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Még mindig a régi 
Midón Széli Kálmán miniszter elnök 

a képviselőházban prograinm-beszédét 
elmondotta, sok mindent igért, s egye-
bek között, ha jól emlékezem, valami 
puríflkáczióról  is ígérkezett. 

Hát bizony ugy látszik verba volant, 
mert jó, hogy rövid az idö, dc ha nem 
kezdünk, solia sem lesz semmi. És hol 
lehet jobban kezdeni, mint épen a mi-
nisztériumban. a közvetlen tapasztalások 
forrásánál. 

MeritsOnk csak innen a vidékről, 
a központi vízvezetékből, tnelyet már 
öt hónap óta állítólag szűrt vízzel táp-
lálnak. 

A mikor még szentek és sértliet-
lenek voltak a miniszteri javaslatok, a 
nagy többség megcselekedte azt a 
tréfát,  — hogy a törvéuytár megszerzé-
sét kötelezővé tette a szerencsétlen 
tisztviselőknek. Ez nem volt elég, ha-
nem a minisztériumokban gomba módra 
növő selejtes segéd-könyvek és utasí-
tások halmazát megvételre erőszakolta, 
s ezek a pressziónális természetű 
ajánlgatások mai nap is folynak. 

Semmi kifogásunk,  ha az a zakla-
tott vármegye és az a minden oldalról 
megtámadott tisztviselő e czélra is ja-
vadalmaztatnék; vagy e nélkül is, ha 
azok a segéd-könyvek legalább a kö-
rülményeknek megfelelő  útbaigazítást 
adnának: de midőn legtöbb esetben 
csak frázist,  betühalmazt tartalmaznak, 

mégis csak nagy könnyelműség azok-
nak erőszakolása. 

Okosabb dolog volna bizony a mi-
nisztériumtól azokat az ország boldogító 
urficskákat  leküldeni a vármegyékhez 
patvaristák mik, hogy merítsenek a gya-
korlati élet tiszta forrásából,  hogy az 
önkormányzat összes szálait egy cso-
móba összehozva, ismerjék meg, mert 
enélkül solia, de soha emberek nem 
lesznek, husznos munkát nem végeznek. 
A bírónak, az ügyvédnek, a jegyzőnek 
és az utolsó vidéki páriának is előírják 
a megfelelő  gyakorlat elsajátítását, de 
miniszteri fogalmazó,  titkár, tanácsos és 
államtitkár az már pánczélozottan ugrik 
elő Minerva fejéből,  sőt u miniszter egye-
nesen annak születik. 

Nem jól van ez igy, mert bizony 
Szemere Attila feljajdulása  ez oldalon 
is igazolt. 

Merítsünk tovább. 
Régebb mikor a vármegyék még 

országalkotó elemek voltak, oly tiszte-
let, nagyrabecsült testületeknek tartat-
tak, hogy a kauczellári, gubernátori alá-
írások mindig egy tanácsosi és egy tit-
kári ellenjegyzéssel láttattak el, és a 
leiratokban az éles hangú kifejezések-
nek nyoma sem volt: ma az inelyta 
comitatust ritkán tiszteli meg a minisz-
ter aláírásával, sőt még államtitkár is 
gyéren; jobbadán osztálytanácsosok, 
erdótanácsosok és pláue titkárok írják 
alá a „meghagyom", „megrendeleminel" 
kezdődő leiratokat, s nagy szerencse, 

ha valiimelyikben a jelentés határidő-
höz nincs kötve, s nagy szerencse, ha 
minden tizedik a felelőd  ég, a fegyelmi 
vizsgálattali fenyegetéssel  spékelve 
nincs. Pedig nem ritkán akad olyan 
eset is, hogy a „meghagyom" határideje 
a leirat vétele előtt már lejárt. Ha az 
alispánhoz, az árvaszéki elnökhöz 
személyszerint intéztetnek a rendelke-
zések, még tűrhető volna, de midőn a 
vármegye törvényhatóságát alkotó 24(1 
emberrel gorombáskodnak, az mégis 
csnk sok ! 

Lehet, hogy a tisztelt fogalmazó  és 
fogalmazó  gyakornok urak csak czég-
nek használják a törvényhatóságot, s 
azalatt porolják ki az alispánok széles 
hátát ; ámde legyen elég bátorságuk 
ütni azokat s hagyjanak bókét a tör-
vényhatóságoknak, mert az elárulja a 
cziszterna használatát. 

És merítsünk még tovább. 
Mindinkább csontosodik az a rop-

pant állami gyámkodás, mely minden 
téren nyűge a szabad fejlődésnek.  Nem 
hivatkozuuk itt a vármegyei magán va-
gyon liitbizományszerü szükség nélküli 
megkötésére, bár erre is feltétlenül 
reflektálnunk  kell: csak azokat a szi-
gorításokat értjük, mi a szárazföldi  és 
vizi építkezésekben feltétlenül  és kizá-
rólag a szakértelmet portálja, s az er-
dők értékesítését egyáltalában lehetet-
lenné tette. Ma ugyanis ugy van, hogy 
ha valaki 3 szobán felüli  lakást akar 
magának építeni, már szakértőileg ké-

szített terv kell, s ha ez épitkezéznél 
legalább 20 embert foglalkoztat,  ellen-
őrzés végett már bejenteni köteles, 
mert hiába, az ember gyarló, nem tudja 
megítélni mi válik hasznára, ha még a sze-
rencse-kerekét kitanulta is; oda kizáró-
lag arra képzett szakértői tekintély kell. 

Ks ma ugyanis ugy van, hogy ha 
valaki, tegyük fel  Hosszuasszon, vagy 
Pottyondon egy oly mnlmocskát akar 
építeni, mely 24 óra alatt egy véka 
szemest lekinoz, a jobbadán szárazon 
álló malomárok elhelyezéséhez költsé-
ges műszaki felvételek,  tervek és raj-
zok szükségesek : ezután szakértői köz-
bejövetellel még költségesebb szemle és 
tárgyalás tartandó, hogy az első felvétel 
helyes-e ? nehogy valamelyik szomszéd-
nak a hegyoldalban károkoztassék. Vagy, 
ha valaki a Tolvajos, vagy Angyos pa-
takon egy oly fűrészt  akar épiteni, 
mely 24 szál deszkát vág, a fenuebbi 
tánezot kell járnia, habár előre látható-
lag annak a hegyi kallónak élete nem 
több mint 3 év. 

És ma még úgyis van, hogy Va-
csárcsi község a ködön lévő 10 hold-
nyi csapos erdejét épen ugy köteles 
állami kezelésbe adni, mint Szent-Péter-
egyházmegye a Mlványos havast: mert 
hiába, gyarló ember azt nem tudja 100 
éves fordára  felosztani,  arra erdőtiszt 
kell, Horváth Sándor főerdőtanácsos 
urnák az a gusztusa. Vagy vegyük fel 
Csík vármegy ét, mint legnagyobb birtokost 
az ő 52 ezer hold erdőségével. Eddig szer-
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Irta: Péterfl  Tamás. — 

Jobb  lenne . 

Jobb lenne már lent pihennem. 
Hisz a földön  senkim sincsen. 

A ki engem szeretne. 
Egy temető lett a szivem 
És az öröm legrégebben 

Vagyon ott eltemetve. 

Minden öste imádkozom, 
Hogy a reggel halált hozzon 

De meghalnom sem lehet. 
Mind hiába kérlek jöjj' el 
Szép virágos szemfedőddel.  . . 

Még a hnlál sem szeret! 
• 

falii,,ff  lehull.  . . 
Csillag lehull, ha kiégett, 
Bármily kedves nmig ragyog. 
Én is csillag vagyok néked, 
Szivein kihlll... halványulok. 
Ha kiégtem, — lehullhatok. 

Napsugártól virág éled. 
Napsugártól hervad, lehull. 
Szerelemre gyúltam érted, 
Szerelmemért a fájdalom 
Szemfedónek  reám borul. 

• 

KI  Mzái-Milt  ax . . . 
Kiszáradt nz akáczfn  ág, 
Kajtaszáradt minden virág. 
Minden virág, minden bimbó. 
HUn szeretni a lányt nem jó . . . 

Lesz még oltva akáezfa  ág 
Virul rajta bimbó — virág. 
I>e ugy teszek én ezután : 
Próbából szeretek csupán. • 

Xe  kénlezil,  hoyff  . . . 
Ne kérdezd, hogy merre járok V 
Nem tudják azt a virágok ! 
Ott a virág soh' sem beszél 
. . . Szomorú füzt  lenget a szél. 

Temetőben, hogyha járnál. 
Meglátnál egy sirhalomnál. 
Nem érdekel ugyan senki ! 
Csuk jobb lenne ott pihenni.. . 

