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Politika zűrzavarok. 
A bécsi politikai zavarok most az év-

nek vége felé  kezdenek átcsapni a magyar 
politikai viszonyokra ÍB. Miután előre lát-
ható, hogy Bécsben parlamentáris uton a 
provisorium nem mehet keresztül, nyilván-
való, hogy a magyar parlament legközelebb 
azon életbe vágó kérdés felett  kell, hogy 
tanácskozzék, hogy az 1867. XII. t.-czikk-
ben szabályozott közösügyi intézményt mi-
képen és mivel fogja  helyettesíteni. Ez az 
óríáai és nehéz feladat  az, a mely politikai 
köreinket meglehetősen zavarba hozta. 

Nem lehet ugyanis tagadni azt, hogy 
azok a lelkiismeretes politikusok, a kik Deák 
Ferencznek u. n. közjogi kiegyezését Ma-
gyarország érdekében levőnek tartják, most 
összetett kézzel gondolkoznak, hogy miután 
a kiegyezési mü nem állotta ki még csak a 
félszázados  gyakorlati élet kritikáját sem, 
váljon egyáltalában lehetséges-e az Ausztria 
és Magyarország közötti viszonyokat a kül-
földdel  szemben olyan módon rendezni, mint 
azt az eddigi politikai élet megengedte. 

Nézetünk szerint ugyanis Deák Ferencz 
müvének egyik legfontosabb  kiindulási pontja 
az volt, hogy miképen lehessen állandósítani 
Magyarország alkotmányos kormányzását, 
nehogy a mindenkori uralkodók kedvet kap-
janak az alkotmányos életet felfüggeszteni. 
Az öreg Deák Ferencz ennek megakadályo-
zására találta ki az eddig fennállott  azon 
rendszert, a mely szerint a közös ügyek 
elintézésének módja alkotmányos módon nem-
csak Magyarországon megtartatott, hanem 
Ausztriában is. 

Most azonban Ausztriában csütörtököt 
mondott az alkotmáuyos kormányzás és igy 
Magyarországra az a nehéz feladat  vár, hugy 
ha kell, ideiglenesen is szabályoztassék az 
ngy. nev. közösügyek elintézése oly módon, 
a mely legalább Magyarországon megfelel 
az alkotmányos kormányzásnak. Ez oly ne-

héz kérdés, mely minduntalan politikai és 
kormányzási kősziklák által van veszélyez-
tetve, s habár a mai kor politikusai csak a 
mindennapi életnek élnek és alkotásaikat 
egy évnél tovább terjedő időre nem akar-
ják fentartani,  a mai parlamentnek mostani 
eljárása oly praecedenst képez, a melynek 
jó, vagy rossz megoldásától függ  a jövő 
nemzedéknek nyugodtabb vagy nyugtala-
nabb megélhetése. 

Ez az ok az, a mi miatt erősen fáj  a 
nagyképű politikusoknak a feje,  a mely kö-
rülményhez hozzájárul egy másik fontos 
mozzanat, mely azonban csupán csak a ki-
vitel tekintetében aggasztja a miniszterel-
nököt 

A szélső baloldal ugyanis elhatározta, 
hogy a közösügyek ideiglenes elintézésének 
tárgyában benyújtandó törvényjavaslat el-
lenében nagyszabású obstrukcziót fog  meg-
indítani. Mindenképen megakarja akadá-
lyozni azt, hogy a veszedelmes praecedenst 
képező ideiglenes intézkedés törvényerőre 
emelkedjék. 

Ha számításba vesszük a& idő rövidsé-
gét, mely a parlamenti tárgyalásra rendel-
kezésre áll, nem lehetetlen, hogy ezt keresz-
tül lehet vinni. Ámde nózetünk szerint ez 
nehéz és veszedelmes politikai akczió. Mert 
az obstrukcziónak helye van abban az eset-
ben, hogy ha az keretuü"l vitetik, azután 
okvetetlenül bekövetkezik a personális unió. 
Ugy de mindenki tudja, hogy ez a jelen-
legi politikai viszonyok közt, s a jelenlegi 
országgyűlési párt meggyőződések szerint 
ki nem vihető és ha pedig nem vihető ke-
resztül, kérdeznílnk kell, hogy mi éretik el 
az obstrukczióval ? Semmi más, mint esetleg 
a kormánynak azon már itt-ott hangozta-
tott eljárásra való kényszerítése, hogy eset-
leg az ideiglenes intézkedést az osztrák kor-
mánynyal a magyar országgyűlés utólagos 
jóváhagyása reményében megköti. 

Oly nagy sérelme lenne ez alkotmá-

nyunknak, hogy szinte beláthatatlanoknak 
tartjuk annak következményeit. 

Ezek azok az okok, a melyek a poli-
tikai zűrzavart jelenleg Budapesten magas 
(okra emelik és méltán felhívják  ugy az el-
lenzéknek, mint a kormánypártnak a figyel-
mét arra, hogy a legnagyobb óvatossággal 
kezdjék meg minden irányban az akcziót. 

Egy párton kívüli. 

1 g y e r g y 6 i k ü l d ö t t s é g . 
Gyergyó-Szentmiklóson a f.  évi julius hó 

elején u gyergyói községek részvétele mellett 
egy nagygyűlés volt, mely elhatározta, hogy 
Gy.-Szentniiklóson felállítandó  állami algimnázium, 
illetőleg meglevő polgári iskolájának ilyenné való 
átalakítása ügyében kérelmezni fog  a nagymélt. 
közoktatásügyi miniszter urnái s a kérvény át-
uyujtására egy küldöttséget alakított. E küldött-
ségből a következők jelentek meg a kihallgatá-
son: Mikó Bálint főispán  ur ő méltóságának ve-
zetése mellett Mikó Árpád főispán,  Jánossi Sán-
dor törvszéki elnök Nagy-Szebenból, Lázár Meny-
hért. dr. Györffy  Gyula, dr. Egyedi Arthur, Vá-
rossy Gyula országgyűlési képviselők, Ferenczy 
Károly gyergyókerületi esperes, Szentpéteri Já-
nos hitelintézeti igazgató, Görög Joáchim plébá-
nos, Nagy Tamás főszolgabíró,  Csiky Dénes nagy-
birtokos, dr. Tiltscher Ede ügyvéd, Simon Balázs 
községi főbíró,  Csergó Gyula községi főjegyző, 
Urmánczy János nagybirtokos (Toplicza), dr. Szini 
János orvos. Oláh Alajos bíró (Szárhegy), Mélik 
Bogdán, Dobribán János nagybirtokos, Lázár An-
tal kereskedő (Remete), dr. Bocskor Béla megyei 
ügyész, Kölló Miklós akadémiai szobrász 

A küldöttség nov. 27-én déli 12 órakor tisz-
tisztelgett Wlassics Gyula közoktatásügyi minisz-
ter ur ő nagyméltóságánál. A vezető és szószóló 
a főispán  ur ő méltósága volt, ki ecsetelte Gyer-
gyónak az áUami gimnázium iránti mozgalmát és 
óhaját, előadta, hogy a küldöttség a Székelyföld 
egy tekintélyes vidékének s 50 ezer lakosságá-
nak nevében jelent meg, hogy feltárja  kulturális 
szükségletét, mely szerint ezen exponált nagy 
vidéken egy állami középiskola elodázhatatlan 
községet képez. Gyergyó nevében kéri tehát, 
hogy a miniszter ur ó nagyméltósága legyen ke-
gyes a Gyergyó-Szentmiklóson levő államilag se-
gélyzett polgári iskolát állami algimnáziummá át-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A szegény Mátyás. 

- - Életkép a börtönből. 
Miért nevezem szegénynek? Mikor anyagilag 

nem volt az, mert hiszen az első gazdák egyike volt 
falujában  — neki voltak a legszebb lóvai, tehenei 
s a dohánybeváltó hivatalhoz is ő adta be a legtöbb 
és legpirosabb dohányt, melynek árából adója levonása 
után is marad annyi, hogy félre  is tehetett belőle. 

Meg azután szép, jó családja is volt, életrevaló, 
gondos, takarékos felesége,  egy szép serdülő fia  és vi-
ruló menyecske leánya ; s Mátyás még alig volt 40 
éves, máris unokát ringatott térdein. 

Megvolt egéBZ boldogsága,jóléte és becsülete, né-
hány év múlva biró is lehetett volna falujában,  mely 
állás egyike a nép szeretete éa bizodalmának, — 
midőn egy váratlan szerencsétlenség mindent meg-
semmisített ; házi boldogságot, megelégedést és becsü-
letet, s ezek nélkül mit ér már most a gazdaság is ! ? 

Volt ugyania Mátyásnak egy házsártos sógora, 
ki a feleségének  vette el a testvérét, ki szinte jó-
módú gazda ember volt, hanem jobban szerette a 
Söntés melletti lóozát az ivóban, mint az otthoni 
patkát a babos mellett 

Ezen rossi szokása miatt Jóska sógornak igen 
sok kellemetlensége volt feleségével,  ki őt rendetlen 
élete miatt igen sokszor pirongatta, mire Jóska só-
gor rendesen dühöa lett és s feleségét  gyakran meg 
is ütlegelgette, ki tűrte, amig tűrhette az ütlegelést, de 
végre rendesen megszaladt előle és testvéréhez me-
nekült, ki a szomszédban lakó szegény Mátyás fele-
sége volt. 

Bgy farsangi  este Jóska sógor szokása szerint 

ismét részegen jött baza a falu  korcsmájából és szo-
kás szerint ismét összeperelt a feleségével,  a midőn 
az nem szűnt meg vele nyelvelni, ütőeszköz után 
nyúlt és a sarokban álló fejszét  kapta fel,  mire a 
menyecske látva a veszedelmet, kiugrót az udvarra 
s áttörve magát a líceum kerítésén, Istenre kérte nén-
jét rejtse el férje  bosszúja elől, mert az agyon akarja 
őt ütni. 

