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A klotür. 
Nagy és ádáz harcz folyik  a képviselő-

házban az ellenzék és kormánypárt között. 
Az izgalom, a szenvedély elragad mindenkit 
és olyan személyes támadások hangzanak 
el, melyek rendes időben nem igen szoktak 
előtordulni vagy nagyon ritkán. 

Már két hónapja folyik  a szóáradat s 
ezen idő alatt semmi érdemlegest nem intéz-
hetett el a ház. Az ellenzék csak folyton 
beszél, a kormánypárt pedig minden percz-
ben hajlandó volna szavazni, de nem lehet, 
mert nincsen befejezve  a vita. Bánffy  Dezső 
miniszterelnök már a harmadik vita tárgyát 
tttzte ki napirendre, de mindegyiket félbe 
kellett szakítani, mert a vita véget sehogy 
sem akar érni. 

A harcz legelőször a büntető perrend-
tartás 16-ik szakasza miatt indult meg. Eb-
ben a mostani állapothoz képest az az ujitás 
van tervbe véve, hogy a sajtó utján elkö-
vetett magán becsületsértések ezután ne az 
esküdtszékek, hanem a törvényszékek által 
biráltassanak el. Az ellenzék pedig erősen 
ragaszkodik a régi állapothoz, vagyis az 
esküdtszékekhez. Ugy látszik fél  nagyon, 
hogy ez az első lépés a sajtó szabadság meg-
nyirbálásához. Ez a tulajdonképeni oka az 
egész nagy harcznak, a melyben eleinte a 
kormánypártnak nagy jogászai is az ellen-
zék álláspontja mellett voltak. Minthogy 
azonban az igazságügyminiszter a saját re-
formjához  makacsul ragaszkodik, a kormány-
párt sem tehetett mást, mint hogy az ellen-
zék óhajának ellenálljon. 

A makacsság makacsságot szült s most 
olyan ferde  állapotok állottak elő, hogy fél-
teni lehet a magyar parlamentárizmus mű-
ködését. Az ellenzék ugyanis az igazságügy-
miniszter makacssága folytán  kiterjesztette a 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A kerékpározásról. 
A kerékpár sport egyik ősatyja egy Richárd 

nevfl  franczia  orvos volt, ki már 1693 ban egy 
lábbal tovamozgatható kocsit szerkesztett. A va 
lódi veloczipéd azonban csak az 1867-iki párisi 
világkiállításon szerepel először s az első vevő nem 
kisebb egyéniség volt, mint maga Napoleon császár. 

Veloczipédbez illő ős tőle elvárható gyorsa-
sággal hódított Angol- s Francziaországban, Ameri-
kában, Dániában, nehezebben Németországban és 
még nehezebben minálunk, hogy csak egy-két éve, 
hogy felütötte  fejét  s most még csak csecsemő 
korát éli. Annyira azonban mégis eljutottunk már, 
hogy a hygienia figyelmét  magára vonja. Ez a 
hygienia, ez az ujabb tudomány, ezt a mostani 
modern kor szQlte; azelőtt bezzeg nem kellett, 
mert mikor még nem voltak athléta egyesöletek, 
mindenki athléta volt. 

Ma azonban már, mintha csak aggkorát élűé 
az emberiség . . ápolónő után nézett, a ki 
dédelgesse, melengesse és Ügyeljen drága bőrére, 
ez a modern ápolónő: a hygienia, az egészséggel 
foglalkozó  tan, 

NézzQk mi a véleménye a kerékpárról, hadd 
beszéljen ő. 

A kerékpározást legtalálóbban Qlve történő 
lépcsőjáráshoz hasonlítják s az izmok közül a leg-
nagyobb feladatot  a lábéinak kell végezni, a törzs 
izmai a test egyenes tartásán munkálkodnak, a 
kézé pedig a kormányzáson és egyensúlyozáson. 
Igy a hygienia elégedetten dörzsölheti kezeit, mert 
hát egy fökövetelményének,  hogy t. i. a testnek 
összes izomzata résit vegyen a munkában, e sport 
majdnem teljesen megfelel,  különösen súlyt fektet 
arra, hogy a testtarlAa egyenes legyen a kerék-
páron. Nagyon hátrányos az egészségre sokaknak 

végtelenig való beszélést a czukorpremiumra 
is, sőt miután a kormány itt se tudott sza-
vazáshoz jutni s ennek folytán  az ülések 
meghosszabbítását indítványozta, megkezdő-
dött ez indítvány ellen is a szóáradat. 

Nem helyes kormányzási mód ez ; sem 
a kisebbségnek nein szabad a többségre erő-
szakolni a saját akaratát, de másrészt a 
többség sem hivatkozhatik határozataiban 
tisztán a többségi számra. Idáig minden kor-
mányzási módok között a parlamentárist ta-
lálták a legjobbnak, mert ez a leginkább 
alkalmas az ellentétek kicsiszolásAra. Mint-
hogy pedig ugy a politikai, mint a közéleti 
téren a legélesebb érdek összeütközések for-
dulnak elő, nyilvánvaló, hogy ezeknek el-
kerülése vagy enyhítése a parlamentáris 
kormányzatnak egyik legfőbb  érdeme s a 
gyakorlatban eddig minden müveit államban 
bevált eredménye is. Ezért nevezik az an-
golok helyesen a parlamentáris kormányzást 
a kompromiszumok kormányzásának. A 
hol ez nem fordul  elő és nem vihető ke-
resztül, ott nem parlamentáriznius van, ha-
nem egyoldalúság, vagy erősebb szót hasz-
nálva erőszakosság. 

A jelen esetben tehát annyival inkább 
indokolt a kompromiszum terére való lépés 
ugy a kormánypárt, ujÍih az ellenzék részé-
ről, mivel voltaképen a harcz kiindulási 
pontja tekintetében magának a kormány-
pártnak tekintélyes része sem értett, egyet 
az igazságügyminiszter javaslatával és igy 
elfogulatlanul  nem is leltet arról szó, hogy 
a kisebbség nézete érvényesülne. Hozzájárul 
eliez, hogy igazában nem is pártpolitikai 
kérdés ez, mely megengedhetné a liatalmi 
kérdés felvetését.  Ajánlatos pedig a kom-
promiszum azért is, mivel mint Apponyi 
igen szépen fejezte  ki magát, félni  lehet a 
harcz folytatásánál,  hogy egyik fél  sem fog 

| azon szokása, hogy ugy meggörbülnek, mint a mu-
tató ujj,,mikor kérdik vele, hogy „igy görbülj 
meg ?" Érdekes a láb izmairól azt tudni, hogy ha 
a sarokkal hajtják a pedált, már 10—15 perez 
alatt bekövetkezik a kifáradás,  mig lábujjhegygyei 
hajtva csak órák után. 

A munka, mit kerékpározáskor kifejtünk,  nem 
tartozik a legkisebbek közzé, mert hisz testünkön 
kívül — átlag 60 kilogramm — a kerékpárt is 
tova kell vinnünk, a mi átlag 25 kilogramm. 

Egy kilometert behaladva kerékpáron, annyi 
munkát végeztünk, mintha kétezer kilogrammot 
emeltünk volna fel  egy-egy méter magas asztalra. 
Egy közepes gyorsasággal haladó kerékpáros egy 
óra alatt annyi munkát végez el, a mely munká-
val 40 ezer kilogrammot emelne fel  egy ugyanoly 
magasságura. 

A kerékpársport üzése óta legjobban a szív-
nek gyűlt meg a baja, mivel általa az emberi test 
e kényes szerve van leginkább igénybe véve s ke-
rékpározás alatt rendkívül gyors a szívműködés. 

