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Szabadelvű politika. 
A mostani országgyűlési cziklus, mely a 

közelebb elmúlt általános képviselő választás 
,Vik eziklusát képezte, már igen közel áll a 
teljes befejezéshez,  a mennyiben a még hátra-
levő néhány hét alatt az ősz beálltával még-
egyszer összegyűlő honatyák aligha fognak  már 
nagyobb horderejű érdemlegesebb munkát 
végezni. 

Ha számot adunk azon tevékenységről, 
melyet országgyűlésünk két háza 18%. novem-
ber hó 28-tól mostanig végzett, megnyugvással 
tölti el szivünket, hogy a tiszta és ha.nisitatlan 
szabadelvű politika, mely az uj Magyarországot 
megteremtette s mely hazánkat általában majd-
nem minden téren olyan sziuvonalra emelte, 
melyen emelt fővel  és minden pirulás nélkül 
állhatjuk ki az úgynevezett müveit nyugati 
nemzetek kritikáját, ezen időszak alatt is olyan 
alkotásokat hozott létre, melyeknek a messze 
jövőre kiható üdvös és hasznos eredményei 
minden bizonynyal be fognak  következni. 

Már a Bánfly  éra alatt, daczára annak, 
hogy a párt szenvedélyek a legmagasabb hat-
ványig fel  voltak szítva s a pártok közötti 
ellenszenv gyűlöletté fokozódott,  egyes nagy-
jelentőségű törvények jöttek létre, melyek kö-
zül, mint igazán nemzeti vívmányt, kiemelhetjük 
a honvéd nevelő intézetek felállításáról  szóló 
törvényt, melylyel a nemzet közvéleményének I 
egyik régi kívánsága és óhajtása legalább rész-
ben kielégítést nyert. 

A Bánfly  kormány vissza lépése után, 
midőn a kormány elnöki székbe Széli Kálmán 
ült, a pártok közötti viszonyok olyanok voltak, 
melyek aggodalommal töltötték el minden igaz 
hazafi  kebelét. 

Széli Kálmán hamisítatlan szabadelvűsé-
gének, politikai tudásának és bölcs mérsékle-
tének azonban sikerült a párt szenvedélyeket 
lecsilapitani, az elkeseredések okait eltávolí-
tani és a képviselőházat a békés munkálkodás 
terére vissza vezetni. 

A szerencsétlen és régi alkotmányunkat 
is veszedelemmel fenyegető  helyzetből a sza-
budelvüpárt megerősödve, mintegy ujjú születve 
került ki s igy lehetővé vált ujolag a békés 
munkálkodás s különösen lehetővé vált, hogy 
azt a programmot, melylyel a jelenlegi kor-
mány székét elfoglalta,  legalább részben meg-
valósítsák. 

Kzt bizonyítja a parlamenti igen fontos 
alkotásoknak jelentékeny Borozata, melyek köz-
állapotaink javítását és közgazdaságunk és 
vagyonosodásunk emelését czelozzák. 

A többiek között nagy horderejűnek tart-
juk a következőket: A kuriai bíráskodásnak 

választási ügyekben való behozatalát, továbbá 
az összeférhetlenségi  törvény szigorítását, me-
lyek egy felől  az olyan régen ohajtott tiszta 
választásokat biztosítják, más lelól pedig az 
országgyűlés erkölcsi színvonalát emelik. 

Nem kevésbbé fontosok  azon parlamenti 
munkálatok is, melyek a Darányi és Hegedűs 
miniszterek nevéhez fűződnek  s melyek az 
imminens szocziálisztikus veszedelmek elhárí-
tását, továbbá főldmivelési,  kereskedelmi és 
ipari mizériáink orvoslását és enyhítését cze-
lozzák. 

A közigazgatás áltatános reformja  ezen 
időszak alatt nem volt ugyan keresztül vihető 
azonban a közigazgatás javítására a kezdemé-
nyező lépések megtétettek s ezeknek jótékony 
hatása már a közel jövőben meg fog  látszani. 

Igen fontos  dolog az is. hogy az állam-
háztartásban a már évekkel ezelőtt helyre állí-
tott egyensúlyt sikerült továbbra is fentartani 
és azok a törekvések, melyekkel a magyar 
törvényhozást a reakeziós áramlatba igyekeztek 
bele sodorni, meghiúsultak és megtörtek a kor-
mányon ülő férfiaknak  és a képviselők nagy-
többségének igazán szabadelvű gondolkozásán. 

Daczára tehát annak, hogy az ígért, pro-
gramnak minden egyes része nem is vitetett 
keresztül, mindazon által nyugodtan és öröm-
mel tekinthetünk vissza a lefolyt  cziklushan 
az országgyűlés és abban a szabadelviipárt 
működésére. 

Azonban még koránt sincs elvégezve min-
den, vannak haladásunknak olyan hézagai, me-
lyek elótt lehetetlen szemet hunynunk, melye-
ket lehetetlen meg nem látnunk, különösen 
akkor, mikor nzokra a vezető férliak  terelik reá 
a figyelmet. 

A kereskedelmi miniszter mostanában 
egy nagyobb szabású kimutatást illetőleg na-
gyobb Bzabásu munkát adott ki az ország gyár-
iparáról. Ebben a munkában őszintén és min-
den habozás nélkül reá mutat azon hézagokra 
és hiányokra, melyek haladásunkban mutat-
koznak. Kitűnik ebből a munkából, hogy milyen 
sokféle  csatomán át foly  ki tőlünk a pénz a 
külföldre,  szaporítja az idegen vagyont, az 
ország pedig annyival szegényebb lesz. 

Csak néhány példát hozunk fól.  Magyar-
ország földmiveló  ország, a népesség nagyobb 
része földmiveléssel  foglalkozik,  ugy szólva a 
sarló, kasza és villa után él és még is a sar-
lót, kaszát, villát majdnem az utolsó darabig 
mind külföldről  hozzák be. Kitűnő állattenyésztő 
hírében áll a magyar, sokszor eldicsekszik jól 
megtermett, kitUnő fajtájú  állataival, ennek 
daczára azonban prágai sonkát s konzervált 
husnemüeket kétszer akkora mennyiségben szál-
lítanak be hazánkba, mint a mennyit mi adunk 
a külföldnek. 

Hazánk, mint gabona termőföld  kifejlett 
malomiparral rendelkezik, de már a legfonto-
sabb felszerelési  czikkek, melyek ezen iparhoz 
szükségesek, a legnagyobb részben ma is a 
külföldről  kerülnek hozzánk. Igen alkalmas 
tulaj kínálkoznék itt nálunk a ezukoripar szá-
mára, e tekintetben a mi országunknak kellene 
elóljárni és még is a mi termelesünk alig 
teszi tized részét annak, a mit Ausztria e téren 
produkál. Kzen hiányok és hézagok mellett 
sujnosan konstatálható az is. hogy a kis ipar 
mindenütt hanyatlik. 

Ezekből látjuk, hogy e téren még igen 
sok a tenni való és hogy tenni lehet, tenni 
tudunk, azt legjobban bizonyítják azon ipar 
ágak, melyek az utóbbi időben szokatlan mó-
don fellendültek.  Nyers vas termelésünk pél-
dául megnégyszereződött, szénbányászatunk 
óriási mértékben l'tjlődött. malmaink ország-
szerte megszaporodtak. 

Hivatolt munkájában Hegedűs miniszter 
nyíltan reá mutat a mulasztásokra. Kzek közé 
tartozik, hogy bukni hagyták a kisipart, nem 
karolták fel  az őstermeléssel kapcsolatos ipar-
ágakat és a mi fő  nem méltányolják a munkát 
ugy a miut az valóban megérdemli. 

Midőn a miniszter a hibákra reá mutat 
egyben megjelöli az utat is. melyen a boldo-
gulás fele  haladhatunk. 

Támogatni kell a kisipart s különösen az 
őstermeléssel kapcsolatos és tömeges fogyasz-
tásra számító iparágakat. Arra kell törekedni, 
hogy az országnak minél több munkás és ér-
telmes fia  keresse boldogulását az ipari pályáit 
ós itt értékesítse tudását a tehetségeit. Meg 
kell gátolni a földbirtoknak  végleges eladóso-
dását bogy az igy felszabaduló  tőkék, az ipa 
rosok törekvéseit istápolhassák és mindenek 
felett  meg kell becsülni és tiszteletben kell 
tartani a munkát, a mely nélkül nincs jódét, 
nincsen gazdagság. 

A Széli Kálmán vezérsége alatt álló sza-
badelvű kormány leplezetlenül mutatja fel  a 
mulasztásokat, de nyomban teljes őszinteséggel 
felsorolja  azon orvosszereket is, melyekkel a 
vérző sebeket gyógyítani lehet. Nem igér le-
hetetlenségeket, de a mit igér azt igyekszik 
becsületesen beváltani. 

A szabadelvű politika vezérelte a nem-
zetet a helyes útra, ez biztosítja a további 
haladást a boldogulás utján, épen azért e mel-
lett továbbra is ki kell tartani s különösen ki 
kell tartani nekünk székelyeknek, kiknek annyi 
régi sebünk és sérelmünk vár orvoslásra. 

= Mikor lesznek a választások ? A 
választások határideje csaknem nap-nap után 
foglalkoztatja  a sajtót, nem ritkán eléggé kocz-
káztatott kombinácziókkal. Ismételten is konsta-
táljuk, hogy a szeptember :t-án összeülő kép-

viselőháznak még sok fontos  teendője van s 
azóta mi sem történt, a mi a teendők soka-
ságát csökkentette volna. A miből önkéut kö-
vetkezik az is, hogy a választások határideje, 
minden kombináczió ellenére is, a késő őszre 
fog  esni, akkorra, amikorra a törvényhozás tul 
lesz mindazokon a munkálatokon, a melyeket 
halasztatlanul még ennek a cziklusuak kell 
elintéznie. 

-= AB országgyűlési képviselő vá-
lasztók névjegyéke. Vármegyénk központi 
választmánya az országgyűlési képviselőt válasz-
tók jövö 1901. évi névjegyzékének összeállítását 
közelebbi gyűlésében befejezte.  A névjegyzékbe 
való felvétel  iránt a kászon-alcsiki választó ke-
rületből 6 felszólamlás  történt, melyek közül 
ötnek hely adatott és egy elutasittatott, a karcz-
falvi  kerületből nem szólalt fel  senki, a gyergyó-
szentmiklósi kerületben pedig Szárhegyröl 
egyén, Remetéről egy és Ditróból szintén egy-
egyén 9zólalt fel,  melyek közül egynek bely-
adatott, a ditrói egy és a szárbegyi 38 felszólaló 
igényeikkel elntasittattak, mivel különösen utób-
biak jogosultságukat semmivel setn igazolták. 
E szerint lesz a jövő évi választók száma: 

a) a üzentmárloni kerületben 165H 
b) a szeredai kerületben 1688 
c) a karczfalvi  kerületben 2065 
d) a gyergyószentmiklési kerületben 2094 

összesen tehát 732». 
Apadt a választók száma a jelen évihez képest 
778-czal, vagyi* a szentmártoni kerületben 40, a 
azeredaiban 177, a karczfalviban  934ésagyó.-
szentmiklósiban 384-gyel. 

