
XIII. évfolyam. Csíkszereda 1901. i s . 23. szám. 

CSÍKI lapok 
P O L I T I K A I H E T I L A P 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . M ^ n J o l o i IÍU rí L.'ip 
M i n d e n S z e r d á n . 

Kéxiriitok nem ada tnak vissza. 

KKl.Kl/iS h.'.KHh Ks/Tn 
Dr. F E J É R A N T A L , 

r<iWKh. 

NyiUlüri oxilcUolc 
soronként 40 fillérért  közölteinek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: 
Kgész évre S kor. (Külföldre)  12 kor. Félévre 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

I\uy szó a székelv kénléshez. 
Mimién székely ember szivét öröm tölti 

el, miilön a székely kénlés országos kérdéssé 
kezd válni, midőn nemcsak gazdasági egyesii-
leti-klien, hanem lilás tekintélyes testületekben, 
magában a parlamentben is szó esik a székely 
állapotokról. A székely, a hazának ez a mos-
toha Ha. ki vész viharban egyforma  hűséggel, 
lelkiismeretességgel rójja és rótta le nemzete 
iránt kötelességét, kezd remélni. 

Egy kissé későn jön a segítség, mert az 
eladósodás majdnem elviselhetlen teherként 
nehezedik a kisbirtokos vállaira, munkájának 
minden eredményét a bankba hordja. A szövet-
kezeti ügy még csak kezdetén áll s e miatt 
olcsóbb kölcsönhöz nem juthatni. Annyira va-
gyunk. hogy Csik-Meiiaságoii 1 hold földet 
;l:l filléren,  máskor 1 koronán vesznek. A val-
lásos székelynek templom helyett a bank lett 
búcsújáró helye s kis birtoka potom áron ár-
verésnek lesz áldozata. • 

A székely kisbirtokos halálához az utolsó 
döfést  a tagosítás keresztül vitele adja meg. 
a melyet most már a nép határozott ellenállása, 
kelése, könyörgése daczára sok helyen keresztül 
xittek, másutt megkezdett stádiumban van. 
Iliidig is lehetett hallani, hogy különösen a 
csiki székelység tökéletes elszegényedésének, 
elziillésének. végenyészetének oka a tagosítás 
lesz. de nem tétetett egyetlen lépés a kor-
mánynál. esetleg a képviselőháznál az állapotok 
megváltoztatásáéit. 

Tagositanak 10 lioldus, 2 holdas birtokot, 
mert a csiki hegyvidéken többnyire ezek között 
váltakozik a kisbirtok nagysága. 

Szörny ű állapot az, midőn egy törvény 
végrehajtása egész nemzedékeket, egy életerős 
fajt  semmisít még az által, hogy a helyi viszo-
nyokat. egyes vidékek természetét nem tekin-
tették. midón alkották, hanem Magyarország 
minden részét Alföldnek  nézték ! 

A csiki székely abból a 2 — 10 holdas 
kisbirtokból, melyet atyjától örökölt, a melyet 
kegyelettel őrizett, művelgetett, nagyobb csa-
láddal is boldogan élt. Ezután nem élhet, mert 
azt a kis birtokot részint az igazságos tnér-
kélés, részint a tagositási költség föíemeszti  ! 

Klóré tudja ezt midón hírét veszi a 
tagosításnak, felhagy  minden reményny el. nem 
műveli földjét  lelkiismerettel, nem trágyázza, 
azt mondván : .minek dolgozzam én inasnak, 
jó földem  ugy sem lesz enyém többé!". Ez a 
nem töródömség, az elkeseredés szüli aztán, 
liogy a főid  kellő művelés hiányában nem hoz 
annyi terményt, mind eddig, a tagositási költ-
séget nem tudja fizetni  potom áron eladja 
araszos birtokát és vándorbottal kezében keser-
ves könyliullatás közt bucsut mond atyái föld-
jének. hol gyermekkora óta ekkora buzgalom-

mal, szorgalommal kora hajnaltól késő estig 
ima és ének közt boldogan turkálta az atyai 
rögöt. 

A tagosítás lesz a csiki székelység ezutáni 
kivándorlásának, nyomorának legfőbb  oka: nem 
lesz. a mi szülőföldjéhez  kösse ! A föld  elveszíti 
értékét, az örökséget nem kell félteni,  holnap 
ugyis másé lesz. minden megváltozik! Eddig 
kegyelete, hálája atyái iránt, az édes emlékek, 
melyek kis gyermek korától lérfi  koráig a 
földhöz  fűzték.  tették a székelyt oly görcsösön 
ragaszkodóvá ingatlanához. 

Es mit hoz a népboldogító tagosítás V 
Hozza a szegénységet, a nyomort, mert a ke-
reset nélküli nép a közterhek mellett a tago-
sitási költséget is nem birja fizetni,  mint ez 
más hegyvidéken is pl. Szolnok-Doboka megyé-
ben is tapasztalható volt. 

10 15 év múlva megint előálló a tago-
sítás szüksége, mert a szalag földek  állandó 
csere, adás-vevés. osztozás tárgyai lesznek s 
épugy eldarabolódik a birtok, mint most van. 
Akkor ujabb ok nélküli teher zudul az elsze-
gényedett nép nyakábn ! 

A tagosítás egy további hátránya Csíkban, 
hogy kizárja a nagyobb mérvii állattenyésztést, 
a mely eddig a székelynek főfoglalkozása  és 
majdnem egyedüli keresl'orrása volt. Két hol-
lioldas birtokon nem lehet állatot tenyészteni, 
az elótt pedig szegényebb ember is tarthatott 
házi szükségére, sót eladásra is sertést, juhot, 
bivalyát stb. a közös legelőn. A kevés széna 
takarmány miatt barmait istállón nem tarthatja. 

Eddig a birtok két, bárom határban is 
feküdt,  de nein akadályozta a gazdát abban, 
hogy jó kedvvel és jól megművelje földjét; 
igy ha egyik mezőn gyengébb termése, a má-
sikon gazdagabb lett s az eredmény kielégítette. 
Hu egyik határban jég elverte, avagy zivatar 
megrongálta a gabnát, a másik határ az itt 
szenvedett kárt kipótolta. A csiki hegyvidéken 
gyakran változván az időjárás megtörténik, liogy 
egyik határi-észben jég. a másikban szép idő 
van: a tagositott keskeny szalag termését egy 
helyen lévén egyszerre teszi tönkre a jég. 
avagy zivatar és ezzel sodorja nélkülözésbe, 
ínségbe a szegény kisbirtokost, 

Az E. K. E. által rendezendő székely 
kongresszustól sokat remélünk. Vajha a székely 
birtokviszonyok,  különösen a tagosítás  kér-
dését is fölvenné  program injába és hathatós 
közreműködésével a a székelység jelenlegi, 
szomorú állapotán segíthetne ! —a -zs 

Társadalmi reformok.  E ezimen 
jelent meg egy külön lenyomat a .Magyar 
Gazdák" szemléjéből l'áris Erigyes volt csik-
szeredai kir. ügyész tollából. A mii megérdemli, 
liogy beható tanulmány tárgyává tétessék. Kies 
megfigyelő  tehetség, alapos tudás tűnik ki annak 
minden sorából, melynek alapvető tétele az, 

S / i T t í e s / l o s c ' ^ ó*» U i.'it li'il i ivru. ' i 1 : 
Györgyjakab M. utóda k ü n y vkrioski-dt-se. h o v á a 
l ; i |> * / . t - l l i - l n i r t ' - s z i ' t i l l e t ő i n i m i c i i k ( > / . ] i * l m ' ' l i \ . v n l i i -
I t . i n t l i i n l c t t ' s r k s c l ő l i / . C ' U ' s i d i j u k i s k i i l i j r l l i l i i k . 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A csókról. 

A csók u tiszteletnek és szeretetnek, a na-
uyobb és élénkebb vonzódásnak külső kifejezője. 
.Nagyobb a jelentősége az egyszerű kczszoritásnál, 
mert a csókban a sziv melegét is érezzük mii 
ködili. Csókkal pecsételik meg n szerelmesek 
egész lényük izgalmát jelző érzésüket, s az auya 
gyermeke iránti szeretetét; a rég uem látott 
burát, családtag, jóismerős ezzel fejezi  ki ragasz-
kodását, s a kegyet kereső cseléd is ezzel a 
karja nyilvánítani kisdedeink iránti bámulatát, 
ragaszkodását, szeretetét. Az ifjú  az öregeknek, 
a férfi  a nőknek kezét csókolja — tisztelete jeléül; 
a szerelmes ifjú  vagy agg a szeretett lénynek 
ruha által cl nem födött  arczát. fejét,  nyakát, 
karját a rózsás körömhegyig csókolja végéig; a 
jó barát, vagy jó ismerős az orra, az arcza lehel 
csókot; ellenben a gyermekeikre mindenki a 

ii szülőtől aí utolsó cselédig — csattanós csó 
kokat osztogat picziny testük minden részére. 

Csoda-e tehát, ha költők anonyiazor és any-
uyiféle  alakban énekelték meg .az észbontó* 
csókot, mint olyat, mely lelkünk érzelmeit van 
hivatva — külső alakban — visuatűkröitetni. 

Mi is az csók ? E kisai különös kérdésemre 
az orvosok következőképen válaszolnak: A csók 
az ajkak csukott, avagy félig  csukott alakban 

való érintkezése, más ember társunk ajkaival 
vagy eiiyéb testrészeivel. 

Kzen (letiniczii ugyan elég prózai nyelven 
van kifejezve,  de engedjenek meg a szerelmes 
ifjak  és núk, a jó barátok és ismerősük, ha a 
csókban nemcsak a szeretet és tisztelet jelét, 
hanem a fertőzés  lehetőségét is látjuk felcBÍllámlani. 

Orvosaink s::erint a csók olyatén testi ériut-
kezés, a mely a fertőzésnek  elég tág teret nyit 
és a mely uton nagyon sok súlyos betegséget 
lehet az egészséges egyénre átnltani. 

Igaz, liogy a szerelem uyelvéuek kifejezése, 
a csókban rejlik, s mert ezek bensőbbek, az el-
ragadtatás hevében szorosabb érintkezésbe jutnak 
az ajkak, s a szerető szivek mintegy egymás 
lelkét óhajtják egymásba lehelni vagy egymásból 
kiszívni: & fertőzés  a vénusi csókkal nagyou 
gyakori. 

Hány, meg hány eset bizonyítja, liogy a 
difteritis,  s kiilöuböző torokbetegségek a csókkal 
közvetlenül és közvetve is átplántálhatok egész-
séges emberekre, s különöseu a gyermekekre. 
Egy járványos betegségben szenvedő gyermeket 
a család jó barátja megcsókolja, ő maga esetleg 
uem kapja meg, de odahaza sajátgyermekét meg-
csókolva — abba átoltja. 

A kézcsók, mely ugy a felnőtteknél,  miut 
a gyermekeknél a rang és kor iránti tisztelet ki-
fejezője  volna, a ragályos betegségek elterjedésé-
nek egyik jó melegágya. Az egyik pillanatban 
egy igen tiszta nőhöz jön be a cseléd és kezet 

hogy a tudományok koronája a társadalmi po-
litika, mint a legnemesebb s legáldásosabb, 
iiiolynek ezélja is legmagasztosabb s közvet-
lenebb. az t. i. hogy az emberek békésen meg-
férjenek  egymás mellett. Nem elégszik meg 
azzal, hogy csupán a mai társadalom kinövé-
seire mulasson rá, hanem módokat is ajánl, 
melynek segélyével .javíthatjuk a kórt szere-
tettel és türelemmel". Javítani erkölcsileg, 
mely a hitélet fejlesztésében  csucsosodik ki s 
javítani anyagilag, melynek leghatásosabb s 
ma talán egyetlen eszköze az erok tömörülése, 
a gazdaságilag gyengék szövetkezése. Foglal-
kozik azután az egyes szövetkezeti formák-
kal, a hitel, fogyasztási,  termelő s értékesítő, 
biztosító szövetkezetekkel előtérbe tolva csak 
előnyeit, hatásait, okszerű módokkal elliaritva 
gyengéit, hátrányos oldalait. Értekezik a szaluul 
versenyről, annak befolyásáról  a közerkölcsökre 
közegészségre azon nézetének adva kifejezést, 
hogy nincs messze az idó. midón a közönség 
be fogja  látni, liogy az individualizmus tana 
csődöt mondott, 'retünk nem engedi, liogy a 
kérdésekkel itt bővebben foglalkozzunk,  de á 
kit erdekei ajánljuk, olvassa el l'áris Erigyes 
munkáját, melynek minden sora. betűje a for-
rongó társadalmi socziális kérdés helyes meg-
oldására van irányozva. Kár hogy szerzője 
Egátinal való kontroverziája miatt momentán 
akadályozva van elmeletileg oly szépen felállí-
tott tantételeinek gyakorlati keresztülvitelében, 
reméljük azonban, liogy a küzdelemből ó fog 
győztesen kikerülni s kezébe kapni az'eszkö-
zöket e hatalmas eszme megvalósítására. 