A hygienia azt mondja: én a sportot nem a 
versenyek kedvéért engedem és ajánlom az embe-
reknek, hanem egészségi szempontok vezérelnek, 
mérsékletesen kerékpározva, a sziv működése is 
csak mérsékelten fog  gyorsulni s ez az egészsé-
ges sz ívnek nem árt. 

Az az angol orvos, a ki azt állítja, hogy a 
szívbajosok száma a kerékpározás, vagy ha tetszik 
a karikázás óta észrevehetőig szaporodott, tulaj-
donítja annak, hogy jó része a sport űzőinek a 
sportot versengésnek tekinti. 

Arról nem tehet a hygienia, hogy a többek 
közt egy fiatal  ember 3 órai kerékpározás után, 
egy tanár pedig rajta a kerékpáron fejezte  be éle-
tét a sziv kimerülése folytán;  az utóbbi szívbajos 
volt, a másik taeg ugy röpült, mintha ágyúból 
lőtték volna ki. Egy nagyon fontos  momentumra 
kell itt figyelmeztetni  és ez az, hogy semmi kö-
rülmények között és semmi okból se tartsa vissza 

győzni, hanem a parlamentáriznius vészit. 
Bizonyára ez alatt értette a klotür behoza-
talát is, mely a migyar ember természeté-
vel, alkotmányos goidolkozásával nem egyez-
tethető össze, mivel minden vélemény elné-
mitás károsabb akármilyen felesleges  véle-
mény áradatnál. S különben is nem hagyható 
figyelmen  kiviil a/.on szintén tapasztalati 
tény, hogy a klottr nem képes megaka-
dályozni a párttulzísokat, a mint ezt épen 
néhány hónapja fényesen  igazolta az osztrák 
parlament példája. Inkább tehát bukni kell 
engedni az igazságügy minisztert, mint be-
hozni a klotiirt. 

= Az idegenek Csik-Szeredában nap-
ról-napra szaporodunk, a mi egy városra nézve min-
diíí előny, ha kivált az idegenek becsületet, szor-
galmat és vagyont is hoznak oda. Hogy vájjon a 
mi bevándorlóink ilyen tulajdonságokkal bimak-e, 
azt nein tudjuk, de miután minden városban és igy 
Csik-Szeredában is a rendőrség kötelessége ellen-
őrizni az idegeneket, felhívjuk  a külöubeu éber ka-
pitányunk figyelmét  ezen az utou is, hogy nézessen 
utáuna minden idegennek, hogy minő előélete volt, 
mije van, jó munkás-e, ueliogy a jóravaló emberek 
közé keveredhessék egy pár megbízliatlau is, kik 
majd a városnak a terhére és esetleg kiszipolyá-
zására élhetnek majd esetleg a nyakunkon. 

— A székely vasúton közlekedési 
a k a d á l y fordult  elő Bükszád és Málnás fürdő  kö-
zött. A zápor ugyanis annyira megdagasztotta egy 
hegyoldal kis patakját, hogy ennek folytán  nemcsak 
az áteresz esett össze, hanem megrougálódott a töltés 
is mintegy iő—20 méter hosszban. A forgalom  most 
csakis átszállás mellett lehetséges s ha olyan lassú-
sággal történik a helyreállítási munkálat, a mint az 
megkezdetett, — 24 óra alatt semmi sem történt, — 
akkor bizonyara beletelik két hét, mire árukat kap-
hatunk Csikmeayébe, vagy ilyeneket küldhetünk el 
innen. Egyébiránt a esik-szeredai állomásfőnök  ur a 
következő értesítést küldte he hozzánk „A nagy-
érdemű közönséget van szerencsém értesíteni, hogy 
Hiikszáil-Bálványos és Málnás fürdő  állomások közötti 
vonalrészen, felhőszakadás  miatt az árvíz egy hidat 

a kerékpáros lélegzetét, ez a szívre rögtön vég-
zetes lehet. 

Itt elárulom a lányos mamáknak azt, hogy 
fi  házasság közvetítők örömmel néznek e sport 
elé s vérmes reményeket fűznek  hozzá. Megtud-
ták, hogy a veloczipéden a sziv rendkívül hevesen 
dobog, a mikor szerintük igen könnyen nyilatko-
zik, ügyesen egymás telé lógják irányítani a két 
jelölt útját kerékpározás közben és igy erőst hi-
szik, hogy az ő feladatuk  lényegesen meg lesz 
köunyitve. S ne is legyen meglepve egy-egy béka-
szivü agglegény, ha névtelenül valaki ma-holnap 
megajándékozza egy bicziklivel, üljön csak rá, 
csapjon föl  karikásnak s meglátja, hogy csak pá-
rosan szabadul a kerék alól. És taláu meg sem 
bánja. 

Hogy megengedi-e a hygienia a nőknek a 
kerékpározást, ezt a kérdést auők — mig a nagy -
fejűek  javábau dulakodnak fölötte  — egyszerűen 
ugy oldották meg, hogy kerékpároznak. Csak az 
a sajnos, hogy a mint nem szeretnek általában 
semmiről sem lemondani, nem is igen hihető, hogy 
ha még ugy könyörög, is a hygienia, mondanak le 
a tűzőről, hogy ezt megfogják  cselekedni, pedig 
ennek k'számithatlan káros következményei lesz-
nek. Aztán tisztelt hölgyeim, ha szabad kérdezni, 
ugy-e bár azt a fűző  históriát azon czélra méltóz-
tatik használni, hogy önöknek karcsúságot kölcsö-
nözzön ? 

Ha ez igy van, akkor kérem hagyják csak a 
bicziklizés alatt egész nyugodtan otthon : a szul-
tán ő felsége  a napokban tiltotta meg háremhöl-
gyeinek e sportot, mert a hölgyeket karcsúvá tette 
és ez a törököknél szépséghiba. Igenis a kerékpár 
soványit, ez bebizonyított dolog. 

Egy uri ember, a ki bizonyára nem jó lábon 
áll a hygieniával, 24 órán át egyhuzamban kerék-
pározott s ez alatt 14 fontot  veszített testsúlyá-
ból, tehát alaposan megkarcsusodott fűző  nélkül is. 

Egy barátom azt is felhoz'a  a kerekezés el-



Julirifl  28. 
c s í k i l a p o k 30. reám. 

elsodort, mely ok miatt a t eh e r á r u f o r g a l o m 
be l e t t s z ü n t e t v e zemély-. podgyász- és 
gyorsára forgalom  átszállásai, illetve átszállítással 
tartatik fenn.  Ezen forgalm  akadály tartalma alatt 
a 7615. számú vonat, mel; innen 8 óra 20 perez-
kor indul, nem közlekedik; 

