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? SiertesxtSség És Hadóblvatal: 
| Calk-Szereda 
; Oyörgyjakab Márton 
i kOnyvkeieakedége, 
liová küldendő a laţ) szel 
lenii részét illető minden 
közlemény, valamint hir-
detések s előfizetési  dijuk. 

A Jlirtirlt'si  dijuk  flört 
fizetendők. 

Megjelealjc a lap jpidefi'szerúáa. 
i Egţog lap ám 10 kr. t 
iS'f  T-g* 

csíki lapok 
POLITIKAI, TARSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 

H E T I L A P . 

Előfizetési  á r : vt 
Bgéu érre (KOlflildre) Félévre . . Negyedévre 

4 frt. 8 fit. 2 ftt. I frt. 

I 

Hirdetési di jak 
a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdyért külön mindnn 

beiktatásnál 30 kr. 

NyUttéri or ikkek 
soronként 20 krért köifll-

tetnek. 
:<§T 

Megint a székely kivándorlás. 
Csik-Szereda, aug. 15. 

(e)  Lapunk egyik közelebbi számában 
egy hir foglaltatott  arról, hogy Gyergyó-
Remetéről mintegy 500 munkás ment a 
szomszéd Moldovába munkára a tavasz foly-
tán, de a hosszan tartott esős idő miatt ke-
veset kereshettek s a messze gyaloglásban 
kimerülve, rongyosan és piszkosan tértek 
vissza. Ez a különben közönséges hírlapi 
hir talán egy kissé több poézissal és élén-
kebb fantáziával  volt megirva, mint a meny-
nyit megérdemelt; mert végig járta az ösz-
87.es magyar hirlapokat s különböző kom-
mentárokkal kisérve, újból felszínre  vetette 
a székely kivándorlás kérdését. 

A Maros-Vásárhelyen megjelenő „Szé-
kely Lapok" vezércikkben méltatta a mun-
kára menő székelyek kivándorlását és ke-
serveit. A „ P e s t i H i r l a p " egyenesen 
megtámadja egy éles czikkben a székely 
vármegyék közigazgatását s azt mondja, 
hogy a közigazgatás az egész Székelyföldön 
a l s z i k s nem teljesiti kötelességét akkor, 
midőn közrehatásával nem akadályozza ineg 
az ilyen eseteket. 

Nagy köszönettel tartozunk a napi saj-
tónak, hogy a székelység mostoha ügyei 
iránt oly meleg érdeklődéssel viseltetik s a 
legkisebb híradásra védelmünkre, támogatá-
sunkra siet. De ezúttal még sem fején  ta-
lálta a szeget, mikor a székely vármegyék 
közigazgatását teszi felelőssé. 

A közigazgatás, vagy annak közegei 
csak nem lehetnek felelősek  azért, hogy a 
székely munkás embernek a vérében van 
az örökös koválygás utáni vágy s őseitől 
öröklött tradicziók nyomán vérévé vált, hogy 
szivesebben megy Oláhországba munkát ke-
resni, mint itthon csendesen dolgozni. El-
megy az munkakeresni akkor is, ha itthon 
nagyobb napszámot kap munkájáért. 

Nyissák fel,  a kik kételkednek a föld-
művelési minisztérium által 1897-ben a mun-
kabérekről és munkás viszonyokról kiadott 

hivatalos kiimij^st s abban meg fogjuk  ta-
lálni, hogy a mefeei  munkások munkabére, 
Brassómegyét kivéve, majdnem az egész or-
szágban a legmagasabb Csikmegyében. Ha 
ez igy van és pedig igy van, akkor, mit 
gondolnak, hogy mi egyéb vinné vagy haj-
taná a gyergyói székelyt Moldvába munka 
keresni, mint az az ok, melyet fennebb  em-
iitettem ? 

Századok óta gyakorolja a határszéli 
székelység az Oláliországba való koválygást 
s ezt az ősi hajlamor még sok ideig meg-
fogja  tartani. Századok óta jőnek onnan 
vissza r o n g y o s a n , é h e s e n s lóg le ró-
l u k a r u h a p i s z k o s c z a f a t o k b a n 
vissza^ jövetelükkor, — s még is oda men-
nek. Ősi időktől fogva  él az a székely köz-
mondás, hogy az Oláliországba szerzett va-
gyont itthon forró  vizzel váltják fel,  — s 
még is oda mennek seregestől, csapatostól. 
Vájjon mit tegyen ezzel szemben a közigaz-
gatási hatóság ? Hogyan akadályozza ezt 
meg? A dologban mindenek felett  az a leg-
boszantóbb, hogy ezt a koválygási hajlan-
dóságot mindjárt székely kivándorlásnak ne-
vezik s különbnél különb csodaszereket 
ajánlgatnak annak orvoslására. Megorvosolja 
azt maga az idő valaha és a fokonkint  ha-
ladó közművelődés, de a közigazgatási ha-
tóság soha 

Avagy kell-e kézzel foghatóbb  bizonyí-
ték arra, hogy a székely munkás szereti a 
vándorlást, a koválygást s e hajlam vérében, 
vágyaiban van, ha itt elmondom, liogy épen 
a folyó  nyári munka időn kellett a gazdák-
nak ktlzködni a munkások koválygási haj-
lamai miatt? Az eset ez, ősi időktől fogva 
a közép csiki munkások egész serege szokott 
a gyimesi községekbe vonulni szénacsiná-
lásra. Ők ezt ugy hívják, hogy mennek a 
L ó k r a . Más években a szénacsinálás akkor 
kezdődik a L o k o n, mikor itt a közép csiki 
községekben már elvégződött. Igen. de az 
idén, a sok eső miatt, megkésett itt a ka-
szálás s igy egy időre esett a 1 o k i kaszá-
lással. Itthon a napszámbér kétszeresre, há-

romszorosra emelkedett. Volt eset rá, hogy 
az erdei kaszáláson egy napszám 2 frt  is 
volt. Mit tettek a munkások ? Elmentek a 
L ó k r a kaszálni s ott elszegődtek 50—60 
krajezárért s oda ültek két hétig. Hát van 
ebben valami okos számitás ? Igy hát a 
munka hiány miatt mennek a mi munká-
saink idegen helyre ? 

Vagy nézzünk egy másik esetet. Ezelőtt 
évtizedekkel jó keresete volt a székely mun-
kásnak cséplés idején a Barczaságon. Hosszas 
időn ott csépeltek egy-egy gazdánál részért. 
Mióta cséplőgépek kezdették csépelni a kis 
gazdák terményét is, azóta ez a kereset majd-
nem egészen megszűnt. És mégis mit látunk ? 
Minden őszszel csapatostól mennek most is 
a mi munkásaink a B a r c z á r a csépelni. 
Oda kovályognak három-négy napig s akkor 
egy reggelre szépen haza sompolyognak s 
itthon munkába állnak. Éjjel mennek hazul-
ról és éjjel érkeznek haza. Egy szót se be-
szélnek utjokról, de azért ezt a megszokott 
utat a megszokott időben és napokon min-
den esztendőben megteszik, bár előre tudják 
jól, hogy munkát nem kapnak. Hát ez mi 
egyéb, ha nem ősi hajlam? 

Azért ne szidjuk az ilyen felmerülő  ese-
tek révén se a közigazgatást, se a székely 
társadalmat, mert erről egyik se tehet. Ne 
fájjon  a feje  a magyar sajtónak a székely 
kivándorlás ezen fajtája  miatt, mert a szé-
kely kivándorlás, ha van, egészen más irá-
nyú és egészen más elemekből telik ki. A 
remetei munkások koválygása nem kiván-
dorlás s azok hazatérése nem épen olyan 
poétikuson megindító, mert semmi elfogad-
ható ok nem hajtja őket arra, hogy Mold-
vába menjenek kovályogni s onnan rongyo-
san térjenek haza. 

A megyei közigazgatási bizottság 
üléséről. 