Becze Antal alispán félévi  jelentése. 
(bVlol vii-̂ t;i u inrvt'iiylintósii^ május 21-iki ̂ vilii-sülien.) 

(t-'ulvliiii'is ús v.'—e.) 
E"liet, hogy a hely megvlasztása — a som-

lyói ut betorkolása feletti  magaslat — némelye-
ket n>-m elégít ki, de hogy a régi időkbe is át-
menő kegyelet és a czélszerüsg kívánalmainak, 
valamint a messze jövö érdekeinek is meg ne 
felelne,  ezt elvitatni, söt még kérdésbe tenni sem 
lehet. K 'ben mindazon faktorok,  melyek befo-
lyással voltak az érdekek kiegyenlítésére, szá-
zadokra kiható szolgálatot tettek a vármegyének 
és a vármegyei tanügynek. 

Iiözuti  közlekedés  üdvünk  az állami és 
törvényhatósági utakat illetőleg eljutott azon 
pontig, melyen tul a vármegye gondjai mindin-
kább megkevesbednek: mert akkor, midőn az 
oláhfalu—gyimesi  voual, az ó-toplicza—borszék-
tölgyesi vonal, és a gyergyó-szentmiklós—parajdi 
vonal állami kezelése átvétetett, s a tusnád— 
szereda — gyó-szentniiklóa -salamási vonal átvé-
tele már jövő julius hó 1-éig átveendőnek nyil-
vauittatott: a vármegye útadója képes lesz ki-
egyeuliteui azon nagy aránytalauságokat, melyek 
a terhes köznmuka általi ut fenntartás  mellett 
még az útadó fi/.elésse!  is sújtották a lakosság 
legnagyobb részét. 

csókol, utáuna. nein soká ugyanazon kézét egy 
jó barátnője kis leánya épen azon a helyen csó-
kolja meg; a cseléd beteg, s a gyermek e csók-
kal a ragályos betegséget vajmi könnyen meg-
kaphatja. De higyjiik, hogy azon nő keztyiit hord 
a kezén, akkor a veszedelem ínég nagyobb most 
pedig tegyiik fül,  hogy az a kinek társadalmi 
szokások szerint kezet kell csókolnia, a tisztaság 
iránt nem bír épon a legnagyobb fogékonysággal, 
s miután oly teméntelen sok dolga van uaphosz 
szat, liogy kézmosásra nem is gondol — hány meg 
hányféle  ragályos betegséget plántálhat át ? 

Mindezekből — bár röviden érintjük is a 
tárgyat — egyről megyőfcődhetiink:  arról t. i.. 
bogy a csók a ragályos betegségeknek a legal-
kalmasabb terjesztője ; s ha ezt elismerjük, s nem 
rózsaszínű üvegen keresztül nézzük a lényeget, 
akkor leghelyesebben és legokosabban ugy cse-
lekszünk, ha gyermekeinket kis korukban arra 
szoktatjuk, hogy senkinek se engedjék meg a csók 
osztogatást, s viszont ók se osztogassanak sen-
kinek csókot. 

Ez természetesen első pillanatban ugy tűnik 
fül,  mintha egy ember a társadalmi konvenczió-
nális szokásokat egy toll vonással elakarná törülni 
s meg akarná fosztani  a megtiszteleudőket a 
megtiszteltetés eme nemétől, a mely sokoknak 
annyira véréve vált, hogy m á r az a j t ó n y i t á s 
h a u g j á r a is kézcsókra nyú j t j ák kezeiket. 

En legalább ugy hiszem és ugy tudom, hogy 
a tiszteletet máa és módon is meglehet adni 

A törvényhatóságnak az eddigi úthálózatból 
ma már csak a szentkirály—jakabfalvi  és a 
ditró—tölgyesi rész maradt kezelése alatt s bár 
mindkettő elég terhes, még is útadója terhére 
átvette a szereda —mindszent—szentgyörgyi, a 
k.-ujfalu—impér—jskabfalvi  hálózatokat, a koz-
más—tusnádi és a szentmárton—szentsimoni 
részt ; de mind e mellett is maradna annyi ereje, 
lingy a tölgyes — békási viczinális vonalat kellő 
segélyben részesíthesse, mert ennek elodázása 
immár lehetetlenné vált. Igaz, hogy annak gyö-
keres kiépítése talán százezereket kívánna meg, 
de ha egyszer a balázshegyi emelkedés építési 
akadályai legyőzetnek, a zsedánpatak völgyi rész 
időnkinti javításokkal is használható lesz. Ennek 
az épitési költségnek egy része már a legköze-
lebb költségvetésbe felveendő  volna bizonyos 
összeggel, s ha az bár 10 év alatt visszatérő 
fedezetet  nyerne, a kívánalmaknak, ka későre 
is megfelelő  ut volna építhető ; de e nélkül azon 
vidéknek utja soha sem lesz, mert a lakisság 
szegény, sem pénz, sem munkabeli kellő áldozatot 
nem hozhat; az ut hiánya illetőleg mostani rosz-
szasága miatt életének nagy részét még is azon 
tölti, mig a vármegye is örökös zaklatásnak van 
kitéve, hol a honvédelmi, hol a kereskedelmi 
kormányok részéről, leginkább pedig az azt 
használni kényszerülő hatóságok igazolt felszó-
lalásai által. 

Ez a 10 évre viszszatérő építési költség 
segélyképi n is volna kérhető a kereskedelmi 
kormánytól, s valószínű, bogy ha a szükség felől 
meggyőzetik, nem fogna  idegenkedni a megadás-
tól. A vármegyének még sok oly vidéki úthá-
lózata vau, melyeknek kiépítése szintén kívána-
tos volna ; azonban azokra a segélyt csak a jCvö 
sorrendje hozhatja meg. 

Hátra volna még a közlekedésügy másik 
ágáról a vasúti forgalomról  tenni némely meg-
jegyzéseket, mert hiszen a törvényhatóság álla-
potát egy irányban leginkább ennek kellene be-
lolyásolui ; de midőn nemcsak utolsó jelentésem 
óta, hinem 1Ö97. április 3-tól mostanig semmi 
sem történt a hálózat fejlesztése  érdekében, sőt 
a közel jövőben arra még kilátás sincs ; mindaz 
mit ez irányban mondhatnék csak kellemetlen 
visszaemlékezéseket ébreszthetne fel.  Különben 
is az állandó választmány idevonatkozólag egy 
feliratot  javasol, s abban tüzetesen ki van fejtve 
a hálózat tovább fejlesztésének  általános nem-
zetgazdasági haszna; alkalma lesz tehát a t. 
törvényhatóságnak megismerni a napirenden lévő 
állapotokat. 

Én itt csak annyit jegyzek meg, bogy a 
keleti határon hosszan fekvő  Csikmegyének alig 
egyharmadát érinti a körvasút, melynek kiindu-
lási pontja akár Magyarországon, akár Románi-
ában, önmagában tér vissza; mint ilyen tehát 
sem az ipar, sem a kereseskedelem fejlesztésére 
hatással nincs és nem lehet, mert az egyenes 
irányú világforgalmi  piaczoktól elzárja a vár-
megyét. A kereskedelmi kormánytól ngyan vesz-

azoknak, a kiknek azzal föltétlenül  tartozunk és 
viszont a lelkiismcretlenaég egy nemének tartom 
azt. ha valaki sérelmet, tiszteleuséget lát abban, 
ha kezét meg nem csókolják, a a kis gyermekek 
ezt meg nem teszik, vagy magukat nem engedik 
megcsókoltatni. 

Ha a Bzükebb körű családban egymást meg 
csókolják egészen helyén való, de ha lelkiismeret-
lenek a szülők és beteg állapotban is ezt cselek-
szik az egészséges cselédtaggal, gyermekkel, vagy 
tartozóikkal, akkor ezt a családi csókot is elitéleni, 
mint olyat, a mely tudatosan terjeszti a bajt 
azokra, a kik egészségesek. 

Nem szándékozom statisztikát közölni arról 
liogy a csók, a szerelmesek ajkán elcsattan, liogy 
a jó barát, ismerős, sziilő csókja liáuyszor és 
hány esetben okozott kisebb-nagyobb bajt beteg-
séget az egészségeseknek, mert hiszen az egyik 
baját titkolja, a másiknak pedig eszébe sem jut, 
hogy mily veszedelmet okoz csókja. Azért mint 
igen jó Rp.-ét lelkiismeretesen ajánlhatom a szü-
lőknek éB miudazokuak a kiket illet, liogy a 
csókkal bármennyire olimpusi eredetű legyen is 
az, nagyon fukarkodjanak;  nekem pedig bocaás-
sauak meg a szerelmesek, ka e pár sorral a csók-
ban vetett hitüket megingattam és esetleg a meny-
ország rózsás légköréből egy rövid pillanatra e 
sáros foldgólyobisra  rántottam le. 

Hankó  Elemér. 
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szűk mindazokat a rendelkezéseket éa leiratokat, 
melyek az országos forgalmi  csomópontokhoz 
vannak alkalmazva, de minden igyekezetünk 
akadályba fltkAzik,  mert az ipari termékek olcsó 
szállítása lehetetlen, a produktumok más vidékek 
készítményeivel nem állják ki a versenyt, hely-
ben alkalmas nyers anyagnnk nincs, az ide szál-
lítás költsége pedig megemészti a várható hasz-
not ; azért az ipari készítmények selejtesek ma-
radnak. Ez az oka, hogyiparnnk egyetlen ágá 
ban sem terjed tnl a termelés a helyi fogyasz-
táson s általában ez az oka, bogy itl az ipar 
nem fejlődhetik,  s valahány iparos vármegyénk-
be kiképezve visszatér, idővel teljesen átadja 
magát a mezőgazdaságnak. 

Hátra van még a vármegye közgazdasági 
viszonyairól tennem meg némely észrevételt. E 
tekintetben rendelkezésemre kevés anyag áll, 
mert a mezőgazdaság, állattenyésztés és erdő-
használat az, a mire kiterjedhetek, de mindhá-
romnál oly kasza állapotok léteznek, bogy azok-
ból valami megnyugtatót kivonni alig lehet. 

Régi ismétlésekbe jutnék, ba a mezőgaz-
daságot érdeklőleg akár a művelési rendszer, 
akár a birtok viszonyok taglalásába bocsátkoz-
nám. Elég az, hogy sem egyik sem a másikból 
nem tndnnk kibontakozni, mert a parczella gaz-
daság nem engedi a példaadást, a nélkül pedig 
a mi konzervatív hajlamú népünk kísérletezésbe 
nem bocsátkozik. Egész Erdélyben meg van a 
mozgalom a birtokviszonyok rendezésének sür-
getésére, de a nehézkes törvényhozási intézke-
dések a bíróságok munkásságát megbénították, 
s igy sajnosan kell tapasztalnunk hogy a napon-
kint fokozódó  elszegényedés egyik legfőbb  kút-
forrása  székelységünk peres hajlama, mely a hány 
párczella birtoka van, megművelésében anynyi 
perre szolgáltat alkalmat s nem veszi észre, hogy 
az idő és munkabeli veszteség mellett százszo-
rosan több kiadása van a perre, mint a mennyit 
annak állaga képvisel. 