A jó testvér a padra küldötte fel  üldözött nő-
vérét és hogy az ott még nagyobb biztonságban érez-
hesse magát, még a padra járó létrát is elvette he-
lyéről ÓB szivdobogva várta a bekövetkezendő ese-
ményt. 

Pedig ha tudta volna szegény jó Borcsa mi 
fog  mindjárt következni, nemcsak dobogott volna a 
szive, hanem meg is repedt volna. 

Alig bogy elbujtatta az üldözött asszonyt, alig 
bogy az betudta magát ásni a kukoriczaszár alá, már 
ütötték a kaput, már dörömbölt Jóska sógor a fej 
szével a kis ajtón, szidva, káromkodva embert s vi-
lágot, B halállal fenyegetve  elszökött feleségét. 

MátyáB nem tudott az egész dologrók semmit. 
<5 éppen az istállóban almozott a jószág alá, mikor 
a kapuütéseket meghallotta s még a vasvillat is kezé-
ben felejtette,  úgy ment ki a nagy lármára, s látta 
az udvaron állani reszkető feleségét  s hallotta az 
éktelen káromkodást és fenyegetést  az utozáról. 

„Be ne ereszd kedves párom, mert megöli Apol-
lót, ígérd meg, hogy be nem ereszted". 

„Ne félj  feleség,  nem jön az ide ma, holnap 
pedig majd csendesebb lesz, csak te eredj be a ház-
ba, nem neked való azt a csúnya beszédet hallani*. 

Borcsa engedett ura parancsának és bement, 
Mátyás pedig egyenesen a kis ajtóhoz lépett, mely 
belülről be volt reteszelve. 

ről 

Lapunk mai ssámáhos egy fél  iv melléklet van osatolva 

„Ki az, mit akar? — kérdezé csendesen a kivül-
dörömbözót. 

„No,csakhogy itt vagy, te házasságrontó nyava-
lyás, hiszen veled is lesz mindjárt számolni valóm, 
csak gyere ki." 

„Éjne Jóska sógor, de mérges vagy, csak nem 
haragszol talán rám, hogy még engem is fenyegetsz  ? " 

„Qyere hát ki, ha van „mersz" benned, te ra-
vaszabb a rókánál, gyávább a nyúlnál, te anyámasz-
szony katonája". 

Mátyás erós, izmos, bátor ember volt, termete 
majd nem egy öl magas, széles munkabíró vállak-
kal, erós edzett karokkal, ki csak mosolygott Jóska 
sógor fenyegetésén,  aki alig ért neki a válla kö-
zepéig. 

Hanem már akkor, mikor közöttük a szóváltás meg-
kezdődött, egy csoport kíváncsi ember gyűlt a ház 
elébe, nem azért, hogy a veszedelmet osititsa, hanem 
hogy a veszekedés végét megtudja és gyönyörködjék 
a mások kárhozatán. 

Mert minek avatkoznék a más dolgába, arra 
való az elöljáróság, az elöljáróság pedig sohasem ér 
a belysziuére annak idején, hanem rendesen akkor-
midőn már megvan a veszedelem. 

Most hangok hallatszottak már a tömegből, 
nem mer kijönni, Mátyás fél  Jóskától, anyámasszony 
katonája. 

Mátyás ren telte nagyon, hogy ót gyáva ember-
nek tartják, pirult a tömeg röhögésén és tartott at-
tól, hógy rajta szárad a bolondúl ráadott csúf  név, 
s örök gyalázatként fogja  azt hordani fia,  nnokája 
és minden maradéka, mint az már elég gyalázatos 
szokás a mi magyar fajú  népünknél. 

Megígérte ugyan feleségének,  hogy nem ereszti 
be a dühöngő embert, de azt nem Ígérte meg, hogy 
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alftlfitani  B az ez iránti kérvényt kegyesen fo-
gadni. 

A miniszter ur ó nagyméltósága a legna-
gyobb szívességgel s az érdeklődés és jóindulat 
igazi melegével fogadta  a küldöttséget. Válaszá-
ban főbb  vonásokkal kidomborodtak azon esz-
mék, melyek kultúrpolitikai kormányzását veze-
tik. A küldöttség és Gyergyó óhaját jogosultnak 
ismeri s ez az ó működésének és terveinek ke-
retébe beillik, mert működésének alapja az, hogy 
ott, hol a magyar elem nagy vonzó erót képvi-
sel, ott ezen elemnek szellemi erejét támogatni, 
erŐBiteni kell, hogy a nemzeti műveltség innen 
sugározzék szét. Az a korábbi politika, melylyel 
a nemzetiségi helyeken iparkodtak állami intéze-
teket állítani, nem vált be s ó inkább a magyar-
ság erósbitését tűzte czélul s igy kiváló gondot 
fordit  a székelység közoktatásának rendezésére, 
azon erős hitben, hogy a székelység kultúrájának 
megizmositása a Királyhágón tul a nemzeti poli-
tika erős forrása. 

Igaz, hogy középiskolák, különösen gimná-
ziumok dolgában, mint mondá a miniszter ur ö 
nagyméltósága, Magyarország elég kedvezően áll, 
versenyezhet a nyugati országokkal, csak elhe-
lyezésük nem praktikus. Vannak ugyanis 5—6 
ezer lakosságú városok, hol 3 középiskola Í3 van, 
mig egész nagy vidékek, mint Gyergyó is, ilyen 
iskolát nélkülöznek. A ezélszerübb elhelyezés 
tervbe van véve s Gyergyó nem fog  a számitá-
Bon kivül esni. Algimnáziumot óhajtanak ugyan, ó 
azonban elvből nem barátja a csonka gimnáziumnak, 
de meg van győződve, hogy a gyergyóiak csak ör-
vendeni fognak,  ha főgimnáziummá  egészítik ki. 
A polgári iskolák reformja  is most van előmun-
kálatban, mert mostani szervezetükben nem fe-
lelnek meg valódi czéljoknak. Ugyanis valahány-
szor a kisebb városokba kérnek polgári iskolát, 
mindig kikötik a latin nyelvnek a taníttatását. 
Ez pedig nem feladata  ezen iskolának. Legyenek 
meggyőződve — folytatá  a miniszter — hogy 
óhajtásuk nálam pártolást talál; azonban azt be-
láthatják, hogy könnyelműség lenne már most 
egész határozottsággal eldönteni a kérdést, ha-
nem előbb tanulmányozni fogja  azt, a kérdéses 
iskoláról statisztikát kér, s ha látni fogja,  hogy 
a polg. iskola Gyergyóban gimnáziumot pótol s 
a csiksomlyói gimnázium túlságosan népes, ak-
kor a kérés teljesülésének mi sem áll útjában s 
Gyergyó a legjobb reményeket táplálhatja. Ezen 
értelemben válaszolt a miniszter s a válasz hangja, 
tartalma, az őszinte jóakarat teljesen kielégítette, 
sőt elragadta a küldöttség tagjait s a sikerben 
egyik se kételkedik. Az erre következett bemu-
tatkozásnál is a miniszter nyájassága, szeretetet 
sugárzó társalgása is ellenállhatatlan hódítással 
hatott az ott megjelentekre. 

Ezután Zsilinczky államtitkár ur ő méltósá-
gánál tisztelgett a küldöttség, a hol szintén a fő-
ispán ur tolmácsolta a megjelenés czélját. A kül-
döttség tagjai itthon valóságos elragadtatással 
és lelkesedéssel szólnak az államtitkár ur előzé-
kenységéről s megnyerő modoráról s arról a jó-
akaratról, melylyel biztosította őket, hogy óhaj-
tásuk teljesülni fog.  Mint mondá, a székelynek 
nem tagadnak semmit se. 

A gimnázium érdekében tett első lépés te-
hát a legkedvezőbbnek mondható s a megváló 
sulásra a legjobb reményt nyújtja. A közohaj jo 
gosultságát, az iskolához fűződő  kiváló érdeket, 
Gyergyónak nagj jelentőségét a nemzeti szellem 
és művelődés terjesztésében a miniszter és állam-
titkár arak is hirdették, meggyőződéssel hangoz-

tatták. mind oly jelek, melyek a kozel jovoben 
biztosítják a sikert. A küldöttség tehát nem hiába 
tette meg a nagy utat s megyenknekazon de-
rék férfiai,  kik Gyergyó kulturális erdekeert meg-
hozták ez a nagy áldozatot, utalmukat a siker-
Sen bizonyára megfogják  találni es Gyergyotól 
hálás elismerést és köszönetet erdeme nek a ho-
zott áldozatért első sorban megyenknek osztatla-
nul szeretett s ritka jó szivéért altalanos dicsőí-
tésben részesülő főispánja,  ki az eszmének meg-
penditóje s a kivívandó sikernek első harczosa 
s szószólója Gyergyó ügyének; az o vezetese-
nek köszönheti, hogy oly tekintelyes es imponalo 
alakban létesülhetett a küldöttségedé halara kö-
telezték Gyergyót a többi derek férfiak  is, kik a 
saját költségükön vállalkoztak a hosszú útra. — 
Örömmel kell felemlíteni  azt az önerzetre han-
goló körülményt is, hogy mint ezen alkalommal 
is észlelhető volt, megyénknek országgyűlési kép-
viselői a magas kormánynál kivívták befolyásukat 
és tekintélyüket; a küldötség tagjai róluk ezen 
iránybaii is a legkedvezőbb tapasztalatott szereztek. 

Ezzel kapcsolatosan jelezzük azt az örven-
detes hirt is, hogy a magas kormány a gyergyó-
remetei népiskolák államosítását elhatározta s 
kilencz tanítót fog  oda kinevezni. Január elejen 
pedig Ditróban is megnyílik az állami polgári is-
kola ; igy tehát Gyergyó oktatás ügyenek fejlode-
sét a magas kormány atyai gondoskodással biz-
tosítja. E szép jővő kezdetének fólébresztóje  s 
legbuzgóbb munkása azonban megyénk derék tan-
felügyelője,  ki a legnagynbb ambícióval és mun-
kássággal kormányozza a megye tanügyet, hogy 
ennek a szegény székelynek megnyithassa a bol-
dogulás forrásait. 

