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A magyar állam jövendője. 
Országszerte nagy öröm fogja  el a 

hazafiak  lelkét. Az egyes törvényhatóságok, 
városok, sőt maga a törvényhozás siet hó-
dolatát kifejezni  koronás királyunk előtt, ki 
szeptember 25-iki leiratával uj korszakot in-
dított meg a magyar állam történetében. 

Pedig az egész dolog önmagában te-
kintve, semmi rendkívülit nem mutat. Hisz 
végtére tiz kisebb szobornak a főváros  kü-
lönböző téréin való elhelyezése sem nagy 
költségbe nem kerül, sem pedig egy-egy 
szobor elhelyezésnek a jövőben is mindig 
működő olyan hatása nincsen, mely ered-
ményeiben rendkívüli jelentőséggel bírna. 
És mégis az egész nemzet úgyszólván láz-
ban van ; keresi, kutatja, hogy vájjon ezen 
királyi cselekedet egy nagy politikai válto-
zásnak bevezető lépését jelenti-e, vagy pedig 
csupán magában álló és egyedül maradó 
tünemény. 

Mi részünkről mélyebb politikai jelen-
tőséget tulajdonítunk ezen királyi tettnek. 
Már magában véve az, hogy egyszerre a 
magyar főváros  a király nagylelkűségéből 
tiz szobor birtokába jut, emelheti önérzetün-
ket, mert ez által a trón Budapestet is olyan 
székvárosának tekinti és jelenti ki, mint 
Bécset. De a legerősebb és leghatalmasabb 
jellege a szobor ajándéknak az, hogy az 
egyes szobrok mind oly férfiak  tisztelését 
mutatják, kik nemzetünk történetében a ma-
gyar fajt,  annak jelesebb tulajdonságait éle-
sen kitüntették és a magyar név dicsőségére 
a magyar nemzeti irány fejlesztésére  maguk 
után maradandó nyomokat hagytak. 

Midőn tehát a királyunk a tiz szobor 
megjelölése által megmutatja az Utat, hogy 
a magyar nemzet a jövőben is milyen em-
berek által képviselt eszméket kövessen és 
tartson politikai mintaképnek, akkor meg is 
van fejtve  azon nemzeti örömnek a kulcsa, 
mely most az egész országban minden kuny-

hóban és minden palotában repes. Ezen 
kulcs pedig semmi más, mint az, hogy a 
király és nemzet megtalálta a magyar állam 
erejének forrását  a nemzeti czélok kitűzé-
sére és jövő feladataira  vonatkozó egyetér-
tésben. Nem mindig volt ez igy, vagy talán 
nem is volt igy a mohácsi vész óta, de 
előttünk az a fő,  hogy most már igy lesz. 

Remélnünk ezt lehet, mert a királyi 
leiratot nem szabad egymagában tekinte-
nünk. Minden arra mutat, hogy az osztrák 
és magyar monarchiában a súlypontnak 
Budapestre áthelyezése elhatározott dolog. 
Ezt ugy látszik nemcsak az osztrák zűrza-
varos viszonyok tették indokolttá, hanem az 
államok jövendő alakulása is. A kelet fel-
osztása. a keleti viszonyok uralása mind 
befolyással  voltak arra, hogy a magyar ki-
rályság régi fénye  és dicsősége, sőt annak 
politikai igényei előkészíttessenek és kidom-
borittassanak. Ennek az áramlatnak első 
fuvalmát  jelentette a magyar tisztképzés lé-
tesítése és most már senki előtt se tűnik fel 
lehetetlennek azon hír, hogy nemsokára a 
magyar honvédség is magyar tüzérséget és 
műszaki csapatokat kap. Nem-e a nemzeti 
erő fokozatos  fejlesztése  ez ? 

Hogy pedig ezen irány, a magyar erő 
fejlesztése  és nagyjelentőségű jövője iránti 
bizalom már a külföld  is akczeptálva 
van, azt fényesen  és ünnepélyesen megpe-
csételte II. Vilmos német császár budapesti 
látogatása és felejthetetlen  poliárköszöntője, 
mely külföldi  elismerést csak növelte a ro-
mán királynak a magyar fővárosban  való 
jelenléte. 

Ki tudja, hogy ezen politikai lépések 
nem-e a nagyhatalmak megegyezéséből szár-
maznak. Az tény, hogy az összes fejedelmek 
félnek  a háborútól és annak következmé-
nyeitől és az is bizonyos, hogy igyekeznek 
mindnyájan minden felett  maguk között meg-
egyezni. Ugy a hármas, mint kettős szövet-
ség jó harmóniában élnek egymás mellett s 

meglehet, hogy mindenik kap valamit, taián 
egymástól is, de mindenesetre keletből a 
legnagyobb részt. 

Ha aztán ezen megegyezésből a ma-
gyar királyság régi fénye  és ereje emelke-
dik ki, csak azt jelenti ez, hogy a magyar 
nemzet százados küzdelmek Után is elérte 
azt, mit politikai érzéke és nemzeti ereje 
jogosan megkövetelhet. 

= A gyergyó-szentmlklósiak javára a 
vármegye állaadó választmánya egy fontoB  határo-
zatot hozott javaslatba, mely pedig a megyétől te-
temes áldozatot is követel. A megyei utaknak azon 
részén ugyanis, hol Szent-Miklós kezdetén egy szük 
híd van, az ut kiszélesítése vált szükségessé, a mi-
nek azonban keresztül vitelére egy nagyobb házte-
lek kisajátítása lett elkerülhetetlen. Az egész belső 
telek (iOOO és néhány Bzáz forintba  kerül, mely ösz-
szegból a megye hajlandó 3000 frtot  adni azon fel-
tétel alatt, hogy a hátrálékos részt Gyergyó-Szent-
mi klós község fedezze  és az útszélesítésből maradt 
terület eladatván, annak vételára a megye 3000 
forintjának  visszatérítésére fordittassék. 

= A bor ellenőrző bizottságok, me-
lyeknek feladata  lesz a hamisított borok kimérését 
ellenőrizni és a törvény által kiszabott büntetések 
alkalmazását keresztül vinni, a mi kétségkívül jó-
tékony hatással lesz a nagy közönségre nézve, 
már az október 16-ki megyei gyűlésen ki fognak 
neveztetni, illetőleg részben meg fognak  választatni. 
Ugy tudjuk, hogy a jelöltek névsora gondosan van 
összeállítva és bizalommal tekinthetünk ezen bizott-
ság működése elé. 

Tanári ületének a csiksomlyói 
tanítóképzőben. 

Biztos tudomásom van arról, hogy a csik-
somlyóí tanítóképzőnél rendszeresítendő összes ren-
des tanári állások 600 frt  alapfizetéssel,  150 frt 
lakáspénzzel és 100 frtos  tiz évenkint elérhető 
pótlékból álló fizetéssel  fognak  honoráltatni. 

Ezt az elhatározást a következőkben veszem 
kritika alá. 

Mindenek előtt kiemelendőnek kell tekinteni 
azt, hogy a tanitói, tanári pálya tisztán idegmnn-
kán alapszik, az idegműködés van leginkább e pá-
lyán előtérben, tehát az emberi szervezet legfino-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
T é l e n . 

Hajnalban az ágy melegebb, — hideg el-
lenben az ájer. De azért az ember fölkel;  fölkel, 
mert dolga van. Az asszony is fölkel  s azt mondja: 

— Hallá-el ? be furcsát  láték ! Leereszkedett 
egy temérdek féket"  felleg  . . 

— Álom s esős idő I vág bele a gazda s 
kifordul  az ajtón. Künn még sötét van. A sütöbáz 
gerezdjébe dugott rúdon ágylepedö szikkad, annak 
fehérsége  dereng csapán az éj homályában. De 
azért a gazda hátra talál a csűrkertbe, onnan az 
istállóba. Megfordítja  az ajtón a fürgőlőt,  s a mint 
beleküzdi magát a szemébe ömlő vastag párába, 
aszongya: 

— Ptflg  fel,  ne! — A Támbor fölkel,  a 
Szilaj azonban nem, míglen a gazda szelíden meg-
rágja. — Nye, büdös 1 — Föltápászkodik a Szilaj 
is, előbb térdre, majd egészen, s nagyot nyújtózik. 

A gazda „megtöpi", bogy igézet ne fogja, 
végig simítja emezt, mire a másik fejét  sóváran 
nyajtja, s bogy a dédezgetést ő is kiérdemelje, 
érdes nyelvével végig nyalja gazdája bundáját. A 
gazda a jászolig megy, annak fenekén  motoszkál, 
s fölvesz  egy marék holladékot. A tinók étkesek, 
nem hagytak iziket. 

Erre bekerül a csűrbe, s a könyöklőn rázot-
tat tol be nekik. A teheneknek nem ád, mert a 
beverő jószágnak később is elérkezik. Aztán a 
trágyát tolja le alóluk, az istálló csebret pedig 
kútra viszi s megmeri, hogy készen legyen, mert 
még caak egyszer ad rázottat s aztán indnlni kell. 