Csik-Szereda aug. 8. 
Szokásos havi ülését a közigazgatási bizott-

ság Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt ma tar-
totta meg, melyen — holt szezon daczára is — a 
tagok kellő számban voltak jelen. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Teréz kisasszony beteg! 

— Irta: Genosy István. — 
Az augusztusi csendes éjszakákat csak s Bé-

kény locsogása szokta zavarni. Egyik este azon-
ban zeneszó vegyült a Békény zuhogása közé, a 
mely maga is nem egyéb, mintegy fönséges  zene. 
A kertben bnzták, a bid fölött,  a nyári tánezte-
remben. . . Most még c*ak a czigányok vannak a 
kivilágított helyiségben s egy-két frissen  borotvál-
kozott rendező. A fülük  töve még púderes. Egyik 
is, másik is sétál és szerelmeskedik — önönmagá-
val. Ugy értendő, hogy mindenik nagyon sokáig 
áll egy-egy tükör előtt és elragadtatással bámulja 
a — saját arczát. 

A terem Ores, de kttnn a kert tele van a 
szentmíklósi leányokkal. Mamájukkal együtt sétál-
nak az illatot árasztó lombok alatt. S foly  a be-
széd. Itt hangos kaczagás csendül ki, ott halk sut-
togás morajlik. Kz a csoport csnpa jó kedv és 
pajzánság, ntána ábrándozó bakfisok  jőnek, tekin-
tetük az égfelé  kalandozik. És mint ha a saját 
tükrébe 'nézne: mindenik egy-egy fényes  csillagot 
Iát odafönn.  . . Világos báli rnbájok messze ki-
villog a lombok nyilásán át. . . És csak sétálnak, 
csak kaczagnak, csak suttognak. . . 

Tóna már a csárdást rikgatj*. Egyik merész 
rendező adóniszi léptekkel „sasirozik" a boldog 
mama elé és elrabolja sétálás közben lányát. A 
többiek követik a dicső példát s valamint a szabin-
nők elrablásakor, ugy itt is, lányok nélkül marad-
nak a szülők. 

S a terem már hangos. Kigyúlt arczczal, 

csillogó, édes szerelmet sugárzó tekintettel lejti az 
arany ifjúság  a lassú csárdást. Muki barátunk még 
kurjogat is és jobb öklét felemelve,  betyárosan fe-
nyegetőzik, mialatt a „bust" járja jelezve, hogy 
mennyire el van keseredve. . . Aztán a vigba 
csap által a muzsika s az egé9z terem C9ak ugy 
dübörög. Dgy összeolvad a tömeg: sötét hajak, 
szőke fejek,  csodálatos egyvelegbe. . 

Járják, járják, vigan, fürgén;  kaczaj, hahota, 
sikitás élénkíti a hegedűszót, a mely maga is sir, 
kaczag, habotáz. . 

S egyszerre 'csak szakgatott harangkongás és 
kürtrivalgás hallszik föl.  Egy kemény, marezona 
képű kocsis kívülről ugy megcsapta öklével az ab-
laktáblát, hogy az csörömpölve hullott szét. 

— Tüz vanl Vége van Szent-Miklósnak 1 — 
sikoltott be valaki az ablakon át. 

— Persze hogy vége van 1 Egyik vége Te-
kerőpatak felől,  a más szárhegy felől.  Ej, haj, húzd 
rá Tónál 

Az okosabbak azonban a tánczteremből is ol-
tani futottak.  Nem messze égett két csűr, olyan 
hatalmas fáklyát  képezve, melynek világítása mel-
lett a két vézna rendőr éppen 3 csirke-tolvajt volt 
képes felfedezni.  E tolvajok az éj sötét leple alá 
bújtak el s mint hogy nagyon szeretik a sötétsé-
get, odavitték azonnal őket, a hol még fényes  nap-
pal is sötétség uralkodik. A tűz ez alatt rémesen 
terjedt és hatalmasan pattogott. Vérvörös lángnyel-
veit messze kiőltögette, mintha csúfolkodni  akart 
volna Szentmiklóssal. A két leégett csűr tulajdo-
noBsát eléggé csúffá  is tette ez a tűz. 

S mekkora ijedtséget okozott! A táuczoló 
lányok sikoltoztak és ájuldoztak. S főleg  Teréz 
kisasszony, a Pátrubány Zaki bájos leánya, tel-

jesen élettelenül feküdt  a tánezosának, Muki ba-
rátunknak, a karjain. 

Hogy ennyire rosszul lett, annak talán az 
is lehet az oka, hogy Muki barátunk elpanaszolta 
tánczközben a Zakariás papa gorombaságát Teréz 
kisasszonynak. Ö ugyanis „beszélt a papával", de 
a papa azt mondta, hogy kiseprűzi ha még egy-
szer oda mer menni, ö bizony Teréz lányát nem 
adja singes boltba! 

Pedig én nem a singgel, hanem a szivemmel 
szeretem Teréz nagysámot, sőt imádom! . . . 

Ekkor kondult meg éppen a vészharang. 
Teréz kisasszony eldűlt volna, ha Muki barátnnk 
mellette nincs, a ki nem csak a singet, hanem a 
szép leányt is meg tudja tartani. S valljuk meg 
őszintén, hogy Muki barátnnk e pillanatban nem 
csak imádta a lányt, hanem ugy titokban meg, is 
csókolta, élve a kedvező alkalommal és kifejezést 
adott abbeli óhajának, hogy bár minden tánczestély 
alkalmával tüz ütne ki. . . . 

Teréz kisasszony másnap adta a nagy beteget 
Sehogysem volt kedve ahoz, hogy felgyógyuljon. 
Pedig az aggódó Zakariás papa és a sipittozó Kati 
mama háromszor is elhozatták az orvost. Fütyö-
részve jött, s mivel mindannyiszor a kellő szellőz-
tetés hiányát tapasztalta: bezúzott, éppenséggel 
csak öt darab ablakot. 

Teréz kisasszonynak tetszett mindezek után 
is az ágyban maradni Pedig a papa és a mama 
kétségbe volt esve. Kati mama ijedtében három 
bögre kávét is bevágott egy huzamra. Zakariás 
papa háromszor is felhajtotta  a vitriolos üveget, 
hogy ő mérgezi meg magát. Kati mama természe-
tesen elájult e fölött  való rémültében és nem lát-

I h a t t a e m i a t t , h o g y a z ü v e g r e , m e l y e t f é r j e  a s z á -
j á h o z e m e l t , k í v ü l u g y a n v i t r i o l v a n n a g y b e t ű k k e l 
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A soblonszerü jelentések nevezetesebb moz-
zanatokat alig tartalmaztak; még is örömmel re-
gisztálhatjnk a főorvosi  jelentésből, bogy julins 
havában a közegészségi Állapot kedvezőbb volt 
megyénk területén, mennyiben mind a heveny fer-
tőző betegségek, mind pedig a tijkoriak kevesebb 
számmal fordultak  elő mint a megelőző hónapban 
s nevesetesen a holyagos himlő, a melytől való fé-
lelem megyei fürdőink  személy forgalmára  nézve 
káros befolyással  volt, csak egy esetben mutatko-
zott ; nem különben a kir. ügyész jelentése szerint 
a közbiztonsági állapot is javult, mintbosry a be-
jelentett büntetendő cselekmények száma a junius 
havival szemben hattal kevesebb volt. 

A folyó  ügyek közül megemlitendőnek tart-
juk a következőket. 

Belügyminiszter urnák azon körvendelete, 
melyben utóivá arra, hogy gyakori eset, miszerint 
a községi biróskodást a községi biró possiv asszisz-
tenciája mellett legtöbbnyire tényleg a körjegyző 
gyakorolja, sőt még azt is megtörtént, hogy a kör-
jegyző egyúttal az egyik, vagy másik peres fél  ér-
dekét is képviselte, mely visszásságok figyelemmel 
tartása s azok megtorlása a közigazgatási bízottság 
eminens feladata,  miheztartó tudomásul vetetett 
s a járási hatóságoknak a kellő ellenőrzés gyakor-
lása s az esetleges visszaélések szigorú megtorlása 
végett kiadatni határozatatott. 