Senki sem ért e világon, 
Temetőbe azért vágyom. 
Ott legalább; ha nem érteti 
— Nem fájna  a szivem érted ; 

Párisi levél. 
- Joliul 14-ike Páriában. — 

A harmadik franczia  köztársaság meg-
születésének évfordulóját,  a szabadság, egyen-
lőség, testvériség magasztos eszméjének meg-
testesülését a franczia  nemzet minden eszten-
dőben határt nem ismerő lelkesedéssel ünnepli 
meg. Ha most már hozzátesszük, hogy Kran-

cziaország politikai, társadalmi és közgazda-
sági életét egyedül Páris kormányozza: akkor 
érthetővé válik, hogy minden egyes nagyobb-
szaliásu eseménynél tisztán csak a párisink 
magatartása esik beszámítás alá. A mit Páris 
akar, azt akarja az egész ország, a mit a pá-
risi nép csinálja, azt csinál az egész fran-
czia nemzet. 

Nem hiszem, hogy a 30 éves köztársa-
ság fennállása  óta e jelentőségteljes politikai 
ünnep elé valamikor is nagyobb érdeklődéssel 
néztek volna, annak valaha nagyobb jelentő-
séget tulajdonítottak volna intézókörök, társa-
dalmi osztályok és rétegek egyaránt, mint ma. 
Nem. . . Mert először tudni kell, hogy egy ál-
dotlnn jogi tévedés, mely Dreyfus  vezérkari 
knpitányt még 18!l4-ben árulás bűntettében 
vétkesnek találván életfogytiglani  deportálásra 
kárhoztatta, Páris nyugalmát megzavarta, la-
kosságát két táborra szakította, melyek élet-
halál harezot vívnak egymással. Az kik a sze-
mélyes momentumoktól eltekintve tisztán csak 
a köztársaság életét és becsületét akarták 
megmenteni az igazságnak diaira juttatása 
által, győzedelmeskedtek, mert a párisi leg-
felsőbb  semmisitószék megsemmisítette az 
az 1894-ík évi hadbíróság ítéletét azon meg-
okolással, hogy a vizsgálat sorsán oly tények 
és körülmények merültek föl,  melyek az el-
itélt ártatlanságát föltételezik.  Másodszor pe-
dig a köztársaság elnöki méltósága egy oly 
ember kezében van, kinél a demokráczia nem 
erény, hanem veleszületett tulajdonság, ki 
maga is a nép szülöttje és becsület, hazasze-
retet és fáradhatlau  munka árán küzdötte föl 
magát az elnöki állásra. 

Nos hát megnyilatkozott a nagy ünne-
pen a nép. Kifejezést  adott a szabadság, a 
köztársaság és annak elnöke iránti törhetet-
len szeretetének és ragaszkodásának, kifezést 
adott tiszteletének és bámulatának azon fér-
fiak  iránt, mint Zola Emil, Schemer-Kesztner, 
Bemard Lazar, Piquart ezredes, lanres kép-
viselő, Clemenceau hírlapíró stb. kik halál-
megvetéssel küzdöttek a köztársaság becsüle-
tének megmentésén, az igazság, a jog diadalra 
juttatásán. A nép, az igazi isteni nép, a tem-
peramentumos párisi nép, mely rettenetes, 
mely vérszomjas is tudott lenni, ujjongott, 
örömmámorban úszott, ölelkezett, mulatott, 
tánczolt utczahosszat. 

Maga a város tündérárban úszott. A lo-
bogók ezreit és ezreit büszkén lengette a 
nyári szellő enyelegve csókolgatván n közzé-
jük elhelyezett „szabadság, egyenlőség, test-
vériség" föliratú  táblákat. A tovasurranó 
nyári nap még egyszer visszamosolyogott a 
kigyúló villany- és gázlángok százezreire, je-
léül annak, hogy a nagy nemzeti örömben a 
természet is osztozik. Még a kik a társadalmi 
kényszer és koczkáztató vérmesség kettős ve-
szélye között kisded csolnakjukat biztos révbe 
vinni nem tudják, kik csalódtak az életben a 
szerelemben egyaránt, mind, a mi koszorús 
költőnk bölcs mondásában egyesültekBu. 
szerelmek, házi gondok félre  most, a legszen-
tebb. legdicsóbbért mostan bort, 

S majd ha kellend vérben adjunk gaz-
dag tort". 

Alcsernáioni Domokos Jenő. 
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zódés szerint állami kezelésbe volt adva, 
most törvénynél fogva  köteles állami ke-
zelésbe adni. 1869-től 1883-ig a használat 
körültekintó, óvatos volt. Az állami ke-
zelés alatt még szűkösebb, mégparczel-
láiottabb ugy, hogy nagyobb vállalkozó 
szóba sem állott és ma még sincs 
számbavehetó erdó. Honnan van ez? 
Vacsárcsi községnek a 10 hold erdején 
10 nagy szál fa  volt, azt az elsó 10 
évi fordában  ki kellett vágni, s most 
90 esztendeig 26 fokos  hidegben várni 
az állami kezelés árkádiájára. Csikvár-
megyének 52 ezer hold erdeje között 
volt 10 ezer hold kinőtt erdeje, azt az 
állami kezelés 16 éve alatt ki kellett 
pusztítani, s most 84 esztendeig várni 
mig ismét lesz valami. Ha Vacsárcsi 
község 10 darab fája  egyszerre adatik 
el, tegyük fel  100 frtért,  az mégis töke, 
mi évenkint faluhelyen  8 százalékot 
jövedelmez, tehát megközelíti e kamat 
az 1 évi hozamot, és eltart 90 eszten-
deig, mig 10 év alatt 10 foriutonkint 
egészen elpárolgott. Ha Osikvármegyé-
nek 10 ezer hold erdeje egyszerre ada-
tik el, tegyük fel  150 ezer frtért,  oly 
tőke mi 84 esztendeig bizonyára éven-
kint legalább 9 ezer frtot  jövedelmez, 
mig 16 év alatt az évi 9 ezer forintnyi 
összeg nyomtalanul oda lett, s ínég rá-
adásul Vacsárcsi község is, Csikvárme-
gye is aránylag szép összeggel járult 
az állami kezelés költségeihez. 

Kegyelmes ur! jöjjön haza Rátot-
ról, vegye kezébe az ország kormá-
nyát, mert hanem a miniszteri fogalmazó 
és titkár urak ugy kidirigálják uz or-
szágot, hogy sirva nézhet utána. Jöjjön 
haza, mert az itt felhozottak  távolról 
sem jónek tréfa  számba, pedig ezek 
csak enyhébb alakjai a honboldogitásnak. 

= A kiegyezési t ö r v é n y e k végre-
ha j t á sa . A hivatalos lap közli a pénzügymi-
niszter által íz évi 56 622. szám alatt az oszt-
rák-magyar vámterület általános tarifájáról  szóló 
1882. évi XVI. törvénycikket módosító 1899. 
évi XVI. törvényczikk végrehajtása tárgyában 
kiadott rendeletet, melynek elsó része a fogyasz-
tási adónak a vámvonalon át bebozotl, fogyasz-
tási adA alá eső áruk után való lerovására nézve 
intézkedik, második része pedig a vámtarifához 
kiadóit betOsoros árnlajstrom szövegében keresz-
tülvezetendő módosításokat tartalmazza Az elsí! 
rész meghatározza az adó lerovásának időpont-
ját (a behozatali vámilletékkel egyidejűleg fize-
tendő), az adó megszabásának alapjait a czuknr, 
ásványolaj, sőr fa  égetett szeszes folyadékoknál 
s végül a fizetés  nyugtázásáról intézkedik. 

= Székely fink  elhelyezése. A ke-
reskedelmi miniszter az 5 székely vármegyé-
ből ez évben és pedig minél előbb 25 székely 
fiút  szándékozott az állami különböző gép-
gyáraknál és a diósgyőri vas- és oezélgyárnál 
elhelyezni, mely számból Csikvármegyére 6 
tanoncz van számításba véve. Elhelyezésre oly 
14 évet betöltött fiuk  számithatnak, kik az 
elemi iskolát és a középiskola két osztályát 
sikeresen bevégezték B testi fejlettségüket 
orvosi bizonyitványnyal igazolják. A folyamod-
ványok a vármegye főispánjához  nyújtandók 
be, még a lehető hamarsággal. Egyik föltétel 
az is, hogy a fiu  a mult tanévben az iskolai 
előadásokat hallgatta légyen. 

