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Darányi a székelyekért. 
Mindnyájan jól tudjuk, hogy vár 

egyénk lakosságának egyik fökereseti 
urása az állattenyésztés. Különösen a 
ísebb birtokosság ebből pénzel, ebből 
:erzí be szükségleteit, ebből fizeti  adó-
t s egyéb kötelezettségeit, mert hiszen 
ion kis birtok, melyet magáénak vall, 
ég sokszor arra sein igen elég, hogy 
maga és családja számára a miuden-

api kenyeret megteremje. 
Az állattenyésztés, ezen igen fontos 

nzdasági ág, daczára a gazdasági egyesű-
it és egyesek azon nemes törekvésének, 
lely szerint azt minden lehető eszköz-
öl emelni és fejleszteni  törekedtek, 
lég ma sem áll azou a színvonalon, 
íelyen a lakosság érdekében, az álta-
iiios vagyonosodás és a jólét elómoz-
itására állania kellene. 

Az állattenyésztés stagnálásának 
gyík legfőbb  oka a legeltetés, még 
edig az erdei legeltetés kérdése. 

Az utóbbi években azonban az er-
lökben való legeltetéseknek, a mulha-
atlanul szükséges mértéknél nagyobb 
nértékben történt korlátozása a szarvas-
narha legeltetésének kérdését annyira 
^szorította, annyira akadályozta, hogy 
innék következtében az állattenyésztés 
lem fejlődhetett  ugy, mint az kívánatos 
ett volna, sőt még tetemes hátrányokat 
zenvedett, jóllehet, hogy a Székelyföl-
öu és itt nálunk Csíkban is a legtöbb 
özségben jelentékeny terjedelmű olyan 
rrtők vannak, a melyek az erdőtörvény-
en megszabott feltételek  szemelőtt tar-
ása mellett legeltethetők volnának s 
nint erre a czélra is felhasználhatók, 
i marhatenyésztés előmozdítása által 
ármegvénk s általában a Székelyföld 
akosságának megélhetésére felettébb 

szükséges és hasznos szolgálatot tehet-
nének. 

Ezen kérdésnek fontosságát  a Szé-
kely egyesület is felismerte  s e tekin-
tetben terjedelmes felterjesztést  tett a 
földmívelésügyi  miniszterhez. 

Kevéssel az országgyűlés feloszla-
tása előtt, ez évi szeptember lió 3-án 
egyik székelyföldi  képviselő meginter-
pellálta Darányi minisztert, a ki vála-
szában kijelentette-, hogy olyan előzé-
kenységgel járt el, hogy sehol az or-
szágban annyi kivétel nem történt az 
üzemtervektől, mint épen a Székelyföl-
dön, a hol u rendkívüli kihasználásra 
12,558 katasztrális hold jelöltetett ki az 
utolsó 5 év alatt. 

A legeltetés kérdésére pedig meg 
jegyezte, hogy nem lehet kizárólag és 
egyedül az erdészeti szempontnak irány 
adónak lenni, ellenkezőleg oda töreke-
dik, hogy az erdei legeltetés szabályo-
zásánál ugy az állattenyésztés, valamint 
egyéb gazdasági szempontok is minden-
kor figyelembe  vétessenek. Ez alkalom-
mal Ígéretet tett, hogy a helyzet beható 
tanulmányozására egy erdészeti és egy 
gazdasági szakértőt fog  kiküldeni a hely-
színére. 

Végül megjegyezte, hogyha csupán 
azt néznők, miként lehetne momentán 
kedvezőbb helyzetet teremteni a Szé-
kelyföldön,  akkor talán minden nagyobb 
megfontolás  nélkül szabadjára lehetne 
ereszteni a legelőket és vágásokat, de 
ez aztán csakugyan momentán előny 
lenne, a Székelyföldet  pedig talán örök 
időkre elpusztítaná. Mert a Székelyföl-
dön levő erdők 53'Va olyan, a mely, 
ha egyszer kivágatott, semmi más czélra 
nem használható állftudóan.  Ennélfogva 
a milyen szükséges, hogy a gazdasági 

és állattenyésztési szempont ilyen kér-
déseknél érvényesíttessék, ugy másfelől 
nagyon fontos,  hogy az erdők állaga a 
jövő nemzedékek számára sértetlenül 
fentartussék. 

Darányi igéretét beváltotta. Termé-
szetesen előbb megvárta, hogy a kép-
viselő választásokkal járó küzdelmek, 
izgatottságok csen d e s 111 j e 11 e k le s 
azután egész érdeklődéssel és lelkese-
déssel karolta fel  ezt a kiválóan fontos 
ügyet s a Székelyföld  gazdasági hely-
zetének javítására alkalmas egyik gaz-
dasági tényezőnek, az állattenyésztésnek 
lehető előmozdításául az erdei legeltetés 
kérdésének egyrészt az erdöfentartás 
biztosításának követelményeire való te-
kintettel, másrészt az állattenyésztés ér-
dekeire való figyelemmel  az egyes erdő 
birtokok különleges gazdasági állapotá-
hoz mérten való okszerű és méltányos 
szabályozását óhajtván, azokat az állami 
kezelés alatt álló erdőterületeket, a 
melyek az előbb emiitett tekintetekből 
figyelembe  jöhetnek szakközegeivel meg-
vizsgáltatja s e czélból vármegyénkbe 
Rappensberg Andor központi erdőmes-
tert és Friedrich Géza jószág felügyelőt 
küldötte ki. 

Legtávolabbról sem kételkedünk 
ubban, hogy a földmivelési  miniszter ur 
u legjobb indulattal viseltelik a székely-
ség iránt s a legszívesebben siet segít-
ségére azoknak, a kik azt már oly 
régóta kiérdemelték. Azt is tudjuk, hogy 
Darányi miniszter nem szokott a fél 
uton megállani » ha valtnely ügyet a 
kezébe vesz, azt közmegelégedésre tel-
jesen el is intézi. 

A miniszter ur ezen intézkedését 
tt legmelegebben üdvözöljük és a kikül-
dött szakértők működésétől a legjobbat 
reméljük. 

Egy ka to l ikus főpap  ny i la tkoza ta 
a néppá r t ró l . Komlóssy Kerenez dr. pápai 
prelátus és kanonok szabadelvű programmal 
Stomfán  lépett fel.  vele szemben állott Trubinyi 
•lános néppárti jelült. A választást elhalasztották 
s folyó  hó i'4-én fogják  megtartani. Komlóssy 
Kerenez dr. o hó I íj-én programmbeszédet 
munilott s ez alkalommal a néppártról a kő-
vetkezőkben emlékezett meg: A lezajlott álta-
lános választások után. midőn már a pártok 
számaránya is nyilvánvaló, midőn be lett bizo-
nyítva, hogy a néppárt minden erőfeszítése 
daczára jóllehet a Felvidéken a nemzetiségi 
elemeket is felhasználta  és a vallási izgatásnak 
minden eszközét igénybe vette — csak busz 
mandátumhoz jutott, annál indokoltabbnak tar-
tom. hogy a felvett  küzdelmet folytassam. 
Midőn meglépve, sarba tartva látom a katolikus 
hazafias  papikar szeplőtelen zászlaját, azon 
meggyőződésre kell jutnom, hogy a liberáliztnus 
mellett harczolni kötelesség, bukni vagy győzni 
Széli Kálmán zászlaja alatt egyaránt dicsőség, 
hisz a liberáliztnus nyomában a szeretet és 
hazafiság  virága kél, míglen a néppárt nyomá-
ban a gyűlölet és pánszlávizmus burjánzik. A 
liberalizmustól félni  annyi volna, mint félui  a 
szabadsag. egyenlőség és testveriség nagy esz-
méitől. melyek az evangéliumból sarjadzottak. 
A felekezetek  megtalálják védelmóket az ural-
kodó pártban, ezert nem is szervezkednek 
külön politikai párttá. A mi katholikusaink 
abban a téves nézetben vannak, hogy mihelyt 
valaki a szahadelvüpártha belépett, annak a 
pártklub előszobájában a fogasra  nemcsak a' 
kabátját, .le katholikus elveit is szegre kell 
akasztania. Sajnos a katholikusok körében 
akkor, mikor már az uj törvények jogerőre 
emelkedtek, egy kinövés kapott labra. szét-
bontotta a katholikus tábort, szétforgácsolta 
az erőket, meghasonlást, szeretetieuséget és 
visszavonást keltett hívek és papok, papok és 
papok között. 

= L e m o n d o t t főispán.  Mikó Árpád 
Maros Tonlavármegye és Marosvásárhely sz. 
kir város főispánja  állásától való felmentélését 
kérte, a mit illetékes helyen el is fogadtak.  A 
felmentést  e hó áli-án fogják  publikálni s az 
ideig valószínűleg megtörténik utódjának kine-
vezése is. Mikó Árpád utódjául Deésy Zoltán 
alispánt és Hethlen István grófot  emlegeiik. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Első irói dijam. 

Kdes Anyám, lelkem, vegye levelem, 
S tudja meg belőle, mi történt velem. 
Azt már úgyis tudja, azért sokat sirt, 
Hogy mindig baj érte fiát:  hogyha irt. 

Mert olyan vasból van fia  pennája. 
Hogy kicsike hegyét nagy testbe vájja. 
Klefántba  is szúr bátran, élesen, 
S nem kiinéli még a rinoszeroszt sem. 

Igy hát... ejde! hagyjuk!... nem folytatom  én, 
Aröm közt a panasz furcsa  érzemény. 
A kicsiny toll fel  a nagymagasba nyúlt, 
Hogy egy férfi  elé hódolva borult. 
Ks a nagy férfinek  homloka körült 
A kis tollból fényeB  glória került. 
S mikor látják, hogy az nemcsak szúrni tud, 
Krte szép erkölcsi s anyagi bér jut. 

Kdes Anyám, lelkem, hogy irjam azt le? 
Mekkora szivemnek boldog öröme I 
Hisz, mely eddig ingyen csak szalmát vere, 
Most a tollam végre kettős dijt nyere. 

Ugy szoktak ilyenkor iróemberek, 
Hogy azon a pénzen holmit rendelnek, 
különféle  tárgyból vesznek emléket, 
Ks ugy hordozzák, mint legdrágább éket 

Kn is ugy akarok, nekem is édes, 
Emlékezni rá, hogy hogy juttam ehhez. 
Kn hát ugy akarom, ugy, óhajtanám, 
Venne rajt' valamit én Edes Anyám. 

Venne ezt, vagy amazt, mit szive szeret, 
A mivel lelkének szerez örömet; 
Islert tudom, ha azon mind ürmöt vészen, 
Ed's Auyámnak az is mézédes lészen. 

Bálás Béla. 

Operába kell mşntrte. 
— Humoros Jelenetek. — 

Szín: elegánsán bútorozott szoba. Személyek : a 
férfi  gazdag nyugatomba vonult gyáros: — uz 

asszony — csinos tialal felesége. 
Az asszony: Ugy — mindenhová el aka-

rok menni I Kzt még nem mondta senki. 
A férfi  (boszusan): I)e igaz. Nem vagy 

e jelen minden versenyen, minden esküdtszéki 
tárgyaláson, minden valamire való bálonV N'em 
voltál-e Kubeliknél, Burmesternél, Kregolinál? 
Nem láttad-e a műcsarnok legújabb tárlatát? 
Nem-e kellett szaladgálnom fúliöz-fához,  hogy 
belépti-jegyet szerezzek a I'app Béla kivég-
zéséhez. 

Az asszony: Annál is jelen voltam tán? 
A férfi:  Ha sikerült volna belépti-jegyet 

szerezni, bizonyára netn hiányoztál volna. Ló-
tottam l'oncziustól, Pilátushoz. 

Az asszony (mély sóhajjal): Igen — az 
még néhány hételótt volt — a mézes hetekben. 
S ma mindezt előszámlálod nekem, mint a 
kalmár, (zokogva) ma tűrnöm kell szemrehá-
nyásaidat. 

A férfi:  Hiszen nem vetek szemedre 
semmit — menj a hová akarsz. 

Az asszony: Azt most mondod. 
A férfi:  Mit tehetek róla, hogy Bianchi 

Bianca vendégszerepléséhez már minden jegy 
elfogyott.  Hiszen eléggé gyakran ballhatod még 
Trallalera asszonyt. Kppen első fellépésénél 
kell jelen lenned? Nem hasíthatok a testem-
ből jegyet. 

Az asszony (lemondással): Oh — ha azt 
hiszed nem tudok lenni a Bianchi trillái nél-
kül, akkor tévedsz. Az én kedvemért járok az 
operába? Nem a világ kedveért? Hányszor 
kell unatkoznom — a te hired, a te állásod 
kedveért. Majd éreztetik velem jó ösmeróseid, 
látom már sajnálkozó arczaikat, hallomédeskes, 
gúnyos megjegyzéseiket. Méltó barátnőd, a vén 

Dallosné például hetykén fog  ugrándozni: .Ah, 
mi kár! Nem volt ott? Hm, hm! Csak a leg-
finomabb  elite — Iun, Iun a rendkiviil ma-
gas árak gondoskodtak róla. Hm, hm ! De 
ezek az árak mesések, édesem, csakugyan 
mesések. Hm, hm! 

.4 férfi  (nevetve és az asszony állát czi-
rogatva): Látod, igy szeretlek, most jobban 
tetszel nekem, mint előbb. Nevetni kell ezen 
az ostobaságon, nem boszankoilni. Nevetni kell 
a véletlen ilyen gonoszságain, szerencseasszony-
ság ilyen szeszélyein, kinek mindahhoz meg-
van az az előjog:». 

Az asszony : Látom,, hogy nagyon köny-
nyen veszed a dolgot. Kn  nem nevethetek 
ezen — nem vagyok oly könnyelmű, mint mások 
és nem igen dugok zsebre mindent. Halálra 
fogom  szégyenleni magam, elóre tudom. Nem 
is fogom  elhagyni a házat, sehol sem fogom  mu-
tatni magain. De nem, (hirtelen férje  nyakába 
veti magát, igen gyengéden) nem, ugy-e bár, 
drágám, ez mind nem lesz szükséges — fogsz 
szerezni jegyet? 

A férfi:  Hiszen aranynyal fizetném  meg. 
csakhogy örömet szerezzek neked. De mind 
hiába, nem lehet már jegyet kapni! 

Az asszony: Mégis drágám. Gondolkozzál 
csak, majd módját ejted. 

A férfi:  Módját? (Hajtincseivel játszva.) 
Módját? (Mosolyogva.) Várj csak... Nem ahhoz 
nagyon csinos vagy'. 

Az asszony : Ah, tudsz valamit? Igen? 
A férfi  (egy lépést hátrálva): Ks nagyon 

szép termetű ? 
Az asszony: Hizelgó! Végre meg fogod 

mondani. 
A férfi:  Az egyedüli raód lett volna. — 
A asszony : Nos ? 
A férfi  (nevetve): Hogy megvesztegettem 

volna a tűzoltót, aki a kulizszák közt áll. Ha 
magadra vetted volna egyenruháját — 

A asszony (duzzogva elfordul):  Még 
gúnyt is iizol belőlem ! 

A férfi  (sóhajtva): No, csak ne haragud-
jál megint. Kz volt az egyetlen reménysugár. 

Az asszony (hirtelen megfordulva):  Iga-
zai! van, egy reménysugár — 

/1  férfi  : Szent Isten — csak nem akarsz — 
Az asszony Nem, ne félj  a tűzoltóságra 

nem leszünk utalva. De jó eszmére vezettél. 
Barátaid közt van egy zenekritikus ? 

A férfi:  Apai doktor, igenis. De ez az 
eszme nem ér semmit, a doktornak magának 
kell jegye. Ö a kötelesség embere, éppen ugy, 
mint a tűzoltó; mindketten arravalók, hogy hi-
deg viszugarakról gondoskodjanak. 

Az asszony: Ha azt mondod, hogy ré-
szemre — 

.1 férfi:  Nem érek vele semmit. A férfi 
legfeljebb  két papucs áll és — 

Az asszony (szigorúan): Ks? 
A férfi  (zavartam): íís — és természe-

tesen a másik papucs is a feleségeé.  Hiszen 
vannak asszonyok, kiknek két papucsuk van — 
és vannak férjek  — 

Az asszony: Maradjunk a tárgynál. Tégy 
kísérletet. Apai doktornál, édesem. 

A férfi:  Telietek-e mást, ha ugy nézel 
reám ? 

Az asszony: Akkor menj, édes fiacskám, 
menj ! 