= Ladányi Miklós ur hozzánk intézett 
s múltkori számunkban közölt levelében tilta-
kozik a .Politikai vigécz* kifejezés  ellen, mert 
ő tengerész kapitány s nem azonos Línek La-
jossal. E szerint tehát Ladányi ur harmadik 
néppárti képviselője a csik-szentiuártoni kerü-
letnek. Ugy látszik, valóságos Csáki szalmá-
jának tekintik odakünn a Királyhágón kivül a 
csiki kerületeket, mert napról napra itt is, ott 
is bukkan fel  egy-egy uj népboldogító jelölt, 
tengerész kapitány itt, műegyetemi tanár ott. 
I'edig a mi szerény nézetünk szerint még az 
sem szolgáltat arra elegendő jogezimet, hogy 
valaki tengerész kapitány, vagy műegyetemi 
tanár volt. Szerezhetett Ladányi ur bármiféle 
nagy érdemeket a „kereskedelmi" tengerészet, 
Lázár Pál ur a műegyetemi oktatás terén, — 
a miről ugyan eddigelé sem ini nem tudunk 
semmit s azt hisszük senki sem Csíkban 
azért az még nem involválja magába, hogy 
reflektálhassanak  is egyik kerületünk mandá-
tumára. Előbb ismerjék meg a népet s csak 
mikor érdemeket szereztek rá és kimutatták Ili 
vatottságukat, akkor kérjék bizalmát, mert mi 
nem vagyunk arra jók, hagy bárki szárnypró-
bálgatásának is fundamentumául  szolgáljunk ! 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Utolsó felvonás. 

(Folytatása ás vége.) 
III. 

Minden fájdalomra  legjobb ír az idő. Az 
a lélek ránczait elsimítja s nem hagy mást 
hátra, mint legfeljebb  keserveB emléket 
Meghal valakid, kit szerettél? — azt hiszed 
megőrülsz. Az idö  megmutatja neked, hogy 
tévedtél, csak fájó  emlék marad hátra. Meg-
haragszol valakire, kimondod magadban, hogy 
soha sem béklllsz meg vele? s ime, egy-
pár hét múlva elhozza az idő a megengeszte-
lődést, egy pár hó multán pedig örömmel nyiţj-
tasz béke jobbot. Csalódtál a szerelemben? 
Kelfogadod  soha sem szeretni többé, gyűlölni 
fogod  a nőt? s lám, az idö kiragad abból 
a korból, elvisz messze, messze más vidékre, 
más társaságokba, ott egy-egy pillanatra fe-
ledteti a mult emlékeit a mitől legjobban fél-
tél, a mit akarattal akartál legyőzni, kopogtat 
sziveden, egy időre elzsibbad az agyvelő B te 
megint csak szeretsz szeretsz ép oly 
erősen, mint azelőtt, talán még jobban, 
hogy nagyobbal csalódj! 

Bandi is szerelmes lett újból. Asszonyt 
szeretett, ki tüzes, izzó pillantásokat vetett rája, 
a kit el-el nézve, pezsdülni érezte a vérét B 
feledve  a multat, jobb jövőt jósolt magának. 

Vannak azonban emberek, a kik — ugy 
mondják — szerencsétlen csillagzat alatt szü-
lettek 

Bandit is kinevették. Kinevették csúfo-
san, ugy hogy remegett bele teste, lelke. 

A szép asszonyt hízelgéssel töltötte el, 
hogy egy előkelő, fess  gavallérja van, de a 
szerelem emlegetésénél megcsendesült a ka-
czaja. A hiúságnál erősebb némelyiknél a be-
csületesség s habár az külső zománcz is csak. 
de fent  kell tartani, különösen olyan emberek-
kel szemben, a kik nagyon közlékenyek, a kik 
jónak, becsületesnek képzelik a világot s min-
denkivel szemben őszinték. 

IV. 
Csodálkozunk, ha álnok, kétszínű ember-

rel kerUlünk össze. Leszóljuk őt. Kritizáljuk, 
a nélkül, hogy mélyebben gondolkoznánk, u 
nélkül, hogy meggondolnék, hogy az álnokság-
nak a mi viselkedésűnk a rugója. Pedig hon-
nan tanuljuk a kétszínűséget ? — Csak magunk-
tól. Mást mutatunk és mást érezUnk. 

Az egyik nagyon szellemesnek, okosnak 
mutatja magát s ha mélyebben kutatunk, előt-
tünk áll a butaság, — de a melyet ügyesség-
gel leplezett. 

Nó bolonditó a másik. Miért ? Mert ót is 
bolondították! 

Asszony gyűlöld a harmadik. Tán azért, 
mert a nők kegyeikkel halmozták el? Kitün-
tették őt, szerelmesek bele ? Oh nem! Mert ők 
is gyűlölték, vagy ha ezt nem, akkor legalább 
is nem éreztek szimpátiát iránta. 

Az ilyeneknél más a külsőség, mint a 
lélek világa. Két élet van bennük. Az egyik 
a mely tesz s a melyet látunk, — a másik a 
mely gondosan el van zárva előlünk s a mely 
gondolkozik. 

Bandi is ilyen lett. Sokszor csalódott em-
ber megtanulta azt, hogy kétszínű legyen. Víg 
volt mindig, végtelenül víg az emberek elótt, 
de rideg, komor, ha magában volt. 

Milyen volt az élete? Volt-e csak egy 
olyan pillanata, a melyre azt mondhatta volna: 
boldog voltam. Hiszeu mindenütt ott volt a 
folt,  a melytől megborzadt. 

Sivár volt a mult, a mely egyik csaló-
dástól, a másik csalódásra vezette B a mely 
lelkét megölte. Kifásult  az már egészen. 

V. 
Kis fürdőbe  ment a Bandi nyaralni! 
Első estén egyik ismerőse megismertette 

egyik rokonával, egy szép leánynyal. 
Csodálkoztok tán azon, ha Bandi bele-

szeretett? Nem láttatok tüzet, a mely ha kial-
szik, még egy végsőt lobban, hogy aztán el-
tűnjön ? 

Ks ő azt hitte, viszont szerettetik. Hogy 
lelke végre megpihen, hogy akadt nó, a ki a 
sokszor zaklatott kedélyt felderíti. 

Ka ujra szépnek tetszett a világ, ujra 
érezte az élet leheletét. 

Ks csalódott Csalódott a legkeserve-
sebben, mert az a lány már titokban másnak 
mondott igent. 

Egy eBte együtt ültek a verándán. Hosszú 
csend után Bandi végre megtöri a csendet: 

— Lilike, esdve kérem, hallgasson meg! 
Ne szakítson félbe,  kérve kérem, egy sokat 
hányt-vetett élet akar magánál nyugalmat ke-
resni. Szeretni vágyik hosszan végtelenül 
Ha érez egy cseppet abból, a mit éu érzek 
maga iránt, vagy ha ezt nem is, de jó akar 
lenni hozzám, hallgassa meg szavam, szeretem 
forrón,  végtelenill, legyen a feleségem! 

A szép leány egy kisaé elgondolkozott 
— Bandi, higyje el, ha más körülmények 

közt ismerkedtünk volna meg, szeretném vi-
szont s érzem. hogy nagyon tudnám szeretni. 
de ne haragudjék én már nem vagyok 
szabad. 

Ks Baudi, a ki olyan lett mint a fal, 
csendesen kelt fel  helyéről, jó éjszakát kívánt 
a leánynak. 

Ment, maga sem tudta merre. Kergette 
az érzelem, a lélek háborgása nem hagyott 
neki nyugtot. 

Haza ment lakására. S elgondolta egész 
életét. TV csalódások egész sorozatát. Sivár 
lelkének minden mozzanatát — — 

Másnap a takarítónéja átlőtt szívvel ta-
lálta meg a szoba közepén. St.  J. 
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= A földadó  revíz ió ja . Lukács László 
pénzügyminiszter már régebben W i n Telte ax 
egyenes adók reformját  • ezzel kapcsolatban a 
földadó  revízióját is. Hogy ezt a munkálatot 
minél sikeresebben hajtsa végre, előzetes tájé-
kozást akar szerezni mindazokról a körülmények 
ről. melyek a jelenlegi adóztatásnál észlelhető 
aránytalanságokat okozták. Tájékozást akar 
szerezni ezen kivül mindama gazdasági, érté 
kesitési, közlekedési és egyéb közgazdasági vi-
szonyokról, melyek a kataszteri tiszta jövedelemre 
nézve befolyással  birnak. Ezért az előtanulmá-
nyok és megfelelő  adatok beszerzésére utasította 
a törvényhatóságokat, melyek a földadó  nyilván-
tartási biztosokat utasították s miniszter állal 
kívánt adatok egybegyűjtésére, a kik katasz-
teri helyszíni vizsgálatokat tartanak. Oly óriási 
anyagot halmoz Össze ez a munka, bogy bár 
hónapok óta tart az adatgyűjtés, még hosszabb 
időre van szükség, amigamunkálatot befejezhetik. 

-= Lelenozházak államosítása. A le-
lenczházak államosításának kérdése nem sokára 
a megoldás stádiumába jut. Széli Kálmán kor-
mányelnök az ez évi VIII. törvényezikk értel-
mében már meg is indította a tárgyalásokat az 
országos Eehérkereszt-Egyesület által vezetett 
és u társadalom által feutartott  vidéki lelenoz-
házak államosítása érdekében. A tárgyaliisokat 
UutTy l'ál országgyűlési képviselő, az állatni 
menedékhelyek kormánybiztosa vezeti. A leg-
először állomositott vidéki lelenezház a szegedi 
lesz. Rufly  kormánybiztos két napig tárgyalt a 
szegedi hatóság kiküldöttjeivel. A tárgyalás 
eredményre vezetett, ugy hogy az államosítás 
még ez évben meg fog  történni. Itüvidesen 
államosítani fogja  a kormány a többi vidéki 
lelenczházakat is. 

Képviselői beszámoló beszéd 
Gyergy ó-Szentmiklóson. 
Lázár Menyhért, a gyergyó-szentmiklósi 

választó kerület országgyűlési képviselője, folyó 
hó 14-én, délután mondta el (íyergyó-Szent-
Miklóson beszámoló beszédjét. 

Szép, sót diesóségteljes napja volt ez a 
gyergyói szabadelvű pártnak. A szeretett kép-
viselő magas szárnyalást) beszéde a a pártnak 
impozáns számban való megjelenése egyaránt 
lélekemelő volt. 

Délután 3 órára n kerület községei már 
lievonnltak Gyergyószentmiklósra. A megjelen-
tek nagy számából ítélve, minden községben 
feltünó  érdeklődés és lelkesedés uralkodott. 
A nagyobb községekből 50—00 szekér jött s 
mindegyiken 4—5 választó volt. A felvonulások 
a képviselő ur lakásáig tartottak s azután a 
polgári iskoiu udvarán gyülekeztek össze. 

