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A csikmegyei szabadelvüpárt 
képviselő jelöltjei. 

Most midőn a jelenlegi országgyűlés 
csak napokig tart és az uj választások-
tól alig négy öt hét választ el, nem lesz 
felesleges  körül nézni, hogy a megyei 
szabadelvüpárt kik körül csoportosul: 
kikre liajlaudó az ország, a megye és 
különösen a székelység érdekeit rábízni, 
kiktől reméli, hogy az a sok nyomorú-
ság, mely a megyét és székelységet 
ellepte, az ország tudtára jöjjön s kik-
ben van annyi erély, hogy az ország 
szine előtt a nyilt téren, a képviselő-
házban követelje ugy a nemzettől, mint 
a kormánytól a segítséget. 

Komoly dolog ez nagyon, inert a 
székelység már annyira oda van, hogy 
a választásokat nem szabad egyszerű 
korteskedésnek tekinteni, liánéin mély 
megfontolással  járó elhatározásnak, me-
lyet ép oly lelkiismeretességgel kell 
mérlegelni és meghozni, mintha épen 
az apa döntene fiának  pályaválasztá-
sánál. 

A csikmegyei szabadelvüpárt akkor, 
midőn mult év november havában meg-
alakult, mindezen körülményeket lato-
lásba vette és tényleg oly elhatározást 
hozott s a jelölteket olyan szerencsésen 
választotta meg, hogy a csikmegyei .sza-
ImdelvUpártot méltán irigyelheti minde-
gyik párt, sőt a többi székely megye is. 

Ugyanis a fentliangoztatott  székely 
bajok orvoslására az első és legfonto-
sabb lépés, felrázni  ugy a kormányt, 
mint a nemzetet a székely kérdés iránti 
közönyösségből, Iiogy aztán a helyes 
gyógyszert megkapjuk. E végből azon-
ban olyan emberek kellenek képvise-

lókül, kik maguk is tudják és érzik a 
bajainkat s a kik ha a képviselőházban 
felszólalnak,  mindenki érezze, hogy ez 
a felszólalás  és jajgatás csakugyan a 
sínylődő beteg embernek jajszava, mert 
hisz onnau való, a hol a baj vun, együtt 
szenvedi a többi székelylyel a közgaz-
dasági bajok összes keserveit, egy szó-
val székelyföldi,  valódi csiki ember. 
Másik nagy szükség továbbá, Iiogy a 
képviselőnk okos, értelmes ember legyen 
s azon kívül olyan szónok, hogy tekin-
télye és tehetsége által is hasson s büsz-
keségére váljék Csikmegyének. Az volt 
idáig is a bajunk, hogy nem igen ismer-
ték a székelyt: most tehát midőn a szé-
kelység kezd talpra állani, midőn a szé-
kely társaságok mindenfelé  tnegalakul-
nuk s országos megoldás felé  akarják 
vinni a székely kérdést, első sorban is 
képviselőink által azt kell megmutatni, 
hogy a székelység érdemes a megmen-
tésre, mert hisz köztünk sok erő és in-
telligenczia van s nem szorulunk arra, 
Iiogy a székely érdekeket a parlament-
ben idegen és nem csiki ember kép-
viselje. 

Epén azért a csikmegyei szabad-
elvüpártnak a megalakuláskor kimondott 
azon határozata, hogy ragaszkodik a 
törvényhatóság azon kijelentéséhez, hogy 
képviselőkül  csakis helybelieket  jelül, 
olyan elvi álláspont, mely a székelység 
érdekében és a székely bajok enyhítése 
szempontjából első és fő  szükség s a 
melyik párt vagy ember itt Csikban ezt 
az álláspontot nem fogadja  el, az lehet 
jó privát gazdálkodó, de a székely köz-
érdekre titytyet hány. 

A mi már most a képviselő jelöl-
tektől kivánt egyéb tulajdonságokat 
illeti, azok is a legteljesebb mérvben 

feltalálhatók  a csiki szabadelvüpárt je-
löltjeiben, kiket az egyes kerületekben 
felléptetett.  Lássuk az egyes jelölteket 
és vizsgáljuk eddigi működésűket és 
egyéniségüket, ha váljon a szabadelvű-
párt jelölése szerencsés és helyes volt-e. 
Vegyük az egyes kerületeket felülről 
kezdve sorrendben. 

.1 frvergyó-  szentmiklósi  kerület 
jelöltje:  Lúzúr Menyhért. 

Általánosan ismert nagy tekintély 
megyénkben, kinek képzettsége és is-
merete az elsők közé tartozik. A me-
gyei életben minden fontos  kérdésnél 
döntő sulylyal bir az ö szava s akár 
mint tanácskozó, akár mint kezdemé-
nyező javaslatokkal áll elő, ez eljárá-
sában mindig a megfontoltság,  az igaz-
ság és a székelység helyzetének javí-
tása vezeti. Mint szónok az úgynevezett 
higgadt vagyis parlamenti szónokok közé 
tartozik, kinek minden szava argumen-
tum és az egész beszéde mindig egy 
logikai lánczolat. A közéletben bármily 
formában  jelentkezett, mindig a vezető 
szerepet vitte s nincsen a gyergyói vi-
déken az az üdvös intézmény, melyet 
ne ö kezdeményezett volna, vagy a 
melynek vezére ne ő lenne. Mint a 
vármegyei javak igazgatója és a bor-
széki fürdő  gondnoka két nagy székely 
közvagyonnak az intézője és mint ilyen 
annyi hasznot és előnyt szerzett a két 
vagyon állagnak, hogy tisztán ezért is 
lekötelezve maradhat az egész szé-
kélység. 

A karczfalvi  kerületben  jelölt: 
dr.  Fejér  Antul. 

Világos fő,  higgadt gondolkodó és 
mint szónok ügyvédi minőségénél fogva 
is egyike a legerősebb vitatkozóknak. 

B minőségében is kiváló sikereket ért 
el. Hatalmas szétbonezoló ereje minden 
kérdést, mely kezébe kertll, a legapróbb 
részletekig feldolgoz,  ugy hogy a hallgató 
kénytelen meghajolni az igazság előtt. 
Szorgalmas és lelkiismeretes ember, ki 
ugy a törvényhatóságnál, mint a közigaz-
gatási bizottságnál, valamint minden fon-
tosai)!) bizottságnál mindig a székely 
nép érdekében szólal fel  és nincsen az 
az igaz Ugy, mely benne támogatóra 
nem találua. A közügyekben való mun-
kássága közismeretü és Csikmegyének 
kulturális előrehaladása talán neki kö-
szönhet a legtöbbet. Jogi képzettsége 
és a közdolgokban való jártassága ál-
talános elismerésben részesül és mint 
a csiki közvélemény legnagyobb orgá-
numának a szerkesztője oly eredménye-
ket ért el már eddig is, hogy tisztán 
ezen munkásságáért megérdemli a szé-
kelység közbizalmát. Hozzá járul mind-
eltez az, hogy ugy egyénileg mint közer-
kölcsileg egy teljesen megtámadhatatlan 
ember, ki a képviselőházban is szikla 
keményen fog  megállani minden székely 
kérdés és érdek mellett. 

A csíkszeredai  kerületbe  jelölt: 
Molnár  József. 

Már két országgyűlési cziklus alatt, 
tehát közel tiz évig volt országgyűlési 
képviselő. Általános politikai, de külö-
nösen közgazdasági felszólalásai  mindig 
a leguagyobb elismerésben részesültek, 
ugy hogy az ellenpárt is mindig kitün-
tette e politikust. Nem csak a székely-
ségnek, hanem különösen Csikmegyének 
is becsületet szerzett szereplésével. 
Egyébbiránt mint szónok itthon Csik-
tnegyében is ismeretes, mert nincs tör-
vényhatósági gyűlés, közigazgatási bi-
zottsági ülés, vagy bármely más össze-
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Katona dolog... 

A múltkor egy szép barna lány. 
Az altiakon beszól hozzám, 

„Jöjj ki kedves, oh mint várlak 
Szívem megreped utánad'. 
.Mennék lelkem, de nein lehet 
Százados ur nagyon szeret, 
S hogy valahogy meg ne szükjein 
Kötve iilük az egyesbeu". 

Hall a levél... 
Hull a levél, hull a fáról  szüntelen, 
Sajog a szív, ha megcsalják hiitelcn. 

Ugy szeretlek, ugy imádlak tégedet. 
Mégis megcsalna... a lány szívnek, 
Hinni soha nem lehet. 

Nálad nélkiil nem élhetek már soká, 
Megpihenni megyek le a hant alá, 

De azt súgja ai alkonyi lehelet, 
Megcsalt siívnek, fájó  szívnek 
Megpihenni sem lehet. 

• 

Nem tadom én... 
Nem tudom én, Iiogy most engem 
Méri nem szeretnek a lányok, 
I'edig most is, ugy mint régen 
Oly sokat járok utánok. 

Xem tudom én, hogy most reám 
Mért nem néznek a jó mamák, 
Pedig néztek... nem is oly rég, 
Hogy lányokat férjhez  adják. 

Nem tndom in ily dolgokon, 
Minek ia töröm a fejein, 
Mikor otthon két gyerekkel 
Vár a kedves feleségem. 

PÁlffy  Aladár. 

Vallomások. 
Lassankint este lesz. A nehéz napi munka 

után csoportokban térnek hazafelé  a kis falu 
lakosai. Egyik-másik leány dalol, a poros uton 
végig tánezol. A legények tréfálkoznak,  most 
rá érnek, vége a munkának, lehet mulatni, 
kurjongtatni. 

A csorda is hazatérőben vun. Megállanak 
még az itntónál, a meleg nap utáu az állatok 
is felfrissítik  magukat. 

S egyszerre felhangzik  a kisfalu  harangja, 
messze-messze hirdeti, a mit a hazatérő em-
berek magukban mormognak : Ave Maria, ave 
Maria! 

Ks csend lesz! A ki az utozán jár, szivével 
az Éghez fordul  hálát adni a napi segedelemért, 
az otthon levők is buzgó imába merülnek. 

A fél  homályban ketten vannak a kis 
falusi  kertben, mélyen elmerülve az érzelem 
világába. 

De a harangszóra a lány keresztet vet 
s mikor látja hogy szomszédja nem teszi ezt, 
megszólítja: 

— Sándor, hát elfelejtette  már a vallását is V 
A megszólított eszmélni kezd, majd mintha 

nehéz, nyomasztó álomból térne magához, vé-
gig simítja homlokát -s hallani lehet egy bá-
natos hangot. 

— S még maga kérdi ezt Piroska, maga, 
a legjobban tudja, hogy a megörüléshez vagyok 
közel V...., 

— Kn V Hát honnan tudjam, nem mondta 
nekem soha! 

A férfi  ránéz csendesen, mintha a lány 
arcz vonásaiból keresni akarna valamint, — 
aztán lehajtja fejét. 

— Igaza van Piroska, maga azt nem 
tudja I De nem is való az magának, mert — tette 
hozzá gúnyosan — mindenkinek a saját érzel-
meit magában kell hordozni, nem való az más-
nak, — ugy sem érti meg azt senki, legfeljebb 
mosolyog más rajta. 

S ha én megígérem, hogy nem neve-
tem ki, elmondja nekem V 

A férfi  újra felemeli  fejét.  Szúró tekin-
tetet vet a lányra, a ki lesüti a szemét, — az-
tan mosolyog. S e mosoly tovább hatolt, mint 
a hogy önkéntelenül az az ajkakra iilt, mert 
a lány hirtelen felemelte  fejét,  szemeit rásze-
gezte a férfira  : 

— Sándor! Tudom, magát bántja valami, 
nem mondja meg nekem, barátnőjének, hisz 
könnyebb a fájdalom,  ha megoszlik két sziv 
között 

— Nem Piroska! Higyje el, hogy az én 
fájdalmamra  nincsen megosztás, azt én érzem 
csak, arra más képtelen. De elmondom magának. 
Engedek a női kíváncsiságának, hallja hát. 

Fiatal egyetemi hallgató voltam, a mikor 
a fővárosból  egy könnyebb betegség miatt haza 
kellett jönnöm. Az orvosok azt mondták, vidékre 
kell mennem jó levegőre. Atyám tehát hazn 
hozott. S ez volt életem forduló  pontja. Innen 
kezdődik az én szenvedésem. 

Hányszor gondolok arra, hányszor mondok 
átkot magamban, ha egyedül vagyok, hány 
álmatlan éjjel gondolok én boldogtalanságomra... 

Mert uj érzelemmel lettem gazdagabb e 
lépésemmel. Uj világ tárult elém, a melyet 
addig nem is sejték, s a mely pillanat örömöket 
hozott, hogy örökre szenvedjek aztán. Meg-
tanultam szeretni 

Tudom mit akar mondani! Hogy hisz az 
a boldogságot varázsolja elő, nem a boldog-
talanságot. De ne szakítsa félbe.  Mindjárt meg-
látja, milyen az a boldogság. 