— 8 —s. 

A NfálUN-gyiilé«  a lkalmából . 
Az eddigi rom. kath. státus nagy-gyűlését 

legnagyobb részben az iskolaügy foglalta  el. — 
E tekintetben az idei gyűlés kivételes volt, mivel 
a tanárok szolgálati és fegyelmi  viszonyainak ren-
dezése is ez évben elékerült, de habár ez évben 
kivételesség okozta a tanügynek nagyobbméreiü 
tárgyalását, méltán kérdezhető, hogy bármikor, bár-
mily körülmények között mi van egy autonom r. 
kath. '.estületre nézve fontosabb,  mint éppen az 
iskola ügy? 

Az egyház hitelvi és hitéleti kérdésekben 
abszolút, itt valóban helyesen érintetlennek kell 
lennie, és az is. KBzel kétezer esztendő tisztázta 
a hitéletek kérdéseit s ebben a legnagyobb elmék 
v. maguk az apostok voltak a döntők. A hitélet 
pedig szintén oly hosszú idő fejleménye  és oly tö-
kéletes és szép formákban  nyilvánult, miként egyet-
len vallásban v. felkezet  hitéletében sem találjuk 
párját. Jézus krisztus tanításához sem hozzá tenni, 
sem abból elvenni nem lehet, épugy minta végte-
len tért vagy időt kissebbiteni vagy nagyobbítani 
lehetetlen. 

Az egyházi adminisztrálás már inkább kerül-
hetne az autonomia feladatai  közé, de hierarchi-
kus tervezet ezt fölöslegessé  teszi. 

Tehát csak kettő marad az iskolaügy és va-
gyonkezelés. Utóbbi-bérletek esetén az eszmék küz-
delmét fölöslegessé  teszi, saját kezelésében pedig 
messzemenő szakismeretet kiván. Vagyis kimatat-
ható, hogy az egyház mint oly testület a hol a hí-
vek beleszolálását engedi, azon ponton csak az is-
kolaügyet adhatja eléjük, mint olyat a mely való-
ban mindenkit érdekel. 

A nevelés és oktatás oly dolgok, melyre ter-
mészettől kell lenni minden embernek képesítve, 
tehát általánosságban, a szigorúan vett szakkérdé-
sektől eltekintve, tagadhatatlanul mindenkinek kell 
ahhoz érteni. A mig nem voltak iskolák az apa 
és anya tanította meg gyermekét mindenre a mit 
a jelen és jövő élet kíván és nincs jogunkban azt 
mondani, hogy azok a társadalmak a melyek igy 
neveltettek rosszabbak voltak miénknél, sőt a mi 
a jellemességet, az erkölcsi nagy erőt, a hősiességre 
való képességet aligha főiül  nem multák száza-
dunk társadalmát. Ki képes ma hősiességre? És 
nem voltak-e elődeink mindnyájan hősök? 

1848 iskolát nem látott ifjúságát  Kossuth Lajos 
névtelen félisteneknek  nevezi. 

A nők erkölcsi nevelése ma Európa szerte 
megbízhatatlan s ez sajnos, azóta van így, mióta 
nyilvános intézetekbeu történik a nők nevelése. Az 
ember azt várná, bogy műveletlen nők legyenek 
erkölcstelenebbek, holott a nagyvárosok asszonyai, 
leányai az ellenkezőt bizonyítják, ugy szintén a tár-
sadalom kiváltságosabb osztályai is itt-ott. 

Mindez a mellett bizonyít, hogy a nevelés 
természettől adott tehetsége az apának, anyának, 
a családnak és igy minden embernek. Nem is talá-
lunk valamire való apát és anyát, a ki bármily 
tanulatlan különben, ne tudna helyes, jó nézetet 
nyilvánítani a gyermekek neveléséről. 

Nyilván való, hogy az autonom egyházi testü-
letek, ha a nevelés kérdéseit teszik feladatukká, 
minden egyes emberben, a ki tsgja a testületnek 
egy-egy munkásra lelnek, ki tehetsége szerint 
miuden esetre előbbre fogja  vinni a nevelés ügyét. 

íme a találkozás. Az egyház más pontokon 
alig tudna tért engedni híveinek a belészőlásra és 
viszont a hivők más ponton alig tudnák magukat 
érvényesíteni; de a nevelés során az érdekek, a 
lehetőség és a képeségek teljesen össze játszanak. 
Ezért az erdélyi státus ez évi közgyűlése örveu-
detes jelenségekben nem volt szegény, az egyedül 
helyes utat és módot a melyen baladuia kell. 

Ennek pedig koronája, hogy egy grófi  ágyba 
született püspök, a kinek születésénél fogva  az 
udvar parkettjében volna helye, el megy a petro-
zséuyi pányainunkások gyermekei közé és isteni 
Mesteréhez hasonlóan maga köré csoportosítja a 
kisdedeket. Ha volna nemes és magasztos irigy-
ség, ez élne most lelkünkben ama felséges  gyönyör 
miatt, a mit a püspök ur élvezett, midőn saját lelki-
ismeretének szavát össze hangzani hallotta a kis-
dedek édes bájos hangjával. 

Bátran lehet tebát hozsannát kiáltni azon az 
uton haladónak, a melyen az erdélyi státus halad. 
De attól tartuuk, hogy ez a tünemény meg-
tartja kivételes jellegét, holott felette  óhajtandó, 
bogy ne csak állandó tüneménye legyen a státus 
munkásságának, hanem a fejlődés  minél magasabb 
fokát  érje el. Miért? 

Előbb szóltunk, hogy a társadalmak, hala-
dási frázisának  azon pontja, mikor csaknem kizá-
rólag a család nevelt, mintha a jellem és erköl-
csösség szempontjából jobb lett volna. Mivel a 
szíves olvasó e tekiutetb-n aligha kételkedig, de 
térszűke miatt is, eiállunk a bizonyítástól, bár 
könnyű volna kimutatni, hogy mikor az emberek 
közelebb álloUk a természethez és ily természetes 
vivanyok kőzött hallották az isteni mester tanait 
és mikor a hatások milliárdját nem rángatták, de 
oda a fejlődő  lelkeket, hamarabb volt lehetséges 

I eltalálni a jelen szilárdsághoz szükséges hejes utat. 
' Valamint a rohamos haladás is rontja mai napság 
| az embert, holott ez régebben a konzervatív meg-

hogy ki ne menjen elébe az utczára, pedig bár ne 
tette volna bár inkább száradt volna a csúfnév  rajta 
és maradékain mindörökre. 

De bát ki tudja a jövendőt előre Istenen ki-
vül ? 1 

Mátyás is szép lassan eltolva a reteszt, ki-
nyitotta a kis ajtót és kilépve a küszöbre, szembe 
találta magát sógorával, ki az italtól feldühödve, 
mint a veszett állat állott a tömeg előtt éktelen 
káromkodással ajkain és egy súlyos fejszével  kezében 

.Vége az életednek, ha be nem eresztesz", 
orditott sógorára, .te gyalázatos házasságrontó, állj 
félre  előlem, mert különben meghalsz*. 

„Már pedig nem halok sógor, pedig félre  sem 
állok, mig nem tudom, mi a szándékod", felelt  Má-
tyás gyogodtan. 

.Nem parancsolsz te nekem, Bzabad vagyok 
a feleségemmel,  ura vagyok neki, bírája vagyok neki, 
ítélek felette  életre-halálra s ma még meghal valaki." 

.Legyen eszed Jóska sógor és ne csinálj vesze-
delmet" — csititá Mátyás a feldühödött  embert, .menj 
haza békével és mikorra kialuazod magad, a felesé-
ged is otthon lesz", 

De a részegségtől vadállattá aljasodott ember 
Mátyás csitító szavait gyávaságnak vette s felhábo-
rítva a háta mögött csoportosult tömeg egyes fel-
kiáltásaitól, még indulatosabban erÖBzakolta a be-
menetelt s fejszéjét  feje  felett  megforgatva,  vérbe 
forgó  Biemekkel rohant a kis ajtó felé,  hol Mátyás 
állott a keiében felejtett  vasvillával. 

.Ne gyere köielebb. be ne lépjél portámon 
mert életeddel játszol". — inté Mátyás a feléje  ro-
hanó részeg embert komoly, fenyegető  hangon ; de 

az, mint a hegyről lerohanó kó, nem látva setamit, | 
nem hallgatva semmire, rohant egyenesen Mátyás-
nak s egy súlyos vágást mért anuak fejére,  mi ha 
megéri, vállig hasította volna alá fejét,  de Mátyás 
idejében beljebb ugrott portájára, s igy a súlyos 
fejsze  éle csakis az ajtófélfát  érte meg, lehasítva 
abból egy jókora darabot. 

Persze, hogy a nézők jóravaló, értelmes em-
berek, kötelességöket értő polgárok lettek volna, 
régen megakadályozhatták és még kezdetén elfojt-
hatták volna a veszedelmet, mert hiszen világosan 
látták, hogy egy részeg ember, kezében éles fej-
szével, más portáját támadta meg minden igaz ok 
nélkül s nekik egyszerűen a részeg embert lefegy-
verezni és a községházához kisérniök lett volna kö-
telességök, ezt azonban nemhogy elmulasztották, ha-
nem még egyes felkiáltásaikkal  szarvat is adtak a 
magánkivüli állapotban levő részeg embernek, s a 
megtámadott szegény Mátyás higgadtságát is' gyá-
vaságra magyarázták már akkor, midőn az a kapu-
ajtót kinyitni vonakodott. Most pedig, midón a só-
gora által reá irányzott ütés elöl, melyet ba ki nem 
kerül, életét ontotta volna ki, — udvarára viasza-
ugrott — futásnak  tekintve helyeslőleg röhöglek 
fel  B ezáltal míg egyrészről vérszemet adva a meg-
támadónak, a megtámadott egyénben keltették fel 
az ellenállás határozottságát. 