= Fel Segesvárral Gyergyó-Szentmik-
lóeon élénk mozgalom indut meg azon ezélból, hogy 
a város és vidéke minél imţozânsabbul vegyen részt 
a szobor leleplezésen. Eddg mintegy 36-an jelent-
keztek, kik a küldöttség togjai fognak  lenni, mely-
ben képviselve lesz a tásadalom minden rétege, 
mintegy jelezve azon mély eható rokonszenvet, me-
lyet nemcsak a müveit emierek, hanem a nép egy-
azerü szivében is képes vot Petőfi  elvarázsló köl-
tészete felébreszteni.  A küldittség egy bronz koszorút 
fog  a szoborra helyezni, m.lynek költségeit a gyer-
gyói tanuló-ifjuság,  az áltaá kibocsátott iveken, a 
nagy közönség hazafias  áldczatkészségébez fordulva, 
közadakozásból fedezi.  Ezeu bronz koszorú lesz ál-
landó jele azon törhetetlen ragaszkodásnak, melylyel 
a székely nép kedvencz kiltője iránt viseltetik. A 
nagy közönség érdeklődésé: fokozza  még azon kö-
rülmény is, hogy Gyergyó ez alkalommal tulajdon-
képen kettős ünnepet ül, nidőn a halhatatlan köl-
tőt, a nagy haza fiát  és a szobor geniélis megalko-
tóját Kö] 16 Miklóst a szüiebbkörii haza gyermekét 
szive legőszintébb melegével ünnepli. A küldöttség 
K ö 11 ő Miklósnak is szól, ki a székely nevet és 
tehetséget ismertté és tiszteltté tette nemcsak bent, 
hanem az ország határait kívül is. Boldogok va-
gyunk, hogy őt váruiegyétk, Gyergyó szülöttének 
mondhatjuk s az általános zajos ünnepség közepette, 
talán valahova hátra szorítva, mi földiéi  igaz szivből 
jövő csendes kívánságot tartogatunk hiven részére, 
hogy még sokáig 8 még fényesebben  érvényesíthesse 
tehetségeit a székely nép dicsőségére. Ajánljuk e 
szép és nemes mozgalmat a nagy közönség leg-
melegebb érdeklődésébe. 

= Farosa eljárás. Egy vidéki gazda pa-
naszolja, hogy a csíki gazdaközönséget még a mult 
év végén felhívták,  hogy a kinek az állam részére 
eladó kanczái vannak, jelentse be. 0 és több gazda 
társa bejelentették eladó állataikat, még a mult év 
végén s azóta mind várták az eredményt. Végre 
folyó  hó elején arról értesítették, hogy bejelentett 
kanczáikat julius hó 29-én vezessék eló Csik-Szere-
dába. Julius 25-én pedig azon értesítést kapta, hogy 
kanczáit ugyan julius hó 27-re vezesse Kézdi-Vá-
sárbelyre. Miután 0 ugy tudja, hogy Csíkmegyéböl 
több gazda jelentette be eladó kanczáit, csodálkozik 
a bevásárlásra kiküldött állami megbízott eljárásán, 
melylyel a csíki és gyergyói gazdákat arra utalta, 
hogy lovaikat 40—100 kilometerre utaztassák, a 
helyett, hogy az a megbízott ur maga fáradott  volna 
el Csik-Szeredába. Az ilyen felültetések  jövőre nézve 
nagyban csökkentik az érdeklődést minden felülről 
jövő intézkedés számbavétele iránt. Utána jártunk a 
dolognak s szavatolt helyről azon felvilágosítást 
nyertük, bogy a felhozott  panasz szórói-szóra igaz. 
Ugyanis még mult év októberében külön a földmű-
velési minisztérium s külön az Erdélyi gazds. egy-
let lótenyésztési szakosztálya felszólította  ugy a 
vármegyét, mint a gazdasági egyletet és egyeseket, 
hogy a fogarasi  állami ménes számára eladandó 

kanczák bejelentését közvetítsék. Jöttek is bejelen-
tések szép számmal, melyek rendeltetési helyükre 
juttattak. Az is igaz, hogy .A m. kir. földművelési 
miniszter megbízottja félvér  kanczák beszerzésére* 
ki is tűzte a vásár napját julius 29-re Csik-Szere-
dába. Az is igaz, hogy erről az egyes bejelentők 
egyenkint értesíttettek s az is igaz, hogy ezelőtt 
néhány nappal a vásár helye Kézdi-VáBárhelyre té-
tetett át. Az is igaz, hogy az illető miniszteri meg-
bízott ur a vásárnak áthelyezéséről a vármegyei 
gazdasági egyletet — a mely a legtöbb bejelentést 
közvetítette — nem tartotta érdemesnek még érte-
síteni is. £zt az eljárást mi fennebb  csak .furcsá-
nak" neveztük, de hopy miféle  találóbb elnevezés 
illik rá, azt rábízzuk azokra, kiket közelebbről ér-
dekel. Ba az illető miniszteri megbízott ur a szük-
séges kancza anyagot talán már egyebütt beszerezte 
s nem volt szüksége a csíkiakra, akkor kár volt a 
esi ki bejelentőket ilyen módon hitegetni. 

E. M  fl£.  E. 
A tordaaranyosmegyei választmány véleménye az E. M. K. E. 

szervezeti osztályának módosításihoz. 
Nagy hullámokat vert fel,  élénk érdeklődést 

keltett az „E. M. K. E." alapszabályainak, ügy-
rendjének módosítása tárgyában a napi sajtóban 
közzé tett, mindenik vidéki választmányhoz véle-
ményezés végett megküldött tervezet; melynek a 
vidéki választmányok véleményeivel együtt való 
érdemleges megvitatása a junius 30-iki legutóbbi 
központi választmány feladatai  közé tartozott volna 
ha a sors keze, az „E. M. K. E." derék elnökének 
elhalálozásával és a méltán megillető kegyelet adó-
jával, e megvitatást az őszire el nem napolta 
volna. „ 

Őszig még sok idő van, de csak ugy érté-
kesíthetjük u szomorú áron nyert halasztást, ha 
felhasználjuk  a nyári szünetet, hogy mindenik vi-
déki választmány, sine ira et studio, tárgyilagosan 
és eltekintve személyektől, politikától, (mely hogy 
az egyletbe be ne férkőzhessék  arra mindnyájunk-
nak legfőbb  gondja legyen, bogy legalább az 
EMKÉ-nél béküljön ki a magyar leguagyobb ellen-
ségével — önmagává/) mondja el a maga véle-
ményét, a maga óhajtását, javaslatait; és közöljék 
a vidéki választmányok véleményeiket a napi sajtó 
utján, bogy egyik, a másikét is megbírálhassa és 
a központhoz már megrostálva, megfontolva  kerül-
jenek e vélemények, melyekből hadd győzzön a 
jobb, győzzön csak a jó, mely nemzeti irányú 
EMKÉ-nek jövőjének hasznára váland. Több szem 
többet lát, a megpendített eszmék uj eszméket 
keltenek fel. 

Az alábbiakban közöljük az „EMKE" torda-
aranyos vármegyei választmányának véleményét, az 
„EMKE" szervezeti szabályainak módosításához, 

legntóbb tartott választmányi ülés jegyzőkönyvi 
kivonata képen; ugy mint az az elnökség utján 

kolozsvári központi igazgatósághoz hivatalosan 

h) A jegyzőkönyveknek a gyűlések után ki-
küldöttek által azonnal való hitelesítése iránti ja-
vaslatot nem csak nem ellenezzük, de söt helye-
seljük. Vidéki választmányunknál, az egylet meg-
alakulása óta ez volt állandó gyakorlatunk. 

i) Gyűlés után a tordaaranyosvármegyei vá-
lasztmány alelnöke: Sándor Kálmán azon indít-
ványát terjeszti még a központi választmány elé, 
bogy választmányunk által tett és a központ által 
elfogadott  azon két indítványunk, hogy a vidáki 
választmányok kötelezőleg minden év január 16-ig 
állítsák ki és nyomassák ki tagjaik névsorát a 
kötelezettség tartama és a hátrálékok kitünteté-
sével; továbbá, bogy az „EMKE" egyesület tag-
dijait postai cbequek utján igyekezzenek minden 
egyes tagtól előre beszedni, vétessék fel  az alap-
szabályokba és ügyrendbe és toldassék meg azon 
a központot és vidéki választmányokat is kötelező 
függelékkel,  hogy egy évnél régibb bátrálék, két 
izbeni felszólítás  eredménytelensége esetén perrel 
is felhajtandó,  a kir. járásbíróságoknál kérendő 
fizetési  meghagyások utján; és ne tQrressék meg 
a jelenlegi anomália, bogy két-három cycluson át 
is olyan tagok szerepeljenek rendes tagokként, a 
kik legfennebb  az első évi részletet fizették  meg, 
és azóta soha egyet sem; a kiket bár az egylet 
tagjainak tekint, ők magukat tagoknak nem tekin-
tik.*) Inkább kevesebb tagja legyen az egyletnek, 
de az mindenik valóságos és nemcsak névleges 
tagja legyen az egyletnek. 