Vízre egy kevés széna dukál a marhának. 

A szekeret kitaszítja az árnyék alól. 
Az már fel  van készítve. Két láncz — egy 

csaptató, és egy farkazó,  — egy balta és egy 
öreg fejsze  a keresztbe tekert lánczok közé dugva, 
egy kis ponyva széna az ágasra kötve, — ennyi-
ből áll az etdölő szekér készültsége. A gazda ezt 
rendben találja. 

Aztán tesz-vesz még egyet mást. 
Az asszony is fölkél. 
Fölveszi a szőttes rokolyát a háló szoknya 

fölé,  s mig amazt derekán megköti, alatta ezt 
földre  bocsátja. Majd mosdáshoz fog.  Mig mosdik, 
szája az „őrangyalát" motyogja — máskor áhí-
tattal, most azonban — szokásszerüen. 

Nem fog  a'! 
Gondolata nem tud tnegvállni egy fertelmes 

álomképtől, mely álmában kisértette, s melylyel 
imette bíbelődik. 

Jaj, Uram bocsá'! . . . Héjjá Benedek az 
ereszben volt, s öcscsével Miklóssal a birtok felett 
veszekedett. 

Már összementek, s nem lehetett őket elvá-
lasztani. Egyszer csak leereszkedik a Hargita 
csompójáról egy temérdek fekete  felleg  s jő, jő. 
Mikor pedig a falu  felett  járna, lecsapott belőle 
bárom fekete  holló, kettő neki esett Benedeknek, 
egy a Miklós szemének, s ásták, ették nagy szo-
désággal 

— Történik valami I — mormogja. Héjjá 
Benedekné, mialatt gyaluforgácscsal  tüzet gyújt 
a katlan fűtőbe.  — A dolognak nem lesz jó vége. 
Az ember akaratos, Miklós nagymáju, s elbújdosik 
vagy előli magát. 

A tűz meggyulad. A fenyőfa  hasábok vigan 
pattogó lánggal égnek, több fényt,  mint meleget 
árasztva. A „pilancsot" is meggyújtja az asszouy, 

melynek föl-fölcsapó  elhaló világa a vibráló árnyak 
képében tündér mesebeli képeket rajzol a szoba 
fehérre  meszelt, bokájokkal, üvegkanákkal deko-
rált falán. 

Mennyi idealizmus, mennyi költészet 1 De hol 
van a költői lélek, mely lelket ad a röpkedŐ ár-
nyaknak, ki a rajzokat olvasni, értelmezni tndja ?! 
Akad az is I 

A katlanfütő  mögé tolt karikás ágyon meg-
mozdul a takaró, a támadott fénytől  vagy tán az 
álmát komoriló fekete  rémtől felriasztott  gyerek 
fölemeli  a párnáról maszatos fejét,  s a mint félig 
nyitott szemével feltekint,  ott látja álmának foly-
tatását, elátkozott királykisasszonyt, ruczalábakon 
forgó  aczél vázat, hétfejű  sárkányt, Csontos Szig-
fridet,  szépséges tündér leányokkal, kik a király-
kisasszonyt körül tánczolják oly nesztelenül, hogy 
még csak meg se csördül a körülöttük csüngő 
bokáj, üvegkauna. 

Játszi tündérek, káprázatos árnyékok, mit 
dévajkodtok ti a rajongó gyermek képzelődéssel ? ! 
Szárnyat adtok neki s nem engeditek repülni, tün-
dér honotokba varázsoljátok s aztán elröppentek 
csapodáran, ha az anya szava felriasztja  meren-
géséből. 

— Lajika 1 
— Mit parancsol — kérdi a kínszenvedés fői-

dére vissza esett vitéz. 
— Kelj föl  fiam,  ne nőjj többet. Apád már 

befogta  a tinókat, — mentek erdőbe. 
Lajikát a kijelentés kellemetlenül érinti, mert 

az ágy meleg, hideg ellenben az ájer, tólidőn az 
erdő érdektelen, a fák  lombtalanok, a galyakat 
nem lakja madárfészek,  a fészket  madár tojás, az 
őszön szárnyra kelt fióka,  más vidék suhanczának 
csicsergi danáját. 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van osatolva 
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mabb része, az élet főszervei.  Azonkívül a beszélő, 
látó és halló szervek segélyével végzi a tanító és 
tanár összes munkáját, mert az irka-firka  rendkí-
vül alárendelt. 

Am ugyan ilyen munkát végez a hivatalnok, 
ügyvéd, orvos, de nem oly szoros fegyelmezési 
kényszer között, a milyenre a tanár és tanitó 
utalva van és legfőbb,  hogy a tanítással foglalkozó 
emiier más idegekre, a növendékek idegeire igyek-
szik hatni s ez sokszorozza megerőltető munkájá-
nak nehézségét. Papok és ügyvédek, védő vagy 
egyházi beszédek után igen uagy izgatottságot 
élezhettek már, ugyanezt érzi a tanár-tanitó egy-
egy lelkiismeretesen végzett óra után. Ez az egyik 
körülmény. 

De a másik, hogy minden más állás erősen 
szakirányúvá lesz bizonyos idii multán, az ily szak-
irány, ha állandó műveltségbeli haladást is kiváu, 
bizonyos dolgokban mégis a sablonnak helyet en^ed. 

Ezt nem tűri a tanítás mestersége, mert: a 
indomány egész mezején a haladás felette  roha-
mos s ezt neki kisérni kell. Egyik öreg baráiom 
mondta, hogy ha ő ma azt adná elé, a miből dok-
torátust tett joggal csaphatnák el, holott csak 25 
éve történt az a vizsga. A fizika,  a történelem, a 
mathematika stb. ugy átalakulnak 10—15 év alatt, 
hogy rájuk sem lehet ismerni. Mindezt kisérni, 
mindezt megtanulni föltétlen  és lelkiismeivtbelí kö-
telessége a tanárnak, tanítónak, mert hanem taní-
tása nem ér semmit. Sőt neki is egy-egy irányt' 
kellene képviselni. 

De szüksége volna látni, hallani, a világban 
megfordulni,  ez a nevelésügy érdeke, a haladás 
biztosítéka. 

A legideálisabb szempontból pedig a gondta-
lan élet épen lényeges a tanítással, neveléssel fog-
lalkozóknál, hogy tis/.tán az emberi társadalomnak 
élhessenek, a melynek jövője, a/, ifjnság.  azoknak 
életpálya s veliik az állam, a nem/.et jövője ke-
zűkben van. És ide csatlakozik azon gondolat, 
hogy a nevelői, tanítói pályának a kiválóbb tehet-
ségű emberekre kecsegtetőnek kellene lenni, hogy 
a jelzett nagy szocziális és egyéni czélok felé  a 
közeledés biztosabb legyen. 

Már Pláton igy fogta  tel ezt; az állam éle-
tét, fejlődését  respublikájában a nevelésre alapította 
s hitte, hogy ezzel a legtökéletesebb állam meg-
valósítható. 

Mindez elmefuttatás  a tisztelt olvasónak, a 
ki bizouyára a gyakorlati élet szempontjából fogja 
fel  e kérdést is. oly térre való vezetése, a hol nap-
jainkban semmi szeretni való nincs, de nekem a 
lehető legszélesebb kört kell érintenem annak ki-
mutatására, liogy gyakorlati élet, történelem, tu-
domány, czélszerüség minden, minden a mellett 
szól, hogy a tanítás és neveléssel foglalkozóknak 
okszerű magas dotácziója nem önzés s/.ülte köve-
telés, hanem a dolog természetében rejlő társadalmi 
szükségesség. 

A tanár, tanitó minden pillanatban érzi. hogy 
neki épen a foglalkozásához  tarto/.ó eszmekörben 
valami hiányzik, érzi, hogy szervezetében, élet-
módjában s egész mivoltában nem az, a kinek 
lennie kellene s ez az egész országot keresztül 
hálózó tanárok, tanítókban egy nagy önérzetté, 
közös gondolattá érlelődve már husszu idő óta 
nyilvánál. 

Az állam nem is zárkózott el a közvéleméuy 
óhaja elől, meghozta a törvényt, a mely legalább 

a tisztességnek nevezhető dotácziót, az elemi is-
kolai tanítóságot kivéve, megadta. 

Egy középiskolai tanár az államnál elérheti 
a 2500 frt  fizetést  és megfelelő  lakáspénzt. 

Egy polgári iskolai tanitó 1800 frtig  emel-
kedhetik s a megfelelő  lakáspénzt kapja. 

Minket azonban jelenleg a tanítóképző érde-
kel s ez az államnál a következőleg áll. 

