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Vasutunk ügye. 
Azt h meglepő 11ii-t k»ptuk, liogy 11 

kormány a székely vasúink madéfalva— 
^yergyószentiniklórti szakaszának kiépi-
tése végett kiirt pályázat felett  még a 
mull ln'i 26 An döntött 

E liir azért meglepő, mert az iga-
zat megvallva a mostani zavaros viszo-
nyuk között nlig volt reménységünk 
arra, liogy ez évben a székely körvasn-
takuak a Tisza-kormány alatt oly kid-
vező lordulaiol vett ilgve ez évben csak rí* 
egy lépéssel is előre haladjon. 

Gondolkodjunk bár hogyan politikai 
kérdésekben a mostani kormányról, azt 
az egyet el kell ismernünk, hogy e 
döntése viszonyainkra nézve kedvező és 
iia a döntés eredménye is gyorsan logjti 
követni, az elhatározást közgazdasági vi-
szonyainkra igen jótékony hatásn lesz. 

Itt azonban nem szabad megálla-
iitink. A kérdés megoldásának előre-
haladásával együtt uő a mellék leiada-
tok sikeres megoldásának szükséges volta 
is. Nincs idő egy pereiig sem késnünk, 
lia az alkalmat végleg elszalasztani nem 
akarjuk. 

A vármegyének állatában igen ton-
tox érdeke, hogy egy tekintélyes városa 
legyen ; melyet ne csak n hivatalok ri-
deg ereje, hanem az ipar és kereskede-
lem vonzó köre is központtá avasson. 
Nemzet politikai szempontok megkövete-
lik. liogy az országnak e legkeletibb 
vármegyéjében egy közgazdaságilag és 
kitllnrailiig tekintélyes városa legyen ; 
mely a többi városokhoz hasonlóan ter 
leszsze a magyar nemzeti szellem hódító 
lutíilmát. 

IV legkiáltóbb éideke a városnak, 
liogy le |lődése előbbre vitelének biztosí-
tása körül ne szalasszon el egy kínál-

kozó alkalmat se, a mint tette ezt oly 
sokszor a/, idők folyamán,  liogy köny-
iiyelmllsége immár helyrehozhiitatlan mu-
lasztásoknak letl a szülőjévé. 

A városi élet megteremtője csnk 
másodsorban a kuli ura ; ma az egész vi-
lágot a közgazdasági kérdések : ipar és 
kereskedelmi problémák foglalkoztatják  ; 
sőt a liilturátiak is leghatalmasabb 
emeltyűjét ezek alkotják. 

Atnde ki tudna vállalkozni mind-
azoknak az okoknak elősorolásáru, n 
melyek Csíkszereda város forgalmi  élű-
iének fejlesztése  melleit szólallak. 

His/en ha már a megyei és állami 
hivatalok ide telepítésével megyei köz-
ponttá avattuk, lin a város maga is ere-
jét már-már felülhaladó  óriási erőfeszí-
téseket lesz, hogy a város nevet kiérde-
melje, akkor elhibázott dolog volna az 
állam részéről is, hogylia a maga óriási 
horderejű eszközeivel ebben a törekvésé-
ben nem támogatná. 

Valljuk meg őszintén azt is, liogy 
Csíkszereda \ iszony Ing a legalkalmu 
sabb megyei középpont. A vármegye 
geográfiái  lekvése mellett, eléggé meg-
közelíthető a megye minden részéből. 
Egyedül Gyerpyó esik tőle távol ; a 
mely rész iga' , hogy igen tekintélyes, 
le Gyergyószeiilmiklósnak sokkal ked-
vezőtlenebbek ti föltételei. 

Egy szóval Csíkszeredát, mint köz-
pontot okvetlenül lenn kell tartanunk és 
fejlesztenünk  ; ez nemcsak városi, hanem 
megyei sőt állami érdek is. 

Legnlóbb is oly jelentős lényr/.ők' 
járulnak e lénybe?, mint a lőgimiiázium 
leendő áthelyezése s a telefon  hálózatnak 
kiépilése. A ínyira rakva van már e vá-
ros középületekkel, liogy az iiilelligen-
c/.iáimk máshova telepítése talán örök 
időre ki van zárva 

Ebben a helyzetben teljesen elhibá-
zott dolognak kell minősítenünk, liogy a 
székelyvasutnk góczponlja nem e város 
határán fekszik,  hanem egy oly község 
határán, mely a fenti  tulajdonságokat 
absolute nélkülözi. De a megtörtént dol-
gokat megváltoztatnunk nincs módunk-
ban s n rekriinináczióktiak gyakorlati 
haszna édes kevés szokott lenni. — Ment-
sük meg inkább azt, a mi megment-
hető. 

Lapunk már néhány ízben fölemelte 
szavát a niialt, hogy Csíkszeredát a szé-
kely kürvasuiak kiépítésénél más váro-
soknál szokatlan mostoha sorsban része-
sítették. A szászrégen—gyimesi vonat 
teljesen ki fogja  kerülni városunkat, s 
ezzel legszebb vágyaink mennek (üstbe, 
a mit a város fejlődéséhez  füziünk.  Az a 
kis távolság pedig alig jöhet egy ily kér-
désnél figyelembe.  Azonkívül azt is tud-
juk, liogy Madéfnlva  állomás kibővitte-
lik. Nem tudjuk miben fog  állani ez H 
kibővítés, de ha szertárakat, vagy műhelye-
ket kell alatla érteni, neri látjuk be az 
okot, iniért kell azt Csíkszeredától meg-
vonnunk. 

Ezt a két fenyegető  veszedelmet 
kell elkerülnünk. Vannak férfiúink,  kik-
nek igyekezete sokat lendítene a város-
nak e baján ; tudjuk azt is, hogy kép-
viselőink nem egy izben interveniáltak 
a kormánynál. 

De nézetünk szerint folyton  han-
goztatnunk kell kérésünket, hátha végül 
mégis meghallgatják Kérnünk kell, liogy 
a vasút kiépítésénél vegyék tekintetbe a 
város érdekeit a mennyire lehetséges 
l'edig, liogy lehetséges azt mulatja a tá-
volság csekély foka.  Hiszen az udvar-
helyi vonatnak is Segesvárt van a csat-
lakozása ; bárha HéjasfalvA  a goezpont ; 
oiiért ne szaladhatna be az a vonat vá-

rosunkba is és miért ne indulhatna 
innen. 

Vármegyénk különösen szegény népé-
nek érdekében minden körülmények kö-
zött örömmel és megelégedéssel vesszük 
tudomásul azt a hírt, hogy a körvasút 
ügye a politikai válsággal együtt neui 
feneklett  meg véglegesen. 

= Poli t ikai u jdonságok. A politiká-
ban beállott a teljes szünet, a csend. A 
nélkül, bogy az immár féléves  válság meg-
oldása tekintetébeu valami eredméoyesnek Ígér-
kező lépés történt volna, Ó felsége  nyári üdü-
lésre Isehlbe utazott s magával vitte a vérmes 
reményekiiek bizakodását. A kormány hozzálá-
tott feladatához  a egyengetni törekedett a béke 
útját, azonban B koaliozió hajthatatlan maradt s 
az ország továbbra ÍB a kétség, anyagi és er-
kölcsi károsodásnak vau kitéve. E közben az 
országos elleuálláBra készülnek a megyék; a 
mióta azonban a kormányról világos lett. hogy 
a törvényhatóságokkal ezemben aemtei erőszakos 
rendszabályhoz nyúlni uem fog,  ez a mozgalom 
is voszitett jelentőségéből. A hét végén egy kia 
stenzácziot hozott a politikai éleibe aa a körül-
mény, hogy br. Fejérváry kormányelnök a király-
hoz Ischlbe utazott ÓB sokan messze meuó kom-
biuácziőkat fűztek  ez utazáshoz, de hogy váljon 
e remények menuyi alappal biruak, csak a közel 
jövőben fog  eldőlni ; sokkal valósziuübb azok 
álláspontja, kik ebbeu semmi különösebb fordu-
latot uem látnak ; amit valóaziuüvé teáz as is, 
hogy Fejérváry nyári üdülésre Gasteiuba készül. 

Amegyei közigazgatási bizottság ülése-
Csíkszereda, julius 10. 

Csikvármegye közigazgatási bizoltsága t. 
hó 10 én tsi tolta rendes havi üléséi Becze 
Antal alispán — főispán  helyettes elnöklete 
alatt, mely alkalommal a közigazgatási bizott-
sághoz jelenléssel tartozó hivslalok főnökeinek 
jelentésein kiviil az ügyek megszokott sokasá-
gához mérten kevés ügy került napirendre, ne-
vezeteseu : csiklsploczai Simon Edének az alis-
pán ez évi 9851. sz. alatt hozott azon határo-
zata ellen intézett felebbezését,  mely szerint, a 
csiktsploczai legtöbb adót fizető  községi képvi-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Öngyilkosságról. 