De igaza van Piroska I Kn is boldog vol-
tam, éreztem, hogy nálamnál boldogabb ember 
nincs a földön.  Hát nem nagy boldogság az, 
ha szeretünk és viszont szerettetünk V Egy flatai 
léleknek ez sok is a boldogsághoz. 

Nem irom le itt magának boldogságom 
perczeit. Azt átérezni, átélni kell, hogy ha 
megakarjuk érteni. A tiszta, ideális szerelmet, 

a melynek minden percze oly édes emlékeket 
ébreszt fel,  a mely oly szép volt, hogy épen 
ezért nem is való volt e földre  — azt csak 
álmodni volt szabad, hogy ha vissza gondol az 
ember ez édes álomra, vágyat érezzen az életre, 
csak egy napig élő virág, a mely alig érezte 
az élet lehelletét, már is elpusztul a vég-
telenbe futó  csillag, a mely csak egy pár pil-
lanatra hasit fényes  sávot az égbolton, — az-
tán eltűnik, eltávozik az űrbe, hogy soha, soha 
se jöjjön többé vissza. 

S nem gyiinyörködünk-e mi annál inkább 
a virágba, mentül rövidebb az élete? Nem 
megyünk-e ki a csillagos éjszakába, várni a 
perezet, a mikor a fényes  csillag ^áv megje-
lenik? S mily gyönyörűség az?! De ezeknél 
csak az ész dolgozik, — hát a hol a sziv is 
együtt működik az észszel ? A hol a lélek lUk-
tet, a hol a lélek érzi a gyönyörűséget ? Nem 
nyúltam e hát én is a boldogság utan? 

Bele éltem magam egy oly helyzetbe, a 
melyben addig soha sem voltam. Szerettem 
végtelenül, tisztán, én a ki azelőtt oly magamba 
zárkozott voltam. 

Megtettem ideálomat istennőnek. A mi 
szép, jó van, mind egyesítve láttam benne, s 
e hitem erősítette tiszta, gyermeteg vonzalma 
irántam. 

De vége lett a boldog perczeknek is. Ideá-
lomnak haza kellett utaznia, mert csak láto-
gatóba volt kis falunkban. 

Milyen volt a válás, — azt nem tudom 
leírni, nem is próbálom. 

Szivemben éreztem, hogy mi utoljára ta-
lálkoztunk a szerelemben. Ez egy titkos sejtés 
volt, a mit először nem bírtam megérteni, a 
mi nyomta szivem, annélklll, hogy tudtam volna 
mi az? 

Elbucsuztunk egymástól I S ha elgondolom, 
mily üres lett az eletem ettől kezdve, most 
elfacsarodik  a szivem I Valahány sétány, mind-
meg annyi emlék s a mily édes volt azokon 
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jövetel, hol öt hallani nem lehetne s 
viszont nincsen olyan felszólalása,  mely 
ne a nép, az igazság érdekében történ-
nék. Az egész megyében egyike ő azon 
kezdeményezőknek, kik mindig tudnak 
Uj meg uj javaslatot kigondolni, melyek 
mindegyike a székelység javára eszmé-
ket és tényeket rejt méhében. Úgyis 
mint jogász, úgyis mint politikus és mint 
közgazdász egyike a megye első embe-
reinek s miután meg van az a tulajdon-
sága is, hogy a kritikától nem tartóz-
kodik a hatalommal és barátaival szem-
ben sem, minden kvalifikáczió  meg van 
arra, hogy csiki képviselő legyen és a 
megye büszkén kuldhesse el a parla-
mentbe. 

A csik-szentmártoni  kerületben  je-
lölt  dr.  Györffy  Gyula. 

Már több évtized óta állandó csik-
megyei képviselő. Tekintélye, ereje és 
tehetsége az egész országban elismert 
nagy s miután politikai szereplése olyan 
pozicziót biztosított számára, hogy az 
ország nagyjai között foglal  helyet, min-
dig büszkeséggel mondhatjuk magunké-
nak és hivalkodással tekintünk megyénk 
e kitűnő fiára.  Csak csodálkozni lehet 
tehát azon csiki embereken, kik ellene 
jelöltet mertek felállitani.  Mint szónok 
országhirü ember s épen ugy fel  tudja 
kavarni a szenvedélyeket, mint a mily 
higgadtan tud szólani az észhez. Isme-
retei óriásiak s vitázó ereje vetélyke-
dik az ország legelső debatterjeivel. 
Minden figyelme  és gondolata a székely-
ség helyzetének javítása és e téren már 
eddig is annyit fáradozott  és gondolko-
zott, hogy az eddig elért eredmények 
is nagyobb számmal vannak, mint a 
mennyi betűt olvastak a inost ellene uly 
nagy mérvben dühöngő papok együtte-
sen és egyenkint is. Népszerűsége azon-
ban mindent legyőz, mert nincsen az a 
székely ember az egész megyében, ki 
érte tűzbe ne menne s ez a közhangu-
lat annyira fog  még az utolsó hetekben 
erősödni, hogy viharként fogja  elsöpörni 
azon emberek szándékát, kik csiki állá-
sokban, csiki kenyér mellett idegenek 
érdekében fújják  ellene a tüzet és a 
kiket épen ezért nem csíkiaknak, hanem 
idegeneknek kell tekintenünk legalább 
lélekben. 

Ezek a csikmegyei szabadelvű párt 
jelöltjei; ismerjük őket gyermek koruk-
tól kezdve, büszkék vagyunk reájuk s 
behunyt szemmel is reá bizhatjuk a szé-
kely és csiki érdekek képviseletét. 
Bátran verhetjük mellünket s felhívhat-
juk politikai ellenfeleinket,  hogy állit-

vele sétálni, oly rideg, komor helyek lettek 
azok s mégis ók voltak a vigasztalóim. A fák. 
a melyek annyi édes emléket elevenítettek fei 
bennem, azoknál kerestem vigaszt. 

Mindennap felkerestem  őket. Susogtak 
nekem, a hogy a nyári szellő végig szaladt 
rajtuk. 8 e susogás, a magány oly jól esett 
nekem, mert akkor együtt képzeltem magamat 
vele s az eltöltött édes perczek újra felelevened-
tek bennem. 

S daczára, hogy messze-messze volt tólcm, 
mégis boldog voltam, boldog voltam boldog-
talanságomban is, mert tudtam, hogy ó az enyém. 

A hgşszura nyúlt vakácziónak is vége 
lett s én újra a fővárosba  mentem. Ö vele ter-
mészetesen leveleztem. Bár ne tettem volna! 
Mert e levelezés volt az én Kálváriám! 

Az első még édesen szólt, telve boldog-
sággal, a másodikban már a hidegség egy bizo-
nyos árnyalatát vettem ki s hova tovább ritkulni 
keztek a levelek. 

Végre egy sem jött. A távolság elfeled-
tette a reám emlékezést, a lány hamar vigasz-
talódik, különösen ha vigasztalót talál. 

Miért mondjam el én lelki állapotomat V 
Mit érti meg maga azt, hogy az első csalódás 
örök bánata a szívnek ? Térjünk felette  napi-
rendre ! Az ugy is csak az én nyomorúságom. 
Lányoknál az első ábránd pedig csak szárny-
próbálgatás az ábrándok hosszú lánczolatában. 

Vigasztalást kerestem, mert éreztem a 
szükségét. 

Könnyüvérü, félyilági  hölgyek társaságába 
dobtam magamat! Es folyt  a jókedv, mert 
fizetve  volt, a duhajkodás egyik napról a má-
sikra. Idegeim egész eltompultak. 

Feledni akartam, nem tudtam. Pedig az 
ilyen társaság hamar tud feledtetni.  Mindig ott 
lebegett előttem a kedves kép Magamra 
parancsoltam, hogy megkell ót gyűlölni, ki kell 
ót vetni a szívből, mert nem oda való. 

(PoljutiA* HOnlknlk.i 

hatnak e fel  Ilyen jelölteket, kik Csik-
megye érdekében a csiki székelység 
javára annyit dolgoztak és fáradoztak, 
mint a mennyit a szabadéivűpárt jelöltjei. 
Épen azért meg is vagyunk győződve, 
hogy egész Csikmegye, vagy legalább 
is túlnyomó többsége velünk együtt kí-
vánja és kiáltja: Éljen ! Lázár Menyhért, 
dr. Fejér Antal, Molnár József,  dr. 
tfyörffy  Gyula, mint a csikmegyei sza-
badelvüpárt jelöltjei. Dr. —ó —n. 

— Az országgyűlés föloszlatása.  A 
l'esii Hirlop írja: Kgyik bécsi tudósítónk távirat-
ban uzt a liirt közli velünk, hogy 11 király szep-
tember 7 én Budapestre érkezik és szeptember 
9-én délelőtt a budai váriakban fogadja  az or-
szággyűlés mindkét házát az ülésszak bezárási) 
alkalinábél. Ugyanezen ntip délutánját) u király 
visszautazik Bécsbe. Hz n liir szt jelentené, hogy 
a képviselőházat már szeptember U én föloszlat-
ják és az uj választásokat elrendelik, tehát a 
szeptember 3 án tiirlénd összegyűlés után a kép 
viselöliáz mindössze öt napig (8-ika vasárnapra esik) 
maradna együtt. Ugyanis ez'az ülésszak, az utolsó 
ültben az országgyűlési cziklusban föladatait  java-
részben bevégezte. Semmi lényeges akmlály nincs 
arra nézve, hogy az országgyűlést szeptember 0 én 
föloszlassák.  A kormány által a paktumban ez 
országgyűlésre elvállalt kötelességek Icljenitve 
vannak s mindössze a viczináUs vasutakról szóló 
törvényjavaslat benyújtása marad az uj ország-
gyűlésre. A kik hitelt adnak a bée»i liirnek. azt 
moudják. Iiogy a kormányt ily megoldás ajánlá-
sára különösen azt indította, hogy a választási 
mozgalmak ne váljanak szenvedélyesekké és 
útját állják annak, Iiogy a kiilönbiizú árnyalatok 
kialakulása veszélyeztesse az egyöntetű többség 
biztosítását. Az uj országgyűlés e szerint a terv 
szerint már novemberben a felirati  vita uián tár 
gyallialná az inilemuilást. Legújabb értesülésünk 
szeriut a király Széli Kálmán minszter elnököl 
kihallgatáson fogadta,  melynek eredménye lesz a 
képviselőházunk szeptember 'J iki feloszlotása.  a 
mi ezek szerint bizonyosra vehető s ti mit a leg-
közelebbi ülésen a miniszter be is fog  a háznak 
jelenteni. 

Szervezkedjünk. 
Kz alkalommal a csik-szentmártoni vá-

lasztó kerület választó polgáraihoz akarunk 
szólni, mert ugy véljük, hogy a sajtónak elsó 
sorban kötelessége a tévedésre, a hibára a 
közfigyelmet  idejekorán felhívni  és legjobb 
törekvéssel oda hatni, hogy a jó ügy csorbát 
ne szenvedjen. 

Az alcsiki papság azon része, mely a 
néppárti Ladányi ur mellett minden eszközzel 
kardoskodik, nagy tévedésben van és ellenke-
zésbe jön önmagával, a múlttal, ntidön Györffy  -
tól elpártol és a népet ellene szervezi. 

Ki az a Latlányi V Ismerjük-e, vérünk-e, 
nemzetségiink-e ? Állott-e összeköttetésben va-
laha a s/.ékelységgel, plane az alcsiki néppel? 
Tudunk-e tehetsegéről, hajlamáról, ismerjük-e 
szándékát és megvagyunk-e győződve arról, 
hogy az alcsiki választó kerületet a jövő czik-
luson az országgyűlésben méltóau képvisel-
hetné? Kiizilött-e valaha a székely ügyért? 
Ks tudna-e rajiunk segíteni? L'gy-e nem! 

I)e (iyürITy nemcsak a parlamentben tart 
ki mellettünk, hanem a katholikiis autonomia 
gyűlésein is képvisel önzetlen tevékenységgel és 
nagy lelkesedéssel, a magyar katholikus világi 
elem befolyásáért  küzd egyházi ügyekben. 

Ott látjuk az erdélyi róm. kath. status 
és igazgatótanács minden gyűlésén, gyerme-
keink és általában a székely ügy érdekében 
ö emel szót, ő védelmez, ő kívánja egész ha-
tározottsággal a bajok orvoslását. Gimnáziu-
munkban az érettségi vizsgák alkalmával, mint 
statusi kiküldött tapintatos modorával, kiváló 
jóindulatával nem ö mozditja-e elő ügyünket? 

Ki küzd minden erejével a törvényható-
sági közgyűléseken időt, fáradságot,  költséget 
nem kiméivé a csiki székelység érdekében? 
Nem ó jár-e közben a kormánynál, midőn a 
roskadozó iskola helyett ujat emelni és a ta-
nitó fizetését  javítani kell ? 

