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A Székely kivándorlás.
-  K észlet I«ci« István tu so n  rzimfl m nnM gáhtl.

(Folytatás.)

C vergyórciuete község első izhcu 
beadott lielyesbitési kérése az igazság
ügyi államtitkár által valószínűleg 
azért utasittatott vissza, mert ámbár 
a telekkönyvi zavaros állapot eléggé 
tel volt tárva, ez kellőképen bizonyítva 
nem volt.

Azóta azonban a működő mérnök 
pontosan összeírta a helyesbítési ese
teket s tétclről-tételrc kimutatta, hogy 
csak a külsőségekben 1738-1 helyes
bítési eset. fordul elé, mely az összes 
parczellák <iö°/0-kának felel meg.

A hitelesítő mérnök két hav i szi
gorú felülvizsgálás után beadott szak
véleményében kinyilatkoztatja, hogy 
clőlegcs telekkönyvi helyesbítések nél
kül a tagosítás ezéllja veszélyez
tetve van.

Az eljárébiré ugyan ezen idő alatt 
meggyőződött, hogy ily zavaros álla
potokat tagosítás rendén kiilünjegyző- 
könyvek alapján rendezni nem lehet 
azért, mert az eljúróbirő ninos iol- 
ruházva avval a hatáskörrel, moh
erre szükséges volna s melylyel a 
21.3(iÖ. I, , M. rendelet alapján csakis 
a telekkönyvi bíró van felruházva.

A telekkönyvi hatáság leje a tör
vényszéki elnök által felszólittatván, 
véleuiénycs jelentésében megerősíti, 
hogy az összes helyrajzi számok 
Imsonfele helyesbítésre vár s ezen 
helyesbítéseket egyes kérések utján

osak évek hosszú során lehetne ren
dezni, — de ekkor sem lenne a helyes
bítés, sóba olyan egységes és tökéletes, 
mintha az általánosan egyszerre 
vitetik keresztül.

Végül a birtokosság a napokban 
újólag beadott kérésében kifejtette, 
hogy lm ezen képtelen állapotok sür
gősen nem rendezte: nuk, Gyergyó- 
líemete birtokossága menthetetlenül 
tönkszélérc lóg jutni.

S ha már a létező összes tényezők 
egybehangzóan konstatálták, hogy 
Gyergyóremctén a telekkönyvi álla
potok annyira összc-vissza vannak 
kuszáivá, hogy azokat a tényleges 
állapottal összhangzaiba hozni nem 
lehet s tehát a tagosítást befejezni 
sem lehet mindaddig, inig azt egy 
általános helyesbítés meg nem előzi: 
most már pillanatig sem merem két
ségbe vonni, hogy az igazságügyi 
miniszter a lent elősorolt akták figye
lembe vétele után ezt a kérést vissza- 
utasítani semmiesetre sem fogja, mert 
befogja látni, hogy Györgyé-Heinéiére 
a 24886=998. 1. M r. 2.§. 2- pontja 
egyáltalán nem alkalmazható.

Kiismerem, hogy kissé kényelmet
len dolog, ha az igazságügyi táreza 
keretébe most időközben (így ti — 8 ezer 
koronás tételt kell beállítani egy 
allűré s egy segédt elek ki inv v vezetőre, 
de hát nem olyan nagy dolog ez, ha 
meggondoljuk, hogy tulajdonkép ez a 
kiadás az államnak busásan megtérül 
átszállitási dijakban s lm meggondol
juk, hogy egy (5000 lelket számláló

község megmentéséről van szó, mely 
tisztán annak lett áldozata, hogy 
1872-ben a helyszínelést kontár 
egyének végezték.

A helyesbítés elrendelése annak a 
községnek létérdeke, az államnak 
pedig: erkölcsi kötelessége!

S ha mégsem rendelnék el « ha 
c miatt a székely súg elziillik és kiván
dorol a kormánybiztosa a kivándorlot- 
tak hült helyére fog találni.

S ha én kissé talán túl sötét színnel 
rajzolom inog a jövő képét, mentségül 
szolgáljon, hogy : a inig félre nem ver
jük a harangokat, senki sem hiszi el, 
hogy valóban ég a lalu!

Hogy népünk mennyire érzi hely
zetének mostohaságát, kitűnik abból 
is — csak meg kell figyelni, — hogy 
Csikmegyébcn a szoczializtnu* a nép 
között máris ijesztő mérvben terjed. 
És ha ez tovább is így fejlődik, tar
tani lehet attól, hogy nem is sok idő 
múlva konstatálni lehet: mennyire 
szolid és ártatlan lefolyása volt idáig 
az alföldi szocziális mozgalmaknak!

Oda kell tehát törekedni szerény 
véleményem szerint, hogy a székelység 
kapja meg itthon a maga megélhetési 
feltételeits akkor nem fog kivándorolni.

Györgyé népe ez ideig favágás, 
fa fuvarozással és uiurhatenyésztéssol 
kereste kenyerét. .Maholnap az erdők 

i kipusz ti tilsával a tőkcrcsettöl is elesik 
s kizárólag aránytalanul elosztott silány 

i földbirtokoeskájára lesz utalva.
Hogy tudjon megélni abból, ha ö 

annak a kis földbirtoknak is csak

t i a c, z a.
M a k i  k a r r l d r ) o .

[Folyt. És vége.]