Napról-napra szaporodik azoknak a szeren 
csélleneknek száma és pedig nagy arányban, 
kik önkezükkel veinek véget ételüknek. Oly 
könnyen, meggondolatlanul — látszólag — mintha 
eay élet semmi volna, válnak meg tőle s nem-
csak a kiforratlan,  élettapasztalattal nem biró. 
érzékeny lelkű naiv fiatal  emberek, hanem ko-
moly, érelt, a/ élet neh- í küzdelméuek javaré 
azét meţharczolO, tanult emberek vetemeduek 
ilyen cselekedetre. 

.Miudénesetre van valami fátum  szerű tra-
gikum ai öngyilkosságban, legyen a> bár egy 
könnyelmű, bohó gyerek eziv végső dohbanáss, 
avagy eay kiváló enioer. ki magának hirnevet 
szerzett, eay kicsi ólom golyó martalékává. 

Minden öngyilkoaságot a legnagyobb n e 
reucBétlenségnek, de egyszersmind égbe kiálló 
igazságtalanságnak tartok, oly büu, melyei bün-
tetni nem lehet, avagy talán épen ez a legna-
gyobb büntetés rájuk nézve? Ki tudja meg-
mondani ? 

Ha aa ember ast a lélektani procesaust 
megfigyelhetné,  mely egy őugyilkos jelölt lelké-
ben véghez megy. magyarázatát kapná annak, 
legalább azt hiszem, liogy nem oly könnyen dob-
ják el maguktól az életet, amint gondoljuk: 
szinte évek kellenek, hogy lelkük rá elkétsüljöo, 

de mindenesetre hónapok bizonynyal stiikaégcsek. 
Ks in m hiszem, volna esett rá. bogy uzok, kik-
uek életei véletlen nem oltotta ki az a golyé, 
bárha megkísértették, mikor teljes egészségüket 
vissza nyerték, ismét fegyverhez  fordultak  volna ! 

„Mert bizony azép az élet s jó atnil szeme-
inkkel nézünk a napol" — mondja a biblia és 
mégis eldobják, de metinyieii magokti I ezt as 
édeB életet; mig mások, a szenvedő emberek 
ezrei imádkoznak Istenükhöz, az éleiért, az egész-
ségért. Hah ;! ilyen furcsa  a világ, egyik szeret 
élűi. másik meghalni. Mind külöubö'ó anyagból 
látszunk megalkotva lenni, pedig szinte egyforma 
gyarló, önző. sőt állnlias hus töuieg vagynuk és 
mégis milyen más a gondolkozásunk gécipontjs 
az agy minden, de minden embernél. 

Agyunk egy-egy kis világ a mi számunkra 
s azok a szerencsétlenek, kik megbarátkoznak a 
halállal B szabadulni azerctnének tőle, aa a kis 
világ kezd homályos lenui a végül, legalább ab-
bsu a pillanatban mikor kioltaui készül az éle 
tel: az a világ, lelkének világa elborult. 

Van minden bizouynyal kivétel a az öngyil-
kosságnak egy faját  meg is tudom bocsátui. sőt 
magasztalom. 

Néssétek a bőst, hogy harezol a oaala me-
zőn hazája szabadságáért. Tii kozák, vad állal 
akarja legyilkolni éa mikor érsi a hős, hogy 
vége, ssiven lóvi magát, de tneg nem adja. Ez 
a halál : a hasa sseretet. Ac ily halált tudom 
magasztalni, do a többire ninea ok, mert mi 
vagyunk felelősek  Baját maguukért a ugy kel-

lene niindenkiuek élűi, hogy szeresse az életet 
B ne dobja el. 

Igaz, maga a társadalmi élet keid mai 
napság olyau lenni, mely termeszti az ilyen ba-
czillust. 

Nézzünk csak vé(;ig, illetve kísérjünk a ha-
lálig egy férfiul. 

Mint gyereket szerolik azülöi. uagy szere-
tetlel, a gyerek uem háládatlan, jól lanul, jeleB 
eszű, kéBŐbb tudós férfiú,  gyakorlati, m a g a B ál-
lású ur lesz. környezete szereti, hivei elismerik 
tehetségét, van tekintélye, van családja, mely 
igen boldog ha a körében van. Igazi ur, gent-
leman B egy reggel: öngyilkos. Általános s meg-
döbbenés, a csodálkozás, később kiderül, hogy 
tele volt Bok-Rok adóssággal. Hát az ilyen halál 
igazságos, emberi í Ha én ugy élek, hogy a vi-
lágol ámítani akurom, s megcsalni magam B má 
sokat, s mikor ki derülne a való, menekülök at 
élettől, es a legnagyobb gyávaság egy férfiútól. 

Ilyen és ehet hasonló Bzámtalan fajtája 
vau az öngyilkosságnak. De vannak azok as iga-
zán siáualmaa alakok, kiknek a maguk fájdalma, 
buB komorsága csak erőltetett, magára beszélt: 
ezek aa ideges boteg szivek. Mert a mai világ 
ban mindenki idegea. Es ss a modora betegség, 
mely hivatva van ai életetet a legmeaterkél-
tebbé tenni. 

Ai idegbeteg életunt, Bexualitáaok alakja 
ne arra törekedjék, hogy megölje magát, hanem 
hogy kigyógyuljon leljeaen. Végig köadeni egy 

életet, at a küzdelem embert kiváo. még pedig 
egészségea idegzetű embert. 

Mindenkinek arra kellene törekedni, hogy 
ezt az életet széppé varázsolja magának, a ezt 
csak ugy teheti, ha mindenki, az állam, a társada-
lom. mi eaját magunk is nagy akarattal arra tö-
rekedünk, hogy egészségessé tegyük öumagun-
kat, embertársainkat. 

És főleg  mi a fiatal  szervezetet megtá-
madja : at alkoholtól kell óvni ait a nemes ifjú 
ságot, mert haj ez aok bajnak csirája éa nagy 
gondot kell fordítani  a test edzésre, ami kiirtsa 
at ideges hajlamokat. 

Szóval egészséges ifjú  neimedéket kell ne-
velni, kik erősek legyenek kütdeni, szenvedni, 
tűrni, ne pépig enervált betegea fiatalságot. 

S ha mindenki meggondolna, hogy ai em-
ber előstör ÍB önmagáért él, hogy élhessen 
másokért is, skkor srra törekedne, hogy éljen 
a erós legyen egy életre, B azt nemcsak ön mags, 
baoem mások elölt is Bsép és kedvessé igyekez-
nék tenni. 

Éljen ugy sz ember, hogy ne legyen, ne 
lehessen oka eldobni as életet, mert hissen le-
het ugy élni ám könnyen, de sohasem saabad e 
jótan természetes élettói eltérni perezre sem. 

Ha mindenkinek lelke tele leat szeretettel, 
élet kedv, egéBtaéggel, oh akkor nem válik meg 
könnyen ettől az élettől a s biblia szavaival kiált 
fel:  szép ai élet s jó ami ssemeinkkel néznönk 
a napot. 



Jol im 12. 
C S I K I L A P O K 28. szám. 

lelőtestűleti tagok 1905. évre kiigazitott név-
jegyzékét helyben hagyta éa érvényre emelte, 
• bizottság el itasitotta, a íz alispáni határo-
zat indokainál fogva  helyben hagyta. Br. Fe 
jérváry Gézának a közigazgatási bizottsághoz 
intézett leiratát, melyben a bizottságot minisz-
terelnökké történt k ineveztéléséről értesiti, s a 
pénzügyminiszteri ügykörben a támogatást kéri, 
a bizottság tndomáaal vette. Csíkszereda város 
polgármesterének azon intézkedéséi, mely sze-
rint Seiwart Kezei szereJai lakósnsk, mint 
Csech Simon helybeli izraelita laniló engedmé-
nyezésének — hátrálékos tsnitói fizetésének 
lelhajlásábsn magát illetéktelennek mondotta 
ki, — Seivsrt Rezső felebbezése  folytán  meg-
semmisítette és illetékesnek a polgármester 
mondatolt ki sz 1893. évi XXVI. t.-cz. alapján. 
A esikszentimrei erdóügyi közbirtokosság szon 
határozatát, mely szerint a róm. ksth. plébá-
nos, kántor és taniló álul használt kaszáló 
területeknek esetleg per Diján vsló elvétele 
és a birtokosság részére vsló értékesítése ha 
lározlalott el, Lőrincz Sándor plébános és tár-
sai panasza lolytán a bízottság vizsgálat alá 
véve, panaszosokat a rendes polgári perre uta-
ailotta. 

