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^ C O X J I S R ^ L i a J Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Csik-Szereda város jövője. 
Minden vármegyében a megyei szék-

hely egy nagyobb város, hol minden lehe-
tőt feltalál  ngy a városi lakos, mint az oda, 
esetleg bekerülő idegen. Nálunk Csikme-
gyében a megyei székhelyről azonban nem 
mondhatjuk el, hogy Csik-Szereda nagy vá-
ros. Sem a jövedelme, sem a kiterjedése, sem 
a lakóssága nem olyan nagy, hogy csak 
egy középszerű város jellegét is viselhesse. 

Pedig ugy a megye, mint a városi la-
kótwág, sőt hozzátehetjük az állam érdeke 
is azt kívánja, hogy Csik-Szeredából a jelen-
leginél nagyobb várost csináljunk. A megye 
központjának emelkedéséből első sorban 
ugyanis maga a vidék huz hasznot. Minél 
nagyobb a város, annál biztosabb és köny-
Viyebb a vidék megélhetése. Már maga az a 
tudat, hogy minden termesztmény egy vá-
rosban biztos piaczra és vevőre talál, nyu 
godttá teheti azt a vidéki termelőt, ki nem 
resteli a fáradságot  és termel vényei bői mi-
nél több pénzt akar kiverni, fáradtságának 
gyüinölcsöztetése tekintetében, nem is em-
lítve azt, hogy egy nagy városban aztán a 
vidéki ember minden szükségletét is bizto-
san fedezheti.  Mindezen nézpontokhoz hozzá-
járul még, hogy egy város kulturális köz-
pontja a vidéknek, melynek nemcsak gyer-
mekei részesülhetnek városi oktatásban, ha-
nem maga az egész vidéki nemzedék is csak 
a városban való érintkezés által szerezheti 
meg azt a felvilágosodottságot,  mely minden 
haladásnak alapfeltétele. 

De egy város előhaladásának előnyei-
ből nagy rész jut ki maguknak a városi la-
kosoknak is. Minél nagyobb a város, annál 
több az iparos és kereskedő s minél inkább 
virágzik az ipar és kereskedelem, annál job-
ban tollasodik, gyarapszik a városi lakos is. 

Végül pedig az, hogy a román határ men-
tén egy erős város izmosodjék meg Csik-
megyében is, az államnak nemcsak magyar-
sági, de adminisztráczionnlis szempontból is 
annyira eminens érdeke, hogy csak csodál-
kozni lehet azon, miszerint, a kormány már 
régebben nem irányította nagyobb figyelmét 
Csik-Szeredának jövője felé. 

Ezekben rövid általánosságokban érint-
vén a város emelésének szükségességét, rá 
kell még mutatnunk azon nélkülözhetetlen 
dolgokra, melyeket előbb-utóbb létesíteni 
kell bárminő áron is. 

Itt első sorban íel kell említeni a csik-
somlyói gimnázimnak Cnik-Szeredába való 
áthelyezését. A megye e tekintetben meg-
hozta a maga áldozatát s most azon kell 
lenni, hogy az állam és a kath. status is a 
maga részéről ne sokáig gondolkozzék és 
húzza halaszsza ezen ügynek megoldását, ha-
nem sarkalni kell őket kötelességük telje-
sítésére. Azt hiszszük, hogy e tekintetben a 
törvényhatóságnak ugy a miniszterhez, mint 
a statushoz egy sürgető felterjesztést  kellene 
tenni, hogy igy folyamatban  induljon ez ügy. 

A város teendőinek sorában azonban 
égető szükségképen emelkedik ki a város 
szabályozása és egy belső piacz létesítése. 
A város szabályozása n.'att értjük egy terv-
nek előkészítését uj utczák nyitására, a patak 
szabályozását és a két rét lecsapolását, a 
mely létesítményeknek aztán koronáját ké-
pezné a belső piacztér kijelölése. Szinte ne-
vetséges azt hinni, hogy ezek létesítése a 
várost nem is terhelné meg túlságosan és 
mégis azt merjük állítani. A piacztér helyéül 
idáig két területet hallottunk emlegettetni 
Az egyik volna a fazekas  tér mellett 8—10 
ház be a rétig, a másik pedig a városhá-
zával szemben a rétre vezető úttól kezdve 
10 12 ház a Böjthy Endre-féle  ház irá-

nyában újból be a rétig olyan irányban, 
hogy a Hary-féle  ház mellett benyitandó uj 
utczával találkozzék. A két terv közül az 
utóbbi ugyan 6—8000 frttal  többe kerülne, 
de másrészt meg volna az az előnye, hogy 
a város közepébe esnék és hozzá még a vá-
rosház is a piacztérre jutna, a mi megint 
ugy a jövő. mint más tekintetekből is ér-
tékben felülmulná  a több költségqfí^  Már 
most az a kérdés, hogy minderre av város; 
honnan venné a költséget ? 

Első sorban is tisztába kell jönni azzal,J 
hogy a kisajátítási törvény 3-iJţ"jszakasza 
megengedi, hogy rendezett tanácsft  v&jtiáok-
ban kisajátításnak helye van utczák es 
terek szabályozására és forgalmi  s kereske-
delmi intézmények létesítésére. Már pedig 
a belpiacz összeállítása nemcsak utcza és 
köztér szabályozását, hanem mint vásár-
helynek és igy valóságos forgalmi  és keres-
kedelmi intézménynek létesitését jelenti, a 
miért is a kisajátítás módot ad a városnak 
arra, hogy ne túlságos áron jusson egy na-
gyobb piaczlioz. 

De a piaczon kivill szükség van a vá-
roson kiviil egy városi nagy szállodára és 
egy modern vágóhidra is, a mely létesítmé-
nyeknek elseje a város növekedésével járó 
idegen forgalom  s a helybeli nyilvános köz-
ünnepek és társadalmi érintkezések helyi-
sége szempontjából és nélkülözhetetlen, a 
másodiknak felállítását  pedig ugy a köz-
egészségügy követelményei, mint a törvény 
is elrendeli. 

Végül nem hagyható figyelmen  kívül 
a város kikövezése is. 

Mindezek létesítése tagadhatatlanul sok 
költségbe kerül, de erről egy második czikk-
ben fejtjük  ki álláspontunkat. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZAJA. 
A szegény Mátyás. 

- Életkép a börtönből. — 
(Folyt, ós vége.) 

Végre megérkezett az elöljáróság; — az 
öreg bíró, a felvégi,  a falusi  rendőr az alvégi korcs-
mából, a törvénybiró a szomszédból, végre a kis-
bíró a faluházától,  ekkor jöttek ezek, mikor már 
nem rájok, hanem cssk a papra és temetésre lett 
volna szükség. 

Hogy volt, mint volt, ki tette, ki kezdte ? — 
a kérdezősködésnek vége hossza nem volt, s az ered-
mény végtére is az lett, hogy Mátyást elvezették 
a börtönébe, a holttestet pedig elszállították saját 
háziba, a nagy bölcsen kisütötték bírák uraimék, 
h o g y gyilkosság történt é» Mátyás meggyilkolta 
saját sógorát. 

Másnap reggel mármegérkezett a vizsgálóbíró 
egész kMéretével, doktor, sebész, a vizsgálóbíró ír-
noka, összesen négyen voltak ezek az nrak, kik-
nek oly szomorú kötelesség jutott osztályrészül,hogy 
csak bflnt,  szerencsétlenséget vizsgálnak, hogy csak 
fájdalmat,  szenvedést és siralmat okoznak ember-
társaiknak, azért, hogy az igazság kiderítve legyen. 

És volt a faluban  nagy sürgés, forgás,  — 
egyik része ott ácsorgott a halottas ház ablakai 
alatt, lesve a boncolásra, más része a faluházá-
nál levő börtön ablakai alatt ólálkodott, hogy a sze-
gény Mátyást, kit különben jól ismert, megláthassa. 
Kíváncsi lévén mindenik, minő az ember, ha bonczol-
ják és milyen az ember, ha gyilkos. Részvét éj szá-
n-lom azonban hibázott ezen kíváncsiak szivéből. 

Estve felé  pedig, mikor a meghaltat a teme-
tőbe kikísérték, Mátyást is akkor vitték ki afalu-
Wl, egyenesen a megyeházánál levő központi bör-
tönbe a híres három kereszt alá. 

„Három kereszt alá", igy hívják a megyei 
székháznál levő központi börtönt azon három ke-
resztről, mely kőből kifaragva  a rostélyos ajtó fe-
lett felnyúlik  és a kínszenvedés kálváriáját ábrá-
zolja. 

Jó jelképe ez a börtönt lakó szerencsétlenek-
nek, mert hiszen az Isten fia  bűnösökért balt meg 
s a jobbjain függő  lator, ki halála órájában tért 
meg — biztatást kapott a bocsánatra és az örök 
üdvösségre. 

Ezt jelentené a három kereszt a börtön ajtó 
felett  s hivatása|volna inteni a gonoszokat a töredel-
mes bűnbánatra és javulásra, mert hiszen a földi 
élet csak is rövid itt múlatás mindenkinek köteles-
sége gondolkodni arról a túlvilági életről, mely reá 
vár, s arról a bizonyos halálról, melyet el nem ke-
rülhet, mely megelőzi a túlvilági életet. 

De hát nagyon kevesen gondolnak a halálra 
életökben és kevesek azok, a kik bünbánatról és 
töredelmességről gondolkodnak akkor, midőn volna 
okuk magokba szállva csendes kimúlásukról gon-
dolkodni. 

Hanem ezen kevesek egyike volt a szegény 
Mátyás, megalázva a fajdalomtól,  össze esve a szé-
gyen és gyalázat nyomása alatt, arról gondolkodott 
mindég: „bárha ő sohasem született volna 1" 

Azon szoba, a hová zárták, egy tiszta, négy-
szögletű nagy bolthajtásos terem volt, fehérre  me-
szeit falakkal  és az udvarra nyiló magasan vágott 
dupla rostélyzatú ablakkal. 

Köröskörül vaságyak állottak a fal  mellett 
tiszta, fehér  pokróczczal leterítve, minden ágy fe-
lett egy kis fekete  tábla, melyen az ágy tulajdono-
sának a neve volt reá irva nagy fehér  betűkkel. 
Ezeken kívül volt a szobában egy kecskelábakon 
álló fehérre  súrolt asztal, kétfelül  deszka-lóczával. 
a sarokban pedig egy nagy vasazotl dongáju cse-
ber, tiszta ivóvízzel egy mellé készített cserépbög-
rével. 