A tölgyesi izraelita hitközség elöljárósága s a 
közigazgatási bizottság által elrendelt felekezeti 
anyakönyvvezető választást nem teljesítvén, s a 
rendelkezés elébe különféle  akadályokat gördítvén, 
az izraelita anyagönyvek vezetése tárgyában 1885 
évben kiadott vallás és közoktatási miniszteri ren-
deletben nyert felhatalmazásnál  fogva  a bizottság 
az anyakönyvek kezelésével s az abból kért ki-
vonatok kiadásával a tölgyesi állami anyakönyv-
vezetőt bizta meg, s egyúttal a hitközség terhére 
a telekezet tagjai által bejelentendő bejegyzések 
végzését is az állami anyakönyvvezetöre ruházta. 

A rákosi anyakönyvi kerületben a körjegyző 
eltávozása folytán  megürült anyakönyvvezetői ál-
lásra addig is mig a körjegyzőségek uj beosztása 
iránti tárgyalások befejeztetnek,  Mánya Antal he-
lyettes jegyző kinevezése a belügyminiszternél ja-
vaslatba hozatott. 

Bolánbányai Kaminitzky József  anyakönyvvé 
zetönek állásáróli lemondása és eltávozása, vala-
mint Balánbánya községi jellegének megszüntetése 
és Szent Domokos községhez való csatolása folytán 
az ezen községi anyakönyvvezetői állás beszünte-
tése s a szentdomokosi kerülethez leendő csatolása 
a belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

A mindszenti második tanítói állás javadal-
mazásának 400 frtra  való kiegészítése vallás és 
közoktatási miniszter urnái ajánlatba hozatott. 

A mindszenti, sz»Dtléleki, rákosi, szentmihályi, 
E.-jakabfalvi,  feltizi,  tusnádi, szenttamási és gyimes-
középloki róm. kath. elemi iskola épületek jókorba 
helyezése iránti intézkedésre püspök ur ő Méltósága 
felkéretni  határoztatott. 

A vármegye alispánja által a törvényhatósági 
közutak kiépítése, kezelése és fenntartása  iránt az 
1899 évre 108.181 frt  68 krban és az 1900 évre 
97.209 frt  60 krban megállapított és előterjesztett 
költségvetés elfogadtatott  s kimondatott, hogy a 
nevezett évekre az atadók 10°/o-ban, egy kézi nap-

irva, de belül a legpompásabb szilvórium foglal 
helyet. (így én is szeretném megmérgezni magamat). 

Meghal a lányuk és őket is megöli a bánat 
utána. Mennyi orvosságot megpróbáltak! és mind-
hiába! Nem segíthet szegény Terézen senki, csak 
a halál... Bánja, hogy nem adta oda Mukinak, az 
ifjoncz  singes kereskedőnek. Mert a lány könnyen 
meghal, de ha asszony lett belőle, az ördög sem 
viszi el. Lám az ő Katijának is hányszor kívánta, 
hogy fulladna  bele a kávés cseberbe már egyszer ! 
Ne félj  szegény I Az asszony már a balálnak se kell! 
Bár oda adta volna Terézt is Mukinak: most nem 
féltené... 

Teréz a Muki nevét hallván, kinyitotta 
szemét és ő is segített apjának Mukit emlegetni: 

Muki, Muki!... szólott, mintha lázban be-
szélne. Hová fut  ? Nem jő be hozzánk ? . . . 

— Hejh bár jőne 1 sóhajtott fel  az apa, hátha 
meggyógyítaná I Oda is adnám neki I 

Maki barátunk éppen kapóra ütötte be az orát. 
A sing a kezében volt. 

Teréz kisasszony erre szemlátomtot kezdett 
jobban lenni. Még fel  is ült, még kezet is tudott 
adni Maki barátunknak. 

Zakariás papa pedig előzékeny, még meg is 
kínálja a vitriolos üvegből Mukit. 

— Ne féljen,  nagyon kedves méreg:.. Izé... 
Mit is beszélt a múltkor nekem, a mikor olyan 
mérges voltam ? Megkérte ugy-e a Teréz lányom 
kezét? 

Megkértem és most is megkérem, mert én Őt 
szeretem, sőt imádom! 

Legyenek hát egymáséi flatai  barátom 1.. 
8 Teréz kisasszonynak ekkor már semmi baja 

som volt. * 
Hja a lány még halálos betegségéből is fel 

gyógyul azonnal, ha megkérik a kezét! 

szám ára 50 krban és egy igós napszám napibére 
1 frt  50 krban számíttathatnak fel  az útadó kö-
teles terhére* 

Ezek s más adó és közmunkaügyek elintézése 
után a gyűlés '/» 12 órakor véget ért. 

X 4 M ü e T . 
B e i r a t á s o k . A csíkszeredai gazdasági felső-

népiskolába való beiratások jövő szeptember hó 
8-ig tartanak. Szeptember 9 és 10 én lesznek a 
felvételi  és a javító vizsgálatok. 11-én Írsz a „Veni 
Sancte!" I2-én reggel 7 ó r a k o r az előadások meg-
kezdetnek. 

E l ő l e g e s t u d n i v a l ó k . A felsőnépiskola 
első osztályába szabályszerűen csak oly tanuló lép-
het be, ki életének legalább 12-ik évét betöltötte 
s kinek az elemi iskola hat osztályára elegendő 
jártasság van s ebeli ismeretét az elemi iskola 
hatodik osztályáról nyert bizonyitványnyal, vagy 
felvételi  vizsgálat utján igazolja. 

1. A f e l s ő n é p i s k o l a  t a n é r t é k e . A 
vallás és közoktatásügyi minisztériumnak 1895. 
évi márcz. hó 20-ról 5009 sz. a. kelt magas ren-
deletével kibocsátott szabályzat alapján, a felső-
népiskola I. osztályáról nyert bizonyítvány önér-
tékre nézve egyenlő: ,a katonai alreáliskola, a gym-
nasiuini és reáliskola, kereskedelmi iskola és pol-
gári iskola Ilí-ik osztályával; a 11-ik osztály egyelő 
ugyanezen iskolák IV-ik osztályával; a III-ik oszt. 
egyenlő a gyomaiam és a reáliskola, a kereske-
delmi iskola és polgári iskola V-ik s a kereske-
delmi akadémia 1-ső osztályával. 

A felsőnépiskola  III-ik osztályát végzett ta-
nnló a polgári iskola VI-ik osztályáról magánvizs-
gálatot tehet, minek letétele után mindazon pályák 
nyitva állanak előtte, melyekre a polgári iskola 
VI-ik osztálya jogosít. 

2. A f e l s ő n é p i s k o l á b ó l  a t a n u l ó 
á t l é p h e t bármely középiskola megfelelő  azon 
magasabb osztályába, melylyel a fennebbiek  sze-
rint tanértéke egyenlő, íz esetben köteles azonban. 

a) ha a gymnasiumba akar lépni, a latin 
nyelvből. 

b) ha reáliskolába, a franczia  nyelvből, 
c) ha kereskedelmi akadémiára az algebrából 

a megfelelő  osztályban megkivániató jártasságot 
vizsgálat utján bizonyítani. 

3. A f e l s ő n é p i s k o l á b a  Ill-i k osz-
t á l y á t v é g z e t t t an uló a következő szakis-
kolákba léphetik át. 

a) a t a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k b e 
(felvételi  vizsgálat nélkül), sőt az 1896. évi 10.696 
számú magas miniszteri rendelet intézkedése foly-
tán, már a Il-ik osztály elvégzése után is. 

b) kereskedelmi középiskolába, 
c) közép ipartanodákba 
d) az orsz. minta rajztanodába, 
e) a cs. és kir. hadapród-iskolába. (A cs. 

