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Invázió. 
Furcsa következményei állnak 

évek folytán  t«z állami kinevezéi^" 
egy vidéki kia város társadalma teljesen át 
alakot s ezzel egy-egy vidék ősi aspirácziói 
egészen más irányt vesznek. 

Ha végig tekintünk például Gsik-Sze-
red» társadalmának arczulatján, mindenütt 
azt látjuk, hogy az alkotmányos éra bekö-
vetkezése óta minden, de minden megválto-
zott. Megváltoztak az emberek, megváltoz-
tak az intézmények. Tudja Isten, hogy a 
közre előnyösen változtak-e ? 

A hivatalnoki pályán működő helybeli 
férfiak  száma folyton  folyva  fogy.  Ma már 
alig van egy-két ember, ki a esi ki társada-
lom köréből nőtt ki a mint ilyen foglal  el 
valami számbavehető pozicziót. 

Még egyedül a vármegyei és városi 
tisztikar férfiai  és caaládai emlékeztetnek 
arra, hogy nem vagyunk teljesen kozmopo-
liták. 

Moat csak az van hátra, hogy a vár-
megyei és községi kormányzat szőnyegen 
forgó  államosításával, ez az állapot is vég-
kép megváltozzék s nz ősi anyag ezen tér-
ről is elzavartassék. Akkor néhány év múlva 
nézzük meg Csik-Szereda társadalmának ar-
czulatját. 

Mert egészen más határa van egy na-
gyobb, egy népesebb város társadalmára az 
állami kinevezések által oda utalt idegenek-
nek, hol csak ugy beleolvadnak egy nagyobb 
társadalomba a nélkül, hogy ennek valami 
nyoma maradna. És más határa van ennek 
egy kis városban, hol az ott lakó hivatal-
nok kar képezi tulajdonképen a társadalom 
zömét s annak mozgató irányát. 

Ha az ember, ugy magában gondol-
kodva, összehasonlítja régi állapotainkat a 
másokkal, egy körülmény határozottan meg-
döbbenti. Meg kell döbbenjen az ember azon, 
hogy még az alkotmányos éra kezdetén vá-
rosunkban és a vármegyében ugy a királyi, 
mint más hivataloknál a szükséges hivatal-
nok és tisztviselő-személyzet kitelt a vár-

megye szülötteiből, manapság a vármegye 
és város tisztikarán kivtll a királyi hivata-
liknál alig elvétve akadunk egy-egy vár-
megyei emberre. Pedig most a létszám bizo-
nyosan meg van kétszerezve az összes hi-
vataloknál. 

Aggódva kérdezi az ember magától en-
nek okát. 

Az nem lehet oka, mintha ujabb idő-
ban a csikiak nem járnák oly számmal az 
egyetemeket s nem készülnének annyian a 
hivatalnok pályán, melyből a létszám kitel-
jék. Hiszen látjuk, hogy most évenként csak 
maga a vármegye gazdag nevelési alapja 
2—300 ifjúnak  tanítását könnyiti meg segé-
lyekkel, ösztöndijakkal s csak egyetemi hall-
gatóknak ez évben is több mint 37-nek 
adott, segélyt és ösztöndijat. Mig azt nagyon 
jól tudjuk, hogy például a 70-es években 
Csikvármegyéből egy egy évben alig tanult 
4—5 ifjú  az egyetemen és akadémián. Az 
anyag tehát, melyből már hivatalnok ka-
runk nagyobb száma fedezhető  volna, itthon 
bőven meg van. És mégis alig jut abból ide 
haza. A mi ember anyagunk tehát szétszó-
ródik az egész ország minden szegletébe s 
annak helyét elfoglalják  itthon más vidékek 
erői. Igy van ez az ország minden részében. 

Elég, sőt nagyon rossz ez, hogy igy van. 
Bocsánatot kérek( r».hogy félre  értsen 

valaki ezen kijelentésért s ebből azt magya-
rázza, hogy belőlem az egyoldalú patriotiz-
mus beszél. Azt még kevésbbé kérem kima-
gyarázni ebből, mintha e soraimban a nem 
csiki származású elem felett  pálezát akarnék 
törni. Mert távolról sem jut eszembe, hogy 
azokat hibáztassam, kik különböző hivatalos 
állásukban nálunk egyen-egyen kifogástala-
nul működnek hivatásukban. Az egyénről 
szólni, még csak gondolatomban sincs. Én 
a rendszerről beszélek, a melyet alapjában 
teljesen elitélek, mert annak sok odiozus ki-
növésével találkozunk uton-utfélen. 

A nemzetiségi érdekeken való hasonló 
eljárást nem csak osztom, de követendőnek 
tartom; de hogy nálunk Csik-Szeredában 
és a vármegyében mi czélja és oka lehet 

az ilyen inváziós rendszernek, azt felfogni 
nem tudom akkor, mikor nap nap után azt 
olvassuk a lapokban, hogy a nemzetiségi 
vidéken minő aljas bujtogatásokat visznek 
végbe nyiltan és alattomban épen királyi 
hivatalnokok. Ha tehát tőlünk a mi fiain-
kat idegen vidékre telepitik át, miért van 
az, hogy a nemzetiségi vidéken a bujtoga-
tók és alattomos ellenségek mégis otthon 
vannak ? 

Ez nz inváziós rendszer nemcsak a mi 
kis városunknak és vidékének van hátrá-
nyára, hanem hátrányára van más hasonló 
kis városnak és vidéknek épen ugy. 

A hivatalnoki kar elvégre is a nemze-
tet fenntartó  középosztály családaiból kerül 
ki, kik mindenikének otthon saját szülőhe-
lyén nemcsak „személyes érdekei" vannak, 
melytől ezen rendszer hivei olyannyira fél-
nek s a mely miatt ezen rendszert fenntart-
ják, hanem var.nak „anyagi érdekeik" is. 
Van háza, van földje  a hivatalnoknak ,ott-
hon, melyet a rendszer kényszer miatt po-
tom áron elad, elveszteget, avagy a nagy 
távolság miatt, silány árért kell jövedelmez-
teasen, avasry jövedelem nélkül hevertessen. 
Er. az anyagi érdek pedig a hivatalnokkal 
szemben ma napság semmi. A mit avval 
kell az államnak nap nap után renumerálni, 
hogy a fizetéseket  kell emelje, mert a hiva-
talnoknak fizetésén  kivtll manapság, a mai 
rendszer szerint, nem szabad egyebe legyen 
a fizetésnél. 