Igy történt azután, hogy midőn Jóska sógor 
a védtelenül maradt nyitva levő kapuajtón vissza-
vonuló sógora után az udvarba benyomult s annak 
feje  felé  ismét egy súlyos vágást mért, megmoz-
dult Mátyás kezében a vasvilla, a mivel mig egy-
réssről felfogta  a reá irányzott ütést, a méltatlanság 

és igazságérzete által felháborítva  vissza vágott és 
a veszedelem végett ért, Jóska sógor ott feküdt 
végig nyújtózva, mozdulatlanul, tehetetlenül Mátyás 
udvarán, a vasvilla vasazott vége épen halántékát 
érte s ezen ütés épen elégséges volt arra, hogy az 
italtól és méregtől feldühödött  embert örökre csen-
des emberré tegye. 

— .Megölte, meggyilkolta sógorát. — Gyil-
kos! Gyilkos! erőszakos gyilkos!" hangsott az ud-
varra tóduló kíváncsi emberek ajkairól, kik körül-
állva a holttestet, dühös tagjártatás közt fenyege-
tőleg néztek a szegény Mátyásra. 

Az pedig állott, mint egy kőbálvány meg-
dermedve az ijedségtől, nem látva, nem hallva 
semmit, mint a tompa zúgást és sógora elterült holt-
testét, kinek nyitott üvegesedett szemei merően reá 
függesztve  voltak, mig nyitott ajkán lassú csepekbeu 
szivárgott alá a vér az udvart elborító tiszta fehér 
hóra. 

Egy vérfolt  a tiszta fehér  havon és egypár meg. 
üvegesedett nyitva levő szem. voltak Mátyás előtt 
s ő nem látott mást semmit, nem látta a házból ki' 
rohanó feleségét,  ki remegő sikoltással borúit vállára 
nem látta a holttestre borúié sogornójét, ki szívre' 
pesztő jajhangokban öntötte ki fájdalmát,  nem látta 
az ellenzúgó tömeg haragos arczát. ő nem látott mást, 
mint a néhány csepp vért a havon s a nyitva ma-
radt reá meredő két szemei, csak állott, állott né-
mán és mereven, rá nézve ekkor meg volt halva a 
világ. 

(Folyt kOT.) 
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illapodottsággal volt helyetesitve. S itt nem sza-
bad a haladást kárhoztatni, csnpán káros hatásai 
miatt emeltük ki. 

A kis családban uralkodó természetes tör-
vényt, a szeretetet helyettesíti a nagy családban 
uralkodó épen az a törvény, Isten országának örök 
törvénye a szeretet. Tehát ha a korszak elhozta 
az idő jelenségéi, bogy a nevelés nem hajtható 
végre a családban, mert az igények ezen fölül  ál-
lok. minden esetre legbiztósabb helyettesítője az a 
testület, a mely ngyan arra a tőrvényra van építve 
a mire a család, a szeretetre. Ilyet csak egyet is-
merek, Isten országa tanainak, törvényeinek őrzőjét 
az egyházat. 

Ez oly egyszerű következtetés és annyira 
közvetlen, bogy a ki nem tudja észrevenni, annak 
hiába beszélünk akármit. 

Nem az van itt mondva, hogy ezt a reformot 
az egyházba be kell hozni, hisz az egyház attól 
az időtől fogva,  hogy szt. Márk evangélista meg-
alapította az alexandriai katheketa iskolát, mely 
iskolafaj  több helyen vigrágzott, az egyház nyíltan 
és kétségtelenül kövesse a Mester példáját, szor-
galmason tanított. Hanem más van itt. T. i. nap 
jainkhan nem csak osztályokat, nem csak oljano-
kat tanítunk a kik tanulni akarnak, hanem taní-
tunk mindenkit, mert arra mindenkinek szüksége 
van. Az egyháznak föltétlenül  erre az álláspontra 
kell helyezkedni s a mint ezt e b. lapok már 
régóta hangoztatják, a szellemi részét a nevelésnek 
magára kell vállalni haladéktalanul. Még pedig ugy, 
hogy mondjon le arról az egyház, mely szerint 
csak a vallástanítás az ő feladata  s hogy az em-
berek műveltsége reá nézve másodrangú kérdés. 
Igaz, hogy Jézus Krisztus előtt a tudatlanoknak 
époly, sőt talán nagyobbértéke van mint a tanult 
müveit embereknek, de ezt nem szabad ugy értel-
mezni, bogy tehát a tanítás másodrangú, mert elő-
ször Jézus mondts, bogy „legyetek tökéletesek, mint 
s ti mennyei atyátok tökéletes" és másodszor Istent 
valójábon csak müveiből lebet igazán megismerni. 

Az egyháznak hívei számára tért kell nyitni, 
hogy a nagy tanító példáját követve, minden em-
ber foglalkozzék  az emberek nevelésének kérdésé-
vel és másodsorban az igy megteremtett közszelle-
met minél szélesebb körben kell érvényesíteni. Ez 
az a mit a róm. kath. státns ez évi közgyűlésén 
esirázni láttnnk s a melyet hatalmas növekedésű 
tölgyé nőni óhajtunk- De éppen ezért is szólalunk 
fel,  bogy külsőleg is rámutassunk a szerencsés 
irányzatra és támogatói lehessünk a megkezdett 
jó nton. Az egyház mindent a mit lehet tegyen 
meg, hogy ő adja a nevelésnek a lelkét és ezt ugy 
adja meg, hogy minden más erő, miként a testnek 
erői a léleknek szolgálatára siessenek. Az iskolá-
nak a lelke legyen az övé és akkor akárkié legyen 
a test, mégis övé az iskola. 

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y-

Felhívjuk lapunk azon t. előfi-
zetőit, kik előfizetési  dijaikkal hát-
rálékba Tannak, hogy azt mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A m. kir. Pénzügyminiszter 

csik-szépvizi Br. Wardener Arthurt a pénzügymi-
nisztérium számvevőségéhez számellenőrré ne-
vezte ki. 

— Halálosások. Kovács Elek alpeseres> 
nyugalmazott kézdi-polyáni plébános, életének 74-ik, 
áldozárságának 44-ik évében, folyó  évi november 
hó 30-án d. e. 11 órakor a haldoklók szentségé-
nek áhítatos felvétele  után Kászon-Ujfaluban  egy 
heti súlyosabb szenvedés után az Orbán elhunyt. 
Az elhunytnak földi  maradványai deczember hó 
2-án d. e. 11 órakor helyezték a kászonnjtaivi r. 
kath. temetőben öröknyugalomra. Nyugodjék csen-
desen! — Özv. Keresztes Ferenczné szül. Fejér 
Katalin Csík-Szentdomokoson f.  bó 4-én reggel 
21/, órakor életének TO-ik, özvegységének 15-ik 
évében végelgyengülés következtében megszűnt 
élni. Földi részei folyó  hó 6-án d. e. 10 őrskor 
helyeztettek a caik-szentdomokosi köztemetőbe. 
Béke poraira I 

— Csikmegye alispánja honvédelemügyi 
m. kir. Miniszter úrtól vett 75001 számú rende-
let alapján közhírré teszi, hogy a népfelkelés 
kötelezetsége alatt álló azon állami polgárok kik 
népfelkelő  kötelezettségüket háború idején élei-
mezői tisztviselői minőségben óhajtják teljesíteni 
a kiképzésűk iránti pályázati kérésüket 1898. évi 
január hó 15-ig a járási szolgabírósághoz (városi 
tanácshoz) hol a pályázati feltételek  betekinthe-
tek, — szabályszerilen felszerelve  — adják be. 

— A közeledő karácsonyi és újévi ünne-
pek alkslmából a magy. kir. posta és távírda igaz-

gatóságától felhívást  veszűk, melyből a nagy kö-
zönség érdekében közöljük a következőket: 1. 
Pénzt legczélszerűbb postautalványnyal küldeni, ez 
azonban szabályszerűiig pecsételt levélben is esz-
közölhető, de más tárgyakkal egybe csomagolva 
küldeni sem pénzt, sem ékszert nem szabad. 2. 
Csomaglásra faládácska,  vesszőből font  kosár, via-
szos vagy tiszta közönséges vászon, kisebb értékű 
és csekélyebb snlyn tárgyaknál pedig legalább is 
többrétű erős csomagoló papír hasznáíandó. Újság-
papírba, ezukorpapirba s e féle  csomagólt tárgy 
egyáltalában nem fogadható  el, valamint oly dobo-
zokban sem, a melyek nem postai csomaglás czél-
jára lesznek készítve s a melyeknek szélei papir 
vagy vászon szalaggal vannak megragasztva. Pe 
csételésre csakis vésett pecsétnyomó használandó. 
3. A czimiratokban a czimzett vezeték- és kereszt-
neve, esetleges előneve vagy más megkülnbözte>,ő 
jelzése (pl. ifj.,  özvegy stb ), továbbá polgári állása, 
foglalkozása  és lakhelye, a Budapestre és Bécsbe 
szóló küldeményeknél ezen kivül a kerület, utcza, 
házszám és lakás (emelet és ajtójelzé9 is) is kite-
endő. 4. A czimet magára a burkolatra kell írni, 
ha ez nem lehetséges, ugy a czim fatáblácskára, 
bőrdarabra vagy erős lemezpapirra írandó s ezen 
czimirat erős zsineggel vagy dróttal a csomaghoz 
kötendő. Papírlapokra irt czimeket egész terjedel-
mében kell a csomagra ragasztani s ezenkívül erő? 
zsineggel többszörösön átkötni. Felette kívánatos, 
hogy a feladó  a nevét és lakását, valamint a czim-
irat összes adatait m. gában foglaló  czédnlát a 
csomagba is elhelyezze. 5. A csomagok tartalma 
ugy a czimiraton, mint a szálitólevélen szabatosan 
és részletesen jelzendő; a Budapestre és Bécsbe 
szóló csomagokon és szálitóleveleken pedig, ha a 
csomagok élelmiszereket vagy a fogyasztási  adó 
aláeső tárgyakat tartalmaznak, a tartalom meny-
nyiségének tüzetes kiírása is kívánatos (pl. egy 
darab burka 2 kiló, egy darab szalona IV, kiló, 
egy darab pulyka 4V2 kiló, 2 liter bor stb). A 
tartalom e részletezése a fogyasztási  adó kivetése 
czéljából szükséges és a kézbesítést lényegesen 
gyorsítja. Végül torlódások kikerülése és a coma-
goknak még a feladás  napján leendő továbbitasa 
végett feltétlenül  szükséges, hogy a karácsonyi 
ünnepek és újév előtt a csomagok még a délelőtti 
órákban postára adassanak. Kolozsvár, 1897. no-
vember 27. Raschka kir. tanácsos, posta és tá-
vírda igazgató. 