és kir. közös hadügymin. 1882. évi szeptember 
11-én 2752 sz. a. kelt és 1882 szeptember 26-án 
29,818 az. vall. és közokt. min. rendelettel közölt 
kijelentés szerint). 

f)  a m. kir. honvéd főreáliskolába  és a m. 
kir. honvéd hadapród iskolákba (1897 évi XXIV. 
t.-cz és 1895. évi vall, és közokt. min. 5069. számú 
rendelet szerint). 

g) a brassói m. kir. állami köz3pfaipar  isko-
lába. Azon tanulók, kik ezen intézetbe lépéskor 
ikimutatják, hogy a gymnasium, reál vagy polgári 
skola négy vagy a felsőnépiskola  három osztályát 
elvégezték, egy évi ö n k é n t e s s é g i j o g g a l 
b í rnak . 

4. A f e l s ő ' n é p i s k o l a  b á r o m osz-
t á l y á n a k el vég ez t é vel, a tanuló előtt akö-
vetkező pályák vannak nyitva ; 

a) a következő tiszti vizsgálat letétele után 
lehet posta és távírda kezelő, 

b) fogyasztási  adószedő, ellenőr és tiszt: só-
tárnok, ellenőr, mázsatiszt és hivatalnok ; 

c) telekkönyvi vizsgálat letétele után lehet 
telekkönyvveze.tő; 

d) a központi igazgatás segédhivatalainál, a 
bíróságoknál, a jogügyi és alapítványi igazgatósá-
goknál és minden egyéb állami vagy törvényható-
sági hivatalnál elnyerheti mindazon állomásokat, 
melyekhez szabályszerűen négy gymnasiumi, reál 
iskolai, vagy a négy osztályú polgári iskola elvég-
zése szükséges; 

e) lehet dohány beváltási felügyelő,  kezelő 
és tiszt; 

0 fogházfelügyelő  és utbiztos a mennyiben 
nem megfelelő  katonai vagy alsóbb rendi közig, 
szolgálatból vétetik át; 

g) zálog házi alsóbb tisztviselő; 
h) vasnti általános igazgatási, forgalmi,  ke-

reskedelmi, számviteli, ellenőrzési, pénzügyi, és 
anyagszer kezelési ágaknál, kivitelesen és felvételi! 
vizsgálat alapján gyakornok, illetőleg hivatalnok. 

i) uradalmi gazdaságokban lehet számtartó, 
irnok, raktárnok stb. Szóval a felsőnépiskola  el-
végzése mindazon pályákra jogosit, melyekre a 
négy gymnáziam, reáliskola vagy polg. iskolai osz-
tály elvégzése után, lépni lehet. 

5. Azon e l ő h a l a d o t t a b b k o r n a k n a k 
kik bármely okból tanulmányaikat félbeszakították 
s most mielőbb kenyérpályára kívánnak jutni kü-

lönösen előnyös a felsőnépiskolába  lépni. Innen pél-
dául a tanítóképzőkbe két év múlva átléphetnek, 
bárom év múlva pedig a fenn  közöltek szerint, több 
kenyérpálya áll előttük nyitva. 

6. A c s í k s z e r e d a i g a z d a s á g i fel-
s ő n é p i s k o l á n á l a jó forgalmú  és előmenetelő 
szegényebb tannlok évi 50 frt  ösztöndíjban része-
sülnek, tandijt nem fizetnek.  A beiratáskor csak 
az ifjúsági  olvasó és segélyző egylet tagsági díjban 
fizetendő  1 frt.  Az ösztöndíj elnyeréseért a folya-
madványok az igazgatósághoz nyújtandók be. (Fel-
szerelendő: iskolai bizonyitványnyal, anyakönyvi 
kivonottal, szegénységi én ujraoltási bizonyitvány-
nyal). 

Csik-Szereda, 1898. augusztus 2-án. 
Az igazgatóság. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A vallás- és közoktatási mi-

niszter Hrabetz Nándor okleveles polgári iskolai 
rajz-tanitót a gyergyó-ditrói állami iskolához ily 
minőségben kinevezte. 

— Névváltoztatás. A m. kir. belügymi-
niszter Gáspárek Ferencz ni. á. v. állomási elől-
járó, csiktnsnádi lakosnak, valamint kiskorú fia 
Ferencz vezetéknevének „Gáspárfiu-ra  kért átvál-
toztatását engedélyezte. 

— Halálozások. Fitzus Ferencz folyó  hó 
8-án d. u. 4 órakor életének 82-ik, özvegységének 
32. évében végelgyengülés következtében elhunyt. 
A boldogultnak hűlt tetemeit folyó  hó 10-én d. e. 
10 órakor helyezték el a csik-szentgyörgyi anya-
templom kerítésében lévő családi sírboltban örök 
nyugalomra nagy részvét mellett. Özv. dénesfalvi 
B ab o 1 csGyörgynéazül. peselneki Rápolthy Polixéna 
áldásos életének 87-ik, özvegységének 26-ik évében 
hosszas szenvedés után folyó  év és hó 11 -ik napján 
este II ée V, órakor Csik-Szentimrén elbunyt. A 
boldogultnak hűlt tetemeit folyó  év és hó 13-áu dél-
után 3 órakor helyezték örök nyugalomra Csik-
Szentimrén a róm. kath. temetőben. 

— Előkészületek a megyei közgyű-
lésre. A törvényhatóság által évenkint augusztus 
havában legfőkép  a külöabözú pályákra készülő ta-
nulók között segélypénzek és ösztöndijak kiosztása, 
illetve megállapítása czéljából tartani szokott köz-
gyűlés a hó utolSó napjára fog  kitiizetni. Az ezen 
közgyűlés tárgyainak előkészítése végett a segélye-
ket és ösztöndijakat megállapító ötös bizottság folyó 
hó 18-án, a 30 tagú állandó választmány pedig 
22-én fog  a megyeházában ülést tartani. 

— Honvédeink távozása. A helybeli ál-
lomásozó bonvéd zászlóalj legénysége, aktiv és be-
hívott tartalékos tisztjei e hó 14 én vonultak ki 
minden czók-mokjukkal a laktanyából s indultak a 
zászlóalj parancsnok vezetése alatt a fegyvergyakor-
latok színhelyére. A behívott legénységgel jókora 
tömeggé vált zászlóaljnak az elinduláskor sok né-
zője akadt. 

— Szereda vá rosnak u j lakbér osz-? 
tályba sorozása. A vármegye közönsége 1B97-
ben kérelmezte s a közigazgatási bizottság mait 
évi jelentésében a változott viszonyoknál fogva 
szorgalmazta Csik-Szereda városnak ujabb lakbér 
osztályba sorozását. A vármegyének — mint bal-
juk — ez az óhajtása ismét figyelmen  kivül ha-
gyatott s honvédelmi miniszter által kijelentetett, 
hogy a városnak uj osztályozása az érvényben lévő 
bérszabás hatályáuak fennáltáig,  vagyis az 1900 
év végéig nem eszközölhető s igy a város ezen 
időpontig a jelenlegi Vlll-ik lakbéroszlályban meg-
változhatlanul marad, minthogy az 1901-ik év ja-
nuár 1-ével uj katonai lakbér szabás lesz életbe 
léptetendő, abban az esetben, ha az 1900-ik év 
tolyamáa eszkőzlendő általános lakbér pahatolás 
alkalmával Szeredaváros a lakbérek emelkedését 
bizonyítani képes lesz, (most is lehet!) az 1901 
elején érvénybe lépő bérszabásban magasabb lak-
bérosztályba fog  kerülni. 

— A megyei polgári leányiskolában 
az uj tanév megkezdése következő rendben fog  meg-
történni : Szeptember 1—4 beiratás és pedig d. e. 
9—12-ig d. u. 2—6-ig, vasárnap d. e. 9—10-ig, 
szeptember 6-én felvételi  és javító vizsgálatok, Q-án 
.Veni Sanote* ós utána az előadások megkezdése. 
Kéretnek az érdekeltek a jelzett idő pontos betar-
tására, mert a késés legtöbbet árt magának a nö-
vendéknek, de zavarólag hat az ügymenetre is. 

