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Első lépés. 
Elementáris erővel tör ki a vészkiáltás 

minden Télé, hol caak magát székelynek valló 
nép tanyázik .Segítsünk a székelyeken!" A 
szegényes faviskókból  nyomul fölfelé,  feltnr-
tózhatlnnul, beszivárog a paloták ablakain, 
megmozgatja az érzéketlen sziveket, felrázza 
lethargiájukból az alvókat s kér, nem, követel 
megélhetést, kenyeret a népnek. 

Ks megindul a szavak árja, megjelennek 
a röpiratok, telve Ígérettel, biztatással s tagad-
hatlanul sok jó akarattal s a szegény székely 
csak nézi, szomorúan nézi, mikor válik már a 
szóból tett, a fekete  betiis papirosból kenyér. 
Olykor elfogja  lelkét a kétség s megy, jobb 
hazát keresni, ki nagy Oláhországha. A székely-
nép, mely a maga bérezés, völgyes, sziklás 
sovány földjét  mindig piros vérének hullásával 
védelmezte meg! 

Pedig nem kér sokat. Igénye oly csekély. 
Adjatok munkát, hogy dolgozhasson, kereshes-
sen csak pár krajezárt naponként s [étele biz-
tosítva van. S még eddig az sem volt. Kiha-
gyatva állott, magára utalva a románság özö-
nében, mint egy kiálló szirt a tengerben, melyet 
körös-körül folyton  nyaldos az ár s mely las-
san, de biztosan közeledik az enyészet felé!... 

De talán még sem. Mintha megmozdultak 
volna a fák  levelei, mintha ez a sűrű köd, 
mely eddig ezt a Székelyországot körülvette, 
kissé fölengedett  volna s azon keresztül vilá-
golnék a napnak bátorító, biztató képe. Kicsiny 
még, halovány is, de reményekre jogosít, mert 
méhében már tettet, pozitív eredményt rejt. * 

Valahol távol, messze, tul n Dunán Ba-
ranyában, feltalált  egy gépet egy magyar em-
ber. Mérnök, Eugel Kálmán a neve. Ma még 
kevesen ismerik, de el fog  jönni az idó. a mi-
kor széltében, hosszában dicsekvéssel fogják 
azt emlegetni. Praktikus érzéssel, józan felfo-
gással, nagy tehetséggel a népéletre vetette 
szemeit s a helyett, hogy repüló léghajók után 
ábrándozott volna, szerkesztett egy olyan kis 
jószágot, mely pótolni fogja  a fonálnak  kézzel 
való előállítását s módot nyújt a népnek — ha 
talán minimaliBsat is — a megélhetésre, a jöve-
delem szerzésre. Első pillanatra nem ttiiiik fel 
ezen találmány óriási hordereje, de a ki ismeri 
a nép életét, a ki látja a székely asszonyok 
tömegét, mely saját kezének lassú s durva 
fonásával  fedezi  házi szükségleteit, az azonnal 
be fogja  látni azt, hogy ez a fonógép  egykoron, 

mint eddig a rokka, hü társa, segítő s fenntartó 
eszköze lesz n székely családoknak. 

Mai állapotában a rokkával s kézzel való 
fonálkészités  alig fedezi  a család házi szük-
ségletét s a mellett annyira kezdetleges, hogy 
a legszorgalmasabb munkával sem tudnak az 
asszonyok mutatós, jobb holmit készíteni. A 
rokka egyenetlenül adja a fonalat,  a mely hol 
vastag, hol vékony, telve csomókkal sokhelyt 
szakadozott s csak vastag durva vászon készi-
tésérc alkalmas. 

Az Kngel-féle  fonógép,  mely találmány 
az összes európai államokban és Amerikában 
is szabadalmazva van, a fonálkés/.itést  egysze-
rűsíti, könnyűvé teszi s a mellett oly fonalat 
állit eló. a mely bármely gyári termékkel ki-
állja a versenyt, sót szakértők állítása szerint 
jobb annál. 

A gépen a fonál  kétféle  sodrást kap és 
pedig nz egyik a durva .sodrás, a másik a 
tiltom sodrás. A durva sodrást az anyag a 
„csónaktól* kapja, a mely a gép elsó kereké-
ben van elhelyezve, ez okozza, hogy a gépet 
gyorsan lehet táplálni s bogy a gép nagymennyi-
ségű fonalat  képes ezáltal előállítani. 

Kzen csónakban kapja a fonál  a s/Liksé 
ges nyújtást és ebben tétetik az egyenlővé és 
simává, a mint a fonál  a csónakot elhagyja, 
kapja a linóm sodrást, ennek elnyerése után a 
„csévére" lesz felcsavarva,  a melyet, ha meg-
telt, a gépről le lehet venni és a fonalat  róla 
lomotolázni. 

Hogy a fonál  a sodrás alkalmával cl ue 
szakadjon a cséve végére egy önműködő .fé-
kező" van alkalmazva, mely azt eredményezi, 
hogy afonál  semmiféle  feszültségetsem  szenved. 

Kz az önműködő fékező  a gép legfonto-
sabb alkatrészét képezi, még azért is. mert 
ennek egy csavaréval történik a fonal  vastag 
ságának a szabályozása. 

A gép képes naponta 11 i0 -',,„ kilogram-
mot előállítani. Ha [eltesszük, hogy a gépeit 
a leginkább használatban lévő li'-cs számú 
fonalat  állítjuk eló, a melynek gyári értéke 
•> kor. lü) lillér — 2 kor. í() fillér*  akkor, ha 
csak 0 io klgrmot állit eló a fonó  naponta, 
otthon a házánál képes 1 kor. lil) lillér napi 
keresményhez jutni. Ha összehasonlítjuk a gép 
munkáját a rokka munkájával, akkor azt látjuk, 
hogy a gépen 8— 10-szor több fonalat  állítha-
tunk eló, mint a rokkán. Minthogy a futtái,  a 
mely ezen a gépen elóállittatik, egyenletesség, 
jóság és tartósság tekintetében jobb a gyári 
fonálnál,  nagyon természetes, hogy annál érté-
kesebb is, ebből az következik, hogy ez a 

fonál  a gyári fonállal  versenyképes s minthogy 
az előállítása igen kevésbe kerül, a gyári 
fonálnál  olcsóbban is adható. 

A gép nagy előnyeihez tartozik, hogy a 
táplálása éppen ugy történik, a mint eddig a 
rokkanál szokásban volt. a gép hajtása igen 
könnyű es szerkezete igen egyszerű, az alkat-
részekhez kiimiyeu hozzá leltet lenti, egyszerű 
olajozással a gep egész nap chlolgozik, a mel-
lett oly kicsiny, hogy kis helyett "elfér. 

(.áthatjuk, hogy a gép oly nagy keresetet 
nyújt, Imgy a rajta való l'oiias állni sok ezer 
és ezer család nemcsak a megélhetést bizto-
síthatja magának hanem szép tisztességes és 
állandó jövedelemhez is juthat Kbbnl pedig 
az következik, hogy a szorgalmas, gondos és 
a családját szeivto gazda ezután nagyobb föld-
területet log lennel és kenderrel bevetni s a 
meglévő juhainak a gyapjúját nem azért fogja 
lenyírni, hngy azt eladja, hanem, liogy ezen 
anyagokat házi népeivel feldolgoztassa  s ezáltal 
a saját es családjának jólétet vagyuuoso-
dásat emelje. 

Kz a gép lenne az első lépés, mely a szé-
kely mozgalomból, miut pozitív eredmény válik 
ki. CyiMliy (íytila, a csik-szentniártoni kerület 
országgyűlési képviselője ragadta meg először 
az eszmét, látta be ezen gépnek a székely 
háziipar fejlesztése  terén nagy fontosságát  s 
járt kiizbe a magyal' kormánynál, illetve He-
gedűs Sándor kereskedelemügyi miniszternél, 
hogy támogatását megnyerje székelyei szá-
mára. Lassan, csöndben, reklám nélkül, de nagy 
faj  szerelettel s anibiczióval dolgozik ó az eszme, 
a székely kérdés megtestesitéséhen. nem beszél, 
nem igerget sokat, de látható eredménynycl 
cselekszik .-. liogy minden beszédnél többet ér 
a tett. legélénkebben illusztrálja azon őszinte 
lelkesedés, nielylyel a háziipar fellendítésének 
általa felvetett  eszméjét mindenfelé  s különösen 
nálunk fogadtak. 

S törekvésében ugy látszik — Hegedűs 
Sándor kereskedelmi miniszter urban arra az 
emberre tálalt, ki ígéretének ura is szokott lenni. 
Sok utánjárasaba, sok fáradságába  került 
(iyiirlTynek. Iliig vele az eszmét meg tudta 
kedvcltetni. de a Iliikor aztán egyszer meg-
ígérte. hngy segíteni log a székelyeken, be is 
akarja s Isten segítségével be is fogja  azt 
váltani., mihez első lépés az. hogy az egész 
Székelyföldön  rendszeresíteni fogja  a géppel 
való lőnálkészitést s ezzel biztos megélhetési 
forrást  nyújt a népnek. 

Természetes azonban, hogy mielőtt rend-
szeresítené a találmányt, ki óhajtja azt minden. 

különösen pedig használhatóság tekintetéhen 
próbáltatni. Az elsó műszaki próba már a bu-
dapesti technológiai muzeuinban történt meg, 
hol a gépet teljesen megfelelőnek  találták. 
Leküldött ezen kivül a miniszter 3 darabot 
Csíkba és pedig egyet Csik-Szentgyörgyre, 
egyet Kászon-Altizre, egyet Csik-Szentmártonra, 
liogy annak mikénti használatára a nép is ki-
oktattassék s az ottani használat közben észlelt 
tapasztalatok is megrögzittessenck. A gépekkel 
való bánásra a feltaláló  köteles a népet kiok-
tatni. ő végzi az esetleg szükséges javításokat, 
köteles, a mennyiben a helyszínén elegendő 
nem volna, feldolgozandó  anyagról gondoskodni, 
megfelelő  a miniszternek bejelentendő egy-
ségárban a termelt fonalat  átvenni s viszont a 
munkások könyvecskét kapnak, a melybe a 
napi termelés s heti kereset összegét jegy-
zik be. 

A gépek kiosztásával s a munka ellen-
őrzésével a miniszter Mikó Bálint főispán  urat 
bizta meg. mint Csikvármegye iparfejlesztő  bi-
zottságának elnökét. 

