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Vád a székelyek ellen. 
Utóbbi időben az egész ország figyelme 

:t székelység felé  fordult.  Majdnem nz összes 
lapok foglalkoztak  az úgynevezett .Székely 
kérdés* -sel: mindenünnen rokonszenves han-
gokat hallottunk, mindenfelől  jóindulattal talál-
koztunk és általános az óhajtás, hogy azok a 
mizériák a melyek az egész Székelyföldön 
kisebb-nagyobb mértékben megvannak, orvo-
solva; azok a bajok, melyek rákényszerítik a 
székelyt, hogy munkát keresni idegenbe men-
jen, elhárítva s végre azok a régi mulusztások, 
melyek ezeket az állapotokat megteremtették 
végre valahára pótolva és megkorrigálva le-
gyenek. 

Hogy ez a czél eléressék, hogy nz a sok-
szép eszme, a melyek a „székely kérdés tár-
gyalása közben felmerültek,  testté váljék, ma-
guk n székelység vezető férfiai,  jelesei léptek 
a kUzdótérre s pártkülönbség nélkül válvetett 
erővel arra törekednek, hogy a székelység 
állnpotán tényleg is segítsenek. 

Azt a szép harmóniát, mely e tekintetben 
mindenfelől  megnyilatkozott a napokban egy 
kellemetlen, vagy talán azt is elmondhatjuk, 
hogy egy goromba hang zavarta meg, mely-
egyik budapesti lapban igen súlyos vádat bo-
csátott világgá a székelység politikai maga-
tartása ellen. 

A vád igy hangzik: 
„A székelynek nincs is politikai meggyő-

ződése, hogy nz eladó roiodwi alkalommal min-
den jelöltnek, aki azt megvásárolni akarja. Meg 
luhflh  uU i cmit mindenkit, nemcsak n nGJ^ 
hanem a vezetőket is. Hogy ott már a poli-
tikai erkölcsök annyira züllöttek, hogyha lemegy 
valaki mandátumvásárra, hát a székely góbé 
csak azt mondja: .ontja a zsidó u pénzt, hát 
jót huzzunk nyta". Ks mindezt nagy on termé-
szetesnek tartják, sót azt is, hogy a képviselővé 
választott jelölt t. választól részéről képviselő-
ségének tartama alatt folyton  sarczoltassék". 

Olyan súlyos vád, olyan gálád rágalom 
ez, melyet megbotránykozással és undorral kell 
visszautasítanunk. Nem tudjuk, hogy az illető 

czikkiró, értesüléseit minő forrásból  merítette, 
azt sem ismerjük, hogy minó ezélt akart elérni, 
midón ezt az alaptalan raguimat tolla hegyére 
véve, könnyelműen világgá szórta, de azt tud-
juk, hogy az a forrás  a melyből merített nem 
volt tiszta és a szándék sem volt nemes. Ks 
azon ur a ki ezt megcselekedte a székelysé-
get egy általában nőm ismeri. Nem ismeri 
sem a múltját, sem a jelenjét. 

Mert ha ismerné és ha tudná, hogy a 
székely uép századokon keresztül mekkora 
szolgálatokat tett e hazának, ha ismerné és 
tudná, hogy a székely n legsúlyosabb illőkben 
is mindig kész volt a haza javáért életét és 
vérét feláldozni,  hu ismerné a székelynek liaza-
és szabadságszeretetét, józan gondolkozását, 
akkor bizonyára nem merte volna ezt a nehéz 
vádat világgá kürtölni B nem mert volna ilyen 
lesújtó ítéletet mondani épen azon nép felett, 
a mely szellemi és testi erejét minden időben 
és minden körülmények között, még a saját 
érdekei mellőzésével is, a haza javának szentelte. 

A képviselő választások alkalmával or-
szágszerte nagy visszaélések történtek és hogy 
ilyen visszaélés történhetett egy-két esetben a 
Székelyföldön  Is, azt megengedjük, de azt ha-
tározottan állítjuk, hogy jóval kisebb mérték-
ben, mint az ország más vidékein. 

Számtalan választási esetet tudnónk fel-
sorolni, melyekben józanon gondolkozó választó 
közönségünk saját megggyőzódése és lelkiis-
merete szerint járt el s szavazatát minden 
anyagi jutalom nélkUl annak adta, kiben meg-
biüott és a kiket bizalmával megüixtuit  unok 
között nem igen volt érdemetlen férfi, 

^ é o HA volt nAlunta korrupoalA Aa HII tör-
tént megvesztegetés, kik cselekedték azt? 
Azok az idegenből importált képviselőjelöltek, 
a kiknek választó közönségünk múltját nem 
ismerte, a kik nem vojtak képesek semmiféle 
érdemekre hivatkozni, a kik liogy nevüket is-
mertté és keresetté tegyék n pénz és izga-
tás csábító eszközeihez folyamodtak,  hogy ki-
erőszakolják megválasztásukat. 

Az uj alkotmányos éra kezdete óta ilyen 
az egész Székelyföldön  de különösen a mi 
választó kerületünkben ritkaság számba ment 

s nyigodt lelkiismerettel elmondhatjuk, liogy 
váhmó polgáraink egyes esetekben inkább in-
dul tik a csábító és csillogó ígéretek után, mint-
sem negvcszti'guttutni engedték volna maglikat. 

A csiki képviselők feles  számban csiki 
embirek közül választattak és arra még soha 
sem volt egyetlen egy eset sem, hogy bcnszü-
lött :siki képviselőjelölt korrupcióhoz, vesz-
tegetéshez folyamodott  volna, avagy niugvá-
lasztisálioz tiszteségtelcn eszközüket használt 
volnt. Képviselőink nagy többsége szerzi!» 
érdeiieiéi't a közbizalom alapján jutott a kép-
viselőházba és a bizalmat mint képviselő to-
váhlrti is kiérdemelte. Hogy jövőre nézve ilyen 
vádakkal mégcsak távolról se illethessenek, hogy 
még a látszatát isi elkerüljük a korrupcxióniik, 
hogy ne mondhassák, hogy nyomorult pénzért 
eladtuk lelkünket, megtagadtuk lelkiismeretün-
ket, tartsunk ki törvényhatóságunk ismert ha-
tározata mellett, válaszazuiik a mi vérünkből 
és csontunkból való képviselőket, tiszteljük 
tneg bizalmunkkal olyan tehetséges csiki fér-
fiakat,  kik társadalmi és közéleti tevékenysé-
gükkel a bizalomra már ti imiltban érdemeket 
szereztek. Küldjünk a képviselőházba olyano-
kat, a kiktől joggal várhatjuk és remélhetjük, 
hogy a parlami'iitlieii nz országos érdekek 
mellett a mi spccziális érdekeinket is szolgálni 
tudják és akarják. 

Ilyenek pedig nem lehetnek mások, mint 
a kik közöttünk születtek, közöttünk növeked-
tek fel:  ismerik mitideu ügyünket, minden ba-
junkat és nyomorúságunkat és meg tudják és 
ineg fogják  találni a módokat és eszközöket is, 
melyetkel nyomoraságos úllitpotirinkon  segíteni 
lehet. Még egyszer ismételjük: tartsunk ki a 
tOrvényhutósAK inegiHlapotlnsft  mellett, mert 
ezzel hasznára leszünk vármegyénknek és vár-
megyénk összes lakosságáliak is. 

A gálád vádat pedig teljes önérzettel uta-
sítsuk vissza, mert ha azt magunkon száradni 
engednők, megérdemelnők hogy azt mondják: 
bizony már elfajult  a székely  vér. 

— A k e p v i s e l ö h á z ö s s z e h í v á s a . A 
„M—g" azzal a liirrel szolgált olvasóinak, hogy 
busz ellenzéki képviselő, aláírásával, kérni fogja 
a képviselőház sürgős összehívását a végből, 

hogy a parlamentben szóvá tegyék a „Neue Freie 
Presse" leleplezését Uánlly Dezső ügyében. A 
tegnapi reggeli lapok, a mennyiben az Ugron-
párt lapjának e ki rét átveszik, oly formában  teszik 
ezt, melyből kitűnik, bogy a képviselőház sürgős 
összehívásának értelmét és szükségét nem tudják 
belátni. Mert tényleg nincs ennek sem értelme, 
sem szüksége. A mi a „Neue Freie Presse" sokat 
emlegetett közleményét illeti, abban csupán czikk-
lieli okoskodások és rellexiók, nem pedig bizo-
nyított tényállítások foglaltatnak.  Éppeu azért 
az ellenzéknek remélhetőleg lesz annyi belátása, 
hogy i lyfajta,  tulajdonképpen lógható tartalom 
nélkül szűkölködő „leleplezések,, miatt nem fog-
ják megzavarni H képviselők jól megérdemelt 
nyári nyugalmát és nem fogják  ily módon viszo-
nozni a miniszterelnöknek azt az előzékenységét-
bogy a képviselőházat nem királyi leirattal na-
pollRtta el, hanem a saját határozatával. A M.-g. 
híradása szerint oly annyira türelmetlenkedő 
ellenzéki képviselők annyival is inkább türtőz-
tethetik magukat, mivel régmnlt dolgokról levén 
szó, tökéletesen egyre megy, vájjon most, vagy 
öl hét múlva teszik-e szóvá ezt az éppen nem 
sürgőn ügyel, a mire szeptember 3-ika ulán is 
elég alkalmuk lesz. 

: Székely kongresszus. Ismeretes az 
a nagyobb szabású mozgalom, melyet az Erdélyi 
Kárpát Egyesület indított abból a czólból, liogy 
a székelység elhanyagolt közgazdasági bajait or-
vosolja és a székelység körében a székely kérdés 
megoldásának módozataira nézve egyöntetű köz-
vélemény alakulását elősegitBe. Mielőtt az egye-
stilet e mozgalomnak nagyobb lökést, adna sziik-
ségestiok tartják, hogy s székelység összes köz-
gazdasági és kulturális hiányai megbeszélése »4-
goti axékoly kongresszus tartaasék, melyen az 
egész székelyföld  érdekei felölelő  részletes muoka-
programm dolgozttuoék ki. E koogresszus elő. 
készítésére folyó  liA 28-án d. u. 3 órakor as E. 
K. E. főtitkári  hivatalábeo (Jókai u. 0. sz. a.) 
clóértekczleict fognak  tartani. Az elA készítendő 
tárgyak sorozatit lapunk mult számában már 
közöltük. 

= Politikai vigéczek. Lapunk folyó 
évi 27-ik számában közölt ilyen czimü czik-
künkre az „Ellenzék' julius hó 25-én megje-
lenő számában egy függetlenségi  ur reflektálván 
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— Levél a szerkesztőhöz. 

