052. Iirsz. injallsnra 12 frt.  7298. brsz. 
ingatlanra 3 Irt. 7354. hrsz. ingatlanra 16 frt. 
7645. hrsz. ingatlanra 7 frt.  7690. hrsz. ingat-
lanra 22 fi  t, 8030. brsz. ingatlanra 32 fi  t, 8033. 
hrsz. ingatlanra 30 frt,  8364. brsz. ingatlanra 
10 fri,  8429. brsz. ingatlanra 3 frt,  összesen 
563 Inban ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és bogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlauok az 1899. évi február  h6 8-lk 
napjának d. e. 9 órakor Csík-Szentkirály köz-
ség házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási árun alól is eladatni 
lógnak. 

Ai verezui szándékozók tartoznak az ingat-
lanuk becsárának hirtoktestenkint 10°/o-át. vagyis 
összesen 56 frt  30 krt készpénzben, vagy az 
1881. évi 60. t.-cz. 42 §-áhan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 3333. 
»'. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§-ál>an kijelölt óvadék képes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bii óságnál előleges elhelyezéséről kiállítóit sza-
bályszert elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tik ti hivatala. 
Csik-ifeentmárton,  1898. november 5-én. 

Gagyi Dénes, 
. kir. albi ró. 

Felhívom mindazok»! kik ezen állást, 
elnyerni óhajtják, hogy az 1K83 évi I. t.-cz. 
6. §-ánnk niegfelelőleg  felszerelt  s eddigi 
szolgálatukat is feltüntető  pálváxati ké 
relniilket hozzám legkésőbb az 1899, év 
február  17-éig adják be, mert a később 
beérkezőket figyelembe  venni nem fogom. 

A választás Csik-Várdottalva község-
házánál az 1899. év február  20-án d. e. 
8 órakor fog  megtartatni 

Felcsiki járás főszolgabírója. 
Csik-Szereda, 1899. január hó 19-én. 

Fejér Sándor, 
1—:t (.".szolgabíró. 

Sz. 225 899. 
ki. 

A g)erg\őí járás főszolgabírójától 

P á l y á z a t . 
Oyergtó Dilió, S/árhegy. Iteniele, Vár-

liegv és Salanii", összesen 18.100 lelket szam 
láló kőzségekl>ől és hozzá jáiulásával slakull 
körben a kfirállatnrviisi  állás Gyei-gyó-Ditió 
nagy község székh.-lylyel üresedésbe |Av*n. annak 
betöltésére ezennel páljázatut nyitok és felhívom 
mindazi'ii végzett állatorvosokat, kik ezen 850 
frt  évi javadalmazással és Ditió által fi/.etendn 
85 frt  lakliérilletményi.yel díjazott állást el-
nyerni óhajtják, liogy az oklevéllel, születési és 
honossági bizonyilványnyal, valamint az eddigi 
sznlgállalot igazoló okmányokkal felszerelt  fo-
lyamodványaikat folyó  évi febr.  hó 20-áig 
bezárólag hozzám adják h-. 

A megbatározott javailalniazá-éit kötele-* 
az állatorvos S/.árliegyre helenkiiil kétszer, Re-
meiére betenkint egyszer, Várhegy és Sxlaiuás 

bői ál In M 8232 lelket számláló közegész-
ségügyi körben a kororvosi állás elhalá-
lozás folytán  üresedésbe jővén, arra ezen-
nel pályázatot hirdetek. 

Javadalmazása : 900 frt  évi fizetés, 
melyben a lakbér is benn foglaltatik,  t<«-

jváliltá ingyenes fuvar  mellett nappali 20, 
éjjeli 30 kr látogatási dij és nz orvosi 
latleletekért eseU-nkint 50 kr. 

Felhívom mindazokat, kik e/.en állást 
elnyerni óhajtják, liogy ez iránti szabály -
szerűen fölszi  relt s eddiiíi alkalmaztatásu-
kat is feltilntető  kérvenyflket  hozzám 
folyó  évi február  hó 10-ig annál 
bizonyiihabbsn adják be, mivel később be-
érkező pályázatok figyelembe  nem vétetnek. 

A megválasztandó körorvos köteles 
vagyontalan betegeket ingyen gyógyke-
zelni, a halott kémlést a megállapitott. 
dijakért Csikszeiitkirály kü/.séglien végezni 
és körközségcit liHvonkint kétszer hivata-
losan betitaziii. 

