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Irányok. 
Őszintén a legnagyobb fájdalommal 

nekünk esik nehezüukre, hogy a közmű-
velődési és társadalmi szűkebb körben, az 
eredmény nagyon fakó  kilátása mellett, 
egy oly horderejű kérdést kell felvetnünk, 
mely méltó volna a legnagyobb publiczi-
tásra és ha a fővárosi  hírlapok nem egy-
szerűen üzlet vállalatok lennének, akkor 
méltán azoknak virtuóz tolla forgatod  a 
kérdést, de a fővárosi  sajtónak' hal Irtá-
sát éppen e kérdésben. — valósággaí bá-
muljuk'. 

Mi ez a kérdés ? 
Kgyszerűen az a feslett,  czédu irány, 

mely társadalmi közéleti és irodalmi szférá-
inkat beiszapolja. 

Nekünk, a vidéki sajtó hamupipőkéi-
nek — mert a vidéki sajtó felől  nincs na-
gyobb véleménye a fővárosi  kollégáknak, 
— mondom nekünk kell messziről meg-
látni, hogy a fővárosi  élet az ő nagyvá-
rosias berendezésével a párisias léhaságot 
kopiálja. Nem akarjuk, hogy megmoso-
lyogjanak, s távol tartunk minden bosz-
szívntó prüderiát. A gyereket nevén nevez-
zük : milliomos vállalkozók állnak össze a 
páiióí orfeumi  élet megteremtésére. A lát-
ványosságok nem a szemnek, nem a fül-
nek, de a gerinczagynak vannak beren-
dezve. 

A kiállítás alatt a kiállítás erkölcsi 
és anyagi sikere érdekében jóakarattal 
szemet hunytunk azon hangzatos reklarn-
morajra, melyet a nemzeti kiállítás köz-
vetlen közelében, a vidékiek izgatására, 
megtagadva az ízlést, elkövettek. 

De ez hagyján. 
Ellene az vethető, hogy a ki vidőkről, 

^„CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Szombat este. 

Ama lelkesedés behatása alatt, mely akkor 
fogja  el egész valónkat, midőn valamely féltett 
ügyünket váratlanul ragyogó siker koronázza, — 
lejegyeztem naplómba, melynek lapjain már kelet-
kezése óta élénk érdeklődéssel kisérem az nj egye-
sület ügymenetét: 

1-sn Oltáregyesületi Estély 1896. nov. 14. 
Jövedelme: 191 irt50 kr. 
Erkölcsi sikere : Óriási!! 

Vajion túloztam ezzel?! Nemi! A ki látta 
a feszült  ügyeimet, melylyel a „Csillag" nagy ter-
mében összegyűlt, mintegy 300 főnyi,  válogatott 
közönség várta, hogy az egyesületnek njon beszer-
zett, nemes, egyszerű Ízléssel kiállított függönye 
szétvonassék és megpillanthassuk Benczúr képének 
II. Rákóczy Fereucz elfogatásának  megtestesülé-
sét, — az tanúságot tehet arról is, hogy az, a 
mii láttuuk, messze meghaladta a legmerészebb 
várakozásokat is. 

Mint művészi véső alól most kikerült fehér 
márványszobor emelkedett félfekvő  helyzetéből Rá-
kóczyné szép ábrázolója: Almássy Zsigmondné 
arnő, arczán a segélykereső gyöngeség kifejezésé-
vel és nemes elszántsággal, mint a kit legszentebb ; 

jogaiban sértenek meg, állott szemben a porosz 1 

jókkal, a knrnczvezér megtestesülése: Rákóczy j 

azokról a káprázatos orfeumokról  fogal-
mat óhajt szerezni, az már nem a trappis-
ták zárdájából jött s feltehető,  hogy nem 
a lauretomi litániát jön hallgatni. 

Elfogadom  e disztinkcziót. 
Atn jó, kiveszem a czégéres orfeumo-

kat. midőn élesen kikelek a főváros  aes-
tetikai irányzata ellen. 

De hiszen ott van a színház, hogy ne 
mondjam : a színházak. 

Mikor az első müintézet l'revort „Szá-
zadvégi leányait4' adatja a millenáris esz-
tendőben a vidékiek okulására, mikor egyik 

'színháznak reportoár darabja .Mi történt 
az éjjel ?" mikor a vígszínházról már csak 
mint a pikáns Múzsa szolgálójáról beszél-
nek, nem szabad-e föllépni  a váddal, 
hogy Magyarország szellemi fokusában, 
honnét az irodalmi ízlés szétárad a vi-
dékre, — csak az a kapós a mi ledér, a 
mi czéda. 

Vagy tán különbül állunk az iroda-
lommal. A könyves boltok kirakataira ne 
engedjétek leányos apák gyermekeiteket 
tekinteni. Akárhány kirakat az immorali-
tás oltára. Csak a könyv czimeit elolvasni 
— nem is szólok a chantant énekesek 
kuriuzus fényképeiről,  a melyek gyakorta 
a legobscénabb helyzettel izgatnak, kész 
az arczpirulás és olyan gondolatok lera-
kodása a leánykedélyre, melytől megóvni 
kellene őt mindvégig az életen által. 

Ezek a kirivó tünetek. És feltétlenül 
a fővárosi  rendőrség beleavatkozását igé-
nyelnék, ha a közszellem éber módon pe-
zsegne, mikor morálról van szó : ha ezt a 
fővárosi  rendőrség nem találná felettébb 
természetesnek. 