Hej, de nagy i* volt az öröme az inapek 
t'ziós iiapidijuMitak. a kit a teendőkkel híztak tneg 
kegy elemitől ha ünnepség miatt. Megless? ni ár a 
kinevezés. Re ni, valóban érdekes tlnlug : meny
nyire liasmilit ez az idegen ur a körözött ban
kárhoz ! .* . Hogy milyen fényesen sikerült a 
bankett, azt csak a résztvevők tudnák megmon
dani, kiknek minden kocsi szűk és ut«ZA detto volt.

És Maki? No hát ővele nem beszél mától 
fogva senki gyalog; nem bizony, meg a pat ikarus 
Miezikéje sem.

Héjadé minden szépnek és jónak, sőt még 
a rossznak is végének kell lennie. Mert iigy van 
az elvégezve.

Maki is, mikor a társaság előkelőivel bc- 
waggonirozta a divat, nagyot gondolt és haza munt.

Haza! Álmodni szépet. gy-önyiirllt. Egy bár 
eonyos kézszoritás, cgy tűiben égő csillagpár.

Eélálináhan is dudolja „Két csillag az égen 
együtt úgy fénylik . . .•

Az biz’ a'! Igazán fénylik, amint oda san
dáid. Törüli a szemét. Estüké*. Az az, a János j 
bácsi megjelenő alakja.

rtIIát kérem alásan, egy kis csédillát hoztam"
„Titkárodjón innen,, amíg fel nem kelek!
„Éppen csak az kall, mert az az ur úgy 

érdit a tekintetes ur után, mint a vadkutya**.

„Az az ur ? No hát tudom már. ott is leszek.u
Siet az oltözésscl, jó kedvében Van. Must 

is viszket a  tenyere, ha reá gondol arra a rette
netes fíittyre.

.No csak várj, csak ott legyek í
Amint belép az ajtón, a dijnok borul nya

kába nagy hombőléssel:
„Megvan, végre megvan és ezt neked kö- 

s/.iínhetein, édes jó pajtásom".
n 11al már mi a veszekedett iirdüg bujt ebbe 

a Huba, hogy igy fogad ? Mi van hát meg ?
-Megvan a kinevezésen.*
.És azért kellett nekem most ide fáradni? 

No hát ez bizony igen rossz tréfa, lmllod !li
„HalIgáid ide. Ma, mikor átvettem a ttdii 

gycletet, kaptam egy sürgönyt . . .**

„Nézzed: Hesseiirciter llinár báiikar meg
szökött Személy le írása: magas, hallábát kissé 
húzza, hal szemén csiptfitő, hal atvzán sebhely, 
gyönyürU fogsor. Ez az én kinevezésem !

„llát tisztellek.-
„Várj, itt jön. én fogtam cl és te általad".
Elővezetik a díva után ballagó urat és bi

zony, mintha csak a fotográfiája lenne az a leírás.
Az se hall.se lát. olyan dühhel rohan Mukira.
„Az Ur volt hát az, aki engemot inzultált 

egy . .  ,u
„Mit, inzultáltam, hallja, jó potlevns volt 

hiz'a".
„Engemet, egy kiküldött . . . "
„Igen, egy Illái pénzével kirepült, hunkár

nak esulolt vén hUnüst,"

..Hallja ne sértegessen, ott van a vasúti
jegyem, nézze meg."

„Lóri-fari, azt is agy magánál felejtette, mint 
a sok szegény ember pénzét. Majd megválik. 
Must pedig kérdeni, hogy merte azaal » fütytyel 
azt a fénye, estét így lealacsonyítani 'f*

„Mukkanni sem legek, unng nem hoznak 
egy fogatlan embert ide."

Össze nélett a két barit. Hát őrültet fogtak 
ok el?

„Keressétek elíi Matyó bácsit,"
Ez a jó üreg, a hajdúból vedlett rendőr, 

akinek :i vármegye kosztjiüól még épen maradt 
egy két tóga.

.No Iliit már meg mi kiill esmeg ?“
„llát csak az. hogy tiityiílje e! kend a „Sir 

a kis lány a Balaton partján- nótát, adok egy 
tízest", szól az öreg ur.

Hm. Nagy dolog biz'a! JA is lenne az a 
tizes. Sokat is próbálta már ii a fütyülést, de 
bizony sehogy sem ment. Most is erőlködik, le- 
esüc.óíriti, felcsticsiiriti a száját, hát bizony nem 
akarja azt a tizo.t meghozni a gazdájának.

„Jaj megkiivetem tisztelettel, rég Volt, a 
mikor én fütyültem a feleségemnek, most ii fU 
tyill rám, pedig szép «gy személy

„Hát most már láthatják az urak, hogy a 
Pityuié, sem oly könnyű dolog, amint azt gon
dolják. Nyissa ki a száját".

llát bizony n e t u  látszott ott három fognál
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birlalóju, de nem tulajdonosa n lm 
folyton ki van réve annak, hogy azt 
mások adóssága miat t elárverezik ?

Kgy nagy hiánya a tag«»sitási el
járásnak az. hogy épen a legkisebb 
birtokosok érdekében semmi inf.ézke- 
dést#nem tartalmú/,. Már pedig *»k a 
tagosítással az eddig élvezett, ugar
legelőt veszítik, ellenértékűi amivi 
méluínyosságot megérdemelnek, hogy 
az elliidye/.kedésnél lehetőleg a község
hez közelebb eső juhit helyekre helyez
tessenek el. De ezt nekik senniii törvény 
nem biztosítja.