Egy statisztikusnak igen hálás számítá-
sokra adna tárgyat, azon ház és földbirto-
kuk értékcsökkenésének vagy jövedelem nél-
kül való hevertetésének kimutatása, melyet 
az ország hivatalnoki kara bir, de melyet 
helyzeténél fogva  és a rendszer miatt kellő 
figyelemben  és gondozásban nem részesithet. 

A kinevezéseknél mintegy szigorú pro-
grainm szerint következik az a rendszer — 
különösen nálunk — hogy helybeliek egyes 
állásokat be ne tölthessenek, hanem ha ha-
ladni akarnak a lajtorján felfelé,  akkor ve-
gyék nyakukba az egész országot s Zimony-
tól Kubinig s Kovásznától Pozsonyig pá-
lyázzanak. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A játék. 

(Folyt, és víge.) 
Bódultan ment le a lépcsőn és csak akkor 

rezzent fel,  mikor otthon kedvencz pisztolyait vizs-
gálgatta. Egy puffanás  és vége mindennek. — 
Azért sem, még egy utolsó kísérletet. Még egyszer 
fellobbant  lelkében az erély lángja. Egy levelet 
fog  irni, melyben mindenre, a mi szent előtte, fel-
kéri, adjon alkalmat, hogy kimagyarázhassa magát. 
Ha akkor is elutasítja, akkor vége mindennek. 
Némiképpen megnyugodva a gondolattól, a kere-
vetre dobta magát, hol tompa álomba merült. 

Alig hogy távozott Zádori, Magda nem bírván 
többé ki e borzasztó izgatottságot és lelki küzdel-
met, fáradtan  rogyott le a pamlagra. Csak most 
fogta  fel  tettét egéax  valóságában. Boldogtalanná 
tett egy férfit,  kit talán igazán, egyedül Bzeretett, 
egy szeszélyért és igaia volt, pénzért, a bekövet-
kezhető szegénységtől való félelem  miatt. Szivében 
ideálként hordotta képét és íme most e pár perez 
feltárta  lelkének aljasságát egész durvaságában. 
Megundorodott, megijedt tőle. Egy ilyen embert 
tudott szeretni. E|y kéjhajháazó szinészt, ki nem 
tudta felindulásában  elleplezni gyalásatos vágyait. 
Tahit MfMi  akart birnil Bomol ssialtott, mart 

a mi nein sikerült a lánynál, nem fog  sikerülni az 
asszonynál sem. Egész lelkében megcsömörlött az 
élettől, látva rideg valóságában azon aljas fegyve-
reket, melyekkel az emberek küzdenek. Tehát kény-
telen lesz a harezot felvenni  Zádorival szemben, 
mely, tudta jól, hogy nehéz, végzeteB lesz, s mivel 
ismerve annak vakmerőségét és elszántságát, egyik 
fél  bukásával fog  végződni. 

Zoltán hazajővén, feltüat  Magdának szokatlan 
izgatottsága. Nyugtalanságát, habár becsületes lelke 
a legkisebb gyanú ellen is tiltakozott, csak fo-
kozta, mikor megtudta, hogy Zádori itt volt és fel-
indulva távozott. Nem volt titok előtte ugyanis, 
hogy ó egykor Magda kimondott választottja volt, 
s halványan emlékezni vélt arra is, mintha rögtön 
való elutazását vele hozták volna akkor kapcso-
latba. Valaminek kellett történnie. Azonban azon 
nyugodtság, melylyel Magda későbben viselkedett, 
tökéletesen eloszlatta borús gondolatait. 

Az eseményeket követő egyik nap reggelén 
Zoltán, miután egéss éjét nyugtalanul töltötte, az 
ősz kezdetével sulyosodván tüdőbaja, korán hajnal-
ban lement a parkba sétálni. A mint ott elmélyedve 
gondolataiban járkált, egy összehajtott papírdarabot 
vett észre a földön.  Gépiesen nyúlt utánna, közö-
nyösen nyitva azt fel  és olvasni kezdé. Arczát ha-
Iálsápadtoág lepte el. Záderi levele volt Magdához, 
melyet elhatárolása folytán,  nlat atolri kísérletet 

irt neki. Zoltán le volt sújtva. Azon merész hang, 
melylyel e levél .fogalmazva  volt, a hivatkozás egy 
boldog pillanatra, egy csókra, a kétségek tökéletesen 
kizártnok látszottok. A levélnek minden sora hő, 
epedő szerelmet lehelt. Igy csak régi szerelmesek 
írhatnak egymásnak. Zoltán megrendült lelkében. A 
mitől miudig félt,  bekövetkezett. A hosszú idő óta 
visszafojtott  szemrehányás, mely most feltámadt, 
iszonyúan marczangolta szivét. Mi jogon is, kérdé 
magától, lánczolta le, egy talán hosszú életre az 
egészséges testű, szenvedélyes nőt magához, tudva 
és érezve, hogy o pusztító kór már évek óta dalja 
szervezetét. Hisz sejthette, hogy talán egy-két éve, 
hónapja, taláa csak napja van még hátra. Hogy 
képzelhette elvokultságában, hogy igazi szerelmet 
kelthessen ez asszonyban, a miuden izében hus és 
vérből való nőben. Ha összehasonlította magát a 
daliás Zádorival, a nók kikiáltott kedvenczével, 
fájdalmas  érzés nyilait át szivén, látva azt az 
óriási testi előnyöket, melylyel vetélytársa fel  volt 
ruházva. Egy elhibázott élet összes szemrehányása 
ébredt fel  szivében. Csupa rut önérzetből, hogy egy 
szép nőt bírhasson, felhaaználta  előnyös helyzetét, 
mit a vagyon nyújtott, hogy magához kösaön egy 
oly lányt, ki akkor mást azeretett és szeret még 
most is. — És mégis mennyi gyöngédséggel visel-
tetett e nó iránta, mily boldoggá tette, édessé va-
rissolta életét rövid együttlétük alatt. Egy panasa, 
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8 vájjon mi kár hároinolnék abból a 
k'i/.re, ha az a inai rendszer a mai szigora-
síitából annyit engedne, liogy a szegény 
hivatalnok otthon, saját vidékén valami előny-
ny.'l birna a kinevezéseknél, mi által anyagi 
p-ixljai sokkal kisebbek lennének s megél-
ln-use miatt nem kellene állandóan jajgas-

Hány hivatalnok van olyan, ki csak 
az rt nem pályázik <nagasabb állásokra, 
hojry otthon maradhasson. Az ilyen pana-
szo l a legkevesebbet. 

