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Felhívás  előfizetésre. 
A „Csiki  Lapok"  már 12 és fél-

éve munkálkodik  városunknak  és vár-
megyénknek  előhaladásán,  12 és féléve 
teljesít  önzetlen és hazafias  szolgála-
tot a közügyek  előbbre  vitelére. 

A „Csiki  Lapok",  a mióta politikai 
lappá lett,  folyton  és kitartóan  n szu-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  c mel-
lett  azonban sikra  szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes kéréssel  járulunk  a mélyen tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkat  támo-
gatni szíveskedjenek. 

mőflseténi  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Jífféüz  érre S kort/na  (4  frt). 
Félévre  . 4 karima  ('i  frt). 
Xeyyedérre  9 korona  (lfrt). 
Külföldre  . IS  korona (ti  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátralékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAl'OK" 
szrrk'psztűséqt  r* k'iii'lóbii'ii/iiht. 

A Székely közgyűlés. 
Egész halmaz fUzet  fekszik  előttem, 

melyek közül mindenik az úgynevezett 
„Székely kérdés"-sel foglalkozik.  Ezek-
ben a füzetekben  rámutatnak azon ba-
jokra és nyomoruságokra, a melyek a 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az izlés élettana. 

Hála neked Brillat Savarin, ki megírtad 
azt a pompás könyvet, melynek ugyanez a cziroe, 
mint az én mostani czikkelyemnnk. Mert a le 
liölcs, finom  és elmés felvilágosításaid  utáu most 
már szégyenkezem, liogy eddig a gourmandise-
ben (az inyenczkedésben) nem láttam egyebet, 
mint brnláli*, alantos, önző szenvedélyt. Te taní-
tottál meg, íogy az asztal örömeinek élvezése 
c*ak jogosult, mint a zenében, az illatban vagy 
a színekben vali gnurmandise. És mikép meg-
világosodván értelmem, badd beszéljek magam 
is az inyenczkedés felől. 

Tudom azt, bogy a nyalánkság falánkság-
gá nfibet,  s bogy ez a torkosságba csap át 
A szenvedélyből lobzödás lebet, mint a rómaiak-
nál tőrtént. Az a császár, ki rabszolgáinak les 
tével bizlaltatá a balait, bizonyára messze túl-
hajtott az asatali örömek batárán. De viszont 
ama römai goormet, ki izéről rögtön töliameré 
a Tiber torkolata körfll  halászott pontyot attól, 
melyet a városi két hid közt fogtak,  a ki meg-
érzé melyik liba bizott ócska sajtolt fügén  s 
melyik a frissen,  az ily finomra  nevelt ízlésben 
nincs sémi visszataszító. A ilyen müveit íny van 
olyan nemes orgánum, mint ama karmester füle, 
ki százötven zenész hangversenyében meginti 
a nagy-bőgőst, mért a hüvely- s nem a mutató-
ujjával szorítja le a d  hnrt ? Mily nemes ideg-
zet az, mely ize ntán meg tndja különböztetni 
a perigordi szarvasgombát attól, mely a Haule-
Provenceban. a Bourgogn ban vagy a Danphi-
neban terem! 

Vannak emberek, a kik azért esznek, bogy 
ál jenek, de vannak olyanok, kik élnek, hogy 

Székelységet általában sújtják, egyszers-
mind a bajok és nyomorúságok elhárí-
tására többé-kevésbbé czélszerü, üdvös 
és keresztül vihető javaslatokat is tar-
talmaznak. 

Ezeknek a füzeteknek  is van némi 
hasznuk, a mennyiben a magyar társa-
dalom figyelmét  a székelység nyoinoru-
ságaira felhívják,  de az úgynevezett 
„Székely kérdés" megoldására e füze-
tek összességének nem leend akkora 
hatása, mint a mennyit várunk és re-
ménylünk azon összejöveteltől, melyet 
a Székely Társaságok megalakítása 
ügyében folyó  hó :i-án Marosvásárhelyen 
tartottak. 

Ezt a közgyűlést illetőleg összejö-
vetelt tartjuk mi első lépésnek a tettek 
mezejére s épen azért tisztelettel adó-
zunk a székely fővárosban,  Marosvásár-
helyen alakult első székely társaságnak, 
melynek kezdeményezésére gylllt egybe 
a teendők megbeszélése és az akczió 
erélyesebb tovább folytatása  végett, 
lapunk más helyén személyeukint is 
megnevezett illusztris társaság. 

Tisztelettel hajlunk meg ama lelkes 
férfiak  előtt, kik az emiitett összejöve-
telen részt vettek és meghozták a la-
punk más helyén bő kivonatban isiner-
tett üdvös határozatokat, melyeknek ki-
vitelétől igen sokat várunk és remény-
iünk. 

Es méltán, mert hiszen az ott össze-
gyűlt férfiaknak  s közöttük (iyörlt'y 
Gyula országgyűlési képviselőnek sze-
mélyisége, kipróbált hazafisága  és a szé-
kelység iránti nagy szeretete teljes ga-
rancziát nyújtanak az iránt, hogy a ho-
zott határozatok nem maradnak papíron 
írott malaszt, hanem az ige, az eszme: 
a székelység felsegitése,  a vérző és 
égető sebek meggyógyítása már a közel 
jövőben testet ölt és megvalósul. 

Es bizonyára megvalósul akkor, ha 
ebez maga az egész székelység is üntu-

egyenek. Mindkét 9|ieczies érdemetlen arra, 
hogy foglalkozzunk  velők. lm, az elmés Brillat 
Savarin, a munkáját megelőző aforizmákban  a 
definiczióval  hint kellemes derül a kérdésre: 
„A teremtő, rászorítván az embert, liogy evés 
Altal gondoskodjék életéről, az étvágy állal liivja 
föl  erre s gyönyör által jutalmazza meg". 

Az éh és a szerelem ez tartja fönn  a vi-
lágot, mondja Schiller. 

Az, a ki csak azérl eszik, hogy éljen, ki 
válogatás éa ítélet nélkül hányja magába az 
ételt, a ki képes arra, liogy mig eszik, közben 
még olvasson is, vagy „gondolatokba mélyedve" 
addig egyék, mig lélegzete elszorul, hasonlít ah-
hoz, a ki a hegyben nem lát egyebei nagy du-
dorodásnál a virágban fűnél,  a folyóban  víznél, 
föltéve,  ba egyáltalán észreveszi a vidéket. Az 
ilyen „gondolkozó" férfinak  mi az étel, mikor 
azon löri magát, bogy — beszerezze ? A feleség 
bámulja az ilyen férjet  és büszke rá. Még csak 
nem is tndja, mit eszik ! Nagyszerű ? A börze 
és a vele rokon foglalkozási  ágak nevelik az 
asztal e fajta  vaksi ját. 

Van aztán olyan, ki az evésről megvetéssel 
szól, s szükséges rossznak vallja. Ki abban va-
lami virtust keres, bogy nem érdekli az asztal 
s költői dolognak tartaná nem enni. 

Pedig épen a valóban szellemes ember 
nagy ismerője éa becsűlője az asztal gyönyörei-
nek. Ha a német értene az evéshez, kétségkívül 
Oöthe lett volna nemcsak első írója, de első 
gastronomnsa Is. Mutatja az, hogy midőn először 
ebédelt Elszászban, ez irá naplójába: „Azt hi-
szem, a franczia  nyárs és nem a franczia  kard 
hóditá meg e gyönyörű tartományt". Tehát, mint 
mindenre a világon, a gourmandériára is volt 
tehetségee rendkívüli férfiúnak,  csakhogy otthon 
nem volt alkalma kifejteni  e talentumát. 

datMsan, teljes akarat erejével hozzájárul 
és ennek érdekében a legközelebbi vá-
lasztások alkalmával politikai jogait is 
Csikvármegye közönségének határozata 
értelmében latba veti és érvényesiti oly 
formán,  ha saját vérünkből való képvi-
selőket választ s ezekkel szaporítja azon 
lelkes férfiak  számát, kik a székelység 
nyomorúságát, bajait, ezeknek forrását 
és okait alaposan isinerik s egyben is-
merik azokat a módokat és eszközöket 
is, melyekkel a bajokat elhárítani és a 
iiyonioniságokon segíteni lehet. 

Lapunk hasábjain már többször em-
lítve voltak azok a derék férfiak,  kiket 
vármegyénk szabadelvű választóinak 
nagy többsége a képviselői állásokra ki-
szemelt s kiknek közügyeinknek intézé-
sében már eddig szerzett erdemei is 
mindnyájunkat esak arra ösztönözhetnek, 
hogy őket bizalmunkkal megajándékoz-
zuk és megtiszteljük. 

Sok keserű csalódás, sok hiu remény 
meggyőzhetett már miudenkit arról, hogy 
a csillogó Ígéretek korszakit már telje-
sen lejárt s a mi dolgainkon is csak 
akkor tudunk és akkor fogunk  segíteni, 
ha a tiszta és hamisítatlan szabadelvü-
ség mellett rendületlenül kitartunk és 
ví'as7tói jogunkat ennek érdekében ér-
vényesítjük. 

Ezt tartsuk szem előtt, ha azt akar-
juk, hogy végre valahára boldog legyen 
a székely is. 

— A képviselőház ülése. A képviselő 
ház a nyári sziinet előtt folyó  lin Ii ún formális 
illési tni'iott, hogy a főrendek  üzenetét átvegye. 
Perezc-I I.tezsó elnök kis számú képviselő elútt 
bejelentette Juriss Mihály képviselő halálát, to-
vábbá Kerodi I.utznak llrassó elsó kerületében 
képviselővé vnló választását. Azután fölolvasták 
a l'őreiHloknek a legutóbbi törvéayjiivtisintok — 
közte a/, összeférhetetlenségről  és A ku/iiruziţatâs 
egyszerűsítéséről szólóknak — elfoiiiHlúsúró]  szóló 
üzenetét s a jegyzőkönyv hitelesítése után a 
Ház kapui szeptember 3 áig bezáruluak. 

Német gasztronómusról nem is emlékszik 
ineg a krónika, de igen is egy nagybélü vitézről, 
kinek „h'resskable" nevet adtak a a mull szá-
zadban Wormsban élt. Azt átlitia róla egy me-
moriale, hogy megevett egy ülő helyében öt 
nyulat, három pulykát, egy ludat, két sajtot és 
tizenkét lőtt gótliai kolbászt. Sót egyszer, mikor 
nem volt mit ennie, bekapott egy ólomkalamárist 
a lentástul, porzóstul megemészlé. Az egész 
német Parnasszuson gaszlrotiomikus tekintetben 
csak az egy Kant képez tündöklő kivitelt, ki 
a mnstár elkészítésében remekelt. A többi nagy 
Iái fiu  egész életén át megadással evetl Sauer 
kraul mit Spaetzle". 

A polgárosodás élén álló Krancziaország 
nemcsak lorradalnii eszméivel, de konyhájával 
is korszakot alkotott az étkezésben. Az igazi 
tranczia szakács — és minden igazi franczia 
egyúttal szakács is — egy csipet liszttel, egy 
kanál vajjal és fél  vörös hagymával csodákat, 
mivel. A franczia  specziálílás a mártás, ezzel 
jó izt szerez még a papucsnak is. Az ember 
az öregapját is megeszi, ba jó lében találják töl, 
tartja nálok a példabeszéd. Maga a jeles Arago 
igy nyilatkozott egyszer : „Egy uj étel fölfede-
zése többet tesz az emberi nem boldogságáért, 
mint egy nj csillag fölfedezése".  S még ua is 
vita tárgya : Arago gasztronómusnak volt-e jele-
sebb, mint aaztronomusnak. A ini a magvai-
konyhát illeti, dicsekedünk vele, hogy legjobb 
a világon. Mindenesetre; legjobb nekünk. Valami 
ázsiai van a felfogásban,  olyas fajta,  mely a 
nőt annál szebbnek tartja, mentül kövérebb. 
Honi konyhánkat nem lehet kimenteni a zsiros-
ság éa túlságos fűszerezés  vádja alól: azonban 
őseinknek nyereg alatt puhult ló-steakje óta 
máig nagyot haladtunk, s mindaz, a ki életében 
nem evett halászlét, gulyásos bust, fordított 
kását, tarhonyát, töltölt káposztát, túrós lepényt 

A választások határideje. Napról 
napra ujabb koiubiiiázciók merülnek fel  az uj 
választások idejére nézve. Csak az a hibájuk 
ezeknek akomhitiációknak, liogy nagyon koraiak, 
inert az illetékes tényezők még nem határoz-
tak e tekintetben. Különösen figyelembe  veendő, 
hogy a szeptember 3-án ujra összeülő ország-
gyűlésnek még sok fontos  ügyet kell elintéznie 
s ilyenformán  meglehet, liogy Széli Kálmán 
miniszterelnök a képviselőházat október vége 
flott  fel  nem oszlathatja. 

Fonogépek a Székelyföldön.  A 
(iy'irffy  (iyula orsz. gyűl. képviselő által több 
csíki községben kipróbáltatott fonógépek,  mint 
lapunkat ujabban éltesitik, kitűnően beváltak 
s a kereskedelmi kormány most már tömeges 
megrendelést fog  tenni a feltalálónál  a végből, 
liogy azokat a Székelyföldön  kioszsza. 

A Székelyek közgyűlése. 
A folyó  lió ;t-án Marosvásárhelyt! tartott 

.Székely Társasági" összejövetelen lefolytak 
behatása alatt állok most is, midón e sorokat 
írom. Szerettem volna Demosthcnes ékesszólá-
sával bírni, liogy méltóan kifejezhettem  légyen 
azon érzelmeket, melyek ott eltöltötték minden 
oly egyén lelkét, a kit Isten székelynek enge-
dett születni. 

De talán jobb igy, hogy nem a pillanat 
behatása alatt fejezem  ki a hallottak és látot-
tak által szerzett benyomásokat, melyeket drága 
kincs gyanánt órözök lelkemben, hanem most, 
a távolban, a hosszasabb megfontolás  által le-
szűrt gondolatok és fékezett  érzelmek prizmá-
ján átnézve, számolok be velük. 

Miért alakult a Székely Társaság, kik ala-
kították. kik a tagjai és mik a czéljai? K kér-
désekre igyekezem jelenleg megfelelni  és álta-
lában tájékoztatni a lefolytakról  c lapok olvasóit. 

Kvt'k hosszú során át hangzik a vészkiál-
tás. liogy pusztul, kivándorol a székely, mert 
egy. vagy másféle,  szóval ezerféle  ok miatt 
nem képes régi erejében fennmaradni  és meg-
élni e hazában. Volt, a ki egy lelkes pillanat-
ban azonnal a tettek mezejére lépett és a ki-
vándorlásra kényszerült székely leányokat meg-
akadályozandó az elzülléstől, a főváros  és más 
magyarországi városba igyekezett elhelyezni. 
Másoknak meg más eszméik támadtak, a mik-
nek igyekeztek híveket szerezni. Ellenségeket 
szereztek és a dicsérendő tettek miatt gyalá-
zatot kellett tűrni. I.átváu ezeket és tudva, 
hogy az egyes mily gyenge macára hagyatva: 
akadtak Marosvásárhelyt szerény állású; de 

és csuszái: az bizony ugyanennyi élvezettel 
szegényebb. 

A jó ételben sokszor a faji  diBzpoziczió 
fordul  meg, vagy égalji dolog. Kínainak iszonyat 
egy magyaros gulyás, nekünk viszont meg rá-
gondolni ia tengeri betegség egy kinai giliszta-
pástétom. 