Segédtanár kap 80 irtot és rendesen az in-
ternatnsban lakást és teljes ellátást. Ez igy megér 
1400 trtot. Rendes tanár kezdi H00 frt  tal (lakbér 
mindenütt a katonai lakbér, azt a tőrzsfizetésnél 
nem említem) és ha igazgatóságig viszi 2000 frt 
rendes és 500 frt  ötödéves pótlékot, tehát 2500 
frtot  kaphat. A ki tanár marad az (1800 + 250) 
2300 frtig  frtig  emelkedik. 

Ez fő  gyakorlati argumentum annak bizo-
nyítására, hogy maga az állam (a magyar államit) 
ezt szükségesnek ismerte el s nem mint végső 
szót mondotta ki, csak olyast, a mit viszonyai kö-
zött mint lehetségest föltétlenül  szükségesnek ítélt 
s bogy tehát a tanitas és nevelés mestersége va-
lóban olyan dolog, a mit a puszta megélhetés szem-
pontjai szerint honorálni netn lehet és nem szabad. 
Mindezt a továbbiaknál fen  forgó  viszonynak is kí-
vánom tekinteni. Mert most a csiksomlyói tanító-
képző tanárai a legmagasabb 1100 frt  fizetést  kell, 
bogy végső fizetésnek  tekintsék, de 10 évig 800 
frion  kell élniök. 

Ez először nem fizetés,  csak életföltétel,  de 
az is silány. Másodszor oly átmeneti állásnak veti 
meg alapját, a fiatal  erők, legyenek azok papok 
vagy czivilek, csak addig maradnak, a mig egy 
k'csivel jobb kerül s mivel ilyen kicsivel jobb még 
kápláui állás is sok van, törekedni fognak  oda va-
lamelyikre elmenni. A czivil ember pedig oklevél-
lel felszerelve,  inkább megy a polgáii iskolához, a 
hol reménye van 1800 Irt nyugdíjra és olyan, a 
ki tanitóképezdékre van kvaltkifálva,  egyáltalán 
nem is megy oda, hololt a czél mégis csak a ta-
nítóképzés volna emez intézetben. 

A legjobb akaratú tárgyilagosság és azon 
tisztelet, a melyet egyházmegyém múltból beszélő 
tettei bennem ébresztenek, ennél tovább a követ-
keztetés fonalán  nem eresztenek. 

Ennek a képezdének rendkívüli szerencséje, 
hogy oly kiváló, jeles népség környezi, mint a szé-
kelység, a kik még kevés tanulással is, képzetle-
nül, már születésüknél fogva  annyira intelligens 
elemek, hogy a tovább képzést és emelkedést a 
legtöbb soha sem hanyagolja el, a miért elvégre 
is lesz belőlük egy elfogadható  tanítói kar, de mi 
lenne, ha a rendes tanítást megkapnák, mi lenne, 
h.« b—10 tagból álló erős tantestület képezné 
ki őket? 

Azt már nem feszegetem,  mert tnlnagygyá 
feküdnék  bennem az elkeseredés. 

Csupán az elismerés pálmáját teszem le még 
azon tanár urak előtt, a kik a már ismert viszo-
nyok között  mégis színvonalon tudták tartani a 
csiki tanítóképzést. 

Kérdés, hogy ez ezután lehetséges lesz-e ? 
mivel az államnál már a követelmények emelked-
jek, s ezért talán rövid idő multán az állam emez 
állapotot meg sem türi. 

A mi most fizetés  rendezés valamely isko-
lánál történik, annak nem szabad pl. 700-ról 
80Ü-ra emelkedni, hanem simulni kell az állami 
fizetésekhez. 

Még is Lajika megmozdul s kezd össze 
kászolódni, mert átalja a huza-vonát. Veszi a nad-
rágját, a bocskort, a gócz alá száradni tett kap-
czát, pórázt s öltözködik. 

Anyja az alatt végzi a maga dolgát. Lábasba 
szalonát aprit s tűzhöz teszi. Mig a szalona olvad, 
az ágyakat szedi rendbe, a szobát megöntözi, ki-
sepri. A pohárszékről tojást vesz elő s a lábasba 
beletöri. Erre a gazda is bejön. Jó reggelt kiván 
s utána néz, hogy Lajos (nem kényezteti Lajiká-
nak) fölkelt-e.  Lajika akkor még a bocskorával 
piszmog. A látottá pedig már készen van. Bene-
dekné kétrét hajtja a törülköző kendőt s az asz-
talra teríti, hogy a forró  lábas a festéket  fel  ne 
húzza. Aztán hozza a lábast, fatányérou  elhelyezi 
s kenyeret tesz melléje, mondván : 

— Tessék Isten áldására!? 
A gazd* hozzányúl s falatozik  — nem az 

inyenczek mohóságával, hanem csak ugy „leptiben", 
mint a ki nem egyébért eszik, hamm csak azért, 
hogy a munkát jobban bírja. 

Felinél így szól: 
—Hát te nem jössz, hallod e ? 
— Nem. — Válaszol az asszony. — Nem jó, 

bogy egyem. Jól laktam a szagjával. S az a izé 
is ugy beletökedt a fejembe  . Hallá-e ?! 

— No?! 
— Birta Terézsi jóra való leán'. . . ejisze... 

Miklós ejisze megakart, házasodni... Hallá-e I kár 
lőn, hogy Miklósnak a jussát ki nem adta . . a 
földből,  a házból. — Mint a felcsapódó  kelepcze, 
felugrik  mérgesen Héjjá Benedek, apró szürke 
szeme szikrát lövel, ökleivel az asztalra üt, hogy 
a cserép lábas dirib-darabra hull. 

— Asszony 1 az idvességes . . — aztán 

eszébe jut, hogy böjt első hete van. — Asszony I 
szó erről nelegyen ! Nekem most már van eszem, a ki 
pedig flaialon  házasodik, annak nincs. Most pedig La-
jos rakodj s indulj, mert hanem . . . — öklét ütésre 
emelten megy el az asszony mellett, ki elképedve 
áll, mint Lótnak sóbálványnyá változott felesége. 

Lajika lódul, s már megfogta  a tinók kötelét. 
— Csá Szilaj! A tinó hátán az ostor 

nagyot harsan, s a megrémült állat térdével üzi 
maga előtt a szepegő gyermeket. Az asszony a 
kapuig fut  utánuk, s mikor a szekér a hajnali 
szürkületben eltűnő félben  van, kezével utánuk 
keresztet ir, s bogy inkább mennybe jusson, han-
gosan mond ja: 

— Szent kereszt legyen veletek ! 
* * 

• 
Telik múlik az idő, de nem sok idő. Alig-

hogy az asszony a ház tájékát rendbe hozta, a 
majorságot megetette, gabonát malomba vitte, kot-
lós alatt a tojásokat megforgatta,  — épen a szün-
telenül benn ólálkodó kutyát seprüzi ki, midőn a 
rácsos kis kapu felett  kitekintve, teméntelen népet 
lát az utczán. Nézi, s hát látja, hogy az ö embere 
jő elől, utána a tinók mögöttük Lajika a nyolczág 
ostorral, s körül, hátul ember, gyermek s minden. 
Gondolja, bogy baj van, s azért azonszerüleg kifut 
a kapuba. Azon már beugrott Péter Pál János, 
hogy kinyissa a nagy kaput. 

Jő Héjjá Benedek, most még jobbau döllög, 
mint máskor, bajusszá becsapzott a szájába, arcza 
fakó,  mint a rosszul égett tégla, szemei nagylom-
báu tétova forognak,  mintha esze megfűdült  volna. 
Az asszony szenti is, hogy baj vagyon, de nem 
ez az, a mi szólásra készteti. A tinók a szekeret 
húzzák, a szekér után farkazó,  a farkazón  ember, 
vajmi — mozdulatlan bever. 

Az a 700 frt  fizetés,  a mi most is van a 
tanároknak, az valóban simult az államihoz, mert 
az államnál is 800 -100U frt  volt akkoriban a 
fizetés,  a mikor ezt megállapították, de ma 1100-
nál kezdődik s a 2000-es körben mozog. 

Azt kell nézni, hogy az állam ne szívja mind 
magához a legjobb tanerőket, hanem, hogy a fe-
lekezeti képzők is legyenek a jó tanárok megálla-
podó helyei. 

Azt tette a herczegprimás O exelleneziaja, 
mikor Esztergomban, a mely szintén termékeny 
olcsó vidék, 1600 frtban  állapította meg a képez-
dei tanárok fizetését. 

Havi 100 frt  Somlyón is oly összeg, a nielj 
a mai társadalmi viszonyok között csak a tisztes, 
séges megélhetésre elég. A ki kevesebbet tanácsolt 
az igazgató tanácsban, az ha nem is szándékosan, 
de mégis ellensége a csiki tanítóképzésnek. 

Kóródy  Miklós. 