Van eiuiek a túlhajtott rendszernek egy 
sokkal csümörletesebb árnyék oldala is, mely 
;i. i.iii sokszor a legtávolabb utenő protek-

ióktuik Bzolgál meleg ágyául. 
Egyes \idókuk idők folytán  azon sze-

r. in'.iés helyzetbe jutnak, hogy fiaik  Isten 
jóvoltából magas és intéző polezokra emel-
kednek vagy a minisztériumokban, vagy be-
|<>l\ásos képviselőik utján az országgyűlésen. 
lv;kor van aztán azon vidék hivatalnok se-
i „'i-nek és aspiránsainak valódi aratása. 
( ik ugy dűl előttük a hivatal és a rend-
j i. Azon vidék fiai  valóságos invázióval le 
|.-k el az idegen vidékek hivatalait addig, 
in;.; isuict egy másik vidék nem kerül felül 
IMSOUIÓ inódon. 

A rendszernek ezen oldalát azonban 
nincs szándékunkban kidomborítani, csak 
egyszerűen felemlítjük.  A ki tisztán lát, az 
i< î tüu felismeri  ezt a rendszert. 

Majd mikor a közigazgatás is államo-
síi va lesz s néhány évet élt, akkor vegye 
l<-ntolóra valaki, hogy a miket én itt hir-
i len tel vetettem, vájjon van-e abban valami 
iiv. 'i  Mikor majd Iiecze Antalt Márinarosba, 
.Mihály Ferenczet Turóczba stb. kommandi-
r<>/./,ák, hozzánk pedig Corojanu, Huber és 
I ii'iuianu urak jőnek helyökbe, akkor néz-
zük meg Csik-Szereda kis városa társadal-
minak arczulatját és társadalmi intézmé-
ny rit! Akkor majd meglátjuk, hogy minő 
li folyással  van egy város és vidék aspirá-

lóira a rendszer, mely a helybeli anyagot 
•tszórja. 

A hazafiság  Ünnepe. 
A magyar hazafiság  fényos  fiminpet  iilt szopt. 
Huilnpesten, A köziniivulúlési egyesületek 

m'süzusúrii gyűltek iissze a nomzoti kulturáltak 
-''nini, kik ihletett ujakkal, lángoló süivvel liir-

a mngynr nemzet szent igéjét. A gyűlésen el-
I-.' izzott beszédeket nemzeti bibliának veheti a 
ni i ivar. 

Ezelőtt ezer évvel Pusztaszeren gyűltek össze 
iniiialkotó hósök, most is egy fényes  hadsereg 

együtt a fővárosban,  miudmegannyi a magyar 
m .w'ltségnek felavatott  bajnoka. 

A kulturegyesűletek ezen ünnepének fénye 
n<'Mtcsnk a fővárost  tölti be, s nemcsnk az ogybe-

gyűltek szive dobban fel,  hanen, mint a nap suga-
rai bearanyoznak mindeu lombot, virágot, ugy ezen 
ünnep fénye  betölti az egész országot, s beara-
nyozza mindeu magyar ember homlokát, s mint a 
visszhang, újra támad minden hegyen, völgyön; 
ugy az ország szivének feldobbanása  felhangzik 
minden kebelben, melyben magyar sziv és honfi 
vér lüktet. 

A magyar érzelemnek e fenséges  megnyilat-
kozása felhangzik  minden hírlapban, melynek betűi 
magyar gondolatot és érzelmet lehelnek; szerkesz-
szék azokat a hírlapokat akár Budapesten, akár az 
ország legszélsőbb pontján. A közművelődés ünne-
pén egy nagy, imponáló érzésbe olvad öasze min-
den magyar szó, betű és gondolat. 

Részt vosz a nagy munkában, s igy az ün-
nepben is a sajtó, mert ez és a közművelődési 
egyesületek hűséges bajtársak a nehéz és magasztos 
harezban, s a győzelem babérait közösen vívják ki. 

A kulturegyesűletek liarcza ott kezdődik, hol 
az állam hatalma megszűnik, azok ott indítanak éa 
nyernek csatát, a hová az államhatalom nem ér. 
Munkájukat, harezukat nem koszorúzná a babér, ha 
a nemzeti sajtó fegyvertárául  nem szegődnék. 

A magyar sajtó, a magyar újságok is mel-
lettük vannak buzditó szókkal, lelkeBitó munkával, 
kötelességük tudatában, a hol kell küzdenek, lelke-
sitnek, s a hol kell, ostoroznak. 

Széli Kálmán, e kiváló hazafi,  mint az ünnep 
elnöke, e viszonyokról a következőkép szólott: 
.Abban a nagy versenyben éa küzdelemben, mely 
ma békés uton a nemzetek között szellemi éa 
anyagi téren folyik,  mi, magyarok csak ugy áll-
hatunk meg, ha a kultura terjesztésének minden 
tényezője: nagy és kicsi, erős és gyenge vállvetve 
összeforr  és közreműködik a magyar nemzeti kul-
tura megizmositására és terjesztésére szánt munká-
jában. Senki se elég nagy, senki Be elég kicsi, 
hogy nélkülözhető legyen. E tényezők nagy cso-
portjában, mint mindenütt, vannak erősök és gyen-
gék. Az egyesületek a gyengék, a sajtó az erős. 
A sajtó munkásai teljesitik az alapvető, a vezető 
muukát; s a mi a honalkotás harcsában, a dicső 
kor nagy csatáiban aJcard volt, az ma az irott szó 
és betű." Akkor a kard, ma a szellemi fegyver 
hóditjn a magyarnak a tért. 

A mi lapunknak az ő szerény helyzetében és 
eszközeiben is egyik legszebb feladata  a magyar 
nemzeti szellem terjesztése és orósbitése, hogy a 
lángoló honszeretet, a a tündöklő nemzeti műveltség 
itt a keleti határszélen, az idegenek szomszédsá-
gában is kellő erővel ragyogjon. 

Kvok hosszú során küzd lapunk idegenajku-
nktól vegyes megyénkben a magyar faj  erősbité-
sébon, igazi hazafiságot  terjeszt a megtévesztésnek 
nagyon is kitett idegenajku honfitársaink  körében, 
s a magyar állameszme megszilárdítására törekszik 
oly körökbeu is, hol az ámítók és tévtanok ter-
jesztői nem egyszer hálás talajra számítottak ter-
veik megvalósítására. 

