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Előfizetési  folhiváa. 
A ,CSIKI LAPOK" III. évfolyamának 

junius—szeptember havi 3-ik negyedére új 
előlizetést nyitunk eddigi feltételeink  mellett 
^ úttal felkérjük  t. előfizetőinket,  liogy az 
l-sö és 2-ik negyedi h á t r a l é k o s d i j a k a t 
szíveskedjenek beküldeni, mivel tetemes ki-
adásaink minden küniilevő követelésünk be-
szedési't szükségessé teszik. 
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Klőlizetlietni Csíkszeredában György-
jnkab Márton nyomdájában, — Gyergyó-
Szeiitiniklóson Kricsa Péter könyvkereske-
désében. 

A S z e r k e s z t ő és a JCiadLó. 
A m i i n k i t a v i n z o i i y o k én k í v á n -

i l o r l áN m e g y é n k b e n . * ) 
I. 

Sajátságosak a mi munkásviszonyaink. 
Alig lclief  a határvonalat megállapítani, hogy 
kik nálunk a munkások és kik u lüldmive-
sek vagy földbirtokosok,  mert a munkás is 
földbirtokos  s a földbirtokos  is munkás. 
Elenyésző' csekély azok száma, kik semmi 
lüldliirtnkkiil nem hirnak s mint ilyenek, 
egyenesen munkás, vagy napszámosnak ne-
vezhetők. A határvonalat legjobban úgy 
vonliatnók meg, hu azt mondjuk, liogy mind-
azok, kik 3—4 holdon alul bírnak, mint 
gazdák, egyúttal munkások, mert az ilyenek 

*i Mutatvány T. Nagy Imrének, megyénk közgazda-
sági 1 liiailnjúiKik a liililmivelésügyi miniszterhez intézett ki-
lurjrii.p ji'li-ntî élinl, melylien nagy alapossággal és szakérte-
leujniL-1 kínnak lelliiiitelve megjénk közgazdasági viszonyai. 
Az erdeke- jelentés kiilün l'iizetlieii is megjelent s lapunk 
kiadóhivatalában tio krért kapható. 

saját mezei munkájuk végeztével akár itt— 
honn, akár távol, mint niunk.'sok keresnek 
maguknak foglalkozást.  Ilv sz. unit/is mellett, 
.mintegy 25,000 re tehetnó'k vármegyénk 
munkásainak számát. A dolog természetéből 
önként következik, hogy az«.u munkások, 
kik <\sak mellékesen tekintik niagukitt olya-
noknak, sem kitartásra, sem szorgalomra, 
sem igényeikre nézve nem sorolhatók azok 
közé, kik egyenes rászorultságuk miatt áll-
nak a napi munkába. — I1111011 van aztán, 
liogy a székely munkások egy része váloga-
tós és kényes H könnyen abbahagyja — 
különösen idegen helyen — a megkezdett 
munkát. Ezek a ráturtós munkások, kiknek 
itthon némi kis földbirtokuk  van, de időn-
ként összebeszélve, szekerekre ülnek s el-
rándulnak más vidékre, vájjon nem akad-
nának-e valamelyes könnyen végezhető s 
mégis jól fizető'  munkára. Egy-két napra 
munkába is állnak s mihelyt kikeresik a 
hazajüvctclrc a szekérbért, azonnal ott hagy-
ják a nem kedvük szerint való munkát. — 
Komániába szeretnek menni, mert ott álta-
lán napszámra szoktak dolgoztatni s a nap-
számból- in elég magas, de meg a napszá-
mos munka mellett való felügyelet  sem oly 
szigorú, mint nálunk Magyarországon, mi 
miatt nem nagy kedvvel v .ulnak az or-
szág belseje felé. 

Ujabb időben a földniívelési  és keres-
kedelemügyi miniszter kiváló gondoskodása 
következtében, a figyelem  országszerte a szé-
kely munkásokra irányult. Távol vidékek-
ről jőnek megkeresések székely miinkások-
és cselédekért. A csikmegyei gazdasági egy-
let közelebbről hozott határozatot egy ide-
vonatkozó tárgyban, melyet a dolog teljes 
megvilágítása érdekében érdemesnek tartok 
ismertetni. 

A „Szoliiokdoboknmegyeí gazd. egylet" 
cselédek közvetítése iránt kereste nicir a 

társegyletet, mely mellett természetesen kö-
zölte a megyéjében szokásos e.selédbéreket 
is. — Ezt .1 megkeresett csikmegyei egylet 
egybeliasonlítva a saját területén szokásos 
bérekkel, úgy találta, liogy Csíkban tete-
mesei" magasabbak levén a cselédbérek, 
mint Szolnok-Dobokában, a közvetítés nincs 
módjában. 

Mélyen kell sajnálnunk, hogy úgy a 
fühlmivel''si,  mint a kereskedelmi miniszter-
nek a székely munkásosztálynak az ország 
belseje felé.  való irányzása érdekében kifej-
tett figyelme  és tevékeny rendelkezései alig 
biztatnak sikerrel. Az ungincgyci erdősé-
gekbe munkára vitt csiki munkások alig 
neliáviy nap múlva abba hagyták a mun-
kát és hazajöttek, a mi csak megerősíti azon 
fennebb  felhozott  állításomat, hogy a székely 
munkás nagyon válogatós a dologban. 

Itt meg csak azt teszem hozzá, liogy 
a székely napszámos is csak olyan napszá-
mosnak marad, melyről az egész világon 
tudjuk, hogy mindcnlitt a munkának a 
könnyebb leiét keresi. A székely munkásról 
még csak azt kell mcgjcgycznüuk, hogy a 
szakmányinunkát általában nem szereti, — 
hanem igen az olyan napszámmunkát, hol 
minél nagyobb számú csoportokban — mint 
egy kalákában — kell dolgoznia. Itt mindig 
inkább jut idő és alkalom közben-közben 
a nyugvásra s a kereset még sem csonkul, 
mert a napszám egyforma. 

Alapos tévedésben vannak azok, kik 
minduntalan a székely munkásosztály bajait 
siratják s e közben megfeledkeznek  arról, 
liogy a Székelyföldön  nem a munkások 
vannak rászorulva a gondoskodásra, ha-
nem maga földmivelő  nép. Hiszen ezen 
munkásoknak is jó nagyrésze éppen azok 
közül való. A nagyobbrész pedig se ki nem 
vándorol, se kereset végett nyakába nem 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

Igazgatói m e g n y i t ó beszéd. 
Jait iiM Imets 7. JákAigazgató f.  évi junius i'8-án Csiksom-

lym ;i rk. I'ogyumasiiiui évzáró ünnepélyén. 
„Parira szállottam. Levonom vitorlám; 
A szelek mérgét nemesen kiálltain ; 
Kok('liarylxlys közt, sok ezer veszélyben 

izzada orczám." 
(IJerzsenyi „Osztályrészem" cz. Adája.) 

Isten segítségével 21 alkalommal volt sze-
rencsém a csiksomlyói rk. östanoda évzáró iinne-
I'̂ yén a t. közönséghez szólani; ugyanannyiszor 
adva számot évi működéseink és törekvéseink-
1 , 1 ugyanannyiszor számolva a még leküzdendő 
íiUilályokkal; ugyanannyi ifjú  nemzedéket bocsát-
va szárnyra vagy felsőbb  tanulmányi pályára; — 
ugyanannyiszor tájékozva ügyeink felöl  az érde-
keli közönséget; ugyanannyiszor oktatva, intve és 
buzdítva további czéljai iránt a pályáját még itt 
lólytatandó ifjúságot. 

Kzen alkalmi ügyek mellett mai napon kö-
b ksséget ró rám — miért ne mondanám ki, ami 
különben már köztudomásu? — magam részéről 
l s a v á l á s g o n d o l a t a . 

A válás gondol ta azon korból, hol emberi 
^hiink java eltolya ; a szelíd múzsák e hajlékaitól, 
mHyek valaha minket is neveltek s melyeknek 
Porait kora gyermekségünk óta szívtuk; kartár-
sainktól, kikkel egy családot alkotánk; az ifjú-
éitól, mely mint szorgalmas méhköpü zsongott 
körülöttünk, — minden körülmények közt méltó 
gondolat arra, hogy ennek is egy perczet áldozzunk. 