A tágas udvar, az iskola folyóséi  mind 
tömve voltak hallgatókkal, férfiakkal  nókkel; 
kik a feltűnő  nagy sokaságnak változatos és 
impozáns képét mulatták. Szabadelvű választó 
is volt iinnyi, hogy ezzel választáskor is győzni 
lehetne. 

Az összegylllekezés után egy küldöttség 
kíséretében, lelkes éljenzések között diszina-
gyarban csakhamar megjelent a várva-várt kép-
viselő s elmondotta a tartalomban gondos, 
eszmékben gazdag s nyelvezetében pompás 
beszédét. 

Ebben teljes áttekintést nyújtott az or-
szággyülés 5 évi működéséről, ennek főbb 
mozzanatairól, vezéreszméiról. 

A pártharezok, az obstrukeziók sötét képe 
mellé állította a kibékülés, az áldásos munkál-
kodás, a törvény, jog és igazság ragyogó kor-
szakát. 

Kimerítően ecsetelte azon üdvös alkotá-
sokat, melyeket a kormány közművelődésünk 
és közgazdaságunk érdekében hozott, különösen 
kiemelve a kis gazdák és iparosok javára lé-
tesített törvényeket és intézkedéseket. 

Szólott a jelenlegi pártokról: a Kossuth. 
Ugrón és a néppártról, mégpedig nagy mér-
séklettel ; mert ó ugy akarja ezeket látni, hogy 
ne a gyűlölködések, hanem az elvek nemes 
harczát vívják. Legtovább időzött a néppártnál, 
melynek helytelen alapját, téves irányát s ránk 
nézve békebontó tendencziáját világította meg. 

Meg volt a beszédben a legvonzóbb szép-
ség : a szerénység is; mert a képviselő ur 
önmaga iránt nagyon szerény volt. Hisz ó is 
munkálkodott. Az ő képviselőházi beszédjéből 
ismerte meg az országgyűlés Gyergyó közgaz-
daság viszonyait igazi valójukban. De az ő 
befolyásának  köszönhető a csíkszeredai—top-
liezai ut :lilamivá tétele ; a ditrói polgári iskola 
államosítása is sokat köszönhet neki, egyesek 
ügyeiben készséggel nyújtott segédkezet; to-
vábbá sok jótéteményéről beszélhetnek a Bu-
dapesten levő székely fiuk,  kiket részint gyá-
rakban s iparosoknál tanonczokul elhelyezett, 
vagy pedig tanulmányaikban segített. 

De hát ó mindezekkel nem dicsekszik, 
ezeket nem hirdeti, mert tudja és érzi, hogy 
a gyergyóiak boldogságán ó örvend a legjobban 
s ezen öntudattal megelégszik, minek ezt vi-
lággá kürtölni ? Nemes szivének fénye  ragyogott 
minden szaván, mely még az ellenfélre  is csak 
meleg sugarakat bocsát, mert villám nincs abban. 

A kinek keble a székelyekért ugy tud 
dohogni, annak élete nem telhet el üresen és 
működése nem mulhatik el nyomtalanul. 

Pedig ez nz öt év reá nézve a képviselői 
állás kezdete volt; és » kezdet idejében az 

országgyűlés hullámai között alig lehet pozi-
czióra szert tenni. O a pozicziót már megsze-
rezte, jó indulata, törekvése és képessége na-
gyobb aránvokhan ezután mig jobban érvénye-
sülhet. 

Az igazságnak teszünk eleget, ha azt 
mondjuk, hogy :t képviselő ur beszéde nem a 
közönségesebb, hanem az emelkedettebb be-
szédek közé tartozik. Ide emelik komoly tar-
talma, nyelvezetének szépségei és szónoki len-
dülete. 

A szabadelvű párt itélő széke előtt hang-
zott el a beszéd, erre az ítélet további bizalom 
és ragaszkodás kifejezése  volt. 

A szívhez szóló és megnyerő beszámolóval 
nagy hatást ért el és sok lelkes éljenzést csalt 
a választók ajkaira. 

A beszéd végeztével a párt nenvében és 
megbízásából Vértes Lajos ditrói lakos fejezte  ki 
a hallgatóság meleg köszönetét a beszámolóért 
és a párt bizalmát a képviselő ur iránt. Egy-
szersmind előadta, hogy egy másik megbíza-
tása is van, melyet a ditrói szabadelvű párttól 
nyert, melynek tagjai köziil annak daczára, 
hogy a községben országos vásáros nap van. 
57 szekéren ííi'H választó jelent meg és sietett 
n szeretett képviselő ur beszámolójának meg-
hallgatására, bebizonyítandó, hogy a ditrói 
szabadelvű párt sem megfogyva,  sem megtörve, 
hanem megujult erővel megnagyobbodott szám-
ban és fokozott  lelkesedéssel sorakozik azon 
zászló alá, melyet a kerület bizalma a képviselő 
ur kezébe adott. A ditróiak tehát azt óhajtják, 
hogy e zászlót ne tegye le a kezéből, hanem 
lobogtassa ezt a jövőben is. A ditrói szabadelvű 
választók nevében kéri ennélfogva  a képviselő 
urat, hogy a jövő választásra is fogadja  el a 
jelöltséget. A maguk részéről is Ígérik, liogy 
a győzedelmet annak idején a legjobb erejük-
és tehetségükkel eló fogják  mozdítani. 

A felszólaló  szavainak a jelen voltak kitöró 
éljenzése adott nagy nyomatékot. 

Ditró után Szárhegy részérói I)r. Szini 
János. Remete részéről Szabó dános, Alfáin 
részérói Lörincz Vilmos, (iyergyószentniiklós 
részéről Simon Balázs, Várhegy - Salamás ré-
széről Balog J. körjegyző: a tölgyesi járás 
részéről Ferenczy István kérték fel  a jelöltség-
nek újból való elfogadására.  Szathmáry János-
nak. a ditrói szabadelvű párt elnökének indít-
ványára pedig az egybegyűlt választó közönség 
üdvözlő táviratot küldött Széli Kálmán minisz-
terelnök urnák, kifejezve  a párt tántoríthatatlan 
bizalmát és rendületlen ragaszkodását. 

A jelöléseket a képviselő ur meleg hangon 
megköszönvén, a jelöltséget elfogadta  s biz-
tosította a kerületet és a választó polgárokat, 
hogy Gyergyó közérdekeiért, valamint a magyar 
haza javáért mindenkor igaz szívvel és legjobb 
törekvéssel fog  küzdeni. 

Ezek után a választók lelkes hangulatban 
és legjobb remények között szétoszlottak. 

Szabadelvű. 

Csik-Menaság székelyei. 
Irtu Bartalia Ágost, kászon-alcsiki járási főszolgabíró. 

(Folytatás.) 
XV. Kivándorlás. 

Hogy mennyire uincs igazuk és mily kevéssé 
ismerik a helyzetet azok, kik nap nap után Baj 
tóban, gyűléseken, kongresszusokon, a székely 
kiváudorláB ijesztő réinéról beszélnek éa tele 
kiabálják az országot Kárpátoktól Adriáig : vili 
gosau bizonyítja Menaság község példája is. Az 
óriási mérvű eladósodás és tiiineges árverések 
daczára is a kivándorlás nem növekedett. Meua 
Ságnak 2257 lakosából távol van 225. Ám ezalatt 
a távollét alatt nein szabad mindjárt csak Ito 
mániára gondolni. Ezen 22b egyénnek nagyrészt-
a csobányosi uzi és veresvizi fiirész  telepeken 
dolgozik, másik része Brassóban s inas magyar 
országi városokon szolgál. Kivándorlásró. a szó 
vglódi értelmiheu itt szó sem lehet. 

A székely euiber jó, megy, fuvaroz,  vájárról 
vásárra jár, spekulál s abból, lio^y gazdálkodási 
rendszere századokon át nem változott: helytelen 
dolog volna arra következtetni, hogy ó inaga sem 
mozdult ki falujából.  A munkás áramlat Románia 
fölé  állandó. Amint itthon munkáját végezte: ki 
megyén 2—3 hónapra, fél  évre családostól, vagy 
felnőtt  fiait,  leányait, feleségét  küldi ki. Máikor 
ő maga megyen felnőtt  gyermekeivel s feleségét 
hagyja itthon. Hogy ai ily utou kiáramlók köziil 
sokan ott maradnak, vagy elzülve, vagy jóazeren-
csére akadva , mondanom is fölösleges,  de a nagy 
zöm a munkaidő kezdetén már itthon van. Es ez 
igy ismétlődik évről évre. Sajnos a veszteség igy 
is oly súlyos, hogy azt tétlenül nézni, nemzeti büu. 

Önkénytelenül merül fel  a kérdés: miért 
megy a székely Romániába, mikor a kereset ott 
sem több, miut Magyarországon ? Részint a vérévé, 
második természetévi vált megszokás viazi apái 
nyomdokán Romániába, részint az a megingat 
liatlan meggyőződés, hogy ott könnyebbou bol-
dogul a kevesebb munkával többet keres, miut 
Magyarországon. Mint iutelügens nép, a maga 
két eszével kifundálja,  kikutatja, hogy hol van 
a dolognak könnyebb vége s asl igyekszik meg-
fogúi.  A romániai viszonyok közt ai a székely 
is első munkás, aki itthon napszámba senkiitek 
sem kelett. Veleszületett ügyességének, lelemé-
nyességének a nálánál alantabb fokou  álló nép 
közölt tág tere van s köuuyebben boldogul, inint 
pl. a csiki vasút építésnél, hol as alföldi  kubi-
kussal kellett versenyeznie. 

De más oka is van a Romániába járásuak. 
A vagyouilag tönkrement székely vagyouával 

együtt veleszületett büsskességét, hogy ugy mond-
jam arisztokratikus gondolkodásit nem veszíti el. 
Stégyenli itthon napszámoskodni s bérese lenni 
aţinak, akivel ő egyenlő rangban s módban voll 
s talán komaságban áll, vugy akinek atyja talán 
az ő atyjánál mint cseléd ssolgált. Itthon tehát 
nein dolgozliatik, megyen Románlába vagy az ő 
Bzólás módja sierint a belfodre,  hői nem ismerik, 
nem szégyeukedik a bár milyen, sokszor legala-
asouyitó muukát is elvállal. 

Gondoljuuk vissza ezen nép egyéniségének 
türtéiielmi fejlődésére.  Mily találóan adja vissza 
a jelen a multat I Mily hü fotográfiában  tüntetik 
fel  c2en voaások azt. liogy ez a nép századokon 
át szabad, neines, fegyverrel  hadakoeó kiváltságos 
osztályt képezett s előkelő helyet foglalt  el a 
nemzedék sorában és a magyar nemzőt történetében. 

A csikgyitnes—brassói vasut vonal kiépítése 
ii viszás kelyzeten uem segitett, sót az Olt és 
Tatros völuyén levezető csatornát csinált a szé 
knlyaégnek Romániáim. Táplálja ezen áramlatot a 
Romániához való közellét és azon körülmény, 
miszerint hallja, látja, hogy a magyarországi 
munkái osztály mily szegény, látja, hogy az itteni 
gyárakhoz mily elrongyosodűtt, kiéhezett alakok 
jönnek munkába, kiknek .se istenük, se hazájuk, 
se családjuk a vándorolunk vidékről-vidékre. imul 
a darvak*. Miért menjen oda, ahonnan ezek az 
ágról szakadt emberek jönnek ? 