Ebben a munkában derék szövetséges-társunk 

súliaj sem árulta el, mennyit szenvedhetett. — 
k'-Mégbeesett gondolatok töltötték be lelkét, szinte 
iii- .^yülülte önmagát, mert belátta,- hogy két ogész-

ember utjábau áll, kiket már a természet 
is az egymással való egyesülésre teremtett. 

Mi jogon avatkozott- tehát bele a természet rende-
li- i'be, mi jogon akadályozta meg annak végzését. 
I :--ztc, hogy azt az örökös szemrehányást nem less 
L- ;ILS elviselni, nem lesz ereje végignézni, mint 
s..: wul el mellette, titkos szerelemtől epesztve, a 

^ i'ebb nő, kiért mindent, mindent hajlandó lett 
Miliia áldozni és imo szerencsétlenné tevé. 

Az érzelmek és gondolatok ös^ze-visszaságából, 
»u-!yek lelkét megrohanták, mindig csak egy hang-

ki .el innon, menekülni a borzasztó jelenből s 
a még rémesebb jövő kilátása elóll* Lelkileg, testi-
leg összezúzva jutott fel  szobájába, hol még sokáig 
sétált és irt. Egyszerre a cselédség egy dörrenésre 
ébredt fel,  s mire Zoltán szobájába értek, ót halva 
•cilálták. Íróasztalán egy papírszeletre e szavak 
voltak irva: 

„Gyógyithatlan betegségem vitt a sirba." 
Oecző Zoltán öngyilkosságának hire megdöb-

benéssel töltötte el mindeiiki szivét, s izgatottság-
ául várták az-események további fejlődését.  A ha-
túságilag elrendelt végrendelet felbontásánál  a ro-
konokon kivül, a legközelebbi ismerősökből egész 
kis közönség jelent meg. Ott volt Zádori is. Nyug-

talanul várták Magda megjelenését. Végre megér 
kezett. üyászruhája, mely kiemelte fejedelmi  ter-
metét, halvány, bus arczához pompásan illett. Ugy 
nézett ki. mint egy letört kamélia. Mindenki bá-
mulva tekintett rá, talán még sohasem volt olyan 
szép, mint most. Közönyösen ült le a részére ki-
jelölt helyre, midőn Zádorit észrevette, összerez-
zent. Tehát mindenütt üldözi őt e gyűlöletes ember ? 
A végrendelet felolvasása  elkövetkezett. Az ünne-
pélyes csendben tisztán liallszott, hogy 

.Geczőfalvi  Gecző Zoltán, összes vagyonát, 
melyet a mellékelt jegyzék tartalmaz, halála után, 
nejére, nagyszombati Oiiennly Magdára hagyja 
azon feltétellel,  ha leghőbb kívánságát teljesítve, 
legjobb barátjához: dr. Zádori Elemérhez megy 
nőül." 

Mintha villám sújtotta volna, rogyott le sió-
kéról Magda. Aggódva sietett hozzá Zádori, hogy 
támogassa, de ő kimondhatlan gyűlölet és irtózat 
kifejezésével  arczán utasította vissza segítségét 
Mint holdkóros támolygott ki Zádori a teremből, s 
hazaérve, lerogyott a kerevetre és sirt keservesen, 
talán először életében őszintén, tintán, szívből 
fakadóan. 

Laurentzi  Vilmos. 

kezdete óta az Emke. Megyénk az ő jótevő keblén 
pihen, s hü, baráti szeretettel övez bennünket. Te-
temes összeget tesz ki az az anyagi támogatás; 
melylyel eddig is segítette, a hol szükség volt, 
egyházunkat, iskolánkat s más kultúrintézmé-
nyünket. 

A rokonegyesületek körében szept. 8-án az 
Emke is ünnepelt a fővárosban.  A jó barát, a jó-
tevő ünnepén a mi szivünk is megnyílik, s együtt 
érzünk vele mi is és ezt nemcsak az által fejeztük 
ki, hogy az Emkének megyénkken levő fiókkörei 
az ünnepre képviselőket küldtek, hanem együtt-
érzésünkről e sorok által is bizonyságot óhajtot-
tunk tenni. 

Isten szeme legyen az ő áldásos munkáján, 
hogy Erdély népeit taníthassa igaz hazafi  ságra, ol-
vaazsza egybe Erdély bérczei közt a sziveket mind. 
Sikerüljön neki itt oly nagy műveltséget, s ha-
talmas nemzeti szellemet teremteni, hogy ez messze 
századokra világítson, s fényt  és meleget árasszon 
a népekre köröskörül, békitőleg, vonzón, jótéko-
nyan, magasztosan. 

Ezen nagy ünnepe csak beköszöntője legyen 
jövendő munkájának, melyben a mi megyénk ha-
tárai között Isten segítségével mi is oldala mellett 
leszünk. 

T a n á r i jubi leum. 
Szerény, mondhatni családias körben folyt  le 

egy oly ünnepély, mely, hogy Csik-Somlyó határain 
tul nem terjeszkedett, nem az üniieplük hiánya, 
hanem az ünnepelt elismert szerénysége miatt tör-
tént, melylyel bizonyára kitér minden megtisztel-
tetés elől, lm arról sejtelme lehetett rolua. 

Folyó hó 12-én mult 25 éve, hogy Nagy Ist-
ván főgymn.  tanár és seminariumi subregens tanári 
pályáját megkezdette. 1871—75-ig Székely-Udvar-
hely tt, 1875—1880-ig pedig üyula-Fehérvárit taní-
tott, a mikor a csíksomlyói főgymnasiumlioz  került, 
s azóta szakadatlanul itt működik. Százakra megy 
azok száma, kik e negyedszázad alatt tanitványaí 
valúuk, kiket ő vezetett be a tudományok csarno-
kaiba, s kik a jó nevelő és jó tanár erényeit széles 
Magyarországban hirdethetjük, melynek majdnem 
minden szögletébe bocsátanak kisebb-nagyobb rajo-
kut erdélyi gymnasiuniaink, de különösen a som-
lyói. S vájjon K lict-c szebb, diusóbb eredménye 
egy tanár negyedszázados működésének, mint az a 
tény, hogy tanitványaí elszéleduek e kicsiny, de 
mégis nagy Magyarországban, s szivükkel, leikök-
kel ugy iparkodva teljesíteni hazafiúi  kötelmeiket, 
a mint ő megmutatá? Nem is a Nagy István ne-
gyedszázados munkásságát eredményeiben és hatá-
saiban eléggé hirdetjük mi volt tanítványai, kik az 
ő utmutatásaiuak megbecsülhetetlen elúuyeit, a 
melyek éppen az életre szóltuk, belátni és méltá-
nyolni vagyunk kénytelenek. 