Lejártak az évek s vele lejárt az életidő 
java is , melynek jövője már csak az alkonyat és 
boru. Mégis engedje meg a t. közönség, hogy ez 
élet múltját és minden egyébb multat mellőzve, ez 
alkalommal az emlékezet világánál e.sak a 111 a i 
ü n n e p é l y é v f  <1 r d u I <'• i r a vethessek egy 
futó  visszapillantást. 

* 
* * 

1871. tanév végén brszámoltam azon n e-
h é z s é g e k r ö l . melyeket a magyar miniszteri 
tanterv foganatosítása,  a melléktárgyakra tanerők 
hiánya, az eddigi szállásügyi kalamitások, melyek-
nek rendezésére ez évben szabályzatot adtunk ki, 
s roncsoló toroklob járvány s e miatt egy hónapig 
az iskolázás szünetelése okozott. 

1872. julius 28-iki záróüimepélyen az ifjúsá-
got vetésmezöhöz, annak tanárait és nevelőit a 
töldmivelöhöz hasonlítva, bebizonyítottam, hogy 
„nem m i n d i g ú g y a r a t a z e 111 b e r, a 
m i n t ve t." Iskolánkról kedvezőtlen hírek len-
gedeztek ; a VIII. osztálylyal való kiegészítése he-
lyett, melyért ismételten folyamodtunk,  annak ti 
vagy 4 osztályra való leapasztásáról suttogtak. 
Azonban a figyelem  és ösztönzés hiányai nem súj-
tottak le; öntudatunkból merítettünk ösztönt és 
erőt a jövőre. 

1873. julius 27-ikén jelezhettem, hogy a 
g y m n a s í u m k i e g é s z í t é s e czéljához 
közelebb jutottunk, — a „legyen" szó kimonda-
tott ; tanításban és tanulásban versenyző élénkség 
mutatkozott; az ifjúság  melyen a tulliberális kor-
szellem hatása még nem sokat rontott, éber figye-
lem alatt szorgalmasan és eredményesen tanult. 
Kihirdettem azou örvendetes hírt, hogy a jövő 
tanévre a VIII. osztály megnyittatik. 

1874. jul. 26-iki záróüimepélyen a csíksom-

lyói anyaískolának, már mint a VIII. o s z t á l y 
b e á j 1 i t á s á v a 1 t e l j e s f ö g y m n a s i u m -
11 a k működéséről számolhattam be ; lelkes sza-
vakban hívtam fel  az ifjúságot,  a szülőket és a 
közművelődés valamennyi barátait arra, hogy a 
mit annyi küzdelem, nélkülözés, buzgóság és ki-
tartás mellett ez iskolára nézve kivívtunk; amaz 
szorgalom és jóviselet, emez pedig méltó figyelem 
és érdeklődés által igyekezzenek fejleszteni  és 
a késő jövőnek fenntartani. 

1875. jul. 15-íki zárünnepélyen jeleztem a 
lefolyt  év alatt foganatosított  r e f o r m o k a t , 
a tanév újabb beosztását évharmadokra, — ami 
avégből történt, hogy az ifjúság  előmenetelét és 
viseletét a szülök élénkebb figyelemmel  kisérhes-
sék ; — a tanári értekezletek uj szervezését ha-
sonló czélból; hogy a főtiszt  Mikó Mihály isko-
lánk vil. gondnokává neveztetett ki s annak ügyeit 
élénk figyelemmel  kisérte, törekvéseinket buzgón 
támogatta: s hogy a főpásztor  is, látogatása al-
kalmával legnagyobb megelégedését féjezte  ki az 
intézetben tapasztaltak felett. 

1876. jul. 2-iki évzárás alkalmával rámutat-
tam azou mozzanatokra, melyek intézetünk anyagi 
és szellemi ügyeinek fejlődésében  az utóbbi évti-
zed alatt észlelhetők voltak ; rámutattam a k ö-
v e t e 1111 é n y e k r e, melyet a kor inai napság 
a gyiiinasiuni iránt formál  s melyeket nemcsak az 
ifjúság,  hanem a szülők részéről is megkövetel, az 
érdeklődés, az ellenőrzés és figyelem  dolgában. 

1877. jul. 2-iki .záróünnepélyen felemlítvén, 
hogy a s z ü l ö k é r d e k l ő d é s e é s k ö z -
r e m ű k ö d é s e , melyre a lefolyt  tanévben ól et-
beléptetett gymn. uj „liudtrs" a nevelés ügyét át-
lendítette, fokozódik  ugyan, de nem azon mérték-
ben, a minőre a rendszer alkotói számítottak. — 

Lapunk jelen számához egy ív regény melléklet van csatolva. 
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veszi a világot, hanem itthonn nyomorog, 
tengődik, mert nem képes megküzdeni a 
terhessé vált gazdálkodási és birtokviszo-
nyokkal. 

A székely kivándorlás, a székelyek ki-
telepítése, a székely munkáskérdés olyan 
már, mint egy kisértet. Örökösen kisért, kü-
lönösen a sajtóban. Évtizedek óta van napi-
renden. 

Hosszas időn kereszttll .kivándorlás 
megadályozása" czimen íolyt sok tinta el 
annak érdekében. Már azon a czimen is sok 
pro és kontra észrevételt provokált s hozott 
felszínre  sok alapos eszmét s még több alap-
talan föltevést. 

Ki a kérdés körül felhozottakat  higgad-
tan birálta, azt találta mindig, hogy több 
bennünk az idealizmus, mint a praktikus. 

Különösen azok, kik a székely kiván-
dorlást, mint ilyent fogták  fel,  tévedtek 
legelőször az idealizmus terére, mert abban, 
hogy a székelyföldnek  Oláhországgal hatá-
ros részeiből a munkásosztály időnként a 
szomszéd országba megy munkakereset czél-
jából, egyenesen kivándorlást láttak és látnak. 

Ujabbap az E. M. K. E. foglalkozott 
a székely kitelepítés ügyével. 

A kitelepítés eszméjét természetesen a 
kivándorlástól való megmentés eszméje hozta 
létre. Azért azok, a kik a székelyt kiakar-
ják telepíteni, feltétlenül  hisznek a kiván-
dorlásban, mert hiszen a ki preskribálja az 
orvosságot, vagy a ki azt beveszi, az maga 
is hiszi a betegséget, vagy azért, mert érzi, 
vagy azért mert elhitették vele. 

Kuún Kocsárd a nemes gróf  250,000 
forintot  érő vagyonát ajándékozta az Em-
kének azon czélra, hogy azon a székelyek 
kitelepítését eszközölje. Az Emkének külön 
szakosztálya foglalkozott  a kérdés megoldá-
sával a mult évben s valószínű, hogy még 
máig is azon töri a fejét;  miből önként kö-
vetkezik, hogy mi székelyek a lehető leg-
nagyobb várakozással nézUnk azon szakosz-
tály megállapodásai és intézkedései elé. Hogy 
hol fog  az kezdődni és minő módon kisé-
reltetik meg a czél kivitele, ez ha nem is 
rejtély, de mindenesetre elég az érdeklődés-
nek, sőt némi részben a kíváncsiságnak fo-
kozására. 

Nem lehet tudni vájjon hát tulajdonké-
pen melyik osztályát is szándékoznak a 
székelységnek kitelepiteni ? — Azt a kevés 
Bzámu valóságos napszámos osztályt-e, a leg-
szegényebb birtokos osztályt-e, az adósság 
miatt tönkrement gazdákat-e, iparosokat-e, 
vagy vegyesen minden elemből ? Mert any-
nyit előre is meg lehet jósolni, hogy minden 

Többet segitet tek az általunk helyi viszonyainknak 
megfelelőleg  kidolgozott rend- és fegyelmi  sza-
bályaink. Ügyeinket élőmozditották a 12. ta-
nári állomásnak ns. Csikmegye hozzájárulása kö-
vetkeztében történt rendszeresítése; az önképző-
kör újraszervezése ; a tanári kar ügybuzgalma ; 
szóval a költő szerint is: „Fát sokat ültettünk, 
melyről csak maradék szed le gyümölcsöket. (Y.) 