= Osztrákok a kiegyezés ellen. A 
kiegyezési rendeletek egy részének közzététele 
alkalmából a német azabadelvüpárt keményhangn 
manifesztumot  tesz közzé, melyben kijelenti, 
hogy ez a kiegyezés as alkotmánysértés jegyé-
ben született. Érzékeny sérelme ez Ausztria ér-
dekinek, nőt azt az osztrák állam életerőinek 
súlyos sérelme gyanánt kell tekinteni. A keres-
kedelmi szerződéseknél a manifesztum  megjegyzi, 
bog; ások által a vámháborn — bátran mond-
batai — könnyelműen idéztetik fel.  A németek 
végül tiltakoxárakiak adnak kifejezést  a kor-
mány eljárásával szemben, melyet a kiegyezés 

megkötésénél követett és azt semmisnek mond-l 
ják. Ennek a kötésnek nem lehet joghatálya, 
és a mi csak lehetséges, az mrg fog  lOrténni 
a végből, hogy a törvény- és jognélküli álla-
potnak Ausztriában vége legyen. 

Az auagiiiM sékely-enlék iine. 
Minket, ssékelyeket a kosos Bors, a közös 

küldetem és baj összeforrasztottak,  mint a tüz ereje 
az anyagot. Ebbdn volt erőnk, kitartásuk a nzd-
sadok viharain keresztül. Sokszor elgondolom, 
mily nemesen éreztek apáink, a kik bérezés kis 
hazájukbau, n világtól elsárva, as anyaországtól 
elhagyatva, saját erejükön templomokat, iskolá-
kat építettek, hogy az ősök erényeihez méltó 
nemzedéket neveljenek. Munkásságukat, lolkese-
dósüket ébren tartott mindig a hagyományok 
ideális szeretete. Ez a msgnsztos érzés hozta létre 
az agyagfalvi  réten emelendő székely-emlék esz-
méjét is. A gyűjtési mozgalom Székely-Udvar-
helyről lelkesedéssel indáit ineg. Kdison. a nngy 
tudós ogyszer azt mondta: Arra. hogy valamely 
uj feltalálás  gyakorlati sikorét biztosítsuk, éppen 
annyi észre van szükség, mint magára a felta-
lálásra. Kbbon a mondásban az igazság az. hogy 
nem elég valami jót, szépet kitalálni, hanem azt 
meg is kell csiuálni. Igy vagyunk a székely-em-
lékkel is. Meg kell teremtenünk, mert n czél 
szent éB annak incgválósitásiira lelkesedéssel, ön-
bizalommal vállalkoztunk. Ki meg is lesz, mivel 
a Mékcly nép tevékenységében bizoni, buzgósá-
gában hiszek. Egyáltalában oly tulajdonságait is-
merem, melyek n komoly, liaznfiasmuiikiU  erény 
számba ves*ik. A történelmi nagy hagyományo-
kat nem hagyhatjuk veszni. Ez egyértelmű Iciino 
ii neinzoli önérzet, az erkölcsi érzék iránti elfú-
siiltKiiggal, melyről Kölcsey kesereg: 

Vándor, állj meg. . ! 
Más faj  állott, n kihunyt helyére. 
(íyönge fővel,  romlott, szívtelen ! 
A dicső nép, mely tiuuill izzadni. 
8 izzadás közt hősi bért urntni. 
Xcvhen él csak, tüblió nincs jelen. 

Ha Aseink erényeit nem ápoljuk, bizony 
édes véreim, csak afféle  pikfong  székelyek le-
szünk. A székely honszeretet már ott virrasztott 
a liazn bölcsőjénél és azóta nekünk nemzeti ügy-
ben soinmi sem volt közönyös. Ne engedjük te-
hát a székely-emlék ügyét vesztegeli!1. Szívón 
kitartással törjünk előre ebben a dologban is. Az 
egyetértő munka még a porszemokbdl is fényes 
templomot építhet. A legutolsó napszámból is jut-
hat egy-két fillér  a szent ügyre. Kiki annyit, a 
mennyit képes, Quantum potes, tantum aude! 
Gondoljuk meg, kedves székely alyámfiai,  hogy 
az sgyagfalvi  emlékben a hazafiságnak  ujabb for-
rását nyíljuk meg, melyből utódaink hálás érzel-
mek közt erőt, lelkesedést, merítenek. Őseink 
megbecsülése nagy mértékben emeli a mi érté-
künket is. A mig nagy és nemes elődök példá-
ján lelkesülő nép maradunk, addig nem is féltem 
a székely népet. 

KÜLÖNFÉLÉK 
— Személyi h i r . Hermann Ottó, a hír-

neves természettudós e hó 24-én városunkba 
érkezett s innen folytatta  tovább útját Oyimesbe, 
hogy ott a csángónép éleiét tanulmányozza. 

— A p a p i szent gyakor la tok , melye-
ket gróf  M a j I á t h Gusztáv Erdély róm. kath. 
püspöke Csík-Somlyón julius 17-én megkezdett, 
21-én véget értek. A lefolyt  szent gyakorla-
tokon Csíkból és más szomszéd vármegyékből 
10G lelkész és segédlelkész vett részt Minden 
reggel 6 és 7 óra között a szerzet nagy tem-
plomában a közönség kizárásával zárt ajtók 
mellett tartattak a szent gyakorlatok s csak 
7 órakor nyilt meg a templom ajtaja a hivek 
számára, midőn a főpásztor  csendes miséket 
mondott, melyeket helyből és a vidékről, kü-
lönösen a nők közül igen sokan látogattak. 
Pénteken, vagyis 21-én reggel miután az ösz-
szes papság meggyónt, 0 Méltósága mise köz-
ben valamennyit a szent áldozásban részesítette 
s annak utánna elbocsátotta. Másnap reggel 
szent misét mondván, néhány pap kíséretében 
a 11 órai vonattal Gyimesbe rándult ki a Mag-
dolna-napi búcsúra s a gyimeBi hívek meg-
látogatására. Hétfőn  délre érkezett vissza a 
főpásztor  Somlyóra, hová 200-on felüli  szám-
ban jelentek meg a tanárok, tanítók és kántor-
tanítók az az nap „ V e n i s a n c t e"-val meg-
kezdett szent gyakorlatokra. 

Uj alügyész. B a y 1 e rjkálmán kir. tör-
vényszéki albiró a esik-szeredai kir. ügyészség-
hez alűgfészszé  neveztetett ki. A kinevezéssel 
nemcsak hogy egyrendkívültehetséges s mun-
kás erőt nyert ügyészségünk, de egyszersmint 
ténynyé vált a régi óhaj, az alügyészi állás 
rendszeresítése a betöltése, melyre bizony már 
égetően szükség volt. 

— Színészet. E hó 90 án fejezte  be E. 
H e g y e s s y Mari asszony négy előadásra ter-
jedő vendég szereplését. 19-én lépett fel  a Czi-
gányban s 20-án aLovoodi árvában, mindkettőben 
óriási hatással. Megragadó közvetlenséggel n 
érzéssel adta ngy a czigány Bözsi őrült jelenéseit 
mint a loovodi árva szenvedéseit. Az ntolsó estén 
nyújtották fel  neki a csíkszeredai műpártoló 
közönség nagy babérkoszorúját, melynek arany-
bojtos széles selyem szallagján pompázott K. 
Hegyessy Marinak Csíkszereda 1899. jnlins 20. 
egy kis rózsák s szegfűből  össze alkotolt virág-
csokor kíséretében min'egy köszönetül azon kelle-
mes h müélvezetes estékért, melyet játéka által 
4 estén keresztül szerzeit. Innen az egész tár-
sulat Tusnádfüi  dőre ment. hol három előadást 
tartott, hogy azlán útját tovább folytassa  Élő-
patak felé. 

— 25 é v e s találkozó. Merza Lajos 
kir. tanácsos és az Emke főpénztáron»  mozgal-
mat indított arra, hogy az 1874-ik évben a ko-
lozsvári piárista főgimnáziumban  érettségi vizs-
gát telt ifjak,  a kik már jelenleg az élet delén 
állanak, 26 éves találkozóra jöjjenek össze. A 
jubileum folyó  év szeptember 8-án lesz Kolozs-
várit. A jubilánsok között van lapunk felelős 
szerkesztője is. Bizony érdekes lesz a tanuló 
társnkksl való negyed-százados találkozás. 

— Erzsébe t k i r á lyné emlékezete . 
Már körülbelül 90,000 frt  gyűlt össze Erzsébet 
királyné szobrára. A központi gyűjtő bizottság 
azonban még nincs megelégedve az eredmény-
nyel s a gyűjtést most már az egész országra 
rendes szervezettel kiterjeszti. Szerkesztősé-
günk is e kegyeletes czél érdekében készség-
gel fogad  el s továbbit adományokat. 