A miniszter igen nagy súlyt helyez a kí-
sérletre. mely egy félév  eredményében fog 
iisszpontosittatni, mert ha a gép beválik s a re-
ményeknek megfelel,  az egész Székelyföldön, 
de különösen a kender, len és gyapjutermeló 
csik szentmái'toni kerületben több száz ilyen 
gépet fog  teljesen kiosztani a szegény nép 
között ugy, liogy minden család ingyen kap 
egy gépet, nemcsak, de a miniszternek ezután 
is mindig gondja leend az anyag beszerzésére, 
a készített fonál  beváltására. 

S az eszmét nálunk is, intéző köreink 
a legnagyobb örömmel fogadták  azon remény-
ben. bogy az általuk is oly régen sürgetett 
segély akczió bázisát fogja  képezni. Innen van 
az. hogy a Csik-Szentmártonon 1901. junius 
JO-án. csütörtökön délután megtartott próbára 
hosszú kocsisor vitte le az érdeklődőket a 
községbe. 

S ezek között látjuk a kormánybiztost, 
Mikó Bálint főispán  urat, továbbá a vármegye 
alispánját, Becze Antal urat, kiket, mint min-
denütt, ugy itt is. első helyen látunk megjelenni, 
a hol székely érdekről, a csiki nép jólétének, 
anyagi jobbításának kérdéséről van szó. S hogy 
a segély akczió épen Csíkban veszi kezdetét, 
a többek között igen nagy érdeme van abban 
annak, hogy ily kiváló, fáradhatatlan,  a nép 
sorsát szivükön hordó egyének állanak az élén. 

Megjelentek azonkívül T. Nagy Imre, 
l'app Domokos, dr. Bocskor Béla, dr. Erőss 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Ifiért  nem szeretem a kisdedeket ? 

— Humoreszk. — 
(Folytatás és vége.) 

Ennek ai volt a hatása, hogy mindenki 
hangos kaciagásba tört ki. Leghangosabban a 
dajka nevetett. Általában valami gonosz vonás 
volt e dajka areián. Hár kezdettől fogva  ugy let 
asett, mintha ei a kiállhatatlan né csak azt a 
pillanatot leané, hogy nevetbeaaeu rajtam. Nos: 
ei a pillanat megjött. 

Kedves barátim: ha az enyémhez hasonló 
helyiéibe jöttök a nem tudjátok biitoaan, Hu vagy 
leány van-e előttetek, a lehetőséghez képeat 
óvakodjatok attól, hogy a him vagy nő nembeli 
sióláaformát  használjátok I Ne beszéljetek aoha 
fluról  vagy leányról, hanem maradjatok csinyán 
semlegesek ! Ha csak gyermekről beszéltek, semmi 
bajotok aa történhet. 

Nos, a baj megesett. A ficzkó  leány volt, 
mint a szülők gúnyosan kaczagva felvilágosítottak. 
Velők kaczagtam, a leghelyesebb, amit ilyen 
esetben tenni lehetett és megkettőztem iparko-
dásomat, hogy a kia Éva tetszését elnyerjem. 

Ó volt egyébiránt ai egyedüli, a ki a ne-
vetéiben nem vett részt: síép jellemvooáa, mely 
félreismert  nemivel némileg kiengeaitelt. Kezembe 
vettem és himbáltam. Sajnálatomra kellett tapaas-
talnom, hogy baigó igyekeietem - kárba vési. Mi-
után vagy tízszer elhaladtam vele. a falak  mellett, 
minden felismerhető  ok nélkül rettenetesen kor-
oyikálni kezdett, a mi arra kiailetett, hogy a 
dajka védó karjaira biaiam a hálátlant. 

„Agonoubáaal I* mondá a uemtelen dajka; 
.mii oainál veled a gonosz báeai ?" 

Kii édes Istenem! Ha valakinek panaszra 
volt oka, ez a .gonosz bácsi" volt! Mert nmikor 
megszemlélte a bujt, ézzrevetle, liogy kabátja 
jobb ujján, az eddig sima posztón, változás tör-
tént, melynek eredetét illetőleg minden félreértés 
ki volt zárva. 

Azzal a hidegvérrel, melyet az ó kor hőseiben 
magasztalnak, kivettem zsebemből a gyógyító 
kendőt mosolyogva, mint Mutius Sciivola. mikor 
tűzbe tette kezét, eltávolítottam a gyermeki esz-
telenség nyomait kabátomról. 

A szülőknek még sok kellemeset mondtam 
a kiCBike szépségéről és kedvességéről. Végül a 
kicsikéről a szülőkre uéztóm éB a legmélyebb 
meggyőződés hangján mondám : 

„Minő föltűnő  hasonlatosság!" 
.Ah, ön csak t réfá lválaszol t  Kornainé 

éa szemét lesütve lehajtotta fejét.  Kz a tiltakozás 
erélyes ellenvetésre öszlöuzüt. Fiatal anyák szí-
vesen hallják ezt. 

„Esküszöm önnek, nagysád: a kicsike inintlin 
arczábol volna vágvaVizsgá ló szemmel pedig 
folytattam;  „Csak az orra — nz orra az apáé!" 
S azután újból bámulva felkiáltottam  : „L)e ilyen 
használatosság! Szeme — szája — fiile  — az egész 
anyjuI" 

Kornai barátom köbécselt s nem szólt sem-
mit. Neje is hallgatott. Mindkettő, ugy látszott, 
valami előttem érthetetlen zavar igézete alatt 
állott. Annyit észrevettem, bogy szavaim hatása 
egészen más volt, miut vártam. Tekintetem a 
dajkára esett. Kz a szemtelen személy alattomos 
gunynyal vigyorgott rám. Koruai barátom intésére 
a kicsikével együtt elhagyta a szobát. A társalgás 
fonala  megszakadt. Kornai lehangolnak látszott. 
Neje rideg éa tartozkodó lett. Távoztam tehát. 

Néhány nappal később véletlenül találkoztam 
a dajkával, ki a kia Kvát vitte karján. Alig látott 

meg, luoniiiil hangosan röhögött. Nem szívesen 
vnuyok nevetség tárgwi és liiirugosan megkérdez-
tem, miért nevet tulajdonképpen. Azon a liHiigos 
módon, umcly műveletlen emberek sajátossága, 
válaszolt: 

„Nóliát a hasonlatosság miatt! Hiszen a 
kis Kva nem is gyermeke Korniii urnuk és fele-
ségének : csak ápolásba vették, inert nekik nincs 
gyermekük!" I'.  S. 

A paratika. 
A székely népi-leiből. 

Tamás Andrásról szól a história, a kinek 
Bzcnl l'éter földi  kőrútjában elfeledte  a „hetedik 
pórcziót" is kiadni, de annál többet juttatott fur-
fangból  és nyers erőből, a melynek segítségével 
aztán könnyii szerrel ámulásba tudta ejteni az ó 
bámulására összegyűlt műveletlen néptömeget. 

Minden tette, a nielylyel bámulói ostoba 
kíváncsiságát fokozhatta,  a maga hírnevét pedig 
nevelhette uj erőre villanyozta és nagyobb kitar-
tásra surkalla. ü mindent megcsinált, a minek 
bárgyuságán józan gondolkozású ember csak ne-
vetni, elkövetőjén csak sujnálkozni szokott. A mi-
voltebbek, fclvilágosodottabbuk  közül sokszor és 
sokan igyekeztek egy kissé a fejébe  beszélni ; 
sokszor le is szidták, de mindezt az ő begye uem 
vette be, mert nein cngedlo ostoba hiúsága, mely 
okozója volt oly sok ember kiváiicsiságáuak a 
tovább fejlesztésére. 

Korholták, gúnyt űztek belőle, de mindezt 
az ó elfásult  lelke nem tudta felfogni,  jelentősé-
gét nem tudta megérteni ; inig ellenkezőleg egyet-
lenegy alkalmat sem mulasztott el megragadni, a 
inelylyel átculói és bámulái csak egy igénytelen 
tagjának ia figyelmét  magára vonhatta. Bárgyú-
Bágának daczára ia élt az alkalommal, felhasinálta 

n körülményeket, kiaknázta a helyzetet, s e i min-
ik'", a mi öt annyiia a bámulat tárgyává tette. 

He lássuk téuyeit közelebbről. 

Mint szegény szülők gyermeke, két kete 
muukájára volt utalva, ha ugy akarta, hogy a 
mindennapi legalább ugy Bzüken kijuBson. Ö ezt 
még valahogyan fel  tudta fogni,  do a restség — 
a mi nagy mértékben megvolt benne — a ter-
hesebb munkától mindig visszariasztotta, aierette 
volna a dolognak a könyebb végét fogni,  csak-
hogy sokszor akarata ellenére is az ellenkező ju-
tott részére, 

Folytoo panaszkodott sorsa ellen, mely ót 
dolgozásra kárhoztatta. Egy reggel aztán mit gon-
dolt, init nem, hirtelen felszökött  ágyából, a ataél-
kiil, hogy valakinek szólott volna, bement a vá-
rosba s beszegődött a fóazolgabiróhoi  kocaiaáak. 

lí naptól fogva  többé nem panasikodott.v«ót 
ellenkezőleg mindig oly virágos kedve volt; Hogy 
madarat lehetett volua vele fogatni,  mert aaptok 
so nehéz dolga nem volt, osak két lovát kellett 
ellátnia, B ha gazdája valahova ment, befognia  éa 
hajtania. Ö aztán nem is vont meg lovaitól aemmit, 
a miuek az eredménye uz lett, bogy a lovak ugy 
vitték a kocsit, mintha két szelídített sárkányt 
fogtak  volna elébe. Pajtásai elótt mindig dicse-
kedett nemcsak magával, hanem lovaival ia : a 
hol jó a gazda, jó az ó holmija ia; in vagyok 
a ti fejedelmetek  ; nagy urnái sem laktatok, mert 
még a gyeplót sem tudjátok fogni,  a több ilyen 
féle  mondásokkal boszantotta őket. De hát mi ia 
boszantóbb bárkire nézve ia, mint ai ő honátar-
tozóit, az ó vagyonát ócsárolni, gyaláini ia kieal-
nyolui. Epen azért jól tudta ő, hogy hol van 
nekik a baromfi  aiemük a mindig találóan r i 
tudott minden butyutasága ia esielóaaige daczára 
is taposni. 
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Vilmos, Szokolay István s mások, ki akarták 
azonban a megjelenésből a hölgyek is venni a 
részllket, mert hiszen a fonás  elsó sqrban női 
foglalkozás  s ezért eljöttek a megtekintésre s 
.megbirálásra": Pauszné Mikó Ilona, özv. Risz-
ner Józsefné,  T. Nagy lmréné, Almássy Zsig-
mondné, Papp Domokosné, Antalffy  Gáborné, 
Lázár Dénesné, Böjthy Juliska, I'app Mariska, 
Nagy Miczike. 

