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Az oláhországi csángók iskoláztatása. 
Sokat hallottaui emlegetni Oláhországot, 

jó és rosz oldaláról egyformán.  Hallottam 
dicsérni szép fekvését,  rendezett és ujabb 
időben gondozott városait s a kíváncsiság 
levitt oda egy pár napra. Minden dicséret 
azonban talán még sem indíthatott volna 
útnak, hacsak nem tudom vala, hogy csángó 
testvéreinkből igen sokan vannak letelepedve 
B a c a u megyének egyes részében. Bejártam 
két megyét Moldovában s figyeltem  és kér-
dezősködtem a vallási és iskolai viszonyokról 
a katliolikutfokat  és magyarokat illetőleg. 

Szépen és jól, nagy ügyeséggel és ugy-
látszik elegáncziával berendezett iskolákat, 
láttam. Egynehányat megtekintettem belő-
lük. azonban nem tudom mit mondjak, hogy 
gazdagabb lettem-e egy tapasztalattal, vagy 
szomorú tapasztalatot szereztem. 

Talán mind a kettőt elmondhatom, de 
mint magyar katholikus inkább az utóbbit 
Megmondom miért! 

Azt mondottam előbb, hogy szép isko-
láik vannak; ezt most is mondom. De szo-
morú bennök az, hogy a szegény csángó, 
tehát magyar gyermek egy szót magyarul 
nem hall az iskolában. Nem csak, hogy nem 
hall magyarul, de még hozzá kivétel nélkül 
gör keleti tanulók vezetésére vannak bizva 
a szegény vérrokonaink olyan községekben, 
k hol 2 3 — 4 sőt még talán ötezer csángó 
lakik, mind tiszta k a t h o l i k u s és hozzá 
m a g y a r . Nem tudom mi az oláhországi 
törvény a népoktatást illetőleg, egyet azon-
ban tudok, azt hogy ha nálunk Magyaror-
szágon az oláh községekben magyar tanítót 
alkalmaznának és katholikust, akkor bizo-
nyára feljajdulnának  oláhországi testvére-
ink. Mindjárt barbárok volnánk, mindjárt 
u n g u r l i U n c z f u t  volna a nevünk. Én 
nem gyűlölöm oláh testvéreinket, de ezeket 
biztos tudomással mondhatom, hogy mind-
járt igy tennének. 

Ép azért fölteszem  azt is, hogy talán 
azért nincs magyar tanitó alkalmazva a ma-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJT 

Székely fiuk  utazása. 
Irta : László Gyula. 

Három momentumból áll: az indulásból, az 
utazásból és a megérkezésből. Megelőzi mindezt a 
készülődés, a mely nem kevésbbé érdekes. A gon-
dos anya a sorozás után mindjárt hozzákezd fia 
gnnyájának reperálásához. Varrogatja a fehérneműt 
s azonközben sflrfln  hullat könnyeket a fehér  vá-
szonra. Az apa szive is elfacsarodik  olykor, de azt 
nem látják. Csak az istállóban csöndesen kérődző 
Csákó és Rendes tudnának tanúságot tenni róla. 

— Osztán ha megérkezel Magyarországba írj 
levelet, mondogatják a három bét alatt, mig aké 
szülődés tart. 

— És jól viseld magad, csókolj kezet a gaz-
dádnak. 

Különben az „állami kezelésbe" fölvett  fiúnak 
jó dolga van ez idő alatt. Megkímélik a munkától, 
ugy is eleget fogják  odakünn az idegenben dolgoz-
tatni. Jól is tartják, mert kitudja kap-e ott enni 
eleget ? Ki tudja no ? 

A rokonok és a szomszédok t>em fukarkodnak 
a tanácsadásban s még a tisztelendő ur s a tanitó 
ur is jóindulattal viseltetnek a kiválasztott fiu  iránt. 
Megdicsérik jó szándékát. 

Az indulás előestéjén még siratőt tartanak. 
A gyermek elbúcsúzik jó ismerőseitől pajtásainak 
is kezet ad. 

— Isten áldjon meg, ingem nem láttok a két 
kedden, rebegi elfogódottan. 

Éjszaka indulnak, ki gyalog, ki szekéren. Alig 
virrad már ott vannak a megyeháza előtt. Ott ki-

gyar községekben, mert ninci arra képe-
sített egyén Oláhországban. Legyen ugy 
ámbár ezt csak legjobb hiszemmel mondhatni 
azon tapasztalatból kiindulva, hogy ha ide-
gen ember más országból le akar telepedni 
ott és haladni is kiván, annak gör. keleti-
nek kell lennie. Ha Magyarországon tennők 
ezl, mi lenne akkor?! De nem; mi magya-
rok tűrünk mint a birka; befogadunk  bárkit 
s megengedjük neki, hogy terjeszkedjék ké-
nye kedve szerint s k a t h o l i k u s or -
s z á g létünkre szabadságot adunk bárkinek 
csak a magyarnak nem. Az oláhnak fáj  a 
lelke az ő vérei után s mellettük áll min-
dig szóval s ha kell tettel, de a magyar 
nem törődik az ő vérével, a kivándorlásra 
kényszeritett. szegény csángóval; a magyar 
elfeledi  a magyart. 

A szegény csángó igyekszik nemzetisé-
gét fen  tartani a legnagyobb nélkülözések kö-
zött is, és mi magyar testvérei nem sokat 
törődünk vele. Elrejtőzik a K á r p á t o k 
hegylánczolatának aljába, csak hogy el ne 
oláhosodjék teljesen, és a majdnem termé-
ketlen földet  beveti, műveli, mert szereti Is-
tenét, és szereti faját.  Annyira szereti, hogy 
saját házában, saját körében sohasem beszél 
más kép csak magyarul. És igy esik meg, 
hogy a kis 6 —7 éves csángó midőn isko-
lába megy nem tud oláhul, de mert édes 
anyanyelvét nem szabad tanulnia, egy-két 
év múlva tud oláhul már iro/atni és olvas-
gatni, de magyarul nem tanul meg soha; s 
ha felnő  és szülőitől vagy nagy szülőitől 
megtanul egy-két magyar egyházi vagy más 
énekét, az ugy hangzik szájából mintha ki-
nai nyelven énekelne, mert soha magyarban 
nem olvashatta a szegény. Tekintve azt, hogy 
nálunk az oláh tarthat saját iskolájában oláh 
tanítást, nekünk is arra kellene törekednünk, 
hogy katholikus magyar véreink Romániában 
szintén ebben a szerencsében részesüljenek. 

Vagy talán az az oka,hogy nincs a kat-
holikus magyaroknak kath. képezdéjök ? Az 
is elég baj, hogy nincs! Nálunk van oláh 
gymnasium és oláh tanitó-képző s nekünk 

kapják a vasúti jegyeket és ntiköltségeket s azzal 
neki a vasúti állomásnak. A gyermekek nagy cso-
magokat, többnyire átalvetöket, a módosabbak kof-
ferokat  czipelnek magukkal. Benne a gúnya, a fe-
hérnemű és egy-két hétre való elemózsia. Föltarisz-
nyálják őket, nehogy az útban megéhezzenek. 
Egyik-másik szülő pálinkával is megkinálgatja. Óh 
mert ezt most meg lehet engedni nekik, legalább 
ennyi jóban részesüljenek. Ki tudja, hogy lesz 
ezután ? 