Kóka István és társai kászonujfalvi  la-
kosok azon felebbezésére,  bogy Kászonnjfalu  köz 
ség képviselő testülete nevezetteknek Csobol 
János mező őr megbizbatlanságs tárgyában be-
adott panaszát elutasította, s a mezőőrt állá-
sábsn meghagyandónak véleményezte, a képvi-
selő testület határozatát a bizottság megsem-
misítette és a kászonalcsiki járás főszolgabíró-
ját illetékességi szempoutból elsőfokú  eljárásra 
utasította. — Csa tószegi Boros Lázár és gyér 
gyószentmiklósi Portik András kivételes nösü 
lése iránt beadott kérése sz engedély meg-
adásáért a honvédelmi miniszterhez terjeszte-
tett fel.  A vallás- és közoktatási miniszternek 
rendelete alapján a caikmegyel tanfelügyelőség 
megvizsgálásáról felvett  jegyzőköny beadstván, 
megállapiltatoll, hogy Csík vármegye népokta-
tási ügyének rendezése elvitázhatatlauuá vált 
és e czélból 37 tanítói állás volna szervezendő, 
még pedig 1 Csicsón, I Dánfalván.  1 (iyimes-
felsőlokon,  1 Oyimesközéplokon, 1 Jenöfalván, 
Szentimrén, Szentkirályon, Szenl'imonon, Tus-
nádon, Várdotfalván,  tiyergyónjfaluban,  Vaslá-
bon, Kászonfeltizen  1 — 1, Rákoson, Szenttamá-
son, Csomafalván,  Salamáson, 2—3, Csikszent-
domokosoo és Tárbegyen 3—3, Békáson leg-
alább 8. 

Ezen állások szervezése ügyében a kir. 
tanfelügyelőség  a közigazgatási bizottság ut-
ján az iskola fentsrlókboz  intézendő megkere-
sés előterjesztésére aiasittatolt. 

Madár Imre. t 

Közéletünknek hajdan egyik elsőrendű osz-
lopát, a puritán jellemű érdemes férfit,  várme-
gyénk nyugalmazott főjegyzőjét  unokái és szá-
mos tisztelői részvéte mellett csütörtökön dél-
után 3 órakor adluk ál a földnek,  melyből al-
kottatott, s somlyói Szent Péter templom kerí-
tésében. 

Illőnek, sőt kötelességszerűnek tartom 
halvány vázlatban megemlékezni arról a férfiról, 
kit hajdan nemcsak mini tanárt az iskolában, 
hanem mint felettea  lisztviselőt 23 évi együt-
tes szolgálatnak alatt tiszteltem és becsültein 
mint olyant, ki a közigazgatás szövevényes 
mezején, a katonai élet sikamlós lerén és a 
tanári pályán egyaránt jártaa, gazdag tapasz-
talatokat, sok oldala ismereteket szerzett. Sze-
rény férfi  volt s mindbárom pályán becsülettel 
állotta meg helyét, és a ki hajdani tanítványai, 
nak fogékony  lelkébe mint nagy idők nagy 
küzdelmeinek szeutanaja és részese igaz lel-
kesedéssel Csepegtette be a honszerelem láng-
jait s hirdette, a nemzeti közvagyonnak csak-
nem a fösvénység  határáig terjedő megtakarí-
tásának igéit. 

Madár Imre a mait század elején, 1826. 
jsliss 31-én Csikbánklalván született Madár 
Mózes és Gál Borbála nemes székely szülőktől. 
Tanulmányait Csiksamlyón, Székelyudvarhelyt 
éa Kolozsvárt a liczeumbsn végezte. 1846-ban 
Pesten egyetemi hallgató lévéa, a Petőfi,  Jókai 
s a többi akkor nagyszerepett vitt ifjnság  tár-
ssságábsn részt vett Táncsics Mihálynak bndai 
börtönéből lelt kiszabadításában. 

A márezins 15-iki bires programra pon-
tok psblikálása után fi  is mint a Pesti Hirlap 
levelezője vissza síelvén Csíkba, a nemzeti moz 

galom élére állott, hallgatója volt egy Somlyón 
tartott márkális gyűlésnek, mely Balázsi József 
főkirálybiró  elnöklete alatt tartatott s melyen 
— füllannktól  hallottam — midőn a azabad 
ság, egyenlőség, testvériség magasztos elveit 
hangoztatván, a főkirálybiró  azt jegyezte meg 
.hogy az mindszép;  azonban ne várja 
senki tőle,  bogy az oláh meg a czigány-
nyal kőnyőkes  pajtás legyen'  a fiatal  Ma-
dár oda kiállótts az elnöknek, bogy .akkor 
hagyja ott azt a széket,  melyet elfoglal, 
mert nem érdemes  annak megtartására* 
a csakugyan a főkirálybiró  el is távozott a terem-
ből. Ez ntán a székelyeket az agyagfalvi  nem-
zeti gyűlésen való megjelenésre buzdította s 
msga is mint hadnagy egy nemzetőri század-
dal vonnlt oda ki. 

Az agyagfalvi  gyűlésen szervezeit had 
november 5-én szétveretvén, az apai házhoz 
tért vissza. 1849. május 25-én a rend helyeit 
népképviseleti alapon szn vezeti Csikvármegye 
első aljegyzőjévé választja ; a hivatalos teendők 
kifogástalan  teljesítése mellett azonban az éj-
jelek felhasználásával  is időt szakit a nemzetőr 
főhadnagy  a sepsiszentgyörgyi, ere»ztevényi 
táborba való kirándulásra s a „Hadilap" szá-
mára tábori dalok írására. Julius haviban Nyer-
gesen, Tusnádalvégen szenvedett nagy vere-
ségek után a vármegye oroszkézbe esvén, nem 
volt más választás, mint a táborhoz csatlakozni, 
melyei két hatalmas oroszhadtest közül Magya-
roson, Péterlakán. Nsgysármáson át sikerüli 
Kolozsvárra s onnan Br. Kemény Farkas 
osztályával erósbülteu Bánfilmnyadra  mene-
külni, honnan a világosi kataszlróla hírének 
vételére Nagyvárad helyett más menet irány 
tüzelvén ki, a tábor a Kazinczy dandárral való 
csatlakozás indokából Zsibóra vezényel teteti, 
de az odavaló utazás helyett Madár inkább a 
bujdosók vándor botját vette kezébe. 

Hossza bujdosás alán 1851-ben osztrák 
kstonának besoroztatván, a vándor bolol fegy-
verrel kellett felcserélnie.  A katonai pályát 
Olaszországban töltötte a katonailag való ki-
kiképezletése mellett nyelvek tanulására is fel-
használta az időt. — 1857-ben szabadságoltat-
ván, a csiksomlyói róm. katb főgimnáziumban 
tanár lett, de csak hamar az olasz háborúra, 
mint császári, királyt hadnagy beazólliltalván, 
s solferónoi  végzetes csatavesztés után meg-
hozta a villafraukni  béke az óhajtva várt sza-
badulási napot, midőn a hadsereg kötelékéből 
becsülettel véglegesen kiléphetett s folytathatta 
tovább tanári működését. 

Az alkotmányos időszak bekövetkezvén, 
1868-ban Csikvármegye főjegyzővé  választja. 
A vármegyei szolgálatot minden más szolgálni 
elébe tevén, a politikai, f-lekezeti  és katonai 
pályán minden megszakítás nélkül tO'löti 47 
évi közszolgálatból miut fójegyző  4 tő. és 7 
alispán vezetése alatt 26 évt és 8 hónapi 
szolgálatot szenteli a vármegye közönségének, 
még pedig ugy, hogy az öt cúklusra történt 5 
választásnál még megengedhető tisztességes 
ko: teskedésbeu sem volt hajlandó bocsátkozni s ez 
idő alatt megszokván saját fejével  gondolkozni, 
saját szivével érezni és saját meggyőződésével 
ítélkezni, világos, hogy sem a politikai élet, 
sem a közigazgatási bíráskodás terén meggyő-
ződésére alapitolt előadói véleményeit soha má-
sok nézetének slárendelui nem igen voll haj 
landó, ha csak le nem szavaztatott, mi pedig 
ritkán törléut. 

Ily puritán eljárás mellett sikerülhetett 
csakis, bogy a töldmivelés, ipar, kereskedelem 
és nevelési czélokra visszaszerzett megyei te-
kintélyes javaknak kezdetben bizony szerény 
alapjai már az ő hivalaloskodára idejében ha 
még nem ia egy millióra, de 900000 forintot 
meghaladott tekintélyes összegre szaporodtak 
föl;  miben a tollát és ékesszólása fegyverét 
azonos jártassággal kezelőnek nsgy érdemei 
voltak, ugy a szolgaszemélyzet nyagdij alapjá-
nak megteremtésében is. 