Mcgemlitem még — bár nem tar 
Inzik szorosan a Iárnyhoz, — hogy a 
kulturmérnöki hivatalok mükoiióse a 
tagosítás! eljárás kcrctébeakként lenne 
beillesziendő, hogy minden kultúr
mérnöki terv feltétlenül tekintettel 
legyen a foczélra: a tagosítás helyes 
keresztülvitelére, mert előfordul, hogy 
gyakran a vizvezető árkok a határt 
csupa szabálytalan alakokra osztják 
és így szabályos alakú tagok terve
zését merőben lehetetlenné teszik.

Nézetem szerint az intézmény 
van a nagy közönségért, és nem meg
fordítva; épen azért a fentiek tekin
tetbe vételeivel szükséges lenne, hogy 
a kulturmérnöki tervezel a birtokos- 
ság és tagositő mérnök meghallgatása 
után a törvényszék által jóváhagyas
sák s csak ezután következzék a i 
közigaz ga I á s i I á rgy a lás.

I gv nem Ing majd eléfordiilui az 
az eset. hogy közigazgatási utón I 
jogerőre emelkedjék olyan tervezet, 
miről sem a birtokossá^ouk, >em a 
(nükodö mérnöknek, sem a törvény
széknek kellő tudomása nem volt.

1 Folyt, köv.i

hat árrendezés körül királybiztoai minő&é- 
gében kifejtett érdemeiért a Szí. István-rend 
kis ker*w.tjóvid tüntette ki. folyó hó 27-én 
esti törtök ön este a lí'»mfeld-téle Börcsariiuk- 

l kan lis/teletén* a vármegyei tisztviselők 
bankettet rendeztek, a melyre városunk és 
a vidék liszt Viselőit s számottevő i tilel li- 
geiicziiiját is megliiv ták.

Áf. egész iueg\éhen a vármegye fejt* 
! iráni iTzctt ragaszkodásnak. odaadó szere

tetnek fényes nmegiix ilatko/ása volt ez es- 
léiv . a melyen <d\ szép számban jelentek 
meg ;i résztvevők, liogv a megjelenítek szá- 

I mái egész hizlonságL'.d leheljük 100 j 2Ü-rn.
HU voltak nemcsak n központi me

gy iá tisztviselők, hanem a járások tisztvi
selői i< szép száinban voltak jelen, azon
kívül megjeleni a heh beli kir. törvényszék 
és j;ii iisliiréiság Linó és jegyzői kara. a t. 
úg\ védek és iigv véd [elültek, a csendőr 
szárny|karaue-sti(»ksríg tisztjei, városunk ke
reskedői majdnem teljes számban, a esik- 
sninlv 'i főgvmmiwimii tanárt kara. eljött 
dr, C1 vörffv (ívnia a esik-szentimírtoin ke
rület ország gyű léd képviselője. Görög 
• beieliim gvergy«'-s/.cntmikbisiörmény szert, 
espere-. dr. Fejér Mihály gyergyó-szent- 
mikbisi ügyvéd és még nagyon számosán.

Az ünnepelt I '-ispán megérkezte után 
kezdetét vetít a vacsora, a m indjárt a 2 ik 
fogás utám Bee/.e Antal alispán állott fel 
és tartalm as, átgondolt szép beszédében 
méltatta a főispán érdemeit s a vármegye 
közönsége és tisztviselői nevében köszön
tötte fel.

Ezután nemsokára Görög .baickim 
mondott gyönyörű beszédet, a melyben 
főispán urnák neme^ak a határszéli határ- 
rendezés, liánéin a vármegyei élet belső 
békéjén tk jógán úanOar tása és a haladás 
helyes mederbe való terelése körüli érde
meit ismertette és arra ürítette poharát, 
hogy ebben az irányban hosszú évek során

C s i k ui e g y e i H i r a d o

köszöntötték fel általános tetszést keltő be
szédeikben G Méltóságát, .

E beszédek elhangzása után az ünne
pelt főispán mondott köszönetét azért a ra
gaszkodásért. a melynek a inai estély meg
kapó fényes bizonvitéka is biztosította a 
jelenlevőket, hogy a vármegye érdekeit 
mindig szivén fogja viselni.

A beszéd után Mihály Ferenez fő
jegyző a megye különböző részeiből érke
zeti nagy számú táviratot olvasta fel.

Ezután még számos szép köszöntő hang
zott el. a melyek közül legyen szabad kü
lönösen kettőt kiemelnünk, az egyik a dr. 
GyörfFv Gyula országgyűlési képviselődé, 
a ki a székely nép érdekei fejtegetéséből 
indulva ki. azoknak hatalmas, buzgó apos
tolaként éltette főispán urat, a másik a 
S/.twpjár Samu kir. ügyészé, a ki a vár
megye belső szerkezetének fejtege lésé bői 
kiindulva gyönyörűen, az ész és logika se
gítségül hívása mellett uiegkapóan ismer
tette azokat a rugókat, a melyek a megyei 
élet fenntartáttám, bohtogitilsára vezetnek, 
s ezeket alkalmazva Ősik megyére., éltette 
a megye közönségét s ennek élén alispán
ját. Becse Antalt.