Csak az állattenyésztést illetőleg megnyug-
tató az, hogy szarvasmarháink minőség és meny-
nyiségben is lul baladják a már csak ezelőtt 
10 évvel létezett állományt is, mert e téren ne-
vezetesen a községek az apaállatok megválasz-
tásában egymást túlhaladni igyekeznek, s ennek 
mindig meg lesz az a jó eredménye, hogy ami-
nőség emelkedik, értékesedik s igy állatvásáraink 
is mind keresettebbek lesznek, legalább állandó 
közép árral. 

Sajnos, nem igy állunk lótenyésztésünkkel 
minek részint mi is vagynnk okai; nagyobb rész-
ben azonban a földmivelési  kormány érthetlen 
magatartása. Ugy állunk a kérdéssel ngyanis, 
bogy a mig például Brassó megyének 39, Rá-
romszéknek 60, Nagyküküllőnek 114, Szebenuek 
44 állami mén engedélyeztetik, addig vármegyénk-
nek csak utánjárássá! engedélyeztetet 11 drb, 
mert nálunk a zab métermázsája talán 5—10 
krajczárral, a széna métermázsája szintén valami 
csekélységgel drágább, mint amazoknál, s az 
mindenesetre figyelembe  veendő, holott az a né-
hány korona ezen ágbeli közgazdaságunknak 
sok ezerre menő kárt okoz. 

Erdőgazdaságunk vezetése s az ebből ki-
tejlett jelenlegi állapot egészen ismeretes a t. 
törvényhatóság előtt, azért itt csak azon sajná-
latos jelenségre kívánok kiterjedni, mely néhány 
év múlva mind nagyobb és nagyobb mérvet ölt. 
Azt, bogy az arányositási törvény a sok szá-
zados gyakorlattal a Székelyföldön  ellentétbe 
helyezkedett s a most isinét előtérbe nyomuló 
szövetkezeti rendszert teljesen megsemmisítette, 
szintén jól tudja a t. törvényhatóság, AZ éle-
sebb szeműek már akkor rámutattak a követ-
kezhető hátrányokra s most, mikor a közhelyek 
s ebben elég tévesen az erdők is arányositlatlak 
azért, hogy az arányrészek idegenek kezébe ke-
rüljenek, teljesen igazolva van az aggodalom. 

Néhány élelmes egyén több községben szedi 
össze az arányrészeket, örökáron adja el idege-
neknek s ezen eljárásban hideg czinizmussal húz-
za ki a földet  székely testvérei iába alul. Ez 
igazin elszomorító! Mire jut az a kis gazda, 
ha sem tüzeld anyaga nem lesz télire, sem egy 
szál deszkája nem marad épületei dugdosására ? 
Vagy feltétlenül  elkeli vándorolnia, vagy ha itt 
marad örökös teher lesz vérei nyakán, mennyi 
ben kényszerülni fog  megtámadui azok tulajdo-
nát, kik hozzá hasonló eszélytelenséget nem kö-
vettek el. 

Önkénytelenül is felébred  az embernél, hogy 
azt az egyenjogúsága törvényt nem azért al-
kották, hogy annak alapján egy másik tórvéuy 
megkerüllessék s közvetve egy gyökeres ma-
gyarfaj  kiirtása elősegittessék. Oly tehetetlenek 
vagyunk e kérdésnél, mint az árva gyermek, 
nem véd senki mert a törvény a tulajdon feletti 
szabad rendelkezést nem korlátozza, csakhogy 
ennek a tulajdonnak kezdet óta elütő jogi ter-
mészete volt az njabb kori riodern fogalomtól. 

Rámutattam a bajra, mert kötelességem, 
bár tudom, bogy sem a tőrvényhatóság, sem pe-
dig a kormány az idő szerint nincs abban a heiy-
zetben, hogy a csapást elhárítsa, legtovább ma-
guk iz érdekelt községek és közbirtokosságok 
mérsékelhetnék okszerű közbelépéssel. 

Ezekben volt szerencsém előterjeszteni tisz-
teletteljes jelentésemet, kérve méltóságos főispán 
orat és a t. törvényhatóságot, bogy azt tudo-
másul venni s a mennyiben szükségesnek mutat-
kozik, az azokból folyó  intézkedéseket megtenni 
méltóztassák. 

Esküdtszék! tárgyalás. 
Csíkszereda, junius ;{. 

A csíkszeredai kir. törvényszék esküdt 
bírósága két fontosabb  bűncselekmény feletti 
ítélkezés végett ma kezdette meg működését 
a vármegyeház nagytermében, mely iránt nem 
kevesebb volt az érdeklődés, mint a megelőző 
tárgyalások alkalmával. 

Az ügyet, mely elsőnek vétetett föl  olva-
sóink annak idején tett rövid közlésünkből már 
ismerhetik. A folyó  év január havában történt 
ugyan is, hogy a szeredai vásárról hazamenet 
esik-szentimrei Gyöngyösi (iábor, Kristó Antal, 
Kristó Péter, (iái Kerencz és György Ferencz 
a Barcsay-féle  vendéglőben előbb együtt ido-
gálván, szóváltásba kerekedtek, miből közöttük 
még ott dulakodás támadt, útközben pedig 
Csik-Szentkirály innenső végénél György Ke-
renczct agyonverték. 

Az esküdtszék következőleg alakult meg: 
Elnök: l'erjés-y Mihály törvényszéki elnök, 
szavazó bírák: Csipkés Árpád és AntalfTy  Gá-
bor; jegyző: Iiorsai Mór: közvádló: Sztupjár 
Kamu. A védelmet Gyöngyösi (iábor részéről 
dr. Eróss Vilmos, Kristó Antal részéről Nagy-
Sándor, Kristó l'éter részérói dr. Fejér Antal 
és (iái Fcrcncz részéről Harta Ignácz ügyvédek 
teljesítették. Az esküdtszék következő tagok-
ból alakult meg: I'otoczky Alajos, Rajz Antal. 
Császár Nándor, Szabó Géza. György István. 
Dóczi János, Elekes Józsa Márton, Udvari 
József,  Csutak Bálint, Hodor András, Orelt 
Dezső. Jakab János rendes, Meskó Jakab és 
Jakab Gyula póttagok. 

Szakértükül dr. Veress Sándor és dr. Ki-
lép Sándor orvosok szerepeltek. 

Miután az elnök a tagoktól az esküt be-
vette s kötelességeikre kellőleg figyelmeztette, 
vádiattak elővezetésével megkezdődött a ki-
hallgatás. 

Elsőbben Gyöngyösi (iábor vezettetett elő 
és hallgattatott ki. a ki nemcsak mint vádlott, 
hanem mint sértett és egyik fótivnu  is szerepelt. 
Részletesen elmondja, hogy midőn egy lovát 
a barom piaezou egy csicsói embernek áruba 
bocsátotta és 24 frtért  cl is adta, a két Kristó 
testvér azt 18 frtért  tőle szintén kérte és ne-
kik '_»;5 frtért  oda is Ígérte, mit ezek drágának 
tartván, nem vették meg. Vásár után György 
Kercnczel betért a Iíarcsai-féle  korcsmába, ké-
sőbb oda került Kristó Antal, Kristó l'éter és 
Gál Kerencz is, kikkel részint bort. részint pá-
linkát iddogálván, c közben ugy a vásár, mint 
a szentimrei arányosítás felett  köztük vita tá-
madt s Kristó Antal ót egy kezében lévő bot-
tal nemcsak főbe  ütötte, hanem bicskával is 
megszúrta, majd az udvarra kerültek ki, hol 
ismét a két Kristó öt a földre  nyomta s ott 
nemcsak folytatták  a bicskázást, hanem még 
a fogukkal  is marczangolták, a kiktől György 
Kerencz igyekezett ót megmenteni. 

Ekkor György Kerenczczcl az utczára 
menekült és egy véletlenül ott talált lázárfalvi 
ember szánjára kapva Zsogödig lementek, de 
mert a György Kerencz két lova és szánja 
Barcsainál maradt, azután ismét viszatértek. 

Kz alatt a két Kristó és (iái Kerencz a 
Szeredáu aluli mezőn lévő kertekről karókkal 
felfegyverezvén  magukat, elhatározták, hogy 
midőn ők György Kerenczczcl a szánon haza-
felé  tartnak, agyon ütik és Szentkirály felső-
végében őket megvárandó Kristó l'ál házába 
betértek s ott szivarra gyújtva megérkezésüket 
várták is. Menetelüket az egyik lón lévő csen-
getytyü elárulván, a három várakozó jó madár 
rudakkal eléjiik toppant ót a szánról leütötték, 
karját eltörték, azután pedig György Kerenczrc 
vetették magukat, s nevezetesen a két Kristó 
ezt addig ütötte, mig élet volt nála s hallotta 
hogy midőn véres munkájukat bevégezték egyik 
azt mondotta, hogy György Kerenczczcl 10 frt 
is van, s vegyük el azt is tőle, ő pedig vala-
hogyan a Balog János udvarára béinászott és 
ott a házigazda oltalomban részesítette s meg-
mentette az agyonveréstól. 

Ezután Kristó Antal hallgattatott ki, a ki 
teljesen ártatlannak vallja magát s azt igyek-
szik bebizonyítani, hogy öt és öcscsét Gyöngyösi 
és György Kerencz verte incg és szurkálta 
össze-vissza bicskával és ó egy bicskával csak 
akkor szúrt Gyöngyösi-felé  a Barcsai korcs-
májában, midőn ez a pálczával ót ütlegelte, 
György Kercnczet pedig Gál Kerencz ütötte le 
a szánról Szentkirály végében, de tagadja, hogy 
nála karó is lett volna. 

Éppen azon a húron pendült második vád-
lott Kristó l'éter vallomása is, ki nagy bóbe-
szédüsséggel igyekezett magát teljesen ártat-
lanra mosni, bár elismeri, hogy ugy nála, mint 
bátyjánál karó volt, de Gál Kerenczet tartja a 
György Kerencz gyilkosának. Mindkettő a vizs-
gálat rendjén tett vallomását nagy részt meg-
tagadta. 

Negyedik vádlott (iái Kerencz megegye-
zóleg előbbi vallomásával részletesen adja elő 
a véres tragédia történetét s igyekezik kimu-
tatni a György Kerencz megütésébeni ártatlan-
ságát, határozottan állítván, hogy a meghalt 
kizárólag a két Kristónak lett áldozata. 

Vádlottak szeiubesittetnek s Gái a Kris-
tóknak szemükbe mondja gyilkosságukat, mig 
ezek hazuságnak mondják állításait s vissza-
hárítják a vádat Gálra; Gyöngyösi pedig ki-
jelenti, hogy Gált -verekedni nem látta és a 
gyilkosságot a két Kristó hajtotta végbe. 

(Kalylalúa ktivetkeiik.) 

Tanító gyűlés. 
A csik megyei általános tanító-egyesület, 

bogy hivatásának magaslatán áll s az üdvös 
eszmék és szent czélokért lelkesedni tud, fényes 
tanújelét adta.midőn május 27-én Csik-SzeredábHn 
a „Csillag-vendéglő nagytermében a „Tanitók 
Háza" javára erkölcsi és anyagi sikerekben oly 
gazdag estélyt rendezett, melyre nyugodt önér-
zettel tekinthet vissza és május 28-án a polgári 
leányiskolában tartalmas és tanulságos évi rendes 
közgyűlését tartotta meg. 

Ugy az estélyen, mint a közgyűlésen nagy 
számban jelen levő vendégek sorában üdvözöl-
hettük vármegyénk általánosan tisztelt és sze-
retett főispánját  méltoságos Mikó Bálint urat, 
ki a tanítótestületet ezen nemes tettével is há-
lára kötelezte. 

A gyűlés lefolyása  röviden a következő: 
Május 28-án délelőtt Szent-mise hallgatás után 
a vendégek és tagok a polgári leányiskola nagy-
termébe gyűlve Lakatos Mihály elnök lendületes 
és lelkesült beszéddel a gyűlést megnyitotta és 
indítványára Éltes Elek nyug. kir. tanfelügyelő 
ss Knncz Kornél gyergyó-szentmiklosi polg. isk. 
igazgató elhalálozása alkalmából a közgyűlés 
részvétele mellett emléküket jegyzőkönyvbe ik-
tatta és szeretett kir. tanfelügyelőnk  kedves 
nejének élete delén váratlan elvesztése felett 
érzett legbensőbb résitvétének jegyzőkönyvileg 
is kifejezést  adott. 