— Nagy idők t a n u j a . C s á s z á r 
József  1848-49-iki honvéd tiszt, (iyergyó-
Kzárhcgy jegyzője, törvényhatósági bizottsági 
tag e hó 20-án 70 éves korában elhunyt. A 
megboldogult hosszú életpályája alatt buzgó 
harezosa volt a közügyeknek s a törvényható-
sági életben igen hasznos szolgálatokat tett. 
Mint Gyergyó-Szárhegy jegyzője pedig mun-
kásságával, törhetlcn fáradozásaival  nemcsak 
a község lakosságának szeretetét, hanem elöl-
járóinak B az egész megyének tiszteletét és 
rokonszenvét vívta ki. Temetése 22-én ment 
végbe óriási részvét mellett. 

— U j a b b t an i tó i fizetés  k iegészí té-
sek. A vallás- és közoktatási miniszter a 400 
frtos  minimalis tanitói fizetések  kiegészítésére 
az állampénztárból 1900. január 1-től kezdő-
dóleg következő összegeket utalványozta: Cso-
both István k.-ujfalvi  tanítónak 105 frtot.  Ve-
ress Zsigmond balánbányai kántortanítónak 
400 frtot,  szentmártoni Márton Lászlónak 76 
frtot,  l'éter Balázsnak 94 frtot  és menasági 
Benedek Gábornak 400 frtot. 

— Tusnád i élet . Tusnádfürdön  már 
napról-napra növekszik a fürdővendégek  száma. 
Szórakozásról is van gondoskodva bőven. E 
hó 27-én nagy hangverseny lesz, melyet a lel-
kes hazafias  magyar közönség rendez azon 
koszorú költségeire, melyet a segesvári Petőfi 
szoborra fog  küldeni. A hangverseny programmja 
is nagyon érdekesnek ígérkezik, a hazafias 
czél pedig mindentől eltekintve, megkívánja a 
lehető legnagyobb érdeklődést. E hó 29-én fog 
a Bzokásos évi Anna-bál megtartatni, mely 
iránt szintén igen nngy érdeklődés mutatkozik 
nemcsak a fürdőközönség,  hanem a vidék ín-
telligencziája körében is. A muzsikát persze 
a fürdő  á'landó bandája, a nagyváradi D u 1 a 
Miklós hírneves kitűnően szervezett zenekara 
fogja  szolgáltatni. 

— Halalozások. Kézdi-SEentléleki szü-
letésű Kovács Jakab, a csiksomlyói tanképző 
III. éves növendéke, hosszas betegsége után 
folyó  hó 17-én reggel 7 órakor a halotti 
szentségek fölvétele  után meghalt. Hűlt teteme 
19-én számos gyászoló közönség és három-
széki pályatársai jelenlétében örök nyugalomra 
helyeztett. Az örök világosság fényeskedjék 
neki. — Csikszent györgyi idb. G á 1 József 
1848--49-es honvéd-huszár százados, gogán-
váralyai birtokos, KiB-küküllővármegye virilis 
bizottsági tagja f.  hó 23-ik napján életének 
75-ík, boldog házasságának 43-ik évében, 
hosszas szenvedés után meghalt. Nyugodja-
nak ;csendesen! 

— Két kötet jelent meg Péterfi  Tamás-
tól, kinek nevét e lap vonal alatti hasábjairól 
már jól ismeri a közönség. Az egyik „Szittya 
dalok." Jókora mennyiségű hangulatos kis ver-
secskék jóízű népieB magyaros zamattal meg-
írva s bár rithmikája itt-ott sántikál, az egész 
kötetből rögtön előtűnik az isteni adomány-
nyal, költői tehetséggel megáldott teremtő lélek 
jele, melyre különösen a zeneszerzők figyelmét 
hívjuk fel.  A másik a -Petőfi  regék" nagyon 
érdekes tartalommal, össze vannak gyűjtve 
benne a nép szájáról itt-ott ellesett mondák 
halhatatlan költőnkről s ügyesen előadva. 
Mindkét kötetet, mely S t u p j á r István maros-
vásárhelyi könyvkereskedő kiadása, élénken 
ajánljuk olvasóink figyelmébe.  Mutatványokat 
is fogunk  belőle e lapok tárczarovatában kö-
zölni. Mai számunk 4 kis hangulatos versét 
közli. 

— Szeszfőző  tanfolyam  Budapesten. 
A Magyar Mezőgazdasági Bzesztermelők Orszá-
gos Egyesülete által Budapesten f.  hó 23-ától 
bezárólag augusztus hó 5-ig rendezendő szesz-
főző  tanfolyamra  kellő számú résztvevő, je-
lentkezvén, azt o k v e t l e n ü l megtartják, 
jelentkezőket azért még mindig elfogadnak. 
A tanfolyamot  nem, mint tervbe volt véve a 
köztelken, hanem a József-műegyetem  Eszter-
házy utcza felőli  épületében az I. emelet C. 
5. számú teremben tartják meg. A tanfolyam 
részvételi dija 20 frt,  mely a Mezőgazd. Szesz-
termelók Orsz. Egyesülete pénztárához (Buda-
pest köztelek) küldendő be a jelentkezéssel 
egyidejűleg, melyre nézve készséggel ad fel-
világosítást az egyesület titkári hivatala. 

— Legújabb szenzáozió. Szinte hihe-
tetlen, mire képes manapság a kereskedők élei-. 
messége. hírneves Párisi Nagy Árnház (Buda-
pest, Kerepesink 3i.) oly páratián kedvezmény-
ben résteaili levőit, mely általános fellünést 
féelt.  E fenomenálison  berendezett árnbáz ugyani* 
arnyképészeti műtermet létesített, ehol bármely 
keczkép nlán egy művészies, kiállítású 60 cm. 
magasságú fényképet  készíttet s ezt vevőinek 
minden 10 frlnyi  bevásárlásnál ingyen adja, 
csakis a díszes papirkei étért (passe pariont) 
számit fel  | fit  60 kit. Valóban csodálatos, 
hogyan Irbelségesez. mert a kép oly szép ki-
vitelű, hogy 10 Irtot testvérek között is megér, 
az áruk pedig, legyenek azok : diszmü- és já-
tékárnk, porczellán, üveg és bőráruk, vasbnlo-
rok, férfi-  és nöidivatárnk, teljes konyhaberen-
dezések, nászajándékok stb. mind szolid jó mi-
nőségűek ék amellett olcsók. Az árak szabottak, 
miálial lulkövetélés is ki van zárva. Kívánatra 
képes nagy árjegyzéket ingyen és bérmentve 
küld a ezég. 

— Öngyilkosság. Ifj.  Csiki Antal ká-
szonjakabfaivi  lakos saját bocskorszijávai a 
Bakmájfeje"  nevű erdő helyen egy fára  ma még 
nem ludni mi okból, felakasztotta  magát s mire 
észrevették, már csak hulláját vághatták le. 

— Köszönet ny i lván í t á s . Csik-szent-
királyi Bnrs Albert Torda aranyosmegyei szindi 
birtokos, a laploczni IU7.károsultaknak 20 frtot 
adományozott. Az összeg az adakozó szándéka 
szei int legszegényebbnek kioszUlott, kik mind-
annyian általam a nemes adakozónak forró  kö-
szönetet mondanak. Csik-Taploczán 1899. jnl. 25. 
Zsigmond Gusztáv lelkész. 