1878. jul. 2-án felsoroltam  a n e v e l é s -
o k t a t á s k ü l s ő e m e l t y ű i t és liátrá-
n y a i t, a még mindig útnnkban álló akadályo-
kat, u. m. a házi nevelés hiányosságát, soknemü 
rendetlenség ezen szülő anyját, a szülök és gyá-
mok közreműködésének ki nem elégítő voltát, a 
somlyói szállásviszonyok nyomorúságait, (>melyek-
nek ötletéből Csikmegyénél már ez évben indítvá-
nyoztam, a volt megyeháznak kollegiális nevelési 
czélra forditását;  a mostani korszellem bádgyasztó 
hatását az intézeti fegyelemre  stb. Ez évben ál-
lította be a tanártestület a kölcsönkönyvtárt, 
mely a tanulás ügyét menedékesebbé tette s a 
szegény szülőkön is 13 év óta igen sokat segített. 

1879. jul. 2-án. A tanulmányi haladás alanyi 
é s b e l s ö t é n y e z ő i t tüzetesebben vizs-
gálva, tételeimet nagynevű paedagogusok s nem-
zetünk ihletett íróinak tekintélyével is támogatva, 
a tanulmányi anyakönyvek és isk. bizonyítványok 
ama két rovatát világítottam meg, melyeknek élén 
e két, minden feltételt  magában foglaló,  czim áll: 
s z o r g a l o m és e r k ö l c s i m a g a v i s e -
I e t. Kiemeltem amannak psichologiai és didakti-
kai, — emennél pedig a gyakorlati életben nyil-
vánulható módjait és érvényrejutását. Egyébiránt 
az ez évi tanúim, eredményre hátráltatólag hatott 
vissza az intézetben járványosán fellépett  szem-
betegség, mely miatt a gymnasium egy hónapra 
szhkségkorházzá alakíttatott volt. 

rendű és rangú osztályából a székelységnek 
fog  akadni vállalkozó, ha kell ezer szántra, 
a kik hajlandók lesznek az újság ingerével 
biró kitelepedésre, egy kis exkurzióra, — 
különösen, ha a birtokba adandó fekvősé-
gek egyelőre előnyösnek Ígérkező jel tál og 
törlesztések alakjában adatnak. Itthon pénzzé 
teszik, a mijök van, s ennek csábitó hatása 
alatt szívesen vándorolnak az uj hazába, 
liogy ott aztán egészen uj viszonyok és 
egészen szokatlan körülmények közt vájjon 
mi lesz velők, azzal egyelőre nem is sokat 
fognak  törődni. Lenne vállalkozó tehát elég, 
azt előre meg lehet jósolni, — mert ilyen 
ügyekben a vállalkozási szellem a székely 
ember vérében van. 

T X a r f j  a Y.*) 
A csíkszeredai polgári leányiskola zárvizsg&i. 

A helybeli polgári leányiskolában az évzáró 
vizsgálatokat folyó  évi junius hó 26. és 27. nap-
jain tartották meg, a következő sorrendben : 

Junius 2<>-án délelőtt folyt  le az első osz-
tály zárvizsgálata, délután a második osztályosok 
vizsgáltattak meg. 

Junius 27-én délelőtt a harmadik, — délután 
pedig a IV. osztály került sorra. 

Mindenik osztály vizsgáját szép számú kö-
zönség hallgatta végig. A közönség ilyen nagy-
számban való megjelenése kiválóan tanúsítja azon 
érdeklődést, melylyel ez iskola irányában a szülök 
tanügybarátok stb. viseltetnek. 

A ki az összes vizsgálatokat figyelemmel 
hallgatta végig, meggyőződhetett, hogy ugy az 
iskola tanítói, mint annak növendékei az év foly-
tán buzgón és szorgalmasan jártak el kötelessé-
gük teljesítésében s azt a nemes megye által ezen 
iskolára fordított  nagy áldozatoknak megfelelő  és 
a közvárakozást kielégítő eredmény koszorúzta. 
Kzt bizonyit|ák a vizsgálatokon a növendékek 
nagy része által adott értelmes feleletek,  a köz-
szemlére kitett kézimunkák, rajzok és írásbeli 
dolgozatok. 

Junius 28-án a növendékek és a tanitó-tes-
tület hálaadó istentiszteleten vettek részt, mely-
nek végeztével az iskola helyiségében megtarta-
tott a záró űunepély igen nagy számú hallgatóság 
jelenlétében. 

A növendékek szép, összhangzatos éneke, a 
préczizen előadott zongaraszámok, a csinos, len-
dületes szavalatuk a hosszú műsoron keresztül, 
mindvégig ébren tartották a közönség figyelmét. 
Az ünnepély végén Gözsy Laura IV. oszt. növen-
dék csinosan kidolgozott és ügyesen előadott be-
szédben megköszönte a nemes megye és az isko-
laszék gondoskodását, társai nevében elbúcsúzott 
a tanítói kartól és az alantabb osztályokban járó 
tanulótársuktól. 

Erre Mikó Bálint föspán,  mint iskolaszéki 
elnök mondott szép, * magvas beszédet, melyben 
elismerését fejezte  ki az intézet tevékeny igazga-
tója Lakatos Jánosné és a derék tanítótestület 
működéséért. A növendékeket intette, buzdította, 
s a tanévet ünnepélyesen bezárta. 

*) E rovat alatti közleményeink mult számunkból 
tárgyhalmaz miatt luftok.  Szerk. 

1880. jul. 2-iki ünnepélyen méltányoltam azon 
törekvéseket, melyeket tanártestületünk a for-
mai k é p e s í t é s révén is az intézet tekinté-
lye s érettségi jogának biztosítása czéljából kifej-
tett. Az ifjúság  szorgalmát jelentékeny jntalonité-
telek fokozták  és méltatták; több tanár és tan-
ügybarát, nevezetesen pedig az igazgató részéről, 
ki ez évben állandó jutalmi alapul 100 frtot  tett 
le azon székely ilju részére, ki német nyelvbeli 
tauulmányait Csiksomlyón jeles eredménynyel végzi. 

1881. jul. 2 ikán kimutattam, hogy a testü-
let az ú j t a n t e r v és ú t a s i t á s o k foga-
natosítása czéljából kiváló buzgóságot fejtvén  ki, 
az eredmény nem maradhatott el. Különösen mél-
tányoltam, bogy a magas, kormány tekintettel a 
csiksomlyói fögymnasiumnál  évenként elért közok-
tatási és művelődési eredményekre, s tekintettel 
az ezen gymnasiumnál működő tanképesitett taná-
rok kiváló aráuyára és számára: ezen fögymnaai-
uinnak véglegesen megadta azon jogo t , hogy 
mint teljes és a törvényes követelmények szerint 
beruházott tögymnasiuin évenkét érettségi vizsgá-
latokat tarthasson ! Ezen mozzanat által be van 
tetőzve a belső kalli. székelység ezen ösintézete, 
ezen mozzanat által meg van koronázva azon tö-
rekvés és áldozatkészség, melyet nagyemlékű dr. 
Haynald Lajos töpásztorunk kezdeményezése foly-
tán egy negyedszazaddal ezelőtt a katb. székely 
nemzet, különösen ns. Usikmegyénk lelkes fiai, 
ezen intézetet, mint akkor csak algymnasiumot 
fokonként  kiegészíteni kezdették, és teljessé tenni 
törekedtek. 

(Vége köv.) 