A személyi változások bejelentésénél Budai 
Lajos érdemes tag eltávozását sajnálattal veszi 
tudomásul, Hozó Anna, László Berta, Mendel 
Béla, Kovács Ignácz, Incze Dénes és Lázár Pál 
uj tagokat pedig örömmel üdvözli. 

Az elnöki előterjesztések közlése mán az 
elnöki széket Vértes Lajos aleluök foglalta  el s 
a gyűlést tovább ő vezette. 

A mult gyűlés jegyzökönyvét hitelesítettnek 
tekintvén László Péter lejegyzőnek a körök 
működéséiül szerkesztett jelentése elismerő tu-
domásul vétetett. 

Csibertics Imrének a „Vallás-erkölcsi ne-
velés"-röl tartott csinos és igen tanulságos fel-
olvasát elismerés és jegyzőkönyvi köszönettel 
jutalmazta; Székely Károlynak az ifj.  Ha|nód 
János által készitelt és a m. kir. szabadalmi 
hivatal által mult évi 19.655 sz. a. szabadalmazott 
iskolai padról felolvasott  ismertetését magáévá 
tevén, ezen minden tekintetben czélszerűnek 
bizonyult és székely iparos által előállított mun-
kának minél szélesebb körben való elterjesztését 
elhatározta. Megjegyzendő, hogy a befolyó  jö-
vedelemnek 6°/II a „Tanitók háza" javára for-
diltatik. 

Dávid Ignáczot szépeu sikerült szavala-
táért jegyzőkönyvi elismerésben részesítette, 
Éltes Jánosnak pedig „A sziv neniesitéséről" 
tartott tartalmas és megszívlelendő lelolvasáért 
köszönetet mondott. 

Vértes Lajos a „Tanitók Háza" javára 
reudezelt fényesen  sikerült estélyröl, mint olyan-
ról, mely 418 korona tiszta jövedelmet hozott 
ezen jótékonyczélra, hálásan megemlékezve, in-
dítványozza, hogy jegyzőkönyvileg örökittessék 
meg s a rendezőségnek és szereplöknek, kik ez 
estély sikeréért a kitűzött humánus czél érde-
kében semmi fáradságot  nem kiméivé, mindent 
tettek, a város nagy érdemű közönségének kitün-
tető i észvételéért, mflylyel  az estély fényét  emelni 
szives volt, a közgyűlés fejezze  ki legőszintébb 
báláját és elismerését s szavazzon jegyzőkönyvi 
köszönetet. 

Az indítvány helyesléssel fogadtatott. 
Kuucz Kornél elhalálozása és Búzás János 

eltávozása folytán  megüresedett választmányi 
tagsági helyekre közfelkiáltással  Kálmán István 
és Kovács Ignácz választatott meg. 

Elnök első sorban főispán  ur méltóságának 
szives részvételéért, nielylyel ezt ünnepélyesebbé 
tenni méltóztatott, a vendégek és tanitók meg-
jelenésekért köszönetet mondott és a gyűlést 
bezárta. 

Azután a „Romfeld"-féle  vedéglőben köz-
ebéd volt, a hol pohárköszöntőt mondottak: 
Vértes Lajos az elnökre, főjegyzőre  és a höl-
gyekre, Lakatos Mihály az egyesületre és ven-
dégekre, László Péter pedig az alelnökre. 

Ebéd ntán kézbesítették távollevő kir. tan-
felügyelő  nr üdvözlő táviratát, melyben az egye-
sület működéséhez sikert kiván. 

Adja Isten, hogy ilyen szép eredményi 
többször mutathasson fel  az egyesület! 

A törvényhatósági közgyűlésről. 
(Folytatása és vége.) 

Ezután ismét egy foutos  iuditvány követ-
kezett, mely azt kívánta kimondatni, hogy föld-
miveléaügyi iniuisztor ur feliratilag  kéressék meg 
a megyei, községi és testületi erdők órzéaének 
állami kezelését inegBzüutetui s azt a tulajdono-
sokra vissza ruházni, miutáu a tapasztalat az 
az erdőóri személyzet elégtelenségét, megbíz-
hatlanságát elannyira igazolta, hogy ma holnap a 
községek nagyobb része még a feltétlen  szüksé-
ges tűzifát  sem lesz képes saját erdeiből fedezui. 

Ezt ai iuditváuyt a bizottság egyhangúlag 
és örömmel tette magáévá. 

Nem különben egyhangúlag fogadtatott  el 
Moluár József  azon indítványa, hogy a madéfalva— 
szászrégeni vasútvonal kiépítésére szükséges pót-
hitel felvételére,  vagy a pénztári készletek föl-
használásával a munka megkezdésére egy az 
országgyűléshez intézendő feliratban  a kereske-
delmi miniszter utasítása ki kéressék. 

Az állandó választmány javaslatának elfo-
gadása mellett a jelen évi fürdő  idény tartamára 
fürdőbiztosokul  kijelöltettek: Borszékre Bogády 
Gyula, Tusnádalvégre Bartalis Ágost Tószolgabirák 
és Jakabfalvára  Nagy József  nyug. főszolgabíró. 

Ezután a Lázár DomokoB halálával megürült 
különböző bizottsági helyeknek valamint az ürea-
Bégben lévó a 3-ik aljegyzői állásnak választás 
utjáni betöltése vétetett foganatba,  melynek ered-
ménye szerint: 

a) u központi választmányba Csiki Dénes és 
b) a közigazgatási bizottságba dr. Tiltscher 

Ede titkos szavazással; 
c) az állandó választmányba Pál Gábor; 
d) az állandó bíráló bizottságba Dájbukát 

Jakab; 
e) a tisztviselők és községi jegyzők nyugdíj 

választmányába ugyancsak Dájbukát Jakab, végül 
f)  a csíkszeredai lótenyésztési bizottság el-

nökéül Szántó József  közfelkiáltás  utján inegvá-
lasztatlak : 

A lll-ad aljegyzői állás betöltésével Bza-
vazui nem kellett. Az állás elnyeréseért szent-
doinokosi László Koreacz és csobotfalvi  Csiszér 
Imre végzett jogász közigazgatási gyakornok 
pályázváu, mindkettő jelöltetett; azoubau dr. Lá-
zár János főszolgabíró  indítványára Csiszér Imre 
egyhangúlag megválasztatott. 

Kkkor az idó elhaladása miatt a gyűlés 
folytatása  másnap délelőttre halasztatván, az czeu 
napou elóadott leginkább községi ügyek közül a 
kővetkezőket tartottuk megeinlitendóknek : 

Szeredaváros képviselő testületének a főgim-
názium helyéül megvásárolt földbirtokokról  kötött 
szerződései helybon hagyattak. 

l'gyan ennek a megyei szabályrendelet oly 
értelmű módosítása iránt beadott kérése, bogy 
* melléképületek fáboli  építése cserép, vagy bá-
dog fedéllel  engedtetnék meg, figyelembe  velio-
tőnek nein találtatott, továbbá 25"/n községi pót-
adó kivetésére vouatkozó határozata a törvénynek 
a kiszabásra vonatkozó rendelkezései be nein 
tartása miatt megsemmisíttetett: 

Kozmás községuek 1400 korona kölcsönfel-
vétele engedélyeztetett. 

Azonban odavaló Szántó Józsefnek  vásárvám 
elengedése tárgyábau hozott határozata megsem-
misíttetett. 

Tusnád község szétszórtsága és egyes ré-
szeinek távol fekvése  iniatt egy kiilöu kézbesítői 
állás szervezése iránt szabályrendeletének módo-
sítása mellett utasíttatott, körjegyző részére pedig 
egy kiildöncznek 00 korona évi fizetéssel  való 
beállítása engedélyeztetett. 

Csekefalva  községben egy lervbe vett bér-
ház építése megengedtetett. 

K.-Iinpér, Altiz és Féltíz községekuek a 
közmunka váltság alap jegyzői iroda és lakás 
felépítésére  fordítása  iránti határozata hatályon 
kiviil helyeztetett. 

K.-Féltíz és Impér községek a uyergesi 
ut átholyezéseért folyamodván,  miután a keres-
kedelmi miniszter az 1899—l'JOO. évi költség-
vetésből az e czélra felvett  összeget törülte volt 
s az ulalup állása a kivitelt jelenleg nem engedi 
meg, az áthelyezés akkora halasztatott, midőn az 
állam által átveendő többi utak fennlartásáuak 
terhétől az útalap megszabadul. 

Verebes község azon kérésével, bogy az 
ottani vasúti megálló helyig vezető ut kiépítési 
és fenntartási  költségeihez való járulása a szom-
széd községek is köteleztessenek — elutasitlatott. 

lióllior községben Pap Emilnek községi bí-
róvá és Filipeszku Gábornak aljegyzővé történt 
megválasztása, az nz ellen beadott felebbezés  mel-
lőzésével, helyben hagyatott. 

Békás községnek a tölgyes—békási viczi-
ualis ut átvétele s addig is inig ez megtörténnék 
300 korona feuntartási  segélynek a megyei út-
alapból való folyósítása  iránti kérését ezúttal nem 
tanotta a törvényhatóság teljesíthetőnek; nyom-
jelzési munkákra azouban 200 koronát meg-
szavazott. 

Gyó-Szentmiklós községnek egyes utczák 
összeköttetésbe hozatala czéljából szükséges birtok-
vétel iránti határozata jóváhagyatott. 

Vasláb községnek a község tulajdonát ké-
pező márványbánya 12 évre szababkézból lett 
bérbeadása iránti határozata feloldatott,  s a nyílt 
árverés utjáni bérbeadásra utasíttatott. 

Csik Szentmihályou Koncz Józsefuek  pénz-
tárnokká lett megválasztása ellen beadott feleb-
bezés elutasittalott. 

Csik-Szeutdomokos községnek 1040 lioldot 
meghaladó ingatlannak 24800 koronával való meg-
vételét kimondó határozata helyben hagyatott. 

Jonófalva  és Karczfalva  községeknek nagy 
községekké alakulása a kormánynál javaslatba 
hozatott. 

Dr. Perjéssy Mihály helybeli kir. törvény-
széki elnöknek .bűnvádi perrendtartás éa magya-
rázata" czimü két kötotes munkájának a törvény-
hatóság lévéltára részére lett felajánlásáért  kö-
szönet szavaztatott a eme munkák megrendelése 
a kör- és községi jegyzőknek ajánlatba hozatott. 

Szász Lajos gyergyó-szentmiklósi szolgabí-
rónak két gyermeke gyógykezeltetése czéljából 
két havi szabadság idó engedélyeztetett. 

Józsa Sándor ditrói tanító által irt .MéhéBZ 
könyv*-re beküldött aláírási felhívás  a járási ha-
tóságoknak kiadatni határostatott. 
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Tanitók estélye. 
Tisztelt  Asszonyom! 

Azt tetszett mondani, hogy a tanítókat nem 
veszi figyelembe  senki, a tauitók estély érc nem megy 
cl senki s még azt is hozzá (ette. liogy a tanitók nem 
tudnak produkálni semmit és kir is, hogy ilyen do-
loghoz hozzá fognak.  Mert a vége bizonyosan ku-
darcz lesz. 

Nagyon elszomorított engoin tisztelt Asszo-
nyom uak ezen nyilatkozata, mert hát tetszik tudni, 
ón igen nagy rokonszenvvel viseltetem a tanitók 
iránt. Hiszeu apró gyermekeim vaunak, a kiknek ér-
dekében miudenesetre meg kell nyernem a tanítónők 
és tunitók jó indulatát s e mellett még a tanítókat, 
mint szeretett hazánk kultúrájának alupvető muukásait 
kötelcsségüuk is pártfogolni  és támogatni. 