— Dr . O t r o b á n N á n d o r á r t ó l kaptuk 
a következő felhívást,  melyet készséggel adunk 
e helyen közzé. Honvéd bajtársak 1849-ből! 
Kik 1849 julius 31-én a segesvári csatában 
részt vettetek, felkérlek,  hogy — ha tehetitek — 
jöjjetek a félszázados  ünnepre, melyet Petőfink 
emlékének tiszteletére f.  hó 31-én Segesvárt fog 
rendezni nemzetünk. Menjünk ki még egyszer 
azon csatatérre, a melyre az az előtt több nap-
pal a Sepsi-Szentgy írgynél visszavert osztrák 
támadás és az arra következett Claingnllas 
tábornok osztrák- orosz seregével Szemerjánál 
sikeresen vívott harezunk után, gyors menet-
ben Csík-Szeredán és Székely-Udvarhelyen át 
Jul. 30-án éjjel Székely-Keresztur mellé érkezve, 
innen másnap jul. 31-én hajnalbau nz Ojtozból 
megérkező Bem apánk vezetett, hol Lüders 
tábornok, az erdélyi orosz seregek főparancs-
noka több nap óta 16000 emberrel, 24 ágyúval, 
erdős magaslaton, kedvező állasban várt reánk, 
hol a 82. (gyergyói) és a 79. (hároinszéki) székely-
zászlóaljak s a szatmári zászlóalj egy töredéke, 
két üteg ágyú és pár régi meg uj huszár-szá-
zaddal, összesen mintegy 2000 emberrel reggel-
től naphaladtáig sokszorosan ismételt támadá-
sunkkal sem bírtuk az ellent kedvező állásából 
kimozdítani, mig a Kükűlló mellett felállított 
jobb szárnyunkat az ellenség több ezred lovas-
sága és lovas-ágyu ütege többszörös sikerte-
len támadás után megbontva, azt teljesen 
megsemmisítette, letapodta. Nézzük meg és 
járjuk be még egyszer azon csatatért, hol 
Petőfi,  Zeyk Domokos, Daczó Gergely, Endes 
Árpád és számtalan bajtársaink aránytalan 
harezban, szent ügyünk diadalának reményé-
vel elvérzettek, hol a csata után a fajgyű-
lölet még élő sebesültet is dobott a meszes 
gödörbe közös sírba: hol Bem apánk e döntő 
csata elvesztésével reményét is elveszítve ha-
lálát kereste, nem akarva távozni a csatatér-
ről. Találkozásunk e csata történetétiek tisz-
tázására is sokat tehet. Szorítsunk még egyszer 
kezet elesett bajtársaink sírja fölött.  Elégtétellel 
tekintsünk vissza ötven év előtti küzdelmeinkre 
mert a világ számbavehetó népeinél köztudattá 
vált, bogy csatánk nem volt párt csata, de a 
védelmezett népjog csatája volt. Legyen meg-
nyugtató elégtételünk az, hogy küzdelmeink 
megtermelték gyümölcseiket az ujabb nemze-
déknél is, mely a jog és törvény fegyverével 
nemes bátorsággal küzd és győz azon alkotmá-
nyos javakért, népünk azon szabadságáért, mely 
javakért és szabadságért fél  századdal ezelőtt 
Ifjúi  lelkesedéssel készek voltunk fegyverrel 
kezünkben, elszántsággal lelkünkben bármi vész-
szel szembe szállni. Tehát jőjjettek bajtársak, 
bármely csapatban is szolgáltatok, bármily ran-
got is viseltetek, mert egygyek egyenlők va-
gyunk a régi küzdelmek emléke által. Legyen 
ismertető jelünk: fehér  toll kalapunkon. A viszont-
látásra Brassó, 1899. jul. hó. Dr. Otrobán Nán-
dor, 1849-ben harezos a 82. zászlóaljban. 
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— Több r endbe l i lopáa terhe nyomta 
má» a lelkiismeretét Almásyy Jánosnak, ki sza-
bad Aráiban Szilágyi .János tusnáilfürdii  pék-
mester killijeit áiulgalta Lopott gazdájátAI, 
idegenektől, szóval a kit elöl ótól talált, mikor 
egyszer csak meganla ezt a bűnös világot s 
beleogrott az Oltba. Nem történt azonban aem 
mi baja. Kövessi esendörőrsvezető épen azon 
pereiben bnzla ki, a mikor már teljesen elve-
szítette eszméletét. Életre hozták, elbocsátották 
a Ismét lopott, mig végre most rajta vesztett. 
A csendőrök épen azon pillanatban tartóztatták 
le, mikor jegyet váltott, hogy más vidéket bol-
dogítson becses megjelenésével s letartóztatva 
a csik-szentmártoni kir. járásbírósághoz kisér-
ték, bol most a fogházban  van ideje elmélkedni, 
nem lenne-e most jobb az Olt hüs hullámaiban 
pihenni. 

— Petőfi  emléke . Országszerte megin-
dalt a hazafias  mozgalom, hogy hősi halállal 
halt nagy liriknsnnk emlékét most 60 év nini 
ián azzal a kegyelettel, olyan imponáló ünneppel 
Öljük meg, a milyet megérdemel szabadsághar-
cunk Tjrteusa, ki Homnlnsként félisten  mód-
ját a hirtelen eltűnt szemeink elöl, hogy annál 
csodásabb legyen az alakja, legendává nöjön ki 
a sorsa s bár halála bizonyos, mind végiglen 
•árjnk, folyton  emlegessük, egyre szeressük, 
látni, hallani óhajtsak. A mint dalait mindanyian 
énekeljük, költeményeit áhítattal tűzzel olvassák 
mindenek, nincs csak egy is közöttünk, ki nevét 
ne ismerné, — ép ngy senki sem akadhat, ki 
Petőfi  ünnepén ne venue részt és ne ragaszkod-
nék mindahhoz, mi most. sz ünneplő hangulat 
közben, Petőfire  emlékezteti, a mi Petőfi  dicső 
ségét hirdeti. Ünnepelni fog  jnlius 30-ikáu az 
egész nemz't és ünnep letz mindama helyeken, 
melyek Getöfivel  valami vonatkozásban vannak. 
Ilyen ünnep készül a fővárosban  Petőfinek  ama 
nagy művészi emléke előtt is, tneljen, mint 
srabadságharcz eszméjének legideálisabb meg-
testesítője. Petőfi  áll az els-ö helyen : körülötte 
a győzelemre rohani honvédsereg, melju-k dia-
dalmámora Petőfi  arczán verődik vissza, Petőfi 
emléke e kép: a nagyszebeui csata körkég „(Pe-
tőfi  Bem táborában)". A művészek ecsettel hir-
detik rajta Petőfi  dicsőségét a kép előtt pedig 
Petőfi  íré kortársai emelnek szót: Jókai Mór, 
Szász Károly, Gynlai Pál, Vadnay Károly stb., 
hogy elmondják emlékezéseiket Petőfiről.  A kör-
képtársaság ugyanis emlékezetessé akarná tenni 
p félszázados  fordulót,  a legtökéletesebb Edison-
féle  fonográfon  megszólaltatja Petőfinek  még 
élő minden író kortársát, kik őt személyesen 
ismerték s a kik e ezélbil irott Petőfi-emléke 
zéseiket bemondiák a fonografba.  Kettős czélt 
éit el ezzel. Élőemlékeket gyűjtött Petőfiről  s 
megörökítette azok hangját is, kik magnk is 
nagy időknek nagy tanúi, irodalmunk legjele-
sebbjei. Ez élőszó-gyűjtemény aztán a Petőfi-ház 
ereklyéi közé kerül, hogy késő unokáink is hall 
hassák e nagyjaink sxavát, a mint Petőfit  ma-
gasztalják. E gyűjtemény már most. is a közön 
ség rendelkezésére áll s a körkép látógatói min-
den nap díjtalanul hallhatják az eml!tettek sza 
vát. S hogy a külső keret is megfeleljen  a nagy 
idökie való viaszaemlékezéseknek, gr. Kreitb 
Béla nagy értékű 48-as ereklyemnzenmának szí-
nét-javát a körkép-épületében helyezte el s eze 
ket a kötkép látogatói szintén dijtalannl tekint-
hetik meg. Hogy pedig mindenki, a köznép is 
áldozhasson e helyütt Petőfi  s a nagy idők em-
lékének, a körképtársaság 60 krra, szállította 
le a belépődijat s ennek is egy részét a Petőfi-
ház javára ajánlotta föl.  Végezetül Petőfi  és 
Bem képmását feltüntető  emlékérmeket veretett 
a körképtársasig, melyek arának egj része szin-
tén a Petőfi  ház javára esik. hogy a közönség 
indirekt adományozásával is minél előbb fölépít-
hesse az áldozatkész magyar nép azt a Házat, 
melybe azért fogunk  zarándokolni, hogy ott 
Petőfi  ereklyéinek láttán lelkesedést, haza- és 
szabadságszeretetet tanuljunk Petőfitől 

— Eladó liqueur gyár. Kolozs-
várit 1832. óta fennálló,  jó hírnevű 
liqueur-, rum-, éa puncs gyár cséggel 
éa gyártási rendszerrel együtt szabad kéz-
ből eladó. (Czirn e lap kiadóhivatalában 
megtudható.) 

daczára azon borsós árnak, melyet az eláráaitók 
kértek, rövid fél  Ara alatt a nagy halomnak se 
híre. se hamva nem volt. Az egyik elárusítóval 
szó beszédbe elegyedvén, kérdésemre előadta, 
hogy mily nagy költséget okoz nekik az a kö-
rűiméit;, hogy a korai asztali burgonya legna-
gyobb részéi küllőidről kénytelenek beszerezni. 
Métermázsáját 4—6 frttal  fizetik  az olaszoknak, 
s igy természetes, hogy 6—7 frton  alul nem 
adhatják el a helybelieknek. 

Az elárusító felvilágosítása  öukéntelenttl is 
azon gondolatot keltette fel  bennem, hogy e 
mindenesetre elszomorító jelenségről gazdatár-
saimat értesítem, felhiván  figyelmüket,  a kotai 
asztali burgonya termelés felkarolására,  melyet 
részemről az alább felsorolandó  mód mellett már 
évek óla sikerrel folytatok. 