— Beszámoló. Folyó év augusztus ö-án 
rendezett .Egyetemi estélyen1' jegyeiket megváltot-
ták : Mikó Bálint főispán  ur 20 frt,  Beoze Antal 
alispán ur 10 frt,  Gyárfás  László törvsi. elnök ur 
15 frt.  Baktsi Gáspár kir. közjegyző ur 60 frt  és 
dr. Booskor Béla t. ügyész ur 20 frttal.  Felülfizet-
tek : Riszner család 7 frt.  Br. Bornemissza, dr. Ber-
ger Leó és Madár Imre urak 4—4 frt,  Molnár Jó-
zsiás és dr. Tiltseher Ede urak 3—3 frt.  Csiszér 
József,  dr. Filep Sándor, Jakab Lajos alesperes. 
Lázár Miklós, Mihály Ferenaa, Nagy Gyula. Nagy 
Sándor, Párig Frigyes, Siabó Géza és dr. Fejér Dá-
vid urak 2—2 frt.  Belényessi Zsigmond, Györgyja-
kab Márton, Keresztes Antal, Joksaman Ödön, Po-
tocsky József,  Székelybidy Sándor, Szultán Gergely 
és Vettenstein Mór urak 1—1 frtot.  Begyült öaareg 



Augusztus 11. C 8 I K I L A P O K 33. mám. 

összesen 282 frt,  ebből leütve 176 frt  34 kr kiadást, 
marad a jótékouyczélra 105 frt  66 kr, melyért ugy 
a védnök uraknak és felülflzetőknek  vnlamínt n nagy-
érdemű közönségnek is ez uton mond hálás köszo 
netet a rendező bizottság. 

— Fürdői hirek. Tusnád . Tusnádon a kö-
zel múltban a következő változások történtek: 1YI-
épült a pompás gyógycsarnok, hatalmas tánc/.tur-
mével, fedett  séta helyével, nagy verandájával, 
olvasó társalkodó, zongora, étkezőtermeivel, kávéházá-
val, czukrászboltjával és bazáraíval. Felépült a Re-
zső-fürdő,  a fürdővendégek  legkedveltebb helye; az 
erdőben czukrászbolt épült, mellette Law-Tenis, Cro-
quet, függő  tekejáték helyekkel. A Rezsó-és Mikes-
források  felett  diszes vasszerkezetű kioszkokat emel-
tek, a gyógycsarnok környékét parkírozták, sat. 8 ál-
talában mindent megtettek arra nézve, hogy a fürdő 
vendégek kényelme, szorakozás tekintetében mindazt 
megtalálják e kies fekvésű  gyógyhelyen is, a init a 
hires és még most is sok magyar által látogatott 
külföldi  fürdők  nyújtani képesek. A fürdővendégek 
száma jnlius hó 31-én 1141. 

B o r s z é k . Borszék erősen készül, hagy az 
épités alatt álló vasút mindennel rendben és ellátva 
találja. Ez idén legnagyobb munkája, hogy megkez-
dette uj meleg fürdőjének  az építését, mely a réginek 
helyén és ennek felhasználásával  fokozatosan  lesz 
kiépítendő. Ez évben felépül  a gépház, melyben egy 
óriási kazán, nagy hideg és meleg víztartó medeu-
czék, dinamó és szivattyúk leszuek elhelyezve. A 
kazán GO kádat lesz képeB állandóan vízzel ellátni; 
a gőzgép végzi a szivattyúzást éB ellátja majd a 
berendezendő villamos világítást. Ez évre ki is lesz 
bővítve a régi meleg fürdőház  egyelőre 3 szobával, 
melybe már porczellánkádak jönnek. Öszszel felállít-
tatnak a már részben kész uj fürdőszobák,  modern 
berendezéssel, porczellánkádakkal, melyekben a Lobogó 
vize gőzzel lesz melegítve. Ez fogja  képezni a magját 
egy nagyszabású fürdőháznak,  melyhez fokozatosan 
bozzáépittetnek majd a hidegviz-gyógyitóintézet, a 
gőzfürdő,  a fedet  folyosók,  melyek a lobogókat a 
fürdőházzal  összekötik. A másik — Borszékre nézve 
rendkívül fontos  2 intézkedés, melyet évekig tartó 
sürgetésre végre ez éven megvalósítva lesz, 
— ez Felső-Borszékről minden istállónak el-
takarítása és az árnyékszékeknek tonnás turfás  át-
alakítása. Az eltakarított istállók helyett most épiil 
Közép-Borszéken egy 60 lóra való istálló és 20 ko-
csinak való szin. Borszék talaja és levegője ez ál-
tal az emberileg elérhető legnagyobb tisztaságot fogja 
elérni. E fontos  és költséges intézményeken kiviil 
sok történik a szépítés terén is Igy a Csiki villa 
előtti tér, az úgynevezett Templomtér szépen par-
koztatott. A kertész lakása, üvegházai lebontatnak 
és az egész telep szép parkká alakittatik. Ezeken 
kivül természetesen számtalan kisebb javítás és át-
alakítás megy végbe. Pl. uj piacz, töltőházi iroda 
stb. Zenénk ez évben Csikai kitűnő zenekara volt 
Kolozsvárról. 

— Megbízás. Nagy Tamás gyergyósztmiklósi 
járás főszolgabírójának  a főispán  ur ő méltósága 3 
heti szabadságidőt engedélyezett s ezen időre a hi-
vatal vezetésével Szász Lajos szolgabírót bizta meg. 

— Borszéky Soma nyng. min. osztályta 
nácsos ur kiváló odaadással buzgólkodik Gyergyó 
közgazdasági viszonyainak előmozdításán. Dicséretre 
méltó jelét adta ennek legutóbb is, midőn Ditró 
képviselő testületének meghívására f.  hó 8-án Dit-
róban szabad előadást tartott a kender feldolgozása 
köréből. A község ezen alkalommal is flnuepies  ki-
tüntetéssel fogadta  a tanácsos urat, az ismertető 
előadáson megjelent nagyszámú közönség pedig ki-
váló érdeklődéssel hallgatta a tárgy ismertetését és 
fejtegetését,  melynek megválósitása hasznos vív-
mánya lenne a vidék jelétének emelése és a ki-
vándorlás csökkentésére. Czélja tehát egy jövedel 
mező foglalkozási  ágat Gyergyóban kifejleszteni, 
mely a kenderfonás  és szövés lenne. £ végből első 
sorban egy mfl-kenderáztató  felállítását  tervezi. 
Erre közelünkben a topliczai határban egy termé-
szetes meleg forrás  áll rendelkezésre, ezt a ter-
mészet maga kínálja, s minthogy az áztatást csak 
rendes hőtokn vizben lehet okszerűen kezelni, ezen 
forrással  kapcsoltatnék össze a mű- kenderáztató 
egy első vállalkozó által, ki 95 ezer frtot  szánna 
e czélra. Ez lenne a kiinduló pont; ennnek a si-
kere később maga után vonná a Ditró és Bemete 
között (elállítandó fonalkészitő  gyárat, a mi nagy 
lendületet adna a vidék specziális háziiparának ; 
a székely szőttesnek. A tanulságos és hasznos is-
mertetést a tanácsos nr szívességéből jövő számunkba 
közöljük. Hiszszttk, hogy a tanácsos ur hazafias  törek-
vését idővel siker fogja  koronázni. Egy ilyen gyár 
a legszebb emlékoszlopa lenne az alapító nevének. 