A/. „EMKE" torda-aranyosvármegyei választ-
mányától. 

Sándor Kálmán, 
első alelnök. 

len, hogy még minálunk a társadalmi viszonyok 
ilyenek meg olyanok s hogy nem tnd, vagy lega-
lább viaszatetsző neki, komoly, vagy mondjuk ko 
rosabb egyéneket kerékpáron látni. Uja persze, 
nálunk még nem udvarképes, mert hát mi még 
nem hallottuk ezt a magyar királyi udvarról, a 
mint az angolról, hogy egy tagja veloczipédezés 
közben könnyen — megsérült, ezt épp nekünk 
egy kissé nehéz is lesz megvárni. 

Hogy már máshol fontos  közlekedési eszköz 
lett a kereskedelemnél, hadseregnél, segélyt nyújtó 
orvosoknál, sőt már egyes helyeken a lelki atyák 
is kerékpáron sietnek végső vigaszukkal, az is csak 
valami. Kopenhágában a professzor  nrak igen ké-
nyelmesek és a dekórummal összeegyeztethetőnek 
tartják kerékpáron jönni az egyetem üléseire és 
előadásaira. 

A kerékpársport, melyről Manteg arra azt 
mondja, hogy az az emberi szellem diadala az 
anyag tnnyasága fölött,  egyike lesz a legüdvösebb 
sportoknak, lőleg a városiakra nézve, kik a me-
leg évszakban a poros, fülledt  levegőt kénytelenek 
magokba szivni. 

Föl a kerékpárra! egy-kettő kflnn  van a 
szabadban, élvezi a szabad természet előnyeit az 
egészségre és nagyszerűségét, magasztosságát, 
melylyel a napi küzdelemben elfásult  kedélyét, lel-
két ragadja meg. Még csak egyedül sincs, ott van 
vele az ő röpülő társa, az ő kerékpárja, melyet 
ugy megkedvel, ngy megszeret, mint a Zola moz-
donyvezetője az ő mozdonyát. 

Egy éltesebb úriember, a ki nemrég is azt 
mondta, hogy el nem képzelhet magának „komoly" 
embert kerékpáron ülve, tegnap azt kérdezte tő-
lem, hogy hol s mennyiért vettem kerékpáromat: 
Na most jól vagyunk, — gondoltam magamban s 
gyanítom, hogy közelebb együtt kerékpározunk 
Tusnádra. 

Dr. Byll. 

heküldeteit: 
Kovács Dáuiel titkár felolvasta  az „EMKE" 

alapszabályainak, szervezeti szabályainak revízió-
jára vonatkozó tervezetét. 

A tervezet élénk vitára «dott alkalmat, de 
miután arról a központhoz rövid, záros határidő 
alatt kellett a választmánynak véleményét benyúj-
tania, eunéltogva csupán a legfontosabb  kérdésekre 
hozattak a következő határozatok : 

a) Az alapitó tagok jogai ne csorbittassanak 
Az alapítók azon joga, hogy a központi választ 
mánynak életfogytig  virilis tagjai, olyan megnyert 
joguk, mely miatt sokan uagy áldozattal rendes 
tagokból alapitó tagokká lettek, a melyet a ma 
élő  alapitó tagoktól elvonni sem lehet; ellenben 
azon a hunyadváruiegyei választmány által tett 
javaslatot, bogy az alapítók jogai kiterjesztessenek 
az egyes örökösökre, választmányunk nemcsak el 
nem togadja, de nem is helyesli, mert a tagsági 
jogok az alapszabály 8. §. szerint az elhalálozás-
sal megszűnnek és az „EMKE" iránt alapítvány 
tevéssel érdeklődi» elődök utódaiban uj alapitókat 
joggal remél és vár az „EMKE" egyesület. 

b) A tagsági díj fel  ne emltssék; de le se 
szállittassék: maradjon a régi. 

c) Csak azon néptanítók tekintessenek 
,EMKEU rendes tagjaiul (tagsági dij fizetés  nélkül) 
a kik minden évben január 15-ig irásbelileg beje-
lentik ebbeli óhajtásukat és igy az „EMKE" iránt 
érdeklődést mutatnak. 

d) A választmány tagjainak száma 46 legyen, 
kiknek két harmada a vidéki (tehát nem a kolozs 
vári) tagok közül választandó. 

e) A tervezet ama pontja ellen, mely az 
egylet feloszlása  esetén a törzsvagyon kamatainak 
felosztását  az erűélyrészi 3 magyar püspökre bízza 
(ellentétben a hunyadvármegyei választmány véle 
ményével) kifogás  nem emeltetik 

f)  A titkár és segédtitkár állandó lakásának 
kérdése élénk vitára szolgáltatott alkalmat és szó-
többséggel  kimondatott, hogy vidéki választmá-
nyunk véleménye szerint ngy a titkár, mint a se-
gédtitkár állandó tartózkodási helye mindenkor 
csak az egyesület székhelye Kolozsvár  lehet. 

g) Ellentétben a tervezettel, kívánatosnak 
tartja vidéki választmányunk, hogy az „EMKE" 
programjában a közgazdasági ágazat továbbra is 
fenntartassák. 

Kovács  Dániel, 
titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Annabál Tusnádfürdőn.  A tusnád-

fürdői  fürdőszezon  évi mulatsága, az Anna-bál 
folyó  hó 25-én folyt  le nemcsak a fürdővendégek, 
hanem a környék rendkívüli nagy érdeklődése 
mellett is. Az uj gyógycsarnok óriási termét már 
esti 9 órakor megtöltötte a mindenfelől  összese-
reglett báli közönség, melynek soraiban láttuk 
Csik intellígencziájának java részét, ezen kivttl 
Brassóból , sőt távolabbról érkezett vendé-
geket is. Csikay remek zenéje mellett azután meg-
kezdődött a táncz s folyt  kedélyes, fesztelen  jókedv-
vel kivilágos kivirradtig ugy, hogy a rendezőség 
— daczára a reggeli világosságnak csupán szégyen-
szemre nem akarta kioltani a lámpákat a tánezoló 
párok feje  fölött.  Különben a bál hatása külön-
böző képen nyilvánult. A már vasárnap délután 
jelentkező jókedv s víg hangulat s az összes ven-
déglőket sétahelyeket ellepő közönség zajongása 
mellett különösen a Tusnádon úgyis megszokott 
drágaságra volt az estély „emelő" hatással. Hogy 
példát említsek egyes pinczeszobákért, hol az ér-
irző családok átöltözködtek, tulajdonosaik 4—6 
frtot  számítottak fel,  a mellékes és illendőségből 
kötelező borravalók mellett ez alkalmatosságért. 
Jó volna ha a rendezőség legalább némileg gon-
doskodnék a vendégek elszállásolásáról, hogy ilyes 
féle  zsarolásoknak kitéve ne legyenek. Bocsánat-
kérés között kell végre bevallanunk, hogy a jelen-
levő hölgyek névsorát nem adhatjuk. Ennek oka 
azon körülmény, hogy a jegyek kiadásánál nem 
jegyeztetvén a fizetők  nevei, az összeírás a közön-
ség nagyszáma mellett tekintettel az ismeretlenség 
mérhetlen chaoszára lehetetlen volt. De bizonyára 
nem fogja  rontani a mulatság jó hatását a höl-
gyekre nézve, ba uem is olvashatják chablonsze-
rüleg nyomtatásban neveiket. 

