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Közéletünk. 
E bő redőzetil kérdésről elmélkedni kí-

vánván, önkénytelenül egy vidéki ujságiró-
társam jut eszembe, ki Aradon szolgálván a 
nyilvánosságot, lapjában állandó rovatot nyi-
tett e czimen: Aradi élet. Az „aradi életu-be 
azlán ilyen czikkek is kerültek : „A pol-
gármesterné halála." 

Okvetelien ez a humoros ellentét jut 
cszembo, midőn a közéletről akarok irni, a 
mi — nincs. Vagy közélet az. a hogy ná-
lunk, a Hánffy  miniszterelnök kulináris szál-
lóigéje szerint a közügyeket „kezelik" ? A 
község, a társadalom, az egyházi közdolgok 
intézésénél nem eléggé méltányolható kitar-
tással egy-két ember >esz részt, a többi pe-
dig távollétével tüntet. 

Szeretnők sorra venni intézményeinket, 
hogy szembetűnjék azok meddősége, elzsib-
badása, vagy decomponálása. 

Szemben azzal, hogy a magyar közép-
osztály az Önkormányzat jogaiba minden 
vonalon behelyezkedik, azt látjuk, hogy a 
közügyek intézésébe egyenes rrányban nő 
meg az indolencia, vagy keleti fatalizmus. 

Nem helyi tünet, hanem országos ve-
szedelem, hogy közéletünk pangása a leg-
magasztosabb institucziónkat beposványositja. 

Mindaz, a minek eleven közérdeklődés-
ből kellene láplálkoznia, slagnál vagy sem-
mivé ztllik, mert nem törődik vele senki. 

Valóban paradoxon nélkül, olyan a 
mi közéletünk, hogy inkább halott, sem-
mint élő. 

Miért ? 
Jgen sok oka-foka  van ennek : egyik 

legnagyobb, hogy társadalmunk szeparatisz-
tikus s még a legkisebb -helyen is a hason-
czélu fillantrapinisztikus  egyesületek, társa-

dalmi kasztok szerint szerveszkednek. Az 
egymástól elzárkózás, vidéki érzékenység, 
avagy a gyűlölködés botor vetélkedése te-
remti meg a voltaképpen azonos feladatú,  a 
viii bus unitis elve alapján nagy, feladatokra 
képes egyesületeket. 

Anyagi erő nélkül aztán az egyesületi 
élet megzsibbad, ha még a magyar társa-
dalomnak nem is lenne olyan szalmaláng-
szertt felgerjedése,  a milyen van. Ez a fel-
gerjedés teremt és temet egyesületeket Ha 
a kitartás is olyan nemzeti erő, mint a gyors 
lelkesedés valamely szép eszme iránt, akkor 
egy nemzetnek sem lenne tettre-készebb tár-
sadalma ! Istenem, mi lenne akkor a nem-
zetből ! 

Közéletünk pangásának másik íőoka az 
életnek túlságosan kifejlesztett  igényei. In-
teranna silent Musae, pedig mi állandóan 
háborút folytatunk,  a kenyérszerzés harczát 
vivjuk. Nálunk nem ugy, mint a demokrá-
cziai vívmányaitól régebben megáldott or-
szágokban, az öröklött vagyon kevés, a mun-
kásosztály java része kenyérért izzad. A 
munka aiellett a mi túltengő közéletünket 
szolgálni sem idő, sem lelkesedés nincs. Más 
országokban is a „Verein"-ok legtörzsökö-
sebb tagjai 8 fentartói  a tőke kamataiból 
élő nyárspolgár, ezekből a specziesekből pe-
dig nálunk a legkevesebb súlyt adhatna 
közéleti munkásságunknak az arisztokráczia, 
de mi lenne akkor Tokioval ? Ne kívánjunk 
lehetetlenséget. Pang1 közéletünk, mert a ma-
gyar társadalomban a kötelességérzet nincs 
jól kifejlődve.  Az a köteles-égérzet, a mely 
kitartóan munkára sarkalná mindazokat, a 
kik megbízatást vállalnak a közmunkára. 

Mert nobille officziumokat  elfogadni  de-
rék dolog, de annak lelkiismeretcsen meg is 

felelni  még is derekabb és mig ezt a kö. 
telességérzetet ki nem fejlesztik,  addig hiába 
lamentálunk ini. 

Végre a pangást előidézik a stréberek. 
A feltűnés,  a szertelen kapaszkodás nem va-
laniif^pflretes  látvány. 

Miképpen segíthetünk közéletünk fel-
frissítésén  ? 

Együttes jó elhatározással. 
Annyi egyesületet tartsunk fel,  a meny-

nyit felvirágoztatni  bírunk. Az erőtlen tár-
sadalmat. a sokféle  egyesület nem erőssé, de 
erőtlenebbé teszi, mert a minden vonalon 
mutatkozó balsiker annak tanulságát nyújtja, 
hogy nem terem mi tőlünk nagy munka. 

A l a k í t s u n k s z ö v e t k e z e t e k e t ! 
A rendszertelen haladás, a nagy államiság 

és az oktalan divat eszméjének való meghódolás 
magasra csigázták az emberek igényeit s ezen 
igények kielégítésével járó különféle  kiadásokat, 
lízek némelyikénél józan mérséklettel lehet meg-
takarításokat eszközölni. De vannak olyan kiadá-
sok, melyek elöl alig lehet kitérni, s melyek fe-
dezéséről okszerű módon hasznosnak bizonyult 
intézmények beszállításával forrásokról  kell gon-
goskodni. 

Azon magas gyámkodások mellett, melyeket 
majd az állam, majd a megyék szokták a társa-
dalom egyes osztályainak nyújtani, a fóldmivelö 
osztály, a kis gazdák azok, melyek legkevésbé 
érzik ama gyámkodások'jótékony hatásait. A fóld-
mivelö osztály, a mezőgazda az ország összes la-
kosságából az egyedül, a kinek ezen osztály el-
hagyatottsága, rendezetlensége folytán  személyes 
hitele nincsen. Ezen osztály az, mely a nyere-
ségre alapított pénzintézetek, főleg  pedig egyes 
nemtelen uzsorások lelketlen zsarolásának és tel-
ítetlen kapzsiságának van odadobva és kiszolgál-
tatva. 