A ká-i/.on-alc-iki járás főszolgabírójától. 
CHÍk-S/tinárton, I89!l. jnn lió 10 én. 

Bartalis Ágost, 
2 M [ü szolgabíró. 

Sz. 42—1899. 
I. 

H i r d e t m é n y . 
Csik-S/eiitmárton és Csík Csekefalva  köz-

ségek. mely 9047 holdat lesz ki, a vadászati 
j"g 6 (hat) egymásulán következii évre 1899. 

, _ . ,. , ,. . -évi január ho 29-én délután 2 órakor 
küzsegekbe havonkint egyszer saját költségén i a k H köoég kfi/.ös  Ui.ác-ko/á-i termélieu nyil-
ki^zállaui és a beteg állatokat díjmentesen ke-jvános árverésen bérbe fog  adatni 
zelni; rendkiviili kiszállásoknál érdekelt fél  által j Az árverési feltételek  a körjegyzői irudá-
2 frt  napidíj fizettetik  és alkalmas fuvar  ál- l , H D megtekinthetők a hivatalos órák alst.t 
l.ttatik I Csik-Szentmártouon, I69U. jan. hó C-án. 

Csiazér Károly, Gábosi Mihály, 
körjegyző. biró. 

Gy.-Szentmiklóson. 189" jannár 10-én. 
Nagy Tamás,, 

Inszolgabiró. 3—3 
Boga Bálint, 

bíró. 

A jelzálog hitelbank részvénytársaság Gyergyó-Tölgyesen vagyon álladékáról 1898. deczember hó 31-én. 
VAGYON. TEHER. 

Lupszáni 

101 
10S 
103 
93 

10 
12 
14 
97 
42 
84 

Oaztr. ért. 
korona | flll. 

Beritliázásban 35120Ö*) 
Pénztár készlet 1898. (lecz. Iió 31-én 
Külföldi  pénznemekben . 
Váltókban . . . 
Jelzáloggal biztosított váltókban 
Ke ességelt és jelzáloggal biztosított 
kötelezvényekben 

Kézi zálogokkal fede/ett  költsöníikbeii 
Külföldi  váltókban 
(íiró számlán osztr. niagy. bank 
Nyílt s/émlái: 
Trieszti általános biztosító társaságnál 
Értékpapirokliaii (Takarékpénztári 
részvény) 

II 60 
>248 

3Ö46G4 
42920 

i67763 
2140 

32247 
413 

1698 
2 

468 

40 
24 
60 

50 

72 
28 
38 
54 

98 

605727 64 

Lapszám 

2 
9 
9 

95 
»H— 71 ft! 
94 
26 

Osztr. ért. 

Alaptőke számlán 
Tartalékalap IS97. évről 43146 — 
Tartalékalap f.  évi ti"/,, os kamaia 2Ö8H 7(1 
Betétek tőkésitctt kamatokkal 
Visszváltó kíiltsiiniik 
Folyó számliii követelők 
Fel nem vett jótékonyozél 1897-ről 

Nyeremény, mely feloszlik: 
Alapszabály szerint 90°'» tar-
talékalapra . . 23:")ti5-24 

Alapszabály szi-riiit 10"" tisz-

komna | fiiI. 

100000 — 

43734 
390607 

4 1886 
1218 

öl 

76 
K ; 
94 
30 
38 

teletdijakra 2603" — i, 26229 • I 10 

605727 64 

Oyergyó-Tiilgycsen, 1898. évi dtezci-ilier hó 31-én. 

Korpos Adám, ». k. 
kiinyvcló. 

Ifj.  Török Antal, k. 
vezérigazgató. 

Hogy ezen forgalom,  nyereség-veszteség, valamint vagyon-inérleg számlákat. :i fő-  és segéd kön)'vek kel összehasonlítottuk h 
azokat mindenekben helyeseknek és megegyezőknek találtuk, igazoljuk. 

Waitsuk József,  « 
igazgatósági tag. 

Strul Mihály, k. 
igazgatósági tag. 

Haim Simon, ». k. 
f.  bízottá, tag. 

*) Teljeaen leíratott. 

Kelt Gyergyó-Tölgyesen, 1899. évi január hó 5 én. 

Török Antal, s. k. 
elnök. 

Csató István, s. k. 
f.  bizotta. tag. 

Műncke Pál, H k. 
igazg. tag. 

Ávrám Haim, s k. 
igazg. tag. 

Urzicziánu János, ». k. 
f.  bizotta. tag. 

1 - 3 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 