26 év! Mennyi idő az emberi életben! I'e 
mennyi idő annak életében, ki fiatal  hévvel, lelke-
sedéssel kezdé meg azt a pályát, mely több tövist, 
mint gyümölcsöt terem. Ámde a hivatásának élé 
tanárt nem rettenti el a tövis, ennek szúrásait be-
hegeszti önzetlen feladatának  tudata, mely uom a 
saját hasznát, hanem az egyházat és hazát kívánja 

| szolgálni. S a férfiú  előtt, ki ennyi idő alatt kifo-
gástalanul teljesítette munkáját és saját szivvérével 
szolgálta egyháza, hazája érdekeit, uiiudenki meg-
hajolni tartozik. 

Átérezte ezt az a kis kör, mely Csik-Somlyó 
értelmiségét képezi, átérezték Nagy István tanár-
társai, volt tanítványai éa jó barátai, kik örömmel 
egyesültek, hogy forró  szeretetüknek, hálájuknak és 
tiszteletüknek kifejezést  adjanak. E hó 12-én, szom-
baton d. u. 1 órakor díszes babérkoszorút nyúj-
tottak át a jubilánsnak, Bándi igazgató gyönyörű 
beszéde kíséretében, mely könnyekig hatotta meg a 
jelenlevőkel Az ifjúság  érzelmeit Bartha Balázs 
VIII. oszt. tanuló tolmácsolta flatai  tűzzel. Jubilánst 
az imposáns, mintegy 25 tagból álló ünneplő kö-
zönség megjelenése éa szónokai nagyon meglepték, 
s alig tudott szavakat találni, melyekkel köszöne-
tének kifejezést  adhasson. 

E ritka, jelea ünnep nem maradhatott áldo-
más nélkül, s csak őseink jó szokásához maradtunk 
hivek, midőn as ünnepelt tiszteletére vasárnap 
(18-án) este egybegyűltünk, hogy annak egészsé-
gére nritsünk poharat, ki büszkén tekinthet vifica 
9b esztendős tanárkodására. A vacsorán nagy kö-
sönség vett riact, mely több mlnt áO tagból állott. 
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A kollegákon és somlyói tisztelőkön kívül sokan el-
jöttek, a kiknek addig tudomásuk sem volt a do-
losről. H csak a bucsu alkalmából értesültek. A ta-
nári kar Xestora. az agg, de fiatal  Adorján nyug. 
tanár emelt szót legelőbb. Senkit sem illetett meg 
uL.y a szólásjng, mint őt, ki a jubilánsnak tanára, 
s azután kollegája vala. S azután Bogáthy megyei 
aljegyző, Bándi igazgató, Bálint Lázár plébános és 
többen a társaságból éltették a jubilánst. Késő éj-
szukába nyúlt bele az áldomás, melyet jó kedv, 
derült hangulat fűszerezett,  s midőn elváltunk egy-
mástól, valamennyien egyetértettünk abban a jó kí-
vánságban, hogy a jubiláns még sokáig szolgál-
hassa egyháza és hazája érdekeit, s továbbra is 
olyan fiakat  nevelhessen, a milyeneket eddig nevelt. 

Egy volt  tanítvány. 

l ' s i k n i e g y e k ö z i g a z g a t á s i b i z o l t -
s á g ü l é s é r f i l . 

Csik-Szereda, szept. 14. 
A vármegye közigazgatási bizottsága mai na-

pon tartotta meg Mikó Bálint főispán  ur elnök-
lete alatt havi rendes ülését, melyen a tagok ke-
vés kivétellel jelen voltak. 

Fontos tárgya a gyűlésnek alig volt, s az 
előadói jelentések is inkább az ügyforgalmi  sta-
tisztikára szorítkoztak; mindazon ál tul a folyó 
ügyek közül kiemeljük a következőket. 

A kir. tanfelügyelőnek  a tanköteles gyerme-
kek iskolába járatása, nz iskolai mulasztások bír-
ságolása, a szorgalmi idő betartása és az iskolai 
tankönyvek beszerzése tárgyában tett terjedelmes 
előterjesztési' elfogadtatván,  végrehajtás végett 
az iskola fenntartóknak  kiadatni határoztatott. 

Csíktaploezai László Ignácz s társai az 
ottani róni. k:vth. elemi iskolának községivé le-
endő átalakítása iránti kérésükkel püspök ur 
nagyméltósága meghallgatása után elutasittattak; 
mert Taplocza polg. község a róra. kath. iskola 
tanerőit kegyúri kötelezettségéből kifolyólag  maga 
fizetvén,  s az iskola a hitközség tulajdona lévén, 
ennek van az iskolai jelleg tekintetében joga ha-
tározni ; ez pedig idei ápril 24-én hozott határo-
zatában az iskola róm. kath. jellegéhez feltétlenül 
ragaszkodván, inig az iskola jelen szervezetében 
a törvényes kellékeknek megfelel,  addig hitfele-
kezeti jellege meg nem változtatható. 

László Péter delnei tanító, valamint a ká-
szonjakabfalvi  Il-ik tanitó fizetésének  400 frtra 
való kiegészítése iránt beadott kérések ajánlólag 
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz föl-
terjesztetni határoztattak. 

Várhegyi Huruba Gábor engedély nélkül 
épített szobája lebontását kimondó határozat el-
len Mebbezéssel élvén, minthogy az elsőfokú 
határozat rég jogerőre emelkedett, annak helyet 
adni nem lehetett. 

K.-altizi Székely József  s társai nz odavaló 
birtokosságnak a nyomásos gazdálkodás szabá-
lyozása tárgyában hozott határozata ellen felfo-
lyainodást adván be, annak hely adatott s a sé-
relmes határozat feloldatott,  mert a határozat 
hozatalnál a birtok aránylagos többség nem 
volt meg. 

Ép ezen okból semmisittetett meg Jakab 
falva  községnek a legeltetési módozatok megál 
lapitása tárgyában hozott határozata' is. 

Várhegyi Gáfton  Péter és remetei László 
Lajos mezőrendőri kihágásos ügyben hozott ha-
tározatok elleni felebbezésükkel  elutasittattak. 