Kedves Szerkesztő Barátom! 
Nem is tudom hamarjában, hol kezdjem 

levelem, ne csodálkozz nagyon ezen, mert ha 
visszagondolsz fiatal  éveidre, nagyon jól tud-
hatod, hogy egy viharos éjszakának a hatása 
alatt az ember gondolatai ngy szét vannak szó-
ródva, bogy ember az, a ki eligazodik rajtuk. 
A parfüm,  virágillat, gyönyörű toiíettek, szebb-
nél szebb orrok, szájacskák, nem is szólva a 
boldog tulajdonoenókról — a kik leginkább ké-
pesek arra, hogy az embert elbájolják — any-
nyira lekötik as ember eszét (tán a szivedet 
akartad mondani komám ?) hogy a végén, da-
czára hogy mindent látott, még sem látott 
semmit! Ha most visszagondolok az Anna-báli 
éjszakára, dühbe jövök! 8 Te Szerkesztő 
Barátom jogosan kérdheted, hogy hát miért ? 
Hát megmondom azt is Neked HDe aztáo ma-
gyarázd is meg nekem, bogy miért nincs Anna 
bál egy fürdői  évadban legalább 20—90? 
Hiszen ott van a kalandárium, elkezdve a 
Margit-tói annyi leány név van egy nyárra név-
napul kitűzve, hogy szinte aggodalom fog  el, 
mikor arra gondolok, hogy hátha az Anna 
mellett álló többi nói védő szentek meg ap-
rehendálnak, hogy a nyári bálokat mindig csak 
az Annák tiszteletére rendezik. Mert hát — élve 
egy közszájon forgó  szálló igével —az ember 
sem nem oláh, antul kevésbbé pedig női szabó, 
hogy csak egyszer van alkalma ebben a sok 
élvet és gyönyört hajtó Csikban gyönyörködni 
szép asszonyokban és szép leányokban I S hidd 
el Kedves Szerkesztő Barátom, hogy az em-
ber ki sem gyönyörködheti magát egy rövid 
éjszakán. Kelig tételezem Rólad, leszeíannyira 
jó ember s ezt el hiszed nekem. Mert hidd 
meg, olyan boazantóan rövidek a nyári éjszakák, 
hogy alig alkonyul, már is virrad s igy az 
ember kénytelen miután jóformán  alig nézhetett 
körül — vagy az egész asszony és leány népbe 

összesen bele bolondulni, az egyenkéntre nem 
lévén idö; vagy pedig sebzetlen szívvel 
bálról távozni. S ez baj! Mert a legboldogabb 
idillek a fürdői  bálokhoz fűződnek 

De nem folytatom!  Látom, hogy lassankint 
egész elérzékenyedem s aztán a végén még a 
levelem csupa sóhajból s hold világból állana.. 

9 órakor kezdődött a felvonulás  és milyen 
felvonulás!!  Szerkesztő Urü Láttál Te már 
felvonulást?  Hát ha Te erre azt mondanád, 
hogy igen is láttam!, hidd el, a szemed közé 
nevetnek! 

Mert Te bizonyosan a milleniumi disz 
felvonulással  valami nagyot láttál V Jöttél volna 
le Tusnádra, láttad volna a szép asszonyok és 
leányok felvonulását,  azt mondtad volna, hogy 
„ilyet még nem pipáltam*! 

Ks folyt  a táncz, udvarlás tudod olyan 
kedv volt, hogy igazán ritkaság ilyet látni. Ide 
kellett volna hozni a blazírt, nőgyűlölő ura-
csokat, tudom Istenem sutba dobták volna el-
veiket, vagy a ruhatárba szegre akasztották 
volna s a szivük ott maradt volna a bálban 

Szeredából is sokan lerándultak ! Dicséret 
érte! A szép nemet három szép leány képviselte 
a fiatalságot  pedig — no, azok saját magukat 
testületileg kepviselték, — a fiatal  emberek 
mind ott voltak. S azt hiszem a leányok is 
legszebb emlékeik közé sorozzák a báli estét, 
mert képzeld kérlek, valahányszor tánczolni 
akartam velük, mindig a 12-ik turt Ígérgették 
nekem, lévén a többi már lefoglalva. 

Kitűnően mulattunk a szupéig! Megállj csak! 
itt adom a névsort! 

Asszonyok: GyörfTy  Gyuláué, Scharfné 
...Molnárné Dr.Csikyné Nagy Imréné 
.Élthes, Zsigmondné Praĝ rné 

Leányok: Molnár Ilonka,.... Kltes Margit 
Nagy Miczi, GyörfTy  Juliska. Komfeld  Ju-
liska, Gál Irma, Bocskor Erzsi, Czukor, Tompa, 
Aronsohn, Prager, Varró nővérek, Mélik, Le-
dofszky  leányok 

Képzelem s szinte nevetek manamban, 
hogy most Te Szerkesztő Ur a menydörgös 
mennykövei akarsz engem agyoncaapatui,amiért 

én a névsorba annyi pontot tettem! Hanem 
várj csak édes Szerkesztő L'r, mérgelődd ki 
magad, mi amúgy is eleget kimérgelödtUk ma-
gunkat, nem fog  ártani Neked sem s ha 
jól kidiiliöngteil magad, majtl meglátod, hogy 
mást fog  a menydörgös istennyila agyonka-
limpálni. 

Azt írtam neked, liogy szupéig kitűnően 
mulattunk. De nem igy volt az szupé után! 
Képzeld, neki állottak s a mig a báli közönség 
kivonult vacsorára a szomszéd terembe, addig 
a bálterem összes lámpáit kioltották. S itt az 
igazgatóság hanyagságát, mi több tapintatlan-
ságát keményem elitélem! Szupé után tánczolni 
akarunk tovább, de nem lehet! A bál terem 
sötét! Mondtuk gyújtsanak fel!  Kel is gyúj-
tottak — egy, azaz osztrák értékű egy lámpát. 
Nem lehetett tánczolni! Később megtudtuk, 
hogy ez egyrészt a czigányok müve volt, Mert 
a szupé alatt minden egyes nóta után tá-
nyéroztak, szóval a kassza telt, inig ellenben 
ezt a bálteremben nem tehették volna meg s 
nagyon természetes hogy ők a jövedelmesebb 
oldalról fogták  fel  a dolgot s egyszerűen nem 
mentek be a terembe tánezdarnbokat játszani. 

A méltatlankodás nagyon indokolt volt, 
mert tánezra gyűltünk össze s nem nótákat 
hallgatni. S legalább jól játszottak volna, de 
hidd el a taploczai elsős utolsó zenekar jobban 
játszik, mint ók. 

Kerestük az igazgatóságot panaszt tenni, 
— az igazgatóság épen első legkedvesebb álmát 
aludta, nem volt a ki rendelkezzék s ezért vol-
tak a czigányok is ily hallatlan vakmerők. 

A közönség a szó szoros értelmében ki 
volt téve a czigányok kapzsiságának és kizse-
belésének! 

Már tisztelt Igazgatóság! Kngedelmet ké-
rek, de ez nem járja. Ha bált hirdet, akkor 
legyen az bál, 8 tartsa a közönség mulattatását 
elsőbb dolognak mint egy kis álmosságot, csak 
egyszer kellene ám ugy is virrasztani egy sze-
zonban. 

Mit szól ebez az Igazgatóság? Takarózzék 
azzal, hogy fürdőn  a fürdő  vendégek kényelme 

szempontjából reggel 2 óra utántul tilos a zene, 
mert a betegek nem pihenhetnek! De akkor 
ne hirdessen bált s ne üsse a nagy dobot kí-
nálkozó jó mulatságra, hanem hozasson dokto-
rokat s a bál helyett rendezzen társas maszázs 
kúrákat zene szó mellett, a vonat érkezésekor 
peilig állítson embereket oda, a kik az egész-
séges és mulatni, tánczolni kívánkozó embereket 
elmadárijesztózik, a tisztelt Igazgatóságnak e 
czélból jó lenne a halálfejet  jelvényéül vá-
lasztani. 

Igazán a megbotránykozás indokolt volt 8 
nem csodálkoznék azon sem ha ezek után 
Tusnádot a mulató közönség többet fel  sem 
keresné! 

Vagy az volt a czéljuk tisztelt Igazgatóság, 
hogy a belépti-dijakat elszedjék a vendégektói 
s aztán a többivel ne törődjenek? Egy csomó 
rr.ndezö volt, a kikre azonban a czigány nem 
is ügyelt, mert tudta, hogy a ki parancsolhatna, 
az alszik. 

Ilyen hallatlan cselekedetekkel ugyan 
nem fogják  a vendéget oda édesgetni, sót kö-
téllel sem fognak  egyet sem. Csak nem bolond 
az a vendég, hogy a pénzéért még csak ne is 
mulasson s még is oda menjen! 

A szeredai fiatalság  ki is mondta, hogy 
ez az utolsó Anna-Bál a melyen részt vett, 
ezután a szeredai- vagy zsögödi-fürdőn  fognak 
rendezni ilyet s aztán majtl tessék a fürdő  derék 
Igazgatóságnak Kankant, Kállai kettőst vagy 
akár Tótágast tánczolni! Mert nagyon jól tud-
hatnák, hogy a tánezosok Szeredából kerül-
nek ki. 

Kzekben ecsetelem Neked Szerkesztő 
Barátom a tusnádi Anna-bált. 

Most már Te is megbocsátasz a hiányos 
névsorért, beláthatod, hogy a legjobb akarat 
mellett sem állithatom össze, mert mikor a 
legjobban multliatunk volna s mikor én épen 
a névsort állítottam össze, lefújtak  nekünk. 

A vendégek boszankodva távoztak Tus-
nádról, pedig ott szándékoztak maradni hétfőre 
is, de ezek után nem volt senkinek kedve a 
maradásra. 
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felpanaszolja,  hogy a hivatolt czikkben a füg-
getlenségi jelölteket és azok választóit akartuk 
kompromitálni és a kormánypárti jelöltek ha 
zutiságát magasztalni. Krre egy banális köz-
mondással él: „hogy a czigány is a maga lovát 
dicséri'. Igaz, de ezen esetben nem mi vngyunk 
a czigány, hanem saját maga a tisztelt füg-
getlenségi ur, a ki a mikor minket vádol azzal, 
hogy magunkat dicsérjük, éppen ő dicsekedik 
el képzelt érdemeivel s e mellett egy kicsit 
haza is beszél, szóval vigéczkedik.  Hogy 
vármegyénk érdekéhen mit miveltek a kor-
mánypárti képviselők, azt vármegyénk kicsinye, 
nagyja tudja, esak épen a függetlenségi  vá-
lasztó ur nem vesz tudomást róla. Arról azon-
ban mi nem tehetünk, ha ó havi vakságban 
szenved s szemei minden hold változáskor el-
homályosulnak. Hivatolt czikkünket nevetsé 
gesnek találja, pedig hát épen az ő igazán 
nevetséges rugdolózásával bizonyítja, hogy 
abban a czikkben sok igaz és okos dolog volt 
elmondva. Véglil kérdezzük, ugyan mi neve-
zetes dolgot cselekedtek a függetlenségi  kép-
viselők és különösen az idegenből hozott füg-
getlenségi képviselők. Lehet, hogy erre a füg 
getlenségi választó ur tudna felelni,  de a vár-
megye nagy többsége nem tud semmit róla. 
Kgyébiránt, ne békételenkedjék tisztelt ur, mi 
nem bánjuk bárhogyan is és bárhol is dicsér 
geti magát: legyen meggyőződve, hogy az 
minket a legkevésbbé sem fog  bosszantani. A 
tisztelt urnák mi egy más közmondással szol-
gálunk : „A méreg erösea árt a szépségnek 

Az aratás. 
A mikor a velünk egy szélességi fok  alatt 

lakó alföldi  gazda az aratást már rég elfeledte 
nemcsak, hanem jórészt a nyomtatáson, csép-
lésen is tul van, a mi sajátságos égalyi viszo-
nyaink és földünk  magas fekvése  s zord jellege 
miatt ínég csak most készülhetünk az aratás-
hoz, melytói egy ueliány nap választ el. 