Ki tagadja azonban, hogy ujabb iro-

Ferencz (városunk közkedvességü rendőrkapitánya) 
mig a beteg fejedelemné  szelíd udvarhölgye (Gecző 
Anna k. a.) szomorúan szánó arczczal nézte a 
megrendítő jelenetet. De oly ügyesen is fejezte  ki 
a négy poroszló arcza (Bartók L., Péter Árpád, 
Albert Ö lön) a kegyetlen közönyt és a haragot, 
hogy az is, ki a történet menetét nem ismeri; — 
mint valószínűleg nem ismerte a virrasztó német 
udvarhölgy sem, balsejtelemmel nézhetett csak a 
félelmes  pózban elhelyezett, merev alakokra. — 
Szűnni nem akaró tapsvihar közben újra meg újra 
kellett a függönyt  fellebbenteni,  mig nem végre 
kíaludott a piros fény  a a rendező csengetyüje je-
lezte, hogy uj élvezet vár reánk. Következett ámult 
számban jelzett hangverseny — műsor: Baktsi Erzsi 
n*ga kezdé meg azt. Elsőnek lenni ily alkalommal 
nem élvezet: mintha az összes szereplők lámpaláza 
arra az egy elsőre omlanal! De az ifjn  hölgyön nem i 
látszott ebből semmi! Nyugton, mintha otthon sze-
rettei körében játszanék, finom  diszkrét előadással | 
és magyar zamatu színezéssel játszta végig Erkel , 
„Hunyadi Lászlóu-jának dallamos nyitányát. Utána 
Lojzel Mariska k. a. Császár Jolán k. a. kísérete , 
mellett dalolta el bájos hangján, remekül a „Ma- , 
dár az erdőben" czimfl  kedves dalt és a zajos . 
tapstól kényszerítve, megtoldotta két jóízű magyar | 
nótával. — Az emelvényre ekkor Élthes Irma k. | 
a. lépett. Míndszenty Gedeon remek, „Téli nt-„ ját | 
szavalta, melynek vallásos színezete jól illett a ] 
jámbor egyesület első estéjének műsorába. Előadá- i 

dalműnk mind szertelenebb módon a fran-
czia léhaság utánzása. Egy olyan egységes 
nemzet mint a franczia  meg sem érzi, ha 
irodalma az ellen merénylet, a mi eddig 
oltár volt: de neküuk, a kis nemzetnek 
erkölcs nélkül tartós nemzeti fennmaradá-
sunk nem lehet. A Zola, Ibsen, Prevet-féle 
lélekanalyzis az ujabb írók kezében és 
tolla alatt a legvastagabb nuditássá válik. 

Miért nem kap nálunk uralomra az 
angol törhetetlenség és erkölcs? Hiszen 
az angol nép is müveit s irodalma magas 
fokon  álló. Az angolt pedig alig kultiválják. 

A fővárosi  izlés, hisz mi vidék tisztán 
a főváros  izlés-irányzatát tapossuk a htl 
követésben, — lehúzódik a vidékre s mert 
a divat kórsága formál  just hozzá, meg-
fertőzi  erkölcsi érzékenységünket. 

A fővárosi  sajtónak kellene ezt a kér-
dést sokkal nagyobb erővel megmozgatni 
s hadjáratot indítani a czédaság ellen, akár 
Múzsa templomában, akár a lapok hirde-
tési rovatában található. 

Hja, de mit szólna a milliomos kiadó, 
ahhoz az ideális szerkesztőhöz, a kinek 
szemet szúr, hogy a hirdetési rovatban az 
Agulár Dávidok mellett ott vannak a „csi-
nos szőkék," „bus özvegyek," „titkos be-
tegségek" stb. stb. 

Tnnltó-gy illés. 
Csik-Delne, nov. 6-án. 

A esikmegyei hivatalos tanítótestület csíki já-
niskére f.  évi november hó 7-én Csík-Ajnádon tar-
tott» meg rendes őszi gyűlését, a hová ugyanazon 
nap ni a csiki róin. kath. tanítóegyesület felcsiki 
fiókköre  is össze volt híva. 

A két elnök megegyezett abban, hogy a kebli 
iiyyek elintézése után a testületek közös tanácsko-
zásra jöjjenek össze. 

Ily módon a községi tanítók külön terembe 

sának kiváló bájt kölcsönözött a nagy ellentét 
mely az ö üde, ifjú  lénye és a költő borongó ke-
délye közolt fennáll.  — A ki igy tndja magát be-
leélni egy sokat szenvedett, még is Istenben bizó 
sziv hivő engedelmességébe, annak szép lelke van 
s hogy ezt a hangulatot a hallgatókban is fel  tndta 
költeni, az határozott tehetségre vall. 

És mit szóljunk Dentsch Jenny k. a. művé-
szi játékához ? Bécsi hölgy létére oly szép felfo-
gással játszotta, Lisztnek nem egy könnyen érvé-
nyesülő rapszódiáját, hogy a jeles képzettségű 
hölgynek csak örvendő elismeréssel adózhatunk a 
rokonszenvért, melyet nemzeti zenénk iránt tann-
sit. — A kisasszony játéka maga-m«gát bírálja; 
behízelegte magát akkor mindjárt a fülekbe,  a szi-
vekbe és több jóakarót és tisztelőt szerzett neki 
ez egy estén, mint a hány került ittlétének egész 
ideje alatt. — 

Újra felvillant  a görögtűz. Eznttal falun 
képzeltük magunkat: eszményei magyar leánykák 
és nyalka tűdről pattant legények festői  csoport-
ban jelentek meg [előttünk a tonóban, guzsaly-
rokka, kender és lenfonónál,  pirosbor, piros-
alma, tengerihántás bájos megkapó összevissza-
ságban oly képet tártak elénk, mely nem egy 
hallgatóban idézett fel  kedves emléket. Hisz ki 
nem látta a vigadozó nép élénk ifjú  sarjait egy-
két ily alkalommal aevetgélni és enyelegni? . . . 
Fiatal hölgyeink jelmezei pompásak voltak, areznk 
a kedves magyar typus htt képe. 
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elhelyezkedvén, Lakatos Mihály elnök üdvözli a ta-
gokat, összetartásra és lelkes munkára buzdítja, egy 
jobb és szebb jövőt jósol, remélve, hogy Magyar-
ország tanítótestülete sok üdvös intézményt, többi 
között kivívja a szolgálati pragmatikát, mely elő-
írja ugy jogainkat., mint kötelességeinket és a moat 
összeülő uj országgyűléstől több kilátással várhatja, 
bogy a tanitók fizetési  minimumát fel  fogják  emelni 
600 forintra. 