Az itteni elsiegényedésnek, eladósodásnak, 
s más közgazdasági bajoknak megengedem van 
befolyásuk  a Romániába való kivándorlásra — (inely 
inkább csak lassú szivárgásnak nevezhető és nein 
tömeges vándorlásnak) és munkás áramlásra, de 
sokkal nagyobb befolyással  van a Romániai köz 
gazdasági helyzet. Az utóbbi két évben a kifelé 
való törekvéB észrevehetően és örvendetesen ha 
nyatlott. Kevesebben mentek Romániába, mert az 
ottani rossz termés s más közgazdasági bajok 
miatt uem volt kereset, sót a több év óta odabenn 
tartózkodók közUI is sokan hazajöttek. l'Vtlmiöcii 
érezhető ez a kászoni öt község lakosságán az adó 
és más köztartozások fizetésénél  a sör és liusfo 
gyasztásuál. 

I8U8 ban a 2*200 lakossal biró Kásznnujfalu 
községbe Romániából 20,000 frt  érkezett postán. 
Már pedig a székely legalább munkabérének utolsó 
részletét nem teszi postára, hanem magával a 
tarisznyában hozza haza. Kászouujfalvi  Szabó Már-
tonfeleségével  0 évig volt Romániában s szolgálatá-
ból 3000 frtot  takarított uieg. Haza jött. Szép kő-
házat, gazdasági épületeket emelt. Bzép gyermekei 
vannak s jó, élhető gazda. 

Kz ugyau nein normális eset, s ugy hiszem, 
nem is gyakran történik meg. de számtalan más 
esetet tudok, hogy erőteljes férfinak  havi öO—100 
frank  fizetése,  koBztja s szállása van. Ezen járás 
hói Romániába legtöbben járnak a kászoniak, kik 
legtöbb pénzt is keresnek ott. (Folyt. köv.i 

A székely kongresszus. 
Ismeretes már az a mozgalom, melyet 

az Erdélyi Kárpát Egyesület indított abból a 
czélból. hogy a székelység elhanyagolt közgaz-
dasági hajait orvosolja és a székelység körében a 
székely kérdés megoldásának módozataira nézve 
a közvélemény egyöntetű alakulását elősegítse. 

Ismeretes továbbá az is, hogy az elól 
említett egyesület az említett bajok megbe-
szélése végett egy .Székely kongresszus' tar-
tását hozta javuslatba, melyen nz egész Szé-
kelyföld  érdekeit felölelő  részletes munka-
programul dolgoztatnék ki. 

Ezen kongresszus előkészítésére Kolozs-
várt az E. K. E. főtitkári  hivatalában elóérte-
kezlet fog  tartatni, melyre az érdekeltek közül 
többen meghivattak. Az előértekezlet a kon-
gresszusra beérkezett következő javaslatok fe-
letti vélemény nyilvánításra fog  szorítkozni. 

Székely körvasút, Szárhegyen kőfaragó, 
Gyergyó-Szentmiklóson erdészeti szakiskola lé-
tesítése, textil ipar támogatása, posztó gyárak 
szervezése, Csik-Szentdomokoson a rézbányák 
megnyitása, Székely földhitelintézet,  tanitó kép-
zőkben gazdasági oktatás intenzivebbé tétele, 
szövetkezetek alapítása, birtok viszonyok rende-
zése, háziipar fejlesztése  és terjesztése, gyógy-
fürdők  fejlesztése,  ásványvizek értékesítése, 
sok gyermekű székely családok támogatása, a 
székely kérdésnek részletekben, vidékenkint való 
megoldása, anyagi helyzet javítása, székelyipar 
fellendítése,  házaló kereskedés szabályozása, 
állat tenyésztés fejlesztése,  hitel rendezés, er-
dók arányosítása, erdei legelók kérdése, tago-
sítás, útadó, a székely jelzálog kölcsönök kon-
vertálása, a bányászat fejlesztése,  ujabb mező-
gazdasági ágak meghonosítása, talajjavítás, 
tagosítás gyorsabb keresztül vitele, fafogyosz-
tási iparágak létesítése, belterjesehb gazdál-
kodás és a műtrágya használatának bevezetése, 
minta gazdaságok szervezése, ujabb takarmány 
lélek termelése, selyem tenyésztés, az okszerű 
istálózás bevezetése, erdei és viczinális utak 
ügye, erdőkezelés, regálé megváltás, turistaság 
és idegen forgalom,  az elhanyagolt iskolák fej-
lesztése,. ipariskolák felállítása,  közmagtárak 
létesítése, baromli értékesítés, munkáshitel, 
munkás védelem és biztosítás, székely termé-
nyek és állatok kedvezményes szállítása, ka-
tona szolgálati idő leszállítás, pálinka főzés, 
gyümölcs konzervgyár létesítése, kosárkötó 
tanfolyam,  sertés vásárok, ezukorgyár, községi 
vagyonból adómentes takarékpénztárak felállí-
tása, erdőtörvény módosítása, dohányültetéa stb. 
Ha ezeknek a kérdéseknek legalább fele  egész-
ben, a másik fele  legalább részben megoldatik 
és dűlőre vezet: akkor boldog leBz a székely is. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Egyházi e lő lép te tések . Gróf  Majláth 

Gusztáv erdélyi püspök kegyessége folytán  dr. 
Fejér Geró gyulafehérvári  fógimn.  pap-tanár 
az ottani finöveló  intézet régenssévé; l'ál Antal 
eddigi régens pedig emiitett fógimn.  igazgató-
jává neveztetett ki, illetve választatott meg. 

Zomora Dániel gy.-alfalvi  plébánost az 
erdélyi püspök székes-egyházi kanonoknak ne-
vezte ki. Fogadják őszinte gratulácziónkat. 

— Tanfelügyelő  helyettesítés. Szabó 
(iéza kir. tanfelügyelő  hosszasabb szabadság 
időt nyervén, a vallás- és közoktatá.siminiszter 
távolléte idejére a hivatal vezetésével s a köz-
igazgatási bizottságban való helyettesítésével 
Nagy Imre gazdasági iskolai igazgatót bízta meg. 

— A szentgyakorlatok befejezése. 
A folyó  hó !l-én megkezdett püspöki szentgya-
korlatok második turnusa is, mely utóbbira a 
lelkészkedö papság volt behiva, pénteken reg-
gel a gyónást követő megáldozás után véget 
ért s gróf  Majláth püspök ur kisérve számos 
pap által a reggeli vonattal elutazott. Ezzel 
Csik-Somlyó is másfél  hónapra ap zajtalan fa-
lusi élet kerékvágásába zökkent vissza, a mi-
kor az iskolák megnyíltával ismét nemcsak a 
múzsák hajléka, hanem az utcza is zajosabbá 
élénkebbé válik. 

— Eljegyzés. Dr. Lamberger Manó bé-
kési orvos f.  hó 10-án eljegyezte Stein lrénkét. 
Stein Izrael fiirészgyáros  kedves leányát. 

— Gyássrovat. Bogii Hóhért okleveles taiiiió, 
llunyiidvármegvr közigazgatási tisztviselője, néhai 
Boga Bálint gnzd. Iclsőoépiskolui igazgató liupáritl-
Itoi türelemmel viselt hosszas szenvedés és a hal-
doklók szentségének áhítatos felvétele  után folyó  hó 
12-én délután .) órakor (iyergyó-Alfftlubnn  23 éves 
koráli.'iii elhalálozott. Hiiít tetemeit folyó  lió 14-én 
délután ."» órakor helyezték örök nyugalomra n gy.-
ttlftilvi  köztemetőben igen nagv részvét melleit. 

•lakali (íyörgy i-sikszereilai lakós életének 
öíl-ik, há/.assúgánuk 3Íi-ik év-éhen a haldoklók szelil-
ségének áhítatos felvétele  és hosszus szenvedés iil.ui 
folyó  hó 18-án éjjeli 1 órakor megszűnt élni A mun-
kás és szorgalmas iparos földi  részeil folyó  hő 2ll-áu 
délelőtt !l órakor helyezték el n csíkszeredai teme-
tőben, iparos társai, rokouiii és ismerőseinek nagy 
részvéle mellen. 

— Templomi ünnepély. Szép és ma-
gasztos ünnepély folyt  le folyó  hó Jl-én a 
csik-szentiniklósi templomban, a hol dr. Fejér 
Geró a legközelebbi pap választásnál elsó 
helyre megválasztott gyulafehérvári  hittanár, 
mint egy viszonozni és megköszönni akarván 
azon impozáns módon megnyilatkozott bizalmat, 
melyet iránta iv két község választói tanúsí-
tottak, a fentirt  napon a közel vidék'-ól nagy-
számban összegyűlt közönség jelenlétében ün-
nepélyes szent-misét s azt megelőzőleg magas 
röpü, eszmékben gazdag egyliá--.! szónoklatot 
tartott a lellípásztorkodásról s a lelkészeknek 
a választások alkalmával való köteles viselke-
déséről. A gyönyörű beszéd könnyekig meg-
hatolta a jelenvolt híveket, kik roppantul saj-
nálják, hogy az általuk rajongásig szeretett 
hittanárt — a mint az már lapunk mult szá-
mában emlitve volt — nem kaphatják meg 
lelkészüknek. Most már csak ari'iyi kívánságuk 
van, hogy a püspök ur olyan lelkészt állítson 
a csik-szeutmiklósi egyház élére, kinek sze-
mélye iránt a váhisztó községek lakosainak 
nagyobb része bizalommal viseltetik. 

— Egyetemi estély. A csikmegyei szü-
letésű egyetemi ha'lgatók — a mint már az 
lapunkban em'itve is volt — folyó  évi augusz-
tus hó 3-án Mikó B^'nt fóispá'i,  Becze Antul 
alispán. Éltes Zsigmond k :-. táblai biró, Lázár 
Menyhért. Dr. Gyöm. Gyula OI.-ÍZ. gy. kép\ise-
lók. Dr. Fejér Anti»1, Nagy Sá'idor ügyvédek, 
Dr. Bocskor Béla megyei tiszii ügyész és l'ál 
Gábor fógimn.  igazgató véd'töksége alatt a 
csik-taploL'zai tüzkároaultak javára, varosunkban 
a Csillag vendéglő nagy termében Csikui György 
kolozsváii zenekarának közreműködése mellett 
estélyt rendeznek. A rendező bizottság a csik-
megyei születésű egyetemi hallgatókból van 
összeállítva, élén miut elnök Miklósi Viktor, 
mint alelnök Sándor Gábor és Élthes Zoltán 
állanak. Ezek mindent megtesznek arra nézve, 
hogy a mostani egyetemi eBtély az eddigiek-
nek méltó társa legyen. Belépő dij az estélyre 
szemelvtől l> korona, családtól 6 korona, kez-
dete este 8 órakor. Felülfizetéseket  köszönettel 
fogad  és nyilvánosan nyugtatványoz a rende-
zőség. Már előre is felhívjuk  közönségünk figyel-
mét az élvezetesnek ígérkező eatélyre. 