A férfi:  Ilyen időben kutyát se kellene 
kiverni a házból. 

Az asszony: Te viharedzett férfi  vagy! 
Ks ha hazajösz — nem szólok semmit — isten 
veled — drága kincsem! 

A férfi  (sóhajtva elmegy) Isten veled I 
(PolyUUu kbvetkftftlk.) 
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— A képvise lőház elnöksége. Szélj 
Kálmán miniszterelnöknek sikerült megnyerni 
Apponyi Albert grófot  arra, hogy az ujon ösz-
szeUló képviselőház eluökségét elvállalja. Így 
tehát Apponyi Albertnek jelölése s minden-
esetre megválasztatása is a képviselőház elnöki 
méltóságára elhatározott és befejezett  dolog. 
Olyan esemény ez, melyet közmegelégedéssel 
fogad  az országnak nemcsak minden politikai 
pártja, de minden olyan ember is, a ki a politika 
iránt bármily keveset is érdeklődik. 

= A jövő évi költség előirányzat. 
Az 1902. évi költség előirányzat véglegesen 
meg van állapítva és Lukács László pénzügy-
miniszter a képviselőház megalakulása után 
azonnal eló fogja  azt a házban terjeszteni és 
ezen alkalommal a szokásos expozét is meg-
tartja. 

= A pótválasztasok eredménye. 
Lapunk mult számában említettük volt. hogy 
23 kerületben pótválasztás lesz. A lapunk zár-
táig lefolyt  pótválasztásokról a következő ered-
ményt közöljük : megválasztották a következő 
szabadelvüpórti jelölteket: Budapesten IX—X. 
kertiletben Hock Jánost 449 szavazat többség-
gel Springer Jánossal szemben. Váezon : Ga-
jári Gézát 202 szótöbbséggel. Rebreezenben : 
Dobieczky Sándort 172 szótöbbséggel. Kecske-
méten : a felsókerületben  Szeless Józsefet  egy-
hangúlag, az alsókerületben Nagy Mihályt 47 
szótöbbséggel. Nagy-Mártonban: Dégen Gusz-
távot 350 szótöbbséggel. Dárdán: Kiss Emilt 
633 szótöbbséggel. Nagy-Károlyhan Oomahidy 
Elemért 346 szótöbbséggel. Dorogon : Szaczel-
láry Györgyöt 406 szótöbbséggel. Köbölkuton: 
Kubek Zoltánt egyhangúlag. < .-Becsén : Kadá-
novics Györgyöt. — A következő Kossuth pár-
tiakat: Tabon Nessi Pált egyhangúlag. Fülöp 
szálláson: Csavolszky Lajost egyhangúlag. 
Csengereu : Luby Bélát 9 szótöbbséggel. — A 
következő néppártiakat: Letenyén: Szülló Gézát 
egyhangúlag. Peéren : Jankovies Bélát 77 szó-
többséggel. Baksán: Darányi Ferenezet 10 szó-
többséggel. Tehát 17 kerületben 11 szabad-
elvűt, 3 Kossuth pártit és 3 néppártit válasz-
tottak. Hátra van a választás még 6 kerületben. 

= Elhalasztott választás. Pinczehe-
lyen, a hol a választást a véres zavargások 
miatt elhalasztották, folyó  hó 16-án ejtették 
meg az uj választást s itt Kátkay László Kos-
suth-pártit választották meg 474 szótöbbséggel. 

Alispáni jelentés a közpgatás állapotáról. 
(FeMatott i tlrréarkilóság október 21-iti gyűlésében). 

Méltóságos  Főispán  ur! 
Tekintetes  Törvényhatóság  ! 

A vármegyei állapotról s ezzel kapcso-
latosan intézkedéseimről szerkesztett jelenté-
semet van szerencsém előterjeszteni a követ-
kezőkben : 

1. A központi közigazgatásnak ügymene-
tét október 15-ig terjedő időre mutatja az. hogy: 

a) a központban vezetett S iktatóra 23985 
ügy darab érkezett be, miből elláttatott 23562 
s hátralékban 423 maradt; hogy 

b) ezeken kivül a nyilvántartási jegyzékek 
szerint kiadatott 2986 egy éves külföldi  útlevél. 
449 drb 15 napos utazási igazolvány, 59 fegy-
verszabadalom és 87500 darab barom útle-
vél; hogy 

c) Szereda városban és a 4 főszolgabírói 
járásban szintén azon időig 15573 ügy darab 
érkezett iktatóra s abból elintézést nyert 14542. 
függőben  van 1031 és hogy 

d)  a városban és a járásokban bűnügyi 
vizsgálat volt 358 esetben, bevégeztetett .134 
és folyamatban  van 24. 

Ezek szerint mind a központban, mind a 
járásokban az ügyforgalom  ismét emelkedőben 
van, minek oka az ujabb időben keletkezett 
törvények végrehajtása és az, hogy a kilátásba 
helyezett egyszerűsítések életbeléptetésére még 
semmi intézkedés nem tétetett. A hátralékok 
igaz magas számot mutatnak, de tekintettel 
arra, hogy a munkaerők különösen a járások-
ban még mind nem elégségesek az aránylag 
nagy anyag feldolgozására  és tekintettel arra, 
hogy ezen hátralékok leginkább mostani kele-
tUek: nyugodtan bocsátom a tisztviselők szor-
galmát és munkásságát a t. törvényhatóság 
elbírálása alá. 

A közigazgatás menetében semmi olyas 
jelenség nem merült fel,  mi kivételes intézke-
dést vont volna maga után, egyedül Szereda 
városban történt 1276 korona összegig terjedő 
sikkasztás; ez a túlságos bizalom s az ebből 
folyó  ellenórködési hiány következése, mint 
ilyen kárveszély alatt nincs, de elég sújtó 
az illető tisztviselőre nézve más hibájáért az 
anyagi felelősség. 

2. A pénztárak  havonkint megvizsgál-
tattak s a legnagyobb rendben találtattak. A 
pénztári állapot jeleuleg a keblipénztárnál 
615,975 korona 70 fillér  és a nevelési pénz-
tárnál  2.351,163 korona 88 fillér  a különböző 
alapok szerint, még pedig készpénzben, köz-
és magán kötvényekben. Mindkét pénztár éjsza-
kánkint katonai felvigyázat  alatt áll. 

Jelentésemnek e pontjához tartozik annak 
megemlítése, hogy midőn a vármegyeház épí-
tési munkálatai tárgyalás alatt állottak a val-
lás és közoktatásügyi miniszter ur ó nagymél-
tósága a ruházati alapból építkezési czélra 

70,000 frt  kamatmentes kölcsönt engedélye-
zett, belügyminiszter ur ó nagyméltósága pedig 
beleegyezett abba, hogy a vármegyei háztar-
tásra szánt összegből évenkint megtakarítandó 
rész e kölcsön törlesztésére fordittassék,  1886-tól 
kezdve mostanig e kölcsön törlesztésére for-
díttatott a várkastély pótlására adott 40320 
korona, a somlyói székház eladási ára 20000 
korona és az évi háztartás megtakarításaiból 
80279 korona 56 fillér,  összesen pedig 140,599 
korona 56 fillér,  mi által a kölcsön teljesen 
törlesztve lévén, a vármegye tulajdonkeppen 
20000 koronát juttatott e díszes és értékes 
palotához, mennyiben a várkastély tulajdonjoga 
megőriztetett és azért jelenleg is évi haszonbér 
fizettetik. 

3. Tanügyi  állapotainkban  utolsó jelen-
tésem óta semmi változás sem történt, ennél-
fogva  csak ismétlésekbe bocsátkoznám a lé-
tező állapotok és adatok felsorolásával,  de 
azóta keletkezett még is egy oly fontos  elvi 
jelentőségű miniszteri határozat, mi hivatva 
van a népnevelés ügyét nagyban előmozdítani, 
hivatva van a községi háztartáson könnyíteni, 
mint ilyennek megismertetése és nyilvánosságra 
hozatala tehát közérdek. 

Tudja azt a t. törvényhatóság, hogy a 
felekezeti  iskolák jellegének megváltoztatása 
kerdésében az egyházi főhatóságok  minő me-
rev álláspontra helyezkedtek s ebből kifolyólag 
a népiskolák államosítása minő nehézségekbe 
ütközik. Most a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter ur idei 25210. sz. alatt egy konkrét 
esetben hozott határozatában kimondotta, hogy 
a felekezeti  felsőbb  hatóság meghallgatása s 
illetve hozzájárulása nem feltétlenül  szükséges 
az iskolák jellegének megváltoztatására, mert 
ha az iskola a polgári község tulajdona, annak 
községivé leendő átalakítása kérdésében kizá-
rólag csak a polgári község intézkedik, minden 
más testület, vagy egyén megkérdezése nélkül, 
ha pedig az iskola valamely hitfelekezet  tulaj-
dona és azt a község csak segélyezte, akkor 
a polgári község csak a felett  határozhat, 
hogy a segélyt továbbra is adja-e mint fele-
kezeti intézetnek, vagy pedig azt megvonja és 
községi iskola állítására fordítja,  de ezen iskola 
minősége felett  az illető hitfelekezet  határoz 
s csak annak akaratával alakitható át köz-
ségivé. 

Kbben a határozatban tehát el van há-
rítva az útból az a nagy akadály, mi eddig a 
népoktatási intézetek állami segélyezését annyira 
megnehezítette s ha a községek annak nagy 
horderejét kihasználni igyekeznek, a háztartási 
egyensúlyt pótadó nélkül ismét helyre állithat-
ják, mig viszout a népiskolák is mostani nyo-
masztó helyzetükből kiemeltetnek, a tanító az 
anyagi gondoktól lehető menten szentelheti 
idejét terhes hivatásának betöltésére, a közsé-
gek pedig nagyobb odaadással teljesíthetik 
ellenőrködő kötelességüket. Kétségtelen, hogy 
egyelőre ezen nagy horderejű intézkedések 
ellen is nehézségek támasztatnak, de az idő 
kibékíti a háborgó elemeket az állameszme 
tiszteletben tartásával. 

4. A vármegyei úthálózatok  egyik leg-
hosszabb vonala a tusnád—salamási rész ez 
évi julius 1-étől kezdve állami kezelésbe véte-
tett s ez által a törvényhatóság egy oly teher-
től szabadult meg, mi anyagi erejenek nagy-
részét lekötve tartotta. Az eddig nyújtott állami 
kedvezményekről megszoktunk kicsinylőleg 
nyilatkozni, mert a kényelem, a szolgálmányok-
kal szemben felébredő  követelési jog s a 48 
előtti állapotokra való visszaemlékezés képzeló-
déseinket tulcsigázta, más szerencsésebb fek-
vésű vidékek természetszerű előnyeit a mi ro-
vásunkra szolgáló kedvezményeknek vagyunk 
hajlandók tekinteni; pedig ha tekintetbe vesz-
szük, hogy már csak ennek az egy útvonalnak 
átvétele altal 90000 korona évi kiadástól sza-
badultunk meg, el kell ismernünk különösen az 
utóbbi időkben tapasztalt méltányos figyelmet. 

Midőn ezen helyről ennek nyilt kifejezést 
adok, felteszem  a Tekintetes Törvényhatóság 
igazság érzetéről is, hogy hozzám hasonló mó-
don gondolkozik. Ezzel azonban távolról sem 
kívánok elébe vágni a mindnyájuk által egy 
érzelemmel táplált eszmének, hogy a törvény-
hozás által már régebb biztosított körvasút 
kiépítése ismételten szorgalmaztasgék, nem, 
mert a ketteben oki összefüggés  nincs, lévén 
az utóbbi egy oly állami érdek, minek életre 
hívása, magának az országnak kötelessége. 

Különben mind az állam, mind a törvény-
hatósági utak építés, kezelés és fentartásban 
a kívánalmaknak nem csak teljesen megfelel-
nek, hanem az ország elsőrendű kóutai közzé 
sorolandók; sajnos, hogy a viczinálisok és 
közdüló-utak a kívánalom mögött nemcsak 
messze elmaradnak, hanem visszaesést is mu-
tatnak, mit részemről hajlandó vagyok menteni 
az idei rendkívüli időjárással. 

5. Közegészségi  állapotaink,  daczára 
az állandó esőzésnek, igen kedvezőek voltak, 
mert augusztus hóban az egész vármegye te-
rületén csak 30, mig szeptemberben éppen 
csak 6 fertőző  betegségi eset fordult  eló. Az 
év első 9 hónapjában megállapittatott 71 ron-
csoló torokloh eset 46 gyógyulással és 29 ha-
lállal; 611 kanyaró, 563 gyógyulás és 48 ha-
lállal; 229 vörheny 151 gyógyulással és 78 
halállal; 15 hasi hagy máz 1 halállal; két vér-
has és 3 bárányhimló. mindkettő gyógyulással. 
A 931 hevenyfertőzési  esetből tehát 779 gyó-
gyult és 152 halállal végződött. A vörbeny-

járvány miatt Gyergyó-Szentmiklóson az óvódák 
és népiskolák az iskolai év befejezése  előtt 
néhány héttel hatóságilag bezárattak és az is-
kola termek hatósági felügyelet  mellett fertót-
lenittettek. A roncsclótorokloh járványosán se-
hol sem fordult  eló : a bejelentett esetekben 
a védő oltások azonnal és elég sikerrel alkal-
maztattak s a tovaterjedés meggátlására az 
óvó intézkedések szigorúan végrehajtattak. 

Ezekkel kapcsolatosan van szerencsém 
bejelenteni, hogy a gyergy ói kórház megnyi-
tása engedélyeztetvén, a napi ápolási dijak 
l kor. 64 fillérben  állapíttattak meg, s igy 
tekintettel a nagyobb körültekintést kívánó 
előintézkedésekre azon leszünk, hogy a kórházi 
ápolás legtovább január hó 1-én megkezdessék. 

Az állategészség  már sokkal kedvezőt-
lenebb volt, mert a hevenyfertőző  betegségek 
közül a sertésvész és sertésorbáncz fellépett 
18 községben részint járványos, részint szór-
ványos alakban. Megbetegedett 148 önálló gaz-
dánál 247 drb sertés és azok közül csak 38 
gyógyult mig 209 drb elhullott. Mindkét állati 
betegség járványnyá l'ajulását elősegítette azon 
körülmény, hogy azok a közös legelökön lép-
tek fel  s igy egész nyájak be lettek fer-
tőzve. Bivályvész, lépfene  és veszettség is mu-
tatkozott szórványosan 7 esetben. Takonykór 
Tusnád községben állapíttatott meg két lovon, 
de mint a járási állatorvos jelentéséből kitűnik, 
azok a nyár folyamán  a község összes ló állo-
mányával egy közös legelőn voltak, s való-
színűnek látszik, hogy a betegség több lóra 
is át ragadott. Ennek megállapithatása okából 
felterjesztést  tettem a község összes ló állo-
mányának malleinirozásnra és eddig is, mig ez 
történhetnék, az óvatosság eléggé nem ajánlható. 

A marhalevél kezelés különösen a gyer-
gyói járások községeiben találtatott hiányosnak, 
s ennek következtében Bélborban, Várhegyen, 
Salamason, sót Remetén a Romániából átcsem-
pészett, sót átlopott marhák rendesen ezen köz-
ségekben találtatnak meg és láttatnak el barom-
levéllel. Ennek megakadályozására tett intéz-
kedései elégteleneknek bizonyultak, minél fogva 
ujabb esetek felmerülésével  kénytelen leszek 
a törzskönyvezés elrendeléséért folyamodni, 
pedig nem szívesen teszem, mert tudom annak 
terheit és zaklatásait. 

6. A vármegye közgazdasági  állapotára, 
ha a rendesnél bővebben terjeszkedem, menteni 
lógják a fennforgó  körülmények, inert az idei 
rendkivüii időjárás iniatt bekövetkezett termé-
ketlenség s a vármegye lakosságának évről-
évre fokozodó  elszegéayedése egyaránt köte-
lességemmé teszik a bajok kutforrásának  nyilt 
feltárását. 

Fájdalommal kell visszaidéznem, hogy a 
kora tavaszszal beállott esőzések ósz kezdetig 
tartván, e rendkivüii időjárás a tavaszi veté-
seknek szánt területnek egy részét parlag alá 
kényszeritette, a nagy reményekkel kecsegtető 
őízi vetéseket pedig csaknem megsemmisítette. 