A legvidámabb hangulatban folyt to
vább a vacsora a szebbnél szebb tosztok 
mellett egész fél 1 óráig, a mikor a főispán 
ur még egyszer köszönetét mondva az iránta 
tanúsított ragaszkodásért, a jelen voltak ki
törő éljene között haza távozott, a mulatság 
azonban a reggeli órákig a legvidámabban 
folyt tovább.

Legyen a bankett ápolója, fejlesztője 
továbbra is a megye közönsége és a vár
megye feje közötti békés együttérzésnek és 
ragaszkodás és együttes munkálkodásnak a 
melyből csak a vármegye virágzása fa
kadhat.

Isten éltesse főispán Ur < f Méltóságát 
megyénk javára sokáig í

Bankett a főispán tisztelőére-
Abból az alkalomból, lmgy M i k ú 

Bálint ő méltóságát, vármegyénk közsze
retetben álló főispánját a uiagvar román

több* Amennyi fogatl»n rendőr volt. mind beren
dellek fütty próbára, sehogy sem ment.

nNo hűt elég a bizony ság, hogy én nem 
fütyültem ’

„Mm- hogy is lenne V Mert hogy ezek nem 
tadnak fütyülni ?“

.fessek! Bizony mondom, hogv setumitéle 
kotrógép nem tudná így kitisztítani valakinek a 
száját, mint amit itt lát Ifik*

„No li.it azt megengedeti!, hogy nem fütyüli, 
l«* hát íz é .. .  én n*tu tehetek róla, uiár azt a 

daganatot én most le nem törülhetem, falun te
gyük » másikhoz hasonlóvá".

„Hullja az ur. ez már tok a. jóból. Il i mar 
tévedésből ilyen durván megsértettek, hm*«ú*<«a- 
iuik szabadon most*.

„Hogy is iitfí llát az én kinevezésem Jles 
si’tirpitfr ur

*A kinevezése ? Majd gondon* les/ reá! Ilid 
a kapitány ?

nNo ••ülik azt lesse! Nem látja azt itten egy
immár !“

.Akkor széjjel liordatom az egész vil viliól 
a fejük telni!"

„No édes pajtásom, sok szerencsét a kine
vezéshez, olyan, mintha már a zsebedben lenne, 
ileasonreitérnek pedig mindig rendelkezésére ál
lok, amikor kívánja az Ígéretein beváltását. Jó 
mulatságot !M

Mit volt mit tenni: ezzel a kinevezésre vári* 
emberrel mm lehi-t megalkudni. Hát bibin* h-g- 
**“ •** <t,,1"K 'irn i. Majd elwjiin valami
okosabb ember is.

Muki útközben beiért reggelire, Ürömmel 
látja » városi kapitányt is ott.

luv.ibbra is* mmiuilkodhassék megyénk 
javára.

\ vacsora tí'xábbi folyamán SzHesvay 
Imre kir jbjró az igazságügyi tisztvise- 

! lök dr. Fejér Antal su ügyvédek — 
Ebben Ignác? az Ügyvédjelöltek nevében

A tisztviselők lielyzet*;n**k eme
léséről.

A magyar közjogba örökérvé nyes szabály • 
ként vannak felállítva az állami tisztviselők jo
gairól és kötelességeiről szóló szabályok, a

„Nagy dolog tortán*
r Mi ? az a pofon?"

Az hliktri. *!•• el vau csípve **gv inegszö- 
köfl bankár ! Frididül remekelt".

Nosza hit a k i|< tány, üli-hajtja az atnhiczió. 
Amint benyit. *di. *gek ura! ott látja egy régi 
j** haratjat. Királyi üdvözlet, puszi-pajtások. Eri- 
didin bániul. Talán az ál mai lan 111 eltöltött éj az 
oka annak, amit lát. Furcsa, kép laza!

.Kilcs jó bámulom, milyen szép, hogy végre 
eszedbe jutottam. De most egy perezre bocsánat; 
hol van az a körözött bankár?"

.Az bizony én lennék, ha ettől a két ve
szekedett anihirzió/u* fiatal urtól függne. De se
baj, itt vagy te és én a figyelmedbe ajánlom ezt 

| a fiatal embert Di- unnék azt mondom; először 
jön a tapintat, ugv a tapintás ! A másikkal majd 
•’ii liánok «d.u

„Azt könnyen ti-lieted, vasúti pénztárunk.“

„Hol van az a köröz vény ? llát ez bizony 
jó fotográfiád. Gyönyörű fogsor!*4

„I fallal.a ! Ide nézz! Látod édes barátom, 
ha te nem lettél volna itt, amiről én mitscin 
tudtam, ez az üres -zajain Két esetben mentett 
volna meg, Először is a reá in fogott fütyülés 
vádja alól és most ineg a Messenrcitér ur csinje 
alól. Régi keservem az. hogy még a kedves kutyám
nak sem tudok füttyenteni. Folyton pnibáioni, 
liiálm! Most már azon az utón voltam, hogy bizony 
pótoltatom az elveszett apró jószágokat, liánéra 
a mostani dolog elvette a kedvemet. Elüezümmög 
az ón 1 lek torom a szavamra is. Most pedig el- 
mehetnénk egyet inni, mert bizony én előadás

után szándékoztam vacsorázni, amiben a te buzgó 
közegeid gátoltak meg".

„Uram bocsánatért eadek!-
„Sok szerencsét, fiatal ember, több tapintat, 

mint igyekezet".
Hej* Eridolin pajtás, hova lett a te kinevezé

sed V LeesuszoU biz az szépen a selyeiiibélésU 
zsebből a fundamentum legalsó köve alá.

