
XX. évfolyam.  Csik-Szereda, 1897. október 27. 

tses? flQIVT  IAPAV 
=t: lullki liüíVA 

POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
hova az előfizetési  pénzek e9 7 

j hirdetések küldendők^ | H E T I L A P . | 

43. szám. 

-

Elöflietési  ár : 
Bgéu érre 4 frt. (Ksusidn) a irt. 
Félévre . . í frt. 
Negyedév» 1 frt. 

Hirdetési dijuk 
a legolcsóbban síimittslnik 
Bélyegdjjtrl kalan minden 

beiktatásnál 80 kr. 
NyUttéri oslkkek 

soronként 20 krért kOxOl-
tetnek. £ 

T-ai 

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

nem szolgálja azi a czélt, teljesítse azt a 
feladatot,  melyet egy nemzet fennállása  neki 
osztályrészül juttatott. 

Örségül állt itt a keleti határszélen, 
hogy ura legyen a bérczeknek, melyek vá-
laszfalul  állanak idegen ország határain. Vé-
delmezni kellett a nyugat békéjét, a művelt-
ség gyümölcseit Ez a határvonal volt a 
keleti barbarizmus kapuja, melyen még a 
XVII. században is állandóan tartott a tö-
rök, tatár, hordák betörése. 

A történelem lapjairól hatalmas ural-
kodók ajkaira szállt az elismerés, mely arról 
szól, hogy a magyar nemzet védó'paizsa volt 
Európa polgárisodásának, a kereszt és mű-
veltség védelmének. Büszkeséggel hivatkoz-
hatunk a német császár elismerő nyilatko-
zatára, melylyel a nemzet homlokára a di-
csőségnek legszebb babérját tette fel  ; büszkék 
lehetünk arra, hogy Hunyady Jánosnak, az 
erdélyi hősnek, vitézségein a német ifjak 
még most is lelkesednek Ámde a magyar 
nemzet dicsőségéhez, melyet a hosszú szá-
zadok Iánczolatán át egészen a forradalomig 
kivivtak legjobbjaink, ne<n csekély mérték-
ben járult hozzá a székely is hősies haza-
szeretetével. 

Egy pantheon a székelyek földje,  min-
den téren, minden lépésen egy-egy emléke 
van a letűnt századoknak. A mezők, melye-
ken vérét ontotta a hazafi  ; a halmok, me-
lyek az elhullt bajnokok fölé  borulnak ; a 
tények, a történelmi valóságok 9zent igaz-
sága, mely emlékoszlopként emelkedik ki 
halmaink és mezőink közül, mind tanúsága 
annak, hogy a székely a magyar nemzetért, 
a magyar államért élt és halt. minden időben. 

De hát bevégeztük-e küldetésünket ? 
Most a 2-ik ezredév küszöbén, a jelen és 
jövő mesgyéjén a pihenés, nyugalom kor-
szaka tekint-e felénk  ? 

Egy nemzet életében nyugalom ninoa, 
annál kevésbbé lehet a magyar nemzet éle-
tében. A jövő évezred nem csekélyebb fel-
adatot, nem kisebb czélt tüz elénk, mint a 
letűnt korszak. Harcz, küzdelem vár reánk 
a jövőben is. Mult hagyomáinktól nem sza-
kadhatunk el, nem tagadhatjuk meg törté-
nelmünk tanulságait, törekvésünk czélja az, 
a mi az ősöké volt, s ha a kor változásával 
változnak is a fegyverek  s változik is a 
harczmód; a czél azonban megmaradt s ez 
az, hogy szellemi téren kell befejeznünk  azt 
a honfoglalást,  azt a honalapitást, a melyet 
Árpád vezér ezer évvel ezelőtt dicsőségesen 
megindított. 

Egy nagy és magasztos eszme, fensé-
ges czél kivivása, megvalósítása áll a ma-
gyar előtt: az egységes nemzeti állam léte-
sítése, vagyis hogy a magyar nemzet töltse 
ki az állam határait. 

Nem akarunk senkit sem jogaitól meg-
fosztani,  egyéniségének szabad fejlődésében 
akadályozni ; de határozottan akaijuk ter-
jeszteni ebben az országban az államhoz és 
nemzethez ragaszkodásnak hazafias  szellemét, 
a közműveltséget s a minden állampolgárra 
nézve saját érdekébea szükséges magyar 
nyelv ismeretét. Mint a nap az égen, ugy 
ezen országban az állami eszme legyen közép-
pontja minden elemnek; ehhez vonzódjék 
minden tagja az ország egyetemének ; ennek 
sugara és melege töltse be mindenkinek szi-
vét, lelkét. 

E magasztos czélra való törekvésünk-
ben sok ellenáramlattal kell találkoznunk, 
melyek egységünket megakarják törni, or-
szágunkat szét akarják szaggatni. 

Északon a panszlávok, keleten az olá-
hok veszedelmes ellenfelekké  nőtték ki ma-
gukat. E két regio szemünk előtt terjeszke-
dik s erősödik. Az első hatalmába akarja 

A Székelyföld  állami életünkben. | 
Egy kis zöld sziget a Székelyföld  ide-

gen tengeráramlat közepette; zöld szigete 
a szabadságnak s a nemzeti eszméknek. 

Másfélezer  évnek dagályai közt áll e 
sziget, s annyi századoknak hullámai nem 
döntötték le sziklabérczeit. Annyi százados 
harczok, mostoha idők nem törték meg a 
székely jellemet, hűséget. 

Hitregeként beszéli el a történelem, a 
költészet a nagy és magasztos emlékeket, 
melyek a székely névhez fűződnek.  E szent 
legendákban egy romlatlan, erős, kitartó 
népnek vére, érzelme lüktet; s noha elnyu-
godtak, letűntek az ősök századai, bemolio-
sodtiik a sziklavárak, elhangzott a csaták 
zaja, mégis a mult időkből, mint egy tá-
voli szent templomból édes ámulattal hall-
juk a csodás, hősi dolgokat ; s Ugy tetszik, 
mintha a lenyugvó nap sugaraiban a mult 
idők fénye  sütne vissza a bérezek ormain. 

Sasoknak, oroszlánoknak mondja a tör-
ténelem a régi hősöket. Melyik csodás for-
rásból merítették erejöket ? A hit és szabad-
ság forrásából  kellett táplálkozniuk, mert 
csak azok lehetnek oroszlánok, kik ezekből 
isznak. 

Máig se pártolt el a székely e forrás 
partjaitól, azért él még most is e sziklás, 
bérezés hazában, rokonaitól elszakadva, ide-
genekkel körülvéve, ostromolva ellenségtől, 
mostoha időktől, kitéve a feledésnek,  elha-
gy atottságnak. 

A haszonleső megkapja bérét, a csúszó-
mászó az alamizsnát. A székely nem volt 
sem haszonleső, sem csúszó-mászó. Várt, mig 
újra eljő az idő, mely a harezmezőre szólitja. 

Neki történelmi hivatása van. Nem arra 
van rendelve, hogy borban, búzában lako-
mázzék ; bőségben, kényelemben éljen, ha-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJÂ  
A n i t t a. 