Nem hivatkozom a cséplés eredméuyére, 
hiszen tudva van, hogy a nálunk úgynevezett 
közepes gazda osztálynak alig lett félévi  ke-
nyere, mig a. szegényebb rész teljesen a nél-
kül maradt. Es fájdalommal  kell visszaidéznem 
azt is, hogy a szép kilátással biztatott széna 
termés az Olt és Maros folyók  mentén s az 
azokba torkoló patakok terén az árvizek által 
tétetett semmivé, hogy a kenyértelenség mel-
lett az egyedüli mentó eszköztói, a marha tar-
tástól is megfosztassék  a csiki gazda. Ennek 
szomorít következéseit előrelátva, már julius 
havában felterjesztést  tettem a belügyi és l'öld-
mivelési miniszter urakhoz, valamely nagyobb 
inségi munka biztosítására, a az éhínség eshető 
bekövetkezésére természetbeni segély nyúj-
tásra. Ezen kivül az állainépitészeti hivatal 
főnöke  közvetítésével javaslatba hoztam keres-
kedelemügyi miniszter urnái, hogy az áthelye-
zendő hucsini ut kiépítési költségei házi keze-
lés mellett tartassanak ineg a gyergyói részek 
lakosainak, hogy igy legalább a vármegye egyik 
fele  találjon biztos keresetforrást  a megpró-
báltatások idejében. Mindez azonban a bekö-
vetkezhető csapás elhárítására távolról sem 
elégséges; kifejezetten  azonban nem mentem 
bele a madéfalva—szászrégeni  vasút kiépítésé-
nek sürgetésébe, nehogy szavam, elég sulylyal 
nem bírván, felterjesztésem  a tek. Törvény-
hatóság intézkedésének útját keresztezze. 

Ugy tűnik fel  előttem hogy a most hir-
telenül bekövetkezett csapás a közelebbi évek-
ben, ha más alakban is, elkerülhetlenül felke-
resett volna, mert az egész Székelyföldön  ész-
lelhető visszaesés oly rohamos terjedésben van, 
hogy ha több irányú állami intézkedéssel annak 
gát nem vettetik, előbb-utóbb megsemmisülé-
sünkben végződik. Távol van tőlem, hogy a 
haj okának részletezésére elég erősnek érez-
ném magainat, de legalább részben megközelí-
teni vélem ezekben: 

a) Vármegyénk kiterjedése 4860 nszög 
kilométer, és e tekintélyes területből még is 
csak 138,000 hold esik eke művelés alá; a 
rétség körülbelül 20,000 hold, a többi erdő, 
legelő és terméketlen területekből áll. E 138,000 
holdnyi területre az idei népszámlálás ered-
ménye szerint 135,000 lélek esik, és ez fejti 
meg első sorban miért szegényedik idóról-időre 
és egyre nagyobb mértékben Csikvármegyében 
a székelység. A lakosság száma rohamosau 
emelkedik, de a birtok kiterjedése ugyanaz 
marad. 

b) A székelység főfoglalkozása  aföldmi-
velés lévén, a talajkötöttsége, köves és sovány-
sága s az éghajlat zordsága miatt a ráfordított 
munkával nincs arányban az eredmény ugy, hogy 
az e tekintetben többszörösen véghezvitt szá-
mítások mindig mínuszt eredményeztek; ennél-
fogva  csakis az állandó elfoglaltság  és a meg-
szokás menti annak fentartását.  E bajon né-
mileg segíthetne a birtok viszonyok rendezése 
de mig az bekövetkezhetnék, a fövényóra 
önmagát emészti meg. 

c) A termesztmények szobai értékesítése 
az állami egyedárusságok miatt korlátozva 
lévén, a földnek  még ama csekély hozama sem 
hasznosítható tetszés szerint, ini azt eredmé-
nyezi, hogy a szükségletek e távoli szegény 
vidéken legalábt is kétszeres árban szerez-
hetők be, mint más szerencsésebb fekvésű  he-
lyeken. Az ezen irányban teendő könnyítések 
engedélyezése, a bizalom felébresztése  és a 
teljesen elvesztett remény visszaállítása mellett 
még anyagi előnyt is eredményeznének, min-
den esetre pedig az államfentartó  erők ez irány-
bani megszilárdítására vezetnének. 

d)  Az állami, megyei, községi, egyházi, 
társulási és közbirtokossági terhek folytonosan 
fokoztatnak  tekintet nélkül az adóalap stag-
nálására ugy, hogy az ebbeli szolgáltatások 
együttvéve ma már az évi nyers bevétel ér-
tékével felérnek,  ennek következése az, hogy 
az önfentartáshoz  szükséges kellékek beszer-
zése végett más alaphoz kell fordulni,  esetleg 
tiltott eszközök felhasználását  kell igénybe 
venni, miután az igyekvő emberi természet az 
ön megsemmisülésbe egyenesen át nem csaphat. 

e) A korszellem folytonos  elóhaladása, 
fejlődése  az étkezésben és ruházatban mind 
nagyubb követeléssel lépvén fel,  a pénzbeli 
kiadások ezzel karöltve fokozódnak,  s miután 
különösen az itteni háziipari készítmények mos-
tani fejletlenségükben  az ízlésnek nem felelnek 
meg, különösen a nőnem ruházkodása a be-
vétellel arányban nem álló összegeket emészt 
meg, mindenesetre pedig sokkal többet, mint 
a mennyit azok munkássága képvisel. 

f)  A pálinkafőzés  megszorítása az iszá-
kossági hajlamot nemcsak kifejlesztette,  hanem 
jelenleg is állandóan fokozza.  A korcsmákon 
és páliiikamérésekben az összejövetelek gya-
koriak lettek; barátságból, később kurázsiból 
mind több és több szesz iogyasztatik, s a mi 
régebben otthonról kitelt, most mind pénzbe, 
még pedig nagy pénzbe kerül, mert e rend-
szer mellett nem lesz oly magas ára a szesz-
nek, hogy az habár tiltott utakon is, be ne 
szereztessék. 

g) A szeréncsétlen kereskedelmi törvény 
a takarékpénztárak és bankok könnyű alapítását 
nem korlátozván, ma már minden vidéknek, 
minden járásnak, sót a nagyobb községeknek 
is bankja van, s azok a könyelmü pénzkiná-
lásban egyre ássák a székelység sirját. 

h) Az aráuyositási törvény a jövő eshe-
tőségek kombinálása nélkül egyoldalú érdekből 
és az őskorból alájött gyakorlat és szokás fi-
gyelembe vétele nélkül alkottatott meg. Mert 
jól van, hogy a függő  úrbéri kérdések rende-
zendók voltak, de tekintetbe veendő lett volna, 
hogy a Székelyföldön  szoj-os értelmébe vett 
úrbéri viszony nem volt. Es ha már a földes-
uraknak az a kedvezmény megadatott, annak 
a végébe egy oly pont lett volna teendő, melyen 
tul a kérdésnek folytatása  senki kedvéért nem 
következhetett volna. Az tehát a tulajdonkép-
peni székelységi'e kiterjeszthető nem volt, mert 
a társulási viszonyt ez szüntette meg és a kö-
zösség eltörlésének tudatában a föld  megmoz-
dult a székelység lába alatt, bekövetkezett az 
arányrészek eladása: a madarasj, ilánj'alvl, 
karczfalvi  erdőségek elidegenítése a föld  tu-
lajdounal együtt, hogy ne kósse semmi a szé-
kelyt az anyafóldhöz. 

i) Ugyanígy történt az Italmérési jog meg-
váltásával, mert daczára annak, hogy 1848 elótt 
italmérési gyakorlat nem is volt, mivel a pá-
linkát mindenki szabadon főzhette,  és igy az 
állított alvó jog életre hívható sem volt és 
daczára annak hogy 1853 után lassankint fej-
lődött ki az, s a megváltásig állandóan a köz-
ségeknek jövedelmezett, mind nagyobb és na-
gyobb összegekben ugy, hogy abból a közszük-
ségletek teljesen fedezhetők  voltak: a váltság 
tőke nem a községek javára biztosíttatott, hanem 
arányosítással egyesek között észre nem vehető 
apróbb összegekben elpocsékoltatott, 

Ennek egyenes következése lett a pótadók 
behozatala és fokozása,  s minthogy az állami 
megyei, községi, egyházi és közbirtokossági 
terhek .együttvéve oly összeget tesznek, mi a 
tulajdon jövedelméből nem fedezhető,  naponkint 
előfordul  az arányrészek elvesztegetése mellett 
a föld  megtámadása, elkótyavetyélése, a „haza' 
fogalomnak  illuzoriussá tétele. 

k)  Mióta az erdők állami kezelésbe vé-
tettek, konstatálni lehet, hogy az őrizet elég-
telensége mellett annak a hitnek elterjedése, 
hogy az erdők tettleg államosittattak is; hogy 
a tagosítás és arányosítás behozásával a sze-
gényebb osztály az erdők használatából kizá-
ratik: eredményezték az erdők kötelességszerű 
megtámadását. Es erre a fennebbi  ok mellett 
nagy ösztönül szolgált a fürészgyárak  és faki-
viteli vállalatok gyors egymásutánban röktön-
zött alapítása, mert ezek a faértéket  hirtelen 
felfokozták  B ebben ráutalták ajogositatlanokat 
a soronkiviili használatra s igy az összes erdő-
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ségek megtámadására. F.hez járult, hogy a 
kinőtt erdőségek úgynevezett tarvágása szak-
szerűen elöiratott, mit a vállalatok oly lelki-
ismeretesen teljesítettek is, hogy ma már na-
gyobb kiterjedésű "zárt erdőséget hiába kere-
sünk. lg}' következett be egyfelől  a helytelen 
szállalás, másfelöl  a teljes kiirtás; így követ-
kezett be az erdők nagy értékének külföldre 
vándorlása s a megmaradt részek állandó meg-
támadása s a reszlinek kényszer helyzetben a 
földtulajdonnal  együttes elidegenítése. A föld-
mivelési kormány n kényszerű körülmények 
között a törvény szigorú végrehajtására mindent 
elkövet, közegeit a központból kiküldött egyé-
nekkel ellenőrizteti, de az erdei kihágások 
fokozott  megbüntésénél más eredményt nem 
érhet el és igy az a sújtó pénzbüntetésben 
ismét egyik eszköze lett az elszegényitésnek. 
Az előkészítetlen végrehajtás tehát végered-
ményében megteremtette azt a helyzetet, hogy 
a 7 hónapos télre nincs elég tűzifa,  nincs épü 
letfa,  de nincs erdóség is, honnan a törvénysze-
rű t jogosultak igényei kielégíthetők lennének. 

I) Hasonló áll az erdei legeltetésre is, 
mert nemcsak az erdészeti közegek követnek 
el mindent annak tilalmazására erdónövelési czég 
alatt, hanem a szerencsétlen alapon törvénye-
sített s minden ellenőrzés nélkül hagyott köz-
birtokosságjogkörébe vonta az erdei közlegelók 
kezelését, jogkörébe vonta a havasok haszná-
latát és felállított  egy oly tisztikart, mitől most 
már ha kívánná, sem tud megszabadulni. Ez 
a tisztikar s általában a közbirtokosság erősza-
kosabb tagjai annyi állatot hajtanak a közle-
gelóre, a mennyi éppen tetszik és minden rend-
szer nélkül ott prevarikálnak, a hol éppen 
tetszik, a nélkül, hogy ezen erőszakos eljárással 
szemben az elnyomottak hibájára, hallgatására 
lehetne hivatkozni, mert nem lehet a törvény-
tilló rendelkezésének elhanyagolására vagy ki-
játszására rámutatni akkor, mikor az elnyomott 
félnek  egyedül a költséges s mégis kétes birói 
ut van fenntartva,  s akkor midőn az erőszaknak 
minden irányban van mellékajtaja. 

Ugyan kinek volna kedve megbolygatni 
ezt a darázsfészket?  Inkább veszszen, vagy 
heverjen parlagul a közósbeli rész! s mert ez 
tekintélyes, s mert igen sokan vannak érdekelve 
az által, egyik hatalmas tényezője az elszege-
nyedés előmozdításának; 

m) Növeli az elszegényedést az arányo-
sitási és tagositási törvény végrehajtása, növeli 
pedig távolról sem a törvény elvi alkalmazá-
sában. hanem a helytelen végrehajtási utasítás-
ban s kapcsolatosan az azzal járó roppant 
költségessegben. Messze vezetne ennek rész-
leteibe bocsátkozni, elég annak felhozása,  hogy 
itt Csikvármegyében a havasok és erdei legelók 
csoportonkint 2—3 község tulajdonát képezik. 
Ebból tehát a hosszadalmas és költséges ará-
nyositási eljárással e községeket kell megosz-
toztatni. Azután ezt a hosszadalmas és költ-
séges arányositási eljárást egyesekre újra kezdik 
s ha ennek végeztével eszébe jut valamelyik 
község többségének a tagosítás, harmadszor is 
megismétlik a még hosszadalmasabb és költ-
ségesebb proczesszust. 

Egy emberöltő kell ezek lebonyolítására 
B ez közjövedelem hiányában ama hosszú idő 
alatt miut pótadóra megy. Hogy ne szegényed-
nék el tehát a székelynép és a Székelyföld, 
ha minden oldalról ily présbe kerül. Ismétlem, 
koránt sem személyeket,' hanem azt a rendszert 
hibáztatom, mely az egyszerű kicserélések 
helyett a hoszadalmas és költséges eljárást 
irta eló. 

Lehetne ezt a sorozatot még tovább is 
folytatni,  de ebben a 12 pontban is bőséges anya-
got látok letéve a kérdés tanulmányozására. 

7. Végezetül meg kell emlékeznem a 
folyó  hó 8-»p keresztül vitt képviselő  válasz-
tásokról,  mert a mellett hogy mint a központi 
választmány elnökének az eredményt kötelt s-
gégem bejelenteni a t. törvényhatóságnak, me-
rültek fel  olyaB természetű jelenségek, miket 
elhallgatni nem áll jogomban. Jelentem tehát 
Méltóságos Főispán Urnák ég a Tok. Törvény-
hatóságnak, hogy folyó  hó 2-án tartattak meg 
az országos képviselő választások B minő a 
négy választó kerületben e vármegye kipróbált 
érdemes férfiai  választattak meg. Maga a vá-
lasztás imenete a választási székhelyeken za-
vartalan volt. B a kész akaratosan felkorbácsolt 
hullámok már szűnő félben  vannak a közsé-
gekben is. Mind ezek mellett is nem áll jo-
gomban elhallgatni, hogy a törvényhatóság azon 
eléggé nem méltányolható határozata, mely a 
sok keserű csalodág miatt e vármegye szülöt-
teinek előnyt biztosított, — az ellenzéki vezetők 
részérói kelló figyelemben  nem részesittetett. 
Nincs jogom e helyről bírálatot mondani senki 
politikai magatartása felett;  ezt komolyan még 
magán körben sem koczkáztatom, de ha már 
mindenáron ellenzéki jelölt kellett, miért nem 
választott a megyei ellenzék a maga sorából ? 
hiszen számosan voltak és vannak arra aspi-
ránsok és vannak olyanak Is, kik ^helyeiket 
bizonyára megállották volna; mi ok volt tehát 
idegenbe menni s ez által a törvényhatóság 
határozatával daczolni? hiszen annak betartá-
sával a dolog egészen természetesnek tünt 
volna fel. 

Jól tudom én, hogy a képviselő válasz-
tásnál nem lehet megkötni a nézetek szabad 
nyilvánítását, de azt is tudom, bogy a vidéki 
választások czélja az önképviselet s a kivételek 

törvényesítése csak a hazaszeretet mártírjai: 
a Wesselényiek s a hazaszolgálatában halha-
tatlan érdemeket szerzett Deákok érdekében 
történt, — hogy nztán miként utalja az ezen-
kívül állókat a mandátum vadászatra s miként 
jogosítja fel  vezetőiket a vármegye közvéle-
ményének kihívására s határozatainak ignorá-
lására: feleljenek  önmaguknak. Annyit minden 
esetre tudok és merek állítani, hogy a mi gyer-
mekeink még több jogosultság mellett is hiába 
próbálnának idegenben, vezetőket bizonyára 
nem találnának. 

A másik mit elhallgatni nem áll jogomban 
az, hogy tudomásom szerint a politikai párt 
mozgalmaktól az iskolák eddig meg kímélve 
voltak. Most a mint bizonyosnak állítják ez 
a betegség beütött több népiskolába s főleg  a 
somlyói főgimnáziumba  és magam is láttam 
annak veres szignuinát, mind a tanárok egy része 
mind pedig az ifjúság  több tagjának kalapján; 
sót láttam és sokan láttuk, hogy a tanárikar 
némely tagjai minő fáradhatatlan'  lekiismeretet 
csináltak jelöltjük győzelmének előmozdítá-
sában. 

