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Általános választói jog. 

Irta: KOVÁCS OYÁKKÁS. 
Sok sző mik manapság az általános vá-

lasztói jogról. Felvetették pedig «8 mindinkább 
sürgető kérdést csinálnak belőle a szocziálismns 
rajongó hivei, kik a modern államformák  alkot-
mányaival nineseuek megelégedve, s igyekeznek 
szerintük azoknak egy ideális jövőt biztosiisni, 
melyei a szoeziálismns köpenyege alstt akarnak 
diadalra jottatn'. Igy került felszínre  az álta-
lános válaszléi jog, vagyis jobban mondra az 
általános egyenlő aktiv választásjog, melynek 
tnlsjdonképen czélja nem más, mint a nemzeti 
akarat méltéképeni kifejezésre  jnttstása, nyil-
vánulása a képviseleti rendszerben. 

S igy ez, abstrskto szemlélve a dolgot, 
már a lejlettebb jogállam folyománya  és köve-
telménye, bogy a politikai szavszsljog az ál-
lam minden Análló s szabad elhatározásra ké-
pes tagját megilleti. De ezen felfogás  is csak 
addig marad helyes, mig az általános válasz-
tói jogot nem fekteti  pnsztán a természetjogra, 
oly értelmet adván neki, bogy a közdolgok el-
intézésébe valé befolyás  mintegy veleszületett 
joga az állam minden polgárának. Mert ez cssk 
addig marad politikai jog, amig azt az egyén, 
mint állampolgár gyakorolja és nem mint a ter-
mészet gyermeke. 

Kár pedig az állampolgárnak bizonyos 
jogsi és k&telességei vannak, melyek mindeniké-
nek sz állam czéljait kell mindenekfölött  szol-
gálniuk. E jogokat és kötelességeket pedig 
maga az állam határozza meg minden egyes 
polgárávsl szemben, mert ö indja, bogy mit 
követeibet és várbat, mivel 5 ismeri saját czél-
jsit legjobban. Hisz a műveltség folytonos  ha-
ladásával Örökös fejlődésbeli  van maga az ál-
lam is; ezéljsi elérésében is messzebb tejedő 
igényeket követel, ami természetesen fejlődés-
ben tartja és viszi a joguk és kötelességek 
mindenikét és igy a választói jogot is. Mert 
ez sz egyedBli eszköze az állampolgárnak, 
melylyel az állam által intézendő ügyeinek le-
bonyolításába, bullái- közvetve is, befolyást 
nyer és gyakorol. S épen itt magyarázzák ezt 
a legtöbben félre  s rontanak neki vasmarokkal, 
bog; összezúzzák a mérsékelt agy minden ed-
digi alkotását. Amit az állam a legnagyobb 
körültekintéssel, tapintattal, óvatossággal igye-
kezett mindig polgáraira ruházni, bogy vele 
együtt érezzenek, vele együtt cselekedjenek, 
együtt legyenek az alkotásban, kormányzásban 
és bíráskodásban, mondom az államnak legszen-
tebb jogába avatkoznak bele nagyon sokan és 

részt követelnek abbéi. De mi alapon, mi jogon ? 
Azt talán még ök magák sem tndják, csak 
akarják, mert látnak másokat olt. Befolyást 
skarnak ők is gyakorolni és általános szava-
zati jogot köve(eluek mindenki részére. Azt 
gondolják, bogy egy szebb jövö rézssszinü ré-
téin s dicső GörSgország hajnala fog  Faélon 
kocsiján behajtani a modern leifogás  reális 
kertjébe. Pedig cssk egy Perikies, egy Kleón 
tndjs, hogy mit tesz önzetlen hazaiinak lenni. 

Felhozzák, bogy az állam kötelezi őket 
katonáskodásra, adófizetésre,  akkor viszontszol-
gálat nl megkövetelhetik abban a jogban való 
részesedést, annak az élvezetét. Ámde nem gon-
dolják meg, bogy akkor s tényleges szolgálat-
ban levő katonát illeti meg a legnagyobb ily 
élvezetben valé részesítés, mert ő szolgálja leg-
inkább, a legnagyobb mértékben hazáját s 
mégis a zászió alatt álló katona még az álta-
lános szavazat rendszerében is kizárstik a sza-. 
vázáéból. 

Sokan ismét azt mondják, ha köteles 
fizetni,  legyen snnyi jogs, hogy szabadjon meg-
kérdezni : — miért 'i  s e szerint adja vagy ta-
gadja meg a beleegyezését és bogy tekintetbe 
vegyék az ö véleményét is, a mennyire saját 
érdeke kívánja. Vonatkozik pedig ez különösen 
sz adózásra. — Milyen józsn ész szüleménye 
sz, hogy más pénze lelett esetleges szavaza-
taikkal olyanok rendelkezzenek, akik adót egy-
általán nem, vagy ha igen is, oly keveset fizet-
nek, bogy komolyan számításba nem jöhet. Hisz 
az ilyen egyének anyagilag érdekelve nincse-
nek, milyen érdeket skarnak ők akkor meg-
menteni ! — Szent Simpliczitász I — Nem volna 
ez más, mintha egy skáimilyen ismeretlen har-
madik kezdene kotorázni az én zsebemben s 
rendelkezni filléreidi  felett,  egyszerűen azért, 
mert nekem vsn és neki nincs ; tehát neki is 
legyen I 

A ki nem tud snnyit hatalma alá hajtani 
bogy a fölött  rendelkezési állapotba jusson, az 
ne akarjon a mások kesei vesen összegyűjlöge-
tett fillérjei  fölött  rendelkezni, mert erre neki 
nincs sem materiális, sem morális alapja. 

Különben is, ha motívumait nézzük az 
egész ily irányú áramlatnak s az sbban baladA 
egyeseknek, rövid szemlélés után látni fogjnk, 
hogy mi az ő zászlótartójuk : a legnagyobb fokú 
önzés.  Mert kiindulási pontul nem az államot, 
hanem magát az egyént veszik, annak az ér-
dekében harczolnsk ; s mert katonáskodunk, 
sdózunk magáéit a nemzetéri, a hazáért, vagyis 
az államért de nem azért, bogy az államtól 
politikai jog czimen haBznot luuzunk és köve 
teljük az általános szavazatot, bogy ott, a hol 

kell (?) az állam érdekeit magánérdekeink slá 
kényszeritsük. — (Vsgy őseink is azért jöttek 
be sok viszontagság árán, bogy a pusztaszeri 
gyűlésen jelen lehessenek ?) — Hisz akkor nem 
lehet államformát  — bármily alakban is — 
elképzelni; a jog egysége, eszméje mivé fajnlna  'i 
Vsgy nagyváradi püspök vagy akár egy Eszter-
házi csak annyi jogban részesüljön, mint egy 
kölaragó segéd ? Cssk azért, mert ü is olyan 
katons, mint Eszteibázy vsgy a nagyváradi 
püspök, azzal a különbséggel, bogy sz utóbbi 
esetleg — tábori lelkész. Hol itt a méltányos-
ság ? Melyik mozditja az állam érdekét elő, 
melyik járul nagyobb mértékben az állam ér-
dekeinek megvédéséhez, kiadásainak fedezésé-
hez l — Szerezzeu magának mindenki biztos 
exislencziát akár anyagilag, akár szellemileg s 
meg lehet győződve, bogy az állam nem késik 
érdekeit — a balalomkörbe való bevonással — 
elősegíteni, sigy őisksp egy perszonslisz aktiv 
szavazatot. 

8 végre is a legnagyobb anomáliára ve-
zetne, mert az államot atomokra bontja s oda 
jntunk, hogy a közügyek intézéséből épen s 
legnagyobbak, a legméltóbbsk záratnak ki, 
helyébe lép s műveletlen tömeg, a szenvedély, 
az értelmetlenség. A legszeutebb jog lealacso 
nyul a megvesztegetés, a korrupezió eszközévé, 
egyes pártok jntnak uralomra s igy a nemzeti 
akarat meglionosittstik, a képviseletre s akarat 
nyilvánításra méltatlanná válik. 

Leplen nyomon cssk a demokrácziát han-
goztatják, a demokrácziáért küzdenek, de épen 
mikor leghevesebb a barez s leginkább bele 
melegednek a barcz lüzébe, akkor nem gondol 
ják meg, bogy ök tulajdonképen nem demokrá-
cziáért, hanem osztály  uralomért  küzdenek. 
S épen azért nem is lógnak diadalra jutni mind 
addig, mig ezen s ebez hasonló intenczié sd 
eszközt és fegyvert  kezökbe. 

Mert a hol nem a nemzet, sz állam kor-
mányozza magát, hanem kormányoztalik, min 
dig a polgárok magán érdeke érvényesül — 
mondja egy halhatatlan emlékű magyar politi 
kus — Plató is malum neczeszariumnak 
mondja a politikai szabadságot, midiin azt 
mondja Trasimackosuak, hogy „a jók csak 
azért törekszenek kormányra, nehogy a rosszak 
által kormányoztassanak, s lm nz állam kizáró-
lag jóiból állana, ép ugy küzdenének szélt, 
bogy ne keil|en kormányozniuk, mint most küz-
denek azérl, bogy kormányozhassanak". 

=-• Kihallgatások a királynál. A kor-
mány válság külsőségre nézve legérdekesebb, tar-
talomra nézve pedig legfontosabb  foidulópontjn 

az augusztus hó 21-én megkezdett és még most 
is folyó  királyi kihallgatások.*— As sudeneziára 
meghívott politikai kitűnőségek meghallgatása 
után fogja  kimondani a király; a döntóssót s eaak 
ennek elhangzása után lehet szó a válság meg-
oldásáról. Hogy milyen less a kibontakozás, ast 
még ea órában tudni nem lehel, mivel az eddigi 
kihallgatásokról semmiféle  pozitiv adst ki nem 
szivárgott, mindaz, a mit e dologra vonatkozólag 
a hírlapok irnsk, cssk meró kombinácsié. Egy 
dolog azonban meglehetősen tisztáu áll, éa ez 
az, hogy nemzeti  követelések  teljesítése  nél-
kül  a parlaineuti krízis rendezése lehetetlen s 
normális alkotmányos viszonyok beállása el nem 
kövelkeyhetik. Ilyen véleményben vannak mind-
azok, kik a legmsgasabb kihallgatásra hivatalo-
sok a közöttük csak is a nemzeti követelések 
mértékére uézve lehet különbség. Hire kelt an-
nak ia, hogy a király a magyar politikai helyzet 
hátterében nagy veazedelmet lát. Aggódik azon, 
hogy szétrobban a 07-es kötés, B aggódik a had-
sereg egységének romlásán is. Álláspontja as, hogy 
inessze inenú engedmények a közös hadsereg 
rendjében veszedelmes következményekkel jár-
nának ugy Ausztriára, mint magára a hadseregre 
nézve is; ezért tehát engedmények megadását 
nein is helyezte kilátásba, mert bomlástól félti 
a birodalmát. Az eddig megtörtént kihallgatások-
ról a következőket írják : Augusztus hó 21-én 
négy államférfit  hallgatott ki a király. Délután 
pár perczczel egy óra előtt eleónek lépett a ki-
rály dolgozó szobájába Csáky  Albin gróf,  a fő-
rendiház elnöke, ki olt fél  órát töltött. Szüksé-
gesnek vallotta a nemzeti követelések teljesíté-
sét. de azt ia jelezte, liogy msgs részéről aktív 
poliiikai szeiepet nem vállal. Aiután Apponyi 
Albert gróf,  a képviselőház elnöke következett, 
ki báromnegyed óráig időzött a királynál. Tel-
jesen feltárta  a politikai helyzetet, erro kötelea-
nek erezte magát nemcsak ft  maga politikai re-
putácziója szempontjából, hanem s pártok felett 
álló házelnöki miuóaégében is. A harmadik And-
rássy Oyula gróf  volt. Kihallgatása egy fél  óráig 
tartott, a nemzeti követelések lehető teljesítését 
— a vezényszó kivételével — ajánlotta a ki-
rálynak. A negyedik Károlyi  Sáudor gróf  volL 
Kihallgatása háromnegyed óráig tartott. Állítólag 
azt mondotta, hogy a nemzeti engedményeket 
most inár nem az obstrukezió, hanem az egész 
nemzet követeli. Ugy Andráaay, mint Károlyi 
Apponyi Albert grófot  melegen ajánlotta a ki-
rály figyelmébe.  Angusztus hó 22 éu a délutáni 
órákban Szapáry  Gyula grófot,  Wekerle  Sán-
dort éB llódossy  Imrét fogadta  a király. Sza-
páry ia, Wekerle  is, valamint Hódossy  ia föl-
tárták a helyzet mélyaégeit s abbeli véleményű-

„A CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Szeretni, ós hinni bün ? I 

Irta.- Dr. Prlhodánd. 