A gyergyószentmiklósi iskolák vizsgálatai, j 
A gyergyószentmiklósi iskolák évi vizsgála-

tai junins hó utolsó hetében folytak  le; először az 
elemi fiúiskolákban  azután a leányiskolában, vé-
gűi a polgári fiúiskolában  tartották meg a vizs-
gálatokat. Általában mindenütt fényes  eredményt 
mutattak fel,  mi arról tanúskodik, hogy a köz-
ségnek képzett és buzgó tanítótestülete van. A mi 
a vizsgálatok vezetését illeti, legkorrektebbnek 
a polgári iskoláét, hol a kir. tanfelügyelő  jelen-
létében Lázár Menyhért iskolaszéki elnök elnökölt. 
Igaz, hogy még ez sem ütötte meg a módszeres 
vezetés mértékét, de mégis olyan volt, hogy az 
iskolai vizsgálatoknak napjainkban nagyon is di-
vatozó elfajulását  képes megakadályozni. A laikus 
publikumnak ugyanis az olyan vizsgálatok tetsze-
nek, melyeken még a szekundáns tanulók is kitű-
nően felelnek.  A szakértő azonban tudja, hogy 
mit érnek ezek? Sajnálatos a dologban az, hogy 
sok tanító vágyakozik az ilyen kétes értékű di-
csőségre, s az ilyeneket ez kizökkenti a helyes, 
módszeres eljárásából, inert inár az év elején a 
vizsgálat dicsősége lebeg szeme előtt s mi termé-
szetesebb, mint az, hogy az ilyen munkánál az 
értelem rendszeres fejlesztése  egészen háttérbe 
szorul. Azonban a derék tanító nein hallgat másra, 
mint lelkiismeretének szavára, mely megnyugtatja 
őt még azon esetben is, ha az ö vizsgálatát, mint 
valódi briliántot, háttérbe szorítják is az érték-
nélküli cseh gyémánt mellett. Ezekkel nem aka-
rok a mi iskoláinkra czélozni, melyek ezt nem 
érdemelnék meg. Ezekben oly kitűnök voltak a 
vizsgálatok, hogy csak kevés észrevételre kell szo-
rítkoznunk. A polgári iskolában nem volt elég gya-
korlati irányú, a vizsgálat inkább egy algymna-
siuin képét mutatta, mint gyakorlati irányú pol-
gári iskoláét. Feltűnő, hogy az ábrázoló mértan, 
mely ujabban is kiváló fontosságot  nyert még a 
gymuasiumokban is, a vizsgálatnak nem képezte 
tárgyát, a mi bizonnyára nein az illető tanáron 
mult. Rajzokat láttunk ugyan, de ezek nem elég-
ségesek arra, hogy a tanulók értelmi haladását s 
a tanár módszerét teljesen feltüntessék.  Volt sok 
szép tarka térkép is, melyeket a növendékek raj-
zoltak; ezek ellen éppen az. a kifogásunk,  hogy 
nagyon is tarkák voltak. A színezés rontja a nö-
vendék szemét, felesleges  időt rabol el tőle s a 
mellett meghamisítja a valóságot, mert az orszá-
gok a földön  nincsenek igy sziuek szerint elhe-
lyezve. Legyen a térképnek szalmaszinii alapja, s 
a határozott s más földrajzi  tényezők erre jegyez-
tessenek. 

Az ágynevezett vizsgálati próbairások ellen 
is kifogásunk  van. Ezt egyszerűen el kellene hagyui 
s ahelyett a tanár tenné elé az egész évi íráso-
kat, mert csak ezek mutathatják be a módszert, 
s hogy milyen fokú  a haladás. A próbairások még 
a régi rendszerből maradtak reánk, mikor az 
egész évi működést rejtegették s az év végén port 
hintettek a szülök s a közönség szemébe. Némely 
iskolában a próbairások pótolják még a fogalma-
zási gyakorlatokat is, pedig ezeknek elmaradhat-
lanoknak kellene lenniök a vizsgálat asztaláról. 
Iskolánkban láthattunk nagyon helyes módszerrel 
készített fogalmazási  gyakorlatokat; legczélsze-
rübbnek találtuk azon gyakorlatokat, melyeket 
először a gyermekek egymásnak javítottak ki s 
azután a tanár, ki ily módon két tanuló képessé-
gét bírálhatta meg. 

Dicsérettel kell felemlítenünk  a zárda pom-
pás munka- és rajzkiállitását, valamint a polgári 
fiúiskoláét  is, honnan azonban a mintázási mun-
kálatok elmaradtak; valószínűleg megfelelő  tan-
terem hiányában nem tanították. 

Kifogás  alá esik, hogy a polgári iskolában 
a magyar nyelvet, e nehéz és mindenesetre fő-
tantárgyat legutolsónak tették a vizsgálat rendjé-
ben ; a szavalatok miatt történt ez igy, — de a 
gyenge gyermeknek, ki reggel 8 órától kezdve 
vizsgálat alatt áll, délután 2 órakor már se hangja, 
se elevensége nincs annyi, hogy jól szavalhatna. 
Azt hiszem, hogy a gyergyószentmiklósi polgári 
iskola e tekintetben unikum a magyar iskolák kö-
zött, hol az anyanyelv a tantárgyak közt a leg-
utolsó helyet foglalja  el. 

A polgári iskola tornavizsgálata is kielégít-
hetett mindenkit; pedig ez nagyon mostohagyer-
meke az iskolának, mert téli tornahelyisége nem 
lévén, csak a rövid tavaszi hónapokban az udva-
ron tanulhatják a szergyakorlatokat, mig télen két-
két osztály a szűk tanteremben por és petróleum-
füstben  kénytelen holmi fegyvergyakorlat  és moz-
dnlatfélét  tanulni, ez bátran el is maradhatna, 
mert a haszna nem ér ftl  azon kárral, mely a 
tanulók egészségét érheti. — Ideje volna egy téli 
tornahelyiségről gondoskodni, mi nagyon csekély 
áldozatba kerülne. 

A zárda zene és szavalati vizsgálata nagyon 
élvezetes volt, buzgóságról tauuskodó zongorajá-
tékokat és szavalatokat hallhattuuk és egyetlen 
szó megjegyzést se tehetnénk, ha egy-két lányka 
a játék- vagy szavalatnál nem mutatja magát 
déplacée-uak; szavalás elejéu a közönség arczába 
mosolyogni, vagy pedig két kezét arczához szo-
rítva és mintegy futva  távozni a pódiumról, nem 
felel  meg a helyes magatartásnak. De elgondol-
hatjuk, hogy e hibákat nem a zárdában sajátítod 
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tik el, hanem azon körökben, hol nagyon divat-
ban van a leánygyermekeknek, csupa kényezte-
tésből sokat elnézni. 

Évről-évre fokozatos  előhaladás észlelhető az 
iparos tanulók iskolájában is, hol a tanulók isko-
lába járása fölött  gyakorolt jó'felttgyeletnek  meg-
látszik a kedvező hatása. A tanulók munkájából 
az idén is rendeztek kiállítást, ez .azonban nem 
tad nagyobb lendületet nyerni, mert némely mes-
ter egészen közönyös a kiállítás iránt; a segéde-
ket sem sikerült eddig bevonni, mégpedig részben 
azért nem, mert a túlfeszített  kiadásokkal meg-
terhelt község megyei segély hijján jutalmazásra 
nem képes megfelelelö  összeget adományozni; — 
pedig a munkakiállitásba nemcsak a helybeli ta-
nulókat és segédeket, hanem be kellene vonni a 
vidéki nagyobb községbelieket is; a kitűzött czél 
csakis igy lenne megközelíthető. 

Tárgyilagos és rövidre vont soraimat tehát 
azzal fejezhetem  be, hogy ha van is még fejlesz» 
leni való, ez a derék tantestületen nem malik, 
mert ennek kiváló buzgóságáról és képességéről 
tanúskodtak ez idei vizsgálatok is, melyeken álta-
lában nagyon dicséretre méltó előmenetelt tapasz-
talhattunk. —d. 

_ L E V E L E Z É S . 
Nagy vihar. 

Csikmadéfalva,  1891. jiilius 4. 
Folyó hó 2-án délután 6 óra tájban észak 

íelul fekete  fellegek  nyomultak délre s hatalmas 
szélroham között kitört a legborzasztóbb égihá-
ború, mely embert és állatot annyira remegésbe 
húzott, hogy minden sictett hajlék alá, — honnan 
csakhamar menekülni kellett, mert egy iszonyú 
csattanás után fölhangzott  a vészkiáltás: tűz van ! 

Ugyanis a villám beütött csikmadéfalvi  Ré-
szeg Móze9 csűrébe s néhány perez alatt 5 csűr, 
2 padlás és kisebb gazdasági épületek lángban 
állottak. Oltásról az épületek zsúfoltsága  miatt 
egyelőre szó sem lehetett s igy a helybeli s ké-
sőbb érkezett rákosi, vacsárcsii, csicsói és mada-
rasi fecskendők  gyors működése csakis a házak 
megmentésére szorítkozott, mi sikerült is. A többi 
épületek azonban földig  leégtek; — noha ügy a 
helybeli, mint a szomszédos községekből jött la-
kosság a legnagyobb kitartással dolgozott. 