Kz az aratás minálunk ez idén nem fog 
a vigak közé tartozni, hanem inkább a szomo-
rúak közé. Bár mint biztasson minket szocziális 
szempontból a munkások érdekében annyi kö-
rültekintő figyelmet  tanúsító földmivelési  mi-
niszter a régi aratási ünnepélyek felújítására, 
nálunk arra ez idó szerint gondolni sem lehet, 
mert a gazdák kedély hangulata a jövőt ille-
tőleg aggodnlomteljes. 

Hogy mi lesz a jutalma földmives  népünk 
egy évi fáradságos  munkájának, azzal már 
előre tisztába lehetünk, ha alaposan szemügyre 
vesszük a különböző gabonanemüek jelenlegi 
állását, mi pedig elég szomorú képben mu-
tatkozik. 

Az idei termés a tavasztól kezdve egész 
julius hó 20-ig tartott rendkívül kedvesőtlen 
időjárás bélyegét hordja magán, pedig soha 
az ószivetések szebb reményekre nem jogo-
sítottak, mint a mult ószszel, midőn azok a 
főidet  teljesen elborítva és csaknem szárba 
indulva kerültek a téli takaró alá s a jó ter-
més iránti reménység nem csökkent, sót még 
fokozódott  a tavasz beálltával márczius hó 
vége felé  is, raidón azok a hó alul egész épen 
kerültek ki. 

Ám de április havában hideg esős idők 
állottak be s azok a fejlődést  nemcsak kés-
leltették, hanem a buja vetéseket kissé meg 

is ritkították, mindazonáltal még május/ége 
felé  is elég kedvezd színben állottak s jó Bzép 
termésre engedtek következtetni. Junius tejé-
vel azonban, s nevezetesen Medárd napja és 
a körül, mitől az emberek oly babonás [éle-
lemmel tartanak, megkezdődött nz csőés s 
ezúttal igazolta Medárd napja n hozzá fizott 
félelem  alaposságát, mert fi  hétig, vagyi ju-
lius 22-ig alig egy-két napi szünetelés mllett 
folyton  zuhogván alá a rendkívüli záporeő, a 
gabonák csaknem két hónapi}, sziintelei víz 
alatt állottak, mi miatt főként  a bujábak 
főidre  omolván, a gyorsan fejlődött  élösd nö-
vények által elboríttattak, lefogattak  s a zeni 
képződésben megakadályoztattak. 

Kp ugy megakasztattak fejlódésükbn  a 
tavasziak közül fóleg  a nedvesebb termézetü 
földekben  az árpa vetések is, melyek rázint 
törpén maradtak, részint kisárgultak. Kgjedül 
a zab állotta ki a sok esőt s î ér közéiter-
mést, a mely növény a nedvességtől nemszo-
kott irtózni, sőt többnyire előnyére szolgd. 

•leien évi termésünk tehát átlagbar ná-
lunk a leggyengébbek közé fog  tartozni s fő-
kép a burján által lefogott  ősziek leantása 
szerfelett  nehéz és költséges lesz amvira, 
hogy annak hozama az elvetett mag, a ráor-
dított munka és az aratási költségek értékinek 
sem fog  megfelelni  s igy a legkeserűbb csa-
lódás fogja  érni a gazdákat, kivált mikor a 
termés gyengesége n gazdasági depresszió oly 
korszakába esik, a mely már szinte az állan-
dóság jellegével fenyeget. 

Népünknek a jövő iránti aggodalmá; fo-
kozhatja az egyik legfőbb  élelmi czikket ké-
pező burgonyának megsemmisülése melle,t az 
is, hogy a sok eső miatt a földeket  őszi ve-
tésre eló készíteni nem lehetvén, ha a vetés 
idején szárazság lesz, a sok eső által össze 
sajtolt földet  felszántani  és bevetni lehetetlen 
lesz, másfelől  pedig a magtermés hiánya miatt 
is a földek  nagyobb része parlagul fog  maradui. 

Ezekhez járul az a mérhetlen kár, mit a 
sok cső és árvíz a kaszálókban okoz különö-
sen az Olt folyó  mentén, hol a legtöbb széna 
szokott teremni. A széna hiány sok gazdát 
állatainak potom áron való elvesztegetésére 
fog  kényszeríteni, már pedig a csiki gazda 
megélhetési feltételeit  elsősorban az állatte-
nyésztésből várható jövedelem képezi. 

Hogy miből fogja  ezen sajnos körülmények 
között a szegény nép közjövedelmek hiányá-
ban rá nehezedő adminisztracziónális költsé-
geken kivül állami és közúti adó tartozásait 
fizetni,  arra feleletet  adni nagyon nehéz. Azt 
tudjuk, hogy az állami adó tartozásoknak kü-
lönösen aratás utáni pontos behajtására a 
pénzügyminiszter a közigazgatási és pénzügyi 
hatóságokat most ia aalgoraan utasította, ilt: 
arról mit sem tudunk, hogy az illetékes köz-
igazgatási hatóság által a rendkívüli árvíz 
károkról a kormányhoz tett jelentés daczára 
is a megsemmisített területek után a gazdák 
adómentességben szándékoltatnának részesit-
tetni, pedig e felett  az illetékes tényezőknek 
szemet hunyni nem lehet, nem szabad. 

Már pedig ha elgondoljuk, hogy annak a 
mérhetlen adósságokkal terhelt silány földnek, 
mely n sürii lakosság eltartására rendes ter-
més idején sem elégséges, minő terheket kell 
viselnie erdő személyzet fenntartására  s bir-

tok rendezés czéljaira is, a lakósségnak pedig 
számottevő házi- és gyáriipar hiányában itt-
hon semmi oly keresete nincs, miből ilyen 
sujnos gazdasági viszonyok közepette állam-
polgári kötelességének képes lehessen megfe-
lelni, akkor nem lehet csodálkozni azon, ha 
ma holnap nemcsak a munkakeresés végetti, 
hanem a valóságos kivándorlásnak sajnos je-
lenségeivel fogunk  találkozni, mert az önfen-
tartási ösztön erre rá kell, hogy kényszerítse 
azt a népet, mely mindig szívósan ragaszko-
dott az ősöktől öröklött silány röghöz. S. 

Kn is mérgembe elvesztettem egy tennisz 
partit, eljöttem Zsögödre ott aztán a mérgein 
is alább hagyott — megfürödtem! 

MoBt pihenni térek, mert tudhatod, hogy 
.bosszankodás után, édes a nyugalom". 

Őszinte híved Sz.  J. 

Mese Borszékről. 
Volt egyszer egy nagyon, ile nagyon szép 

leány; Hamu l'ipókének hívták. Ks nem jött 
ember, nem jött senki, hogy bámulják, gyö-
nyörködjenek és mindnyájan megszeressék a 
világszép leányt. Nem mentek hozzá, mert 
azon a szépségen kivül, a mit Isten adott, 
nem bővelkedett azokban az ékességekben, a 
mit emberi kéz nyújthat. Ruhája rongyos és 
piszkos volt szegénynek s mezítláb ült örökké: 
mert árva volt s vala egy mostohája, de gon-
dozója nem volt. 

Kz a Hamu I'ipóke Borszék vala száz 
évvel ezelőtt. Csoda szép hely! A földnek 
koronája, mely koronának drága gyöngyei ott 
habzottak és ott habzanak ma is Borszék csoda 
forrásaiban. 

A mit Isten és a természet nyújthat, min-
den szépet fői  lehetett ott találni, de az em-
berektől árván állolt, nem tudott róla senki 
és csak egész véletlenül találta meg egy gróf, 
midőn vadászott. De ezután is soká meglát-
szott még rajta, hogy csak mostoha leány. 
Nem volt felruházva  semmi díszes épülettel s 
n kik arra vetődtek is, csak valami fakuny-
hókra valának utalva. Nem ékesítették föl 
sétaterekkel, sétányokkal, parkokkal és szökő-
kutakkal, sót még ut is annyira nem vezetett 
hozzá, hogy a most világhírű borszéki borvizet, 
melyet elszállítanak tengereken keresztül is 
messze-messze, akkor csak hegyi ösvényeken, 
lóháton, tarisznyákba rakott korsókban hozták 
ki onnan a jó székely atyafiak. 

Nem csoda tehát, ha Borszékhez is — mint 
Hamu Pipókéhez — nem járt akkor senki, 
hogy bámulja, gyönyörködjék benne és meg-
szeresse mindenki. 

Nemsokára azonban ez árván hagyott 
Hamu l'ipókének gondozója akadt, édes apja, 
édes anyja: Ditró és Szárhegy község. Felru-
házták, dédelgették és mindent áldoztak rá. 
Azonban ó sem vala hálátlan a visszafizetés-
ben: nyomda, iskolák fóntartása,  adók könnyí-
tése stb. haszon hárumlott a két községre Bor-
széktől. 

Ha megállunk a legmagasabb hegyen és 
lenézünk Borszékre, a Kókut, Kossuth-kut s a 
többi kutak is; a gyönyörű fürdő  épületek; a 
nagyvárosba beillő fényes  szállodák, a festőien 
szép villák tarka csoportja, a Kótér a szökő-
kúttal, a halastó a gyönyörű kerttel, a jol gon-
dozott kanyargó sétányok, ezek együtt véve, 
a mint összefolyva,  csillognak, ragyognak a 
napfényben:  Borszék ragyogó szép köntöse 
gyanánt látszannk madártávlatból, a mely kön-
tösében olyan Borszék, mint egy tündérkirály-
kisasszony. Tehát most már többé nem Hamu 
I'ipőke. 

S csodálatos, hogy bár híre szét száll az 
egész világba, még sem jön ide e tündérkirály 
kisasszonyt látni, bámulni és-megszeretni — az 
egész viliig. 

Miért nem jön?!... A régi mese jut eszembe, 
mikor a király kisasszonyokat oly várakban 
őrizték, a hová borzasztó akadályok árán lehe-
tett csak eljutni. Ilyen akadálya Borszék meg-
közelítésének, hogy Madéfalva  és Szász-Kégen 
felól  is a vasút egynapi kocsi ut távolságra 
van tőle. De mig a mesében az emberek sár-
kányokat, kősziklákat ledöntöttek, hogy a ki-
rály kisasszonyhoz jussanak, addig a mai ké-
nyelmes emberek bizony megvárják, hogy a 
sült galamb a szájukba repUljöq, vagy legalább 
is repülhessenek ők oda vonaton, addig nem 
mennek! 