Február bA utolsó napjaiban kivâlogall a-
tom pinczémben a gazdaságomban nagyban 
termelt korai rózsaburgonya legjavát, a teljesen 
gészséges középnagyságú gntnókal, s azokat 

közönséges deszkából összetákolt ládákba 
rakosgatva, a ládákat megtárhelyiségen egyik 

ilágos és nem hideg kamrájába egymás mellé 
elhelyezem s ott hagyom mindaddig, mig rgy 
körülbelül 3—4 rzentiméter hosszúságú, kékes 
szinü hajtást nem hoznak. 

Ekkor a még őszszel kainittal és thomas-
salakliszltel megtrágyázott földet  felszántatom, 

60 em. sor és 60 cm. növény távolra a ládák-
ból kivettbu'gonyAt kapa után elültettetem ugy, 
hogy az szemes végével fölfelé  s köldökös vé-
gével lefelé  álljon a tetejébe óvatosan főidet  hu-
zatok, nehogy a már kifejlődött  hajtásai letöri -
dezzenek. Kikelés után ép oly munkálatban ré-
szesítem, mint a többi burgonyát, tehát meg-
fogasoltalom,  egy esetleg két kapálást adok B 
feltöltftgrttetem.  Juniu* hó első napjaiban már 
oly szép gumókat szedetek, hogy akármelyik 
késői l'Urgonja cern ad külömbet. 

Minőség tekintetében pedig határozottan 
vetekedik az olasz burgonyával, kitűnő i/.ü és 
jól fő.  Utóbbi körűimén) t különösen a műtrágya 
alkalmazásának tulajdonítom azon összehasonlító 
kísérlet alapján, melyet az elmúlt év tavaszán 
tettem. 

volna képes a tisztelt székelyföldi  ur innen 
még dákó-romániát kicsikarni. Legyen tehát 
nyugodt a jó székelyföldi  honpolgár, hogy 
azon közös hazánknak, a mely népeinek egy-
házait, kulturáját nemcsak tiszteletben, de 
védelemben is részesiti. s csak az állampol-
gári kötelességek teljesítését követeli, a mit 
egy iillnm sem engedhet el; mi is liU polgá-
rai vagyunk, miként voltunk is és fogunk  is 
lenni. Ezt azért mondom, mivel azon társa-
dalmi kör, melyben voltam és jelenlag léte-
zem, a hazafiasságnak  ellenkezőjét részemről 
ínég csuk nem is észlelhette, s lin talán egy 
kissé tévedtem az a körülménynek tudható 
be, a tudva azt, hogy a legigazabb ember is 
egy nap hétszer eshetik el; de azért még is 
igaznak marad, azért felettem  sem fogják  s 
nem is szabad a pálczút még eltörni, a mely 
a jövöben nem hogy megtörni, még hajlani 
senţ fog.  Épen ezért méltán és jogosan köve-
telem : mentsen fel  engem igen tisztelt szé-
kelyföldi  ur a további szükségtelen gyanuskodás 
alól. úgyszintén tisztelettel kérem Csikvár-
megye és Kászon mélyen tisztelt inteligencziá-
ját és székely atyafiát,  tartsák meg jövöben 
is velünk szemben azon keresztény emberba-
ráti szerelet és jó indulatot, a inelylyel ré-
szükről eddig találkoztunk, s n melyet mi is 
igyekeztlink és igyekszem fogunk  hálával vi-
szonozni tudni. S midőn most fülvettem  igény-
telen tollamot. hogy mindezeket a lehető leg-
rövidebben megjegyzzem, teszem azért mivel 
tudatában vagyok nemcsak hazafiúi  mivoltom-
nak, hanem az ebből eredő eltiiigeilhetlen kö-
telességeknek is, melyeket kezdetleges sorsunk 
javításán fáradozó  közös hazánk tőlünk is jog-
gal megkíván, Kzt szeretnünk, mint hazafiak-
nak és honpolgároknak elengedlietleu köteles-
ségünk. hiszen itt születtünk, s hantjával ez 
fog  eltakarni. Legyen tehát meggyőződve igen 
tisztelt székelyföldi  ur, hogy a kölcsönös meg-
értésnek és megbecsülésnek, a testvéri szere-
tetnek ápolásával és élcsztésévcl az is lángolni 
fog  minden hazafiúi  keheiben. 

Kászon, 18911. julius 22. 
fíoér  Arthur, 

kászoni giir. kutli. lelkész. 

S z e r l s e e z t á l -CLzea.etelE. 
D. J. Pária. Levelét szívesen vettük. Máskor 

A kért lujtot még nem volt időnk előkeresni. 

(• Az rovutbun közlőitekért 11/. nláiró felelős 
Szerk. 

KMGAZDASÍCI én  IPAR 
Néhány sió a burgonyatermelésről. 

E bA atolsó napjaiban a bndapesti vásár-
csarnok impozáns épületében sétálva, szinte 
meglepetéssel láttam ama nagy horgonya halma-
zokat, Helyek kürti a székesfőváros  inyenczeit 
kielégíteni óhajtó vendéglősök alkalmazottjainak 
csoportja srtteakedett. Gazda ember lévén, s ér-
deklődtem a bargoaya kelendősége iránt s így 
•dg nagyobb •oglniirtfl—~l  konstatáltam, hogy 

N Y I L T T É B.») 
Nyilatkozat . 

A tekintetes Szerkesztőség szíves jóindu-
latát illő tisztelettel kérem ki aziránt, hogy 
szíveskedjék becses lapjában bár szlik helyet 
is engedni azon nyilatkozatom megtételére, 
melyet ugyanezen lap 25. és 27. számban 
„Dákó-románia a Székelyföldön"  ezim alatt 
megjelentekre vonatkozólag ugyszólva hon-
polgári kötelezettségemből kifolyólag  elkerül-
hetlen kötelességemnek tartom megtenni. Ha 
farizeus  módon mentegetném magamat, ugy 
nemtelen, minden kritikán alóli védekezéshez 
folyamodnám,  mit azonban már hivatalos állá-
somtól megkövetelt karakterem sem enged-
hetne meg, épen azért tudva azt is „<jui 
accusat-incusat", nyiltan beismerem túlbuzgó-
ságom helytelenségét, s bizonyára igen tisz-
telt székelyföldi  ur is megfog  nekem bocsá-
tani, annyival is inkább, mivel czikkem ily 
alakja csakis nem ismerésen alapult, mivel 
a „Magyar.Polgár"-nak illető száma csak inost 
jutván kezembe, annak tartalmával sem ren-
delkezhetem s igy nem direkt, hanem mellé-
kes források  szolgáltak annak alapjául. Mind-
azonáltal legyen szabad megjegyeznem, hogy 
czikkemben azakadárokról a szó teljes értel-
mében még csak gondolat sincs, annál kevésbé 
annak kifejezése,  s csak az én egygyügyüsé-
gemről tanuskodhatnám, ha hiisorsosaimot, 
kikkel, egy alkotó Atyának lévén gyermekei, 
tehát testvéri szeretettel egymáshoz ragasz-
kodva ugyanazon szent és Üdvös eszközökkel 
élve, együtt kell baladnunk az üdvösség utján 
— azoknak vélném. — Ezen kifejezés  csakis 
a fordítás  nem hűségének tudható be. 

Azon körlllmény, hogy tiltakoztam volna 
helyzetem anyagi javítása ellen azon csekély 
okból, bog}' a magas kormány által kegyesen 
nyújtott fizetés-segély  ellenében magyar nyel 
ven irt nyugtát adjunk, nem áll, és ezt igen 
tisztelt székelyföldi  ur Boraimból nem is me-
rítebette, mivel ilyesmi azokban nem is fog-
laltatik. De tegyük fel,  hogy ez igy volna, 
mindazonáltal a legjobb jóakarat mellett sem 

KIADÓ I.APTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB VÁRTON. 

HIVATALOS RÉSZ 
-t09UH számhoz 
- Í V 3. !)». 

Rövid utmutatás a csalogató vetések 
alkalmasására a a hesse.ii légy ellen 

való védekezésre. 
A hesseni léiry (lecidoinyia destructor) egy 

szúnyog Torma kis legyecske, mely ugy Kurópá-
ban, mint Amerikában a búzatermésben már több-
ször egész vidékre, sőt országokra terjedő pusz-
tításokat okozott. A jelentéktelen kinézésű rovar 
oly módon válik kártékonynyá, hogy a kukaczai 

fiatal  buzaszárnkat megrongálják ós tönkre te-
szik, csekélyebb mértékben éló9köduek a rozs és 
árpa vetésekben is. 