Ott láttuk Csík-Szentmártonnnk esaknem 
teljes számú férfi  és női intelligencziáját s nagy 
számú érdeklődő közönséget ugy a községbál 
magából, mind a környékből mindenfelől. 

S végill jelen volt maga a gép derék 
rokonszenves feltalálója  Gngel Kálmán mérnök, 
Koppetly Demeter a kormány műszaki képvi-
selője s a kerUlet országgyűlési képviselője 
GyörfTy  Gyula, ki mint az egész akezió veze-
tője, éltető eleme, házigazdaképen szerepelvén, 
illő volt legutoljára hagyni. 

A polgárok nagy tömege várta zászlósán, 
kokárdásan a Szeredából érkezőket a község 
határán s lelkesen megéljenezték az alispán 
urnák először elhaladó fogatát,  mig GyörfTy 
Gyula képviselő kocsiját megállították s itt 
Csiszér Károly községi jegyző talpraesett be-
szédben fejezte  ki köszönetét a képviseltnek 
a székely ügyekben kifejtett  buzgalmáért, mire 
az meghatott hangon válaszolt. Később érkező 
Főispán úrhoz pedig Bartalis Ágost intézett, 
rövid tartalmas beszédet, mely után kezdetét 
vette a gép tulajdonképeni kipróbálása. 

Sorra járultak a virágcsokorral feldíszített 
kis masinához a hölgyek és pedig nemcsak 
a székely asszonyok s lányok, hanem az uri 
hölgyek is s mindnyájan elragadtatásuknak 
adtak kifejezést,  könnyű kezelhetése s az egyen-
letes finom  fonál  fölött,  melyet előállít. .Még 
az is egyszeri megmutatásra egész könnyedén 
tudott rajta dolgozni, a ki azelőtt sohasem látta. 

Behatóan s felette  nagy érdeklődéssel 
vizsgálta meg a gépet alispán ur s az összes 
jelenlevő férfiak,  kik között nem egy mérnök 
volt s mindnyájan teljes megelégedésüket nyil-
vánították a látottak fölött  s midón végül főispán 
ur is, mint a kormány megbízottja, a feltaláló 
előtt kifejezte  teljes elismerését, a hivatalos 
próba véget ért s következett utána egy kis 
barátságos ozsonna, melyet a kerület udvarias 
képviselője s nem kevésbé udvarias főszolga-
bírója rendeztek Bartalis főszolgabíró  házában 
a szeredai vendégeknek. 

Nem kevesebb sikerrel próbáltattak ki a 
gépek junius 17-én Csik-Szentgyörgyön, 18-án 
Kászonban s mindenütt, különösen a szegény 
néposztály részéről lelkes fogadtatásra  talált. 

A próba tehát meg volna, meg van a 
siker is s ba most már a kereskedelemügyi 
miniszter ur is beváltja ígéretét — mit egyé-
niségét ismerve — bizton remélünk, a székelyek 
felsegitésének  nagy munkája egy óriási lépés-
sel fog  előre haladni. 

— Képviselő választási mozgalmak, l'gy 
látszik még sem lesznek nálunk minden küz-
delem nélkül az idei képviselőválasztások. Leg-
alább arra enged következtetni, hogy 3 kerü-
letben erősen puhatolóznak az ellenjelöltek. 
Mint értesülünk Felcsikon Fényfi  Kálmán. Gyer-
gyóban Földiák Gyula, Alcsikon pláne kettő is. 
Ladányi (Liner) Lajos és Kovács Lajos járkál-
nak, hatánha vezethetne vállalkozásuk valami 
kilátásra. Mi reméljük, hogy nem. Mert a nagy-
székely akcziók idejében nem holmi s csupán 
a mandátumra vadászó idegenekre van nekünk 
szükségünk, hanem belföldi  emberekre, a kik 
ismerik a népet s részt vesznek annak felse-
gélése iránti küzdelemben. Reméljük be fogja 
ezt látni a székely nép is s hamar uti lapit köt 

a csupán nagyságos czimre vágyó tisztelt 
jelöltek talpa alá. 

Hirt adunk egyidejűleg nzon ertekez ét-
ről, melyet a karczfalvi  képviselő valaszto ke-
rülethez tartozó gyergyói községek szabadelvű 
párti választói e hó 23-án Gy.-l jfalubun  ártottad 
Az értekezleten Gy.-L'jfalubol  korül-belü 100-150 
választó, Tekerőpatak. ('somafalva  s Kilyen: 
falváról  egyenkint körül belül 30-30 valaszto 
jelent meg, mind tekintélyes, jobb modu pol-
gárok. A gyűlést Elekes Józsa Márton gyergyo-
ujfalvi  birtokos nyitotta meg. mely után Pus-
kás Adolf  gy.-újfalvi  választó beszelt ajanlva 
az értekezletnek, bogy oly egyént jelöljön a 
legközelebbi választásokra jelöltül, ki mint bel-
földi  a helyi viszonyokkal ismerős s tehetse-
génél, buzgalmánál fogva  képes lesz a mind-
inkább feltorlódó  bajokon segíteni s ezert fel-
kérte javaslat tételre, a szintén jelenlevő dr. 
Lázár János főszolgabírót.  A főszolgabíró  szé-
pen megokolt beszédben dr. Fejér Antalt aján-
lotta, mit az értekezlet hangos éljenzéssel fo-
gadott. Szilveszter Albert tekefópataki  birtokos 
indítványára elhatározta, hogy a jelölésről dr. 
Fejér Antalt értesiti s felkéri,  hogy jelenjen 
meg a községben programm beszéde elmondá-
sára, mit nevezett nevében a szintén jelenlevő 
testvéröcscsc dr. Fejér Mihály köszönt és ígért 
meg. Végiil ilj. Portik Lajos csomafalvi  birto-
kos s a szabadelviipárt társelnöke kitartásra 
intvén a polgárokat, az értekezletet bezárván, 
a képviselő jelölő gyűlés, mely legélénkebb 
válasz a fentebbi  idegenek akcziójára, véget ért. 

- Székely tarsaságok. A székelység 
legnagyobb harczosaí fogtak  kezet az utóbbi 
két évben, hogy ráirányítsák a kormány s tár-
sadalom figyelmét  a székelység veszedelmére. 
Cdvös kezdeményezések kerültek felszínre  a 
vármegyékben, felajánlották  támogatásukat az 
O. M. G. K., K. M. K. K., K. K. K. s számos 
más erdélyi gazdasági egyesület. Röpiratok 
jelentek meg előkelő, tehetséges egyének tol-
lából s lassan közeledünk oda, hol a szóliar-
ezot felváltja  a tett. Megalakultak Budapesten 
s Marosvásárhelyt a székely társaságok, lioiy 
egyesítsék magokban a székelység munkás fér-
tiait s egyetértő munkálkodásra késztessék. 
Ámde a különböző helyi társaságok, társadal-
mi mozgalmak mind különböző módon akarják 
a közös czélt elérni s igy határozott megálla-
podás, cgyetértóleg ajánlott eszköz nem juthat 
fel  nz illetékes körökhöz, mert nincs össze-
köttetés az egyes mozgalmak között. K baj 
eloszlatása végett tanácskozott az elmúlt kéten 
a marosvásárhelyi Székely Társaság Mikó Árpád 
főispán  s Györffy  Gyula országgyűlési képvi-
selő vezetése mellett. Györffynek  valoságos 
iinnepeltetésben volt része Marosvásárhelyt. 
Megérkezése alkalmával a székely társaság, 
melynek tiszteleti tagja, deputáczióval fogadta, 
mig a gyűlésen lelkesedéssel fogadták  el gyö-
nyörű beszédben előterjesztett indítványát, 
mely abban kulminál, liogy -a székely ügyek 
munkásai kontaktusban áljanak egymással, ala-
kuljon minden nagyobb helyen székely társa-
ság, mely nz ügyeket megvitassa s határoza-
tait egymással közölje, ugy hogy a kérdések 
tisztázása után egy-egy eszme mellett az egész 
székelység mintl egy test s lélek álljon a igy 
valóságos székely kérdés, székely közvélemény 
keletkezzék. K végből legközelebb a székely-
ügyek harezosuit értekezletre hívják össze, me-
lyen az egész székelyföldet  érdeklő kérdések 
a székely társaságok megbeszéltetnek. Terünk 
nem engedi, hogy mostani számunkban e ma-
gasztos iiiinepélylyel s e kértléssel bővebben 
foglalkozzunk,  de jövő számunkban vissza fo-
gunk térni rá, mert már nálunk is forr  a meg-
alakítandó Székely Társaság eszméje. 

Ellenlábásai mit tettek egyebet, mint hara-
gudtak s azt hajtogatták, hogy két rossz, rest 
lóval A sem tudna boldogulni. 

Azon is todok segíteni — volt röviden a válasz. 
9 hogy megmutassa tudományát cserélt egy 

esztendőre leghevesebb ellenfelével,  a kinek a 
legrosszabb lovai voltak. De mit hozott a jövi ? 
A kit gebéből oly két tüzes vérű paripa lett, 
— mint A maga mondotta — hogy még huszár 
lónak ia beválnék. Társai csak csodálkoztak. Kér-
dezték fSMllili,  de ő nem árulta el. liogy csu-
pán já M á i is gondos utánjárás minden titka 
az A Mttaáayának, a mit A paratikának nevezett, 
• a Melyről elmondotta, hogy milyen nagy áldo-
aatek árán szerezte meg, a midón gazdájával 
— a ki végrehajtó volt — a czigányosi (egy 
erdőréazlet) oláhokhoz járt ekzekuezióba. De most 
már — ngy mond — megvan, s nem Í9 cserél 
senki fiával,  mert ez ót mindenre segíti. 

. Ilyen • több más efféle  ámításokkal élte 
éveit egymásután, a melyek oly sok szép pénzt 
gyűjtögettek össze számára, bogy már-már liaza-
menetelrAI is kezdett gondolkozni. Gondolatát 
hamar tett is követte. Elment az ő kis falujába, 
vásárolt megtakarított pénzecskéjén két tehenet, 
• hozzá látott a munkához (mert öreg BZÜIAÍ már 
eközben elhaltak volt). Hanem most kesd még 
igasán szaporodni sz ő bámálóinak sokasága, 
egAaz légió számra, mert hire még előtte haza 
jött, hogy Tamás Andrásnak paratikája van. 