Ezzel a gyülist megnyitotta. 
Csiszér Pető csikszépvizi igazgató-tanitú tekin-

tettel a .Csiki Lapok' idei 8-ik számában megjelent 
és ellene irányuló nyílttéri czikkben foglaltakra,  azon 
aggodalma miatt, bogy iránta esetlég a testület bi-
zalma megrendült, az eddig viselt alelnöki tisztéről 
lemond és állását járáskör rendelkezésére boesátju. 

Lakatos Mihály elnök azon nézetének adott 
kifejezést,  hogy r.zon már ismert nyílttéri közle-
mény a testületet egyáltalán nem érinti, s különben 
is az abban foglaltuk  Csiszér Petőnek sem tanítói, 
sem alelnöki reputáczióján folţot  nem ejtettek, en-
nek alapján indítványozza, hogy a lemondás ne fo-
gadtassák el, hanem tisztének további teljesítésére 
felkéretvén,  a gyűlés ez által is adjon kifejezést 
iránta mindig tanúsított és soha meg nem rendült 
bizalmának. 

A járáskör elnök véleményét egész terjedelmé-
ben magáévá teszi, a lemondást nem fogadja  el és 
alelnöke iránti teljes bizalmának jegyzőkönyvileg is 
kifejezést  ad. 

Az elnök ezen határozatot a tagok lelkesült 
éljenzése közt hozta Csiszér Petőnek tudomására ki 
ezen szépen megnyilatkozott bizalom előtt köszönet-
tel meghajlik és tisztének további vitelére hajlan-
dónak nyilatkozott. 

Olvastattak először a tavaszi gyűlésről, az-
után a dfszgyülésről  felvett  jegyzökönyvek, melyek 
észrevétel nélkül elfogadtatván,  jegyzőnek a gond-
dal szerkesztett jegyzőkönyvekért elismerés és kö-
szönet szavaztatott. 

Elnök meghatottan hozza a gyűlés tudomá-
sára Kókay István zsögödi közs. tanitó elhunytát, s 
ezzel kapcsolatban jelenti, hogy a testület utólagos 
jóváhagyása reményben a ravatalra koszorút he-
lyezett, gyászjelentést nyomatott, Madár Mihály a 
sírnál beszédet mondott és a gyűlésen való emlék-
beszéd tartására Kertész Istvánt felkérte. 

A gyiilés elnöknek fáradozásáért  köszönetet 
mond és a költségeket kiutalja. 

Ezután elnök vallás- és közoktatási m. kir. 
miniszter ur ó Nagy méltóságának a diszgyiilésről 
küldött iidvözlö-sür£jmyre adott következő válaszát 
olvasta fel: 

„Tisztelt Tanfelügyelő  ur !" 
„A csikmegyei tantestületnek ezmléves köz-

gyűléséből táviratilag küldött szives megemléke-
zéséért kérem fogadja  és a testület minden egyes 
tagja előtt tolmácsolja köszönetemet." 

A testület a magas választ örvendetes tudo-
másul veszi és azér» hálás köszönetét nyilvánítja. 

Elnök jelenti, bogy a kolozsuiegyei tanító-
testület 25 éves jubileumára egyesületünket meg-
hívta, de mivel személyesen nem képviseltethette, 
az egyesület nevében üdvözlő-átiratot küldött. 

Az igazolások elintézése után elnök kir. tan-
felügyelő  ur megbízásából a ló kros járulékok be-
szedése iránti rendjelét közli, melyet a testület 
ahhoztartó tudomásul vett. 

A kebli ügyek letárgyaltatván, egy bizottság 
a felesiki  róin. kath. fiókkört  együttes tanácskozásra 
hívta meg. 

Csaknem mindannyian föun  is tartották ezt 
a festői  ruhát a tánezhoz. — Nem is veszett 
kárba, szépek voltak és a kedv már 11 órakor 
oly magas hullámokat vert, hogy előrelátható volt, 
miszerint csak a világos virradat fog  véget vetni 
a mulatságnak, melyen az első négyest (az urak 
dalolva) hatvan pár tánczolta. Az egyesület sze-
retett elnökén kívül jelen volt a választmány 
csaknem teljes szántban s a 200 tagból legalább 
még 40—50 s azok is, akik még rem tagjai az 
egyesületnek szép számmal voltak. 

A tánczosnöl: sorában láttnk városunk és a 
vidék színe-javát, bocsássanak meg. ha egyenkint 
nem említem meg, félek,  hogy kifelejtek  valakit s 
ezt meg nem bocsitnám magamnak. A fonó  alak-
jai voltak: Bogády Etelka, Éltes Ilon és Margit , 
Emberi Lma, Lázár Mariska, Molnár Ilona, Pól 
Margit és Jolán, Nagy Karolin, Sámu-1 Juliska, 
Szabó Anna és Irma, Tordai Vidoika, Szultán 
Mariska és Zrumetzky Ilonka. Urak: Almássy 
Zsigmond, Albert Ödön, Balló Gábor, Péter Ár-
pád. Es most ugy teszek, mint a gyermek, aki 
örülvén a napsugárnak, megkérdezi „Anyám ki 
csinálta a napot? Kinek köszönhetjük ezt a sikert? 