A mi étkezési idő beosztásunk meglehetősen 
oktalan. Nemcsak későn vacsorálnak, hanem 
olyan ételeket vacsorálunk, mely megzavarják 
éjjeli nyugalmunkat. Színházban, a helyett hogy, 
mini a müveit nyugotiak, a kellemes jóllakottság 
érzetével néznők az előadást: gyomrunk felvo-
násáról felvonásra  követelőbb lesz s a legérzé-
kenyebb jelenetek alatt burgonyával körített 
roaslbeaf  vagy makaronis vesepecsenye láto-
másai gyölörnek. 

Sokbau vagyunk még pogányok. Ebéd 
közben valakit meglátogatni, őt üdülésének e 
nagy órájában háborgatni, nálnnk mindennapi 
dolog s a sablonszerű bocsánatkéréssel elütni 
vélik a dolgot. Persze, e visszaélésben oka van 
annak is, hogy a hányan vagyunk, mind más-
más órában ülünk ebédhez. 

Mon diner — my dinner: a franczia  . ét 
angol előtt a legünnepélyesebb fogalmak  egyike. 
Legfőlebb  csak az ablakon bezúgó bombának 
bocsátják meg, ha ebédjüket megháborítja. 

Az igazi gourmet-vendég áldása egy fiatal 
háztartásnak, bár eleinte kélaégbeejti a tanu-
latlan asszonykát. De tanácsa, figyelmeztetése 
a kezdő gazdaasszonyra nézve értékesebb az 
auyai oktatásnál és az apai intésnél. 

Mert nagy tudás és bölcseség kell csak 
egy saláta elkészítéséhez is I Mint Brillat Savarin 
mondja: a salátába bölcs hinti a sót, szegény 
a mustárt, fnkar  az eczetet, tékozló az olajat. 

Becsüljük meg a gourmandokat, még ba 
nem is Szilágyi Dezsőnek hívják őket. 

X j e p v m J c •»•'•"»< szájaaáJa .oz egry fá i  Í v rae l l ó l s c l e t - v a n c s a t o l v a . 
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lelkes, fajtájukat  mindenek fölött  szerető fiatal 
emberek, a kik az erők szótforgácsolását  meg-
akadályozandó és egy közös czél felé  baladás-
ban bárhonnan jövő támadásokkal szemben 
egymást gyámolitandó: megalakították a Szé-
kely Társaságot. 

Kimondották, hogy bárkit szívesen fogad-
nak tagul rang, állás és vagyontól eltekintve, 
a ki tesz, dolgozik akár kézzel, akár ésszel, 
vagy befolyása  által a székely nép helyzetének 
javítása érdekében. Igy történt, bogy az eleinte 
csak egypár ember mind több és több tagot 
nyert ugy, bog)' mai nap 38 rendes és 14 tisz-
teletbeli tagja van a Székely Târaasâgnak. E 
tagok között vannak főispánok,  országgyűlési 
képviselők, alispánok, magas állású hivatalno-
kok, tanárok, tanitók, Ügyvédek, irók; de van-
nak ács, czipész, kőműves, asztalos, stb. is. 

Jól esett mindezen férfiakat  egy társaság-
ban látnom és örömmel töltött el, hogy bár 
az egyesek között nagy különbség volt rang és 
vagyoni állás tekintetében, de egy eszme heví-
tette mindnyájunk szivét és egy czélra való 
törekvés szolgálatában egyesültek mindannyian. 
Ez eszme, e czél, hogy megmentessék e Tőid, 
melynek Bilány göröngye nekünk aranynál töb-
bet ér, az idegen kézre jutástól és megmen-
tessék a székely nép, melynek erős karja min-
denkor védő bástyája volt a magyarságnak 
amaz elsatnyulástól, mely már ijesztő mérték-
ben kezd mutatkozni. 

Büszkeséggel töltötte el szivemet, hogy 
a nagyok között is legnagyobb, a lelkesek kö-
zött is leglelkesebb szószólója volt a székely-
ségnek vármegyénk szülötte: Györffy  Gyula 
országgyűlési képviselő. Az ó fajszeretete  mind-
nyájunkat elragadott, lelkesedésünket fokozta 
és a további küzdésre megedzette. 

A Székely Társaság által meghívottak 
közül résztvettek az értekezleten a következők: 
Betegh Pál a .Székely-Udvarhely" szerkesztője 
(Székely-Udvarhely); Borszéky Soma ny. min. 
tanácsos (Rpest); Ehenné, KeményfTy  Katinka 
áll. tanítónő (Kibéd); Györffy  Gyula orsz. gyűl. 
képviselő (Bpest); Incze István mérnök (Kézdi-
Váaárhely); dr. Jancsó Benedek tanár (Bpest); 
Málik Loránd, a .Székely Nemzet" szerkesztője 
(Sepsi-Szentgyörgy); Kiss Jenő polg. isk. tanár 
(Kézdi-Vásárhely; Lázár Pál (Bpest); dr. Mika 
Ottokár aljárásbiró (Sepsi-Szentgyörgy); Morvay 
Endre szolgabíró (S.-Szentgyörgy); Nagy Lajos 
áll. tanító (Magyar-Régen); Puskás Jenő gazd. 
szaktanár (Gyergyó-Alfalu);  Radnóthi Dezső, az 
.EKE" főtitkára  (Kolozsvár); Sándor János 
főispán  (Dicsó-Szentmárton); Sándor József 
orsz. gyUL.képviselő (Bpest); Ugrón János orsz. 
gyűl. képviselő (Bpest). 

Ezen vendégeknek egy tekintélyes része a 
déli vonattal érkezett meg, kiket az állomás-
nál a társaság számos tagja fogadott  és a tár-
saság elnöke, Kömöcsy József  dr. lelkes sza-
vakkal üdvözölt. 

Délután egy órakor 70 terítékű ebédhez 
ült a társaság. A hangulat, mely az ebéd alatt 
a társaságban uralgott, mintegy előjele volt 
a később következő értekezletnek. Már a köz-
ebéd folyamán  élénken vitatták az egyes szó-
nokok a székely kérdés száz és száz bajait s 
jól esett látnunk, hogy ez az ügy a szép szám-
ban összegyűlt társasági tagokat és vendége-
ket teljesen lebilincselte. Ennek az ügy iránti 
érdeklődésnek adott kifejezést  Sz. Szakáts Pé-
ter, Fenyvesi Soma, dr. Borszéki Soma, vala-
mint Györffy  Gyula, Bedóházi János és Sándor 
József,  orsz. gyűl. képviselők, Deésy Zoltán 
alispán és Jancsó Benedek dr. A közebéd után 
a szép számú tagok és vidéki vendégek fel-
vonultak a városi tanácsterembe, a tulajdon-
képpeni értekezletet megtartani. 

A gyűlés. 
Tudósításunk a lefolyt  értekezletről a kö-

vetkező : 
•/«4 órakor nyitotta meg Kömöcsy József 

dr. elnök. Nagyszámú érdeklődók, köztük höl-
gyek is, foglalták  el a tanácsház nagytermét. 

Rövid megnyitó után Györffy  Gyula orsz. 
gyűl. képviselő, a táreaság tiszteletbeli tagja 
alít szólásra. 

Nem zárkozhatik el — úgymond — attól, 
bogy megmagyarázzuk miért kell a székelyek 
között székelytáreaságokat alkotni, holott az 
egész társadalom egységesen oldhatná meg a 
kérdést 

A székelység feladatának  megoldására 
képtelenné kezd válni. Sok baj környezi. Ezek 
együttvéve egy nagy kérdést képeznek, mely-
nek megoldását e földnek  őslakói, hü polgárai 
lévén, nem halogathatjuk, követelni van jogunk, 
hogy bajainkban segítségünkre jöjjenek. Min-
dennek gyökere azonban a társadalmi Bzerve-
zet erejében van. 

Szükséges a társadalmi szervezkedés, a 
mely kizár pelififcát,  felekezetiséget,  mely min-
den téren munkál, magában egyesitvén a köz-
élet mindenrangu fiát  Mindenkit befogad  s csak 
azokat zárná ki a szervezet, kik a kérdés 
negligálásával minket is megvetnének. 

Igy lesz kellő ereje a szervezetnek, kellő 
nyomatékkal. 

Nekünk kell a társadalom faktorait  fel-
világosítani, hogy a székely kérdés állami ér-
dek, a kormánynyal is megértetni, hogy egyön-
tetű működés, erős kitartását kívánja a szé-
kelysóggel kapcsolatosan hazánk keleti részé-

nek biztosítása. Ezen szervezetnek feladata, 
hogy az anyagot e munkához összegyűjtse, 
megvilágosítsa a közszükség szempontjából. 
Ha a székelységet szervezni tudjuk, akkor a 
kivándorlás kérdése is kívánt megoldást nyer-
het. Ajánlja, hogy az értekezlet fogadja  el a 
marosvásárhelyi Székely Társaság mintájára a 
vidéken is a szervezkedést s ez uton legyen 
eszköze a székely ügy tovább fejlesztésének. 

Györffy  Gyula orsz. képviselő a munka-
tervezetre vonatkozó és azt részleteiben is fel-
ölelő szép beszéde után általánosságban Sz. 
Szakáts Péter szólt a tárgyhoz. Elfogadja  a 
szervezkedés tárgyában eló terjesztett javas-
latot, mert ezáltal a székelység mozgalmát 
állandósítani lehet. 

Bedóházi János orsz. gyűlési képviselő 
hosszasabban fejtegeti  a kivándorlás és belső 
züllés okait. Konstatálja, hogy keleten sok ki-
vándorolt székely él. Ezeknek gondozását a ma-
gyar társadalom elmulasztotta. Óhajtja, hogy 
a külföldre  szorult testvérek gondozása czél-
jából egy irányban müködó társaság alakíttas-
sák, mely tanítsa meg a székelységet arra is, 
hogy az édes nnyaföldhöz,  melyből táplálékát 
nyeri, oly erős ragaszkodással viseltessék, a 
milyen ragaszkodást tanúsítanak a nemzetisé-
gek. Azután keményen megrójja a székelységet, 
melyben a faj  és hazaszeretet erénye meglazult. 

Sándor József  orsz. gyűl. képv. csatlakoz-
ván Györffy  Gyula javaslatához, ajánlja, hogy 
fogadtassák  el az minden pontjában. 

Györffy  Gyula megjegyzi, hogy, ha Bedó-
házi János elitéli a székelységet és nem látja 
a székelytársaság működését minden tekintet-
ben eléggé kielégítő eredményűnek, tessék a 
társaság munkásságát a saját taggá való be-
lépése által fokozni. 

Hogyha a nemzetiségek itt jól érzik ma-
gukat, nem vándorolnak ki, sőt gyakran indok 
nélkül fészkelődnek,  ellenben a székelység sok-
szor koldus tarisznyával oldalán, futni  kény-
szerül idegen országba s ennek oka az 1848-iki 
eseményeket követő jobbágy szabadításban van. 
Az anyaország népe s a nemzetiségek is szol 
gaságból birtokossá lettek. Felszabadittatván 
a jobbágyságból, pénzünk és vérünk árán ju-
tottak aránylag igen szép földbirtokokhoz,  tehát 
megerősíttettek arra, hogy a hazával szemben 
fokozott  kötelességüknek a haza földjéből  tulaj 
donul adott birtok jövedelméből megfelelhes-
senek. Ellenben a szabad székely, nemhogy 
felsziibódult  volna, nemhogy fokozodó  terhei 
viseléséhez birtokot nyert volna a vére árán 
fentartott  hazafóldjéból,  de sót jogai megnyír 
báltatván, régi, akkor is fogyó  birtokából kény-
szeríttetett n közterhek viseléséhez. Kz az, a 
miben n székelység rohamos esésének oka 
keresendő. Azután szólván a székelység min-
denha fontos  faj-  és hazaszeretetéről, kijelenti 
hogy e hazarésznek jelen állapotban való meg-
tartása egyenesen és egyedül a székelységnek 
köszönhető. Az állta útját idegen szívós törek 
véseknek s tette, hogy Erdély az anyaország 
számára biztosíttatott, hogy itt még magyar 
él. Ajánlja a szervezkedés kimondását. 

Máthé József,  társasági tag előterjeszti a 
szervezkedés részletes szabályzatát, mely szerint 
a könnyed szervezete, gyors ágítálása és ered-
ményes munkálkodása által igazolt marosvá-
sárhelyi Székely Társaság mintájára és már 
megállapított alapszabályai szerint minden szé-
kely városban, söt nagyobb községekbeu szé-
kely társaságok alakítandók és azok egymással 
szerves kapcsolatba hozandók. Többek hozzá-
szólása után az értekezlet elfogadta  ezt a ja-
vaslatot és végrehajtása illetőleg terjesztésével 
a marosvásárhelyi Székely Társaságotbiztameg. 

Azután László Gyula terjesztett elő egy 
munka-programmot a végből, hogy a Székely-
főid  egyes pontjairól tanácskozásra hitt vezető 
emberek, kik a székely társaságok megalakí-
tására vállalkoztak és vállalkoznak, bár nagy-
jában betekinthessék azokat a teendőket, mik 
az összes székelység szempontjából figyelmet 
érdemelnek, megjegyezvén, hogy ez esnk váz-
lat, melynek szükségszerinti kibővítése, vagy 
megtoldása a társaságok kebelében szabadon 
eszközölhető. Az értekezlet Ugrón János orsz. 
gyűl. képviselő és mások hozzászólása után a 
keletkező társaságokhoz való megküldésre ter-
vezetül elfogadta  azt és szétküldésével a maros-
vásárhelyi Székely Társaságot bízta meg. 

Barabás Endrének a romániai magyarok 
helyzetének javításáról készített tervezetére ke-
rült ezután a sor. Jancsó Benedek tb. tag kapcso-
latosan beható közvetlenséggel ismertette a ro-
mániai magyarok helyzetét és vázolta, miként 
lehetne a bajokon, melyek az iskoláztatás, pa-
pok, tanitók ügyének iparosok éB ipari viszonyok 
stb. javításának kérdésével szorosan összefügge-
nek — segíteni. Minthogy azonban a kérdés nagy 
körültekintést igényel és kellőleg 'előkészítve 
nincs, az értekezlet Borszéki Soma és Sándor 
József  hozzászólása után a tervezetet egy bi-
zottsághoz utalta, mely a marosvásárhelyi Szé-
kely Társaság utján hivatva lesz az alkulandó 
székely társaságokkal behatóbb tárgyalás és 
megvitatás czéljából közleni. 

Végezetül Györffy  Gyula a székelység 
ügyeinek támogatásához a sajtó támogatásának 
megnyeréséről szólott. Az értekezlet kimondotta, 
hogy minden székelyföldi  lap a székelység 
ügyeinek istápolásában egységes organumnak 
tekintetik, azokat támogatja. Az ügynek meg-
nyerni igyekszik emellett azonban a fővárosi 

(sajtót is, mely már eddig is elismerésre méltó 
szolgálaton tett a székelységnek. 

Ezzel a gyűlés d. u. '/a7 órakor véget 
ért. Az értekezlet köszönetet mondott Maros-
Vásárhely sz. kir. város törvényhatóságának, 
dísztermének tanácskozási czélra való átenge-
déseért. Aztán pedig — nem hivatalosan ugyan, 
de a gyűlés tekintélyes tagjai többen — szo-
morúan konstatálták" hogy a székely főváros 
tisztikárából egyetlen egy tisztviselő sem volt 
az ertekezletet! jelen. 