— Érdekes lelet. Gyergyó-Tölgyesen Olár 
Nikuláj a saját telkén, a Nagyrez töve nevezetű 
helyen szántás közben egy kóbaltát és egy nagy 
kövült kétfedelű  tengeri kagylót talált, melyeket 
Madaras Imre erdóór átadott Ferenczy Károly espe-
resnek. Mindakét lelet, ki tudja, háuy évezredes 
múltba enged visszapillantani ? A kőbalta körül-
belül négy ezer éves múltra, a kökorszakra emlé-
keztet, mely az őskor, a barlangi korszak után kö-
vetkezett. A kőkorszakban a szelídebb éghajlat, a 
jobb táplálék következtében az ember érzete kez-
dett finomodni.  Természetadta ruháját, szőrméjét 
veszíteni kezdte; ruháról, lakásról, sütés- és főzés-
ről kellett gondoskodni, ezekhez azonban eszközökre 
volt szüksége, ezeket csontokból, kemény kövekből 
készítette ; idomította, csiszolta, fanyélbe  foglalta. 
A talált balta e nemben bámulatos ügyességre vall; 
alakja csinos, elkészítése tökéletes; a nyél lyukja 
olyan, mintha géppel fúrták  volna. A kagyló is szép 
példány; akkora, mint egy közepes kéz. Ezt a di-
luvium, vagy özönvíz korszak hagyta ott azon a 
helyen. Ki tudja a sok-sok évezred előtt minő mély 
lehetett a Nagyrez-töve, melyet az akkori óriási ten-
ger hullámai mostak s ezek hányták-vetették azt a 
kagylót, melyet Olár Nikuláj megtalált. Az ősi hu-
nokról tudjuk, hogy azok már karddal harczoltak, 
mint a kőbalta bizonyítja, előttük tehát néhány ezer 
évvel Tölgyesen már emberek tanyáztak. 

— Véletlen halál. Dánfalván  a napokban 
egy régi faháznak  hengereken való tovább mozdí-
tása kiséreltetvén meg, a munkások egyikét ifj 
Kristály Andrást egy henger elütötte s kapott sé-
rülései miatt másnap meghalt. Azon hengerfa  Ta-
más Mártont is súlyosan megsértette de ennek 
felgyógyulásához  van remény. 

— Helyre igazitás. A csik-somlyói fillér-
estélyről lapunk mult számában megjelent közle-
ményből a jelen volt vidéki előkelőségek közül T. 
Nagy Imréné nrnő és Nagy Karolin k. a. figyel-
metlenségből kimaradván, valamint a színdarabban 
szerepelt Szász Gyula helyett Császár Oynla sze-
detvén, eme figyelmetlenséget  ezennel helyre iga-
zítjuk. 

— Lapunk tárczáját , mint mutatványt kö-
zöljük T ó t h Mór kir. ügyész „A jó madarak" 
czimü munkájából, mely e napokban jelent meg 
Sződi S. kiadásában Karczagon. Ára a tiz és fél 
ivre terjedő műnek igen csinos kiállításban 2 kor. 

— A ki az adósságtól szabadulni akar. 
Merész módon kerítette kezéde egy kozmási I. K. 
J. nevű egyén 70 frtról  szóló adóslevelet mult hó 
17-én a mint halljuk. A hitelező K. J. ugyancsak 
kozmási lakós honnem létében nevezett adós a 
bezártház ajtó kulcsát egy az ajtó előtt lévő deszka 

alól előkerítvén, azzal az ajtót felnyitotta  s egy 
bezárt és feltOrt  ládából adós levelét el lopta. Mint-
hogy az az alatt visszatért háziasszony tettest a 
szóbába találta s a műtétet észrevette, a csendör-
séguek az esetet följelentette  s bár illető a ház-
ban járást beismerte tettét konokul eltagadta, s 
a motozás sem vezetett eredményre. 

— Dühös vendég. Mult hó 29-én éjfél-
után !/a 2 órakor Jakab Gyula csik-sztmártoni 
vendéglős ajtaján és ablakán egyférfi  nagy dö-
römbölést és ajtó feszegetést  produkálván, be-
bocsáttását követelte. A vendéglős az erőszaknak 
engedve ajtótt nyitott s az ismeretlen egyén nagy 
káromkodások között rumot kért. Mialatt a vendég-
lős a kívánt italt előadta a dühös vendég ablakot, 
üvegeket zúzott össze s mi több a vendéglőst is 
pofon  verte. A dühöngöt Jakab Gyula alvó és 
vendégei megkötözték s a csendőrségnek átadták, 
a mely a garázda férfiban  menasági István Pétert 
ismerte fel  s kijózanodás végett a járásbíróság-
nak adta át. 

— Hogyan élhet az ember száz esz-
tendőig ? Egy ánglius, a ki Birmingbámban nagy-
számú hallgatóság előtt ismertette a törvényeket, me-
lyeknek figyelembe  vétele mellett minden ember mat-
huzsálemi kórt érhet el, következő életrendi szabá-
lyokat állitotta fel  : 1. Tessék 8 óra hosszat aludni, 
még pedig jobb oldalt fökve.  2. A halószoba ablaka 
egész éjszaka nyitva legyen. 3. A szoba küszöbe 
előtt gyékény tartassák. 4. Az ágy falhoz  ne érjen. 
5. Ne tessék hideg vizben fürdeni,  hanem a víz és 
test hőfoka  egyenlő legyen. 6, Reggeli előtt tessék 
sokat mozogni. 7. Kevés, de jól főtt  hust szabad enni. 
8. Tejet inni nem szabad. 9. Sok zsírt enni, 10. Sem-
mi részegítő itallal ne tessék élni 11. Naponkint a 
szabad levegőn testgyakorlást végezni. 12. Állattal 
egy szobában lakni nem szabad. 13. Lehetőleg falun 
kell élni. 14. Ügyelni kell háromfélére  az ivó vízre, 
a nedvességre és levezető csatornára. 15. A mun-
kában változatosságra kell törekedni. 16. Gyakorta 
és rövid ideig való szabadságra menni. 17. Zabo-
lázd becsvágyadot ÓB 18. Zabolázd temperamentu-
modat. Ha akad ember a ki ezek szerint cselekszik 
— mondja a bölcs augliua — nem látom be miért 
ne élhetne 100 esztendőig. 

— Kinoses Kalendárium. Soha még könyv ugy 
rá nem szolgált a czimérc, mint a Kincses Kalendárium, 
a melynek 1898-ra szánt kötete most kezdi meg hóditó-
utját az országban. Igazi kincstára a bölcs tanácsoknak, 
hasznos tudnivalóknak, a melyeket nélküle csak egy 
hosszú élet tapasztalataiból vagy gazdag könyvtárak 
foliánsaiból  {»yüjthetne össze az ember. De talán fölös-
leges is dicsérni ezt az irodalmi munkának is rendkivül 
értékes könyvet. Tavalyi kiadását, bár a kezdők m és is-
meretlenek szerénységevei mutatkozott be, akkora sze-
retettel, bizalommal és elragadtatással fogadta  a magyar 
közönség, hogy az idén már régi meghitt barátként ko-
pogtathat mindnyájunk ajtaján. S mint a kit első láto-
gatásakor szivesen fogadnak,  virágosabb kedvvel, na-
gyobb bátorsággal köszönt be újra, s hogy meghálálja 
n tavalyi vendéglátást, valóban kincset éro ajándékokkal 
kedveskedik öregeknek és ifjaknak.  A Kincses Kalen-
dárium 1898-iki kötete csakugyan olyan, ho^y az ember 
szinte kíváncsi már a jövő esztendei kiadósára, mert 
lehetetlen elképzelni, hogy a tudás és a tapasztalás ren-
geteg bányáiból mit aknázhat ki még a szerkesztőség, 
u mi ebből hiányzik s a mivel gazdagabbá, tökéletesebbé 
teheti utána következő köteteit. Mert meg van ebben a 
pompás könyvben a megbízható, komoly felelet  miden 
kérdésre, a mely a gyakorlati élet ezer öröme és ezer 
gondja közt megrohanja az embert, a ki az ilyen tanács-
adó nélkül igazan nem tudná, hogy mihez fogjon,  hová 
forduljon.  A modern élet, a mely tele van erőt emésztő 
izgalommal, nem nevel már bölcs pátriárkákat, a kik a 
régi jó időkben minden bajra tudtak orvosságot, hát 
szüksége van erre a könyvre, a mely igazán az „öregu-et 
pótolja a háznál. Tartalmát lehetetlen elmondani, mint 
a hogy nem lehet bokrétába kötni a rétnek minden vi-
rágát, hanem be kell érnünk azzal, hogy kabátunkra tűz-
hetjük az első szálat, a mely a kezünkbe akadt. Csak 
azt ismételhetjük, hogy mindentudó barátja, tanácsadója 
a Kincses Kalendárium szegénynek és gazdagnak, fiatal-
nak és öregnek egyaránt s munkájában, terveiben és 
szándékaiban hüseges utmutatója gazdának, iparosnak, 
hivatalnoknak s mindenkinek, a ki az emberi munkás-
ságnak valamely ágát műveli, vagy odáig jutott, hogy 
pályát kell választania. A könyv külső kiállítása egészen 
méltó a tartalomnak fényes  és praktikus voltához. Színes 
borítékba kötve egy forint,  angol vászonkötésben egy 
forint  ötven krajezar, franczia  szattyánkötésben két fo-
rint husz krajezár. Megrendelhető a kiadó-vállalatnál 
(Budapest, VIÚ., Rökk Szilárd-utcza 4. sz.) és az ország-
nak minden könyvkereskedésében. 