Bizonyos, hogy ily ensemblé-hoz sok tényező 
kell: az ügy rokonszenves volta, a közönség jó 
indulata, a közreműködők készsége étb. stb. De 
kell mindenek felett  olyin, aki mindezt felköltse, 

Lakatos Mihály jelenti, hogy a nagy gyűlés 
összehívása iránt Vértes Lajost megkereste, ki meg-
ígérte, hogy az őszre összehívja, de minthogy idáig 
nem történt semmi, ezeunel kijelenti, hogy ez ügy-
ben többet egy lépést sem fog  tenni. 

A jövő gyűlés helyéül kijelöltetvén , Csik-Gyi-
mcs, elnök a gyűlést bezárta, s a lagok nagy szám-
mal egyik vendéglőbe közebédre mentek, hol az 
időt vigan és kedélyesen töltötték. 

László  Péter, 
jegyző. 

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

javára . A nevezett czélra Hutter szállodában 
egy asztaltársaság 3 frt,  Pest-Pilís-Solt-Kiskun-
vármegye alispánjától 2728. sz. alatt 34 frt  72 
kr, 21)67 sz. alatt 28 frt  80 kr és 3060 sz. alatt 
9 frt  5 kr, Szilágyvármegye alispánja 25 krt, 
Nyíregyház városa 5 frt. 
Jelen számnnkbnn ki van mutatva 80 frt  82 kr. 
Az eddigi gyűjtés . 3338 frt  99 kr. 

Főösszeg: 3419 frt  81 kr 
Azaz: Háromezernégyszáztizenkilencz frt  81 kr. 

Fogadják a nemesszivü adakozók a szent 
űgy nevében leghálásabb köszönetünket. 

— Katonai előléptetések. A novemberi 
előléptetések városunk honvédsége derék tisztika-
rának néhány tagját kellemes meglepetésben ré-
szesítették. Igy: Miskov Péter alezredes, volt állo-
más parancsnok az ezredesi illetékek adományo-
zásával Pozsony székbelylyel ezred parancsnokká, 
— Turóczy Ferencz népfelkelési  másodosztályú 
s/ázados első osztályú századossá, — Ferenc/y 
Vilmos tiszthelyettes hadnagyá neveztettek ki. Szív-
ből gratulálunk a méltáu kiérdemlett előlépteté-
sekhez ? 

Uj állomás-parcsnok. Miskov Péter tá-
vozó állomásparancsnok helyébe, marosvásárhelyi 
Koncz Henrik első osztályú százados neveztetett 
ki állomásparaucsnokká, ki állását e napokban már 
el is foglalta.  Szivünk őszinte melegével üdvözöl-
jük uj álloinásparancsnokunkat eme elfoglalt  állásá-
ban. kívánunk neki kitartást, egészséget és őszinte 
megelégedést I j 

— A „Bucsu bankett"-ről szóló közle-
mény lapuuk szük tere miatt csak jövő számunk-
ban jelenik meg. 

Hymen. Folyó hó 12-én vezette oltárhoz 
Csik-Szentimrén Bálint Gergely bródi gazdatiszt 
Nándor Rózá', Sándor Izsák szentimrei birtokos 
bájos leányát. Az esküvő után a rokonság nagy 
száma vacsorára gyűlt össze, melyen a jó kedv a 
késő órákig tartott. 

— Törvényhatósági bizottsági tagok 
választása. Az év folyamán  halálozás s más okok 
miatt megürült törvényhatósági bizottsági tagok 
helyébe a választások e hó 14-ére voltak a tör-
vényhatóság által kitűzve. Az eddig ismert ered-
mények szerint megválasztattak : Csikvárdolfalván 
Bogos István elhalt állatorvos helyébe csicsói La-

összeszedje, csoportosítsa és teljes élvezbetőségben 
— azaz készen — elénk adja. S egy önkénytelen 
„Élj'n" tódul ajkaimról, szól pedig az annak a 
páratlan buzgalmu két asszonynak, a kik a meg-
hívó alján oda nyomatták nagy szerényen, hogy 
ők rendezők, rendezők 1! Reudezui azt lehet ami 
nic;' van!! Ezek teremtettek!! Színpad, függöny, 
dr.-̂ .eiiák, kellék, segítő kezek — mindez hiányzott 
nti vor belefogtak.  És mindezt zenével, világítással 
terem és szolgálati költséggel ki ludták teremteni 
62 írtból 1! 

Az Isten áldja meg a merre járnak, lépteik 
nyomán öröm és élvezet termet és összeget adnak 
át a szentczélra, a milyeet kis városban csak el-
vétve mutathat fel  egy-egy rendező. Feledjék el a 
sok bajt, melylyel küzdeniök kellett; betudja ezt 
nekik, az kinek szolgálatában fáradoztak,  az az 
elhagyatott jó Jézus, ki mellőzve, elfeledve  is ngy 
szereti az embereket, hát még mikor az ő háza 
díszéért buzognak. Észre sem veszik, mikor ? hol ? 
miért hull rájok és gyermekeikre az, ö áldó ke-
zének éltető sugara. De halljon is!l 

És köszönet azoknak is, mindeniknek külön 
és valamennyintk együttvéve, kik szeretetteljes 
készséggel nyújtottak segédkezet a szép siker el-
éréséhez. Lám, most már nekik is részök van az 
örömhöz, mely abból származott. 

— n - i -

ka tos Károly birtokos, Csik-Taploczán néhai Csedő 
János helyébe Pál István, T"kerőpatakon elhalt 
Puskás Alajos helyett Todor János, Remetén n4 
hai Veres Antal helyébe Mihálydeák Pál községi 
jegyző. 

— Vasúti közigazgatási bejárás. A csik-
szereda-gyimesi vasútvonal szentmihály-szépvizi ál-
lomása mellett a 900—305. szelvény körűi létesí-
tendő kavicsbányához tervezett munka-pálya köz-
igazgatási bejárását a vasúti és hajózási főfelügye-
lőség folyó  november hó 19-ik napjára tűzte ki. 