— Ördög és pokol, meg kell lennie! —hang-
zott nem épen a legbarátságosabban a kormányzói 
emelvényról. A kapitány összevont szemöldökkel, 
boszusan nézett a partra a mihelyt a serénykezü 
matrózok az elkötést befejezték,  durván kiáltott le 
a szócsövön, — Avanti! 

— Aphrodité — u karcsú, fényesen  beren-
dezett gőzös lassan, méltóságteljesen kezdett mo-
zogni, lapátkerekeivel hatalmas zúgást idézve elő. 
Mind távolabb-távolabb tolta magát a parttól, mig 
egy kanyarulattal a sik tengerre kifordulva,  ke-
csesen szelte a hullámokat, hossza sávot hasitva 
a vizbe, mely sokáig jelzé az utat, hol a jármű 
elhaladt. A gép szabályszerű zakatolása és az 
ütemszerQség, melylyel a lapátok egymás ntán csap-
kodtak le a tengerbe, mutatták, hogy a hajó tel-
jes menetben van. A kürtőn kitóduló fűst,  mely 
előbb haragos fekete  gomolyokban áradt ki, mind 
fehérebbé  vált s szélcsend lévén, mint egy óriási 
fátyol  aszott a levegőben atánna, mig len egészen 
beleolvadt az ég kékjébe. 

A kapitány még akkor is ott állott összefont 
karokkal a partra szegezve merőn tekintetét, a 
hol a kis Anitta a szép virágáras lány elgondol-
kodva, ábrándos szemekkel nézett a távozó hajó 
után. Ugy szeretett volna ő is egyszer elmenni 
messze-messze, hol szebb az ég, jobbak az embe-
rek. több a boldogság. Hiszen olyan egyedül ál-
lott a> világban. Tehetetlen öreg nagyanyjával la-
kott együtt és ha nem lettek volna olyan bőkezűek 
a fürdővendégek,  talán nem is tudtak volna meg-
élni. így annyit keresett csak, a mennyi az ön-
fenntartáshoz  épen szükséges volt. Alig jutott egy 
kis csiiksabb ruhácskára. Eddig agyán eljárt agy 
a hogy, ile mióta tizenötödik évét betöltötte, fel-

ébredt szivecskéjében nz ártatlan hiúság. Mennyi 
költészet, eszményiség, mennyi rózsaszínű, ékes 
ábránd van kifejezve  e szavakban tizenhat éves 
kis lány. Valóban a mint a kis Anitta formás  lá-
bacskáival kedvesen tipegett oda, gondosan ra-
kosgatva, igazgatva kosárkájában virágjait, a leg-
durvább szivet is megillette volna szűzies, ártatlan 
megjelenése. Mint virágait kinálva, mély, nedves 
fényben  uszó, fekete  szemeivel a vevő szemébe 
nézett, nem egy uracsnak okozott ez ártatlan te-
kintet nyugtalan éjeket. De rá az őt gyakran fel-
kereső urak nem igen tettek hatást. Megbámulta 
különös ruhájukat és mulatott furcsa  beszédükön. 
Csendesen, elábrándozva ült kijelölt helyén a ter-
rasseon a szökőkúttal szemben és várta a fényes 
hölgyeket és arakat. Az elhaladó párok vidám 
csevegését nem irigyelte, ábrándjai egy édes titok-
zatos világba vonták, az elátkozott király kis-
asszonyok és őket megszabadító bátor királyfik 
rejtelmes álom hónába. O is várta a királyfit,  ki 
megszabadítva öt elvarázsolt helyzetéből végtelen 
boldogságban fognak  élni a tündérkertben. Ilyen 
és ehhez hasonló gondolataiban elmerülve, hallgatta 
nap-nap után a szökőkút lehulló vizének édes cso-
bogását, midőn egyszer egy szokatlan hang szólalt 
meg mellette. 

— Mit csinálsz kis Nitta ? — Anitta kis 
szive megrezzent e hangra, s a mint teltekintett 
egy daliás férfit  látott maga előtt napbarnitotta 
arczczal, éles, mélytüzü merész szemekkel. Tehát 
mégis eljött, nem várta hiába. Az idegen látható 
élvezettel szemlélte a zavarban levő kedves, kecses 
idomú gyermeket s észre sem vette, mint reszket 
keze, a mint legszebb virágját széles mellére tűzte. 

Ezután gyakran ellátogatott az idegen a kis 
Nittához s élvezettel hallgatta végig a kis lány 
édes, ostoba csicsergését. Azonban végül bosszan-
tani kezdé a kapitányt, ez érdekes agyau, de ered-
ményesnek nem ígérkező udvarolgatás. Szinte res-
telte deákmódjára el beszélgetni e naiv kis lánynyal, | 

azonban, ha lelkében feltűnt  kecses alakja a leg 
hevesebb vágy rohanta meg szivét. Sokkal nehe-
zebben sikerűit, mint gondolá bizalmát a kis lány-
nak megnyernie. Most is mig épen csak szabad 
szemmel láthatá, majd távcsövével nézte a távozó 
partot, az ott álló kis Níttát 

— Még egy utolsó kísérletet 1 — mormogá 
boszusan és eltette távcsövét. Másnap a szokott 
időben nem jelent meg. Anitta tehát szomorúan 
ült kis kosárkája mellett, s ezer módon igyekezett 
az elmaradásnak okát kitalálni. Gondolataiban el-
merülve alig is vette észre, hogy feléje  tart lássa 
léptekkel Gitta néne. Az öreg Gitta nőne, ki olyan 
jóakarója az árva lányoknak. Habár öreg anyja 
nem szerette őt, sőt tiltotta tőle, Nitta mégis bi-
zalommal viseltetett iránta, hiszen az ö jósága 
folytán  jutottak a szomszéd lányai is lent a vá-
rosban olyan jó keresethez. Azóta szép ruhában 
járnak, sőt ékszerre is telik, ö azonban soha sem 
szerette őket. mert olyan merészen, csuful  néztek 
az emberekre. Ha egyszer ő is elérhetné, hogy 
csinos rahácskában elmehetne a bncsnra, mely 
épen most közeledik. Mindenki ott lesz a faluból, 
csak neki egyedül kell majd ismét otthon maradnia. 
Oh, ha egyszer elmehetne, hogy könyörögjön a 
tersattói Szűzhöz, oltalmazná meg minden bajtól, 
s adna vigasztalást bánatos szivecskéjfoek.  Milyen 
áhítattal tudna imádkozni a jóságos, szelíd arezn 
Máriához. 

— Mit bnsulsz Nitta ? — riasztá fel  geado-
lataiból az ép oda érkezett Gitta néne behiMlgö 
hangja. Talán nem kellnek a virágok ? Vagy talán 
nem jött ma el a szép idegen ? 

— Az idegen? — hebegé zavartan, nyakig 
elpirulva Nitta, — de Gitta néne I 

— Na, na, sohse resteld kedves gyermekem. 
Hisz olyan jó ember az az idegen. 