Nem ó harczol-e a fővárosban  a székely 
ügyért legelső sorban? Ki fáradozik  a köz-
pontban egy erós székely sajtó orgánum meg-
teremtésén ? A marosvásárhelyi székely asztal-
társaság gyűlésén nem ót ünnepelik-e, miut 
a székely érdekek legelső harezosát, ki a szé-
kely ügyet az aktuálitás terére vitte ? Nem az 
ó megjelenése után szervezik-e a vidéki szé-
kely asztaltársaságokat ? 

Nem a dicséret szól itt, hanem az igaz-
ságnak lelkiismeretes konstatálása! Azt akar-
juk kimutatni, hogy a csik-szentmártoni választó 
kerületet a jövő országgyűlésen is legméltób-
ban Györffy  képviselheti. Es az alcsiki választó 
kerület akkor tesz szerencsés választást, akkor 
viseli magát a székelység ügyének és az or-
szág érdekenek megfelelően,  ha a mandátumot 
egyhangú lelkesedéssel Györffynek  ajánlja föl. 

Utána ismernek a fővárosban  I Egyedüli 
emberünk, a ki a közpoutban és a vidéken 
méltóan képvisel. Országosan ismert, kiváló szé-
kely ember, ki a katholikus ügyért folytatott 
küzdelmével az alcsiki papságnak nem ellen-
szenvét, hanem legmélyeb rokonszenvét érdemli! 

Ez, ilyen ember legyen a székelység or-
szággyűlési képviselője, ki nemcsak a maga 
földjén,  kerületében nagy ember, hanem az 
egész országban. Ladányit a kerületben sem, 
de az országba annál kevésbé ismerjük. Mi 
czimen tisztelhetnék ót meg mandátummal? 
Vagy a mandátum akárkire ráruházható ? Ehez 
érdem kell, szükséges, hogy multunk, szerep-
lésünk összefüggjön  annak a népnek életével, 
a melyet n parlamentben képviselni akarunk! 
Ismernünk kell annak szokásait, életmódját, 
egész életviszonyát, mert e nélklil hogyan se-
gítsünk ? 

Nagy szégyen megbocsáthatlan bün lenne 
az alcsiki választó polgárokra nézve a (iyörffi 
mellőzése ! A csiki. de az egész székely értel-
miség határozott rosszalásával találkoznék, ha 
a mostani válságos időben, midőn a székely 
Ugy a megoldás stádiumában van, mindón a kor-
mány legjobb indulattal a székelység ügyében 
mindent megtesz, nem Györffynek  a legelső 
és legerősebb székely harezosnak ajánlja fel  a 
mandátumot. 

Bízunk népünk józanságában és hisszük, 
Iiogy az alcsiki értelmiség a papsággal szem-
ben felvilágosítja  a népet, hogy a székelységre 
nézve a teljesen ismeretlen Ladányi nevü ur 
pártolása káros, ellenben Gyürffynek  a meg-
választása egyenesen a székelység és az ország 
érdekében fekvő  dolog, inert méltó képvisele-
tet a nagy harezok közepette csak nagy és rá 
termett embertől várhatunk, kit a közélet te-
rén folytatott  sok oldaln küzdelem emelt ma-
gasra, képezett erós harezossá. 

A könnyen hivő és félrevezetett  nép fel-
világosítása az értelmiség kötelessége. 

Székely Társaság. 
CnHkX?erriláhtiii. 

A marosvásárhelyi Székely Társaságból 
kiindult székely mozgalom immár megtalálta 
hozzánk is útját, E hó 31-én délután az uri 
kaszinó helyiségében megtartott közgyűlés ki-
mondotta a székely társaság megalakulását, 
melynek főfeladata:  Napirenden tartani a szé-
kely kérdést. Ez az igénytelennek látszó szer-
vezet munkálni szerető s munkálni tudó emberek 
szövetkezése, melyben a haz itiság s a mindent 
mozgató szeretet ereje lüktet. Ennek a szer-
vezetnek nem az apró-csepró tanácskozások 
kétesértékii szóharczaiban, hanem a napi tevé-
kenység gyakorlati eredményeiben kell sulylyal 
bírni, oly organizmussá fejlődni,  mely minden 
fontos,  a székely népet érdeklő kérdésben meg 
nyilatkozik tettel, tanácscsal. 

Az érdeklődőket Dr. Fejér Antal ügyvéd, 
a Csíki Lapok szerkesztője hívta össze; a gyű-
lésre a marosvásárhelyi székely társaság ré-
széről Máthé;József  és Barabás Endre küldettek 
ki, kik 31-én a délelőtt 11 órai vonattal érkez-
tek városunkba. 

Negyvenkilenczen voltak jelen a délután 
5 órakor megtartott gyűlésen, melyet a szer-
vezkedés megejtéséig Dr. Fejér Antal vezetett. 
Megjelentek: Mikó Bálint főispán,  Becze Antal 
alispán, s Dr. Györffy  Gyula orsz. gy. képvi-
selő, a marosvásárhelyi székely társaság tisz-
teletbeli tagjai, Mihály Ferenez főjegyző,  ifj. 
Molnár .József  ügyvéd, Pap Domokos főmérnök, 
Dr. Fejér Antal ügyvéd, Nagy Imre igazgató, 
Deinény Béla csendórszázados, Elthes Jakab 
polgármester, Török Ferenez róm. kath. plé-
bános, Bitai Béla ev. ref.  lelkész, Fejér Sân-
ilor főszolgabíró,  Bartha Ignácz ügyvéd, Dr. 
Bocskor Béla tisztiügyész, Antalft  Gábor tör-
vényszéki biró, Dr. Filep Sándor orvos, Bartha 
Miklós segédlelkész, Kovács Antal árvaszéki 
ülnök, Birtha József  árvaszéki ülnök, Lajos 
Ferenez adótárnok, Dr. Erős Vilmos ügyvéd, 
Botló Farkas albiró, I)r. Csiky József  ügyvéd, 
Kovács György megyei ellenőr, Hajós Károly 
mérnök. Almási Zsigmond csendőr főhadnagy, 
Bartók Lajos mérnök, Ferenczi Győző adóel-
lenőr, Csibertics Imre tanár, Dr. Gutman Hugó 
közjegyző helyettes, Szabó Miklós kereskedő, 
Veress Lajos szolgabíró, Éltes Ignácz ügyvéd-
jelölt Balló Gábor számvevő, Dr. Czikó István 
ügyvédjelölt, l'ál János erdész, Veress Árpád 
aljegyző, Lakatos Mihály igazgató, Merza Rezsó 
kereskedő Dr. Szántó Samu ügyvédjelölt, Smál 
Gyula aljegyző, Keresztes Antal állatorvos, 
Sántlia Simon m. hivatalnok, Márton László 
szolgabíró, Márton Gábor ügyvédjelölt, Feren-
czi Ernő joggyakornok, Éltes Zoltán joghallgató. 

Dr. Fejér Antal ügyvéd az értekezletet a 
következő szép s hatásos szavakkal nyitja meg: 

Igen  tisztelt  Uraim! 
Végre valahára napi rendre került a szé-

kely kérdés is, az t. i. hogy a székely vár-
megyék viszonyai, lakosainak nyomorúságos 
helyzetei megjavíttassanak, hogy ez az állam 
fenntartó  elem, mely napról-napra szegényedik, 
a magyar államnak megmentessék. 

Az 1901. julius 3-án Marosvárhelyt tar-
tott székely ügyi értekezlet a marosvásárhelyi 
Székely Társaságot megbízta azzal is, hogy e 
társaságok megalakítását több székely város-
ban kezdeményezze. 

A marosvásárhelyi Székely Társaság el-
nöksége csekély személyemet hivta fel  arra, 
hogy a csíkszeredai társaság megalakítása 
czéljából az érdeklődőket hívjam össze s ez 
alapon voltam bátor a mai értekezletet össze 
hivni s hogy ily szép számban megjelenni ke-
gyesek voltak, fogadják  a szent ügy nevében 
köszönetemet. 

A marosvásárhelyi Székely Társaság hi-
vatásának magaslatán áll, mikor az alakulásra 
kiküldötte a meg is jelent Máthé József  és 
Barabás Enere urakot, a kiket ezennel mele-
gen üdvözlünk. 

Mielőtt azonban tovább mennénk s az 
alakulást megkezdenók, ki kell emelnem, hogy 
nem egészen uj keletű a székely kérdés, mert 
hogy a székely vármegyék és azok lakóinak 
bajain segíteni kell, több mint 2 évtized óta 
munkálkodnak a vármegyék vezető emberei 
de most miután a kérdés ily impozánsul ho-
zatott felszínre  s miután ennek megoldására 
a vármegyék öBszes lakói egyetemleg ugyszólva 
kötelezve vannak, az eredmény nem maradhat 
el, nem különösen Csikmegyében, a hol a nép 
megmentésére sürgősen tenni kell, Csikmegyé-
ben a mely a mostoha székely vármegyék kö-
zött ez ideig a legmostohább gyermek volt. 

És most az alakuló gyűlést megnyitott-
nak nyilvánítom. 

Dr. Györffy  Gyula orszgy. képviselő, mint 
a marosvásárhelyi Székely Társaság tisztelet-
beli tagja általános figyelem  közt nagyhatású 
beszédben fejtegeti  a Székely Társaságok 
czélját. 

A székely nép történelmi múltjából 
mutatja ki azon históriai hivatását, melyet a 
magyar állam biztonsága és a magyar faji 
uralom fenntartása  érdekében teljesít, miilön a 
keleti határokat védi s a román nemzetségi 
tenger közepében tömör egységében amazok 
egyesülését, mint elpusztithatlan sziget meg-
akadályozza. 

Az állam, de különösen az erdélyi feje-
delmek és az alkotmány ezen történelmi hiva-
tás teljesítése érdekében a székelységnek ki-
vételes helyzetet teremtett s gondoskodott arról, 
hogy anyagilag kellő helyzetben maratihasson, 
jól tudván, hogy a honvédelem által által le-
foglalt  székelység megélhetésének megkönyi-
teséről ily módon gondoskodnia kell. Hogy ez 
a rendszer mennyire bevállt állam s nemzeti 
szempontból s mily fényesen  érte el czélját, 
azt a történelem tanúsítja és főként  1848, a 
mikor az állam és a fajok  legerősebb pajzsát 
a székelység képezte. Akkor még volt ereje 
hozzá s ezt az erőt becsületességgel s bámu-
latos kitartással mutatta meg a szabadságlutrcz 
véres csatáiban. Eme legtlicsóbb harczai árán. 
a melyet a magyarság, a magyar alkotmány 
értlekében vivott, a népek és nemzetiségek 
milliói számára a jólét és szabadság biztos 
alapjait szerezte meg, nem gondolva arra, hogy 
ó bőségesen ontott vérén kívül a dicső ered-
ményekért saját létfeltételeit  is áldozatul kell 
hozza. Mert a mig a jobbágyság felszabadult 
s szabad tulajdonhoz jutott, a mely 30 év alatt 
a világ leggazdagabb népévé einelte, a mig a 
nemzetiségek vele egyenlő politikai jogokhoz 
és hozzá tulajdonhoz jutottak: addig ó egy 
talpalatnyi földdel  sem gazdagodott, ellenben 
kénytelen volt osztozni mindazon terhekben, 
melyeket addig nem ismert s a melyet az ó 
változatlanul csekély vagyona meg sem bír-
hatott. Sót a honvédelem terén az általános 
védkötelezettség őt sújtotta legjobban, vala-
mint a különben üdvös birtokrendézési költsé-
gek terhei ó rá hárultak, mint improduktív be-
fektetések.  melyeknek a várható magasabb jö-
vedelmezőségből való visszatérülésére gondol-
ni sem lehet s igy ezen terhek is egyenesen 
tőkevagyonát emésztik. Harmincz év alatt az 
állatn nem gondolt arra, hogy ezen gazdasági 
válság következményeit elhárítsa rólunk. Ma-
gunk kell orról gondoskodnunk s ezért kell a 
székely társaságokban az országban éló összes 
székelység szövetségét létrehoznunk, hogy meg-
teremtsük egymás között a szolidaritást, A szé-
kelység az erdélyi magyarságnak egy óriási 
hátterét képezi, mely erós bástyafal  gyanánt hú-
zódik végig s ha ez elvész, elvész a nemzetiségek 
árjában a magyarság is, sőt még más vidéke-
ken is vérszemet kapnak a nemzetiségek s mint 
itt Erdélyben, megkezdik irtó harezukat az or-
szág többi részében is a magyarság hegemó-
niája ellen. Ezért kell minden, az országban 
éló székelynek kezet fogni,  szolidárisán egye-
sülni s ez az alakítandó székely társaságok 
egyik fontos  ezélja A másik az önbizalom meg-
teremtése. Értsük s értessük meg, hogy mi nem 
koldulunk, hanem jogunk van követelni. Meg 
kell tanulnunk akarni s követelni tudni. Fel 
kell fedezni  szükségleteinket, meg kell talál-
nunk arra az orvoslást, biztositanunk kell irántit 
az érdeklődést az ország minden részében s 
eljuttatni illetékes körökhöz, hogy segítsenek. 
Ezen illetékes tényezők már meg is Ígérték 
támogatásukat, csak adjuk meg nekik az esz-
közt, a módot, az anyagot, hogy hol s mit kell 
orvosolni. Az O. M. G. E., E. K. E., E. M. K. E.. 
maga a kormány is belátták már a romlás ve-
szélyét s készek érdekünkben mindent elkö-
vetni, csak tárjuk fel  előtte, mire van szük-
ségünk, tegyünk konkrét indítványokat. Ezek-
nek megbeszélése, átszürése a székely társa-
ságok másik fontos  feladata,  melyeknek érdeké-
ben örömmel kívánjuk annak sikeréhez a Min-
denható segítségét. 