— Eljegyzés. Nagy Lajos beszterczei kir. 
törvényszéki aljegyző eljegyezte Ordody Lajos ko-
lozsvári' mérnök kedves leányát Paulát. — Dr. Sze-
pesy József  szilágycsehi kir. aljárásbiró eljegyezte 
néhai Lázár Kajtán leányát Juliskát. 

— Gyászrovat. A Csikmegyei nevelés-
oktatás ügynek egyik elsőrendű oszlopos tagja 
hnnyta be örök álomra e hó 24-én szemeit. Földes 
József  csiksomlyói róm. kath. tanító képezdei igaz-
gató és a róm. kath. tanító egyesület derék el-
nöke hosszas szenvedés után 65 éves korában 
megszűnt élni. Azon 24 év alatt, melyet a neve-
zett intézet élén eltöltött szánalommal láttuk küz-
deni az emésztő beteges kórral, mely testi erejét 
mindjobban emésztette tel, de egynttal bámulva 
szemléltük azon szellemi erőbeli kitartást, melylyel 
a testi gyengeség leküzdése mellett lankadást nem 
ismerd bnzgóságot fejtett  ki mindvégig nemes hi-
vatásának minél sikeresebb betöltésére. Temetése 
nagy részvét mellett folyó  hó 36-án történt meg. 
mely alkalomból a gyászszertartást főtisztelendő 
Murányi Kálmán felesik  kerületi főesperes  végezte 
nagy segédlettel. A ravatal körül a képezde és 
főgymnásinm  tanári testületén kívül számos tanít-
ványa állott a megboldogult/lak, a simái pedig 
Kovács Gergely csiksomlyói szentfenrenezrendi  ál-
dozár ás fdelemi  iskolai tanító tartott igazán szív-
hez szóló és könnyeket fakasztó  gyászbeszédet, 

(* így yan ez, fajdalom,  a székely 
gazdasági egyletnél ia, a melyntk az El 
dáia csak időkérdése lehet 

művelődési és kftz-
IKE-be való beolva-

Sierk. 
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mig a gyász isteni tisztelet alatt Baka János csik-
szentmártoní kántortanító énekelt gyönyörű gyász-

Az erdélyi szent István első apostoli király-
ról nevezett szentferencirendi  rendtartomány főnöke 
és tagjai szomorodott szívvel tudatják, hogy sze-
retett testvérük, tisztelendő Ferenczi Ignácz 
György atya, kiérdemfllt  qnardian, gyulafehérvári 
házfőnök,  életének 49 ik szerzetesi fogadalmának 
27-ik és áldozó pa; ságának 24-ik évében hosszas 
betegeskedés s a haldoklók szentségének áhítatos 
felvétele  után folyó  hó 12-én este 7 órakor az 
urban csendesen elhunyt Földi részei folyó  évi 
julius 14 én délu'án 3 órakor helyeztettek a zárda 
templomának sírboltjában örök nyugalomra. 

— ősbudavára Zsögöd-fürdőn.  Daczára 
annak a légből kapott állitásnak, mintha a Zsögöd 
fürdőbe  vezető Olt-hid rozoga állapotban volna, sót 
inkább az ellenkezőjének bebizonyítására a fürdő 
közönsége f.  évi augusztus 1 -én Ősbudavár i 
e a t é 1 y t rendez a fürdőtelep  javára jótékonyczélu 
tombolával, kereszteléssel és tánczczal, serpentin és 
confetti  csatával s nem fél,  hogy a zsúfolásig  meg-
telt omnibuszok terhe alatt a hid le fog  szakadni, 
sót annak ellenkezőjéről jót áll. Tombolajegy ára 
10 kr. A részvétel dija 3 tombola-jegy. Kapható : 
a belépés alkalmával a pénztárnál. A mulatság kez-
dődik a fürdő  sétány, út és a fürdók  megkereszte-
lésével délután 4 órakor. A műsor a tombola-jegyek 
vétele alkalmával, vagy a rendező-bizottság tagjainál 
kapható, a jótékonyczél iránt való tekintetből 3 krért. 
Serpentin, confetti,  hideg csapolt sör, virág és tom-
bola-jegy a fürdó  telepen felállított  elárusító helye-
ken jutányos áron kapható. Felülfizetéseket  köszö-
nettel fogad  a rendező-bizottság. Kedvezőtlen idő 
esetén az estély augusztus 3-ra halasztátik. A z e s-
tély műsora: I. rész. A fürdő  sétány, fürdői  ut 
és a fürdők  keresztelébe. 1. A fürdő-sétány  keresz-
telése: Mikó-térre. 2. A felsó  fiirdő  keresztelése: 
Rózsa fürdőre.  3. A fürdő-ut  keresztelése: Szombat-
falvi-utra.  4. A melegfürdő  és forrás  keresztelése: 
István-forrásra.  5. A nagy lakóház előtti tér keresz-
telése : Trilby-térre. II. rész. 1. Ének. Előadja: 
Szombatfalviné  úrnő. 2. Qyors rajzolás. Előadja : 
Szombatfalvi  ur. 3. Ének. Előadja: Qaál Irén k. a. 
4. Páros szavalás. Előadják ketten. 5. Táncz, séta, 
serpentin dobolás és confetti  csata. 7. Az est folya-
mán tréfás  epizódok. 8. Táncz virradtig. 

— Jótékonyczélu előadás. A csiksomlyói 
róm. kath. főgymnasium  kirándulási egylete javára 
Csíkszeredában, 1897. augusztus 9-án a városi 
iskola emeleti tantermében gyermek előadás tar-
tatik. Ez alkalommal színre kerfll  a Tündér Ke-
resztfa.  Tündéri bohózat 2 felvonásban.  Belépti 
dijak: Körszék 40 kr. I. rendű zártszék 30 kr. 
II. rendű zártszék 20 kr. Állóhely 10 kr. Kezdete 
este 8 órakor. FelOlfizetések  köszönettel fogad-
tatnak. 

— • csik-tusnádi fürdővendégek  szá-
ma a hozzánk beküldött névsor szerint 750. A mult 
év hasonszakábau 1300—1400 volt a fürdővendégek 
száma. — A nagymérvű csökkenést valószínűleg a 
még mindég tartó kedvezőtlen időnek tulajdonit-
hatni. 

— Termény. Alcsikon a tavaszi és nyári 
nagy esőzás miatt nagyrészt s különösen a havas 
alatt a rozs virágzása után nyomban lefehéredett 
a kötött és agyagos talajú földeken  minden szem-
zés nélkül, a szalmája már lekezdett feketedni 
csaknem haszonvehetetlenné vált, még a betakarí-
tási költséget sem érdemli meg. Az árpák is az 
ily talajú földeken  hasonló módon állanak, a zab-
ban is sok helyt nagy kár van. Az eredei kaszálók 
is az esőzés miatt gyengén fizettek,  a mult évinél 
sokkal kevesebb szénatermés van. 

— Székelyföld  czimmel Dr. Hankó Vilmos 
egj érdekes munkát irt, melyet melegen ajánlunk 
olvasóink figyelmébe.  A munkában 115 szebbnél-
szebb eredeti kép van. A munka azt a földet  is-
merteti, mely egyesíti magában minden ország, 
táj és természeti szépségeit, melyek közül egyik 
másik valóságos isten csodája, csoda mint tüne-
mény, csoda mint látvány. A pazar kiállítású dísz-
munka diszkötésben 5 frt,  fűzve  3 frt  50 kr. 
Rendkívül érdekes, vonzó munka ez, melyet a hazai 
sajtó a legelismerőbben méltatott. Különösen az 
ifjnság  meríthet belőle hasznos ismereteket. A ki-
rály és királyné ő felségeik,  valamint a főhercze-
gek e gyönyörű munkát magánkönyvtáraik részére 
elfogadták. 