Törvényhatósági közgySlés. 
A vármegye tövényhatósága őszi rendes köz-

gyűlését folyó  hó 16-án fogja  megtartani, a követ-
kező tárgysorozattal: 

1. Alispán félévi  jelentése. 
2. Az időközben szentesített törvényczikkek 

kihirdetése. 
3. Belügyminiszter ur leirat a Gyimesre ki-

rendelendő szolgabíró hatáskörének szabályrende-
le t ig való körülírása tárgyában. 

4. Magyarország külön czimerének és ma-
gyar korona országai egyesitett czimerének meg-
állapítása tárgyában kelt belügyminiszteri rendelet. 

5. Az 1893. évi XXIII. t. cz. végrehajtása 
tárgyában kiadott kereskedelemügyi miniszteri 
rendelet. 

6. Az állandó választmány indítványa Ő fel-
sége a királyhoz intézendő hódoló és köszönő fel-
irat tárgyában. 

7. A megye alispánjának jelentései: a) a 
megyeház kijavításáról; b) az emeleten levő ven-
dégszobák bérbeadásáról; c) írógép beszerzéséről. 

8. A tiszti nyugdíj választmánynak Székely 
Endre főszolgabíró  nyugdíjazására vonatkozó elő-
terjesztése. 

9. A megye alispánjának az 1898. évi megyei 
költségvetéshez tartozó külön jelentése és az elő-
terjesztett megyei költségvetés. 

10. A közgyűlésből kikűldendő különféle  bi-
zottságok és választmányok megválasztása iránt 
tett indítvány. 

11. A községek 1898. évi költségvetése. 
12. A felülvizsgált  községi számadások. 
13. A havasi javak igazgatójának jelentése 

a tikosi legelő bérbeadására nézve. 
14. A k.-alcsiki járás főszolgabírójának  meg-

választása 
15. Községi ügyek u. m.: Szereda városban 

köztisztasági szabályrendelet jóváhagyása, Szent-
léleken íelhajthatlan követelések leírása, Csik-
Szentmiklóson a törvényhatóság által elrendelt per 
megszüntetésére vonatkozó képviselőtestületi hatá-
rozat elleni fellebezés,  a felcsiki  járás községei 
által a vadászterületek bérbeadására nézve készí-
tett szabályrendeletek jóváhagyása, Gyergyó-Szent-
Miklóson az átvonuló törvényhatósági közút kiszé-
lesítéséhez szükséges teleknek telerészben az út-
alapból való megvásárlása iránt átnyújtott kérés. 
Taploczán templom javítási költségek engedélye-

— Jaj, jaj, jaj 1 mitörtént! mitörtént ?! 
— Csá szilaj 1 — fanyalodik  a gazda s csak 

azután beszél, szokott nyugalmával. 
— Hallod-e I ne csiápolj, hanem küldj papért. 
— Jajj, ugy-e megmondtam, ugy-e meglát-

tam ! I Jajj I Miklós, Miklós! . . . 
— Nem neki. A' má' meghalt... Hidegkút-

nál elém állott s én megüttem . . . 
De ő is megcsapott. Meg. Hivasd a papot... 

Hármat sem lépik neki dül a tornácz oszlopának, 
s összeesik, mint a tót orgona. 

A pap megyézik valahol s a miatt csak es-
tére jő, — ha jő. Héjjá Benedek ezt nem várhatja, 
inkább meg sem hal. Nem ő I Fel is ül az ágyhan, 
magához szólítja az ágy lábánál siránkozó gyere-
ket s parancsot ad szigorú hangon. 

— Szaladj, a csebret hnzd le a tinók elől, 
nehogy melegen igyanak. 

Lajika szalad, de az ajtóból megtér. 
— Édes apám . . . — zokogja — igende . . . 

a tinók mán megvérhüdtek. A Szilajt nyúzzák, a 
Jámbor ÍM dőlejibe van. 

Az öreg arcza elbornl, mint azé, kit halálra 
ítéltek, fájdalom,  vagy kimondhatatlan elkeseredés, 
mesterkélt harag — vagy ki tudja mi? — végig 
vonaglik rajta, kapkod ide s tova az ágy odrába, 
a párna alá, keresi tán a szijostort, hogy rávág-
jon a gondatlan köjökre. — Egyszer aztán befor-
dul a fal  felé  s nem is fordnl  ki többé, míglen 
Péter Pál János kiforditja. 

— Megbala — mondja ez. — A lépje repedt 
meg. Pedig ilyen kemény kötésfl  cseléd nem volt 
több a Nagyerdőn belül. 

Betelik a ház a fehérnépek  hangos j^jvaszé-
kelésével. 

Bákoai. 
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zése, Kászon-Jakabfalván  ingatlanok érték «sitésé-
nek jóváhagyása, Kászon-Altiz és Feltizen erdő 
eladásnak szabadkézből való megengedése, Szent-
MártonCsekefalván  ingatlanok bérbeadásának jó-
váhagyása, Menaságon polgári- és hitközség közötti 
birtokcsere engedélyezése. 

16. Magánosok kérvényei, a közgyűlésig be-
adandó indítványok ős halasztást nem türö ügyek. 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csíki Lapok" utolsó évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a h&tr&lékos ösz-
azegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

.A. „ C B I M L a p o l E " 
uerkesztfje  és kiadója. 

K Ü L Ő N F É I i É K . 
— Személyi hírek. Becze Antal megyei 

alispán Lázár Menybért havasigazgató és orsz. 
gyűlési képviselővel e bó 1-én a délutáni vonattal 
indultak Bákótba a Ohika Miklós által a megye 
közönsége ellen ujabban indított kártérítési ke-
reset tárgyalására, melynek határnapjául október 
5-ikét tűzte ki a bákói törvényszék. Tolmácsul 
Sándor János csik-szentgyörgyi gör. katb. lelkész 
lett felkérve,  ki szintén elutazott a fennebbiekkel. 
— Székely Endre lemondott főszolgabírót  október 
1-én nyugdíjazta a megyei tisztviselők nyugdíjazó 
választmány s helyébe az nj választást az e hó 16-ra 
kitűzött törvényhatósági közgyűlés fogja  megejteni. 

— Eljegyzes. Csik-szentdomokosi születésű, 
jelenleg radnóti szolgabíró Kedves József  szeptem-
ber bó 86-án váltott jegyet Oláb-Kocsárdon De-
mény Ilona kisasszonynyal. Gratulálunk frigyükhöz. 

— Székely fink  ügye. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi és iparkamara szeptember 29-én tar-
tott ülésében a másodtitkár bejelentette, hogy a 
kamara szeptember 18-án ipari és kereskedelmi 
kiképzésre 302 székelyflut  helyezett el és pedig 
Marostordamegyéből 109 et. Csikmegyéből 116-ot, 
Háromszékmegyéből 25-öt. Udvarbelymegyéböl 16-ot, 
KiskOkűllőmegyéből 16-ot és Tordaaranyosmegyé-
ből. 20-at. A fluk  40 városban osztattak szét. 
Legtöbb ment Budapestre, Szentesre. Győrbe. 
Iglóra, Orosházára, Csabára, Nagyváradra és Kecs-
kemétre. — Tanszik B. Hngó kamarai elnök a 
jelentéssel kapcsolatban indítványt tett egy segély 
alap létesítése iránt, melyből a szülőföldre  vissza-
térő és ott letelepülő székely ifjak  segélyeztetnéurk 
üzletük megkezdéséhez a legszükségesebb szerszá-
mok és anyagok beszerezhetése czéljából. Az 
életrevaló indítványt a kamara egybangn lelkese-
déssel elfogadta  s megbízta egyideűleg az elnök 
séget, hogy az alap létesítéséhez társadalmi uton 
széles körökben mozgalmat indítson. Ez alap 
létesítésével voltaképpen a kamara azt óhajtja 
•lérni, hogy a kellő szakképzettséget nyert itjak 
egyrésze a székely földre  visszatérjen s a székely-
ség életerejét erősítse. A kamara végűi kimondotta, 
bogy jövőben az erdélyrészi városokban is nagyobb 
számmal fog  székely ifjakat  kiképzés végett köz-
vetíteni. 