A társaságnak az lévén egyik főczélja. 
hogy a meghívott vendégeknek működésben is 
bemutassa szervezetét és tárgyalásainak rend-
szerét, este 8 órakor szokott találkozási helyén 
összejövetelt rendezett. Ez volt a 4',1-ik. 

Mintegy 100-aii jelentek meg azon, ugy 
a társaság rendes tagjai, mint az idegenek és 
helyből is sokan vendégül. Dr. Kömöcsy József 
elnök, a tárgyalást megnyitva Szentgyörgyi 
Dénes titkár, a legutóbbi összejövetel naplóját 
olvasta fel  s utána a társaság eddigi működését 
ismertette fóbb  vonásokban. Erre az üdvözlő 
táviratok és levelek olvastattak fel.  Ilyeneket 
küldöttek : Balázs Árpád kir. tanácsos Budapest. 
Becsek Aladár szerkesztő Székely-Udvarhely, 
Dr. Bedó Albert ny. áll. titkár, képviselő. Buda-
pest, Benedek Elek szerkesztő Kis Baezon. 
('sulak Lajos áll. tanitó Segesvár, Hollaky 
Arthur főispán  Sz.-l'dvarhely, Kalmár Ignácz 
szerk. Gyergyó-Szentmiklós, Kozma Ferencz 
kir. tanácsos, tatif.  Kolozsvár. Koós Ferencz 
kir. tan. ny. kir. t-nnf.  Brassó, Solymosy Endre 
igazgató Sz.-Uilvarhely. I)r. Szádeezky Lajos 
egyetemi tanár Kolozsvár. Szőke Mihály jószág-
kormányzó Gáspártelok éá Taresafalvy  Albert 
áll. tanitó Vargyas. 

Borszéki Soma ny. min. tanácsos és Becze 
Antal alispán (Csikvármegye) tiszteletbeli ta-
gokká választása után Barabás Endre tag ismer 
tette a Koós Ferencz ny. tanfelügyelő,  a társ. 
tiszteletbeli tagjának életét és munkásságát, 
mire leleplezték arczképét. Ezt Csonka Géza 
tag díjtalanul készítette a társaságnak. Hozzá 
a keretet szintén ajándékba Domokos Jenő 
csinálta. A tárgysorozat rendjén Dr. Fenyvesi 
Soma tag ismertette Inczo István mérnök álta' 
a székelyföldi  tagosításáról irt értekezést. El 
hangzása után Dr. Györffy  Gyula orsz. gyűlési 
képviselő mondott köszönetet ugy a jelenvolt 
szerzőnek, mint az ismertetést oly ügyesen 
végzett előadónak fáradságaikért.  Ezek után 
a köszöntök vették kezdetüket Incze István 
Désy alispánra, Désy Zoltán Györffy  Gyulára 
Deák Lajos a vendégekre, Berzenezey István 
az ,Eke"-re stb. köszöntöttek. 

Papválasztás Csik-Szentmiklóson 
— Tudósí tás . — 

Gróf  Majláth Gusztáv Károly piispök ur 
O méltóságának leirata folytán  folyó  hó 8-án 
tartották meg, Csik-Szentmiklóson a papvá 
lasztást. Még pedig ezúttal nem a három köz 
ségböl, Szépviz, Szentmiklós és Borzsova, ala-
kult egyházmegye, hanem csak Szentmiklós és 
Borzsova választó közönsége, mivel időközben 
Csik-Szépviz önálló egyházmegyévé vált. 

Az elnöki tisztségre Püspök ur Murányi 
Kálmán főesperest  rendelte ki, ki is a vá-
lasztás megejtésére egybegyűlt választók előtt 
felolvastatta  a püspöki leiratokat s azután elő-
adta a választás fontosságát  s mindenekelőtt 
arra kérte a választó közönséget, liogy félre-
téve minden személyes érdeket, a közügyet 
tartva szemelótt a legjobb meggyőződéstől ve-
zetett szándéknak és akaratnak adjanak a sza-
vazásnál kifejezést,  a hol mindenkinek joga és 
egyúttal kötelessége is három jelöltre adni sza-
vazatát. S végül fölhívja  a választó közönséget, 
hogy a választás ellenőrzésére küldjön egy 
nyolez (8) tagú bizottságot ki, mely meg is 
történt a következőképen: Nzentiniklósrol Lá-
zár Pál, Kovács Antal, Erőss Miklós és Erőss 
Ignácz: Borzsovából Incze Dénes, Erőss Ignácz, 
Erőss Gyula és Lakatos Pál. Ezek után pedig 
az elnök megkezdte a választást. De alig, hogy 
két egyén leszavazott, künn hatalmas lárma 
keletkezett s midőn a püspöki biztos kiment, 
hogy csendet parancsoljon, egy hatalmas nép-
szónok, pártvezér fogadta  András József  csik-
szentmiklósi lakós, hogy ók.addig nem szavaz-
nak, a mig a Püspök ur 0 méltósága által 
elrendelt és az egyháztanács által helyben ha-
gyott 2800—2800 korona évi javadalmazást 
2400—2400 koronára le nem szállítják, vagy 
külön népgyűlés által meg nem szavaztatják, 
mivel eddig csak egy pap volt s annak a 
fizetése  a 2400 koronát nem haladta meg. 

De az elnök élve elnöki jogaival, ragasz-
kodott a püspöki leirathoz s nem engedte a 
gyűlés folyását  megszakadni és folytatta  a 
szavazást. Ezalatt -pedig a bejárásokat Szabó 
Lajos és András József  elállván, erőszakkal 
akarták a szavazást megakadályozni s miután 
ez sem vezetett czélhoz, egy Demeter Gábor, 
Demeter Dénes, András József,  Szabó Lajos 
és Benő Antal tagokból álló bizottságot küld-
tek a gyűlés elnöke elő, a ki akaratukat jegy-
zőkönyvre véve, terjessze fel  a Püspökhöz, 
mert ők csak igy szavaznak. De az elnök ha-
tározottan ragaszkodott álláspontjához és kije-
lentette, hogy akár gyakorolják szavazati jo-
gukat, akár nem, ő azt figyelembe  nem veszi, 
hanem a választást megejti, még pedig jogér-
vényesen. Azonban hozzá tette, hogy éljenek 
felfolyamodással  a Püspök ur O méltóságához, 

a mibe bele is nyugodtak és azután szép csend-
ben és rendben folyt  le a szavazás, mely d. u. 
három órakor ért véget a következő ered-
ménnyel : 

Dr. Fejér Geró főgimn.  tanár 198 
Balog Ignácz 165 
Balázs Ferencz 162 

szavazatot nyert. Azonkívül még Kassay Lajos. 
Kovács Mihály, Csató Ferencz, Péter Lajos, 
Németh Gyula, Jakab Lajos, Murányi Kálmán, 
Incze Domokos, Szabó Ferencz, Kancz János 
és Oláh Károly kaptak szavazatot. 

Végül az eredmény kihirdetése után a 
gyűlés d. u. 3 órakor feloszlott. 

Szemtanú. 

Csik-Menaság székelyei. 
Iiin Bartalis Ágost, kászon-alcsiki járási főszolgabíró. 

(Folytatás.) 
XI. Árverések. 

A mult 1900. év telén és 1901. év tavaazán 
márczius végéig elárvereztetett 23 családnak min 
dennemü vagyona. Elárvereztetett 456 hold 1535 
négyszögöl ingatlan 19.910 korona 44 fillérért. 
Tehát a birtoknak holdja átlag 43 korona 58 fil-
léren ment el, de volt igen sok olyan eset, hol 
I—3 korona, sót egy esetben 3*2 filléren  lelt 
elárverezve egy hold birtok. A vevők közt — a 
végrehajtató ügyvédeket ki véve — idegen niucH 
s a birtok meuasági lakosok kezén maradt. A 
vagyonukból kiárverezett egyének egyrésze Ro-
mániába távozott családostól, másréaze a községbeu 
inarudt s onnan jár kenyerét megkeresni munkába. 
Megjegyzem, liogy itt csak azon árverések van-
nak felvéve,  melyeknél a családnak minden va-
gyona eladatott, de ezenkívül sok esetben lettek 
egyes birtoktestek külön is elárverezve, 

XII. A fennálló  adósságok. 
S miudezen árverések megtörténte után a 

község lakósBága terhén — amennyire kinyomoz-
nom sikerült — ínég a következő tartozások 
állanak fenu  : 
1. A csikmegyei kölcsön-ksegitó 

pénztárhoz tartozik 130 egyén 
tókében 27.750 kor. — fii. 
13(1 egyén kamathátralékban 1.440 kor. 20 fii. 

2. Az alcsiki ban részvénytársa-
sághoz 189 egyén tőkében 33.070 kor. — fii. 
kamathátralék 1.290 kor. — fll. 
per alatt áll 8.397 kor. — fii. 

3. A csíkszeredai takarékpénz-
tárnál 41 személy 5.2 lö kor.— lil. 

4. A csikszentgyörgyi hitelszö-
vctkezetuél 13.713 kor. — ül. 
euuek egy tekintélyes része végrehajtás nlatt áll. 

5. A csik somlyói r. Iiath. iskolák 
pénzalapjánál 25 egyén 5.370 kor. — fii. 

0. A meuasági r. katli. egyháznál 
198 tttlóü 10.188 kor. 12 fii. 

7. A biikszádi takarékpénztár 
részvénytársaságnál 15.000 kor. — fii-

8. Kgy csikszentgyörgyi birtokos 
magáu hitelezőnél 5.200 kor. — fii. 

9. Az Albiiianagy-szebeui bank-
nál 1 adós 2.000 bor. — fll. 

Összesen I2n.(i39 kor. 32 lil. 
Ezenkívül kisebb összegű tartozások is állanak 

fenn,  melyeknek összeírása nem állott módomban. 
Ehhez ugyhiszem nem kell kommentár. Ha 

elgondoljuk, bogy amint már emiiteltem ezen adós-
ságon feliil  ezt a népet az állami és községi udők, 
egyház kepe, tanítói fizetéB,  erdőreudezési, erdő-
őrzési, hagyaték átruházási költségek, bélyeg és 
jogilletékek, ügyvédi munkadíjak, perköltségek 
mily özöne terheli éB hogy ezen terhekkel szem-
ben mily csekély vagyonnal és jövedelemmel ren-
delkezik : valóban kétségbe kell esnünk jövője 
felett.  Kzekhez a terhekhez járulnak a birtokren-
dezési költségek, melyeknek egy esedékes rész-
lete 8271 korona, épen most van felhajtás  alatt. 

XIII. A megélhetés. 
Hogy a lakosság gazdálkodási és megélbotési 

viszonyait jobban megvilágíthassam : ide iktatom 
egy jobbuiödu és egy szegéuyebb menaságl gaz-
dának vagyoni állapotát. 

1. Dútiili Ferencz 40 év körüli erős test-
alkatú. barna, józan életű székely ember, szeszes 
italt soha nein iszik s a korcsmába nem látta 
senki. Terhos háztartása, 0 kiskorú gyermeke van, 
kik köziil egyet a gimnáziumba taníttat. 
Ingatlan vagyona 41 hold 774 naz. öl, melynek ka-
taszteri lisztajövcdelme 28 kor 88 fillér. 
Van 2 drb 2 évesökortinójaigaalatt,értéke 200 kor. 

„ -1 3 200 . 
. 2 . tehene „ . . 1GÖ . 
. 8 . fejős  juh á 10 kor. 80 „ 
. 5 . meddő juh á 5 kor. 25 . 
„ 2 . Büldó sertés á 10 kor. 30 . 
. 6 . tyúk á, 60 fll(ér  3 kor. 60 f. 

összesen 688 kor. 60 f. 
Ingatlan vagyonának forgalmi 

becsértéke körülbelül 2000 kor. 

Tartozása 
Együtt 268H kor. 60 f. 

400 kor. 
Bevételei. 

Vet 8 véka búzát, mely után — ha az időjárás 
kedvez s jégverés nem éri, — kap 10 vékát, 
értéke 32 k o r . 
8 véka rozBot, mely után kap 24 vékát értéke 38 
10 . árpát, . . . 20 . . 24 " 
70 „ zabot . . . 140 . . 112 . 
Ültet 10 véka pityókát, kap utánna 30 
. vékát, értéke 1 2 k o r 
Állatállományából bevesz évenkint 160 

Jsssesen 368 kor. 
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Kiadásai. 
Földűli 7 kor. 30 fillér. 
Házosztályadó 1 00 . 
II. oszt. ker. adó 8 
Általános jövedelmi pótadó 3 01 „ 
Községi pótadó 8 48 „ 
Útadó fi  _ _ 
Országos betegápolási pótadó 71 
Természetben teljesített községi 

munka értéke 18 , — — 
Papi kepe 12 . — — 
Tanítói ia kintori járandóaig 0 . — — 
Kakepe cziuieu 1 terű keményfa  2 , — — 
400 kor. tartozásának ivi kamatja 36 „ — — 
Háztartásának pénzbeli kiadásai 

felmennek  mintegy 260 — — 
A gimn. II. osztalyában tanuló 
fiára  kiad 400 . 

összesen 760 „ Itt 
Esen adatokból látszik, liogy ba fiát  nem 

tanitlalná, mig az esetben sem tuduá rendes ki-
adásait bevételeiből fedezni. 

2. Egy szeginyebb gazda Adorján Ignácz 
38 éves, munkabiró elég józan életű embernek 
vagyon állása a következő : 

Ingatlan vagyona 12 hold 1238 négyszögöl, 
melynek tiszajövedelme 7 korona 12 fillér,  for 
galmi irtikit a belső telken álló házzal, istállóval 
együtt a menaságiak 200 koronánál többre nem 
becsülik, mivel ez idó szeriut talán aunyiért sem 
tudná eladni, in 460 koronáru teszem. 

Van 2 darab 3 ives tehene Iga alatt, me 
lyekkel földjei  műveli, a házhoz tűzifát  hord és 
a gyártól anyagot fuvaroa  értékük 100 korona, 
Földje termésinek irtéke 2f>  koronánál többre nem 
tehető. Ha tehenei után borjut kapna, abból tudna 
a pénzt csinálói, de ezt nem teheti, mert a pénzre 
mindennap szüksége van, dolgozik a gyárnál, hogy 
napról-napra megélhessen B igy a borjú uevelésról 
kénytelen lemondani. 

Ezen vagyonnal szemben van 300 koroua 
takarikpiuilari tartozása, melynek kamatjába va 
lamint adó s miB köztartozásaira 54 korouát fizet. 

Honnan telik ki a 6 gyermekből álló család 
ilelme, ruházata a honnan tudja fedezni  a ház 
tartás nélkülözhetlen elsőrendű kiadásait'.' Meg-
jegyzem, bogy mindkét egyénnél a szénalerniést 
Bzámitáson kivül hagytam, mert meuasági ember 
szénát nem ad el, sót a termés a szükségletet 
sem fedezi  a tavaszazal igen sokan vett szénáu 
tarţjâk állataikat. (Folyt, köv.) 