Ismervén tisztelt Asszonyomnak jó szivét, egy 
áltulán nem feltételezem,  hogy fentebbi  nézetét másra 
is ráoktrojálta volna, ennek daczára is azonban némi 
kárörömmel konstatálom, hogy ezeu alkalommal nem 
volt igaza, mert a csik megyei általános tanitó-egyc-
sület altal piros Pünkösd második napján rendezett 
estély fényesen  sikerült. 

Ha ezen állításomban kételkedik, tessék meg-
kérdezni azokat, a kik az estélyen jelen voltak és ha 
véletlenségből tisztelt Asszonyom is ott volt, általam 
ismert- és respektált igazság szeretetére támaszkodva, 
meg vagyok győződve arról, hogy a tanítókról alko-
tott véleinéuyet megváltoztatja, megváltoztatja uunál 
is iukább. mert a mint az utóbbiak tanúsítják, ezen 
alkalommal csakugyan uckem van igazam. 

PUnkösd második napjáu este 8 órakor a „Csil-
lag" vendéglő iskolai szerekkel szépen feldíszített 
nagyterme zsúfolásig  megtelt előkelő és intelligens 
közönséggel, kiknek soraiban ott láttuk városunk és 
vármegyénk kitűnőségeit és előkelőit. 

Az óramututó fél  kilenezen állott, mikor a csi-
noson dekorált színpad elől a függöny  ellebbent és 
a „Csíkszeredai Dalegylet", mely ezen alkalomra 
llerrzkti  tii/uláné,  Iaikatos  Mihályné,  I'a/i  (lyönjyné  ur 
asszonyokkal,  Császár  Jó  tán, Ifresznándt  Metil  tn, Klthes 
Margit,  Kor  ács Ilonka  és Sprrncz  Gizella  kisasszonyokkal 
vegyeskarrá alakulva, rázendített Serli Lajos hangu-
latos és szép dalaira, melyek impozáns hatást keltet-
tek. A derék karnagynak, Sprcncz György urnák ésu 
Dalegylct Összes tagjai uak kiváló sikerű működését 
a nagyszámú közönség viharos tapsokkal és zajos 
tetszes nyilvánításokkal honorálta. 

Talán felesleges  is említenem, hogy a szép 
dalokat megújrázták, a minek a Dalegycsület kész-
séggel tett eleget. 

Kehány perez mulva a függöny  isuiét szétleb-
bent s Ábrányi Emil „Végrehajtó* czimü 1 felvonásos 
vígjátékának első jelenctebeu ott láttuk a színpadon 
Here/.ka (Jyuláné (özv. Majomé) úrhölgyet és Kovács 
Ilonka (Birikc) kisasszonyt egy kiinoudhutatlanid ked-
ves családias jeleuctben, mely iguzán mély hatást 
keltett. 

ilerezka  (Jyaláné  úrhölgynek a műkedvelőn te-
rén vuló kiváló tehetségeit régóta ismerjük, mostani 
komoly mcgfoutolt  és nugv tanulmányra valló ala-
kításával eddig szerzett erdemeit nagv mértékben 
gyarapította. Sikeres működését tapsokkal és folyto-
nos tetszés nyilvánításokkal méltányolták. 

Igen kedves és meglepő jelenség volt Korács 
Ilonka,  olyan bájos Biriket még a nagy színpadok is 
aligha láttak. Ugy tudjuk, hogy a kisasszonynak ez 
volt első ilyen szereplese, de már ezzel is igen lekö-
telezte közönségünket. 

ÍAtkatos  Mihály  né, mint Náni kicsi szerepében 
szintén bokros érdemeket szerzett. 

IMi  rid  lynâcz (Szaday Lajos) engedje meg, hogy 
igv szólhassunk hozzá: Oh uram! Legyen meggyő-
ződve, hogy a tudós, de a társadalmi életben egy 
kissé ügyetlen tílo/.optert olyan pompáson állította 
elénk, hogy arról , csak a legnagyobb elismeréssel 
nyilatkozhatunk. Es legyen meggyőződve arról is, 
hogy a közönség érdemeit a kellő mértékben elismeri. 

Xagy  Loránd  (Fehérvárv Nándor) ellenszenves 
szerepében a mi véleményünk szerint egyáltalán nem 
szolgált rá, hogy a lágyszívű, de goromba végrehajtó: 
/.ukntos  Mihály  azt mondja neki: rBujjon a föld  alá" 
Mi uztohajtjuk, hogy minél többször lássuk a színpadon. 

Veress  Jhun  okos  kitűnő Koppancs Ferencz volt. 
Kevés szavú, de annál nagyobb inimikáju szerepében 
igazán kiérdemelte a közönség elismerését. 

A függöny  Összevonása után az összes szerep-
lőket kihivták. 

Molnár  Antonio tanítónő kisasszony szavuluta 
következeit ezután. Yárady Antal „l'toUó sor* czimü 
költeményét szavalta el olyan hatással, a mely igazán 
ritkítja párját. A jeles költő igazán örvendhet, ha 
költeménycinek ilyen tolinácsoloja akad. 

Cdc, tavaszi levegő járta át a „Csillug" uugy-
térmét. Következett a „Virágfukadás~,  Murui Károly-
nak ez az igazáu és örökké szép hangulatos vígjátéka. 

Ne liuragudjék meg Márton  (iábor  (Péter bácsi) 
és azt sem bánjuk meg, hu kitör, de mégis konstatál-
juk. hogy a hanuíncz évig tarló szorgalmas munka 
után már ezzel a szereplésével is kiérdemelte, hogy 
eljárhasson a kávéházba és olt clpipálhasson egy 
esibuk jó dohányt, no meg megihassék egy pikoiót 
és az apró fejér  csikócskákat, a zsebébe gyüjhesse 
Cgyes játékáért ezt mi ősziute szívből megengedjük, 
megengedi ugy hisszük a közönség is, de megengedi 
Márta néninek kiváló személyesitojc Pap tiyőryyné 
úrhölgy is, mert hát mit szólana a város, hu Péter 
bácsi vendéglőbe költöznék és — a mit u jó Isten 
lávol lurtson — szemeit egy közönséges pinczér fogná 
be. A város chcz a dologhoz neui szól hozzá, anuyit 
uzonban mond és fennen  hirdet, hogy olyan ügyes 
Mártát nem igen látott, mint a milyent Pap Györgyné 
úrhölgy állitott elénk. 

A két pompás öreg mellett igen kiváló helyet 
vindikálhat magának a kedves és Dájos Nelli és az 
igen ügyes Laczi is. 

Nellit az unokahuşot Xagu  Miczike  kisasszony 
személyesítette olyan szepeu, olyan ügyesen, hogy 
igazán láttuk a virágf  a kadast, éreztük a gyöngyvirág 
illatát, láttuk a rózsabimbó festését.  Olyan kedves 
ajkakról hangzó dallamos és kellemesen csengő han-
gon előadott „Miatyánkot" bizony igen sokan meg-
tanulnáuak 

KáJásabb tanítványt azonban uligha találhat, 
mint a milyen volt Száva József  tauár ur, ki Laczit, 
a fiatal  pióczát játazta akkora ügyességgel és termé-
szetességgel a milyent vidéki színpadokon és külö-
nösen műkedvelőktől ritkán láthatni. Vulóban meg-: 
érdemelte Péter bácsi pártfogását,  de meg a Kati 
cseléd leányzóét is, a ki a szinlapon X. Y. Z. alatt 
lappongott, de ha jól vettük észre lakatos  Mihályné 
úrhölgy volt, ki ezen szerepében még tul tett aNánin 
is. Igaz ugyan, hogy elfogyasztotta  a surló kefét, 
de meghagyta a kis Ödönnek félcrigarcttáját,  a me-
lyet l'otoczky  Kristófé  leven és Ügyes játékával igazán 
megérdemelt. A szereplőknek a tapsbóJ bőven kiju-
tott, előadás végeztével mindnyájukat kihívták és nem 
mondunk nagyot, ha állítjuk, hogy az előadást még 
egyszer szívesen végig nézte volna a közönség. 

A műsort » „Verbunkosok indulója" zárta, elő-
udva a „Csíkszeredai Dalcgylet" és a már fentebb 
említett hölgyek által. A preczizen és hatásosan elő-
adott hat szolamu dal igazán esemény számba ment 
és nagy hatást keltett. Többeknek uyilatkozata sze-
rint ilyen sikerült müdaít, még nem énekeltek Csík-

szeredában. Ehez ml is szívesen hozzá járulunk és 
csak helyeselni tudjak azon óriási tapsot és ujrázá-
sokat, melylyel a nagyszámú közönség a derék dalo-
sok kitűnő munkáját jutalmazta. 

A műsor lejarta után táncz következett, a mely 
a csíkszeredai első zeuekar (Müller—Miczi) jó zenéje 
mellett a legjobb hangulatban ki világos virradtig 
tartott. 

Ezekből láthatja Asszou3roin. hogy a tuni lók 
is tudnak rendezni valami szépet és ügyeset. Ezt 
egyébiránt hallgatólag tisztelt Asszonyom is elismerte 
inert utólagosan ugy vettem észre, hogy még akkor is 
kitűnő hangulatbau mulatott, mikor Aurora rózsás su-
garaival a Hargita ormát megaranyozta. 

Mély tisztelettel HahUtí**» 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Dán tudós Csíkban. Ritka vendége 

lesz a napokban megyénknek. Schumaeber Sándor 
dán tudÓB, ki a magyar irodalom több kiváló 
termékét dán nyelvre lefordította  a a ki Magyar-
országról a legrokonszenvesebben irt a londoni 
akadémia megbízásából a székelység néprajzi 
viszonyait tanulmány tárgyává tenni óhajtván, e 
czélból a Székelyföld  nevezetesebb helyeit a na-
pokban fogja  beutazni g vármegyénkbe körül-
belül e hó 5-ike után fog  megérkezni. Fontos 
nemzeti érdekünk lévén, hogy a külföld  tudomá 
nyos intézetei népéletünket a valóságnak meg-
felelő  adatok alapján tárgyalják, felette  szüksé-
gesnek mutatkozik tehát, hogy nevezett tudósi 
tanulmány utja közben ugy egyesek, iniut a ha-
tóságok megfelelő  támogatásban részesítsék. 

— Kinevezés. Veres Árpádot a csíksze-
redai kir. törvényszék derék és igen nagy szor-
galmú gyakornokát ugyanezen kir. törvényszékhez 
aljegyzővé nevezték ki. A jól kiérdemelt előlép-
tetéshez őszinte szívvel gratulálunk. 

— Segédjegyző választás. A Kászon-
Altizen rendszeresítve lévő és ürességben állott 
segédjegyzői állás választás utján mult hó 31-én 
töltetett be. Ezen állásra két egyén pályázott és 
pedig altorjai Balázs János vizsgázott jegyző és 
Balázs Dénes VIII. osztályt végzett jegyzői gya-
kornok k.-altizi lakós. Bár az elnöklő főszolgabíró 
a választó képviselőtestület figyelmébe  ajánlotta, 
hogy első sorban csak törvényes minősítéssel bíró 
egyén választható meg, mindazon áltul a képvi-
selőtestület egyhangúlag Balázs Dénes gyakornokot 
választotta mea segédjegyzőül. 

— Az első leány gimnazista Csíkban 
Kritsa Melitta k. a., Kritsa Izidor kir. telekkönyv-
vezető leánya a budapesti VII. ker. leánygimná-
ziumi kurzus rendes hallgatója, az osztályvizsgát 
a gimnázium VIII. osztályáról a dr. Cherveu Flo-
ria kir. főigazgató  igazgatása alatt álló budapesti 
VII. ker. állami főgimnáziumban,  sikerrel kiállotta. 
Ez idó szerint az érettségre készül. Gratulálunk. 

— A megyei polgári leányiskolában 
f.  bó 8-án. d e. 10 órakor megtartják a koro-
názás emlékére egyszer mindenkorra elrendelt 
iskolai ünnepséget, melyre az érdeklődőket tisz-
telettel meghívja az igazgatóság. 

— A esik-taploczai ifjúság  templomi 
szobor beszerzésének czéljára az iskola helyisé-
gében folyó  hó 8-áu tánczmulatságot rendez. 