— Ugy-e — szólt öntudatlan, megfaledk**?» 
a kis lány. 

— Olyan jóságosan beszélgetett mindig velem. 
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keríteni az ország északi részét; az utóbbi 
pedig azt a területet, mely Brassótól kevés 
megszakítással Aradig és Mármarostól a 
Királyhágó gerinczeinek vonalán Lúgosig 
terjed. E két elem fekete  foltja  a nemzeti 
állam térképének s nyíltan, vagy szivébe 
zárva, oly vágyakat táplál, a melyek nagy 
ellentétben állanak az egységes nemzeti ál-
lammal. 

A pánszláv és román kérdéssel le kell 
számolnunk, különösen azzal a kérdéssel, 
melyet a dáko románok írtak nyilt zászló-
jukra, melynek véres lángja, pokoli tüzfé-
nye oly magasra csapott szabadságharczunk-
ban s egy félszázad  multán is átvöröslik az 
idők homályán. 

Az oláh kérdés területén egyetlen tá-
maszpontul csakis a székelység kínálkozik 
á magyar államnak; a támaszpontot ki kell 
fejteni,  meg kell erősíteni. A gazdasági és 
kulturai politikának csak ngy lesz értelme 
és nemzeti tartalma, ha megerősíti, megvé-
delmezi az állami épületnek ezen egyik osz-
lopát. Ennek erősnek kellene lennie, s mi-
vel ez szenvedett legtöbbet az idők viszon-
tagságai-, mostohaságaitól, ez gyengült meg 
leginkább; de erősíteni kell azért is; mert 
nincsen háttere s az egész keleti határvona-
lon elszigetelve áll. 

A munka, az alkotás hálás térre talál 
itt, mert a Székelyföldön  van, a mi minden-
nél legbecsesebb ; ép, erős, iparkodó, értel-
mes eszű nép, melynek lelke romlatlan és 
ment a kor erkölcsi betegségeitől: a szo-
cziálizmus törekvéseitől. Ide csak törekvés 
kell arra, hogy a népoktatás és nevelés ál-
tal alkossa meg magának a szellemi és anyagi 
jólét szép világát, melyben jól érezhesse 
magát s ne legyen kénytelen idegen or-
szágba vándorolni. 

Nem kenyerem a politizálás, de a ki 
inegakaija tudni, hogy az állam kellőképen 
"megbecsülte-e a székelységet, az állami épü-
letnek ezen hivatolt oszlopát jöjjön el kö-
zénk B az alkotmányos élet harmadik évti-
zede litán tekintsen szét a házunk tájékán. 
Járja be ezt a földet  s találni fog  nagy vi-
dékeket, melyeken az állami gondoskodás- 1 

nak alig-alig van némi nyoma. 1 

Tekintse meg Csikmegyét és ennek leg- J 
elhanyagoltabb részét: Gyergyót. Közieke- , 
dési viszonyai még mindig a jobb időt só-
hajtozzák, ipara semmi; kereskedelme egy 1 

kis sizük téren mozoghat, oktatásügye pedig 1 

csakis a községek vagyoni állapotán nyűg- ' 
szik. Ezen elszigelt, a világtól elzárt terü-
letnek és 52 ezer lakosságának nélkülöznie 

— Többször szokott talán ide jönni ? 
— Igen, szinte minden második nap, de . . . 
— Ma nem jött el, nemde ? Azért vagy olyan 

Bzomoro ? Talán csak nem bántottad meg valamivel ? 
— Én ? Megbántottam ? — rebegé ijedten a 

kis Nitta, aztán elgondolkodva szomorúan hozzá-
tette Igen, igaza lehet Gilla néninek. Egy párszor 
olyan furcsán  nézett rám, mintha haragudott volna. 
De hát nem tehettem meg, mit kért, hogy a vá-
rosba menjek vele. Ugy hívott, hogy átvisz a ha-
jóról és megmutassa azt a sok gyönyörűséget, mi-
ről annyit mesélnek, kik látták. Én abban a bor-
zasztó nagy városba, ki még a faluból  sem jártam 
ki soha. 

— Látod Nitta, evvel bántottad meg öt. Most 
valószínűleg nem fog  többet ide jönni. 

— Oh istenem, mit tegyek ? Ha 6 haragudni 
fog  rám, örökre boldogtalan leszek. 

— Tudod mit Nitta? Holnap én ugy is át-
megyek, te is eljösz velem és felkeressük  a jó 
idegent, én jól ismerem 5t. Hogy fog  örvendeni, 
ha majd téged meglát. 

— De Gitta néne, mit fog  hozzá szólni az 
anyó? Szigorúan megtiltotta, hogy nélküle a vá-
rosba menjeoek, nehogy valami baj érjen. 

— Ne félj,  nem tudja meg, különben is te a 
jó Gitta néuéddel leszesz, ki mindentől megóv. 
Eljösz baznlról, mintha ide igyekeznél és szépen 
átmegyünk és egy jó óra múlva már újból itt le-
nünk. Itt elvárlak Nitta, holnap délután tehát 1 

A kis Nitta. egyedül maradva, csodálatos gon-
dolatok zsibongtak fejecskéjében.  Látta maga előtt 
a várost az utczákon fel  és lehullámzó sokaságot. 
Szinte szédült feje  a gondolatra, hogy ő ez ember-
áradatba belekerül. Az éjszakát nyugtalanul töl-
tötte. Alig virradt meg, m&r talpon volt. Gyorsan 
felöltözött  szebbik ruhácskájába, miközben szive 
hevesen dobogott. Mielőtt eltávozott volna hazul-

kell a gimnáziumot, mely után már régóta 
vágyik, s mely itt nagy szolgálatot tehetne 
a határszéli lakosság megmagyarositása ér-
dekében és művelné, erősítené a gyergyói 
székelységet is. 

A nemzeti feladatok  megoldása közös 
kötelessége az államnak és társadalomnak. 
Erdély társadalma mindenkor elvállalta a 
maga részét, sőt hosszú időn keresztül — 
ugy szólva — egymaga munkálkodott. — 
Csakis egy belső erejében életrevaló társa-
dalomból születhetett az Emke. Ezen intéz-
ményt csakis ritka áldozatkészség és lán-
goló hazaszeretet hozhatta életre. Örömmel 
láthatjuk, hogy mily odaadással csoporto-
sulnak legjobbjain'i az Emke zaszlója köré. 
Szervezete magába foglalja  mindazon vidé-
keket, hol magyar sziv dobog és magyar 
érzelem lüktet. 

Megyénk is kezdettől fogva  oda sora-
kozott s fiókkörünk  is részese akart lenni a 
hatalmas erőnek, mely már eddig is csodás 
eredményeket vivott ki. Legyen áldás a 
nagyszerű munkán, e hatalmas intézményen, 
mely hivatva van a székelységet felemelni 
s számára egy boldogabb jövőt megteremteni. 