— A Magyar Hirlapról. A „Magyar Hírlap" első 
és legnagyobb czélja az, hogy a magyar műveltséget 
terjeszsze s erősitse. Politikája ennélfogva  mindenekfölött 
magyar. Mindent tesz a magyarságért és nem alkuszik 
e reszben senkivel sem. A „Magyar Hírlap" pártonkívüli 
újság. Iránya teljesen független,  de nem a közjogi ellen-
zék [elfogása  szerint, hanem a politikailag teljesen sza-
bad, le nem kötött gondolkodás szerint. Ilyen módon 
külön áll a „Magyar Hírlap" ; külön és együtt a radi-
kális és szabadelvű közvéleménynyel. A kormány kor-
mányoz a hogy tud, az ellenzék tamad, a hogy az ereje 
birja; a „Magyar Hírlap" pedig ellenőrzi mindkettőt a 
közügy javának a szempontjából. Demokráczia! Ez a 
„Magyar Hírlap" jelszava, vezető gondolata. Le a czi-
mekben rejlő hatalommal! Előre a magyar polgárság 
érdekeivel I Még pedig az egész ország polgárságáéval, 
nemcsak azokéval, a kik Budapesten lSnulr A gazdaság 
életbevágó kérdéseivel a lehető legnagyobb a apossággal 
s a legnagyobb részletességgel foglalkozik  a „Magyar 
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Hírlap." Szépirodalmi közleményei egyetlen egy lapnak 
sincsenek oly bőséggel és oly változatos, kiváló forrá-
sokból, mint a „Magyar Hírlapinak. A magyar szép-
irodalom első férfia,  J ó k a i Mór, a „Magyar Hírlap' 
számára irja legszebb müveit s legközelebb rendkívül 
érdekes eredeti uj regényt is közöl tőle a „Magyar Hír-
lap". Kívüle a legjobb erők látják el a tárczarovatot. és 
a regénycsarnokot, a melyet könyvalakban bocsát közre 
a lap. A „Magyar Hírlap" a következő szezonban r 
szabadságharcz jubileumára érdekes és nagybecsű meg 
lepetéssel kedveskedik közönségének. A karácsonyi al 
bum, a mely évente irodalmi esemény szokott lenni, már 
jórészben készen van. Az idei karácsonyi album, a melyet 
ismét Fenyő Sándor szerkeszt, nem kvortalakunak ké-
szül, mint a régiek voltak, hanem nagy oktávalakunak 
Igy olyan lesz a maga 200 oldalával, mint egy testes 
könyv. Jókai Mór, mindnyájunk dédelgetettje, egyikét 
Írja meg az album számára az ő legszebb dolgozatainak. 
Melléje sorakozik egy sereg magyar iró a javából. Ösz-
szesen száz hires iró müve lesz. Mindez művészien 
illusztrálva. Márk, Linek, Brod, Lakos stb. adják a re-
mek ülusztrácziókat. Az előfizetők  még karácsonv előtt 
megkapják a gyönyörű albumot. A ^Magyar Hirlap" 
ezenkívül más kedvezményekben is részesiti előfizetőit 
A „Kis Világ" czimü képes heti gyermeklapot negyed-
évenkint 50 faajezárjávaí  kapják; az „Évszak" cziinil 
gazdag tartalmú, gyönyörűen illusztrált divatlapot pedig 
Féláron, negyedévenkint 65 krajczárjával. A Magyar Hír-
lapra bármely naptól kezdve lehet előfizetni.  Egész évre 
14 frt.  Fél évre 7 frt.  Negyed évre 3 frt  50 kr. Egy hóra 
1 frt  20 kr. A Magyar Hirlap kiadóhivatala Budapest, 
V., Honvéd-utcza 4. szám alatt van. Mutatványszamot 
kivánatra bárkinek küld a kiadóhivatal. 

— Teljes üzletfelosztás  mia t t ritka 
alkalom nyílik é k s z e r e k , a r a n y - és e z ü s t 
árnk r e n d k í v ü l i j u t á n y o s beszerzésére 
a 30 év óta Budapesten Kossntb-Lajos utcza 17 sz. 
alatt tennálló B e n e d e k G á b o r és T e s t v é r e 
ékszerész- és órás czégnél. A legizlésesebbeu és 
legdivatosabban készült ékszerekből, ezüstárukból, 
mint 13 próbás ezüst evőeszközük, gyertyatartók, 
girandolok, tálak, kávés- és teá«- készletek, valódi 
svájezi órákból felhalmozott  áruk b á m u l a t o s 
o l c s ó n irott jótállás mellett vásárollbatók most 
ezen elsőrangú czégnél. 3—5 
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Tartsak fenn  földűnk  termőerejét 1 
Hazánknak talán egyik vidékén se lehet ta-

lálni annyi erejében megfogyatkozott,  termőképessé-
gében kimerült földet,  mint általában a Székelyföldön 
B különösen megyénkben. 

Ennek oka egyrészt abban van, hogy a leg-
több gazda a gazdálkodást csak mellék foglalkozás-
nak veszi, nem törekedik magát abban képezni és csak 
azon nyomon halad, melyen elődei jártak. Meglehetne 
számlálni hány gazda van, a ki minden erejét, ösz-
szes tevékenységét a földmivelésre  fordítja.  Termé-
ssetés, bogy igy abban semmi javítást nom létesíthet, 
minden jó ugy, a hogyan volt eddig, Igy aztán igazuk 
van, a midőn azt hangoztatják, hogy a gazdálkodás-
ból nem képesek megélni, de azt megint nem akar-
ják tudni, bogy ennek oka a hibás gazdálkodási rend-
szerben éa saját magukban van. 

A mostani rendszer, midőn birtokunknak csak 
felét  használjuk, mert másik fele  ugarban haszná-
latlanül hever s igy a kinek 60 hold szántóföldje 
van, ai tulajdonképen csak 25 hold szántó után kap 
jövedelmet: nem felel  meg a helyeB gazdálkodási elv-
nek. Ha ehez veszszük meg a müvelés alatti terü-
leten követett azon eljárást, hogy gabonára, megint 
csak gabonát vetve: valósággal kifosztják  a talajt, 
sót erre törekszünk a folytonos  szántások által a nél-
kül, bogy a termőerőnek a termés által elvitt csak 
negyedrészét is vissza tudnók a hiányos trágyázás 
által származtatni: valósággal rabló gazdálkodást 
űzünk a magunk,,'utódainak és nemzetünk nagy kárára. 

Számtalan és számtalan elszomorító példát mu-
tat fel  a történelem, hogy a mi viszonyainknál a sok-
kal virágzóbb állapotban lévő vidékekből is mi lett 
a helytelen gazdálkodás következtében. Csakhogy 
természetesen nem oly hamar következik be, több 
nemzedék kihal addig, a mig általánosan érezhető 
lesz a talaj kimerülés káros hatáBa. Nem olvastuk-e 
hogy a isidók ősi hazája Palaestina milyen volt 2000 
évvel az előtt ? Földje téjjel-mézzel folyónak  mon-
datik a bibliában. Illatos olajfákkal  környezett buza, 
szőlő s füge  táblák köszöntötték a vándort. A későbbi 
időkben, meg Tacitus, Justin ÓB Josepbus is dus ter-
mékenységét emlegetik. Most ? „Az egykori híres 
termékeny tér Jeruzsálem és Sichen között 18 órányira 
mindenütt terméketlen s kopár kősivatag" (Hunfalvi.) 
Népessége pedig Dávid király idejében felül  haladta 
az 6 milliót s csak Oalileának 240 városa volt, me-
lyek közül a kisebbekben is 16—20 ezer lélek lakott 
s ma .az egész területen a lakosság fél  millió." Vál-
jon hová lett a dus termőföld,  hová annyi millió, meg 
millió lélek ? A főid,  mely előbb oly duBan termett a 
rabló gazdálkodás következtében elvesztette termőké-
pességét B nem volt képes eltartani azt a népet, mely 
megrabolta őt. 8 a nép vagy elpusztul, elaatnyúl ott, 
vagy keres magának új hazát B beleolvad oly népbe, 
mely be fogadja  őt. Avagy a görög és római nép nem 
igy járt-e ? A bősök kivesztek a utódaik még árnyuk 
BŐ lehet Mi lett a Pelasgok híres hazájából ?.A szen-
telt berkek egykori hazája irtóztatóan kiaszva, kopáran 
mered az égető nap sugarai alatt." Mondja Hunfalvi. 
Latiumnak termékenységről oly hires területében csak 
a mostani pontaşi mocsarak helyén 23 népes hely-
ség állott. Vagy njabbkori adat a apauyol Andalusia, 
melyről Livius és Strabé magasstalólag emlékezvén 
meg, azt mondják, hegy egy elvetett mag 100 hozott. 

Az arab kbalifaság  korában a legnépesebb volt terü-
lete Európában és 25—30 millió lakost számlált. 
Parragona városa a rómaiak idejében 1 millió, az 
arabok alatt 350 ezer s ma már csak 15 ezer lakost 
számlál. Harrara spangol író az arabok uralma után 
600 évvel már az élelmi szerek csekély voltáról pa-
naszkodik ezen vidéken s azt mondja, hogy azon da-
rab földön,  a hol előbb ezer mór szántott, most 500 
keresztény sem találja meg táplálékát. 

Merítsünk tanulságot e népek történetéből I Ke-
rüljük ki ezeknek sorsát. Tartsuk meg földünket  a 
talaj termőerejének fenntartása  által, mert kié a föld, 
azé az országi 

A talaj termőerejét a helyes gazdasági rendszer 
jó müvelés és folytonos  vissza pótlás által tarthatjuk 
meg és fokozhatjuk.  Ezekről a tekintetes szerkesztő ur 
engedőiméből majd a következőkben. Puskás  J. 

| Sz. 2516-1897. 