S a gyergyói vasút V... Az valóban nem 
más, csak egy mese. Azok a kik vasutat ígér-
tek, vasutat szándékoznak és vasutat fognak 
csinálni — „máig is élnek, hn meg nem hnl-
'ílk*  IV...  Gencsy István. 

Vidéki l e v é l Gy. -Tölgyesből .») 
„A gyergyó-tölgyesi kereskedelmi kör* tit-

kárától a következő levelet kaptuk. 
A tölgyesi .Kereskedőikor" 1901.január 

21-én tartott közgyűlésén határozntilug kimon-
dotta, hogy a kör tagok használatára időnkint 
változtatható több magyar lapon kivül egy 
állandóan meghatározott hazai román lapot is 
járat azon öt román nemzetiségű, tisztes ma-
gyarhonfi  tagjának kérésére, kik tudva és 
akarva a magyar kereskedői és közművelődési 
érdekek szolgálatára alakult kör létesítésén 
annak idején hathatósan közreműködtek. Kér-
ték pedig azért, inert ők. de a kör több tagja 
is üzleti emberek lévén, üzleti összeköttetéseik 
révén a kör helyiségében gyakran fordulnak 
meg romániai kereskedők, mikor is a köteles-
ségszerű udvariasságnak jó szolgálatot tesz. 
ha egy lapot nyomhatnak vendégeik kezébe; 
de ez csak román lap lehet. Igy lett állandó 
lapként a „Gazeta Transilvaniei" hazai román 
lap kijelölve és előfizetve. 

Megtörtént az, hogy jelzett lap, ha ro-
mániai idegenek nem jelentek meg a kör helyi-
ségében egy hétig is felbontatlanul  hevert, mi 
azt bizonyítja, hogy a kör román nemzetiségű 
tisztes tagjai igenis magyar és nem román lnpot 
olvas, tehát még a rossz akarat sem foghatja 
reájuk, hogy románizálnak. 

Folyó év juniu9 30-án a kereskedői kör 
választmányi gyűlést tartott, hogy a folyó 
ügyeket elintézze s a lapoknak ez év 11-ik 
felére  való előfizetését  elrendelje, persze 
román lapra is. Kz alkalommal Lázár Manó ur, 
választmányi tag kardot rántva (—!) követelte, 
hogy a román lapra ne történjék előfizetés, 
mert a tagok úgysem olvassák. A választmány 
azonban ily értelemben nem határozhatott, 
először: inert a közgyűlés határozatát meg-
dönteni nincs joga; másodszor: mert nem ta-
pasztalta, hogy ezen lap bár ki részéről is 
roinánizálásra használtatott volna fel  és har-
madszor: mert a fennebb  hangoztatott elvnél 
fogva  a szomszédos borszéki fürdő  idényeplatt 
a lap nlótiiutó»*t Jónak Utta. U Í M I a . Í0*Mé 
talán nem olyan nagyon furcsa,  mint minőnek 
azt a „Gyergyói Hírlap" 29. száma nemzeties-
kedés színezetével leírja. 

Hanem igazán furcsa  azonban, midón a kör 
határozata ellen egy béltagja vetó jogát annak 
rendje és módja szerint érvényesíteni nem tudja, 
vagy uem akarja, hanem arra törekszik, hogy 
az összetartást és belbékét megzavarja. 

A „Kereskedői kör" bármely tagjának 
ilyetén való magatartása bizonyára nem csak 
a tisztelt közönség megítélése, hanem a kör 
határozata alá is esnék. 

Csik-Menaság székelyei. 
Irta Bartalia Ágost, kászou-alcsiki járási főszolgabíró. 

(Folytatás és vége.) 
XVI. A segítés módja. 

Az elóre bocsátottak alapján igénytelen vé 
leményem szerint a menasági nép helyzetén kö 
vetkezó módok foganatba  vételével lehetne, kef 
lene segiteni, ha azt nem akarjuk, hogy a község 
egéBz lakossága végképp elmerüljön. Mellőzöm 
a részleteket, mint pl. az iskolai terhek levételét 
s csak a főbb  irányelvekre szorítkozom. 

I. Létfeltétele,  existenoiiájának alapja az 
állattenyésztés lévén, mindenekelőtt ez lenne vi-
rágzásnak iuditandó, a legelő-terűletek szabályozá-
sával, elkülönítésével, megjavításával Aa az el-
osenevAazedett, elkorcsosult marhaállomány újjá-
teremtésével. Legelső teendő a legelők elkülönítése, 
mindazon viainoaásos területek megkötése, melyek 
most terméketlen területet képesnek. Azon terü-
leteknek, melyek az erdők sérelme nélkül használ-
hatók, a legeltetési tilalom alől való felszabadítása 
s azon kopár oldaloknak, melyek sem mivelésre, 
sem legeltetésekre nem alkalmasak, beerdősitése 
s tilalom alá helyesése, hogy idővel jó erdős 
legelővé váljanak. Egyidejűleg szükséges jó ma-
gyar erdélyi faj  teheuek és megfelelő  ssátnu 
tenyészbikák kiosztása. Ezzel összefügg  a meg-
kezdett birtokrendezés gyors és igaiságos keresz-
tülvitele. 

De ha valamely jelentékeny állami segélyben 
nem részesül, épen a birtokrendezés less egyik 
oka a lakosság teljes tönkrejutásának, mert amint 
a körülményeket ismerem, lehetetlen, hogy ez a 
nép megbírja egyéb terhei mellett, az azial járó 
költségeket. 

Mindezeket megtenni ninos módjában senki-
nek, haoaak a magas kormány rendkívüli segély-
eszközök igénybevételével nem aegit ezen a Bze-
géuy szerencsétlen székely népen. 

11. De hogyan, mi mádon, miféle  hatalom 
fogja  megszabadítani ezt a népet attól a rengeteg 
adósságtól, mely agyonnyomáasal fenyegeti  a ma-
holnap elsülyeszti a teher alatt ingadozó földet? 

A takarékpénztári kölcsön drága, a váltó a 
tudatlan embernek halálon vessedelme. Viszonyai 
nem alkalmasak arra, hogy a pontos időre szóló 
lejáratokat betarthassa, a kamatot és törlesztést 
fizetni  tudja. 

Jelentésem X-ik pontja alatt nemcsak ötlet-
szerűen emiitettem, hogy a osobányoai füréazgyár 
és alcaiki bank körül-belül egyidőben állottak fel. 
A könnyelmű adósság csináláanak eredete ide 
vezethető vissza. A kereset eltűnt, de a váltók 
az alcsiki banknál 42,000 korona értékben meg-
maradtak. 

Megkíséreltük segiteni a székelysigen a hi-
telszövetkezeti eszmével. Én voltam első, ki Csík-
ban az elsó szövetkezetet megalakítottam és ve-
zettem ; s igy tapasztalatból mondhatom, bogy n 
hitelszövetkezet vezetésére kiválóan lelkiismeretes 
emberek kellenek, különben a más takarékpénz-
tártól alig különbözik. Mutatják az eredmények 
Csikszentgyörgy, Menaság, Bánkfalva  községek 
részére a szentgyörgyi róm. kath. pap vezetése 
alatt alakult egy hitelszövetkezet. 

Ehhez a meuasági nép minden látható ered-
mény nélkül 13,713 korona erejéig adósodott be 
a épen ezen szövetkezet vezettetett Menaságra 
legtöbb végrehajtást éa árveréat, Tehát as áldás 
átokká, az enyhítő balzsam ölő méreggé vált. 

Határozottan merem állítani, bogy hitelszö-
vetkezek a Bzékely kisbirtokosságot mostani nyo-
morúságos helyzetéből kiemelni nem képesek. 
Ezektől csak aztán lehetne áldásos működést vátni, 
ha a jövedelmi keresetforrások  megindulnának és 
a nép a mostani adósságaitól megtudna szabadulni. 

Szó van arról, hogy Csikvármegye magán 
vagyona egy földhitelintézet  felállítására  fordit-
tasék. Egy ilyen intézetnek állhatoa módjában a 
rövid lejáratú, drága takarékpénztári követelisek 
konvertálása éa kicserélése, bosszú lejáratra szóló 
amortiiáczióB kölcsouokkel, melyeket aztán ha nem 
ÍB a mostani, de legalább a kővetkező nemzedék 
letörlesztgetné és megszabadítaná földbirtokát  az 
elsülyesztésael feuyegető  tehertől. A konvertálás 
lelkiismeretes keresztülvitelénél módját lehetne 
találni auuak, hogy a nép, mely a segítséget 
igénybe veszi, a köuuyelmü adósság csiuáláa út-
jától elzárassék. Ez egyik első feltétől  a mentés 
munkájánál. 

Ám akar valósuljon meg a caikmegyei föld-
hitelintézet eszméje, akár nem, én az adósság-
tengerből való kivergődésnek más módját nem 
látom, mint az olcsó, hosszú lejáratú ainortizácziós 
kölcsönökkel való konvertálást oly módon, liogy 
az adós más kölCBŐn felvételétől  elzárassék. Közbe 
kell lépnie az államhatalomnak a maga Bulyával. 
•Keiével, tekintélyével áa nánzével. mert egy ilyen 
meg esak ugyszolva az Óhajtások regiójában levő 
eszme kivételére várni igen késő lenne. Közbe 
kell lépuie éa pedig minden halogatás, késedelem 
nélkül, mert különben pár év múlva a segítség 
hasztalan lenue. A székelység még csak nagy 
beteg, ki lehet gyógyítani. De pár év múlva talán 
halott leaz s akkor hiábavaló erőlködés lenne fel-
támasztásán fáradozni. 

Azok a halálos mérgü kelevények, melyek a 
menasági nép testén felfakadoznak:  épen ugy 
megvannak a többi közaégekben is. A vér meg-
van romolva, a bomlás, rothadás folyamata  meg-
iudult, csak a kelevények nem fakadtak  mig ki 
a nem jöttek fel  a külszinre. .Az alma kivül még 
szip piros, de belől féreg  emészti." A szegény 
székely rejtegeti a világ szeme elől még terheit, 
adósságait, miként a gazdaasszony kötényébou 
a parazsat, mig egyszer ai egész lángot vet és 
felperzseli  gazdáját. 

Mindennap látom, tapasztalom az általános 
szegénységet eladósodást, elégületlenséget a többi 
községekben is ép ugy, mint Menaságon B kétség-
beesve szemlélem a napról-napra való hanyatlást, 
síilyedést. 