A mily szégyenletes, ép oly igazságtalan és 
meggyalázó ezen állapot akkor, midőn az annyi 
váltságnak és erélynek kitett mezőgazdák képe-
zik a nemzet fenntartó  osztályt. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Tudományos holmi. 

Mohamed és a hegy. - Ki találta föl  a sakkot. -
A találmányok és a véletlenség. 

Tóth Béla, mint már annyiszor, újra hálára 
kötelezte a müveit magyar olvasóközönséget. Az 
Athaeneum adta ki .Mendemondák" kötetét, mely-
ben egész sereg, a köztudatban téves és szerte 
használt fogalmat  és eseményt teljes világításában 
mutat be. Ebból a valóban értékes és érdekes kö-
tetből ismertetjük az alábbiakat: 

A Nyugatnak ngyszólván minden nemzete 
élezel a gazdátlan Bzálló igével: .Ha a hegy nem 
megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez.* 
Egy homályos eredetű mende monda szerint ugyanis 
Mohamed ráparancsolt volna egy hegyre, hogy a 
prófétaságának  bizonyságául közeledjék feléje,  de 
mikor a hegy csak nem mozdult, Mohamed ment 
hozzá. Nyugati tudósok szerint a próféta  azzal fe-
nyegette ellenségeit, hogy ha megmaradnak hitet-
lenségükben, a hegyek ki fognak  mozdulni a he-
lyökből, mikor aztán ez a jóslat nem teljesedett be, 
a hitetlenek nagyot nevettek Mohameden és ebből 
keletkezett a keresztény tudomány. A Korán 20-ik 
szurájáuak több verséből az látszik, hogy Mohamed 
csakugyan a hegyek kimozdulásával fenyegetődzött 
egy elveszett jelenésében, melyet aztán később 
visszavont 

A mit Phiniusz az üveg véletlen feltalálásáról 
mond, az véges-végig mende-mouda. Ez igen isme-
retes mese szerint Szíria partján, a Karmel-hegy 
lábánál, a hol a Bolus-folyó  a tengerbe szakad, 
hajdan egy salétrom-szállító hajó feneklett  meg. A 
hajósuk főzni  akartak, de nem volt kő, a miből 
tűzhelyet lehessen csinálni, hát nagy salótromdara' 
boknt raktak a fazék  alá. Mikor a salétrom meg-
tüzesedett és elegyült a tenger fövényével,  tiszta, 
átlátszó test keletkezett az üveg. Bizonyos igaz, 
hogy a salétrom és a fövény  keverékéből előáll-
hatna valami üvegszerü test, ha e keveréket igen 
magas hőfok  mellett hevítenék; de a nyilt tűzhely 
lángja mellett nem olvadhat össze semmi szín alatt. 
Ha az üveg feltalálása  ettől a véletlenségtől függ 
vala; mai uapig sem ismeri a világ ezt a vív-
mányt. 

A mai szkeptikus világban a találmányok tör-
ténetírói szinte végképp kiakarják küszöbölni a 
nagy vívmányok históriájából a véletlenséget. Pedig 
hiába I Ennek a vak és buta dolognak mégis része 
van a legtöbb találmány keletkezésében. Bell mon-
dotta : Én most kiakarom találni a telefont,  mert 
az 6 találmánya nem egyéb: az elektro-mágnes-
ségnek alkalmazásánál. De Orested nem mondhatta: 
Én most fölakarom  fedezni  az elektro-magnességet, 
mert a természet rendje és erejének létezéséről fo 
galma sem volt Puszta véletlen mutatta meg neki, 
hogy az olektromoiaág a mágnei-tllre hat. Éa ml 

ebben a szégyenleni való ? A véletlenség kicsiny-
lésére, a nagynak nagyításában való gyönyörködés 
viszi az embert. Szinte csoda, hogy még nem akadt 
író, a ki nzt állítsa, hogy Kolombusz e szavakkal 
indult el Pálosból: .Megyek Amerikába." A halha-
tatlan genuai bizony nem tudta, hogy ő uj világ-
részt fog  felfedezni,  sőt egész életében azt hitte, 
hogy ő csak Ázsiának egy ismeretlen részébe jutott. 

Mi okunk volna kételkedui beune, hogy Archi-
medes, fürdőjébe  szállva, fedezte  fel  a törvényt, 
mely szerint akármily folyadékba  mártott test any-
nyit veszít súlyából, mint a inonnyit nyom a he-
lyéből kiszorított folyadék. 

Ezt a törvényt elvégre is nem lehet bebizo-
nyítani kísérlet nélkül. 

A gőzgép feltalálóinak  miért ne adhatott volna 
ötletet a fazék  fedelét  emelgető pára? 

Kétségtelen, hogy a melegített levegővel töl-
tött léggömb első gondolata akkor támadt a Mon-
golfier-tostvérekben,  mikor egyszer Annonayi pa-
piros-malmuk mellett hulladékokat égettek el, s 
egy pnpir-zacskó felpuffadva,  szállt fol  a lángok 
közül. 

Stefán  Kálmán csáktornyai feltalálóról  janu-
árban a budapesti sajtó, mint uj feltalálóról  emlé-
kezett meg, kár, hogy ót a Mongolfler-testvérek 
előbb megelőzték. 