Ne ölelj, ne csókolj meg engem. Az én 
érintésem rsgályos, lehelletem pestis. Ülj le ne 
ide. ne közelembe; as ablakhoz, végy egy 
széket magadnak; ne szivd ast a levegőt, a mit 
én kilehellek. Vagy még se ülj as ablakhoz; ott 
megláthatnának. Nem ss én jó hirnevemet féltem, 
a tiedet. Vártalak, érkezésedtől remegtem, mégis 
ohsjtotlalak. Ugy érsem, hogy neked számadással 
tartozom. Másnak senkinek e világon. Mit nekem 
a világ ? Elitéit, követ dobolt rám, mielőtt meg 
hallgatott volna. Nem is beszéltem. Neked elmon-
dom, neked elmondok mindent. Hallgass meg; 
ezután aeg vethelss te is. 

Ugy-e megfogylam,  beesett as arcsom, a 
mióta nem láttál ? Te Batal vagy, ssép vsgy, én 
olasssott, meg tört: tls évvel látszom öregebbnek, 
mint te, pedig te vagy as idősebb. Nem sokkal 
csak három easlendővel. Hiss együtt növekedtünk. 
Együtt üstük ujjongva, kaozsgva, édes gondat-
lansággal, nagy kertetekben a hímes szárnyú 
libegő lepkét. 8 ha egy egy lehajló gally meg-
karezolta arczomal, ha egy észre nem volt kis 
gödör fölbuktstott  a puha pázsiton: te siellel 
segítségemre, fölemeltél,  megosókoltál s még 
árasomon rezgeti s kicsordult kOnyosepp, s már 
szememben mosolygott as édes megvigmlalodái 
vidám verőfénye  s újra kaesagtam, futottam  veled. 

Ab I boldog idők I Oyermekségüuk örök 
napfényes  idejeI Emlékesel? Szerettük egymást, 
mint édes jó testvérek. Ast mondták: ha nagyok 
leasünk. férj  ós feleség  less belölünk. Nem ia 
engedtem, hogy valaki rajtad kivül meg csókoljon. 
Károly bátyád sokat tréfált.  Ingerkedett velem 
mindig assal ijesztett, hogy meg esékol. 8 mi-
kor flióbe  vett, kossád futottam,  hátad mögé 
rejtőztem el; semmiféle  ssép szó, Ígéret el nem 
sasit volna onaan — Ades anyámnak Is az volt 

óhajtása, hogy egymásé legyünk. Mikor regge-
lenként szokott virág bokrétádat hoztad ; éppen 
ugy várt, mint én ; s ha megjöttél, ölébe vett, 
ösasecsókolt, aranyos kis vejének nevezett. Em-
lékesei ? 

Szegény, jó édes anyám ! 
Azt kérdezed, hol van ? Nem tudod, nom 

hallottál róla? 
Meghalt, elölte az árviz. Igaz I Te nein vol-

tál akkor itthon ; nem élted át azt a rémséges 
éjet, mikor temetó lett ez a virágzó város. Alig 
néhány óra alatt törtéut az égési. Az a uehány 
óra ősaitette meg atyádat erős férfi  korában, ss 
döntött engem is gyalázatba! Ulcsánkbsn nem 
maradt épen egyetlen hás, sem egy cdUit, 
melyet áldozat nélkül hagyott volna a borzas-dó 
Ítélet. A pusztulás reggelén összeomlott hazunk, 
romjai alatt találták meg anyámat, Nyakán vi-
selt kis képemet ssoritotta merevült ujjsi kiizöit. 
Ualálos karosában, utolsó pillanatában ia reám 
gondolt. 

Jaj, miért nem marsdtsm mollclte meg-
halva éu is ? 

Engem kárhozatra itélt a végzet. Hálószo-
báin daoaolt as árral, mikor ss ép&lut másik fele, 
melyben anyám is aludt, aagy zuhanással bedűlt. 
Örült kétségbeeséssel vetettem magam a hullá-
mok kőzé, — egyik halálból a másikba — s 
azután nem tudtam magamról többé. 

Nappal volt. mikor eszemre tértem. Idegen 
szobában feküdtem  ai ágyon; flatai  férfi  állott 
mellettem, aggódó figyelemmel  hajolva fölém: 
fölnyitott  szemeim as A élet-meleg tekintetével 
találkostak először — 

Anyám, volt legelső szavam. S a mint vi-
lágosodni kezdtek elültem as elmúlt éj álélt bor-
salmai : sikoltva siöktem föl  fekvő  helyemről. 
As Ismeretlen gyöngéden erőszakolt párnámra 
viessa s vigasztaló sssvskksl osilapitotta lelkem 
háborgását — Hét napig gyötört a láz, fiatal  vé-
rem győzött a kóron, s én élve maradum. 

Életben maradásomat az ismeretlen féfl-

nak köszönhetem. Saját élote koczkáziatásával 
mentett ki a hullámok közül, házába vili, életre 
keltett, öröködött felettem,  ápolt 

Mintha egy álomról omlékezuém 1 
Eleinte sírtam; szivemet összeszorította va 

lamí kimondhatatlan érzelem, melynek nyomását 
csak könyeiin enyhítették. Sírtam Bzakada t lnnu l . 
Az idegen vigasztalt; nsplioszat elült ágyain 
mellett s beszélt hozai n biztstó szavakat. Hall-
gattam akarat, és öntudat nélkül. Do azt láttam 
siemeiból, hogy sziv-i udjn n szót ajakára. S as 
a delejes melegség, moly tekintetéből sugárzott 
rám, lassankint megliímilt, megbabonázott. 

Azon vettem észre magam, hogy szomeim-
bf.t  kiapadt a könyii, fásultságom  helyét érdeklő-
dés foglalta  cl, hallgattam figyelemből  életszük-
Bégből. Uonilulatuin oda tapadt ajakára, tekinte-
tem bele mélyedt szemeibe, a az as ajak remegő 
tinngjával csöudro parancsolta képzeltem sikongó 
rémeit, as a két ezetn eltemette megsiratott vilá-
gomat, a adott érte azobbet, újat, osodabájut, 
melynek gazdasága meghaladta aa Inkák kincsét 
s gyönyöréért odadobtsm lelkem üdvösségét: 

Felgyógyulásom után anyáddal találkoztam 
legelőször az utczán. Hát te élsz ? e szavakkal 
osapts összo kezeit előttem, B azután megölelt 
összecsókolt, nagy örömmel, igaa szeretettel. Nem 
mertem szemeibe nézni. Hívott hogy menjek tihoz-
zátok, legyek az ó leánya. Késő voltl Az áldott 
jti lélok, nem tudta mire vélni, mikor kitéptem 
magam ölelő karjai közül s futottam  el mint az 
essevessett. 

As voltam, eszeveszett I Szenvedélyem örült 
rsbja, vak hivője a férfinak,  a kit imádtam, mint 
istenéi a bálvány imádó. 

Bélának hívták. Szép volt, a minőnek eze 
lőtt nem ismertem férfit;  kedves, nyájas,szere-
tetreméltó, a minőnek eaak leánysziv álmodhatja 
ideálját..Ulhslmazott figyelmével,  édességgel: csak 
bennem élt, cssk nekem élt. Mámoromban azt 
hittem, hagy rám szakad a boldogságom. Nem 
gondoltam, nem törődtem társadalmi ssokásokksl, 

előítélettel. Ö maga emlékeztetett arra, hogy 
törvény olőtt, ia, férj,  a feleségnek  kell lennünk. 
Tudtomra adta egyszer, hogy e végett azüleihes 
kell néhány hétre utssnia, reudeznie fogja  ügyeit, 
hogy értem jiu, elvisz engem úrnőjének, a ő 
enyém lesz mindörökre. Hogyne imádtam volna 
még örültebbeu! Hittem benue föllétlen  bizalom-
mal. — Elment, a én a legédesebb tervezgetés-
Bel vártam vissiajöttét. Vártam egy hétig, egy 
hónapig a kitűzött idő után: ó nem jött Nyűg-
lalankodui kezdtem, nem magamért, ó érette. Bi-
zonyosan több dolgot lelt, talán beteg; efféle 
gondolatokkal igyekeztem nyugtot szerezni aggódó 
lelkemnek. írtam ; nem válaszolt. írtam többasör. 
ismételve, a hasztalan várakozás mindennap uj 
kínnal tetézte bizonytalan helyzetemet, a lassan 
ébrodő gyanú is belevágta irtozatos körmeit lii-
esékeuy lelkembe. S ó nem jö't: leveleim vias-Bzaérkestek fölbontatlanul. 

S felbomlott  as én egéaz, álom-azőtte ra-
gyogó világom is I 

Megcsalt, Itthsgyott gyalázatommal. Verje 
meg a magaBágos mennybeli mindenható I 

S jöttek rám a pokol minden gyötrelmei. 
Elhagyatva, gyámol nélkül, kárhozatom tudatától 
korbáCBoIvs maradtam a világban, melyet vakon 
taszítottam el magamtól ó érette, s melynek most 
csúfja  lettem ó miatta. — Aszal tépelődtem, 
hogy kivégsem magamat, minek éljek gyalázattal, 
gyötrelemmel? De nem birtam fölemelni  a gyil-
kol, hogy az éu szabadulásomért megöljem, ast 
as ártatlan életet is, mit szivem alatt viseltem. 
Élnem kellett. 8 mikor elSssör szorítottam anyai 
szivemhez fájdalmam  szülöttét, mikor először 
éreztem, as édes anya gondját, örömét mikor 
először láttam kiesi fiamnak  mosolygó arosţjât: 
fölleltem  magamban, hogy élni fogok.  Leküs-
dőttem félelmemet,  kitettem a szégyennek ma-
gamat, ugy indultam töredelemmel segítségért 
könyörögni rokonaimhoz. 