Voltak a múltban nem a mostanihoz ha-
sonló, hanem a nemzet életébe mélyen beható 
megpróbáltatások, s a somlyói gimnázium ve-
zetősége azon alkalmakkor mindig a szabad 
eszmék zászlója alá sorakozott, de a mozgal-
maktól az ifjúságot  higgadt önmérséklettel távol 
tartotta. Ez a gimnázium Csikmegvéé, annak 
alapja a községek és egyesek adományából 
gyűlt össze, s ha a vármegye megengedte, hogy 
a státus és a püspök mint ilyenre kezet tegyen, 
abból még nem következik, hogy most a tu-
lajdonossal harezba szálljon az intézet. Mert 
ugyan ki volna az a törpe felfogású  ember, ki 
azt hinné, hogy az a tanár, ki akcziójának a 
szülőt megnyerni igyekezett és nem sikerült, 
elégületlenségét a fiúval  ne éreztetné? Sót az 
enyhébb esetet véve. a tanár és sziiló politikai 
pártállásának különbözősége a tapasztalt nagy 
lelkesedés után valjjon a fiúra  nem lesz-e káros 
hatással? Tegyük félre  az álpnritánizmust és 
mondjuk ki, hogy kissebb-nagyoldi mértékben 
bizony igy áll az! Es ugyan ki volna oly naiv. 
hogy ha azt a féktelen  buzgólkodást összedugott 
kézzel érintetlenül nézi az ifjú,  következmé-
nyeit ne érezné meg? Tegyük félre  a hely-
telen hipokrizmust és mondjuk: hogy igaz! 

Ez a vármegye nem azért alapította tehát 
a somlyói gimnáziumot és fentartására  éven-
kint tetemes összeget nem azért áldozott és 
áldoz, hogy fiai  onnan szétrebbentessenek. Ennek 
a vármegyének kötelessége ily kinövésekkel 
szemben — ha szükség — a közoktatásügyi kor-
mánynál keresni orvoslást. 

Ismételem és nem tudom eléggé hang 
súlyozni, hogy Magyarországnak mindig szük-
sége lesz a szabadeszmék apostolaira, de ez 
a tudomány az iskolák kötelezett tantárgya 
nem lehet, már csak azért sem, hogy annak 
kiismerése is minő szabad eszmék és mekkora 
kidomboiitáshan állhatnak az ország érdekében, 
az örökösön változó viszonyokban rejlő tudo-
mány. 

Van szerencsém mély tisztelettel kérni 
Méltóságos Főispán urat és a t. Törvényható-
ságot, hogy ezen álázatos jelentésemet méltóz-
tassék tudomásul venni. 

Csíkszereda, 1901. október 18. 
Beoze Antal , alispán. 

T ö m M i y h a t ó s á g i közgyük ' 1 *. 
Csíkszereda okt. 22. 

Népesebb sokszor, de érdekesebb gyűlése 
ritkán volt a törvényhatóságnak a tegnapinál. 
A meghivó bizottság élén a közgyűlés termébe 
lépett főispánt  a gyűlés tagjai lelkes éljonzés-
sel fogadták,  mire főispán  ur a gyűlést rövi-
den megnyitotta és mindjárt Becze Antal alis-
pán ur állott fel,  hogy felolvassa  a vármegyei 
közállapotokról szerkesztett jelentését, mely-
hez mindig a legnagyobb érdeklődés fűződik. 

Csaknem félórát  vett igénybe a terjedel-
mes Jelentés felolvasása,  melyet lapunk jelen 
számában ismertetünk, s a melynek tartalmáért 
jelentést tevő alispán urat szűnni nem akaró 
zajos éljenzésekkel ós tapssal jutalmazta a 
közgyűlés. 

Mii.thogy a jelentésben emlités van téve-
a lefolyt  képviselő választásokról, a vármegye 
idevaló születésű képviselők választása iránt ko-
rábban hozott határozatának az ellenzék részéről 
lett ignorálásáról, valamint a somlyói gimnázium 
tanár testülete némely tagjának az ellenzéki 
jelölt érdekében feltűnő  módon kifejtett  agi-
tácziójáról, (Jyörffy  Gyula képviselő, mint bi-
zottsági tag a tanár testület illető tagjainak 
eljárása felett  hosszabb beszédben fejezte  ki 
rosszalását, s indítványozta, hogy a törvény-
hatóság az alispáni jelentést szórói-szóra ik-
tattassa jegyzőkönyvébe, a megye hivatalos 
közlönyében tétcsso közzé, sokszorosittassa, 
küldje meg a megyebeli községeknek s az 
abban élénken eosetelt közgazdasági bajok or-
voslására vezető, részben már kezdeményezett 
intézkedések folytatós^kép  a jelentés egy-egy 
példányban terjesztessék fel  a kormányhoz, 
közöltessék a társtörvényhatóságokkal, az orsz. 
magyar gazdasági egyesülettel, az erdélyi ma-
gyar közművelődési egylettel, székely társasá-
gokkal és a somlyói főgimnáziumban  észlelt 
állapotok megszüntetése czéljából az erdélyi 
róni. k&th. igazgató-tan ácscsal. 

Miután Pál Gábor főgimnáziumi  igazgató 
két rendben is tiltakozott a hangoztatott vádak 
ellen, kiemelte a vélemény nyilvánítás szabad-
ságát s igyekezett a tanári testülettel szem-
ben felhozottakat  megezáfolni  s őket védelem-
be venni, zajos abezug kiáltások mellett az 
indítvány falrengető  helyeslés után egyhangú-
lag elfogadtatott  és határozattá emeltétett. 

Ezután a közgyűlés napi rendre tért s 
elsőbben is tárgyalás alá vette vallás és köz-
oktatásügyi miniszter urnák azon leiratát, mely-
nélfogva  a esik somlyói főgimnáziumnak  Sze-
redába való áthelyezésére az eddig megsza-
vazott 150.000 koronának jóváhagyása mellett 
még legalább 50.00:1 korona megajánlására 
hivatott fel  a megye közönsége. 

A bizottság a leiratot tudomásul vette s ra-
gaszkodva az ez évi május 22-én hozott határoza-
tához kijelentette, hogy a>; áthelyezésre eddig 
megszavazott 50.000 koronán feiül  semmiféle 
támogatást nem helyezhet kilátásba, mert igaz, 
hogy a vármegye közönsége számot tevő va-
gyonnal rendelkezik, de minthogy annak jöve-
delme a földmivelés,  ipar, bányászat és keres-
kedelem támogatására éppen ugy kell szolgál-
jon, mint a szorosabb értelemben vett kultú-
rának : az eddigelé csaknem mellőzött, a vi-
szonyok által azonban lelszinre hozott közgaz-
dasági érdekek hátránya nélkül az állandónak 
látszó jövedelmi visszaesés mellett csak ház-
tartása egyensúlyának megzavarásával és tóke 
vagyonának nagyobb mérvű megtámadásával 
hozhatna a szóban forgó  ezélra további áldo-
zatokat, mire pedig a felhozott  indokokon, a 
méltányosságon és az erdélyi róm. katli. stá-
tusnak a vármegye katolikus lakosságával és a 
somlyói katolikus gimnáziuminál szemben fenn-
álló kötelezettségén kiviil a vármegye közön-
ségeannái kevésbe érezheti magát kötelezettnek, 
minthogy a neveles és oktatásügy érdekében 
különben is oly állandó és nagymennyiségű ter-
heket vállalt már magára, melyen túllépni az 
okos gazdálkodás is tiltja. De nem tehet to-
vábbi ajánlatot a bizottság azért sem. mivel 
az utóbb megszavazott 50.000 korona nemcsak 
az eddig szolgáltatott évi összeg tókebeli egyen-
értékének felel  meg. hanem azt tul is haladja. 

A vármegye ugyanis egyik tanár felerész 
fizetésében  kötelezóleg állandó teherképpen 
csak 1050 koronát vállalt el. évenkint az in-
ternátus segélyezésére adott 740, a zene és 
franczianyeiv  tanitásra megszavazott 800 kor., 
vagyis 1540 korona ideiglenes, tehát bármikor 
elvonható segélynek tekintendő, de ba a tanári 
tizelés kiegészítésére felajánlott  1050 koronával 
egyenlő elbírálás alá vonatik is, a két külön-
böző természeti kiadás együttesen 2590 ko-
ronát tevén ki, ez összeg a vármegye által 
ujabban megszavazott 50000 koronának már 
csak 5a/0-os kamataiból is fedezhető,  miliői 
aztán önként következik, hogy a bizottság 
ujabb ajánlatával is számottevő áldozatot ho-
zott akkor, midőn a szóban forgó  gimnáziumra 
és neveló-iutézet'kre feltétlen  tulajdoni és 
rendelkezési jogot tartó erdélyi róm. katli. 
státus — melynek pedig első sorban áll érde-
kében a kérdésnek mielőbbi kedvező elinté-
zése — még semmiféle  anyagi hozzájárulást 
sem helyezett kilátásba. 

Földmivelési miniszter ur a lovakra nézve 
tenyészkerületek megállapítását kívánván, a 
bizottság iz eziránti leiratra a gazdasági egye-
sület véleményének meghallgatása után kije-
lentette, hogy a vármegye területén határozot-
tan megjelölhető tenyész anyagfajta  nincs, mi-
vel sem az állam által tartott apaállatok kiosz-
tásánál határozott irány nem követtetett, sem 
pedig a tenyésztők erre nem törekedtek, a lé-
tező tenyészanvag tehát vegyesnek tekinthető. 

A múltban gyökerező tapasztalatok alap-
ján a vidékek jólfelfogott  érdekével leginkább 
megfelelőnek  találná a bizottság, ha ugy a 
havasi, mint hegyi legelőkkel biró azon köz-
ségek, melyek a tölgyesi, felesiki  és gyergyói 
járásokban fekszenek,  kisebb féle  arab mé-
nekkel, a kászon alesiki járás községei és 
Szereda város pedig uagyobb féle  arab és angol 
félvér  ménekkel láttatnának el s illetve a te-
nyészkerületek megállapításánál ezen irány 
figyelembe  vételével osztatnának be. 

Elhatároztatott ezután, hogy miután a 
közigazgatási szolgálat gyors és fontos  lebo-
nyolítása, nem különben az idő, munka és 
anyagban elérendő megtakarítások egy távbe-
szélő hálózat létesítését egyaránt szükségessé 
teszik, egyelőre a központ és járási hatóságok 
között azt a vármegye felállítja;  mivégből 
utasította az alispánt, hogy a tervet és költ-
ségvetést az épiteszeti hivatal által készíttesse 
el, felhatalmazást  ni'ván egyúttal arra, hogy 
az előmunkálatokra és építésre szükséges költ-
ségeket a vármegye tulajdonát képező ipar-
alapból a kormány jóváhagyása után fedezhesse. 

A vármegye magán javainak mikénti ke-
zelésére vonatkozó szabályrendeletek életbe-
léptetése elrendeltetett, az abban szervezett 
tisztviselőknek az év végén való megválasztása 
szempontjából a pályázatok kihirdetése meg-
hagyatott, Dájbukát Jakab által eddig betöltött 
alszámvevői állás beszüntettetett s ugyan ó az 
alapszabályok értelmében Csikmegye magán 
javai élethossziglani számvevőjéuek jelentetett 
ki s egyúttal a havasi javak igazgatósági és 
a számadásokat vizsgáló bizottság tagjaivá 
megválasztattak: Gyergyóból dr. Lázár János, 
Puskás Adolf,  Simon Balázs, Csíkból Tompos 

János, Böjthy Endre, Incze Ignácz, Nagy Imre, 
Bartalis Ágost, a zárszámadást vizsgáló bizott-
ságba dr. Csiky József,  Nagy Sándor, András 
Lajos és Kovács István. 

A törvényhatósági bizottságnak az igazoló 
választmány által összeállított legtöbb adót-
lizetó tagjai névjegyzéke tudomásul vétetett, a 
választott tagoknak azon fele  része, kiknek 
törvényszerű megbízatása lejárt, kisörsoltatott, 
helyettök az uj választás elrendeltetett 8 azok-
nak végrehajtására jövő november hó 4-ike 
tüzetett ki. 

Választási elnökökül kiküldettek: 1. A 
kászon-altizi kerületbe Szaniszló Kálmán. 2. 
K.-Újfaluba  Pálffy  András. 3. Tusnádra Bar-
talis Ágost. 4. Csekefalvára  Puskás Lajos. 5. 
Szentgyörgyre Csiszér Károly. 6. Menaságra 
Tompos János. 7. Szentsimonra Bodó József. 
8. Szentkirályra T. Nagy Imre. 9. Mindszentre 
Czikó János. 10. Szeredába Mihály Ferencz. 
II. Taploczára Lázár Miklós. 12. Várdotfalvára 
Sántha Simon. 13. Csik-Szentmiklósra Kein 
Adolf.  14. Szépvizre dr. Zakariás István. 15. 
Rákosra Fejér Sándor. 16., Madarasra Mánya 
Autal. 17. Karczfalvára  Ágoston József.  18. 
Szenttamásra Dániel József.  19. Szentdomo-
kosra Bara János. 20- Tekerópatakra Puskás 
Adolf.  21. Gy.-Ujfaluba  Szilveszter Albert. 22. 
Csoinafalvára  Lörincz Vilmos. 23. Alfaluba 
Nagy Imre. 24. Gyergyó-Szentmiklós I-só ke-
rületébe Székely Károly, a ll-ikba ír . Tiltscher 
Ede. 25. Szárhegyre dr. Szini János. "26. Dit-
róba Szatmári János. 27. Remetére Puskás 
József.  28. Tölgyesbe Bogáthy Gyula. 

A vármegye és az egyes községek jövő 
évi költségvetései, idei pótköltségvetései 8 több 
községnek mult évi számadásai hagyattak jóvá; 
és némely a havasok jövedelmeztetését illető 
ügy nyert elintézést. 

Köllő János és társainak a korábban fel-
hagyott „Közréz" nevezetű, Ditrótól—Borszé-
kig vezető útnak a megyei utak sorába való 
felvétele  iránt beadott indítványa hosszasabb 
vitára adott alkalmat. Az állandó választmány 
a kérdés tanulmányozása és javaslattétel vé-
gett az indítványt az építészeti hivatalnak 
kiadni javasolta. 

Az ellen felszőllalt  Köllő János, Lázár 
Menyhért, Barta Ignácz, hozzászóllott a megye 
alispanja, valamint Pap Domokos főmérnök, 
minek eredménye az lett, bogy a nevezett 
útrésznek a törvényhatósági utak sorába való 
átvétele elhatároztatott azon kikötéssel, bogy 
fentartására  és fokozatos  kiépítésére évenki-it 
csak annyit fordít,  mennyit az útalap helyzete 
megenged, továbbá, hogy az alispán által a 
közúti törvény értelmében, határozatilag meg-
állapítandó érdekeltségbe ezen ut feuntartási 
és fokozatos  fejlesztési  költségeihez való hozzá-
járulás czéljából a borszéki üzlet bevonandó lesz. 

A kászon-alcsiki jegyzői egylet a 800 ko-
ronával javadalmazott kör- és községi jegyzők 
fizetésének  hivatalból 1200 koronára éB a se-
gédjegyzők fizetésének  800 koronára való fel-
emelését kérvén, a bizottság utalva 1876. évi 
augusztus havában hozott határozatára, újból 
is kijelentette, hogy az előterjesztendő fizetés 
javítási kérvényeket a fennforgó  körülmények 
méltányos figyelembe  vételével fogja  elintézni, 
de miután az 1886. évi XXII. t.-cziknek a 
folyamodványban  kiindulásul vett 66. §-Ba 
szerint szükségesség mellett a lehetőség is 
minden egyes esetben elbírálandó, az általános-
ságban szóló kérvény alapján érdemleges ha-
tározatot nem hozhatott. 