— Tiszti estély. A zászlóalj parancs-
nok hosszabb ideig tartó hivatalos ntazása miatt 
a tiszti estély a hirdetett időről elmarad, de 
később megfog  tartatni. 

— Májnlisok. A helybeli ipartestület és 
iparos ifjnsági  önképzőkör tavaszi mulatságot 
tog tartani e hó 9-éu a Sntafenyőben  igen érde-
kes programmal. — Az állami elemi iskola nö-
növendékei mijálisukat f.  hó 5-én rendezik a 
zsögödi fürdőn. 

— Internátus. A brassói állami felső 
kereskedelmi iskolával kapcsolatos állami inter-
nátosba felvételekért  junius hó 30-ig lehet fo-
lyamodni. A teljes ellátás évi dija őOá korona. 
A városnak kedvező egészségügyi viszonyai, fej-
lett ipara, élénk kereskedelme és lorgalmi vi-
szonyai, valamint az intézet tanolóiuak több-
nyelvűsége az iskola hivatásából folyó  általános 
nevelés és tanítási feladatoknak  előmozdítására 
egyaránk kedvezők. Bővebb felvilágosítást  ad 
az intézet igazgatósága. 

— Balesettel végződött mulatság. 
A cstksomlyói iparos osztály Vasárnap a Nagy-
Somlyó hátinál lévő erdőben tánczczal egy-
bekötött s különben igen jól sikerfiit  erdei ma-
latságot rendezvén, vígan folyt  a dáritó egész 
másnap reggelig. Még hajnal hasadtával sem akart 
szfinni  a táncz, a harmatos gyepen szaporán 
rakták a csárdást, miközben Orbán János egyik 
jótnodn gazda tinezos nőjével a egy Ott egyen 
snlyt vesztve, földre  zuhant s a nő egyik lábára 
esvén, annak sólya alatt a szegény férfinak  szára 
eltörött. 

— A merénylő Oál János elme gyógy-
intézetben. Kászon-Altizi Oál János volt csen-
dőr hadnagy annak a nagy szenzácziét keltett 
merényletnek hőse, melyet az év elsó felében 
Jablánczy Sándor altábornagy csendőrségi főfel-
ügyelő ellen Budapesten elkövetett május hó 27 én 
a budapesti lipótmezei országos elmegyógyintézetbe 
került. Tehát helyesen következtettek a merénylet 
alkalmával Gálnak elmobeli szerencsétlen állapo 
tára, mert későbbi viselkedése a feltevést  igazolta. 

— Értesités. A m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter árnak 1901. évi májás bó 
!)-én 99217. szá. a. k. rendelete alapján a bras-
sói állami felső  kereskedelmi iskolában a tannlók 
felvétele  és beírása a (olyó tanévtől kezdve 
— az eddigi gyakorlattól eltérSleg — a tanév 
bevégeztével junius bó 30-tól jnlins hó 3-ig fog 
eszközöltetni, a midőn a beirt tannlók az igaz-
gatóságnál hagyják bizonyítványaikat s a fel-
vételi díj lefizetése  ellenében beirási igazolványt 
kapoak. Ha a tanév végén felvett  tanalók a 

kővetkező tanáv elején szeptember 4-ig bezárólag 
az osztályfőnöknél  nem jelentkeznek, nemcsak 
a belépésre való jogosultságukat, hanem a be-
fizetett  felvételi  dijat ia elvesztik. Levélben vagy 
írásban való jelentkezésnek selye nincs, mert a 
Szervezet 13. § a értelmében minden tanulónak 
a felvételre  személyesen, a szülő vagy gyám kí-
séretében kell jelentkeznie. A felvételi  díj 10 
korona s az évi tandíj 50 korona. Azon tannlók, 
'kik az intézettel kapcsolatban álló internátnsban 
óhajtanak felvétetni,  színién junias 30-tól julius 
3 ig jelentkezhetnek. Az internátuHÍ évi díj 500 
korona. Brassó, 1901. májas hó 20-én Az igaz-
gatóság. 

— Iparos tanonezok elhelyezése. A 
marosvásárhelyi iparkamara egyetértve a megyei 
iparfejlesztő  bizottsággal megkezdett akczióját to-
vább folytatva  székely fiuknak  egyes magáu ipa-
rosoknál való elhelyezésére az ez évi elBŐ kije-
lölését a jelentkezők soraiból mult szombaton 
eszközölte László Oyula kamarai másod titkár 
és Becze Imre másod aljegyző, miut az iparfej-
lesztő bizottság jegyzője által Csíkszeredában a 
vármegye házánál. Kz alkalomból 22 fiu  osztatott 
be taiionczul különböző helyekre és különböző 
ipari pályákra, nevezetesen: kovács tanonezuak 
*2 és pedig I Makóra, I Csíkszeredába, 5 czipész 
tanonezuak s ezek közül 2 Váczra, 1 Qyörbe. 
1 Makóra és 1 Nagyváradra, 3 asztalos mester-
ségre ós pedig 1 Váczra, 1 Nagy-Váradra és 1 
Kolozsvárra, 2 szabó Váczra, 1 hentes Négy-
Váradra, 1 kereskedő segéd Maros-Vásárhelyre, 
1 csizmadia Makóra, 2 bádogos 1 Makóra és 1 
(iyörbo, I tiinár Nagy-Váradra, 1 szobrász Maros-
Vásárhelyre és egy inüasztulo9 Aradra. 

— Öngyilkosság. Csík Kozmáson május 
20 éu Mátyás Antal ö-L éves mugáuzó öcscse Mátyás 
István csűrében, midőn ezek a háztól távol voltak 
élet untsiigból önakasztás által vetett véget 
életének. 

— Nyilvános számadás és köszönet. 
A tanítóknak május hó 27-én a Tanítók Háza 
javára rendezett estélyen jegyekből és felülfize-
tésekből összes bevétel voll 604 korona 52 fill., 
kiadás 186 k. 51 fillér,  maradt a jétékonyczélra 
418 k. 1 fill.,  mely összeg e bó 4-én a 1». II. 
számú takarékpénztári könyvecskén a csíksze-
redai takadékpénztárban elhelyeztetett. Szives 
felfilfizetök  : Herczberger Károly 40 kor., Mikó 
Bálint főispán,  Szabó Géza kir. tanfelügyelő,  gr. 
Majláth Gusztáv erdélyi püspök, Deméuy Béla 
csendőr százados Dresznándt Viktor 10 —10 k., 
Hajnód Ignácz 7 k., Friedmau Samn 5 k., Csi-
szér Petö. Harmat L«*o, Imecs János, Hajnód 
Ignáczué, Rozenfeld  Dávid, özv. Bándi Gáborné, 
Török Ferencz plébános, Dózsa bíró. Kun József, 
Gyönös Gynla 2—2 k., Leonhárdt Vilmos, N. N., 
Nedesán járásbiró, Györgyjakab Mártonné, Lu-
kács Juliska, Szokolayné, László Péter 1—1 k., 
Hochsild Rezsó, Incze Dénes, Kiss Antalné 
40—40 fillért.  Az összes felülfizetőknek  s 
mindazoknak, kik szives közreműködésükkel vagy 
más módon estélyünket támogatni szíveskedtek 
a csikmegyei általános tanitó-egyesfilet  nevében 
bálás köszönetemet nyilvánítom. Csíkszereda, 
1601. junius 4-én. Lakatos Mihály tanitó-egye-
sületi elnök. 

— „A tizenhárom aradi vértanú'- czimniel 
epy valóim» meglepő színhatású. aguurell miiuyumiilu 
képet küldöttek lie hozzánk mutatványul. mely a 
tizenhárom tábornokot haditanácsba gyűlve ábrázolja 
h képen először van alkalmunk honliui nn'^iluhilássál 
szemlélhetni a szabadságharc/. vértanúinak őrükké 
dirső alakjait, tábornoki i'cvenrliliáliiin. r^y csoport -
képbe korhiirn megfestve.  A képet meleg bensőséggel 
alkui ta meg u festőművész  s n reprodukáló uiüíuté-
zel is a legnagyobb elismerést érdemli művészies 
kiviteléért, a/. 1S4S49. Honvédmenház, főparancsnoka 
a képre voualkoz.ó, következő clisinri'ő sorokat küldte 
kiadójának: Tekintetes Székely Aladár képkiadóliiva-
talnak Budapesten, VII. Klauzál utcza li. sz. A ki-
adásában megjeleni és hozzám bi-nyujtolt / I i z e Il-
ii á r o ni a r a d i v é r t a n ú t " ábrázoló festményt  lueg-
U-kintetlem és s/.iveseu tudatom Óenel, liogy a már-
tírhalált szenvedett, boldogult tábornokok, kiket sze-
mélyesen ismertein, alakjokra nézve korliiíek és a 
festmény  méltó arra. bogy széles körökben elterjedjen. 
Nzentimrey Kálmán az 1 S-tS 49. honvédmenház, fő-
parancsnoka. Mi is ajánljuk a képet t. olvasóiuknuk. 
mely minden vidéki képkcrcskeuésheu, valamint a 
kiauóuál Budapesten megszerezhető. 

— A zsögödi égvényes jod és vas-
tartalmú ásványfürdőt  tudomásunk szerint 
e hó 9-én vasárnap nyitják tneg, a szokásos 
ünnepélyességei és tánezraulatsággal. Kzen ke-
délyesnek ígérkező mulatságot ajánljuk a t. 
közönség figyelmébe. 

— A magyar stílus, Művészi ós nemzet ér-
dekből egyaránt igyekeznek ujabban mugyar stílust 
teremteni, a .sikernek kevés jeleivel találkozhatni 
azonban a téren, mert a stiliisnak szabatos fejlődése 
megkívánja, bogy a kultúrával együtt fejlődjék  és 
hirtelen uj stílusnak az alakulása teljességgel lehe-
tetlen. A régi stílusok hozzánőttek az épülethez, ele-
mei meg voltak a régi, egyszerűbb kis épületek ele-
mein és mint az épület nőtt széltében és a magasság 
felé,  a szerint változtak elemei is .és Uí:v nőtt a stíl 
és nagv épületek. De mai kialakult építészetünkre 
egyszerre ráadni a magyar stílus uj ruháját, igen 
merésznek látszik, annyival iukább, mert komolyan 
véve, a szó szoros értelmében, ezzel a magyar stí-
lussal is alig vagyunk tisztában. A népies, a népnél 
használutbau lévő dolgokon, kisebb tárgvukon, ládá-
kon, ágyakon, csereken, korsókon található motívu-
mok sokkal kisebbek, bogy sem épület díszéül alkal-
masak lehetnének. A magyar ház nemzeti jellege.kivi-
hetetlen a mi bérházaink óriási arányaiban. Így sem 
díszítő, sem alkotó elemet nem nyújthat a magyar 
stílus egészen kifejlett  épületnek, vagy legalább nem 
parancsszóra. Az épületben, mint a ruháDan a koz-
mopollzmus egészen kiölte a Demzeti és egyéni jel-
leget s a világszerte egy módra épült hazaknál már 
csak igen kis elenyésző részben lehetne uj elemeket 
alkalmazni. Magyarországon különben is alig volt 
stílus, mely gyökeret verhetett volna. Régebbi épü-
leteink mind elpusztultait, alig maradt egy-két emlék. 
Nagyobb elterjedéssel egy építészeti stil sein dicsc-
kcuiiotik nálunk. Szórványos emlékeink minden stí-

lusnak megőrizték egy-egy hajtását; nyíltak itten a 
csúcsíves építészet finom  kővirágai, faragtak  itt a 
román stíl gömbölyded kőcsipkéit és főuraink  kas-
télyain sok helyt ott voltak a rococó lágyan liintett 
rózsái. A maga nemében legszebb építészeti emlékünk 
a román stílű jáki templom, melynek sikerült repro-
dukcióját találni a Nagy Képes Világtörtént 113. fü-
zetében. A 12 kötetes nagy munkát szerkesztette dr. 
Marczal Henrik, egyetemi tanár, az V. kötet szerzője 
dr. Mika Sándor. Lgy-egy kötet ára díszes félbúr-
kötésbeu l(t kor., füzetenként  is kapható 6U tíllérjével. 
Megjelen minden héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál 
(ltévai Testvérek írod. Int. Részvénytársaság Buda-
pest, VIII., Cllőí-ut 18 sz.) s minden liázai könyv-
kereskedés utján. 