Nagyon is elérkezett ideje ai erőteljes állami 
beavatkozásnak As segítségnek. A magyar nem-
zetnek, a magyar fajnak  As magyar államnak aiök-
sége van a székely re, mint afelvidéki  tótra, ruthénre, 
erdélyi oláhra és stászra. Móltányos tehát, hogy 
legalább azokkal egyforma  elbánásban részesittes-
sék As az a kéz, mely a felvidéki  rutliéuek köat 
oly áldáaos működést fejt  ki : a székelység elfil 
se legyen elzárkózva. 

Bogy as államhatalomban neesak a végrehajtó 
hatalmat lássa, hanem Aresze a vigasztaló, segítő 
kezet is. 

*) Közre adtuk a levelet teljes szövegében de 
hogy csupán csak a vendégek kedvcért oláh újságot 
járassanak, sem indokoltnak, sem szükségesnek nein 
tartjuk. Szerk. 

Az iparos ifjúsági  önképzőkör 
közgyűlése. 

, , , A* iparos ifjúsági  Önképzőkör folvó  hó 27-én 
délután S órától kezdódóleg tartotta meg első évi 
rendes közgyűlését Jakab József  elnök es Lakatos 
Mihály tiszteletbeli elnOk vezetése mellett. 

Az intézmény ugy szólva még csecsemő korát 
eli, mindazonáltal életeevalóságának számos tanú-
jelét adta és ha az laa&M mesterek és az iparon ifju-
Bág keUó támogatásban részesítik, jó reménységgel 
tekinthetnek a jövő felé  és meglehetnek győződve 
arról, hogy összetartással, egyetértéssel cl fogják 
ernl azokat a nemes és szép czélokat, a melyeknek 
elérését az alapszabályok a kör feladatává  teszi. 

Országszerte tudják és érzik azt, hogy szOksé-
günk van egy értelmes, tehetséges, szakmáját Is-
merő és kedvelő, szorgalmas iparos osztályra, mely 
ennek az országnak pusztuló félben  levő Iparát fellen-
dítse, virágzásra juttassa: mindenfelé  hangzik a jelszó: 
pártoljuk a hazai ipart. Épen ezért megvagyunk győ-
ződve arról, hogy az itteni társadalom is pártolni és 
támogatni fog  minden olyan Intézményt, mely az 
iparos osztály művelődésének és a hazai ipar felvi-
rágoztatásának szolgálatában álL Ilyen Intézméuy az 
Ifjúsági  önképzőkör is, mely helyes és tapintatos ve-
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zctéa mellett az iparos ifjúság  erkölcseinek szeUdltése, 
ismereteinek gyarapítása és minden oldalú mDvelA-
ilése érdekében hasznos szolgálatokat tehet. 

A közgyűlés folyamán  arról győződtünk meg, 
hogy ugy a körtagjui, mint a kör vezetői helyesen 
fogták  fel  feladatukat  s meg van bennQk a komoly 
törekvés arra nézve, hogy a még most zsenge uö-
vény, később terebélyes fává  növekedjék, melynek 
árnyékában az iparos Ifjúság  a napi és heti nehéz és 
fáradságos  munka után enyhet és pihenőt találhasson. 

A közgyűlés lefolyásáról  a következőkben tu-
dósítunk: 

Az Ölést Jakab József  elnök epy rövid, dc len-
ti C.letcs beszéddel megnyitván, Kövér Sándor a kör 
titkára terjesztette elő kimerítő és a kör H hónapi 
iminkáHságát minden irányban ismertető jelentését. 

Kbből fele  miitjük a következőket: 
A kör 19<>0. október hó 21-ik napján alakult 

inog. Alapszabályait a belügyminiszter 185518/1000. 
száin alatt deczcmbcr 18-án erősítette meg. A kört 
1!H)1. január hó (>-án nyitották meg. 

Megalakulása alkalmával volt a körnek 28 tagja. 
Jelenleg van 76 tagja, kik közül rendes tag 58, ala-
pító tag 7, pártoló tag 11. 

A választmány az alakulás óta tartott 12 ülésl 
t'»s ezekben az ülésekben intézte el a közgyűlés és az 
alapszabályok által hozzá ataJt ügyeket. 

A lefolyt  nyolez hónap alatt rendezett három 
jótékonyczélu mulatságot, melyek együtt 8/0 kor. és 
44 tillért jövedelmeztek a kör czéljaira. 

A kör bevétele volt az évfolytán  8S7 korona és 
H3 fillér,  a kör fenturtására  fordíttatott  600 korona 
1 lillér. beruházásokra 269 kor. 20 fillér,  pénztári ma-
radváuv 1H bor. <>2 fillér. 

Járattak a kör részére összesen 5 laţiot, még 
pedig a Bndapesti Hírlapot, Uj Időket, Vasárnapi 
l'jsÂgot, Csiki Lapokat és a Csik megyei Híradót. 

Alaultottak egy könyvtárt is, mely tartalmaz 
17 kötetet és 47 füzetet,  57 korona 17 fiil.  értékben. 

A berendezés értéke ftiH  kor. tH fill. 
A titkári jelentést tudomásul vették, n szives 

adakozóknak jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak és 
elismerést szavaztak az eluöknek, tisztviselőknek és 
választmánynak is kitartó szorgalmas és bu/.gó mű-
ködésűkért. 

Azután a pénztárnoki és könyvtárnoki és a ki-
küldött számvizsgáló bizottság jelentését vették tu-
domásul. 

Krre a választások következtek, melynek ered-
ménye a következő: Klnöknek választották közfel-
kiáltással Jakab Józsefet.  A többi tisztviselőt titkos 
szavazattal választották meg. 

Alelnökök: Lux Sándor és Horváth \iktor. 
Titkár: Kövér Sándor. Jegyző: Kardn Lajos. Pénz-
tárnok Szabó Lajos. Könyvtárnok: Uyöuös Gyula. 
Kllenőr: Sotymosy Károly. Gazda: Iiancz Károly. 
Választmányi tagok: Adler József,  Ambrus György, 
tiakcsi Ferencz, Bájer Ferencz, Brezina Ferencz, Dá-
vid János, Gáspári Aulai, Kovács Gergely, Mátrai 
lgnátz, Opris Demeter, Orbán Tivadar, Simó Gergely. 
Póttagok: Kocsis Pál. Mic h na Rezső, Szemerjay Fe-
rencz és Tarsay «Sándor. 

A választás megejtése után elnök a maga és 
tiszttársai valamint a valasztmánv nevében megkö-
szönte a bizalmat s Ígérte, hogy jövőheu még nugyohb 
buzgalommal fogják  lutézui a kör ügyeit és a köz-
gyűlést bezárta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Áthelyezés. Mint villámcsapás ütött 

be a bir, bogy Kflváry  László erdőtanácsost 
a magas földmivelésOgyi  miniazter őnagyméltó-
sága Csíkszeredából, hol 17 érig, mint az erdö-
hivalalnak töoöke igazi körültekintő óvatosság-
gal „svaviter io modo" szolgálta az állam érde-
keit és az akkor még zseoge és gyűlölt erdé-
szetet fent,  mint lent modorának végtelen ked-
vességével ós bámulatosan tapintatos eljárásával 
megkedveltette. 17 év kevés az idők végtelen 
folyásában,  csepp a tengerben, atom a levegő-
ben, de bosszn, a szigorú komoly kötelességtu-
dás és cselekvésben, hol az ellen érdekek millió-
nyi akadályain kell átgázolni és egy egészen 
uj és páratlanul magas ideálizmnssal megalko-
tott a) intézményt kell megismertetni, bevezetni 
és a nép tudatába beóltani. Keresve kereste az 
akkori miuiszteriom az egyént, kire ez uj intéz-
ménynek Csíkban való meghonosítását és az erdő-
törvény kíméletes uton való végrehajtását bizza. 
Megtalálta a máramarosvármegyei erdők fensé-
ges óserdeiben működő erdészek között. A bi-
zalom ide helyezte és ö a kötelesség teljesítés 
azon érzetével távozhatik innen, melyet csak a 
jól és tiszta becsületességgel végzett munka am-
bicziója szül. Köztiszteletben, szeretetben és be-
csfllésben  állott az egész vármegyében. Tisztjei 
rajongásig szerették, ragaszkodtak hozzá, mert 
az igazságosság teljes mértékével birt. Könnye-
ket láttunk megcsillanni a szemekben a hir hal-
latéra. dicséretet zengtek róla, kik csak ismer-
ték s Ö most távozik a lelki megnyugvás büszke 
tudatival az örökzöld fenyvesek  otthonából. Az 
általa megkezdett munka deleld pontján van s 
ő szerette volna a zenitjét látni annak. Találjon 
olyan szerető és korrekt tisztikarra ott is, mint 
a milyen ót itt 17 évi nehéz szolgálati viszony 
között környezte, legyen boldog ott is és a kö-
teles&égtudás magas erénye legyen legtöbb dísze. 
Társadalmunk szeretete és tisztelete kiséri oj 
állomás helyére. 

— Kir. heroseg Tumádfürdőn.  F. 
bő 27-én magas vendége volt a kies Tuanád-
fűrdónek  Károly kir. berezeg személyében, ki 
Brassóból ráodalt ki a fürdőre  • miután azt ala-
posan megszemlélte visszaatazolt Brassóba. Út-
közben nagy érdeklődéssel kérdezősködött a szé-
kely viszonyokról. 

— Egyházmegyei hírek. Erősdi Dávid 
plébános Tekerőpatakról tövisre, Zonda Vincze 
lelkész Topliccáril Tekerőpatakra, Albert István 
'.-lelkész Ditróból Topliczára lelkésznek nevez-
tettek ki. Áthelyeztettek • következő segédlel-
készek Orbán Dénes Gy.-Beuetéről Gelenczére, 
Mészáros József  Maros-Vásárhelyröl Gy.-Reme-
tére, Lajos Balázs Bereczkből Ditróba, Kacsó 
Boldiszár Gy.-Ujfaloból  Csik-Csatószegre, Ko-
paez Gergely Gy.-Ditróból Gyulafehérvárra,  Bar-
U Ferencz Csik-Csatószegbőí Csíkszeredába, 
Gagyi György Gy.-Ditróba, Kacsó László Gy.-
Ujfaluha,  Bés János Gy.-Alfaluba. 

— Erdőtiszti kinevezések. A földmi-
velési miniszter az állami kezelésbe vett köz-
ségi és birtokossági erdők kezelésénél alkal-
mazott erdótisztek létszámában megyénk terü-
letére nézve kinevezte a gyergyói kerületben 
működő Dömsödy Zoltán erdészt a csíkszeredai 
erdóhivatalhoz fóerdészszé  és Gergely Tamás 
erdészjelöltet ugyanoda erdészszé. 

— Kirendelés. A Szász Homokos be-
tegsége folytán  a gyimesi szolgnbírósági teendők 
végzésére helyettesitett Csiszér Imre megyei 
111-ad aljegyző a központba behivatott s helyébe 
Welraann (iéza közigazgatási gyakornok ren-
deltetett ki. 

-- Anyakönyvvezetői kinevezés. A 
belügyminiszter Balázs János Kászon-Altizbe 
megválasztott segédjegyzót anyakönyvvezető 
helyettessé nevezte ki s ót a házasági anya-
könyvvezetésével s a házasság kötésnél való 
közreműködéssel megbízta. 