Dr. GyórfTy  Gyula és Bartalis Ágostonnak 
közhelyesléssel fogadott  indítványa folytán  a 
a megye lakosságát fenyegető  ínségnek meg-
előzése, s a uépnek tartósabb munka nyujtha-
tása szempontjából a székely vasutak Madé-
falva—szász-régeni  szakaszának kiépítését egy 
ujabb feliratban  szorgalmazni határozta, B uta-
sította az alispánt, hogy különösen a munka-
képtelenek és keresetnélküliek érdekében az 
inségügyi bizottságokat megyeszerte alakítsa 
meg s gondoskodjék arról is, hogy a mennyiben 
a községek alig számba vehető közjótékonysági 
alapokkal rendelkeznek, a törvényhatóság pedig 
ilyenekkel nem bír, az államsegélye múlhatat-
lanul igénybe vétessék, — a nyerendő segély 
azonban ne pénzértékben, hanem az inségügyi 
bizottságok által beszerzendő gabona és élelmi 
cziKkekben természetben oaztassék ki. 

Ez után a törvényhatóság kebeléből tör-
vényszerűit kiküldeni rendelt következő bizott-
ságok választattak meg: 

a) a közigazgatási bizottságba: Dr. Fejér 
Antal, Dr. Csiky József,  Molnár József,  Dr. 
GyórfTy  Gyula és Rancz János; 

b) a központi választmányba: Mihály Fe-
rencz, Csobot István, T. Nagy Imre, Böjthy 
Endre, Bartalis Ágost, Dr. Bocskor Béla, Bo-
gáthy Gyula, Bara János, Dr. Fejér Antal, 
Nagy Sándor, Ferenczi István, Szathmári János, 
Csiki Dénes, Mihály István, Lázár Menybért. 
Szántó József,  Czikó Sándor, Dr, Mezei Géza, 
Simon Balázs, Dr. Lázár János, Fejér Sándor; 
ifj.  Tiltscher Ede, Nagy József  éB András Lajos. 

c) az igazoló választmányba: Nagy Sán-
dor, Becze Imre, Kovács István, Csiky József, 
és Dájbukát Jakab; 

d)  az állandó bíráló választmányba: Böjthy 
Endre, Pál Gábor, Czikó Sándor, Molnár Jó-
zsef,  Pap Domokos; 
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e) a megyei állandó választmányba: Becze 
Antal, Mihály Ferencz, Czikó Sándor, Nagy-
Sándor, Csiky József,  Pál Gábor, Kovács Ist-
ván, Dr. Szini János, T. Nagy Imre, Lázár 
Menyhért, liancz János, Nagy József,  Dr. Ki-
lép Sándor, Molnár József,  Sántha Simon, Dáj-
bukát Jakab, Szántó József,  Böjthy Endre, 
Becze Imre, Dr. Kejér Antal, Dr. Györffy  Gyula, 
Dr. Bocskor Béla, Bartha Ignácz, szárhegyi 
Nagy Imre, Szatmári János, Murányi Kálmán, 
Simon Balázs. Dr. Veress Sándor, Pap Domo-
kos, Kereuczi István, 

f)  a közegészségügyi bizottságba a hiva-
talbeli tagok mellé: Böjthy Kndre, Dr. Bocskor 
Béla, Mihály Ferencz, Sántha Simon. Bartalis 
Ágost, Fejér Sándor, Kovács István, Nagy-
Sándor, Szántó József,  Gál József.  Kovács 
János, Gál Ferencz gondnok. 

g) az árvaszéki ülnökök mellé döntó sza-
vazattal biró tagoknak: Nagy Sándor és Kejér 
Antal; 

h) Árvaszéki elnök helyettesnek : Kovács 
Antal árvaszéki elnök ; 

i) tisztiügyész helyettesül: Gal István 
ügyvéd ; 

j) A lóavató bizottság elnökéül: Gyergyó-
Szentmiklósra szárhegyi Nagy Imre, Szeredába 
Szántó József; 

k)  A kör- és községi jegyzók nyugdíj vá-
lasztmányába: Dájbukát Jakab, Nagy Sándor. 
Becze Imre, 

i) A megyei iskolaszékbe: Becze Antal, 
Mihály Fezencz, Böjthy Kndre, Bocskor Béla, 
Veress Sándor, Nagy Imre, Csiky József,  Ke-
jér Antal, Dájbukát Jakab, 

m) A szeredai korház bizottságba : Böjthy 
Endre, Molnár József,  Veress Sándor, Nagy-
Sándor, Kovács Autal, Dájbukát Jakab, Gál 
Ferencz, Czikó Sándor, Kovács István, Csiszér 
Imre, Filep Sándor, Gál József,  Kovács János, 

n) A községi számadások megvizsgálására 
elnökül kiküldöttek: Kászon-AI.- és Keltizbe 
Csobot István. Impérbj Szaniszló Kálmán, Új-
faluba  András Lajos, Jakabfalvára  Pálfi  András, 
Tusnádra Éltes Jakab, Szentsimon, Csató-
szegre Beke Mihály, Szentimrére Incze Ignácz, 
Szentkirályra Birta József,  Csekefalva,  Szent-
Mártonra Nagy József,  Kozmásra Csiszér Ká-
roly, Verebes, Lázárfalvára  Sándor Gergely. 
Szentgyörgy, Bánkfalvára  Tompos János, Me-
naságra Bartalis Ágost, Mindszentre Halló Gá-
bor, Zsögödbe Szántó József,  Szentlélckrc Nagy-
Sándor, Várdotfalva,  Csobotfalvára  Sántha 
Simon, Csomortán, Pálfalvára  Csiszér Imre, 
Delne, Szentmiklósra Kejér Sándor, Szépviz, 
Szentmihályra Dájbukát Jakab, Borzsovára Za-
kariás István, Vacsárcsi, Göröcsfalvára  Koncz 
József,  Rákosra Császár Nándor, Madéfalvára 
Lakatos Károly, Csicsóba Lázár Miklós, Tap-
loczára Balázs Dénes. Madarasra Antal Gergely, 
Dánfalvára  Bara János, Karczl'alvára Ágoston 
József,  Jenófalvára  Mihály István, Szenttamásra 
Dániel József,  Szeutdomokosra Dr. Kejér Autal, 
Gyimesfelsó-  és Középlokra Száva Kristóf, 
Gyimesbükkbe Szebeni Péter, (iyó.-Újfaluba 
Szász Lajos, Csomafalvára  Lórincz Vilmos, 
Alfaluba  Bajkó Péter, Ditróba Nagy Imre, Szár-
hegyre Csergó Gyula, Remetere Szini János, 
Vasláb. Kilyénfalvára  Szilveszter Albert, Vár-
hegy, Salamásra Fülöp István, Gyó,-Szentmik-
lósra Lázár Menyhért, Borszékre Kölló János, 
Holló, Tölgyesbe Ferenczi István, Bélborba 
Bogáthy Gyula, Békásba Mühlfay  Sándor. 

Az idó elóhaladása okán a közgyűlés 
délután 3 órakor fellüggesztetett  s másnap 
délelőtt ért végett némely községi ügyek el-
intézésével. 

Az első napi gyűlés után főispán  urnái 
a tagok számára fényes  ebéd volt, melyen a 
legvidámabb hangulat uralkodott és sok szép 
felköszöntó  hangzott el. 

Magyarság. 
Íme, kezd derengeni az égboltozatt fejünk 

felett.  A mi után oly rég óta vágyunk, a mi 
minden Bzékely embernek és székely ügyba-
rátnak szivét örömmel tölti e l : megszületett, 
lett egy fővárosi,  „Magyarság" czimü napi 
lapunk. Szép reményekre jogosit, mert a czél, 
melynek szolgálatába szegődött szent, az eszme, 
melyért küzd a legnemesebb: használni a szé-
kely ügynek és ezzel a magyar nemzeti ügynek. 

A vidéki székely sajtó örömmel üdvözli 
a Magyarságot, mint olyan központi erőt, a 
mely törekvéseinek szószólója, gondolatainak, 
eszméinek felkarolója  és elhatározásainak fo-
ganatosítója lesz. Hivatva lesz, hogy akara-
tunkat hallhatóan kifejezésre  juttassa és nyo-
morúságunkban legerősebb támuszunk, legha-
talmasabb segítőnk legyen. A jó erkölcsöt és 
a régi székely becsületet akarja uj életre kel-
teni és megerősítve szent hagyományképen 
átadni az ifja  nemzedéknek. Azt a székely 
becsületet akarja feltámasztani,  a melyre gróf 
Nemes János 136-od magával a nagy-ajtai kép-
viselő választáskor alkalmas jelölt hiányában 
leszavazott. 

A fenyegető  elszegényedésnek akarja ele-
jét venni és odahatni, hogy a székelynek a 
folyton  fokozódó  élet-igények, mindig szapo-
rodó, sokféle  teherviselés daczára fennmara-
dása, jövője biztosittassék, ne jusson tönkre, 
hanem parányi földjén  minél nagyobb sikerrel 
munkálkodhassék, hogy munkaszeretetét, er-

kölcsi tisztaságát megóva továbbra is legyen 
hazánk keleti részének erős oszlopa, védő-
bástyája. 

A nemzeti politikát, felekezeti  és nem-
zetiségi türelmességet, az egyenes nyílt szó-
kimondást, az egyéni becsület és családi szen-
tély tiszteletben tartását irta zászlójára, azokat 
a magasztos jelszavakat, melyekért minden 
romlatlan magyar léleknek hevülnie kell. 

Székely testvérek sorakozzunk e lap kö-
rül. adjunk helyet annak minden rendii és 
rangú kaszinóban és olvasókörben, mert ez a 
lap különösen elhanyagolt ügyünknek és ezzel 
a nemzeti ügynek szegődött szolgálatába, ez 
a lap az ország különböző vidékein élő szé-
kely erők tömörítésére, az együvé tartozás 
érzetének ápolására is az egységes magyar 
nemzeti czél szolgálatára van hivatva. 

Testvéri szeretettel üdvözöljük e lap meg-
teremtőit, szerkesztőit és annak munkatársait. 
Isten áldása kisérje működésűkben. Legyen e 
lap vezére a székelységnek! 

Sorakozzunk a kitűzött zászló alá! Ks 
ki ne sorakoznék, mikor azt a zászlót a ta-
pasztalatokban, érdemben megőszült igazi szé-
kely ember Benedek Klek. a nagy író és 
GyórfTy  Gyula az országosan ismert, a székely 
ügyet valóban szivén viselő politikus tűzték 
ki. Kz a zászló a győzelem jelvénye. Há az 
igazság eszméje van felírva,  az az ige, mely 
után minden emberi sziv epedve vágyik, a 
mely ügyünket előbb vagy utóbb, de diadalra 
juttatja. liurtha  Unhizs. 

Kaszinó-estély. 
A Nap már majdnem egy hónapja, hoity 

ál haladott az egyenlilón, elhagyta az északi fél-
tekét, a mi luké helyünket, s a mi hemiszfenin-
kon inost nrra a vidékre szúrja nagyobb mérték 
bun függőleges  melcgitú suguruit, a hol egy világ 
hatalom folytat  csaknem két év óta embertelen 
és irtó háborút egy parányi nép ellen, inuly egy 
fényes  napot imád, mely egy tündöklő napért ál-
dozza szivének vérét. K fényes,  e liiiidöklé imp 
neve: szabadság. A szent szabadság, mely uz 
eszmék világában sokkul fényesebben  világit, sok-
kul nagyobb melegséget ébreszt a szivekben, mint 
a mi jó öreg Napunk az 6 kis birodalmában, a 
naprendszerben. 

Olt, a hol az eszmék világának uapjáert: 
a szabadságért c/rek meg ezrek vére folyik,  a 
mi lüUliiiiknck és bnjdoso társulnak hatalmas kor-
mányzója megindítja n tavasz fuvalinait,  meg eny 
hiti a levegőt, felvidítja  a határt s melegítő su-
garaival csodás alakú és ragyogó színekben potn 
pázó virágokat csal elő u vérrel áztatott földből, 
a melyek élénk színeikkel és égfelé  Bzálló illa 
lukkal hirdetik a megsanyargatott népnek a fel-
támadást. 

Itt nálunk a d-lr csípte virágok, a sárguló 
s a hideg szél lubbenésére zizegve hulló falevelek 
hirdetik az enyészetet. 

Mig ott a hazájuk szabadságáért liur-
czolókuak most már minden bokor szállást ad, 
itt nálunk a nedves, ködös levegó, a dermesztő 
őszi szél az embereket a baiútságos meleg szo-
bába szorítja, a hol a kályhákban pattogó biikfa 
haBábok vígan lobogó lángja pótolja a távozó Nap 
folyton  csökkenő melegét. 

Méguépesiilnek a klubbok, olvasó körök, s 
megkezdődik a kaszinói élet igazi szezonja. 

Igy vau ez most a tni városkánkban is. Az 
uri társaság férfi  tagjai, a kik a mi vidékünkön 
csakugyan rövid nyár alatt inkább a szabadban 
kereBiek szórakozást, most már a hoszu estéken 
a kaszinó termőit látogatják s a napi fáradság 
után ott keresnek üdülést. 

A inostuni mozgalmas Időben az újságok 
szerfelett  érdekesek, a választások alkalinávul fel-
merült epizódok, a politikai és nem politikai pár-
bajok stb. stb. bó tárgyat szolgáltatnak a beszél-
getésre és vitatkozásra, mindazonáltal a kaszinói 
élet meglehetősen egyhangú, egyik nap ugy ha 
sonlit a másikhoz, vulamikép egyik tojás a másikhoz. 

Hogy ebbe az egyhangúságba uémi válto-
zatosság álljon bc, hogy a kaszinói élet időnkint 
fuléléukiiljön,  bizonyára azért találták ki uz úgy-
nevezett kaszinói vuesoiákat, melyeken nemesük 
a férfi  tagok, hanem uz azok családjaihoz tartozó 
hölgyek is megszoktak jelenni. 

Az ilyen összejövetelek szokatlanul élénkek, 
élvezetesek éB szórakoztatók, áz ilyen nupok ün-
nep B z á m b a mennek és igen sokBzor felérnek  egy 
házias kedélyes láuezmulalsággal is. 

Az első ilyen kaszinói vacsorát ebben az 
évadban folyó  hó 10-éu tartották uieg, melyen 
hölgyek és urak mintegy 40 — 45 ön vetlek részt. 

A vacsora igen keeélyes hangulatban, rniut-
egy 10 óráig tartott, azután a fiutalság  tánezra 
kerekedett, a jókedv lastsuukéut nlszárniazott a 
kevésbé ifjakra  is és az igy rögtönzött tánczinulat-
ság beuyult az éjfél  utáni órákbu. 

Itt közöljük a megjelent hölgyek névsorát: 
Asszonyok : Bilay Uéláné, Kovács Anlulné, 

I.árencz Albcrtné, Molnár Lászlóné, Mihály Ke 
renezué, Nagy Imréné, Nagy Bándorné, Pap Do-
mokosáé, Veress Sáudorné. 

Leányok: Kovács Ilonka, Nagy Miczike, 
Nagy Irénke és l'ap Mariska. 

Ai első kaszinói vacsora igen jól sikerült 
s ebből Ítélve, reményünk vaa rá, hogy a követ-
kezők még jobban fognak  sikerülui. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A héjasfalvi honvódemlék fel-

avatása. A héjasfalvi  honvédemlék felavatása 
e hó 20-án Vasárnap történt meg Héjusfalván 
nugys2ámu érdeklődő közönség jelenlétében, kik 
tneKsze röldről zarándokoltuk oda, hogy kegyele-
tük adóját a hősies küzdelemben elesett szabad-
ságliarczosok iránt lorójják s kik köziil nem egy 
volt, a kik együtt hurczoltak olt, hol Petóti, 
Zeyk, Daczó s a többi IIŐB társai elestek. Az iin 
nepély az emlék előtt veite kezdetét a Székoly-
kereszturi tanító képző intézet énekkarának éne-
kével, mely után a megnyitó beszédet Somogyi 
Albert mondotta el Zeyk Domokos emlékezetéről. 
Zajos totszéstől kísért szavainak elhangzásával 
Gál Mózes fővárosi  iró, a Mauyarság belső inna 
katársa lépeti az emelvényre B elszavalta gyönyörű 
ódáját a vértanúi halált halt Zeyk Domokosról s 
annak IM'BÍ haláláról. A dalárda isméii éneke 
után Kozma Kerenez kir. tanfelügyelő  tartott iin 
•lepi szónoklatot, inely inély s igaz hazafiúi  be-
nyomást gyakorolt a hallgatóságra. Szabó Jenó 
kezdi vásárhelyi lelkész alkalmi ódájának elszava 
lása után az olnük az emlék oszlopot Lcndvay 
Sándor főszolgabírónak  adta át, ki annak órizc 
tét s gondozását a hatóság nevében elvállalta. 
Kzzcl az ünnepély az énekkar által előadott in-
dulóval véget ért. Kz emlék egy körülbelül 8 m. 
uiugas obeliszk, melynek az országút felőli  olda-
lán Zeyk Domokos bronzba öulöll mellképe lát 
ható, melyet még a néhai jeles szobrász Kölló 
Miklós mintázott. A kép alult ezen szavak olvas 
halók: 

Kozákok ozro körbe fogta 
Hogy élvo ojtse foglyul  őt. 
O küzd magát tneg nem adva. 
Aztán suját szivébe lőtt. 