— Összeköttetése a sepsi-szentgyörgy-
gyimesi vasútvonalnak f»lyó  hó 14-én történt 
meg, vagyis a csíkszeredai állomással az utolsó 
sínpár letételével az nap hozatott kapcsolatba a 
szereda-gyimesi vonal, mi által ez ntóbbi vonalré-
szen is rövid idő alatt az anyagszállítás lehetővé 
tétetik, s minthogy ezen vonalon kevés kivétellel 
mindenhol a sinek lerakása megtörtént, bizton re-
mélhető, hogy a vas.iti forgalom  a személyszállí-
tásra is már a jövő év julius végén akadálytala-
nul meg fog  nyittatni. 

— A „Solyomtár" havas feletti  per 
már két éve, hogy a románisi bíróságok előtt fo-
lyamatban van és ezeknek ravaszsága miatt mindez 
ideig befejezést  nem nyert, ámbár a vármegye 
megbízottai már három ízben lettek Jássiba meg-
idézve s az oltani bíróság mindannyiszor külön-
böző ürügyek miatt a tárgyalást elnapolta s ez 
által a vármegyének tömérdek költséget okozott. 
K hó 2l-én nevezett bíróság ismételten tárgyalást 
1 űzött ki s arra a megye alispánja, havasi javak 
igazgatója és Kozmuc/.a Péter kir. törvényszéki 
biró, mint tolmács tegnapelőtt indultak el, s bár 
a Ghika berezeg által elkövetett határsértést és 
foglalást  nemzetközi szerződések korlátozzák, mégis 
kevés remény van arra, hogy a román bíróságok 
eme szerződésnek érvényt szerezzenek és várme-
gyénk jogait megvédelmezzék. 

— Meghívó. A „Csiki róm. kath. tanitó 
egyesület" a folyó  1896. évi november hó 23-án 
Csík-Somlyón a r. k. tanítóképző-intézet zeneter-
mében inillennáris ünnepélylyel összekötött dísz-
gyűlést tart, melyre ugy az egylet tagjait, mint a 
tanügy barátokat tisztejettel meghívja az elnök-
ség. A gyűlés tárgyai: I. 1., D. e. 9 órakor ün-
nepélyes hálaadó isteni tiszteletet (Te Deum) a 
Szentferenczrendtek  templomában. 2., A gyűlés 
termében „Hymnus" karének, énekli a csiki róm. 
kath. tanítótestület. 3., Elnöki megnyitó. 4., Ének 
a tanitó-képezde ifjúsága  által. 5.. Szavalat az 
alcsiki fiókkör  egyik tagja által, fi.,  Ének a tanitó-
képezde ifjúsága  által. 7., Szavalat a felesiki  fiók-
kör egyik tagja által. 8., „Szózat" karének, 
énekli a csiki római kalbolikus tanító-testület. II. 
I., A mult választmányi éj közgyűlés jegyzőköny-
veinek felolvasása.  2., Jegyzői, pénz és könyv-
tárnoki jelentések. 3., A választmány indítványa, 
a milleniumi évnek a tanitók és tanítónők szolgá-
lati idejében, háromszoroson leendő beszámítása 
tárgyában. 4., Indítványok. Kelt Csík-Szépvizen 
1896 nov. 15-én. Puskás Tamás egyesületi főjegyző. 

— Polgári iskolaszék alakulása. Gyer-
gyó Szentmiklóson a polgári iskolaszéknek 3 éves 
megbizptása a f.  évben lejárván, e hó 13-án njból 
alakult. Az uj iskolaszéknek tagjai a következők: 
Az elnöki székbe a közbizalom a tanügynek derék 
barezosát és pártfogóját  nags Lázár Menyhért 
országgyűlési képviselőt emelte, ki e tisztet már 
ezelőtt is viselte. Másodelnök: Benedek György 
nyug. cs. és kir. őrnagy, jegyző: Kuncz Kornél 
polg. isk. igazgató, másodjegyző: Görög Joácbim 
plébános, gondnok: Simon Balázs községi biró, 
tagok: Bereczk Sándor, Csergő Gyula, Csiki Dé-
nes, Ferenczi Károly esperes, Kodárcsa Artemisz, 
Nagy Tamás, főszolgabíró,  Tiltscher Ede, Márton 
Lajos, Szentpéteri János. — Ugyanazon a napon 
alakult njra a gyergyószentmiklósi iparos tanoncz-
iskolai bizottság is a következő tagokból: Elnökéül 
Benedek György nyug. cs. és kir. őrnagy, a fá-
radhatatlan és lelkiismeretes tanügybarát válasz-
tatott ; másodelnök lett Csiky Dénes ügyvéd, 
jegyző Vértes Lajos, gondnok Simon Balázs, tag-
jai : Buslig Páter, Ferenczy Károly, Görög Joácbim». 
Csergő Gyula, Kopacz Lukács, Márton Lajos. 
Kuncz Kornél, Benedek Sándor, Nagy Ferencz, 
Mind az előbbiuek, mind az utóbbinak e megbí-
zatással szép ás nemes feladat  jutott osztályrészül, 
őrködni a rájuk bizott iskolák sikere felett  s elő-
mozdítani felvirágoztatásokat. 
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— Tisenháromév óta aluik. Thenelles 
francziaországi  községben egy Dnyenval nevű 
leány már tizenhárom év óta alszik s a doktorok 
minden kísérlete, hogy őt fölébresszék,  hiábavaló-
nak bizonyul. A Figaró egyik munkatársa Thenel-
lesbe utazott, bogy meggyőződjék a különös eset 
igazságáról A harminczkét éves leány, mint lapjá-
nak irja, csakugyan tizenhárom év óta alszik s a 
tudomány nem tudja megfejteni  ennek az okát 
1883. május 29-én szüleinek háza előtt állott a 
leány. Csendőröket látott közeledni s azt hitte, 
hogy őt keresik a régebben elkövetett bűne miatt. 