De itt van a Muki ideje is, Ballog befelé 
a hivatalába. Tudja Isten, valami rossz érzés bántja. 
Az átvirrasztott éjszaka? Hiszen ö azt megszokta. 
Az isteni bübáj*nsága?. . .  Szóval, nincsen valami 
rendjén nála.

Odaül jegy kiadás végett. Bizony-bizony, a 
szemüvege előtt. Valami küdszerii (tárával van 
minden bevonva. De viseli is erősen, hogy jobban 

J lásson Bizony mondom Muki, jobb lett volna 
II neked vakon születni.

„Pénztárunk ur, itt vau II. titkár ur 
az ügyében u.

Mintha száz millió nienydörgős tu«iikü esa- 
pott volna reá, úgy esett vissza a székére. Hát 
azt pofozta ö fel, akitől a kívánsága teljesülését 
várta V

( ’sak annyit tudott nyögni: „Kérem az elbo
csáttat ásómat",

No hát Muki, van-e visszafizetés?
Nem volt azóta olyan jól sikerült estéje 

Szornfajvának. Még most is beszélnek róla.
Hogy Műk inak merre ragyognak a csillagok, 

csak onnan tudják a hölgyek, hogy az apró-cseprő 
tárgyait Hamburgba küldette. Letűnt a meteor. 
Majd máshol égeti be a nevét a szivekbe: Nagy- 
macskák ölebecskéjc, szalon-pincs. Van hozzá 
tehetsége.
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melyüknek betartásáról, életbe maradásáról 
doskodik a törvény, a melyekhez való lii) és 
pontos ragaszkodást megköveteli a* iillaiiiliiva- 
tainokság eszméje. Kivált alán nem akarom azo
kat a nagy fontosságú kötelességeket itt elsorolni, 
melyek az állami tmtvlseinkre nagy számba ne
hezednek reá. Azt sem akarom felsorolni tulaj 
dónk épen teljesen, melyek képezik az álLuni 
tisztviselők jogait, liánéin csak a jelen témám 
keretébe vonatkozó tételét említeni fel jogai közül,

A törvény értelmében az állami tisztvise
lőnők joga van az öt megillető és eleve megál
lapított fizetésre és lakbér illetményre. Ezen in
tézkedés és jogosítvány csak természetszerű kö
vetkezménye a teljesített kötelességeknek, küzdel
meinek.*A törvény meghatározza ezen jogosítvány 
nak, a fizetésnek mértékét minden egyes tiszt
viselőre, megállapítva egyúttal azokat az előlép
tetési fokokat is, a melyeket a tiszt viselő bizony m 
idő múlva elérhet.

f Hy te r meszelsz erűnek, oly önmagáitól folyó- 
nak látszik ez intézkedés, s mégis lia vizsgáljuk 
a megváltozott viszonyokat, ha tekintetbe vesz- 
szűk azokat u nehézségeket, a melyet a tiszt
viselőnek át kell gázolnia vasa Garattal, kitartás
sal párosult szolgalommal, ha egy perezre tekin
tetet fordítunk azokra a nagy fontosságú és foly
tonos kötelességekre, u melyeket egy állami 
tisztviselőtől megkövetelnek, arra a meggyőző
désre jutunk, hogy nem épen rendén vau a dolog.

A tisztviselők mai helyzetét vizsgálva sür
getően, kérő lég lép fel az a nagy fontosságú kér
dés, hogy a hivatali kötelmekhez viszonyítva a 
megélhetési szabályok rosszabbra fordultával az a 
fizetés, melyet állundiivatnliiokaiuk állásukhoz 
mérten manapság húznak, épen csak arra elég. 
I"»gy az éhen hálástól, a uagyobhíoku szenvedé
sektől megmentse, de nem ideg arra, noKy m«tr- 
adja neki azon A fény tizestül, pazarlástól teljé- 
jesen elütő kényeimet, a melyre őt neme ak 
hivatala és az abban kifejteit- konyaég, hanem 
társadalmi tekintélye * azok a Iioshzli tái.* í ’ág i« 
évek küzdelmei, a melyek után állását elérhette 
egyáltalán féljogiisitják.

Országszerte megindult a mozgalom a tiszt
viselők fizetésének emelése érdekéhen, maguk a 
tisztviselők szövetkeznek érdekük elősegítésére, 
az ország legkülönbözőbb városainak tisztviselői 
a Tordáról és Szegedről megindult mozgalomhoz, 
a melyhez jogosság kulcsát az átélt szenvedések, 
csalódások és reménytelenségek poharának csordul
tig megtelt keserűsége adja meg és bátor 
elhatárofá.-sal és ncutes küzdelemmel már is 
oly nagy arányokat kezdett ölteni, hogy ezen 
ezrek a ja káról elhangzó kérés s illetve jogos 
követelés elöl az illetékes fórumok nem me
nekülhetnek elodázó ígéretükkel, hiszen egy 
ország tisztviselőinek, az állam organikus szer
vezetének érdekéről, egy olyan közérdekről v u 
sző, a melynek megvalósítása boldogságot, meg
elégedést keltene mindenfelé s még nagyobb 
mérvben fokozná az állam munkás melleit a tiszt
viselőket az előre törésre.