Legelőször is teheneivel fáért  ment az er-
dőre s felrakott  — ugy mondják — a két tehén 
után annyi Tát, hogy .becsületeit ember" még 
négy után ia sokallaná. Erre aztán kimérte a 
leghoaasabb fa  közepét, innen elire két araazaial 
belevágta a fejszét  (?), a fa  végét egy kissé meg-
emelte • a legkisebb fennakadás  nélkül vitte a 

két telién az állilnlagos tulsúsoB nagy terhet. 
Még azt is az ő pnrntikújHiiak tulajdonították, 
hogy földdel  megrakott szekeret egy In farkával 
húzva két km-re elvett (mert ó rakta fel  a földet). 

A mig ifjú  vér pezsgett ereiben sokszor bo-
londította fcl  bámulóit. Többek között beBzélik ozt is: 

Lábait keresztbe téve leguggolt, mialatt 
ezeket moudotta : 

r.Sem nem fék, 
Sem nem kék, 
Sem nein kendé kötálék-*. 

ekkor egyet ugrott s hirtelen egy előtte álló 
széken termett. 

Hogy minó összefüggés  vau az ó mondó-
kája és ugrása között, azt is a paratikának tulaj-
donították. 

Ö volt az a szeuesés halandó (?), kinek 
tenyerében volt a mesebeli egyik vasfű,  melynek 
segítségével — egyszerű érintésre — még a leg-
komplikáltabb zár is felnyílt. 

Még sok mindent beszélnek róla, melyet 
leírni sok idibe kerülne, asorban megemlítem 
még azt, liogy ő psratikáját — a mit mondják, 
hisz soknak megmutatta (?) — zsebkendője vé-
gebe bogozva hordozta, melyet egyik körutjábau 
tőle állítása Bzerint elloptak, ezzel elveszett min-
den tudománya és ezóta épen azok csúfolták  a 
legjobban, a kik az elótt rajongtak érte. 

Mondják ast is, bogy késő öregségében, a 
midón teljesen elerdtlónedett és elgyengült agg 
volt, s külöuben golyvája alig engedte már lé-
legzeni is, magához hivatta egyetleu hív emberét 
és egyúttal rokonát Tamás Ábrahámot, u ki két 
éjszakán át virrasztott ágyánál a a második reg-
gelen azzal a hírrel jött ki a házból és terjesz 
tette az egész faluban,  hogy .Tamás Andrást 
megfojtotla  as ördöge fparatikáju)". 

Kovács  Gyárfás.  I 

A JÖVŐ MUNKÁJA. 
Irta Máthé Jóssef. 

(Folytatás.) 

Hogy a felvidéknek  ma virágzó, verseny-
képes textilipara van a szövőipari szakiskolák-
nuk nagy része van abban. 

Krdészeti, bányászati iskola is elférne  itt. 
fclrdónk,  bányánk elegendő van hozzá Katona 
iskola létesítését a székelység történelmi té-
nyekkel igazolt vitézsége indokolná. 

De főkép  az az argumentum lehet döntő 
a mi kulturális és közgazdasági állapotunk ja-
vításánál, hogy az előbarezosok itthon e vidék, 
e nép fiaiból  neveltessenek, kikel nemcsak a 
kenyérszerzés jó alkalma, de a véris hozzánk köt. 

A mezőgazdaság teréről leszorult székely-
séget az ipari pályára kell terelni, iparát és 
kereskedelmét ujra kell teremteni. Ezek a hang-
zatosabb jelszavak, mely mellett irányadó kö-
rökben csoportosulni látszanak. 

Ezeknek a halálosdöfést  a keleti vám el-
zárása adta meg, s következőleg fejlődését  is 
csak ujabb megnyitásától remélhetjük. 

Házi-, kézmű- és gyáriparunk a helyi fo-
gyasztás szük határai között nem fejlődhetik, 
kereskedelmünk se. 8 még ráadásul nyakunkon 
van a külföld  importja. 

Ha a mostani kereskedelmi kormánynak 
ez idószerint biztosított anyagi és erkölcsi tá-
mogatása állandósítható volna, elmondhatjuk, 
jó uton vagyunk és egymásután jutuuk mind-
azon eszközök birtokába, melyekkel iparunkat 
megteremthetjük. 

Kliez a második lépés a székely körvasút 
kiépítése, hogy liazarészünk legalább az orszá-
gos forgalomnak  nyittassák meg. 

Ks lassanként nyomában eljön a többi is. 
Remélhetőleg ez után és ezáltal megvethetjük 
gyáriparunk alapját, mit vasút nélkül elképzelni 
sem lehet. 

A vámügy, vasutiigy és gyáripar szeren-
csés megoldása együtt biztosíthatják a székely-
ség jövőjét. 

Mezőgazdaság, ipar és kereskedelem ked-
vező összehatása szintén ezektől remélhető, a 
minthogy ennek során időszerűvé vállhat a 
Székelyföldnek,  ki tutija minó titkokat rejtő 
geologiai átkutatása. 

Hátra hagytam a telepítés kérdését. 
A rutén akczióval kapcsolatban olvastam 

egy fővárosi  lapban, hogy a kormány 13 ezer 
katasztrális hold földet  vett bérbe és ezt ki-
zárólag a nyomorban sinlődő ruthéneknek osz-
totta ki holdanként 3 frt  bérért. S hogy bol-
dogulásukat egészen megkönnyítse, arról is 
gondoskodott, hogy állattenyésztésre alkalmas 
kitűnő havasi legelőjük legyen, sót kedvez-
ményes áron tenyészállatokat is osztott ki neki. 

Egymásmellé állítom a nyomorban sinlődő 
rusnyákot és n nyomorban sinlődő székelyt. 

Ezeknek nyomorúsága épp ugy földkérdés, 
mint azoké. 

Ks ha a telepítés czélja a földkérdés  meg-
oldása, a pusztuló magyar elem lekötése és 
őserejének a magyar haza számára szükséges 
biztosítása, akkor nem kétlem, sietni fog  a 
kormány a székelység telepítés utján való meg-
mentésére is. 

Hogy Darányi Ignácz földmivelésűgyi  mi-
niszter feljegyzések  szerint 15113 katasztrális 
hold földet  szerzett e ezélra a Székelyföld 
közelében, azt mutatja, liogy a radikálisabb 
eszközöknek is birtokában van és elég erős a 
kormány ott és akkor segíteni, a hol és a mikor 
arra mulhatlamil szükség van. Csakhogy bár-
menuyire is dicsérem akciójának nagyjelentó-
ségét, nem értek egyet a telepítés ügy veze-
tőivel, mert a telepeket a Székelyföld  határain 
kivül nyitja meg és a föltételeket  nem alkat 
mazta a mi viszonyainkhoz. 

Nem értek egyet azért sem, mert a szé-
kelységnek településre anyagilag kvalifikált 
részét véleményem szerint nem szabad mostani 
helyéről megmozdítani s mert ha ezeket át-
telepíti is, egyáltalán nem vet gátat a kiván-
dorlásnak. A telepítésnek csak akkor volna 
gyakorlati haszna, ha azt az elemet kötné uj 
telephez, a mely elveszítvén létalapját itthon, 
kivándorol és oly feltételeket  szabna meg, me-
lyeknek a székelység ezen része a bentje rejlő 
munkaerőnél fogva  megfelelhetne. 

A mostani telepek azon kis gazdáknak 
szánvák, kik 2400—3000 korona vagyonnal 
rendelkeznek és nem azoknak, a kik öuhibá-
jukon kivül vagyontalanok, egyben földönfutók 
lettek. Ezeknek nem lévén meg a szükséges 
biztosítékuk, mindenhová, akár Oláhországba 
is mehetnek, csak a telepre nem. 

A nélkül tehát, hogy az Oláhország felé 
özönlést megakasztottuk volna, egy másik 
irányba kezdjük terelni a határrész magyar-
ságát, azaz: növeljük a kivándorlást. Erre egy-
általán nincs szükség, mert hisz ott sincsenek 
túlságos fölös  számmal. 

Vessünk tehát számot a körülményekkel. 
Mit akarunk? 
1. Megmenteni a magyarságot a haza 

földjének  nz ó számára leendő biztosítása által. 
2. Növelni magyarosodását, ellenálló erejét. 
3. Biztosítani terjeszkedését. 
Nos, akkor elsó teendő: a település fel-

tételeinek olyfoku  megkönnyítése, hogy ne zár-
junk ki abból senkit, kiben akarat van, munka 
és szorgalom után megmenekülni a hontalanság 
nyomorúságai tői. Részesítsük e kedvezményben 
azokat is, a kik már kivándoroltak. 

(Vége kűv.) 

Csik-Menaság székelyei. 
Irta Bartalla Ágost, kászou-alcslki járási főszolgabíró. 

(Folytatás.) 
IV. Földmivel és. 

A mivelés alatt álló szántó-határ XXXVIII, 
dűlőre van elosztva s a használat kettős forda 
rendszerben gyakoroltalik. Hogy minő ez a föld-
mivelés, arról az alföldi  gazdának halvány fogalma 
sem lehet. A Bcántás a meredek köves hegyolda-
lokban valóságos ember- állatkínzás. A fülilet 
megugarolják, forgatják  éB vetés alá szántják. 
Mélyéé, e 16 — 16 cmtr. Jellemző, hogy sokan a 
gazdák közül vasekét szereztek s mivel nem 
találták czélszerttnek, visszatértek a régi faekéhez. 
Vetőgépnek, hengernek csak a hírét ha hallották 
a Menaságiak, vetnek igen kevés búzát (a legjobb 
gazda sem vei el 10 vékáuál többel) kevés rozsot, 
árpát, zsbot, kevés kendert éa ültetnek pityókát 
Vé  termés  a zab". 

V. Abirtokminősége. Adózási viszonyok. 
A birtok minőségét eléggé illusztrálja azon 

tény, hogy a község határán csak IV—VII. osz-
tályú földek  vaunak. De éu ezen osztályozást ia 
tulmagaBnak tartom, mert a talaj teljesen köves, 
sziklás éB a müvelés alatt álló földek  oly meredek 
hegtoldatokban vaunak, hogy csaknem minden 
uagyob tavaszi éB nyári zápor — «mi itt igen 
gyakori — elsodorja a Irányát, termőföldet  és 
termést egyaránt s csak az alatta lévő sziklás 
réteg marad mec a gazdáuak. A kliina itt a ke 
leti Kárpátok között a lőhető legzordabb fagyokkal 
é9 jégvihárokkal teljes iigyannyira. hogy annak 
niostohas:tgával csak a zab képes megbirkózni. 

A kataszteri osztályozás alapján a közBég 
egyenes állatni adója 6748 korona, inelybAI as 
1900. év végéu hátralékban maradt 3600 korona. 
A kivetett 34Ö korona hadmentességi díjból hát-
ralékban maradt 304 korona. Az 50','u os községi 
pőtadóból 1899. év végéu hátralékban maradt 
991 koroua »'2 fillér,  IOOO-ra kivettetett 2619 
korona 39 fillér,  összesen 3611 korona 31 fillér, 
melyből 1900. év végén hátralékban maradt 1243 
korona 75 fillér.  (Nagy része behajtatlauaága miatt 
törülte tett.) 