Az általános éljenzéssel kisért beszéd 
után Barabás Endre a marosvásárhelyi Szé-
kely Társaság kiküldöttje terjesztette elő a 
szervezkedésre vonatkozó tudni valókat 

....Kéthetenkénti összejöveteleken, fehér 
asztal mellett találkoznak azok a férfiak,  kik 
a székelyek s erdólyrészi magyarok ügyét szí-
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Tűkön viselik. Ily alkalmakkor fölemlegetik  a 
napi eseményeket, elbeszélgetnek a székely-
dolgokról, megvitatják magok között a székely 
kérdéseket, feltárják  a szükségleteket s módot 
ajánlanak azok orvoslására. Ez összejövetele-
ken politikai s vallási kérdések tárgyalása ki 
van zárva; a tagok, tartozzanak bármely poli-
tikai párthoz vagy vallásfelekezethez,  egymást 
testvérekUl tekintsék s közöttük otthonos'leend 
a kedélyesség. A különböző székely asztaltár-
saságok egymással összeköttetésbe lépnek s 
magok között erós társadalmi szervezetet al-
kotnak, melyben erót, végrehajtó közegeket 
nyernek azok az országos tényezők is, a me-
lyek jóakarattal s áldozatkészséggel töreksze-
nek a székely kérdés megoldására. A kitűzött 
s elérendő czélok közül kiemeli: A székely 
vasutak kiépítését, székely földhitelintézet  léte-
sítését, közlegelót megfelelő  terjedelemben bo-
csájtanának a lakosság rendelkezésére, tagosí-
tás s arányosítás gyors s olcsó keresztülvitelét, 
vasúti szállítási tarifa  leszállítását, hitelszövet-
kezetek létesítését, ipar s kereskedelem eme-
lését különösen a hazai, resp. székely ipar 
pártolása által, iparosok s fóldmivesek  nyug-
díj intézetének létesítését, székely fürdők  eme-
lését, mértékletességi egyesületek létesítését, 
a romániai székelyek ügyének elősegítését s 
általában a székely társaság készséggel tesz 
eleget bármely hatóság vagy intézet közérdekű 
megbízatásainak s ad azokhoz véleményt. Egyik 
legfóbb  czél a közvélemény megteremtése, mely 
az illetékes tényezőkre a kivánt hatást gyako-
rolja s a kapcsolatoknak a különböző székely 
egyesületek s társaságok közötti állandó fenn-
tartása. melynek minden tagja igyekszik a szé-
kely kérdést állandóan napirenden tartani, hogy 
mindenki, származzék el közülünk bármily 
messzire is, az iskolában s társadalomban be-
oltott érzületénél fogva  tudatában legyen e faj 
iránti kötelességének, annak, hogy o székely. 
E magasztos czélok érdekében üdvözli küldői 
nevében az egybegyűlteket, a megalakítandó uj 
székely társaságot 

Máthé József  a marosvásárhelyi székely-
társaság másik kiküldöttje beszélt e tetszéssel 
fogadott  értekezés után, a maros-vásárhelyi 
székely- társaság által eddig elért eredményekről. 

E társaság elsó s fófelailatául  tűzte ki 
az agitácziót. Agitálni minden téren a székely-
nép érdekében, hogy bajainkat feltárhassuk  s 
mindenre a maga idejében segítséget nyújt-
hassunk. A közgazdasági viszonyokon a székely 
ipar pártolása által óhajt segíteni s ezért agi-
tál a székely ipar érdekében. A kormány már 
nyilatkozott. Hajlandó segíteni, de konkrét ja-
vaslatot kér. A székely társaság feladata  más 
intézményekkel karöltve e javaslatot megteuni. 
Összeköttetésbe lépett az E. K. K.-vel, mely 
nagy kaliberű működést fejt  ki minden téren. 
Állandó kiállítást tart székely iparczikkekből s 
ugyanilyeneket rendez koronként az ország 
különböző vidékein. Mélyen belenyúlt a társa-
síig közvetítésére az E. K. E. a székely viszo-
nyok rendezésébe is. Székely kongresszus ren-
dezését tervezi a jövő esztendőre. Addig a szé-
kely társaságok mind meg alakulnak s konkrét 
indítványokkal léphetnek fel  a kongresszus előtt. 
Az O. M. Q. E. az agitáczió következtében saját 
kebelében kivándorlási bizottságot alakított s 
kérdőíveket terjesztett szét a székely vidék 
minden részében, hogy azokat karöltve ismét 
hozzá visszajuttassák s anyagot szolgáltassanak 
tervezett akcziójához. A székely érdekek kép-
viseletére napilap jelenik meg a fővárosban,  a 
Magyarság, melynek szerkesztésére Benedek 
Eleket sikerült megnyerni. Munkatársai lesz-
nek a székely ügyek kiváló harczosai, Jancsó 
Benedek, Jakab Ödön, Gál Mózes, l'etelei Ja-
kab s a székelységnek mindeu tollforgató  em-
bere 

A beszéd elhangzása után általános he-
lyesléstől kisérve a gyűlés a három felszóla-
lónak köszönetet szavazott s kimondotta, hogy 
székely társasággá alakul, melynek czime leBZ 
csíkszeredai székely társaság. Az aláírási iv 
kibocsájtatott s annak minden jelenlévő aláirt. 
Elnöknek if].  Molnár József,  alelnöknek Dr. 
Fejér Antal, titkárnak Dr. Szántó Samu, gaz-
dának Kovács Antal, pénztárnoknak Bitai Béla 
s ellenőrnek Kovács György választatott meg, 
dr. Eróss Vilmos indítványára egyhangú fel-
kiáltással. Erre az uj elnök átvette a gyű-
lés vezetését s üdvözölvén az ekkép újonnan 
megalakult csíkszeredai székely társaságot ma-
ga s tiszttársai nevében igéri, hogy lelkese-
déssel fogják  szolgálni az eszmét, melynek 
szolgálatába szegődtek. Indítványára a társa-
ság kimondotta, hogy minden második szom-
baton a kaszinó helyiségében fogja  rendes össze-
jövetelét tartani. Dr. Györfi  Gyula indítványára 
határozatba ment, hogy minden erővel igye-
kezni fog  a társaság, hogy az iparosok a ke-
reskedők, kik e mozgalom által legközvetle-
nebbül vannak érdekelve, minél nagyobb szám-
ban lépjenek be a tagok sorába. T. Nagy Imre 
indítványára a társaság több apróbb szervezeti 
ügyet intézett el s kimondotta, hogy a rész-
letek a legközelebbi első gyűlésen fognak  meg-
beszéltetni s írásba foglaltatni. 

Az alakuló gyűlésnek több tárgya nem 
lévén, az elnök az illést bezárta B következett 
a fehér  asztal melletti folytatás,  mely jó ke-
délylyel s élénk eszmecsere mellett, számos 
toaazt elhangzása közepette a késő éjjeli órákig 
tartott 

Crtk-Szentmártou  ban. 
Szeptember 1-én, vasárnap, a „Székely-

Társaság kiküldöttjei Máthé József  s Barabás 
Endre és Dr. Györfi-Gyula  az alcsiki kerület 
országgyűlési képviselője, Autalfi  Gábor Dr. 
Eróss Vilmos, Kltes Ignácz s Dr. Szántó Samu 
kíséretében Csik-Szentmártonra kocsiztak le, 
hogy a székely társaságot ott is meg alakít-
sák. Délután G órára nagyszámú érdeklődő 
intelligens elem s székely polgárság, iparosok 
és kereskedők gyűltek össze a községi iskola 
nagytermében, kik közül felemlítjük  a követke-
zőket: Bartalis Ágost fószolgab.,  Duducz Károly 
főerdész.  dr. Csiszér Miklós, dr. Burdócz Gyula 
orvosok, dr. Szabó Alajos aljáráshiró. dr. Nagy-
Jenő ügyvéd, Boga József,  Szopos Lajos, László 
József,  Csiszér Károly, Cseh Vilmos, Baka 
Jáno.s, Boga Bálint, Kömény István, Márton 
László, Mihály András, Gábosi Antal, Bartók 
Dániel, Vaday János, Gábosi Mihály, Miklósi 
István, Botli Ferencz, Jakab Gyula, Incze Ig-
nácz, Bors Ignácz. Salamon Mihály, l'éter Ba-
lázs, Bocskor István stb. 

Bartalis Ágost megnyitván az értekez-
letet Dr. Györffy  Gyula ékes szavakban vázolta 
a székely társaságok czélját s megalakításuk 
szükségességét, nagy ügyelem s lelkesedés kö-
zött elhangzott szavai után Barabás Kndre, be-
jelentvén, hogy Máthé József  nagyfokú  torok-
baja miatt nem szólalhat fel,  a székely társa-
ságok szervezetéről értekezett, a miután a 
gyűlés egyhangúlag kimondta itt is a székely 
társaság megalakítását s az aláírási iv kibo-
csájtása után, melyet minden jelenlevő aláirt, 
megválasztotta a tisztikart. Elnök lett: I)r. Nagy 
Jenó, alelnök Bartók Dániel, titkár Kömény 
István, gazda: Vaday János. 

Elnök indítványára kimondta a gyűlés, 
hogy minden második vasárnap tartja össze-
jövetelét s hogy a székely társaságok.praktikus 
haszna már most érezhető legyen, Elthes Ig-
nácz, Incze Ignácz, Bartalis Ágost, Dr. Györll'y 
Gyula s László József  már most felvetettek-
egyes bajokat, melyek orvoslásra várnak, s 
melyekről a gyűlés kimondotta, hogy az ille-
tékes tényezőket meg fogja  keresni azok el-
hárítására. Sót tekintettel arra, hogy az ural-
kodó vetóinag hiány pótlására a kormányt kell 
felkérni,  a csatlakozás s agitáczió végett e 
tárgybau a többi székely társaságok is meg-
kerestetnek. 

Több tárgy nem levén, elnök köszönetet 
mondott a megjelenteknek s.a marosvásárhelyi 
kiküldötteknek. A társaság Bartók Dániel ven-
déglőjében vacsorára gyűlt össze, hol számos 
pohárköszöntőben fejtegettettek  a felvetett  esz-
mék s adattak ineg a szükséges felvilágosítások. 

Vidéki levél . 
Cs.-Gyiraes, aug. — 

Tisztelt szerkesztő ur! 
Nem szeretem a kotnyeleskcdést, azonban 

jelen alkalommal kénytelen vagyok hozzá szólni 
a Csikmegyei Híradó 32 számában 2-ik oldalon 
megjelent czikkben kifejezett  czikoruyás ára-
dozásokhoz. 

Elismerem és pedig lelkem legmelegebb 
hála érzetével, hogy a népnevelés, népoktatás, 
népinüvelódés legelső támasza az Egyház volt 
századokon keresztül: de nyomban utána kell 
tennem azt is, hogy ennek sikeres, üdvözítő 
működése a mindenkori államhatalom aktív 
közreműködésére vezethető vissza. El kell is-
mernie czikkiró urnák is azt, hogy a legma-
gasabb jövedelmeket biztosító úgynevezett egy-
házi vagyon, nem kizárólag az egyházi férliak 
keservesen összekuporgutott szerzeménye, ha-
nem fóulapját  tekintve, a királyok, fejedelmek 
és magas rangú országnagyok által adományo-
zott javak s el kell ismernie azt is, hogy az 
időközönként történt ily czélu adományozások 
legtöbb esetben az állam időközi vezetőinek 
közremunkálásával sikerültek, ugy, hogy azokat 
az egyháztól elvonni, később ok nélkül kisér-
tették meg azok, kik irigy szemmel nézték az 
egyház folyton  meg-megujuló vagyonosodását. 