— Nyári mulatság. A csikmegyci köz-
ponti Erzsébet bizottság Zsögődfürdőn,  1901. évi 
augusztus 8-án az örökimádás temploma javára 
nyári mulatságot rendez. Kezdete este fi  órakor. 
Belépti-díj: személyenkiut 1 korona. Peliillizeté-
seket köszönettel fogadnak  és hirlapilag nyug-
tázzák. Az érdekesnek ígérkező mulatságot, mely-
nek tiszta jövedelme a fentemiilelt  magasztos 
czélra fotdittatik,  melegen Bjánljuk közönségünk 
szives és hathatós pártfogásába. 

— Gyászrovat. Kgy a fiatalkor  legja-
vában lévó, közhasznú munkásságra hivatott 
egyént fosztott  meg a halál a reményteljes 
élettől folyó  hó 27-én szülői mély fájdalmára. 
Csik-szentmártoni tanitó, l'éter Balázsnak Imre 
nevü 22 éves fia,  a ki telekkönyvi vizsgát is 
tévén, mint átalakító díjnok a csíkszeredai kir. 
törvényszéknél volt alkalmazva és kötelességét 
elöljárói megelégedésére pontosan igyekezett 
teljesíteni, ezelőtt egy hónappal jelenkezett 
súlyos természetű gyomorbaj miatt a leg-
gondosabb gyógykezelés daczára is elhalálozott. 
Temetése nagyrészvét mellet hétfőn  délután 
ment végbe Csík-Szent-Mártonoii. 

— S z e n t p é t e r i János csikszépvízi ke-
reskedő és birtokos folyé  bó 27-én esti 10 órakor 
életének 59ik évében, hosszas, Istenbe helyezeti 
nyugalommal tűrt betegség és a halotti szent-
ségek áhítatos felvétele  után elhalálozott. A meg 
boldogultnak t)illt tetetemeit folyó  bó á'J én helyez-
ték örök nyugalomra a csikszépvizi örmény katlio-
likuB temetőben, nagy részvét mellett. 

— Meleg n a p o k és a fürdői  élet 
megé lénkülése . Hála Jupiter Pluvius kegyel-
mének végre valahára három havi folytonos 
esőzés ntán a kanikula kezdetével meleg nyári 
napok köszöntöttek be s nemcsak az elcsüggedt 
gazdáknak tette lehetővé, bogy legalább az árviz 
által megkímélt erdei kaszálók terméséhez jus-
sanak. hanem reményt öntött a fürdő  tulajdono-
lok és bérlök lelkébe is, hogy a kedvezőtlen 
idők által okozott jelentékeny jövedelem hiányt 
némileg pótolhaták. Julius 22 ike szép meleg 
idővel köszöntvén be, legalább szombatig e9Ő 
nélkül kitartott B ezen idő alatt fürdőink  tel-
jesen megélénkültek. Sietett a ki csak tehette 
legalább a szeredai és zsögödi kOzellévö kelle 
mes fürdőket  igénybe venni. A tusnád alvégi 
kies fürdőhely  látogatása szintén rohamos íródon 
haladt elő, minek bizonyítéka az, bogy a mint 
már említettük, mig jnlius 6-áig csak 251 egyén 
fordnlt  meg ezen fürdőn,  addig 25-ike körül ez 
a szám már az 1100-at meghaladta. Jelentékeny 
mérvben szaporodott a hargitai fürdő  vendégei-
nek a száma is az utóbbi meleg napokon, hol 
addig magas fekvése  és az utak járthatlansága 
miatt éppen kevés látogató volt. 

— Medvék garázdá lkodása . Köze-
lebbről említettük a medvéknek a kászoni ha-
vasokon való elszaporodását, melyek nemcsak 
állatokban, hanem emberi éleLben is kárt, 
veszélyt okoztak. Ugy látszik, hogy ezek a ve-
szedelmes állatok a megye más részeiben Í9 
folytatják  garázdálkodásaikat s nevezetesen Tap-
locza, Várdotfalva  és Csicsó községeknek a 
Hargita hegylánczolatában fekvő  erdőiben kez-
dettek tömegesen mutatkozni, hol a napokban 
tObb állatot s nevezetesen Várdotfalvi  egyesek-
nek három marbáját pusztították el. Ez utóbbi 
elöljáróság azok ellen hivatalbóli hajtó vadászat 
engedélyezését kérvén, azt a hatóság megadta 
és közelebbről és végre is fog  hajtatni. 

— N é p k ö n y v t á r adományozás . Osik-
Szentmárton—Csekefalva  községek elöljárósága 
egy népkönyvtár adományozásáért a löldmivelésí 
miniszterhez folyamodván,  értesülés szerint ne-
vezett miniszter a kérelmet teljesíteni ígérte az 
esetben, ha a törvényhatóság a községek ide 
vonatkozó határozatát a maga részéről is jóvá-
hagyta. 

— Alapszabály megerősítés. Annak 
a közgazdasági élet fejlesztésére  hivatott esz-
mének, melyet Páris Frigyes volt kir. ügyész 
oly meleg érdeklődéssel propagált, s melyet a 
megyei gazdasági egyesület is megvalósítani tö-
rekedett, hogy t. i. megye szerte „Gazdakörök" 
alaknljanak. ez ideig csupán Csik-Szentimre köz-
ség gazdái kOzOU talált visszbsngra, hol a gaz-
dakor még az év elején megalakulván, alapsza-
bályait elkészítette s az a földmivelési  minisz-
ter a napokban jóvá is hagyta. Hogy aztán ez 
a kOr feladatának  mily mérvben és egyátalában 
fog-e  megfelelni  s hasonló körök alakítására buz-
dításul szolgálni, azt a jővő mutatja meg. 

Állategészségügyi kimutatás vár-
megyénkben. Veszettség: a felcsiki  járásban, 
még pedig Csik-Madéfalván  fertőzve  van 1 ud-

var. Sertésvész: a gyergyó-szenliniklósi járásban 
(íyergyó-Alfaluban  fertőzve  van 9 udvar, a ká-
s/on-alcsiki járásban Csík-Bánk falván  1 udvnr. 
Csik-Menaságon 18 ndvar, Csik-Szenl'gyövgyön 
1 udvar, Csik-Szentuiártonou 4 udvar, Csik-Szent-
sitnonon 27 ndvar. A kimutatás julius 24-ről szól 

Várható termési eredmékyek vár-
megyénkben . A Földmivelési Értesítő folyó 
évi julius hó 20-ről következő termési eredmé-
nyeket jelzi. Búzával be van vetve 0330 hold, 
várható holdanként 5.50 mm., összesen 34.300 
mm. 34!)6 métermázsával töhli mint a mult év-
ben. Rozszsal be van vetve 25.674 k. hold, vár-
ható holdanként 5.(iO mm. összesen 143.800 mm., 
15840 mm.-val több mint a mult évben. Árpá-
val be vetve 8721 hold, várható holdanként 5.50 
mm., összesen 48000 mm., «990 min.-val több, 
mint a mnlt évben. Zabbal be van vetve 1B1R5 
hold, várható holdankéut 5.60 mm., összesen 
10ISOO mm., 19938 mm.-vál lübb, miat a mult 
évben. Ha a lapunk mult számában közült ki-
mutatással a jelenlegit összehasonlítjuk, azt ta-
láljuk, liogy bu/.ára, rozsra és árpára nézve a 
kilátások 10 nap alatt jelentékenyen javullak,» 
zabra nézve kevés csökkenés mutatkozik. 

— Ajánlati tárgyalás. A ni. kir. ko-
lozsvári VI. honvéd kerületi parancsnokság az 
alább megnevezett összpontosítási állomásokon 
elhelyezett m. kir. honvéd csapatok élelmi szük-
ségleteinek ajánlati tárgyalás utján való bizto-
sítása iránt hirdetményt bocsát közi ' mely sze-
rint Tövisen szükséges augusztus 3-tól szép 
tember 2 ig 1230 (840 grammos) adag kenyér 
és 37 (4200 grammos) adag zab, Nagy-Enyeden 
szeptember 3-tól szeptember 5-ig ugyan annyi, 
Tordán szeptember 3-tól szeptember 8-ig ke-
nyérből 1500 adag. zabból 200 adag, Kis-Kapu 
son szeptember --' — 5-ig kenyér 1620 adag. zab 
45 adag, Aranyos fiyeresen  szept. (i tói szept. 
8-ig, illetőleg szept. 5 — Ili-ig kenyérből 2320 
adag, zabból 715 adag, Kolozs-h'arán szept. 
'J -12-ig 3130 adag kenyér, 300 adag zab, Vá-
laszul-Iíoec/.hidán szepl. 6 —12 ig 2120 adag 
kenyér és 420 adag zab, Múcson szept. 1 —12-ig 
1180 adag kenyér 33 adag zab, Alsó Zsukon 
ugyanannyi, ilaros-Uivárnn szeptember 13-15 ig 
6400 adag kenyér, 7H0 adag zab. 

Pénzügyőri laktanya javitás. A 
in. kir. pénzügyminiszter ur ö nagyméltósága az 
I'.IOI. évi ji.líus hó 13 án kelt 4(1H I I szamu ren-
deletével a csikgyimcKi pénzügyőri laktanya ta-
tarozási munkálatait 753 kor. WH till. a l'resze-
cári pénzügyőri laktunyu tatarozási munkálatait 
850 kor. 33 lill. összeg erejéig engedélyezte. A 
fentemiitett  munka kivitelének biztosítása czél-
jából az l'JOl. évi augusztus lió 7-ik napjának 
d. e. 10 órájára a csíkszeredai in. kir. áll. ép. 
hív. helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hiédettelik. A versenyezni óhajtók fel-
hívatnak, liogy a fentebbi  munkálat végrehajtó 
sáliak elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikul a 
két munkálatra külön-külön (az ajánluli költség-
vetéssel együtt) u kitiiziilt nap il. e. 10 órájáig 
a uevezett uivatulhoz annyival inkább ígyekez-
zeeck beadni, mivel u későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. Az ajánlathoz nz ál-
talános fellétolekben  előirt, az engedélyezett költ-
ségösszeg (illetve az ajánlati költségvetés végösz-
szegu) ö" 0 ának megfelelő  bánatpénz vagy a bánat-
pénznek történt letételét igazoló pénztári nyugta 
csatolandó. 

Kik űzhetnek paplan készitö ipart? 
A kereskedelemi miniszter valamennyi másod-
fokú  iparhatóságokhoz intézett rendeletévid a 
paplanos ipart a képesítés igazolásához kötött 
mesterségek közzé sorozta, mivel szerinte a 
paplan ipar oly iparág, mely kézműves termé-
szeténél lógva esak iioszasabb gyakorlat utján 
sajátítható el s természeténél fogva  is a kár-
pitos ipar forgalma  alá esik. 