Ezenkívül fizet  a lakosság útadót, teljesiti 
tormészetben a közmunkát, viseli az aránytalan 
kepézés terhét B ujfalu  tízes :>"/« OB iskolai pől-
udót ia fizet.  Nincsenek ideszámítva az erdőőrzéai, 
erdórendezési, arányositási költségek Btenyészdijak. 
VI. A magánbirtok megoszlása a kö-

vetkező. 
I holdon alóli terjedelemmel 7ü személy 

1 — 4 . . 06 
4 - 1 0 „ . . 101 

10-15 . . 72 
15—20 . . 57 
20 — 50 . . 122 
5 0 - 8 0 . . 24 

80 holdon felül  <17 hold terjedelemmel van 
1 birtokos. 

A szántók nagysága leguagyobb része 200 
négyszögöltől 1000 négyszögölig terjed. Egy tag-
ban egy holdnál nagyobb terjedelmű szántó as 
egész határban csak három van. 

Ezen adatokból látszik, liogy a lakosság 
zöme a 20 holdon aluli hirtukoBok közé tartozik, 
de Bzomoru képét mutatja a birtok elaprózottsá-
gának is, nini az okszerű gazdálkodást csaknem 
lehetetlenné teszi. 

Vli. Állattenyésztés. 
,A marhaállomány áll": Öli darab ló, 448 

darab tehén, 174 darab ökör, 610 darab növen-
dék Bzarvasmarha, 4 darab tenyeBzbika. I dnrab 
bivaly, 1297 darab juh, 77 kos. 651 darab bárány. 
116 darab kecske, 180 darab sertésből. 

Számszerint tehát a marhaállomány kielégí-
tőnek iiioodluitn. Minőség tekintetében azonban 
sz alkalmazható legkisebb mértéket »em üti meg. 
A községben található legjobb pár ló értéke sem 
megy feliil  120 korouán. De ilyen pár ló alig 
van 8—10. A többiuek átlagos értéke 30—50 
koroua. A szarvasmarhát már a második évben 
igázni kezdik s igy nem csoda, ha az ökrök 
értéke pároukiut 100—250 korona, a teheneké 
pedig 80—200 korona. A fejős  juh darabja 10 
korona, a uieddő 5—6 korona, sertés darabja 
10—20 koroua. 

VIII. A lakosság. 
Â község lakosainak száma : 2257, melyből 

távollevő 225. Ezen 2257 személy 488 háaban 
lakik s 488 családot alkot. Kivétel uélkül eredeti 
tiszta székely róm. kath. vallású és magyar anya-
nyelvén kivül senki a községben más nyelvet 
nem érte. Idegen betelepült a községben nincs. 90 
százaléka irui, olvasni tud és habár elzárt hely-
zete miatt nyersebb, durvább, mint a többi alcsiki 
székely de mindamellett beosületes, tisztességtudó 
s jó bánásmóddal kellően kormányozható. Nyílt-
szívű, vendégszerető és vallásos. A munkát szereti 
is muuka idején szorgalmasan végzi teeudAit a 
csekély gazdaságát primitiv módon vezeti ugyan, 
de nem hanyagolja el s földjeit  — ha csak az idő-
járás nem gátolja — parlagon heverni nem hagyja. 

Erőteljes tnagasnövésü, munkabíró nép, ai 
ujabb generaczió azonban a silány táplálkozás, 
a gyermekkorban kezdett erős munka s különösén 
a gyáraknál való dolgozás nyomai, valamint a 
pálinka dohánysás hatása feltűnően  mutatkoznak. 
Amint elcsenevéezedett marhaállománya épen ugy 
csenevéezedik el lakossága la. A nyomorúság * 
szülőket kényszeríti, hogy leánykáikat már 12 
éves korukban szolgálatra küldjék'-Bikssóba, Ro-
mániába, Budapestre stb. Itt a nemi életet korán 
megkezdik, testileg elnyomorodnak s hazajőve 
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u itttaea levőknek ia rosaa példával szolgálnak 
Éa e tekintetben nem teeiek különbséget • ma 
gjaroruágl éa romániai városok költ. Aa alkalom 
éa caáb mindenütt > gyformán  megvan s proatituiiá 
veuél je a arilöi hástól ehiakadt, felügyelet  nil-
kili együgyű lényt lépten nyomon kiséri. akár 
Budapestre, akár Bukarestbe menjen. 

Erre nétve sajnos igen szomorú tapaszta-
latok vannak; melyeknek esak említésére ia ar-
caiba siökik a vér minden (lékelynek, ki saját 
faját  aseretl a annak sorsát aiivéu hordja. 

A férfiak  reháiala áll a liásnál készült fe-
hérneműből, gyapjupositó harianyábél, zekéből ia 
juhbőr bandából. Ami a házból nem telik ki: ai 
a csizma, kalap ia egyszerű hárása nyakkeadA. 
A nók asonban már nem elégednek meg a házi 
azóttessel; oleaó belti rongyokat ia szednek ma-
gukra ami sserintflk  szebb, de nem tartós, szóval 
a ciifhllkodis  i s divat itt is hódit. 

Utóbbi időben ei a nép túlságos mértékben 
fogyasztja  a pálinkái, mely körülmény egyik oka 
erkölcsi sülyedisinek és anyagi romlásinak ia 

(Folyt, köv.) 

Évzáró vizsgák. 
A csíkszeredai állami elemi iskola évzáró 

vizsgálata folyó  évi junius hó 22-én tartatott 
meg dr. Fejér Antal gondnoksági elnök, Klthes 
Jakab polgármester, dr. Csiky József  ügyvéd, 
Kovács Antal árvaszéki ülnök és Gál József 
bankár elnöklete alatt, nagyszámú hallgatóság 
jelenlétében. 

Az eredmény, ugy a leány, mint a fiu 
iskolában általánosan jelesnek minősíthető s a 
hallgatóság megnyugvással és teljes megelé-
gedéssel távozott, közvetlen tapasztalatot sze-
relvén arról, hogy elemi népoktatásunk oly 
szakavatott kezekbe van helyezve, mely kiállja 
a versenyt Magyarország leghíresebb tantestli 
leteivel szemben is. 

Mi szlllók, az áll. elemi iskola igen tisz-
telt és kedvelt tantestületének tartozunk azzal, 
hogy gyermekeink helyes, tapintatos és kifo-
gáeol hatatlan vezetéseért ez uton is hálás kö-
szönetünket nyilvánítsuk s külön-külön is teljes 
elismeréssel adózunk Lakatos Mihályné őnagy 
ságának, ki a nála már természetté vált kiváló 
szakértelemmel adta meg — ez alkalommal — 
20-ik vizsgáját, melyen tanítványai remekeltek. 

A tantestület és tanügybarátok részéről 
nem is maradt el a gratuláczió, melynek La-
katos Mihály ur és kedves neje vendégszerető 
házánál folytatása  lett egy igen kedélyes va-
csora, hol a felköszöntők  egymást érték s a 
mely azon órával végződött, a mikor uz ember 
fia  Oere rendőr kegyelméből kerülhetne — ha 
az .Otthon"-ba volna, .be a ládába", Durbincs 
sógorhoz. Egy szülő. 

Felhívás  előfizetésre. 
A beállott  uj évnegyedben  tiszte-

lettel  kérjük  vármegyénk  és a csik-
várinegyei ügyek  iránt érdeklődőket, 
hogy lapunkra  minél számosabban elő-
fizetni  s igy anyagi támogatásukkal 
lehetővé  tenni szíveskedjenek  azt, hogy 
a közérdeket  minél nagyobb mértékben 
szolgálhassuk. 

Előfizetést  áraink lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz : 

Eyéxz évre . H  korona  (4frt). 
félévre  . . 4 korona  (Sfrt). 
Negyedévre  . X  korona  (1  frt). 
Külföldre  . IS  korona  (Ofrt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOK" 
nz*rke*ziö*éqr  is kbulóhirahtla. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— .Bankett, őszinte ragaszkodásinak s 

szeretetének ad kifejezést  ismét Csíkszereda 
városa s általiban ai egész Csikvármegye kö 
zönaége kedvelt főispánja  iránt, midőn a szt-
latrán reád kia keresztjével való legmagasabb 
külatetése alkalmából a BOB Féld sörházban 
tánáé vacsorát rendez. A bankett e hó 97-én 
Ini a kerti helyiségben, kedvezőtlen időben 
beu a • agyterem ben. A mint a köröző urak 
ntán megítélheti több száz megjelenőre számítani. 

— Értesítés. Csík-Somlyón, a VIII. sz. 
főpásztor!  kOrlevél szerint, a tanitók lelki gya-
korlata jnlins 9-én délatáa 6 érakor kezdődik 
és tart IS-án reggelig. A papok lelki gyakorlata 
pedig jalias 16-ikén kezdődik d. u. 5 órakor 
és végződik 19-ikén délelőtt. Azokat, kik a 
sarat gyakorlatokon részt venni akarnak, tisz-
telettel kérem, hogy lehetőleg jalias 4-ig tudas-
sák velem nándékikat egy levelezőlapon. A 
kőzetben lakók, kik kocsin jönnek, szívesked-
jenek magákkal ágyasait hozni, az egyháziak 
• tg ezenkivtl hozzanak breviáriumot, Kempis 
T. -Krisztus követéséről* irt könyvét, karinget 
és feWrszinü  stólát. Csík-Somlyón, 1901. janin» 
2*éa. Bálinth György laövelő iatézeti regene 

— Papaaentelés. A erdélyi püspök Bar-
tkok' Mihály, Erőss József,  Holló János, Kacsó 

László és Oláh Dániel végzett tbeologusoknak —a 
megelőző lelki gyakorlatok befejeztével  — f.  hó 

-én fogja  a subdiakonálnst és f.  hó 30-in a 
diakonálU9t feladni.  Ugyancsak ezek és Orbán 
Jáuos — ki diakónusként segédlelkész! alkal-
mazásban van — fognak  julius hó l-én a székes-' 
egyházban áldozó-papokká szenteltetni. 