Esti 10_órakor sikerült végre a tűzet min-
den oldalról annyira elfojtani,  hogy továbbterje-
déstől tartani nem lehetett; de a néha-néha elő-
törő láng és füstgomolyok  még 3-án délután 5 óra-
kor is láthatók voltak. 

Ember és állatban kár nem történt, de a 
leégett épületek, gazdasági eszközök és takar-
mány értéke 1600 írtra tehető. 

A nép Isten büntetésének tulajdonítja e sze-
rencsétlenséget s óva inti egymást, hogy a vasár -
és ünnepnapi munkálkodással hagyjon föl.  Mely 
körülmény valóban figyelemreméltó,  ha meggondol-
juk, hogy Madéfalva  községében' s tán egyebütt 
is? — épen a legjobb íuódu gazdák járnak elöl 
a rosz példával, a vasárnapok megszentségteleni-
tésével. Azért nem ártana, ha az égieken kivül a 
tij 1 tlí hatalom is megbüntetné a vasárnapi munka-
adókat és munkásokat. 

Egyben kötelességünknek tartjuk ugy a ká-
rosultak, mint a község többi lakosai nevében is 
hálás köszönettel adózni Székely János és György 
•lúzsef  m. kir. pénzügyőri vigyázóknak, kik a tűz 
kitörése után a helyszínén nyomban megjelentek, 
s esti lo óráig a rend fönntartása,  a nép buzdí-
tása és a tüz oltása körül valóban dicséretes ma-
gatartással működtek; továbbá rákosi Csutak Ist-
ván és 8n társának, madarasi Sándor Joáchim biró 
és társainak, csicsói Balázs Dénes, Búzás József 
és társaiknak s Vacsárcsi és Göröcsfalva  közsé-
gek jelenvolt lakosainak, úgyszintén Miklós Balázs 
községi bírónak, ki ugyan egy kissé „csattanós, 
ile hathatós" szavakkal serkentette mnnkára a 
mindéi) veszedelemnél elmaradhatatlan bámész nép-
séget. Koma. 

U j f ü r d ő . 
Tekintetes Szerkesztő ur! 

Engedje meg, hogy egy kis fürdői  levéllel 
keressem fel  és először is Cicero pro domo írjak, 
amennyiben t. i. mint egyik tagja azon fürdőszö-
vetkezetnek, mely Csikszentkirályon közelebbről 
a közegészségügy szép és ttdvös eszméjének min-
den nyerészkedési vágytól ment, és nemes hatása 
alatt megalakulván, a „Borsáros" nevű helyen egy 
tisztességes fürdőhelyiséget  Állított be, s e közhasz-
nú mozzanatot a szenvedő embereknek tudomá-
sra kívánom hozni. £ gyógyforrás  a legrégibb 
emlékezet óta a különböző kMléses betegségek-
ben hatalmas gyógyerejfinek  bizonyult. De szaba-
don, felkarolatlan  állapotban el volt hanyagolva. 
Most azonban folyó  évi jnnius 29-én mindazok 
számára, kik az egészség iránt érzékkel bírnak 
és érdeklödnek, megnyittatott és hisszük, a vilá-
gon legjutányosabb feltételek  mellett hozzáférhetővé 
tétetett. Egyelőre a gyógyforrásról  csak annyit, 
liogy megyénk a savanya ásványvizes, vas- és szén-
savas forrásokban  megbecsülhetlen kincsekkel ren-
delkezik, csak lennénk már emberek rá, hogy ki-
próbáljuk és aztán ki is használjak. Tessék kérem 
s forrást  is kipróbálni és elbírálni. 

Egy fürdőszövetkeuti  tag. 

I
B A Y N A L D L A J O S . I 

SzOL ISIS. - f  HM- I 
A magyar kath^gynáznak ismét nagy gyá-

sza van. Főpapjai egyik legkitűnőbbjét veszítette 
el H a y n a I d Lajosban, Kalocsa biboros érse-
kében, ki e hó 4-én d. u. 4 órakor elhalálozott. 

A megboldogult nagy tudományu, feukölt 
lelkű, szabadgondolkodásu és jótékonyságáról mesz-
sze földön  ismerős biboros főpap  halálát a kath. 
egyházzal együtt minden igaz magyar hazafi  őszinte 
szívvel fájlalhatja,  de legnagyobb mértékben fáj-
lalhatja a székelység, kiknek számára az ö bőke-
zűsége folytán  virágzott fel  két magasabb tanin-
tézet Csiksomlyón. A világosságnak és igazságnak 
ezen intézetekből előtörő sugarai itt minálunk örök 
iddkre_hirdetni fogják  emlékezetét. 

~ H t L Ö W F É L É K . 
— Az egyetemi hallgatók bálja. A lapunk-

ban már többször emiitett bál igen fényes  és 
szép közönséget gyűjtött egybe Tolyó hó 4 en 
a „Csillag'-vendéglő nagytermébe. A változa-
tos műsornak minden egyes pontja igen szépen 
és sikerülten adatott elő s a közönség a közre 
működök mindenikét zajos tapsokkal tüntette ki. 
A műsor lejárta után a tánczkedvelő iljuság 
kiállotl a parketra s a Salamon János kitüno 
zenéje mellett kevés inegszakittással kivilágos-
viradtig áldozott »Therpszikoréu-nak,a legsport-
kedvelobb múzsának. Az estély anyagilag is 
szépen sikerült. 

Tudósítónknak a jelenvoltak közül a következők ne-
vét sikerült feljegyezni  : Adorján Iniréné Somlyóról, Antal 
Józsefné  Szentmártonról, Hartlia Ignác/né, Kenetlek Istvánné, 
ttzr. Biális Akosné, özv. Bocskor Mihályné Somlyóról, Itogos 
Istvánné, Bogos Irma, Bogády Gynláné, lloltresz Kcremv.né 
Karczfalváról,  Caaliy Andrásné .Szegedről, Csia Kárulyné Urai-
sóból, légid. Deák Elekné Szépvizről, Demeter Doinokosné 
Gyergyó-Szentmiklósról, Élthes Jakabné, l>r. Fejér Autalné, 
Gál EÍekné, Gál Endréné, (iencsy A lajosné (iyergyó-Szent-
miklósról, llary Gézáné, Hochschild Lajosné (iyergyó-Szeiit-
niiklósról, Jakab Antalné Somlyóról, Kováts Istvánné, özv. 
Lázár Üénesné Taploczáról, Nagy Sándorné, T. Nagy Imréoé, 
Pauszné Mikó Ilka Zsögödből, I'ap Doinoknsné, l'otoczky 
Gergelyné, Putoczky A lajosné, Potoczky Antalné Szépvizről, 
Vţjna Máli, Zakariás Jakabné Szépvizről, úrasszonyok ; to-
vábbá Antal Kóza Szentmártonról, Balázs nővérek, Hartlia 
Melinda, Bocskor Erzsi Szent-Tamásról, Csia Irén llraasóból, 
Domokos nővérek Szépvizről, Ducha Bozsena, fiúi  Emma, 
Gál nővérek, tiencsy nővérek Gyergyó-Szenluiiklósról, Iliii/.ái 
Berta Székely-Kereszturról, Ilutter Aranka. Lázár ltiza Tap-
loczáról, T. Nagy Erzsi, Nagy Ida Szentmártonról, Novotny 
Mariska, Zakariás Tinka Szépvizről, kisasszonyok. 

— Műkedvelői előadás. A csíkszeredai mii-
kedvelőtársulat f.  hó 18-án jótékonyczélu elő-
adást rendez, mely már azon czélból is érdekes-
nek Ígérkezik, hogy olyan népszínmű kerül színre, 
mely más helyen még nem adatott, tehát valódi 
premiére lesz. — A darab czime: „Menyecske", 
szerzője Molnár György, hírneves veterán színmű-
vészünk, ki jelenleg testvérénél dr. Molnár József 
in. főorvosnál,  városunkban tartózkodik. Az érde-
mes szerző nemcsak darabját bocsátotta készség-
gel a műkedvelötársulat rendelkezésére, hanem an-
nak betanítását és rendezesét is elvállalta. A szere-
peket a műkedvelötársulat legjobb erői vállalták el. 