1895. végével ütvén az általános tiszt-
újítás órája, bár nem Örömest, nem is minden 
morális kényszer nélkül, de mert a törvényható-
ság békés nyugalmát a főjegyzői  állásnál többre 
beesülte és mert kompromissomra lépni bűnnek tar-
totta viselt hivataláról lemondva, annak kapcsán 
nyugdíjaztatását kérte; a vármegye pedig 1895. 
deczember 19-én tartott rendkívüli közgyűlésé-
ben hozott határozatával az érdemekben gaz-
dag főjegyzőnek  a kOzélet terén kifejtett  hasz-
nos és mindig Öntudatos működését elismervén, 
kifogástalan  érdemdús szolgálataiért, ki mint 
tanár ia a vármegye nemzedékének érdekeiért 
küzdött, jegyzőkönyvileg bálás köszönetet sza-
vazott és hogy « jól kiérdemelt elismerés meg-
örökilve maradjon, a törvényhatósági bizottság 

a csiksomlyói róm. katb. főgimnáziumi  flnövel 
dénél .Madár Imre* név alatt 2000 frtos  ala-
pítványt tett azon kijelentéssel, bogy ez ősz-
szeg ksmatai felett  való rendelkezési jog a leg-
jobb tanuló azámára, életében őt illesse, halála 
ntán pedig szálljon a vármegye közönségére 
vissza. 

Nyugdíjaztatása ntán daczára annak, hogy 
tekintélyes vagyonának zöme Bánkfalván  voll, 
s már megszokott csiksomlyói lakásába vonnll 
vissza és s«bs többé a vármegyei kőzüelben 
mint bizottsági tsg sem vett részt egyedül 
gszdasága intézésével s főként  az állattenyész-
téssel foglalkozván. 

Pályaválasztás előtt. 
Olvasóinknak volt alkalmak meggyőződni, hogy 
az ifjoság  mily eredménnyel dolgozott ebben 
a tanévben. 

Leginkább érdekel minket azonban a diá-
kok azon csoportja, mely érettségit telt. Tud-
juk jól, kik hasonló soron meutflnk  át, hogy 
az if;D  élete e szakában a legkritikusabb vá-
laszúihoz ézkezett, előtte uem két ut nyílik, hanem 
számos; s éppen ezért nehéz az elhatározás, 
bogy melyikre lépjen. 

Pálya választás elölt az érettségit lelt 
diák gondolkodása a leb-tő legingadozóbb ; a 
folytonos  tervezgetés, s jövö legkülönfélébb  el-
képzelése a legellenlétesebb s egyu,ást gyorsan 
követő ambiliókal kellenek lel benne. A vala-
mire való s kissé már önálló gondolkodású diák 
lelki világa ilyenkor hasonlít egy háborgó el 
zárt vízhez, mely a legkülönfélébb  irányokban 
nyaldossa s mossa le az útjában levő akadályo-
kat ; hogy lefolyásának  u'ja hol lesz, azt csak 
akkor mondhatjuk meg, ha már e lelolyás 
meg van, midőn az előre törő viz már mind 
hatalmasabban mélyíti s tágítja a már megnyi-
tott utat. 

Hogy milyen sorsnak megy neki az ilju, 
midiin egy pályára lép. azt előre nem tudja 
senki s 5 maga is még csak sejteni s kellően 
mérlegelni sem Indja 

A pályaválasztásra nézve tehát minden 
tanács és nlmntatás csak általánosságokban mo-
zoghat, mert minden embernek mások a viszo-
nyai, a nevelése, mások a képosségei. 

E sorok is tehát csak az általánosság ke 
relében maradnak. A czéljuk inkább a czélsze-
rüség és gyakorlati felfogás  szempontjából fel-
tüntetni a pályaválasztás foutosságál.  Minden-
esetre előrebocsátom, hogy elsősorban a sze-
gény fiukról  lesz szó. mert hiszen a gaz-
dag fiu  egy esetleg ránézve helytelen pályavá-
lasztással nem tesz magának oly nagy kárt; 

könnyebben változtathat pályát, bármely 
pályán számit bat a vagyon segítségére, rá nézve 
nem oly végzetes, hogyha diplomájával egy pár 
évig egy krajczárt se tud megszerezni, sőt ö 
sokáig képes megelégedni azzal, bogy végzett-
sége lárstdilmi állást s tekintélyt ad neki, míg 
a szegény fiúra  e* a legvégzetesebb, mert ne 
feledjük,  hogy a társadalmi állás a ranggal járó 
kötelességek tekintetében ssigorn felfogással 
találkozik. 

Konstatálni lehet, hogy a magyar diák-
ság legnsgyobb perczenije szegény fiu.  A szel 
lemi kiművelés terén elért eredménnyel azonban, 
mit ezek a szegény fink  elértek sokszor keser 
ves nélkülezések árán, korántsem áll arányban 
a gyakorlati érzék, a gyakorlati szellem fejlő-
dése. Pedig körünkben ez nagy jelentőségű. En-
nek hiányára vall az elfogultság,  mely egyes 
életpályáktól a végzett ifjakat  visszatartja. 

Különösen az ifjúsággal,  a fiatal  gondol-
kodással nem szabad, hogy megférjen  az elfo-
gultság; ez bevágja a baladás otját, ez a leg-
nagyobb konservativizmus egyik faja.  Szeret-
ném oda kiáltani a.törekvő flok  elé, ne legye-
tek elfogullak,  sobase fordítsatok  bátat egy 
pályánsk elfogultságból.  Az elfogultság  meggá-
tol abban, hogy egy pályának az előnyös olda-
lait megismerjük, s meggátol, abban, bogy a 
választott pályának árnyoldalait nehézségeit meg-
ismerjük. 

Tisztán az elfogultságnak  köszönhető, bogy 
nálunk as ipari és kereskedelmi pályára a te-
hetséges és jó tanulóknak csak egy nagyon kis 
százaléka megy. Holott tekintélyt e pályákon 
is lehel elérni, vagyont pedig mindenesetre biz-
tosabban, mint bármily más lalsiuer pályán. 

Egy másik helytelen szempont a pálya-
választásnál a pálya kényelmességének szemelőtl 
tartása. Ez teljesen helytelen felfogás  s külö-
nösen helytelen szegény fink  részéről. 

Nem szükséges hangoztatni, bogy nálunk 

a legtöbben jogi pályára mennek, a esiki ifjo-
ság pedig ugyszolva kizárólag. Aki ur és tekin-
télyes ember akar lenni, a ezt mindenki akarja, 
az mind ide jön. Elítélni nem akarok, s ami a 
esiki ifjúságot  illeti, ilt egyéb körülmények is 
közre játszanak, melyekre rá fogok  térni alább, 
de be kell látni, hogy a jogász nyomorúság 
már is nagy. S különösen a szegény fiuk  teszik 
ki magnkat sokszor az elzüllésuek, a boldo-
gulás teljes lehetetlenségének. 

Mert vegyük csak közelebbről a dolgol. 
A jogi pályára a/, ifjút,  bár sokszor sejti u ne-
hézségeket, mi csali*? Vegyük a legnemesebb 
szándékot, ne azt midőn az illető arra számit, 
hogy majd átúszik az árral a vizsgákon, s majd 
akad valami alkalmas helyzet, melyet kihasznál, 
majd tolakodik, könyököl az élelbeu a létéri, 
vegyük mondom az ifjn  szándékát a legneme-
sebb értelemben agy, l. i., hogy hazája, népe 
iavárx, tanárai megelégedésére kiműveli magát, 
az életben a becsület, a szigora illem és tisz-
tesség szabályai szerint akar boldogulni. 

Ltssuk már mostan, liogy az ilyen sze-
gény ifjú  előtt milyen nehézségek állanak. 0 
meg kell keresse kenyéréi; mert amit hazulról 
kap, az semmi vsgy nagyon kevés. A legtöbb 
esetben azonban pár forintéit  valamelyik ügy-
védi vagy más irodában egész nap körmöl, elő-
adásra alig vagy egyáltalában nem járlial, az 
esti óráját esetleg valami pár forintos  privát 
óra foglalja  el, igy otthon keveset, vagy sem-
mit se tanulhat. Ha valahogy kolloqvál, vagy 
alapvizsgázik is, tanárai előtt ismerellen, épen 
inert nagyobb tnuukásságot a/, egyetemen kifej-
teni nem tud s legfennebb  egy féltandijai  lud 
kicsikarni az almamatertől. 

Az egyetemi tanrendszernek itt közbeve-
tőleg nem lehet figyelmen  kívül kagyui egy 
bizonyos tekintetben veszélyes oldalát. Az egye-
temen az ember szabad, tanul nem tanul az il-
lelő, jár-e előadásra, nem kérdi senki. A jogi 
pályán aztán a vizsgákon, különösen az alap 
vizsgákon elég könnyen át lehet esni. Már most 
megtörténik igen gyakran az, hogy sok ifjú  a 
négy ével végig irnokoskodja, absolval ia anél-
kül, bogy komoly tanulmányt folytatott  volna, 
s anélkül, hogy szellemét egyéb tekintetben is 
olvasmányokkal, studiuinokkal s nyelvismeretek-
kel gazdagította volna. Mikor a szigorlattikra 
vagy államvizsgákra kerül a sor, akkor uj rá-
nézve a tananyag, ekkor azonban már igazán 
meg kell éljen, s ha már eddig keresnie kel-
lelt, most még inkább kenyér kereső s a vizs-
gák még több akadályba ütköznek. A törvé-
nyes qualifikáczió  azonban ezektől függ.  ezek 
nélkül nem haladhat, lehet bár nagy praxisa 
az életben s nagy ügyessége. S ha mégig élet-
revaló és boldogul u^y is, annyi év ntán sze-
rény helyzete és jövedelme vsn, ki Indja 
egyéb pályán eddig nem-e rég sokkal jobb hely 
zetet és jövedelmet ért volna el. 