— A János napi buosn. Ott a t.özép 
caik térségén magánoaan álló, a Keresztelő János 
tiazteletére épített templomban, melyhez azou nép-
monda fűződik,  hogy hajdanában, inikor Csicsó 
ia Delne éa Pálfalva  községekkel egy egyház-
megyét képezett és a központra, a Csicsó hegyére 
ipittetett eme templom, egy éjjel titkos erők által 
oda a jelenlegi helyére vitetett át, minden évben 
János napján megyéa bucsu szokott lartatui, hol 
a vidék ájtatos népe közül igen sokan a mege-
lőző éjszakát szent énekek zengedezésével is imá 
val szoklák átvirasztani. Most ia már a vasárnap 
délutáni vecsernyén igen sokan veitek részt, a 
mikor Fazakas Oáspár aomlyni főgimnáziumi  ta-
nár tartott a népnek igen szép' beszédet; hélfón 
pedig vagyis a megyés bucsu napján n templomba 
be sem fért  sokasághoz Német Oyula szépvizi 
expozitus lelkész szólott a szószékről, mély be 
nyomást keltő bcBziddel vázolván a nap jelentő-
ségét. Az isteni tiszteletet Delnéu minden húznál 
a szokásos bucsu ebéd követto. 

— Aggasztó időjárás. Furcsa dulog, 
hogy mig az ország némely részein n tavasz óta 
szárazságról panaszkodnak, addig nálunk a toly 
touos esőzés fenyegette,  sót már is érzékeny ká-
rosodással sújtotta legkivált az Olt melléki gaz 
dákat. Nem múlik el nap, hogy óriási záporok ne 
öntöznék a már is lul nedves főidet.  A mult heti 
nagy esőzések, melyek kelet-déli irányból állán 
dónk voltuk az Olt folyót  annyira mvedugasztot-
lák, hogy két kilométernyi szélességben öntötte 
el a dus kaszálókat s szennyes áradata részint a 
dus füveket  iszapolta el, részint a lekaszált ren 
deket sodorta magával. Ha még továbbra is nein 
szünetelnek az esők a jótermést ígérő gabonák is 
tönkre mennek. 

— Felvétel erdőőri szakiskolákba. 
A folyó  évi október hóban kezdődő 2 évi tan-
folyamra  a királyhahnai, vadászerdei, liptőujvári 
és Körgényszentimrei m. kir. erdőőri szak iskolákba 
részint állami ellátás mellett, részint saját költ-
ség-n több lannló fog  felvétetni.  A felvételűi 
kívánók igazolni tartoznak, bogy: 1. 17 éves 
életkorukat betöltötték, illetve az intézetbe való 
felvétel  .napjáig betöltik a 35 évesnél nein koro-
sabbak. 8. Ép, erős test alkotnkat, jól látó-
beszélő- és halló képességüket erdészeti, katonai, 
vagy vármegyei tiszti orvos által ki állított hí 
znnyitványnyal igazolják. 3. Az elemi iskolái 
elvégezték, folyékonyan  jól írni, olvasni és a 
közönséges négy számmüvelet számolni tudnak 
4. Erkölcsi viseletük |ó. 6. Kalonai kötelezett 
ségben állanak-e, igenlő esetben, kötelesek ezt 
az erkölcsi bizonyítványt kiállító hatósággal iga-
zoltatni. A kérések, melyek sajátkezüleg irandók 
s állami ellátás nielleu szegénységi bi/onyit-
ványnyal is felszerelendők,  akár magán, akár 
erdészeti szolgálatban állanak elöljáró tisztjük, 
vagy b itó-'águk ntján juliu-i 15-ig a földmivelési 
miuiszterinmhoz adandók ke. 

— Záró ünnepség. A megyei polgári 
leányiskolában az évet záró ünnepély folyó  hó 
29-én délután 3 órától kezdódóleg fog  meg-
tartatni a következő műsorral: 1. .Himnusz. 
Gluektól. A növendékek énekkara. 2. .Induló", 
Bohrtól. Zongorán Walter Mariska IV. oszt. 
és Szathmáry Krzsi I. oszt. n. 3. .Lolita*, Go 
dardtól. Zongorán: Antal Kóza és l'ap Margit 
11. oszt. n. 4. Szavalat.  Minier Juliska I. oszt. n. 
5. „Népdalok'.  A növendékek énekkara, (i. 
.A kis turisták',  Hummcltól. Zongorán: Ba-
lázs Szidónia és Nagy Etelka II. oszt. n. 7. 
Szavalat.  Biró Kóza II. oszt. n. 8. ,Nefelejts", 
Kafftól.  A növendékek énekkara. 11. „.4 vig 
trombitásBehrtől.  Zongorán Bogády Ilonka 
és Nagy Etelka II. oszt. n. 10. Szavalat. 
Latzina Olga III. oszt. n. II, „Vadrózsa", 
Várady— Poldini tündérrege. Éneklik: Vad-
rózsát, Nagy Mariska 111. oszt. n. A herczeget, 
Kápálb Katinka IV. oszt. n. Csalogányt,  Ue-
ringer Ilona IV. oszt n. Bagolyt,  Wniter Ma-
riska IV. oszt. n. 1. boszorkányt,  Menyi Anna 
IV. oszt. n. 2. boszorkányt,  Szopos Kóza IV. 
oszt. n. 3 boszorkányt.  Nagy Etelka II. oszt. n. 
12. ,Az indián  posta",  Liunothetól. Zongorán: 
Walter Mariskn és Sándor Margit IV. o. n. 13. 
„Népdalok".  Az énekkar. 14. „Szegény  legény 
bqja". Zongorán: Steiner Paula IV. oszt. n. 
15. ,Szulamitb  imája'.  Az ériekkor kísére-
tével énekli Nagy Etelka II. oszt. n.»16. „iie 
lodráma".  Várady—Révfy  Sebők Irma és Stei-
ner I'aula IV. oszt. n. 17. .Népdalok'.  Zon-
gorán: Nagy Mariska III. o. n. 18. „Hunyady 
induló'.  Erkeltől. A növendékek énekkara. 
19. ,Hunyady  induló".  Zongorán: Steiner 
Paula IV. és Nagy Mnriska III. oszt. n. 20-
Búesúbeszéd".  Tartja: Péter Erzsi IV. oszt. n. 

— loaég kölcsön visszafizetésére  halasz 
tial sngsdély. A Csik Taploczán 1899. évben 
történt borzasztó tűzvész által megemésztett 
épületek helyre állítására tndva lévőleg a bel-
ügyminiszter • község kérelme folytán  20000 ko-
rona állami kölcsönt engedélyezett volt bárom év 
alatti visszafizetés  kikötése mellett Ezt a köl-
csönt a nagymérvben károsait lakósság a kitett 
idő alatt törleszteni nem tudván, annak elenge-
déséért folyamodott.  A mint halljak a belügy-
miniszter a kérelmet teljesíthetőnek nem tartotta, 
de a törlesztésre jövő év jannár l-től számítva 
ajabbí 3 évi hosszabbítást engedélyezett. 

— Magyarság ezimmel uj napilap indult 
meg a 'óvárosban, mely első sorban a székely 
érdekekért száll nikra s máris sok érdekes czik-
ket közölt a székely akczióról. Ajánljuk e la-
|H>t mely egyéb tartalmánál fogva  is megérdemli 
a közfigyelmet,  olvasóink s az egész székely nép 
jóakaratába. Szerkeszlőie Korbuly József.  Elő-
fizetési  áru egész évre 14 kor. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Budapest., IX. Kalvintér 8. 

— Egy korosmai duhajkodás követ-
kezménye. A mult hét egyik napján Taplorzai 
legények együtt mulattak a Csicsóba kitérő or-
szágút melletti József  Ágnes-féle  korcsmában. 
Mint rendesen történni szokott, a pálinka hatása 
alatt az odavaló Péter József  fi*  ét Ábrahám 
Autal között szóbeli összekoc/.czanás történt, 
s hogy Ábrahám a maga igazát annál nyoma-
tékosabban megvédje forgó  pisztolyt rántott elő 
s másik társára rá lővén, eulyosan megsebesítette, 
kit ápolás végett a kórházba kellett szállítani. 

— Tüzeset. Nagy ijedelmet okozott s 
a slliün épült Pálfalva  Községben egy a mull 
Csülöiiökön ente 9 órakor támadt gyulás, mely-
nek élénk és ugy szólva füst  nélküli lángja a 
közel fekvő  Somlyót s különösen annak magasabb 
épületeit fényőzönnel  borította, minek itt is nagy 
riadalom volt a következése. Szerencsére azon-
ban a tnz a községben kárt nem okozott, ha-
nem igen is Péter Györgynek, kinek a község 
Somlyó felőli  végén a mezőben elkülönítve álló 
lürészgyártelepéii egy félszer  gyuladt ki valamely 
gonosz ember szándékos cselekménye folytán, 
melyben egy gőzcséplőgép volt elhelyezve s bár 
H Ilii teleli olt termett embereknek sikeiült a 
lokomobilt az égő színből nagy nehezen kivon-
szolni, de a cséplő rész teljesen megsemmisült 
s annak olajozott részei csinálták a nagy éa 
tiszta fénj  özönt. A gép 1500 írtig bizstositva 
volt ugyan, de a kár azt az összeget ha egészen 
megtérít telnék is. felül  haladja. 

— Veszedelmes palló. Httkszádról a 
következő levelet kapink. A Lyukaskó melletti 
molnárok saját kényelmükre az Ollón egy át-
járó pallót létesiieltek, mely eddig is évente 
2-3 halálos kimenetelű szerencsétlenségnek volt 
az okozója. Csak néhány hete annak, liogy bük 
szádi Kádár György 15 éves leánya esett erről 
a pallóról a megáradt Oítba s lelte ott halálát. 
Közérdekből kérem fel  szíveskedjék becses lap-
jában a hatóság figyelmét  erre felhívni  és a palló 
eltávolítását anuál is inkább követelni, mert ez 
úgyis csak arra való, hogy a molnár az Olt inlsó 
partján lakó vasúti őr komájának látogatást 
teltessen. K sorokat ajánljuk az illetékes ható-
ságok figyelmébe. 