Végül Györffy  Ignácz bizottsági tagnak kö 
vetkező indítványa fogadtatott  el: 

1. hogy a sepsiszentgyörgy-csikszeredai, va-
lamint a szereda-gyimesi vasút épitő-vállulkozói. 
a vállalatra kimért kereseti adó után megfelelő 
útadóval rovassanak meg; 

2. hogy kereskedelmi miniszter urnái kérel-
meztessék, miszerint ezen vállatok után eső ke 
reseti adók összege a vármegye közönségével 
közöltessék, avagy 

3. köteleztessenek ezen vállalatok, hogy az 
általuk használt törvényhatósági közutakat 5 cmtr 
széles és 5 cmtr vastag fedanyaggal  lássák el*, 
hogy ennyiben az utak fenntartásához  hozzá já 
ruljanak. 

A gyűlést Becze Antal alispán ur házánál 
közebéd követte, melyre a bizottság tagjai vol-
tak hivatalosok. 

A k d s o k t a t á a f l g y  i m i n i s z t e r a 
n é v m a g y a r o s í t á s é r t . 

A közoktatásügyi miniszter felhívta  a tanfel-
ügyelőségeket, hogy a tanítók körében mozditsák 
elő a névmagyarosítás ügyét. Tény, hogy e tekin-
tetben a tanítóknak egy-egy helyen több, másutt 
kevesebb, de teendőjük mindenütt nkadna, s nagy 
szolgálatot tehetnének azáltal, hogy az idegen nevü 
magyarokat nevük magyarosítására ösztönöznék, s 
ebben természetesen első sorban ők járjanak elől 

példával. 
Hol és mikor volna kedvezőbb alkalom erre a 

millenniumnál ? 
ünnepi hangulatbau, múltjára büszkén néz a 

honfi  szem a jövendőnek rejtelmeibe. Ki tudja, 
micsoda megpróbáltatások várnak még drága nem-
zetünkre ? Minden perez elveszett, tudja meg miu-
den jó magyar ember, melyben a nemzet össze-
forrasztása,  s egységes voltának nem tettünk szol-
gálatot, melyben a magyar nemzeti állam kiépíté-
séhez nem járultunk a magunk kövével. A millen-
niumi esztendőnek egyik legbecsesebb eredménye 
lenne: az idegen nevüktől megváló honpolgárok 
ezrei, tízezrei. A második ezredév küszöbén vessük 
le idegen hangzású neveinket, mint a hogy az al-
kalmatlan felsőruhát  az előszobában hagyja az em-
ber. Necsak szívben, érzésben, gondolatban, hanem 
névben is legyünk magyarokká. 

Megyénkben több helyen az is dicséretes tö-
rekvését tehetné a tanitókuak, hogy a községi elől 
járóságokat rábírnák nz idegen hangzású helynevek: 
hegy, folyó,  határ, dűlő stb. magyar névvel való 
felruházásáru.  Csakugyan furcsán  hangzik Csík-
megyében a Qréces, Czuhard stb. elnevezés. Ember, 
hegy, völgy neve hirdesse, hogy e hely Magyar-
ország. 

A ki a névmagyarosításra nézve tájékozást 
akar szerezni, legjobb lesz, ha a uévmagyarositó-
egyesület elnökségéhez, T e l k e s S i m o n úrhoz, 
Budapest, I. ker., Attila-utcza 137. száin alá fordul. 

T A N V G Y . 

Tanférflak  figyelmébe! 
Szerencsém van a népisk. t. tanitó urakat 

hazafias  bizalommal értesíteni, hogy a Józsa Sáudor-
féle,  mindenütt kitüntető elismeréssel fogadott: 
Földrajz a népiskolák IV—V-lk osztálya számára" 

czimü tankönyv első kiadása rövid egy tanév alatt 
elfogyván,  annak további kiadási jogát megvettem. 
A köuyv második kiadású e hó folyamán  megjelenik, 
s nálam lesz kapható. Ara 20 kr. A könyv minisz-
teri jóváhagyásáról gondoskodva \an. 

A kitiiuő tankönyvnek bizonyult múre tiszte-
lettel felhívom  a ft.  igazgató és a t. tanitó urak 
figyelmét,  remélvén, hogy Csikvürmegyének összes 
iskoláit azon állami-, községi- és felekezeti  számos 
iskola között üdvözölhetem, melyek e székely jeles 
terméket megismervén, azt tankönyvül tényleg már 
elfogadták  és bevezették, sőt aunak első kiadását 
ugy3zólván elkapkodták. 

Csik-Szereda, 1800. évi Bzeptember hó 12-én. 
Hazafias  tisztelettel: 

Györgyjakab  Márton, 
könyvkiadó. 

küvójét csíkszeredai B a l á z s István megyei 
irnok kedves leányával, E m m á v á 1. — A kö-
tött frigyhez  zavartalan boldogságot kívánunk ! 

— Eljegyzés. Szilágycsehi L ó r i n e z y 
M i k l ó s paptelki birtokos e hó 10-én tartotta 
eljegyzését L a k a t o s A n i k á v a 1, Lakatos 
Izra csiksomlyói tanitó-képezdei tanár bájos és 
kedves leányával, dr. Míklóssy József  ügyvéd, a 
menyasszony nagybátyja házánál, Deéscn. — 
Gratulálunk! 

— Értesítés. A csíkszeredai községi nép-
iskolában az 189U—97. tanévre a beiratások f. 
hó 15. és Ki-án tartatnak meg; a rendes tanítás 
pedig 17-én fog  megkezdetni, melyre a t. szülök 
és érdekeltek figyelme  ezúton is felhivatik. 

— Tanulóink a kiállitáson. A csiksom-
lyói fögymnasium  tanulói közül mintegy ítt-iin 
indulnak el e hó 19-én Budapestre, hogy a kiál-
lítást megtekintsék. Velük mennek Halló István, 
Csató János, Haydn J. Hugó, Pap András és 
Pál Gábor tanárok. Kívánjuk, hogy ifjúink  sze-
rencsésen tegyék meg a nagy utat, s az annyira 
tanulságos kiállítás emlékeivel gazdagon térhes-
senek ismét vissza. 