— Pályásat. A csik-udvarhelymegyei pénz-
flgyigazgatóság  a kővetkező sorok kOzlésére kért 
fel.  Ez igazgatóság kebelében egy évi ötszáz (500) 
forint  segély díjjal javadalmazott pénzflgyi  fogal-
mazó gyakornoki állás van Oreasedésben. A jelzett 
álláara pályázni kívánók kimutatni tartoznak, hogy 

a jogi 4 évi tanfolyamot  sikerrel elvégezték és az 
államtudományi államvizsgát sikerrel letették, meg-
jegyeztetik azonban hogy azok, kik az államtudo-
mányi államvizsgát még le nem tették, fogalmazó 
gyakornokul szintén alkalmazhatók, de ezek köte-
lesek e vizsgát szolgálatba lépésüktől számítandó 
egy éven beiül letenni. 

— Deák-bál Gyergyó-Szentmiklóson. 
Körünkben szünidőző tanuló ifjúság  folyó  hó 17-én 
a segesvári Petőfi-szoborra  helyezendő koszorú ja-
vára fényesen  sikerült tánczmulatságot rendezett. 
Daczára, hogy a mulatság rögtönzött volt, mégis a 
legelegánsabb közönség vett abban részt, ez alka-
lommal is megmutatva, mily meleg rokonszenvvel 
viseltetik a tanuló-ifjuság  iránt. A számos részvétel 
az egésznek egy elite-bál jellegét kölcsönözte, ennek 
szokásos feszes  kimértsége nélkül, mert a közönség 
a legőszintébb jókedvvel mulatott s bizonyáia ez 
estély egyik kedves emléke közé fog  tartozni min-
den jelenvoltnak. A mulatságnak ily fényes  sikere 
a rendezőség tapintatos és mindenben körültekintő, 
működésének tudható be, mely intelligencziájának és 
a társadalmi életben való használhatóságának szép 
jelét adta. A négyeseket 30 pár tánezolta, az utolsó 
keringőt pedig már a feljövő  nap bámulta moso-
lyogva meg a kinyitott ablakokou keresztül. Jelen 
voltak : Binder Ottóné, Csiky Dénesné, Csiky Kál-
mánná, Drótos Jánosné, Fejér Józsefné  (Seprős), 
Juhász Károlyné, Kiss Sándorné, Kopntz Lukácsné, 
Lázár Gyuláné, Lázár Menyliértné, Lázár Petemé, 
Nagy Tamásné, özv. Nóvák Jánosné, Szász Iguáczné, 
Vértes Lajosué; Csiky Anna, Csiky Ilona, Csiky 
Tilike, Eránosz Anna. Eránosz Lujza, Fiala Iíebi, 
Kiss Mariska, Kopatz Ilusku, Lázár Erzsike, Lázár 
Niuuska, Lázár Piroska, Lázár Stefanio,  Laurenczi 
Mariska, Nagy Bella, Nagy Etelka, Nóvák Anna, 
Nóvák Marcsa, Szász Etelka, Vértes Qizella. 

— Jéghullás. Folyó hó 23-án déltájban 
Gyergyó-Ditró és Remete község határában uagy 
felhőszakadás  dühöngött, mi közben Remete határán 
Bürü jég hullott, mely a vetéseknek egy részét, de 
különösen a kerteket elpusztította. 

— Testi és szellemi fogyatkozásban 
szenvedőket gyámolító országos egyesület eléggé 
nem méltányolható tevékenységet fejt  ki a szegény 
szerencsétlenek gyámolitásában. Az egyesület fel-
adatául tűzte ki, hogy a nagyszámú szerencsétle-
nek sorsán javítson, mert a 16073 siketnémán 
kívül 15130 vak és 15908 hülye is van Magyar-
országon, s összesen csak 9 intézet: 7 a siket-
némák, I a vakok és egy a hülyék számára, ngy 
hogy ezeknek a szerencsétleneknek óriási száma 
még ma is állatias sorsnak néz elébe. Ez a jóté-
kony egyesület, a melynek védnöke Vaszary Kolos 
bibornok herczegérsek, elnökei pedig gr. Batthyány 
Gézéné és Rakovszky István államszámszéki elnök, 
tágkörü működést fejt  ki a szerencsétlenek érde-
kében. Különösen báiom irányba működik. Felvi-
lágosítást nyújt a szerencsétlenek szülőinek, segé-
lyezi a szegényeket, s intézeteket és iskolákat lé-
tesít ugy a vagyonosabb szülők, mint a szegé-
nyebbek számára is. Különös gondot fordít  a sze-
rencsétlenek ipari kiképzésére s a felnőtt  iparosok 
munkáinak énekesitésére. Ez a kiválóan humánus 
egyesület a legnagyobb mérvű támogatást érdemli 
meg s mert a tagsági dijak oly csekélyek, hogy 
p. o. a rendes tagok évi 1 frtot,  a pártolók 5 
frtot,  az alapító tagok pedig egyszersmindenkorra 
95 frtot  fizetnek,  a miknek fejében  az egyesület 
„Kalauz" czimfl  hivatalos havi közlönyét is kap-
ják lehetővé teszi, bogy még a legszegényebb 
sorsban levők is hozzájárulhassanak a szerencsét-
lenek megmentésére irányuló magasztos ember-
baráti munkához. Mi magunk is melegen ajánljuk 
ezt a nemes czélu egyesületet olvasó közönségünk 
figyelmébe,  s egyúttal felhívjuk  a figyelmet  arra, 
hogy az egyesület titkári hivatala, mely Budapes-
ten VIII. ker. Sándor-utcza 38. sz. alatt van, fel-
világosítást nyújt a siketnémák, vakok és hülyék 
érdekében hozzá intézett minden kérdésre. 

— Tüzeset. Csikbánkfalván  Táuczos János 
háza f.  hó 12-én éjfél  tájt kigyúlt és leégett, innen 
a tttz átcsapott Tánczos Salamon tőszomszédja csű-
rére, ez is szintén teljesen leégett. Az eset véletlen-
ség, illetve vigyázatlanságból a kéményen felment  és 
a fedélben  megakadt szikrából keletkezett. 

— Vizbe fulladt  leányka. Ditrói lakos 
Bálás Alajos gazdaember Mari nevü 8 éves 
leánykája f.  hó 23-án délután plment egyik roko-
nukhoz, hova édes anyja is betért. Az anya ottléte 
alatt a leányka két kisebb gyermekkel kiment a 
szobából, egy kis idő elteltével egyik gyermek lel-
kendezve visszaszaladt s nagy ijedelmek közt mondta 
el, hogy Marit viszi a víz. Ott közel folyik  a Mar-
tonka patakocska, mely ekkor a déltájban lehullt 
felhőszakadás  következtében megáradt. Midőn az 
anya a patakhoz ért a leánykát ruhátlanul a vízben 
felakadva,  meghalva találta. Minden valósziuüség 
szerint a szerencsétlen leányka fürdés  czéljából ment 
s patakba s igy vesztette életét. 