— A osikszeredai elemi fin-  és leány-
iskola rozzant állapotáról létetett említés a „Csíki 
Lapok" legutóbbi számában Miután azon nyilat-
kozat által az elemi iskola gondnoksága is mu 
laszttssal van terhelve, kötelességnek tartja kije-
lenteni, miszerint a gondnok folyó  év márczius hó 
8-án az iskola épület javítása iránt a városi ta-
nácshoz jelentést tett, mely jelentés 526 szám alá 
lett beigtatva, de miután e tanév kezdetén semm> 
nyoma nem volt a javításoknak, a gondnok folyó 
évi szeptember 20-án 2001 sz. alá iktatott kéré-
sében a javítások teljesítését sürgette, s miután 
végül az épttletjavitás kizárólag a városi tanács 
hatáskörébe tartozik, tehát ba mulasztás van, 
csakis a városi tanácsot terhelheti. (Beküldetett) 

— Országos vásá r Csik-Szeredában. 
A mnlt hó 86—29-én lefolyt  szent-mihálynapí or-
szágos vásár bár a forgalomban  élénk volt, de 
az Ozletre nézve nem volt kielégítő. Meglátszott 
rajta a silány termés eredménye, mi különösön az 
álatvásárnál a kínálatot nagyban fokozta.  A barom 
vásárnak különösön két elsőnapján nagy mennyisé-
gű ló és szarvasmarha hajtatott fel,  de eladás 
korlátott számban eszközöltetett, a kivitelre na-
gyon kevés állat vásároltatott Az ökrök páron-1 

kint, 160 - 300, tehenek 80-160 frt  árban kerültek 
vételre, de minthogy a mezei munka jórészt befe-
jeztetett, inkább a vágó-marhákra szorítkozott a 
vétel. A belső piacz meglehetősön látogatott volt 
s különböző árukban gazdag, de annál bangosabb 
az egyes iparosok panasza, kiknek jórésze még a 
kocsihér fedezésére  is alig tudott valamit árulni, 
minek okát természetesen a kenyér szükség miatti 
pénztelenség idézte elő. A vétel inkább az ételne-
müekre s a lábbelikre szorítkozott » különösen az 
Udvarhelymegyéből szállított nagymennyiségű hagy-
ma örvendett kelendőségnek. Szóval meglátszott 
az egész vásáron a kedvezőtlen év által okozott 
gazdasági kalamilás nyoma 

— Megbotránkoztató eset tartja a csík-
szeredai közönséget izgatottságban. Most három 
napja egy angol ujságiró kerékpáron jött Brassóból 
Csik-Szeredába, honnan ugyancsak hasonló módon 
akarta útját folytatni  a nagy erdő felé.  Az őrházon 
innen azonban egy ember elakarta vágni a kerék 
pár gummi fedőjét  s midőn ezt az angol nem tűrte 
és magától a tolakodót jó erővel ellökte, a támadó 
atyafinak  segítségére ment egy társa és kés9el 
össze-vissza szurkálták az idegen fejét,  ugy, hogy ez 
kénytelen volt Csik-Szeredába kocsin visszajönni, 
hol a feljelentését  a csendőrségnél megtette. Hisz-
szük, hogy az ilyen arczátlan és hetykélkedó le-
génynek büntetése nem lesz enyhe, mert ma-holnap 
nem érzi magát biztonságban az ember, ha meg-
felelő  példát nem statuál a bíróság. 

— Állami adó végrehajtók. A pénzügyi 
igazgatóság a következő pályázati hirdetményt bo-
csátotta ki: Csík- és Udvarhely vármegyék közigaz-
gatási bizottsági az 1«83 évi XLIV. t. cz. 81. §a 
értelmében az adóbehajtás körűi mnlasztást tanusi 
tott községi elöljárók ellen alkalmazandó felelős-
séget több községben kimondván, az illető közsé-
gekben a közadó tartó/ások behajtása a felelős-
séggel sulytott elöljárók költségén állami végrehaj-
tók által fog  eszközöltetni, ennélfogva  e czélból 
több ideiglenes állami végrehajtó lévén felfogadandó 
felhívatnak  mindazok, a kik az említett s az al-
kalmaztatás tartamára a m. kir. adóhivatalnál ki-
utalandó 2 frt  50 kr napi díjjal és szabályszerű 
fuvarilletménnyel  javadalmazandó állások valamelyi-
két elnyerni óhajtják, hogy erkölcsi magaviseletü-
ket, eddigi alkalmaztatásukat és képzettségűket 
igazoló bizonyítványaikkal felszerelt  pályázati kér-
vényüket ezen m. kir. pénzügyígazgatóságboz leg-
később f.  évi október hó 20-ig nyújtsák be. 
Megjegyeztetik, hogy oly pályázók, a kik hason 
minőségben sikerrel történt alkalmaztatásukat hi-
telesen igazolják, ntás pályázók felett  előnyben 
részesítettnek. 

— Olvasókör. Csík-Madarason Miklós Ist-
ván plébános elnöklete alatt olvasókör alakíttatott, 
melynek czélja a Madarason lakó katholikus hivek 
szellemi, társadalmi érdekeinek támogatása, a val-
lás-erkölcsi szellem, közművelődés és az összetar-
tás fejlesztése  a politika kizárásával. Minden ren-
des tag felvételi  díjul 4 frtol  fizet,  ezen kívül a 
rendes tagok évdija 1 fit.  Alapító tag pedig az 
lehet, ki egyszersmindenkorra 20 frtot  fizet  a kör 
pénztárába. — Az alapszabályok megerősítés vé-
gett a belügyminisztériumhoz küldettek föl. 

— Bucsu a osikiaktól. Mindazon kedves 
barátaim és jó ismerőseim, kiktől Ditróból történt 
eltávozásomkor idő rövidsége .miatt személyesen 
bucsut nem vehettem, fogadják  e helyen szívélyes 
bucsuüdvözletemet s azon kérésemet, hogy jó em-
lékezetűkben megtartani szíveskedjenek. Brassó, 
1897. szept. 29-én. T a s c h e k Gynla, áll. polg, 
isk. rajztanár. 

— Hajmeresztő Öngyilkosság. Csík-
Rákoson párját ritkító hideg vérrel végrehajtott ön-
gyilkosságot követett el odavaló Fodor Dénes fiatal 
legény mult hó 27-éu. A vizsgálat adatai szerint 
nevezett a kntouaságtól való félelem  miatt oltotta 
ki életét. Az öngyilkosság eszméje már korábban 
megérlelődött a boldogtalan fiatal  ember fejében 
mások előtt elejtett nyilatkozatai szerint, s csak al-
kalmas pillanatra várt, hogy tervét végrehajthassa, 
mi kitűnt abból is, hogy nem egy, hanem két forgó 
pisztolyt is szerzett be. Ilyen alkalmas időül kínál-
kozott szeptember 27-ike, midőn szülői a háztól 
távol voltak. Ekkor egyik 6 lövetű forgó  pisztolyt 
magához vévén, kiment a kertbe s rövid időközben 
két lövést intézett mellének, melyektől elesett. A 
lövésekre közvetlen szomszédjuk Ferencz Lajos há-
zából kiszaladván, a kert felé  tartott, honnan a lö-
vések és egy jajBzó ütötte meg fülét  s Fodort vérző 
mellel a földön  fekve  találta, kezében szorongatott 
revolverrel. Ferencz Lajos a revolvert kicsavarván 
kezéből, Fodor eszméletre tért, felszökött  a földről 
s kérte, hogy adja vissza a revolvert, mert van még 
egy a házban s azzal végrehajtja szándékát. Mivel 
Ferencz Lajos a kért fegyvert  vissza nem adta, 
Fodor befutott  a házba, kézhez vette a másik pisz-
tolyt s a falu  között beindult az Olt felé.  A zajra 
sok nép csődült össze s elakarták venni tőle a pisz-
tolyt, de mert mindenkit lelövéssel fenyegetett,  senki 
sem mert hozzá közelíteni. Igy az Olt folyóhoz  ér-

vén. ismét egy lövést tett mellébe és a folyóba  ug. 
rótt. Rögtön kihúzták onnan, de már halott volt-
Házuk asztalán találták Ő felsége  képét, melynek 
hátára Fodor azt irta: .Azér t l ő t t e m meg 
magamot , mert nem akarok k a t o n a 
len ni." 

— Az osztálysorsjáték. Szeptember 89-
ével a „kis lotto" Magyarországon megszűnt s az 
osztály sorsjáték modern és kipróbált intézménye 
lépett helyébe. A ra. kir. szab, osztálysorsjáték, 
melynek hivatalos játékterve mai számunkban közzé 
van téve, az aránylagos kis betétekkel szemben 
kedvező játékesélyeket és nagy nyereményeket 
nyújt. A kibocsájtott 10.000 sorsjegy közül 6 osz-
tályba osztott 60.000 nyeremény huzatik ki. 

KÖZGAZDASÁG és I P AB. 
Néhány szó a műtrágyázásról 

Buza trágyázása. 
Búzát rendszerint jó erőben levő földbe 

vetünk. Ha a búzaföld  istálló trágyával frissen 
van megtrágyázva, ha luezerna, lóhere vagy pe-
dig bükköny után vetjük a búzát, s forgatáskor 
vagy a vető szántást megelőzőleg 1—2 héttel 
hintsünk a földre  minden véka féréje  után 20—22 
kilogramm superfosfatot,  azt szántsukalája a vetés 
elótt, hogy mire a mag a földbe  kerül a műtrá-
gyákat a földben  levó savak oldhatóvá s igy a 
gyökér által fölvehetövé  tegyék. 