Nagyon megrémült és lerogyott az ajtó előtt. 
A csendőrök természetesen nem őt keresték és 
tovább haladtak az nton. A leányt azonban, ki 
heves ideg-görcsöket kapott félelmében,  ágyba 
kellett fektetni,  a hol mély álomba merült. 

Azóta nem is ébredi fel.  Éppen születésnapja 
volt akkor. Álláig betakarva fekszik  az ágyban. 
Arcza igen sápadt, inkább halotthoz hasonlít, mint 
alvóhoz. Ajkai és szemei csnkva vannak. 

— Nagyon megöregedett, mióta alszik, —je-
gyezte meg az anyja. 

— Az első naptól fogva  ilyen mélyen alszik ? 
— kérdezte a hírlapíró. 

— Eleinte meg-meg mozdult s azt hittem, 
hogy végre fel  fog  ébredni, de ismét visszaszált 
mozdulatlansága és alndt tovább. 

Az alvó leányt mesterségesen táplálják. Az 
anyja büszkén mondotta a látogatóknak, hogy a 
hires Charcot tanár már négy izben látogatta meg. 

— Tűrhetetlen állapot. A vasútépítő 
vállalat a Zsögöd és Szentkirály közt elfutó  or-
szágút mellett közvetlen egy nagy kőbányát nyi-
tott még tavaly. Azóta az ezen bányából kifejtett 
óriás sziklákat egyenesen az országútra engedik, 
azt olt meg is faragják.  E miatt az utón a köz-
lekedés nemcsak állandóan akadályozva van, ha-
nem élet és vagyon veszedelemben forog  ott min-
denki, a kit ntja arra vezet. Folyó hó 15-én zsögödi 
Péter János marhás szekerével jött haza ezen utón 
s a bányából leguruló szikla egyik ökrét elütötte. 
Most a szegényember fühöz-fához  folyamodik,  hogy 
honnan nyerjen kárpótlást, de a kárnak gazdája 
nem akad. Kérjük az alispán urat, hogy ama bá-
nya müvelését azonnal beszüntetni szíveskedjék, 
mert közigazgatási uton — mint tndjnk — már 
minden meg lett téve a vállalattal szembnn, de 
minden siker nélkül. Más mód nincs tehát, mint a 
bánya kihasználását egyszerűen eltiltani. 

— Pótválasztások. A különböző okok 
miatt némely lielytt elhalasztott képviselő-válasz-
tásokat e hó 12-én 8 kerületben ejtették meg, kö-
vetkező eredménnyel: A kecskeméti al»ó kerület-
ben gróf  Zichy Nándor néppárti jelöltei szemben 
dr. Nagy Mihály _ szabadelvüpártit, a felső  kerü-
letben Horváth Ádám Kossuth pártit, — Dunapa-
tajon Hinszky néppártival szemben Földvári Mi-
hály szabadelvű pártit. Várnán Markovics János 
néppártival szemben Lipeky Sándor szabadelvü-
pártit. Váczon Itévész István néppártival szemben 
Gajáii Géza szabadelvüpártit. ] Mez ke vén Varsányi 
Gábor Kossutli-pártival szemben Földváry Miklós 
szabadelvű pártit. lidtaiiya-Szentlörinczen Darányi 
Ferencz néppártival szemben Jeszenszky Ferencz 
Kossuth pârlii. Rimaszécsen Draszkóczy szabad-
elvüpárti val szemben Fáy István Kossuth-párlit. 
A megválasztott 8 képviselő kö/.ül tehát 5 sza-
badelvüpárti és 3 Kos.suth-párti. 

— Magas életkor. Galiczia egyik közsé-
gében egy Flissák nevü varga, kinek 8 élő fia 
közül a legfiatalabb  a külügyminisztériumban van 
alkalmazva, a napokban halt el 109 éves korában. 
Még egy nappal halála előtt megtette rendes sé-
táját a a mint haza ért a'/t mondta övéinek, 
hogy halálát érzi közeledni. Másnap fájdalmak 
nélkül szenderült őrök álomra. 

— Halottrabló orvos. Szenzácziós bűn-
ügy merült fel  Budapest fővárosban,  mihez hasonló 
évtizedek óla nem fordult  elő. Korotnad Árpád, 
IV-ik kerületi tiszti orvos, fővárosi  bizottsági tag 
a szomorú szenzáczió hőse, aki meglopta magával 
lehetetlen pacziensének, egy haldokló öregasszony-
nak vagyonát, hogy neki még több legyen, ra-
vasz fondorlattal  kicsalta tőle olcsó pénzen házát, 
azl magára iratta, nem számítván arra, hogy tette 
napfényre  kerülhet s őt erkölcsileg és anyagilag 
i* agyon zúzza. Korotuai ugyanis házi orvosa volt 
/V. Palsu Miklósnénak, a mnzenin-kőrut 39. számú 

iiúz 75 éves tulajdonosnőjének. Az agg nő egye-
dül lakott az emiitett ház első emeletén. Szep-
tember 23-án Patsuné hirtelen rosszul lett, mire 
cselédje Török Lina, Korotnai orvosért futott. 
Az orvos táviratozott Patsnnénak Szolnokon lakott 
Miklós nevű fiához,  de mire az megjött, az özvegy 
meg volt halva, s a lakásban csak a szobaleány 
volt, ki azzal állott elő, hogy neki nrnője az ápo-
lásért 500 frtot  igért s ennek kifizetését  kérte, 
mit PaUn Miklós teljesített is. Temetés ntán a fln 

leltároztatott, de a kassza kulcsokat nem találták 
sehol, s a vallatóra fogott  szoba leány megmon-
dotta, hogy a kulcsokat az orvos vitte el. Korot-
nai felszólításra  a kulcsokat át is adta, s midőn a 
kasszát felnyitották,  abban 30 frt  készpénzt s 
4000 írtról szóló takarékpénztári betéti könyvet 
kaptak, holott Korotnai a házért 68000 frtot  fize-
tett volt. Ezen kivOl több ezer frtot  érő ékszer 
hiányzott a kassából. Bérczy kapitány a volt cseléd 
leánytmegkeritvén.azorvossalszembesitettes ez ngy 
a pénzek, mint a/, értéktárgyak ellopását beismerte. 