Itt ült Mátyás ezen szobában a numeró lC-ben 
mint azt lakótársaitól hallotta, itt ült az asztal 
mellett lóczán, előtte egy imádságos könyvvel,me-
lyet azonban nem nézett, mert arcza két tenyerébe 
volt temetve, s nem hallott mást, mint a folyosó-
kon járó őrök egyhangú lépteit, nem látván mást, 
mint két szemet, mely rá bámúl, ránéz és egy né-
hány csepp vért a tiszta fehér  havon, ezek voltak 
látományai ébren, ezek kisérték nehéz álmaiban. 

Nap-nap után telt, — de Mátyás folyvást  el-
fásúlva,  élettelenül üldögélt a lóczán, nem érdekelte 
semmi, nem vágyott semmit tudni, s nem kérdezett 
senkitől semmit, lelke meg volt halva benne, vagy 
talán el is költözött már belőle. 

Naponként sétára kellett menni rabtársaival 
s ő fejcsüggedve  botorkált társai között a nagy négy-
szögű udvaron, nem nézett se jobbra se balra, csak 
a fehér  hóra, mely udvar kövezetét borította, 
„Csak már elolvadna ez a hó 1 " 

Egy néhányszor elvezették a vizsgálóbíró elébe, 
megfelelt  minden kérdésre, csak egyre nem tudott 
megfelelni,  arra, mindőn a vizsgálóbíró azt kér-
dezte tőle, hogy: „mit hoz fel  saját mentségére ?" 
Erre nem tudott semmit mondani. 

ö neki nem volt mentsége, nála nem volt ment-
ség az, hogy sógornőjét védelmezte, nem volt ment-
ség, hogy sógora saját portáján támadta meg, hogy 
gyilkos eszközzel kétszer sújtott feléje,  ő ezt nem 
fogadta  el saját mentségeül, mert őtet saját lelki-
ismerete kárhoztatta: hogy kikerülhette volna a ve-
szedelmet, ha ki nem nyitja az ajtót, ha sógora ke-
zéből kiveszi a fejszét,  ha agyonvigatja magát vele, 
mindezek sokkal jobbak lettek volna reá nézve, 
mint az, a mi valóban megtörtént, mert akkor vagy 
nem élne, vagy pedig nem volna gyilkos a neve, s 
a mi legkeserűbb, nem üldözné a folyvást  feléje 
néző két szem, és nem látná a piros vércseppeket 
a fehér  havon. 

Végre olvadni kezdett a hó, az ereszek meg. 
Lapunk mai snámáhoa egy fél  iv melléklet van osatolva 
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Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: 

^ C O X j ^ ^ L i a T Ó Z S E F . Egyes lap ára 10 kr. 

Csik-Szereda város jövője. 
Minden vármegyében a megyei szék-

hely egy nagyobb város, hol minden lehe-
tőt feltalál  ugy a városi lakos, mint az oda, 
esetleg bekerülő idegen. Nálunk Csikme-
gyében a megyei székhelyről azonban nem 
mondhatjuk el, hogy Csik-Szereda nagy vá-
ros. Sem a jövedelme, sem a kiterjedése, sem 
a lakóssága nem olyan nagy, hogy csak 
egy középszerű város jellegét is viselhesse. 

Pedig ugy a megye, mint a városi la-
kósság, sőt hozzátehetjük az állam érdeke 
is azt kivánja, hogy Csik-Szeredából a jelen-
leginél nagyobb várost csináljunk. A megye 
központjának emelkedéséből első sorban 
ugyanis maga a vidék huz hasznot. Minél 
nagyobb a város, annál biztosabb és köny-
hyebb a vidék megélhetése. Már maga az a 
tudat, hogy minden termesztmény egy vá-
rosban biztos piaczra és vevőre talál, nyu 
godttá teheti azt a vidéki termelőt, ki nem 
resteli a fáradságot  és termeivényeibői mi-
nél több pénzt akar kiverni, fáradtságának 
gydmölcsöztetése tekintetében, nem is em-
lítve azt, hogy egy nagy városban aztán a 
vidéki ember minden szükségletét is bizto-
san fedezheti.  Mindezen nézpontokhoz hozzá-
járul még, hogy egy város kulturális köz-
pontja a vidéknek, melynek nemcsak gyer-
mekei részesülhetnek városi oktatásban, ha-
nem maga az egész vidéki nemzedék is csak 
a városban való érintkezés által szerezheti 
meg azt a felvilágosodottságot,  uiely minden 
haladásnak alapfeltétele. 

De egy város előhaladásának előnyei-
ből nagy rész jut ki maguknak a városi la-
kosoknak is. Minél nagyobb a város, annál 
több az iparos és kereskedő s minél inkább 
virágzik az ipar és kereskedelem, annál job-
ban tollasodik, gyarapszik a városi lakos is. 

Végül pedig az, hogy a román határ men-
tén egy erős város izmosodjék meg Csik-
megyében is, az államnak nemcsak magyar-
sági, de adminisztráczionalis szempontból is 
annyira eminens érdeke, hogy csak csodál-
kozni lehet azon, miszerint a kormány már 
régebben nem irányította nagyobb figyelmét 
Csik-Szeredának jövője felé. 

Ezekben rövid általánosságokban érint-
vén a város emelésének szükségességét, rá 
kell még mutatnunk azon nélkülözhetetlen 
dolgokra, melyeket előbb-utóbb létesíteni 
kell bárminő áron is. 

Itt első sorban fel  kell említeni a csik-
somlyói gimnázimnak Cxik-Szeredába való 
áthelyezését. A megye e tekintetben meg-
hozta a maga áldozatát s most azon kell 
lenni, hogy az áüam és a kath. status is a 
maga részéről ne sokáig gondolkozzék és 
húzza halaszsza ezen ügynek megoldását, ha-
nem sarkalni kell őket kötelességük telje-
sítésére. Azt hiszszük, hogy e tekintetben a 
törvényhatóságnak ugy a miniszterhez, mint 
a statushoz egy sürgető felterjesztést  kellene 
tenni, hogy igy folyamatban  induljon ez ügy. 

A város teendőinek sorában azonban 
égető szükségképen emelkedik ki a város 
szabályozása és egy belső piacz létesítése. 
A város szabályozása n.'att értjük egy terv-
nek előkészítését uj utczák nyitására, a patak 
szabályozását és a két rét lecsapolását, a 
mely létesítményeknek aztán koronáját ké-
pezné a belső piacztér kijelölése. Szinte ne-
vetséges azt hinni, hogy ezek létesítése a 
várost nem is terhelné meg túlságosan és 
mégis azt merjük állítani. A piacztér helyéül 
idáig két területet hallottunk emlegertetní 
Az egyik volna a fazekas  tér mellett 8—10 
ház be a rétig, a másik pedig a városhá-
zával szemben a rétre vezető úttól kezdve 
10 12 ház a Böjthy Endre-féle  ház irá-

nyában újból be a rétig olyan irányban, 
hogy a Hary-féle  ház mellett benyitandó uj 
utczával találkozzék. A két terv közül az 
utóbbi ugyan 6—8000 frttal  többe kerülne, 
de másrészt meg volna az az előnye, hogy 
a város közepébe esnék és hozzá még a vá-
rosház is a piacztérre jutna, a mi megint 
ugy a jövő. mint más tekintetekből is ér-
tékben felülmúlná  a több k ö l t s é g i g Már 
most az a kérdés, hogy minderre av, város-; 
honnan venné a költséget ? 

Első sorban is tisztába kell jönni azzal,j 
hogy a kisajátítási törvény S-il^jszakjiszií 
megengedi, hogy rendezett tanácsi!.v&Mrók-
ban kisajátításnak helye van utczák es Köfe-
terek szabályozására és forgalmi  s kereske-
delmi intézmények létesítésére. Már pedig 
a belpiacz összeállítása nemcsak utcza és 
köztér szabályozását, hanem mint vásár-
helynek és igy valóságos forgalmi  és keres-
kedelmi intézménynek létesítését jelenti, a 
miért is a kisajátítás módot ad a városnak 
arra, hogy ne túlságos áron jusson egy na-
gyobb piaczlioz. 

De a piaczon kiviil szükség van a vá-
roson kwiil egy városi nagy szállodára és 
egy modern vágóhidra is, a mely létesítmé-
nyeknek elseje a város növekedésével járó 
idegen forgalom  s a helybeli nyilvános ktfz-
ünnepek és társadalmi érintkezések helyi-
sége szempontjából és nélkülözhetetlen, a 
másodiknak felállítását  pedig ugy a köz-
egészségügy követelményei, mint a törvény 
is elrendeli. 

Végül nem hagyható figyelmen  kívül 
a város kikövezése is. 

Mindezek létesítése tagadhatatlanul sok 
költségbe kerül, de erről egy második czikk-
ben fejtjük  ki álláspontunkat. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A szegény Mátyás. 

Életkép a börtönből. — 
(Folyt, és vége.) 

Végre megérkezett az elöljáróság; — az 
öreg bíró, a felvégi,  a falusi  rendőr az alvégi korcs-
mából, a törvénybiró a szomszédból, végre a kis-
bíró a faluházától,  ekkor jöttek ezek, mikor már 
nem rájok, hanem csak a papra és temetésre lett 
volna szükség. 

Hogy volt, mint volt, ki tette, ki kezdte ? — 
a kérdezősködésnek vége hossza nem volt, s az ered-
mény végtére is az lett, hogy Mátyást elvezették 
a börtönébe, a holttestet pedig elszállították saját 
házába, s nagy bölcsen kisütötték birák uraimék, 
biigy gyilkosság történt és Mátyás meggyilkolta 
saját sógorát. 

Másaap reggel már megérkezett a vizsgálóbíró 
egész kméretével, doktor, sebész, a vizsgálóbíró ír-
noka, összesen négyen voltak ezek az urak, kik-
nek oly szomorú kötelesség jutott osztályrészfii,hogy 
csak bűnt, szerencsétlenséget vizsgálnak, hogy csak 
fájdalmat,  szenvedést és siralmat okoznak ember-
társaiknak, azért, hogy az igazság kiderítve legyen. 

És volt a faluban  nagy sürgés, forgás,  — 
egyik résre ott ácsorgott a halottas ház ablakai 
alatt, lesve a boncolásra, más része a faluházá-
nál levő börtön ablakai alatt ólálkodott, bogy a sze-
gény Mátyást, kit különben jól ismert, megláthassa. 
Kíváncsi lévén mindenik, minő az ember, ha bonczol-
ják és milyen az ember, ha gyilkos. Részvét éi szá-
n-lom azonban hibázott ezen kíváncsiak szivéből. 

Estve felé  pedig, mikor a megbaltat a teme-
tőbe kikísérték, Mátyást is akkor vitték ki a falu-
bél, egyenesen a megyeházánál levő központi bör-
tönbe a hires három kereszt alá. 