Ha az istálló trágyázás után egy vagy két 
termést kivettünk, akkor amoniak superfosfatot 
adunk véka féréjére  35—40 kilogrammot az előbbi 
módon. 

Ha buzavetésiink tavasszal bánni okból gyér, 
az elsó tavaszi esö után hintünk a vetésre véka 
féréjeként  6—8 kilogram chilisalétromot fej  trágya 
gyanánt. Beboronálás nélkül marad. 

Rozs trágyázása. 
Ha a rozsot féleróben  levó földbe  vetjük 

hasonló, módon és időben mint a búzánál, hint-
sünk a földre  véka féréjeként  15—18 kilogram 
superfosfatot,  s tavasszal, mint a búzánál fejtrágya 
gyanánt 5—6 kilogram chilisalétromot. 

Ha a földből  az istáló trágyázás után 2—3 
termést már kivettünk, akkor ósszel a vetőszántás 
elótt 1—2 héttel vékánként 20—25 kilogramm 
amoniak-superfosfatot  hintünk a földre  s azt vagy 
alá szántjuk, vagy jól alá boronáljuk. 

Árpa trágyázása. 
Az árpát újonnan trágyázott földbe  vetjük 

s azért itt elmaradhat a légenynyel való trágyá-
zás, de e helyett alkalmazunk vékánként 20 kiló 
superfosfatot.  még pedig akár ősszel alászántva, 
akár tavasszal a vetés előtt 2 héttel elhintve és 
aláforgatva. 

Ha nem uj trágyás földbe  vetjük az árpát 
kikelés után vékánként 3—4 kilogram chilisalét-
romot hintünk rá fej  trágyául. 

Zab trágyázása. 
A zabot a hegyek tetejére erdei gyér és 

sovány talajba vetik rendszerint, s ha a vetés 
előtt vékánként 15 kilogram superfosfatot  hin-
tünk rá, és a kikelés után április végén május 
elején 5 kiló chilisalétromot szórunk a kikelt ve-
tésre, a termést megkétszerezhetjük. 

G két trágya helyett alkalmazhatunk amoniak 
superfosfatot  vékánként 16 kilogram mennyiségben. 

A luezerna, lóhere, bükköny, és borsó 
trágyázása. 

Ezek a szoros értelemben vett takarmány 
növényeknek gyökérzetük és leveleik olyan, hogy 
azok segélyével képesek a levegőből, a harmatból 
és esőből venni fel  a táplálkozásukra szüksé-
ges légenyt, sót abból jókora nagyrészt vissza 
is tudunk a talajban az utánuk következő kalászos 
vetemény számára tartani, melyek minden trá-
gyázás nélkül is jól díszlenek. Ezen növények 
azonban csak akkor képesek a légenyt meggyüj-
teni az utó vetemény számára, ha a többi táplálé-
kokat a kálit és fosforsavat  elegendő mennyiség-
ben adjuk rendelkezésükre s azért a luezernás, 
lóherés beállításánál a következő rendszert 
kövessük: 

Kapás növény után vessük a luezernát. 
Vetés előtt adjunk vékánként 25 kilogram super-
fosfátot  és ezenkívül minden évben késő ósszel 
vagy kora tavaszszal boronáljunk bele szintén 
véka féréjeként  25 kilogram kali superfosfátot. 
Az ily módon kezelt luezernás 6—8 évig, a ló-
herés pedig 3—4 évig eltart. 

Bükköny, borsó vékánként 25—30 kilogram 
kali superfosfáttal  trágyázandó az elvetés előtt. 

(Folyt kOv.) 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDOffOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Október 6. C S I K I L A P O K 40. szám. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. *) 
Tekintetes Szerkesztő nr! 

Becses lapja 39. számában megjelent, és a 
helybeli elemi iskola állapotát feltüntető  közle-
ményre legyen szabad egy pár sorban felvilágosi 
tással szolgálni. 

Az iskolánál mutatkozó hiányok helyreállí-
tásának kötelezettsége vitatárgyát nem képezheti, 
mert az Csik-Szereda városának kell, hogy terhére 
essék. A magas állammal jövőre szóló szerződés-
ben is világosan áll azon kikötés, bogy az isko-
lán mutatkozó avagy keletkezhető hiányok helyre-
állítása az iskola átvétele ntán is a várost, fogja 
terhelni, eó ipsó áll tehát az, hogy a jelenleg lé-
tező hiányok már most a város hatósága által tün-
tetendők el. Két lakiságról beszélni egyáltalán 
nem lehet. 

A rendőrkapitány pedig idei jnlins 6-án 316 
és szeptember 20-án 419 ki számok alatt a ve-
szélyt okozható hiányok kijavitatását kérte a t. 
tanácstól s reméljük, hogy az meg fog  történni 
a más eszközökhez folyamadni  szükség nem leend. 

Csik-Szeredán, 1897. szept. 30-án. 
Tisztelettel 

Kovács  János, 
r. kapitiuy. 

Tekintetes Szerkesztő nr! 
Becses lapjának 37. számában rólam pgy 

közlemény jelent meg, mint ba én mind Hamburg 
pinczére pisztollyal kényszeritettem volna Sin kovics 
Gyulát a fizetésre;  erre nézve kérem a tisztelt 
Szerkesztő urat a legközelebbi számban oda mó-
dosítani közleményét, hogy én nem mint pinczér, 
hanem üzlet tulajdonos a Hamburg kávéházhan. 
szintén mint vendég fizetésre  szólítottam fel  az 
ott levő Sinkovics Gynlát, de erőszakos kitáma-
dásról avagy pisztoly előrántásról még csak gon-
dolatom sem volt. 

Csik-Gyimes, 1897. szeptember 25-én. 
Teljes tisztelettel 

Schwimmer  Ede. 

Szám 9766—1897. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A kászon-alcsiki járási főszolgabírói  állás 

nyugdíjazás következtében megüresedvén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen évi 1200 frt 
fizetés,  160 frt  vármegyei segély, 200 frt  lakbér, 
200 frt  uti átalány és 100 frt  irodai átalánynyal 

és nyugdíj jogosultsággal összekötött állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikkben megje-
lölt minősítést igazoló okmányokkal felszerelt  kér-
vényüket a vármegye főispánjához  czimezve leg-
később október hó 14-ig terjeszszék be. 

Csik-Szereda, 1897. szeptember 28. 

2—3 Beose Antal, 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szem. 

Sz. 5861- 1897. 2 - 3 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a székely vasutak czéljaira Csik-
Szereda város határában kisajátított ingatlanos 
kártalanítása iránti ügyében a folyó  évi julius hó 
20-án 4491. polg. sz. a. kelt végzéssel elrendelt 
és hivatalos akadály miatt elnapolt tárgyalás meg-
tartása végett ujabbi határnapul folyó  évi október 
29-ik napjának d. e. 9 óráját a kir. törvényszék-
hez azon hozzáadással tűzte ki, hogy akkorra ki-
sajátító nevében dr. Bartsch Gusztáv jogképvise-
löt, a távollevők és ismeretlen tartózkodásuak, va-
lamint az alhaltak hagyatékai részére gondnokul 
kinevezett dr. Csíky József  csíkszeredai ügyvédet, 
továbbá az összes telekkönyvi érdekelteket, illetve 
azok törvényes képviselőit egyenkint külön meg-
idézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás fölött  hozandó érdemleges 
határozatot nem gátolja s hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása, vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csík Szeredán, 1897. szeptember 2l-én. 

Gyárfás  László, Wettenstein Mór. 
elnök. jegyző. 

Zalatnai kénkővand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

m îl t x á g 37- a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melybó'l Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezev5ség szivesen szolgál. 

6—21 
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Vákár F i v é r e k borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

Van szerencsénk a nagyérdemű közönség szíves tudomására 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hirnévnek örvendő 

Nagys. ÖZY. Pálffy  Ferenczné urno 

X 
x 
X X X X X X X 

Küköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta 
borokat megvásárolni. X 

Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy jfc 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk jó asztali X 
borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye X 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom  faj  borokat X 
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite- X 
lenként 6 krral drágább. l liter jó asztali bor üvegestől 44 kr, X 
pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek. X 

Szíves megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve X 
maradunk, kiváló tisztelettel X 

s-s Vákár Fivérek. Jc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx̂ pc 
A ^ 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Sz. 3664—1897. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkvármegye kászon-alcsiki járásban kebe-

lezett Kászon-Jakabfalva  és Kászon Újfalu  társult 
községekben — utóbbi székhelylyel — a körjegy-
zői állás üresedésbe jővén, ezen állásra pályázatot 
nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll: évi 400 
frt  fizetés  és lakás, 30 frt  irodai átalányból és a 
magánmunkálatokért szabályrendeletig megálla-
pított dijakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, kellően felszerelt  pályázati kérvényüket 
folyó  évi október 25-ig alólirt főszolgabírói  hiva-
talhoz beadni, mival a később érkező kérvények 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától 
Csik-Szentmártonon. 1897. szeptember hó 22. 