— Mária ünnepe. A Csík-Somlyón tar-
tatni szokott liucsuk között legszebb és a pi'in-
kösti után leglátogatottabb a Mária-napi, vagyis 
a szeptember líí-iki szokott lenni. Ii napon ke-
resi fel  a távolból is leginkább eme kegyhelyei 
az örmény katholikus hivők sokasága, mint Má-
riának igaz tisztelői. Minthogy pedig a szokásos 
Sarlós-boldogasszonynapi aseenzio a mult vasár-
nap tartott Mária-napi búcsúra lett elhalasztva, 
még az eddiginél is sokkal számosabb látogatója 
volt a búcsúnak, annyira, hogy a tágas nagy-
templomba még negyedrésze sem fért  he a bu-
L'siisuknak. Az alkalmi szent beszédet Kovács 
Mihály csiesói plébános tartotta az ő szép cs ér-
telmes hangján, a mely formai  szépségekben és 
mély igazságokban is gazdag és megható volt. 
Az isteni-tiszteletet főtisztelendő  Murányi Kálmán 
felcsik-keriileti  íőesperes végezte nagy segéd-
lettel, s ó avatta lie a Mária-társnság tagjai közé 

!ö ifjút,  kik fogadalmat  kívántak tenni a Mária 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madófalvi  emlékalap 

j avá ra . A nevezett czélra Csanádvármegye alis-
pánja 2 frt  46 kr, Karda Uihály székelyház fel 
ügyelő 1023. gyűjtői ven 6 frt  5 kr, Békéávárme-
gye alispánjától 7 frt  65 kr, Sopronvármegye alis-
pánja 2 frt  96 kr, az 1048. sz. gyüjtőiven dr. Gál 
Sándor 2 írt, Elekes Bálint 1 frt,  dr. Fay Andor 
â frt,  Esztergom szab. kir. város tanácsa 3 frt  6 
kr, Csongrádvármegye alispánjától a 967. sz. gyüj-
tőiven 90 kr, Sánta János 902. sz. gyüjtőivén: 
Sánta János 1 frt,  Salló István 16 kr, Merza Já-
nos asztalos 26 kr. 
Jelen számookbao ki van matatva 29 frt  76 kr. 
Az eddigi gyűjtés . . 3242 frt  12 kr, 

Főösszeg: 3271 frt  87 kr. 
Azaz: H4romezerkét«zázhetvenefly  forint  87 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Eskttvő. Székelykereszturi H u s z á r 
Z o l t á n tanáijelölt folyó  hó 12-én tartotta es-

iránti különös tisztelet és ragaszkodásnak lel-
kükben való ébrentartására. 

— Bucsu, tánczestély Gyergyószentmik-
lóson. A körünkben időzött tanuló ifjúság  a hely-
beli fiatalság  nehdiiy ujabb tagjával egyesülve, ki-
tűnően sikerült bncsu-tánczestélyt rendezett mult 
hó 29-én. Ez elite-bál jellegével biró mulatság 
ledves benyomást gyakorolt az összes jelenvol-
takra, mert nemcsak fesztelen  jókedv, hanem ta-
pintatos rendezés is volt tapasztalható. A meg-
ji lent közönség számos részvétele legélénkebb bi-
zony itéka volt azon meleg rokonszenvnek, mely-
lyel ez a mulatság és a rendezőség iránt visel-
tetett. A négyeseket 24 pár tánczolta. Felülfizettek: 
Orel Dezső, Lázár Viktor, Lázár Jenő, Abos 
József  és Giacomuzzi Baptist 1—1 koronát, Merza 
Vilmos, Kopacz Lukács és Lázár P. Gerő 2-=2 
koronát; kiknek a jótékony czél érdekében leg-
hálásabb köszönetét nyilvánítja a rendezőség. 

— Tüz a kiállításban. A kiállítási falut 
13-án este komoly aggodalom fenyegette.  Fél 11 
óra tájban kigyulladt a templom bazárábau levő. 
Izabella fóherczegnö  védnöksége alatt álló kézi-
munka-egyesület bazárja, s a tüz a háziipar-
bazárba is átcsapott. A kitűnően szervezett kiál-
lítási tűzoltóság azonnal megjelent és egyszerre 
elfojtották  a tüzet, a mely csupáu jelentéktelen 
kárt okozott, 

— Az u j ötkoronások. A pénzügymi-
nisztérium uj ötkoronás ezüst tallérokat bocsájt 
forgalomba.  Az uj tallér nagyságára vonatkozólag 
szintén megtörtént már a megállapodás. Az uj 
ötkoronás tallérok nem lesznek sokkal nagyobbak 
az ezüst egyforintosoknál.  Az uj pénz metszési 
munkálatain most dolgoznak. 

- Százezer forint  egy lóért . Tokio, 
a Matschlesz-szövetség szenzácziós versenylova 
szombaton, d. u. 5 órakor került Bécsben a 
Freudenauban árverésre. Az érdekes arveresnek 
igen sok nézóje akadt, a kik közül az első ajan-
latot Wahrmann Richárd tette, 75,000 forinttal. 
A rendkívüli árverés végre is azzal végzodott, 
hogy Tokio 100,000 forinton  Péchy Andor tulaj-
donába ment át. 
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— Versenytárgyalás. A csíkszeredai m. 
kir. 4-ik honvéd-zászlóalj legénysége részére az 
1897. évben szükséges kenyéradagok biztosítása 
ezéljából ez évi október hó 10-én d. e. 9 órakor 
versenytárgyalás fog  tartatni, s az erre vonat-
kozó feltételek  a zászlóalj kezelótiszti irodájában 
be tekinthetők, valamint azon feltételek  is, melyek 
az erdélyi közös állomásokon elhelyezett csa-
patok 1897. évi kenyér- és zabszükségletének 
biztosítására vonatkoznak. 

— Hirtelen és véletlen halálesetek. 
Benedek Dénes csikszentkirályi birtokos szolgája 
Kolumbán József,  augusztus 30-án testvérével 4 
lovat vezettek az Olt vizébe füröszteni.  Odaér-
kezvén, mindkettő felült  egyik-egyik lóra, s 
előbbi az általa hajtott lovakat oly mélyedésbe 
terelte, miból azoknak fülei  is alig látszottak ki. 
F. közben Kolumbán Józsefet  az ár a ló hátáról 
lesodorván, mielőtt segíteni lehetett volna rajta, 
a vizbe fult.  — Csekefalvi  Lukács Jáuos molnár 
folyó  hó ő-én a Gábosi Ignáczné temetése után 
iidott torban túlságos mérvű szeszes italt szedvén 
magába, hazamenetele után ágyába lefekUdt,  s 
alig pár óra alatt meghalt. — Gyergyóalfalvi 
Barabás Perencz 14 éves cseléd gazdája, Mada-
rász György s ennek Antal nevü "fiával  a me-
zőre gabonáért mentek. Útközben a két utóbbi a 
szekeret elhagyván, elóre siettek, hogy a Maros-
folyóhan  megfürödjenek.  Midőn Madarász a Ma-
roson átment, a fiuk  még fürödtek,  de alig né-
hány perez alatt jajveszéklést hallván, a fürdó-
zökhüz visszatért, de már akkor cselédjét vizbe 
fúlva  és meghalva találta. 