„Három kereszt alá", igy hívják a megyei 
székháznál levő központi börtönt azon három ke-
resztről, mely kőből kifaragva  a rostélyos ajtó fe-
lett felnynlik  és a kínszenvedés kálváriáját ábrá-
zolja. 

Jó jelképe ez a börtönt lakó szerencsétlenek-
nek, mert hiszen az Isten fia  bűnösökért balt meg 
s a jobbjain függő  lator, ki halála órájában tért 
meg — biztatást kapott a bocsánatra és az örök 
üdvösségre. 

Ezt jelentené a bárom kereszt a börtön ajtó 
felett  s hi *tása|volna inteni a gonoszokat a töredel-
mes bűnbánatra és javulásra, mert hiszen a földi 
élet csak is rövid itt múlatás mindenkinek köteles-
sége gondolkodni arról a túlvilági életről, mely reá 
vár, s arról a bizonyos halálról, melyet el nem ke-
rülhet, mely megelőzi a túlvilági életet. 

De hát nagyon kevesen gondolnak a halálra 
életökben és kevesek azok, a kik bünbánatról és 
töredelmességről gondolkodnak akkor, midőn volna 
okuk magokba szállva csendes kimúlásukról gon-
dolkodni. 

Hanem ezen kevesek egyike volt a szegény 
Mátyás, megalázva a fajdalomtól,  össze esve a szé-
gyen és gyalázat nyomása alatt, arról gondolkodott 
mindég: „bárha ő sohasem született volna 1" 

Azon szoba, a hová zárták, egy tiszta, négy-
szögletű nagy bolthajtásos terem volt, fehérre  me-
szeit falakkal  és az udvarra nyiló magasan vágott 
dupla rostélyzatú ablakkal. 

Köröskörül vaságyak állottak a fal  mellett 
tiszta, fehér  pokróczczal leterítve, minden ágy fe-
lett egy kis fekete  tábla, melyen az ágy tulajdono-
sának a neve volt reá irva nagy fehér  betűkkel. 
Ezeken kivül volt a szobában egy kecskelábakon 
álló fehérre  súrolt asztal, kétfelül  deszka-lóczával. 
a sarokban pedig egy nagy vasazott dongáju cse-
ber, tiszta ivóvízzel egy mellé készített cserépbög-
rével. 

Itt ült Mátyás ezen szobában a numero 1 C-ben 
mint azt lakótársaitól hallotta, itt ült az asztal 
mellett lóczán, elő",te egy imádságos könyvvel,me-
lyet azonban nem nézett, mert arcza két tenyerébe 
volt temetve, s nem hallott mást, mint a folyosó-
kon járó őrök egyhangú lépteit, nem látván mást, 
mint két szemet, mely rá bámúl, ránézés egy né-
hány csepp vért a tiszta fehér  havon, ezek voltak 
látományai ébren, ezek kisérték nehéz álmaiban. 

Nap-nap után telt, — de Mátyás folyvást  el-
fásúlva,  élettelenül üldögélt a lóczán, nem érdekelte 
semmi, nem vágyott semmit tudni, s nem kérdezett 
senkitől semmit, lelke meg volt halva benne, vagy 
talán el is költözött már belőle. 

Naponként sétára kellett menni rabtársaival 
s ő fejcsüggedve  botorkált társai között a nagy négy-
szögű udvaron, nem nézett se jobbra se balra, csak 
a fehér  hóra, mely udvar kövezetét borította, 
„Csak már elolvadna ez a hó I " 

Egy néhányszor elvezették a vizsgálóbíró elébe, 
megfelelt  minden kérdésre, csak egyre nem tudott 
megfelelni,  arra, mindőn a vizsgálóbíró azt kér-
dezte tőle, hogy: „mit hoz fel  saját mentségére ?" 
Erre nem tudott semmit mondani. 

ő neki nem volt mentsége, nála nem volt ment-
ség az, bogy sógornőjét védelmezte, nem volt ment-
ség, hogy sógora saját portáján támadta meg, hogy 
gyilkos eszközzel kétszer sújtott feléje,  ő ezt nem 
fogadta  el saját mentségeűl, mert őtet saját lelki-
ismerete kárhoztatta: hogy kikerülhette volna a ve-
szedelmet, ha ki nem nyitja az ajtót, ha sógora ke-
zéből kiveszi a fejszét,  ha agyonvágatja magát vele, 
mindezek sokkal jobbak lettek volna reá nézve, 
mint az, a mi valóban megtörtént, mert akkor vagy 
nem élne, vagy pedig nem volna gyilkos a neve, s 
a mi legkeserűbb, nem üldözné a folyvást  feléje 
néző két szem, és nem látná a piros vércseppeket 
a fehér  havon. 

Végre olvadni kezdett a hó, az ereszek meg. 
Lapunk mai uámáhos egy fél  Ív melléklet van csatolva 
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= As államvasutak építési felügyelő 
sége elhagyta városunkat, hogy a leszámolást az 
építési fóvállalattal  Budapesten ejtse meg. Az épí-
tésvezetőséggel ment a kisajátítási ügyekben eljáró 
főellenőr  is, azon czélból, bogy a kiszámításokat 
Budapesten eszközölje és igy a végflzetés  végett 
időszakonként minél előbb látogathassa meg azon 
községeket, hol a vasút részére kisajátítások történ-
tek. Midón ezt az érdekelt felek  megnyugtatására 
közzé teszszük, lehetetlen sajnálatunkat ki nem fe-
jezni a mérnöki kar távozása felett  társadalmi szem-
pontból, mert az egész csiki intelligenczía mélyen 
érzi, hogy a mérnökökkel és családjakkal a csiki 
társaság vonzó erejének tekintélyes és számottevő 
része távozik. Reméljük azonban, hogy Felcsikou és 
Qyergyóban viszont látjuk óket már egy év múlva. 

= A csiki italmérési engedélyek tár-
gyában a közigazgatási bizottság deczember 13-iki 
ülésén Molnár  József  bizottsági tag interpellácziót 
intézett a pénzügyigazgatóhoz, előadván, hogy a 
folyó  évben az italmérési engedélyek iránti kérel-
mek többnyire visszautasittatnak azon a czimeu, 
bogy a korcsmák megállapított száma már túlhala-
dott és igy a legtöbb községben sok olyan székely 
ember esik el a korcsmárlási jogtól, kik már régi 
időtől fogva  az italméréssel, mint kereseti forással 
foglalkoznak.  Kérdi az igazgatót, bogy minő elvet 
követ az italmérési engedélyek kiosztásánál s külö-
nösen figyelmezteti,  hogy kísérje figyelemmel  a kér-
vényezők jogait s mindaddig, míg helybeli székely 
ember igényt tart korcsmáriásra, a bevándorolt ide-
genekkel szemben a székely embernek előnye le-
gyen, pa*mint ezt különben a törvény is rendeli. A 
pénaügy igazgató  válaszában előadja, bogy az ea-
geflélyezési  kérelmeket azért utasítja vissza, mivel 
a községekben a korcsmáknak miniszterileg enge-
délyezett száma nemcsak be van töltve, hanem tul 
ia van haladva és ő a pénzügyminisztertől a leg-
szigorúbb rendeletet kapta, hogy a korcsmák szá-
mát tartsa be. Ennek folytán  mindaddig, mig az 
italmérések száma nem apad le a megállapított 
mennyiségre, uj italmérést nem engedélyezhet. Be-
látja, bogy ez által sok székely ember esik el a 
korosmáriástói, de igéri, hogy minden üresedésnél 
első sorban a helybelinek ad jogosultságot, a mint 
ezt a törvény is előírja. A baj abból az időből szár-
mazik, mikor a kizárólagos italmérési jogosultság 
alapján a bérlók adhattak ideiglenes italméréseket 
B a székely korcsmárosok legtöbbje ezzel megelé-
gedett, mig a végleges italmérési engedélyeket ide-
genek kapták meg. Most már az ideiglenes enge-
délyek hatályukat veszítették és igy a végleges en-
gedélyeket nem lehet addig visszavonni, mig az 
illetők panaszra nem adnak okot. Molnár  József 
nincsen megelégedve a válaszszal, mert hisz az 
italmérések számát a lakosság és forgalom  számá-
val emelni lehet, mire a pénzügyigazgató jelenti, 
hogy e tekintetben tett javaslatot, de még nem tudja 
a felsőbb  elhatározást. Végül még Becze Antal 
alispán is felhívta  az igazgató figyelmét  arra, hogy 
igen sok községben egyes székely emberek csupán 
a korcsmárlással foglalkoztak  s ebből jutottak egy 
kiB keresethez, illó és méltányos, de törvényes is 
tehát most az a kívánság, hogy az italméréBek ki-
osztásánál a székely emberre legyen az első tekintet. 

= A osikszeredai határ tagosításának 
kérdését vette fel  a törvényszék előtt tiz vároBi pol-
gár. A tagosítás iránti kérelem nézetünk szerint tel-
jeseu értelmetlen óhaj, már tisztán abból a szem-
pontból is, hogy ugyan Csik-Szereda város területén 
váljon van-e csak egy holdnyi terület is, a mi ta-
gosítás alá esnetik. Hiszen a város területe alig áll 
egyébből, mint belső telkekből s legfeljebb  a Tap-
locza felé  eső kaszálók volnának olyan külsőségi 
területekuek tekinthetők, hol esetleges tagosításról 
lehet azó. Ámde ennek sincsen gazdasági okokból 
helye, mert hisz egyrészt az ottani birtokosoknak 
alig van szétszórtan kaszálójuk, másrészt pedig a 
megnyitott utcza folytán  ezen területek belsőkké 
változnak át, a mikor is aztán minden birtokosnak 
inkább az áll érdekében, hogy minél több belyen 
legyen kaszálóból átalakult belsője, mint csupán 
egy helyen. Már mostan miután a városnak más he-
lyen külBősége nincsen, legfeljebb  még az indóház-
hoz vezető utón, ámde ez is belsőségnek tekinthe-
tők, nyilvánvaló, hogy a tagosítás kérdése csupán 
egy pár embernek fixa  ideája, melyért az óriási ta-
goBitási költségeket az összes városi polgárok által 
fizettetni  egy kicsit mégis felesleges  drága mulatság 
és hiába való pénzkidobás. Fel is hívjuk az összea 
csíkszeredai polgárokat, hogy a január 18-án a vá-
rosházán tartandó tárgyaláson okvetetlenül jelenje-
nek meg, bogy már a megeugedhetőség kérdésében 
elveszítsék a tagosítást kérők a pert. 

Nevelő intézetet kell állitani 
Csikmegyében. 

Nevelő intézet terve. 
Nyolczudik közlemény. 