Székely Endre, 
főszolgabíró. 1 - 3 

ő felsége  által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Kitüntetve: LONDON, PÁRIS, BUDAPEST és DEBRECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára 
Maros-Vásárhely (Erdély.) 

minoriták épületében. 

Külföldi  és sajátgyártmányu 
zongorák, mindennemű hang-
szerek azok kellékei és alkat-

részei. 
Mindennemű hangszer ja vitása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesittetik. 
4—6 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 



Melléklet a „Csiki Lapok" október 6-iki 40 ik számához. 
Hátromszék és Csikmegye területén 

tisztességes személyek 

állandó foglalkozást 
nyernek megfelelő  fizetéssel  és magas 

jutalékkal mint egy keresett szük-
ségleti czikk elárusítói. 

Ajánlatok ezen lap kiadóhivatalához 
czimzendők „R. 65" alatt. 2 - 3 

Egy fiatal  füszerkereskedösegéd 
és egy jó házból való fia  tanoncznak 
fölvétetik  Grfinwald  Albert vegyes ke-
reskedésében Csik-Szeredában. i_* 
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Teljes menyasszonyi kelengye 100 írttól 1000 írtig. 

E L S Ő D X Y A T - B A K T A B 
Csik-Szeredában. 

Bécsbe és Budapesten személyesen tett bevásárlásomról haza 
térve, bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki közönséget tu-
datni, hogy áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó divat után vá-
lasztottam ; u. m. : 

Nó'i Jackettek, vállgallérok és női bundák, a legizlésesebb n6i 
diszkalapok párisi divat után, női ruhaszövetek dupla szélességű 30 
krtól 2-50-ig, Cosmanosi Barchétok a legjobb mosók, nagy vászon-
raktár, egy vég 30 rőf  tartalmú 5 frt  50 krtól, egyedüli gyári 

raktár szőnyegekbe. Selyem és szőrpaplanok, téli 
nagy kendők, téli kötött alsó ingek, nadrágok, dr. 
Jăger tanár szisztém, ruhadiszekbe a legnagyobb 
választék mindig a legújabb szerint. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a nagyérdemű 
közönség máshonnan hozatná, kérem becses látoga-
tásával megtisztelni szíveskedjen s meggyőződni, 
hogy a legmagasabb igényeknek is megfelelő  leg-
újabb divatos czikkeket olcsón és csak a legjobb 
minőségbe tartom raktáromon. 

Becses pártfogásukat  kérve továbbra is maga-
mat ajánlva vagyok 

mély tisztelettel 

B A R C S A Y K . 
női- és férfi  divatraktára 
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Sirkoszoru, érez- és iakoporsó raktár. Temetkezési rendezés. 

I i l ~ i 
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a HVCag-JT-ar K i r á l y i . F é n z Ü g S l - m I n l S t e r i V L m , ellenőrző közegei utján, az Első 

magy. kir. szabad. Osztálysorsjáték I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgáltatta,  azok a főelárusitóknak  elárusitás végett kiadattak 
^ a e ^ T - a x rá,1 y 1 F é x i z ' ü . s ' 7 ' x x i l z i i s t e r x - u . x x i által jóváhagyott sorsolási terv itt következik : 

A magy. kir. szabadalmazott Osztálysorsjáték Sorsolási terve. 
1 0 0 , 0 0 0 sornjegy, 5 0 . 0 0 0 nyeremény. 

ElsA osztály 
Betét 12 korona 

Ilazás: 
1897. DOTember 11 és 12. 

Második osztály 
Betét 20 korona 

Húzás: 
1897. deczember 10 éa 11 

Nyeremény 

3 á 2000 
1000 
500 
300 
100 

6 ă 
8 á 

30 â 
50 â 

2900 â 

Korona 
60000 
90000 
10000 
5000 
6000 
5000 
4000 
9000 
5000 

40 116000 
3000 nyer. Kor. 2400Q0 

Nyeremény 
1 
1 
1 
1 
3 
6 â 
8 â 

â 
â 
â 

20 
60 

3900 

a 
ii 
ii 
ă 
â 3000 

2000 
1000 
500 
300 

Korona 
70000 
25000 
10000 

6000 
9000 

10000 
8000 

10000 
18000 

80 312000 
4000 nyer. Kor. 477000 

Harmadik osztály 
Bet.ét 32 korona 

Huzáa : 
189« január 4. és 6. 

Nyeremény 
1 ii 
1 il 
1 ii 
1 il 

Korona 
80000 
30000 
20000 
15000 

3 ii 10000 30000 
5 ii 5000 25000 
8 íi 2000 1G000 

10 it 1000 10000 
70 íi 500 35000 

4900 ii 130 637000 
5000 nyer. Kor. 898000 

Negyedik osztály 
Betét 40 korona 

Húzás: 
1898. január 2tí és 27. 

Nyeremény 
1 il 
1 
1 
1 
3 
5 
8 

il 
á 
â 
îi 
ii 
ii 

10 ;i 
il 
á 

Korona 
90000 
30000 
20000 
15000 

10000 30000 
5000 25000 
2000 16000 
1000 10000 

70 â 500 35000 
3900 ii 170 H63000 
4000 nyer. Kor. 934000 

Ötödik osztály 
Betét 32 korona 

Húzás : 
1898. február  16. és 17. 

Nyeremény 
1 ii 
1 il 
1 il 

il 
ii 
it 
ii 
a 
ii 
ii 

1 
3 
5 
8 

10 
70 

3900 

Korona 
100000 
30000 
20000 
15000 

10000 30000 
5000 25000 
2000 16000 
1000 10000 
500 35000 
200 780000 

4000 nyer. Kor. 1061000 

Bevétel 
100000 sorsj., í. oszt. â Kor. 10 l 
— rr „ „ 18 

. » 30 
„ . 38 
. . 30 
. - 22 

97000 
93000 
88000 
84000 
80000 

n. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 

n E B L E G 
3000 nyerem., •2 í 1000000 

ÜS I 1746000 
! 2790000 

§ - | 3344000 
I 2520000 
l 1760000 

Kor. 13160000 

4000 
5000 
4000 
4000 

30000 

I. 
II. 

III. 
I V . 
V. 

VI. 

oszt. 

50000 nyer. 

Kiadás 
240000 
477000 
898000 
934000 

1064000 
. • 9550000 

Kor. 13160000 

Hatodik osztály 
Betét 24 korona 

Huzáa: 
1898. márczius 9-től ápril 6-ig. 

Legnagyobb nyeremény szeren-
csés esetben 

1.000,000 
Korona 

yercni. l ( Kor. ii 600000 600000 
iiyt'r. | ii 400000 400000 

«5 1 i'i 200000 200000 c e 1 ii 100000 100000 
* 1 ii 60000 60000 

1 il 40000 40000 
tt 2 â 30000 60000 
«S 3 ii 20000 60000 
o 20 it 10000 200000 

J3 50 ii 5000 250000 
400 ii 2000 800000 
720 â 2000 720000 

1000 ii 500 500000 
27800 ii 200 5560000 

30,000 nyer. és díj 9.550,000 

^ • o s z t á l y húzása 1897. november hó 11. és 12-én lesz. A húzások a magyar királyi ellenőrző hatóság és kir. közjegyző jelenlétében 
nyilvánosan történnek, a Vigadó termeiben. Sorsjegyek a magy. kir. szab. Osztálysorsjáték valamennyi elárusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1897. október 1. 
A m a g y a r k i r . s z a b a d Osz tá lyNor .<«]á t ék I g a z g a t ó s á g a . 

Xaóxiya,y. 



Október 6. C S I K I L A P O K 40. mám 

Sz. 1262/897. 2—3 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy Gy.-Tekerőpatak község mint er-
kölcsi testfllet  tulajdonát képező „Tóth sarka" 
nevű erdőrészben az alábbi méretű tisztán keres-
kedelmi fenyőfa  a nagyméltóságú m. kir. földmive-
lési miniszternm 1273—97/1. számú engedélye foly-
tán el fog  árvereztetni. 

Árverés alá kerül a fent  nevezett erdőrész-
ben a gyergyó-szentmiklósi m. kir. erdőrendezőség 
által bemért és megbecsült tisztán kereskedelmi 
fenyötőke  és pedig: 

36 czmetertöl 40 czméterig 1353 drb, 
40 czmetertöl 70 czméterig 6196 drb, 
70 czmetertöl felfelé  1034 drb, 

összesen 8533 ürb közép 
átmérőjű tőkefa,  a melynek fatömege  19291 m8 

tesz ki, becsértéke a 19291 m3 fatömegnek  â 70 
kr, vagyis összesen 13,500 frt. 