• 

= A székely vasutak menetrendje va-
lóságos kicsúfolása  a vasúti forgalomuak.  Például 
indul a reggeli vonat Brassóból 8 óra 50 perczkor, 
érkezik Sepsi-Szentgyörgyre 10 óra 10 perczkor és 
onnan Csik-Szereda felé  csak 1 óra 05 perczkor 
indul, tehát három órai várakozás után és megér-
kezik a vouat Csik-Szeredába délután 4 óra 30 percz-
kor. Már azt szeretnők tudni, hogy vasúti közleke-
dés-e az, ha egy vonat egy állomáson 3 óra hosszáig 
várakozik. Hiszen az ilyen eljárás nem egyéb, mint 
kigunyolása azoknak, kik a vasúton utaznak s egy-
úttal azonbau azoknak is, kik habár nem is utazuak, 
de a postán lapokat, leveleket, pénzt vagy egyéb 
szállítmányt várnak. Ugy híresztelik, hogy Sepsi-Szent-
Györgyön azért van ez a hoBszas várakozás, mivel 
a' Kézdí-Vásárhelyről esetleg Csikba utazó emberek 
is csak igy jöhetnek Csik-Szeredába, ha tudniillik 
Sepsi-Szent-Györgyön megvárják a Kézdí-Vásárhely-
ről jövó vonatot. Ámde ezért nem szükséges három 
óráig várni, mert hisz a kézdi-vásárhelyi vonat 
már déli 1'2 órakor Sepsi-Szent-Györgyön van és 
igy ugyanakkor már onnan indulhatna a csiki vo-
nat is, nincs indokolva tehát 12 órától még tovább 
egy óráig vesztegelni. De ettől eltekintve azt kér-
dezzük, hogy a kézdi-vásárhelyi összeköttetés szem-
pontjából nem elég, ha naponként egyszer meg van 
az. Hiszen a délutáni vonattal meg van a csatlako-
zás és az már fejtetőre  állított logika, hogy a kézdi-
vásárhelyi 2—3 utasért várjon egy egész megye 
utazó lakossága, még inkább pedig Csikmegye pos-
tája, mely ez által egy fél  napot késik. Ugyancsak 
érthetetlen az is, hogy a Csik-Szeredáhól reggel 7 
óra 15 perczkor induló vonat miért indíttatik ilyen 
korán, mikor Sepsi-Szent-Györgvre 10 óra '24 percz-
kor érkezik és onnan 12 óra néhány perczkor in-| 

ról, szobájában levő Mária kép előtt térdre eresz-
kedve, mély áhítattal imádkozott, s mintha ez jó-
ságos szelíd szemeivel szemrehányóan nézett volna 
rá le. Nitta olyan szomorú volt, mert érezte, hogy 
nem helyesen cselekszik, midőn öreg anyját ki-
játsza. Azonban mint kiért a mezőre, hol az ezer 
virága rét oly kábító édes illatot lehelt s a ma-
darak kedves csicsergéssel töltötték be a levegőt, 
lassanként visszatért, bánatos szivébe a nyugalom. 
Mire helyére elért újból a kis, kedves, szerelmes 
Niita volt ő, a szép virágárus lányka, ki resz-
ketve gondolt arra, hogy nemsokára látni fogja  a 
jó idegent, ki vele mindig oly szépen beszélt és 
kit ő mégis megbántott. A délelőtt gyorsan telt el, 
Gitta néne pontos időben megjelent s nemsokára 
a Fiúméba igyekvő hajón ttltek. 

Másnap megkésve csak délután jelent meg 
rendes helyén a kis Nitta. Arcza halvány volt, s 
tűzben égő szemekkel nézte a hajó feltüntét,  mely 
őt hozza, mert megígérte, hogy mindenesetre eljön. 
Szegény kis virágaira ügyet sem vetett, hirtelen 
össze-vissza hányva dobta be őket kosárkájába. 
Szive reszketett a nyugtalan felindulástól,  mert 
hiába kémlelte a felhőkkel  ölelkező tengert, ő nem 
jött. Igy történt ez aznap és azt kővető többieken 
is. Végtelen szomorúság fogta  el szivét s végre 
kitört a soká visszafojtott  keserv és otthon hal-
kan zokogva temetkezett kis párnái közé. Azt 
hitte kis szivecskéje meg fog  repedni nagy bána-
tában. Nem tudta, nem akarta elhinni, hogy az a 
férfi  őt, ki érte mindenét feláldozta,  megcsalja és 
ott íogja hagyni szégyenében, gyalázatában egye-
dül, támasz nélkül. 

A nemsokára bekövetkezett bucsu napja tel-
jesen megváltoztatta az alant fekvő  város arczu-
latját. A tornyokbau ünnepélyesen zúgtak a ha-
rangok B az utczákon a folytonosan  érkező búcsú-
sok ájtatos éneke hangzott fel.  A Tersattora ve-

dül tovább. Hiszen ha Sepsi-Szent-Györgyön másfél 
órát kell várakozni, akkor jobb lesz, ha a vonatot 
indítják másfél  órával későbben, mert minden utas 
szívesebben vár odahaza, mint útközben. Ugyancsak 
talány a Gyimesből indított vonatnak járása is. Gyi-
mesből a vonat 7 Arakor indul reggel és Csik-Sze-
redába érkezik 10 óra 24 perczkor, bolott innen 
tovább csak 1 órakor indul a vonat. Ez a hosszas 
várakozás kimeríti az utazó türelmét és értelme 
sincsen ennek, mert hisz a vouat arra későn érke-
zik, hogy esetleg a gyimesi ember tárgyalásokra 
jöhessen, egyéb ügyeinek elintézésére pedig elég 
ideje marad, mert hisz Caik-Szeredából visszafelé 
csak délután 5 órakor indul a vonat. Mindezek oly 
panaszok, melyeken az államvasutak könnyen segít-
hetnek B azért kérjük is az illetékes közegeket, hogy 
vegyék több figyelembe  egy egész megye lakóssá-
gának óhaját, mint a mennyire eddig tették. 

Nevelő intézetet kell állitani 
Csikmegyében. 

Nevelő intézet terve. 
Második közlemény. 

Eszközök, melyek a csiki népet a kor-
szellemhez idomitják. 

A leirt elváltozás alatt álló csiki nép min-
denek előtt teljesen lefog  sülyedni, a munkás nap-
számosságra, mert megjelennek a nagygyakorlattal 
biró spekulánsok, összefogják  vásárolni a nép va-
gyonát, lefoglalják  az üzleti élet minden útját, mód-
ját, megjelenik a tőke s ez kezdi előbb a vagyont, 
majd a munkáskezet maga köré csoportosítani és 
megszületik az, a mi a Székelyföldön  csak szór-
ványosan volt meg, az újkor jobbágya, a napszámos. 

Ha valaki kívánná, nemzetgazdasági okokkal 
bizonyítanám be, hogy e folyamat  már megindult 
Csikban, s hogy ez okvetlen be is fog  következni. 
De e tér most szük ilyesmire, hiszen nem csak a 
veszedelemtől szeretném védeni a székelységet, ha-
nem ha nincs is veszedelem, akkor is magasra 
einelni s a mit czélozok, az ebben ez irányban is 
hatásos. 