Elismerem, hogy hosszú időkön keresztül 
a róm kath. iskolák dicsőségesen működtek a 
népnevelés terén; de nyomban itt is ki kell 
jelentenem, hogy az ezek által nevelt dicső 
emlékű hazafiakhoz  hasonló nagy szellemek, 
legalább az én lelki szemeimmel tekintve, nz 
után is kerültek ki és korunkban is kerülnek 
ki oly intézetekből, melyek az Állam kegyura-
sága alatt érték el versenyképes, nem gáncsol-
ható, sőt dicsőítésre és elismerésre méltó nívó-
jukat. Szerénységem tiltja a számos éló példa 
feleinlitését,  ezért megelégszem azzal, ha czikk 
iró ur becses figyelmét  a szent szabadságharcz 
lánglelkü embereitől elkezdve, a mai kor ér-
demes alakjaira felhívom,  kik közül igen sokan 
más felekezet  s legtöbben az Álllam által fenn-
tartott intézetekből kerültek ki; a kik nem 
kevesebb lelkcBÜléssel és sikerrel működtek 
és működnek a magas ideális czélokért s elvük 
nem kevésbbé tiszta és ragyogó; a kik uetn 
kevesebb lelkesüléssel és sikerrel oltották és 
oltják a hazaszeretet szent tüzét a tanuló ifjú-
ság B a nép szivébe.- a kik az államosítást, 
szerény tudomásom szerint, nem az iskolák 
államosításán kezdették és higyje el czikk iró 
ur, nem is ott óhajtják, végezni, a miről meg-
győződést szerezhet a parlamenti tudósítások-
ból is. 

Éppen ezért, furcsán  veszi ki magát, hogy 
a Csikmegyei Híradó utján, minden komolyabb 
előzmény nélkül, egy fogadatlan  és nem hivatott 
prokátor lépik sorompóba a római kath. fele-
kezeti iskolák védelmében, holott tudjuk, hogy 
igen sok magas állású és épp oly magas tudo-
mányu vezető egyházi embereink, nem késnének 
velünk egyetértóleg azonnal akezióba lépni, mi-
helyt szeretett anyaszentegyházunk ósi jogai 
ellen irányuló állami tulkapásoknak hírét vennék. 

Végül, engedje meg a czikk iró ur, hogy 
becses ügyeimébe ajánljam egy ik jeles papunk-
nak, Varjú János kegyesrendi tanárnak (Váczon 
Mayer Sándor könyvnyomdájában) közelebbről 
megjelent érdekes és tanulságos könyvét, mely-
ből — ha elolvassa — megtanulhatja azt, a 
mit elől emiitett czikkc után ítélve, még nem 
volt ideje elolvasni; t. i. hogy nemcsak a mi 
róm. kath. iskoláink mentettek meg Magyar-
országot és adtak nagy férfiakat  nemzetünknek, 
hanem ebben a dicsőségben része van a szá-
zadokon keresztül vezérszerepeket játszott Ma-
gyar államférüaknak  is. 

Igaz ugyan, hogy említett kis jeles könyv 
szintén a róm. kath. papságnak ad előnyt, de 
végeredményében látjuk a jelét annak is, hogy 
e tudós tanár, könyvében kifejezett  történelmi 
hivatkozásai mellett sem látja indokoltnak azt, 
hogy a magyar államiság eszméje ellen esak 
szót is emeljen, s kifejezetten  inkább a tör-
ténet tanitasának egyszerűsítését javasolja. 

L'tóljára pedig arra kérem czikk iró urat. 
hogy a .Magyar állam által segélyezett és fenn-
tartott elemi iskolák számáról, azoknak alkal-
mazottjairól szerezzen magának alaposabb in-
formácziokat  s azokból az igazi conszekveueziát 
levonhatja, mikor aztán bátor vagyok remélni, 
hogy beismeri a ezikkéhen hangoztatott fele-
kezeti fájdalmainak  indokolatlanságát és teljes 
jogosulatlanságát. 

lfyy,  az .V-núl /ioni rosszubb 
kutholikus. 

Pályaválasztás előtt*). 
„Minden pálya dicső, ha belőle hazádra 

derül fény!-  — mondja a költő; s nincs az az 
életpálya, a melyon a tisztességes és köteles-
ségtudó ember kenyeret és becsületet ne tudna 
szerezni magának. — mondja a tapasztalat. 
Az egyéni tisztességérzet és kötelességtudás 
biztosítja mindenkinek a becsületét és kenye-
rét s ez oly igazság, a melyben nem csalat-
kozik soha senki. Nem szabad feledni,  hogy 
minden ember élete több-kevesebb bajlódással 
telik el s hogy nem irigylésreméltó az az ember 
sem, a ki érdemtelenül jut hatalomhoz és gaz-
dagsághoz. Mindenkinek megvan a maga baja 
s gyakran éppen azoknak a legtöbb,, a kik a 
legirigyésreméltóbbaknak látszanak. Es semmi 
e világon nem ér fül  azzal a nyugalommal, a 
melyet a kötelességtudó ember érez, ha van 
benne egy kis szerénység és béketűrés is. A 
legtöbb ember a ki a nagyjövedelemhez és ha-
talomhoz jut, visszasírja azt az időt, a mikor 
még igen szegényes körülmények között, de 
nyugodtan és szerényen élt. A ki nem szüle-
tett gazdag embernek s még is nagy jövede-
lemhez jut, véres verejtékkel, szive vérének 
hullásával szerezte azt, a mije van, — föltéve 
persze hogy, nem sült galambként repült szá-
jába a jó mód, lónyeremény vagy hozomány 
alakjában. A gondterhes, átvirrasztott éjszakák 
a reggeltől napestig tartó lázas, ideges, túlsá-
gos munkálkodás olyan tortúrája a léleknek, 
a melyet a meggazdagodott ember utólag gyak-
ran szívesen megváltana a vagyonával, ha le-
hetne. 

A pályaválasztásnál csupán a nagy jöve-
delmet tartani szem előtt: esztelenség. Semmi 
sincs ingyen a természetben : mindenért meg-
kell űzetni, — a tisztességes módon szerzett 
vagyonért az emberi élet megrövidítésével. Ele-
gendő ha a választott életpálya biztosítja a 
tisztességes, bár szerény megélhetést. 

Nem lehet megszabni, hogy a megélhe-
téshez ennyi vagy annyi jövedelem szükséges; 
minden az egyéntől függ.  Az egyik ember 
nagy jövedelemmel nyomorog, a másik meg 
sokkal kisebb jövedelemből uri módon él. Az 
élés művészete, a melyre a gyermeket mái-
otthon kell megtanítani, biztosabb támasza az 
embereknek, mint a vagyon, vagy akár a leg-
erősebb csuíádi kötelék. 

Induljon mindenki a hajlama után a pálya-
választásnál. A mihez kedve van az embernek, 
azt a munkát sokkal könnyebben és sokkal 
szebb eredménynyel végzi. A kelletlenül, vagy 
éppen keserűséggel végzett munka nem sokat 
ér s gyötri a lelket. 

Magasabbra törni szabad, sót kell, de Já-
kob szerint még nz angyalok is csak létrán 
járnak a menybe, — nem repülnek. Fokról-
fokra.  mindig biztos talajra lepve kell előre 
haladni.; a ki ugrálni akar, könnyen nyakát 
szegi. Es ne vágyódjék senki olyan állásba, a 
melybe bár eljuthat, de a hol kötelességeit 
teljesíteni nem igen tudná. Kégen volt, a mikor 
a jó Isten a hivatallal együtt észt is osztoga-
tott ; akkoriban még nem voltak divatban a 
számonkéró székek és fegyelmi  vizsgálatok. 

A tehetségét csaknem minden ember több-
re becsüli, mint a mennyit ér; ez hiba, de nem 

*) Pályumutaló a pályaválasztás előtt álló miud-
két nombeli íuugyar ifjusug  kalauza. Összeállította 
Amicus Juveututis. Budapest, Itákosi Jciiti Buda-
pesti Hírlap ujsngvállalata kiadása. Ara 2 korona. 
Kapható uiiudeu hazai köuyvcsboltbau. 

kisebb, mintha az ember kelleténél kevesebbre 
becsüli önmagát. A pályaválasztás előtt min-
denki vessen számot a tehetségével, egész őszin-
tén, csak ugy magában; nem kell röstelni ezt 
az őszinteséget, hiszen ugy sem tudják meg 
mások, hogy miként gondolkozunk önmagunk-
ról, inikor néha-néha egy-egy perezre őszinték 
vagyunk, A ki érzi, hogy nem tudná feltalálni 
a puskaport, az ne ábrándozzék diplomácziai 
pályáról, hadvezéri dicsőségről, miniszterség-
ről vagy püspüksüvegról. Nem okvetlenül szük-
séges, hogy mindenkiből nagyúr váljék. Igen 
sok hivatal van, a hol az irodatisztnek több 
a becsülete, mint az igazgató urnák vagy az 
osztálytanácsos urnák, s az irodatiszt, a ki 
minden másodnap jó kedélylycl issza megszokott 
társaságában a szódafrücscsöt,  bár két leánya 
izzad a postánál, irigylésre méltóbb ember, mint 
a méltóságos tanácsos ur a ki elókelő neje, 
vagy huszárhadnagy üa miatt annyi adósságot 
csinál, hogy sok volna az egész minisztérium-
nak, s hónap vége felé  a kaszinóban gyön-
gyözik a homloka, ha 20 koronánál többet ta-
lál veszíteni. Miudenki nagyon elókelő polgár, 
a ki soha kölesönt nem kér senkitől. 

Nagyon fontos  a pályaválasztásnál még 
az is, hogy az ifjú  jól megfontolja,  vájjon meg-
tudja-e szerezni mindazt, a mi erre a pályára 
szükséges V Hosszas tanulmányokat és sok költ-
séget kívánó pályára ne lépjen az, a ki sze-
gény és nincs meg benne a vasakarat és ki-
tartás. Számos életpálya van, a mely nagyon 
szép és nagyon előkelő, de aránylag későn ad 
kenyeret. A tehetségén kívül vessen számot 
mindenki az erszényével is. Igen sok elhibázott 
emberélet vész kárba csak azért, mert a meg-
gondolatlan ember szerénység és nagy, nagyon 
nagy kitartás nélkül került előkelő, de gyenge 
jövedelmet hajtó állásba, s nem győzte bevárni 
az időt, a inig előbbre jut s a jövedelme is 
tekintélyes lesz, nemcsak az állása. 

Tömérdek úgynevezett „félben  maradt 
existenezia". aki legszebb reményekkel kezdte 
meg egyetemi pályáját, de nem birta befejezni. 
A jogászoknak több mint fele  ilyen, s a meg-
kezdett pályáról leszorult ifjak  között igen sok 
a tehetséges ember, a kiért bizony nagy kár. 
Csak ugy vaktában neki rohanni a világnak 
nem szabad. A szegény embernek előre kell 
gondoskodnia a főiskolai  évekről, s már korán 
olyan képességeket kell szereznie, — minél 
többet! — a melyeknek a segítségével átver-
gődik az egyetemi éveken. Kz idö szerint leg-
jobb ilyen segitó eszköz a nyelvismeret és a 
gyors írás <!e mindakettő csak ugy, ha nagyon 
jól ért hozzá az, a ki bár csak pár évig is, meg 
akar élni belőle. 

A diploma-szerzéstől és a köztisztviselői 
állásoktól évről-évre valósággal riasztgatják az 
újságok az ifjúságot.  I'edig magában véve sem 
a diplomaszerzés, sem a köztisztviselői szol-
gálat nem helytelen dolog, s nagyon is ért-
hető az utána való vágyakozás. 

Csak az a baj, ha az oda nem való ele-
mek tolulnak az úgynevezett értelmiségi pá-
lyákra. Bármily mostoha is nálunk a köztiszt-
viselők sorsa, még mindig jobb, mint Olasz- és 
Erancziaországban s bár csak fekete  keuyeret 
ad, de az a kenyér legalább biztos és elegendő 
is annak, a ki nem költ többet, mint a meny-
nyije van. Az a baj, hogy nálunk a köztiszt-
viselő urnák, az az külön kasztnak képzeli 
magát, nem pedig szegény embernek, s nem 
a természetes szükséglete és jövedelme, hanem 
a rangja szabja meg, hogy mennyit költsön. 
A pályaválasztásnál fontolja  meg mindenki azt 
is, hogy mennyi jövedelmet hajt a kiszemelt 
állás, és ha a jövedelem az ó egyéni szükség-
ségleteit kielégíti: csak bátran előre! A köz-
tisztviselő már előre tudja, hogy mi lesz a jö-
vedelme, s igy nincs joga keseregni. Nem sza-
bad követelni, Iiogy a munkánkért többet ad-
janak, mint a mennyiért mi magunk fölkínáltuk, 
ezt legfellebb  csak óhajtani szabad. A mi pe-
dig az úgynevezett diplomás pályákat illeti: 
a derék és tehetséges ember hosszabb-rövidebb 
ideig tartó küzdés után végre még is csak ér-
vényesül. A siker titka: a kitartás és a foly-
tonos szárnypróbálgatás. A szorgalom magában 
véve nem elegendő; a gyért).1 nagyon jól vi-
lágithat a véka alatt is, a nélkül, hogy sok 
hasznát vehetuók. Próbálgatni kellaz érvényesü-
lés módjait, de mindig ugy, hogy az ember biz-
tos talajt érezzen a lábai alatt. Ha aztán egy 
kicsit kicsúszik is néha a talaj az ember lába 
alól, az se nagy baj; fiatal  csontoknak ez nem 
árt, sőt némelyek szerint hasznos is ; csak el 
ne törjön semmi, s ne érje veszedelem se a 
lelket, se a becsületet. A ki el esett, az még 
nem mind halt meg, ugorjék talpra, s aztán 
jobban vigyázzon. Senki sem születik a világra 
ugy, hogy mindjárt járni tud; az élet utjain is 
mindnyájunkat ért egy-egy eltottyanás, a mely-
be azonban hál' Istennek nem haltunk bele. 
Csak előre csüggedés nélkül és mindig csupán 
csak a tisztesség utján. Ez a legjobb és leg-
szilárdabb ut, akár csak a vasút, csak kisik-
lani nem szabad belőle, mert különben agyon-
üti magát az ember. 