— Talált hulla. Borszéki Vá r t e r éz 
Bogdán junius 29-én a Szárbegy község tulajdonát 
képező „Jegespatak" nevü erdőrészben járva, egy 

ismeretlen s már feloszlásnak  indult férfi  hullára 
akadt, mely féltesttel  a patakban hevert. A meg-
ejtett vizsgálat rendéi kiderült, hogy az ismeretlen 
módon elpusztult egyén oroszhegyi illetőségű s az 
utóbbi időben Holló kizségben tartózkodott György 
Ferencz nevü 78 év körüli egyén volt 

— Meghiusult népgyűlés. Várossy 
Qyula országgyűlési képviselő Kövesy Ödön nevü 
ur kíséretében f.  hó 22-én Gyergyó-Szentmiklósra 
jött azon czélból, htgy itt népgyűlést tartson. A 
gyűlés ideje 23-án d. e. 8 órára ki is volt tűzve, 
melynek programmja lett volna : 1. a gyergyó-szent-
miklósi 48-as körnek megalakítása; 2 állásfoglalás 
a kvótának felemelése  ellen ; 3. a veszélyeztetett 
sajtószabadság megvédése érdekében nyilatkozat. A 
lakosság egybegyüjtéseliez előző napon hozzá is fog-
tak, felfogadván  egy atyafit,  ki egy kolomppal járta 
be a községet, hirdetvén a népnek a nagy gyűlést. 
Mindez hiába volt, mert részvétlenség miatt a gyű-
lés megtartásáról a honatyának le kellett mondania. 

— Gyergyó-szentmiklósi fiuk  az ipa-
ros pályán. Ismeretes, hogy a fóispáuuuk  a szé-
kely fiuknak  az iparban való kiképeztetésük végett 
mily üdvös tevékenységet fejt  ki; az erre irányuló 
mozgalomnak éltető lelke, fáradhatatlan  vezetője s 
hogy ezen iidvös mozgalomba a társadalmat, a köz-
ségeket ia bele vonja, a legutóbb járási bizottságo-
kat alakított. E bizottságokban a községi elöljárósá-
goknak jutott a legkiválóbb szerep és feladat, 
melynek (íyergyó-Sze'<tmiklós község főbírája  és 
főjegyzője  a legnagyobb buzgalommal tesznek ele-
get. Ebbeli törekvésüknek szép eredméuyéül jelez-
hetjük, hogy Uyurgyó-Szentiniklóson 24 székely fiu 
jelentkezett iparos tnnoneznak, kiknek részére el íb 
készítették a kérvényeket, a melyek legközelebb a 
járási bizottság utján fel  fognak  terjesztetni a főis-
pán urlioz. E mozgalomuak örveudetes momentuma 
az, hogy Gyergyó-Szentmiklóson az ipar iránti haj-
lam és kedv évről-évre fokozottabb  mérvben nyil-
vánul, a minek tovább fejlesztése  ugy az egyesek, 
mint a közérdek szempontjából felette  üdvös és 
hasznos lesz. 

— Öngyilkosság. Remetei Kozma Lajos 
és neje között egy kis házi perpatvar és össze-
zürrendés történvén, utóbbi holmiját összepakolta 
és férjét  elhagyta. E miatt Kozma szörnyen 
búslakodván, bánatában saját csűrébe fölakasztotta 
magát. 

«= Kiadói üzenet. K. G. urnák B.-pataka. 
Előfizetése  márczius végével járt le. Kérjük annak 
szíves megújítását. 

K Ö 2 G A Z D A M Í O és  I P A B . 
Védekezés a sertés vész ellen. 

Ne vegye tolakodásnak, ha távol édes szü-
lőföldemtől.  h „Csíki Lapok" olvasása közbeu egy 
állatbetegségnek Csikmegyében is már-már kezdődő 
terjedéséről véve tudomást én, a ki nem vagyok 
gazdasági ember, egy óvszerre hívom fel  becses 
figyelmét. 

Tele van az országnak csaknem minden ré-
sze, községe a sertésék kőzött terjedő sertésvész 
betegséggel. Az ezen betegség elfojtása  iránt min-
den irányban megkezdődtek a kísérletezések, de 
— ugy látszik — csaknem minden eredmény nél-
nélkül. Elmondhatom azt is, hogy vármegyénknek 
alig van községe, melyben a sertésállomány között 
ez a veszedelmes, pusztító ragályos betegség fel  ne 
lépett volna, s a már szakértők által kiszámított 
"/u-ot magával ne vilte volna. A földmivelésűgyi 
miniszter a Kőbányán 1895-ben először föllépett 
ezen állatbetegség elfojtása  végett kibocsátott volt 
egy nagy rendeletet, mely a védekezést tartal-
mazza a sertés kolera fellépése  esetén. Hasztalan 
foganatosítja  az azokban foglalt  óvintézkedéseket 
az illető hatóság, hasztalan ügyeli fel  az ennek 
következtében kiadott rendelkezések pontos foga-
natosítását: betegség azért lappangva terjed s 
mindaddig míg áldozatát magával nem viszi meg 
nem szűnik. A szakközegek kísérleteznek minden 
irányban, mindennemű eszközökkel, de az ered-
mény vajmi kevés. 

Igy történt, hogy a radnóthi gyógyszerész 
Jeney Jenő is ráadta a fejét  s mindenn tudomá-
nyát, hogy az emberiségen s különösen a gazda-
embereken a sertéskolerának lehető elfojtása  által 
valamit segítsen. Összeszedte minden gyógyszerészi 
tudományát, kumulálta az e tárgyban minden 
irányban szerzett olvasottságát, ismeretségét és 
tapasztalatait és feltalál',  egy gyógyszert a minek 
összetétele nagyon egyszerű, használata igen köny-
nyü és imel napról-naprt hallani, hogy a kísérle-
tezés végett többfelé  szétküldött gyógyszerével 
sikereket, még pedig igen szép sikereket érnek el. 
Gazdaemberekiől hallom, hogy a szernek utasítás 
szerinti használata 100 drb. beteg sértésből leg-
kevesebb 80 drbot mrgment Pedig az általa 
összeállított gyógyszernek használata is rendkívül 
egyszerű, a legkevesebb értelmiséggel biró gazda 
elég sikerrel használhatja, ha annak már a sertés-
vész betegségben gyanús állatokon megkezdik az 
alkalmazását. Szép eredménynek mondható tehát 
már csak az is, ha egj sertésvésszel fertőzött 
községben lOft-ból  80 meg gyógyul és csak 20 
pusztul el; még talán a többféle  móddal alkalma-
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zott ojtási rendszerrel sem igen lehet ilyen ered-
ményt produkálni, pedig azik nagyon költségesek 
s szoknak alkalmazását a s:egény emberek nagyon 
nehezen tudják megbírni. 

Mindezeket azért voltam bátor szíves figyel-
mébe ajánlani, hogy mintán tudomásom szerint a 
gyergyói részekben nemcsat Gyergyószentmiklóson 
(mint azt a Csiki Lapok irja,) hanem más közsé-
gekben is már fellépett  a sertésvész, ezen nagvon 
gyorsan terjedő veszélyes betegség ellen 
egy nagyon egyszerű és oltső gyógyszert ajánljak 
a csiki székely gazdakőzömég figyelmébe  az által, 
hogy e helyen kérem az igen tisztelt szerkesztő 
nrat, szíveskedjék b. lapjátak legközelebbi számá-
ban felhívni  a gazdakőzönség figyelmét,  az emiitett 
óvszerre s annak alkalmazására, a kellő propa-
gandát gazdasági érdekeink szempontjából is meg-
indítani. 

Jeney Jenő a hozzá fordulóknak  készséggel 
kaid a kérdéses szerből, melynek ára egy drb 
sertés számára csak 10 k:- és postaköltséget fel 
nem számit. 