— Zola uj regénye magyarul. A Négy Kwm-
gelimn cziklusának második része, a Trnvall (Munka) 
megjeleni magyarul, alig pár héttel a frauezia  eredeti 

1megjelenése ulán. a Lumpéi Kóbcrt (Yodiauer F. és 
:'lui| udv. könyvkereskedő kiudásában. A munka újjá-

szervezése. A munka uj elosztása, a melynek nyoináo 
a mui társadalom képe megvált óznék, a jó, .szép, 
Igaz, jogos, erkölcsös fogalmai  uj értekelést nyernének, 
az emberiség egész lelki világa egv hatalmas fokbal 
előbbre haludnu a tökéielesetlés létráján: ezeknek a 
nagy gonlatoknak a lázát érezzük Xnla legujubb 
künyvében. A régi Zolát már n Három Város-hun 
egy uj. inagusahb szemponlból látó Zola váltolta 
fel.  Teljes pompájában azonban csak 11' sugárzik 
elénk, legutolsó cziklusábun, u Négy Evungélium 
lapjain. 1-1/. az uj Zola llugyotl emlékeztei a renuissance 
nagy mestereire. Már u témái is megkívánják ezt. A 
három város kél utolsója, Páris és Rónia, nem voltak 
elképzelhetők a nioiuuiienlálilás ulupjelloge uélkiil : 
de a bárom város t-ziklusa minden nagyszerűsége 
mellett még kissé kopár szépségű. Sokkal melegebben, 
élelteljeseljhen indult az uj -.-ziklus. a Négy Evangé-
lium, melynek két év előli jeleni meg az első része, 
a Termékenység, n most jelent meg a második része, 
a munka. A Termékenység után a Munka, uz anyag 
születése után az anyag feldolgozása.  Már a Termé-
kenység-ben megkapott uz uj. hoinérosi egyszerűségű 
slilus. Most ugyanaz n nemes szépség bontukozik ki 
elöttílk. Az ember küzdelme u természeti anyag szi-
lárdságával, melynek egy vasutgyuró titán jelképe 
lelu-tiie. ill rsodálnlos, Mit-hel-Angeloi gesztusokban 
nver kifejezést.  A modern munkafajták  legszövevé-
n v e s e b b j o . leglázasabbja, a gyári niuuku minden nugy-
szerilsége. borzalma lép ill elénk. Kgy óriási gyár-
telep légkörében történik s regény, egy óriási, száz, 
meg száz kürtőjű munkáslelepeu, melyen ezer meg 
ezer ember izomereje egyesül ezer meg ezer gép ere-
jével, bogy idomt-aluu szikladarabokból termésvustö-
megekből tino.i uczélágviikat csináljon. Mélyen u 
földbe  benyúlik a gvár folyton  lüktető teste: föld-
alatti üregekben, izzó érezputakok fényénél  folyik  a 
munka és szárad a tüdő, A gépek örökös reszketése 
átvonaglik a földön,  le a gyomrába és széltében 
mértföldnyi  távolságra, ugy, bogy a vándor erről a 
reszketésről érzi meg a Munka nagy telepének közel-
ségét. De nemcsak H lermésvas kerül, a gyárszöruye-
teg méhébe, emberanyagot is nyel ez mugábu, s ezt 
is ujjá alakítja át. Az egészséges, egyszerű, rózsás 
falusi  emberek tömegéből egy szurtos rokkant ttldcjü 
és lelkű emberhuJut, a modern inunkósnépet csinálja. 
Nyomor, nélkülözés ezeknek uz embereknek minden-
napi sorsa, s igy lelkük is, ezen a nyomor légköröu 
át nézve az életet, oly szürkének, ködösnek rázkó-
dásokkul és villámlásokkul teljesnek látja, inlnt a 
milyeu u nagy ágyuönló telep környezete. Ncui csoda 
tehát, ba ez u tömeg is dühre gorjed olykor, boszut 
akar állani a gyáron, mert. halaira sanyargatja. Ml a 
buszújaAz, hogy kivonja uiagát a gyár nagy szer-
vezetebői. Hiába vár aztán készen a gép, a kőszén, 
a villaiutelep: a pyár halott, megölte a sztrájk... Ez 
a grandiózus regény kezdő hangulata, igy indul meg 
a párisi nagy mester állna a munka uj elosztásáról. 
Az egész művelt emberiség i-zgatottau fogja  magába 
szivul ezt az uj evangéliumot, s a magyar kiadás, 
a mely kiváló fordításban  közvetíti a nagy mester 
regényét, bizonyára a müveit magyar közönség ré-
széről Is meg fogja  nyerni azt az érdeklődést, ame-
lyet megérdemel. A munka két vaskos kötetben, 
Ív terjedelemben jelent meg, s ára csak V korona. 
Kapható: A .Csiki Lapok" kiadóhivatalában. 

— Sserény jelentés ia alisatos kiréa. A 
XX. század elsó esztendejének utolsó hóuapjában (1901. 
deczeinber 23-án) a jó Isten kegyelméből megünne-
pelendő 25 éves áldozó papságom emlékére Székely 
Katholikus Hitszónok czimen egyházi beszédeimet, 
melyek részben az latén Igéjében, a Jó Pásztorbaul 
a Papok Lapjában és a Közmavelődéshen már meg-
jelentek, réazbcn pedig Hajtó al& vauuak rendezve, 

főpásztor!  jóváhagyással kiadni óhajtván, megrende-
lésre hívom és kérem fel  ax egysaerfl  Bsékely kath. 
)up egyházi beszédei Iránt érdoklődő n. i. kőaőnS&et. 
£u magamat nem ajánlom. Aj&nlom Istenben boldo-

gult Toiabér Jánost, ki több alkalommal Így Irt hoa-
zám : „Igy kell Irnl: llv szépen, Ily emelkedetten, Ily 
világosan és vonzóla^. Mindenazentek Ünnepére azoló 
beszéde egyik kiváló dísze lesz az ünnepi cziklnanak. 
£gy szent beszédet újév után való vasárnapra annál 
szivesebben közölnék, mert azt sokan fognák  olvasni", 
stb. stb. Beszédeimet sem ajánlom in m.g.wi Hé-
lyettem ajánlja az erdélyegyházmegyei bíráló, kinek 
véleményét: az én jó püspököm Székhelyi Ilajlith 
Gusztáv Károly gróf  ur ő méltósága 4348—1900. sz. 
kegyes leiratában eképpen közölte velem: „A beszé-
debet gondosan átolvasván, azokban sem hit, sem 
hit sein erkölcs ellenes dolgot nem találtam. A be-
szédekben a szent atyák gondolkozás módja igen aai-
pen tükröződik vissza". A Székely katholikus HtUzó-
nokhan 60 ünnepi vasárnapi is alkalmi beszéd van 
és 23 ivuyi terjedelemben folyó  évi november hóban 
hagyja el a sajtót. Ara 5 korona lesz. Papnövendé-
kekuek 10 megrendelés ut&n 3 korona. Hogy a nyo-
mandó példányok számát Illetőleg magamat Ideiébea 
tájékozhassam, a megrendelést alázatos tisztelettel 
és egész bizalommal f.  évi junius hó végéig kérem. 
Lcmbéiiy. 11101. május hó 1. (Háromszék vármegye, 
u. p. Be'reczk.) László József,  plébános. 

— Köszönet A „Székely Egyesület" 
20 drb.. Dresznándt Viktor ar 8 dib értékes 
könyvet ajándékozott a csíkszeredai állami elemi 
iskola jómagaviaeletfl  és szorgalmas tanaiéinak 
megjutalmazására. A könyvek a folyó  hó 22-én 
tartott zárvizsga alkalmával kiosztattak. Fogad-
ják a nemes szivO adományozók szívességükért 
a tantestület bálás köszöneté*. A tantestület ne-
vében Székely Károly igazgató-tanító. 

A osiksceredal kellemes és kitűnően beren-
dezett fürdő  könnyebb látogathatása végett a fürdő 
tulajdonos egy egeszen uj társas kocsit szerzett be, 
mely holnaptól kezdve már közlekedni fog  még pedig 
reggeltől estig. Megálló helyek a Helvig-féle  nemzeti 
vendéglő és a vármegyeház elótti tér. 

IIIVATALOS RÉSZ. 
XIV. 1001. H. M. saámbos. •28,158. 

Pályázati hirdetmény 
a m. kir.  bonvéd  badapródiakolákbao  az 19011 
li)02. tanév kezdetén  betöltendő  helyekre. 

I. A helyek neme éa száma. 
Az 1897-ik évi XXIII-ik tSrvinyesikk értel-

mében szervezett honvid nevelő- i s kipsóinté-
zetek II. csoportját képező pécsi éa nagyváradi 
honvéd hadapródiskolák I. évfolyamába  as 1001/ 
1902. tanév kezdetén (szeptember 21-én) 100— 
100 ifj'u  fog  felvitetni. 

A növendikek eltartásának és kiképzésének 
költségei ax állami költségvetést, illetőleg a soo-
védelmi tárcsát terhelik, s a növendékekért oaak 
az évi tandíj fizetendő. 

A taudij a viazonyokhos kipest időről-időre 
újból állapiltatik meg. 

Jelenleg a tandíj a következő mérvben van 
kiszabva: 

a) A m. kir. honvédsig, es. ia Ur. közös 
hadsereg és hadtengerésset tényleges nyugdíjas 
éa rokkant állományának összes állományetoport-
jaiba tartozó tlsslek, evangelikus is görög kalbo-
liLus katonai lelkiaiek, katouai tisztviselők, ka-
tonai karmesterek, altisztek is rangosstályba nem 
sorolt katonai havidíjasok törvinveB vagy türvé-. 
nyesitett fiai  számira évenkint 24 korona; 

b) tartalékos és .szolgálaton kivSIi viszony*-
ban levő tisztek, továbbá udvari i s polgári állami 
tisztviselők éB alkalmazottak, nem különben tör-
vényhatósági tisztviselők törvényes vagy törvé-
nyesített fiai  számára évenként 160 korona; 

c) minden egyéb állampolgár flai  számára 
évenként 300 korona. 

üzen tandíj fizetés  kötelezettségére való te-
kintetlel tehát a folyó  évben betöltendA 200 hely 
a következő képen oszlik meg : 

a) IS3 fizetéses  hely, a mely helyek ulán 
járó tandíjat a növendikek hozzátartozói kötele-
sek viselui és kit riszletbeu, úgymint as iskolai 
év kezdetéu aaai szeptember 8l-én és minden iv 
márczius l -én a hadapród iskola pénztárába előre 
befizetni; 

b) 17 alapitványos hely, a mely -helyek nláa 
járó tandíj az ezen oiilra liteaitett 'alapítványok 
jövedelméből fedeztetik  a ugyanabból még : 100 
korona ivi ssebpinzsel is láttatnak el a felvett 
növeudikek. 

A lovassági szolgálatra kiképzendő vala-
mennyi növendikirt a rendes tandíjon felül,  nţig 
400 korona fizetendő  a IV. ivfolyambaa  a lltigM 
oktatáshoz megkívánt ailikségletek beszerzésére. 