A tanárok szolgálati viszonyai. 
Elmémben a mainál egy jobb tanítási rend-

szer gyökerei vannak, mely kizárólag az elmének 
és a szívnek alaki kiképzését venné czélba, s a 
mely az utilitárizmu-* elviselhetetlen terheit lerázva,' 
az emberi szivet és lelket annyira idomítsa, hogy 
az magától a szükséghez mérten képes legyen bár-
mit megtanulni s az élet magasabb követelményeit 
a vallási és erkölcsi világ elveit helyes gyakorlat-
tal követni képesítsen. 

Ilyen tanitási rendszert minden körülmények 
között nem lehet megvalósítani, mert vannak vi-
szonyok, a bol a külömben mellékes czélok lénye-
gesekké válnak, mint pld. a magyarosítás, nem-
zetiségi vidéken, de ba tiszta magyar vidékről is 
volna szó, nincs meg az erőknek az az együtt-
hatása, mint Csikmegyében. Értelmes, előkelő, 
felsőbb  kulturára hivatott nép, melyet a századok 
is ily czélra neveltek, s mely vallási egységénél 
fogva,  a legmagasabb erkölcsi czélokat tűzheti ki 
s azoknak megvalósítására geográfiái  egységénél 
fogva  minden erőt konczentrálhat. Itt tehát meg 
lehet kisérleni egy tökéletesített népnevelési rend-
szer problémájának megoldását. Csakhogy ilyen 
problémát nem a könyv molyok, nem a bogaras 
professzorok  a a régi rendszernek megcsontosodott 
hívei oldanak meg, hanem legelső sorban születt 
tehetségek, kiknél a tudás másodrangú, s jelen-
tőséget csak z elme kiválósága által nyer. Olyan 
elmékre van szükség, kik kisebb-nagyobb mérték-
ben, teremtésre vannak hivatva s kiknek mindegyike 

lelkében egy iskolát képvisel. Ezek legelőször is 
önmaguk képezik a szabályt s alkalmasok arra, 
hogy reformátori  munkát végezhessenek a nevelés 
terén. 

A szolgálati szabály első pontja eme gondo-
latot kellene magában foglalja.  Tanulmányozni az 
alkalmazandó tanítónak életét és működését és ha 
ez megfelel,  meghívni egy állásra. 

Már a kis székely gyerek hallja szüleitől, 
bogy mennyi kincset rejtenek magukban Csikmegye 
hegyei, völgyei s a támasz nélküli gyenge agyvelő 
arány hegyeket s gyémánt völgyeket képzel ma-
gának. Habár ilyenek nincsenek is, de vannak 
munka és szorgalom által aranyra változtatható 
kincshalmazok a föld  felett,  a löld mélyében, a 
vizekben, a légben, melyeket tudás segítségével 
mind a nép javaivá lehetne változtatni. Ezenkívül 
kincses bánya a csiki nép lelke, a melyet szintén 
az ő javára kellene kiaknázni s erre a bánya mun-
kára magát a népet is megtanitni. 

A szolgálati szabályzat második pontja tehát 
az volna, hogy a tanárok kötelesek tanulmányozni 
Csikvármegye geologiai, technikai, termelésbeli, 
állattenyésztési stb. természeti viszonyait, valamint 
a népéletet, a nép esztetikát és népművészetet s 
ezeknek megfelelőleg  köteles minden tanár tanul-
mányait feldolgozni  s vagy önállóan vagy a tanári 
kar által szerkesztett néplapban azt népszerűen 
közzé tenni. 

A népéletre senki sem figyel,  a faluk  ma-
gukra maradva nélkülözik a vezetést és soha a 
tudomány és művészet vívmányai felől  9emroit sem 
hallanak. Nagy hölcsen azt szokás mondAni, hogy 
a nép soha ki uem művelhető. De mi módon győ-
ződött meg róla e nézet valója, mikor erre kísér-
let hazánkban nem történt! Először tessék meg-
kísérteni a ha csakugyan igaz eme nézet, akkor 
is az a kötelesség, bogy a népről a kultura terhei 
leveendők. De Schweicz és az „Egyesült-Államok" 
népviszonyai mást bizouyitanak. Nálunk is kísér-
letet kell tenni ez irányban és Csikmegyénél erre 
jobb vidék a világon sincs. Ma-holnap kész az 
egész vasút be Gyergy óig s a faluk  is remélhető-
leg jó tanítókkal és iskolákkal el lesznek látva. 
Már most ezen behálózott terület középpontjában 
volna a nevelő intézet 25 tanítóval s mindenféle 
tudományos és művészi eszközökkel felszerelve, 
hol a tudományok müvelése s a helyi viszonyokhoz 
alkalmazása menne végbe. De egyúttal gondoskodni 
kellene, hogy ez a nép között is elterjesztessék 
s itt egy oly javaslatot teszek, mely eddigelé nem 
létezett, ba a görög bölcsek vándorlását, kószálá-
sát ilyesminek nem tekintjük. 

A nevelő intézet tanárai ugyanis szolgálati 
feltételeikben  kötelezendők volnának : 

A nép eszéhez, viszonyaihoz, műveltségi 
fokához  és szükségleteihez  szabott  felolvasá-
sok tartására  s ez okból  minden  tanár havon-
kint  egyszer köteles  volna egy szakjabeli, 
esetleg  kísérletes  előadásra  elkészülni  s azt 
a neki beosztott  faluban  előadni 

Egy tanár ilyenformán  tartana 10—18 elő-
adást s ez a zene és tornatanitókat és hitoktató-
kat nem számítva, 200—240 előadást tenne ki 
évenkint s ha a községek csoportosíttatnának ily 
czélra, hogy pld. Csik-Szentmárton volna egy köz-

Folytatás a mellékleten. 

csordultak, a meglágyult hó nagy darabokban bul-1 gerezdjeivel, — a szüretelök vidám dala nem hat tel 
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tött be a sűrű rostélj ok kőzött, midőn Mátyást a 
tőrvényszék elébe vezették. 

Ott ültek bírái a zöld asztal mellett, vádlója 
a sarok melletti kis asztalnál, hátúi pedig a tanuk 
és a megölt sógor özvegye fekete  kendővel fején, 
s könyéktől nedves fehér  kendővel kezében. 

És kezdetét vette a tárgyalás, birák igazsá-
gossága belátta, Mátyás megtámadott volt, hogy só-
gora fejszével  rohanta meg saját portáján, hogy 
kétszer feléje  sújtott, hanem a tanúk mindezekhez 
azt vallották, hogy Mátyás világosan fenyegette 
sógorát, bogy ha portájára lép, életével játszik; s 
ezen szó döntött, Mátyást vétkes emberölésben bű-
nösnek találták, s tekintve az enyhítő körülménye-
ket, egy évi börtönre ítélték. 

Égy évi börtön nem is sok, csak 12 hónap-
ból, — 52 hétből, vagyis 365 napqól áll. 

Nem sok egy hazátlan, tétlen, elkeresedett em-
berre nézve, ki nem becsüli egyéni szabadságát, ha-
nem egy évi rabság egy becsületes, érzékeny szívű és 
szabadnak született munkás emberre, kinek ott-
hona, saját háztüzhelye és szerető családja van, 
egész örök életet képez. 

Eljön a tavasz, a vérőfénynek  csak színe jő 
be a rostélyos ablakon, melege kint marad, a meleg 
nem szereti a zárt falakat. 

Most otthon tavaszi alá szántanak, a pacsirta 
a szántók feje  felett  emelkedik magasba, dicsérni 
az Istent; a réteken nyiló kikircsek közt szalad-
gálnak a bóbitás bibiczek, a faluból  kihangzik a 
déli harangszó, jön az áldott jő feleség  az étellel. 

Beköszönt a nyár, peng a kasza, a rétek ka-
kuk füves  rendei mély ilatott terjesztenek magok 
körül 1 érik a kalász — az Isten áldása, — hold-
világos tiszta éjjel s a fürjék  pitypalatya nem hat 
be a szomorú börtönökbe. 

Majd eljön az ősz piros gyümölcseivel, érett 

a hűvös falak  közzé, itt nincs tavasz, nyár, ősz, itt 
csak a hervádásnak szomorú tele van. 

Végre újólag szállnak a hópelyhek s újra kínzó 
emlékezet kél fel  a szegény Mátyás elméjében, csak 
ezt eltudná űzni erre a néhány hátra levő hónapra, 
de az nem marad el tőle sohasem. 

Még néhány hónap s a drága szabadság, áz 
a soha eléggé meg uem becsülhető jó ismét tulaj-
dona lesz a szegény rabnak, fogadást  tesz, hogy 
soha nem veszti el többé. 

Hanem ekkor egy rémhir kezd szájról-szájra 
járni a világban, behat az a sötét börtönök sötét 
falain,  nincs annak gát, vagy korlát, terjed az fa-
luról-falura,  országról-országra. 

Már az előkészületek nyugtalanítók : elkezdik 
naponként fenyőmaggal  füstölni  a börtönöket, a szel-
lőztetés szigorúan felügyeinek,  reggelenként meleg, 
rántott levest osztanak ki a rabok között, ke-
mény rendeleket tesznek közhírré a börtönökben: 
.hogy a ki legkevesebb változást érez, jelentse ma-
gát, — a börtön orvos, fogház  felügyelők  napon-
ként többszőr mennek a szegény rabok közzé, s a 
börtönökben nehéz sóhajtásként hangzik fel:  „jön 
a cholera?" 

Tehát a cholera terjedése ellen vannak foga-
natba véve ezen szomorú előkészületek? — bor-
zasztó gondolat rabként halni meg, — részvétlen 
haldokolni a sötét kórházban és szánalom nélkül 
temettetni el a köztemetőben idegen sírhalmok közzé, 
idegen földbe  s nem látni meg többé az Isten sza-
bad egét 1 

A szabadságszeretet ellenállhatatlanul támad 
most az emberi szívben s valami kimondhatatlan 
nyugtalanság rémili a lelket. Itt halni meg 11 

S kérgesedett szivü emberek hullanak térdre 
s kezdik ösmerni az Istent, g kezdenek tanulni 
imádkozni, mert egyedül csak Isten az, ki ily ne-
héz napok alatt segíthet. 

És Mátyás imádkozik, megdöbbent szívvel 
számlálja még hátralevő napjait s ujjaival kíséri a 
fali  naptár heteit, hónapjait s lepergő könyekkd 
kiált fel:  „Csak még egy szabad napot, csak mé£ 
egyszer láthassam a kék eget, a melegítő napot, 
a csillagok ragyogó táborát, csak még egyszer, 
csak egyszer Istenem, csak egy rövid nap szívhas-
sam a szabadság édes levegőjét, azután hadd hal-
jak meg, csak ezt add meg Istenem 1" 

És az erős Isten meghallgatá a szerencsétlen, 
forró  könyekben hozzá fohászkodó  imáját, a napok 
kínzó gyötrelmei és emésztő aggodalmai között 
fenntartotta  öt s még társai egymásután beteged-
tek, addig őt kikerülte a halál s megjött szaba-
dulásának napja. 