A népek millióit nem lehet mással a sülye-
déstől megóvni, mint a helyesen s áldozatoktól 
vissza nem riadó módon alkalmazott népoktatással. 
Ezzel pedig biztosan meg lehet, a mint magmu-
tatta ezt első sorban Svájcz, azután Hollandia, 
Belgium. 

De ezen az uton járnak a hires egyesült ál-
lamok Amerikában, a francziák  pedig 71 óta me-
sés összeggel, közel 100 millió frankkal  emelték a 
népoktatás évi költségeit s a németeknek külön-
böző államai csodálatos súlyt helyeznek a népok-
tatásra. 

Mert mindnyájan elismerik, hogy a népokta-
tás egyetlen, a mitől sikert lehet remélni. 

A népoktatás és hatásai. 
E szó alatt népoktatás értenünk kell azon 

eljárást, mely szerint a népet le a legalsó rétege-
kig észbeli és szívbeli ismeretekkel látjuk el, me-
lyek egyrészt erkölcsi életet, másrészt anyagi jó-
létét biztosítják. E definiczió  szerint a szó .nép-
oktatás" rosszul van választva, mert valójában 
népnevelésről van itt szó, a melynek a népoktatás 
csak egyik alkatrésze s pedig nem is legnagyobb. 

zető óriási lépcsőzetet a népek ezrei lepték el, 
versengve egymással a szent Szűzhöz való zárán -
doklásban. A templom bejáratait az ájtatos tömeg 
valósággal ostromolta. A bent százával felakasz-
tott kegykép előtt, melyeket a hajótörésekből meg-
szabadultak századok éta festettek  és adományoz-
tak a templomnak, nagy tömegekben térdeltek a 
búcsúsok. Azonban legnagyobb tolongás a csoda-
tevő szent Szűz oltáránál van. Az itt felállított 
képnek egyszerű érintése is vigaszthozó és meg-
gyógyít minden testi és lelki bajt. Ez ájtatos cso-
portban találjuk a kis Nittát is. Az oltár lépcső-
jére leborulva, mély, szívből jövő áhítattal imád-
kozik, hogy vigaszt nyerne kétségbeesett szive. 
De hiába füröszti  sűrű kőnyekben arczát, a leghőbb 
ima sem képes szivének nyugalmát visszaadni. A 
szelíd arczu Mária részvétlen, hidegen tekint le rá, 
bűnös lányára. 

Ezután is megjelent a kis Nitta rendes helyén, 
de többé nem voltak neki legszebb virágai, gyak-
ran talán nem is voltak. De azért nap-nap után 
ott ült lázas nyugtalansággal, várva a boldogsá-
got hozó fehér  vitorla feltüntét.  Nap-nap után sá-
padtabban, arczának rózsái eltűntek, szemei el-
vesztették szelíd fényüket,  s a mosolyogva, kecse-
sen tipegő kis Anitta eltűnt örökre. Napok, betek 
multak és a kétségbeesés mind jobban erőt vett 
szivén. Végre nem is jelent meg többé szokott 
helyén, üres volt az, ott a terasseon szemben a 
szökőkúttal. 

Egy reggel a halászok egy fiatal  uői holt-
testet fogtak  ki a tengerből, kiben Anittára is-
mertek. Eltemetkezett szegény kis Nitta a lágyan 
ringó habok közé, hol megszűnik fájdalom,  szégyen, 
elment azon szép országba, hová agy vágyott áb-
rándos szivecskéje, hol szebb az ég, jobbak az 
emberek, több a boldogság. 

Laurentti  .Vilmos. 
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Ezért ezután eltérek a szokástól, el a törvénytől 
s a népnevelés" szót fogom  használni mindarra, 
a mit eddig a népoktatás szóval jelöltfiuk. 

A népnevelés két irányú kell, hogy l-gyen. 
1. A népet képesíteni, hogy anyagi és er-

kölcsi jólétét megtudja szerezni és 
2. Hogy e jólétet élvezni is képes lesyen. 
Á nagy írók, nagy költők, Pláton. Apíszto-

teles Byron, Schakespeare, Madách stb. nem mond-
ják ki határozottan, hogy a nép egykönnyen fel-
emelhető volna, sőt pld. a pessimista Madách ke-
reken tagadja, Pláton és Arisztoteles erről keve-
set is mondhattak, mert szerintök a rabszolga, te-
hát a nép, természetrajzi fajt  képezett, de a vi-
lág legnagyobb költője Schakespeare több helyen 
juttatja diadalra a népet, s mulatja ki, hogy jó 
létre igenis számolhat. Nálunk Petőfi  van e hittől 
áthatva, süt követi Arany, ki „Toldi'-jában egye-
nesen a népet vezeti győzelemre. 

Mindennél ékesebben beszél a nagy különn-
ség, mondjuk pld. a 100 év előtti és mai viszonyok 
között. De mennyivel többet mond pld. a szabszol-
gaság és a szabad nép összehasonlítása, mily messzi 
jár a megbotozott és pénzzel büntetett ember lel-
kiállapota egymástól. 

S hasonlítsuk össze Szent László és korunk 
büntető törvénykönyvét. Erről csak azoknak ked-
véért beszélek, a kik a multat a jelen rovására 
dicsőitik. Különben azokkal nem is igen érdemes 
beszélni. Széchenyivel tartok, a ki igy szólt: „A 
mult halott, élet csak a jövő. 

Mo9t csak az a kérdés, hogy mesterségesen 
lebet-e fokozni  a baladást, mert, hogy magától tör-
ténik baladás, az bizonyos. 

E tekintetben alig van j»bb példa, mint Col-
bert frânezi  a miniszter, ki XIV. Lajos korában 
oly magasra emelte a Iranczia műveltséget, az ipart 
és kereskedést, hogy bár halála után rögtön visz-
ozaesés állott be, de azé'-t Francziaország ízlés, 
műveltség, ipari, gazdasági és tudományos téren 
a világ legelső állama maradt a mai uapig. 

Pedig ez egy nagy ország, 40 millió nép, ezt 
mozgatni már csakugyan nehéz, mennyivel többre 
lehet menni, ha kis darabot minő pld. Csikmegye 
akarunk rendezni ily czélra. értve az aránylagos 
eredményt. 

Most az a kérdés, hogy miféle  változás áll 
elé a népéletben, ba azt nevelés által idomítjuk, a 
mely a tenu jelzet czélhoz vezet? 

A népnek ép oly agyveleje van, mint a király-
nak, császárnak avagy a társadalom bármely más 
tagjának. Megvannak külső érzékei, s külső esz-
közei a feladatok  végzésére. Ha pedig az ujabb 
orvosi tudomány legújabb álláspontját s a vele 
egyértelmüleg haladó tapasztalást elfogadjuk,  arra 
az eredményre jutunk, hogy a nép, a mely élet-
módjában közelebb áll a természetbe/., erősebb, 
egészségesebb, mint az intelligens osztályok. Szi-
gorúan e nézethez nem csatlakozom, mert törté-
neti tény, hogy az idő és események megadták az 
alkalmat, hogy a jelesebb képességek felemelked-
jenek, de megfordítva  az sincs elzárva, hogy még 
az ujabban keletkezők ismét kiválljanak a népből. 