Böttger, a paróka lisztezésére való Tőidben 
lelte meg a porczellán-földet;  mikor aranyat kuta-
tott benne. 
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Avagy mi az oka, hogy egyes szívtelen pénz-
tözsérek, mint a piocza tele szívták magukat, a 
kcziikön megforduló  különféle  idegen pénzeken 
nyomorú szolgalelkQ jobbágyaikká alacsonyítottak 
le sok váltságos helyzetbe sodort kisgazdát, ki egy 
nivid időre nyújtott pár forint  kölcsönért, kihágásos 
esetben egy szegénységi vagy más bizonyítványért 
kénytelen Istenét, lelkét, becsületét, független-
ségét, polgári jogait, szólás-szabadságát, szóval 
ouész szánandó lényét ama embertelen hitelező-
nek áruba bocsátani, eladni, rendelkezés alá bo-
csátani. 

S cz csak egy halvány kép a váltságba so-
dort kisgazda modern állapotáról. Oly szomorú 
állapot ez, melyet szó nélkül eltűrni s melynek 
orvoslásához módokról nem gondolkozni: lehe-
tetlenség. 

Azért nem tudjuk eléggé ajánlani a községi 
hitelszövetkezetek intézményének eszméjét és en-
nek minden községében leendő megalapítását. 

Ezen intézmény van megbízható kezekben 
letéve, hivatva arra, hogy e nagyon megterhelt, 
il>> más részről egyes könnyelműbb és túlkölte-
kezni szerető emberek erkölcsi és anyagi exísz-
ti'iic/iáját a lelketlen és kapzsi hitelezők, kény-
tii'iiságra s zsarnokságra vágyók túlkapásaival 
szemben megvédje, mérsékelje és biztosítsa. Mert 
éh tivvaló eszme van abban kifejezve,  hogy a 
hitelszövetkezet az uzsorások körmei által meg-
tépett egyes szegény emberek ügyeit maga ren-
dezi s veszi oltalmába. 

De a fentebbiekben  érintett hitelszövetkeze-
tek mellett a kisgazdák életére szintén megbe-
csUlhetlen jótéteményt biztosítana a gabnaraktár-
szüvetkezetek intézménye. A lelke sir az ember-
nek, midőn aratás és cséplés után a szegény 
föMmiveló  embemek minden fizetni  való az őszi 
időre maradván hátra, kénytelen a végrehajtók ki-
kerülése végett, a zsidó gabona-kereskedők által 
mesterségesen lenyomott alacsony, vagy potom 
áron elvesztegetni maga és gyermekei szájából 
kenyérnek valóját, hogy aztán tavaszszal, mikor 
legdrágább, mást vegyen helyébe. Bizony szo-
niui'it állapot, hogy a szegény füldmiveló  izzad, 
tVii'iul, drága napszámot fizetve  terményeért s az-
tán más teszi zsebre a hasznot utána. Tudjuk, 
hoíry méltó a munkás az ó bérére, de ám akkor 
kellene, hogy a földinivelő  maga ve&yu el a cse-
kély bért munkája, terménye után, ne pedig egy 
liMi'iiiiiriik s negyedik. 

Igen, meg kellene védenllnk a füldmiveló 
néposztályt a közvetítő kereskedelem emésztő 
uzsorája ellen. Hogyan ? Alakítsunk községenkint 
vajsy több községben együtt véve „gabonaraktár-
sziivetkezeteket." E szövetkezeteknek czélju lenne, 
hogy a kisgazda gabonáját aratás utáu ne vi-
»vc a piaezra és ne vesztegesse el mestersége-
sen lenyomott potom áron, hanein a pénzszuk-

A foszfor  felfedezését  is, alkimista fölfede-
zésnek köszönhetjük. 

A fotográfia  ugy keletkezelt, hogy Niepce a 
réxkurczolásnak vnlnmi uj módját keresto camera-
olist'iiriiba tett kátrányos-lemezekkul. 

Az ériatkezéses elektromosság megismerését 
(.inlvani az ó híres béka-ezombjainak köszönheti. 

Miért volna lehetetlenség, hogy a messzelátó 
akként keletkezett, hogy egy hollandiai pápasaen* 
csináló, Lipperstey, kis Ka két iivoglencsével játszva, 
egyszerre felkiáltott: 

- „Nini, édes apám, lejött a toronyról a 
kukás!" mert a lencséket véletlenül kelló távol-
ságban tartva, a toiony csucsára nésutt rajtok, s 
igi-n közeinek látta. 

Xőbel véletlenül keverte a SÍI lét romot a gliczo-
rinnel, s az igy kelotkozett robbanó szer mindjárt 
le is szakitotta egynehány ujját. 

• 

Ki. nem hallotta azt a bohó nuokdótát, hogy 
a pisai torony azért forde,  uiert púpos építőmestere 
készakarva csinálta görbére: megakarta vele örö-
kíteni'fól&zegségét. 

lizt a híres tornyot 1174-ben kezdte építeni 
pisili lioiiiiano bo. Kihajlása (4-3Itt méter) nem 
sriínisKiindúkos. A tnlnj süppedt meg az óriás épület 
nlatt, mikor a negyedik emeletet rakták rá. Ezt 
egykori följegyzések  is említik, nem is szólva arról, 
hogy a sok vaspánt és kapocs, alkalmazása mind a 
nem várt balesetekre vall. 

séglet szerint pótom áron, hanem a pénzazükség-
let szerint elvinne a raktárba 9 ott gabonájára a 
beszállított mennyiség arányában — kamat nél-
kül előleget kapna; a végelszámolás pedig ak-
kor történnék, mikor a szövetkezet a körülmé-
nyekhez képest a lehető legmagasabb áron ér-
tékesiti a gabonát. Már ezután a vasúti közleke-
dés és a szövetkezeteknek összeköttetései is 
hozzájárulnának az eszme könnyebb megtestesi-
téséhez. Jaj 1 igy a szövetkezetek hiányában most 
a késő őszszel, télen vagy tavaszszal a földmive-
lóre nézve hiába emelkedik fel  a gabona ára, 
mert ekkor már nem lesz, mit a piaezra vigyen, 
hanem inkább ekkor már földje  vagy igavonó ál-
latja, vagy uj kölcsön árán is mást kell venni a 
most elvesztegetett gabona helyett. 