Csikszeda jnlins 8. 
A közigazgatási bizottság mai rendes ülése 

melyen főispán  ur távollétében a megye alispánja 
elnökölt nem tartozott a leglátogatottabbak közé, 
de különben nevezetesebb tárgya is alig volt. 
Az előadói jelentések sem tartalmaztak különös 
figyelemre  méltó eseményeket a mult hóról s 
talán figyelmet  érdemel mégis a tanfelügyelő 
jelentése azon részének felemlítése,  bol a csik-
somlyói tanítóképezde tanképesitö vizsgálatainak 
általános jóeredményét, a gyakorló iskola tapin-
tatos vezetését és dicséretes működését sorolja 
fel,  konstatálván egyúttal, hogy az intézet elhe-
lyezése, felszerelése,  a rendszeresített tanári 
állások száma s javadalmazása főleg  pénzügyi 
tekintetekből még ez ideig a kedvező megoldást 
nélkülözi. 

A gyűlésen előadott más ügyek közül a 
következőket tartottak kiemelendőknek: 

A közigazgatási bizottság mult évi jelen-
tésében a kormánynál azon óhajtásának adott 
volt kifejezést,  hogy Csíkszereda, mint a vár-
megye szikhelye a föszolgsbirói  járásokkal 
távbeszélővel összeköttetésbe bozassék. A ke-
reskedelmi miniszter erre adott válaszában ki-
jelentette, bogy a törvényhatósági távbeszélő-
nek létesítéséhez kötött feltételeit  a vármegye 
már ismervén, a mennyiben eme feltételek  mellett 
a vármegye a berendezés létesítését óhajtja, a 
szükséges tárgyalások megindítása végett for-
duljon hozzá. 

Ezt a kijelentést a bizottság tudomásul vette 
s a továbbiak elintézése végett a megye alis-
pánjának kiadni határozta. 

Az állami anyakönyvi kerületi felügyelő 
javaslata lolytán Balázs János Kászon-Altizre 
megválasztott okleveles segédjegyzőnek anya 
könyvvezető helyettesé teljes hatáskörrel s 400 
korona államsegély élvezetével leendő kinevezése 
a belügyminiszternél ajánlatba hozatott. 

Az államvasutak helybeli osztálymérnök-
sége Simon Ádám és társai szentkirályi lakósok 
kérése folytán  az államvasutak 647. és 648. szel-
vényei között egy hozzá járuló ut kiépítését ja-
vasolván, a helyszíni tárgyalás elrendeltetett 
s annak vezetésével Mihály Ferencz vármegyei 
főjegyző  bízatott meg azon utasítással, hogy a 
kitűzendő tárgyalásra ngy kérelmeseket, mint 
az államvasutak kolozsvári üzletvezetöségét is 
hívja meg. 

A csik-szentmihályi tanítóknak a kerületi 
tőeaperes ntján az ottani egészségtelen iskola-
épület helyett egy megfelelő  nj épület emeltetése 
iránt beadott kérésére a bizottság a járási fő-
szolgabírót szigorúan ntasitani határozta, bogy 
mintán a más félévvel  ezelőtt elrendelt építke-
zés még soha foganatba  nem vétetett, a köz-
ség elöljáróságát felelősség  terhe mellett az építés 
foganatba  vételére haladéktalanul szorítsa rá s 

gondja legyen rá, bogy az újépület legkésőbb 
folyó  évi október hó közepén rendeltetésének 
átadassák. 

Még két fegyelmi  ügyet tárgyalt a bizott-
ság fegyelmi  választmánya s következőleg a bi-
zottság plánuma és pedig Balázs István csík-
szeredai kir. ügyészségi fogház  felügyelőjét,  vala-
mint Kovács Antal, Kovács Mózes tanítókét s 
eze! kapcsolatosan Lázár Ferencz csík-szent-
miklósi ip.kolaszéki elnökét. 

Balázs István fogházfelflgyelnt  ugyanis több 
rendbeli visszaélésekért, felügyelői  áliásának el-
vesztésére ítélte a csíkszeredai kir. ügyész, mely 
ítéletet elmarasztalt megfelebbezvén,  a közigaz-
gatási bizottság azt megváltoztatta s Balázs 
Istvánt hasonló állásban más fogházhoz  való 
áthelyezésre ítélte. 

Ugyancsak kedvezőleg ítélt a bizottság a 
Kovács Mózes madéfalvi,  Kovács Antal csik-szent-
miklósi tanitók és Lázár Ferencz iskolaszéki 
elnök fegyelmi  ügyében is, a kik felett  egy ko-
rábban hozott marasztaló határozatot a vallás 
és közoktatásügyi minÍBZter feloldotta  és a bi. 
zottságot ujabb kiegészítő vizsgálat megejteté 
sére s ujabb határozat hozatalára ntasitotta volt. 

Az nj vizsgálat rendén ugyanis nevezettek 
az egymás ellen támasztott vádakat kölcsönösen 
vissza vonván és meg nem történtnek jelentvén 
ki, a bizottság ennek folytán  a fegyelmi  eljárást 
végleg beszüntette. — 

A gazdasági munkások segély-
pénztára. 

Egy kis beszámoló. — 
Még csak alig feleszi  pudeje nmiak, bogy az 

Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-segélyoénztár 
— ez a legújabb emberbaráti intézmény életbelé-
peti és már is fényes  bizonyítékát ailt.n annak, hoirv 
inilyeii égető szükség voll nálunk ennek a segély-
pénztárnak a megulukitásáru. 

t'gyan mi is a czélja ennek az intézménynek? 
t'jra feltesszük  ezt a fontos  kérdési, mert mig 

ezt nem tudjuk, nem érthetjük meg igazi jótékony 
hutását. 

F.nnek uz emberbaráti intézménynek az a czélja. 
bogv a földuiives  embert, a ki napról-napra való ke-
resményéből vagyont nem gyűjthet, öregsége idejére 
meghizlosilsu a felni,  hogv nein irgalom kenyéren 
kell tengődnie. Vugy ba baleset éri, akkor sem fog 
sein mugu, sem csulúdju nyomorúságra julni. Mert u 
segélvpén/.lúr tagjait vagy ezek liulálu eselén ezek 
felesegét  és gyermekeil segélyezi, gyámolítja. 

A ki léhát tagja a segélypéuztáriiuk, uz nyu-
godtan végezi nehéz munkáját, mert uem gyölri öt 
az az örökös goml, hogy mi lesz hitvesével, apró gyer-
mekeivel. ha munkabiró kurju ellankad és a kusza, 
kapa kiesik kezéből. 

A segélypénztár féleszlendős  működése világo-
san bizonyítja, bogy a föld  népét gyukruu éri olyan 
baj, mely öt munkaképtelenné teszi ós gyakran for-
dulnak elő olyan balesetek, melyek a föblinivesnép 
családját örökre megfosztják  u kenyérkeresettől. 

Még csak liul hónapja, liogy a segélypénztár 
hasznos működését megkezdte és már eme rövid idő 
alatt 203 föbbnives  jutott alibu u szomorú helyzetbe, 
hogy jótéteményét kénytelen voll igénybe venni. A 
segélypénztár mindenegyes esetben gyorsan gondos-
kodott a bajba juloll ember gyógykezeléséről és 
anyngi támogatásáról, liogy betegségi; ideje alatt ne 
legven kénytelen esuládjavul együtt uz irgalom ke-
nyerei» lengődni. 

A beállott baleset 14 föIJmivelöt  megölt. Mind 
u 14 esetben a csulád a legnagyobb nyomorban ma-
radt bátra. A segélvpéuzlár központi igazgatósága 
sürgősen intézte cl az özvegyek kérelmét és mimlen 
egyes esetben 400 - 400 koronát szolgáltatott át a 
nyomorral küzdő családnak. 

Az Országos Gazdasági Munkás- és Cseléd-
segélypénztár 11MII. évi január hónap óta balesel 
miutt való halál esetében a kővetkezők családjának 
udott 4110 — 400 koroua segélyt: 

1. Csirke Mátyás, Tápió-Nzele. A telién ugy 
megrúgta, hogy Imsábnn lieisö vérzést kupott. 

2. György András, Tápió-Györgye. Fegyvere 
véletlenül elsült, ugy, hogy a golyó szivébe fúródott. 

,'i Kutn .lános, .Szemcse-Csehi. I'inc/.cásás köz-
ben u föld  reászakadt. 

4. Jlazsó dános, Szend. Nzulmásszekérröl egy 
kerítésre esett, melynek léczei a liusábu furődtuk. 

a. Szalui János, Pápa. Az eldőlt pajtukapu 
agyon ütötte. 

(i. Kovács I'éler, Kis-ltécze. Meggyilkolták. 
7. Kovács Imre, Nádudvur. Gubonávul megra-

kott szekérről lebukolt, 'u kerekek keres/.lül inén-
tek rujtu. 

H. Sipos Balázs, Sólymos. Az erdőben agyon-
lőve tulúltuk. 

11. Bogdán Sándor, Fclső-Józsu. Megfulladt. 
10. Sági Menyhért, Gicz. A rúdba beakadt ló 

husbu rúgta, ngy, hogy szörnyet buli. 
11. Doboz Islván, Mezőhegyes. A gépszij elkuptu 

és agyonzúzta. 
12. Geletei László, Kökénye.sd. Orozvu fejbe 

iltötlék. 
13. Baner Ferencz, M.-Polány. A gözcséplőgép 

agyonzúzta. 
14. Sándor József,  I'lhriigy. Munkaközben a ló 

ugyonrugtu. 
Ezek a számok világosan beszélnek é.s egytól-

egyig hangosuu hirdetik enuek az emberbaráti intez-
meuynek szükséges voltát. ' 

Világosan látható ezekből u számokból, hogy 
u segélvpéuztár rövid fennállása  óla is már sok sze-
rencsétlen embert mentett meg a koldusbottól és szá-
mos özvegyet mentett meg u kétségbeeséstől. 

Kz az emberburáti miZcödés buzdította bizony-
nyal arru a főpásztorokat,  főrendeket,  nagybirtoko-
sokat, az emberburáti intézeteket, u vármegyéket és 
községeket, hogy olyan nagy számban csoportosul-
janak u segélypónztur ulupitó tugjui sorábu. És bi-
zonynyul ez uz oka annak is, hogy Felséges királyunk 
is annyi jóukurultul viseltetik uzon intézmény iránt, 
mely kizarólog a föld  népének istápolását és támo-
gatását tűzte ki ezélul. 

Tiz éves találkozó. 
Ritka, szinte meglepetés számbamenő, sze-

rény, de magasztos, kis ünnepségnek valának 
tanúi azok, kik Csík-Somlyón a róm, kath. ta-
nitó-képzo intézetben mnlt bó 29-én az évzáró 
ünnepélyen jelen lebeténk. 

Ugyanis nevezett intézet hivatalos évzáró 
ünnepélye után, előleges bejelentés folytán  Kará-
csony József  igazgató felhívja  figyelmét  a jelen-
lévőknek azon rendkívüli körülményre, hogy az 
intézetnél 10 évvel előtt oklevelet nyert tanitók 
eljöttek, itt vannak, hogy ragaszkodások, szere 
tetők és hűségük ez állal is kifejezzék  az in-
tézet iránt. Az igazgatónak ezen szívhez szóló 
elöbeszédje után Péteiffy  Árpád csik-lázárfalvi 
községi tanitó, egyik a találkozók közül szivéből 
üdvözli az intézet tanárait, igazgatóját jelen-
lévőket és az ifjúságot  vagyis tanitónövendékeket. 
Örömmel és lelkesülten élteti az intézet akkori, 
és most is egészségben müködö tanrát P. Tiraa 
Déuest és Lakatos 1/rát. Megemlékezett továbbá 
elhunyt akkori igazgatójuk : FöHea Józ9elről, 
elbnnyt kél osztály társáról és atávolmaradtakról. 

Beszédét a leendő tanítókhoz inlézve fejezi 
be, hogy vallásos é9 hazafias  irányban ipaikod-
janak tanítókká lenni. É'jenzés között lép elő 
Török Albert miklósvári tanitó, szép szavakban 
emlékezve meg boldog emlékű elhunyt Földes 
József  akkori igazgató működéséről s a maga, 
valamint, találkozó társai nevében ünnepélyesen 
kijelenti, bogy „Földes József  alapítvány" néven 
az igazgató emlékét megörökindendök, 100 ko 
rouás alapítványt lesznek az intézeti igazgató-
ság kezéhez oly kijelentéssel, bogy annak évi 
kamatát a paedagogiai tantárgyakból legjobb 
előmenetelt tanúsító 3 v. i éves növendék kapja 
az évzáró ünnepségen minden évben. Halai 
mas éljenzése után az ifjásignak  az igazgató 
lelkesülten köszöni és hasonlóra buzdítva az 
ifjúságot,  zárja be következő szavakkal az ün 
nepélyt. 

„Itt van a tett, itt van az érzés és ragasz-
kodás az intézet iránt kifejezve,  midőn a szel-
lemet anyagba öntve kézzei toghatólag doku 
inentálják az „alma mater" iránti raraszkodásu-
kat a tiz éves találkozók". A tanári kar és 
találkozók éltetésével ért véget ez a meglepetés 
szerű, nem várt kis ünnepély. Sok ily Ielke9 
székely-magyar tanítót nevelhessen „az erdélyi 
székely alma mater" a magyar hazának I." 

Ezután a tiz évi viszontlátás édes öi ömére 
ebédre gyűltek össze az intézeti tanárokkal 
együtt a találkozók a gimnáziumi internátus 
ebédlőjében, hol szintén szép pohár köszöntőkben 
nem vala hiány. Hol tanárok és tanítványok 
beszélgetve a régi jó időkről, ismételten meg-
fogadták,  hogy Isten segedelmével 10 év mnlva 
isméi összejönuek!" 

Végül érdemesnek tartjuk feljegyezni,  hogy 
1891. évben oklevelet nyerlek 11-én, melyből 
elhalt kettő, távol maradt bárom és megjelent 
hat: u. ni.: Veres József  tiszafüredi,  Szőke 
Benedek já9z-szentandrási, Török Albert mik-
lósvári, Ópra Pál szárazpataki, György Lázár 
csík-zsögödi, és Péteifiy  Árpád csiklázárfalvi 
tanítók. „ Alcsiki." 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A p ü s p ö k és a szen tgyakor la tok . 

Az évenkint ismétlődő 9zenlgyakorlatok, melye 
ket Erdély lánglelkü püspöke ugy látszik állán 
dósitolt, 9-én vették kezdetüket Csík-Somlyón. 
Már hétfőn  kezdetlek gyülekezni az erdélyrészi 
róm. kalh. tanárok, kántorok és tanitók, még 
pedig kettős czélból t. i. egyszer azért, hogy 
egy általános róm. kath. tanítói egyesület szer-
vezése ügyében lartandó nagy gyűlésen, másod' 
szór pedig a főpásztor  által kitűzött szentgya-
korlatokon részt vehessenek ; a megjelentek szá-
ma azonban még kedden reggel is 25 nél többre 
nem ruiíott. Grót Majlátb püspök bélfőn  este a 
9 órai vonaltal érkezeit szeredába s onnan Pál 
Gábor főginm.  igazgató, több tanár és tanító 
kíséretében Csik-Somlyórs, hol ő méltósága a 
Kégensnél szállolt meg. Kedden reggel, midőn 
a hét órai misére beharangoztak, már az oltár 
előtt térdelt buzgó imába merülve, s annak vé-
geztével nagy segédlet mellett csendes misét 
mondolt, majd később a lanitói gyűlésen veit 
részt, minek lefolyásáról  közelebbről fogunk  meg 
emlékezni. 

Ki rendelés . Az igazságügy miniszter a 
csíkszeredai kir. törvényszék területére vizsgáló 
bírói állandó belyetteaül Antalfií  Gábor törvény-
sziki birót rendelte ki. 