— Zarándoklat Lourdesba. AI -:'.-./!:. - 1,6 
•2U-1U1 illvllil vl Hu.Uijm-sUőI l.nui'tb'sba a/. >•/. í'vi ,'is/.i 
/.aráuiloklal Béi-si'ii -Tii'olno és S.liuri/ou át. 1*1-
közben Innsbruckban. Kiiisieili-lubeii. I.v<" iiban. (:<-of-
bell és Xiiricblico tuti a társaság hosszal, piliruől. 
.leleokuzésekel augusztus lió .Véig íogail cl Schulu 
Károly esnuros-pli-bârios. miut a /.uráoilokliu lelki 
vezetője, Nénid-.Marokon (Ituraiiyaiiu'gyu). 

K Ö Z G A Z D A S Á G é s I P A R . 
Kecskemét-vidéki kiállítás. 

Folyó év augusztus hó 11-ikén nyílik meg 
a Kecskemét-vidéki ipar kiállilás és tart augusz-
tus hó 25-ikéig. Az ipar kiállításban részt vesz-
nek a szomszéd Czegléd-, Nagy-Körös-. K. K. 
Félegybáza. és Hálás városok ipar termékeikkel. 

Folyó hó 20-ikán nyílik meg a „Gazdasági 
kiállítás" és tsrt 25 ig. A gazdasági kiállítást 
a Pestinegyei gazdasági egyesület rendezi. 

Mindkét kiállítás Kecskem ílen a kisteiu-
plom-téri tágas iskola termeiben, az iskola ud-
varaiban, a szomszédos lovardában, ezen épületek 
előtt e czélra bekerített kb. 3.000 nsz. méter 
és az épületek megött kb. 5.000 nsz. méter 
szabad területen és az iskola és lovarda közti 
utczán lesz, s be lesz kerítve az egész terület 
s a kiállítás czéljaira alkalmasság lesz. 

Az ipar-kiállilásou lesz a Pest megyei 
Duna-Tisza közén Űzött ipar együttesen az or-
szágnak méltóan bemutatva. A kiállítók száma 
megközelíti a 600-at, több mint 2,500 nsz. méter 
területen. 

Az ipar-kiállitás magában foglalja  a fa-
és bútor-, fém-,  kö és anyag, ruházati, bőr- és 
sörte, sokszorosító- és papir, valamint a többi 
vegyes ipar czikkeit. Ezeken kivül be lesznek 
mutatva iparművészeti tárgyak és a háziipar; 

élelmezési iparcikkek, műszaki és vegyészeti 
ipar, járművek, szőlőszeli borászati, gazdasági 
és kertészeti eszközök, iparoktatás, segéd és 
tanoncz munka kiállítás. Nem különben mflkö-
eésben lesznek bemutatva a kisipar czéljaira 
alkalmas gépek és eszközök. Végül a bazai gyári 
féltermékek. 

A felsorolt  csoportokból láthatjuk, bogy a 
kiállítás magában foglalja  az ipar összes faktorait. 

Oly iparágak, melyek a Duna-Tisza közön 
nincsenek, az ország más részéről is elfogad-
tatnak. 

A gazdasági kiállítás msgába öleli egész 
Pestmegye területét. Kiállításra kerülnek a gaz-
dasági kisebb és nagyobb gépek és eszközök, 
versenyt rendez perouospora permetezők és vihar-
ágyukból kapcsolatosan baromfi  kiállítással és 
Bugacz-Monostorról csikó felhajtással. 

A bizottság gondoskodott, hogy a kiállí-
tásról kimerítő „kalauz" adassék ki 60 fillér 
árban. A kiállításba a belépti-díj 40 fillér.  Nem-
különben gondoskodva van. bogy az árnyas iskola 
udvarban tisztességes áron vendéglő uyittassék, 
hol étkezni is lehet. Csoportos látogatóknak 
társas ebéd vagy vacsora is rendezhető. 

Gondoskodva van, bogy a kecskeméti bor 
méllóan a borkostolóban hideg bntiet-vel kap-
csolatosan bemutattasék. 

Sorsjegy ára 40 fillér,  melyen a kiállításon 
részi veti iparczikkek kisorsol tatnak. 

E sorokban röviden vázoltuk a „kecskemél-
vidéki kiállilás" terjedelmét, mely nem szerény 
keretben mozog, hanem ugy terjedelmében, mini 
a kiállítók nagy száma biztosítja a látványosság 
érdekességét. 

Miután Kecskemétnek AZ egész országgal 
kedvező vasa i összekötése van, e szerint kiál-
lítás látogatása nagyon megvan könnyilve. 

Mindennemű kérdezősködésre, söt elszállá-
solásról is a végrehajtó bizottságád felvilágosilásl. 

K ¥ I L T T É B . * ) 
Nyilatkozat. 

Folyó hó 2ó-én a felcsiki  esperesi kerü-
letben státus gyűlési képviselő tagnak válasz-
tattam meg. 

Tudva, hogy napirenden vármegyénket köz-
vetlen érdeklő oly fonto9  ügyek elintézései vár-
nak megoldásra, melyek kivitelében érzem cse-
kély erőmet, a megtisztelő bizalmat választó-
imnak ezennel megköszönöm s kijelentem, hogy 
a tisztséget nem vállathalom magamra. 

Kz nton kérem nagyságos és főtisztelendő 
Murányi Iváhnán föesperes  nrat, hogy ezen nyi-
latkozatomat tudomásul venni, esetleg ha a vá-
lasztásra vonatkozó iratok felsőbb  helyre felter-
jesztettek volua, azt püspök ur ő méltóságának 
bejelenteni méltóztassék. 

Csíkszereda, 1901. jnlius hé 28-án. 
Geoző Béla, 

kir. türvéoyszéki biró. 
*) Az c rovatban küzlüttekérl az aláíró felelős. 

Szerk. 
l.aplulajdonos: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A brassói főszer-,  csemege- és szapantereskeilíít 
vasárnapi muniasziete. 

Tisztelettel tudósítjuk ezennel a t. ez. 
vidéki közönséget, hogy szerződésileg abban 
állapodtunk meg. hogy folyó  évi augusztus 
hó 4-től kezdödőleg üzleteinket 

a vasárnapokon 
zárva tartjuk. 

Felkérjük tehát a t. ez. közönséget szükség-
leteik beszerzését a hétköznapokon eszközölni. 

Brassó, 1901. julius havában. 
Kiváló lis/.telottrl 

A BRASSÓI FŰSZER-, CSEMEGE- «a 
|IGÍI| I SZAPPANKERESKEDÓK. 

Sz. üöM-ilOl. |!')•'!I 1 - 3 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság közhírré 

teszi, liogy a község'tulajdonát képező 
márváuybiiiya kiaknázása 1905. év ja-
nuár hó l-től (12 tizenkét évi időtar-
tamra) 1901. év augusztus hó 21-én 
d. e. 9 órakor a község hivatalos há-
zánál megtartandó nyilvános árverezésen 
haszoubérbe ki fog  adatni. 

A márványbánya évi hasznának ki-
kiáltási ára (200) kettőszáz korona. 

Köteleztetnek árverezni kívánok a 
kikiáltási árnak 10° o-át bánatpénz gya-
nánt az árverezés megkezdése előtt le-
tenni, mely alkalommal szabályszerű írás-
beli zártajánlatok is elfogadtatnak. 

Az árverezési feltételek  a Oyergyó-
Kilyénfalvi  körjegyzői hivatalban a hi-
vatalos orák alatt betekinthetek. 

K ö z s é g e l ö l j á r ó s á g : 
Ggyó-Vaslábon, 1901. julius 24-én. 

Zathureczky Bálint, Csobotár Vazul, 
körjegyző. albiró. 



Julius 31. C S I K I L A P O K 31. szám. 

Árverési hirdetmény. 
A csik-várdotfalvi  közbirtokosság tulaj 

donát képező, Csik-Taplocza község határában, 
Tolvajos nevii diillóben, a csíkszeredai vasúti 
állomástól, az allami uton 17 kilóméter távol-
ságra fekvő  Tolvajos erdőrész fatömegének 
értékesítése czéljából 1801. évi augusztus 
hó 17-ik napján, délelőtt 0 órakor nyil 
vános szó- és zártirásbeli árverezés fog  tartatni. 

Értékesítés alá kerlil a Nagyméltóságú 
Földmivelésűgyi Miniszter urnák 9950/1901. 
számú magas rendeletével rendkívüli kihasz-
nálásra engedélyezett 54.42 kataszteri hold 
hozam területen található összes fenyőfa  tömeg. 

A kihasználás idó tartam 18 hónapban 
állapittatik meg és pedig kezdetét veszi az 
értékesített erdő terület számba adása napjától 

A kikiáltási ár egészben 8000 azaz nyolcz-
koronában állapittatik meg. 

Utó ajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Árverezni kívánók kötelesek a becsárnak 

10"/0-át azaz nyolczszáz koronát az árverezést 
megelőzőleg az árverezési bizottság elnökének 
kezéhez letenni. 

A zárt írásbeli ajánlatok csak akkor vé-
tetnek figyelembe,  ha 1001. augusztus 17-én 
reggel 0 óra előtt adatnak be az árverezési 
bizottság elnökéhez. 

A zárt Írásbeli ajánlatok beadására vo-
natkozólag feltételek  az árverezési feltételek-
ben foglaltatnak  és az érdekeltek által bár-
mikor betekinthető. 

Végül megjegyeztetik, hogy a részletes 
árverezési illetve szerződési feltételek  és az 
erdő állapotára szolgáló bővebb felvilágosítások 
megtudhatók a magy. kir. állami hivatalnál 
és Csik-Várdotfalva  községházánál hivatalos 
órák alatt. [16-1] l - l 

Kelt ("sik-Várdotfalván.  1001. julius hó. 
Markos Dénes, Pál Gábor, 

jegyző. bírt. eluük. 
Sz. 3574/901. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmirtoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Gál 
Dani József  ni született Bartalis Katalin végre-
bajtatónak Bartalis János végrehajtást szenvedő 
elleni 82 korona tőke követelés és járnlékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvénszék a csikszentmártoni kir. járásbíróság 
területén lévő Menaság község határán fekvő  a 
menasági 400 számú tjkvben foglalt  Bartalis 
Terézia kiskora, Bartalis Katalin kk., Bartalis Ju-
liánná kiskorú, Bartalis János, Bartalis Károly 
kiskorú, Bartalis Károly és neje szül. Málnási 
Anna tulajdonát képező 1620., 1621. hrszámu 
részlet 330 korona, 2246. hrsz. részlet 13 kor.. 
2284/1. brsz. részlet 4 korona, 2329. hrsz. rész-
let 34 korona, 2370. brsz. részlet 18 korona, 
2414. brsz. részlet 11 korona, 2 I36/Í. hrsz. rész-
let 9 kor., 9310. brsz. részlet 22 kor., 13419. 
hrsz. részlet 11 korona 13679. hrsz. 9 korona, 
13746. brsz. részlet 41 korona, 14097. brsz. 
részlet 7 korona, 14684., 14685., 14686., 14G87. 
hrsz. részlet 96 korona, 14870. br9z. részlet 
33 korona, 14950. hrsz. részlet 10 korona, 
15022. hrsz. részlet 73 korona, 15259. hrsz. 
részlet 42 kor., 15341. hrez. 10 kor., 15560 , 
hr9Z. részlet 26 korona, 15598. hrsz. részlet 31 
korona, 15733. hrsz. részlet 6 korona, 15822 ,. 
hrsz. részlet 3 korona, tehát az összes ingat-
lanok 875 koronában ezennel megállapított ki-
kiáltási árban a C. 6 alatti Bartalis Jánosné 
szül. Szabó Rozália javára bekebelezett élet-
fogytiglani  haszonélvezeti jog sérelme nélkül 
elrendeltetik, és bogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1901. évi augusztus hó 29-ik 
nap ján délelőt t i 9 ó rakor Csik-Menaság 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól iseladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagy is 78 korona 
50 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  számított 
és 1881. évi november bó 1-én 3333. sz. 
s. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-áhan 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróiiág mint telekkönyvi hatóság. 
Csikszentmárton, 1901. jonins 10-án. 