Az emlékoszlopnak, mely a falu  halárában, 
közvetlenül az országul melleit, egy szép virágos 
kertben áll, másik oldalán Daczó Zsigmond, Zeyk 
Domokos, Kndes Árpád, Gál Sándor, Danó János 
és Boros József  csatában elesett hősök novei ol-
vashatok. Az ünnepély után bankett volt, melyen 
körülbelül löo-cn vettek részt B melyen az első 
felköszöntőt  a királyra Béldi Lúszlé főispán  mondta, 
mig több toaszt elhangzása titán végezetül Zeyk 
(iábor. u hós Zeyk Domokos ti a mondott köszö-
netet a közönségnek a megjelenésért. 

— T a n i t o vá l a sz t á s . Csik-Csomortán-
bau Cs i s zé r Áron nyugdíjaztatásával meg-
ürült tanítói állásra folyamodott  8 pályázó közül 
a közelebbről történt választás alkalmával egy-
hangúlag György Lázár csik-zsögödi kántor-
tanító választatott ineg. 

N é v v á l t o z t a t á s . Veisz Fülöp csikszent-
simoni lakós. erdóipar részvénytársasági alkal-
mazott vezeték nevének . Vidor"-ra kért vál-
toztatását a belügyminiszter engedélyezte. 

— Tánczv izsga . Simkovits József  táncz-
tanitó jelenlegi tanítványaival hatheti tánezta-
nitásának befejezéséül  folyó  évi november hó 
5-én a .Csillag" vendéglő nagytermében táncz-
vizsgát tart. Kz alkalommal a növendékek be 
fosjak  mutatni a .Magyar szólót* és a .Legyező 
tánezot". Az előbbit lejtik: Balázs Kornélia, 
Deák Kóza, Pap Margit, Szebeni Kliz, Bors 
Ilona, Laczina Olga, Szokolai Margit és Szat-
mári Krzsi, az utóbbit Aronsohn Mella, Bogády 
Ilona, Jakab Kegina, Orbán Anna, Bángi Ma-
riska, Dresznámlt Irénke, Nagy Ktelka, Puskás 
Klára. Kzenkivül bemutatják a növendékek: 
A Palotást, a Vigadót, Boston-keringót, Pas 
de quatrét, Sormagyart stb. stb. ISelépó-dij: 
Szetnélyjegy 1 fi  t. Családjegy 1 frt  50 kr. Ta-
nulójegy 50 kr. Kezdete este (i órakor. Az 
élvezetes mutatványokkal egybekötött mulat-
ságra felhívjuk  a szülők, érdeklődók és a nagy-
közönség figyelmét. 

E l jegyzés . Balázs Sándor kászon-
jakabfalvi  segedjegyző eljegyezte Farkas Kó-
zsika kisasszonyt Szernyéról. 

— E s k ü v ő . Jakab Gyula kereskedelmi 
ügynök folyó  hó '27-én tartja esküvőjét Dobribán 
Péter gyergyó-iölgyeBÍ községi biró Matild nevű 
leányával. 

— Változás az anyakönyvi kerüle-
tekben és uj anyakönyvvezetők. A bel-
ügyminiszter a közigazgatási bizottság felter-
jesztésére a gyimes-közéjiloki anyakönyvi ke-
rülethez tartozó (íyimesfelsőlok  kis községet 
önálló anyakönyvi kerületté alakította s Péli 
Lajos községi tanítót '250 korona évi járandó-
sággal ugyan oda teljes hutás körrel anya-
könyvvezetövé; továbbá a k á s zonj ak ab-
f a l v i  anyakönyvi kerületbe 40 korona tisz-
teletdíjjal Balázsi Sándor tnnitót nevezte ki. 

— Szövetkezeti mozgalmak Három 
szék megyében. A mint háromszékról érte-
sítenek ott a szövetkezeti eszme erősen kezdett 
dominálni a székely nép gazdasági elóhaladása 
érdekében. Ugyanis Uzonban tojás, Ilyefalván 
gyümölcs és Káinokon tejszövetkezet felállítását 
határozta el a megyei gazdasági bizottság; 
továbbá Nagy-Boiosnyón, Baróton és Torján 
szintéu megindultak a szövetkezetek létesíté-
sére vonatkozó akcziók. Nálunk — sajnos — 
ilyen írán) u mozgalmak kezdeményezésére sem 
testületek, Bem egyesek nem igen gondolnak, 
pedig azok mindeu fejlettebb  államban ina már 
u megélhetésnek egyik első rugóját képezik. 

— Bankett. Csik-Madaras egyház köz-
ség hívei azon alkalomból, hogy plébánosuk 
gy.-alfaiuba  választatott meg, aggodalommal 
gondoltak eltávoztára; azonban püspök ur in-
tézkedése folytán  ez nem történvén meg, tisz-

teletük és ragaszkodásuknak akarván kifeje-
zést adni folyó  hó 10-én este az ó tiszteletére 
bankettet rendeztek. A mit sem sejtő plébá-
nosra valódi meglepetés volt a midón egy négy-
tagból áló küldöttség meghívta ifj.  Antal János 
házához, a hol Mihály Elek tanító szépen át-
gondolt beszéd kiséretébén gyönyörű virág-
csokrot nyújtott át. Igazán öröm volt látni és 
hallani azon határtalan tisztelet, szeretet és 
ragaszkodás kifejezését,  a minek az asztalnál 
elhangzott felköszöntőkben  többen kifejezést  ad-
tak s szintúgy mélyen meghatotta a jelenlé-
vőket főt.  Miklós István plébános ur többrend-
beli magas szárnyalású válasza, melyben sze-
rényen elhárítva magától a felemiitett  kiváló 
érdemeket, utalt arra, hogy a mit tett csak 
kötelességből tette s azt fogja  tenni ezután is 
s végül az oly impozánsan megnyilatkozott 
ragaszkodást megköszöve jövőre is kérte az 
összetartást, hogy igy egyetértve a község er-
kölcsi és anyagi javára tovább is közösen mun-
kálkodhassanak. A lelkes és czigány zenével 
fűszerezett  ünnepélynek a hajnali órák vetettek 
véget. — Egy jelenvolt. 

— G y á s z r o v a t . Kiss András helybeli 
városi polgár, egyike a város legöregebb em-
bereinek folyó  hó 18-án, reggel 5 órakor, éle-
tének 82 ik, második boldog házasságának 30-ik 
évében hosszas betegség utáu a haldoklók 
szentségének áhítatos felvételével  az Urban 
csendesen elhunyt. A megboldogultnak földi 
maradványait folyó  hó 20-án délután 3 órakor 
helyezték el a csíkszeredai közös temetőben, 
rokonainak, ismerőseinek nagy részvéte mellett. 

— Póka-kereszturi Székely Andor életé-
nek 20-ik évében, nehéz szenvedés után folyó 
év és hó 14-én elhunyt Csíkszeredában. 

— Ifj.  Szultán Lázár, Szultáu Lázár hely-
beli mészáros fia,  életének 23-ik évében, folyó 
évi október hó 17-én délelőtt 8 órakor, rövid 
szenvedés után jobb létre szenderült. Hűlt te-
temeit folyó  hó l'J-én helyezték nyugalomra a 
helybeli köztemetőben. 

— A gyergyói korház. A korházi bi-
zottság folyó  hó lfl-án  ülést tartott s örömmel 
vetto tudomásul, hogy a belügyminiszter meg-
erősítette a törvényhatósági bizottság azon hatá-
rozatát, mely szerint a még megkívántató pót-
inunkálutok költségeinek fedezésére  a megyei ha-
vasi javak pénztárából 3300 korona bocsáttatott 
u bizottság rendelkezésére. A bizottság intézke-
dett, hogy a felszerelések  még ezen évben elké-
szíttessenek. a személyi ügyek is még ezen év-
ben elintézhelók lösznek, ugy hogy a gyergyói 
kórház 1U02. január l-én megnyitható lesz. 

— Államsegély segédjegyzői állásra. 
A esik-szépvizi körjegyzőségi és anyakönyvi 
kerületben egy segédjegyzói s egyúttal anya-
könyvvezető helyettesi állás szándékoltatván 
rendszvresittetni, a belügyminiszter a közigaz-
gatási bizottság felterjesztésére  ezen állás ja-
vadalmazására 200 korona államsegélyt hely. 
zett kilátásba az esetben, ha a segédjegyzői 
állás kellő minősítéssel biró egyénnél lesz be-
töltve s egyúttal anyakönyvvezető helyet-
tesül való kinevezése javaslatba fog  hozatni. 

— Állategészségügyi kimutatás. A 
ragadós betegségek állásáról folyó  évi október hó 
18-ról a következő kimutatást közöljük. Ilivalv-
vész, a folcsiki  járásban, Csik-ZBÖgödöi) fertőzve  1 
legelő, SertéBOrbánciz. ugyancsak a felcsiki  járás-
ban, Madarason fertőzve  van 7 udvar. Sertésvész: 
a felcsiki  járásban Delnéu 3 udvar. Pálfalván 
10 udvar, a gyergyó szentmiklósi járásban, Gy.-
Alfaluban  0 udvar, a kásioii-alcsikiki járásban 
Szentsimouou 27 udvar, 

— Az épitő-ipari téli tanfolyamra 
a budapesti m. kir. állami felső  épitő iparis-
kolában (Budapest VII., Csömöri-ut 84—Bti. sz.) 
a beiratások október 15-tól 28-ig lesznek. Fel-
vételi feltételek:  1. legalább 15 éves életkor 
2. Kp és egészséges testi szervezet. 3. írni, 
olvasni, Bzámolni tudás. 4. A kótnives, kőfaragó, 
vagy ácsipar terén legalább egy teljes építke-
zési időszakra terjedő gyakorlat. A jelentke-
zésnél szükséges iratok: 1. Keresztlevél vagy 
születési bizonyítvány. 2. A végzett iskolai 
osztályokról szóló bizonyítványok. 3. Gyakor-
lati bizonyítvány (iparhatóság által hitelesítve). 
4. A másodszori himlőoltásról szóló bizonyít-
vány. Dijak : Beiratás 4 korona. Tandíj 20 k. 
Szertári biztosíték 4 korona. A második, har-
madik és ncgyedikévfolyainra  jelentkező tanu-
lók bizonyítványok és dijak beküldése mellett 
levélben is iratkozhatnak. — Az igazgatóság. 

A Zenélő Magyarország, zongora és 
hegedű zenemű folyóirat  most megjelent 20-ik 
füzete  a következő szép zenemű ujdonnágokat 
közli: Szentirmay Elemértói „Szerelem dalt*. 
Szentirmay Elemértől „Barna legény csi-csi-csi" 
magyardalt. Tschaikovky Péter .Kománczát*. 
Patat János .Spanyolhon nappal és éjjel". 
Spanie» bei Tag und nacht. Tarantellát. Ily 
gazdag tartalommal jelenik meg a .Zenélő 
Magyarország" minden egyes füzete,  évenkint 
24 füzet  minden fűzet  10—10 oldal hangjegy 
tartalommal a legjobban megválasztott kiváló 
sikerű újdonságokból összeállítva. Előfizetési 
ára egész évre 12 korona. Félévre C korona 
Az október l-én megindult évnegyedre 3 kor. 
Előfizethetni  a Zenélő Magyarország (Klökneí 
Ede) zenemű kiadóhivatalában Budapest VIII 
Józsefkörüt  24. sz., honnan megismerésre mu-
tatvány füzetet  60 fillér  beküldése ellenében 
bermentve küldenek. 
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— Baromfiak  értékesítése cz. alatt most jelcu-
mcg. Hrcblay Emil m. kir. állattenyésztési felügyelőt 
nck (Budapest, Csömöri-ut 15. [1. 8.) legújabb mun-
kája, mely az eddigi már megjelent üt Ónálló baromti-
tenyésztési szakmuukának befejező  része. 10 munka 
megjelenése csakugyan hézagpótló s a magyar gazila 
kezében nélkillözlietlen, liisz a magyar gazda boldo-
gulásának régi baja az, hogy termel és tenyészt — 
(le az értékesítéssel sehogy sem boldogul, mit fárad-
sággal a földből,  állatjaiból előállít, azt nein tuilja 
oly áron eladni, mely ár mellett élhet is. Különösen 
érezhető a baromfitenyésztés  terén, mely tenyésztési 
ágazal rendkívüli loutossággal bír hazánkban. A ba-
rom liteuyésztés uagy fontosságát  és a legszegényebb 
néposztály megélhetésének egyik lényeges tényezőjét 
dr. Darányi Ignác/. föUtnivclesilgyi  tu kir. miniszter 
ur ü nagyméltósága is kellően méltatta, midőn az 
11101. évi költségvetés országgyűlési tárgyalása ulkul-
lllából ezeket moudotta: „A oaroiulitenyésztés kér-
dését nem szabad kiesinyelui, a haladás részben a 
killöuböző tojásértékesitő ós egyéb ily szövetkezetek 
érdeme. Tojásértékesitő szövetkezet volt Hogyan 
állunk ezen a téren? L'gy, hogy inig lHifcVben  a ki-
vitel volt összesen -13.907,(»46 korona, baroinli és ezzel 
kapcsolatos dolgok tojás, ágytoll stb. 1900-tmu 
71.ÍMi7,y«i7 korona, a mi arra utal, hogy ez az ágazat 
fejlődésképes  ez megint a legalsóbb néprétegek j't-
vára szolgál. Ott vagyunk, hogy ma a baromtikivitel 
már tulliflludja  buzakivitelülik értékét.*1 Kzeii leg-
illetékesebb helyről jött kinyilatkoztatás utáu, azt 
hisszük a baromlitenyésztés fontosságának  további 
bizouyitgatása teljesen fölösleges.  Lbből látliatjuk, 
hogy mily kincs rejlik a baromfitenyésztésben,  sajnos, 
a gazdák annak kiaknázásához csak igen lassan fogunk. 
Hrcblay munkája utuiutatást ml mimicu c szaklui 
vágó kérdésre, llárom lőrészből áll. Az első főrész 
foglulkozik  a baromfiak  hizlalása, piaezra való elő-
készítése és u baro.nlileriuékek kezelcsével. a máso-
dik főrész  tárgyalja a buromlitcrmékek. a tojás. tuli. 
zsir, élő és vágott baroinli szövetkezeti értékesítésé-
nek módozatúit, végre a luiruimlik rész iţjnutiitâst 
ad az értékesítő szövetkezetek alakítására és M-lélc 
olrtpszubálytervezetet közöl. Látjuk tehát, bogy ezen 
IMI oldalra terjedő II képpel ellátott füzet  csakugyan 
uluposau kimeríti tárgyát. .Minden gazdának e munka 
megszerzését melegen ajánljuk. Megrendelhető 2 ko-
rona beküldésével a szerzőnél fiudapcslen.  Csömöri-
ül ló 11. 8. 