Vállán kis motyójával ballagott szülő faluja 
felé,  feje  felett,  zengő pacsirták dalait hallgatta 
gyönyörrel, élvezte a tavaszi nap áldott melegét 
és gyönyörrel szívta magába a virágzó rétek illa-
tát, már látta falucskája  kis hegyes tornyát s las-
san a házak felszálló  füstje  is szemébe tűnt s látta 
feltűnni  a ragyogó tavaszi napot, halotta a fürjek 
pitypalatyját és feltűnt  neki a kék ág millió ra-
gyogó csillagával, midőn Ipssan megzörgette belül-
ről bereteszelt háza ajtóját. 

Mi volt ez a viszontlátás, micsoda boldogság 
vette körűi! Hitvese, gyermekei, részkető öreg szü-
lei mind egy siralommal tárták fel  karjaikat x ő 
magához ölelte valamenyit, sírt és zokogott s nem 
tudott más szót mondani, mint Istenem, édes jó 
Istenem". 

Tehát szabad volt ismét övéi között és elmnlt 
egy uap, azon egy nap, melyéi-t oly buzgón imád-
kozott ki a börtön falai  köpött s a szegény Má-
tyás beteg lett s harmadnapra azon betegség, mely-
től annyit félt  a börtön falai  közölt, megragadta 
a szegény embert s negyednapra kint feküdt  a te-
metőben. 

De hát mégis Bzabadon halt megl 



Melléklet a „Csiki Lapok" deczember 15-iki 50-ik számához. 
pont, Szentsimon pld. másik központ, liová a né-
pet meg kellene hivni s hasonlóan Felesik és 
Gyergyó is csoportosíttatnék, akkor majdnem 
10-20 előadást hallana egy-egy falu. 

Az ily előadást leközölné a tanárok által 
szerkesztett néplap, s ez rendkívül felélénkítené  a 
népéletet s kivinné a népnevelést az iskola szoros-
sából a népélet tágmezejére. 

Ezek után nem fogja  a tanárok díjazását 
senki felette  magasnak tartani, mert itten nem 
olyan emberekkel volna dolgunk, a kik sablon 
munkát végeznek, hanem olyanokkal, a kik igazán 
értik feladatukat. 

A zenetanárokkal még egyenesen művészi 
czélt kellene kitűzni, a mi egy következő közle-
mény fonalán  leend indokolva. 

Kóródy  Miklós. 

I B O D A L O N . 
„Hangulatok" lesz a czime Bartba Miklős 

könyvének, mely a könyvpiaezon karácsonykor fog 
megjelenni. Ez a könyv negyven darab prózában 
irt költeményt foglal  magában, ily czimek alatt; 
Virrasztás, A nő. Könnyelműség, Caesar győz, Ős-
apánk. Biróság előtt, Ki a hibás. Az árva. Tapaszta-
lás, Verőfény,  Télen. A magának való, Jutalom, 
Vigasz, A holnap, A szerencsétlen, A halál, Megvál-
tás. Templomban, A költő sorsa, A költő hivatása, 
Elvérzés, Pásztortűz, Emlékezet, Otthon, Födélzeten, 
Az árnykép stb. A ki Bartha vezérczikkeit ismeri, 
az fogalmat  alkothat magának arról, hogy mily nyel-
vezettel, mily szingazdag festéssel  és mily elragadó 
fantáziával  vannak megírva ezek a költemények. A 
közönség körében szokatlan érdeklődést keltett az a 
hír, bogy Barthátél szépirodalmi dolgozatok jelen-
nek meg a könyvpiaezon. 

Barthát a .MAGYARORSZÁG" szerkesztősége 
birta reá könyvének kiadására, s a „MAGYAR-
ORSZÁG" most azzal kedveskedik olvasóinak, hogy 
B a r t h a könyvét díszes kiállításban karácsonyi és 
njévi ajándékul előfizetőinek  ingyen fogja  megküldeni. 
A könyvet mindenki megkaphatja, a ki a „Magyar-
országára egy negyedévre előfizet.  Az előfizetési 
(3 frt  50 kr) bármikor beküldhető ily czim alatt: 
„Magyarország"  kiadóhivatala  Budapest,  Sán-
dor-u.  2. 

Bartha müvének bolti ára 2 frt  lesz és k ü l ö n 
is megrendelhető a „Magyarország" kiadóhivatalában. 

K V L O N F E I i E K . 
— Diszfelirat  a királyhoz. Vármegyénk 

október havi közgyűlésében a magyar nemzet 10 
történelmi alakjának szobrokban való megörökítését 
elrendelő kegyes királyi intézkedésért megszavazott 
hódoló föliratot  a megye alispánja Posner K. Lajos 
budapesti müintézetében igen díszesen, pergamentre 
állíttatván ki, dúsan aranyozott bársonytokkal láttat-
ván el, a napokban terjesztette fel  király Ö Fel-
ségéhez a miniszterelnökség utján. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A me-
gyei törvényhatósági bizottság folyó  évi deczember 
hó 21-én rendkívüli közgyűlést tart, melyre a 
megbivók már kibocsáttattak: A tárgysorozat a 
következőket tartalmazza. 1. Az időközben szentesí-
tett törvényezikkek kihirdetése. 2. A vallási minisz-
ternek taploczai Antal András és Anna segélyezése 
ügyébeni leirata. 3. Ugyanannak a megyei gazda-
sági egylet és felsőnépiskola  közötti viszony szabá-
lyozása tárgyában kelt leirata. 4. A megyei iskola-
szék jegyzőkönyvi határozatai. 5. A megyei gazda-
sági egylet javaslata a megyei vándor tanitó jelen-
tése folytán.  6. Az igazoló választmány jelentése a 
törvényhatósági bizottsági tagok 1806 évi névjegy-
zékének összeállításáról. 7. Az egézségügyi választ-
mány javaslata a Ditróban felállítani  kért 2-ik 
gyógyszertár ügyében. 8. A megye alispánjának több 
rendbeli bejelentései. 9. A havasi javak igazgatójá-
nak különféle  előterjesztései. 10. Társ törvényható-
aágokkali levelezés. 11. Az erdélyi r. kath. püspök 
átirata a somlyói főgimnázium  párhuzamos osztálya 
költségei tárgyában. 12. A kol ozsmonostori kosárkötő 
tanfolyamra  küldött tanítók segélyezése. 13. A ko-
lozsvári siket-néma intézet felügyelő  bizottsága se-
gély iránti kérése. 14. A somlyói tanitó képezde 
igazgatójának azonos tárgyú folyamodványa.  15. A 
központi bányászati intézet hason irányú kérése. 16. 
A gy.-szentmiklósi járás főszolgabírójának  a hivatali 
személyzet szaporítása iránti kérése. 17. Községi 
ügyek. 

— Halálosások. Háry Géza volt csik-Bze-
redai divat kereskedő szép fiatal  neje síül. Páskuj 

Gizella Budapesten elhalt. — A osalád a követ-
kező gyászjelentést adta ki: Kaczkoi Hary Géza 
a saját, valamint nevelt gyermekei Ottó és Mariska 
ugy sógornője Csiky Emanuelné szül: Páskuj Rosalia, 
sógora Csiky Emánuel és gyormekei, ugy számos 
rokonai nevében is szomórodott szívvel tudatja, hogy 
a szeretett nő, illetve nevelő anya, meny, testvér, 
sógornő, nagynéne és rokon Kaczkoi Hary Gézáné 
szül. Páskuj Gizella úrnőnek 1897. évi deczember 
hó 9-én, életének 32-ik és boldog házasságának 13-ik 
évében hosszas szenvedés után történt gyászos el-
hunytát. A megboldogult drága halott földi  marad-
ványai f.  évi deczember hó II-én, d. e. 10 órakor 
fognak  a VI, ker. Andrássy-ut 26. számú gyászház-
ban a róm. kath. egyház szertartásai szerint be-
szenteltetni ÓB a kerepesi temetőbe örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat pedig f. 
évi deczember hó 15-én reggel 9 órakor fog  a 
terézvárosi plébánia templomba az egek Urának be-
inutattatni. Áldás és béke lengjen porai fölött  I 

Kovács Sándor mint a cs.-somlyói gymnasium 
1-sö osztályának egyik jeles tanulója tornászati időn 
kívül vagyis leczke óra közötti rövid idei szünet 
alatt tornászott a a nyújtóról vigyázatlanságból oly 
szerencsétlenül esett a fejére,  hogy pár napi szén 
védés után Cs.-Borzsován a szülői háznál elhalt. 

— Iskolai Ünnepség a „tiz szobor" felállí-
tása alkalmából 1897. deczember hó 11-én. Műsor 
1. Megnyitó beszédet tartott és a királyi leiratot fel 
olvasta Riszner Józsefné.  2. Uymnus, Erkel Ferencz-
től, énekelték a növendékek. 3. A tiz szobor, Kassai 
Lajostól ; felolvasta  Élthes Jakabné. 4. Honfidal 
Doppler Ferencztől, Csak gyönyörű nemzet Palotásy 
Jánostól, énekelték a növendékek. 5. A tizek szobra 
FejeS Istvántól, szavalta Balló Verónika. 6. Magyar 
király-hymnus, Erkel Ferencztől, énekelték a növen-
dékek. Jelen voltak: Mikó Bálint. Mihály Ferenez 
és Szabó Géza. 

— A sikamlós téli idő kellemetlenségeit 
sehol annyira nem lehet érezni, mint Csik-Szereda 
város között az ut azon részén, hol az állami ut 
vonul keresztül. Mindenütt az ut közepe magasra 
lévén feltöltve,  ez által oly nagy lejtő keletkezett 
az ut többi részéivel szemben, hogy ember, állat, 
szekér azon helyeken a legnagyobb veszedelemnek 
van kitéve. A legfeltűnőbb  azonban és gyors orvos-
lást igényel azon hely, hol a kőhid mellett egy kis 
mellék utcza torkollik be az állami útba. Itt ugyanis 
egyrészt az állami ut is keskeny, másrészt azonban 
a lejtő olyan nagy, hogy téli időben minden szekér 
és kocsi a aikamlás folytán  az uton keresztbe áll, 
a miből könnyen az a baj is következli «-tik, hogy 
miután ottan gyalogjárda nincsen, esetleg az ut 
gyalogjáró embert és gyereket leüti lábáról az ott 
sikuló szekér és szerencsétlenséget okoz. Nem tud-
juk, hogy a felelősséget  ki fogja  aztán az ilyen ka-
lamitásokért viselni, de mindenesetre felkérjük  ugy 
a város atyák, mint az építészeti hivatal főnökét, 
hogy valahogyan külön-külön, vagy együtt is segít-
senek m ég a nagyobb havazások beállta előtt az 
ut ezen miserabilis állapotán. 