A kedvea rokonok I Bég halottnak hittek ; 
megsirattak anyámmal együtt, s megosztoztak 
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ket nyilvánították, hogy a nemseti követelé-
sek kielégítése nélkül s parlamenti válság el 
kolmáoyoaaa el nem intéahetó éa a felszínen 
levő nebésaégek el aem háríthatók. A király va 
lamennylt nagyon nyfjaaan  a kegyeaen fogadta 
a nagy flgyyelemmel  hallgatta előterjesztésüket. 
Angnaataa 23-án fogadta  a király aa államférllak 
harmadik csoportját. Egymáautáa kerültek «orra 
Lakies Láaaló. kl agy óra hoaaaáig. Bánfíy 
Deaaó. ki egy fél  óráig. Hieronymi  Károly, kl 
háromnegyed óráig a régül Zichy  Jánoa gróf, 
ki egy fél  óráig maradt a királynál. Lukács 
Láaaló alapoaan feltárta  a helyielet éa a nem 
aeti követelések teljesítését bisoayoa halárig 
asintén szükségesnek tartja. Biaífy  Drisó báró 
sserlnt • nemseti követelések teljesítése bslasst-
hatatlan asükség nemoaak Magyarország. hanem 
a dinásslia érdekében Is. Hieronymi  Károly — 
politikai barátjai asarint — a fésnlyt  a nemteli 
követelésekben a katonai oktatásra veti. — Est 
tartja jelentós kérdésnek, mindesetnél aionban fon' 
toaabbnak tartja aa orsság köigasdaaági érdekeit. — 
Zichy  János gróf,  kit a király igen nagy ke-
gyességgel fogadott,  asintén a nemseti követelé-
sek teljesítésének szükségességét tolmácsolta Ö 
felsége  elölt. Általános benyomáskép jelenthetjük 
hogy a király nagvon kedvetlen és a nemseti 
követelésekről — melyeket elölte hsrmlnezhat év 
alatt aoba aem emlegettek — tudni aem akar. 
Mint jövendó kormányelnököket újólag Lakács 
Lászlót és Darányi  Ignáciot emlegetik, leg 
valósilntibb, hogy a válság még október haváig 
ia elhosódhalik. 

= Saoozlálpolitlkal reformok.  Láng 
Lajos kereskedelmi minissler legutóbb a ssociiál 
politikai tprvényterveietek késsitésére külön ko-
difikaeaiónália  vattái) t állított Tói, a melynek élén 
jelenleg Silerényi József  inínissteri tanácsos áll, 
Ö késiitotte el a munkás-balesel bistositási tör-
vénytervesetet, amelyei el ia küldtek már 
illetékes ssakköröknek. Erősen dolgosnak as ipar-
törvény revízióján is, amely most már rövidesen 
elkészül és ha a parlament újból dologhos Iái, 
egyik föladata  less at uj ipartörvény tárgyalása. 
Nagy aulyt vet a kereskedelmi miniszter a va-
sárnapi munkaszünet teljes és végleges rende-
zésére. E téren még itt-ott kísérletezések történ-
nek, de s végső czél sz, hogy s közönség és a 
termelők, valamint s kereskedők érdekelnek 
szemmel tsrlásával véglegesen rendezsék a va-
sárnapi munkaasünetet. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Csíkszereda augusztus SZ. 

Akár a sürgős mezei mnnkávali elfoglalt-
ságnak, akár pedig a közönyösségnek tudjak 
be, de tény, hogy s törvényhatóságik évek 
óta nem volt oly néptelen gyűlése mint a mai. 
A 9 órára kitűzött közgyűlés, még 10 óra el-
teltével is alig volt megnyitható, mert a tiszt-
viselőkön kivül alig jött össze annyi tag is, a 
kikből a főispáni  meghívó depntáczió megalakít-
ható lett volna 

Némi élénkséget csak a karzat mulatott, 
bol a kíváncsiságtól ösztönözletve a taunló 

kevés vagyoakámon. Mikor elbeszéltem nekik ss9renc«étleoségemet. megvetéssel zárlsk előttem 
ajtót -, s kutyáikkal űzettek ki udvarukról. 

.Minek jön az visssa a kit eltemetlek I" 
Pedig nekem élnom kellett. S alig volt 

már betevő falatom. 
Elindultam munkál keresni nein adtak. — 

Pedig egykor azt mondtak szépen tudok hímezni, 
varrni. Egyik helyen aszal utasítottak el; inajd 
máskor; másutt durván kiáltottak rám. hogy té 
les asemély, hogy mer tisztességes emborek közé 
tolakodni. Csak egy helyen fogadtak  aziveson: 
aagy ur házánál. Az urnót kerestem, s as ur-
hos vezettek. — Nyájason kérdozte, mi járatban 
vagyok ? Mikor előadtam kivánaágomat; moso-
lyogva szemem köaé néaett, megsimogatta keze-
met, a sat mondta, hogy ártana a hímzés szép 
szemem tűsének a gyöngo ujjam elsenyvedne s 
lü alatt; majd szerez ő gyöngédebb, kellemesebb 
foglalkosást  aaámomra. A szemleleni Bódultan 
hagytam el a hésat. a ma aem tudom hogyan 
jutottam kia szobámba vissza. Caak azt tudom, 
hogy a négyestől, fárad  ságiéi s éhségtől fuldo 
kolva aioritottam keblemre gyermekemet, kinek 
árosán rémülve vettem éaare, hogy nem moso-
lyog többé. Ott feküdt  a hideg teriiellen asal-
mán, kinoa szaggatott lélegzettel, nyössörögve, 
ártatlan szemei fény  nélkUl meredtek reám a kia 
kezeit fáradtan  emelgette felém.  Magamhoz ölel-
tem, csókjaimmal áraastoUam el, de ölelésem fői 
nem melegítette gyönge testét, osókjaimmal nem 
bírtam életet lehelül ösaaeazorult tüdejébe. Har-
madnapra hidegen, moadulatlaa feküdi  kiapadt 
emlőimen. 

Látod est a félig  gyógyult sebet homlokomon? 
Aaasony kesében még a gyilkos fegyver  Is 

gjöngel 
Halántékomra irányostam a osövet, hogy 

golyót röpítsek agyamba. S aésd : a golyó osak 
ssrolta hamlokomat 

Élve kell ssenvednein as őrök kárhozatott 
Te vagy as első, egyetlen, kl ásóba állsz 

velem. Ha kilépek as ntosárs, meaase kitérnek 
előlem ss emberek: kertinek mint a dögvész es 
•bet, s ujjal matatnak utánam, mint a megteste-
sült Mara, gyaláaaüa. 

lü hát a bűnöm ? Hogy hlUom, sserettem. 
Hát Unni, szerelni bűn ? I 

Ifjúság  közül többen jelentek meg, hogy meg-
tudhassák mit várhatnak a vármegyétől azon 
Eszközök gyarapítására, melyeknek segélyével 
megkezdett tanulmányaikat folytathatják  és a 
kitűzött pályákra magákat elkészilhetik. 

Az alispán javaslata folytán  Tskó János 
dilrói alesperes plébános vezetése alatt Oecző 
Béla és Köllö János bizottsági tagokból alaki-
tott meghívó bizottság élén '/«11 órakor a gyű 
lésleremben megjelent és éljenzéssei fogadott 
Mikó Bálint főispán  üdvözölvén a tagokat, az 
Ölést röviden megnyitotta, bejelentvén, hogy az 
ntolsó közgyűlés óla a hivatalnoki karban más 
változás nem történt, minthogy közignzgstá6i 
joggyakornokai báró Bmlnyánszky Sándort ne 
vezte ki, a ki ezúttal a zöld asztalnál a jegy-
zők mellett helyet is foglalt  és éljenzésben ré-
szesitletett. 

Ekkor kezdetét vette s gyűlésre előkészi 
telt és az állandó választmány által elfogadásra 
ajánlott határozati javaslatok felolvasása,  még 
pedig oly gyors tempóban, bogy ha véletlenül 
Köllő János bizottsági tag ott nem lesz és t 
Borszékre vezető úgynevezett „kőzrezu-i nt ki 
javilása és fentarlása  kérdésében, must már ta 
ián a harmadikszor, vitát nem provokál, bár « 
tárgyalásra elég anyag volt, a gyűlés IS óra 
ntán egy néhány perczczel már bevégződhetett, 
elérvén a jegyző nrak az olvasásban azt a re-
kordot, a mire csak a torok és a mell képesek 
lehetnek, de a mely BZ ügyek megértése szem-
pontjából nem mindig kívánatos. 

A szőnyegre került ügyek közül a követ 
kezőket tsrt'-tiuk lölemlilendőknek : 

A belügyminiszternek az árvaszéki elnök 
által a községekben teljesítendő vizsgálatok al 
kaiméból felmerülő  költségek megállapítása tár-
gyéban kell leirata folytén  felhalsimaztatott  sz 
alispán, hogy ka költségek merülnek fel,  addig 

mig a vármegyei költségvetés — melybe 
eme kiadások már bennfoglalva  — a kormány 
által jóvá hagyalik és leadatik, azokat a házi 
pénztárából előlegezhesse. 

A vármegyei nlksparók részére nyugdíj 
alap létesítését a kereskedelmi mí iiszter szor-
galmazván, a közgyűlés ismételten kimondotls, 
hogy az ntkaparókat sem s megyei tiszti nyug-
díjintézetbe nem tartja be vehetőknek, sem pe 
dig részükre külön nyugdíjalap létesítését ke-
reszlfllvihetőnek,  mindazon által nem zárkózik 
el a kezdeményezéstől, hogy esel leg a közúti 
slsp terhére a létesítendő nyugdíjalap czéljairs 
az évi költségvetésben bizonyos összeg megáila-
pitassék egy előleges terv alapján, melynek el-
készítésére az alispán elnöklete alatt a tiszti-
ügyész, főjegyző  és állsmépitészeti hivatal fő-
nök személyében egy bizottság lelt kikűldve. 

A kereskedelmi miniszter által felállítani 
tervelt ulmesteri iskolák szervezési költségei-
ben törvényhatóságunk a májas hsvi gyűlésé-
ben hozzá járulván, azt a kereskedelmi minis 
ter köszönettel fogadta  s felhívta  a törvény-
hatóságot as iránti nyilatkozat téléire, ltugy s 
meglévő utmesterek közül hánynak kívánja ma-
gasabb műszaki képzettséget igénylő ut- és híd-
építési munkákra való kiképeztelését eszközölni, 
minek folytán  a kr-t törvényhatósági útmester 
egyikének tanfolyamra  küldésében történt meg-
állapodás. 

Most a ditró—borszéki ugynevez-tl „Köz-
rezi" viczinális ut jókarbi helyezése és fenn-
tartásának kérdése került s/önyegre, nHy kél 
év óla a törvényhatóság előtt napi renden Ali. 

Ez az útvonal, mely a Borszékkel való 
közlekedésre a legrövidebb, de meredekségénél 
fogva  egyúttal a legnehezebb aUt nyújtotta, a 
pulnsi ulnsk kiépítésével mintegy 9 évvel 
ezelőtt kivétetett a törvényhatósági utak sorá 
ból s I89ă-ben a viczinális utak közzé helyez-
tetvén, a megye alispánja a tőrvényben biztosi-
tolt jogánál fogva  beosztotta fenntartás  végett 
Ditró és Szárhegy községeknek, mint a kik azt 
főkép  erdölő ulnsk használják. 

A ninlt év elején Küllő János és társai 
kérést adtak be a törvényhatósághoz, hogy az 
az nt a törvényhatósági utak sorába ismételten 
vétessék lel s sz útalapból tartassék fenn. 