— Gyümölcs értékesítési tanfolyam. 
A földmivelési  miniszter a budapesti kertészeti 
tanintézetnél ez évi augusztus hó 20—81-ig 0 
napi gyüinölcsértékesitési tfolyamot  rendeztet. 
Czélja ezen tanfolyamnak,  hogy az ügy iránt 
érdeklődő gazdákkal és gyümölcs termelőkkel 
a gyümölcs értékesítési és feldolgozási  módok 
gyakorlatilag megismertessenek. A tanfolyam 
tananyagát a friss  gyümölcsnek szedésén, el-
tartási és különböző csomagolási módoknak 
bemutatásán kivül a gyümölcs-pálinka és gyü-
mölcs borok készítése, továbbá az aszalási el-
járások, valamint a gyümölcsíz és a gyümölcs 
kocsonyák készítési módjának gyakorlati utou 
való bemutatása fogja  képezni. A tanfolyamon 
férfiak  és nők egyaránt résztvehetnek, s a kik » 
hallgatók közzé felvétetni  kívánnak, jelentkez-
zenek egyszerU levélben augusztus 10-ig a neve-
zett tanintézet igazgatóságánál (Budapest 1. ker. 
Gellérthegy). Az igazgatóság a jelentkezőket, 
kérésük eredményéről közvetlenül értesíteni 
fogja.  A tanfolyam  ingyenes és a részvétel 
az illető hallgató saját költségén történik. 
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— Várható termés eredmények Tár-
megyénkben . A Fúldmivelési értesítőből vesszük 
a köveikeid adatokat, melyek ha valóságban is 
beválnának biionyára vigasztalására szolgálnának 
gazdaközönségflnknek.  Ime az adatok*: Várme 
gyénkben butával be van vetve 6 330 k. hold, 
remélhető termés holdanként 5 2 métermázsa, 
összesen 32.016 mm. 2112 mm.-val több minta 
mult évben. Rozezsal be vao vetvs 26674 kataszt. 
rális hold, várható termés holdanként 5.2 mm., 
összesen 133505 mm., 654» mm.-val több inint a 
mult évben. Árpával be vau vetve 8721 k. hold, 
várható termés holdanként 5 5 mm., öss>:esen 
471)66 min.. 6956 mm.-val több mint • mull évben. 
Zabbal be van vetve ISI85 k. hold, várható ter-
més holdanként 5.60 mm., összesen 101807 mm., 
19975 mm.-val több miut a mult évben. Igy áll 
ez papirun folyó  évi julius hú 10-ről dálálva. Sokat 
mondó számok. Vajha a valóságban is igy lenne. 

- Állategészségügyi kimutatás vár-
megyénkben . A ragadós állati betegségek állá-
sáról folyó  év julius hé 17-ről a következd tu-
dósítást adjuk: Veszteség: a felcsiki  járásban 
fertőzve  van Csik-Madéfalváu  I udvar. Kiilikór 
a gyergyó szentmiklósi járásban. Oyerayó-Ueinetén 
fertőzve  I udvar. Bivaly vész, a kászon alcsiki 
járásban Csík-Tusnádon fertőzve  I udvar. Sertés-
vész, a kászon alcsiki járásban fertőzve  Csik-
Bánkfalván  1). Csatószegeu 8, Csekefalván  1, Me 
naságon 18, Csik-Szentgyörgyön 1. Szentmártonon 
4, is Tusnádon 1 udvar. 

— Zene-estelyek. Balog .Inncsi kolnzs 
vári zenekar vezető zenekara folyó  hó 20-án 
az Oltbon kávéházban, 21-én a Zsögödi lilrdőn, 
22-én ismét nz Otthon kávéházban adotl zene-
estélyeket. A régibb és ujabb kelet fi  szép magyar 
nótákkal sok szép lorintocskát kihegededü't a 
publikum zsebéből, melyeknek egyébiránt itlbnn 
más helye is lett volna. 

— Felhőszakadás . A közelebbi idő alatt 
leszakadó nagy esőzéseknek szomorú és káros 
hálását az egész vármegyében szomorúm tapasz-
taltuk. Most Oyergyóból ért sitenek olyan felhő-
szakadásról, a milyennek liirét csak ritkán hall-
juk. Tudósításunk igy szól: Folyó hó 19-én (lél> 
13—9 éra között nagy vihar lört ki, melynek 
következtében a CVinód «'s a Nngypatak meg-
áradtak és az összes utczákal elborították. Az 
ntba eső hidakat, épületeket össze rontották és 
magukkal ragadták, a házakat iszappal meg 
töltötték, sót egy házban egy kis leánykát és 
egy asszonyt az árviz megfojtott.  Az árviz mint-
egy 22 épületet pnaztitott el, ezenkívül az utak, 
bidak, kertek és füvekben  a kár kiszámíthatatlan. 

— As iparos iţjosâgi olvasó és ön-
képzőkör közgyűlésé. A csíkszeredai iparos 
ifjúsági  Önképzőkör 1901. évi jnlins bó 28-án 
(vasárnap) délután 2 órakor a kör helyiségében 
tartja meg rendes közgyűlését a következő tárgy-
sorozattal: 1. Választmányi és pénztárnoki jelen-
tés a félévi  működésről. 2. Számadás vizsgáló bi-
zottság jelentése. 3. Tisztviselők és választmányi 
tagok megválasztása. 4. A választmányból feleb-
bezett ügyek elintézése. 5. Az alapszabályok ke-
retén belül eső indítványok tárgyalása. A közgyű-
lésre a kör tagjai és az érdeklődők ez uton is 
meghívatnak. Csíkszereda, 1901. julin* hó 20-án. 
Jakab Józs.f,  elnök. Opris Demeter jegyző. 

Iparkamarai gyűlés. A niurosvás/irbelyi kr-
reskedidini és iparkamaru líN't- évi julius bú 2ti-úu 
Ipéntckeu) délután H ómkor sujât helyiségében tel-
ji-s Illést tart, melynek egyik tárgyú les/., bereske-
•b-lnii miniszter ur leirata, vulnniint Csikvármegye 
alispánjának átirata uz Kogel-féle  fonógépekkel  vnlú 
kiserletezés Qgyébeo. 

A m. kir. államvasutak igaz-
gatóságának szives flgyelmebe! 
Az Olt mentén fekvő  székely fürdőket, 
nevezetesen a csiktusnádit, a málnásit 
a közel lakó közönség vasárnapokon és 
ünnepnapokon akkora tömegekben szok-
ta felkeresni,  liogy a szokás szerint ren-
delkezésre álló vasúti kocsik annak be-
fogadására  nem képesek. E miatt a vo-
natról igen aokan elmaradnak, a kik 
pedig még is elutaznak, azok mint a lá-
dába pakolt heringek összezsúfolva,  tel-
jesen kényelmetlenül teszik meg az utat 
a kiszemelt fürdőhelyig  és onnan vissza 
lakóhelyükig, mert ilyen alkalommal nem 
csuk a fülkék  telnek meg, hanem a fo-
lyósokon is ember ember hátán van. 
Azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk 
a tisztelt igazgatósághoz, hogy a közér-
dek szempontjából szíveskedjék legalább 
vasár- és ünnepnapokon a Sepsi-Szent-
györgytöl Csíkszeredáig és vissza köz-
lekedö vonatokhoz még legalább egy 
második osztályú kocsit csatoltatni. Ez a 
mélyen tisztelt igazgatóságnak ugyszólva 
semmibe sem kerül, a közönségnek azon-
ban igen elkötelezd szolgálatot tesz vele. 

— Favásár. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara tndatja, bogy a székely-
udvarbelyi m. kir. áll. kő és agyagipar szak-
iskola 850—400 kObvéter tűzifa  szükségletét 
f.  évi aagnsztun 1-én nevezett iskola igazgató-
ságához beadandó ajánlatok alapján biztosítja. 

— Kokas szükséglet. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi éa iparkamara tndatja, bngy a 
ra. és kir. élelmezési laktár parancsnoksága 360 
métermázsa koksz szükségletét 1901. jahas 25-éig 
beadandó ajánlatok alapján biztosítja. 

— Távbeszélő behozatala Udvar-
helymegyében. Ma már ugyszólva az összes 
vármegyék jó nagyrésze a közigazgatási ügy 
vitel s az ipari és kereskedelmi érintkezésre nagy 
fontossággal  biró távbeszélőket létesítette s ez 
által a vidékek távolabbi részeivel való gyors 
érintkezést megteremtette. A szomszéd Udvar-
helymegye a mult évben kezdette meg a táv-
beszélők felállítását  s ma már a szolgabirőságok 
az alispáni hivatallal egybe vannak kapcsolva. A 
további czélja az érintkezést ily uton nem csak 
a már méglévő erdélyi (ontosabb huzalakkal. 
hanem Csík megyével is biztosítani. Hogy ezt a 
czélját megvalósíthassa megkereste vármegyénk 
közönséget is az összeköttetésnek a megye h«-
tárától Csíkszeredáig való létesítésére annyival 
inkább, mert a maga részéi-öl jelen hóban a 
homordi lürdőig bevégzi n munkát s a legköze-
lebbi jövőben Olábfnluig  továbbá vezetteti. Mint-
hogy vármegyénk közönsége előtt is jelenleg 
szőnyegen forog  a távbeszélő huzaluk beállítása, 
remélni lehet, hogy ezen igen lontos érintkezései 
eszközt vármegyéuk sem fogja  sokáig nélkülözni. 

— Ismét a pocsolya. A meleg idő 
— hála a Mindenhatónak — ugy látszik mái-
bekövetkezett, de azért a bűzös pocsolyák az 
utak mentén meg mindenütt ott díszelegnek. 
Alig két napja történt, hogy egy idegen turis-
tával jöttem be a borvíz utczán s jól megje-
gyeztem, hogy tnilyen furcsán  fintorgatja  az 
orrát az utcza mentén lépten nyomon feltűnő 
pocsolyák láttára. Véletlenségből a délutáni 
vonathoz ugyancsak azon úrral mentem ki, 
most már azonban a temető utczán. Az én embe-
rem a temetővel szembe lévő békanyálas, bűzös 
és terjedelmes hékalakra mutatva egészen vá-
ratlanul magyarul szólalt meg a következőkép: 
„l'gy-e niek fan  itt a prodeszta egy.iigyes em-
ber és ugy-e .. a . . a wie liájszt csak . . a 
városi tanácsban is mek fannak  ügyes embe-
rek V Nagyot néztem a bácsira és csak annyit 
mondtam : .Ves Myjlord". 