No hát mint a hitelszövetkezetekkel, 
ugy a gabona raktár-szövetkezetek beállításán 
val is lehetne a közszükségleteken segíteni, csak-
hogy a nép is ismerné meg már egyszer azokat, 
kik az ő igazi jótévői 8 testtel-lélekkel — mint 
zsoldos had, vagy nyomora leigázott jobbágyság 
ne szolgálná azon telhetetlen kapzsi lelkeket, kik-
nek évek hosszú során nem volt egyéb czéljok 
éa törekvésök, mint ámítani, zsarolni, csalétkeket 
vetve időnként szájukba, kiszipolyozni éieiüket, 
vérüket, magukat tele szívni vagyonnal és ural-
kodni felettük.  Hozzunk-e fel  példákat? Megne-
vezzük-e neveken a népámitókat? Ne! Legyen 
elég ennyi ez alkalommal.*) Vitos  M. 

AB • r a i á x c j ' B l é R l k é p v i s e l ő t v á -
I m s t ó k S s a z e i r á s a . 

A törvényhatóság központi választmánya a 
folyó  hó 15-én tartott ülésében fejezte  be az or-
szággyűlési képviselőtválasztók 1897. évi névjegy-
zékének összeállítását. Az összeírás ellen 217 
egyén adott be felszólamlást,  kik különböző okok-
ból a névjegyzékbe való felvételüket  kérték. A 
A választmány a felszólamlásokat  bírálat alá vé-
vén, a névjegyzékbe utólagosan felvenni  hatá-
rozza a következőket: 

a) a csíkszeredai választó-kerületben: sze-
redíú Dávid Eleket, de'.nei Kánya Józsefet,  László 
Lajost, Benó Denést, Zöld Antalt, Kovács Gyár-
fást,  Kánya Imrét, Zöld Lászlót, taploczai Péter 
Ignáczot, várdotfalvi  Csiszér Albertot, 

b) a karczfalvi  választó-kerületben: szent-
domokosi Sárosi Mártont, Márton Andrást, 

c) a gy.-ezentmiklósi választó-kerületben: 
szárhegyi Both Ferenczet, alfolvi  Vójt Perencz 
gyógyszerészt és borszéki Deák Jánost. 

A szentmártoni választókerületből egyetlen 
felszólamlás  Bem adatott be, s igy a 217 felszó-
lamlás közül figyelembe  vétetett 15, elutasittatott 
202. Felebbezók nagyobb része indokul azt hoz-
ván fel,  hogy az 1872. évi összeíráskor már 20 
évesek voltok, s bárha azóta a névjegyzékbe ne-
vük elő nem fordult,  de felvételük  a törvény 
alapján jogosult; azonban a választmány a sem-
mivel sem igazolt kérvényeket az 1874. évi XXXIII. 
t.-cz. 2. §-sa értelmében elutasítani volt kénytelen. 

Ezekhez képest van a csikszentmártoni vá-
lasztókerületben 1774, a szeredai kerületben 1821, 
a karczfalvi  kerületben 2499 és a gy.-szentmik-
lósi kerületben 2G25 választó; tehát az összes 
jogosult választók száma tesz a megye területén 
8719-et. Ezt összehasonlítva a folyó  évi névjegy-
zékbe beirt választók számával, egy év alatt fo-
gyott a választók száma 226-tal. Minthogy pedig 
a visszautasított felszólamlások  benyújtói e hó 
végéig a kúriához felebbezésöel  élhetnek, az ezen 
forum  által esetleg hozandó határozatok fogják 
még az elől jelzett számot végleg megállapítani; 
a mi azonban lényeges befolyást  nem fog  gya-
korolni a szára csökkenésére nézve. 

*) Igen nagy szolgálatot tenne czikkiró a köz-
érdeknek, ha az ajánlott raktár-szövetkezetekról egy 
a helyi viszonyoknak megfelelő  tervezetet éa költ-
ségvetést dolgozna ki, melynek alapján — azt 
megvitatva, — kezdeményezni lehessen. A raktár-
szövetkezetek eszméje ma már nem uj, sót vannak 
is ilyen intézmények az ország különbőzé vidékein. 
Hanem hogy azok náluuk megvalósíthatók legyenek, 
ahhoz elsóeorban a mi vidékünk igényeinek meg-
felelő  azetvezet módját kell kitalálni. A mai gya-
korlati világban csak ugy adhatunk életet valamely 
intézménynek, ha aszal a közönséget már jóelőre 
— töviről-hegyire — megismertetjük. Általánosság-
van tartott buzdításoknak ma már kevés kilátásuk 
bau a sikerre. S z e r k. 

K V L Ö R V É L É R . 
— Főispáni látogatás. Főispán ur őméltó-

sága, ki a megye tanügye iránt kiválóan érdeklődik, 
a gyergyói részben tartott hivatalos körútja alkal-
mával f.  hó 10-én látogatásával tüntetette ki a 
gyergyószentmiklósi újonnan épült polgári iskolát, 
mely megnyerte tetszését, s mint kifejezte,  a leg-
messzebb inenő kívánalmaknak is megfelel.  Az is-
kola népessége meg éppen meglepte, a létszámot 
60 körül gondolta, s mikor látta, hogy az 102-őt 
tesz ki, örömét fejezte  ki a fokozatos  haladás fö-
lött. Szóba jött az is. hogy Gyergyóban a szom-
szédos három nagyobb községben az egyforma 
irányú felsőbb  iskolák mellett az oktatás egyoldalú. 
A főispán  ur megjegyezte erre, hogy a közel jö-
vőben ezen irányban változtatás várható, k három 
felsőbb  iskola közül egyik gymnasiummá lesz, még 
pedig vagy a azeutiuiklósi, vagy a ditrói; egyiknek 
polg. iskolának kell maradnia; az alfalvit  pedig 
ipari szakiskolává kell átalakítani. A főispán  ur 
ezen szavaiból nemcsak jóakarat, hanem valőaágoa 
tanügyi bölcsesség sugárzik ki. Azt hisszük a gyer-
gyószentmiklósi polgári iskola emelkedik gymnasi-
ummá, ez a község anyagi- és szellemi középpontja 
tiyergyónak, s egy középiskola csakis itt találhat 
biztos jövőt. 