A törvényhatóság a kérelemnek, mintán a 
ruiusi utat a helyeit kiépitette, természeteseu 
lelyrl nem adhatott, de még is megszsvazoll 
a helyre áilitásra utalapjából az 1903/4 évekre 
2240 koronát oly kikötéssel, ha hasonló ősszeggel 
a tennt.rlésboz az érdekelt Ditró és Száiltegy 
községek is hozzá jáiuluak. 

Ez a határozat kérelmezőknek uem lelsz-
vén, megfelebbezték  és a kereskedelmi miuisz 
ter akként döntött, hogy a törvényhatóságnak 
a kérdéses útszakasz törvényhatósági uttá soro-
zását megtagadó határozatát jóvá hagyta, de 
nem lett kilogást az ellen, hogy a kiépítés és 
fenlsrtéshoz  az útalapból hozzá jái nljon sz 
esetben, ha erre s két község és s borszéki 
blrtokosság is meg hozza a részéről kivánl ál-
dozatot 

Ezek azonban a fenlartáshoz  való hozzá-
járulást az ők különleges érdekeikre is meg-
tagadván, most ennek daczára is az állandó 
választmány n|ból javaslatba hozta a 2240 ko 
rónának sz 1904/6. évekre vsló megadását s 
utsslUnl kérte nz alispánt, hogy sz útnak eme 
segély meletti kijavítása, illetve járható álla-
potba helyezése Iránt az 1895. évben kiadott 
rendeleté végrehajtása mellett intézkedjék. 
„ „ Ez a javaslat bírta ismét felszólslásrs 
Köllő Jánoa bizottsági tagot, mint az iditvéuyo-
zók egyikét, hogy ismételten megkísértse ki-
erőszakolni a minisztert döntvény nyel megető-
sitett korábbi határozat allenérela s ,K0zrez"-l 

útnak a törvényhslősági utak sorába való fel 
vételét, vagy legrosszabb esetbea a lövő évre 
kilátásba helyezett segélynek ez évben való 
felhasználását,  a mit nézete szerint Gyergyónak 
16000 lelket meghaladó székely lakóssága sztu-
tén remélhet akkor, midőn tudvalevőleg Alcsikou 
két viczinális nt vétetett fel  a törvényhatósági 
utak sorába, a tölgyesi lakosságot érdeklő töl-
gyes- -békási viczinális nt kiépítésére pedig a 
tőrvényhatóság 10000 koronát ajánlott meg. 

A kérdéshez Lázár János főszolgabíró  is 
hozzászólott némi módosítással elfogadván  az 
állandó választmány javaslatát, de hozzá szó-
lott az alispán, főjegyző  és tiszliflgyész  is, kik 
egyenkint kellek az állandó választmányi javas-
lat védelmére s különösen az alispán erélyesen 
utasította vissza azt a vádat, mintha a Köllö 
János áltsl hangoztatott, de meg nem magya-
rázott „intéző  körök'  a gyergyó viJéki lakós 
ság érdekeinek mellőzésével a csiki részek 
lakósságát előnyben részesilenék, kimutatván 
snnsk a légből kapott állításnak helytelenségét 
is, mintha a tölgyes—békási ut helyreállítására 
lOOOO koroua szavaztatott volna tneg sz út-
alapból, holott tényleg csak 1000 korona segély 
fprog  kérdésben és kimutatta a csekély terje-
delmű szentmárlon—szentsimoni és kászonnj 
falu—iakalifalvi  utaknak, mint egyúttal vasúti 
hozzájáruló vonaloknak a törvényhatósági utsk 
sorába VBÍŐ (elvétele szükségességét, melyek 
egyes vidékek érdekeit vsnnsk hivatva szol-
gálni, nem mint a közrezi ut, mely két község 
nek szolgál erdőid ulnl s a melynek kiépítésére 
és fentai  lasára az ntslsp összes jövedelme 
sem volna elégséges, a mint az szakzözegrk 
állal kiszámítva lett. 

Köllő János zárszava után főispán  ur az 
indítványt szavazás alá bocsátotta, mely mellett 
csak a gyergyó vidéki tagok szavaztak felál 
lássál, a többség prdig az állandó választmány 
határozatát fogadta  el, mire egyéb indokok 
mellett még az a nyomós érv is alspnl szolgál-
bal olt, mert hiszen a tervez-tl s talán már nem 
sok idő múlva kiépítendő inadefalva—sz.ászregeni 
vasútvonal létesítésével a „Közrez"-i útvonal a 
borszéki lűrdőre nézve amúgy is teljesen el-
veszti jelentőségét. 

Jóváhagyólag tudomásul vette a közgyű-
lés az alispánnak azon intézkedését, hogy a 
törvény hal óság által a honvéd füreáliskolánál 
és Ludnvika akadémiánál együtt véve lélesitell 
1200 koronás ösztöndíjra pályázott kéi ifjú 
közül első helyen Hőjlby Ödönt, másod helyen 
Csiky Dénesi ajánlotta felvételre. 

Úgyszintén jóváhagyó tudomásul velle a 
gyűlés az alispánnak azt az intézkedését is, 
hogy a kereskedelmi kormány által Ínség mun-
kákra adott 20000 korona államsegélyt az épí-
tészeti hivatal meghallgatásával a csikszeutki-
lályi meredek útrész áthelyezésére és a Nyer-
ges alatti fúlfakadásos  helyeknek kővel vsló 
kiburkolására fordította. 

Itt ismét Köllö János állóit föl  szólásra, 
kifogásolván  azt, hogy az ínség mnnkák inkább 

csiki részekben Végeztetnek, távol n gyei 
gyói lakosságtól, kik a keresetre épugy rá van-
nak utalva mint emezek. 

A felszólalás  m-gfonlolallanságát  és jogo 
snlatlan voltát Becze Antal alispán méltó in-
dignáczióval utasította viasza, rámulatván 
arra, bogy szemben azou síig 50000 koronát 
tevő ínség munkával mi a csiki részekben vé-
geztetett, a Gyergyó részben a libáni, pnlnai, 
tekerőpatak-zetelaki és bncsiui utak százez-re-
ket meghaladó összegekkel építtettek ki s ré-
szeltettek azok állal sokkal nagyobb kereset-
hez a gyergyó-vidéki lakosok, mint a csíkiak 
s a törvényhatóságot e tekintetben jogosan vád-
dal illetni nem lehet. 

Ezzel kapcsolatosan Kovács János bízott 
sági tag is felszólalt  s talán több jogosultság-
gal mint Köllö János, szintén panasz tárgyává 
telte, hogy az amolyan ínséges munkákban a 
felcsiki  rész lakossága még eddig közvetlen 
uem részesült, mire pedig ezek is ép ugy rá 
vannak szorulva, mint a megyének más vidéki 
lakosai. 

Ezután a megyei magán javak igazgató 
tanácsának az ösztöndíjak és segélypénzek ki-
oszlására vonatkozó javaslala olvastatott fel 
és fngsdtutnit  el észrevétel nélkül, mely szerint: 

Ösztöndíjat kaptak a nevelési alapból: 
1. remetei Balázs Jenő a bányászati aka-

démini 600 koronát; 
2. borszéki Siklódi Lőrincz a párizsi mű-

vészeti akadémiára 600 koronái; 
3. szárhegyi Székely Jenő az orvosi egye-

temen 600 korouát; 
4. gyergyósztnlmiklói-i Bei-eczk Sáudor 

az erdészeti akadémiai 600 koronát -, 
6. dánfalvi  Antal Vidor a budapesti ál-

lami középiskolai 400 koronás ösztöndíjul. 
A magyaróvári gazdasági akadémián rend-

szeresített 800 koronás öszlöndij pályázó hiá-
nyában nem volt kiadható. 

6. A szeredsi gazdasági felső  népiskulá 
nál rendszeresített negyven 100 koronás ösz-
töndíj kiosztása a beiratkozó tanulék előmene-
telének igazolásáig függőben  tartatott. 

7. A gyergyóalfalvi  földm'.ves  felső  nép-
iskolánál megállapított hét 100 koronás ösztön 
díj alfalvi  Ambrus Imrének, csomsfulvi  Csata 
Venczelnek, alfalvi  Balázs Jánosnak, tekrrő-
palaki Molnár Mártonnak, alfalvi  Kiss Sáudor-
nak, alfalvi  Koncsag Fereucznek, alfalvi  Ambrus 
Lajosnak zdomáuyoztatotl. 
, 0 - A gyergyóazenlmiklósi polgári fin  is-
kolánál rendszeresített két 100 koronás ösztön-

díj Lázár Ferencznek és Gyöngyösi Jánosnak 
igérl eteti. 

Ugyanazon alapból segélyben része-
sitteltek : 

Kozmási Hadnagy Imre iparművészeti is-
ko!ai taunló 900 korona, szeredai Szopos Sán-
dor rajztanár jelölt 200 katona, szárhegyi Fü-
löp József  állatorvosi akadémiai hallgató 200 
korona, dilrói Miklós Bezső ugyancsak állator-
vos növendék 200 korona, csatószegi Kóródi 
István joghallgató 200 kor. dilrói Gál Endre 
joghallgató 200 kor. gyergyószenlmiklósi Márton 
Veuczel joghallgató 200 kor. szentkirályi Albert 
Gábor joghallgató 200 kor. Sánta Béni zsögödi 
joghallgató 250 kor. szeutkirályi Tompos Gábor 
joghallgalő 200 kor. esikszeutmiklósl Eröss 
Béla joghallgató 200 kor. verebesi Kovács Al-
bert joghallgató 900 kor. szentgyörgyi Poloczky 
Ferenc.-, joghallgató 200 kor.ditrói Balázs Elek 
joghallgató 250 korona, borasovai Kovács Gyár-
fás  joghallgató 300 kor. szeredai Sipos Lázár 
joghallgalő 200 kor. gyergyószenlmiklósi Kisa 
Ágoslon joghallgató 200 kor. Szentmihályi Minier 
Lsjos joghallgató 200 kor. szeredai Szopos 
Gáspár joghallgató 100 kor. csatószegi Erőss 
József  joghallgató 200 korona, szentsimoni 
Veres Dénes joghallgató 900 korona szeredai 
Ellhes Zoltán joghallgató 200 kor. szentmártoni 
Gondos Sándor joghallgató 900 korons, szeredai 
Kovács József  joghillgató 200 korona, várdot-
falvi  Pál Gábor 100 kor., szárhegyi Molnár lg-
nácz 100 kor., kolozsvári László Dezső' 100 
kor., szentmártoni Márton Sándor 100 korona, 
szépvizi Fejér István 100 kor., várdottalvi Do-
mokos Sándor 100 kor., tölgyesi Lázár István 100 
kor., várdotfulvi  Jakab Jenő 100 kor., tölgyesi 
Korpos Dezső 100 kor., szeredai BilAzs András 
200 kor., szentlélek! Markos Sándor 100 kor., 
szeuisimoui Beke Miklós 100 kor., taploczai 
Balázs Bél* 100 korona. 

Bőlcsészettak hallgatók: lusnádi Kóródi 
Itnre 250 kor., gyergyószenlmiklósi Nóvák Já-
nos 200 kor., szeutdomukosi Kurkó Ignácz 200 
koroua, szárhegvi Tóth Sáudor 200 korona, 
szépvizi Száva Kristóf  200 korona. 