Elgázolás. Vasárnap este a Brassó felöl 
jövő vonat Csik-Zsügödön alul a S5I. és S.YJ. 
számú szelvények között egy őrizetlenül kohorló 
lovat elgázolt s két hátulsó lábát teljesen le-
vágta. A szerencsétlettül járt állat negyedma-
gával koezogott a vonat előtt, három társa 
ép bőrrel megmenekült, ó azonban a gözmasina 
áldozata lett. A szegény pára ajkain valószí-
nűleg ez volt az elröppenő utolsó sóhaj „Oh 
vajha kigondolta volna, hogy a vasúti vonalon 
lelem kora halálomat". Kgyébiránt a jeles gaz-
dának is lesz oka a sohajtozásra, mert nem 
csak lovát vallotta kárrá, hanem a mellett min-
den bizonynyal meg is fogják  büntetni. Tanú-
ság : semmiféle  állatot nem szabad, különösen 
a vonat mentén őrizet nélkül legeltetni. 

— Villám csapás. A mult szerdán Bor-
zsován, Szentmiklós, Szépviz községek határain 
borzasztó felhőszakadás  ilult. mely hegyet, völ-
gyet, mezőt viztengerrel árasztott el. Közben 
egy hatalmas villám csapott le a felhőkből, 
mely Szépviz község gyönyörű uj templomának 
a tornyát találta épen akkor, midőn a harangozó 
nejével együtt a vészszel fenyegető  eső vihar 
ellen harangozott. A villám a toronyban gyu-
lást okozott és egyúttal a harangozó nejét is 
földre  sújtotta, a kit eszméletlen állapotban 
vittek haza, azonban később magához tért. A 
mellette állott férjnek  az ijedtséget', kiviil egyéb 
baja nem történt, a toronybeli gyúlási pedig 
a nélkül, hogy jelentékeny kárt okozott volna 
— eloltották 

Tisztesegtelen fürdőzés.  Az Olt 
hidjánál. a csíkszeredai fiirdó  közvetlen köze-
lében a fürdőre  járó közönség legnagyobb 
mérvű botrány koztatására a délelőtti, valamint 
adélutáni órák alatt egész sereg kisebb-nagyobb 
fiu  s még felnőtt  ember is fürdőzik  teljesen 
Ádám kosztümben sót e mellett ugyancsak 
ilyen kosztümben a parton fel  és alá szalad-
gálnák is. Kelkérjük az illetékes hatóságot, 
melynek felügyelete  alá tartozik e terület, hogy 
a fürdőzést  e helyen egyátalán tiltsa el, vagy 
ha ez nem volna lehetséges, akkor kényszerítse 
rá az Olt vizében üdülni óhajtókat, hogy leg-
alább fürdő  ruhában fürödjenek. 

— Hiva ta los ó rak a s ipar tes tü le tné l . 
Az ipartestület elöljárósága e helyről is értesiti 
az érdekelteket, hogy jövőre nézve a hivatalos 
órák a testület helyiségében (Vár ntcza 287 
sz. Emelet II. ajtó) minden hétfőn  délntán 6 
órától 7-ig fognak  tartatni, mely időben szegöd-
tetések, szabadítások B minden egyéb az ipar-
tesület körébe tartozó ügyek intéztetni fognak. 
Egyben felhívja  az elöljáróság az ipartestületi 
tagokat, hogy a kötelezvényeiket kicserélni 
és egyéb kötelezettségeiket teljesíteni szíves-
kedjenek. 

— A romániai termés eredmények 
a befejezés  alatt álló aratás után a legsilá-
nyabbnak mondhatók. A hónapok óta tartott 
esőzések ott is, mint nálunk tönkre tették a 
vetéseket és megmérhetlen károkat okoztak. 
A bor termés ÍB nagyon silánynak ígérkezik. 

Egy hölgy emlékiratai czimmel ritka érdekes 
könyv került u könyvplaczra. Bcck Vilma bárónő, ki 
az 1848 — 4!l-iki szabadságliarczban mint titkos kém 
jelentékeny szerepet játszott s mint Kossuth Lajos 
és Görgei Artliur megbizottju, u legfonl  osabb külde-
téseket végezte, kiadta huzáuk c legdtcsőbb és egy-
úttal legszomornbb korszakára vonutkozó emlékira-
tait. Bátran állíthatjuk, liogy rég látott napvilágot e 
mtlliöz fogható  érdekes könyv. Az olvasó uem bir 
megválni az érdekesnél érdekesebb részletüktől, me-
lyek a nagyidők legintimebb részleteit tárgyalják, 
fíok  olyan dolgot tudunk mog e könyvből, melyet 
eddig elferdítve  olvastunk a valóságunk meg nein 

felen'»  leírásokban. Minden hu/nti iguz gvönyürUséggel 
ingja olvasni e mUvet, mely Fercnezí B. miskolczi 
könyvkiudónál rendelhető meg. — Áru 9 koronn. 

Ifj.  Frohásaka N. Ignáoi budapesti cs. és kir. 
szubadahnazott fogász  a szabadalmazott szájpadlás 
nélküli fogsorok  relt'alálúju Tusn&dfUrdőt  látogatta 
meg és több oldalú kérelem folytán  tt n. é. közönség 
rendelkezésére áll. 

Háromsaékyármegye nemes családjai. Klső 
pillanatra önkéntelenül az jut eszébe igen sok olva-
MMiak. liogy inost a mikor kiilön osztülvt, vagv ki-
vúlságos rendet nem képeznek u nemesek ; mire "szol-
gál egy olyan munka, melyben csak azok szerepel-
nek, u kik ugvnevezett ősökkel bírnak'r .Megadja rá 
a telelei el ii/.on sajnálatos körülmény, liogy a szó-1 
kelvekuek rendszeres története megírva nincs s ez a 
munka sok tekintetben épen arru van liivutva. hogv 
becses kútfő  legyen a prugmutikns történőt részért*. 
A Háromszék vármegye nemes csulAdjui- körül-belül 
3T> 40 nagy ívre terjedő diszmankán már régóta dol-
gozik Pálmai József  szerkesztő, ki csak nein régen 
irta meg uz Tdvarhelv nemes esuládjuit. A most sajtó 
Hlitlt lévő ..Háromszékvármegye nemes családjai'' T>00 
háromszéki nemes fumilliának  czimeret, poutos, meg-
bízható leszármazási táblázatát fogja  betűrendben 
közölni. Az ily irányú, sablonos munkáktól téliesen 
eltér a r Háromszék várni, nemes családjai", mert az 
egyes családoknál magyarázattal, történelmi fejtege-
tésekkel és rövid életrajzzal szolgál az iró. s igv, mint 
olvasmány is élvezetes, ismeretterjesztő. Az élőszót 
lintolykai l'ótsa .József  v. I». t. t.. cs. és kir. kamarás, 
Háromszék vármegye érdemes főispánja  irta. A szép 
előszó feleti  egy jiompás csulajclenet látható, melyet 
<iyárfás  Jenő kiváló székely feitŐmiivész,  nagv zse-
nialitással rajzolt meg. Már a remek csoportozat fel-
kelti az érdeklődő ügyeimét, s a 2-ik lapon Gyárfás 
Győző kir. főmérnök  jól sikerült székelyei sastollus 
/Üveggel, széles fringiúviiJ,  fennen  lobogUló Imdijel-
vényekkel fogadják  az olvasőt. A jellegzetes székely 
slilu tulipános körzettel kedves összhangban sorako-
zik a daliás ősök csapata. A k:váló ügyes kiviteli! 
czimerrujziik. a hozzánk beérkezett előjegyzési felhí-
vás szokatlanul cs:nos, meglepő, szép kiállítású a fej-
lődőit nyomdai miiipu-ról tesznek élénk tanúbizony-
ságot. A mii elől. eté: i áru fűzve  lil korona, díszes 
kötésben aruuyvs' 20 korona. Megrendelhető a 

.lókwi nyomda ré v é - i v l M i á l Sepsiszentgyör-
gyön (I láron1-"'é';v ' m ..ve), 

A Zenélő Magyarorsság zongora és zenemű 
folyóirat  III ost megjelent 14-ik füzete  u következő 
szép zenemű újdonságokat tartalmazza : Orbán Árpád 
.Leszáll az éj reszketnek a csillagok- inagvar dalt. 
(íaál Kerencz rSzerb népdal egy velcgét-4. Mcndelsohu 
Bódog ...V vándonniularak búcsúja*4 duettet. Beriot 
t.'li. „Souvenicr de mozurl" hegedűre zongora kísé-
rettel. Ily gazdug tartalommal jelenik meg a zenélő 
magynroiszág minden füzete,  miért uz minden zon-
gorázó és hegedűsnek, ki u legjobb magyar du1, mű-
dal. kupié, szalon, tánc/.zenét s hegedű újdonságokat 
kedveli különösen ügyeimébe ajánlhatók HM nuk, ha-
vonkint megjelenő 10 -10 oldalt lartulmuzó füzetei. 
Kgy negyeaévben 6 füzet  60 oldal tartalommal 3 kor. 
előlizelcsért kuphaló s előfizetések  a mosl folyó  ne-
gyedre s égyéb hangjegyekre szóló i n eg re ml elesek a 
/cnólő .Magyarország (Ivlökner Kde) zenemükiudohi-
valula Builapest \ I. ("sengeri utczu tí2. sz., augusz-
tus ttől VIII. .lózsefköiut  2-1. sz. intézendök u hon-
nan mutatvány füzetet  60 lillér beküldése ellenében 
megismerésre bérmentve küldenek. 

* Y I £. T T É R.*i 
A csikdánfalvi  erdő eladása. 
lteniélhetüleg fordulat  áll be a dánfalti 

enló ügyében, mert mint halljuk, a földmivc-
lési minis..ter S00 holdnyi rendkívüli kihasz-
nálást engedélyezett a kü.;b: .okosságnak. 

Megcselekedték ugyan a <lá"falvia';  r. a 
könnyelműséget, ho<,y midőn r.z erdóhivatal 
erről őket éi hitette, egész határozoltsájg 1 

kijelentcuék. hogy nel iek nem ke'l a 8( ) hold. 
vir,_.- eny iM.v ,ze a miniszter az egész 2( ) 
holdnyi cr<'őren' !>'\ i'i kihasziü'lását, vagy ped'g 
h..' 1 i.A a me Indult liton tovább, vaţ,y is 
p: i.i 1 koro í.'.ut t még is oda ndji 'c erdőt 
(rocilelél' i . 

y ne ket persze a jeles ezég ügy védje 
I>r W<'i I i.'.cx  adja be a közbirtokosságnak 
tan. cskéjtpen. a<zal, hogy ha a MK1 holdat 
e''oi,..iljá!.-, azéit nem kapnak annyit, mennyire 
az adósságok törlesztésére egyéb czélokra 
szüksége van, s ebben kitűnő támogatásban 
részesi'l a fömatadorok  által, mert ha a 800 
hold árverésen adatik cl, akkor már említett 
(MJ.Li'.KJ korona sáptól elpottyannak, s hiába 
esett volna az ediligi ügyeskedés; már pedig 
ördög \igye a közbirtokosság érdekeit a fó 
a saját külön érdekük, vagyis a zsebük, inert 
hát (JÜOOO korona nem mindennap kerül horogra, 
s ha most az alkalmut ki ne használják, ugy 
ez a generáczió nem igen fog  Jiaso.ilo/j-óban" 
részesülhetni. 