— Aranypénzek verése. Mint jó forrás-
ból értesülünk, a pénzügyminisztérium már kiadta 
az utasítást a körmöczbányai állami pénzverő-
intézetnek a jövő évben teljesítendő aranypénz-
veres munkálatokra nézve, hogy a pénzverő in-
tézet a munkások alkalmazását ennek megfelelően 
rendezze. Ez utasítás értelmében a körmöczbá-
nyai pénzverő a jövő évben 200,000 darab tízko-
ronás aranyat és mintegy 800.000 darab huszkoro-
nás aranyat fog  készíteni. Ezeken az óriás arany-
mennyiségeken kívül a pénzverő-intézetnek az az 
osztálya, mely a brozpénzeket készíti, szintén erős-
sen lessz foglalkoztatva,  a mennyiben 50 millió 
darab kétfillérest  és 5 millió darab egyflllérest  fog 
verni. Nikkelpéuzeket jövőre egyáltalában nem 
készítenek, minthogy az állampénztárakban fel-
halmozott készmennyiségek teljesen kielégíthetik a 
forgalom  szűgségletét. 

— A kislutri eltörlése. Magyarországnak 
még nem volt olyan pénzügyminisztere, a ki szent 
ígéretet nem tett volna a kis lutri eltörlésére. És 
ez a káros intézmény még mindig fennáll,  folytatva 
népetrontó tevékenységét. Kevés olyan jövedelme 
van a művelt államoknak, mely a kis-lutriboz ha-
sonló módon bomlasztaná meg a közerkölcsöket és 
az alsóbb néposztályok szűk vagyoni állapotát. Lu-
kács László, a mikor miniszterré lett, a régi tra-
diczióhoz hiven szintén megígérte a kis-lutri eltör-
lését, sőt mindjárt a legelső évben korlátozta is a 
játékot. De a kik azt hitték, hogy ez komoly lé-
pés a kislutri eltörlésére, azok csalódtak. Mint 
ngyanis értesülünk, a minisztériumban beható tár-
gyalások ntán kimondották, hogy a kis-lutrinak 
megkezdett korlátozását abbanhagyják, sőt igye-
kezni fognak  arra, minél nagyobb jövedelmet jut-
tasson ez az intézmény a szegény emberek zse-
béből az állam pénztáraiba. 

C S A R N O K , 
Ha a fia  végez . . ! 

Ott árulgatta felvagdalt  czipóit az utczasar-
kon, a nagy iskola kapuja melleit, a diákok táp-
láló anyja, a jó öreg „czipós néui." Az egész 
diákság közönségesen igy nevezte, s bizonyos sze-
retettel csüngtek rajta, nemkülönben a czipóján. 

A ki éhes volt, — ha esetleg nem is volt 
pénze, oly bizalmasan ment „czipós nénihez," mint 
akár az édes anyjához. Nem is csalta meg egy 
se, a mi — diákról lévén szó — kissé furcsa 
dolog. De olyan jó öreg asszonyt még a diák sem 
tudott megcsalni. Nem vitte rá a lélek. 

Most is éppen meg van lepve diákokkal, s 
adja jobbra-balra czipóját hol pénzért, hol „ho-
zom "-ra. Az egyiket közelebb inti és valamit sug 
a fiilébe,  a mire ez fejbólintással  válaszol, mert 
szája el van foglalva,  — eszik. 

A csengettyű megszólal, s a diákok betaka-
ródnak. A czipós néni izgatottan várja, hogy újra 
csengessenek. Kebléből időnkint levelet huz elő, 
megnyugtatja magát., hogy megvan, s ismét vissza 
teszi nagy óvatosan. Szemében bizonyos büszke-
ség lángol, midőn a levelet nézegeti, ezt az ő fia 
irta, Laczi a klerikus, kit a jövö nyáron szentel-
nek fel.  üt, a szegény özvegy asszonyt fogja  il-
letni az elsőség a felszentelt  kezet megcsókolhatni. 
Ezen gondolatnál két ragyogó könnycsepp gördült 
alá a boldogságtól sngárzó arezon. Boldogsága 
elképzelhetetlen volt. Hogy is nel Hiszen neki 
nem kell majd itt nyomorkodnia hőségben és 
fagyban,  szélben és esőben, ha majd a fia  végez 1 
Nem, mert neki öregségére lesz kényelmes hajléka, 
csendes, boldog élete. S akkor majd pótolva lesz 
a sok nélkülözés, a mit ő szívesen eltűrt, csak-
hogy az ő „jótanuló drága Lacziká" jának ruhát 
és könyveket vehessen. 

Igen, igen, igy leszi — mondá, — ha a 
fiam  végez / ! Alig ejté ki e szavakat, megcsen-
dült az iskola csengettyűje, s pár perez múlva 
mint Ózta omlott ki a sok diák. 

Jöttek, vetlek valamit, azután eloszlottak 
haza, esak épen az maradt „czipós néninél," a 
kinek az elébb valamit súgott. 

Most rárakva a szekérkére a kosarakat, 
intett a fiúnak,  s elindultak hazafele. 

* * 

Kicsiny, de csinos és tiszta házikóban látják 
újra őket. .Czipós néni" elővonja a levelet keblé-
ből s a diáknak nyújtja felolvasás  végett. 