— Müazavalati estély a zsögödi für-
dőn. B. Kovács Laura országszerte ismert ki-
váló magyar reozitátornő a kis zsügdi fördőt  ez 
évben is meglátogatván, mult vasárnapra jelzett sza-
valat! és ének előadását este 0 órakor tartotta meg 
a fürdőnek  fenyő  galyakkal diszitett nyílt termében. 
A napok óta tartó komor, borongos, esős idő, mely 
alábbira ezúttal is kilátás volt, de mégis elmaradt 
tttfeakat  THI— tartotta megjejenéstől; mindazonál-
tal. «MfcaM̂  a i p ^ a a köaönség hallgatta a jeles mü-
vénső slflrtásil  IIIMJ János, Gyulai Pál s más je-

les költőink szerzeményeiből előadott szavalataival 
igen szép BÍkert aratott B különösen Gyúlni Púi „Özv. 
I'okainé' jával elragadta a közönségei. Igen jól ér-
vényesült hangja a szavalatok közbon énekelt ma-
gyar dalaival, melyek kellemes hangja és tempera 
mentuma által teljesen sikerültek és élénk tapsokat 
provokáltak. Disztingvált előadásaihoz végül egy hu-
moros csevegést fűzött,  mivel szépen egészítette ki 
a hatást, melyet minden egyes előadásaival elért. A 
kik az előadáson részt vettek, nem sajnálhatják azt 
az I koronát, melyért oly szép műélvezetben része-
sültek. 

— Halálozás. Dobribán Gergely kereskedő 
és pénintézeti alelnök pénztárnok f.  hó 9-én d. e. 
9 órakor rövid szenvedéssel elhunyt Gyergyó-Ditró-
ban. Temetése a helybeli és a gyergyói községek 
nagy részvéte mellett f.  hó 1 l én volt. 

— Sikerült tánczmulatság. A gyergyói 
közép. isk. tanuló ifjúság  folyó  hó 6 án, a szegény 
tanulók segélyezésére, ugy erkölcsileg, mint anya-
gilag fényesen  sikerült tánc/mulatságot rendezett. 
Felülflzettek  : Özv. Mélik Istvánné urnó, Merza V., 
Kiss A. és N. N. urak 50—50 krt. Fogadják a nemes 
czél érdekében tett adakozásaikért a rendezőség há-
lás köszönetét. 

— Zsidó verekedés. Folyó hó 12-én a 
reggeli órákban botrányos jelenetnek voltak tanúi 
azok, kik ekkor a posta épület környékén tartóz-
kodtak. A. J. helybeli szobafestő  és K. M. regálé 
bérlőségi alkalmazott, Mózes vallású hitsornosok, 
barátságos parolázás után valami egyházi ügy 
miatt összekülömböztek s a szóbeli argumentumok-
ból kifogyván,  pofonokkal  és ütlegekkel magya-
rázták egymásuak a dolog miben állását. Harczi 
fegyverül  egy jobb sorsra érdemes esernyő szolgált, 
mely egyiknek kezéből, a másikéba vándorolt s a 
végelpusztulásig hiven teljesítette, hol egyik, bol 
másik, czivakodó félnek  hátán a fu>  kos bot szere-
pét. És a mig az esernyőből egy használható da-
rabka volt s a inig végtagjaiknak izmai teljesen 
el nem lankadtak tokozodó hévvel ütötték és ver-
ték egymást az összekülömbözötl bitsorsosok a 
szép számban összegyűlt vegyes vallású hivők nagy 
lelki gyönyörűségére. 

— Betörés fényes  nappal . Bíró Mihály 
helybeli földinives  gazda lakó házába folyó  lió 13-án, 
a mig a háznépe, valamint az ugyanazon udvaron 
lakó Biró Albert családja is mezei munkára volt, 
fényes  nappal betörtek. A ház ablakát a gazda tu-
lajdon fejszéjével  befeszítették  s az ablakon keresz-
tül hatoltak a házba. A rablók bizonyosan tudták, 
hogy Biró Mihály lovakat adott el s hogy az azok 
árából befolyt  pénz még meg van s- valószínűleg 
az után mentek, de félvén  a meglepetéstől nem volt 
idejük a huzamosabb kutatásra, pedig a százas 
bankó ott pihent a nyitott szekrény felső  részén egy 
pár fehérnemű  között. A darabosabb pénzt hirtelen-
jében nem találván meg, 39 kr aprópénzt, mely a 
ruhák tetején hevert, összeszedvén, a kövér B z á z a s 
helyett ezen meglehetősen sovány zsákmánuyal, el-
illantak. A csendőrség a rablókat nyomozza. 

— TÜZ. Folyó hó 13-án K e r e s z t e s Jó-
zsef  helybeli lakosnak a vasúti indulóház felső  Őr-
házán kivfll  eső telkén takarmánynyal megrakott 
egyik csűre délután 3 óra után kigyuladt s alig 
félóra  alatt a benne levő takaimánynyal együtt 
teljesen leégett. A/. oltást a vasúti alkalmazottak 
s néhány szomszéd eszközölte s ezek buzgóságá-
nak köszönhető, hogy a szomszédságban levő má-
sik csűr is nem lett a lángok martaléka. Figyelemre 
méltó dolog, hogy a városi tűzfecskendő  a szol-
gálatot ezen alkalommal is megtagada. Vájjon a tűz-
oltó egyesület élén az uj főparancsnokkal  meg-
szűnt-e, vagy csak alszik ? 

— Repülő gép. Egy Ader nevű franczia 
ismét talált fel  egy répülőgép szerkezetet, melyet 
„Adionu-nak nevezett el. Ezen motorikus léghajó 
rendeltetése az volna, hogy kipuhatolja az ellenséges 
csapatok álláfái  és a magasból gránátokat, bom-
bákat szorjon az ellenségre. Az Aöion valóságos 
repülőgép, denevérszerü nagyszárnysi vannak, még 
pedig hadiczélokra szánt selyemből. bambuszvázra 
feszítve.  A szerkezet egyébként vékony és könnyű 
aczél csövecskékből áll. Eddig Párisban néhány 
kísérletet tettek nz Adionnal, melyek állítólag jól 
sikerűitek. 

— Értesí tés . A Józsa Sándor gyergyódit-
rói tanitó népoktatási méhészeti telepének termé-
keit jelenleg Veress Sándor gyergyóditrói jónevü 
kereskedő árusítja. Kapható legfinomabb  havasi 
sejtméz (lépes), hófehér  táblákban, pergetett méz 
üvég- és taedényekben a termelő által eddik áruba 
bocsátott mérsékelt áron bárhová szállítható. 

S z e r k e s z t ő i •ü .zen.e te ls . 
K. L. urnák Borszék. Nem közölhető. 
Cs. J . urnák. A kik azt a dolgot intézik, nem 

fordulnak  tanácsért sem önhöz, sem máshoz. Ha a ren-
delkezéseket betartja, akkor nem kell fizetni  s igy nem 
lesz oka panaszkodni. 

„Ócska nóta, régi dal". Mindenkép ócska. Nem 
közölhető. 

„Felosiki panaszok". Ilyen alakban nem közöl-
jük. Tessék tárgyilagosan kidolgozni, némelyeket ki-
hagyni, akkor közre adjuk. 

Joghallgató urnák. K.-Ujfalu.  Levelét, melyben 
távolmaradását az „egyetemi estélyrőlJ mint rendező bi-
zottsági tag azzal menti, hogy az estélyre meghívót nem 

kapott, tekintve, hogy a távolabb lakó rendező arak az 
estély megtartásának napjáról biztos tudomással nem 
is liirhattuk, a helyi rendező bizottság tagjaival közöltük, 
liol a/,üli felvilágosítást  nyertük, hogy uraságod neve 
a meghívottak névsorába fel  vau véve, a czimérc szóló 
meghívó postára is Mulatott s csak sajnos véletlennek 
volna betudható, hogy az útközben valahol „elkallódott". 
Levelének egyóh panasza tárgytalan, mert a megrovás 
urm uraságoknak, hanem „másoknak^ szólott. 

K Ö Z G i Z D A N Í G én I P A R . 
Sz. Szakáts Péter keresk. és iparkamara titkárnak 

a vámánketten tartott beszéde. 
(Vége.) 