— Áthelyezés . Az igazságügy miniszter 
Deák Ignácz csik-szentmártoni jirásbirÓBági segéd 
telekkönyvvezetőt a gyergyó-szentmiklósi királyi 
járásbírósághoz helyezte át. 

E lő lép te tés . A marosvásárhelyi kir. Ítélő 
tábla elnöke Petres Aulai csíkszeredai kir. tör-
vényszéki hivatalszolgát az elsó fizetési  fokozatba 
léptette eló. 

Kinevezések . Az igazságügy miniszter 
Pildner Károly egykori csíkszeredai, később ka-
ránBebesi törvényszéki aljegyzőt az ottani törvény-
szikhez jogyzóvi, — 

— Krohm László aradi járásoirósági írnokot 
a csik-szentmirtoni kir. járásbírósághoz Begéd-
telekönyvvezetővi, — 

— Ábrahám Márton 24-ik honvéd gyalog-
ezredben törzsőrmestert a csíkszeredai kir. járás-
bírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. 

Halálozások. Gyimesbükkben e hó 6-in 
halt el id. Deiki Péter 81 éves korában, a ki 
annak idején a legeróaebb ember hiriben állott. 

— Csík-Szentkirályon vasárnap d. u. hunyta 
örökálomra szemeit Simon Siudor 54 ives keres-
kedő, a ki takarékos életmódja mellett szép va-
gyont hagyott egy fia  és két leinyira. 

— Részvéttel és fájdalommal  értesítjük 
olvasó közönségünket, bogy Kovács Simon gy. 
fehérvári  theologus kanonok, ki hosszasabb ideig 
itt vármegyénkben is lelkészkedett f.  hó 2-án 
délután 3 órakor életének 57 ik áldozó papaá-
gának 34-ik évében Gyulafehérvárt  elhalálozott 
Ugyanott a székesegyház sírboltjában helyez-
ték öl ök nyugalomra nagyazámu résztvevő kö-
zönség jelenlétében. Nyugodjék békében. 

— Zakariás Aranka folyó  év és bó 4-én 
délután 4 órakor, életének 31-ik évében hosszas 
szenvedés után meghalt Csik-Szépvizen. 

É v e t z á r ó vizsgák. A megyei polgári 
leányiskolában az 1900 — 1901. tanévet bezáró 
vizsgákat folyó  évi junius bó 27. és 28-án tar-
tották meg szép számn közönség jelenlétében, 
melynek soraiban ott láttuk a vármegye szere-
telt főispánját  Mikó Bálinlot és vármpgyénk ér-
demes alispánját Becze Antalt is. A vizsgákat 
Szabó Géza kir. tanfelügyelő,  az iskolaszék ré-
széről pedig Böjlhy Endre, Dr. Fejér Antal és 
Nagy Imre vezellék. A növendékek nagy része 
szép elöbaladást tanúsított minden tantárgyból. 
A szép és értelmes feleletek  arról tettek tanú-
ságot, hogy a lanitótestűlet minden tagja buz-
gón és odaadóan teljesilelte kötelességét. 

T a n o n c z m u n k a kiál l í tás. A helybeli 
iparoB tanonc/iskola mult bó 23-án és 29-én tartott 
vizsgái alkalmával tanoncz munka-kiállítás is volt. 
A kiállításban részt vett 22 növendék összesen 
32 drb munkával. Első dijai (3 k.) nyertek Gegő 
Sándor, Hozó Audrás, Nagy Imre, Petres Ká-
roly 1. osztályos, Lörincz János, AnJa Péter 
másodosztályos, Búzás Antal, Bene László, Bene 
Mibály előkészítő osztályos tanulók. Második 
dijat (2 k. 40 f.)  nyertek Erőss Károly, Benke 
Mihály előkészítő osztályos. Nagy István, Székely 
Dénes el9Ő osztályos. Éltes Ferencz, Jakab János 
Miklós András, Prohászka Tivadar Il-ik oszt. 
tanulók. Harmadik dijat nyertek Bálint János, 
Kristó Péter elökészilö osztályos, Keresztes Béla 
első oszt. tannlók. Ugyancsak ipari munkáéit 
harmadik dijat, egy könyvet kapotl Imre Ven-
del második oszt. tanuló. Jó magaviselet és szor-
galomért pénz és könyv jutalmat nyertek Bálint 
János és Búzás Antal előkészítő oszt., Bálint 
Zoltán, Iinecs Jakab első oszt.. Bordó Béla, Lö-
rincz János, Prohászka Tivadar, második oszt., 
Balog Gyula és Kovács Károly harmadik oszt. 
tannlók. A rajzban való elöbaladásért könyv-
jutalomban részesültek Lörincz János és Sala-
mon János. Pénzben és könyvekben kiosztatolt 
összesen 81 k. 50 fillér. 

— Zpgoni Mikes Kelemennek állitandó em-
lékügye. Epen öt évvel ezelőtt Erdélv délkeleti szög-
ielében u Kárpátok tövében fekvő  £ágon nagyköz-
ségből egy igazán szép és hazutias mozgutomrul ud-
tuuk volt liirt lapunk t. olvusóinuk. A kovásznui vá-
lasztókerület orsz. gviil. képviselője, Sándor József, 
uz Kmkc t. uleluök-fötilkára,  képviselővé történt egy-
hungu megválasztása alkalmából több nngyobb és 
igen nemes udoinányui között 200 koronát adományo-
zott úrra u czélra, hogy zágoni Mikes Kelemennek, 
11. Ilákóezi Ferencz példás hűségű bujdosó társának 
u kiváló köllö-irónak sziilcléshelyc emlékkel jelöltes-
sék meg. E nemes példán felbuzdulva,  u zágoui ér-
telmiség köréből csukbamar egy bizottság alukult, 
mely ezélul liiztc ki ez eszme megvalósítását. A bi-
zottság, miután e hazatias eszme látuogutására fővéd-
nöknek Pótsa József,  cs. és kir. kamurás v. h. t. t. 
Háromszékvármegye köztiszteletben és közszeretet-
ben álló főispánját,  védnököknek a Mikes család mu 
is élő képviselőit és u vármegye több kiváló alakját 
fölkérte,  széleskörű gyűjtést indított meg. u melynek 
eredményeid begyült összeg tukarékpénztárakbun ke-
zeltetve és időközben főkép  mululságok jövedelmével 
növelve — mostanig 62uJ kor. HO fillérre  szaporodott, 
fel.  Ez uz összeg azonban — fájdalom  — még nem 
elég arra, bogy zágoui Mikes Keieineu emléke a nugv 
szellemhez teljesen méltóképen örökittessék meg. fc 
közérziilet hatása alatt ez év folyamán  a kolozsvári 
tud. egyetem báromszékvánnegyei hallgatói körében 
lelkes mozgalom indult meg u zágoni Mikes-emlék 
bizottság által híven szolgált szép eszme támogatá-
sáru. A ielkes ifjúság  gyűléseket tartott, szervezke-
dett és véglll abban állupodotl ineg, liogy folyó  évi 
julius hó 14-én Zágonban, Mikes szülőhelyén táncz-
mulutsággul egybekötött Emlék Ünnepélyt rendez. 
Egyben uzt is elhatározta, hogy uz ünnepély sikeré-
nek biztosítására a Székelyföld  legkiválóbb fórfiai  és 
zágoni Mikes Kelemen lelkes tisztelői és irodalmi 
örökösei közill védnököket kér föl.  Az Ifjúság  eszméje 
lelkes pártolókra talált. A fölkért  jeles fériiak  kivé-
tel nélkül megígérték uz ifjúság  támogatását. Bizony-
ságu ennek uz a vulóban díszes és szép névsor, mely 
a napokban szélküldött meghívók homlokát ékesíti. 
Azt hissztik, bogy u báromszéki lelkes ifjúság  szép 
fáradozását  siker fogja  koronázni, mert a védnökök 
és diszelnökök közül többen megígérték személyes 
megjelenésüket is, Háromszékvármegye lelkes közön-
sége pedig bizonyára szívvel-lélekkel ott lesz és együtt 
ünnepel uz egyetemi ifjúsággal,  a melynek mi szép 
sikert kívánunk és buzufias  üdvözletünket küldjük. 

Nyi lvános köszönet . Mindazon kegyes 
adakozóknak, kik lehetővé tették, hogy a helybeli 
iparos tanoncz iskola legszorgalmasabb növen-
dékei a most lefolyt  tanévben is jutalomban ré-
szesülhessenek, a vezetésem alatt álló iparos-
tanoncz iskola növendékei és tantestülete nevé-
ben e helyről is leghálásabb köszönetet mondok. 
Szives adakozók: A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara, mely 60 koronát, a hely-
beli ipartestület, mely 20 koronát, Lux Sándor 
ipartestületi elnök, ki 6 darab imakönyvet és 
Váradi Károly helybeli építész, ki 6 drb köny-
vet ajándékozott a nevezett czélra. Csíkszereda 
1901. julius bó 3-án. Lakatos Mihály igazgató. 



Julius 10. 
28. szam. 

— Báró Be ok köszönete. Báró Beok 
táborszernagy a hadsereg vezérkari főnöke  a 
honvédelmi miniszterhez inléiett átiraiban meleg 
bangón köaxönte aieg ait az előzékeny fogadta 
tist, melyben az utóbbi utazása alkalmival az érin-
tett honvéd állomásokon réaiesüll, a ez alkalommal 
kiilönösen kiemelte azt a legmesszebb menő gon-
doskodásra mutató előzékeny ellátást, melyben a 
eaikueredai honvéd állomáson volt riaze. 

ţjj egyházmegye. A esik-szentroiklósi 
egyházmegyében Bálint Lázár halálával megürült 
lelkészi állás betöltésit Szépviz községnek azon 
törekvése akadályozta, hogy a Borzsova, Szent-
•niklAs Aa Szépviz községekből alakulva eddig fenn 
állott egyházmegye kebelébóli kilépése, mint légi 
óhajtása teljesedésbe menjen. A mint halljuk 
Szépviz községnek eme kívánságát a püspök tel-
jeiitette is és külön egyház közaéggé alakulását 
az eddigi közös jövedelem terhére megengedte, 
még pedig azon javadalmazás mellett, melylyel 
eddig a közös egyházmegye lelkésze birt. Ennek 
folytán  a választás mindkét helyen a közelebbi 
napokban fog  megtartatni. 

— Tanítók onaigoa fürdóháaa  Köröndön. 
Bármiféle  téren munkáljon uz ember, sehol a szer-
vezete annyira megtámadva nem lehet, mint n tanitói 
pályán. A tanítói árvaházakba felvett  árvák atyjai 
9(1 százaléka légző szervi bajban haltak el. A hazai 
tanitói kar elismeréssel kell adózzon az országos bi-
zottságnak, hogy a tanitói árvaházak mellé a Tanitók 
Házát is megteremtette, de ennél még tovább kell 
menjünk, ITdvarhelymegye északi felében  a sóvidé-
ken van egy fflrdú,  az úgynevezett magyar Gleiclien-
berg, melynek tulajdonosa Gáspár Gyula Marosvá-
sárhelyen. E fürdőt  használják nagy sikerrel gége 
és minden légző szervi bajokban, nátrium tartalmú 
vasas gyógyvize ketir és tejkurával gyomor babokban, 
vérszegénység, a vese és vizelcti szervek betegségei-
nél, miként intlaenczából vlsszu maradott bajokbun. 
Sós, szénsavas, hideg és meleg fürdói,  kitQnó hatá-
súak aranyér, csont és bőr bajoknál, csuz és kösz-
vénynél, kíváltképcn női bajoknál. A berlini Dr. 
Simon-féle  Lignósulfát  biztos hatású belégző terem-
mel, fekvése  e helynek igen kies fenyvesekkel  van kö-
rítve s a sóváradi vasúti állomástól mintegy a /4 órányira 
fekszik.  E fürdő  tulajdonosa a tanitói gyűlésen jelen 
volt, midőn szóba került a tanitók fürdőháza  is, mely 
alkalommal készségesen felajánlotta  Gáspár Gyula ur 
korondi fUrdójén  az ingyenes telket, a hol cz idősze-
rűit is kedvezményeket élveznek kurtársaink. Felhí-
vom tehát a hazai tanítóságot s főképen  az országos 
bizottságot, indítson országos mozgalmat a tanitók 
elsó fQrdöháza  megteremtesére. Fajunk pusztul, a 
kit megtudunk menteni a családnak, tanügy és hazá-
nak, mentsük meg azt. Az eszme üdvös. Munkára lel. 
Fclső-Sófalva.  Veress Mózes, áll. tanító. 

Csüunegyei fűzetek.  Az ilyen czimen 
megjelent és lapnnk kiadóhivatalában nyomtatott 
folyóiratnak,  melyet Vitoa Mózes ny. róm. katb. 
lelkész szerkesztett a legnagyob szorgalommal éa 
buzgósággal most küldetik azét az utolsó, befe-
jező füzete.  E füzet  magában foglalja  vármegyénk 
egészségügyének befejezését,  vármegye a jelen be-
osztásának feltüntetését,  a közigazgatás központi 
és vidAki személyzetének, valamint a vármegye 
kebelében működő bizottságok tagjainak névsze-
rinti felsorolásával.  Ugyancsak ezen füzetben  van-
nak felsorolva  a kör- As községi jegyzőségek, a 
közjegyzői intézmény. Be van mutatva a csik-
megyei községek költségvetése 1901-ről éB vár-
megyénkben alkalmazott pénzügyőrségi és csen-
dönégi szakaszok. Midón e füzetet  megrendelőink-
nek, előfizetőinknek  kézbesítjük, tisztelettel fel-
kérjük mindnyájukat, hogy a hátrálékos előfizetési 
dijakat szíveskedjenek postafordultával  beküldeni, 
hogy a már nagy összegre felszaporodott  költségein-
ket mi is rendezhessük. A Csikmegyei Füzetek 
szerkesztősége. 

Küzdelem egy medvével. Hajmeresztő 
eset fordult  elő a napokban Kánzon-Ujfalu  község 
erdejében, hol csaknem két emberélet esett áldo-
zatul egy medve garázdálkodásának. Kovács Imre 
kászon-ujfalvi  lakós az ,ölvös torka' nevü erdő-
rAssben bolyongott fegyveresen,  miközben egy 
medvét pillantott meg közvetlen közelbeu. Ekkor 
rálőni készüli, de mielőtt ezt tehette volna, a 
medve villámgyorsan ráugrott, a földre  ütötte s 
fejére  oly csapást mért, hogy koponya csontjának 
egy jókora része a főről  levállott; továbbá mel-
lének egyik felét  kiszaggatta s egész testét össze-
vissza marezangoltft  A szerencsétlen embert fél-
holtan találták meg s bámulatos, hogy azoknak 
as életveszélyes sebeknek a daczára még életben 
szeredába a korházhoz hozták fel.  Ezen esetet 
megelőzőleg szintén egy odavaló asszanyt vert a 
földhöz  a „Belló''nevü erdőben valószínűleg ugyan-
azon medve. A garázdálkodó bestiákra a kászoni 
öt község területén e bó 6., 7. As 8-án hivatalból 
hajtóvadászat volt rendezve. 