S a gyermekeknek jó kedvük van, mint a bá-
ránykák szanaszét ugrándoznak. Nem lehet őket 
rendben tartani, pedjg a szülőknek még sok mon-
dani valójuk volna. Összevissza kiabálják őket: 

— Iguáczka, Péterke, jösztesze no édes fiam. 
Egy-egy jámborabb fiu  félrehúzódva  észrevétlenül 
pusmog az anyjával. Az életrevalóbbak versenyt 
szaladgálnak a kocsikat tologató gőzmasinával, 
melynek bámulásával nem tudnak betelni. A pá-
lyaőr alig tudja visszaterelgetni. Az állomás főnök 
azzal vet véget ennek, hogy jóval az indulás előtt 
a részükre rezervált külön kocsikba szállíttatja fel 
őket. Óriási zsivaj között történik ez meg. A szü-
lök kétségbeesve kapkodnak gyermekeik után, hogy 
még egyszer megölelgessék, megcsókolgassák, de 
azoknak nagyobb gondjuk a felszállás,  mert né, 
lemaradnak hanem. Rohanva torlódnak a följárókhoz. 
Fülsiketítő zsivaj között szorongatják, taszigálják 
egymást, mig elhelyezkednek. Ott a kocsikban az-
tán a különböző vidékbeliak hamar összebarát-
koznak. 

— Szerusz testvér, hová mész? 
— Kassára. 
— No én es éppeg oda, maradjunk egymás 

mellett. 
— Ki menyen Budapestre ? hangzik tovább. 

is lehetne Oláhországban! Szóval mi nem 
bánjuk bármint legyenek magyar testvéreink 
az oláhföldön,  jó hogy az oláhok okosabbak 
és biztosítják magukat a magyar földön. 
Tudjuk s hisszük, hogy a saját tajál min-
denki védelmezni tartozik, de miért ţlegyen 
a magyar a leggyávább?! F. 

= Félremagyarázás. Lapunk 26-ik szá-
mában „Ditró haladása* czimü czikkünk Gyergyó-
Szentmiklóson ugy látszik némely félreértésre  és 
félremagyarázásokra  adott okot. Ennek bizonysága 
az alábbi czikk, melyet Simon Balázs úrtól a köz-
ség érdemes birájától vettünk. Hogy ama félreértés 
kitisztázására s a netáni kellemetlenkedések megelő-
zésére alkalmat nyujtsunk, közöljük a felszólalást 
egész terjedelmében azon kijelentés mellett, hogy 
auDak hangjával és czélzatával nem értünk egyet. 
A többit munkatársunkra bízzuk. 

Simon Balázs ur közleménye igy szól: 
A „Csiki Lapok" folyó  évi 26. számában „Ditró 

haladása" czimmel egy czikk jelent meg, mely ma-
gyar nemzeti szempontból Ditró község nagy becsét, 
valamint annak kulturális és közgazdasági haladá-
sát igeu élénk színekkel festi. 

Igaz és benső örömet érzünk valahányszor 
egy-egy község életrevalóságát, szellemi és anyagi 
gyarapodását olvashatjuk, u annál nagyobb ezen 
örömünk most, midőn Gyergyó-Ditró, e valóban nagy 
és gazdag székely község ily örvendetes haladásá-
ról értesülünk. Ám de ezen haladás a nélkül is el-
érhető, ba czikkiró ur Gyergyó-Szentmiklós közsé-
gét megkiméli s jellegére vonatkozólag gúnyos ha-
sonlatokat nem basznál. 

Hogy Gyergyó-Szentmiklós községéből város 
lesz, az meglehet, de hogy egy második Erssébet 
város lenne, az legalább is nem valószínű. Csikk 
író ur madaraiból a gyergyószentmiklósi fészekben 
még nem költöttek oly sokan s ezek nem oly ve-
szedelmes fészeklakók,  hogy tőlök fészkünk  eredeti, 
ős székely jellegét féltenünk  kellene. Igaz, volt egy 
folyton  kelepelő madár az őt melengető gyergyó-
szentmiklósi fészekben,  de ez is hütelen lett, átre-
pült a ditrói fészekbe  s ott moat elől kezdte azon 
nótát, melyet nálunk oly sokszor hangoztatott. Hang-
járól, melylyel régi fészkét  és lakótársait gúnyolja, 
ráismerünk a mi volt jó madarunkra. 

De ha Gyergyó-Szentmiklósból egy második 
Erzsébetváros lenne is, azon más madarakat, kik a 
ditrói fészekben  régi idő óta költenek s édes ott-
honukban régi lakótársaikkal eddig egyetértésben 
éltek, nem fogja  a mi volt madarunk onnan kiszo-
rítani, sőt nem lehetetlen, bogy íy társukat idővé. 

Én es! én es! 
— No mű egygyek vagyuk. 
És igy folytatódik  az ismerkedés, mialatt a 

vonat áll és nem mozdul. De miért is nem rohan 
már? Ugy siettetnék ezek a lármás fiuk.  Bezzeg 
nem ugy az anyák, azok rekedté kiabálják magu-
kat a perronon. Egyik kocsitól a másikig, egyik 
ablaktól a másikig szaladgálnak, szólítgatva gyerme-
keiket. S ha azok kipirult arczczal, hősies kifeje-
zéssel megjelennek az ablakban, az anyák nem tud-
nak egyebet szólni: 

— Fiam jól eltedd a bicskádat ? pedig mást 
akartak mondani, hiszen annyi mondani valójuk 
volna még, de azok a rejtegetett könnyek ismét 
előtörnek. 

— írj levelet, hogy érkeztél, irj levelet i r j . . . 
motyogják még szakgatottan, szemeiket kötényük-
kel törülgetve. 

Amott a vonat indulása előtt egy elszánt apa 
rohan föl  a kocsiba, kiczipeli a fiát,  visszaadja a 
szabad vasúti jegyet, vissza az fltikőltségfll  adott 
pénzt s viszi a fiát  haza. Haragszik az államra, 
haragszik a vasútra, a miért a fiát  akarják vinni. 
A kíváncsiság néhány perczre arra terőledik a száj-
ról-szájra adják, hogy Ambrus Dénes visszavette 
a fiát.  Egy infámis  gyerek elszólja magát: 

— Nete ne! e mán kitanulta a mesterséget. 
Erre hangos nevetés támad, s most az egész gyer-
meksereg utánuk kiabál. 

— No téged otthon meg sem flsmernek,  nem 
vennél be ingem es inasnak ? Netene, hogy megnőt-
tél, mán bajuszod es van. Igy búcsúztatják el a 
gonosz ábrazatu fiuk. 

Ambrus Dénes ezalatt kézen vezetve a fiát, 
I eltűnik a városba, vissza se néz egyszer son. 
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kellően megismerve, öt fogják  onnan kibessegtetni. 
— A mióta „Ditró haladása' oly örvendetesen 
indult el, azóta megbillent Gyergyóban az egyen-
súly s Gyergyó-Szentmiklós, mint járási székhely 
„Gyergyó községeinek túlnyomó részétói a legsze-
rencsétlenebb pont"-ra sodortatott. Do mit lehet 
tenni, késó minden erőlködés 1 Ki gondolta volna 
egykor, hogy egyetlen madár átrepülése ily szeren-
csétlen helyre juttat minket ? Ki gondolt madárnak 
valaha oly nagy jelentóséget, hogy a hová az leszáll, 
magával viszi egy járás központját ? 

Czikk iró ur 1 Ön tud madár uyelven s szí-
veskedjék volt madarunkkal megértetni, hogy ha uj 
fészkét  dicsérni akarja, ne történjék ez a régi fé-
szek rovására. Ez még a madár világ előtt is há-
látlanság. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. julius 8-án. 
Simon Balázs, 

köz*,  hiró. 