— Hogyan élt a nép a régi időben. 
A reformáczió  után Európaszerte nagyban át-
alakult a nép élete. A nép egészben jobb élet-
hez jutott, a javak mintha arányosabban oszol-
tak volna meg, emelkedett a jólét. Az igaz. 
hogy Anglia most egy év alatt többet költött 
borra, mint eddig négy esztendőben. Ágból 
font  kunyhók helyebe kőházak kerültek, divatba 
jött a kémény, addig a füst  csak az eresz alatt 
bujt ki, a vánkosok közhasználatba jutnak, 
szőnyeg fedi  a padlót, a régi sötétség és el-
zárkózottság helyébe világos szobák lépnek, 
terjed az üveg használata, a mi olasz befolyásra 
mutat, bizalmasabb lesz az élet, a zászlós ur 
a vár nagyterméből belsőbb szobáiba vonul, 
nem lovon, gyalog jár, elhagyják a kardot és 
pajzst, künyü ruhát és tőrt viselnek, vasruha 
helyett pompás öltözetet. Szóval a lovagi élet 
helyébe az udvari lép, a czifraság  vagya ra-
gályként terjed, az udvari emberek drágakö-
ves mentékben és övekkel járnak; egész igaza 
volt a tréfás  mondásnak, hogy a váraikat viszik 
hátukon. Föllendült a kereskedés, de vele a 
még könnyebb pénzszerző, a tengeri rablás is 
divatba jött. A pénzszerzés kalandjait kalandos 
pénzköltés cserélte fel.  A becsület szerzése és 
könyelmü koczkáztatása töltötték be a nemesek 
idejét. Nem hiába szerepel Shakespeare szín-
müveiben oly erősen játék és kaland. Idylli 
pásztoriinnepek mellett előadták a középkori 
mlsteriumokiit mithologiai csoportozat ok mel-
lett fény  és kicsapongás töltötte be nz életat. 
Ennek a kornak a leírását találni a Nagy Ké-
pes Világtörténet 138. füzetében.  A 12 kötetes 
nagy munka szerkesztője dr. Marczalli Henrik 
egyetemi tanár, ki egyúttal e kötet irója is. 
Egy-egy kötet ára díszes félbórkötéshen  lti 
korona: füzetenként  is kapható 00 fillérért. 
Megjelen minden héten egy füzet.  Kapható a 
kiadóknál (Révai Testvérek Írod. Int. Kt. Buda-
poşţi VIII. Cllói-ut 18. sz.) s minden hazai 
Könyvkereskedés ţitjqiţ. 

— Mindenkinek, ki az Illatszer készít-
mények iránt érdeklődik, szives figyelmét  felhív-
juk lapunk mai számúban megjelent és u Meltzer 
léle jónevü illatszerekről szóló hirdetésre. 

Színház. 
Szabadhegyi Aladár jól szervezett színtár-

sulatával városunkba érkezett r előadásainak eo 
rozalát Sc-böntan és Koppéi .Aa aruuy asszony" 
etimii kiváló vergea vígjátékával kezdte uieg. A 
bemutató előadás arról gyózöll meg mindenkit, a 
kik jelen voltak, hogy a társulat, melylyul most 
Szabadhegyi beköszöntött, kiváló erükből áll és 
ugy van saervezve, hogy akármelyik nagyobb 
színpadon ix megállja a helyéi. A működi tagok 
BZerepeikből valódi tanulmányt csinálnnk, a ve-
zetés nagy anibiczióra vall B mindkettőnek össz-
hatása meglátszik az előadások kerekdedségén. 

Eddig elé a bemutatón kiviil a következő 
darabok kerültek salure: .A napfogyatkozás"  cz. 
bperett, a budapesti népszínház mUsordarabja folyó 
hó 21-én Brie* világhírű színmüve „A bölcső', 
22 én a .Kadét kisasszony*. 

Ai eddigi elóadáaok tanúsítják, hogy Sza-
badhegyi Aladár nagy körültekintéssel ia kiváló 
lapiutataital állította egybe és válogatta meg tár 
sulatának tagjait és ugy a Dók, mint a férfiak 
között többen vannak, kik a vidéki eziupadok 
elsőrangú erői közé tartoznak. 

A jövő heti műsor igen változatosau és Íz-
léssel van összeállítva. Sok közöttük ai újdonság 
a vannak olyanok is, melyek még csak a buda-
pesti színpadokon mutatattak be. Általában el-
mondhatjuk, bogy ilyeu igaián gaidag repertoár-

ban sziuház látogató közönségünknek aligha volt 
része. Üzinre kerülnek a következő darabok : 

Okt. 24-én csütörtökön a Hor, (lárdonyi uagy 
sikert aratóit falusi  júlékn, a budapesti nemzeti 
színháznak legkiválóbb miisordurabja. Okt. 2f>-én 
pinteken a Hőregér. Strausz vilâghirii o [tereitje 
a mit a küzclimiltbau a Magy. Kir. Opernlmn 
is adlak. Október 21! án szombaton Ócskay 
brigadéros. IJerezeirh Ferencz országliirii színmüve. 
27-én vasárnap a Czigány, énekes népszínmű. 
28-án hé:főn  liibor és (Jyász. történelmi szoinntu 
játék 29 én kedden Curucvillei harangok, Milöe 
ker örök szép zenéjii operettje. 30 án szerdán 
Felhő Klári énekes népszínmű Kátkay tol. .'11 én 
Milliók a hő al:itt. A budapesti népszínházunk a 
közelmúltban legnagyobb sikert amott újdonsága. 
Nnvembor t én. Halottak estéjén Molnár és gyér 
meke, szomurujáték. 2-án utoUó előtti előadás, 
Képes Laura jutuloiujáléka n Kis szökeve:ij, vi-
lághírű aagol operett. 3 un utolsó előadás Har 
kochlia, a Csillag fin. 

Miipártoló közönségünknek élvezetes estékre 
vniinuk kilátásai. lipeii ezért n jól szervezeit tár 
sulalot melegen ajánljuk közönségünk szives figyel-
mébe és jóakaratú támogatásába. 

Szabadhegyi Aladár, ki jeleideg a mmy 
szoinhaii sziuház igu/gutója, valóhun ineuérdemli 
HZ elismerest, hogy imgv és jnl szervezett tár-
sulatával erre a rövid idor,- ilyen költséges útra 
szánla el tnagát s eljött hozzánk, hogy köziinsé 
güuket valódi műélvezetben részesítse. Ismerjük 
kicsiny. de lelke* közönségünknek minden szép 
és nemes iránti kiváló joiuduiutát és áliloza'kész 
ségéi s megvagyunk győződve, hogy a derék 
igazgatót és a jóravaló társulatot uuyaiiiliii; any 
nyil a támogatni fogja,  bogy körünkből ne táv óz-
Aauak el rósz emlékekkel. 

\ Y I I j T T K 11.*) 
Névtelen feljelentőnek. 

Az ellenem az igazgatóságnál és a nagy-
ságos alispán urnái névtelenül emelt rágalmak 
és vádakra megindított vizsgálat engem telje-
sen tisztázott. 

Az ujabb feljelentésre  felhívom  a rágal-
mazót, hogy ha állításait igaznak tartja, álljon 
velők eló nyíltan, férfiasan,  vádoljon be s az 
elöljáróim bizonyára a vizsgálatot ez ügyben 
a teljes igazságnak megfelelően  meg fogják 
tartani s nekem ártatlanságom érzetében alkal-
mam leetld, hogy a gyáván, névtelenül bujkáló 
ellenesemmel szemben felléphessek. 

Kelt Csíkszeredában, 11)01. október 21-én. 
Jegesi  József,  korházi felügyelő. 

*) Az e rovatban közlőitekért ux alúiró felelős. 
Szerk. 

S z e r k e s z t ő i ' ü . z e a . e t e l c . 
A GyimeB-FelBÓlokon tt,t-h,/t  futiihü 

brkithl'itl  /  in/tts  i/tisf  rxtií"  ínfmii/,'  ití.'i  xctitnii/iitn 
•nihufjnk'. 

Liiptnlajdoiios : 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. M3(S3,HOI. 
" ilk vi 

A r v e i v s i h i r d e l m c n y k i v o n a t . 
A csik-szeredai kir. Livszék, mint telek-

könyvi hal óság közhírré teszi, bogy Veress lg-
nácz. végi 'bajtatónak Bocskor István s társa 
végrehajtási szenvedők elleni végrehaitási Ügyé-
ben 3U2 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
a csíkszeredai kir. löt v ényszék tetületén lévő 
Csik-Vac-árcsi község határán fekvő  a c>ík-
vacsáto; 848. szánni tikvben A. -(-. 4. iviidsz. 
3914., 3815. hisz. száulóra 99 kurona. 6. rsz. 
Hűl. hisz. szántóra 41 kurona, 8. remUz. 4527. 
hisz. szállóra 7 korona, a csikvacsárcsi 1122. 
számú tjkvhen A. f.  1. lendsz. 3792. hisz. 
szánlóoa 12 korona, a csikvac»ái esi 1123. sz. 
tjkvbeli A. -}• 1. rentlsz. 557 , nftü.  hr.-z. kei tre 
és házas belsőségre, melynek udvaia közös a 
1B0. »zam alatti házzal 3(54 korona, 2. rrndsz 
1722. hisz. szAulóta 4 korona, n c>ikvacsAicsi 
220. száoiu Ijkvben A. -{-. 1. lendsz. 558 Insz. 
kerlre 4 kurona, 3. remis/. Ö6U. Iirsz. I'aliazas 
belsőségre melyuek udvar területe kö/fls  a 159. 
szám alalti házzal 320 ki lona kikiáltási árban 
és pedig az 1881. LX. l.-cz. 15ti. §-a éi telmében 
a László D.'ues nevén álló íárandóságúkra î  
s igy az egész ingatlanokra az árverési összesen 
751 ki.rona kikiáltási árban elnntlelte. és bogy 
a fennebb  megjrlftlt  ingatlanuk az 1901. évi no-
vember hó 27-ik napjának délelőtt 9 órakor 
Csikvacsárcsi község házánál megtartandó nyíl 
váuns árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alúl is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10";0-át, készpénzben, vagy 
az 1881. LX. t.-cz. 49. §-ábau jelzett árfolyaminal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. á. kelt m- kir. igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldfilt  kezéhez letenni, avagy az 1881. 60. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bí-
róságnál előleges elhelyezéséiül kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hálósig. 

Oik-Szereda, 1901. évi szeptember 17-én. 
Nóvák, 

[228J I —1 kir. tvszéki biró. 

Sz. 7121 -901. 
Ilkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A cstk-s/.eredai kir. törvényszék, mint. te-

lekkönyvi hatosáé közhírré leszi, hogy C-Ok-
Szenlinihály község végreliajtatónak S/akáli 
Iteilal.-m és Sálion András végrehajtást szenvedő 
elleni 300 korona tökekövftelés  és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a e-ikszei-dai kir. törvény 
szék totiil-tén lévő (,'sikszeininih.Uy község ha-
lárán lek vő a ciksz -nlmihályi 350 >z. t|kvb'ii 
A. f.  1. ieiidszám 1014 . IOIŐ. lOlrt, 1017 
lirs/. alatl lehelt k-it és l'aházas bel«ö<éghr:i 
álló ingatlant a 72 korona, 3 ren 's/.. 3903.. 3908., 
3928., 3920. hisz. szántóra 32 kor., 5 lendsz. 
7090 Insz. szántóra 12 kor. «.. rendsz.. 7790. 
sz.intóra 12 kurona 7. renilsz. lOSOă a . 10B0I5. 
Iir-i/.. kas/.álúra 110 koroa i kikiállá i art>aa, és 
p-dig a 3. l endsz. 392S , 3929 In sz. részletére 
C-áki József  és a 7. rendszám alatt lelvett 
ingatlanra B nlor M liályné .sz. Antal Erzsébet 
láVÁra előiegy/.elt lulá|ilonjogia is a c.sikszent-
uidiilyi 2138 számú Ijkvben A. -j- I rend-z. 
998.. 999., looO — iou9. lii sz. kert re 234 korona. 
2 rend-z. 75H.. 7Ö9.. 700., 7(!1. Insz. kert és 
belsőségre 908 koiona, 3. rendsz 3S95.. .1733 
hrsz. szántóra 22 koiona. -I. tendsz. 13750. Insz 
kaszálóra 10 korona, 5. lendsz 13749.. hisz. 
kaszálnia 10 korona, ti. reiiilsz. 1 :i74ó., I 3747.. 
13747. Insz kas/.alóia l(i- koiotia kikiáltási 
árban lenu-sak végi'hajlast s/envedö Simon 
Andiá~t. hanem a végrehajtási törvény 15H. 
ij-anak a) és d) pmitjai élteimében Snn»li And 
rásné sziil, Fo<lor ltoit>á!a társtulajdonos juta 
lékata is. végül a 2390 szainu ijkvben A. Ţ 
1. lendsz. 7119. In»'/, szántóra 08 korona, kl-
kiáliási árban annak megjegyzésével, hogy a 
2390. szánni Ijkvben A. -J-. 1. rend-záni alatt 
felvett  ingatlanra a 22ÍI2 n90. Ilkvi szánul vég. 
zéssel Uniton János \ h \ h i h (..'. I. alatt, bekebe-
lezett éMllllSSZlgl Ilii haszonélvezeti jitgol ezen 
ai verés nem érinti ezennel iiii-gállapitnti kikiál-
tást árban elrendelte, és hogy a I nnelib meg 
elölt mgai Innok az 1901. evi november hó 29-ik 
napjának délelőtti 9 órakor C-ik-S/eiiiunhály 

község bázáiiHl nieglaitaniló nyilvános át verésen 
a megállapított kikállasi áioti alul is eladatni 
lógnak. 

Áivere/.ni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok liefsárának  10",n-át készpénzben, vagy 
az 11>81: LX t cz. 42 § aban jel/eit ai tollam-
mal számítol l és az ISSI. én noveniiier hó 1 -n 
3333. sz. a. kell ni.kir. iiiazsagűgyiniiiislei i rendé 
let 8. ţj-alian ki|e|ölt óvailekké|ies éi tekpapii Imim 
kiküldött kezéhez leieimi, avagy az 1H81. LX. 
l.-cz. 170. §-a élteimében a bánatpénznek a bír 
ságuál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elisineiiényl álszolgállalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi halóság 

Csíkszeredán, 1901. julius hó Hi-án. 
Novak, 

[2-J7I 1 1 kir l v?,zki Ilii-ó. 

Nagyérdemű közönség tudo 
mására kivánom hozni, hogy az 

190S-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak, kedvelt olvasmá-
nyokkal, hanem kiliinö adomákkal is mcglc-
li.'tosen elvannak látva, köziilók a következők : 

Athenaeiini Naptára kor. 
Képes Csaladi Naaptár í k. 20 till. 
Regélő liáesi Najilar 80 Illl. 
István liáesi . . lill 
Protestáns l j Képes Naptár 80 
Lidércz Naptár 80 
Honvérl <10 
Magyar Nep Naptár <i0 
Képes Kossuth . ti') 
Magyar Képes Nép Naptár (10 
l'etoti Naptár . . C)0 
Magyar Ember Naptára (»0 
Szent Család (Hl 
Vig Cziinbora lill 
Székely Egyleti Képes Naptár (ill 
Kis Képes Laptár 40 
Keresztény Kepes Naptár. 40 
Kis Képes Kossuth 40 
Budapest Kis Képes „ 40 
Magvar Mesemondó 40 
Kis Bold. Sz. Maria 40 
.Magyar Gazda 
Tárcza 