Egyidejűleg árverés alá bocsáttatik az ezen 
erdőrészoen található 36 czmeter átmérőn alóli épí-
tésre alkalmas fenyőfa,  a mely a fenti  fatömeg-
nek 20°, ii--át teszi és becsértéke m' cnkint 40 kr, 
összesen 1500 forint  és igy az összes becs, mint 
kikiáltási ár 15 000 frtban  állapittatik meg, a mely 
összegnek 10Q/

0-a bánatpénz gyanánt teendő le. 
Az árverés 1897. évi november hó 4-én d u. 

2 órakor fog  Gyergyó-Tekerőpatak község hivata-
los házánál megtartatni és pedig a szóbeli árverés 
kizárásával zárt ajánlati versenytárgyalás mellett. 

Az árverési feltételek  a község hivatalos há-
zánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Gyergyó-Tekerőpatakon, 1897. szept. 26-án. 
Sylvester Albert, Fórika János, 

k. jegyző. k. biró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szo-
lid ügynökök, kik törvény-
szerűen megengedett sors-
jegyeknek, részletfizetésre 

való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvénytársa-
ság) számlájára foglalkozni 
óhajtanak. Ajánlatok „Confi-
denţi»" czimen : Eckstein 
Bernát hirdetési irodájába 
Budapest V., Fürdő-utcza 

4. szám intézendők. 2—6 

K Ö H Ö G É S , 1 1 0 
rekedtség és elnyAtkásodaa ellen a legjobb hatású 

szer a RETHY-féle 

pemetefü-czukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz íra 30 kr, 
6 dobozzal 1 frt  60 krér t 

bérmentve kílld 

RÉTHY BÉLA 
gyógyszerész Békés-Csabáo. 
Csak akkor valódi, ha miadea 
doboz fciH'kón  aláírásom látható. 

A ki egy olcsó és mégis kitűnő 
budapesti újságot akar olvasni, az rendelje meg bár-
mely postahivatal utján a naponként 14 - 24 oldalnyi 

terjedelemben megjelenő 

BUDAPEST 
képes politikai napilapot. 

Hetenkint egy élczlap-melléklettel, állandóan ki-
tűnő tárczákkal és érdekfeszítő  regényekkel; a napi 
események gyors és részletes ismertetése és megbízható 
napi jelentés a gabona, valamint egyéb üzleti czikkek 
árairól. 

A „Budapest" az üs9zes lapok között legna-
gyobb mennyÍ9égoen jeleuik meg, a mi azt bizonyítja, 
hogy ugy iránya, mint tartalma mindenütt közkedvelt-
ségnek örvend 

45,000-50,000 példány, 
sít fontosabb  eseményeknél még több példányban nyo-
matik. 

Kedvezmények: újévkor mindeu előfizető  egy 
szép naptárt kap ingyen, hetenkint pedig egy sorsjegy 
és értéke9 könyvek sorsoltatnak ki. 

Előfizetési  á rak : 
Ü e l y b e n : Vidékre : 

Egész évre 10 frt  — kr. Egész évre 12 frt 
Fél évre 6 „ - „ Fél évre 6 „ 
Negyedévre 2 , 50 , Negyedévre 3 „ 
Egy hóra — „ 85 „ Egy hóra 1 „ 

Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 

a „Budapest" kiadóhivatala 
1—" Budapest, Sarkantyos-utcza 3. sz. 

Cserópraktár Csik-Szeredában. 
Van szerencsém a nagyérdemű épitőközönség b. tudomására hozni, hogy Csik-Szere-

dában 34. bázez. alatti házamnál az indóház szomszédságában 

f  e dő-c s e r é p r a k t á r t 
nyitottam, hol kisebb mennyiségű cserepet minden időben, nagyobb mennyiség előzetes meg-
rendelésnél a következő árakban kaphatni: 

Lapos cserép 1000-enként 13 frt,  oromfedő  cserép 100-ként 8 frt,  nagyobb megren-
delésnél megfelelő  árengedésben részegítem t. vevőimet. Cserepem az annyiszor kipróbált jó mi-
nőségű csikkozmási Udvari József-féle  cserép, melynek tartósságáért jótállást vállalok. 

A megrendelés minden időben nálam ugy, mint Udvari József  urnái Csik-KozmáBon 
eszközölhető. 

A nagyérdemű t. épitőközönség kész szolgálatára vagyok 
H y Ó S Tnt tTá -n 

3—2 ácsmester Csik-Sseredában. 

„ T H E & S E S E S - A - l v É " 
A S G « L É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á B S A S Í G 

Xjos.dLoxi'baja. 
(alapíttatott : 1848. évben) 

folyó  évi szeptember hó 1-étöl kezdve életbe léptette az uj 

Jelzálog-kölcsön biztos í tás i módozatot, 
a mely lehetővé teszi minden föld-,  vagy házbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, hogy égy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése által, csekély díjfizetés  elle-
nében családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztési 
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesen 

maradjon a családnak. 
Ilyen jelzálog-kölcsön a biztosítás megkötése által egy igen csekély évi dij ellenében 

azon kötelezettséget vállalja magára a társnlat, hogy a szerződő félnek  a kölesön-törlesztési 
időtartamon belül bármikor beálló halálakor, a birtokot még terhelő jelzálog-kölcsön összeget 
az illető kölcsönadó pénzintézetnek azonnal visszafizeti  és a családot a tehermentes birtok 
élvezetébe juttatja. 

Ezen biztositásnak megkötésénél teljesen mindegy, hogy a kölcsön mostani avagy régibb 
keletű, mivel az évi dij csak a még hátrálékos időtartam alapján számíttatik. 

A feltételek  világosak és mindenki által könnyen megértbetők. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes fölvilágositásokkal  szolgál: 
a „The GreMb«m>( angol életbiztosító tár«taw&K 

Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi képviselője 
Szepessy Lajos, 

1 12 Koloravártt, Trenosón-tór L s«., (saját hát) 

T 
magyar királyi szabadalmazott 

t! 

r 
A magyar kir. osztálysorsjáték 

B O . O O O ZL3rexem.éxa.7-éxiel£ 
j e g - y z ó l c e . 

A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. 
szerint 

1.000.000 k o r o n a 
egy millió — 

A nyeremények különleges beosztása a következő: 
Nyeremények Korona 

1 îl 600,000 
1 * 400,000 
1 « 200,000 
2 „ '.00,000 
1 90,000 
1 80,000 
1 70,000 
2 60.000 
1 40,000 
5 30,000 
1 25.000 
7 20,000 
3 15,000 

31 10,000 
67 5,000 
3 3,000 

432 2,000 
763 1,000 

1238 500 
90 300 

31700 200 
3900 170 
4900 130 

50 100 
3900 80 
2900 i 40 

50000 TiSSS 13.160,000 kor 
összegben, mely 6 osztályban sorsoltatik ki. 

Az 1897. év február  hó 27-iki törvéuy 
szerint a kis lutri megszűnik és ezen osz-
tálysorsjáték álul pótoltatik. Németországban 
ezen nemű sorsjátékok már 100 év óta fenn-
állanak és az illető sorsjegyek eladattak. 
Nálunk Magyarországon is emelkedik iránta 
az érdeklődés, mert a sorsjegyek legnagyobb 
része biztos kezekben van. Nemsokára ilye-
nek csak ráfizetéssel  lesznek kaphatók. Az-
ért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk. 

A magyar osztály sorsjáték áll: 
100.000 ÓQ 60.000 

eredeti sorsjegyből pénznyereményből 
A nyerési esélyek oly előnyösek, begy 

az eddigi kis lutri, vagy egy Ígérvény vétele 
ezzel nem is hasonlítható össze. Ily előnyös 
esélyekkel szemben, mindenki nyújtsa kezét 
a szerencsének viszonyaihoz képest. 

Az összes 60000 nyeremény a mellette 
álló jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sors-
jegy készpénzben kifizettetik. 

A sorsjegyek ára az első húzáshoz: 
6 frt  egy égési eredet i sorsjegy 
8 •• M fól  H If 
1-60 „ „ negyed „ „ 
0.75 „ „ nyoloiad „ „ 
A húzások a fővárosi  vigadó épületében nyil-

vánosan történnek a m. kir. kormány felügye-
lete alat t és egy kir. közjegyed előtt A hozásnál 
mindenki jelen lehet 

Mi üzlethelységOnkben elárusítjuk vagy után-
véttel, vagy az Összeg postautaJványnyali beküldése 
ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti sors-
jegyeket Minden egyes vevő nevét azonnal feljegyozsQk 
és vevőink minden egyei hozás után megkapják a ki-
merítő sorsolási jegyzéket 

Rendelményeket f.  év október hó O-ig foga-
dunk el 

Török A. és Társa. 
a magy. kir. szabad, osztály sora já ték fóel  á r u i tói. 

B U D A P E S T , Váczi-körut 4.P. szám. 