A polgári iskola a székely érdekek 
szolgálatában. 

I. 
A székelyföld  nem utolsó föld  a világon. Sőt 

szép és elbájoló s ennek meg vannak a természeti 
kincsei csakúgy, mint az alföldnek.  Csak a kincs 
alakja más. A természet adott ide fát,  forrást,  ér-
czet, sót, márványt, kőszenet, értékesíthető köveket. 
És van, a mi az emberi életben s a természet 
háztartásában legbecsesebb, legdrágább, ép, erős, 
értelmes és romlatlan lelkű népe, még pedig oly 
bőven, hogy más földnek  is jut a munkaerőből. 

A szellemi és anyagi jólétnek alapfeltételei-
vel tehát megáldotta az Isten a székely népet. 
Mindezen kincsek azonban még el vannak rejtve, 
ngy szólva ismeretlenül, értékesítés nélkül bevernek. 
Hiszem, hogy eljő az idő, mikor e nép vagyono-
sabb, és megelégedettebb lesz. Mert tulajdonkép 
semmi egyéb nem kell, mint gyakorlati észszerű 
oktatás, hogy e nép ismerje fel  földjének  kincseit, 
lássa be saját érdekeit, szabaduljon fel  téves elő-
itéleitől s a mitől eddig vonakodott, kedvelje meg 
földmivelése  mellett az ipari és kereskedői fog-
lalkozásokat is. 

Hisz a szülőföld  és haza szeretete is azt pa-
rancsolja, hogy a nép egy része iparral és keres-
kedelemmel is foglalkozzék,  hogy ezáltal e földnek 
annyi használatlanul heverő kincse a hazafiak  által 
értekesiU e, magyar kincsnek maradjon meg. 

Vannak derék népek, melyet példát nyújtanak 
arra, hogy a kellő képzettség és munkaszeretet a 
legmostohább természeti viszonyok között is va-
gyonosodást, jólétet teremtenek. Említhetném a 
svájczi, bajor, tiroli, óriáshegységi bérczeik lakóit, 
a kik rengeteg, vadon bérczeik között is magas 
jólétre tudtak emelkedni müveltségökkel és iparuk-
kal. E begyek között gazdag, boldog iparos nép 
lakik, melynek egy helyen a faanyag  feldolgozása, 
másut a szövés, fonás,  vagy az üveg- és érczipar 
oly biztos keresetet nyújt, melyet a dúsan termő 
rónákon sem találna fel  jobban. 

Ehhez azonban észszerű gyakorlati művelt-
ség és arra való munkásság kell. A tudást, ügyes-
séget megadja az oktatás, csak legyen meg a jó-
szándékú elöretörekvés. Ha a tudással és munkás-
sággal, e két nagy erővel fel  vagyunk fegyverkezve: 
akkor aztán ne féljünk  se a zord időjárástól, se 
a bérczektől. Értelmes munkánk jólétet fakaszt  a 
sziklabérczen s a kopár göröngyön is. 

A székelyt konzervatív természetűnek isme-

— Felszální 1 kiáltják most a kalauzok s a | 
szülőket visszatartják a kocsiktól. 

A gyermekek mind az ablakhoz tódulnak s fel-
hangzik soraikban az ének: „Árpád apánk ne 
féltsd  ősi nemzeted", vagy „Fel, fel  vitézek a csa-
tára", vagy „Járjátok be minden, minden földet" 
a kedvelt dalaik. 

— Indulás! Még egy éles fütty  s a vonat 
iassan kimozdul a pályatesetből. Kalapok, zsebken-
dők lengnek, az anyák még egyszer odakiáltanak 
a gyermekeknek: 

— Irj levelet! de azok az énektől, mely tul 
zengi a vonat zakatolását is, nem halják. Egy-egy 
elkeseredett anya még után veti magát a vonatnak, 
s egy ideig kiabálja: 

— Jajj édes gyermekem, mért eresztélek el, 
nem látlak meg többet, elszakadál telkemtől. 

A gyermekek boldogok, sugárzik mindegyik-
nek az arcza, hogy vonaton ülhetnek. Jóízűen fa-
latozik, traktálják egymást s szakadatlanul éne-
kelnek, most már katona nótákat is. 

De a kenyértől, szalonnától, túrótól és hagy-
mától szomjasak is lesznek, viz pedig nincs. A meg-
álló helyeken vizért kiabálnak. 

Lecsendesítem azzal, hogy érni fogunk  na-
gyobb állomást, hol lesz viz s idő is jóllakni vele. 
De azért a hány bakter háznál csak megáll a vo-
nat, torkuk szakadtából ismét és ismét kiáltják: 

— Vizet I Vizeeet 1 A vizet áruló állomásnál 
mind leszálnak, s nemcsak vizet isznak, de narancsot 
és nyalánkságokat is vásárolnak. Alig vagyok ké-
pes ettől visszatartani. Különben nehéz őket fe-
*gyelmezni, általában sok baj van velük. Egyik-
mánk mélyen kihajlik az ablakokon, s a háta mö-
gött ötön-hmton szorongatják kik mind látni akar-

rik, ki gyermekét inkább papnak, ügyvédnek, hi-
vatalnoknak szereteti taníttatni. Ilyeneket is kell 
nevelnünk, a székelyből jó pap, jó tisztviselő válik ; 
de a nép zömének jövőjét még sem az ily iránya 
oktatás biztosítja. 

A jövő fejlődése  inkább a gyakorlati pályák 
számára kedvező. Szak pályák, okszerű gazdálkodás, 
ipar és kereskedés, ezekben fakad  fel  a székely-
ség jólétének a forrása.  Ezen pályákra kell tehát 
terelni a székely fiatalságot.  Ezek talán kevesebb 
dicsőséggel kecsegtetnek, de a szegény nép gyer-
mekének megélhetésére több biztosítékot nyújtanak 
s a czélboz jutásra rövidebb uton vezetnek. De 
sőt nemcsak a székely vidéki, hanem a nemzeti 
feladatok  is inkább az. u. n. az reális pályákra 
terelődnek; ezeken érvényesülhetnek igazában a 
hivatott erők, melyek szilárd akarattal, hatalmas 
ambiczióval utat vághatnak maguknak nemcsak 
a biztos megélhetéshez, nemcsak a tisztelet meg-
szerzéséhez, hanem gyakorta fényes  dicsőséghez is. 

A székely ifjak  zömének gyakorlati, a vidék 
és a nép jövőjét tekintetbe vevő, bizonyos közgaz-
dasági szellem által átlengett és — ugy szólva — 
ingyenes iskolára volna szüksége. 

Ilyen lesz a közoktatásügyi miniszter ur által 
tervezet bét osztályú polgári iskola, melynek alsó 
tagozata a mellett, hogy a közép iskolába való ju-
tást lehetővé teszi, tőként értelmes gazdát, iparost 
és kereskedőt, felsőbb  tagozata pedig egyszerű 
igényű, de jó tisztviselőt képez s megadja az egy 
évi önkéntésségre való jogot, s midőn egy évvel 
hamarabb juttat a tisztviselői minősítéshez is, ugyan-
akkor a latin és franczia  nyelv tanításának időt-
rabló sallangjait levetve, helyettük a gyakorlati 
élethivatásban szükségesebb és hasznosabb közgaz-
dasági ismereteket nyújt. 