— Kinevezés. G e n c s y Z o l t á n Zom-
borból Gyergyó-Szent-Miklósra. a járásbírósághoz 
aljegyzőnek neveztetett ki. Öt nemcsak, mint « 
község szülöttét, hanem mint derék, rokonszenves 
fiatal  embert a szentmiklóaiak örömmel fogadták. 

— Eljegyzés. Csík-Várdotfalvi  K ö l l ő 
I s t v á n kir. adótiszt a napokban váltott jegyet 
T. Nagy I l o n a kisasszonynyal, T. Nagy Imre 
tanár kedves leányával. — Őszinte szerencse kivá-
natunkat fűzzükefrigyhez!  —Veress Ala jos 
csikszépvizi m. kir. pénzügyőri szemlész közelebbről 
tartotta eljegyzését csíkszeredai özv. Müller Gus -
távné leányával: |K ni i 1 i á v al. — Fogadják aze-
rencsekívánatunkat! 

— Állandó választmányi gyűlés. A 
megyei törvényhatósági bízottság állandó vá-
lasztmánya folyó  hó 30-án tartja meg a megye-
ház tanácskozási kistermében ülését az őszi 
rendes közgyűlés tárgyainak előkészítése végett, 
melyen az augusztusi közgyűlés után beérkezett 
ügyeken kívül a községek 1897. évi költségelő-
irányzatitinak megállapítása kell hogy elintézést 
nyerjen. 

— A kir. tanfelügyelő  látogatása. Me-
gyénk kir. tanfelügyelője  a inult héten a gyergyói 
részben tett hivatalos körutat, megvizsgálva külö-
nösebben a ditrói- és gyergyószentmiklósi polgári 
iskolákat. Az előbbinél a beiratkozások most vannak 
folyamatban,  az utóbbiban már befejeződtek,  s a 
rendes tanítás 0-én megkezdődött. Az idén a közbe-
eső vásár- és ünnepnap, továbbá az uj iskolaépütet 
berendezése miatt a szokottnál pár nappal később. 
A tapasztalt rend, s a növendékek létszáma felett» 
mely a lOrt-at fölülhaladja,  örömét fejezi  ki. As 14] 
épületet tüzetesen megvizsgálta, s erről is dicsé-
róleg nyilatkozott, s a tantestület tagjait kitartó 
munkára buzditotta, hogy az oktatás legyen méltó 
a szép épülethez. 

— Változás a lelkesei karban. Lőn-
hart Ferencz erdélyi püspök a közelebbi rendel-
kezésével Lőrinczy Sándor csikszentléleki lel-
készt Kapnikbányára helyezte át, a megürült 
szentléleki lelkészi állásra pedig csikszentmiklósi 
Csató Ferencz ditrói segédlelkészt nevezte ki, 
végül Török Ferencz csikszentmártoni segéd-
lelkészt Csik-Szeredába és Fuchs Gusztávot dit-
rói segédlelkészszé nevezte ki. 

— Halálozás, ösv. Kreybig Károlyné, Kő-
váry László csikBzeredai m. kir. erdómester édes 
anyja f.  hó 10-én, Caik-Szeredában, 80 éves ko-
rában elhalálozott. A köztiszteletben álló úrnőt 8 
gyermeke, 2 menye, 1 veje éa 12 unokája éa déd-
unokája siraţja. Temetése az ev. ref.  egyház szer-
tartása szerint fia:  Kóváry László lakásáról folyó 
hó 20-án történt meg nagy részvét mellett. 

— Jótékony eső. Három hónapi folytonos 
szárazság után végre valahára az időjárásban • 
változás állott be. Tegnapelőtt este az ég be-
borult és heves vihar után megeredt az eső, 
hogy nedvet adjon az eltikkadt földnek.  Ennek 
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a gazdák örvendhetnek leginkább, minthogy az 
őszi vetést csak itt-amott a korán nekikészitett 
földekbe  lehetett elvégezni, s a nagyobb rész 
még hátra volt. Mindenesetre jótékony hatást fog 
gyakorolni a káposztákra is, melyek a szárazság 
miatt nagyon hátramadtak és semmi termést nem 
Ígértek. 

— Anyakönyvi felügyelő  körútja. 
Katonai Domokos marosvásárhelyi anyakönyvi felü-
gyelő most végezte be körútját a gyergyói közsé-
gékben, hol az anyakönnyvvezetők munkája felett 
tartott vizsgálatot. Az eredménynyel általában meg 
volt elégedve, noha az uj hivatal egyelőre gyakor-
latlansággal járván, csakis Csomafalva  községben 
találta az anyakönyvvezetőt hivatalára alkalmat 
lannak, s más alkalmasnak a kinevezése iránt lé-
pést is tett a közigatási bizottságnál. 