Kitetszik ezekből, hogy magyarországnak az 
önálló vámterülettől nincs oka félni.  Itt hangot 
adtak már az első napún ennek, hogy ne kezdjen 
Magyarország vámháborut Ausztriával. Hiszen én 
ugy tudom, hogy Magyarország semmi tekintetben 
sem kezdett vámháborut, (még csak nem is volt gon-
dolatában. 

Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Magyarország 
kormánya mindig legloyalisabban járt el Ausztriá-
val szemben, még akkor is, a mikor tul nem mi 
félénk  a leghevesebb küzdelmek raja halatszott (Igazi 
ugy van!) Én tehát nem értem honnan az a felfo-
gás, hogy már abból mert ö nagyméltósága kegyes 
volt minket összehivni tanácskozásra, valaki azt a 
konzekvencziát vonja le, hogy mi háborúskodni aka-
runk. Ezek után egy gazdasági vonatkozású pont-
jára kívánok hivatkozni Hatvany Deutsch Sándor 
ur beszédjének, a ki t. i. a magyar .közgazdaság 
érdekében a magyar mezőgazdaság fejlesztését  em-
legette és kilejezést adott annak, hogy miért nem 
tanítják a magyar mezőgazdát termelni. Magyaror-
szág közgazdaságánál a mezőgazdasági termelés va-
lóban nagy fontossággal  bir, nem csak azért, hogy 
mennyit, hanem azért is, hogy mit termei. A mit 
azonban Hatvany Deutsch ur mondott, hogy tanít-
sák meg a gazdát, mit termeljen, én csodálkozással 
vagyuk az iránt, hogy egy olyan nagy birtokos 
nem tudja, hogy az országnak van egy gazdasági 
akadémiája, négy gazdasági tanintézete és 16 föld-
mives iskolája, a hol ezeket a dolgokat, a melyeket 
délelőtt el mondott, igen jól meglehetne tanulni, és 
nagyon sajnos, fájdalmas,  hogy ezeket épen azok 
a közök nem azekventálják, a melyeknek legna 
gyobb szükségük volna a gazdasági ismeretekre, 
és n<*m csak, hanem még a gazda tiszteket sem al-
kalmazzák' általánosau azokból a képzet elemekből, 
a melyek a magyar mezőgazdaság fejlődését  ké-
pesek volnának magasabb nívóra emelni, a melyet 
a termelésben váltózatosságot volnánk képesek lét-
rehozni : az egyhangú búzatermelésből átmehet-
nének az ipari és kereskedelmi növények terme-
lésére és ezáltal kereskedelmi mérlegünket ide 
benn is előnyösebbé tehetnök, mert a helyet, hogy 
10—15 milliónyi kenyérterményt kellene kivinni 
évenkint, a mely mennyiségben most kivitetik, talán 
le lehetne a termelést épen a mezőgazdaság fej-
lesztésével oda szállítani, a mennyi a bel fogyasz-
tásra elegendő és azon kivül produkálhatna a ma-
gyar a mezőgazdaság más oly nemű terményeket, 
a melyek mellett nem kellene aggodniak az önálló 
vámterület létesítése miatt. (Helyeslés) 

Nem mellőzhetek egy fontos  momentumot épen 
azon szempontból, hogy Magyarország közgazda-
sága igen kritikus helyzetben van és teljes meg-
győződésem, hogy ezen kritikus helyzetből csak is 
az iparnak magasssbb nívóra való emelésével le-
hetne kíbontokazni. A jelen viszonyok mellett min-
den megkiséreltetett jó formán,  és a mit még nem 
kíséreltek meg ezután lógják bizonyára megkísér-
teni a hazai ipar fellendítése  érdekében. 

Ezek között fel  kell említenem a szövetkezeti 
ügyet. Az volt az általános felfogás  az országban, 
ipari téren kiváltképen, hogy szpvetkezniök kell 
a kisiparosuknak, hogy ezáltal termelő- és ellen-
állási képességüket fokozzák. 

Ámde fájdalom  a tapasztalatok semmi kedvező 
eredményről nem tanúskodnak, mert az osztrák 
ipar oly mértékben megvetette lábát a magyar ta-
lajon, hogy a szövetkezetek nem prosperálhatnak 
és ba ezek munkásságát és évi mérlegét tekintjük, 
látjuk, hogy teljesen med.lő a működésűk. 

Székely-Udvarhelyen van egy bőripari szö-
vetkezet, a melyet alakulása első pilanatában ke-
gyes volt a nagymélt. miniszter nr 4000 forinttal 
támogatni (Éljenzés) később egy esztendővel njabb 
2 ezer forinttal,  azon kivül VVeisz Berthold orsz. 
képviselő ur 6000 frt  kölcsönt adományozott a szö-
vetkezetnek, szóval ezen szövetkezet, a mely ösz-
szesen 4-ik év óta áll fenn  10,000 frt  támogatás-
ban részesült, de azért egyetlen egy esztendejét 
sem zárta le deficzit  nélkül. Máshonnan is hozhatok 
fel  példát. Figyelemmel kisértem a Szegeden léte-
sült szövetkezetek dolgait és erre a szomorú ta-
pasztalatra jutottam, hogy Szegeden sem volt ez 
másképen s épen a mult év végen az ott addig mű-
ködött szövetkezetek: bőripari, vasipari, stb. ösz-
szesen négy szövetkezet a legnagyobb válsággal 
küzdöttek és ő nagyméltósága ujabbi támogatását 
kérték. Vájjon azóta prosperálnak-e, azt nem tudom. 
Ebből azt a konzekvencziát kell le vonnnnk, hogy 
Magyarország ipari helyzete annyira meg van bé-
nítva, hogy ha ezek a viszonyok tovább is tarta-
nak, teljesen lehetetlenség a fejlődést  az ipar terén 
abban a mértékben előmozdítani, a mint az hazai 
közgazdaságunk szempontjából kívánatos volna. 
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Most mir röviden befejezem  felszólalásomat 
és ismételten csak kifejezést  kívánok adni azon 
óhajtásomnak, vajha minél előbb, ha lehetséges már 
ezen alkalommal a mikor Magyarországnak arra 
minden mód a kezében van, állítaná helyre az or-
szág az önálló gazdasági berendezést. 

Ha azonban, előttem ismeretlen okok miatt, 
ez még is talán lehetetlenség volna, ngy azt kívá-
nom, hogy ez ujabbi vámszövetség minden téren 
és minden vonalon Magyarország érdekeinek a leg-
nagyobb megóvásával létesitessék. (Helyeslés) Ha 
azonban mindezek nem volnának lehetségesek az 
esetben a vámháborutól sem félek. 

A kérdő pontokra vonatkozólag ujabbat, el-
mondott szavaim ntán alig mondhatnék, mint a mit 
a velem egy nézetem levők már elmondottak. 

Ennélfogva,  idő kímélés szempóntjábzl, csat-
lakozom azoknak véleményéhez. 

Nem mulaszthatom el azonban végQI azokat, 
a kik az előttünk fekvő  nagyszerű munkálattal fog-
lalkoztak, szivem melegével üdvözölni. (Helyeslés.) 

Magyarország közgazdasági irodalma ennél 
becsesebb, nagyszerűbb munkát felmntatni  ez ideig 
nem képes. Bármi legyen a sorsa ennek a nagy 
könyvnek, az rendkívül becses anyagot tartalmaz, 
és én nem osztozhatom azoknak a felfogásában, 
a kik már az első és második na, on — csak egyesek 
voltak ugyan — ugy nyilatkoztak róla, hogy tegyük 
félre,  tán egy jobb időre. Nekem ellenkezőleg az 
az a nézetem, hogy bármely formában  jőjön létre 
Magyarországnak áusztriával szemben a vámegyez-
ménye, erre a munkálatra szüksége lesz ugy a kor-
mánynak, mint az országnak s miként hiszem ezt 
előnyesen fogja  felhasználni. 