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- fa  LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGY JAK AB MÁRTON. 

ki. 
Pályázat. 

CxikSzereda rendezett tanácsú városban a 
gazdasági tanácsosi és pénztárnoki állás lemondá* 
folytán  megüresedvén, arra pályázatot hirdetek. 

A gazdasági tanácsos évi javadalmazása 300 
forint. 

A pénztárnoké évi 600 frt. 
Felhivatnak mindazok, kik ez utóbbi állást 

elnyerni óhajtják, hogy életkorukat s eddigi alkal-
maztatásukat igazoló okmányokkal felszerelt  saját-
kezüleg irt s szabályszerüleg bélyegzett pályázati 
kérvényüket folyó  évi deczember 9-ig alólirott 
polgármesterhez adják be. 

A pénztárnoki állásra vonatkozólag adóhiva-
tal vagy pénzügyigazgatóságnál szolgált egyén 
előnybe részesittetik. 

Csik-Szereda, 1897. november 22-én. 

3—3 
Elthes Jakab, 

polgármester. 

Mélyen leszállított árak! 
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K A R Á C S O N Y I É S Ú J É V I 
Mélyen leszállított árak! 

A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyel-
mébe ajánlom, hogy nagy raktáromon tulhalmázott divatos 
czikkeket mai naptól leszállítottam. 

U. m.: Női kabátok 4 írttól, gallérok 6 
írttól, bundák 25 írttól feljebb;  női divatos 
ruhakelmék, posztók, flanelek,  Cretonok és a 
legjobb mosó barchetek, női, férfi  és gyermek 
czipők, a legjobb minőségű vásznok, kötött 
és bőrkesztyűk, tutó szőnyegek 25 krtól 
feljebb. 

Az árok meggyőződéséről becses látogatásukat kérve 

maradok tisztelettel 
B A R C S A Y  K. 

ISTÓI É S P E E P I D I V A T l i Z L E T E 
C S I K - S Z E R E D Á N . 

Mélyen leszállitott árak mától fogva! 
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A „The Gresham11 
A N G O L É L E T B I Z T O S Í T Ó T Á R S A S Á G 

L o n d o n " b a n 
(alapíttatott: 1848. évben) 

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

Jelzálog-kölcsön biztos i tás i módozatot, 
a mely lehetővé teszi minden föld-,  vagy házbirtokosnak, a kinek ingatlana jelzálog-kőlcsOnnel 
van terhelve, bogy egy ilyen jelzálog-kölcsön biztosítás megkötése által, csekély díjfizetés  ellen 
nében családjának azon kedvezményt biztosítsa, hogy azon esetben, ha ő a kölcsön törlesztés-
időtartama alatt bármikor meghalna, a jelzálog-kölcsönnel megterhelt birtoka tehermentesei 

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

azon kötelezettséget vállalja magára a társulat, hogy a szerződő 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 megérthetők. — A felvételi  eljárás 
semmiféle  nehézséggel nem jár. 

Részletes lölvilágositásokkal szolgál: 
a „ T l i e G r e s h a m * ' a n j g w l é l e t b i z l w n i l ó t A m a n â i g 
Jelzálog-kölosön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
Kolozsvárt*, Trenoaén-tér L sa., («i4t h**-) 10 ia 

Nj.Miiat.u rx.k-szri-HitóhHn a i*| iiil»i<li>n— ^ tm.ló C,\r.rp\jxkxlt  M«i-t»p l>nnvrm-<iniril|Ah;in 1*97. 



Melléklet a „Csiki Lapok" deczember 8-iki 49 ik számához. 
Hirdetmény 

a esik-szereda-gy imesi vasútépítő vállalatnál 
mindennemű bútorok, asztalteritékek, konyha 

berendezések stb. eladók. 
Bővebbet a vasúti vállalat irodájában. 

Szám 2268 -1897. 
kL 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsa által folyó  1807. 

évi deczember hó 16-ik napjának délelőtt 
9 órakor a város tanácsháza nagytermében meg-
kezdődöleg nyilvános árverésen a többet Ígérőnek 
az 1898-ik év január 1-től az 1900-ik deczember 
3l-éig, tehát 3 évi időtartamra haszonbérbeadatnak : 

1-ször. A belpiacz vám jövedelme 2100 frt. 
2-szor. A kfilpiacz  vám jövedelme . . 2000 frt. 
3-szor. A marha behajtási vám jövedelme 1000 trt. 
4-szer. Sertéspiscz vám jövedelme . . 50 frt. 
5-ször. Barompiacz korcsma jövedelme 50 frt. 
6-szor. Kompona vám jövedelme . . . 40 frt. 

Évenkint fizetendő  haszonbéri összeg mellett. 
7-Bzer. Árverezni szándékozók tartoznak az árve-

rezés napján a kikiáltási összeg IO°/o-át bánat-
pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába 
helyeztetvén el, vállalkozónak ntolsó részletfizeté-
sébe fog  betndatni. 

8-szor. A vállalat után 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, délután 2-től 5-ig 
a város tanácsházánál a polgármesteri irodában 
betekinthetik s magoknak bővebb felvilágosítást  is 
szerezhetnek. 

Csik-Szereda, 1897. deczember hő 6-án. 
Élthes Jakab, 

1—2 polgármester. 

Sz. 6798—1897. 
tag. 

Hirdetmény. 
Alólirt kir. törvényszék közhírré teszi, hogy 

Dávid István és érdek társai által Csíkszereda vá-
ros határa tagosítása iránt, beadott kérés folytán 
a megengedbetőség felett  Éltes Zsigmond kir. ítélő 
táblabíró Által tartandó tárgyalásra határnapul 
1808. évi január hó 17. napjának reggeli 
8 órá ja Csik-Szereda város házához kitüzetik, 
melyre a csíkszeredai összes birtokosok oly figyel-
meztetéssel hivatnak meg. hogy a kérvényt ezen 
kir. törvényszéknél s a város házánál megtekint-
hetik és hogy a meg nem jelent felek  ugy tekin-
tetnek, mint a kik a tagosításba bele egyeznek. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szereda, 1897. november 23 

Gyárfás  László, Wettenstein Mór, 
elnök. jegyző. 

Sz. 403/1897. vh. 

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

t.-cz. 109. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1897. 
évi 4207. p. számú végzése következtében dr. Mol-
nár László ügyvéd által képviselt tusnádi Ferencz 
József  javára odavaló Korodi Bálint és társai el-
len 107 frt  s jár. erejéig foganatositott  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 307 frt  80 krra be-
csült tüzita, szekerek, széna, gabona, bútorok stb.-
ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbíróságnak 4948- 1897. számú végzése folytán 
107 frt  tőkekövetelés és eddig összesen 41 frt  84 
krban bíróilag már megállapított költségek erejéig 
Tusnád községében leendő eszközlésére 1897. évi 
deczember hó 13 ik napjának d. e. 9 órája batár-
időül kitüzetik, és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígé-
rőnek becsáron alól is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. évi nov. 28. 
Gondos István, 
kir. jbirósági vliajtó. 

Sz. 4902—1897. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy a gyergyói 
I. mezőgazdasági előleg-egylet végrebajtatónak 
ditrói Bajkó Balázs és neje Bajkó Anna végre-
hajtást szenvedők elleni 120 frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járás 
bíróság) területén lévő Ditró község határán fekvő 
a ditrói 421. sz. tjkvben A f  673. hrsz. alatti 18 
frt,  901., 904/,., 904/g. hrsz. alatti 160 frt,  6694. 
brsz. alatti 6 frt,  6857., 6860. brsz. alatti 8 frt, 
6061., 6053., 6051. hrsz. alatti 10 frt,  7136. hrsz. 

alatti 3 frt,  7321. hrsz. 8 frt,  7742. hrsz. alatti 
4 frt,  15239. brsz. alatti 5 frt,  16616. hrsz. alatti 
6 frt,  16664. hrsz. alatti 6 frt,  15952. hrsz alatti 
1 frt,  16368/2 . hrsz. alatti 1 frt,  16401. hrsz. a. 
61 frt,  16461. hrsz. alatti 3 frt,  19088., 19096. 
hrsz. alatti 7 frt,  19102/,. hrsz. a. 4 frt,  19191. 
hrsz. a. 4 trt, 19301., 19302. hrsz. a. 6 frt,  19310. 
1 frt,  19346. hrsz. a. 3 frt,  19348. hrsz. a. 3 trt, 
19360. hrsz. a. 3 frt,  19368., 19360. brsz. a. 7 frt, 
19414. hrsz. a. 1 frt,  19436. hrsz. a. 2 frt,  20362., 
20366. hrsz. a. 7 frt,  20369. hrsz. a. 2 frt,  20376. 
hrsz. a. 4 frt,  20379., 20380. hrsz. a. 9 frt,  20385. 
hrsz. a. 7 trt, 20390., 20394. hrsz. a. 4 frt,  24070. 
hrsz. a. 9 frt,  26036. hrsz. a. 6 frt,  26294., 26296. 
brsz. a. 6 frt,  26464. brsz. a. 4 frt,  26493. hrsz. 
a. 6 frt,  26500. brsz. a. 2 frt.  28691. brsz. a. 2 
frt,  32936. hrsz. a. 3 frt,  33040. hrsz. a. 4 frt, 
33779. hrsz. a. 4 frt,  36233. hrsz. a 7 frt,  36067. 
hrsz. a. 3 frt,  36934. hrsz. a. 2 frt,  36941. hrsz. 
a. 2 frt,  36944. hrsz. a. 3 frt,  36961. hrsz. a. 3 
frt,  36810. hrsz. a. 5 frt,  33697. hrsz. 1 frt, 
36946. brsz. a. 3 frt,  36956. hrsz. a. 2 frt,  33698. 
b' sz. a. 10 frt.  902. hrsz. a. 5 frt,  a ditrói 1210. 
sz. tjkvben A f  8046. hrsz. a. 2 trt, 8325. hrsz. 
alatti 10 irt, 28510. hrsz. a. 5 frt,  29511. hrsz. 
a. 5 trt, 28691. brsz. 2 becsértékű egész ingatla-
nokra az árverést ezen becsértékekben ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és bogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi január 
hó 28-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi szeptember 
hó 2-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

4000 darab hántott száraz bo-
ronafa  az Olt szádában (Balánbányá-
tól i óra járásnyira) az ut mellett ászokra 
rakva azonnal eladó. 