— Plébános beiktatás. Folyó évi aug. 
27-én iktatták be Kézdi-Polyánban Fejér Endre 
volt csikszenttamási lelkészt, hova Bálinth Lázár 
plébános négyes fogatával  Bardócz István plé-
bános és Péterffy  Lórincz segédlelkész kísére-
tében d. u. 5 órakor érkezett meg. A fogadtatás 
nagy ünnepélyességgel történt. A község elöl-
járói többen a körjegyző vezetése alatt Száraz-
patakig jöttek lelkészük elé, hol a körjegyző len-
dületes beszéddel üdvözölte uj lelkészüket, mire 
a lelkész lelkes szavakban válaszolt. Innen, hol 
a menethez Markaly Antal és Rápolty Ferencz 
plébánosok és az esztelneki házfőnök  csatlakoz-
tak, a bevonulás valódi diadalmenet volt. A köz-
ség határán, hová a község apraja és nagyja 
férfi  és nó ünnepélyes diszben vonultak ki, a 
helybeli gör. kath. esperes fogadta  lelkes sza-
vakkal, mit az uj lelkész hasonló lelkesedéssel 
viszonzott. Ugyanekkor a fehér  diszmagyarba öl-
tözött csinos hat magyar székely leányzó közül 
az egyik, Fülöp Ilka, szép beszéd kíséretében 
virágcsokrot nyújtott át az uj lelkész urnák. — 
Ezentúl még ötször történt a lassú menetben 
haladó bevonulás közben lelkesebbnél lelkesebb 
fogadtatás.  Az udvaron az ottani segéd-lelkész 
üdvözölte leendó princzipálisát. Végezetül Bálinth 
Lázár esikszentmiklóei plébános mututta be 
a már ekkor csaknem teljes számban odasereglett 
polyáni híveknek uj lelkészüket. — Este mint-
egy 50 terítékű disz-banket zárta be az igazán 
megható ünnepélyt, melyhez az étel- és ital-
nemüeket a község jobb módú családjai hordták 
össze. — Hogy ezen bankét alatt a lelkesebbnél 
lelkesebb felköszöntök  nem hiányzottak, azt alig 
szükség említeni, mi pedig azzal a jó kívánattal 
távoztunk el, hogy Isten e derék kath. községet 
papjával együtt teljes jólétben és a legszebb 
egyetértésben sokáig éltesse! 

— A megyei gazdasági irányú felső 
népiskola gazdaságában 12 drb féléves  tenyész 
zsirfajta  sertés eladó. Vásárolni szándékozó gazdák 
felhivatnak,  hogy ebbeli szándékukat az Igazgató-
ságnál f.  évi szeptomber hó 27-éig bejelenteni szí-
veskedjenek. 

— Tüzeset Csik-Taploczán. Már memó-
riánk is cserben hagy azon tüzesetek számát il-
letőleg, melyek Taplocza községben ez év foly-
tán előfordultak.  Elég az hozzá, hogy ismét ezen 
szerencsétlen községről kell, hogy szólljon a nóta, 
melynek nagyobb részét ez évi május hó lő-én 
hamvasztotta el a bósz elem, okozván oly nagy-
mérvű kárt, mit helyrepótolni csak évtizedek 
alatt lesz lehetséges. — E hó 19-én a délelőtti 
órákban hirtelen felszálló  füstgomoly  jelezte a 
veszedelmet, mi a már is kétségbeesett lakosság 
között nagy ijedelmet okozott. Péter János oda-
való lakós azon csűre gyulladt ki eddig isme-
retlen okból, mit a fennjelzett  tüzeset alkalmából 
elhamvadt csűre helyébe nagy áldozatok árán 
fölrakatott.  A szárazság miatt a kigyúlt épületet 
megmenteni nem lehetett, de a gyors segélynek 
sikerült a tüzet helyhez kötni, s megakadályozni 
annak továbbterjedését, s megmenteni félig  fel-
épült lakóházát. Jelen esetben tehát az okozott 
kár nagynak nem mondható, de kétszeres suly-
lyal nehezül a szegény károsult vállára, a ki ez 
évben vesztette el a tüz miatt összes épületeit 
és ingóságait. — Csik-Szent-Imrén is f.  hó 14-én 
este fél  9 órakor Kontsag Sándor jelenleg Löve-
tén állomásozó tanitó csűrében tüz ütött ki, mely 
a széna- és sarjúval tele épületet teljesen el-
hamvasztotta. Szerencse, hogy csendes idó volt, 
s igy több kár nem történt. A tüz oka ismeretlen. 

— A kiállítási sorsjáték nyeremény-
tárgyai. A kereskedelemügyi miniszter már kine-
vezte a kiállítási tárgysorsjáték nyereménytárgyai-
nak megvásárlására a vásárló-bizottságot, a mely 
már meg is kezdte a vásárlásokat. A bizottság össze-
sen 19,848 nyereménytárgyat vásárol össze. Ezek 
között leáss egy 20.000 korona értékű, egy 10.000 
korcaa értékű, egy 6000 korona értékű és tíz 
2000—2000 korona értékű. Az eddig vásárolt tár-
gyak köafil  kiemeljük azt, a melyik a második fő-
nyeremény I6H, a a mely pompás brillians diadém 
ból, brilülns brosból s egy pár függőből  áll. Vásá-
rolt eaeskivül még a bizottság egy teljes uri szo-
babarenjMéat la, mely mahagóni fából  bronz feUze-

fogva  a kiállítás ideje alatt méltó nagy feltűnést 
keltett. A vásárolt tárgyak a következők : egy gyö-
nyörű ezüst tálcza, egy nagy fedeles  pokál, egy 
gyemántbros három gyöngygyei és egy rubinttál, 
két karperecz, •_> női és férfi  óraláncz, három brilliáns 
gyurii, öt díszes ezüstserleg, különféle  ezüst asztal-
díszek, három diszszekrény 1000—1000 korona 
értékben, egy diszmiilakatos toalet-tükör 2000 koroua 
értékben, három szalonszekrény 1000—1000 korona 
értékben, porczellán disztányérok, függő  lámpák 
400 korona értékben, tizenkét személyre való asztal 
készlet stb. A vásárolt tárgyak egész részletes jegy-
zékét az érték megnevezésével és az eladő nevével 
egggyütt legközelebb közzé fogjuk  tenni. A vásárló 
bizottság természetesen napról-napra folytatja  vásár-
lásait és minden csoportra kiterjeszti figyelmét,  a 
hol csak a czélnak megfelelő  vásárolható tárgy van. 
Megjegyezzük még, hogy sorsjegyek, darabonkint 20 
krajczával, kaphatok a kiállítás igazgatóságánál, az 
ösjzes dohánytőzsdékben, — továbbá a főelárúsitó 
helyen: Károly-körut 31. szám, a honnan a pénz 
előlegus beküldése mellett bérmentve küldik meg a 
megreudelóknek a sorjegyeket. 