"HIVATALOS RÉSZ. 
M. kir. Földraivelésügyi Miniszter. 

3060. szám. eln. VI. 
Valamennyi  vármegyei és városi tőrvényha-
tóságnak,  Budapest  székfővárosnak,  Fiume 
kormányzójának,  valamennyi közigazgatási 

bizottságnak. 
A m. kir. fóldmivelésügyi  miniszter ren-

delete az erdómunkásokról szóló 1900. évi 
XXVIII. t.-cz. életbeléptetése s a szükséges 
átmeneti intézkedések tárgyában. Az 1900. évi 
XXVIII, t. cz. 48. §-ában nyert felhatalmazás 
alapján rendelem: Az erdómunkásokról szóló 
1900'. évi XXVIII, t.-cz. 1901. évi május hó 
1-sö napján lép életbe. Ugyan ezen napon lép 
életbe az 1900. évi XXVIII, t.-cz. végrehajtá-
sára megállapított eljárási szabályok tárgyában 
az 1900. évi XXVIII, t.-cz. 45. S-a értelmében 
a mai napon 3(í6l/eln. szám alatt kibocsátott 
rendeletem is. A minó ezen rendeletet meg-
felelő  eljárás végett mellékelten t. ezimnek 
megküldöm s felhívom  t. czimet, miszerint ha-
ladéktalanul intézkedjék, hogy hatósága terü-
letén a szokott módon való közhirré tétel által 
az 1900. évi XXX III, t.-cz. életbe léptének 
napja köztudomásra adassék s a munkások és 
napszámosok a törvény 1. és 43. §§-aira való 
figyelmeztetéssel  a munkás igazolvány meg-
szerzésére különösen felhivassanak,  az átmeneti 
intézkedések tekintetében a következőket ren-
delem: 1. A törvény életbeléptének napjától 
számított nyolez héten belül a munkaadó és 
a munkás, napszámos között létrejött szerződés 
a közigazgatási hatóság előtt akkor is érvé-
nyeMtlietó, ha a szerződtetett munkásnak, nap-
számosnak munkás igazolványa a szerződés 
létrejötte idejében még nem volt. 

2. Az elsó pontban megjelölt időtartam 
alatt a törvény 7. S-a alapján hatósági tanuként 
aláírni jogosultak a szerződés kötésnél akkor 
is tanuskodhatnak, ha a munkásnak, napszámos-
nak nincsen munkás igazolványa. 

Budapesten, 1901. évi április 14-én. 
Darányi s. k. 

X Y I L T T É R.*) 
Erdövásárlások és a székely kivándorlás. 

A Csiki Lapok 2I-ik számában fentebbi  cz. 
alatt megjelent közlemény után is zavartalanul 
foly  a gseft  Csik-Dánfalván. 

A mint már emiitettem, a csikdánfalvi  köz-
birtokosok tömegesen adják el — persze színle-
gesen — két egyéunek az összes erdő- és lege-
lőbeli illetményeiket, s az éppen telekkönyvi he-
lyesbítési eljárás foganatosítása  czéljából Csik-
Dánfalván  tárgyaló telekkönyvi biró előtt a tulaj-
donjognak átíratását nyomban kérelmezik is. 

Értesülésünk szerint eddig több mint COOO 
hold arány részt írattak már át a két vásárlóra, 
anélkül, hogy ezek bár csak egy fillér  vételárt is 
fizettek  volna ezen arányrészekért, s valószínű, 
liogy a gyámság alatt álló és a távollevők kivéte-
lével valamennyien igy fognak  cselekedni a ez a 
vevőknek annál könnyebb, mert kéz allatt ugy 
egyeztek ki. hogy fizetés  csak akkor történik, ha 
Groedelék fizetni  fognak. 

De jellemző és nagyon érdekes a Groede-
lék inánipulácziója valóban, mert a köibirtokosok 
vaktában s jóhiszemüleg rohannak talán vesztükbe. 
Minden aggodalom nélkül átíratják összes erdő és 
legelőbeli illetményüket a két közbirtokosra, min-
den ellen biztosíték nélkül, s a nélkül hogy bár 
a vételárt részben megkapták volna. 

Lássuk azouban, hogy mi czéljuk van Gro-
edelékuek ? Igen élelmes, életrevaló I Ök ugyanis 
megvették a két strohmanu közbirtokostól 160000 
koronáért a 2000 hold erdő fakihaBinálási  jogát 
oly formán,  hogy ezen erdőt a közbirtokosság 
tekintet nélkül a miniszteri engedélyezésre, Groe-
deléknek átadja, abba beveieli B igy aí erdőt 
azonnal vágatni kezdik, azon téves hiedelemben 
lévén ez a czég, hogy abban már őt megakadályozni 
nem lehet s ilyen formán  ugy szólva potom áron 
a 2000 holdnyi erdőt kihasználhatják. 

Ezen kivül még egy más mcsterkedést is 
megkísértettek Groedelék. Ugyanis ez elótt mint 
egy 2 évvel megvásároltak CBik-Dánfalváu,  Karcz-
falván,  Jenőfalván  éa Madarason mintegy 1500— 
1800 holdnyi erdő es legelőbeli illetményt Lakács 
Juliskától és egyea közbirtokosoktól s eltekintve 
attól, hogy ezen vásárlásokból kifolyólag  is egy 
alapos per van folyamatban,  az úrbéri elkülöní-
tésnek már régebben történt befejezése  daczára 
a jogérvéuyes birói Ítélettel köiöaségbeu fentar-
tott erdő és legelókból az általuk megvásárolt illet-
ményeknek tennéaaetbeu leendő elkülönítése, illet-
ve kiszakitása iránt is a csíkszeredai kir. törvény-
székhez kérést adtak be, mely fölött  már folyó 
évi május hó 17-én a tárgyalás Csik-Dinfalván 
megtartatván, a jelen volt mintegy 50—00 köi-
birtokos által nemcsak, hngy meg nem tagadtatott, 
sót az elhelyezkedést épen azon erdőségeket ké-

Az c rovatban közlöttekért az aláíró felelős. 
' Scerk. 
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peiő párczellákra jelölték ki, mely erdóségeknok 
csupán fakihasínálási  jogiért Báró Popper Sán 
dor bécsi fakereakedó  czég utóbb 400000 koronát 
igért meg, s e mellett még a talaj ÍB megmarad 
a köibirtokosságnak. 

A tárgyalások folyama  alatt aztán kipattant 
a színleges átíratások czélja is. Ugyanis dr. Weisx 
Ignácz ügyvéd becsatolta a két vásárló küzbirto 
kos Zsigmond Antal és Csáki József  meghatalina 
záaát » eieknek nevében egyszersmint a több 
mint 6000 holdnyi színlegesen átíratott illetmény 
elkülönítését is kérelmezte, melybe a közbirtokos-
ság az elóre kieszelt terv szerint egyhangúlag 
bele is egyezett s Hosszuhavas nevezetű erdút 
jelülte ki az elkülönitéa czéljára. S azután tnondju 
valaki, hogy Qroedeléknek és a dáiifalviaknak 
nem vált az eszük ? ! 

Ba pedig az elkülönítés, illetve kihasitás 
nem sikerül, akkor Groedelék nem fizetnek  a köz-
birtokosoknak, noha azok összes illetményei tu 
lajdonjoggal már a közvetitók nevére lesznek 
bekebelezve. 

Ast is beszélik, hogy a talajostul való ela 
dáa csak színleges, mert ba tiroedelék az erdó 
ségeket 1000011 ezer koronáért megkaphatják, ak-
kor a közvetítő kél közbirtokos a tulajt visszadjn 
a közbirtokosságnak ; de hát a fonuehbi  árért már 
semmi esetre sem kaphatják meg (iroedelék nz 
erdót, miután 400000 korona van szeri ineeteérve. 
a igy ceak az az eset állhat be, hoiry Groedelék 
majd követelni fogják  a vételár felosztásút,  mely 
ból ók a tulajdonjoggal megszerzett illetményekén 
egy jó nagyrészt elvesznek sazok a közbirtokosok 
kik oly meggondolatlanul átíratták illetményeiket 
a két közvetitó közbirtokosra, majd perelhetnek 
ezekkel, vagy Groedelékkel, ha ugyan ez uiübhi-
akkal, mint harmadik személyekkel boldogulhat 
nak ; lesz tehát száz meg azácévtizedekis ellni 
zódó per, mint az Zágonban is történt, bol a (iroe 
del czég a közbirtokossággal inár sok év óta perel 
s mindig ujabb perrel támad, hogy a közbirto-
kosságot mindenben megakadályozza, s iiccu kóuy 
nyü elóre látni, hogy mily veszedelmes követ-
kezményei lesznek az ilyen színleges ügyleteknek 
melyekben Groedelék csak nyerhetnek, <le semmi 
esetre nem vesziteAek, mert nem adtak vételár! 
a közbirtokosságnak. 

A csikmegyei községek nugyobb része feszült 
figyelemmel  várja ezen niánipuláczió eredményéi, 
mely után nyombau azok is hasonló módon sietni 
fognak  arányréBzeiket potom árért eladni, hoay 
igy megszabaduljanak a nagy erdőségektől, me-
lyeket a illetve melyeknek csak a fáját  ukkal 
móddal tízszeres árbau lehetne értékesíteni. 

Isten őrizzen attól, hogy Groedelúkuek sike 
rüljön akár az erdő átvétel, akár a kiszakitás. 
daczára az erdélyi birtokrendezési törvény azon 
rendelkezésének, hogy a közösségben maradó te-
rületek használata a megállapított arány szerint 
illeti az állandó közösségben maradó részeseket, 
mert ez esetben egy félév  alatt az egész megye 
tönkre lenno téve. s a szegéuy székelység vehet-
né kezében a koldus botot, mely a több miut 
százezer bold erdőségeiből részére talán még meg 
maradna. 

Azonban vigasztalásul szulgál közii;nz<r:iiúsi 
hatóságainknak éber figyelme,  nielylyel ezen fö-
lötte káros mánipulácziót kísérik, s ineg vagyunk 
győződve, hogy ott a hol kell és ükkor midőn 
szükségét fogják  látni, teljes erélylyel kó/belcp 
nek és megmontik a nagy Ígéretekkel elámitult 
közbirkosságot az elpusztulástól s nem fogják  tűrni 
azt, hogy néhány ember pénzvágyának s a neic 
zett czégnek áldozatul essék egy egész megye. 

De ezek után nem zárkózhatunk el azon 
eljárásnak a felemlitésétól  sem, mel\et a föld-
mivelési minisztériumban gyakorolnak, t. i., Iiotry 
a minisztérium 3 — 400 hold erdő eladást enge-
délyez ugyan, de ezt nem egy enlfl  területen, 
hanem három-négy kiiliiubüző helyen 50—100 
holdanként és ez nem helyes, mert ha a 3—Ilin 
hold egy darabban engedélyeztetik, azért az erdő 
tulajdouosok kél, háromszor nagyobb árt kapnak 
holdanként, mintha három-négy helyen kisebb 
területek adatnak el, melyek gyakran igen lúvol 
vannak egyik a másiktól s c iniatt sokkul nehéz-
kesebb és költségesebb lévén a kihasználás, igen 
természetes, hogy ennek az erdó tulajdonosok 
vallják igen érzékeny kárát. 