— Megszökött körjegyző. A könnyel-
műség és az élvhajhászatból származó bűnös ma-
nipuláczióknak egész sorozata derülvén ki Lázár 
Dénes karczfalvi  körjegyzővel szemben, az illeté-
kes szolgabiróság rögtön megindította állásátólí 
felfüggesztés  mellett ellene a fegyelmi  vizsgálatot; 
azonban érezvén a jó madár felelősségének  súlyát 
és tetteinek szigorú következményeit, minden liir 
nélkül állását oda hagyva, megszökött. Ezen té-
nye nemcsak a kör községeire nézve maradt ká-
ros befolyással,  melyekben rablógazdálkodást és 
sikkasztásokat követett el, hanem szomorú követ-
kezményeket okozott számos barátjának és kollé-
gájának, kik őt jótállásukkal igen jelentékeny ösz-
szegre rugó pénzkülcsönök fölvételére  és elveré-
sére segítették s most már obiigóba kerültek. 

— Életmentés. Ditróból írják, hogy folyó 
hó 6-ikán a délutáni órákban izgalmas jelenet ját-
szódott le a Ditrópatak torkolatánál, s hogy az 
egy fiatal  ember életébe nem került, az Gaál Mik-
lós községi tanító érdeme, ki Keresztes János 
gy.-ditrói lakos kocsisát, a legnagyobb erömegfe 
szitéssel ép abban a pillanatban ragadta ki egy 
2 - 3 öles örvényből, midőn már végkép elmei ü-
rendő volt. A legény gazdája parancsára annak 
két lovát usztatgalta a Marosban, midőn egyszerre 
lovas és lovak teljesen elmerültek egy mély ör-
vényben, honnan utóbbiaknak csak hosszas vergő-
dés után sikerült partra jutnioa, míg a legény 
úszni nem tudván, tehetetlenül, kétségbeesetteu 
vergődött a vízben, míg ereje teljesen kimerült s 
igy a biztos halálnak níz<tt elébe. Kkkor Guál 
Miklós, ki körülbelül 100 lépés távolságban für-
dött, észre vette a veszélyt és segítségére sietett 
a legénynek. Az ulolsó perczben sikerült megra-
gadnia s egész ereje megfeszítésével  partra úszott 
a félig  eszméletlen legénnyel. 

— Szerkesztői üzenet. A. M.  urnák Ká 
szon-Ujfalu.  Beküldött közleményét olvashatlanság 
miatt lapunkban nem közölhettük, de különben is 
a jelzett törvényelleni kihágások hatósági elbírálás 
alá tartozván, egyes konkrét esetekben orvoslás 
csakis az uton szerezhető. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
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GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 539-1896. vb. 

Árverési hirdetmény. 
e, 109 "'i'« b l ' ? S , á g L V é g r e l l a i t ó 1 8 8 1 - é*i LX. t. cz. 102. s-a értelmében ezennel közhírré leszi 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 189G. évi 

6376 p. számú végzése következtében Ilyés István 
javára Matits K. Szilárd ellen 433 frt  88 kr s jár. 
erejéig 1996. évi julius hó 22-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 1323 frt 
40 krra becsült bútorok és ezüst evőeszközök, 
ezüst gyertyatartók, borok stbból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a szeredai kir. jbiróság 
3233/1896. sz. végzése folytán  433 frt  88 kr tő-
kekövetelés, ennek 1895. évi május hó 26. napjá-
tól járó 6°/, kamatai és eddig összesen 80 frt 
krban bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Csik-Gyimesbükkön leendő eszközlésére 1896. évi 
szeptember hó 26. napjának délelőtt 10 órája ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alul is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bi-
óság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-

tól számíttatik. 
Kelt Csik-Szeredán, 1895. évi szeptember hó 

12-ik napján. 
Szőllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentimrei plebénia lakon épí-

tendő kőgabonás, melyhez a község követ, 
fövenye!,  fát  és az alap ásására napszámost 
ád, f.  évi szeptember 20-án d. u. 2 
Órakor a község házánál árlejtés utján vál-
lalkozónak kiadatik; kikiáltási ár 350 frt, 
melynek 10°/o-ja óvadékul leteendő. 

A feltételek  a községháznál hivatalos 
órákban betekinthetők. 

Csik-Szentimre, 1896. szept. 13. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint a 
legjobb minőségűnek bizonyult br&SSÓi 
portland czement gyári raktárun-
kat Gyergyó részére kizárólagosan 

K E B E § Z T E 8 G E R Ó 
czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 ki. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 
3—10 Tisztelettel 

Braas61 portland-czement gyár 
Asgelle, Hock, Kugler és Paul Brassó. 

Ifj.  László Domokos, 
körjegyző. 

Sándor Gergely, 
bíró. 

Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3' W», házakra 4 és 
lli°Io,  másnemű ingatlanokra 5"/'<> mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönök, convertálásnknál lx'-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 
Erdőkihasználások, birtok-

parczellázások átvétele. Bir-
tokok, szövetkezeteknek hosz-
szú lefizetési  tartamra el-
adatnak. 7-8 

Magyar Lloyd " S i f f i ? * 
Budapest, Király-utcza 70. sz. 
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Tudomására hozom a helybeli- és vidéki m. t. közönségnek, hogy Csik-
Szeredában, CsUtörtök-utcza 141. sz. a. (saját h't/nmban) a modern kor 
minden igényeinek megfelelő  és elegánsan berendezett 
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1 

férfi  szabó-üzletet g 
nyitottam. 

így azon kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily kényes ízlését 
a m. t. közönségnek gyorsan és pontosan teljesíthetem. 

Az eddig — ily rövid idő alatt is — irántam tanúsított szíves párt-
fogásukat  azáltal hálálom meg, hogy b. rendelményeiknek mindenkor a leg-
készségesebben fogok  eleget tenni ezután is. 

Magamat a m. t. közönség szives pártfogásába  ajánlva, vagyok 

2—3 kiváló tisztelettel: Dóczy János, 
férfi  szabó. 
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Nyomatott Csík szeredában 1896. laptalajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