Ha a székelység vagyoni állapotát tekintjük, 
azt látjuk, hogy a túlnyomó rész vagyontalan elem, 
mely csakis fejszével,  keze munkájával tartja fenn 
magát és népes családját. Az ily szegény szülőknek 
is vannak jóravaló, tehetséges gyermekeik, kiket 
taníttatni óhajtanának, hogy a mi sors tőlük az 
anyagiakban megtagadott, pótolhassák azt szellemi 
kincsekben. Van számtalan példa, hogy az iskola 
tanulókat tisztességes, tekintélyes pályákra juttatta, 
bol a székely névnek dicsőségére szolgáltak. A sza-
badság, egyenlőség koráról elmondhatjuk, hogy 
uem a bölcsőben, hanem az iskolában születnek a 
nagyemberek. A müveit nemzetek szabadságérzete, 
nem engedhetné meg, hogy a szolgának a fia  csak 
szolga, a napszámos-ó pedig csak napszámos lehet. 
A mai kor kasztrendszert nem ismer. 

A szegény előtt is nyitva áll az ut a legma-
gasabb polczig, csak tanuljon és munkálkodjék. 

A szegény tanulókra nézve pedig legáldáso-
sabb a polgári iskola. Azok, kik gymnáziumbau 
vagy reáliskolában taníttatják fiaikat,  tudják, bogy 
mily költséges ez az iskolázás. A tandíj nagy, a 
könyvek drágák, a tanulók igényei is nagyok, a 
miket a szegény szülő nem bir meg. A polgári is-
kolában a szegényeket a tandíj alól felmentik  s 
könyvekkel is ellátják. 

Áttérve a gazdaemberek osztályára, ezek nem 
szorulnak ugyan arra, bogy az iskola kenyérhez 
juttassa őket, de helyzetűknél és foglalkozásuknál 
fogva  utalva vannak a legfelelő  szellemi képzett-
ségre. A földmivelő  osztálya volt a múltban és lesz 
a jövőben is a legnevezetesebb szerep és feladat 
magyar nemzeti életünkben. Itt fakad  fel  a magyar 
nemzet ősereje, melynek erősbitése, haladása mindig 
a kiváló érdekek közé tartozik. Ha ez igy van, 
akkor a földmivelő  osztálynak meg kell értenie a 

nak. Folyton rettegnem kell, hogy az elől levőt 
kitaszítják. Némelyik kiül a robogó vonat lépcső-
jére s lógatja ki a lábait. A háta mögött többiek 
hanczuroznak s igen könnyen lelökhetik. 

A hosszú utazás alatt hamar beleszoknak a 
helyzetükbe s minden kis állomásnál bátrán száll-
nak ki és be. Még nappal lehet őket ellenőrizni, 
de éjjel nehezen. Ezért nem egyszer megtörténik, 
hogy egyesek lemaradnak. 

A legközelebbi szállítás alkalmával egy kö-
zülök 19 órakor Erzsébetvároson maradt el. Furcsa 
volt, a mikor szegény észrevette a vonat indulását* 

Hó ájjanak meg, hó ájjanak meg ! kiabált a 
vonatra, de hát az nem ált meg. Ott maradt egye-
dül, élelem és vasúti jegy nélkül. Tövisről intéz-
kedtem sürgöny utján, hogy az állomásnál gondo-
zásba vegyek s a legközelebb vonattal állomása 
helyére küldjék. 

Csik-Szeredától kiindulva fltközben  folyton 
szaporodik a csapat. Sepsi-Szentgyörgyön a bárom-
székmegyeiek, Segesvárt az udvarhelymegyeiek. 
Tövisen és Kocsárdon a mnrostordamegyeiek, kis-
kükűllőmegyeiek és tordaaranyosmegyeiek szállnak 
föl.  Tövisnél már öt vasúti kocsi tele van velők. 
Itt az alföldre  menő fiuk  elválnak s Arad felé  utaz-
nak, a többiek mennek tovább Kolozsvár, Nagyvá-
rad és Budapest felé.  A kocsikba már az elindulás-
nál ugy helyezem el őket, bogy az elágazó állomá-
soknál az egy irányban nagyobb csoportban utazó-
kat nem kell kiszállítani, hanem csak lekapcsoltat-
tom a kocsikat. E részben a vasúti személyzet 
mindenütt lekötelező szívességgel támogat. 

(Folyt kftv.) 

kor intő szózatát; ezt követeli saját jól felfogott 
érdeke s a nevéhez forrott  hazafisig  érzete. Ta-
nuluia, haladnia kell, mert a mezőgazdasági életnek 
a mezején még sok olyan tennivalója van, melyből 
a saját és a nemzet boldogságának forrása  fakad-
hat. A székelyföld  lakosainak legnagyobb réBzeföld-
miveléssel foglalkozott,  de kevés kivétellel még 
mindig a régi nyomdokon haladva, nem sajátította 
el azon újításokat, melyek sz okszerfl  gazdálko-
kodást teszik, s a melyek hasonlíthatatlanul jö-
vedelmezőbbé teszik e foglalkozást.  Ha földmive-
lőink nagyobb s szakszerűbb képzést szereznek, 
ugy képesebbek lesznek szellemi kiskorúságukat 
legyőzni csakhamar tapasztalni fogják  a jobb ered-
ményeket A földmivelők  tehát azon fiaikat,  kiket gaz-
daságra akarnak adni, a népiskola után jártassák 
még más felsőbb  iskolába is, hogy nagyobb szel-
lemi képzettséget szerezve, hivei, terjesztői lehes-
senek az okszerű gazdálkodásnak. A tanulókat ezen 
pályájukra legczélszerflebben  készítik elő, a polgári 
iskolák s az ezzel egyenraiigu gazdasági felső  nép-
népiskolák. 

A közgazdasági élet a földmivelés,  ipar és 
kereskedelem összehatásából állván, kiváló szerep 
jutott az iparosoknak és kereskedőknek. 

Általánosan ismert dolog, hogy a székelyföldön 
az ipar mily rettenetesen bánramaradott állapotban 
sínylődik. Ugy szintén már országosan el van is-
mere az is, hogy a székelységnek terméketlen bérczei 
közt való fennmaradása  és szegénységéből való ki-
bontakozása csak az ipar töllenditése és általáno-
sítása által érhető el. S bár tagadhatatlan, hogy 
itt ott a baladásnak e téren némi örvendetes jeleit 
már észlelhetjük, mindamellett még alig vagyunk 
a legkezdetén. 

A megyei bőzigazgatási bl iot tság 
Blésértfl. 

Csik-Sze reda, julius 11. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága havi ren-

des ülését Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
ma tartotta meg, melyen a bizottság 14 tagja vett 
részt. A gyűlésen alig fordult  elő különös fontos-
sággal biró ügy s az előadói jelentések is inkább 
az ügyforgalom  ismertetésire szorítkoztak. Mint 
a nevelésügyére nézve jelentőséggel biró mozaua-
tot a tanfelőgyelő  jelentéséből ki kell emelnünk, 
midőn arról számol be, hogy a csiksomlyói tanitó 
k'pezdében a jövő tanévre nézve kilátásba helyez-
tetett a 4-ik évfolyam  felállítása,  s az elemi fiu 
iskolának az intézettel szerves kapcsolatban álló 
gyakorló iskolává leendő berendezése, s egyúttal 
a czéljáuak meg uem felelő  épület átalakítása, ki-
bővítése és kellő felszerelése  is tervbe van véve.*) 

A folyó  ügyek közül kiemeljük a következőket: 
A kereskedelemi miniszter azon rendelet, mely-

ben a gy.-sztmiklós-ditró-remete-békási, és szt.-ki-
rály-kőkerti hadászati fontossággal  biró közutakon 
talált hiányoknak október végéig való megszűnte-
tésére hivja fel  a bizottságot, javaslattétel végett 
az építészeti hivatalnak kiadatni határoztatott. 