8 a kérdés megvalósításánál bár vannak is 
akadályok, de még sem olyanok, a melyek ke 
resztül vitelét akadályoznák. Legnagyobb kérdő* 
az, hogy honnan vétessék az a pénz, a melyből 
a fizetés javítás eszközöltetnék. Kire nézve azt 
mond hatjuk, hogy csak akarat, a tisztviselők mos
toha sorsa iránti érdeklődés kell s akkor az egyes 
tárcsák költségvetéseinek arányos és takarékos 
beosztása után meglenne u pénz is. fsak a tiszt
viselők összetartása és együttér légére van szük
ség s akkor a magyar törvényhozók humanitásán 
és jogérzet én törekvéseik nem fognak csorbát 
szenvedni. Az egész országban megalakultuk az 
intéző bizottságok, legkisebb városkák tisztviselői 
is már megtartották értekezletüket, csat lakoztak 
az országos mozgalomhoz. Csak városunkban, a 
hol körtll bel öl őÜ -öO állami tisztviselő vau, nincs 
semmi mozgalom. Hisszük, hogy a mi tisztvise
lőink sem maradnak érzéketlenek a saját érde
kükben indított országos mozgalom iránt.

Mindenféle.
— Olvasóinkhoz. Miután e hó elsejével he

következett negyedévre uj előfizetést nyitunk, 
kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy pártfogásukat, 
a melyet mindenkép igyekeztünk kiérdemelni, 
ngv a czrlul kitűzött székely érdekek istápolásá- 
bati, mint az általános társadalmi, közgazdasági 
érdekek munkálásábaii — továbbra se vonják

meg es lapunkra előfizetni szíveskedjenek, Azon 
tiszteli olvasóinkat pedig, a kik előfizetési dijaik 
kai hátralékban vaunak nagyon kérjük, bog} a 
hátralékos dijakat mielőbb befizetni szivrskrd- 
jeliek, mert elleneseiben kénytelenek leszünk a 
lap küldését beszüntetni

— Doktorrá avatás. F. évijun. 2«; áu avatták 
u kolozsvári Fcroiicz József tudomány-egveteineii 
a jogtudományok tudorává eókjciiőí.tlvi Szekere,-
.1 ám «s ü g y v é d j« * I ü l te t .

Szentgyakorlatnk Csiilc Somlyón. Folyó hó 
b tol kezdődőfeg «/.<*iitgyakor|atok lesznek t \ik- 
Soiitlyuii és pedig először a tanárok és a tanítók, 
azután a papok részére, líir szerint ő méltósága 
püspök nr már vasárnap megérkezik

Zárünncpely. A helybeli polgári leány
iskolában e bo 2b én volt ritka «zép programmal 
a záró ünnepély. Délután •’» urára ■</ :sko!:t nagy 
tenne zsúfolásig megteli az érdeklődők nagy szá
lltával. A fenntartó iskola hatóság nevében Mikii 
Hálóit főispán elnök és dr. Fejér Antal iskola- 
széki tag jelent illeg. Az ünnepély az összes no- 
vendékek egyheti ágw cuek-am vette kezdetét, 
azuiaii meg YYa.lt or Mariska ]Y. és S/.atlimárv 
Erzsi 1. oszt. növendékek alapos készültségre 
való zongora játéka következett. A programul 
harmadik pontjául általános tetszést keltett a kis 
Miner Juliska I. ősz1, növendék szavalata, a me
lyet elevenen, a Itt éves kis lányka minden ked
vességével adott elő. A szavalatot Antal ltóza 
ed Pap Margit csinosan betanult és előadott zon
gora játéka követte, azután az énekkar adott elő 
egy pár népdalt sikerrel s ennek végeztével Ba
lázs Szidónia és Nagy Etelka II. oszt. növendékek 
ültek a zongorához s hatást keltőén játszottak 
el egy zenedarabot. A Bíró Róza szavalata ügyes, 
bátor és hatásos ebiadása által szintén kiérde
melte a megjelentek tetszését. Az énekkar ének 
száma után Bogády Ilonka és Nagy Etelka II. 
oszt. tanulók zongoráztak el érzéssel, ügyesen egy 
jól választott darabot, a melyet Laczina t Mgá
III. oszt. tanuló kedves, megkapó szavalata kö
vetett. A „Vadrózsa*4 czimli tiinderregét 7 növen
dék énekelte el kellő betanít lássál a egyes rész
letei tetszést is arattak. Kiváló elismerést érdemel 
és sok tapsot aratott a Wnlter Mariska és Sán
dor Margit csinos zongorajátéka. Az össze* nö
vendékek népdalegyvelege után Steincr Paula
IV. oszt növendék lépett a zongorához s jit-  ott I 
annyi képzettséggel, oly kedvesen, a mely r-al. 
büszkeséggel töltheti él s a melyet a közön*-- 
általános elismerése követett. Megható volt a 
Szulamith imája eziniü énekszám, a melyet az 
énekkar szépen, összhangzóun adott elő. Fény
pontja volt az ünnepélynek az a melodráma, a 
melyet .Sebők Inna és Steincr Paula IV. oszt. 
növendékek adtuk rJó. fényes tehetségre, nemes 
lélekre vall az a szavalat, a melyet Sebük irma 
adott elő, Yárady Antalnak az „Ezüst fátyol le- 
gombija” czimü remek szép költeményét sza
valta annyi bájjal, oly remek luingsziiiezéssel, a 
milyent iskolás növendéktől alig várhatni, s mely 
csak arról tesz tuni'aágot, hogy polgári leány- 
iskolankhannüvendékek kiképzésére losuly vau fék 
tetve. Ez utált Nagy Mariska zongorázott el egy pár 
népdalt oly Ügyesen, annyi elevenséggel, ludassal, 
hogy mégis kellett ujrázza. A liunyady Induló
nak előnek lése és majd zongorán való előadása 
Után Péter Erz-i IV.oszt, növendék tartotta meg 
csinosan kidolgozott búcsúbeszédét, a melyben 
társai nevében köszönetét mondott tanárnőinek 
fáradozásaikért, köszönetét mondott az iskola 
fent ártó hatóságnak azért, hogy 4 éven keresz
tül oktatásokról gondoskodott, * végül elbúcsú
zott osztálytársaitól, s átnyújtotta u szép virág
csokrot főispán ur ö méltóságának, mintáz iskola
szék elnökének. A leányka beszédére főispán ur 
ö méltósága válaszolt, utasít ásó ka! adva a kilép" 
növendékeknek a követendő irányelvekről, buz
dította a tovább is itt maradó növendékeket és 
köszönetét mondott az intézet igazgató
nője és tanárnőinek buzgó, lankadatlan fára
dozásaikért. Az Ünnepség végeztével az érte
sítők osztattak ki s azután n növendékek jól meg
érdemelt pihenésre haza távoztak. Ez ünnepély 
is fényes tuniijelc volt annak, hogy » polgári 
leány iskola oly lelkes igazgatónő és tanárnők ve
zetése alatt all, a kiknek szépért és nemesért 
hevülo lelke megtalálta az irányt, a melyben ha
ladva a növendékek erkölcsi nemesedé.*" lesz a 
végezel.