— Boriody Vilmos Egry Kálmán kitUnö színtársulatának 
titkára az előleges intézkedések végett megérkezett. E l s ő 
e l ő a d á s f.  hó 15-én leend. 

— A csikzsögödi fűrdö,  mely kitűnő vizénél 
fogva  a közönség előtt mindig kedvező hírben 
állott, a jelenlegi bérlő által teljesen jókarba he-
lyeztetett A bázének tiszták, belőlük a viz na-
ponként leeresztetik; az útak, sétálóhelyek újra 
vannak készítve, szóval a lürdü most már kelle-
mes üdülöhelylyül kínálkozik. 

— Tánczestély. A csikszentmártoni ifjúság 
a mult hó végén az iskola nagytermében, az oda-
való „Olvasókör" javára tánczestélyt rendezett, 
mely minden tekintetben fényesen  sikerült. Jelen 
voltak: Antal Józsefné,  Baka Jánosné, Hasa Mi-
hályné, Cseh Vilmoiné, Jancsó Józsefné,  Kömény 
Istvánné, Márton Fereuczné, Miklós l'álné, Sándor 
Izsákné, Sándor Lászlóné, Sánta Balázsné, Szabó 
Istvánné, Albert Teréz, Antal lióza, Becze Teréz 
és Róza, Márton Anna, Ilona és Erzsike; Márton 
Róza, Részeg Anna és Berta, Sándor Auna és 
Róza, Szabó Zsuzsika. Ezen alkalommal a jóté-
konyczélra felülfizettek  : Cseh Vilmos 2 frtot,  Basa 
Mihály, Antal József,  Brassói György, Baka János, 
Kömény István, Részeg Lajos, dr. Csiszér Miklós, 
Sándor Izsák, Bírta József,  Márton Ferenczné, 
Sándor Lászlóné 1—1 frtot.  Boga József  80 krt. 
Becze Ferencz és Balló Incze 60—60 krt. Feren-
czi József,  Tamás Sándor, Köllö Ignácz, Gábor 
Antal, Márton László, Sánta Balázsné 60—50 krt. 
Szabó iBtvánné 40 krt. Jancsó Józsefné  és Már-
ton János 30—30 krt. Albert Máté és Kajcsa 
Jóssef  20—20 krt. A rendezőség a pártolóknak 
köszönetét fejezi  ki. 

— Harakí. :. Lőtény István csikszentmártoni 
lakos f.  hó 1-én exotikus módon akart eltávozni 
ez árnyékvilágból. A jápánok és kinaiak rettene-
tes öngyilkossági mód|át: a harakirit (hasfehnet-
szés) vette alkalmazásba. A műtétet azonban czél-
jára vonatkozólag rosszul hajtotta végre s igy 
életbenmaradásához még van remény. 

— A cslktusnádl fürdőidény  már javában be-
állott Az elragadó fek7éstt  klimatikus gyógyhelyre 
a szélrózsa minden irányából tódulnak a vendé-
gek, kiknek létszáma már megközelíti a 400-at. 

— Mulatság. A gyergyószentmiklósi „Ke-
reskedői kör" nyári mulatságát mult hó 28-án 
az alsó-nyires nevü erdőben tartotta meg. Nagy-
számú közönség vonult ki a zöldbe s jó ke-
dclylyel s általános vígsággal élvezte a szabad-
bani mulatságot. A mulató közönség meglepe-
téséül Deér Kálmán műkedvelő bűvész (ezer-
mester) jól sikerült léggömböt bocsátott fel  a 
levegőbe, mely végre teijesen elveszett a néző 
közönség szemei elől s ki tudja hol találta meg 
leszálló helyet. Szintén ő általa igen ügyesség-
gel 2.'>U méter hosszúságú telefon-hálózat  volt 
berendezve a mulatság színhelyén, melyen a 
vendégek sok trélás kérdésekkel ostromolták 
egymást. A tánc/mulatság is teljes vígsággal és 
kedélyességgel folyt  le s a szép válogatott kö-
zönség esti D órakor láklyás menettel vonult 
bc a városba a „Kereskedői kör" helyiségéhez 
tartozó kertbe, liol a mulatság kedélyes táncz-
czal megnyitva tovább folyt  s csak éjjeli 1 óra-
kor ért véget. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara felhívja  az érdekelt körök 
figyelmét  azon nehézségekre, melyek a hazai áru-
czikkek kelendőségének a bulgár piaezokon út-
jában állanak. Jelentékeny nehézséget okoz az 
üzleti összeköttetésnél pl. az, bogy kiviteli czége-
ink árjegyzékeiket bulgár, vagy legalább franczia 
nyelven nem ajdák ki. — Különös nehézségei okoz 
továbbá az áruminták teljes hiánya, minthogy 
Bulgáriában a megrendelések áruminták útjáu tör-
ténnek. Nein kevésbbé hátrányos, hogy kiviteli 
czégeink az árakat nem frankokban  tüntetik ki 
és végül a vevő-közönség számítását az is meg-
nehezíti, hogy czégeink az árukat Budapestről 
és nem Szófiáról  vagy Zaribródról számítják. Az 
egyes áruezikket illetőleg kiemelendő, liogy Phi-
loppopel piaczáu leginkább a mezőgazdasági gé-
pek, vasáruk, kályíuik, tűzhelyek, szesz, olcsó 
ablaküveg és üvegáruk, lámpák, kész férfi-,  női és 
gyerm ekruliák, olcsó bőröndök és szijgyártó-áruk, 
kocsik, fa-  és vasbutorok, férfi-  és női kalapok 
stb. kerestetnek. Elénk kereskedelme van még 
Burgas és Jamboli városoknak stb. A kamara az 
érdekelt köröket egyidejűleg arról értesiti, hogy 
a szóban levő piaezok üzleti viszonyai iránt ér-
deklődőknek a budapesti kereskedelmi mnzeum 
igazgatósága szívesen szolgál közelebbi felvilágo-
sítással. A in. kir államvasutaknak érvényben álló 
uj helyi díjszabása szerint, munkások, ha legalább 
30-an egy és ugyanazon rendeltetési államásra 
utaznak együtt, személy- és omnibusz-vonatoknál 
a 3 kocsiosztályban fél  3-mad osztályú jegygyei 
utazhatnak. — lljabb időben a munkásoknak nyúj-
tott ezen kedvezménynyel egyesek üzérkedést 
folytatnak  oly kép, hogy a munkásokat a kikötött 
számnak megfelelő  csapatokba összeállítják és 
tőlük bizonyos közvetítési dijat szednek. Hogy ez 
többé elő ne forduljon:  a kereskedelmi miniszter 
felhívja  az érdekelt köröket, bogy a mukásokat 
ligyelmcztessék, miszerint az emiitett díjmérséklés 
igénybevétele czéljából nem közvetítőkhöz fordul-
niok, hanem a menetdíj-kedvezményt a m. kir. 
állam-vasutak vonalain közvetítés nélkül is igény-
be vehetik, ha az államásokon akár megtelelő 
számban társulva, akár pedig egyenkint is megje-
lennek, mely utóbbi esetben maga az állomás fog 
arról gondoskodni, hogy az előirt számú főből  álló 
csapatok összegyűjtessenek és elszállitassanak. 