— Dákórmán pópa. A gyergyó-hollói pó-
pából lépten-nyomon kiri a hazafiutiunság.  A község 
millenniumi ünnepsége alkalmából is panaszkodtak 
rá botrányos viselkedése miatt, melylyel a hazafia-
sabb lakosok ünnepét megrontotta, ravaszul ugy 
tartva a misét, hogy erről tudomást uein vehettek. Az 
iskolában pedig tnnitóvnl egyetertve semmire se ké-
szültek, s maga a tanitó ezen a napon trágyázó 
kozsókjában járt. Most az állami iskola megnyitása 
ügyénél is kimutatta foga  fehérét.  Illetékes helyről 
ugyanis felhivtá,  hogy az iskola megnyitása misé-
vel, szóval egy kis ünnepséggel legyen össze kötve. 
A misét a pópa megtagadta, ha csak gyertyadij czi-
men neki a magyar állam 5 frtot  nem ad. S midőn 
szemére lobbantották, hogy a magyar állam érdeké-
ben semmit se akar tenni, gőgösön olynnformáu 
beszélt, hogy ő román s nem mgyar állam polgára, 
hogy ez a föld  románoké s a magyar annak csak 
bitorlója. De — ugy látszik — hogy a repülő gé-
pében annyira megbolondult, hogy azt se tudja, 
hogy Holló tiszta magyar név, magyar föld  s ő ott 
csak telepitvényes. s a magyarok jovóltából szidja 
az államot. Ha eddig nem tudta, tudja meg, hogy 
az ő községét Hollós Máttyás királyról a magyarok 
nevezték el, a kiknek birtóka volt ez a hely; nz ő 
atyjafiai  mint pásztorok telepedtek nieg. A mondott 
esetben ugyan leütöttek a pópa szőrös füle  mellett, 
de nem ártana ellen más hq)yen is lépést tenni, 
hogy később ne mondhassa el, hogy ő miket mert 
egy állami tisztviselőnek mondani. 

— Egy korcsmajoggal biró ház a vasut-
épitkezéshez közel, október hó 1-étól kiadó. — 
Hol V Megtudható e lap kiadóhivatalában. 

utolsó postáját Vágást köteles ó a vevényre rá-
írni, inert én elmulasztottam az utolsó postát 
ráírni. Őszinte bámulatomban igy találtain szólni: 
.Ilyent még nem láttam !" Mire laconice ezt a 
választ nyertem .No hát most lát!" 

Miután a következmények felett  kétségbe 
voltam esve, egyik postatiszt ur szíves volt meg-
vigasztalni azzal, hogy vevényemre, folytatólag 
Vágás után odaírta Tökmag." 

Ezzel már peremet megnyerem. 
De hát concret esetekben mit tegyünk ? 

Kérem szépen az érdeklődőket, szíveskedjenek 
b. véleményüket ezúton nyilvánosságra hozni, 
hogy mindnyájan kellő tájékozottsággal vértez-
hessük fel  magunkat a különben aranyos kis 
emanc-zipált gyakornokok jaeobimis fellépése  ellen. 

Sión, 189(1. szept. IS. Xenophon. 

X Y I I Í T T E R.*) 
A .Csíki Lapok' !57-ik számában Honisch 

J. aradi h i r e s fényképész  ezimen egy nagy 
hangzású reclam látott napvilágot. Íróját nem 
ismerem ugyan, de mielőtt valaki vállalkoznék 
nyilvánosan feldicsérni  valakit, az legyen leg-
alább annak érdemeiről meggyőződve, — én fi-
gyelmeztetni kívánom a gyergvószeiitmiklósi jó-
izlésii közönséget Honisch csinos kirakatjának fel 
nem ülni. mint nagyon sokan itt, Csik-Szeredában 
felültek.  — mert olyan képeket, a milyent kira-
katjában városról-városra hurezul és mutogat a 
közönségnek, ő csinálni nem tud. a mit eddig be 
is bizonyított. Munkácsi. 

S z e r l s e s z t á l ü z e n e t e i t . 
Népdal. Nem kell olyan zokon venni a dol-

got. Ha a virágok elszáradnak, s lehull a fák  le-
vele, abból még nem következik, hogy nz embernek 
a szive fájjon  „utána." Még kevésbé kívánatos, 
hogy kikeletkor lepihenjen a sírba. Most még csak 
szeptember van s tavaszig sok minden megváltoz-
hatik. Hát ha „Ö" is addig meglágyul ? Nem kell 
elhnmarkodni n dolgot. Éppen, azért, a Népdalt 
nem közöljük. 

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 . 
KIADÓ- «* LAPTULAJDOHOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

er-
K Ö Z Ö N S É O K Ö R É B Ő L . * ) 

A perlekedő feleket  nagyon közelről 
dekli, azért hozom nyilvánosságra, hogy okul-
janak az én esetemen, mely a következő: 

Van egy 2000 frtos  perem Tökmag köz-
séggel szemben. Megnyerése attól van egyedül 
függővé  téve, hogy a per bírósága előtt képes 
vagyok-e azt bebizonyítani közhitelű okmánynyal, 
miszerint követelésemnek szabályszerű jegyző-
könyvi határozattal leendő kifizettetésére  a köz-
ség bíráját a per megindítása előtt irásbelileg, 
érthetően felkértem. 

Ezt előre tudva, szabályszerű kérvényt in-
téztem a községi bíróhoz, — ajánlott levél 
alakjában postára adattam, czimezve igy: „A t. 
községi biró urnák. Tökmag." A postahivatal 
egyik emanczipált gyakornoka a feladó-vevéuyt 
ugy állította ki: „Községi biró, Vágás." 

Az eljárással nem lehettem megelégedve, 
mert a Tökmag község elleni 2000 frtos  perem-
ben Vágás község bírájához intézett felhívást 
igazolná a feladó-vevény,  mint közhitelű okmány. 
Ennek pedig előbbihez semmi vonatkozása nem 
lévén, birói figyelembevételt  nem érdemel. 