A rovar nősténye ugyanis parányi petéit 
öbs elején, szeptember havában a vetések leve-
leire tojja: a peték kikelvén, a kis kukaezok a 
szár éa a levélhiively tövébén megtelepedve a 
gyönge szár nedvét kiszívják. A« ily nagyobb 
mértékben megtámadott zsenge' növénykék ennek 
folytáu  elsárgulnak, elfonnyadnak  és kivesznek. 

A hessení légynek dszszel (augusztus ele-
jétől, október hó közepéig) hogy lia az időjárás 
meleg és kelló képen esós is, két esetleg több 
ivadéka is lehet (hiszen egyik-másik ivadéka 
14—16 nap alalt is érheti el teljes fejlódöttségét) 
Ésebben a gyors és tömeges szaporodásában rej-
lik a veszedelem. Nem csoda ezután, hogy a szé-
pen kikelt vetés 2—3 hétre lefolyása  után töké-
letesen kipusztul. 

A hessení légy kukaczai (teljesen kinőtt 
korukban 8 mm. hosszúak) a szárakban a levél-
liiively védelme alatt lelelnek át és ott hosszú-
kás idomii barnás bábokká változnak, melyekből 
a 3 mm- hosszú fekete  legyecske április havában 
búvik eló- Alig hagyta el a kis légy bábiakaró-
ját, caak hamar párosodik s a nőstény aitáu ha-
ladéktalanul megkezdi a peterakást. K ozélra a 
már szárba indult ősri vetéseknél ai alsó leve-
leket a tavasziaknál pedig a gyökér leveleket 
válásiţja ki és barnás petéit azoknak felső  lap-

jára helyezi. A parányi petákból, melyek szabad 
szemmel alig láthatók, a flatai  kukaozok már̂ ne-
hány nap múlva kikelnek éa azonnal as illető 
levél tövéhes vándorolnak : oda érve megállapod-
nak s a levélhüvely védelme alatt töltik áloia-
állapotuk egész idejét. 

Hogyha meleg éa esős a tavaai és akad 
kevébé fejlelt  buza, akkor a hesseni légy tavaaz-
azal is 2—3 nemzedéket ad; ezek azonban nem 
egyszerre rajzanak, hanem osoportonkint ugy. a 
hogy az idő kedvez nekik. Egy része a hesseni 
légy bábjából elhever egész nyáron át és nem 
kél ki; más része, a melyet esetleg harmat, eaó 
ért és az idő is meleg, kikeli és szaporodik. Ez 
adja tehátmagyaráaatát annak, hogy a «öld tarló 
vagy pl, jégesó után az árva rozs is nyár dere-
kán — (julius végén, augusztus elején) — is 
igen fertőzött  lehet-e rovartól. A tavasszal meg-
támadott őszi vetéseknél tehát a hesseni légy 
alulról fölfelé  az első, vagy második bütyök fö-
lött található; a tavasziaknál elleuben épen ugy, 
mint őszkor, az őszi vetéseknél lapasztalhatjuk, 
közvetlenül a gyökér fölött  van megtelepedve. 
Mig azouban ősszel a megtámadott gyönge szá-
rak, mint említve volt, mind kivesznek, addig az 
tavaszai nem esik mog, mert a kukaezoknak ren-
desen nem sikerül már a megerősödött növényt 
egészeu elölni. A növényszár lovább nó tehát, 
de a tápnodvét szlvó-kukaczok letelepedése he-
lyén aunnyira meggyengül, hogy későbben nem 
bírja el a szalmaszál súlyát, hanem előbb-utóbb 
eltörik. Az ilyeu gabonaföld  aztán olyan, mintha 
valaki készakarva össze-vissza gázolta volna, a 
gyöngén fejlődhetett  kalászok is jóformán  mind 
iiressek. K szerint a hesseni légy kárt tehet őss-
szel és tavasszal is: hogy a kellő közül melyik 
nagyobb, az attól függ,  hogy a hesseni légynek 
mikor kedvezett az időjárás jobban. Annyi bizo-
nyos, hogy a kár egyaráut nagy lehet akár ösz-
szel, akár tavasszal. 

Habár a hes-toui légy ujabban Magyarorszá-
gon nem okozott károkat, mégis egy részt, hogy 
a veszedelem újból való elhatalmasodásának más 
részt, hogy a netalán mégis itt-ott lappangó kis-
fertőzésnek  elejét vegyük, feltétlenül  szükséges, 
hogy minden gabonatermő vidéken az esen kár-
tevő ellen legolcsóbb, de egyúttal legjobb ered-
ményt adó eljárárást óvról évre állandóan alkal-
mazzuk. Ez az előzetes eljárás a csalogató  ve-
seknek  alkalmazása, alkalmazásuk ideje pedig 
azáta rastól az őszi vetés ideje közé esd időszak. 

A csalogató vetések abból állanak, hogy 
minden táblában, a mely gabona neművel bevoll 
vetve, vagy a mely mellett az ilyennel bevetett 
tábla volt, már augusstus utolsó, vagy szeptember 
első napjaiban több helyen néhány bnrázdányi 
őszi gabona, vagy árpa vetendő, mely caélra a 
legsilányabb minőségű, de minden gyammagtól és 
kivált a golyó üszögtől (Tylenehus Auguillutától) 
tiszta vetőmag is használható. Ezek a oaalogaló 
vetések arra valók, hogy a hesseni legyek ezekbe 
rakják petéikot. Minthogy pedig ősszel (agusitna-
lól—október közepéig) a hesseni légynek — mint 
láttuk — két esetleg több ivadéka is lehet, azért 
tanácsos a csalogató vetést is 2—3 ízben meg-
ismételni. Az ilyen csalogató vetés asulán, lia 
a hesaeui légy fehér  kukaczát (álezáját), vagy 
barna bábját benne találjuk azounal, de okvetle-
nül a rendes vetés előtt, vagy legkésőbb a tél 
beálta előtt jól alászántandó, ügyelvén arra, hogy 
az összes csalogató vetés s annak minden szála 
tökéletesen föld  alá kerüljön éa igy beldie a légy 
raj scin az ősz folyamán,  aem a jövő tavasz 
elején ki ne szálhasson, hanem föld  alalt elpuss.-
tuljon. Igen ajánlatos az ilyen alászántott csa-
logató vetése!; lehengerezése is. 

A csalogató vetéssel egy azonoa jelentő-
séggel bir az aratás után kizöldült szántóföld 
(u. u. zöld tarló, árva busa, árva rozs) a 
mennyiben a nyár végén vagy óss elején rajsó 
hessení légy ellepi ezt a zöld tarlót is éa ugy 
él benne, mint csalogató vetésben. Ea oknál 
fogva  tehát aa ilyen vetés (zöld tarló) • rendes 
őszi vetés elölt, vagy még korábban caak ugy 
szántandó alá, mint a fennebb  ismertetett csalo-
gató vetés. Minthogy .a légy második nyári nem-
zedéke aseptemberbe szokta lerakni, tanácsos aa 
őszi vetést minél későbbre (október I2-ik után) 
halasztani, hogy mire a vetéa kikel, a legyeknek 
már semmi nyomuk Be legyen. A nagyobb mér-
tékben megrongált ia tönkre tett vetéseket leg-
czélszerübb kora tavaazszal minél eldbb jó mélyen 
beszántaoi; ezsel nem csak azt érhetjük el, hogy 
a légy bábjai megsemmisülnek, hanem hogy as 
illető földterületet,  a melyből külöaben is silány 
termés lett volna várható, még más képpen ia 
kilehet haaanálni: nevezetesen kapás növények 
termelésire fordítani. 
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A nyári nemiedéi kipuHitlIásárs ajánlható 
a tarló leégetése, a mennyiben pedig a bábok a 
gabona ssárak alaó bütykén vannak elhelyeikedve 
előnyösebb hosxsu tarlót hagyni, hogy ekként le-
hetőleg valamennyi báb elégetheti legyen. 

Sokkal czélazeriibb ennél a tarlót nratáa 
után azonnal minél mélyebben bessántaui, a mely 
eljárással a legyek további fejlődését  megakaszt-
ván. as őszi vetések a légy támadásaitól lehető-
les megóvatnak. Mindezeknek a védekezéseknek 
azonbaa esak akkor lesz kellő eredménye, ha 
azokat nem csak egyes gazdák, hanem a megtá-
madott vidéknek lehetőleg valamennyi birtokossá 
alkalmassa. 

Budapesten, 1891» évi julius havában. 
Magyar  kir.  állami rovartani  állomás. 

YERESS SÁNDOR dr„ 

Arija határidőm kilüzetik és ahhoz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  met 
lett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alnl is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1899. julius bó I-én. 