— Károly Lajos föherczeg  a budapesti agyagiparkiál-
litáson ö kir. fensége  juu. ü-án az agyagiparkiállitást is meg-
tekintette s az „l.'ngvári porczellán- és agyagipar-részvéiiy-
társaság" állal készített főbejárat  a rajta le\u igen csinos ró-
zsaszínű teracotta épiilct-diszitméuyekkel nagyon megnyerte 
tetszését, s érdekkel hallgatta a kalauzoló államtitkár magya-
rázatait és őrömmel vett arról tudomást, hogy az ungvári 
gyár különféle  stylil épilleKliszituiéuyci nagy vevőkörrel bir-
nak s hogy a gyár vezetőség az épitó' közönségnek az épil-
let-liouilugzatok rajzait s rendelkezésre bocsátja, ugy, hogy 
egyszeri! megrendelés litján s/.ép és olcsó épülethomlokzat-
hoz juthat. Nagyon tetszettek még ő felségének  a kerti di-
szitméuyck, majolika díszedények és toracottáliól készült kü-
lönböző szolirok és mellszobrok, különösen a király a magyar 
állam t'érliak és költők azon mellszobrai és dombormű arcz-
képei, melyeket az ungvári gyár elsőrendű hazai szobrászok 
mintázatai után teracottából készít. Az ungvári majolika 
kályhái annyira megtetszettek ő felségének,  hogy kijelentette, 
miszeint Nagy-Tapolcsányi kastélya részére ezekből fog  ren-
deltetni. T. olvasóink kényelmére megemlítjük, hogy a magyar 
irók mellszobrai és domhornemművei igen olcsó árban akár 
az uugvári gyárban, vagy a budapesti főraktárban  (Andrássy 
ut 30) rendelhetők meg. 

IRODALOM. 
FELHÍVÁS ELŐFIZETÉSRE 

a 
Július—deczsaberi fiiévre. 

A „MAGYAR HIRLAP1* első számának meg-
jelenése óla, több mint három hónap mult el. 

Hálával ösmerjük el, hogy az ország olvasó -
közönsége lapunkat már megindulásakor a magyar 
hírlapirodalom történetében páratlan bizalommal 
halmozta el. 

Fokozott szellemi és anyagi erőfeszítéssel 
igyekeztünk hálánknak kifejezést  adni és ez irányú 
törekvésünk jövőben sem fog  lankadni. 

Politikai  irányunk  alapjait már első felhívá-
sunkban kifejtettük. 

Ettől, valamint eddig nem tágítottunk, ugy 
ezután sem fogunk  eltérni. Nem  személyeknek,  ha-
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nem elveknek  fogadtunk  hűséget és azért tekintet 
nélkül  a személyek  mint  táj/hitt  rokonszenv vagy el-
lenszenvre  az elvek  s nem az egyének  szolgalatában 
állunk.  A kormány és egyes tagjai valamint a 
közügyek élén álló férfiak  nézetei és tényei felett 
véleményünknek igyekeztünk minden mellék tekin-
tetektől /Tu/ytlenül  kifejezést  udni  eddig,  ezt fogjuk 
tenni  jövőben  is, 

A politikai pártok működését teljes tárgyi-
lagossággal reprodukáljuk, e működés felett  való 
véleményünket nyíltan, világosan kifejezzük,  ettől 
valamint meggyőződésünk kifejezésétől  sem kelle-
metlenségek, sem fenyegetések  által elrettetni ma-
gunkat nem engedjük. 

Támogatjuk a nézetünk szerint helyes törek-
vést bármely oldalról és bárkitől jöjjön, megtá-
madjuk és elitéljük a helytelent, a pártokra és 
személyekre való tekintet nélkül. 

.1 szabadelvű  irányzat  szóban és tettben, a 
mi lapunkban visszhangra talál, ennek az irányzat-
nak a meghamisítása a retrograd és 'reakczióná-
rius törekvés az, a mivel, mig erőnk birja, szembe 
szállunk és küzdeni fogunk. 

A U7-iki kiegyezés alapján állunk és mara-
dunk, államunk fejlődését  tradiczióink nemzeti szo-
kásaink figyelembe  vétele mellett a szabadelvű re-
formok  utján akarjuk előmozdítani. 

Kz elvekért küzdvén a „MAGYAR HIRLAP" 
rövid fennállása  alatt oly számban gyűjtötte maga 
köré, a jóbarátokat és híveket, mint még soha iiy 
rövid idő alatt újság, mely a magyar állam határai 
közt megjelent. 

A „MAGYAR HIRLAP" amint eddig is volt 
a jövőben is az eddigihez hasonlóan gazdag tar-
talmú napilap lesz. 

Tárczarovatunk csupán egyetlen elvnek hó-
dol : hogy okos, érdekes, modern czikkéket szerez-
zen mindenünnen, bár ha fáradság  vagy utánjárás 
árán juthatna csak az ilyen müvek birtokába. Nem 
csupán az elismer nevek kultuszát űzi, hanem a 
névtelen, akár kezdő írók munkáit is közvetíti a 
közönséggel, ha azok egy vagy más tekintetben 
figyelemre  méltó vonásokkal dicsekedhetnek. Ugy 
a novellisztikus tárczákat, mint az úgynevezett 
kontempláló, elmélkedő czikkeket egyaránt szíve-
sen kiadja, ha elmések, érdekesek, elevenek s nem 
ellenkeznek azzal a diszkréczióval, melyet egy 
család számára készült újságnak soha sem szabad 
szein elöl tévesztenie. 

Apró czikkeiben a MAGYAR HÍRLAP köny-
nyed fürge  tollal dolgozza tel mindamaz aktuális 
eseményeket, melyek az időszeriut az ország és 
világ különböző elméit foglalkoztatják. 

Ujdonsági rovata minden magyarországi hir-
lap közt a legdúsabb s nincsen egyetlen olyan 
száma, mely egész halmazát ne közölné a legfris-
sebb, legeredetibb híreknek, melyeknek cgyrés/.ét 
csupán a MAGYAR IIIRLÁP-ból tudhatja azon 
napon a közönség, líár minden nevezetesebb vá-
rosban, söt minden községben van külön levele-
zőnk, újdonság pályázatunk révén naponként töme-
gesen érkeznek hozzánk önkéntes levelezőnk tu-
dósításai. 

Apró rovatainkat, miliők a scín/iái,  a törvény-
szék,  a főváros  miml szakavatott, régi tapasztalt 
újságírók szerkesztik, kik gyorsan és részletesen 
ismertetik meg lapunkban mindazt, a mi a közön-
séget érdekli. 

Szerkesztői üzenetek e.ziiiiii rovatunk kedvelt-
ségét fényesen  bizonyítják ama szám nélkül való 
levelek, melyek szerkesztőségünk asztalain napon-
kint összegyülekeznek. Olvasóinak a -MAGYAR 
HlltLAP-4 minden lehető alkalommal szívesen áll 
e rovatban rendelkezésére a beküldött munkákat, 
lelkiismeretesen megbírálja, vitás vagy nehezebben 
eldönthető kérdésekben lanáesot. ad, s egyes tár-
sadalmi problémákat, élénken, sokszor humorral 
beszél meg. Iv.ek a szerkesztői üzenetek képezik 
ama láthatatlan kapcsot., mely a „MAGYAR IIIR-

az olvasóközönséggel összeköti. 
A Mmjyar  (Urlap  következő pályázatokat 

tűzte ki, melyekkel a s/.éplítteratura némely ágán 
tehetségéhez képest lendíteni akar. Igy novellára 

Í O O d.ara"b a r a n y a t , 
tárczaczikkre 

•40 dLara"b a r a n y a t , 
és egy eredeti n/lonságra 

1 0 d.axa"b a r a n y a t 
tűzött ki jutalmul. 

Kz 
az utóbbi pályadíj állandó és minden hő 

20. napján okvetlenül kiadatik annak, a ki a leg-
jobb legérdekesebb újdonságot bocsátotta a hirlap 
rendelkezésére. 

A „MAGYAR HIRLAP" rendes tartalmán 
kivül három mellékletet ad olvasóinak heteiikint. 
Minden  vasárnap 

MEZŐGAZDASÁGI MELLÉKLETET, 
minden kedden 

IRODALMI MELLÉKLETET, 
és minden csütörtökön 

TANÜGYI MELLÉKLETET 
küld szét olvasóinak, melyeknek redigálását igazi 
szakférfiak  végzik sok tudással és törekvéssel. 

A „MAGYAR HÍRLAP" minden  előfizetője  — 
legyen az bár régi vagy olyan, a ki most lép be 
az előfizetők  sorába — ingyen ós egész terjedel-
mében megkapja főmunkatársunk 

Mikszáth Kálmán 
Galamb a kalitkában 

cziinű terjedelmes elbeszélését. 
A MAGYAR HIRLAl' szerkesztőségének 

belső  tajai a következők: 
Abonyi Árpád, Ambrus Zoltán, Báttaszéky 

Ijajos, Fenyő Sándor (h. szerkesztő), Füredi Mór, 
György Endre, Horváth Gyula (felelős  szerkesztő), 
Irmei Ferencz, Janovics Pál, Kürtliy Emil, Kóhn 
Dávid, Kálnoky Izor, Markos Miksa, Mikszáth 
Kálmán (főmunkatárs),  Szana Tamás, Szomaházy 
István, Szemere Attilla, Szerdai-Sváb Leó, Szabó 
Endre, Szemere Huba, Zilahi Kiss Héla. 