Érettségeit telt és az egyetemre száadé-
kozó ifjak  közül: gyergyószenlmiklósi Pál Gyula 
260 kor., szeredai Gál József  200 kor., szeredai 
Böjtliy Ödön 200 kor., csekefalvi  Vitos PAI 
250 kor., gyergyóujfalvi  Elekes Márton 900 
kor., szenlimrei Balló Károly 200 kor., szeredai 
Dávid László 200 kor., csekefslvi  Márton Ist-
ván 200 kor., gyergyóalfalvi  Avéd János 200 
kor., szeredai Kovács Miklós 200 korona, 
szenlgyörgyi Márton Ferencz 200 korona se-
gélyt kaptak. 

Ezeken kivill még segélyben részesiltetlek : 
mindszenli Benedek István állami polg. iskolai 
lanitóképezilei hallgató 260 kor., gyergyószenl-
miklósi Miitun Emilia polg. iskolai tanítónő 
képezdei növendék *20O kor., borszéki KöllS 
AnMitt állami lanilóuő képezdei növendék 250 
korons, szeredai Hadnagy Anna tanítónő képez-
dei növendék 200 korouát. 

A tőkeszerzési  alapból  segélyt kaplak: 
szeutkirályi Csiszér Abel vasnli tanfolyamra 
100 korona, gimnáziumi hallgatók: csicsói Bú-
zás József  80 korona, szépvizi Puskás Gábor 
30 korons, madéfalvi  Kovács Kálmán 80 kor,, 
karc/.falvi  Kosza István GO korona, szenlimrei 
György Gábor 60 korona, kászonimpéri Bnzás 
Iiure 60 korona, György Elek 60 kor., Balázs 
Lajos 60 korona, szenlimrei Szántó Árpád 
60 korona; tanító képezd.növendék, szentgyörgyi 
Pál Dávid 60 kor., dánlalvi Zsigmond Márton 
60 kor., menasági Erdély András 60 korona, 
szentléleki Vitos Domokos 60 kor., gyergyó-
szenlmiklósi György Miklós 60 korona, szrnt-
györgyi Pál Lujza 60 korona, csicsói Imets 
Aladár 60 korona, alfalvi  Gál Ignácz 60 korona, 
szeutkirályi Csiszér Gábor Ábelé 60 korona, 
borszéki Gencsi Ferencz 60 korona, szentki-
rályi Csiszér Gábor Ároné 60 korona, ditrói 
Mezei Imre 60 korona, madaras! Ambrus István 
60 korons. 

Végül kilátásba helyeztetett szenlimrei 
Tankó Máriának 50, taploczai Imre Rózának 
40, szárhegyi Oláh Tamásnak 40, gyergyószent-
miklósi Balázs Józsetuek 40, szentimrei Gyön-
gyösi Beitának 40, csekefslvi  Dobos Mihálynak 
60, kászonfeltizi  Becze Eleknek 40, szeredal 
Lajos Fereocznek 40, szárhegyi Ambrus András-
nak 40, szenlimrei Fodor Gergelynek 40, szár-
hegyi Csergő Tamásnak 30 korona segély, mig 
többen a leszármazás kellő igazolásnak hiánya 
miatt elutasították. 

Azok az ösztöndijasok, kik a mult tan-
évben azzal ellátva lettek s előmenetelüket 
igazolván, pályájakon tovább baladni kívánunk, 
azoknak élvezetében továbbra is megbsgyatuk. 

A somlyói főgimnázium  igazgatójának 
kérésére a törvényhatóság által eddig is ze.ie-
és tranczia nyelv tanításra évenkinl adományo-
zóit, 400—400 korona segély a jövő tanévre 
is megszavaztatott; elleubeu a kassai Rákóczi 
kiállításnak a fiatalság  egyrészével való meg-
tekintethelésére kért 400 korona uti költsé-
ge.! péuz hiányában megtagadta a bizottság. 

Pál Gábor igazgató újból is szót emelt a 
kérelem teljesítése érdekében, hangsúlyozva azt, 
hogy az az áldozat nem ró állandó terhet a 
törvényhatóságra s ebbeu Köllő János bizott-
sági tag ;s támogatására sietett. Mire az alis-
pán kiemelte a kérelem teljesítésének fedezet 
hiányában való lehetetlenségét 8 ajánlotta az álula 
is helyeselt czéira szükséges összegnek társa 
dslmi nton való behozatalát valamely ünnepéi v 
vngj milatság' rendezésével, melynek sikere 
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érdekében tiszttársaival együtt szívesen közre-
működik. 

Ai ajánlat kivitelétől bár mag* Pál Gábor 
igazgat! se» idegeskedett éskOszönettel fogadta, 
de tekiotettal az idd rövidségére, Bel; • kiállí-
tás megszemlélésére rendelkezésre áll, a költ-
ségeknek ilj atoni behozatalát a kiránt időre 
lehetetlennek találta. 

Ugyanazért számolva a fennállt  nehézsé-
gekkel, bogy a ezél mégis megközelíthető le-
gyen és a vármegye intéző körei bebizonyítsák 
szt az alaptalan föltevést,  mintha a gimnnzi-
nmi ifjúság  mBvelődési érdekelnek előmozdítása 
iránt közönyösséggel viselti tnének Mihály Ke 
renes főjegyző  javaslatára legott egy gyűjtőiv 
bucsáltatott ki, melyen a tisztikar és kevés 
számi gyllési tagok nyomban 234 koronát ir-
Uk alá és Siettek ki s remélhető, bogy annsk 
tágasabb körbeni kiterjesztése rövid Idő slstt 
a kívánt eredményt megfogja  szülni. As adako-
zik áldozat készségéért és feltűnő  érdeklődésé-
ért Pál Gábor igazgató legott meleghangú kö-
szönetét fejezte  ki. 

Minthogy a vármegyei magán alapoknál 
lévő tfkdfc  kellő jOvedelmeztet isben nem része-
sülnek, a kisebb alapok pénz készletének taka-
rékpénztáriig való gyümölcsöztetése, a tiszti-
és jegyzői nyugdíjalapok lölöslegéből pedig ka-
matozó állampapírok bevásárlása határoztatott 
el egy hangi lag, s annak végrehajtásával az 
alispán megbízatott. 

Debreezen város törvényhatóságának Il ik 
Rákéezy Ferencz s társai földi  maradványának 
Törökországból való haza szállítása iránt az 
országgyűléshez intézett felirata  hason szellemű 
löliraltal pártoltatni balároztatott. 

Ai erdélyi Kárpát egyesületnek a Brassó 
ban jelen hó 99., 30. éa 31 én tartandó közgyfl 
lésére kibocsátott meghívója köszönettel véte-
tett s a bizottság jelenlévő tagjai minél szá 
mosabb megjelenésre fAlbivattak. 

Letárgyaltattak ezeken kívül több kOzségi 
és magánügyek, melyek közérdekeket kevésbé 
érintvén, az azokróli megemlékezést nem tar 
toltuk szükségesnek. 

hogy családjukat fentarthasaák.  És blgyjék el a 
kényeskedók, hogy a kutvanyusás még mindig 
van olyan tisztességes foglalkosás,  mint as ember-
nyusás. 

Tönkre ment grófok,  bárók elmennek Ame-
rikábs s a vendéglőben tányért mosnak, a királyi 
asalád egyik fér«  tagja Budapesten egy kávé-
házban pinesér. Ebből a keresetből tartja felesé-

és ssép kicsi gyermekeit. B iatenemre mon-
dom, fényesebb  az a péns, a mit hasa viszen, 
mintha őaei ntán örökölte volna. Előttem as a 
pinesér, a ki családjáért hajlong a vendégek 
előtt, több ember, mintha királyi korona volna 
a fején. 

De ezt Csíkban süket füleknek  prédikálja 
ember. Itt fenn  az ernyő, nincsen kas. Menit-

láb járunk a a fejünkön  czilinder kalap van. 
Mnnkal Ez ss uj megválté. Hogy milyen 

munka, aa nem stârnit. 
Hogy pedig ilyen földön,  a milyen Csik-

megye, ne találná meg a boldogulás és haladás 
útját egy olyan eases nép, mint a székely, azt 
el nem hihetem. 

NAssék meg, hogy a hány Idegeu eaak 
ide jó, mind meg gazdagodik I Mert kiveszi a 
mi késünkből azt a keresetet, a mi a mi köuyel-
müségünk, nsgyratartásunk miatt nekünk büdös. 

Igy kell tennie a azékely népnek is. Vál-
lalkozzék  mindenre,  a mi becsületes  dolog. 

Sürgessék erre a papok, tanitók, jegyzők 
népet; ne várja a sült galambot sehonnan. 
Büsikeaégeért enni nem adnak. Sőt elveszik 
mije van is, azok, a kik nem büszkék. Ezé-t 
nem tnd nyugodni a lollsm. Ezért nem testein le 

Csikmegye haladása. 
Irta: Bálás Béla. 

Németnek, tóinak, mindenféle  rongy uáczió* 
nak, mely ez orsiágban lakik, jobb dolga van, 
több haladása van, mint az én nemes nsfkely 
fsjomuak,  Csikmegye népéuek. 

Meg volt tavaly nagy hűhóval a nagy 
székely kongresszus Tusnádon s mi as eredmény ? 

Semmi. 
Nem akarom senkinek a becsvágyát sérteni 

jó akaratát kétségbe vonni. Ugyan azért bárki' 
nek jogában és módjában áll állításomat meg-
csáfolui,  de én ngy látom, bogy megyénket nem 
lették boldoggá nzaal, ha fajtojáaokat  osztottak 
ki s ha ezental nyilvántartásba veszik as éhe-
zőket. 

Rajtunk, a ml népünkén csak as segit, ha 
a nép maga veszi keiébe a dolgát a nem Paté 
Páloskodik tovább üres büszkeségében, titokban 
nem éhezik tovább, hanem abból az általános éa 
világboldogító felfogásból  indul ki, hogy .semmi 
munka nem eiégyen, ha beciflletes"  és igy rá' 
adja  magát  bármily  keresetre,  a miből  csak 
egy Síiért  is ki lebet  áani. 

Hiszen most mit látunk ? Egy azékely gazda, 
a kinek van egy pár kis földecskéje,  ngy, 
hogy bemázolja, beveti, aratáskor hazanyuzolja, 
kicsépeli, a ngy vesztegetnek, hogy as asszony 
hetenkint kétsser süt. Elósdja magát keresztelő, 
lakodalom, más mi efféle,  hordják ssét a gabo 
nát, as asszony papucsot veizen csugost, a férfi 
gyolcs inget, a gyermekuek tászlis köntös kell 
s uri sspks. A rangból nem subád engedni, mert 
a familia  nem „kusti*. Igy astán tél derekán 
már nincsen ross. Venni kell. Miből ? Adnak 
takarékban. Adnak bizony s jónek a vig farsangi 
napok. Astán jó a törlesztés ideje. Nincs péns. 
Nem. folytatom.  A végső eredméay as. hogy 
,Csíki  Lapok" hátán megjelenik as árverési 

, hirdetmény. A legvégső pedig .Móduva* a 
„átolvetó*. 8 a ssékely büsskeség, mely nem 

i akart s .knstik* módjára kender ingben, csizmá-
j ban járni, most sségyentelenséggé fsjnlt.  Ott 
' lűllik, olt romlik Keletnek fiivad,  erköleatelen 

levegőjében a hol aségyent a magyar névre. 
Ki kell tebát Irtani a mi népünkből ast as 

ostoba gőgöt, bogy aaégyennek tart némely 
dolgot. 