— A helyreigazítás helyreigazítása. 
Tekts Szerkesztő ur I A „Csiki Lapok" folyó  hó 48-iki 
számában az a kaczagtató helyreigazítás jelent meg, 
hogy a csik-soinlyói fillérestélyen  jelen volt „vidéki 
előkelőségek" közül az én és leányom neve kima-
radt. Midőn az igen tisztelt helyreigazitónak a ki-
váló figyelemért  köszönetet mondok, egyúttal szíves 
viszonzásul értesítem, hogy valamint nem apreben-
dáltam egy cseppet is, hogy nevünk ama névsorból 
kimaradt, épen ugy sokkal szivesebben vettem volna, 
ha a helyreigazítás is elmarad. Csik-Szeredáu, 1897. 
deczember 10-én. T. Nagy I m r é n é. 

— TÍZ szobor . . . i r t a egy s z é k e l y . 
A kolozsvári könyvpiaezon nagyon gyakorlati hasznú 
kis röpirat jelent mog, a mely a mindenütt általá-
nos örömet keltett királyi kézirat tiz nagy alakjá-
nak életrajzát adja jó, népieB módorban. Hogy mily 
alkalomszerű e kis munka, mi sem bizonyítja inkább, 
minthogy már több száz példány kelt el belőle. Ki-
tűnően ajánljuk különösen tanítóknak, kik rende-
zendő örömiinnepélyükre nagy haszonnal tanulmá-
nyozhatják. Szerzője e praktikus müvecskének Szép-
laki János dr. a kolozsvári ker. akadémia hazafias 
és nagyműveltségű tanára, kinél is a munka kap-
ható. Bennünket osikiakot azért is érdekelhet a 
szerző, mivel e megye szülöttje, a kire büszkék 
lehetünk 

— A magyar á l lamvasutak csik-szeredai 

pályaudvarán — daczára a téli időnek — most is 
folynak  az épitkezések. Jelenleg folyamatba  van a 
mozdonyok elhelyezésére szolgáló mozdonyhál. Kö-
zelebbről pedig az indóháztól mintegy 10—12 méter 
távolban építettek jég- és éléskamráknak haszná-
landó fa-  és szalma alkotmányt, mely ott éktelen-
kedik nagy szalma fedelével,  noha a megyei épitési 
szabályrendelet 21. §-a tiltja nemcsak a fő,  — ha-
nem a melléképületeknél is — a szalmafedelek  al-
kalmazását. A városi tanácsnak van-e tudomása a 
magyar államvasutak építkezéseiről ? vagy talán 
azoknak szabad bármikép — és bárminő anyagból 
épitetni ? 

— Iskola fölavatás.  A marosvárhelyi ál-
mi fa-  és fémipari  szakiskola díszes uj épületét f. 
hó 20-án avatják föl  ünnepélyesen. A fölavatásra 
Marosvásárhelyre várják báró Dániel Ernő kereske-
delemügyi minisztert és Vörös László államtitkárt, 
kik nagyobb számú kísérettel az ünnepély napjának 
reggelén érkeznek. A magas vendégek fogadtatására 
marosvásárhelyiek nagyban készülnek. A minisster 
meglátogatja a székelyföldi  iparmuzeumot és a ezu-
korgyárt is. 

— Tüzlárma. Folyó hó 10-én este 8 óra-
kor a nagy utczabeli lakók egyrésze összefutott, 
mert az elemi iskola melletti telkek végén nagy 
láng csapott fel,  mely megvilágította az egész ut-
czát, azonban a megijedt lakósság csakhamar meg-
győződött arról, hogy — szerencsére — csak disznó-
perzselés vau a réten. A városi rendőrkapitány ur 
figyelmét  felhivjuk,  hogy polgártársainkat jövőre az 
ily szokatlan esti kivilágításoktól teendő intézkedé-
seivel visszatartani szíveskedjék. 

— A csiksomlyói jótékony nőegyesü-
le tnek folyó  hó 27-én Bogády Gynláné által ren-
dezett fillérestély  tiszta jövedelme 29 frt  53 kr. 
Felül fizettek  : Pap Domokosné 70 kr, Dr. N. 20 kr, 
Sulyok Gézáné 40 kr, Nagy Imréné 30 kr, Lárenoz 
Albertné 20 kr, Mihalovich Viktorné 30 kr, Kasaay 
Lajos 40 kr, Gombos József  10 kr, Sándor Árpád 
90 kr, Lázár Miklós 90 kr, Tima Dénes 40 kr, 
Weér György 1 frt  80 kr, PauBzné Miko Ilona 9 
frt,  Szabó Géza 80 kr, Mayer Lipót 90 kr, Jakab 
Antal 10 kr. Endes Ida 80 kr. Bálán Ábrahám 10 
kr, Simó Ignáczné 40 kr. összesen 13 frt  50 kr. 
Fogadják a szives felülfizetők  egyenkint a nőegye-
sület hálás köszönetét. 

— Iskolai ünnepély. A hazaszeretetnek 
ott kell már a bölcsőnk telett lebegnié 1 A magyar 
nevelésnek pedig mindenkor egyik legszentebb czélja: 
a hazaszeretet erösbitése. Nemzetünknek sok dicső-
séggel és sok gyászszal lefolyt  ezeréves múltja meg-
tanított arra, hogy csakis a lángoló honszerelem tart-
hatja fenn  a magyar hazát. Uikor e fenséges  ér-
zelem hevítette a hon fiainak  kebelét, akkor a nem-
zet nagy és erős volt hatalomban. Ezen érzelemnek 
ápolása, folytonos  erősítése már a zsenge kor-
ban kezdődik s e tekintetben nagy feladat  há-
rul az iskolákra. Erre hathatós tényezőknek 
mutatkoztak az iskolai ünnepélyek, melyek a 
fogékony  fiatal  lélekben még a késő öregségben is 
visszacsengő kedves emlékeket és érzelmeket örökí-
tenek meg. ő Felségének, a nemzet áldott jó szívű 
Atyjának, azon királyi kegye, melylyel nemzeti tör-
ténelmünk 10 kiváló alakjának a művészet reme-
keivel leendő örökítését határozta el, oly nevezetes 
esemény, mely csakugyan méltó a megünneplésre s 
ritka szép alkalom iskolai ünnepre. Fel is csendült 
az öröm és hála hangja a magyar iskolákban az 
ország egyik szélétől a másikig. A gyergyó-szent-
miklósi polgári fiúiskolában  deczember hó 7-én 
folyt  le ezen ünnep szép keretben és lelkesítő tar-
talommal. Délelőtt 10 órakor flnnepélyes  istentisz-
telet volt, mely után a növendékek és a vendégek, 
főként  az iskolaszék tagjai, a feldíszített  rajzte-
remben gyűltek össze s az Ünnepély ezen részének 
programmja a következő volt: 1. Hymnns, éne-
kelték a tanulók. 2. A király és a tiz szobor; 
felolvasás,  tartotta dr. Sántha Albert. E felolva-
sásnak érdekes, szép és tanulságos voltát ki kell 
emelnünk. A felolvasó  bevezette a növendékeket 
a történelem Pantheonjába s a 10 alakot világosan, 
vonzóan ecsetelte. 3. Eirályhimnns, szavalta Makkai 
Endre IV. osz. tanuló. A tizek szobra. Fejes J . 
Szavalta Cseresnyés Andor IV. oszt. tannló. 6. 
Szózat, énekelték a tannlók. 6. Hnnyady János, 
szavalta Schmied János III. oszt. tanoló. 7. Üdv 
a királynak. Sassi Nagy L., szavalta Pál Gyula 
III. oszt. tanuló. 8. Induló. Énekelték a tanulók 
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— Iskolából és életből. E czimen Máthé i A „Magyarország" mindenkire lehetővé teszi ezt a ko-
rai és megbízható értesülest. Ez biztositotta Magyaror-

József  marosvárhelyi községi tanító és iparkamarai 
kisegítő tisztviselő, pedagógiai értekezéseit, a társa-
dalmi és közgadasági életből irt czikkeit s nyilvá-
nos felolvasásait  összegyűjtve sajtó alá rendezte s 
arra előfizetési  felhívást  bocsátott ki. A 12 nyoma-
tott ivre terjedő munka Wlassics Gyula vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek van ajánlva a hozzá 
előszót Csulak Lajos jó nevű székely iró irt. Ara 
1 frt.  A tiszta jövedelem 20°/o-át a szerző jótékony 
czélra szánta. Az előttünk fekvő  felhívásból  ítélve 
a mü gazdag tartalommal fog  megjelenni. Az iró 
tanító különben Marosvásárhely társadalmi életében 
is pár év óta jelentékeny szerepet visz s éppen iro-
dalmi képességének tulajdonitható, bogy a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara, tanítói állá-
sának megtartása mellett kisegítő tisztviselőül alkal-
mazta. Előfizetések  1898. évi január hó 15-ig a 
„Csiki Lapok* kiadóhivatalához küldendők. 

— Hulla az erdőben. Oyergyó-Szt Mik-
lós határán a „Vereskőfeje"  nevű hegységhez vivő 
erdei nton f.  hó 6-án egy békási ismeretlen oláh 
ember bnllája Utáltatott, melyet mielőtt a vizsgá-
lat megejthető lett volna — valószínű a halott 
hozzátartozói Békásba szállítottak s igy a halálozás 
okát eddig még nem deríthették ki. 

A kóborló asszony vége. Gyergyó Reme-
tén Nagy György Lajosnét, ki kóbor és részeges 
életet folytatott,  a mnlt héten egy pajtában fel-
akasztva találták. A vizsgálat öngyilkosságot de-
rített ki. 