Időjárás és árvíz. Közel .*• hete, hogy az 
cső mindennap zubogva jön Infoié s ezen idő alatt 
alig volt nap. a mikor szakadó zápor cső ne lett 
volna. Az utóbbi napok alatti rohamos esőzések 
következtében a városank között levő patakok 
már an .yira sgé táradtak. hogy nemesük a rétet, 
hanem a belsőségek mellett levő kerteket, sőt 
az udvarokat is elöntötte. A mar szinte 2 hete 
kiáradt Olt folyó pedig annyira növekedett, hogy 
közel sem lehet hozzá menni. A nagy vizárudás- 
nak nemcsak a szénát érmést tette tönkre * nem
csak a gabona termésnek árt, hanem még a kü
lönböző veteinényékben is nagy pusztítást vitt 
véghez.

— Furcsa pdóbehajtási mád. A Csíkszeredái 
hirtnkoaaág az adóbehajtás egy oly nemét találta 
ki. a melyet, hu lehetne mindenesetre alkalmazni, 
bár az erőszakosság jellegét is hordja magán, be

C s i k m e g y e *  H í r a d ó
lenne hamar az adó hajtva, Fgyaui# a e*ik«ze-
rediii birtokos-ágnak valami legelő dijat kellett 
fizetnie (,’sik-Xsögod községnek. Ezt az egyese
ken Úgy hajtotta be, hogy tegnap reggel, a mi
dőn a sertés csordát pásztoraik » mezőre haj
tották ki, az egészet behajtották egy udvarra, s 
egész nap "tt tartották, s este, midőn a sertések 
tulajdonosai látván, hogy nem mennek haza az 
állatok a rendes időben, utána néztek a dolog
nak. a megtudhattak ekkor, hogy addig állatjai 
kát nem kaphatják ki, a inig ki 4 koronát, ki 2 
koronát, ki I koronát darahunkér.t nem fizetett. 
Ez a behajtási mód ma is folytatódik, mivoJ a 
tegnapi nap nem volt a csordában minden gazda 
sertése, « mindaddig, míg nem lesz az utolsó ko
rona is behajtva, addig u csorda nem mehet ki a 
mezőre. Ez :lz erőszakos behajtási mód. hizonv 
neiu épen helyeselhető, akárkinek az eszméje, s 
nagy fokú bizalmatlanság a város lakói iránt, a 
mikor a b í r t  o k o s s á g nem bízik annyira ben
nük, hogy 1 —1 kor. másképen fel tudjon hajtani.

Engem rendőr nem visz be a sötét bőr 
főnbe . . . Ily ékes szavakkal indult útnak vasár 
nap 7—H óra tájban a föutczán egy pálinkától 
fellőzült székely legény. .Szavának is állt, mert 
a mivel a duhajkodó legényt a legközelebbi 
rendőr tisztességes viselkedésre és duhaj kodása 
uhbauhugyúsára figyel meztől fc, iruigy felolt; En
gem rendőr nem visz be . . .  de itt éuekét 
tovább nem folytat hat á, mivel a rendőr báeii 
erélyes fellépésével abban kelle hagynia. Hogy he 
no kei üljön e sötét börtönbe, ugy futása közben 
beiuenekiilt egy legény barátjának istállójába, 
ki a menekül tbo egy régi haragossát vélvén fel
találni és a menekültet ugy ej.simogatta, hogy 
az ötét elfogni igyekvő rendőr megsajnálta — 
persze inig .» tett helyére érkezeit, akkor már 
keresettje igy fújta tovább énekét: Jaj . . . jaj a 
hálom . hálom s a fejem . . . — a egy sze
keret kerítve haza szállíttatta a duhajkodó le
gényt, ki, midőn észre véve a szekérbe, hogy el
maradt a kapitányi cpiilet és meghal Iá a rendőr 
bácsi Vezényszavát : vigyék haza ! — fájdalmát 
feledve, folytatá : „a sötét, börtönbe.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
Sy.vohoda József,