Hát én Istenem bogy lehetne szégyen, hs 
valaki abban a ssép bázisáéit ruhában jár, 
melyen rajta ragyog a azékely asssony moukájá 
nak dicsősége ? I Vagy ebben akarnak haladni a 
korral ? A rosssban, a czifrálkodásbsn  akarnak 
haladni, s a jóban, as ekes asersésben, csélsserü 
beosztásban, sbban nem akarnak ? 

Igssán nevetséges volna es a felfogás,  ha 
nem volna olyan nagyon siomoru. 

De szomorú végtelenül. 
És agy látásik, őssie kell roskadnia telje-

sen ennek a népnek s talán majd a romok alatt 
megtörik annyira, hogy egy uj reneasánsskéut 
egyforma  goadolkosása, egyforma  elfogulatlan, 
egyforma  ssorgahnss nép fog  elóállani. 

De hát akkora nagy dolog elhagyni sst as 
ostoba gőgöt és bűnös tnnysságot, bogy inkább 
ss összeroskad ásnak kell bekövetkeanie ? Akkora 
nagy dolog két erős késsel neki állani annak • 
munkának, mely élőnk be akad, ha mindjárt kutya 
nyazás is? Hissen láthatják, hogy ma már as 
ember nyuiástói aem riadnak visua sokan, esak 

bizonyítványt kell sz igazgatóságnál bemutatni. 
A beiratáshoz ejlkell vinni, a mult tanévről szóló 
értesítőt vagy iskolai bizonyítványt és az újra 
oltási bizonyítványt, A javilé vizsgák szep-
tember 3-án, a felvételi  vizsgák szeptember 
12-én fognak  megtartatni, a tanév pedig U én 
kezdetik meg. 

— Iskolai értesítés. A székelyudvar-
helyi m. kir. állami főreál  iskolában a beiratá-
sok az 1903 — 1904. iskolai évre szeptember bó 
I, 2. és 3-án tartatnak meg. A javító vizsgálat 
augosztos 31-én, a felvételi  és magánvizsgála-
tok a beiratási napokon tartatnak meg. Az évi 
tandíj 36 korona, mely negyedéves részletek-
ben fizethető.  A beiratási dij 10 korona 30 fil-
lér. Az intézettel kapcsolatosan 60 tanulóra 
berendezett internátus vsn. Ugy a főreálisko-
lát, valamint az internátust illetőleg felvilágn-
silásokksl készséggel szolgál az igazgatóság. 

— Nyomdász-estély. A szeredai könyv-
nyomdászok 1903. évi szeptember 6 án, vasárnap 
A „msgysrorsz. könyvnyomdászok szanatóriuma" 
javára a „Kossuth" szálloda nagytermében zárt-
körű nyomdász-estélyi rendeznek. Beléptidíj: 
személyjegy 2 kor. családjegy 4 korona. A ze-
nét Rádu] Béni újonnan szervezett zenekara 
szolgáltatja. Kezdete este 8 órakor. Felültize 
tésrket köszönettel fogad  a bizottság. Ajánljuk 
a mulalnivágyó közönség figyelmébe. 

Űreaen maradó katonai ősztön 

K Ü L Ö N F É L É K . 
- - S z e n t lá tván napja. Dicső emléke-

zetű első királyunk névünu"pének évfordulóját 
országszerte n legnagyobb lénynyel és kegye-
lettel ünnepelték meg. A Budapesten tartolt 
ünnepségeket különösen az tette nevezetessé, 
hogy e|«ö nagy királyunkat dicsőítő isteni tisz-
telete a Mátyás templomban részt vett Ferencz 
József  királyunk is A nsgy király emiékeze 
lének városunkban is a tőlünk kitelhető fény-
nyel és kegyelettel szenteliellűnk ünnepet. Előző 
estén a fellobogózott  köz- és magánépűletekel 
kivilágították. A vármegyeház előtti parkban 
térzene volt, melyet igen nagy közönség hall-
gatott, még pedig élvezettel, mert Háduj Béni 
József  zenekara igazán megérdemli a figyelmet 
és a szabatosan előadott zenedarabok arról 
tanúskodnak, hogy ez » zenekar nem esak jó 
erőkből van összeállítva, hanem ügyes vezetés 
mellett szorgalmasan is tanul Az utczikun is 
igen sok voit a Béláié, a kik élvezték a pom-
pás esti levegőt és gyönyörködtek a ki világit ás 
ban. Másnap a helybeli róm. kath. templomban 
Onnepiţs isteni tisztelet volt, melyen rdsztvettek 
az Összes hivatalok s azonkívül nagyszámú 
ájtatos közünség. Szigethy  Gynla helybeli 
plébános mondott igen szép hazafias  egyházi 
beszédet s ugyancsak 6 szolgáltatta a szent-
misét is. 

— Tanári kinevezések és áthelye-
zés. Az erdélyi róm. kath. püspök sz igazgató 
tanácscsal egyetértve Csiksomlyóra sz oltani 
gimnáziumnál üresedésben lévő latin-görög tan-
lanszékre helyettes tanári minőségben Szabó 
György egyházmegyei áldozó pspot és alspvizs-
gás tanárjelöltet, a mennyiségtan és természet-
tani tanszékre Király  Henrik dr. alapvizsgás 
tanárjelöltei uevezte ki. Csibertics  Imre maros 
vásárhelyi helyettes tanárt pedig hasonló uiiuő 
ségben a gyulafehérvári  főgimnáziumhoz  he-
lyezte át. 

— Tanítói kinevezések. A erdélyi 
rom. kath. pllspök tanítóvá, illetőleg tsnitóuékké 
Gyergyóallalubn kinevezte: Ambrus Márlout, 
Boga Arankái és Miklós  Braukát. 

— Alapítványra felvétettek  as er. 
délyi róm. kath. status igaigatótanáosának f. 
1903. évi suguaaluB 13-én tartolt ülésén a kö-
vetkezők : I. Kolozsvárra : s) ss egyetemre: 1. 
Kerekes Gyula. 2. Ssász József.  3. Baozoni Ist 
ván. 4. Biró Sándor. 6. Pitrór Pál. 0. Beloser 
Béla. 7. Oastlán Kálmán. 8. Balogh Józser. 0. 
Tompos Gábor. 10. Pénzes István. 11. Fülöp 
Kálmán. 12. Mike Elek. 13. Bogdanovics Sáu-
dor. 14. Sienkovlcs Gyula. 16. Gál Józacl. 16. 
Duduca Jenő. 17. Darvas lstváu. b) a giinrází 
umba: IS. Sóváry Kálmán. 10. Pörget Alton*. 
20. Münstermsnn Viktor. 31, Feoenci Árpá.d 22 
Gajlágó Aladár. II. Caiksomlyóra : I.Uál István. 
2. Prlhoda Júnos. 3. Bancz Antal. 4. Fülóp 
László. III. Gyulafehérvárra:  I. Vályú üyula 2. 
Karda Ferenci. 8. Stein Jánoa. 3. Réti János. 
IV. Marosvásárhelyre: h Dsernátony Zoltán. 2. 
Ráca Jóiaef.  3. Salamon Lajos. 4. B.ikó András. 
6. Hartvig látván. V. Kémlivásárhely-Kantáha: 
I. Dénes András. 2. Morlnár József.  3. Gábor 
Elek. 4. Pál Jenő. VI. Szckelyudvarhelyro. 1. 
Mánás Ferenoi 4. Kovács Ignéoa. 3k Antal Já-
nos. 4. Barcssy Arisztid. 6. Beke Qyuls 6. Sa 
látl Ferenoa. 7. Fülöp Lnjoa 8 Plcttel látván. 9 
Mihály Lajos. VII. A nagyszebeni Teréiárva-
hássa: I. Kolozsvári Jósiéf.  2. Sssbó Imre. 3. 
Kádár Dndre. D. Pál László. 6. Szarukán Lajos. 
F. Mibe István. 7. Jaucsó Ákos. 8. Kászoui 
Gáspár 0. Bene János. 10. Szolnay Sándor. 11. 
Fejea látván. 12. Blmesig Margit. 13. Batis 
Klára. 

— A helybeli állami Iskolában a be 
i ratások szeptember hé 3—Ilik napjain d. e. 8 
órától 12-ig d. u. í—5-lg fognak  megtsrtstni. 
A beirstás alkalmávsl 2 kor. 80 fillér  beiratási 
és tandíj befizetendő,  a kik pedig tandijment» 
ségben sksrnsk részesülni, azoknak szegénységi 

dijas helyek. A vármegye közönsége által 
bouvéd iőrtjáliskolába és a Ludovika akadémiára 
együttesen lelt 1200 koronás alapítványi hely 
elnyeréséért szeredai Böjtliy Ödön és gyergyó 
szentmiklósi Csíki Dénes folyamodtak,  még pe-
dig a Ludovika akadémiába való felvételre.  — 
Minthogy pedig a honvédelmi miniszter magya-
ráznia szeriül az alapítványi hely nem s Lu-
dovika akadéniiá'ian, hanem a honvéd lőreál-
iskolában kerül betöltésre, s a/, ntólibi iskolába 
lelvtlt növendék az alapitványos helyet 
Ludovika akadémiába való fellépése  alkalmával 
is megtartja, tu ösztöndíjas íi-ly a jövő 1903,4. 
tsuévre nem, hanem csakis sz 190C5. tauév-
ben lesz betölthető még jiedig e szerint, csakis 
a honvéd lőreáliskolába pályázóval, a minő ez 
uttBl nem akadt. 

— Fürdőinkről. Utolsó közleményünk 
ntán a hozzánk beérkezett kimnlatás szerint a 
tusnádi fürdő  vendégek személy forgalma  a 
kedvező időjárás mellett ezen hónapban jelen 
lékenyen szaporodott, augusztus 16-ig a forgalmi 
szám 1394-re ingott; most már azonban azidö 
előrebaladottsága miatt állandó a fogyatkozás 
és ui vendégre alig van tOhbé kilátás. — Az 
Az elöpataki gyógyfürdőn  a 8-ik számú kimu-
tatás szerint 1386 vendég Fordult meg. A csík-
szeredai és a csíázsögfldi  fürdőt  naponként 
még mosl is igen sokan látogatják s ha a jó 
idő igy tart, külö::iiseu a mérsékelt és kellemes 
vizű szeredai fürdőt,  még a jövő hónapban is 
•gin sokan lógják fel  keresni. 

— Fillérestólylyel egybekötött jó-
tékonyczélu tánczmulatsag. A csíksznnt iinrei tanuló ifjuaág  1903. évi augusztus hó :tü-án, vusáruap a Templom festési  költségeinek fedezé-sére az .Iskola nagytermében" fillérestólylycl egybekötött zártkörű lánczinnlntságot rendez a következő műsorral: 1. . f.evól  egy elutazott lm rátnin után." Irts: Tompa Mihály. Szavalja : Bnlló Károly. 2. .Diák élotképek." Felolvassa: Uodó Ádám. 3. Duolt linrin. kísérőnél. Éneklik : György (iábur ÓB Szabó Elak. 4. „Fogoly Leng)el." Irta : Csengéi Gusztáv. Szavalja : Sáudor József.  *». Szóló. Énekli: Szabó ltöza. 0. Szavalat Szőke József tanító által. 7. Monolog. .Serenade." Ejóadjs: Székely Krisztina kisusszony. 8. Szóló. Énekli : Kásioni János kántor tanító. 9 .Második usszouy." Irtu: üyóry Vilmos. Szavalj*: Györnv Klek. Belépődíj : Szcmélyjogy I kor. cs/iládjcgy 2 kor. Feliilfizetésekot  a játékon) czélra köszönettel fogad és hirlapilag nyugtatván) oz a rendezőség. 