— A Budapesti Napló karácsonya. Élénken em-
lékszik ineg n megyar közönség anuuk a tizennyolc/, ma-
gyar újságírónak az esetére, akik, hogy függetlenítsék 
magukat minden politikai befolyás  és minden vállalkozó 
tőke nyűge alól, megalapították maguk erejéből, mindeu 
vállalat mellőzésével a szerkesztőség saját tulajdona 
gyanánt a Budapesti Napló-t. A lelkes kis csapat most 
alig másfél  év leforgása  után, szabadelvű magyar közön-
ségnek legkedveltebb ujsá^ szolgáltatóba lett. Magával 
hozván fényes  és jóhirü iroi neveket, bamulatos szorga-
lommal és kitartással gyűjtvén mindennap össze mind 
azt, e szerkesztőség, e lap szabadelvű és feltétlenül 
minden irányban független  politikájának, nemzeti érzü-
letének és magas izlesének minden huszonnégy órában 
ismétlődő bizonyságát adja: — a Budapesti Napló uiu 
már nem csak keletkezésének történetében uj és eredet 
de a közönség szimpátiájának gyors felköltésében  is, 
eddig nem látott példát mutat. £s minden szám urru 
vall, hogy a Budapesti Napló alapitói megérdemlik ezt 
a támogotást. A Budapesti Naplónak friss  és megbíz-
ható értesülései, komoly, tartalmas politikai czikkei, 
a melynk nyomatékossá teszik u fiatal,  de politikai súlyra 
máris döntő jelentőségű újság véleményét, tárezurovu-
tának magas irodalmi szinvonala, gazdag informativ 
anyaga, kitűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, 
eleven rovatai s mindenrendü közleményeinek változatos-
sága és folyton  gyarapodó bősége: napról-napra ékes-
szólóan tanúskodik arról, hogy a Budapest i Napló fénye-
sen megfelelt  a legvérmesebb várakozásnak is. a mely 
megjelenését megelőzte. 

A Budapesti Napfó  szerkesztősége ugy ukarja meg-
hálálni hatalmas közönsége táinogutását, hogy kará-
csonyra kivétel nélkül minden előfizetőjének,  az ujonan 
belépőknek is olyan albumot lielyez az asztalára, u inelv 
valóságos irodalmi kincs, a világ legnagyobb hóinak 
találkozó helye. Az album minden egyes czikke egy-egy 
irodalmi remek, közvetlenül a Budapesti Nupló számáru 
készült és nagy belső értékénél fogva  esztendőkön át lesz 
öröme, disze minden család nsztulának. 

A Budapesti Napló szerkesztősége, a mely csakis 
addigi munkásságáru, hírlapírói sikereire hivatkozva és 
a közönség szimpátiáira uppellálvu fogott  hozzá bátor 
vállalkozásához, nem csulódott önbizalmában és nem 
csalódott a közönségben, a racly nagy szeretettel karolta 
fel  ügyét az első percztől fogva,  ^s liogy a közöns ég 
se csalódjék benne, arra vállvetve, szakadatlan buzgó-
sággal és lelkesedéssel törekszik. 

A Budapesti Napló, a mely senkié másé, csak a 
szerkesztőségé és a közönségé, H mely semmi féle  ide-
gen tőke szolgálatában nem áll és csak u maga mun-
kálkodó embereinek, meg u magyar közönségnek, a ma-
gyar hazának, a magyar nemzeti ügynek és a magyar 
Szabadelvüségnek az érdekeit szolgálja: ebben a független-
ségében semmihez sein hasonlithutó hatalmas erőforrása 
van. Olvasóink figyelmét  újból is felhívjuk  a Budapesti 
Napló-ra és ismételve a legmelegebben ajánJjuk ez újságot. 

— A „Magyarország" politikai nupilap ez idő 
szerint a legjobban szerkesztett lup az országban. Leg-
e ső rangú iróink és publiczistáink ma kétségtelenül a 
Magyarországba írnak. Első sorban Burtha Miklós, az 
országnak ma legragyogóbb tollú publiczistája, továbbá 
Pázmándi Dénes, Hock János, magu a főszerkesztő  Holló 
Lajos, Hentaller Lajos, Inczédy László stb. napról napru 
a legélénkebbé és legelevenebbé teszik a magyar olva-
sóközönségnek ezt a kiválóan kedvelt lapját. A Magyar-
ország-ban jelennek meg azonkívül Móra Istvánnuk 
országszerte feltűnést  keltő tárczái. Ugy, hogy a ki ele-
ven, jól értesült és igazáu elsőrangú hírlapot, akar ol-
vasni, az bátrun a Magyurországhoz fordulhat.  A Ma-
gyarország-ot nem csak a nemes, előkelő hangja, egye-
nes, nemzeti iránya és minden tekintetben hozzáférhe-
tetlensége teszi a olvasó közönség előtt becsessé, hanem 
az is, hogy a család minden tagjának nyujt kellemes 
szórakozást. Tárczái, regényei, eleven hirei, párizsi di-
vatlevelci stb. a legkedvesebb olvasmányt képezik. A 
Magyarszág az éjelli postával küldetik szét, ugy hogy 
reggel már az ország legtávolabbi részeiben is ott van. 
Mily előny ez u hivatalnoknak, földbirtoksnak,  kereske-
dőnek, iparosnak és minden intelligens embernek, hogy 
más lapokat megelőzőleg olvashatja már reggel mind-
azt, a mi az országban es külföldön  történik. Az ország-
gyűlést, a hivatalos közléseket, a bel- és külföldi  tőzs-
dei zárlatokat, szóval mindazt, a mi nemcsak érdekes, 
de aa illetőnek állására és üzletére nézve is nagy be-
folyással  van. Tudjuk, hogy mily előnyösen használják 
fel  egyesek, ha valaki egynappal, vagy* félnappal  el van 
maradva az eseményektől. A ki ma egy fontos  hirt előbb 
tud meg, az mérhetetlen előnyben van a többiek fölött. 

szág részére azt az óriási elterjedést, a minek ma örvend 
A „M«gyaroészág"-ra legczélszerübb postautalvá-

nyon előfizetni  akár egy hóra, (1 frt  20 kr.) akár egy 
negyedre. (8 frt  50 kr.) Czim: Magyarország kiadóhiva-
tala Budujiest, Sándor u. 2. A félévi  előfizetési  dij 7 frt, 
az egész evi 14 frt. 

— Egy fiatal  kereskedő segéd 1898 
január l-sőtöl vas-,fűszer-üzletbe  felvétetik  Hová? 
Megmondja a kiadóhivatal. 

— Teljes üzletfelosztás  miatt ritka 
alkalom nyílik é k s z e r e k , a ran 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 Bndapesten Kossutb-Lajos utcza 17 sz. 
alatt fennálló  6 e n e d ek Gábor és T e s t v é r e 
ékszerész- ég Arás czégnél. A legizlésesebben és 
legdivatosnbban készült ékszerekből, ezüstárukból, 
mint 13 próbás ezüst evőeszközök, gyertyatartók, 
girandolok, tálak, kávés- és teái- készletek, valódi 
svájc/.í órákból felhalmozott  áruk b á m u l a t o s 
o l c s ó n irott jótállás mellett vásárollhatók most 
ezen elsőrangú czégnél. 3 — 5 

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- é« LAPTÜLAJDOWOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Ö Z Ö N S É G K Ö R É B Ő L . * ) 
B U C 8 u. 

Szépvizi jó barátaim és ismerőseimtől, kiktől 
személyesen elbúcsúzni időm nem engedte, bocsás 
sák meg, hogy ily uton vagyok kénytelen tőlük 
búcsúzni. Fogadják saját és családom szívből jövő 
köszönetét azon rokonszenves fogadtatásért,  mely-
ben minket mindig részesiltettek. 

Csik-Szereda, 1897. évi deczemher hó Il-éu. 
Fuszl  Ernő, 

máv. főellenőr  és családja. 

Mielőtt Cslkvármegyét végleg elhagyjuk, szíves 
kötelességünknek tartjuk ismerőseinknek, valamint 
mindazoknak, kikkel üzleti összeköttetésben állot-
tunk, irántunk tanúsított jóakaratért köszönetünket 
kifejezni  és ez nton Csikvármegye közönségétől 
búcsúzva, kérjük bennüuket továbbra is jó emléke-
zetükben tartani. 

Székely  vasutak 
(Csik-Szereda-Gyimes  határszéli  vonal) 

építési  fővállalata. 
Vidor. 

M Y I L T T É K.*) 
Nyilatkozat 

Alulírott ezennel kinyilvánítom, hogy. az ifj. 
D e á k G y ö r g y ellen szóval elkövetett becsület-
sértésért, mint minden ok és alapnélkülit vissza-
vonom s midőn ezt elismerem, tőle ezennel nyil-
vánosan is bocsánatot kérek s bíróság előtti meg-
egyezésünknél fogva  ezt ezután is közzé teszem. 

Csik-Szépvizen, 1897. deczember 10-én. 
Tőke  József. 

*) Az e rovat alatt megjelentekért csak a sajtóhatósig 
irányában vállal felelősséget  a uerk. 

*) E rovat 
nem v&llal a 

alatt megjelentekért semmi felelősséget 
Szem. 

V I L L A M O S 
világítás, távbeszélés és távirda-
berendezésekre, valamint e szakmába 
vágó egyéb munkálatok és javításokra hely-
ben és vidéken ajánlkozik tisztelettel alulirt. 

Költségvetésekkel, valamint bővebb fel-
világosításokkal ingyen szolgálok. 

Itteni tartózkodásom 1898. január 
31-ig tart. 
2-3 Herczka Gyula. 

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

Értekezhetni Cziffra  Ferencz 
és Fiai czégnél Gy.-Szentmiklóson. 
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Vákár F ivérek borkereskedése 
Gyergyó-Szent-Miklóson. 

a nagyérdemű közönség szives 
az általános jó hirnévnek örvendő 

tudomására Van s/erencsénk 
hozni, miszerint sikerült 

Nagys. özv. Pálffy  Ferenczné úrnő 
Kűköllőmentén Vámos-Udvarhelyi pinczéjéből több fajta 
borokat megvásárolni. 

Ennél fogva  tehát azon szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
daczára az előre látható silány bortermésnek képesek vagyunk jó asztali 
borokat 56 liter vételnél 26 krtól 30 krig, jó pecsenye 
borokat 35 krtól 40 krig, továbbá igen finom  faj  borokat 
50 krtól 80 krig árusíthatni. — Kevesebb vételnél azonban lite-
renként 6 krral drágább 1 liter jó asztali bor üvegestől 44 kr, 
pecsenyebor 50 kr. Üres üvegek 8 krba vissza vétetnek. 

Szives megrendeléseket a legnagyobb készséggel eszközölve 
maradunk, kiváló tisztelettel 

9-9 Vákár Fivérek. 
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Védjegy. 1 0 - 1 2 

feRENCZ-  pálinka 
(Sósborszesz) T 7 

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

Azonkivül kapható: 
Csik-SBeredában: GOzsy Árpád gyógytárában és Vagy Gyula kereskedésében. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 

Gergely János és Máthé János kereskedőknél 
Sí.-KeresBturon: Jaeger J. gyógytárában éa Lengyel László kereskedését eo, 

valamint közvetlen 

VérteS Lsjos Sas-gyógytárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 
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A csiki vasutépítkezési is élelmezési részvénytár-
ság felszámolás  alatt folyó  1897. deei. 19-én d. e. 