—Orgyilkosáig. Egy páratlan egoizmus-
sal véghez vitt orgyilkosság történt e hó 3-án 
éjjel Ditrőban. Orosz István fóldmives  3-án 
leánykájával ökörszekéren kiment a mezőre 
szántani. Késő estig dolgozott s minthogy más-
nap folytatni  akarta munkáját, éjszakára kin-
maradt a mezőn. Leányával elköltvén a vacso-
ráját a szekéren ágyat készített s a sötétség be-
álltával lepihentek. Hogy mi történt az éj leple 
alatt, azt a vizsgálat van hivatva kiţleriteni. 
Orosz István nem ébredt fel  többé. Álmában 
valaki közvetlen közelből forgópisztolyai  fóbe 
lótte. Hajnalban a szomszéd birtokos Bzántani, 
kezdve, bámulva látta, hogy Orosz István még 
nyugodtan pihen és marhái legelnek. Odament 
a szekérhez és költögette; minthogy a költésre 
nem mozdult, rázni kezdte. Akkor vette észre, 
hogy hullával van dolga. Jelentés tétetvén az 
esetről, a csendőrség rögtön megindította a 
vizsgálatot Orosz István leánya kihallgattatván, 
előadta, hogy édes atyjával a szekérben lefe-
küdtek, s már jóizllt aludtak, midőn csattanásra 
ébredt fel.  A csattanáskor apja felkiáltott,  hogy 
.fc}  Istenem*, többet nem szólott A leányka 

azt hitte, hogy álmában beszél apja, s mint-
hogy többet nem szólott, ó is elaludt, nem sej-
tette. hogy apja már halott. Reggel csak a 
szomszéd költésére ébredt fel.  A nyomozás 
folyamán  a csendőrségnek értésére jutott, hogy 
Orosz Istvánnak Fülöp Tamással birtok hábori-
tási pere van folyamatban.  Orosz István sommás 
visszahelyezés iránt perelte Fülöp Tamás ditrói 
lakost. A kir. járásbíróság e hó 8-dikára tűzte ez 
ügyben a tárgyalást. Fülöp Tamás az idézés vé-
telekor többek elótt  felperest  taeglövéssel fe-
nyegette és állítólag kijelentette, hogy a tár-
gyalásig elpusztítja. E gyanús kijelentések a 
csendőrség tudomására jutván, Fülöp Tamást 
és fiát  a szintén gyanúba vett Fülöp Ignáczot 
előállította, kik alibijüket bizonyítani nem tud-
ván, miután ellentmondásokba keveredtek, le-
tartóztattak. A nyomozás során kiszivárgott ada-
tok szerint3-án e'ste Fülöp Tamás a per miatt el-
keseredésében előszólította volt szolgálatban 
levő fiát,  Fülöp Ignáczot és kezébe adva revolve-
rét, meghagyta neki, liogy a mezőn  alvó Orosz 
István pusztítsa el. A fiu  szót fogadott  apjának, 
kiment a mezőre és a gyanutlanul alvó Orosz 
Istvánt közvetlen közelből fóbe  lótte. Terheltek 
tagadják a gyilkosságot. A megindított biiniigyi 
vizsgálatnak sikerült a sötétben elkövetett bün-
tettet kideríteni, a mennyiben Fülöp Tamás a 
bizonyítékok súlya alatt bevallotta, hogy apai 
hatalmával kényszeritette fiát  a gyilkos tettre. 
Ö maga is elkísérte a tiut a biin színhelyére, a 
hol az engedelmes tiu az ó revolverével lótte 
le Orosz Istvánt. A fiu  Fülöp Ignácz megerő-
sítette apja vallomását és beismerte, hogy ú 
volt a közvetlen tettes. Orosz Tamást f.  hó ii-án 
délután bonczolták fel. 

Machiavelli. Az a kis terrakotta mell-
szobor, mely a berlini királyi muzeum bilstéi közt 
őriztetik, a legnagyobb szellemek egyikének por-
hüvelyét örökítette meg az utókor számára. A 
durva vonások, a lebiggyedt száj, az erős orr, 
a redős homlok kiváló gondolkozó erőre vallanak. 
S a kié e homlok volt, valóban a legnagyobb 
gondolkozók közé tartozott, bár életében és ha 
lála után is sokáig megvetés és gyűlölet tárgya 
volt. A Mediciek visszatéri ével elvesztette hiva-
talát, melyhen Arétinonak és Poggionak volt 
ntóda és melynek révéu követségben járt Fran-
cziaországban és Borgia Caesarenál. Kényszerű 
nyugalom bírta rá, bogy gondolatait az állam 
szervezéséről és kormányáról összefoglalja.  A 
humanisták korában élt és igy egész felfogása, 
műveltsége, eszméi a görög-római világban gyö-
kereznek, de kiváló érzéke volt hazájának akkori 
élete iránt is. Legnevezetesebb munkája a „De 
Principe", mely a fejedelemről  szól. Olaszország 
szét volt darabolva s mint egykor Borgia Caesa-
rétól, most a kegyetlen Medici Lorenzotól várta 
az egész olasz nép, az egységes olasz királyság 
megalapítását. Hogy a fiatal  fejedelem  milyen 
nton-módon érheti el a czélt, arra nézve ad 
neki utasítást Machiavelli ebben a munkájában. 
Elmondja, bogy szerezték régibb és ujabb idők-
ben hatalmukat a fejedelmek  éa hogy tartják 
fenn.  De Olaszországot nem lehet fenntartani, 
azt újjá kell szervezni, ebhez pedig nagy tör-
vényhozóra és hadvezérre van szűkség. Nagy 
erőt kell kifejteni,  de az erö nem mindig erény. 
Sok meg van engedve a fejedelenmek,  „csak 
arra törjön, hogy győzzön és fentartsa  státusát, 
eszközeit mindig tisztességeseknek fogják  tekin-
teni és dicsérni fogja  mindenki. A köznép a 
siker ntán indul és az egész világ köznépből áll". 
E tan tette nevét gyűlölet és megvetés tárgyává, 
annyira, hogy az ördög csúf  neve is az angolban, 

nick", azö keresztnevéből, „Nicolo", származik. 
Nagyon soká maradt szégyenfolt  nevén mindaddig, 

mig Macaulay uj és helyesebb világításba uem 
helyezte. Erről a sokat hányódott férfiúról  szól 
a Nagy Képes Világtörténet 117—118. füzete. 
A 12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. Mar-
czali Henrik, a ki a VII. kötetnek egyszersmind 
Bzerzöje is. Egy-egy kötet ára díszes félbőrkö-
tésben 16 korona; füzetenként  is kapható 60 
fillérjével.  Megjelen minden héten egy fűzet.  Kap-
ható a kiadónál {Révai Testvérek írod. Int. Itt. 
Budapest, VIII., Üllői at 18. sz.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján. 

— Pályásat. A m. kir. posta-, távírda- és táv-
beszélőnél betöltendő 135 gyakornokjelölt állásra 
ezennel pályázat nyittatik. Ezen állásokra az 188:1. 
évi I-sö törvényezik 14-ik $-a alapján mindazok pá-
lyázhatnak. a kik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú 
más tanintézetet, érettségi vizsgával sikesesen elvé-
geztek, lS-ik életévüket Letöltötték és magyar állam-
polgárok. Ezeu feltételeken  kivül u pályázók községi, 
erkölcsi bizonyitványnyal feddhetetlen  előéletüket, 
közhatósági orvosi bizonyítvánnyal pedig ép és egész-
séges, a posta- és távírda szolgálatra testileg alkal-
mas voltukat igazolni tartoznak. Továbbá azok, kik 
a középiskolát mult 1900. évben, vagy azt megelő-
zőleg végezték, kötelesek liiteles módon kimutatni 
azt is, hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mi-
vel foglalatoskodtak.  A sajátkezüleg irt és születési, 
orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal felsze-
relt kérvények, a már közszolgálatban állók által 
felettes  hatóságuk, közszolgálatban nem levők áltul 
pedig az illető főszolgabíró,  vagy polgármester utján, 
folyó  évi julius hó 31-ig adják be azon posta- és 
távirda igazgatósághoz, a hol a pályázók alkalmaz-
tatást óhajtanak nyerni. A pályázók" közül kiválasz-
tottak az illető posta- és távírda igazgatóság felhí-
vására. az igazgatóság vezetőjénél szomelyesen jelent-
kezni tartoznak, a ki azután félfogadásuk  iránt vég-
lei; határoz. A felfogadott  posta- és távlrdagyakornok-
ielöltek eskü helyett, ezt pótló fogadalmat  tesznek, 
két (2) korona napidíjban részesitletnek s a követ-
kező feltételek  mellett lépnek szolgálatbo: 1. Állá-
sokat az illetékes posta- és távirda igazgatóság fel-
hívására, folyó  évi szeptember hó 1-én, vagy ha az 
igazgatóság máskép rendelkeznék, ehhez képest el-
foglalni  tartoznak. 2. Kötelesek a posta- és távirda 
igazgatóság által kijelölendő hivatalnál, melynek fi-
gyelmi hatósága alatt állanak, a posta- ás távirda 

kezelési g y a k o r l a t e l s a j á t í t a n i s olt rendes szol-
gá la to t tel jesí teni . 3. 1!N)2. évi szeptember bó 1-eie 
suját köl tségükön Budapestre , i l letőleg Zágrábba he-
lv.'Ztctnek ál , a poslu- és távi rJa t isz t képző tuiifolyam 
szabálvs/.erü ha l lga tás i ra . 4. A pnsta- és távii-datiszt-
képző"tanfolyam  ta r t ama alatt , mint annak rendes 
hallgatói u tanfolyami  szabályzatunk minden tekin-
tetben alávetik .napúkat s a 'beiktatási és tandijukot 
is, ha ezek alól a szabályzat alapján föl  nem men-
teinek, (izélni kötelesek. ."). Napidíjaik élvezetében a 
tunfolvuTiiok  1(1 hóra te r jedő ideje, alat t is megma-
radnak ; de ennek tejében, a tanfolyam  székhelyén 
levő posta- és távirda igazgatóság rendelkezese sze-
rint, szabad idejükben gyakorla t i szolgála tot tenni 
tar toznak. (I. A kik ezen" feltételeknek  eleget nem 
tesznek, vagy a kiknek magatar tása , avagy megbíz-
hatósága kifogás  alá esik. valamint azok is. a kik a 
posta-, távirda- és lávbes/.étő szolgála t ra más okok 
miatt alkal Inatlanok nuk t ulállat nuk a szolgálat., i l letve 
ezen prúlinképeni a lkalmazta tás alól egyszerűen föl-
menteinek. 7. Azok viszont, a kik gyakorlat i alkal-
maztatásuk a la t t tel jesen beválnak, a posta- és távírda-
tisztképző tanfolyam  szabályszerű elvégzése s a posta-
és lávirdnliszli alapvizsga sikeres letétele után pusta-
és táv i rdagyakornokokká neveztetnek ki az IN1I3. évi 
lV-ik törvényc/.ikk 11-ik Jj-ábnn megál lapí tot t , neve-
zetesen lui felsőbb  tanintézete; végeztek, évi 11K111 ko-
rona, különben évi M(I0 koronu segély-díjjal: a posta-
és távirdal isztképző tanfolyam  szabályzata által előirt 
szakvizsga sikeres letételével pedig igénvt szereznek 
a X-ik lizelési osztályba sorozott s a z 1SÍI3 évi IV-ik 
torvénvezikkben meghatározot t i l letményekkel járó 
posta- és távinlat iszt i ál lásokra. Kolozsvár, ÜMJ1. évi 
jun ius bó 'Jó-én. Vttclielieli, kir. posta- és távirda-
igazgató. 

Diadal pezsgő cziinmel gyártja és hozta 
forgalomba  Eberhardt Antul pezgógyáros a kelen-
földi,  budafoki,  erili és szigűtlökölyi saját terniésii 
boraiból I'romontoron készült pezsgőit. A roggolig 
kiválóan tisztának talált egészségi italt nem mu 
laszthatjuk el a fogyasztó  közönség figyelmébe 
ajánlani inost, u midőn u pezsgő vásárlásnál oly 
végtelen óvatossággal kell legyünk. A dindul-pezsgő 
bizonyára csakhtimar olyan fogadtatásra  talál, a 
milyent jóságánál magának föltétlenül  kiérdemel. 
Lapunk mai számában olvushutó hirdetésre fel-
hívjuk olvasóink figyelmét! 

KOZOAZDAKAG és IPAR. 
Mezőgazdasági melléktermények. 

Mindenki elótt ismert szomorú tény. liogy 
az ország inás vidékeihez viszonyítva ósdivá vált 
székely gazdálkodási rendszer inellott a föld  alig 
hnjtja ki a művelésre fordított  költségeket és éppen 
uein biztosítja a székelység megélhetését. 

Ennek oka a termő erő folytonos  esőkkenése 
mellett főként  abban keresendő, liogy nem üziiuk 
iparszert! gazdálkodást, azuz terményeinket egyéb-
ként kedvező éghajlati és más viszonyok mellett 
sem választjuk meg a forgalomba  hozliatóság és 
kelendőség szerint. Termesztünk a ini sziik lokális 
szükségletünknek látszólag megfelelő  dolgokat, a 
minek ára nincs, a mi jövedelmet nem biztosit, 
a gazda költségeit nem fedezi,  befektetésre  és igy 
intenzivebb tevékenységre sem képesiti. 

Állataink, vetőmagunk elkorcsosodtak, föl-
dünk sovány.... A teher egyre nő, gazdáink pusz 
tuluak, eladásodnak. kivándorolnak. 

Ezek a mindennapi panuszok immár gon 
dolkozóvá teszik vezető köreinket ia. 

A székely kereskedelmi és iparkamara a 
székelységnek legjobb, leghívebb pártfogója  is 
hozzá szól a kérdéshez és javaslatot terjesztett 
a kereskedelmi kormány elé, módokat indítvá-
nyozván, melyek révén egyelőre gyors segítséget 
lehetne nyujtuiii a székely kisgazdáknak. 

A javaslatot, miut e fontos  kérdés lényegét 
érintő tervet, egész terjedelemben az alábbiakban 
közöljük. 

Nagyméltóságú miniszter ur ! 
Hivatkozással nagyinéltósásodnnk folyó  évi 

május '2-án 27*208 sz. a. a mezőgazdasági mellék 
termények művelése tárgyában kamaránkhoz inté-
zett leiratára vonatkozó véleményünket uz ulábbi-
akban foglaljuk  össze, megjegyezvén, liogy inkább 
a külföldi  kivitelre alkalmas és keresett czikkek, 
főkép  a vetőmagok nemesítésével, mint a legha-
tározottabb szükségleti igényekkel fogunk  fog-
lalkozni. 

A bab (paszuly) termelés, értve a közön-
séges és nálunk termelt erdélyi bab- és törpe 
úgynevezett gránát (ezukor) termelésére a legua 
gyobb Buly volua helyezendő, mert ennek Franczia-, 
Német-, Angol- és Olaszországban jó piacza van. 
Innen nugymenyiBégben szállítják oda a gabona 
kereskedők. Különös ügyeimet érdemel a bubter-
melés fokozása  emellett azért is mert az erdélyi 
égalj babtermeléare kiválóan alkalmas. 

Meglionositandónnk tartjuk továbbá a köles 
termelését, mit a székelység egyes vidékein in-
kább inagán használatra termelnek kiváló minő-
ségben. 

Vetőmagvakból a lóhere foglal  jelentób tért 
apiaezou. Gazdáink elég szerencsével is, termelik, 
de már a rokon luczerna mag termelése, bármily 
kívánatos is volna, nem sikerül. 

Szükségesnok tartjuk az árpa és tengeri 
minőségek megváltoztatát, illetve ezen fajok  ne-
mesi tését. 