Elől nevezett miniszternek abbeli leirata 
melyszerint megengedtetik, bogy a törvényhatóság 
területén lévő községi (közdűlő) utak műszaki szol-
gálatának ellátására az államépitészeti hivatal igény-
be vétessék, tudomással vétetett. 

Sajnálattal vette a bizottság pénzűgymiuister 
nrnak már negyed ízben leadott válasziratát, mely-
szerint a bizottságot egy Csik Szeredában felállí-
tandó dohány különlegességi áruda létesítése 
iránti kérvényével elutasította, s megkerestetni 
határoztattak a szeredai és szt.-mártoui kerületek 
országgyűlési képviselői, hogy az áruda felálitásá-
nak akár magán uton, akár interpellátio utján le-
hetőleg érvényt szerezzenek. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírója  a kászon-
ujfalvi  csendőrségi őrs létszámának szaporítását 
kieszközölni kérvén, annak eredményeztetése végett 
belügyminiszter úrhoz felirat  küldése mondatott ki. 

A kir. erdőfelügyelö  azon megkeresése, bogy 
a nén a közbirtokossági erdők és legelőkből ará-
nyosítás utján kihasított területeknek holdankint 
3—6 frton  való eladásától az abból eredő hátrá-
nyokra való figyelmeztetés  mellett ovakodásra in-
tessék, a kellő felvilágosítások  megadása végett a 
járási főszolgabíróknak  kiadatni határoztatoti. 

Keresztes Ignácz s társai hosszaszó tizesi la-
kósok Mindszent község képviselő testületének a 
Nyiresvölgy, Bikavölgy és Salamás melléke nevű 
terflletek  mikénti legeltetése tárgyában hozott ha-
tározata ellen beadott felebezésflkkel  elutasittattak. 

Kovács Péter jenőfalvi  lakós a községi kép-
viselő testületnek azon határozata ellen, melylyel a 
falu  kertjén az egyes birtokosok által önkényüleg 
felállított  esztenák eltávolítását rendelte el, és az 
esztena tulajdonosokat egyenkint 6 frt  birságon 
marasztalta el, — felebbezvén,  — a képviselőtes-
tületnek az önkényüleg fellálitott  esztenák eltávo-
lítására vonatkozó határozata a felebbezés  mel-
lőzésével helyben hagyatott; a bírságolásra vonat» 
kozó része azonban illetékességi szempontbál fel-
oldatott. 

Csergő Oyönry borszéki anyakönyvvezető 60 
frt  eddigi tiszeletdijának 120 frtra  való felemelése 
a belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

*) Tanfelőgyelő  több fontos  ügyet adott elő, me-
lyekről a jövő számban fogunk  megemlékezni. Sserk. 
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Sándor Izsák csekefalvi  volt körjegyző, ki ál-
lasáról annak idején önként mondot le, abbeli ké-
résével, hogy állásától való felfflgesztése  idejére 
járó fizetésének  a kör községei által való kiadása 
rendeltetnék el, elntasittatott. 

Végfii  a fennebbiek  s más adó és közmunka 
Ogyek letárgyalása után indítvány folytán  elnöklő 
főispán  ur felkéretett,  hogy a tusnád fürdő  |és 
csíkszeredai vasútállomásokon észlelt hordár hiány 
pótlására az üzlet vezetőség figyelme  fölhivassék. 

T A N Ü G Y . 
A csíkszeredai iparos tanonczok évzáró 

vizsgálata. 
A helybeli iparos tanoncz iskolában a tanévet 

bezáró vizsgálatok f.  évi junius 29 én tartattak meg 
S z a b ó Oéza kir. tanfelügyelő,  B ö j t b y Endre 
felügyelő  bizottsági elnök, továbbá az ipariskolai 
bizottság tagjainak és az érdekelt tanító mesterek-
nek jelenlétében. A marosvásárhelyi ker. és ipar-
kamarát Györgyjakab M. képviselte, ügy az elő-
készítő, mint az első osztály vizsgája eredmény 
tekintetében általánosságban megfelelt  a kívánal-
maknak. 

Igen érdekes és méltó volt a megtekintésre 
tanonczok munkakiállitása. Kiállított 27 tanoncz 
összesen 31 darab munkát, melyek között volt, 
néhány meglepően szép, módjával készített darab 
A kiállított munkák figyelmes  megtekintése után 
arról is meglehetett győződni, hogy a munkák el-
készítésénél a jóságon és csinosságon kivül gond 
van fordítva  a jó ízlésre és csinosságra is. A ki-
állításon képviselve volt, a czipész, asztalos, laka-
tos, szűcs, szabó, kovács, kőmives, csizmadia, és 
hentes ipar. 

A tanoncz munkák jutalmazására a bíráló bi-
zottság véleménye és munkálrta alapján kiosztatott 
60 korona, melyből 30 koronát a marosvásárhelyi 
ker. és iparkamara, 29 koronát az ipartestület és 
1 koronát az igazgatója ajánlott fel  e czélra. 

Dicsérő oklevelet és pénz jutalmat nyertek : 
A czipész tanonczok közül: S a 11 ó Illés (Bor-

bát András)* 4 koronát, R á n c z Imre (Borbát An-
drás) 3 koronát, Szakács János (Rancz Ignácz) 3 
koronát. L a j o s Elek (Dóczy József)  2 koronát, 
P é t e r Antal (Bancz Ignácz) 1 koronát, őy örgy 
János (Borbát András) 1 koronát. 

A szabó tanonczok közül: N a g y Dénes 
(Darvas Béla) 4 koronát, B a r t a Ignácz (Dóczy 
János) 2 koronát. 

A szűcs tanonczok közül: B á l i n t Gyárfás 
(Gergely Tamás) 2 koronát, B á l i n t József  (Ap-
ponyi Károly) 2 koronát. 

A kovács tanonczok közül: G e g ö József 
(Kalamár Albert) 3 koronát. K o v á c s Károly 
(László Lőrincz) 2 koronát, P é t e r Lajos (Balog 
György), Molnár Gyula (Orbán Gáspár) és L a j o s 
Albert (Orbán Gáspár) 1 — 1 koronát. 

A kőmives tanonczok közül: R ó k a Gyárfás 
(Várady Károly) éh Tőke Bálint ugyananuál 1 — 1 
koronát. 

Az asztalos tanonczok közül: Miklós Lajos 
(Szopos Domokos) 4 koronát, Botár Géza (György 
Ferencz) 3 koronát, Gergely Károly (Filó Károly) 
2 koronát és Mihá ly György (Szopos Domokos) 
1 koronát. 

A lakatos tanonczoa közül: L á s z l ó Péter 
(Kövér György) 4 koronát, J a k a b József  (Ifj. 
Hajnód János) 3 koronát és I n c z e István (László 
József)  2 koronát. 

A csizmadia tanonczok közül: P é t e r Ignácz 
(Jakab György) 3 koronát és Pé t e r András (ugyan-
annál) 2 koronát. 

Az elméleti tárgyakért pénz jutalmat kapott 
5 növendék, könyvjutalmat 10 növendék. 