Éppen azért, a midőn fáradsággal  összeál-
lított munkálat szorgalmas szerzőit ismételten me-
legen üdvözlöm, kérem ő nagyméltóságát, hogy ezen 
munkálatot, mint becses anyagot tekintse, és bár-
mely módozatok mellett is, az ország érdekében 
felhasználni  kegyeskedjék. (Éljenzés.) 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ éa LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 1412—898. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy a Háromszéki 
takarékpénztár végrehajtatónak Jegesi József  és 
neje Bocskor Mária végrehajtást szenvedők elleni 
1640 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti ügyében 
a kir. törvényszék területén lévő Delne község ha-
tárán fekvő,  a csikdelnei 703. számú telekjegyzö-
könyben irt A f  204., 205., 206., 20Y., 208., 209. 
hrsz. alatt felvett  ingatlanokra 873 frt  ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik, s az 
ingatlanok az 1898. évi augusztus hó 31-én délelőtti 
9 órakor a Cdik-Delne község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási árban 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Csik-Szeredán, 1898. évi junius hó 13-án. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

JLÁBZAÓ, 
kir. tvszéki bíró. 

Szám 2234—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Tölgyes és Holló csoportosított kis községek-

ben elhalálozás folytán  üresedésbe jött körjegyzői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek és felhívom 
mindazokat, kik ezen 600 frt  évi fizetéssel  és a 
magán munkákért szabályrendeletileg megszabott 
dijak szedhetésével javadalmazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy eziránti kellően felszerelt  kérvényü-
ket hozzám folyó  évi szeptember hó l-ig 
annál biztosabban benyújtani ne mulaszszák el, mi-
vel később beérkező pályázati kérvények nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

A megválasztandó körjegyző ugy is mint 
gy.-tölgyesi adószedő köteles 2000 frt  ovadékot 
azonnal letenni és pedig készpénzben, értékpapír-
ban vagy ingatlanra jelzálogilag bekebelezve. 

A választás a körjegyzőség székhelyén Gyer-
gyó-Tölgyesen folyó  évi szeptember hó 2-án fog 
eszközöltetni. 

Gyergy ó-Tölgyesen, 1898. évi augusztus 8-án. 
Lázár János, 

1—8 főszolgabíró. 

Póthirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, miszerint a Csik-
megye együttleges árvái pénztárának Kosa Ferencz 
csik-szentmihályi lakos végrehajtást szenvedő elleni 
35 frt  11 kr s jár. iránti végrehajtási ügyében 
4049/97. sz. a. kibocsátott árverési hirdetményben 
a csik-vacsárcsi 143. számú tjkvben A f  3., 6., 
10. sorsz. alatt foglalt  ingatlanok összesen 519 frt 
kikiáltási árban csik-vacsárcsi község házához 
1898. évi szeptember hó 1-ső napjának 
délelőtti 9 ó rá já ra kitűzött árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 164. §-a alapján Zatbureczky Bálint 
végrehajtató érdekében is 65 frt  tőkekövetelése s 
járulékai kielégítése végett megtartatni fog. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1898. évi márczius hó 13-án. 

László Géza, 
kir. törvszéki biró. 

Hirdetmény. 

Albert Balázs és fla  vas- és érczáru 
üzlete vesz bármekkora mennyi-

ségbe méh viaszt. 2-3 

Â legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállitáson dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
A r a e z r e n k i n t 9 fr t . 

10,000 darab vételnél ezrenkini 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-

Balázs Bóniáni birtokossal Csík-
Szentkirályon. 8—* 

sen 

A csik-szentimrei Kővicsbánya, mely a leg-
jobb minőségű kavicsot tiszta homokkal tartalmazza, 
és az ezt az államvasuttesttel összekötő 2000 
méter hosszú iparvasuttal (vágánynyal) é* 10 darab 
vasbuktatóval 5 évre haszonbérbe adatik; esetleg 
az iparvasut és vaskocsik örök áron is eladatnak. 

Értekezhetni szóval és írásban S á n d o r 
G e r g e l y tulajdonossal Csik-Szentimrén. 

Sándor Gergely, 
1—3 birtokos. 

„Ideg és nemi betegségek" 
elnevezése alatt rejlő különféle  legelhanyagoltabb 
bántalmak, valamint ezek összes utóbajai ellen 
páratlan sikerű gyógy hatásai folytán  legme-

legebben ajánlható 

Dr. Mitzger Tivadar 
hydro-elektrotherapiai rend intézete 

Budapest, Teréz-körut 44.1. em. 
A modern hygiea és orvosi tcclmika elsőrendű 
vívmányai szerint berendezett intézet nagyszabású 
gyógytermeilien, a hatásaiban felülmulhatlan 
„Kataphorese" gyógymód alapján gyógyszerek 
nélkül, a legrövidebb idő alatt gyökeres, ál-
landó s teljes gyógyulás érhető el. Felülmul-
hatlan gyógyliatásu a ,Kataphorese'' alkalmazása, 
legnagyobb fokú  férliui  gyengeségi átlapolok „im-
potenciánál", „öufertözós  összes utóbajainál, 
magömlések, bujakóros állapotok" makacs hőr-
és ni'íi betegségek, mint búrmely nagyfokú  és 
idült „titkos betegségek" ellen. Az idegbajok 
különféle  bántulmainál a „Kataphorese" nyomta-
lanul eltávolítja az idegek rezgesét. megszünteti 
a zsibbadtságot, u reszketést, a kedélylehungoltsá-

got és felvillanyoEsa  az életsaellamet. 
Az ideg- és nemibetegségek elnevezése alá esíi 
bármily snlyos sebészeti operácziók orvosi asz-
szisteiuzia mellett lelkiismereten alapossággal 
és a leghumánusabb díjtételek mellett e czélrn 

berendezett gyógyte remben végezi étnek. 
Tapasztalt biztos és gyors eredmények foly-
tán honorárium teljes gyógyulás után fizethető. 
Az intézet dr. Mitzger Tivadar személves vezetése 
alatt nyitva d. e. !l—l-ig d. u. 2—7-ig. Külön 
gvóirv- és várótermek, külön be- és kimenet. Le-

velekre mély diskréczia mellett válaszoltatik. 
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M Á T R A I I G N A C Z 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

C a i k-S i t > r « d « , c «Ji^ iî rjt̂ ô it-wî t̂ ĉ aB̂  ^ 
Ajánlja a m. t. közönségnek dúsan felszerelt  raktárát 

mindennemű ékszerekben, órákban 
és a legkitűnőbb 

látszerekben, optikai tárgyakban 
u. m. mindenféle  erősségű és szioű szemüvegek hölgyek és urak részére, színes és színtelen 
üvegü orrcsiptetők (czvikkerek), szinházi látcsövek és mindenféle  távcsövekben. 

Javí tásokat , üvegbeté teket , egyáltan minden e szakmában vágó munkákat gyor-
san, pontosan éa olcsón teljesít. 

Nagy raktáram fali  és ingaórákban remélnem engedik, bogy a m. t. közönség 
minden irányn ízlésének megfelelhetek. 

Különösen ajánlom, a fentnevezett  8 napig, 14 napig és 1 hónapig járó ingaóráimat 
gyári árakon. 

Nagy raktárt tartok továbbá mindenféle  arany- és e/üstlánczokban, ékszerekben a leg-
újabb fagonban,  gyári árak mellett. 

Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan tel jesí t tetnek. 
Tömeges megrendelésért esd kiváló tisztelettel 

H Á T B A I IOWÁCZ, 
órás, látszerész és ékszerész üzlete 

1—6 Csik-Szeredában. 

8 ZIVATTYUKAT 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvánoscélokrakéz-, járgány s erőhajtásra TÚ 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 harangállyányokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Btlzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 

sárkaparókat 
I s é s z i t és  ajája.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 
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ÁrjegyséKSk ás költségvetések Ingyen éa bérmentve. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