Elemi dolog persze az is, hogy az em-
ber ismerje azokat az életpályákat, melyek 
között válogathat. Ezt a czélt szolgálja ez a 
könyv, a melyben természetszerűleg a kevésbbé 
ismert életpályák vannak bővebben ismertetve, 
valamint azok, a melyek legbiztosabban éa leg-
több embernek adhatnak biztos kenyeret 
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— Isko la i be i ra t á sok . Caik-Somlyón a 

két havi szünidő által megalakítva volt mozgalmas 
élet újra felpezsdült.  Szombat óta tömegesen szál 
litják as ifjúságot  a gimnázium és tanitókipezdébe 
való beiratásra. Ai internátus ée szeminárium 
helyiségei ai idén sem elégségesek a jelentkezet 
tok befogadására  ugy. hogy sok tanulót künn 
kell elszállásolni. Különösen az első gimnáziálía 
outályba való beiratásra volt nagy a mozgalom 
• csaknem megostromolták a beiratkozási helyiség 
ajtaját, bár Pál Gábor igaigató eauttal sorrendet 
tartott a beiratásban, mennyiben elsősorban az 
elemi iskolák 6, másodsorban sz 5, harmadsorban 
a t osztályát jeles eredméoynyel végzett ezeu 
megyebeli róm. kath. gyermekeket jelölte ki a 
beírásra s osak untán jöhettek a gyengébbet! 
klasssiflkáltak,  valamint a más vallásúak éa idege-
nek. A félelem  okozta a tolongást, mert sok szülő 
tartott télé. hogy a jelentkezők nagyszáma és 
paraleli osztály hiánya miau, gyermeke nein juthat 
be ax iskolába. Kitűnt ez úttal is, hogy a szülők 
nagy résie az existenczia szerzésre a középiskolai 
neveltetést tartja legiokább alkalmasnak s nein 
akarja észrevenni, hogy a tanult emberek a nagy 
sokaság mellett ma már jó formán  élni is alig 
todoak, a nem gondolnak a hasznot hajtó tisztes-
séges ipari és kézműves foglalkozás  megszerez 
tetésére. A jelentkezők számából ítélve a somlyói 
tanintézetek létszáma most sem fog  a mult évi 
mögött állani. 

Kazár földön.  Ilyen czimen irt Bartha 
Miklós országgyűlési képviselő egy' kötet köny-
vet, melyben tüzetesen ismerteti azon hegy-
vidéki akcziót, melyet harmadfél  év elótt a 
magyar fóldmivelésügyi  kormány a rutének 
megmentése érdekében indított és a Kárpát 
bérezek közt lakó összes népek érdekében 
folytatni  szándékozik. E leírás arról világosit 
fel,  hogy olyan nemzeti munka indult meg, 
mely ugy terjedelmében, mint czéljában és 
eredményében, hazánk történelmének egyik 
elsőrendű mozzanatát fogja  képezni. Talán fe-
lesleges mondani, hogy Bartha Miklós müve 
nem szorítkozik a hivatalos adatok és a létező 
állapotok szára&elóadására. Személyesen jár'.a 
meg ezt a vidéket s egyéni tapasztalatait tárja 
fel  azon igazságszeretettel, mely az ő iratai-
ban mindig megnyilatkozik. Müvében érdek 
feszítő  módon váltakozik az élet, a költészet, 
valóság, a reménység, a mulasztás, a vágy, a 
dicséret és a fenyíték.  Bepillantást nyerünk a 
nép lélek rejtelmeibe, a vidék gazdasági vi-
szonyaiba, a szocziologai és mezőgazdasági fej-
tegetések teszik e müvet tanulságossá. A len-
gyel zsidók demorálizáló hatása, sohasem volt 
ily élénk színekkel ecsetelve, mint Bartha 
Miklós e klasszikus müvében. A könyv előfize-
tési ára 2 korona, előfizethetni  rá az .Ellenzék' 
kiadóhivatalában Kolozsvárt. Lapunk jövó szá-
mában közölni fogjuk  a könyv keletkezését és 
czélját a szerző tollából. 

Községi és körjegyzők gyűlése. A esik 
vármegyei községi és körjegyzők egyesülete folyó 
év szeptember hó 5 én délelőtt 8 órakor Csík-
Szeredén a törvényhatósági épület kisebb tanács-
kozási termében gyűlést tart a következő tárgy-
sorozattal : I. Tisztviselők választása. II. A meg 
elózó gyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. III. Az 
1900. évi számadás megvizsgálása esetleg annak 
elkéazitése iránti intézkedés tétele. IV. Az irattár 
rendezése. V. Vagyon leltár készítés. VI. Az egye-
sülethez intézett megkeresések felolvasása  tudo 
másol vétele és elintézése. VII. Tagsági dij hát 
rélékok behajtása iránt intézkedés tétele. VIII. A 
teljesített kifizetések  és fizetendő  összegek utal 
ványozása. IX. & Marostordavármegye jegyzői 
egyletének 8/901. számú átiratának tudomásul 
vitele. X. Indítványok és javaslatok felvétele. 

— Beruházási kölosön. A B. H. köz-
lése azeriot a magyar kormány egy több millióra 
rugó beruházási kölcsön biztosítását vette tervbe, 
hogy abból BadapeBteo egy uj pályaudvar, némely-
vizi csatorna is a C s i k m e g y e i v a s u t a k 
k i é p i t é s é t foganatosíthassa.  Ha a kormány 
csakugyan komolyan akar segítségére sietni az 
inaég elébe néző szegény csiki székely uépnek, 
akkor a vasút építésének megkezdésével nem is 
kéBhetik, mert csak ezúton juttathatja uémi ke-
resethez a munka nélkül szűkölködő is tömegesen 
Komániába gravitáló nagy tömeget. 

— Torony javitás, keresztszentelós. 
A caik-somlyói Szeot-Piter templom tornya az 
&gyhái tanács i i Kaaaay Lajos plébános gondos 
kodáaábél a Byár folyamán  ujabb gyökeres reno 
valáaoo menvén keresztül, bádoggal újra fedetett 
• egy métermázsa nehézséget fölülmúló  diszes 
keresztnek a torony tetejébe illesztése és űnnepilyea 
felazeotelése  Vasárnap délalán meot végbe, me-
lyen az egyházlaoios tagjain kivül mig a szom-
széd községekből is nagyközönség vett részt an-
nak az iigatú műveletnek végrehajtáaábau, mely 
a nehéz kereszt fölillesztésivel  járt. Bámulatos 
ügyességet is vakmerő bátorságot tanúsított a 
mester a kereszt elhelyezésnél, melyei Kassay 
plebánoa előbb megszentelt. A csigán felhúzott 
keresztel ott a magasban átnyalábolva alig 2—a 
perez alatt állította a maga helyire, s midin ezzel 
kési volt, felölt  annak egyik ágára, ott egy üveg 
bort fogyasztott  el s minden pohár bornál fel-
köszöntőt mondott a pápára, királyra, püspökre, egy-
iiimegyére stb. s azután a poharakat egyenkint 
• végül az üveget is ledobván, esak az utóbbi 
törött szét a földön.  A nagy közönéig ugy ai 
egye* felköszöntiket,,  mint a bátor mestert éljen-
zésekbe* részesítette. 

— Turógyár a Székelyföldön.  Udvar-
helymegyében ismit egy uj gaidasági gyár léte-
aitise vitetett tervbe. Hzili Tamás állattenyésztési 
felügyeli  a földmivelési  miniszter megbízásából 
most utazza be a sóvidéki havasi községeket, 
hogy egy turógyárnak alkalmas területet szemeljen 
ki. A létesítés megbeszélése végett lldvarhely-
megye gazdasági egyesülete legközelebb irtekez 
letet fog  tartaui. 

— Tagosítás. A mint egy öt iv óta folya-
matban livő taploczai tagosítás befejezéséhez  kö 
zeleg. A határnak nyomásban livő dili riszén 
a kihaaítások a napokban történtek meg, melyek 
mig egyes nagyobb birtokosokra nézve kedvezők-
nek mutatkoznak, addig a kisebb földtulajdonosok 
körében nagy elégedetlenséget szültek, mert so 
Lakat a becslés és osztályozás csaknem egészeu 
megfosztott  az eddigi csekély birtok területtől is. 
Felette kivánatoa volna, hogy maga az állam 
alkalmazzon a lagositások végzésére Btakértő kö 
zegeket s azoknak munkálatát is szigorúan ellen 
őriztesse. 

— A marosvásárhelyi ipar hitel-
szövetkezet (az országos központi hitelszövet 
kezet tagja) szabó ipari szakcsoportja MurosváBár 
helyt a Széchenyi téren (MéBzárosok-házu) Bzabó 
üzletot nyitott. Figyelembe véve azt, hogy a hazai 
ipar fejlesztésére  éppen maguk az iparosok tehet 
nek legtöbbet az által, hogy műhelyeikben hazai 
termékeket tartanak, illetve feldolgozásra  ilyeneket 
vásárolnak, e szövetkozel uyilt üzletében tisztán 
hazai szövetek és férfi  ruhákhoz való kellékekből 
nagy raktárt rendezett be. Megrendelésre, — elő-
nyösen szabott árak mellett, — elvállal uiiuden 
uemü férfi  és fiu  öltözetet, kedvező fizetési  fel 
tételekkel. Fölhívjuk tehát a tagtársak és érdek 
lődók figyelmét  e törekvő szövetkezetre. Keresse 
fel  miudenki azt, tegyeu próbát s ajánlja ismerő 
sei figyelmébe  is. A hazai ipar és székely iparo 
saink sorsának fellendítéséhez,  ha csak egy por 
szemmel járul is mindenki okvetlenül virágzásra 
juttathatjuk azt, migelleubeu, ha külföldi  anyagokat 
vásárolunk, vagy ott dolgoztatuuk drága pénzért 
akkor, inidőn ina már itthou is minden téren, 
sokkal jutányosabbau megtaláljuk a jót, iparos 
osztályunk folyton  haladni fog  a sülyedis lejtőjén, 
előbb utóbb magával rántva az egész ueinzetel 
is. Részletesebb felvilágosítással  készséggel szolgál 
a szövetkezet. A .Székely Társaság". 

— Közönség köréböl köszönet. A 
néhai Földes József,  kip. igazgató C9nládja hála-
telt szívvel mond köszönetet az elhunyt k. tanít-
ványainak, tanártárséinak is tisztelőinek azérl a 
szeretetért, a mi az elhunyt sírja fóli  emeli diszes 
emlékkő fölállítására  czélzó mozgalom egyik leg 
főbb  indító oka volt. Fogadja a család hálás köszö-
netet Karácsony József  igazgató u r i a X á n t u s 
Elek gyak. isk. tanító ur is az emlék föállitásánál 
tanúsított ügybuzg 'ságukért. özv. Földes Józsefui, 
Csiksomlyón. 

— Nyilvános számadás ós köszönet. 
A csíkszeredai iparos ifjúsági  önképzőkör által 
f.  évi augusztus hó 17-án reudezett lánczmulat-
ság alkalmával összes bevétel volt 158 korona 
82 fillér.  Kiadás (44 korona 44 fillér,  tiszta jöve-
delem 74 kor. 38 till. Ezen alkalommal felülfl-
zettek : Dr. Györffy  Qyula orsz. képviselő 20 kor., 
Mikó Bálint főispán  10 kor., X. N. 5 kor., Jakab 
József  & kor., Laczina Károly, Dresznáudt Viktor, 
Mautner Sándor, Székely Sándor, Albert T. Sándor 
2—2 kor., Kovács Lajos 3 kor., Szabó Lajus, 
Solymosy Károly I —1 kor. 20—20 fillér.  Hor-
váth Viktor, Dóczi János, Nadesan Joákim, Schus-
ter Márton, BoUchner János, Szakác9 József,  özv. 
Müller Andrasni, Székelyhidy Sándor, Nemes 
Béla, Fekete Vilmos, Klein Hugó, CsergőfTy 
Antal, Veress Árpád. Dávid Péter I — I korouá'. 
Tarsay Sáudor, Sáska János (10 —(j<J fill.,  üás-
páry Aulai, Karda Lajos, Zsigmond A., Darvas 
Béla, Bájer Ferenez, Oibán Tivadar, Oál Fereucz 
40—40 fillért.  Nagy Sándor 30 fill.  A t. felül 
fizetők  s mindazok kik a mulatság sikerét elő-
mozdítani szíveskedtek, fogadják  az iparos ifjúság 
hálás köszönetét. 