A vizsgálat végeztével felolvastatott  e növen-
dékek érdemsorozata és a biráló-bizottság mun 
kálatáról felvett  jegyzőkönyv, minek megtörténtével 
L a k a t o s Mihály igazgató lendületes buzdító be-
széd kíséretében a jutalmukat kiosztotta. 

Végül S z a b ó Géza kir. tanfelügyelő  a hal-
lottak és látottak feletti  megelégedésének adván 
kifejezést,  kérte a jelenlevő ipartestületi tagokat, 
hogy a saját maguk érdekében támogassák ezen 
iskolát s maga részéről megígérte, hogy ő saját ha-
tás kőzébent minden meg fog  tenni arra nézve, hogy 
ezen uj intézmény hova-tovább fejlődjék  és virágozzék. 

K t L Ö N F É L É K . 
—A képviselőt választók névjegyzékét 

a vármegye központi választmánya az 1899-ik évre 
már összeállította s közszemlére való kitételét vá-
rosban a város, nagyközségben a községházánál, 
kisközségben pedig a körjegyző székhelyén jelen 
hó 3-tól megkezdöleg 10 egymás ntánni napokon 
leendő betekinthetés végett elrendelte, azon meg-
jegyzéssel. hogy a névjegyzék elleni felszólalások 
julius 5 tői 15-ig s a felszólalásokra  teendő észre-
vételek 16-tól tó-ig okiratokkal felszerelten  város-
ban a tanácshoz, nagyközségben az elöljárósághoz, 
kisközségben pedig az illető körjegyzőhöz adandók 
be, kik e beadványokat sorrendben külön iktató 
könyvbe vezetni s azokkal együtt julius 3&-ig a 
központi választmázyhoz beküldeni kötelesek. Mind 

*) A zárjel közé tett név, a mester nev e. 

azoknak tehát, kik a választók névjegyzékéből az 
összeíró küldöttség által netán kihagyattak, de az 
abba való felvételre  jogosultsággal bírnak a kitett 
határidő alatt ebbeli jogaikat módjukban áll érvé-
nyesíteni. 

— Szentpéter egyházmegye uj plébá-
nosa. A nevezet hitközséghez tartozó hivek nagy 
töbségének forró  óhajtása és bő vágya teljesült, 
mikor vasárnap este a posta meghozta, a kegyes 
püspöki leiratot, melynek értelmében a szeretett 
főpásztor  szentpéter-egyházmegye díszes plebánosi 
állására K a s s a y Lajost, a csiksomlyói főgimná-
zium kitűnő és derék tanárát nevezte ki. Az es-
téli órákban érkezett hir villámgyorsan elterjedt 
a községben, melynek lakósai rang és osztály kü-
lönbség nélkül siettek a kinevezés feletti  örömük-
nek kifezést  adni. Rövid negyed óra alatt nagy-
számú tömeg verődött össze az uj plébános laká 
sának ablaka alatt s a hivők százai éljenzésekkel 
és üdvlövésekkel adták jelét egyfelől  a püspök ur 
kegyes ténye feletti  örömüknek, másfelől  ama nagy 
szeretetnek és ragaszkodásnak, mellyel a hivek 
összessége az uj plébános iránt viseltetik. Az álta-
lános örömbe belevegyült azonban a fájdalom  sajgó 
érzete is, mely a kinevezés hallatára a tanári kar 
minden tagjának szivét eltöltötte, mert Kassayban 
egy hivatásáért lelkesülő, kiváló képességekkel 
és kitűnő képzettséggel bíró tanférfiut  és előzé-
keny szívélyes kollégát veszítenek. Ezen fájdalom-
érzet bizonyára élénk viszhangot fog  kelteni a szü-
lők keblében is, kik évek hossza során át vissza-
fognak  emlékezni azon szeretetteljes, igazán atyai 
bánásmódra és csak kitűnő pedagógusok tulajdo-
nát képező tapintatos modorra, melylyel Kassay 
gyermekeik nevelése körül eljárt. Mi részünkről 
a derék tanárt uj állásában szivünk egész mele 
gével üdvözöljük s megvagyunk győződve, hogy 
lelkészi állásában épen oly szeretettel fogja  intézni 
az egyházmegyéjéhez tartozó hivek belügyeit, mint 
milyen figyelmesen  és körültekintően gondozta a 
reábízott tanítványokat. Az uj hatáskör betöltésé-
hez és a fontos  feladatok  teljesítéséhez erőt, egész-
séget és kitartást kívánunk s óhajtjuk, hogy uj 
pályáján működését szintén annyi elismerés kísérje 
mint a mennyit tanári pályáján kiérdemelt. 

— Születésnapi Üdvözlés. A Brassó vá-
rosi orvosi kör f.  hó 5-én testületileg üdvözölte ve-
terán ügyfelét  dr. Otrobáu Nándort 71-ik születése 
napja alkalmával. 

— A csíkszeredai m. kir. adóhivatal-
nál a be és kifizetesek  teljesítésének ideje felsőbb 
rendelettel 9 órától déli 1 óráig terjedő időre kor-
látoztatott; melyen kivül a kir. adóhivatal fizetést 
sem elfogadni,  sem teljesíteni sem köteles. 

— A ker. betegsegélyző pénztár köz-
gyűlése. A csíkszeredai kei, betegsegélyző pénz-
tár folyó  évi julius hó 31-én délelőtt 9 órától kez-
dődóleg Csík szeredában, a városház nagytermében 
fogja  megtartani negyedik évi közgyűlését, a kővet-
kező tárgysorozattal: 1. Jelentés az igazgatóság 
mult évi működéséről. 2. A zárszámadás előterjesz-
tése, a felügyelő-bizottság  jelentése és a felment-
vény kiadása iránti határozat. 3. Indítványok. A 
közgyűlésre a közgyűlési kiküldöttek azon megjegy-
zés mellett hivatnak meg, hogy ha a közgyűlést a 
tagok részvétlensége miatt megtartani nem lehetne, 
akkor augusztus hó 7-dikére uj közgyűlés hivatik 
egybe, melyen a fentebbi  tárgysorozatban foglaltak 
felett  a megjelentek a számra való tekintet nélkül 
fognak  határozni. Csik-Szereda, 1898. julius hó 8-án. 
Darvas Béla eluök, Lakatos Mihály titkár. 

— Járványos állati betegségek. Még a 
vármegyénk sertés állományának több mint harma-
dát a mult évben elpusztított sertés vész még máig 
Rem szünetel s itt-ott folytonosan  grasszál, s már is 
ujabb veszély fenyegeti  a gazda közönség szarvas-
marha állományát. Csik-Taplocza és Várdotfalva  köz-
ségeknek a Hargitaalyi legelőkön lévő csordáiban 
a száj- és körömfájás  lépett fel  nagy mérvben. Bár 
a hatöság a kellő óvó- és gyógyintézkedésekkel igye-
kezik a bajnak elejét venni, de mindazon által, még 
elhullási esetek is fordulnak  eld, s ez oldalról is 
gazdaközönség egziBtenoziája komolyan van megtá-
madva. 