MAGVAR IIII1LAP. 
ELŐFIZETÉSI ÁB AZ: 

Egész évre 14 frt  — kr. 
llat hóra 7 » - » 
llároinhóra ii „ no . 
Két hóra 2 „ 40 „ 
Egy bóra 1 „ 20 . 
A „Hét" czimü szépirodalmi heti lap-

pal együtt : egész évre 20 frt,  félévre  10 
frt,  negyedévre 5 frt. 

•Iiiliustó] kezdve lapunk előfizetői  ked-
vezményes áron rendelhetik meg az „Üstö-
kös" humorísztikuH heti lapot is. t. i. a 
.Magyar Hírlapot" és az „Üstököst" egyiltt 
egész évre (22 frt  helyett) 20 frtért,  félévre 
10 frtért,  negyedévre 5 frtért. 

Midőn ama t. olvasóinkat, kiknek elő-
li/etésiik junins ,f>0-án  lejár, az előfizetés 
Íiiegnjitásáia tisztelettel felkérjük,  egyúttal 
értesítjük, hogy a nyári idény alatt azok-
nak kik nyaralóhelyet keresnek fel  vagy 
utazásokat tesznek, szívesen utánkiildjiik 
a lapot, ha a cziniet előzetesen tudatják 
velünk. 

A fővárosban  és a szomszéd nyaraló 
hülyéken a MAGVAK UUILAI' már korán 
reggel kapható. 

A MAGVAK IIIKLA1* kiadóhivatala. 
I'.tidapesl, gránátos utcza IC. 

-A- t c i s l u t r i h ú z á s a 
Szélien, IH'Jl. jlllillH I. 

40 29. 84. 18. 41. 

* Y I L T T É K. 
K nivai .il.nli közloini'iiyukúrt seninii felelősseget 

nein vállaI a Szerk. 

Az „Első magyar gazdasági gépgyár részvénytár-
sulat tek. Igazgatóságának 

B-utfLapesteja. , 
kiilsú váczi.iit 7. 

Tiszteli Igazgatóság! 
Igen szizesi-ii nyilatkozom az Önöknél vásá-

rolt lóerejü gépekről, mivel azokkal minden te-
kintetben 

megvagyok elégedve. 
Tisztán dolgozn.ik, sokat, végeznek és a gőzgép 
rendkívül kevés fűtőanyagot  fogyaszt,  — amellett 
járása lehető legpontosabb. 

Elismerem, hogy a szeges rendszerű cséplő-
gép jóval 'túlhaladja a verőléczes gépet. 

Lajos-Mizse (Pest,111.), 1890. deczember 16. 
Tisztelőjük : Kis Juhász István s k. 

Sz. luOii—l8!il. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csikszeiitinártoni kir. járásbiróság mint' 
tlkkvi hatóság közhirré teszi, hogy Fink Adolf 
végrehajtatnak .lanovics szül. Apor Klára végre-
hajtást szenvedő elleni 5tf(>  frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék (a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróság területén lévő Csík-Tusnád község hatá-
rán fekvő,  a csiktusnádi 1)75. sztjkvben 12520/27. 
hrsz. ingatlan-épület tulajdon és térhaszon élveze-
tének végrehajtást szenvedőt illető '/a részére az 
árverést 1047 frt  7o krban ezennel megálapitott 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlan az i89l. ovi julius hó 14-ik napjáa 
délelőtti 9 órakor Csík-Tusnád fürdőn  helyszínén 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Á-vérezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 

becsárának 10®/0-át készpénzben, vagy az 1881-ík 
évi LX. törvényezikk 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapirban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 
A kir. járásbiróság mint telekkönyvi hatóság. 

Csikszentmárton, 1890. évi márczius 13-án 
S z a l s á b c s , kir. aljbiró. 

A 433—1891. szhoz. 
Hirdetmény. 

A kereskedelemügyi m. kir. Miniszter ur 
ó excellentiája az Itsül. évi junius hó 23-án 
31.902/1. szám alatt kelt magas rendeletével 
a héjjasíalva-csikgyimesi állami közút 128—129 
km. szakaszán levő 112. sz. hid újból építési 
és az ezzel kapcsolatos patakszabályzási mun-
kalatok végrehajtását 11.280 Irt 54 kr összeg ere-
jéig engedélyezte. 

A fent  emiitett munkálatok foganatosítás 
sának biztosítása czéljából az 1891. évi julius hó 
20-ik napjának délelőtti lo órájára a kereskede-
lemügyi m. kir. Miniszter ur ő exccllentiájá-
nál Öudapesten és a csikvármegyci m. kir. ál-
lamépitészeti hivatalnál, C'sik-Szeredában egyi-
dejűleg tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fentebbi  munkálatok végrehajtásának elválla-
lására vonatkozó, az engedélyezett költség után 
számítandó s a részletes feltételekben  előirt 
ó0,'o-nyi bánatpénzről kiállított adóhivatali, ille-
tőleg állampénztári nyugtatványnyal felszerelt 
zárt ajánlataikat a kitűzött nap délelőtti 10 órá-
jáig a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 
minisztérium segédhivatali igazgatójához, illető-
leg a csikvármegyci m. kir. államcpitészeti hi-
vatalhoz annyival inkább igyekezzenek beadni, 
mivel a későbben érkezettek figyelembe  vé-
tetni nem fognak. 

A szóban forgó  munkálatokra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  az alól-
irt m. kir. államépitészeit hivalalnál a rendes 
hivatalos órákban, naponkint megtekithetök. 
Csikvármegyci m. kir. államcpités/.cti hivatal. 

Csik-Szeredán, 18i)l. évi julius hó l-én. 
Szám IC—1891. 

oltvölgyi viztársulat. 

A Csikvármegyében alakult. „Oltvölgyi 
Viztársulat," mely a Tusnádujfalii  és Csik-
Taploeza, községek közötti oltí'olyó — sza-
kasz és völgyének rendezését tűzte felada-
datául a jelen év folyamán  a VII. kerületi 
111. kir. kultur mérnöki hivatal műszaki 
felügyelete  mellett, nagyobb mérvii munká-
latok kivitelét, kívánja eszközölni. 

A végzendő munkálatoknál, jelesen a 
mederszakasz létesítésénél felmerülő  föld-
munkái nevezett társulat vállalatba adja, s 
erre a vállalkozni kívánók figyelmét  ezennel 
felhívja. 

A vállalati S sueg 1 4 3 6 4 frt. 
A munkálat elvégzése lehetőleg egy 

vállalkozóra bizatik, azonban egyes külön-
böző nagyságú részek elvégzésére is le-
het ajánlatot tenni, de mindkét esetben nz 
igazgatóság fenntartja  magának a jogot, 
hogy a különböző ajánlatok közül azt, vagy 
azokat fogadja  el, a melyet és a melyeket 
legelőnyösebbnek tart. 

A munkálat a vállalatba vétel után 
azonnal megkezdhető és a teljes bevégzésre 
a vállalkozó felelősségére  két évi idő adatik. 

Felhívom a vállalkozni szándékozókat, 
hogy ajánlataikat legtovább j u l i u s hó 
JBS-IK hozzám nyújtsák be. 

Később érkező ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A részletesebb és a kötendő vállalati 
szerződés pontjait magában foglaló  feltételek 
Kováts Gergely társulati igazgatónál Csík-
Verebesben, vagy a munkálatok helyszínén 
VesBprémy József  kir. kultúrmérnök urnái 
betekinthetők, úgyszintén ez utóbinál az 
egyes munka részekről is a helyszínén teljes 
intormácziók szerezhetők. 

Csíkszereda, 1891. junius 26-án. 
MIKÓ BÁLINT 

főispán,  mint társailii eloflk. 

N. yörgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda.1891 