A ertik-somlyóii róni. kath. egyház - 
, küz*ég 51 Péter és szt. Pál apoMtolok- 
! n'd nevezett templom tornyának újra fe- 
I dósét n íolyó 1901. évi jú liu s hó  18-án 
j d. 6. 9  Ó rako r a papi lakban nyílt 

ajánlatit árlejtés utján kiadja.
A költségvetésben előirányzott összeg 

3’díO korona
A versenytárgyalásban részt venni 

szándékozók kötelesek az előirányzóit vál
lalati összegnek ö° ,,-át bánatpénzül letenni.

A kik sikerrel végzett hason ne mii 
munkálataikat okmányokkal tudják igazolni, 
előnyben részesülnek.

A többi feltételek a fent kitett napig 
a plébániai hivatalban megtekinthetők.

( 'sik-Sdiiilyőn, I9U1- július hó I.
Csiszár Pál, Kassai Lajos.

főgondimk. _________________ lelkész_____
724. szám, 1U01.

árverési liinletinény.
Alulirt kiküldött bír végrehajtó ezennel köz

hírré teszi, hogy a Csíkszeredái kir. járásbíróság* 
nak 1‘JiHl, é\ i V. ö'Jtí. */, végzése folytán dr. 
Fürit <íyoy.ö ügyvéd áltól képvisel! Kepfuer lá
pot pécsi ezég végre lia jtató részére Icgifj. 1 fcáky 
Péter c*ik-gyimc.*i lakos végrehajtást szenvedő 
ellen USD kor. S4 fill. követelés s jár. erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperes
től lefoglalt és 2255 kor *0 fill, becsült ingó
ságokra a Csíkszeredái kir, járásbíróság l'.HJI. évi 
V. 4tJ4. s/.. végzésével a további eljárás elren
deltetvén, annak az alap és felilltnglallatók kö
vetelése erejéig is, a mennyiben azok kielégítési 
jogot nyertek volna, végre hajtást szenvedő lakú 
síin !’sik-f ívinn sen leendő megtartása határidőül
1901. évi julius hó 13-ik napján délelőtti 8 órája
kit űzetik, a mikor u bíróikig lefoglalt ingok és 
pedig.* tégla, lovuk, báni, boromtfák, hordók, 
sertések, házi bútorok, sonka, szalonna és szeke
rek n legtöbbel ígérőnek készpénzfizetés mellett, 
szükség esetén bee sáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak imnd izok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából u végrehajtató követelését 
megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyi
ben részükre a foglalás korábban eszközöltetett 
volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem 
tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés 
megkezdéséig alulirt kik (Ildiittűéi írásban beadni, 
Vagy pedig sZÓVal bejelenteni el né iuulasflrtzak, 
mert különben csak a vételár fölöslegére fognak 
utaltatni,

Kelt Caik-Sy.prcdán, 1001. junius hó Ifi.
Keresztes Gyula,

kir. lür-iiági végrehajt'.



27. szám.

Egy jó karban lávő 4 
Ióerejii, lótogafii c sé p lő 
gép, jóságáért való ke
zesség mellett — részlet
fizetésre is biztos embernek 
— azonnal eladó.

Hol? megmondja e lí»|> kiadóhivatala.

Ejív vidéki j() fonjál mu 
községijén egy belte lek  
ü z le th e ly i s é g g e l  (kő
ház), hozzávaló raktár
helyiséggel az iizleítielvi- 
ségen kivid van négy

4-ik oldal. C » i k ni e g y e i H i r a d 6.
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y  Kevés h a sz o n  nagy fo rg a lo m  1 '4- X

SZÍ 1pineze,sütohaz,nvari 
konyha, gazdasági mellék
épületek, melyek együtt
véve kedvező feltételek 
mellett a legszolidabb ál
ltán eladó.

Hol ? megmondja « lap kiadőliivutitla.
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Nagy választék
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_/\_lnl»rott tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, he>gy

T E M E T É S E K E T  R EN D EZŐ  V Á L L A L A T O M A T
a mai kor igényeinek teljesen megfelelőleg ujitottam.

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb temetést, mini a legfényesebbet képes 
vagyok rendezni.

üzletemet felszereltem mindenféle kész érc/.- és fakoporsékkal, xzcmfedelckkel, mindenféle gyász- 
és koszorú szalagokkal; sirkoszoruk nagy választékban. Saját, gyászkocsim a szükséghez képest kék 
vagy fekete díszítéssel bocsátom a nagyérdemű közönség rendelkezésre. A ravatalok felállítását helyben 
mint vidéken személyesen esz közlöm.

Hogy ezen hirdetésem nem csak a manapság szokássá vált reklám hajhászás, arról a mélyen 
tisztelt közönség, ha üzletemet becses látogatásával szives lesz szerencséltetni ; meggyőződhetik.

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását kérve, maradtam tisztelettel

í ^ i l ó  K á r o l y .
(Salát ház.)(tó—l í )
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Nyomatott a laptuUjdouos Szvoboda Józan:! gyorsaaj;tóján Csik-Szeredában,