A diák gyorsan átfutja,  s örömmel adja tud-
tul „Czipós néni"-nek, hogy a fia  Húsvétra haza jő. 

— Tehát a szent ünnepeket itthon tölti, — 
ujjong az öreg asszony, s mindent hagyva rohan 
a pékhez, a henteshez, a szatócshoz, aztán haza 
jő, aztán sűt, főz,  készít, stb. . Mindenének a 
javát elkészíti, mert a fia  jó. 

Minden készen van... Már csak ő hiányzik.. • 
de végre ö is itt van. 

A szekér megáll az ajtó előtt, óh de Laczl 
nem ugrik le mint máskor. Nem, mert emberek 
veszik le és ölben viszik be. 

— Jézus, Mária! — sikolt fel  az anya, a 
mint csontvázhoz hasonló fiát  meglátja; aztán zo-
kogva botul reá. 

A velejött doktor ágyba fekteti,  s aztán vi-
gasztalja az anyát, hogy nincs baj, csak útközben 
rosszul lett . És ő hiszi. Az anyai szeretet 
mit nein hisz 1 ? 

Eltelik az izgalmas nap, el a második is, el 
egy hét, kettő . A betegség mindinkább fel-
emésztette a szereucsétlen fiatal  embert, s egy vál-
ságos délutáni órában megszűnt élni. 

Igy végzett a szegény asszony fia. 
Van-e nagyobb fájdalom  a szegény asszony 

tájdalmánál ? 
Van-e a Borsnak irgalmatlanabb csapása en-

nél ? Vághat-e mélyebb 9ebet a kegyetlen sors egy 
szívben ? Csoda, hogy meg nem ingott hite, mikor 
elveszett minden reménye s minden szeretetének 
egyetlen tárgya. 

Ugy szeretett volna ő is meghalni, de nem 
lebetelt. Neki tovább is élnie kellett. . . 

Ott flit  újra a kapu mellett, s könny-
leien, beesett szemei merőn függnek  a fiatal  cse-
metéken. Ajka mintha mondaná: 

.Mennyien vannak itt, Istenem 1 Nekem CBak 
egy volt, s már az sincs!" 

B. P. 
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A gyergyói-járás főszolgabírójától. 
Sz. 6054—1896. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csi kmegyébe, Qyergyó-Tekerőp atak 

2050 lelket számláló nagyközségben a jegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betölté-
sére ezennel ismételten pályázatot hirdetek, 
s felhívom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, az 1883. évi I. t. czikk 
6. §-ában körülírt minősítéssel birnak, hogy 
az oklevéllel, házassági, erkölcsi és eddigi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat  hozzám 1896. 
deczember 10-ig bezárólag adják be. 

A jegyzői állással évi 400 frt  fizetés, 
természetbeni lakás, 50 frt  irodai, 25 frt 
utazási átalány és a magán munkálatokért 
szabályrendeletileg megállapított dijjak van-
nak összekötve. 

Gyergy ószentmí klóson, 1896. évi no-
vember hó 9-én. 

Nagy Tamás, 
főszolgabíró. 

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detáilista (keresztény) vegyes ke-
reskedő-segéd 19—23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
czégnél deczember 15-érie Csik-Szt-
Domokoson. - 8 



Noveiuber 18. C S I K I L A P O K 47. nám. 

S». 6353—IsOC. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csiesó közsé;. részéről közli iné tétetik. Ii».'\ 

a nagyméltóságú I Idmivelésügyi m. kir. miniszter 
ur 39285 — 1896. számú magas rendeletével 1I-

riileten törzsenkénti bemérés alapján felvett  27000 
köbméter fenyőfatöni'ít  folyó  évi november hó 26. 
napján délelőtt 8 órakor Csicsó község házánál 
nyilvános árvetésen el fog  m'atni. Ezen fatömeg-
IMÍI 75" II haszonfára  esik, a többi tűzifa.  Kikiál-
tási ár 33000 frt. 

Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-
sel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek  meg-
tekinthetők a felesiki  főszolgabírónál,  Csicsó köz-

adásra engedélyezett Tolvaios oldal_ 232. ktb.jH-J^g házánál, az erdőre vonalkozóbővebb felvilá-

gosítások pedig a csikszerrdai in. kir. erdőhiva-
tálnál tudhatók meg. 

Csik-Szeredán, 1896. november 2án. 
F e j é r S á n d o r , 

1—3 főszolgabíró. 
Kitűnő minőségű fekete  borsó 

takarm&ny nagyobb mennyiségbe 
eladó Csik-Somlyon Fodor Antal 
birtokán. 

Teljes menyasszonyi Keiengye-Kiaiinas iuu irttoi muu írtig. 

"fVFí  ' "W, ; 
fer" 

F i g j e U m r e m é l t ó i 

Karácsonyi Occasio-eladás 
mai nappal megkezdődik s alant megjegyzett mélyen 
leszállított szabott árak mellett a legjobb kivitelben 
csakis a raktáron levő uj és szolidárak kerülnek 

eladásra. 
7 nitr egy ruhához való uj divatú szőrkelnie 1'75. 

210 
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540 . 

9 — . 

legújabb divatú különleges posztók 

női posztó minden szinben 

angol újdonságok 

Clieviot Diágonal posztó 120 cm. széles 

Mintázott angol szövet 120 cm. „ 

Clieviot uui minden szinbe 120 cin. 

Szintartósságáért kezességet vállalok. 

A legújabb gallérok, jacketek, női bundák min 

dég raktáron kaphatók. 

Mélv tisztelettel 

BARCSAY K. 
női- éa fcrü-divatazleto 

4— 

| Sirkoszoru és érczkoporsó gyári ráktár. Teljes temetkezési vállalat. 
. Nyomatott Csik Szerediban H'Jţţ- & liptai ij^onoj ói kiaió Györgyj\k*b M Irton köayvayoa dijábaa. 
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