I'etlig hát nem ártana a dolog fölött  egy 
kicsit cltnelkedtii, már t. i. sápmentesen el-
mélkedni, inert több mint valószínű, hogy az 
engedélyezett 800 hold árverésen legalább 
80000 frt  vagyis IGOIXH) koronáért elkelne, s 
igy megkapná a közbirtokosság csupán a 800 
holdért azt az összeget, melyért az egész 2000 

*) Az e rovatbun k&zlöltckért az aláíró felelős. 
Szerk. 

holdnyi erdőt Groedeléknek eladták s meg-
maradna még 1200 h. erdeje, mely megér 120000 
forintot  vagyis 240000 koronát. 

Ne ugrassa be magát a közbirtokosság 
az ó jó tanácsadói által ily együgyű módon, 
hiszen az előbb számszerint kimutatott előnye 
oly világos, és oly nagy, hogy ha öngyilkos-
ságot nem akar magán elkövetni, az esetben 
föltétlenül  el kell fogadja  az engedélyezett 
800 holdat melyért mint előbb is mondám, 
megkapja ugyanazon összeget, melyet Groede-
lék az egész erdőségért ígértek. 

Ne ügyeljen arra a közbirtokosság, hogy 
igen nagy része — elég meggondolatlanul — 
már átíratta illetményeit ifj.  Csáky József  és 
Zsigmond Antalra, mert hiszen köztudomásu 
dolog az, hogy az egéBZ átiratási história, csak 
a fömatadorok  és Groedelék által a saját elő-
nyükre és hasznukra kieszelt manipuláczió, s 
csak azért történt, hogy igy valamiképpen a 
törvény kijátszásával az erdőséget elpocsékolni 
s illetve a közbirtokosság megkárosításával sa-
ját maguk részére nagy hasznot csinálhassanak. 

Ébredjen fel  már egyszer deliriumából a 
közbirtokosság s ébredjen tudatára annak, hogy 
lelketlen kufárai  nem az ó és utódai érdekében 
ténykednek, hanem ellenkezőleg a maguk kü-
lön hasznáért, képesek nem csak az erdőséget, 
hanem a közbirtokosság mennybeli jussát is 
jó sápért eladni. Agricola. 

HIVATALOS RÉSZ. 
A m. kir. földmivelcsilgyi  miuiszter kiadványa. 

Rövid  utmutatás  a mezei egerek  irtásira. 
(Folytatás). 

A porezokfogás  pedig a következőképen tör-
ténik. A poezokjárta hely valamennyi szökőlyukját 
és bejáróját be kell előzetesen tipratni, még pedig 
legjobban a déli órákban. Bz a betiprás azért 
szükséges, liogy megtudjuk, vájjon melyik lyukban 
él a poezok ? Mert a mely lyuk másnap, a fogás 
idejéu, nyitva lesz, abban biaonyára van poezok. 
Az egérlyukák ezen betiprásá felette  gyorsítja a 
fogást,  mert a fogót  azután csak abban a lyukban 
alkalmazzuk, a melybeu tényleg van poezok. A 
poezok bejáróiból egyszerre csak annyit tiprassunk 
be, liogy az másnap a délelőtti muukáhoi elég 
legyen; másuap reggel, a fogás  közben, a dél-
utáni munkához tipratunk. Gondoskodjunk, liogy 
az irtandó tdrületen a poezoklyukak legalább fél-
nappal korábban betiprassanak. 

A mely pocaokbejárót a munkás másnap 
kinyitva találja, abba mindegyikbe egy-egy meg-
vetett fogót  ugy illeszt be. liogy egyrészt a fogó 
karikáját a lyuk fala  ne szorítsa, másrészt, liogy 
a poezok a fogó  csöve mellett könnyű szerrel el 
ne osoujon, hanem kénytelen legyen a fogóba 
bele inenui, a kötőfonalat  elrágni, hogy aztán 
valóban hurokra kerülve, megfogódjék.  Mikor a 
muukás valamennyi fegőját  elhelyezte, vagy az 
összes nyitott poezokbejárót fogóval  felszerelte, 
akkor félóráig  bántatlanul hagya fogóit.  Ezt az 
idejét Brra használja fel,  hogy betiporja azokat 
az egérlyukakat, a melyekre délutáa kerül a fo-
gás sora. 

Ha a félóra  elmúlt, akkor a munkás az el-
helyezett fogókat  elejétől végig megvizsgálja, hogy 
vaijon melyikben vau inár fogott  poezok? Hogy 
melyik fogó  fogott  már, azt, ha a muukás a fogót 
jól íti'iztette be, a fogónak  érintése nélkül is 
könnyen meglehet látui. A mely fogóbaa  van 
poezok, r.unak fogdkarikája  kifelé  áll. Az ilyen 
fogút  a munkás kiszedi, a poozkot belőle óvatosan 
kidobja s ha ínég élne, megöli, farkát  pedig le-
vágja, liogy vele a fogás  befejeztével  gazdájának 
beszáinoljou. Ha valamennyi fogóját  végig nézte, 
akkor a felszabadult  fogóit  ismét felszereli,  meg-
veti, azaz a kiszabadult fogókarikat  a esőbe szo-
rítja B aat a cső oldalrésén át megköti, s azután 
a soron lévő poczoklikba beilleszti. Ha csak kis 
területen, vagy csak kevés számú fogóval  dolgozik 
(pl. 50—60 drbbal), akkor e fvgók  elhelyezése 
után megint vár, s azonközben folytatja  a délután 
irtandó terület betiprását. De ha 120—l&O fo-
góval dolgozik (és ügyes, betanult munkás pedig 
többel is bánkatik el), akkor rendesen ugy less 
a dolog, hogy mindig csak a fogóit  kell bejárnia, 
mert olyan gyorsan halad a fogás. 

Igy eljárva, a területhez mért számú munkás 
addig folytatja  a fogást,  mig a poezkot ki nem 
irtja. Ha az egyik poczoktanyával kész, akkor 
hozzáfog  a másikhoz. (Folyt. ki>v.) 

Laptulajdonos: 
GTÖBOYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy 
CfeHK-TlTSNÁDFÜRDÖN 

A „SWEICZ" SZÁLLODÁT és ÉTTERMET 
bérbe vettem. 40 vendégszoba — elsőrendű berendezés — teljes kényelem, kitűnő 
szolgálat. A kiránduló-közönség részére kedvezményes árakat csinálok ugy szállás 
mint étkezésben. Társas ebédek ára 1 frt  20 kr. személyenkint, mely 6 fogásból 
áll — nagyobb borfogyasztásnál  a rendes megszabott árból is engedményt adok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve maradok 

[ l i a l 2 3 >> i tünó tisztelettel Fülöp  Albert. 



us 2 . C S Í K I L A P O K 30. szám. 

Síim 765/1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1901. éri V. 83 sz. végzése folytán 
Dr. Köpf  János flgyvéd  állal képviselt Vojtek 
és Veisz aradi czég végrehajtató részére Póttá 
Sándor csikgyimesi lakós végrehajtást szenvedő 
ellen 572 kor. 66 811. követelés * jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán  alperes-
iül lefoglalt  és 805 kor. becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. évi V. 83/,. 
sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén, 
annak az alap- és felűlfoglalutók  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán 
t'.ókgyimesen leendő megtartása határidőül 1901. 
évi julius hé 29-ik napjának d. e. 8 érája kittt-
zetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig : 
pallas lexikon könyvek, pudlik, állványok, Ver-
tbeim, szekrény, tégelyek, mérleg -stb. a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett szükség esetén 
becsáron alul is el fognak  adatni' 

Felhivatnsk mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, liogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alulirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlaszszák, meit külöuben csak 
a vételár fölöslegére  tognak utaltatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1901. évi juniu- bó 
22-ik napján. Keresztes Gyula, 

(1Ő7| 1 I kir. bir végr,-bujtó. 

Sz. Ü8li5 1991. [149] 3—3 
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Hirdetmény. 
Az arányosított Csik-Rákos közhelyeket 

az általános belysziuelési állapot szerint feltün-
tető csikrákosi 881. és a csikgörlicsfalvi  459. 
számú telekjegyzőkönyvben arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579 számú szabályrendelet-
be-/. képest átalakittalik, és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melvekre az 1880. 
évi XXIX. az 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, sz 1892. XXIX. 
tczikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö-
köuyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganalosittatik. 

K czélból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése éa a lielyazini eljárás Caikrákos községé-
ben 1901. évi sseptember hó 2-án fog 
kezdöni. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
bau a helyszíni eljárás foganatosítása  végett 
(íecző Béla kir. törvényszéki biró és Kozma 
István kir. törvénszéki segéd-telekkőny vvezetöből 
álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  (elhivatnak. 1. az össszes ér-
dekellek, hogy a hitelesítési tárgyaláson szemé-
lyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek meg, 
és az uj telekkönyvi tervezet ellen netaláni 
észrevételeiket aunál bizonyosabban adják elő, 
mert a régi telekjegyzőkönyvek végleges át-
alakítása után s téves átvezetésből eredhető ki-
fogásokat  jóhiszemű harmadik személyek irányá-
ban többé nem érvényesíthetik» 

2. mindazok a kik a telekjegyzökönyvek-
ben előforduló  bejegyzésekre nézve előterjesztést 
kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folyama  alatt jelenjenek és az előterjesz-
téseiket igazoló okiratokat mutassák fel. 

3. mindazok a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, bogy az 
átírásra az 1880. XXIX. t.-cz. Iá—18., és az 
1889. XXXVIII, t.-cz. 5—7. és9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
éa azokkal igényeiket a kiküldött előtt iga'.ol-
ják avagy oda hassanak, hngy az átruházó telek-
könyvi tulajdonos sz átruházás létre jöttét a 
kiküldőit elölt szóval ismerje el, és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben jogsikat ezen az utoo nem érvényesíthetik 
és a bélyeg illeték elengedési kedvezményétől 
is elesnek, és 4. azok kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog jog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be-
jegyezve, ngy szintén az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, bogy a bejegyzett 
jognak kitörlését kérelmezzék, illetve hogy a ki-
törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyeg 
mentesség kedvezményétől eleunek. 

A kir. tőrvényszák, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1901. junins 30-án. 

Antalffy,  kir. tszki biró. 

Szám 6680-'.»01. 
" II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A vármegye tulajdonát képelő nevelési alap 

terhére rendszeresített s a jövő iskolai tanévre 
adományozható ösztöndijakra, valamint a nevezett 
alapból és a huszár családok tulajdonát képező 
lóbeszerzési alapból kioszható segélypénzek el 
n y e r é s é r e ezennel pályázatot hirdetek ; ínég pedig: 

1. A selmrczbányai erdészeti akadémiánál 
600 koronával. 

2. A magyaróvári gazdasági akadémiánál 
800 koronával. 

3. A rőrgény-szentimrei erdőöri iskolánál 
kél 300-300 koronával. 

4. A sikelnémák kolozsvári intézetnél két 
160 — 160 koronával a neveién alapból rend 
szeresitett ösztöndijakra. 

&. A helybeli és gyó-alfalvi  gazd. irányú 
/elsőnép, valamint a gyó szentmiklósi polgári 
fiúiskolánál  ugyancsak a nevelési alaphál rend-
szeresítettem 60: 100 koronás ösztöndíjból az 
üresedésben lévőkre. 