Értekezhetni Cziífra  Ferencz 
és Fiai czégnél Gy.-Szentmiklóson. 

Sz. 413—1897. vh. 

Árverési hirdetmény 
csikszentgyörgyi Soós Lajos elleni csődügyben. 

Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. LX. t. 
cz. 102. § sa érielmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1897. évi 
7360. p. sz. végzése következtében Kammer és 
Jekelius s társai csődkérök javára csikszentgyör-
gyi kereskedő Soós Lajos elleni csődfigyben  a 
csíkszeredai kir. törvényszéknek 6862—1897. sz. 
alatt 1897. november hó 4-én felvett  csődlelt&r 
1—268. tétel szám alatt összeirt és bírói zár alá 
vett bolti áruezikkek nevezetesen : Vattmold, oxford, 
gyolcs, takács, karton, szőttes, szatin, parkét, in-
tett, kendők, hát-ász darabok, harisnyák, kesztyűk, 
zsinorok, külömbőző tük, fsszeg,  fűszerek,  vas-
áruk, gynfa,  dohány és pénztárczák, talp-bőrök, 
mérlegek stbbiből álló ingóságok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek megtartására 1897. ivi decz. 
21-ike és következő napjai tűzetnek ki határidőül, 
mindig d. e. 9 órakori megkezdéssel Csík-Szent-
györgyörgyön Soós Lajos lakásán. 

Mihez venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok kész-
pénzfizetés  mellett fognak  eladatni a legtöbbet 
Ígérőnek. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. nov. 27. 
Gondos István, 

2—2 kir. bir. vhtó. 

H E O I I I V Ó . 1-2 
A csiki vasutipitkezési és élelmezési riszvinyt&r-
ság felszámolás  alatt folyó  1897. decz. 19-in d. e. 

9 órakor 

k ö z g y ű l é s t 
tart Csik-Szeredában a „Csillag" vendéglőben, 

melyre a részvényesek ezennel meghívatnak. 
A közgyűlés tárgyai: 

1. Felszámoló bizottság jelentése. 
2. Zárszámodás előterjesztése. 
3. Határozat a meglevő vagyon felosztása 

iránt. 
4. Indítványok a felszámoló  bizottság által. 
A részvények a közgyűlésen vagy előzőleg a 

társaság hivatalos helyiségében teendők le. 
Csik-Szereda, 1897. decz. 2. 

Csíki vasutépitkeBési és élelmezési 
részvénytársaság felszámoló  bizottsága. 

VÁKÁR-FIVÉREK 
fűszer, csemege és díszműáru üzletébe Gy.-Szentmiklóson 
karácsonyra nagy választékú igen diszes újdonságok érkeztek, melynek meg-
tekintése a t. közönség figyelmébe  ajánltatik. 

Az Üzlet mellékhelyiségében n a g y k a r á c s o n y i j á t é k á r a k i -
á l l i l á n ktllön e czélra rendeztetett be ; azonkívül mindenuemti fÜSZer, 
csemege és déli gyümölcs, franczia  bonbonok, több fajta  teák, 
valódi angol rum, Charles-Cabos-féle  tea-sütemény; továbbá 
toilette czikkek és franczia  parfümök  nagy választékban kap-
hatók. 1—3 

AZ ERDELYI RESZEK LEGÚJABBAN BERENDEZETT 

KÖNYVKÖTÉSZETE. 
<9 & 

Tisztelettel ajánlom a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek, állami és ma-
gánhivatalok, tanodák, könyvtárak, pénzintézetek elöljáróinak a mai kor igényeinek leg-
jobban megfelelő  jól berendezett 

~ Könyvkötő üzletemet. SE— 
Legjntányosabb árban készítek minden könyvkötészeti szakba vágó munkát, a leg-

egyszerűbb kötéstől a legdíszesebbig. 

Diszkötésü minták bármikor betekinthetők lakásoman 
(Csik-Szeredában, templom-utcza Borbáth-féle  ház.,) 

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan teljesítek, melynéltogva ugy a vidéki, 
mint a helybeli nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kéri kiváló tisztelettel 

LÉTZ JÁNOS. 
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Deczember 1. C S I K I L A P O K 48. Hzáiu. 

Sz. 12167—1897. 
I. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A k.-alcsiki főszolgabírói  járásban Csik-Szent 

niárton székhelyijei, egy jáiásorvosi állás áthelye-
zés folytán  megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen évi öt-
százötvenöt (665) Irt fizetéssel,  egyszázötven (160) 
frt  utazási átalánynyal, a vármegye törvényható-
sága által adott hatvanöt (65) frt  40 kr segély 
összeggel és nyugdíjra való jogosultsággal egybe-
kötött állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t.-cz. 9. §-ában és belügyminiszter nrnak 1893. 
évi szeptember 30-án 80099. szám alatt kelt kör-
rendeletében irt minősítését igazoló okmányokkM 
felszerelt  kérvényeiket, a vármegye alispánjához 
czimzetten legkésőbb folyó  évi deczember hó 
31-ig nyújtsák be. 

Csik Szeredán, 1897. évi november hó 29. 

2—3 
Becze Antal, 

alispán. 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

való gyors és biztos hatású szer, emberek-
nek és háziállatoknak nem ártalmas. 1 doboz 
ára 35 kr. Postaszétküldés legalább 3 do-
bozonként. Kapható 

T2a .e i l P i i g y e s 
gyógyszertárában 

2—10 C s i k - S z é p v i z e n . 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerüleg meg-
engedett sorsjegyeknek, részlet-
fizetésre  való eladásával, egy nagy-

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Cunfidentia"  czimen: 
Éckstein B*rnát hirdetési irodá-
jába Budapest V.. Fürdő-utcza 4. 

2—5 szám intézendők. 

K Ö H Ö G É S , 10 1 0 

rekedtség éa elnyálkás.odás ellen a legjobb hatása 
szer a BETHT-féle 

pemetefü-ezukorka, 
mely ezen bajokat gyorsan megszünteti. — Kapható 
minden gyógyszertárban. Egy doboz ára 30 kr, 
5 dobozzal 1 frt  60 krér t j 

bérmentve küld * 

RÉTHY BÉLA' 
gyógyszerész Békés-Csabin.1 

Cuk akkor valódi, ba minden 
dobos fenekén  alAirfcom  lilható. 

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

teijedelemben megjelenő 

BUDAPEST 
képes politikai napilapot. 

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

A „Budapest" az összes lapok között legna-
gyobb menuyiségoen jelenik meg, a mi azt bizonyítja, 
hogy ngy iránya, mint tartalma mindenütt közkedvelt-
ségnek örvend 

45,000-50,000 példány, 
sit fontosabb  eseményeknél még több példányban nyo-

Kedvesmények: újévkor minden előfizető  egy 
azép naptárt kap ingyen, hetenkint pedig egy sorsjegy 
és értékes könyvek sorsoltatnak ki. 

Előfizetési  árak: 
Helyben : Vidékre : 

Egész évre 10 frt  — kr. Egész évre 12 frt 
Fél évre 6 „ - B Fél évre 6 „ 
Negyedévre Ü „ 60 . Negyedévre 3 „ 
Egv hóra — „ 86 „ Egy hóra 1 „ 

Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
Bndapest" kiadóhivatala 
Bad»p««t, Bttkiotyns-ntcu 3. sz. 

VILLAMOS 
világítás, távbeszélés és távirda-
berendezésekre, valamint e szakmába 
vágó egyéb munkálatok és javitásokra hely-
ben és vidéken ajánlkozik tisztelettel alulirt. 

Költségvetésekkel, valamint bővebb fel-
világosításokkal ingyen szolgálok. 

Itteni tartózkodásom 1898. január 
31-ig lart. 

1 - 3 Herczka Gyula. 

r Elsőrangú hazai gyártmány. 

Fontos c z i m : 

ELSŐ MAGYAR 
I 

RESZVENYTÁRSULAT 
r fk 

M « 
M 
H 
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B U D A P E S T . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséget* 

ö s s z e s B K J 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordnlni. 

R é s z l e t e s á j j e g r ^ z é l s l s e i 
és szakszerű felvilágosítással  díjmentesen szolgálunk. 

Szecskavagók |OOQOOOO | Morzsolok. 

Védjegy. 9 - 1 2 

F E R E N C Z - pálinka 
(Sós borszesz) 

g ^ T Ő g ^ T S Z L - l f é l e 
használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 

FŐRAKTÁR: Gy.-Sientmiklós ós vidékére: Vákár-fivóreknei. 
Azonkívül kapha tó : 

Csik-Szeredában: Gflzsy  Árpád gyógytárában és Vagy Gyula kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifj.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 

Gergely János és Máthé János kereskedőknél 
Sz.-Kereszturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedéséhen, 

valamint közvetlen 

— V é r t e s Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. I 
* X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
X Vákár Fivérek borkereskedése * 
X Gyergyó-Szent-Miklóson. X X X 

-3 a 

A Van szerencsénk a nagyérdemil közönség szives tudomására 
hozni, miszerint sikerült az általános jó hírnévnek örvendő' 

$ Nagys. ÖZY. Pálffy  Ferenczné urai 
X Küköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta 
X borokat megvásárolni. 
X Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
X daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk jő 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 renként 6 krral drágább. 1 liter jó asztali bor üvegestől 44 kr, 
X pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek. 
X Szives megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve 
X maradunk, kiváló tisztelettel 

^ 8-9 Vákár Fivérek. 
x&oiooaatx»^^ 
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.\)<>uirti.iii. t;.Mk ?v.Med&bH» a ta).iul..|ii>-iH><- ..» kiadu O^orgv)"^!' IU11..11 k<".uyvn>om.UjAl)an 1897, 