Árpából az utóbbi évekbeu fokozottabb  ha-
szon volt. De viszonyaink között e gabonafej  sokkal 
jelentékenyebb jövedelmet hlztosithat, különöseu 
mióta as ausztriai maláta gyáraknak sikerült az 
erdélyi árpának feldolgozását  lehetővé tenni az 
ásztatási proczeszusbaa szerzett gyakorlat által. 

Kívánatos volna, hogy a morva árpa nálunk 
meghonosittassék ez még kedvezmények által is 
elősegittessék. 

Itteni czégek vállalkoznának annak elárusi-
tására minden közvetítési dij nélkül. 

A termelőkre nagy anyagi elóny származ-
hatnék ebből. 

Tengeriből az utóbbi á év alatt az alcsuthi 
faj  kezd terjedni, de ennél sokkal nagyobb baaz-
not aduu itt a romániai ánguantin. E fajból  a 
duuántuli részek Ausztriáb i és Olaszországba rop-
pant mennyiséget cxporláluuk magas úrak mellett. 

Az árpa és tengeri vetőmagvnk megváltoz-
tatását, illetve behozatalát jó volna ingyenes fuvar 
ngedélyezésével elősegíteni. 

Nem hagyhatjuk emlitéB nélkül, liogy a 
takarmány és fiimagvak  termeléBe, mely külföl-
dön főleg  Németországban anuyira elvan terjedve, 
a mező és kerti gazdaság fejletlensége  és mun-
kás viszonyok miatt itt egyelőre nagyobb remé-
nyekkel alig kecsegtet. 

HIVATALOS KÉSZ. 
XIV. 11)01. „ „ . , — H. M. számhoz. 

•28,158. 

Pályázati hirdetmény 
a m. kir.  honvéd  hudapródiskolákban  az Í901 
1ÍKY2.  tanév kezdetén  betöltendő  helyekre. 

(Folytatása ós vége.) 
Az ulapiivanyos helyek elnyerését czélzó 

folyamodványok  azou hatóságnak, személynek kül-
detniük ineg, a mely (a ki) az alábbi kimutatás-
ban megjelöltetett. A kérvényekben kifejezés 
adandó annak, hogy folyamodó  az .Utasítás a 
pályázók felvételére  nézve a m. kir. honvéd ne-
velő és képző intézetekbe" liatározványait telj-
tartaluiulag ismeri és kötelezi magát az ezen uta-
sításban meghatározott valamennyi feltételnek 
megfelelni.  Azon pályázók hozzátartozói, a kiknek 
a testi alkalmasság és a sikeres felvételi  vizsga 
feltétele  alatt fizetéses  helyek adományoztattak, 
illetve a kik alapitványos helyekre bemutattattak, 
a liouvéd hadapród iskolák parancsnokságai által 
erről annak tudtul adása mellett értesíttetnek, bogy 
inikor kel! a pályázónak az illető intézetben meg-
jelennie. Hasonló módon értesíttetnek azok is, kik-
nek kérvénye nem vétetett figyelembe. 

Az első sorban kijelölt pályázókon kivül, a 
betöltendő helyek aránya szerint, néhányan má-
sodsorban fognak  kijelöltetni oly czélból, liogy az 
elsó helyeken kijelölt, de a felvételi  vizsgát ki 
nem állott, vagy testileg alkalmatlanoknak talált 
pályázók helyett pótlólag felvételi  vizsgára bo-
csáttassanak és euuek sikere esetében felvétesse-
nek. Miután azonban az említett pályázók felvé-
tele biztos kilátásba nem helyezhető, a szülők 
gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizsgára 
bű nem idéztetésük esetében a polgári tanintéze-
tekben, tanulmányaik folytathatása  czéljából kellő 
időben beiruttassanak. 

Tekintettel arra, liogy a honvéd liadapród-
iskolákbau a tauév később kezdődik, mint a pol-
gári középiskolákban, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur elrendelte, hogy azon tanulók, kik 
a honvéd hadapródiskolákba leendő felvételért 
folyumodtak,  felvételük  eldültéig, vagyis szeptem-
ber 20-ig felvételi  (beiratási) és taudij fizetése 
uelkiil látogathatják a rendelkezése és vezetése 
alatt álló középiskolákban, valainiut az állami és 
községi polgári fiúiskolákban  a leczkéket. A val-
lás- ós közoktatásügyi miniszter ur egyúttal fel-
szólította az egyházi főhatóságokat  is, liogy ezen 
kedvezményt a főhatóságuk  alatt álló középisko-
lákra szintén terjesszék ki. Horvát szlavón orszá-
gokra nézve azonban e tekintetben a bán ur oly 
inódou intézkedett, hogy a tandíjfizetése  mellett 
ott már beiratkozott azon tanulók szülőinek, kik 
a honvéd hadapródiskolákba felvétettek,  a már 
lefizetett  tandíj, felvételi  dij és egyéb járulékok 
\ isszulizettessenek. 

IV. A felvételi  vizsgák. 
Minden pályázó közvetlenül az illető inté-

zetbe való beérkezte után, testi alkalmassága te-
kintetébon megvizsgáltatik. 

A testileg alkalmatlanoknak talált pályázók 
hozzátartozóiknak azonnal visszaadatnak, a testileg 
alkalmasoknak minősítettek pedig felvételi  vizs-
gát tesznek, a melynél a hozzátartozók is jelen 
lehetnek. 

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő fel-
vételi vizsgák szeptember 1'2—1 G-ig tartatnak meg. 

A fölvételi  vizsga magyar nyelven teendő 
le, melyet a pályázókuak oly mérvben kell tud-
uiok, liogy az eredményteljes oktatás lehetősége 
e tekintetben biztosítva legyen. Pályázók, a kik 
horvát tannyelvű iskolákat végeztek, a felvételi 
vizsgát utóbb emiitett nyelven is letehetik; a 
magyar nyelvnek nom tudása — a pályázóknak 
egyébként jó képessége és megfelelő  előismeretei 
mellett — nem képez akadályt a fölvételre. 

V. Igónyjogosultság. 
Fizetéses helyre minden magyar állampol-

gár fiának  van igénye, a ki az általános feltéte-
leknek megfelel;  tehetséges ifjak  jó iskolai bizo-
nyítványokkal azoubau előnyben részesülnek. 

Alapitványos helyekre azon Bzeinélyeknek 
van igényük, kik az illető alapító oklevelekben 
foglalt  különös kellékeknek és az általános fel-
vételi feltételeknek  is minden tekintetben meg-
felelnek. 

Kelt Budapesten, 1001. évi április havában. 
A m. kir.  honvédelmi  minisztertől. 



l i s . C S Í K I L A P O K . s m . 

K T I L T T É B.*) 
ErMvásárláaok és a aiékaly kivándorlás. 

A csikdánfalvi  fómatadorok  jutalmára vo-
natkozólag bővebli adatok jönnek nap világra. 

Ezen jutalom, magyarul mondva: sáp, 
nem is megvetendő összeg, mert a maga egé-
szében kerek 60000 koronát teszen ki, s ezen 
kivül még más szolgáltatásokban is részesülnek 
s a legérdekesebb mellette az, hogy különböző 
érdekcsoportok egymást (igyekeztek becsapni, 
mert hát ugy tessék felfogni  a dolgot, hogy 
habár csak körülbelül 10 emberről van szó, 
még is külön érdekek vannak, mert p. o. 
24(1)0 koronáról az összes érdekelteknek tudo-
mása van, tehát ebből kap egy-egy ember 
2400 koronát, azután van 16000 korona, de 
ebben a 10 ember közül már csak négy ember 
külön tud és osztozik, s igy ezek egyenként 
4000 koronát kapnak s végül van a 20000 ko-
ronás fősáp  melyet aztán a 10 ember közül 
esak egy ember kap, s igy a 00000 kotonából 
kap a 10 ember egyenként 2400—2400 koronát, 
ugyanezek közül négyen kapnak még 4 —4000 
koronát, tehát összesen 6400 korönát fejenként 
és ezen négy közül egy kap külön és egyedül 
20000 korona fősápot  s igy ezen egy ember 
mind a három csoportból részesülvén összesen 
26400 koronát kap. Az egyébnemü javadalma-
zásról jövő alkalommal szólunk. 

Agricola. 
*) Az c rovatban kftzlöttekért  az aláíró felelős' 

Szerk. 

Egy jó minőségű 

1 C S É P L Ő G É P I 
szijas kerék és rostáiéval gj 
lóerőre készített eladó 400 
korona utolsó ár Csik-Dán-falván |u:.| 2 -2 

^ t f i m t f i f i W ^ 
SZEKELY ANDRASNAL. 

LaptulajdoDOs: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Pályázat. 
A csik-szentimrei róm. katli. kántor-

tanítói állásra julius 20-ig pályázatot 
hirdetek. Jövedelme: lakás, mely áll 
két szoba, konyha, kamra és autóház-
ból; pincze, istálló, sziu, sertés és tyúkól; 
a tanítóval közös csllr, tágas udvar és 
két veteményes kert. 111 kalangya ősz-, 
84'/i kalangya tavasz, 28 kor. 54 fill. 
pénz, 20 köbmtr. lágytUzifa  kepe; 3 hold 
2 8 6 • öl szántóföld:  989 köbűitr. ka-
száló; 10 kor. 68 fill.  misealapitvány; 
68 kor. stóla; jogusultaknak korpótlék 
államsegélyen. E jövedelem az 189:1. 
évi összeírás szerint igy áll, de tényleg 
felmegy  1400 korona értékre, melyből 
600 korona tisztán tanítói fizetés.  Kö-
telessége : a) kántori teendők végzése; 
b) az iskolaszék által kijelölendő osztatlan 
vegyes osztályokban a mindennapi isko-
lásokat önállóan — az ismétlősöket a 
a segédkántor-tanitóval közösen tani-
tani. Csakis okleveles kántortanítók 
pályázhatnak. Kötelesek személyesen 
megjeleni julius 14-én vagy julius 21-én 
délelőtt. 

Csik-Szentimre, (u. p. Csik-Szentki-
rály) 1901. julius 7-én. 

Kóródy Mihály, 
[I'>1] 1—2 iskoluszéki elnök. 

Pályázat. 
A csik-szenttamási róm. hath. kántor-

tanitói állásra pályázatot hirdetünk. 
Jövedelmek:  a folyó  évi kepeki-

vetés szerint 79 kalongya rozs, ugyan 
ennyi zab, 160 korona pénzkepe, 65 
terll fenyőfa,  30 favágó  napszám 140 ko-
rona stóla, 30 korona ájtatos alapítványi 
kamat, 15 korona tandíj, 9 hold szántó 
és kaszáló kanonika birtok évi jöve-
delme 100 korona értékben a javadalrai 
jegyzőkönyv szerint; ezen kiviil a köz-
ség által ujabban a kántor tanítónak 
állandóan átengedett, évenkint 4 szekér 
szénát termő kaszáló haszonélvezete. 
Jogosultnak korpótlék államsegélyből. 
A kántori birtok után járó erdőlési és 
legeltetési jog. Lakás természetben 2 
szoba, konyha, kamra, pincze, istáló, 
csllr, sUtóház, sertés és majorságól és 
veteményes kert. A lakás sürgős kijaví-
tására az árlejtés kihirdetetett. Köteles-
ségek.  Az összes kántori teendők vég 
zése a segédkántorral felosztva  és a 
részére jutó tankötelesek önálló veze 
tésc. Pályázati határidő folyó  évi 
augusztus 11-ike, mely alatt pályázók 
kellően okmányolt kéréseiket alólirt is-
kolaszéki elnökhöz adják be, s próba 
tételre (lehetóleg augusztus 11-én) sze-
mélyesen jelenkezzenek. |144] 2-a 

Csikszentamáson, 1901. junius 25-én. 
Tompos Máty&s, Ferencz János, 
lelkész iskolaszéki elnOk. jegyző. 

Sz. 68U5/I991. 
"tlkvi 
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H i r d e t m é n v , 
Az arányosított Csík-Rákos közhelyeket 

az általános helyszinelési állapot szerint (eltűn-
tei ö csikrákosi 881. és a csikgörőcsfalvi  45a. 
számú telekjegyzőkönyvben arányosítás következ-
tében az 1869. évi 2579 számú szabályrendelet-
hez képest átalakitlalik, és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az löan. 
évi XXIX. az 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 
XVI. t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdon-
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. XXIX. 
t.-csikkben szabályozott eljárás a telekjrgyzö-
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosittatik. 

E czélból az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás Csikrákos községé-
ben 1901. év i s z e p t e m b e r ho 2-án fog 
kezdőn i. 

A tervezet hitelesítésének, valamint általá-
ban & helyszíni eljárás foganatosítása  végett 
Oeczö Béla kir. törvényszéki biró és Kozma 
István kir. törvénszéki segéd-telekkönyvvezelöből 
álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  felhivatnak.  1. az össszes ér-
dekeltek, hogy a hitelesítési tárgyaláson szemé-
lyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek meg, 
és az uj telekkönyvi tervezet ellen nelaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban ad|ák elő, 
mert a régi telekjegyzökönyvek végleges át-
alakítása uláu s téves átvezetésből eredhető ki-
fogásokat  jóhiszemű harmadik személyek irányá-
ban többé nem érvényesíthetik. 

2. mindazok a kik a telekjegyzökönyvek-
ben előforduló  bejegyzésekre nézve előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság 
kiküldöttje elölt a kitűzőit határnapon ke/.dőilő 
eljárás folyama  alatl jelenjeuek és az előterjesz-
téseiket igazoló okiratokat mutassák fel. 

3. mindazok a kik valamely ing: anlioz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, bogy az 
átírásra az 188C. XXIX. t.-cz. 10—18., és az 
1889. XXXVIII, t.-cz, 5—7. és9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokai megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a kiküldött elölt igazol-
ják avagy oda hassanak, hogy az álruházó telek-
könyvi tulajdouos az átruházás léire jöttét a 
kiküldőit elölt szóval ismerje el, és a tulajdonjog 
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert kü-
lönben jogaikat ezen az uton nem érvényesíthetik 
és a bélyeg illeiék elengedési kedvezményétől 
is elesnek, és 4. azok kiknek javára tényleg inár 
megszűnt követelésre vonatkozó zálog jog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilváiikönyvileg be 
jegyezve, ugy színién az ily bejegyzésekkel ter-
helt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett 
jognak kitörlését kérelmezzék, illetve hogy a ki 
törlési engedély nyilvánítása végeit a kiküldött 
előtt jelenjenek meg, ipert elleneseiben a bélyeg 
mentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. tőrvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1901. junius 30-án. 

Antalffy,  kir. tszki biró. 

* DIADAL SEC 
legjobb 

HONI  PEZSGŐ  liOfí 
Eberhardt Antaltól 

Budafok—Promontor 
kapható minden jobb íiiszorkurrskedésben 

éttermekben és kávéházukbuu. 
— [i:«l| 5-1(1 

ErdélyrÓBzi képviselője: 
RIEMER K. GUSZTÁV 

Sz.-TTd.varla.elşrt. 
Árjegyzék és minták kívánatra ingyen. 

2. A magyaróvári gazdasági akadémiánál 
8t)0 koronával. 

3. A gőrgéiiy-szentimrei erdőőri iskolánál 
két 300-300 koronával. 

4. A siketnéniák kolozsvári intézetnél két 
160 —160 koronával a nevelési alapból rend 
szeresitett ösztöndijakra. 

5. A helybeli és gyó-alfalvi  gazd. irányú 
lelsönép, valamint a gyó szenltniklósi polgári 
fiúiskolánál  ugyancsak a nevelési alapból rend-
szeresítettéin 60: 100 koronás ösztöndíjból az 
üresedésben lévőkre. 