De habár ez utóbbi felfogáshoz  is hajolha-
tnak, tagadni nem lehet, hogy az idők folyamán 
a nép volt és lesz azon tartalék, a melyből a fel-
sőbb rétegebben beálló hiányok állandóan pótol-
tatnak. Ebből nem az következik, a mint látjuk, 
hogy a nép minden tagja a legmagasabb társa-
dalmi fokozatig  emelkedjék, sőt ellenkezőleg a nép 
maradjon nép továbbra is, mert a természetes ki-
válás őt azzá tette. Tehát azokhoz, a kik a népet 
minden áron úrrá akarják nevelni, nem tudok csat-
lakozni s igy felfogásom  ellentétbe kerül pld. Csik-
megye azon intézőivel, kik a megyei stipendiumo-
kat és segélyeket egyenesen azért adják ki, hogy 
urak neveltessenek. 

A ki ur akar lenni, legyen az a maga em-
berségéből. erre segíteni őt oly közvagyonból, a 
mely mindenkié, ellenkezik az igazsággal, mert 
egyiknek megrövidítésével előnyhöz jut a másik. 

Mert a népnevelés egészen mást jelent, mint 
egyeseknek kiképzését. A népnevelés a népnek 
minden tagjára vonatkozik, hogy annak minden 
tsgjának agyát, a melyet, mondom, a természet a 
királyéval egyformán  alkotott, ezt a csoda masi-
nériát, a mely az eddig ismert gépek között a 
legnagyobbszerfi,  ugy idomítani, hogy mindazon 
munkák végzésére képes legyen, a mi az ő köré-
ben szükséges. Járulékos része a népnevelésnek a 
külső segédszervek gyakorlása. Pld. hogy a kéz 
figyes  legyen, az izmok kifejlődjenek,  a lábak ki-
tartók legyenek, mindez az agyvelő fejlesztése 
mellett eltűnő csekélység, bár elhanyagolni nem 
szabad. 

Már most mennyire is kell menni az agyve-
lővel. 

Ebben a különös gépben megy végbe a külső 
világ képének felfogása,  a képeknek s ezek vi-
szonylatainak rendezése, megalakítása az egyén 
szerint. Továbbá ez a gép fogja  fel,  a mit az em-
berek egymással megértetni akarnak s ez indítja 
meg mindazon szerveket, a melyekkel ismét vala-
mit közölni akarunk. Az igy felfogott  ismeretekből 
ez a masina alkot uj ismereteket, ez sokasítja a 
befogadott  képeket sokszoros kombinácziók utján. 

Meg van neki az a különös sajátsága, hogy 

a gyakori használat a helyett, hogy elkoptatná, 
ellenkezőleg mindazokra s még sok másra, a mi-
ket fennebb  mondék, ügyesebbé, okosabbá czél-
szerübbé teszi s mivel ezt az emberek észre ve-
szik, már ezer évekkel ezelőtt, az agyvelő gya-
korlására nagy súlyt fektettek.  Mert az a hibája 
szintén meg van, hogy ha nem gyakorolják, nem 
használják, biz ő lassankint tönkre megy, 

A nép az ö agyát nagyon kevés dologra 
használja s e miatt kevés ügyességre is tesz szert 
vele; de próbáljuk meg sokfélére  használtatni, oly 
ügyes lesz, hogy bámulatba ejt. 

Nézze meg akárki a zsidót. Ép oly tanulat-
lan mint a nép, sőt a csiki székelyek között nem 
egy, hanem százával van az olyan ember, a kik 
sokkal tanultabbak, mint a legtöbb kis kereskedő, 
sőt fővárosi  zsidók, de mivel agyát nem használja, 
semmivel sem megy többre, mint műveletlen szom-
szédja. Tehát látjuk, hogy a népnevelésnek oly irá-
nyúnak kellene lenni, hogy a nép az ő agyát ké-
sőbb is tudja használni. 

Az a,.népnevelés, a mi 30 év alatt hazánkban 
végbe ment, azon egyetlen érdemét, hogy némely 
idegen ajkuakat megmagyarositott, semmit sem ér 
mert azt, látjuk, hogy a nép erkölcsileg és anya-
gilag egyaránt vissza esett, holott a népnevelés el-
lenkezőt akart. 

Ennek a rosszul való alkalmazás az oka. A 
népéletet meg kell figyelni  s a nevelést ehhez al-
kalmazni. Utóbbi időben a gyakorlatiság elve alap-
ján a hasznossági irány kapott lábra mindenütt, s 
ez pedig a legnagyobb badarság, inert először is 
néz nem ügyel valami nagyon a hasznosságra, de 
másodszór az ipari, gazdasági és más szempontok 
bizonyos általános törvényeknek hódolnak. A nem-
zetgazda előre megtudja mondani, hogy hol fog  ez 
vagy az az üzletág jól Kifejlődni,  s a hol a ked-
vező viszonyok hiányoznak, ott a Tretort-féle  jó-
akarat egy nagy csütörtököt mond, egyebet semmit. 

A nép rendesen kisfokú  jólét elérésével meg-
elégszik, ba egyúttal kedély világa minden irány-
ban kielégítést nyer. Tehát a népnevelés lényege 
abban áll: Gondoskodni, hogy a nép tudja meg-
szerezni helyes okos módon, a mire szüksége van 
s egyúttal müérzékét ugy kifejteni,  hogy kedély-
világa sok élvezethez juttassa. Erre legjobb példa 
az áfrikai  népek élete. Pld a Stanlei leírása sze 
rint Uganda népei a legegyszerűbben élnek, abból 
a mit a fákról  kapnak, de ezért boldogok, mert 
nemzeti táneznk, nemzeti dalaik s a természetnek 
ép érzékkel való felfogása  a legjobb hatással van 
kedélyükre. Az indus — Ázsia déli részén — mi-
vel fanatizmussa  ugy fel  csigázza képzeletét, hogy 
a legvadabb öntürésnek adja át magát, habár év-
ezredek óta bajlódik a megélhetés és jólét feltéte-
leivel, épen mert kedélye nincs megnyugtatva, bol-
dogtalan, rajongó. Ebből következik, hogy a nép-
nevelés súlypontja kedély művelésére helyezendő, 
habár az elmemivelés uern csekélyebb, de mivel a 
kedélymüvelés az ész kifejlődését  föltételezi  s egyik 
a másik nélkül lehetetlen, azért az elmemüvelés 
magától következik be. Hogy a kedély ad lélek-
nyugalmat, az egyrészt a tul s a lelki világ ösz-
szefüggésével,  a művészet és kedélynyugalommal 
volna szépen bizonyítható, de ehbez munkánk ke-
rete szük. A vallás megnyugtató hatásának emlí-
tése ez irányban legyen elegendő bizonyíték. 