Bár igaz, azonban felléllenül  nem fogad-
ható el irányadóul — az is, hogy mégis sok 
szegéuy fiu  szép eredménnyel végez. Az.onban a 
lehetetlenség lehetetlenség. A semmi semmi. Az 
ilyen szegény fiuk  ugyauia vagy alapítványt, 
vsgy ösztöndijat nyernek addig, mig a mostoha 
vis/.onyok meg nem rontják őket, sokszor egyik-
tnásik nagyon szerencsés konditiókboz jut, mely 
idejét kevésbbé veszi igénybe, s a saját czél-
jára kellő ideje marad, s jó jövedelmet bizto-
sit. Mást meg egyéb alkalmas körülmények tá-
mogatnak, ngy hogy megfeszített  munkával a 
nehézségek daczára is halad. Egy jó egyetemi 
hallgatónak kis szerencse kell s nagyot érbet 
el vele. Sőt ez jobb is mint a nagy, mert köny-
nyen elkapatja magát. Az élet persze az al-
kalmaival kiszámíthatatlan. 

(Folyt. kBv.) 

Legújabb. 
A „Csíki Lapok" eredeti táviratul. 

Budapest, julius 11. d. u. 3 óra 20 perez. 
Csíkszereda, julius 11. d. a . 3 óra 80 perez. 

Politikai helyset 
A politikai világban megkezdődött a szünet, 

mely előtt a koalicsió vosérbisottsága még egy-
szer ülésezik. Kosaulh ma síét küldte as erre 
vonatkozó meghívókat, a melyekkel péutekeu 
délután 5 órára összehívja a vezérbizottságot 
Ez ülésen fogják  pontosan megállapítani s nyári 
teendőket. 

Romániai határörök garázdálkodása. 
Déváról jelentik, hogy Petrozsény melleit 

lévő halárhavasou tegnap mulatság volt; miköz-
ben egyik mulatozó magyar átlépte a határt. A 
román határőrök azonnal elfogták.  Két magyar 
eaendér est látva átment a határon, barátságosan 



Julius 12. C S Í K I l a p o k 28. szám. 
kérve • román határőrséget, hogy boosássa sas 
ballon aa átment legényt, ki se,nini bajt nem 
csinált. A román katonák erre a csendőröket 
lefog)  verejték, majd pedig a csendőrök kisza-
badítására siető magyarokra sortüzei adtak. Két 
.'inber meghalt, többen megsebesültek. KJ ügyben 
szigorú vizsgálatot iuditottak. 

Öngyilkosság. 
Kereneay Andor budspeati okleveles gyógy 

szerész anynai gondok iniatt morfiummal  meg-
mérgezte mauát s meghalt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— Kinevezés. A marosvásárhelyi ki-
rályi Ítélőtábla elnöke Dr. Pál Gábor ügyvéd-
jelöltet s marosvásárhelyi ítélőtábla területébe 
ili|Ulan joggyakornokká nevezte ki. 

— Áthelyezés. A vallás- és kö/okia 
tási miuiszter Glösz Ernő zalaegerszegi állami 
rendes tanárt a brszlerczebányai kir. főgymna 
siumboz helyezte át. 

— Halálozás. Özv. csikezenlmárlou' 
Bocskor Mihály né szül. csikvacxáro-ii Bslá.-
Katalin életének 80-ik, özvegységének 22-ik 
évében folyé  hó 8-án este 8 órakor pár napi 
szenvedés után elhunyt Csiksomlyón. Tmelése 
julius bó 10-én d. u. 4 órakor lörtéiit n«g) 
számú közönség részvéte melli-tl. Az elhunytat 
nagy számú rokonság gyászolja, közöltük Bo 
gálliy Gyuláué sz. Bocskor Honn, Bocikor 
Ádám, Bocskor Kálmán, Dr. Bocskor B->la éí 
Bocskor Bálint, kik édes anyjukat veszítették 
az elhunytban. 

— Lelki gyakorlatok. A nyári szün-
idő alatt állandóvá tett lelki szentgyakorlatok 
Csiksomlyón e hó 4-én kezdetüket vették. Gríl 
Mailéül Gusztáv Károly püspök már 3-án meg-
érkezett Csíkszeredába, a Helwig-léle iürdői 
felkereste  s olt megfürödvén,  dé után Somlyóra 
ment. A vidéki papság közül már akkor többen 
voltak megérkezve s kedden reggel még szá-
muk szaporodván, Veiiisancte után kezdetüket 
vették az ájtatos elméiknlések és pénteken 
este a lemplomran végződlek, mikor is s püs-
pök megáldván, szombaton reggeli áldozás után 
őket elbocsátotta. Számbsn a pspság ezúttal 
Bókkal kevesebben jelent meg, mint más alka 
lommal. Hétfőn  a tanítóság bevonulása kezdő-
dött, kikkal kedden reggel vei te kezdetét az 
áliitatoskodás, mely hasonló ideig, vagyis pén-
teken estig tart. 

Városi közgyűlés. A f.  hó 11 ikére 
hirdetett városi közgyűlés, melynek tárgyai 
közölt szerepeli a belpinczlér rendezésének 
ügye is, a képv test. tsgok részvétlensége 
miatt nem volt megtartható. 

— Meghívó. A „esikvármegyei gys 
korié ügyvédek és ügyvédjelöltek kőru* alakuló 
közgyűléséi Csíkszeredában a Vigadó nagyter-
mében 1905. jul us hó 22-én d. u. 4 órakor 

i'lja meg a köveike. ö tárgysorozattal : I. 
\ -zabályok tárgyalása. 8. Tisztviselők s vá-
lasztmányi tsgok választása. 3. A közgyűlés 
elé utalt ügyekben határozat hozstal. 4 Indít-
ványok tárgyaláss. 

— A Székely vasutak ügye. A tör-
vényhatósági bizottság május 26 iki gyűlésé-
ből lelirat küldése hstároztalott a kormányhoz 
a székely vasutak megfeneklett  kiépítési ügyé 
nek felvétele  és az építkezés iránti intézkedé-
sek megtétele végett. A mint értesültünk az 
ügyvezető ideiglenes kormány kereskedelmi 
minisztere Vörös László már a kérvényt mégis 
válaszolta, tudatván s törvényhatósággal, bogy 
a székeljvasuiak madéfalva—gyergyószentmik-
lósi szakaszának kiépítése ügyében kiirt pályá 
zat eredménye felett  mull bó 26 án döntött. 

— U] tanítói állások szervezése. A 
megyei kir. tanfelügyelő  előterjesztése" folytán 
a vallás- és közoktatási miniszter vármegyénk-
ben 37 uj tanítói állás szervezését megállapí-
totta és pedig : Csicséban, Dánfalván,  Gyimes 
felsőtökön,  Gyimeskftzéplokon,  Jenófalván,  Szent-
Imrén, Szentkirályon, Szentsimonon, Tusnádon, 
Várdotfslván,  Gyergj óujtaluban. Vaslábon, Ká-
szonftllizen,  Rákoson, Szenttamáson, Csoma-
falván  és Salamáson egy-egy ; Szentdomokoson 
és Várbegyen két két, Békáson pedig ligalább 
8 állással, minek folyton  a megyei közigszga 
tási bizottság e bó 10 iki ülésében a kir. tan-
felügyelő  javaslatára megkeresni határozta a 
gyulafehérvári  rém. katb. püspököt és a ba-
lázsfalvi  gór. katb. érsekei, hogy a jelzett bit 
községekben szervezni szándékolt tanítói állá-
sokra nézve ssját hatáskörükben a tárgyalá-
sokat indítsák meg s annak eredményéről S 
hónapon belül a bizottságot értesítsék. 