Örvendenék nagyon, ba a csiki népet az 
ottan is már-már harapódzai kezdő sertésvész be-
tegségtől idejekorán és csekély költség mellett 
megmenteni sikerülne s arra való tekintettel, mi-
kép az ajánlott szernek ezen a vidéken már szá-
mos eredménye van, hinni is merem, hogy annak 
jóeleve, alkalmazása mellett Csikmegyének sertés 
állományát meg lehetne menteni az elpusztulástól. 

Ismételten kérem tehát szíveskedjék szer-
kesztő ur b. lapjában ezen nagyon üdvösnek mu-
tatkozó gyógyszerre a csiki székely gazdaközönség 
figyelmét  fölhívni  azzal, hogy feDtnevezett  gyógy-
szerész ur minden doboz gyógyszer mellé kellő 
használati utasítást küld. 

Badnóthon, 1897. julius 16. 
Kedves  József 
járási szolgabíró. 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- én LAPTÜLAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 658—1897. v. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1897. évi julius hó 5-én kelt 33296. 
számú rendeletével a béjasfalva-gyimesi  államat 
119-2—119-0. km. szakasz szabályozását és a89, 90. 
sz. átereszek újraépítését 2399 frt  4 kr összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1897. augusztus hó 5-ik nap-
jának d. e. II órájára a Csikmegyei m kir. ál-
lamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó, s a részletes feltételekben  előirt 5%-nyi 
bánatpénzzel ellátott, zárt ajánlataikat kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenekbeadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, uaponkint megtekinthetők. 

Kelt Cs.-Szeredán, 1897. julius hó 20-án. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Sz. 441—1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik-szerecai kir. törvényszék 1897. 
évi 3986. sz. végzése következtében ifj.  Berkovits 
Lázár gyergyó-tekerőpalaki lakos javára Hersch-
kovits János és Herschkovits Amália gyergyó-
szentmiklósi lakósok el en 1500 frt  s jár. erejéig 
1897. évi julius hó 4-éa foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1671 trt 21 krra 
becsült arany-, ezüstnemüek, ékszerek, zseb- és 
faliórák,  házi bútorok, 1 ünőtinó stbből álló ingó 
ságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a gy.-szentmiklósi kir. já-
rásbíróság 5369/1897. íz. végzése folytán  1500 frt 
tökekövetelés, ennek 1897. évi április hó 2-ik 
napjától járó 6% kamatai, eddig összesen 60 frt 
70 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Gyergyó-Szentniklóson, alperesek házánál 
leendő eszközlésére 18B7. évi augusztus hó 
7-ik napjának délelőtt 8 órája határidőül 
kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 

ingóságok az Î881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§ a értelmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáronl alul is el fognak  adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Gy.-Szenlmiklóson, 1897. évi julius hó 
21-ik nap)án. 

Juhász Károly, 
kir bírósági végrehajtó. 

Sz. 579—1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csik-szeredai kir. járásbiróság 2743/897. 
számn végzése által a csíkszeredai takarékpénztár 
részvénytársaság javára Kedves Alajos és társai 
ellen 200 frt  tőke, ennek 1896. évi julius hó 20. 
napjától számítandó 6°/u kamatai és eddig összesen 
43 frt  perköltség követelés erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 
466 frtra  becsült lovak, szarvasmarhák és szeke-
rekből álló ingóságok nyilvános árverés utján el-
adatnak. 

Mely árverésnek a 6425/897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szenttamáson leendő eszközlésére 1897. év aug. hó 
5-ik napjának délelőtt II órája határidőül kitűze-
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi julius hó 19. 
Szöllőssy Ferencz, 

bir. bir. végrehajtó. 

Erdő-eladás. 
Alólirottak ezennel körhirré teszik, hogy 

a Csík-Madaras II. részben lévő s tulajdo-
nukat képező, úgynevezett Blikkhavas erdő-
részen 290 karasztrális hold területen lévő 
kereskedelmi fenyőfát  nyilvános árverésen 
eladják. 

A kir. erdőhivalal becslése szerint hol-
danként 150 köbméter s az egész területen 
4^,500 köbmétert, köbméterenként 50 kraj-
zár, összesen 21,750 frt  becsértéket képvisel. 

Ezen erdőterület a székely vas-
utaktól 10 km. távolságra van. 

Venni szándékozók a Csik-Dánfalván 
1897. augusztus 20-án d. u. 3 órakor 
Antal Gergely lakásán tartandó árverésre 
ezennel meghivatnak s kötelesek az árverés 
megkezdése előtt a 21,750 forint  becsérték 
10"/o-át bánatpénz fejében  Antal Gergely 
kezeihez letenni. 

Az árverési feltételek  nevezettnél bár-
mikor megtekinthetők. 

Csik-Dánfalván,  1897. julius 20-án. 
Antal Gergely, Zsigmond István, 
1—2 Bálint Ignácz. 
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Pályázat ösztöndijra. 
A gyergyó-szentmiklósi örm. szert, egyházta-

nács kezelése alatt levő — Szekula Jakab-féle  — 
évi 150 frtos  ösztöndijra ezennel pályázatot hir-
detek. 

Pályázhatnak első sorban alapitványozó vér-
rokonai, továbbá gyergyói születésű, örm. kath. 
vallású, fiu-  és leány szegénysorsu tanulók, kik az 
elemi népiskolát jó sikerrel bevégezték. 

Kellőkép felszerelt  folyamodványok  az örm. 
szert. Egyháztanácshoz czimezve f.  iv augusztus 
hó 26 ig hozzám beküldendők. 

Gy.-Szentmiklós, 1897. julius 15-én. 
O-örögr T o a c J a l n o . , 

Orm, ssert. plábáuoi. 

Helyi esetleg kerületi 

képviselőségeket 
keres az 

élet és járadékbiztosító részv.-társ. népbiz-
tositási osztálya, a legkedvezőbb feltételek 

mellett. 1—a 
Budapest, Andrássy-ut 49. 

Hirdetmény. 
1 drb 6 lóerejü gőzgép álló-ka-

zánnal, 20 forcsővel  és fekvő-
géppel, 

1 drb 6 lóerejü gőzmozgony 
(locomabil), 

1 drb 4 lóerejü lovas cséplőgép 
járgánynyal, bakker-féle  rostával 
igen jutányos árban eladók. Mind 
a 3-féle  gép egészen jó karban, kü-
lönösen a gőzgép még egészen uj. 
Hol ? Megtudható a kiadóhivatalban. 3—3 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 
„ B s t r á / t X t s c l " 

czimü növényszer gyomor-likör készítményem. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg ára 40 és 80 kr. 

Kapható Cslk-Szereda és Gyergyó-Szentmlklóe 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt. Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Váeárliely, Arpád-utoza 12. 

Z e n l c e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és oszt. caáae. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 10-10 
Kapható Csik-Szeredában: 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 
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H O H I I P Ü E Ü 
A csíkszeredai szövődében készült 

Függönyök, Kredenczteritők, 
Kötények, Törülköző-kendők, 
Agyteritők, Asztalkendők 
Asztalteritők, Betétek, 
Asztalfutók,  Szőttesek, 
Tálczateritők, Blouz-szövetek. 
Pohártörlők, 
A mai naptól kezdve, előállítási áron alól 10°/o-al árusittatnak el. 

Ezen kivul nyári, férfi  készruhákból, tiszta gyapjú férfi-
ruha szövetekből és női mosó szatén, creton stb. kelmékből 
augusztus havára egy parthiet állítottam össze, melyek beszerzési áron alól 
is elámsittatnak 

S Z A B Ó M I K L Ó S Bzletében 
1-6 Csik-Szeredán. 

H O N I I P A R 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Gyftrgyjakab  Márton könyvnyomdájában 1897. 