9 órakor 

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

melyre a részvényesek ezennel meghivatnak. 
A közgyűlés t á rgya i : 

1. Felszámoló bizottság jelentése. 
9. 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. 

Csiki vasntépitkeiési és élelmezési 
részvénytársaság felszámoló  bizottsága. 

Patkányvész. 
Patkányok és egerek kipusztítására 

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

T t L O l l F r l g - y e e 
gyógyszertárában 

3—10 C s i k - S z é p v i z e n . 

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

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confidentia"  czimen: 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Bndapest V., Fürdő-ntcza 4. 

3—5 szám intézendők. 

a képes könyvek, diszkönyvek, díszes ajándéktár-
gyak és mindenféle  naptárak Györgyjakab Márton 

könyvkereskedésébe Csik-Szereda. 

Elsőrangú hazai gyártmány. 

P o n t o s c z i m : 1 E L S Ó M A G Y A R 

RÉSZVÉNYTÁRSULAT 

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 szükséges 

Ö S S Z Q 

gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó 
kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni. 

r é s z l e t e s ár#feg:37-zélslcel 
és szakszerű felvilágosítással  díjmentesen szolgálunk. 

M 

M 
W 

OOOOOOOOOf  Szecskavágók Morzsolok. 

r j w á g i r ó k l a p j a ! Ú j s á g í r ó k l a p j a i 

B U D A P E S T I ^ T F L Ó 
A magyar sajtóban páratlan az a siker, a melyet a 

BUDAPESTI NAPLÓ 
aratott és az egész világ sa j tó jában példa nélkül való, hogy egy szerkesztőség maga alapitot t volna és adna ki politi-
kai napilapot . 

BUDAPESTI NAPLÓ 
a szerkesztőség tulajdona, nem adta magát semmiféle  vállalkozás rendelkező hatalma alá Független tehát és szókimondó felfelé  is, le-
felé  is minden irányban. Az igazi szabadelvüségnek sok diadala fűződik  már a BUDAPESTI NAPLÓ pályájához és a reakezionárins 
törekvések kndarczai megannyian a BUDAPESTI NAPLÓ egy-egy sikerét jelentik. 

A Budapesti Napló karácsonyi albuma, 
a melyet a szerkesztőség karácsony napjára kivétel nélkül a lap minden előfizetőjének,  az újonnan belépők-
nek is megküld, olyan irodalmi remek, a mely az ország határán is messze túlmenő feltűnésre  tart számot. 

A huszadik század asszonya. 
Ez a kérdés, a melyről a világirodalom legragyogóbb nevű irói nyilatkoznak a Budapesti Napló albumában, közvetlenül a Budapesti 

Napló közönsége számára készült czikkben. 

IVÁN, ifjabb  Ábrányi Kornél nagyszabású remek költői elbeszélése 
követi ezt a remek czikksorozatot. 

A Budapesti Napló irásban és képben az album befejező  része. 
A Bndapesti Napló főszerkesztője:  A Budapesti Napló felelős  szerkesztője : 

V É S Z I J Ó Z S E F . B R A U N S Í K D O B . 
A Budapesti Napló belső dolgozótársai: 

Ábrányi Emil Fái Béla Dr. Kovács Jenő Molnár Ferencz 
Ifj.  Ábrányi Kornél Gergely István Lyka Károly Pékár Gyula 
Clair Vilmos Holló Márton Márkus József  Dr. Soltész Adolf 
Cerri Gyula Horváth Elemér Merkl Adolf  Sváb Tivadar 
Erős Gyula Janovioa Pál Dr. Márton Miksa Tháry Zoltán 

A szerkesztőséghez csatlakozik a külső munkatársak, czikkirók és tárczairók díszes sora. 
A B U D A P E S T I NAPIZÓ 

rovatai gazdagok,  értesülései  kitűnőek.  Az egész újság friss,  eleven, temperamentumos  és minden rovatában az Ízlést,  az előkelő-
séget és a megbízhatóságot  ismeri legfőbb  törvényének. 

Előfizetés:  egész évre 14 frt,  félévre  7 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr. 1 hóra 1 frt  20 kr. 
Mutatványszámokat egy hétig ingyen küld a kiadóhivatal. 
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Olvassa mindenki az ujságirók lapját: 
u d a p e s t i I T a p I ó t ! 



Deczember 15. C S I K I L A 1' O K 50. szám. 

Sz. 12167—1897. 
I. ai. 

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

inártun székhelyiyel, egy jáiásorvosi állás áthelye-
zés folytán  megüresedvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen évi öt-
százötvenöt (555) frt  fizetéssel,  egyszázötven (150) 
frt  utazási átalánynyal, a vármegye törvényható-
sága által adott hatvanöt (65) frt  40 kr segély 
összeggel és nyngdiira való jogosultsággal egybe-
kötött állást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I. t.-ez. 9. §-ában és belügyminiszter urnák 1893. 
évi szeptember 30-án 80099. szám alatt kelt kör-
rendeletében irt minősítését ignzoló okmányokkal 
felszerelt  kérvényeiket, a vármegye alispánjához 
czimzetten legkésőbb folyó  évi deczember hó 
31-ig nyújtsák be. 

Csik-Szeredán, 1897. évi november hó 29. 
Becze Antal, 

3 3 alispán. 

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 megengedbetöség felett  Éltes Zsigmond kir. ítélő 
táblabíró által tartandó tárgyalásra határnapul 
1898. évi j anuár hó 17. napjának reggeli 
8 Órája 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 bogy a meg nem jelent felek  ugy tekin-
tetnek, mint a kik a tagosításba bele egyeznek. 

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

Wettenstein Mór, Gyárfás  László, 
elnök. jegyző. 

Szám 2268-1897. 
ki. 

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

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

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

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

rezés napján a kikiáltási összeg 10°/o-át bánat-
pénzül letenni, mely bánatpénz a város pénztárába 
helyeztetvén el, vállalkozónak utolsó részletfizeté-
sébe fog  betudatni. 

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 hivatalom 
órák alatt délelőtt 9-től 12-ig, déluián 2-től 5-ig 
a város tanácsházánál a polgármesteri irodában 
betekinthetik s magoknak bővebb felvilágosítást  is 
szerezhetnek. 

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

2—2 polgármester. 

Hirdetmény. 

Pályázati hirdetmény. 
A „Gyergyói első mezőgazdasági előleg-egy-

let" a rendszeresített pénztárnoki állásra 600 frt 
évi fizetés  mellett pályázatot hirdet. A megválasz-
tott tisztviselő csak egy próba év eltelte ntán Jesz 
az alapszabályok értelmében véglegesítve. 

A pályázóktól megkívántatik, hogy a kettős 
könyvvitelben való gyakorlati jártasságokat iga-
zolják. Erkölcsi és egyéb bizonyitványokkal felsze-
relt pályázatok 1897. deczember 28-án délig 
nyújtandók az igazgatósághoz be; a megválasztott 
állását már 1898. január 1-én köteles elfoglalni. 

Oyergyó-Ditróban, 1897. deczember 5-én. 
Az igazgatóság. 

Csik-Nagyboldogasszony egyházközség: tanácsa 
közhírré teszi, hogy a templom tulajdonát képező 
„Tarkő" havas kaszáló része az 1898. évre nyil-
vános árverezésen — s legtöbbet Ígérőnek — 
folyó  1897. évi deczember hó 27-ik nap-
ján délután 2 órakor nevezett egyházközség 
tanácskozási helyiségében haszonbérbe fog  adatni ; 
miről érdekeltek azon figyelmeztetéssel  értesíttet-
nek, hogy a kikiáltási ár 10°/o-a az árverezés előtt 
elnök kezéhez leteendő és a haszonbéri összeg ár-
verezés végén feltartó  által 10",o-ra kiegészítendő. 

Csik-Karczfalván,  1897. deczeiiibfr  Il-én. 
Rancz János, Mihály Is tván, 

plébános. 1 '2 gondnok. 

Pályázat segélyre. 
A gyergyó-szentmiklósi örm. szert., egyház-

tanács kezelése alatt levíi S z e k u l a J a k a b 
féle  ösztöndij-alapitványnak kamataiból fenmaradt 
90 (kilenczven) frtra  pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak elsü torban alapitványozó vér-
rokonai, továbbá gyergyói születésű örm. kath. 
vallású szegény sorsú tanulók, kik az eleini iskola 
negyedik osztályát jó sikerrel bevégezték. 

Kellőkép felszerelt  kérések a% örm. szert, 
egyháztanácsboz cziniezve folyó  hó 24-ig hoz-
zám beküldendők. 

Alapitványozó szegény rokonai  is éven-
kint  kapható  10—10 frt  segély  végett  fenti 
határidőig  nálam jelentkezzenek. 

Gyergyó-Szentmiklósou, 1897. deczember 10. 
Görög Joachim, 
örm. szert, plébános. 

Van szerencsénk a nagyérdemil közönségnek szives tudomására hozni, 
hogy a postaépületnek utczára nyíló raktárunk helyiségéhen mindennemű 

! 3 s : S L X S L C S 0 3 n L 3 7 - i S L j á u a n L d - é l s o l r : , 

díszműáruk, gyermekjáték, babák, fadíszek,  czukorkák, déli 
gyümölcsök ÓS feldíszített  karácsonyfák  minden nagyságban 
legjutányosabb árban kaphatók, melyekre a n. é. közönség becses 
figyelmét  íelhivni bátorkodik 

JAKAB és TÁRSA. 

Heglepő szép ajándék-tárgyak nagy választékban. 

V Á K Á R - F I V É R E K 
fűszer, csemege és díszműáru üzletébe Gy.-Szentmiklóson 
karácsonyra nagy választékú igen díszes újdonságok érkeztek, melynek meg-
tekintése a t. közönség figyelmébe  ajánltatik. Az üzlet mellékhelyiségében 

nagy karácsonyi játékáru kiállítás 
k ü l ö n e c z é l r a r e n d e z t e t e t t b e ; azonkívül mindennemű fűszer, 
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. 2—3 

Nagyobb mennyiségű takar-
mány eladó Fodor Antal birtokán 
Csik-Somlyón. 1 - 2 

mst 

A „The Gresham" 
a n g o l é l e t b i z t o s í t ó t á b h a i í g 

Xjon .d .o ia . ' baA 
(alapittatott: 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-kölcsönnel 
van terhelve, hogy 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 díj csak a még hátrálókos időtartam alapján számíttatik. 

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

Részletes fölvilágositásokkal  szolgál: 
a „ T h e G r e s h a m ^ a n g o l é l e t b i z t « n i t 6 t á r i i a t A g 
Jelzálog-kölcsön osztályának erdélyrészi vezérképviselője 

Szepessy Lajos, 
Kolozsvárit, Trenosén-tér L aa., (saját ház.) 11 12 

Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvuyomdájáhan 1897. 