— Az Idei termésünk. Most, midőn a 
kedvező időjárás melleit az aratás is vége felé 
közeledik mondhatunk Ítéletet az e/. évi teimési 
eredmények Möl. A hűvös livasz és a nyár-
előtti tai l-isal'b esőzések aggotlalommsl löllötték 
el s gazda közönjét ugy a gabona, mint a 
széna l- nnési illetőleg, s nz utóbbira nézve 
azért, m>Tt. nz értékesebb belső szénaf&iii-lyek 
termését kaszálás alkalmával * tartós esőzés 
uagyban károsította, a gabonát pedig még fej-
letlen állapotáhnn lenyomta és sokféle  burján 
átkelését mozdította elé. 

8 z é u a termésünk mindazon állal kie-
légítő eredményt mutatóit fel  álalában, mint-
hogy a julius második felében  beállott kedve-
zőbb idö|árás mellett a hegyesebb erdei kaszá-
lók termését sikerült a legjobb minőségben ta-
karít aui be, a mi mennyiségileg is teljesen 
megfelelt  a várakozásnak. A sarjú kaszálás 
még csak ill-amolt vette kezdetét, a mi habár 
kezdetben dúsnak ígérkezett, közepes termésre 
sem nyújt kilátási, minthogy az angusztus havi 
tarlós száraz idő nagyobb részéi, különösen a 
magosabb és szárazabb természetű helyeken 
lepeftselte. 

A g a b o n a termésünk mennyiségileg 
semmi kívánnivalót nem hsgyott fenu.  Habár 
a virágzáskori tulságoB esőzés miatt a szemkép-
ződés hiányos is volt, az eddigi oséplések ered-
ménye szerint mégis jó közepes termést kons-
tatálhatnak s minőségileg is teljesen megnyug-
tató, minthogy a lehető legkedvezőbb időjárás 
melleit, ngy látszik, sikerül az egész termést 
szárazon fedél  alá juttatni, a kirakottakat pedig 
szárazon elcsépelteim. 

A b n r g o n y a bár az alantabb fekvő 
helyeken rothadás miatt károsodott is, szintén 
jé közép termést igér. 

A zö ldség fé l ék  gyengébb hozamra 
nyújtanak kilátást, mart sinylik a tsrtés szá-
razságot. 

G y ü m ö l c s r e szép kilátás van ott, a hol 
ennek termesztésével szak szerűleg foglalkoznak. 

— As E. K. E. közgyűlése. Aa Erdélyi 
Kárpát-Egyesület f.  évi közgyűlésének és as es-
•el kapcsolatos kirándulásoknak programmja: Aug. 
hó 29-én d. u. 1 óra 58 pereskor érkezéa 
Brassóba a háromszéki vasúton ós d. n. 2 óra 
9 perczkor a Kolozsvárról jövő gyorsvonaton. Üunepies fogadtatás  a pályaudvaron as E. K. E. 
brassóvármegyei osztálya által. Bevonuláa a vá-
rosba. Elszállásoláa. D. u. 3 óra 30 peaoikor gyülekezés a .Brassói Magyar Kosslnó" helyi-
ségében, inneu indulás a Cieok-hogyre, iu aa 
ezredéves emlékoszlop megkosiorutása. Hsngver-sony és táiiczestély eBte 8 órakor a városi Vigadó 
nagytermében. Aug. 30 án reggel 7 óra 60 perczkor  KolozBvér felől  és 8 óra 26 pereskor 
Háromszék felől  érkeső^endégek fogadása.  D, o, 
fél  0 órakor ai E. K. E. Erisébet lobogója alatt 
felvonulás  a közgyűlésre. D. e. 10 érakor Kős-gyülés a Vigadó nagytermében ai alapszabályok 
32. § ábau foglalt  tárgyaorozattal. Délben 12 óra 
30 perczkor turista lakoma. Teríték ára 3 ko-
rona. Délután 3 órakor a közúti vasúttal indulás 
lloaszufaluba.  Itt a hétfalusi  nőegylet által ren-dezendő csángó házi ipari kiállítás megtekintése. — Ugyancsak Csomútfaluban  egy csángó lakadalom megtekintése és kerti mulatság a Jilk-féle  aör-kertbeu. — Visszatérés a közútival este 835 perczkor Aug. 31-éu hajnali 4 órakor kirándulás lloaszufuluu  keresztül Magyarországnak Bománia felAli  határszélére.  — Iu fillatozás,  pihenés. 9 órakor  igen jó, oléggé kényelmes ulon gyalogolás 
a Csukás lábához, a .Virzhang nyereg'-hes. Ér-
kezés ide II óra 30 perczkor. — Mig itt hási-iisszonyaink az ebédet elókéasiiik, azalatt a gya-koroltabb turisták aa E. K. K. által készített «gyalogösvényen 1 óra alatt megmássiák a Csu-
kás 1,11118 in. magas csúcsát. Piheoéa éa ebéd után : d. ti. 2 órakor leszállás a juhász lauya érintésével a Téaila-leló aljába; innen a lésilai E. K. E.-monodékliáiba. D. u. 4 órakol iudulás a menedékházból VÍBSZB. — Alig 2 órai ut után érkezés 3 sajlkésziió helyiségekhez, hol Bieke-reink vázakozunk, hogy BrQSBÓba, vagy a Hosszú-faluból  8 óra f>0  pereikor induló közúti vasút állomására vigyenek. Ételről és italról minden-kinek gondoskodnia kell. Kívánatra az elnökaég ételt és italt a szükséges mennyiségben ezámla ellenében beszerez. Hátas-ló egy napra előzetes 
megrendelés eaotén 3 koronáért kapható. 

Liptalsjdffisn: 
GYÖRGYJAXAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 10737/903. tlkvi. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csikszeredai kir. törvényszék mint ilkvi 

hatéság közhírré teszi, hogy Mihályké József 
végrrhBjtalónak legifj  Gere János végrehajtást 
szenvedő elleni I6G korona tőkekövetelés és 
járálékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék (a kir. járásbíróság) te-
rületén lévő Csikzsögöd község határán fekvO 
a csikzsögödi 1760 szlljkvben foglalt  A f  3rsz. 
6465/2 biHz. belsőségre 1900 korona kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingailanaz 1903. október hó 28-fe 
napján d. e. 9 érakor Csikzsögöd község házá-
nál megtartandó nyilvánus árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át készpénzben vagy 
az 1881. évi LX. t-cz. 42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évî j november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
ügyminiszleri rendelet 8. §-ábau kijelölt óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött keiéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. cz. 170. g-a érteimébea 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye-
zéséről kiállított szabályszerű elismervényt át-
szolgáltatni. 

A kir. tőrvényszék mint tlkvi hatéság 
Csíkszeredán, 1903. julius hó 3t-én. 

Antalffy 
kir. tvsséki biró. 

Miután 5 szobából álló lakásom-
ban, inely a helybeli állami felső  keres-
kedelmi iskola (akadémia), az állami felső 
reáliskola és a róm. kath. főgimnázium 
közelében kiváló szép kerttel tiszta és 
egészséges ponton fekszik,  2 tágas és 
világos szoba fölöslegessé  v&llott, 3—4 
tanalót szállás és teljes ellátási» elfo-
gadok. Társalgás a háznál német nyelven, 
mely által a tanalóknak alkalom nynjta-
tik magukat ezen nyelvben gyakorolni. 

Megkeresésre bővebb felvilágosítás 
készséggel megadatik. 

Plblinger Ede, 1—2 bankhivatalnok. , Brassó, Kőbánya-ütés* 2t. sa 



TUSNÁDFÜRDŐ 
Birtokosainak Szövetkezete folyó  évi 
szeptember hó 8-án általános tiszt-
újítást tart. 

Pályázat utján betöltendő: 
1. Az egyesitett igazgató-pénztárnok 

titkári állás évi fizetés  1100 korona, ter 
mészetbeni lakás 2 szoba és konyha. 

Tartozik május 1-től október 31-ig 
a fOrdőn  lakni, egész évben a fürdő-
szövetkezet minden Ügyeit vezetni. 

Kettős könyvitel tudás és mérleg 
képesség feltétlenül  megkívántatik. 

2. A flirdőorvosi  állás, évi átalány 
600 kor., 1 előszoba, 1 lakszoba, 1 ren-
delőszohn, 1 várószobából álló természet-
beni lakással. Tartozik junins 15-től szép 
terober 15-ig a fürdőn  tartózkodni, az 
orvosi, egészségügyi és egészségrendőri 
teendőket végezni. 

3. A szövetkezet Ügyészi állás a szö-
vetkezet peresllgyeinek vitelére évi irodai 
átalány 100 kor. 

Pályázati határidő 1903 évi szep-
tember 6. 

Tusnádfürdőn,  1903. augusztus 23. 
A fűrdólgszgatéság 

Bérbeadási hirdetmény. 
A néhai Balási Lajos jogutódainak 

tulujdonát képező csikmegyei kászoni für-
dőtelep és borvizforrások  fele  részben 
tulajdonosai Balási József,  Borbála és 
Ilona érkörlvélyesi, illetve budapesti lako-
sok 1904. január ItÓl megállapodás 
szerinti időig bérbe adják mindama jogo-
kat, a melyek őket. mint nevezett telep 
és források  felerészben  tulajdonosait meg-
illetik. 

Bérbe venni szándékozók kéretnek 
1903. október l-ig, 

Balási József 
földbirtokos  Érkörtvélyes (Szath-j 
már megye) czitnre irni. < i _ H | 

Van szerencsém a hölgy közönséget 
értesíteni, hogy nálan a szabás, varrás és 
minta rajzolásból, ugy a fehérnemtl,  mint 
a ruha varrásban alapos oktatást nyerhetni 

KapitáB Kmtiéiál S i ^ t u ő r p i , 
Bethlen Gábor-utcza 4. szám alatt. Vidéki 
intelligens hölgyeket teljes ellátásra is el-
fogadok.  A tanulási idő tartama az illető 
egyéni felfogása  szerint terjedhet 2 4 
hónapra. 

Bővebb felvilágosítást  levélileg vagy 
megkeresés utján is készségesen adok, 
fennebb  megnevezett lakásomon. 1—3 

A fojMiiaţteii  ameM jígeliélie! 

Barna J. budapesti jó hirnevfl  fog  spe-
cialista, fogászsti  gyakorlatát Tnsnád-
fUrdön,  a „Három huszár" szállóban 

e hó 30-án megkezdte. Ott tartózkodása 
3 bét. 4 - 6 

URAK FIGYELEM! 
Az El*« Budapesti Mértek utáni Szabóság 

BUDAPESTEN, Vn„ Csömöri-ut U. 

W 15 és 18 forintért 
készít remek szabással és szakértelmű ki-
dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetböl. 

Minták és mérték ntasilás küldése in-
gyen. Ha sz ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert ntszó szabászaink évi vasnti bérlet-
jegygyel vannak ellátva. 