Igy van éppen Csik-Dánfalva  község köz-
birtokosságával is. A minisztérium engedélyezte 
báróin külön egymástól távol lévő erdóból mint 
egy 400 holdnyi terület kihasználását, azért mert 
a közbirtokosságnak égetó szüksége van 8 000 
korona összegre, bogy egy birtok vásárból fel 
merült adósságát kifizethesse,  miután már három-
szor kivolt tűzve az árverés 1-J3 közbirtokos összes 
ingóságaira s csak a hitelező pénzintézet érdemes 
ügyésze Dr. Fejér Antal ügyvéd humánus jóindu-
latának köszönheti a közbirtokosság, hogy mind 
annyiszor elhalasztotta az árverést, melyet azon-
ban már sokáig halasztani nem lesz módjában s 
igy nem lehet csodálkozni azon, Im a küzbirto 
koBság kétségbeesésében bármely módon segíteni 
kíván magán. Ezt figyelmére  kell méltaBsu a föld-
mivelési miniszter ur ő nagyméltósága, mert az 
ilyen engedélyezések a közbirtokosságnak érzé-
keny kárt okoznak, ugy. hogy az engedélyezett 
erdőréazletekért alig ha fog  a közbirtokosság 50000 
koronát kapni, mig ha egy területen engedélyez-
tetett volna 100000 koronát is kaphatna érte. 

Agricola. 

Yeress Sándor dr., 
megyei tiszti főorvos  i,-»,, „, 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tuuácskoz&si idő naponta 

dólután 2 4 óráig. 

Árverési hirdetmény. 
Alulírott esődlöincggontlnok közhírré 

teszi, hogy nagyon bukótt Sz.ekula Imre 
gyergyószárliegy i kereskedő csődtömegé-
liez tartozó s a csődleltár 4—590 téléi alatt 
foglalt  áruezikkek. Itolli felszerelések,  gaz-
dasági eszközök, liázi buforok  és üzleti 
követelések Gyó Szárhegyen köz-
adós lakásán 1901. évi junius hó 
19-én d. e. 9 órától kezdödöleg 
egy föinegl)  -il, esetleg télclenkint eltudnak 
árvereztefni. 

Kikiáltási ár az áruezikkek, bolti fel-
szerelések, gazdasági eszközök és házi bli-
lorokra nézve MG,'' kor. 0 > lill., az üz-
leti be nem folyt  követelésekre nézve pe-
lig azok összege. 

lircsániM alól az iiitr<>k m -iii aduinak 
el. A vétejár azonnal és készpénzben l'r/.e-
telidő, melynek megtöiténfe  ulán fognak 
iz ingóságok vevőnek bírt ikába miami. 

Venni szándékozók u csőd leltárt nlól-
irolt csődlömeggondnoknál a hivatalos 
idő alalt bármikor, természetbeli az ingókat 
Gyó-Szárl egyen saját költségükön szintén 
megtekinthetik. 

A niegvelt ingók azonnal clszállitan-
dók. 10c u bánatpénzzel ellátott, esetleges 
ajánlatok az árverés megkezdéséig löineg-
gondnok kezéhez Írásban adandók be. 

Gyü Szcnlinikléson 1 901. junius 2-án. 
Dr. Fejér Mihály 

•-kui.i 
idni'kii. 

iiiivv.-il. 
.-,,uhukon 
iim-u-ém-k 

Laptulajdonos: 
GYÖHGYJAJKAB ÖRÖKÖSE. 

18211— I'.IOI. 

Árverezési hirdetmény. 
A Csiknwgyei tekintetes közigazgatási er-

dészen bizottságnak folyó  hú 27 én "'j szám 
alalt kelt határozata értelmében nimiusit.itt M 
letelek mellett a folyó  évi ináiUs tí-án kiadoll 
hiidetinényhen meghatározott határidő megvál-
toztatásával ezennel közhírré telelik, hogv a 
szépvízí közbirtokosság tulajdonul kejie/.ö t'sik-
Szépviz határában ,, Aulalok-sorka" nevii iliilé-
ben a gyimesi vasul állomásból in n legv 4 kiló-
méter re lekV» „Áldomás" enliirész laHiiuegének 
értékesítése czéljából nem I'.IOI évi iniliu- 10 én 
hanem folyo  evi junius hó 20-ik eapján 
d. e. 9 órakor CVikxzépri* község hivatalos 
házánál nyilvános szó és írásbeli árverezés fog 
tartatni. 

K'tékeM'és alá keiiilu-k a Nag\mélióságn 
lüldniivelésügyi ni. kii. miniszter ui nak .'1921 1901. 
számú magas n ndel-iével rendkívüli ^haszná-
lásra engedélyezett 3i5 kai. Iiuld h zam terü-
leten a 20 cz.eiitiinét. i liel vastagabb lö/.sek. 

A kihasználási idti tat lom 4 (nég)) évben 
van engedélyezve, illetve négy évben állapillatik 
Illeg, és pedig kezdetét veszi az érlékesitel t te-
rületek számba adásakor. 

Az áiverezési feltételek  árverezőre az 
verés befejezte  után azonnal kötelezők, mig 
ellenben a közbirtokossági a az iselleg szükséges 
fi  Isöbb jóváhagyás ulán válnak köteb-zövé. 

A kikiáltási ár hobloukinl HiO azaz Kgy-
s/.á/.hatvan koronában álla|iiltalik meg. 

Az értékesítendő leiulet ponlus kiterjedése 
az árverezést megelőzőleg 8 (nyolc/) nappal 
lesz megtudható 

A nyilvános szóbeli áiverezésen bánlpénziil 
4880 korona írva Négyizernyolczszáznyokv.van 
korona teendő le. 

Írásbeli ajánlatok is ellogadlatnak, de csak 
akkor fognak  figyelembe  vitel ni ha a hirdetmény -
beii kitűzőit óra előtt adatnak be, ivenkint I 
koronás bélyeggel ellátva lepecsételve és a meg-
ajánlott ősszegnek legalább 10",„ ál készpénzben 
vagy óvadék képes érték papírokat larlalmazuak. 

Végül megjegye/.telik, liogy a részletes ár-
verezési és szerződési 'eltételek G'sikszépviz 
község hivatalos házánál és amkir: Erdőgoiid-
nukság irodájábau a hivatalos árban miudenki 
által betekinthetők. 

Csik Szépvizen, 1901. évi május 31-én, 
Ferencz Ignácz, 

liirlukossá^i '-liiök. 

Szám 25o, 1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közbirré leszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1901. évi V. 11. s/.. végzése fu'ytáu 
Llf.  Fillippi Frigyes ügyvéd által képviselt tíyer 
lyántty L. és fia  brassói lakós végrehajtató ré-
szére Lázár Árpád csikrákosi lakós végrehaj-
tási szenvedő ellen 476 kor. 7ii fill.  követelés 
s jár. erejéig elrendeli kielégítési végrehajtás 
luijtán alperestől lefoglalt  és Í107 kor. b'ciill 
ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság l'JOl 
évi V. 11/;. sz. végzésével a további eljárás el-
rendeltetvén, annak az alap- és telült'oglalialók 
követelése e'ejétg is, a lliennyibeu azok kielégí-
tési jogot nyeilek, volna végrehajtást szenvedő 
lakásán C«ik-Itáko«»n leendő megtartása határ-
időül 1901. évi junius hó 18-ik napj&nak d. e 8 órája 
kii űzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig; házi buloruk, cséplő, gép, bivaly és sertés 
a legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés  melleit szűk-
ség esetén becsái'on alul is el fognak  adatni. 

1-Vlhivainak mindazok, kik az elái vere-
z-llilö ingóságuk vételárából a végrehajtani kö-
vetelését. megelőző kielégít é-hez, jogot tat tanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korabban esz-
közöltél! tl volna és e/, a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nein lünik, liugy elsíitibségi jelen-
téseik-! az árverés megke/.déseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagv pedig szóval be 
jelenleni el ne mulaszsz.ák, meil különben csak 
a vételár lőlüslegére lógnak nlalUtui. 

Kell Cs k-S/.eredán, 1HUI. évi májú hó 
üO ik napján. Keresz t e s Gyula , 

11-J71 1 1 kir. Iiir véirr' hajló. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi közbirtokosság tulajdonát, 

képező Csikszépviz község határában „Anlalok 
sotka" nevü dűlőben a gyimesi va-ut állomástól 
mintegy 4 kilőméterre fekvő  „Áldomás* erdő 
rész fatömegének  értékesítése czéljából 1901 
övi junius hó 10-ik napján d. e. 9 órakor 
Csikszépviz község házánál nyilvános szóbeli 
árverés fog  tartatni. 

Értékesítés alá kerülnek a Nagyméltóságú 
földmivelésügyi  m. kir. miniszter urnák 3921 — 
1900. számú magas rendelelével rendkívüli ki-
használásra engedélyeztetett 1105 k. hold hozam 
területen a 20 cméternél vastagabb törzsek. 

A kihasználási időtartam 4 (négy) évben 
van engedélyezve, illetve négy évben állapittatik 
meg. és pedig kezdetéi veszi az értékesített 
teiületek számba adásakor. 

Az árverési feltételek  árverezőre az árve-
rés befejezte  után azonnal kötelezők, míg ellen-
ben a közbirtokosságra az esetleg szükséges 
felsőbb  jóváhagyás után válnak kötelezővé. 

A kikiáltási ár holdanként 160 azaz Egy-
százhatvan koronában állapillatik meg. 

Az értékesítendő terület pontos kiterjedése 
a', árverés napiát megelőzőleg 8 (nyolez) nappal 
lesz. megtudható. 

A nyilvános szóbeli árverésen bánatpénzül 
4S80 korona iiva N'égypzeiiiyolczszáznyolc/.van 
korona t.eendü le. 

Utóajánlatnk figyelembe  nem vétetnek. Végül 
megj.-gyeztetik, hogy a részletes árverési és 
szerződési teltélelek betekintbelök a Csiks/.épviz 
köz.ség háznál és a ni. kir. járási eidögondnok-
-ági irodában a hivatalos órák alalt.. 

Keli C-ikszépvizen. 1901. május 8 án. 
Ferencz I°nácz, 

| t l N | 3 3 liir'okossá^-i ,-luök. 

p/mmm/msfj/m/n/m/mtstm/BtUMsnmjmsmm/mMmjmAmmamjmjmmjmsmAm^ 
A siiriizh't terén :>:) éven kérésziül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült ^ 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a ^ 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  [ 
• n.ni,,raL Draesn PoiL- o a II árnma TÓI, manl/ai főraktáruk  uafatáant  pdin riihiitáL P 
sörgyárak Brassó , Csik- és Három9zékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az említett két legtekintélyesebb czégek kitiinó hírneve és ISrassóbnn éven 
át i'lismerésst'l találkozott iizlelí működésem felbátorítanak  engem arra. hogy az igen 
tiszti lt kiiziinségi't felkéljem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a masnin löszéről liiztositom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél .">0 üveg. hordókban pedig -•> liter. 
liiviiimtru  nrjrgvzúkkvl  szívesen  szolgálok!  Teljes tiszteletiéi 

KASZIK  ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-utcia 104. 

W i 
Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csikszeredltan. 
wu -wm/  msmsmsmsmsnss'  a mwm/u^m^wmvmrmmrmw^^ 

I 

i 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-utczában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kiclégitóleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden északba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

lom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszkiizliim. 
Haktáron tartok mindenféle  ruQányos divánokat 40 -200 koronáig és garnitúrákat; 

hogy ilt mindenki heszcrezlu'ti szükségletét ép oly olcsó áron. mint bármely 
yulili' városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalóin. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos 
IKi.iI , in O i k s z c m l a , |iiacz-utc/ál)aii. 

elválln 

ugy nag 

X 3 I S L - C L p ' t - v o ^ e l 
f é r ű . e z a . ' b ó - ü z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-űzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből uiértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 -20",Val 
leszállítottam, hogy minden versenyt lelülniuljak, szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-iiltüny tinóm kanigarn szövetből 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kanigarn szövetből 
1 szalon-öltöny finom  kanigarn szövetből 
1 Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, linóm angol szövetből . . . . 
I finom  tavaszi felöltő  világos és sötét színben 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
I nadrág finom  angol szövetből 
Jótállás kifogástalan 

Gyors kiszolgálás. 
Kiváló tisztelettel 

40 —50 korona. 
4N—IK) korona. 
5tí—ürt korona. 
55 70 korona. 
05—ÍM) korona. 

70-00 korona. 
3(1—4S korona. 
52—(15 korona. 
12—18 korona. 
1G—22 korona. 

kivitelért. 
Versenynélküli árak. 

|s:)| 11-itH Hauptvogel Ferencz. 

Nyomatott Csik-üzeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