A honvéd hadapridiskolák II. ie III. évfo-
lyamába rendszerinti felvitelnek  sica helye; ezen 
évfolyamban  csak ason helyek fognak  betöltetni, 
melyek természetes fogyaték  (halálozás, elbocsátás, 
stb.) következtében jutnak üresedésbe; megje-t 
gyeitetvin, hogy as ezen évfolyamba  pályásók-
tól a felviteli  vizsgánál mindazon katonai, elmé-
leti i s gyakorlati tantárgyak ismerete .mégköve-
telik, melyek ai I. i s U. ivfolyambaa  taníttatlak. 
A IV. ivfolyamba  felvitelnek  egyátaláa aiaes helye, 

n . Felvételi feltételek. 
1. A pályázó magyar állampolgárság*; iga-

zolandó a lörvinyhatóaig vagy a járási tisztviselő 
által kiállított honosaági biionyitványnyal, a mely-
ben a kössigi illetőség Is kiteendő. 

2. A pályázó testi alkalmassága a kátoaai 
nevelésre: igaiolandó valamely honvéd vagy köaös 
hadseregbeli (haditengerészet beli) ténylegea állo-
mány beli orvos álul szabályszerűen UálUtoM orvosi 
véleménuyel, a beoltia pedig — a mennyiken aat 
as orvoBi vélemény aem igazolni — külön htmţţ-
oltási blsonyitványnyál. (Folyt, kóv). 

Laptalaj donos: 
G Y Ö R G Y J A K A B Ö R Ö K Ö S I . 
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Veress Sándor dr., 
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o r v o s i r e n d e l ő j e é s f o g o r v o s i  m ű t e r m e 
C s í k s z e r e d á b a n , 

N a g y F e r e n c z d r . h á z á b a n . 
Rendes orvosi tanácskozási idó Daponta 

délután 2—4 óráig. 

3». 1502—901. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Bélbor községben megüre-

sedett, anyakönyvvezetői állásra, Csik-
v&rmegye Tekts. közigazgatási bizott-
ságának 344—901. ki. sz. rendelete foly-
tán pályázatot hirdetek s felhívom  mind-
azokat, kik ezen 800 korona évi fizetéssel 
javadalmazott állást elnyerni óhajtják, 
hogy az anyakvi. törv. 8. § ában meg-
kívánt képesítést igazoló okmányokkal 
felszerelt  kérvényüköt hozzám f.  évi 
jn l inn h ó 10-ig benyújtani annál inkább 
el ne mulaszszák, mivel később beérkező 
kérvények nem fognak  figyelembevétetni. 

Jegyzői vizsgával biró egyének ezen 
állás elnyerésénél előnybe részesüluek. 

Oyó-Tölgyesen, 1901. junius 12-én. 
Bogády, 

liau] 2-2 Íüszolíruliiri». 

Árlejtési hirdetmény. 
Csik-Szenttamás község elöljárósága 

közhírré teszi, miszerint a helyi kántori 
lakkal egy testben való Iskola háznak 
általános kijavítását 3000 korona kiki-
áltási áron kezdve folyó  1901. évi 
julius hó 7-ik napján délután 3 
Órakor nyílt árlejtési versenyen kiadja 
versenyzők kötelesek árlejtés megkez-
dése előtt a kikiáltási árhoz képest 10°» 
pénz biztosítékot betenni. 

Egyéb erre vonatkozó feltételek  a 
község házánál hivatalos órákban bete-
kinthetök. un > » 

Csík-Szenttamáson 1901. jun. 22 én. 
Ágoston József,  Márk János s. k., 

jcgyz». liiró. 

Sz. 4447 -901. 
tlkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Knncz 
DéntS és társai végrebajtatónak Gál Vims végre-
hajtást szenvedő elleni 100 korona tökekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási Bgyében a csik-
szeredai kir. törvényszék területén lévő Csík 
Szentmibály község határán lek vő a csikszent-
mihályi 425. számú tjkvben A. f  1. rendszám 
1372. brsz. belsőre 160 korona, 3. rendsz. 2235., 
3236. hrsz. szántó és kaszálóra 6fi  koruna, 4 
rendszám >423/'. brsz. szántóra 58 korona, ö. 
rendszám 2423/s. hrsz. szántóra 58 korona, 6. 
9424/,. hrsz. szántóra 28 korona, 7. rendszám 
2738/,. hrsz. szántóra 20 korona, 8 rendsz. 27'J8. 
brsz. szántóra 30 kor., 9. rendsz. 2818. brsz. 
szántóra34 kor. 10. rendsz. 3204/,. brsz. szán-
tóra 12 korona, 11. reudszám 8370. brsz. szán-
tóra 16 kor., 12. rendszám 8573;,. brsz. szán 
tóra 16 korona, 13. rendsz. 8961/,. hrsz szán-
tóra 20 korona, 14. rendsz. 9016. hrsz.szántóra 
60 korona, 15. rendsz. 9058., 9019. brsz. szán-
tóra 10 korona, 17. rendsz. 9185 hrsz. szán-
tóra 6 korona, 18. rendsz. 9152 4. hrsz. szán-
tóra 82 korona kikiáltási árban elrendelte, é.» 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlauok az 1901. ívi 
JU«M bó 31-ik napjának délelőtti 9 árakor C«ik-
Szentmibály község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alol is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t -cz. 49. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november bó 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kikildőlt kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csik-Szeredán, 1901. májas bó 20-án. 

M. kir. l-ső számú csendőr kerületi parancsnokság. 
:miH szituihoz. _ [12K] 3 3 

szv. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kincstári csendőr lak-

tányának egy—egy emeletes, két szárny 
épülettel leendő kibővítése 17550 kor. 
költség erejéig Belügyminiszter ur Ű 
nagyméltoságának folyó  évi 42299/Y-b. 
szám alatt kelt magas rendeletével enge-
délyeztetvén, az erre vonatkozó árlejtés 
a folyó  évi julius hó 10-én d. e. 
9 Órakor a csíkszeredai szárnyparancs-
nokság irodájában fog  megtartatni, mi 
a csíkszeredai rendűi-kapitányi hivatal 
utján, külön hirdetményben is közhirré 
tétetett. 

Az építést elnyerni óhajtó vállal-
kozók az egyéb feltételeket  és tervet 
a csíkszeredai szárny parancsnokságnál 
megtekinthetik. 

Kolozsvárit, 1901. évi junius hó 1-én. 
Tsem!»)!1 ki-iiilfti  |i:iraNrsiiok ur l ie t i^ 

Altorjay s. k., 
alezredes. 

* OsearefsL  § 
nagyobb mennyiségben bár-
mily méretben kapható 
L13;»i 2 MIHÁLY ANDRÁS, 

kereskedőnél. Csik-Sientmártonon. 

[M2] l - l 
László Géaa, 

kir. tvszki bíró. 

Sz. 581 —901. I UO| 2 

Árlejtési hirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhirré 

teszi, hogy a község képviselő testülete 
- - a fa  és kőanyagon kivül, melyet a 
község természetben ad 0024 k. 40 f 
azaz hatezerhatszázhuszonnégy korona 
40 fillér  költséggel a községi jegyző ré-
szére jegyzői lak építését határozta el: 
melyre az engedélyt, a Nagyságos Alis-
pán urnák 5037—901. aí. száma alatt a 
megye törvényhatósági bizottsága is 
megadta. 

A jegyzői lak építésénél teljesítendő 
munkák kivitelének biztosítása czéljából 
1901. évi julius hó l-ső napjának 
délelőtt 9 órájára a község hivatalos 
házánál tartandó nyilvános árlejtés hir-
dettetik azon megjegyzéssel, liogy a jel-
zeit idö pontig írásbeli zárt ajánlatok is. 
melyek az elöljárósághoz adandók he, 
elfogadtatnak. 

Később érkező zárt ajánlatok figye-
lembe nem vételnek. 

Ariejteni kívánók kötelesek az ár-
lejtés megkezdése előtt 1(1"/. megfelelő 
bánatpénzt letenni, valamint a lieadiMidó 
zárt ajánlathoz is ugyan annyit csatolni. 

Az építkezésre vonalkozó tervek és 
költségvetés, valamint a feltételek  a 
körjegyzői irodában a hivatalos órák 
alutt betekinthetek. 

Ajánlat tévő tartozik ajánlatában 
kitenni, hogy a feltételeket  ismeri és 
azoknak magát aláveti. 

A kiizsri?  elöljúrósúg: 
(Jy.-Kilyénfalván,  1901. junius 

hó 15-én. 
Zathureczky Bálint, 

kiirji'iívzt'i. 
Balázs József, 

f  i Arjep;; 

f A söriizlet terén 23 éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak Brassó , Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az említett két legtekintélyesebb ezégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kivánatni  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

i KASZIK ANTAL, 
Ş BRASSÓ, hoaazu-utcia 104. 
5 Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 

U a v i p t i r o g e l Z ^ e x e a a - c z 
f é r f l . s z a " b ó - ü . z l e t e  B r a s s ó b a n . 

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

U R I - R U H A 
elkészítésért'. Ki .hozó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az aniugyís már olcsó árakat még 15—20"/u-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny linóm seviot szövetből . 40 - 50 korona. 
1 zakó-öltöny tinóin kamgarn szövetből 48—011 korona. 
1 zakó-öltöny linóm angol szövetből . . . 50—08 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 55 -70 korona. 
I szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 05—90 korona. 
1 l'eivncz .lózsef  kabát öltöny fekete,  sziirke-

kék, finom  angol szövetből . . . 70—90 korona. 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 30—48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—05 korona. 
1 nadrág finom  szövetből 12—18 korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 10 -22 korona. 

M h J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  l E i v i t e l é r t . -^feg 
Gyors kisrolflálás.  Versenynélküli árak. 

[s:l] ] 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

a mai kor igényeinek megfelelöleg  rendeztem be. 
Jelenleg azon helyzetben vagyok, liogy a legegyszerűbb teme-

téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 
(életemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-

sókkal szemfedelekkel,  mindenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez ké|iest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajhászás czéljából Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ha 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyőzödvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

F i l ó 
|00| Vár utcza 212. sz. (saját ház). 

1 DIADAL SEC 
legjobb 

$ IIOM  PEZSGŐ  ifOK  Ş» 
Eberhardt Antaltól 

Budafok—Promontor 
kapható 

mindi*!) jobli füs/t 'rk't<'skcil(' 'síim 
óMmnckbeu és kúvéliázuklmn. 

— |]:tn| 3 - 10 
Erdélyrássi képviselője: 

RIEMER K. GUSZTÁV 
Sz.-T7<ivaxlJ.el3rt. 

Árjegyzék 
es mintuk kiviViuilru iiípvcii. 

Van szerencséin a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-utciában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
linktáron tartok mindenféle  rugányos divánokat 40 —200 koronáig és garnitúrákat; 

ugy liogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives ügyeimét felhívom  azon körülményre 
liogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. ' 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 
Kiváló tisztelettel B á j e r F e r e n C Z , fa 

|i»4| !> io Csikszereda, piacz-utczában. 

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