— Felvétel a gyulafehérvári  papne-
velőbe. A gyulafehérvári  papnevelőbe való fel-
vétel jul. 2-án volt. A somlyói főgymnasiumból  csu-
pán három tanuló jelentkezett; ezek közül azon-
ban csupán egyet vettek fel,  mivel kettő a felvé-
teli vizsgálaton oly gyengének mutatkozott, hogy 
beválásukhoz nem volt remény. Bogy a csikmegyei 
gymnasiumi tanulók közelebbi években oly csekély 
számmal jelentkeznek a papi pályára, annál inkább 
sajnálható, mivel ezelőtt a növendékpapság színe-
java csíki fiukból  került ki. Azonban ugy hiszszük, 
hogy a viszonyok változtával az ifjúság  is majd 
csak megint kedvet kap ehhez a pályához, a me-
lyen az arra termett egyéneknek minden jogos kí-
vánsága és becsvágya kielégítést lelhet. 

— A kártékony vadak elszaporodása. 
Az utóbbi időben nemcsak az elemek végzik rom-
boló munkájukat a föld  terményével szemben, ha-
nem a duvadak is mind tömegesebben leselkednek 
a lábas jószág után, hogy annál aggasztóbbá te-
gyék a szegény földmives  és baromtenyésztő gazda 
már is kétségessé vált helyzetét. Közelebbről is 

Tusnád, Szentimre, Tekerőpatak, Várhegy közsé-
gek fordultak  a túlságosan elszaporodott s nagy 
károkat okozó ragadozó vadak irtására hajtó va-
dászat engedélyezésért a hatósághoz. A hajtő va-
dászatoknak azonban a szakszerű rendezés hianya 
többnyire igen csekély, sőt gyakran semmi, pozi-
tiv eredménye nem szokkott lenni s csak annyi 
hatása van, hogy kevés időre elriasztják a vada 
kat a közelből fel  a havasokra, hogy kevés idő 
múlva újból is vissza térjenek. Bátorságukról a 
a vadaknak éppen nyár idején, tanúskodik az az 
eset, mely e hó 8-án Zsögödben történt, hol a fa-
lutól alig 2—3 kilóméter távolságra az erdőszélen 
Tőke Józsefnének  egy tehenét tépte szét egy medve, 
melyet másnap zsögödi fegyveres  emberek az erdő-
ben megtaláltak és egy lövéssel meg is véreztek, 
de elejteni nem sikerűi. 

— Véletlen halál. Ások a nagy mérvű felhő 
szakadások és esőzések, melyek az utóbbi napokban 
megyénk területén kiszámithatlan károkat okoltak, 
ember áldozatot is követeltek. Csikcsekefalvi  Kecs-
kés István hires medve vadász ós Csikvármegyének, 
mint magán birtokosnak erdő őre folyó  9-én, midőn 
az árviz által veszélyeztetett őrházának megmenté-
sére sietett, a megáradt Uzpatak felett  átnyúló fe-
nyószálon próbálta a? átmenetelt, a nedveB fán  azon-
ban lába elcsúszván, a rohanó árba zuhant, mely 
oly erővel csapta egy parti sziklához, hogy rögtön 
szörnyet halt. Általányos részvét kisérte nyugvó he-
lyére a humoros kedélyéről széleskörben ismert derék 
férfit  és bátor vadászt, ki egyedül több mint 45 
medvének oltotta ki életét a gazdaközönség javára, 
erdóórségi ideje alatt. 

— Csúfság.  Arról a csúfságról  van szó, a 
mit az árviz Szent-Mihály községen elkövett. Már 
huszonötöt meghaladó izben rontott neki a falunak 
B mint egy elvadult rakoncátlan gyermek kiugrik 
medréből, gátakat elszaggat, hidakat szétszór, s 
zúgva, bömbölve és recsegtetve rohan végig a kö-
zség utczáin. Ledönti a kőkerítéseket, kiássa az 
épületek alját, a lüveket jó magasra tölti kővel és 
fővénynyel,  a lekaszált rendeket elhordja a har-
madik vagy tizedik szomszédai Jtözé, sőt még azt 
a jusot is elköveti, hogy a hidak végeihez magas 
tölteseket rak, nehogy oda egyáltalán bemehessen 
a viz. AZ utczákat feldíszítette  öles mély gödrök-
kel, s a kapu- bejárások elé valódi véd sáncokat 
ásott. Szóval olyan állapotot teremtett, hogy azok 
nevezetes ázsiai körülmények ehez képest valósá-
gos kultur-intézmények. A dologban az a lénye-
ges, bogy mindezekben nem csak egyedfii  a magas 
Ég a hidas, (a mely t. i. a Noé korára akarván 
emlékeztetni, egy párás vizözönt kiván produkálni,) 
hanem jó magunk is, a mennyiben a viz medrek 
rendben tartása igen is gyenge oldalunk. Már pe-
dig ezen, ha máskép nem, hatósági beavatkozás-
sal is segíteni kell, mielőtt az árviz a harmadik 
ezer forint  kárt is a községi pénztár nyakára hozza. 
Sőt határozottan szükségesnek mutatkozik, hogy 
a tek. Főszolgabíró ur, egy mérnökkel kiszállván, 
a medrek kinagyítását, s megtelelő gátak építését 
szigorúan elrendelje, mert az eddig okozott kár már 
is helyre hozbatatlan. Kell-e ennél nagyobb csúfság? 

— Szentmihályi Miatyánk. Mi Atyánk-fia, 
ki vagy a szépvizi főbírói  székben, általunk tisztel-
tetik a te neved, de jöjjön el a te ordinánccod, a 
teljesíttessék a te parancsolatod, miképen Ssépvis 
egyéb ügyeiben, azonképen a falutokból  Szentmi-
hályra vezető utczára nézve is 1 A mi útszéli két 
sánezunkat ásosd ki nekünk ma és bocsásd el onnan 
a rengeteg pocsolyát és bokáig érő sárt, a miképen 
mi is megcselekedtük azt as Olozsmáig vezető út-
részünkön. Ne vigy tehát minket ily sáros utozába, 
hanem szabadíts meg a hüléstől, náthától és ronda 
lábbelitói, mert tiéd minden hatalom a szépvizi kös-
munk-erők fölött.  Ámen. 

— Találtatott . Egy kendőbe kötve, női 
ruhanemű kelmefélék  találtattak az országúton. 
Tulajdonosa az átvétel végett tudakozódhatik la-
punk szerkesztőségében. 

— Budapest-Páris. A francziák  ragyogó 
fővárosában:  Párisban 1000-ban világkiállítás ren-
deztetik. Hogy a nagyszerűnek Ígérkező kiállítást a 
lehető legmérsékeltebb költséggel basánkból is minél 
számosabban meglátogathassák, ebből a ozélból Buda-
pesten előkelő egyénekből országos bizottság alakult, 
mely a kiállítás látogatásának ügyét kesébe vette 
és intézi. Ennek a budapesti bizottságnak felhívá-
sára M a r o s - V á s á r h e l y e n Mikó Árpád fő-
ispán, D é s s y Zoltán alispán ; T a u s i i k B. Hugó 
kir. tanácsos és kamarai elnök, mint elnökök és 
Sz. S z a k á t s Péter, mint előadó vezetésük mel-
lett szintén alakult egy helyi szerveső bizottság, 
mely különösen arra működik, hogy lehetővé tegye, 
miszerint innen a Székelyföldről  is minél számosab-
ban megtekinthessék a párisi világkiállítást A bi-
zottság oly kiváló társadalmi férfiúkból  van össze-
állítva, kiknek egyénisége már előre is biztosítja a 
sikert. Mi résaünkről e kulturális mozgalomhoz sse-
rencsét kívánunk s annak fejlődéséről  olvasóinkat 
időnként készséggel értesítjük. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTULAJDOBOB: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Joli tus 13. C S I K I L A P O K 28. ssám. 