Az ösziöodija?ok az iskolai év végén tar-
toznak iskolai bizonyítványaikat nekem bemu-
tatni: a ki ezt elmulasztja és a ki nem kielégiiő 
bizonyítványt mutat be, annak ösztöndíja elvo-
nalik és másnak adományoztatik. 

A törvényhatósági bi/otiság jogerő* hatá-
rozatai alapján, ngy a nevelési, mint a lóbe>ze--
•zési alapnál a segélyezésből kizáratnak 

a) a tanulmányaikat már végzeit. vagy 
bármely jövedelmezö hivatali állásban lévő kérei-
mesek ; 

b) az algimnázium és ezzel egyenrangú 
iskolák; továbbá a csik-somlyói tanítókéi ezd-, 
végül a helybeli és gyergyó-szenlniiklósi | olgári 
leányiskolák növendékei 

c)a vármegye vahnieiyik községében ille-
tőséggel nem biró, vagy 1& éven tul terjedő 
távollét miatt a törvényhatóság területen illető-
ségüket veszített egyének. 

Ugyancsak a törvényhatósági bizottság jog-
erős határozata alapján a segélyek következő 
megszorításokkal osztatnak 

a) Ugyanazon szülők jogosult gyermekei 
közül csak egy, és az is csak egyik alapból 
segélyezhető; 

b) az egyetemekre és más felsőbb  tanin-
tézetekbe most belépő kérelmesek csak a beirat-
kozás és felvétel  igazolása, a tanulmányaikat 
tovább lolytalni szándékozók pedig csak az eddigi 
jó eredmény felmutatása  esetén segélyezteliiek. 

c) Az egyetemek és akadémiák ösztöndíj!, 
vagy alapítványt nem élvező hallgatói, az ősz 
töndijasok is alapítványotokkal szemben előnyben 
részesülnek. 

d) A gimnáziumok felsőbb  osztályú tanulói-
nak a tandíj erejéig adatik segély, de az alapil-
ványosok és az iskola székhelyén lakók ennek 
is csak felét  kapják. 

Mindezeknél fogva  lolyamodók kötelesek 
csatolni: 

a) a jó előmenetelről tanúskodó iskolai 
bizonyítványnak és leczkekünyvnek eredetijét, 
vagy az iskola igazgatósága, esetleg a polgári 
hatóságok arra jogosult közegei által hitelesített 
teljes a másolatát; 

b) a vármegye felületén  bírt és el nem 
veszített illetőségi öl szóló hatósági bizonyítványt; 

c) az iskolai hatóságnak arról tanúskodó 
bizonyítványát, bogy a folyamodó  sem ösztön-
díjat, sem alapítványt nem élvez. Knnek elmu-
lasztása ellenkező vélelemre ad okol. 

d) Minthogy továbbá a lóbeszerzési alapból 
kizárólag csakis a volt székely huszár családok-
ból leszármazó jó tanulók segélyezhetek ; az 
érdekelteknek azt is figyelmébe  ajánlom, hogy 
kérelmükhöz a családi leszármazást igazoló hi-
teles bizonyítványt is csatoljanak. 

A kellően felszerelt  kérelmek az 1—4 pontig 
felsorolt  ösztöndíjak, valamint a segélypénzek 
elnyeréséért is folyó  évi «uguszfu.s  liú l-éig 
közvetlenül nálam, az 5-ik pont alatti ösztöu-
dijakért pedig 1901 —1902. tanévi beiratkozások 
alkalmával az illető iskolák igazgatóihoz annyival 
inkább benyújtandók, mivel a később beérkező fo-
lyamodványok hivatalból fognak  visszsulaaittatni. 

Végül megjegyzem, hogy az ösztöndijak havi 
átólagos részletekben, a 100 koronáuái kisebb 
segélyösszegek sz iskolai év elején egy összeg-
ben, az annál nagyobb segélypénzek pedig két 
egyenlő részletben lehetőleg az iskolai évszakok 
elején adatnak ki. 

Ugy az ösztöndjak, mjnl a segélypénzek 
csakis a szülök, vagy a gyám nyugtájára lizet-
tetnek ki, kik az iskolRÍ évközben tanulmányai-
kat bármely okból beszüntető iljak által felvett 
ösztöndijakat és segélypénzeket egészben vissza-
téríteni tartoznak. 

Csik-Szeredán, 1901. évi junius bó 2G-án. 
Beeze A n t a l , alispán. 

Szám 9 8 8 — 9 0 1 . 
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Hirdetmény. 
Csikvármegye tekiotes törvényha-

tósági bizottságának 1901. május 21. és 
22-én kelt 4977. számú határozatával 
Csik-Osekefalva  községnek egy bérház 
építése engedélyeztetett 24493 korona 
77 fillér  erejéig. 

A fent  emiitett munkálat foganato-
sításának biztosítása czéljából az 1901. 
évi augusztus hó 15-ik uapjáuak d. u. 2 
óráre Cs.-Csekefalva  községházában tar-
tandó zárt ajánlati versenytárgyalás hir-
dettetik. 

Versenyezni óha j tók fe lhivatnak, 
hogy a fentebbi  munká la t vég reha j t á s á -
nak e lvá l la lásá ra vonatkozó , az e n g e -
dé lyeze t t kö l t ség után számí tandó 5" «-nyi 
bánatpénzzel e l lá tot t zár t a j á n l a t a i k a t a 
ki tűzött nap dé lu tán 2 ó r á j á i g a községi 

biró k e z é h e z anny iva l i n k á b b j g y e k e z -
zenek beadn i , mivel a k é s ő b b e n érke-
ze t t ek figyelembe  nem fognak  vétetni . 

A szóban forgó  m u n k á l a t r a vonat-
kozó műszaki m ü v e l e t a k ö r j e g y z ő i iro-
dán a r e n d e s h iva ta los ó r á k b a n megte-
k in the tők . 

Kel t Cs ik-Csekefa lván,  1901. évi 
j u l i u s hó 0-án. 

Salamon Mihály Csiszér Károly 
küKségi biró kürjepy/.ó. 

« Kerékpár 
keveset használt angol 
gyártmányú országúti fél-
versenygép jutányos áron 
eladó. IIKII 1 t 

Czim e lap k iadóh iva ta l ába . 
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p & T - \ J L C L Ó S Í t á L S I 
Tisz te l e t t e l j e sen é r tes í t em a nagyérdemi l közönsége t , hogy Tusnád-

fürdőn  a fürdő  használatom tartama alatt a „Bogdán"-féie  ̂  
villa földszinti  helyiségében a Gyógyszertár mellett rendelek Jjg 

délelőtt 10-tól %12-ig ^ délután 3-tól ' :5-ig. 
Teljes tisztelettel ^ 

Ifj.  Prohászka N. Ignác, 
magy. kir. szabad, fogast  és kitüntetett odontotechnikus. 

| i:,s] 1 2 Budapesten, Kerepesi.ut 8., I. em. ^ 

Árlejtési hirdetmény. 
A gye rgy ói kórházi b izo t t ság ululirott e l n ö k s é g e a Uye rgyó-Szen tmik lóson 

épül t „(Jyergyói Kórház i" fe l szere lése i re  és a külön sze rkesz t e t t k i m u t a t á s b a n 
r é sz le t e sen felsorolt  kórházi e g y é b b e r e n d e z é s e k r e n kórházi b izot t ságnak 1901. 
ápri l is hó 8.. 9. és ju l ius hó 12-én hozot t ha tá roza ta i é r t e lmében összesen 9144 
koronn  70 fillér  v égös szegben megha tá rozo t t á rban á r l e j t é s t h i rdet . 

A sr i ik.- .gt í l tető t á rgyakró l külön összeál l í to t t tUzetes k imuta t á suk (Jyergyó-
Szen tmih ios k ö z s é g e lö l j á róságáná l m e g k a p h a t ó k s k í v á n a t á r a a pályázni szán-
d é k o z ó k n a k postán is m e g k ü l d e t n e k . 

A ján la toka t a szál l í tandó összes t á r g y a k r a és kórházi fe l szere lésekre 
egészben vagy a k imu ta t á sban foglalt  c s o p o r t o k r a kü lön -kü lön is lehe t tenni . 

Pá lyázók írásbel i zár t a j á n l a t a i k a t a kórházi b izo t t ságnak G y e r g y ó Szent-
Miklós k ö z s é g e lö l j á róságához l e g k é s ő b b 

folyó  1901. év augusztus hó 15-ig 
t a r toznak bekü lden i . 

K ívána tos , hogy a menny iben az l e h e t s é g e s , a b e a d a n d ó a j án l a tok mel lé 
minták is c s a to l t a s s anak . 

Pá lyázóva l a j á n l a t a e l foga tása  e s e t é n a kórházi b izot tság sze rződés t köt . 
mely a lka lommal kö t e l e s vá l la lkozó a vállalat i ö s szeg 10"/«-át ké szpénzben , vayy 
ó v a d é k k é p e s é r t é k p a p í r o k b a n (ryó-Szent iniklós k ö z s é g e lö l j á ró ságáná l l e t é t b e 
helyezni . 

Kel t ( Jyergyó-Szentui ik lóson, 1901. ju l ius hó lfi-án. 
Lázár Menyhért, Dr. Fejér Mihály, 

k. h. e lnök. |n>0| 1 2 k h. jegyző. 

ni 
H s L - v a - p t - s r o g - e l P e x e n c z 

f é x f l e z a , ' b ó - - Q . z l e t e  B r a s s ó b a n 
flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 

Ajánlja iliisan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből inérlékutáiii elegáns 

U R I - R U H A 
elkeszítésére. Kt.lvezó összeköttetéseim által, melyeket szállitóiinnál elérteni, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az aniugyis már olcsó árakat még 15 20">-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40 — 50 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 48— 60 korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . öli—(i8 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből .V) 70 korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből . . <iö—90 korona. 
1 Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből . . 70 90 korona. 
1 linóm tavaszi felöltő  világos és sötét színben 3li—48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből r>2 --115 korona. 
1 nadrág finom  szövetből 12—18 korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 10—22 korona. 
Jótállás kifogástalan  kivitelért 
linlnálás. Vnraanunálk Gyors kisiolgálás. 

isii) iii-:)8 

Kiváló tisztelettel Versenynélküli árak. 

Hauptvogel Ferencz. 

T X T A T k l T n - w n n l e g j o - b - b H O U I P E Z S G - Ő B O E 

DUDÁL SEC Eberhardt Antaltól, Budafok—Promontor 
kapható minden jobb f ü s z e r k e r e s k e d é s b e n ,  é t t e r m e k b e n és k á v é h á z a k b a n . 7 

Erdélyrészi képviselője: RIEMER K. GUSZTÁV, Sz.-Udvarhely. Árjegyzék és mintik kívánatra innyan. 

Nyomatott Csík szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