40 .Magyar Gazda 
Tárcza 40 n 
Heti Előjegyzési 1 k .")() 
Faliabrosz nagy G0 

kicsi 40 till. 
Továbbá ar országos vásárokat látogató 

8z. 4958—1901. 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járáabiróság, mint 

telekkönyvi lialósag közhírré leszi, hogy brassói 
itenedek Pál végrehajtatnnak odavaló Antal 
Ezsaiásné szül. Szilveszter Mária végrehaiU»l 
szenvedő elleni 1000 korona lüke  követelés és 
jáiulékai iránti végreha.táai ügyében a csíksze-
redai kir. tflrvényszék  a csikszentinárlnni kir. 
iái ásbiróság területén lévő KAszoniakabfalva 
község halárán fekvő  a kászonjakabfalvi  225 
sz. tjkl.en foglalt  László András, László Ádám, 
ItalAzs .lúzsefné  szül. Szilveszter Terézia és 
Antal E saiá.siié szül. Szilveszter Mária tulaj-
donát. képező 465's. hrsz. ingatlnura 320 knr., 
874. hrsz. ing .tlanra 12 kor ; 875. hrsz. ingat-
lanra 7 korona, 997/,. hrsz. ingatlanra 4 kor., 
2191/,. III.HZ. ingat latira 5 kor., 2397. hrs*. in-
gatlanra 5 knr., 3012. hrsz. ingatlanra 4 kor., 
3541. hrsz. ingatlanra 18 kor., 3819., 3820., 
3821. br.sz. ingatlanra 21 kor.. S173',. hrsz. 
ingatlanra 3 kor., 5264',. hrsz. ingatlanra 2 kor., 
<»(>95.. 609li. hrsz. ingatlanra 14 kor., 7060.. 
7001. hrsz. ingatlanra 9 kor.. 7392., 7393., 7394. 
hrsz. ingatlanra 27 knr., 8907 ,. hrsz. ingatlanra 
5 kor., 10453.. 10464. hrsz. ingat'anra 14 kor., 
valamiül, a knszon-jakablalvi 298. sz. tjkvbea 
foglalt  László Ardrás, László Ádám kiskora, 
László Ádám, Balázs Józsefné  aztll. Szilveszter 
T-rézia és Antul Ezsaiásné szül. Szilveszter 
Mária liilaidonukat képező 152/,. hrsz. ingat-
lanra Itio kor , 739., 740. hrsz. ingatlanra 17 
kot-., 944. hrsz. iugatlanra 6 kor., 1197. hrsz. 
ingatlanra 2 kor., 1505. hrsz. ingatlanra 5 knr., 
29lü. Insz. ingatlanra 7 kor., 2975 br.-iz. ingat-
lanra 17 kor., 331fi.  hrsz. ingatlanra 9 korona, 
öl49. hrsz. ingatlanra 6 kor. 52:19. hrsz. in-
gatlanra 18 kor., 5594, 5595. hrsz. ingatlanra 
13 knr.. 7428, 7429., 7130., 7431. hrsz. ingat-
lanra 36 kor., 7933. hrsz. ing-illanra I k«r., 
83 )5 .j. hrsz. ingni lanra 2 korona, 8362. hruz. 
ingatlanra 9 kor., 837« , 8377. hr-z. ingat lama 
8 kor., 84 22. hrsz. ingatlanra 7 korona, 8715. 
hrsz. ingatlanra 25 kor., 8779/,. 87«0.. H7S1. 
hisz. ingatlanra 5."> kor., 9ü22„ 9625. hrsz. in-
gatlanra 4 kor.. 10751. hr~z. ingatlanra 7 koi , 
10777. hrsz. ingatlanra 7 kor., 11037. hrs/. 
ingatlanra 42 kor., 11051.. 11051',.. Insz in-
gatlanra 40 km-nnában ezennel mngá'lapitntt 
kikiáltási ál lma elrendeltetik, és lm»v » fennehh 

nn-gie'ii i ingHil in.ii: a» 1901. evi novnmber hó 
10-ik napjan d. e. 9 órakor Kaszon-.lakal<ia'> 
kn/ség hazánál megtartandó nvilvanos árvei-és-o 
a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok hersái-Anak 10%-át, vagyis 94 ko-
ronát 40 liilért. készpénzben vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42 §-Ahan jelzett Arlolyaoimal 
számított és az 1881. évi novem'oer l én 3333. 
sz. alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. 
§-áhan kijelölt, ovadékképea értékpapírban a ki-
küldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
liiróságnAI előleges elhelyezéséről kiállítóit sza-
bályszerű elismervényt álszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint Ilkvi hatóság. 
Csik-Srentmártonon, 1901. aog. 22-én. 

[2:1:1] í- t Dr. Szabó, kir. albiró. 

Yendéglösök-nek! 
Azon t. cz. vendéglősök, kik arra súlyt 

helyeznek, hogy üzletük számára egé»zaéye» 
és tiszta borra tehessenek szert, ilyent mér-
sékelt áron az alulírott szőlőkertjéből, közvetlen « 
a sajtó alól kaphatnak 10 hektoliteren felüli 
mennyiségben. Terméskilátás becslés szerint 
300 hektoliter olaszrizling. A szüret — megfelelő 
időjárást feltéve  — elörclmthatólaff  október 
1 u'fféii  ratfi/  november elején ejtetik  meg, 
különben a vevőkkel való megegyezés szerint. 
Érdeklődőket, kik a szőlőkertemet meg akarják 
tekinteni, szívesen látok. Közelebbit kérdésekre 
i , : , ! , ,'el i leg- Caspari Frigyes, 

22:11 2-3 Medgyeíen — N.-KQkfillömegye. 

kereskedő urak ügyeimébe a legmelegeb-
ben ajánlom a Stoin János féle 

„Erdélyi Képes Naptár" 
darabját 110 fillérért,  a mely az országos vá-
sárok előjegyzésében pontosságra nézve eddig-
elé a legelső helyen áll. 

Magamat b. pártfogásueba  ajánlva marad-
tam kész tisztelettel 

Györgyjakab Márton utóda, 
D r e s z n á n d t V i k t o r 

G e U E s s e x e d L á / b a m . 

Legjobb minőségű 

ISKOLA HEGEDŰK 
régi mesterek utánzatai uj 
és régi formákban  legjutá-
nyosabban beszerezhetők s 
minőségükért szavatol: 

GYÖRGYJAKAB M. ÜTÖM 
/>IiF.SXyÁXI>T  VIKTOR 

könyvkereskedése. ^ /flv  rtt» Tt» ^ TI* ^ ^ ^ £ 



Október 23. C S I K I L A P O K 
i 

43. sz&m. 

Fa-árverési hirdetmény. 
Kzennel közhírré tétetik, hogy Csikvár-

megye kászon alcsiki járásához tartozó Csik-
Koztnás község „Bojzâs" nevii erdórészletének 
(íl"32 k. hold megtakarított vágás területén 
4894 tömör köbméter gömbölyű luezleiiyó ha-
szonfa.  -JÍMi tömör köbméter, távírda póznának 
igen alkalmas tölgy haszonfa  és 1298 ürköb-
méter fenyő  tűzifa,  a közigazgatási erdészeti 
bizottság 13 901. számu liatározata alapján, 
zárt írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szó-
beli árverésen a legtöbbet Ígérőnek elfogadatni. 

Az árverés 1901. évi november, hó 
13-án d. e. 9 órakor Csik-Kozmás község-
házánál fog  megkezdetni és folytatólag  meg 
tartatni. 

Kikiáltási ár Ili554 korona 20 tilt. azaz 
tizenhatezerötszásütvennégy korona 20 fillér. 

Árverezni szándékozók oly észrevétellel 
hivatnak meg, hogy a kikiáltási ár 10", bánat-
pénz gyanánt az árverező bizottsághoz beteendő, 
az írásbeli zárt ajánlatok pedig melyek szin-
tén It>i;„ bánatpénzzel vagy megfelelő  értekü 
óvadékképes értékpapírral látandók el, a szó-
beli árverés megkezdése előtt nyújtandók be. 

Az ajánlatban vételár számokkal, betűk-
kel tisztán kiírandó, valamint az is, hogy aján-
lat tevő az árverési feltételeket  ismeri és azok-
nak magát mindenben aláveti. 

L'tóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
Az árverési és szerződési feltételek,  va-

lamint u becslésre vonatkozó közelebbi adatok 
a csik-kozmási körjegyzői irodában a hivata-
los órák alatt megtekinthetők. 

Csik-Kozmáson. l'.NM. szeptember I.Vén. 
A községi elöljáróság: 

Lőrincz János, Potyó Antal, 
köiji'gv/ii. |'JJ:l| I •> k. l'irö. 

Sz. 850-1!HM. 
kj. 
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Árverési hirdetmény. 
Alólirott birtokossági elnök ezennel köz-

hírré teszi, hogy Csikszentlélek község tulaj-
donát képező .Xyikulaj'  erclőrészből 1188 
tömörköbméter gömbölyű Ittcz fenyő  haszonfa 
21(517—!HH). számu magas rendelettel zárt 
Írásbeli ajánlattal egybe kötött nyilvános szó-
beli árverésen egyszerre való eladása enge-
délyeztetett. 

Kikiáltási ár 1977 korona azaz Kgyezer-
kilenczszázhetvenhét korona. 

A versenytárgyalás 1901. évi október 
hó 27-én délután 2 órakor Csikszentlélek 
község házánál tartatik meg. 

Arvorezni kiváltók felhivatnak,  hogy a 
kikiáltási ár 10%-át készpénz gyanánt az ár-
verező bizottság kezéhez letegyék, Írásbeli zárt-
ajánlatokhoz pedig, melyek a szóbeli árverés 
megkezdése előtt szintén fenti  összegű bánat-
pénz, vagy megfelelő  értékű ovadékképes ér-
tékpapír melléklendő. 

Az ajánlatban a vételár betűvel és szá-
mokkal tisztán és olvashatóan kiírandó, továbbá 
határozottan kijelentendő, hogy ajánlat tevő 
az árverési és szerződési felteteleket  ismeri s 
magát azoknak feltétlenül  alá veti. 

Az árverési és szerződési feltételektől 
elterő kikötéseket tartalmazó, bánatpénzzel el 
uem látott, valamint utóajánlatok tekintetbe 
nem vétetnek. 

Az árverezési és szerződési feltételek  alól-
irott birtokossági elnöknél és a Csíkszeredáim, 
kir. járási erdögondnokságtiál megtekinthetők. 

Csikszentlélek, l'.IOI. október hó 10. 
Balog Imre, 
i<l. Inri.iki—iri >lh<>k. 

Szám 10885-1901. 
TŰT 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye magán javai kezelő 

hivatalánál (Csíkszereda város székhely 
lyel) újonnan rendszeresített egy köny-
velói és egy Írnoki állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A könyvelő javadalmazása áll évi 
1200 korona fizetésből  s évi 300 kor. 
lakpénzból, az írnok javadalmazása pe-
dig évi 800 korona fizetésből  s évi 200 
korona lukpénzböl. 

A könyvelői állásra csak azon Csík-
megyében illetékes és lukós székely 
honpolgárok pályázhatnak, kik legalább 
a középiskola 0 osztályát vagy ennek 
megfelelő  tanintézetet elvégeztek s a 
könyvvitelben gyakorlati jártassággal 
birnak. 

Az írnoki állásra csuk azon Csík-
megyében illetékes és lakós székely 
honpolgárok pályázhatunk, kik legalább 
a középiskola 4 osztályát, vagy ennek 
megfelelő  tanintézetet elvégezték és 
szépen s helyesen írni tudnak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen uz 
igazgató tunács által választás utján be-
töltendő állások egyikét, vagy másikát 
elnyerni óhajtják, liogy a fennirt  kellé-
keket igazoló bizonyítványok kai felsze-
relt pályázati kérésüket folyó  év 
október hó 26-ik napjáig hozzám 
annál is inkább adják he, mert a későb-
ben érkező folyamodványok  nem fognak 
figyelembe  vétetni. 

Csik-Szeredán, l'JOl. évi október 
hó Li án. 

Becze Antal, alispán. 

• x x x x x x x x x x x x x x x ® 

előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. |*i0| i •< 

Adler József.  Csíkszereda. 

szám esei 19111. I i-n | i i 
pok. 

llirdclménv. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy Dr. Guttmann 
Hugó, mint néhai Baktsi Gáspár csík-
szeredai volt kir. közjegyző hivatalból 
kirendelt helyettese működését meg-
kezdette. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Cs íkszereda, 1901. évi október 

hó 15-én. 
Dr. Perjéssy, 

'•Ifiük. 
Dóczy, 

jcgyz.i. 

A söriizlet tereit 23 éven keresztül kifejtett  eredményes működésein következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

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

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

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kiváimtrn  árjegj-zékkcl  szivest-n szolgálok  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hossiu-utcza 104. 

Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
•*** * *** * * * * *****!* ***** *********** 

MELTZER ILLATSZERÉSZETE 
NAGY SZEBEN, dísznódi utcza, hadtestparancsnokigí palota. 

Ajánlja legjobb minőségűnek elismert toálétt szappanait. illatszereit, fésűit,  fog-, 
haj-, bajusz- és ruhakeféit,  fogporait,  szájvizeit, fogpásztáit,  hajolajait és hajkenőcseit 
bajuszkötóit, brillantint, hajsütő vasat melegítő lámpáit, hajsütő vasait, szivacsait, 
púdereit, arezfestó  és füstölószereit  stb. stb. mindenféle  minőségben. A szétküldés 
lelkiismeretesen és a legnagyobb diskreezió mellett történik. Különösen ajánlható 
kisebb helyeken lakó uraságoknak, papiházaknak, földbirtokosoknak  stb. stb. 

KELTiEEK GUSZTÁV, 
szappan ós gyertvagyára. Krzsébct-nlc/.a 2.">. sz. 

Kagy-Sseben. 
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Kitünó minőségű édes mustot ajánlok a nagyérdemű 

közönség szives figyelmébe! 
A must Szász-Sebesen a legjobb fajtájú  szólókból szü-

retik, mely három hónapig is édesen marad, s literje 56 liter 
vételnél ide szállitva 36 fillérért  kapható. 

Megrendeléseket bármilyen mennyiségben közvetit 
GYÖRGYJAKAB M. UTÓDA, Dresznándt Viktor 

C s i U s z e r e t 1 Í ' I b n n . 
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VALÓDI ERDELYI HEGYI BOROKROL. 
t R e n d - e l m é n y e i ^ e t l E ö z v e t l t : 

Györgyjakab Már ton utóda, Csíkszeredában. 
Év-

folyam  Fehér borok 
hordókban. 

1899 Szászsebesi 
18!)7 Szászsebesi 
18!)(i Szászsebesi 
1895 Szászsebesi 
1893 Szászsebesi 
1893 Házi jegy 

Hégiebb évfolyamok 
1893 Kükiillo menti 
18ÍHI Csemege bor 
1890 Muskatály legfinomabb 
1889 Szászsebesi pecsenye bor 
1889 Hizling legfinomabb 
1889 Leányka 
1892 Tramini legfinomabb 
— Aszú linóm 

1893 Burgundi 
1893 Rózsamáli 

Vörös borok 
hordókban. 

— Krdélyi vörös 
Carbenet ttoir 

— Kácz ürmös 

Arak 100 
lilerenkinl 

n-t 
1 8 - 2 0 
23. 
25. 

2 5 - 2 0 
2(1—2 
2 8 . -

2 8 - 3 5 
30.— 
4 0 . -
45,- -
40. 
4 5 , -
4 5 , -
45. 
ÍMt.— 
55.— 
55.— 

35.-
45,-
35.-

EY-folyam 
18!K( 
1893 
1889 
1889 
I89,| 
1890 
1893 

1889 

7 deci- 3'5 deci 
Borok üvegekben liter liter 

árak üveggel. frtkrfrtkr 
l'ecsenye bor - 5 5 — 30 
ltozsamáli —(15 - 35 
Leányka —(i5 — 35 
Tramini . —115 35 
Kizlingi . . . - (15 ;i5 
Muskatály legtinomabb . — !(>5 — 35 
Burgundi —I(Í5 — ;35 
Budai .sashegyi — 70 — 35 
Carbenet noir . — 115 - 35 
Vörös bor . . . — 55 — 30 
K'áez ürmös (Wermuth). — 115 35 
Aszú finom  . — '.10 — 55 

.-Is árak  Szásx-Srhrseii  hari 
ráltó  III  cl/fit  értrmlők.  rai/ii  kcsz/téiiz 
fizetésénél  a számla keltétől  .'{(>  iia/i 
alatt  leszámítás  mellett. 

I H a u - p t ^ r o g e l X ^ e a r e D ^ - c z 
í é r f l . s z a ' b ó - ' ü . z i e t e  B r a s s ó b a n 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

URI-RUHA 

I 
I » 

I 
I elkészítésére. Ki.lvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elérteni, azon ^ 

kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15—20",u-al B 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: ? 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó öltöny finom  angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny tinóin kamgarn szövetből 

40 —50 korona. 
48—(iO korona. 
5(1—08 korona. 
55—70 korona, 
(55—90 korona. 1 szalon-öltöny tinóm kamgarn szövetből 

1 Kerenez József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 
kék, finom  angol szövetből . . . 70—90 korona. 

1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 3fi—48  korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—(>5 korona. 
1 nadrág tinóm szövetből . 12—18 korona. 
1 nadrág tinóin angol szövetből 16—22 korona. 

J ó t á l l á s l £ i f o g r á . s t a , l a . x i  I c l ^ r - l t e l é r t . 
Gyors kíarolgálás. Versenynélkflli árak. 

[s:)| -jr, :is 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 
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i 
i 

A mélyen tisztelt iskolaszékek, gondnokságok, főtisztelendő 
lelkész és tanító urak szives figyelmébe!!! 

Az elemi és népiskolák számára irott és a vármegyei 
állami, községi és felekezeti  iskolákban használt 

iskolai nyomtatványok, rajz- és írószerek, irkák és fűzetek 
a legnagyobb választékban kaphatók 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ugyanott kaphatók 
kiváló finom  iró- és levél papírok, tollak, tollnyelek, fekete  és 
színes czeruzák, imakönyvek, olvasók és díszműáruk is igen 

nagy készletben. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901 