— Kereskedők kirándulása vár-
megyénkbe. Augusztus 13-án lesz Székely-
udvarhelyt az O. M. K. E. székely kerületének 
gyűlése. Másnap két csoportban kirándulásra 
indulnak a Székelyföld  szép vidékeire. Az első 
csoport Korond és Szováta fürdőket  és a pa-
rajdi sóbányát nézi meg. A második csoport 
Székelyudvarhelyről kiindulva Csíkszeredába 
megy. Útközben Homoród, Lobogó és Dobogó 
fürdőket,  a szenikeresztbányai vasgyárt éa bá-
nyát nézi meg. Másnap folytai  ják az ntat Bor-
szék felé  niha ejtvén a gyergyói híres márvány 
leiepeket és számos történelmi nevezetességű 
helyet. Gyergyószentmiklóson meghálnak és 
Tölgyesnél áirán.lulnak s romáu halárra. Bor-
széken 18-ig időznek. Onnan Szászrégenen át 
utaznak haza. A kocsi-díj személyenként az első 
csoportnál 6 korona a második csoportnál 28 
korona. A részvételi Harmatb Sándor elnöknek 
Marosvásárhelyre augusztus 1-éig kell bejelen-
teni. Kívánatra részletes programmol is küld. 
A kirándulásban családtagok is részt vehetnek. 

— Székelyföldi  akozió. Amint az 
.Egyetértés" cz. napi Ispbél olvassuk a székely 
föld  fólsegitéeének  munkajában nevezetes fordulni 
válható, a segítés munkájút a kereskedelemügyi 
miuiszter veszi a kezébe B kPiizött ciélj* ar, 
hogy a Székel) földón  ipart Umm*en. Vörös László 
kereskedelmi iiiinisscter elrendelte, hogy a bzé-
keljaég gaadaeâ(ţi jóléte érdekében n-dszeres ter-
vei kell kéaziteni amelyet fokozatosén  valósíta-
nak majd înec. A miniszter ezen rendelkezése 
fol>táll  niobj a Székelyföld  gazdasági viszonyait 
ismerteti munkálat kéaziil, melynek alapjitu a 
miniszter külön szaktmiácakozinányt szándékozik 
eg) behívni, a székel) foljli  képviselők, főispánok 
éa a székely Keroakedeluii és Iparkamara közre 
iniikiidéaével. 

— Engedély tombola játékra. A 
pénzügyminiszter a tusiiádtürdöi szövetkezet 
nek a folyó  évi fürdőidény  alatt az olt időző 
vendégek szórakoztatása czéljából tombola já-
tékot engedélyezel!, melyre kibocsátandó tom-
bola jrgyek száma és ára az ottani füidőbiz-
to-nak bejelentendő lesz. A nyeremény tárgyak 
közzé csak belföldi  ipar termékekel lehet so 
rozni; készpénzt vsgy értékpapiil szotiban 
nem. 

— Élőpatak fiiidövendéiíeiiiek  a száma 
a legutóbbi kimutatásban már 3Ö0 re emelkedett, 
ami a fiirdö  örvendetes i-lúhaladásáról tesz ta-
núságot. 

- - Drága a hus. Városunkban általános 
a panaaz a lius drágasága miatt; a mit a mé-
szárosok azzal okolnak meg. hogy m-m leliet 
vágni valé állatot kapui, b.1 ia lehet hinni, mert 
a ki a mull takarmáuyszük esztendőben inarlin 
állományából valamit megmenthetett, azt most 
drága pénzen sein adja el. Reméljük azorban. 
hogy a Bzéna olc«ó volta csukliavar segíteni 
fog  ezen .a helyzeten is a íaaaankéut vissza áll 
as egyensúly. 

— A székely fluk  Ipari elhelyezése. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara 
a székely fiuknak  magán ipiui műhelyekbe la-
nonczokul felvételéi  szeptember hóra halasz-
totta. Pályázhatnak 13 ével betöltölt és leg-
alább 4 elemi osztályt végzett fluk.  A kérések 
a keresztlevél és iskolai bizonyítvány csatolá-
sával a vármegye főispánjához  nyújtandók be. 

— Pályázat bakancs szállításra. A 
marosvásái helyi kereskedelmi és iparkamara 
tudslja az érdekeltekkel, hogy s m. kir. hon-
védség részére 1906. évben szükséges bakan-
csokból 16.000 (tizenhatezer) pár a kisiparosok 
által fog  elkészittelni. Eieu szállításban részt-
venni kívánd szakmabeli kisiparosok szabály-
szerűm kiállított ajánlataikat f.  évi julius hó 
20-in délig a fent'  nevezett kereskedelmi és 
iparksinarákoz adhatják be. Bővebb felvilágo-
sítás is ottan nyerhető. 

pályázat i hirdetmény. A csíksze-
redai m. kir. földmivesiskola  igazgatósága köz-
hírré ieszi, hogy sz 1905—1906. tanévre a 
földmives  iskolánál 15 állatni ingyenes hely 
vár" betöltésre. A földmlvelésügyi  minisztérium-
hoz czimzelt kérvények f.  évi sug bó 10-ig s 
földmives  iskola igazgatóságához nyújtandók 
be, hol bővebb felvilágosítás  is nyujtatik. Ké-
sőob érkező folyamodványok  fl;yelemba  nem 
vétetnek. Felvételi feltételek  : betöltött 17 éves 
életkor, erős, egészséges testalkat. A kérvé-
nyekhez csatolandó : 1. Keresztlevél. 2. Iskolai 
bizonyítvány. 3 Orvosi. 4. Ujraoltási. 5. Erköl-
csi- és szegénységi bizonyitváuy. A felvett  nö-
vendékek benn sz intézetben nyernek dijtsla-
nnl teljes ellátást. A m. kir. földmivesiskola 
igazgatósága. 

+ Értesítés. A csíkszeredai m. kir. 
földmivesiskola  ez évben is hajlandó 6 lóerejü 
cséplőgép készletével egyeseknél a megállapí-
tandó részért csépelni. Csépeltetni szándékozók 

kéretnek a feltételek  megállapítása czéljából 
személyesen vagy irásbsn a csíkszeredai m. 
kir. földmivesiskola  igazgatóságához fordulni. 
Franki Bódog, igazgstó. 

— Hirdetmény. A székeljod varhelyi 
m, kir. állami főreáliskolával  kapcsolatos inter-
nátusbs az 1905—1906. tanévre 60 tanuló vé-
tetik fel.  kik közül 40 tanuló 400, 10 tanuló 
300 és 10 tsnu'ó 200 korons dijt tartozik 
fizetni.  E helyekre ezeunel pályázat hirdettetik. 
A kérelemhez mellékelni kell : a) a legutolsó 
tanévről nyert iskolai bizonyítványt; b) órvosi 
bizonyítványt arról, bogy a lanu'ó egészséges, 
nincsenek szervi hajai. Azok, akik a mérsé-
keltebb dijakra óhajtanák fit'kat.  illetve gyá 
moltjaikat felvétetni,  a fentemiitett  okmányokon 
kívül az illetékes hatóság állal kiállított, egé-
szen uj keletű vagyonossági bizonyítványt is 
tartoznak csatolni kérésük támogatására. A di-
jak féléve.iként  előre fizetendők.  A rendes fel-
vételi dijakon kívül minden tanuló köteles bu-
torrongálás czlmen 10 koronát letétbe adni az 
igazgatóság rendelkezésére, mely összegből az 
elófordu'baté  rongálások fedeztetnek.  A felveti 
tanulók élelmezési,, lakást, fűtést,  világítást 
kapnak s megfelelő  felügyel-tben  részesülnek. 
A főreáliskolába  a beiratkozások szeptember 
1-én kezdődnek. Székelyudvarhely, 1905. junius 
hó. A/. internátus igazgatósága. 

— Méhészeti tanfolyam.  A. m. kir. 
földmivelési  miniszter által a gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban ez évi szeptember 15-én 
kezdődő két évi méhész munkás tanfolyam 
rendeztetik. Ezen tanfolyamra  hat oly egyén 
vétetik fel,  kik 18 évüket belöltötték. de a 
36-ot tul nem haladták. Egy koronás bélyeggel 
ellátandó felvétel  iránti kérések e hó 31 éig a 
földmivelé-i  ministerhez nyújtandók he, melyek-
hez csatolandók: keresztlevél, a uépiskola el-
végzéséről szóló bizonyítvány, bizonylat arról, 
bogy folyamodó  valamely mező, kert-, szőlő-
vagy erdőgazdaságban mint segédmunkás, vagy 
mint egyéb alkalmazott legalább egy ével gya 
knrlalilag töltött s használhatóságának tanú-
jelét adts, azoknak kik szülői gondozás alatt 
nem állanak, kifogástalan  magaviseletéről kőz 
ségi bizonyítvány, kik szülői, vsgy gyám' fel-
ügyelet alatt állanak a községi bizonyítványon 
kívül beleegyező nyilatkozat a beléphetésrül; 
továbbá ép- egészséges voltukról orvosi bizo-
nyítvány. Nem hadköteles korban lévők előny-
ben részesülnek. A felveendő  egyének szsbsd 
Iskást és teljes ellátást kapnak 9 azon kivül 
évenkint CO korona ruhapénzben részesülnek. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Levél a szerkesztőhöz! 
Igen  tiszteli  Szerkesztő  Cr! 
Mindenki örömmel tspasztalja, hogy váró 

sunk napról-napra szépül, h>gy Szeredét már 
nyaraló közöuség is keresi lel elég szép szám 
ban. szcval idegen forgalom  van. 