A ctriksomlyói róm. kath. főgymnasim-
nál az élelmezés d évre, 100 frt  egységár 
alapján tartandó árlejtéssel bérbe adatik. 4 
folyó  hó 23-dikán délután 3 órakor a csik-
somlyói fioövelőintézetben  tartandó árlejtés-
ben részt venni akarók, vagy az írásban 
pályázok kötelesek a finövelőintézeti  igaz-
gatóságnál 600 frt  biztosíték pénzt előre le-
tenni. Az élelmezési feltételek  a finövelőin-
tézeti igazgatóságnál megtekinthetők. 

Csík-Somlyó, julius hó 12. 
Bándi Vazul, 

igazgató. 
Sz. 2737-898. 

Pályázati hirdetmény. 
Kásznn-Ujfalu  és Jakabfalva  községek-

ből álló körjegyzői körben Kászan Jakab-
falva  székhelylyel rendszeresített segédjegy-
zői állásra pályázatott hirdetek. 

J a v a d a l m a z á s a : 
1. A községektől 130 frt.  2. Belügy-

miniszter ő nagyméltóságától 170 frt  és a 
magán munkálatokért szabályrendeletileg 
megállapított dijak. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883 évi I. t.- cz 
6 §• értelmében felszerelt  kérvényeiket hoz-
zám bezárólag folyó  ÓVÍ augusztus 4-ig 
annyival inkább adják be, mivel a később 
érkező kérvények figyelembe  nem vétetnek. 

A megválasztandó segédjegyző az anya-
könyvvezetői teendőket is köteles végezni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától. 
Csik-Szentmártonon, 1898. julius 6-án. 

2 - 3 
Bartalis Ágost, 

íőszoleubiró. 

H I B D E T H É K T . 
Van szerencsém a nagyérdemű közön-

ségnek tudomására hozni, hogy a kinek 
olyan nemű fenyő  fa  gerendákra, szüksége 
volna, a melynek egyfelé  42 cm. és másfelé 
31 cm. és 8 m. hosszúságba vagy pedig 30 
vagy 31 cm. • •be . 13 vagy 14 m. hosszu-
ságba lebárdolva kapható.^Hol? Megmondja 
a kiadóhivatal. 1—2 

Jó családból való, 2 
gimnáziumot végzett flu 
NagyGyula kereskedé-
sébe Csik Szeredán ta-
nonczul felvétetik. 3 -

L A n n a l pergetett aiácz- vao vlrápiéz 
kapható alólirtnál, bármily mennyiségben. 1 
klg. akáczméz 34 kr, I klg. virágméz 32 kr. 
Perjámosról 5 klg. akáczméz csinos fehér  bá-
dog dobozban bérmentve szállítva 2 frt  40 
kr. 5 klg. virágméz, csinos fehér  bádog do-
bozban bérmentve szállítva 2 forint  30 kr, 
40—45 klg. megrendelésnél klgkint: akácz-
méz 32 kr, virágméz 31 kr. Perjámosról bö-
dön nélkül. Bödönnel kilogrammonkint 4 krral 

drágább. 
W a s z U l e - T l t B • W e l i z é . T , 

Perjámos. 2-4 

S 
ZI VATTYUKAT 

házi, ipari, mezőgazdasági, ópitkezósi s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállványokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Btlzmentesen működő pöczegödör tisztitó készülékeket, utczai öntöző-kocákat 

sárkaparókat 
3 s é s z l t é s ajé .n.1 a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W A L S i E R F E R E N C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

22—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

MEGHÍVÓ. 
A „ H I T E L I S T É Z E T - R É S Z V É I Í T T Á B S I S Í G ' ' 

ez idei rendes 
I - s ő f é l é v i  l c ö z g 3 r n ö . l é s é t 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi jul ius hó 24-én d. u. 5 ó rakor saját hivatalos helyiségében fogja  megtartani, melyre annak részvényesei az 
alapszabályok értelmében tisztelettel meghivatnak. 

T á r g y s o i o z a t : 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A részvények képviseletének számbavétele kiküldött bizottság által 
3. A jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság kijelölése. 
4. Az igazgatóság jelentése az 1898-ik év I-ső feléről. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi julius hó 3-án. 
Márdirosz Kristóf, 

titkár. 

5. 4 felügyelő-bizottság  jelentése ugyanarról. 
6. A telmentvény megadása a kitett időre nézve ugy az igazgatóság, 

mint a felügyelő-bizottság  részére. 
7. Az Igazgatóság jelentéséből kifolyó  intézkedések tárgyalása. 

Szentpéteri János, s. k. 
v. igazgató. 

VAGYON. 

A „Hitelintézet részvénytársaság." (Az Osztrák Magy. Bank mellékhelye.) 
V a g y o n - M é r l e g - S z á m l á j a 

az 1898. év I-ső feléről. 

FOkflnyv 4 (9 
lapja ~Q 

"3 es. 

56 1 
6 0 2 
51 3 
39 4 

65 5 

39 6 
39 7 

TEHER. 
Osztr. ért. 

forint  I kr 

Pénztármaradvány 1898. junius 30-án 
Váltókban 
Kötvényekben . . . . . . 
Értékpapírokban és pedig 10 darab oszt. magy. 

bank részvényben és 68,000 névértékű 4°/o-os 
m. korona járadékban 

Bizományi értékpapírokban, 22,600 névértékű 
4°/o-os m. korona járadékban . . . 

Csik-szeredai 40 drb t. pénztári részvényben. 
Küküllői t. pénztári részvények előlegében 

11621 
419670 
127339 

41590 

10000 
2400 
1600 

614021 

59 
31 
06 

56 

52 

Fűkanyv 
lapja 

1 
24 

49 

57 
50 
54 
65 
67 
69 
41 

Alaptőke a) 600 darab törzsrészvény 
b) 600 drb elsőbbségi „ . . . 

Tartalékalap a megelőző évről : 20,625 frt  24 kr, 
ennek kamatai 618 frt  75 kr, 
ennek gyarapodása . . . 2426 frt  40 kr, 

Elsőbbségi részvények biztosítéki alapja a meg-
előző évről . 10,312 frt  62 kr, 
ennek kamatai 309 frt  38 kr, 
ennek gyarapodása . . . 1213 frt  21 kr, 

Visszleszámitolt váltó tartozás 
Bankmellékhelyi számla átvitel . . . 
Takarékbetétek és tőkésített kamataiért 
Bizományi értékpapírokért 
Kórházalap és járuléka . 
Fel nem vett osztalékért 
Kifizetendő  osztalék az 1898. év I-ső felére  . . 

Osztr. ért. 
forint  Ikr 

60000 
60000 

23670 

11835 
241512 
35000 

165503 
10000 

479 
20 

6000 

614021 52 

Gyergyó-Ssentmiklóson, 1898. évi junius 30-án. 
Cziffra  Ferenoz, s. k. Krisztián Antal, s. k. Blága Imre, s. k. 

könyvelő. pénztárnok. igazgató. 
Ezen vagyon-mórleg-számlát a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottuk és mindenben helyesnek találtuk. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi julius hó 3-án. 
Cziffra  Mihály, s. k. Vákár Lukács, s. k. Jakabfy  Ignáoz, s. k 

ig- 'ág- lg. tag. ig. tag. 
Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. Cziffta  János, s. k. Vákár László, s. k. 

i- b. elnök. {. b. tag. t b. tag. 

Szentpéteri János, s. k. 
vezérigazgató. 

Nyomatott Csik-8zeredábaji, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Várton könyvnyomdájában 1898. 