— Ajánlati tárgyalás. Az alábbi állo-
másokon elhelyezett honvéd csapatok élelmi szűk 
sigleteinek 1002. január 1-től 1H02. deczeinber 
31-ig. tehát egy évre való beszerzise, illetőleg 
bizlosilása iránt ajánlati tárgyalás tartatik, mig 
pedig Brassóban, Nagyszebenben ÍB Benztercziu. 
Brassóban 1901. ivi október hó 2 án délelőtt 10 
órakor a in. kir. 24-ik lionvédgyalog ezred kezelő 
bizqltságánál (honvéd laktanya), Az ezen ezredhez 
tartozó fogarasi  zászlóalj számára kell a honvéd 
csapatok részére körül belül 73000 adag840 gramm 
sulyu kenyér és 123 mm. zab. A csíkszeredai 
honvéd zászlóalj részére ugyanannyi, a kézdi 
vásárhelyi honvéd zásilóalj részére 73000 adag 
840 grammos kenyér. Mindhárom zászlóaljnál a 
tartalékosok, is póttartalékosok részire kell 18000 
adag keuyir. Nagyszebenben ai odatartozó 23-ik 
honvéd gyalog ezred számára való szükségletek 
biztoaitáBára az ajánlati tárgyaláB IU0I. okióbor 
7.én, Beazterczin pedig 1001. október hó 0 én 
tartatik meg, mindkit helyen délelőtt 10 órakor. 
A részletes feltételek  a helybeli zászlóalj irodában 
betekinthetik. 

— Martinuaai György. Ez a név egész 
korszakot jelent a magyar nemzet történeté-
ben. Államférfinak  aligha jutott tragikusabb 
sors, mint neki, a ki oly bizonyos volt a saját 
czéljáról. Örökké két párt között kellett ját-
szania hintapolitikával. Lassú és megfontolt 
módon kellett arra törekednie, hogy Magyar-
országot és Erdélyt egyesítse, mikor ily nagy 
összeforrás  csak egy nagy szenvedély láng-

jánál lehetséges és midőn végre lehetséges 
volt, egy orgyilkos tőr kioltotta életét, hogy 
csak messziről láthassa az ígéret Földjet, 
mint Mózes. Szegény fáradhatatlan  bibornok, 
a ki sohasem mutathatta meg hazájához való 
szeretetét annyira, a mennyire érezte és midőn 
megmutathatta volna, akkor aludt ki élete. 
Neve Erdélyország történetét jelentette és 
Magyarországét. Első nagy áldozata volt azon 
nngy tragédiának, mely századokon át letarolta 
hazánk legjelesebbjeit. Hazaflsága  Ferdinánd 
pártjához vonja, sohasem birja elfeledni  Buda 
megvételét s midőn látja, hogy Erdély nem a 
magyar királynak birtoka, hanem idegen zsoţ-
dosok prédája, hazafisága  megint a régi poli-
tikára készti, a német- és török-párt közti in-
dadozásra. Az ó politikáját is Arany szavai 
fejezik  ki a leghívebben: 

.Két ellenség a DUDA két parton, 
Kevés anuak uz éu egy jó kardom. 
Egyiket, a másikat — lilába — 
A hogy lehet — gondolja magába. 

Martinuzzi Györgyről és koráról szól a Nagy 
Képes Világtörténet 131. füzete.  A 12 kötetes 
nagy munka szerkesztője dr. Marczali Henrik, 
egyetemi tanár. Egy-egy kötet ára diszes fél-
bőrkötésben Ili korona, fűzetenkint  is kapható 
GO fillérjével.  Megjelen minden héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Kévai Testvérek írod. 
Int. Itt. Budapest, VIII., Üllői ut 18. sz.) s 
minden hazai könyvkereskedés utján. 

— Uferbach  Géza csemegeüzletébe 
Brassóban naponként érkezik a Herczeg Sul-
kovszki-féle  Pankotai telepről a legnemesebb 
fajú  muskotály és rózsa izü faj  szóllő. Napi 
legjutányosabb árban. Vidékre bérmentve szál-
lít. Valamiut naponként friss  prágai sonka, 
különféle  sajtok, mindenféle  csemege áruk, 
eredeti borok, likörök és cognacoc kaphatók. 

A Magyar HJrlap éppen tizenegyedik esz-
tendeje szolgálja már a magyar közönség érdekeit s 
c hosszú pályafutása  ulutt mindenkor ugyun az volt 
elvhllsége, következetessége, önzetlensege, mint az 
első napon. A Magyar Hírlapot az eszmékért vívandó 
liarez vágya teremtette meg, s u mi megerősítette 
és u kitartásra szilárddá tette, uz a nagyközönség 
állandó bizalma és raguszkodásu volt. Természetes 
jutuloni ez a bizalom mindazért, a mit a Magyar Hír-
lap a hazáért s a nemzetért egész lélekkel és soha 
nem csökkenő buzgalommal tett és folyvást  tesz. Az 
iguzi hamisítatlan szabudelvüség ennek u lapnak a 
tulpköve, s u demokratikus eszmékért való lelkese-
désben találja megdönthetetlen oszlopait. Semmiféle 
pártkötelékhez nem tartozva, szubad szólást biztosit 
magának mindig és mindenben a Mogyur Hírlap. Csak 
a közérdek az, a mit urául elismer, s a miért foly-
vást fáradhatatlanul  litlzd. Politikája nemzeti, mugyur, 
demokrátikus és liberális. Egyebekben pedig a tiszta 
erkölcsnek a támusza, harezosa, soha nem pihenő agi-
tátora. A Magyar Hírlap szerkesztősége csupa kiváló 
írókból áll, a kik iniudegyikének van valami erede-
tisége, spccziálitása, s ezzel válik különösen becsessé 
a lapuuk. Irodalmi része a Magyar Hírlapnak első-
rungu. Tárczái csupa hírneves írók tollából valók, 
tíegényei nagy feltűnést  keltő kiválóságok. Hírszol-
gálata páratlanul gyors és megbízható. A Magyar 
Hírlap egy sereg kedvezményt ad előfizetőinek  tel-
jesen ingyen, minden dij nélkül. Ezek között a leg-
nagyszerűbb az az ingyen könyvtár, a luit az állandó 
előtizetük kapnak karácsonykor. Tizenkét kötet gyö-
nyörű regényt ad a Magyar Hírlap minden előfize-
tőjének, a ki megszakítás nólkul egész éven át elő-
fizet  a lapra. Küíönbeu pedig minden előfizető  auuyi. 
regényt kap, a hány hónap óta egyfolytában  előfi-
zetője karácsonykor a Magyar Hírlapnak. A tizenkét 
regény, ugv uz eredetiek, mint a fordítottak,  meg-
annyi remek inuuka. Az eredeti regények szerzői közt 
van Jókai Mór, Bródy Sándor, Bársony István, Abo-
nyi Árpád, Molnár Ferenez stb. Ezi-k aözül kettőt, a 
Bársony István meg az Abonvi regeuyét, mutatványul 
már megls kapták az előfizetők.  A kedvezmények 
ezeu kivül még a következők : Az uj előfizetők  in-
gyen kupják lneg uz éppen közlés ulatt levő könyv-
ulukbun nyomott luprcgény elejét. A szerkesztői Üze-
netekben minden előfizeti,  a ki komoly kérdéssel for-
dul a laphoz, teljesen megbízható választ kap szintén 
díjtalanul. A Magyar Géniusz cziinlt pompás havi 
folyóiratot  kedvezményes áron kapják az előfizetők, 
negyedévre 2 koronáért. Kedvezményes áron, uegyed-
évenkiut 75 krujezárért (I korona 50 fillér)  jutnak 
egyszersmind a „Frunczia Divatlaphoz" és a .Kénes 
Gyermeklaphoz" negyedévenkint 50 krujezárért (1 ko-
rona). A lap előfizetési  ára félévre  7 frt  (14 korona), 
negyedévre 3 frt  50 kr (7 koronu), egy hónapra 1 frt 
20 kr (2 korona 40 fillér).  A Magyar Hírlap kiadó-
hivatala Budapest, V., Honvéd-utcza 10. sz. a. vau. 

— H o n v é d lóvásár. A marosvásárhelyi 
honvéd huszár ezred liszükségletének fedezése 
végett szeptember hó 20 én Csíkszeredában a 
honvéd laktanya előtt a houvédsig megbízottjai 
által pótlóváaár fog  tartatni Pótlovaknak 41/ , 
ivet betöltött ÍB 7 ivet meg nem haladott, 168 
cmrtól 100 cmtr. magas, jól táplált, jól ápolt 
is jó testalkatú lovak fognak  felavattatui.  Min-
den egyes lóról, mely felavatás  végett előállit-
talik a Biabályazerü „lólevil* készen tartandó. 

Eőaópkorl krónikások. Dr. Gombos F. 
Albin szerkesztőse alatt Középkori Krónikások czim-
inel nagyobb szabású Irodalmi vállalát indult meg 
Brassóban. — A K. K.-ok u hazai ós a hazai vonat-
kozású külföldi  krónikásokat fogja  jó magyaros for-
dításban, életrajzzal s magyarázó jegyzetekkel ellátva, 
közre bocsájtani. A K. K. mindenkinek kedves és 
tanulságos olvasmányul fog  szolgálni. A történetírók 
forrás-tanulmáuyainknál  használhatják — a költőknek 
s reményiróknak már századok óta kincsesházául szol-
gál, a tanuló Ifjúság  pedig csak általa pillanthat be 
igazán a Középkor szellemébe, — mig a nagy közön-
ségnek bő élvezet fog  nyújtani a történeti regék és 
mondák világának a megismerése. A Középkori Kró-
nikások első Bzáina Paulus Diaconus. „A longobár-
dok története" cz. krónikát tartalmazza. Ez a lougo-
bard krónika a középkori krónikák egyik legvonzóbb 
példánya, s irója a krónikások egyik legrokonszen-
vesebb alakja. A mesés longobard világ a maga igazi 
pompájában nyilatkozik meg itt előttünk, a melynek 
varázsa alól, habár hosszú századok választanak is 
el tőle bennünket, mi som tudunk szabadulni s kép-
zeletünk tarka képeivel igyekszünk magunk elé raj-
zolni azokat az időket, melyekben a vitéz Alboln 
az erényes Theudelinda, a boszu álló Romilda szere-
pelnek. A Brassói Lapok Nyomdája, mint a Közép-
kori Krónikások kiadóhivatala, mindent elkövet, hogy 
a külső (orma is teljesen kielégítő, — csinos legyen. 

A K. K. első száma mintegy IS uy. ivre terjed s 
ára csak 3 korona. A munka szeptember elsején ke-
rül kl a nyomdából, még pedig záros példány-szám-
ban, a miért a kiadóhivatal előjegyzéseket mármost 
is elfogad. 

— Irodalmi esemény van készülőben. Arról 
ugyanis szó, hogy nemzeti irodalmunk összes elhunyt 
nagyjainak munkai egyöntetű,, díszes kiadásban kerül-
jenek a magyar nemzet kezébe; egyöntetűen, díszesen 
és olcsón, 55 csinosan kötött, könnyen kezelhető kö-
tetben. Balassától és Zrínyitől Aranv Jánosig mindent 
magába foglal  ez a kiadas, a mit Költői irodalmunk 
maradandó becsüt fölmutathat.  De nemcsak költőink 
munkáit: Széchenyi István, Deák Ferenez, Kossuth 
Lajos, Kemény Zsigmond munkáioak legjavát is. A 
„Magyar Remekírók, tehát nagy költőink és íróink 
olyan kiadása lesz, a milyenre évtizedek óta vár a 
magyar nemzet és arra való, hogy olvassák, mert el-
hagyja azt, a mi másod- vagy harmadrangú, avagy 
a mi csupán a tudós kutatót érdekli. A régibb írók 
müveit irodalmi értékeikhez és irodalomtörténeti je-
lentőségükhöz mért megválogutásban, az újkori irók 
(nevezetesen Arany, Vörösmarty, Petőfi,  Tompa, Ga-
ray, Bajza, Czuczor, Vajda, Arany László, Szigligeti, 
Madách, Reviczky, Csiky) müveit lehetőleg teljessé-
gükben, mindenesetre főmüveikkel  fog  felölelni.  A 
Franklin Társulat, mint e korszakos irodalmi vállalat 
kiadója, ezzel ii vállalatával nagv meglepetést szerez 
a nemzetnek. Evek óta készül ra; egymás után sze-
rezte meg terve kiviteléhez jeles íróink munkáinak 
kiadói jogát, s most, hogy Arany János müvei is 
tulajdonává lettek, siet aunak rocgválósitúsával s 56 
tekintélyes szép kötetben egyesiti nemzetünk szlleini 
munkássága legjávának soinmáját, azzal n nagy gon-
dosságai, melyet uz Ilyen tekintélyes vállalat meg-
követel. Ezért az egyes irók munkai leghivatottabb-
jaiuk rendezik sajtó alá s látják életrajzzal. Elükön 
Gyulai Pál, Beöthy Zsolt, Bcrzrviczy Albert, Kos-
suth Ferenez, Eötvös Károly, Rákosi Jenő, Lévuy 
József,  Vudnay Károly, Heinrich Gusztáv, Rieill 
Frigyes, Badics Fsrcncz, stb. Az eszme, melvakittdő 
társulatot e nagyjelentőségű vállalat közrebocsátá-
sánál vezérli, oz, hogy lehetővé tegye minden család-
nak a magyar nemzet jeles és a remek Íróinak meg-
szerzését, ép ugy, a hogy a müveit külföldön  is a 
legszegényebb jövedelmű család is legelső sorbim u 
nemzet clussikusok birtokába jut. A kiadó Franklin 
Társulat, e nagy vállalat részletes progrummját ős/.-
szel fogja  közzétenni és ugyanakkor u kiadást ineg-
indituui. Kötelességének tartju azonbao inár most. — 
a közönség saját érdekében, — u figyelmet  c kor-
szakos váílalutra felhívni,  hogy megtévesztések 
ellen megóvja. A hírlapokban ugyanis néhány inip 
óta .Képes remekírók könyvtára- czim ulatt egy 
vállalat hirdettetik, melvnek ezime félreértésekre  ad-
hat alkalmat. Ily félreértések  vagv megtévesztések 
kikerülése végett hangsúlyozni szükséges, hogy u ma-
gyar remekírók gyüjtemenye kizárólag és c-sakis u 
Franklin Társulat kiadásában jelenln-tik meg, inivel 
cz a társulat ez idő szerint a nugy mugyur írók ki-
adási jogainak kizárólugos lulujdonosu. 