Szíves megkereséseket kér 
sz Első Budapesti Mérték utáni Szabóság, 

Budapest, VII., CsBmArl-ut II. 

K L E I N ADOLF, 
főszabász.  12-n ooooooooooooaoooooooooaoo 

•indea msitgudára, marhatulajdonosra, Juh és sartéstssyésztöre és minden kisgaz-
dára nézve I 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂  
— - - - -

„Mi  képen  liizlulom  fel  gyorsan serléseimet  ?" ,Mi  által  lesz  marhám gyor-
san piaczképcs  ?' .Mivel gyorsíthatom  az ökörhizlalást  ?• ,Mi  által  érhetem 
el  teheneimnél  és  kecskéimnél  a tejhozam javítását  és  gyarapítását?'  „Mi 
által  gyorsítom  növendék  marháim felnövését  ?' Mit  alkalmazzak,  hogy jószá-

gom egészséges  legyen  ? 
Ez cssk az állal érhető el, ha a takarmány vagy ital mellé az itt látható védjegy-
gyei ellátott, törvényesen védett, sokoldalúan kipróbált s a legmagasabb kitüntetések-

ben részesített 

Regensburgi „ é t y á g y" Ukarmauyfüszer 
vegyittetik. 

A költsége ennek igen csekély és dúsan vissza tér ül. top-
ható minden nevezetes kereskedésben, vagy egyenest a 

czégnél: 

M E I S E L A J O S 
mesógasduágt kéMitroények gyára Siásssebes. 

Tájékoztatók, füzetek  és otaalás ingyen fzéikflldve.  Raktárak minden olyan község-
ben, hol még eddig nincsenek, felállíttatnak,  mire nézve Fzievwkediék egyentsl a 

^ * 2 0 lenti czéghez fordulni. 

I E ŷcdni 
valódi csak 

i ® 
i „Premticr" 
vétljrpvpycl. 

Kpyed iii I 
valódi csuk ! 

u 
„Prátier" „ 

védjegy gyei., 

' — - Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 
hogy berendeztem saját telkemen és felügyeletem  alatt 

KŐFARAGÓ 
TELEPET, 

ahol bel- és külföldi  márványokat  fsraglatok  és csiszol-
tatok, síremléket,  márvány lapokból fürdőká-
dakat,  emléktáblákat  leliiattal, kávéházi  be-
rendezéseket, hentes ia mészáros pultokat,  már-
vány sirfedeleket,  különféle  dísztárgyakat, min-
dennemű jsyitásokst legrövidebb idő alatt jutányos 
árban elvállalok és a fenlemlitett  tárgyak első 
kézből beszerezhetők. 

További tartok: Márvány-.  Gránit-,  Sye-
nit-,  Labrador-  és tartós fsgymentes  Kolozsvár-
vidéki Homokkövet  nsgy raktárou és Márvány-
)6utor telepet. 

Nagyérdemű közönség b. pártfogását  kérve tisztelettel -. 
— - Voant-ntosa. N a g y JÓZSef,  kőfaragómester. 

Alulírott a „Gyöngyös-Visonfa*  vi-
déken levő hegyi, ojtvány szőlőimben ter-
melt kiváló jó minőségi! c s e m e g e -
s z ő l ő i m e t , rövidesen szállítani meg-
kezdem. — A szállítást vagy a magam 
kosaraiban nettó ÍUr bruttó eszközlöm, és 

kosarakat 8 nap alatt jó karban, suly 
és értékben Gyöngyösön visszaveszem; 
vagy a megrendelő kosaraiban nettó 
eszkOzlOm. 

Hasonlóképen szállítok saját termésű 
sárga és gOrOg f a j d i n n y é k e t .  Na-
gyobb rendelésnél csomagolás nélkül va-
gonba, kisebbnél ládák-, kosarak- vagy 
hordókba csomagolom. Nagyobb rende-
lésnél a vaggonba szállítás nagyon jutányos. 

Szintén szállítok befőzésre  alkalmas 
faj  paradicsomot. Később őszi baraczkot, 
•szilvát, diót, mandulát, birsalmát stb. 

A szőlő rendes szállítása az éréshez 
képest szeptember elején ; dinnye, para-
dicsom e bó közepén veszi kezdetét. Az 
egyéb gyUmOlcsök érés idejében. 

Korai érésU szőlők már e hó vége 
felé  is szállíthatók, de az csak az alább 
feltüntetett  áraknál 15°/,-tólival maga-
sabb árért. 

Az árak a következők : 
Csemegeszőlők: p r t o 

Chasseles fehér  és piros — szep-
tember hóban érik . 48 fillér. 

Kitűnő csemegefajok  — szept. 
hóban érik 46 fillér. 

Muskolatok — szept. hó végén é. 50 fillér. 
Téli fajok  — okt. hó elején érik . 54 fillér. 
Mézes fehér  — szept. hó végén é. 32 fillér. 
Othelló — szept. hó végén érik 28 fillér. 
Kadarka és kUlOmbOző fajok  28 fillér. 

Dinnyék: 
Czukor turkesztánok . 10 fillér. 
Piros és sárga görögdinnyék 8 fillér. 
Paradicsom  . . . . 8—10 fillér. 
Egyéb gyIlmölcsOk jutányosán a f.  árban 

Jelen előleges értesítésemnek czélja 
az, hogy aki a nevezett gyümölcsök bár-
melyikével nagyban akar foglalkozni  s 
velem üzletet kötni, szíveskedjék soraival 
felkeresni. 

Az ilyen előlegesen kötendő Üzlet i 
vevőnek előnyére szolgál. 

A szállításnál a legtöbb kellemetlen-
uég abból ered, hogy a rendelők nevei 
ket, postát vngy vasúti állomást olvas-
hatóan nem írják ki. Azért ezek tisztán 
olvashatóan leendő kiírását kérem. 

A mely megrendelés nem eszközöl-
hető, arról értesítést adok. 

Gyöngyös, Hevesm. 1903. aug. hó. 

Tisztelettel : 
i-6 CSOMOR KÁLMÁN, 

szőlő nagybirtokos. 

Eladó vadász kutyák. 
Két fintol  vadász-kopó, melyek nyulmf, 
rókát, őzet, vaddisznót és medvét kitűnően 
hajlók, terület h i á n y a miatt eladatnak Csik-
nzvölgyOn, Oa lby Latos szemlésznél. 

Unghváry László U R B E 
Czegléden. 

z ő 1 ő t szállítok rendkívül édesei és ramatosat első 
reodű minőségben POSTÁM: 

Borszőlőből sugusst. 20—26-étól kei-
dődóleg eleinte Oportö éa EserjA, később pe-
dig Mézesrohér, Kadarka, Kövidinka atb. fajok-
ból a teljes érték előleges beküldése melleit 
aa ország bármely postaállomására bérmentve 
5 kilós ládában 1 frt  IS  krért. 

Csemegeszőlőből (piros és fehér  sssz-
lából) szept 1—10 én kezdve béru.entve 6 ki-
lónként 1 frt  30 kr. 

Muskotályból (paaaatutti faj,  a csemege 
azólók királyai) azintón szept. 1—10-én kezdve, 
bérmentve ö kilónként 1 frt  50 krért. 

Ily módon a vevő 6 kilós csomaghoz 17 
fillérrel  olcsóbban jut, mint ha ss utánvétlel 
küldeném. Épen ezért postai utánvél mellett 
egyáltalában nem küldők azólőt. — Egy ssál-
lité-levéllel 3 láda azőlöt ia lehel küldeni, mely 
esetben 24 Aliért takarít meg a rendelő, vs-
gyia ennyivel keveaebbet kflldjön  be. 8 láda 
ásóiéért. — VASOTON: 

Borszőlőből 6 és 10 kilós láda és 
6—10—16 kilós kasokban kilónként 14 krért. 

Csemegeszőlőből (piros éa fehér  sasa-
Iából) fenti  nagyaágu láda is kasokban 18 krért. 

Muskotályból (paaaatutti faj,  a csemege-
szólók királya!) a fenti  nagyaágu kaaok éa 
ládákban 22 krejezárért. 

As 6 és 10 kilr's ládáknál, valamint sz 
5 kilós kosaraknál ia as elegysuly tissta sjily-
nak számíttatik, mig a 10 éa 16 kilóa kétfnlü 
kasoknál a tissta ssőlósuly less számítva és 
külöu less a kas ára a rendelő terhére 26—30 
krajosárba elszámolva. Mindezen koaarak az 
elküldéa ntán a rendelő tulajdonát képeaik, 
azonban mint a a j á t j n k a t több isbeui meg-
töltés végett hibátlan állapotban éa bérmentve 
újra meg újra beküldhetik. 

A vasúton mindig szebben, üdébben és 
mint gyorsáru csak oly hamar érkezik meg a 
szóló, míut a postán és itt a szállítás olcsóbb 
is 1—2 krajczárral kilónként. Épen azért tes-
Benek többen összeállani és együtt 50—100 
kilót is rendelni. — Ha t. megbízóm egyszerre 
300-600 1000 kilót rt ndel és rendelését he 
teliként többször megismétli, megfelelő  enged-
ményben részesül. 

A vssuton való küldés esetére sz érték 
fele  része előre küldendő be. Előleg nélkül 
rendelést egyáltalában nem fugaaatoaitok. 
Vasúti Bzállitmányoknál a fenti  árakban a lelki-
ismeretes csomagolás, a vaauthoa vitel, a aaál-
litó-levél és a kövezetvám költsége ia ben-
foglaltatik.  2—5 

Fentiekeu kivül mindenféle  gyümölcsfá-
ból nemes ojtvány, gyümölosfa-vadoncs,  aima 
és gyökeres vessző, továbbá gleditsia ós akáozfa 
ia kapható. Nemkülönben aaját termésű, kitünö 
minóaégü uj és ó-borok bordókban éa palacz-
kokbau. Tessék miudesekról árjegyzéket kérni. 

Szám 916— 1903. 
X B & l I T é . 
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K E N D E S K Ö Z G Y Ű L É S É R E . 

Nyomatott Csíkszeredában, Svoboda Testvérek könyvnyomdában. 1 0 . 

17 -A- XS O- A. I : 

1. A lilrdő igazgató jelentése a fürdő  idény lefolyásáról. 
2. A fürdő  bizlos jelentése. 
3. A lürdő-orvos jelentése. 
4. A szövetkezeti ügyész jelentése. 
5. Az 1903. évi augusztus 12-iki rendkívüli közgyűlési szorgalmazói állal 

kiküldött 3 tagu bizottságnak jelentése. 
6. Kápolna építés éa telek Ugy. 
7. A szövetkezeti Ügyész költség 

bizottság jelentésének tárgyalása. 
8. Néhai Dr. Otrobán Nándor-féle 

István által történt megvásárlása. 
9. Az áll. csendőrőrs elhelyezése az Incze örökösök 59. számú házában. 

10. A Székely-Egyesület és Székely-Társaságok marosvásárhelyi irodájának 
átirata a magyar tanügy munkásainak építendő „Otthon" számára 
teleknek átengedéséért. 

11. Általános tisztújítás. 
12. Időközben beérkezett^ kérvények, indítványok éa kebli llgyek elintézése. 
Tusnádfürdőn,  1903. augusztus 23-án. 

MIKÓ BÁLINT, szöv. nlnok. 

jegyzékeinek felülvizsgálására  kiküldött 

pusztnteleknek szárhegyi gróf  Lázár 

liázáb 
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egy ingyen 