Az ösztöndíjasok az iskolai évvégén tar-
toznak iskolai bizonyítványaikat nekem bemu-
tatni : a ki ezt elmulasztja és a ki nem kielégítő 
bizonyítványt mutat be, annak ösztöndija elvo-
uMik és másnak adományoztatik. 

A törvényhatósági bizottság Jogerős hatá-
rozatai alapján, ugy a nevelési, mint a lóbeszer-
•/ési alapnál a segélyezésből kizáratnak : 

a) a tanulmányaikat már végzett, vagy 
bármely jövedelmező hivatali állásban lévő kérel-
tnesek ; 

b) az algimnázium és ezzel egyenrangú 
iskolák ; továbbá a csik-somlyói tanitóképezde, 
végül a helybeli és gyeigyó-s/.enlir.iklósi polgári 
leányiskolák növendékei 

r.)a vármegye valamelyik községében ille-
tőséggel nem biró, vagy 15 éven lul terjedő 
tivoliét miatt a törvényhatóság területen illető-
ségüket vesvitett egyének. 

Ugyancsak a tő; vényliatősági bizottság jog-
erős határozata alapján a segélyek következő 
megszorít ásókkal osztatnak 

a) Ugyanazon szülők jogosult gyermekei 
köziil csak egy, és az is csak egyik alapból 
segélyezhető ; 

b) az egyetemekre és más felsőbb  tanin-
tézetekbe most belépő kérelinesek csak a beirat-
kozás és lelvélel igazolása, a tanulmányaikat 
tovább folytatni  szándékozók pedig csak az eddigi 
jó eredmény felmutatása  esetén segélyezletnek. 

c) Az egyetemek és akadémiák öszlöndijl, 
vagy alapítványi nem élvező hallgatói, az ösz 
lőndijasok is alapilváuyosokkal szemben előnyben 
i észesülnek. 

d) A gimnáziumok felsőbb  osztályú tanulói-
nak a tandíj erejéig adatik s»gély, de az alapit-
ványosok és az iskola székhelyén lakók enuek 
is csak felét  kapják. 

llíndezikuél fogva  folyamodók  kötelesek 
csatolni: 

a) a jó előmenetelről tanúskodó iskolai 
bizonyítványnak és lecz.kekönyvnek eredetijét, 
vagy az iskola igazgatósága, esetleg a polgári 
hatóságok arra jogosult közegei által hitelesített 
teljes a másolatát; 

b) a vármegye leiületén birt és el nem 
veszített illetőségi öl szóló hatósági bizonyítványt; 

c) az iskolai hatóságnak arról tanúskodó 
bizonyítványát, hogy a folyamodó  sem ösztön-
díjat, sem alapítványt nem élvez. Ennek elmu-
lasztása ellenkező vélelemre ad okol. 

d) Minthogy továbbá a lóbeszerzési alapból 
kizárólag csakis a volt székely huszár családok-
ból leszármazó jó tanulók segélyezhetök ; az 
érdekelteknek azt. is figyelmébe  ajánlom, hogy 
kérelmükhöz a családi leszármazást igazoló hi-
teles bizonyítványt is csatoljanak. 

A kellően felszerelt  kérelmek az 1—4 pontig 
felsorolt  ösztöndíjak, valamint a segélvpénzek 
elnyeréséért is folyó  évi augusztus hú i-éig 
közvetlenül nálam, az ú-ik pont alatti ösztön-
díjakért pedig 1901 —190.'. tanévi beiratkozások 
alkalmával az illető iskolák igazgatóihoz annyival 
inkább benyújtandók, mivel a később beérkező fo-
lyamodványok hivatalból fognak  visszauiasitlatni. 

Végül megjegyzem, hogy az ösztöndijak havi 
átólagos részletekben, a 100 koronánál kisebb 
segélyösszegek az iskolai év elején egy összeg-
ben, az annál nagyobb segélypénzek pedig két 
egyenlő részletben lehetőleg az iskolai évszakok 
elején adatnak ki. 

Ugy az öszlöndjak, nijnt a segélypénzek 
csakis a szülők, vagy a gyám nyugtájára fizet-
tetnek ki, kik az iskolai évközben tanulmányai-
kat bármely okból beszüntető iljak által felvett 
ösztöndijakat és eegélypéuzekel egészben vissza-
téríteni tartoznak. 

Csik-Szeredán, 1901. évi junius hó 26-án. 
Becze Anta l , alispán. 

Szám 6620—901. 
II. ai. 
Pályázati hirdetmény. 

A vármegye tulajdonát képező nevelési alsp 
terhére rendszeresített s a jövő iskolai tanévre 
adományozható ösztöndijakra, valamint a nevezett 
alapból és a huszár családok tulajdonát képező 
lóbeszerzési alapból kioszbató segély pénzek el-
nyerésére ezennel pályázatot hirdetek; még pedig: 

1. A selmeczbányaí erdészeti akadémiánál 
600 koronával. 

Sz^ 3205—1901. 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szenlmái toni kir. járásbíróság, mint 

ingatlanra az árverést 2000 koronában ezennel 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Lenez 
József  végrehajtatónak Medvés Ida végrehajtást 
szenvedő elleni 150 koroua töke követelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíksze-
redai kir. törvényszék, a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság leiületén lévő a kászon-jakabfalvi 
határán fekvő  a kászonjakabfalvi  826 sz. tjkvben 
loglall özvegy Juhász Lukácsné született Medves 
Ida és kiskorú Juhász Mária tulajdonát képező 
690., 691. brsz. ingatlanra 3C4 korona és az 
1614. sz. tjkvben loglall Balászi Sándor és neje 
szül. Medves Ida tulajdonát képező 648, a. hrsz 
ingatlanra 320 korona összesen 654 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. 
augusztus évi hó 28-ik napjának d. e. 9 órakor 
Kászon-Jakabfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10" '<»- át, vagyis Hatvanöt ko-
ronát 40 fillért,  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november l-én 3333. 
sz. alalt kell igazságügymiuiszleri rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltalni. 

A kir. járásbíróság, miut tlkvi hatóság. 
Csík-Szentniártonon, 1901. junius 8-áu. 

I14S1 1_1 Dr. Szabó, kir. elbíró. 
Szám 3519—1901. [147] 1 _i 

tlkkvi. ~ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szenlniártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyv i hatóság közhírré teszi, hogy a kászon-
jakabfalvi  róm. kalli. egyházmegyében tartozó 
gyenge féle  alap pénztára végreliajtalónak Po-
taki Ádamné szül. Kovács Terézia végrehajtást 
szenvedő elleni 130 korona töke követelés és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kii. törvényszék a csikszenlmártoni kir. járás-
bíróság leiülrlén lévő Kászonjakabfalva  község 
halárán fekvő  a kászonjakabfalvi,  I. rész 157. 
sz. tjkvben foglalt  Potaki Ádámné született Ko-
vács Terézia, Potaki Anna Ráduly Györgyné éa 
Potaki .Mária tulajdonát képező A.-J\ 366. hrsz. 
ingatlanra 320 korona, 1461. hrsz. ingatlanra 
80 korona, 2983. hrsz. ingatlanra 10 korona, 
3534. hisz. ingallanra ÍOÓ korona, 3660. brsz. 
ingatlanra 30 kor., 5042. hrsz. ingatlanra 120 
.~>0r>3. hrsz. ingatlanra 140 korona, 5079. brsz. 
ingatlanra 10 korona, 5501. hrsz. ingatlanra 10 
korona, ö83ö. hrsz. ingatlanra 18 kor., 6256. 
hrsz. ingatlanra 15 kor., 6375. hrsz. ingallanra 
10 korona., 6397,2. brsz. ingatlanra 05 korona, 
6398 ,. krsz. ingatlanra 08 korona, 6556. hrsz. 
ingatlanra 50 kor., 6460. brsz. ingatlanra 20 kor., 
6708. hrsz' ingatlanra 10 korona, 7774. hrsz. 
ingallanra 10 kor., 857ö/i. hrsz. ingatlanra 20 
korona, 9206. hrsz. ingatlanra 05 kor., 9458. 
Iirsz. ingallanra 05 kor., 10069,, 10071. hrsz. 
ingallanra 15 korona és 10174. hrsz. ingatlanra 
15 korona, összesen 1021 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1901. évi augusztus hó 27-ik napján délelőtt 
9 órakor Kászonjakabfalva  község házánál meg-
tartandó nyilvános árvetésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Arverezui szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárinak 10",Vát vagyis 102 ko-
rona 10 fillért  készpénzben, vagy az 18B1. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1661. évi november bó l-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri ren-
delet 8. §-ábau kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldölt kezéhez letenni, avagy 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csik-Szenlmártonon, 1901. junius 8-án. 

Dr. Szabó, kir. albiró. 

A söriizlet terén 2Ü éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült ^ 
nekem .Magyarország két legelső sörgyárának' bizalmát megnyernem, a tneoiiyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak Brassó , Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetésit reám ruházták. 

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

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-uteza 104. 

Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában, 
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[olyam Fehér borok 

hordókban. 
18i)1> Szászsebesi 
líOT Szászsebesi 
IMKi Szászsebesi 
1805 Szászsebes! 
1 S!);t Szászsebesi 
18!»:! Házi jegy 
— Kégiebb évfolyamok 

IS!C) Küküllő menti 
ÍH'.HI Csemege bor 
J8"0 Muskatály legfinomabb 
188!» Szászsebesi pecsenye bor 
188ÍI Kizling leglinomalib 
188!» Leányka 
1S!>'2 Tramini legfinomabb  . 
— Aszú linóin 

ISÜ.'l lJiirgundi . 
lS'.t;) Rózsamáli 

Vörös borok 

Arak 100 
literenkiDt folyam  Borok üvegekben 

IlUI.I.'.kl.MM. 
— Krdélyí vörös 

Carbenet noir 
— Hácz ürmös 
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Tramini 
Kizlingi . 
Muskatály legfinomabb 
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Vörös bor 
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rílltó  mellett  érteiiilök.  rnflll  /./•.sv/írir. 
fizetésénél  o számla keltétől  HO  ini/> 
alatt  '."'/'I les'.ii  mitás mclli-tt. 

ooooooooj#l 
lOf 

I 
4 
I 

< 
I 

« 
I 
I 
I 
I 
i 
4 
I 
i 
I 

a mai kor igényeinek megfelelöleg rendeztem be. 

Je lenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-
téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki Indok elégíteni. 

Tzleteinet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-
sókkal szemfedelekkel,  mindenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajliászás czéljából Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ba 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyőzödvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 

Tiszteleltei 
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lif'l 8 12 Vár ulcza 212. sz. isaját házi. 
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E E e u - C L p t T r o g ' e l F e r e n c z 
férfi.sza"bc--ü.zlete  Brassóban 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan lelszcrelt raktárát bel- es külföldi  szövetekből mérlckuiáiii ch-áns 
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elkészítés 
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H a u p t v o g e l F e r e n c z . ^ 

sere. Ki Ivezo összeköttetéseim által, nn-lveket szállítóimnál elértem azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugvis mar olcsó arákat ni.- 15 20" ,,-al 
leszállítottam, liogy minden versenyt felülmúljak,  szállituk 

I zakó-öltöny linóm sevíot szövetből 
1 zakó öltöny linóm kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny liliom angol szövetből 
I zsákot társalgási öltöny linóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny tinóm kaingnrn szövetből 
1 Ferencz József  kabát öitöny fekete,  sziirke-

kék. linóin angol szövetből' 
1 liliom tavaszi felöltő  világos és siitét sziliben 
1 tavaszi felöltő  liliom angol szövetből 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág linóm angol szövetből 

II» 
-18 
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.~>l) korona, 
till korona. 
(18 korona. 
71» korona. 
Ül! korona. 

7(1 
:lt; 

!I0 korona. 
48 korona. 

•V2 ti") korona. 
12—18 korona. 
Iti 22 korona. 

• C Tótá . l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é r t . "Aa 
Gyors kisiolgálás. Versenynélküli arak. 
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Hátor vagyok a nagyérdemű közönség tudomására hozni, hogy az 
üzletemben minden 

Á R U K ÁRÁT LESZÁLITOTTAM 
az iizlet helyszűke miatt. Miért is kérem a nagyérdemű közönséget szives 
meglátogatásával üzletemben meggyőződést szerezni. 

Szives pártfogásáért  esd alázatos tistelettel 

3 ! 

|Hr,| -2- :) 

Székelyhidy  Sándor 
női-  és /'ér/l  flirat-üzlete,  ('itikszerala. 

tlliilfi  r s:iilloíh}riiI  szriuhrit). 
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GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
KÖNYVNY0M0Á1A, KÖNYV-, PAPIR-, RA1Z, ÍRÓSZER- ÉS DÍSZMŰÁRU KERESKEDÉSE 

C S X I C S Z S B E D A . S J & . Î T . 
ajánlja a nagyérdemű közönség becstfs  figyelmébe  a mai kor kívánalmainak meg-

felelően  berendezett 
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melyen bárminő nyomtatványok kiállítását a legjutányosabb árakon és a legdíszesebb 
alakban is elvállalja. A nyomtatványok készítésénél a csín, izlés és pontosság az 
irányadók és azon törekvés, hogy a nagyérdemű közönség igényei minden irányban 

kielégíttessenek. 
.lótékonife-jélii  mnlatsái/ok  niei/hirói  a lei/olrsólihail  állíttatnak  ki, 

rai/ilis  ál'keilrexméniţln-n  l'és-csiilllek. 
IO  O ilrli.  i/i/ás-jelentés  Ici/filioiilillih  /la/iiron  és a h'f/ilisziwhh  kitilli-

táslmn csak három forint. 
IOO  ilrh. nérjri/ii  40—S11 krajrxárii/. 

A rendelkezésre álló nagy papir raktár módot nyújt arra is, liogy daczára 
annak, hogy a papírára az utóbbi illőben •/.»",0 i'iiK'lketiett  az eddigi mérsékelt 
árak is lejrlih szállíttassanak. 

Ajánlja könyv-, papit'-, iró- és rajzszer valamint díszműáru kereskedését 
mely ugy van berendezve, hogy onnan a vásárló közönség minden szükségletét a 
legolcsóbb árakon beszerezheti. 

• V Legolcsóbb arak, pontos kiszolgálás!!! 

Q l c s ó és, p o j i t Q s k i s z p l g á l á g , 

Van szerencsém a iianvcnlomii közönség tiiilotnására hozni, hogy 
CSIKS/.KUIíOÁI1AN SINGER, KÂRIKAHA10S, PATENT- és CZIPESZEK részére 

S VARRÓGÉPEKBŐL 2: 
n a g y r a k t á r t r e n d e z t e m "be . 

Kzen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kiiiinö minoségii anyagban és a technika ezen téren elért legujabb 
Mvinányai szerinti gyartashnn rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
kiinnyii zajtalan niiikoilés tettek e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedne. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 
csavarhuzók, hajók és mindenféle  számú tűk stb. felszerelések. 

I gyszintén a tavaszi szezonra megérkeztek a legkitűnőbb 
boni gyártmányú gyapjú szövetek. 

Magamat a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
maradtan tclje.i tisztelettel 

J a k a b J ó z s e f , 
1" férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 
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Nyomatott Csik-Özeredában, a lapkiadó üyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