Tehát az észnek és kedélynek kiművelése a 
népzömében feladata  a népnevelésnek s erre a leg-
jobb eszköz a czélnak megfelelő  tanító, ki igen 
jól ismeri a népet, a földet,  melyen a nép él, az 
éghajlati viszonyokat, azon kívül igen igen sok 
tanulsággal és műveltséggel bír, hogy eszmékben 
gazdag lehessen s ehhez van született tehetsége is. 

Bírálat tárgyát kell tehát képezze a jó ta-
nító fogalma,  mikor népnevelési eszközökről gon-
dolkodunk. 

Természetesen más lényegtelen eszközök is 
vannak, de mindezek a tanító fogalmához  oly szo-
rosan záródnak, hogy annak kapcsán maguktól 
elékerülnek. 

Ilyenek pld. a jó és helyes szemléletek, de 
ezek mind egy bizonyos fokú  műveltség feltétéhez 
vannak kötve. 

Igy tehát a mellett maradhatunk, hogy a 
csiki nép kiművelésének is fő  és lényeges feltétele 
a „ n e v e l ő " . 

Kóródy  Miklós. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Hymen. W i 1 d József  gyergyó-tekerő-

pataki tanító jegyet váltott ugyanodavaló M i k l ó s 
Hermina tanitókisasszonynyal. 

— Erdősítési jutalomdíj. A fóldmíveléBi 
miniszter Ditró és Szárhegy községek közbirtokos-
ságát a folyó  év tavaszán kopár területeken önként 
teljesített erdősítésekért 135 frt  pénzsegélyben ré-
szesítette. 

— A csíkszeredai kepe kivetés okt. 
17-én nagy izgalmat okozott a plébánosnál tartott 
gyűlésen, mely alkalommal erősen megtámadták a 
képviselő bizottságot 's a sok oldala támadás oly 
erős volt, hogy a gyűlés nem volt képes határoza-
tot hozni és eredmény nélkül oszlott szét. 

— Iparos tanonoz iskola Csik-Szere-
dában. Tekintettel arra, hogy az iparos éa ke-
reskedő tanonezok létszáma Csíkszereda városban 
az 50-et meghaladja s ilyen helyeken az 1884. évi 
XVII. t. czikk 80. §-ában foglaltak  értelmében az 
illető község köteles tanoncziskola létesítéséről 
gondoskodni, a kereskedelmi miniszter a jelzett 
iskola létesítését elrendelte. 

— Székely fiuk  kerestetnek iparos 
, pályára. Több szentesi iparos azon alkalomból, 
hogy közelebbről néhány székely fin  lett városok-
ban különböző iparosokhoz elhelyezve, ujabb aján-
latot tett a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamaránál melyben 14 fiúnak  különböző mestersé-
gekre 4 évi teljes ellátás melletti felvételére  ajánl-
koznak. Ezek között egy kéményseprő üzleti jo-
gának a felveendő  fiúra  való hagyását helyezi ki-
látásba, egy takács pedig az ajánlkozó tanoneznak 
örökbe fogadását  biztosítja. Ezen kedvező alkalom 
megragadását az érdeklődő szülők figyelmébe 
ajánljuk, megjegyezvén, hogy a felvétel  iránti fo-
lyamodványok a 14 éveskor betöltésének kereszt-
levéllel való igazolása mellett vármegyénk főispán-
jához mielőbb benyújtandók. 

— Templom diszités. A vallásosságnak 
egyik kiváló jele, ha a hivek az istenházát dísze-
sen tartják s azt ugy gondozzák, hogy az külső 
szépségével is vonzó hatást képes gyakorolni. E 
vallásos kegyeletnek köszönhető, hogy Gyergyó-
Szentmiklóson az örményszertartásn templom di-
szitései négy remek festett  ablakkal gyarapodtak, 
melyeknek mindegyike 500 frtba  került. Kettőt 
közfllök  a remetei özv. Mélik Istvánné urnő, egyet 
Karácson Márton marosvásárhelyi gymn. igazgató 
és egyet Bocsánci János készíttetett. 

— Fillérestely. A gyergyó-szentmiklósi 
Vereskereszt-egyesület ugy állapította meg estélyei-
nek sorát, hogy október 80-án, november 13. éa 
20-án fogja  azokat rendezni. 

— Levelhordó és a fekete  katya. El-
keseredett szívvel beszélte el egyik levélhordónk, 
hogy valamelyik napon egy vendéglőben adta le a 
leveleket és hírlapokat, midőn egyszerre valamelyik 
mérnök fekete  kutyája minden előzetes jeladás nél-
kül rárontott és egyenesen a mellére ugrott. Igen 
különös ilyen természetű kutyákat tartani, illetőleg 
az ilyeneket nyilvánosan hordozni, de ezúttal való-
ságos tudományos felfedezésre  vezetett eien táma-
dás. A levélhordó ugyanis a nem várt támadás foly-
tán agyában olyan reflex  képet kapott, hogy vala-
hányszor álmodik, mindig azt látja, hogy ö a 
mérnök és a mérnök a levélhordó, a mi azért fon-
tos, mert ezután legalább tudjuk módját annak, hogy 
a szegény ember mikép álmodja magát boldognak. 
Egy pár ilyen kutya és annak támadása erre ugy 
látszik biztos szer. De azért ajánljuk az ilyen ese-
teket a rendőrség figyelmébe. 

— Tárogató a honvédségnél. Az első 
kerületi budapesti honvédezred zenekarában folyó  hó 
21-én mutatták be azt a Sohunda hangszergyáros 
által reformált  tárogató hangszert, mely a német 
császár tiszteletére rendezett udvari estély alkalmá-
val szerepelt általános tetszés mellett. A hangszeren 
a Káldy Gyula által forgalomba  hozott régi „kurucc-
dallamokat" mutatták be az ezred tisztikara és szá-
mos más közönség jelenlétében. A hangszer ez által 
valódi történelmi jelentőségre emelkedett, mert a 
magyar honvédségnek fogja  hirdetni a régi harcai 
dicsőséget. 

— Száj- és körömfájás  fellépése.  Bé-
kás községben a száj- és körömfájás  állati beteg-
ség a szarvasmarhák között járványszerttleg lépett 
fel.  Október 9-től 15-ig 38 darab szarvasmarha 
kaota meg a betegséget, melyek közfll  12 meg-
gyógyult. 

— Tűzvész gondatlanságbóL Rakottyá-
son f.  hó 18-án este Oltyán János Neftuk  csűre a 
benne volt 4 Bzekér széna s gazdasági eszközökkel 
együtt leégett. A károsnak egyik fia  Oltyán Demeter 
a Jánosé a csűrben volt ekét a lángok közül ki 
akarva húzni, az égő csűrbe rohant s valamibe meg-
botolva, elesett, minek következtében arczán köny-
nyebb, ellenben kezein súlyos égési sebeket szen-
vedett. A nyomozat szerint a tiia, miután a gazda-
sági épületek körül sehol szomsiédság ninosen, va-
lószínűleg a család egyik tagjának gondatlanságából 
keletkezhetett, a mennyiben a csűr mellé rakott 
száraz kender a nagy pipások hírében álló Oltyán 
fiuk  valamelyikének eldobott szivarétól vagy gyufá-
jától gyúlhatott meg. A kár mintegy 170 frtra  rug, 
biztosítva nem volt. 