A szerkesztő Ur is bizonyára örül ennek 
és örül annak is, hogy az idén nemcsak az ide-
gen forgalom  nő, de a szép idő következtében 
fürdőink  forgalma  is örvendetesen gyarapszik. 
8 mo>l egy kérdési leszek tkts. Szerkesztő Úr-
hoz, ha még egyszer olyan naiv is sz. 

Hogysn szállítja be vendégeit a vonatról, 
vagy mitéle alkalmatosságon jár az a 200 csa-
lád, kiknek nincsen fogaljuk.  Szerencse, hogy 
Máris Terézia az oláhfalvt  embereknek megen 
gedle, hogy kinek lova nincsen, járjon gyalog. 
Ennek alapján a fáradt  utas — jól felpakolva 
— gyalog besétálhat az állomásról, 25—30 fo-
kos melegben lemehet fürdeni  Zsögödre, hogy 
magát lehűtse, senkise kínálja fel  kocsiját. Ez 
rendjén van. 

De az oláhfalvi  emberek a postai előfoga-
tot tagadták meg a fentiek  alapján, ahoz azon 
ban, hogy pénzért  se lehessen ajánlkoző ko 
c.-it kapni, igazán csíki észjárás kell. Hisz 
Szeredának 25—30 bérkocsija van. Ez elég 
volna, de flákereseink  legnagyobb része csak 
üres idejében, télen, vsgy esős időben flákerez, 
máskor nem fog  be, vsgy egy nspra 8 — 10 
forintot  is elkér. A nagy közöuség nevében 
hát kértm a tkts. Szerkesztő Urat e sorok 
közzétételére és a következő kérdéseknek a 
redőrkapitány figyelmébe  valé sjáulására: 

1. miért nem kötelezik —iparengedélyük 
bevonásának terhe mellett a bérkocsi tulajdono-
sokat, bogy a nagy közönséghez alkalmazkodva 
kötelességből  fogjanak  be ? ! 

2. hogy a tarifát  pontosan betartsák és e 
czélból minden egyes kocsira a tarifa  kifüg-
gesztve legyen ? I 

Utóvégre ők vannak a közönségért és nem 
megfordítva  és mindenki elvárhatja, bogy ha 
fizet,  bál utazhassák is. Ennek végrehajtása 
talán a szabályrendelet követelménye is lenne. 
Hisz ez a sok fél  sőt negyed fiákeres  megöli 
ezt az ipart. Megakadályozza, bogy az, aki eb-

•) £ rovat alatt kö/.löli ükért felelősséget  nem 
vállal a S z e r k e s z t ő 

bői él, megélhessen, megakadályozza, hogy ez 
az ipar lépést tartson városunk fejlődésével, 
hátráltatja lürdőink fejlődését,  megnehezíti cse-
kély forgalmuk  lebonyolítását. Hisz más ilyen 
városban rendes flákker  állomás van, mert egy 
ember tartja fenn  és sz lelkiismeretes, a többi 
csak albérlő alkalmazott. Itt is ha a „dilet-
táns"-ok kiszorulnak, lehet valami, de addig.. 
fürdőnk  . . . a porban. 

Maradtam szerk. urnák teljes tisztelettel 
és köszönettel. 

Csíkszereda. 1905. julius 9-én. 
AH egy lét óla lem tip kocsit ts iierctie tocsii |ini. 

IROD'ALOM, MŰVÉSZET. 

V Szanatóriumi Lapok. A „József 
fnherczeg  szanatórium egyesület" uj lapot in-
dított meg, mely méltán tarthat számot széle-
sebb körök érdeklődésére. Az egyesület el-
hunyt nagy védőjének Jözsef  kir. berezegnek 
arczképe és az egyesülethez intézett sorai di-
szitik a lapot. Közli Dr. Korányi Frigyesnek 
és Dr. Kulliy Dezső egyetemi m. tanárnak elő-
adásait, Lukács György elnök üdvözlő beszé-
dét, a jövő évi munkaprogramot. Apró közle-
ményei az egyesület agilis tevékenységéről és 
mozgalmas életéről számolnak be. Ezt a lapot 
minden tagja az egyesületnek ingyen kspja 
meg. Bizton reméljük, hogy pátriánkon is so-
kan fogják  megrendelni. Hiszen oly magasztos 
a czél melyet az egyesület kitűzött. Az egye-
sületi tagsági díj évi 4 és 2 korons, melyet 
posta utalványon lehet beküldeni a József 
Főherczeg Szanatórium Egyesület Budapest, 
IV., Királyi-bérpalota. 

V A „Baromfitenyésztés"  könyve. 
Hazai tejlödó baromfitenyésztésünk  sokat kö-
szönhet Hreblay Emil állattenyésztési felügyelő-
nek, aki nyolez év alatt 10 szakmunkát adott 
a magyar baromfi  kedvelőknek, tenyésztőknek 
éa gazdáknak kezébe, hogy megtanítsa őket a 
helyes baromfitenyésztés  minden fogására.  Isme-
rik is a Hreblay-féle  könyveket széles ez ország-
ban. Most legújabb munkájával azonban Hreblay 
oly közkivánalomuak lelt eleget, a mely régtől 
fogva  vágya volt a magyar tenyésztőknek, t. i. 
az, bogy egy könyvben mindent fel  találjon s 
néhány koronáért oly munka birtokába jusson 
a lauului vágyó, a melyből minden tekintetben 
pintos utmutatást nyerhet. E munka Hreblay-
uak a napokban megjelent .Baromfitenyésztés* 
czimü s 280 Ispra terjedd 115 gyönyörű képpel 
ellátott könyve, mely a szerzőnél Rákosligelen 
3 kor. 20 fillér  beküldése ellenébe bérmentve 
kapható. A könyv részletesen felöleli  és ismer-
teti a baromglenyészlés minden ágát s egyúttal 
megtanít a legjobb módon való értékesítésével 
is. A könyv különösen vidékünkön igen ajánla-
tos volna a gazdaközönség részére. 

KÖZGAZDASAO. 
A „Heroies- Magyar Általános VáltóQilet Rész-
vénytársaság, Budapest heti Jelentése a tőzsde-

forgalomról  és a pénzpiaciról. 
Budapest, 190Ö. julius li. 

A budapesti tőzsde a lefolyt  bét elején 
azon hir folytán,  bogy báró Fejérváry minisz-
terelnök az ellenzéki coalitióval tárgyalásokat 
folytatni  készül, megszilárdult és ezen szilárd-
ság alig szenvedett csorbát akkor, a midőn 
a megegyezési tárgyalások eredménytelenek 
maradtak. Bizonyságául szolgál ez annak, hogy 
annak, hogy a tőzsde a magyar politikai vál-
ság egyes kedvezőtlen mozzanataival már nem 
is vet számot és megerősíti a mérvadó körök-
nek általunk már ismételten emiitett azon véle-
ményét, hogy a politikai helyzet tisztulásával 
sz értékpapír piucznak éléuk fellendülése  vár-
ható. — 

Az inlernationális értékek küzűl legélén-
kebb volt a forgalom  magyar hitel és osztrák 
államvasút részvényekben. 

Az Erzsébet Sanatorium sorsjegyek a 
julius 1-i húzás utáni árban gyengültek, ellen-
ben a többi kisebb sorsjegyek iránt, különösen 
Bécs részéről, ismét nagyobb érdeklődés kezd 
mutatkozni. 

A pénzpiaezon a gazdsközönség részéről 
nyilvánuló szükséglettel összefüggésben  némi 
szilárdnlás állott be. 

A hét legnevezetesebb árfolyamváltozásai 
a követkesók voltak : 

junius 29. julius 6. 
4»/o magyar koronajáradék 97.65 97.10 
magyar hitel réasvény 773.— 775.50 
rimamurányi vasmű réazv. 672.50 619.— 
Pesti m. keresk. b. részv. 548.— 650.-~ 
Pesti közúti vssp. réazv. 666.50 671.— 
Erssébet aanalórium sorsj. 11.50 11.26 
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Hirdetmény. 
Csikvármegyei m agánjavai kezelésére 

vonatkozó alapszabály 6. és 14. §-ai alap-
ján felbivooi  mindazokat, kik a „Lóbe-
szerzési' és .Ruh&zati* alapból folyó  év-
ben kiosztás alá kertllő Ösztöndíjakat és 
segélypénzeket elnyerői óhajtják, hogy 
az iránti kérvényeiket hozzám folyó  ÓV 
julfUS  hó 31-éig nyújtsák be, mert a 
később érkező folyamodványok  nem fog-
nak figyelembe  vétetni s hivatalból vissza 
fognak  utasíttatni. 