Gözsy Péter, 
11*16J l - l kir. iilbiró. 

—• ppma • B 
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Árverezési kirdetmény. 
Alattirt község elöljárósága közhirré 

teszi, liogy Csik-Göröcsfalva  határbiró-
jánál julius 2-án felfogott  1 drb gazdátlan 
pej kancza, — ha a tulajdonos a ki-
tűzött határidőn belül nem jeleukezik — 
f.  évi augusztus 14-én reggel 8 órakor 
nevezett község házánál uyilt árverezé-
sen el fog  adatni. 

Csik-Oöröcsfalva,  1901. julius 24. 
Mánya Antal, Kovács Boldizsár, 

körjegyző. bíró. 

Sz. 4033, con. 4034. és 4035/901. 
tlkvi 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhirré teszi, hogy a Jakab 
és társa czég csödügyében vagyonbnkott Potoc/.ky 
Antal ellen a cödtömeggondnok Dr. Csiky Jó-
zsef  által beadott önkéntes árverési kérelem 
következtében a csíkszeredai kir. törvényszék 
mint tlkvi hatóság területén lévő Csik-Csicsó 
község határán fekvő  a csik-csicsói 501 számú 
tjkvbnn A. f.  1. rendszám 239., 241. hrsz. bel-
sőségre 836 korona, a 2. rendszám 358. brsz. 
kertre 2ti'J korona, a 3. rendszám 1358. hr.iz. 
szántóra 27 korona, a 4. rendsz. 1398 brsz. 
szántóra 30 kor., az 5. rendsz. 1585.,., I5871, 
hrsz. szántóra 78 korona, 7 rendszám 1781., 
1813. hrsz. szántóra 48 korona, a 8 rendsz. 
1886. brsz. szántóra 46 korona, a 9. rendsz. 
1904. 1905. brsz. szántóra 96 kor., 10. rendsz. 
2110. hrsz. szántóra 86 korona, II. rendsz. 
2290. hrsz. szántóra 56 korona, 12. rendszám 
2786. brsz. szántóra 21 korona, 13. reudszám 
2796. hrsz. szántóra 22 korona, 14. rendszám 
2845., 2846. hrsz. szántóra 35 kor., 15. rendszám 
2873. brsz. szántóra 30 korona, 16. rendszám 
2926. hrsz. száutóra 47 korona, 17. rendszám 
3680. brsz. szántóra 97 korona, 18. rendszám 
3692. hrsz. szántóra 90 korona, 19. rendszám 
3771. hrsz. szántóra 24 korona, 20. rendszám 
4146.. 5147. hrsz. szántóra 113 korona, 21. 
rendszám 4178. hrsz. szántóra 300 korona, 
23. rendszám 4591. brsz. szántóra 167 korona, 
24. rendszám 4684. hrsz. szántíra 38 komna, 
25. rendszám 4703. hrsz. szántóra 166 korona, 
26. rendszám 3931. hrsz. szántora 284 korona, 
29. rendszám 17*2., 1812. hr>z. szántóra 48 kor., 
30. rendszám 3644. hrsz. szántóra 50 korona, 
32. rendszám 1903. hrsz. szántóra 89 korona, 
kikiáltási álban, Csikszépviz község határán 
fekv3  a C9ikszépvizi 2593 számú tjkvben A. f. 
1. rendsz. 40. hrsz. belsőségre 320 kor. és a 
2. rendsz. 354 a., 455., 356., 357. hrsz. kertre 
38 korona kikiáltási árban, továbbá Cxiktaplocza 
község halárán fekvő  a csiktaploczai 1546 számn 
tjkvben A. f.  1. rendszám 1061. brsz. kaszálóra 
70 korona, a 2. rendsz. 4744. hrsz. szánlóra 
94 korona, 3. rendszám 4845. hrsz. szánlóra 
22 korona, 4. rendszám 6542. hrsz. kaszálóra 
56 korona, 6. rendszám 10(i64. hrsz kaszálőra 
42 korona, 7. rendszám 10984. brsz. kaszálóra 
212 korona kikiáltási árban s végül a csiklap-
loczai 992 számú Ijkvben A. f.  1. rendszám 
6880., 6881., 6882., 6883. hrsz. ingatlanokra 
és pedig nemcsak Potoczky Antal árverést szen-
vedő, hanem a végrehajtási törvény 156. §. a. 
pontja értelmében Csiszér Imre, Csiszér János, 
Csiszér Mária, Antal és Lajos kiskorunk, Csiszér 
József,  Csiszér Mária férj.  Márton Ignáczné. 
Csiszér Juliánná férj.  Külöp Jánnsné társtulajdono-
sok is s igy az egész ingatlanra 144 kor. kikiáltási 
árban elrendelte, és liogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1901. évi szeptember hó 20-ik 
napjának délelőtt 9 órakor Csik-Csicsó, Szeptem-
tember hó 21-én d. e. 9 orakor Csik-Szépviz és 
délután 2 órakor Csiktaplocza község házánál 
végrehajtási árverés joghatályával biró önkéntes 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsáránsk 10°/a-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t,-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó l-én 3333. 
sz. a. kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1901. évi junins 12-én. 
Dózsa Kálmán 

[1«2| l - l kir. tvszúki biró. 

OKLEVELES GÉPÉSZ 
Gyergyó-Ujfaluba  Kalamár 
Ignáczhoz azonnali belépés-
re kerestetik fizetési  felté-
telek nálam megtudhatók. 

T - U L d - Ó S Í t S L S I 
Tiszteletteljesen értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy Tusnád-

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

délelőtt 10-tól '/,12-ig és délután 3-tól '/26-ig. 
Teljes tisztelettel 

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

Il.'ift]  2 - 2 Budapesten, Kerepesi-ut 8., L em. 

Árlejtési hirdetmény. 
A gyergyói kórházi bizottság alulírott e lnöksége a Gyergyó-Szentmiklóson 

épült „Gyergyói Kórházi" felszereléseire  és a külön szerkesztet t kimutatásban 
részletesen felsorolt  kórházi egyéb berendezésekre a kórházi bizottságnak 1901. 
április hó 8.. 9. és julius hó 12-én hozott határozatai ér telmében összesen 9144 
koronti  70  fillér  végösszegben meghatározott árban ár lej tést hirdet. 

A szükségeltető tárgyakról külön összeállított tüzetes kimutatások Gyergyó-
Szentmiklós község elöljáróságánál megkaphatók s kívánatára a pályázni szán-
dékozóknak postán is megküldetnek. 

Ajánlatokat a szállítandó összes tárgyakra és kórházi felszerelésekre 
egészben vagy a kimutatásban foglalt  csoportokra külön-külön is lehet tenni. 

Pályázók írásbeli zárt a jánlata ikat a kórházi bizottságnak Gyergyó-Szent-
Miklós község elöljáróságához legkésőbb folyó  1901. év augusztus hó 15-ig 
tartoznak beküldeni. 

Kívánatos, hogy a mennyiben az lehetséges, a beadandó ajánlatok mellé 
minták is csatoltassanak. 

Pályázóval a jánlata elfogatása  esetén a kórházi bizottság szerződést köt, mely 
alkalommal köteles vállalkozó a vállalati összeg 10"/u-át készpénzben, vagy óvadék-
képes értékpapírokban Gyó-Szentmiklós község elöljáróságánál letétbe helyezni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1901. julius hó lfi-án. 
Lázár Menyhért, k. b. einsk. Dr. Fejér Mihály, k. i.. jegyző. 

É r t e s í t é s i 
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, liogy 

CSIK-TUSN Á  D F Ü R D Ő N 

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 1} fogásból 
áll — nagyobb borfogyasztásnál  a rendes megszabott árból is engedményt adok. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve maradok 
[IMI 3-3 kitűnő tisztelettel FÜlÖp  Albert 
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E £ s L \ a . p t - v o g ' e l F e r e n c z 
férflsza.loó-'&zlete  Brassóban 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérték utáni elegáns 

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

1 zakó-öltöny linóm seviot szövetből . 40—50 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 4^—60 korona. 
1 zakó-öltöuy finom  angol szövetből . . . 5ti—(irt korona. 
1 zsaket társalgási öltöny linóm kamgarn szövetből 55 - 7 0 korona. 
1 szalon-öltöny linoni kamgarn szövetből . . 05—90 korona. 
1 Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, tinóin angol szövetből . . 70—90 korona. 
1 linóra tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 36—48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—115 korona. 
1 nadrág finom  szövetből . 12—18 korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 16- 22 korona. 
Jótállás kifogástalan  felvitelért.  «̂ a 

Gyors kiszolgálás. Versenynélküli árak. 
Kiváló tisztelettel* ~ ~ 

i 
[fti]  t7-;i8 Hauptvogel Ferencz. 

STANDARD & 
életbiztositó-társaság- Edinburgban (Angolhon). 

-AJ.aplttaa,tott lQ25-"bon_ 
Magyarországi fiók:  Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza 4. sz. 

(Standard-palota) . 
Evi bevétel . . . 30,000.000 korona 
Kiutalt nyereményrészek 170,000.000 korona 
Vagyon . . . . . . . . 240,000.000 korona 
Halálesetek folytán  kifizetve  484,000.000 korona 

A STANDARD kötvényeinek nevezetesebb előnyei: 
Ketsegtelen biztonság. Alacsony dijak. Szabad világkötvónyek. A kötvények é rvényben 
tar tása dijflsetések  elmulasztásánál. Tőkésítés éa eiöre megállapított visszaváltást é r t ék . 
Megtámadhatatlanság. Fel té t len flsetés  áDgyiUtosaág esetben ~egy é y i f e n n á ü á a  u tán . 

Ssabad háboru-biztoaitás népfelkelők  r é n é r e . 

D l j t 6 b l & z a l o l t k í v á n a t r a k ü l d e t n e k . [16l| l - l 

Nyomatott Csik-özeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901 