Keresztes Gyula, 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 713/899 
eln. 

orvosi rendelője és fogorvosi  nillternie 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

kende* orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 — 3 ig. Fogorvosi és fogniil  vészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Bükszádon az országút 
mentén levő nagy ven-
déglő italmérési joggal 
azonnal kiadó. Felvilá-
gosítást ad az uradalom 
igazgatója, A l b e r t i ni 
Géza Bükszádon. i - > 

Sz. 2209—99. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. trvszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ladó Já-
nos s társ, felpereseknek  Búzás MAlonné szül. 
Miklós Verónika és társai alperesek ellen kö-
zösség megszüntetése, s járulékai iiánli ügyé-
ben a csik-szeredai kir. törvényszék területén 
lévő Csik-Szépviz község határán fekvő  a szép-
vizi 671 szljkvben foglalt  A f  rendszám 676. 
Iirsz. Iidlsöségre, s az ezen található tartozé-
kokra 795 írtban ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlan az 1899. évi szeptember hó ll-én 
•apján délelőtti 9 órakor Csik-Szépviz község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10" Vát készpénzben, vagy az 1881. 
LX. t-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságágyministeri rendelet 8. §-á-
ban kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A csik-szeredai kir. törvényszék, mint 
telekkönyvi hatóság. 

Kelt Csik-Szereda, 1899. évi május hó 
1-ső napján. 

Gecző Béla, 
kir. tvszki liiró. 

Árlejtési htrdetmény. 
Igazságügy-miniszter tir ő Nagymél-

tóságának folyó  évi tnrijni 8 án 22206/899. 
I. M. III/B. szám alatt kelt magas ren-
delete nlnpján, az cskUdtbirósági helyisé, 
gek felszerelésére  szükséges szerel vényi 
tárgynk szállításának biztosítása végett nz 
1899. évi augusztus hó 30-án dél-
előtt 10 órakor a királyi törvényszék 
elnökségének irodájában verseny tárgya-
lás tartatik. 

Versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy 
a szükséges szerelvényt tárgyak szállítá-
sának elvállalására vonatkozó 50 kros bé-
lyeggel ellátott írásbeli zárt ajánlataikat 
az engedélyezett összeg 5"/» nnk megfelelő 
bánatpénz csatolása mellett a kitűzőit 
nap délelőtti 10 óráig a kir. törvényszék 
elnökségéhez adják be; a később érke-
zettek figyelembe  nem vétetnek. 

Vállalkozók ajánlataikban az enge-
délyezett összegből számítandó árengedést 
százalékban ugy számjegyekkel mint be-
llikkel kiírni tartoznak. 

A szállítandó szerelvények jegyzéke 
illetve a részletes feltételek  a kir. törvény-
szék elnökségénél a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők. 

A királyi törvényszék elnöke. 
Csik-Szereda, 1899. évi julius 19-én. 

Gyárfás  László, 
kir. törvényszéki elnük. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz 3666—899. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye gyergyói járáshoz tartozó 

4600 lelket a ámláló Gyergyó-Remete 
nagyközségben a jegyzői állás üresedésbe 
jővén, annak betöltésére nézve ezennel 
pályázatot nyitok s felhívom  mindazokat, 
kik ezen állási elnyerni óhajtják s erre 
éz 1883. évi I-ső, illetve az 1886. évi 
XXII. t.-cz. illető szakaszaiban előirt ké-
pesítéssel birnak, hogy kellően felszerelt 
pályázati folyamod  ványaikat folyó  1890 
évi augusztus hó 20-áig bezáró-
l a g hozzám adják be. 

A jegyző jazadalmazása évi 5G0 frt 
készpénz fizetés,  40 frt  évi lakbér illet-
mény, vagy természetben kiszolgáltatandó 
íródni áltnlány : hivatalos utazásoknál n 
járás területén 2 frt,  a járáson ki vili 3 
frt  napi és rtivarilletniény, ezeken kivlll 
magán munkálatokért n szabály rendele-
tileg megállnpitolt dijak. 

Gy.-Szent-Miklóson, 1899. évi julius 
hó 18-án. 

Nagy Tamás, 
fus/.olgabiró. 

Sz. 3333—899. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csíkmegyében a gyergyói járáshoz 

tarlozó G'ó-Remete, Várhegy és Salamás 
községekből nlnkult 8200 lelket számláló 
egészségügyi körben a körorvosi állás 
Gyó-Remele község azékhelylyel üresedés-
ben lévén, annak betöltésére ezennel pá-
lyázatot nyitok. 

Az orvos évi fizetése  800 frt  termé-
szetben kiszolgáltatandó lakással, továbbá 

a látogatási dijak váltsága évi 368 frttal 
s végül a fuvarváltság  Várhegy ás Sala-
más községek részéről évi 62 forinttal. 

Felliivom mindazon orvostudorokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják n 2 évi 
gyakorlatot kimutatni képesek, hogy az 
oklevéllel, honossági és eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat folyó  évi augusztus hó 
25-eig bezárólag hozzám adják be. 

Gyergyó Szentmiklós, 1899 évi jnlius 
hó ll-én. 

2—:t 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

Sz. 3485 -899 . ki. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy, Remete, 

Várhegy és Salamás, összesen 18,100 lel-
ket számláló községből és hozzájárulásá-
val alakult körben a körállatorvosi állás, 
Ditró nagy község széklielylyel üresedésbe 
lévén, annak betöltésére ezennel pályá-
zatot nyitok a felhívom  mindazon végzett 
állatorvosokat, kik ezen 850 frt  évi ja-
vadalmazással és Ditró által fizetendő  évi 
85 frt  lakbér illetménynyel dijazolt ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az oklevél-
lel, születési és honossági bizonyitvány-
nyal, valamint az eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat folyó  évi augusztus hó 
10-ig bezárólag hozzám adják be. 

A meghatározott javadalmazásért kö-
teles az állatorvos Szárhegyre hetenkint 
2-szer, Remetére hetenkint 1-szer, Vár-
hegy éB Salamás községekbe havonkint 
l-szer saját költségén kiszállani és a be-
teg állatokat díjmentesen kezelni, rendkí-
vüli kiszállásoknál érdekelt felek  állal a 
fuvar  kiszolgáltatásán kivül 2 frt  napdij 
fizettetik. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1899. julius 
hó 6-án. 

Nagy Tamás, 
:t - 3 főszolgabíró. 

9z^ 567—1899. 
végrh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a érteiméten ezennel közhírré 
teszi, hogy a csik-szeredai kir. jbiróság 1898. 
évi V. 31. számú végzése következtében dr. 
Hajós Zsigmond ügyvéd által képviselt Spitzer 
Uerson és társa budapesti czég javára Ifj.  Boll-
resz István csikkarczfalvi  lakos ellen 295 Irt 87 
kr s jár. erejéig 1890. évi lebruár hó 1 án fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás ntján lefog-
lalt és 460 frtra  becsült ló, bivaly és sarjnbél 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szeredai kir. járás-
bíróság 1899. évi V. 286. számú végzése foly-
tán 292 fi  t 74 kr tőkekövetelés, ennek 1899. évi 
február  hó 7-ik napjától járó 57» kamatai, és 
eddig összesen 15 frt  75 krban bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Ifj.  Boltresz Ist. 
ván csik-karczfalvi  lakásán leendő eszközlésére 
1899. évi julius hó 29-ik napjának délelőtti 8 

Szegedi Mezőgazdasági Kiállítási Sorsjegyek. 
k o r o n a vémj; w 

értékben 
és több, kisebb nagyobb nyeremény, összesen 

1006 nyeremény 100.000 korona értékben. 
Egy sorsjegy ára 2 0 krajczâr. 

Az összes nyereményeket kívánatra 20°. levonással azonnal készpénzben beváltja Budapesten: a „Her-
mes" Magyar Általános Váltóüzlet Részvénytársaság, V., Dorottya-utcza 8., vagy Szegeden: a 
Szegedi Kereskedelmi és Iparbank. — Ezen pénzintézetek a nyeró kívánságára készek az 

50.000 lcorozi.SL értéJsz-ŰL £o3a.37-exeaaa.é3a_3rt 
egy hasonértékü szegedi mintaszerűen berendezett ta-

nyai gazdasággal is becserélni. 
Huzás  Szef/eden.  a kiállítás  utolsó  napján, 1S9ÍK  szept. 10-én  este 6 órakor. 

Snrsj'gyek kaphatók bank- és váltóüzletekben, az összes dohánytőzsdékben és egyéb elárusító helyeken. 

Viszonlelánisitók forduljanak  a kiállítást rendező 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéhez, 
2 4 Budapest, IX., OUŐl-ut 25., Köztelek. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonoa és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