K i o s z t á s a l á k e r B l : 
A) a lóbeszerzési  alapból: 

m 1. 2 egyenkint G00 koronás ösztön-
díj ; ezen ösztöndijakra csakis a hazai 
egyetemeken, akadémiákon, vagy felsőbb 
tanintéseteken tanuló csikmegyei huszár 
családok fiuágon  való fio  leszármazottai 
pályázhatnak. 

2. 2000 korona segélypénz, mely 
azon gimnáziumi, reál és ipariskolai, ta-
nitóképezdei, továbbá erdészeti, bányá-
szati, gazdászati, műegyetemi, müipari, 
jogi, orvosi és bölcsészetkari hallgatók 
között fog  60—200 koronáig terjedő ősz-
szegekben kiosztatni, kik szintén csik-
megyei huszár családok fiuágon  való fiu 
leszármazottat. 

B) a ruházati  alapból: 
1. a 600 koronás műegyetemi ösz-

töndíj ; 
2. a 600 koronás orvosi ösztöndíj ; 
3. A 600 koronás jogi ösztöndíj ; 
4. a gyergyónlfalvi  állami gazdasági 

felső  népiskolánál megüresedett 7, egyen-
kint 100 koronás ösztöndíj ; 

5 a gyergyószentmiklósi polgári fiú-
iskolánál megüresedett 2, egyenkint 100 
koronás ösztöndíj; 

fi.  800 korona aegélypénz, mely az 
erdészeti, bányászati, gazdászati, miiegye-
temi, mtlipari, mllvészeti, jogi, orvosi és 
bölcsészetkari felsőbb  tanintézeteket hall-
gató tanulók között fog  200—400 knro 
náig terjedő összegekben kiosztatni. 

Akik a „Lóbeszerzési" alap terhére 
rendszeresített ösztöndíjakért folyamodnak 
s azok, kik ezen alapból segélyt kérnek, 
tartoznak huszár családok valamelyikéből 
való leszármazásukat igazolni s e mellett 
iskolai és vagyoni bizonyítványukat is 
bemutatni; azok pedig, kik a ruházati 
alap terhére rendszeresített ösztöndijakért 
folyamodnak,  vngy pedig ezen alapból 
kérnek segélyt, kérésükhöz iskolai és va-
gyoni bizonyítványt tartoznak csatolni 
a e mellett igazolni, hogy Csikvármegyé-
ben szUletett székely származásit és 
a megyében illetékességgel biró npák 
gyermekei. 

Hangsúlyozom, hogy az ezen hirdet-
ményben felsorolt  ösztöndijak adományo-
zása és segélypénzek leiosztása felett 
folyó  év augusztus hó első felében  hú-
zandó igazgatótanácsi határozat senkinek 
setn fog  ktllön kézbesittetni, hanem a 
„Csiki Lapok" és n „Gyergyó "cziinU la-
pokban fog  közzé tétetni s az ellen a hatá-
rozatnak nevezett lapokban való megjele-
nésétől számított 8 nap alktt lehet fe 
lebbezni. 

Csikvármegye luagánjavai igazgató-
tanácsának elnöke. 

Csíkszereda, 1905. évi julius hó 2 
alisp. igazg. tan. elnök helyett: 

Fejér Sándor, 
1 —2 igazgató-tanács jegyzó. 

Fris fehér  csemege 
lépes-méz kilógramonként 
70 kr.-ért, sötét lépes-méz 
kilógramonként BO kr.-ért 
kapható Csíkszeredában, 
= JAKAB LAJOSNÁL. = 

Pályázati hirdetés. 
A csíkszeredai ni. kir. állami erdő-

hivatal kerületében a Gyergyóremete köz-
ség székhelylyel rendszeresített VIII. sz. 
hatósági II. osztályú erdőőri állomás meg-
üresedvén, erre évi négyszáz (400) korona 
bér éa 30 (Irméter a legközelebbi birlo 
kossági erdőből lövön kiszolgáltatandó 
tűzifa  illetménynyel, ezennel pályázat 
nyittatik. 

Pályázni óhajtók egy koronás bé-
lyeggel ellátott és a csíkszeredai ni. kir. 
állami erdőhivatalho/. intézett folyamod-
ványaikat a következő okmányokkal kö-
telesek felszerelui. 

1. keresztlevél, 2 erkölcsi bizonyít-
vány, 3. erdőőri szakvizsga letételét iga-
zoló bizonyítvány, 4. jó látó, hnl'ó és 
beszélő képességet igazoló hatósági orvosi 
bizonyítvány, 5. katonai kötelezettség tel-
jesítését igazuló okmány, 6. oly egyének-
nél, akik előzőleg már máshol szolgálat-
ban állottak szolgálali bizonyítvány. 

A pályázatok folyó  évi jüllUS 
h ó 31-éig nyújtandók be annál is in 
kább, mert későn érkező, vagy a lent 
elősorolt okmányokkal fel  nem szereli 
folyamodványok  nem fognak  tekintetbe 
vétetni. 

Egyutlal az is közöltetik, liogy 40 
évesnél idősebb egyének a pályázatból 
ki vannak zárva. 

Erdőhivatal. 

Pályázati hirdetmény. 
A Népbank Részvénytársaság Gyer-

gyószentmíklóson a lemondás folytán 
Üresedésbe jött könyvelői állásra pá-
lyázatot hirdet. 

Pályázóktól kívántatik lehetőleg fel-
sőbb kereskedelmi iskolai érettségi bizo-
nyítvány, de mindenesetre több évi pénz 
intézeti gyakorlat, mérlég képesség s a 
levelezésbvni kellő jártasság A német és 
román nyelvet bírók előnyben részesül-
nek. — Evi javadalmazása 1400 korona 
s jutalék. 

Az állás a megejtett választás utáu 
foglalandó  el s óvadékul egy évi fizetés 
teendő le. 

Pályázati kérvények a kellő okmá-
nyokkal felszerelve  1905. évi ailgUSZ-
tUS h ó 1-éig igazgatósági elnök Sáska 
Kajelánltoz nyújtandók be. 

Gyergyósztmiklóson, 1905. julius 6. 
A N é p M RéOTéiytínasáf  Ipziatósáia. 

Eladó egy darab egy lovas 
c s é p l ő g é p . 

Értekezni lehet Kósa Jánosnál 
Kászoniíjlalttban. ?—3 

Egy jó család-
ból való fill,  aki 
legalább két gim-
náziumot végzett, 

o y o n d á s z 
t a a n l ó n a k 

felvételik  a 
CSIKI LAPOK 

kiadóhivalalálisn. 

Eladó ház. 
Csíkszeredában egy emeletes kő-

ház és két puBzta beltelek jutá-
nyos árban eladó. — Bővebbet a kiadó-
hivatalban. 3 3 

Faeladási hirdetmény. 
A csikpálfalvi  közbirtokosság a II. 

határi-észben a Románia határmentén levő 
Sólyomlár völgyi kihatárolt erdejében 
futótűz  állal sérdlt és 028 köbmétert ki-
tevő fenyő  haszonfáját  f.  év i jul ius h ó 
18-án d. e . 9 órakor kezdődő, a köz-
ség hivatalos házánál megtartandó és zárt 
Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános 
szóbeli versenytárgyalásra bocsátja. 

Kikiáltási ár 1570 korona. 
bánatpénz fenti  összeg 10 százaléka. 
Zárt Írásbeli ajánlatok bánatpénzzel 

felszerelve  — szóbeli árverés uiegkérdé-
séig az a községi bitóhoz mint birtokos-
sági elnökhöz adandók be, kinél az ár-
verési és szerződési feltételek  is megtekint-
hetők. Elkéselt és ulóajánlatok nem fogad-
tatnak el. 

Csikpálfalva,  1905 jul. 2. 
PálflV  András, Csiszér Márton, 

bírt, j/.ö. 2—2 bírt, elntik. 

X g ' s c z i 
arczának, keblének, kezeinek alapos Áprilisára suhasem használjon 

mást, mint avilágkiiö 1885. óta lörv. védett 

(«>• KKIEGSER-féle 

Créme de Margueritet . 
Ezui nagyszerű készítményt kiváló tulajdonságai miatt számosan 
olánozzák, ez okból óva intem a n. é. kö/.öiiséget a silány utánzatok-

tól. — Kérjen mindig határozottan KRIEGNER-félét. 
A Créme de Marguerite előnye, bogy mindennemű fém  éa festő 
anyag mentea, tehát teljesen ártalmatlan, igy évefaen  át haasnálva 
sem támadja meg egészségét. ÁrtalmutlunsHKút hatósági bizony-iivány 

igazoljn. 
Eredeti nagytégely 4 kor. — Próbatégely 1 korona. 

Kriegner György J ^ r ^ L * 
BUDAPEST, VIII., Kálvin-tér. 

Disrrét postai szétkM'léa naponta ! a.. 1 ,1 1:1 
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B R A S S Ó B A N . 

Csíkszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. u 
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