Egy csaknem aj félfedelfl  kocsi eladó. H«l? 
Megmondja a kiadóhivatal ? / 

Kolozsmegyeí birtokomra keresek egy fiatal 
embert mindenes felügyelőnek  és egy leányt sza-
kácsné mellé. Czim a kiadóhivatalba. 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- is LAPTULAJDOHOS: 

GYÖRGYJAXAB MÁRTON. 



Október 27. C S Í K I L A P O K 43. mám 

Szám 8368—97. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa által folyó  1897. 

évi november hó 25-ik napjának délelőtt 
9 órakor a város tanácsháza nagytermében meg-
kezdődöleg nyilvános árverésen a többet ígérőnek 
az 1898-ik év janoár 1-től az 1900-ik decwmber 
31-éig, tehát 3 évi időtartamra haszonbérbe adatnak: 

1-azör. A belpiacz vám jövedelme . 2100 frt. 
2-azor. A kfllpiacz  vám jövedelme . 3000 frt. 
3-szor. A marha behajtási vám jövedelme 1000 frt. 
4-szer. Sertéspiacz vám jövedelme 50 frt. 
5-ször.Barompiaczkorcsoma jövedelme 60 frt. 
6-szor. Kompona vám jövedelme . . 40 frt. 

Évenkint fizetendő  baszonbéri összeg mellett. 
7-szer. Árverezni szándékozók tartoznak az ár-

verezés napján a kikiáltási összeg lO°/o-át bánat-
pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába 
helyeztetvén el, vállalkozónak ntolsó részletfizeté-
sébe fog  betndatni. 
8-szor. A vállalat ntán járó minden terheket, 

bélyeg és kincstári illetékeket vállalkozó hordozza. 
Egyéb feltételeket  vállalkozni kívánók bár-

mikor az árverezés megtörténte előtt a hivatalos 
órák alatt délelőtt 9-től 12-ig, délntán 2 tői 5-ig 
a város tanácsházánál a polgármesteri irodában 
belekinthetik s magoknak bővebb felvilágosítást  is 
szerezhetnek. 

Csik-Szereda, 1897. október hó 24-én. 
Élthes Jakab, 

1—S polgármester. 

1781—897. 

Pályázat erdőőri állásra. 
Csikvánnegye törvényhatósága alá tartozó 

községi erdőknél a 6-ik száma védkerfiletbea 
(OyergyA-Borszék székhelylyel) az erdőőri állás el-
bocsátás folytán  üresedésbe jővén, ezen I-ső, elő-
léptetés esetén II-od osztályn hatósági erdőőri ál-
lásra pályázat nyittatik. 

Évi javadalmazás 250, illetve 200 frt  fizetés, 
30 ürköbméter tSzifa  és a felfedezett  erdőkárok 
ntán befolyó  pénzösszeg egyharmad részének él-
vezete. 

Pályázni kívánók felhivatnak,  miszerint az 
erdőtörvény 37. §-ában előirt képzettségüköt iga-
zoló okmányokkal felszerelt  kérvényeiket alulírott 
m. kir. erdőhivatalhoz legkésőbb 1897. évi novem-
ber hó 25-ig benyújtsák. 

Csik-Szereda, 1897. október 9. 

3 - 3 A m. kir. erdőliivatal. 

Azonnali alkalmazást nyer 
egy fiatal  kereskedősegéd, ki a divat és 
kézmttáru üzletben kellő jártassággal bir, 
Lázár Péter divat és kézmüáru üzletében 

Gyergyó-Szentmiklóson. 
Ajánlatok emiitett czéghez küldendők. 

HOIOOOOOOÜÜÜOUI > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eladó üres szeszes jó hordók 
500 litertől 700-ig. Csik-Szépvizen 
KÁHÁN és RUBEL czégnél. 1-2 

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 „Confl-
dentia" ezimen: Eckstein 
Bernát hirdetési irodájába 
Budapest V., Fürdő-ntcza 

4. szám intézendők. 6—6 

K Ö H Ö G É S , 4—10 

rekedtség és elnyálkiapdée ellen a legjobb hatása 
szer i BETŰ V-féle 

pemetefü-czukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszflnteti.  — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 90 kr, 
5 dobosai 1 frt  60 krór t 

bérmentve küld 

RÉTHY BÉLA 
gyógyuerész Békés-Csabán. Caak akkor nlódl, ka raladoa dobos fosokén  alilriaom litható. 

Van szerencsém a t. közönségnek b. tudomására hozni, hogy CsIk-SzeredAhan a vár-
utcia Bíró Imre-féle  házban 

nyitottam, melyben mindig nagy választékban tartok női- és gyermekkalapokat, valamint m j „ . 
den ezen szakmába vágó tárgyakat és díszítéseket. Továbbá készséggel elvállalok U] éa régi 
kalapok divatos átalakítását és díszítését, valamint női- 08 gyermekruhák készítését is a leg-
újabb divat szerint igen olcsó árakért. 

A kalapdiszités, valamint ruhacsinálás és szabásra tanítványokat is elfogadok,  eset-
leg teljes ellátással is. 

Szíves pártfogásért  esedezik 
j 3 L E I T I M G E R J V L E A . 

1 - O . z i t a x i y o n a . t a t á e , g o n v r é l r o z á s é s p l i e s l r o z á e . 

MOOOOOOOOOOOOH 

A „The Gresham" j 
A N G O L É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á R S A 8 Í G 

L o n d o n l D a n 
(a lapí t ta to t t : 1848. évben) 

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

Jelzálog-kölcsön biz tos í tás i módozatot, 
a mely lehetővé teszi minden föld-,  vagy házbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kölcsönnel 
van terhelve, hogy egy 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 társulat, hogy a szerzőilö félnek  a kölcsön-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 hátrálókos időtartam alapján számíttatik. 

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

Részletes tölvilágositásokkal szolgál: 
a „Tl i e Gre»ham»< a u g o l é l e tb iz tos í tó tántawAg 
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
4 12 Koloesvértt, Trencsón-tér 1. ss., (saját ház) 

Zalatnai kénkővend ipar részvénytársaság 

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

m T Í t r á g y a 

gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István nrnál állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
m e n n y i s é g e k b e n is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szívesen szolgál. 

8—21 

Védjegy. 6—12 

F B R E N C Z " p á l i n k a 
(Sósborszesz) 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Szentmiklós és vidékére: Vákár-flvéreknél. 

Azonkivül kapható: 
Csik-Ssered&ban: Gflzay  Árpid gyógytárában és Vagy Gynla kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 

Gergely János éB Máthé János kereskedőknél. 
SB.-KeresEturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedéséhen, 

valamint kózvetlen 

V é l ' t e S L&JOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 

Nyomatott Osik-SzWPiUl'np a la; tiilaiflnn«»  kiadó Ov5ryvii>V«h Mártin kfinvvnviimrtijáhan  1897. 