A vevény kiigazítását emiitett gyakornok 
megtagadta azon megokolással, hogy Tökmag 
községnek postája nem lévén, csupán ennek 

MMrenfeséat  la, mely mahagóni fából  bronz felese-  »1 Az e iwat alatt megjelentekért csak a uJtAhatáiág 
relétekkel kénfiit  éa a mely gyönyörű kivitelénéliriofAbsa  ráUal UhMutg*» • M a > k ' 

*) K rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal » Szert. 

Sz. 400 

Árlejtési hirdetmény. 
C«ik-Szcnt- ] f I ik lAs  róni. kath. 

egyházmegye mintegy 49fc>  méter területű 
temetőjét Csík-Szent-Miklós éa Szépviz kö-
zött, magas püspöki engedélylyel, az egy-
házmegye pénztára terhére bekerittetni szán-
dékozván kó'kerttel, arra ezennel, október 
6-ik napjának d. e. 9 órájára árlej-
tést hirdet. 

Árlejtési feltételek: 
1. Követ, meszet és fövényét  az egy-

házmegye és a községek természetben 
adnak. 

2. Az alapfal  kiásását szintén a köz-
ségek eszközlik. 

3. A többi anyag beszerzése és más-
nemű, a költségvetésben előirt teendők vál-
lalkozót terhelik. 

4. A teltételek a csikszentmiklósi róm. 
kath. egyházmegye hivatalos helyiségében 
bármikor betekintlietők, hol cgyszersmint az 
árlejtés is tartatni fog. 

Kikiáltási ár 2000 frt, a mely ösz-
szegnek megfelelő  10 százalékát az áriejteni 
szándékozók az árlejtés megkezdése előtt 
letenni kötelesek. Zárt ajánlatok is elfogad-
tatnak. 

Csik-Szent-Miklós, 1896. szeptember 
hó lG-án. 

B á l i n t h L A z á r , 
plébános. 

Sz. 541—1890. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó 1881. évi LX. t. 

cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 189G. évi 
3977. p. számú végzése következtében Ambrus 
György javára Wilbeim Dániel ellen 200 frt  s jár. 
erejéig 1896. évi augusztus hó 4-én foganatosított 
biztosítási végrehajtás utján lefoglalt  és 427 fit 
80 kiTA becsült 4 hordó borból álló ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a s/.eredai kir. jbiróság 
3623/1896. sz. végzése folytán  200 frt  tőkeköve-
telés és eddig összesen 40 frtban  bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Csík-Gyímesfelsőlo-
kon leendő eszközlésére 189fi.  évi október hó 1. 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alal 
is elfognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1896. évi szeptember hó 
17-ik napján. 

Szőllősy Ferenoz, 
kir. bliitági végrehajtó. 



Szeptembet 23 c s í k i l a p o k 39. szám. 

Hirdetmény. 
A székely vasutak (csikszereda gyi-

niesi-vonal) építősénél alkalmazott munkások 
betegsegélyző pénztárának alakuló közgyű-
lése f.  hó 27-én d. e. 9 órakor Csik-
Szépvizen — a vállalat irodahelyiségében 
fog  megtartatni. 

A'felcsiki  járás főszolgabirája. 

Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

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

k e r e s z t i : » G E R Ó 
czégnél Gyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — f>  frt  20 kr. 
4—10 Tisztelettel 

Brassói portland-czement gyár 
Angelle, Hock, Eugler és Paul Brassó. 
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Tudomására hozom a helybeli- és vidéki m. t. közönségnek, hogy Csík-
Szeredában, Cstltörtök-utcza 14l. sz. a. (saját házamban) a modern kor 
minden igényeinek megfelelő  és elegánsan berendezett 

férfi  szabó-üzletet 
nyitottam. 

Igy azon kellemes helyzetben vagyok, hogy bármily kényes Ízlését 
a ni. t. közönségnek gyorsan és pontosan teljesíthetem. 

Az eddig — ily rövid idő alatt is — irántam tan isitott szives 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 

Dóczy János, 
férfi  szabó. 

3—3 kiváló tisztelettel: 
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Jelzálog-kölcsönöket 
földbirtokra  3 'V7«, házakra 4 és 
'/a"», másnemű ingatlanokra 5"/" mel-
lett legmagasabb összegekben 

ajánlunk. 
E kölcsönük, convertálásuknál bé-

lyeg- és illetékmentességet élveznek. 

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

Magyar Lloyd 
Budapest, Király-utcza 70. sz. 

közgazdasági 
vállalat. 

| Teljes menyasszonyi kelengye-kiállitás ÍOO írttól 1000 frtig.  | 
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Berlinben, Bécsben és Budapesten személyesen telt bevásárlá-
somról haza térve, bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki 
közönséget tudatni, hogy áruiui megérkeztek, s ezeket a legutolsó 
párisi és berlini divat után választottam; ugymind: 

Női Jackettek 4 frttól  30 frtig.  Női 
vállgallérok4 frttól  40 frtig,  utöbbiak posz-
tóból, selyemből, plüschből és bársony-
ból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  mé-
terje. Nagy választék a legizlésesebb 
női diszkalapokból, melyeket Berlinben 
személyesen választottam. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemű 
közönség máshonnan hozatná, vagy városunkba el-
terjedt házalóktól megrendelné, kérem becses látoga-
tásával megtisztelni szíveskedjen s meggyőződést sze-
rezni, hogy a legmagasabb igényeknek is megfelelő 
divatos czikkeket olcsón és csak u legjobb minőségbe 
taitom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kérve, továbbra is magamat 
ajánlva mély tisztelettel 

B A R C S A Y K. 
í— 

női- ós férfl-divatOzlete 
C S I K - S Z E R E D A . . 

| Sirko szoru és érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat 
Nyomatott Csík szeredában 18ö6. laptolajdonos és kiadó Oyörgyjakab Márton könyvnyomdájában. 
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