S z e r l c e e z t ó l - C L z e n e t e l c . 
P. A. A költemények jönnek. Az ígért tárc/.át 

is szívesen váriuk. 
Sít . S. Béibor. Kérdésére a dolognak utáu 

nézvéo, tájékozásul annyit hozhatuuk tudomásáru, 
hogy egyelőre csak az külön szervezett Anyakönyv-
vezetői állás betöltéséről volt szó. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Yeress Sándor dr., 
menyei tiszti íoorvos i ,-] 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferenez dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idö naponta 

délután 2—4 óráig. 
Szám 9003. 1901. (184) 2 - 2 

a. i. 
Hirdetmény. 

A törvényhatósági bizottság legtöbb adót-
fizető  tagjai névjegyzékének alapját képezó 
adóhivatali kimutatások az 1880. évi XXI. t.-cz. 
25. szakasza értelmében betekintés és a ne-
taláni felszólamlások  megtehetése végett folyó 
évi szeptember hó 1-tól kezdve 8 napon át a 
vármegyei kiadóhivatalban közszemlére lesz-
nek kitéve s ezen határidő lejárta után, azaz 
szeptember hó 9. és 10-ik napjain a megyei 
igazoló választmány fogja  azokból a legtöbb 
adótfizető  törvényhatósági bizottsági tagoknak 
1902. évre érvényes névjegyzékét összeállítani, 
illetőleg kiigazítani. 

Erről az érdekeltek azon figvelmeztetés-
sel értesíttetnek, hogy azok, kik az idézett 
törvény 26. szakasza értelmében adójuknak 
kétszes beszámítására igényt tartanak folyó  évi 
szeptember hó 9. és 10-én a főjegyző  irodájá-
ban üléseié igazoló választmány előtt a hiva-
talos órák alatt jelentkezzenek és ott szóval 
vagy írásban jogosultságukat azért is igazolni 
igyekezzenek, minthogy különben az adó két-
szeres beszámításának kedvezményétől ezen 
egy alkalommal elfognak  esni. 

Csíkszereda, 1901. évi aug. hó 21-én. 
Beoze Antal, alispán. 
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Egy jó családból való 2 - 3 
gimnáziumot végzett fiu 

gyakornoknak 
felvétetik  MERZA REZSÓ 
nói- és férfi  divat-üzletébe, 

Csik-Szeredában. 
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Árverési hirdetmény. 
A csik-szentdomokosi közbirtokosság tu-

lajdonát képező Csík-Madaras II. határ részben 
„Muhos* nevil dűlőben a nagyméltóságú m. 
kir. fóldmivelésügyi  miniszter ur 1841)1/1901. 
számú magas rendeletével .Kecskebűkk" Szálka 
nevű erdórészben (A. ü. o. I. v. s. osztag) 
186.82 k. holdon — és Muhos oldal nevű erdő-
részben C. ü. o. 20., 22., 23. osztag 287.34 k. 
holdan rendkívüli fahasználatokat  engedélyez-
vén — ezeknek értékesítése czéljáhól 1901. 
é v i szeptember hó 17-én d. e. 9 órakor 
nyilvános szó és zárt írásbeli árverezés fog 
tartatni Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál. 

Az értékesítésre engedélyezett „Kecske-
bűkk* szálka nevű erdőrész 18IÍ.82. k. hold, 
összes fatömege  kihasználható. 

A kihasználási idő tartam 6 az nz Hat 
évben állapittatik meg — kezdetét veszi nz érté-
kesített terület számba adási napjától. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
29848 köbméter, melynek kikiáltási ára 47.217 
korona az az negyvenhétezer kétszáztizenhét 
koronában állapittatik meg. 

Az értékesítésre engedélyezett .Muhos" 
oldal nevű erdőrészben 287.34 k. holdon csak 
is Bzálalás eszközölhető és pedig kihasználha-
tók a 32. illetve 40. cz. méternél vastagabb 
fenyő  törzsek. 

A kihasználási időtartam 2 az az Kettő 
évben állapittatik meg — megjegyezvén hogy 
a kihasználásnak a szerződés jogerőre emel-
kedésétől számított 1 (Egy) éven belül meg 
kell kezdetni és a megkezdés napjától számítva 
tart 2 (kettő) éven át. 

Az értékesítendő haszonfatömeg  kitesz 
mintegy 3144G. köbmétert, melynek kikiáltási 
ára 53148 az uz Ötvenháromezer egyszázncgy-
vennyolcz koronában állapittatik meg. 

A két erdórész külön-külön bocsátatik 
nyílt árverés ulá s a zárt ajánlatok is a két 
erdórészre külön-külön adandók be. 

A „Kecskebűkk" Szálka erdórésznél ár-
verezni kívánok kötelesek a becsárnak 10" „-át 
az az Háromezer koronát, a „Muhos oldal* 
erdőre vonatkozólag pedig 5314 koronát az 
árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el ha 1901. évi szeptember hó 14-én 
reggel 9 óra előtt adatnak be az árverési bi-
zottság elnökéhez és ha a következő felírással 
vannak borítékaik ellátva. 

1. Ajánlat a csik-szentdomokosi „Kecske-
bűkk* Szálka nevű erdőség megvételére. 

2. Ajánlat a csik-szentdomokosi „Muhos-
oldal" nevű erdőség megvételére. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
A zárt írásbeli ajáulatok beadására vonat-

kozó egyéb feltételek  a részletes árverési és 
szerződési feltételekben  foglaltatnak  s érdek-
lődő által bár mikor betekinthetókj, vagy az 
összes árverési feltételek  kívánatra másolatban 
beszerezhetők. 

Végül mejegyeztetik, hogy a részletes 
árverési és szerződési feltételek  és az erdők 
állapotára vonatkozó bóvebbi felvilágosítások 
megtudhatók a csíkszeredai m. kir. erdóhiva-
talnál és Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál mindennap a hivatalos órák alatt. 

Csikszentdomokoson 1901. aug. 25-én. 
Böjté Lajos, Dániel József. 

biró, mint birt. ülnök. [189)2-3 jegyző. 
Ezen árverési hirdetmény módosítása a Hő-ik 

számban megjelent árverési hirdetménynek. 

Egy darab szép 5 éves fejős 

borjúval együtt eladó. Hol? meg-
tudható a kiadóhivatalban. [197] 1-3 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szent-Imrén a község házánál 

folyó  évi szeptember 21-én egy gaz-
dátlan 9 éves pej szörtl herélt ló nyilvános 
árverésen eladandó. 

Csik-Szentimre, 1901. szeptember 1. 

[195] 1 - 2 
Tankó Albert, 

községi biró. 

azonnal eladó. Bővebbet 
Szopos és Botár Csíkszere-
dában megtudható. 

Árverési hirdetmény. 
A csik-szent-domokosi közbirtokosság tu-

lajdonát képező Csík-Madaras Il-ik határ rész-
ben Muhos dűlőben „Opesora" nevű helyen 
mintegy 48G hold legelő területen lévő fák 
kihasználatát a közbirtokosság 1901. évi julius 
hó 6-án tartott gyűlésében elhatározván, — 
ezeknek értékesítése czéljából 1901. évi szep-
tember hó 17-én d. e. 9 órakor nyilvános 
szó- és Írásbeli árverezés fog  tartatni a Csik-
Szentdomokos község házánál. 

Az értékesítésre határozott 48(1 hold leg-
elő területen előforduló  összes fatümeg  kihasz-
nálható. 

A kihasználási időtartam 2 (kettő) évben 
állapittatik meg— kezdetét veszi az értékesített 
terület számbaadási napjától. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
25000 köbméter, melynek kikiáltási ára 30.000 
azaz liarmincz ezer koronában állapittatik meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a becs-
árnak 10°'n-át azaz három ezer koronát az ár-
verezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zártirásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el, ha 1901. évi szeptember hó 14-én 
reggel 9 óra előtt adatnak be az árverezést 
vezető bizottság elnökéhez s ha a következő 
felírással  vannak borítékaik ellátva: 

„Ajánlat a esik-szentdomokosi Muhos ()p-
csora nevű legelőn levő fák  megvételére". 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverezésre vonatkozó egyéb feltételek 

az érdeklődök által Csik-Szentdomos község 
elöljáróságánál bármikor betekinthetők vagy az 
összes árverezési feltételek  kívánatra másolat-
ban beszerezhetők. [iss| 2- 3 

Csik-Szeut-Domokoson. 1901. aug. 2li-án 
Böjté Lajos, Dániel József, 

hir.í, Idi-icl. bln. .'Intik. J'-C.vzi"'. 
hzen árverési hirdetmény niüilosiLása a )!.Vik 

szálilbun megjelent árverési hirdetménynek. 

i Eladási hirdetmény. ! í 
Egy jó karban levő üzem- :f 

képes 8 lóerejú Bobey-féle 
használt l17«] 

CZKLL FRKJYKS í:s FIAI 
KOItXACiYKKIíHSKKUKSK  MKIx;YKSKX. 

VALÓDI ERDELYI HEGYI 
b o e o s : 

1900 
1899 
189G 
— I 

1890 i 
1891»! 
1892 
1889 
1896 
1889 
1895 
1895! 
1895 
1892 
1894 
1892 
1892 

1898 
1897 
189G 
1892 

Fehé-r  borok 
h n f'lnít'hil  ii. 

Kiiküllóinenti 

Marosnienti 
0 KUkiillőmenti 
l'eesenyebor 
Leányka 

„ különlcgcség 
Kizlingi I-a . . 

. különlegesség 
Küküllói-virág. 
Olasz rizling 
Som 

Tramini . 
Muskatály 
Asszú 

Yiiriis  borok 
liiiiiliiklnul. 

Siller. . . . 
Erdélyi vörös bor 
Vörös asztali bor 
Carbenet noir. 

i'f/iéi'  borok 
]nthtc:k'uk-lntn. 

36—44 
4 4 - 4 8 

64 
48—68 

72 
90 

100 
200 
1IN1 
140 
KM) 
76 
80 

100 
140 
120 
130 

40 
44 
52 
80 

Sz. 6 2 6 7 - 9 0 1 . 

lik vi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-azeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bakó 
Hárfás  végrehajtalóuak Balázs Domokos végre-
iiajl Ast szenvedii elleni 60 korona töke követel ís 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében « csík-
szeredai kir. törvényszék területén levő C.-ik-
Szépviz község határán fekvő  a csikszépvizi 
361 számú t jkvben A. -[-. 3. rendszám 1 1 9 7 , . 
h isz . szántóra 2 korona, 4 renilsz. 1205., 1200., 
120«. hrsz. legelő szántóra 8 korona, 5. rendsz. 
1209. hisz. s z i n t ó r a 2 korona, 7. rendsz. 1407. 
Iirsz. szántóra lü korona, b. remlsz. 1735 , 1736., 
1737., 1741. hrsz. szántóra 6 kor., 9. rtndsz. 
1960 .j hrsz. szán 'óra 20 korona, 14. reiid>z. 
5289. hrsz. szántói a 08 kor., 15. rt ndsz. 5378,, . 
hrsz. szánlóra 03 kor., 16. rendsz. 5665. hrsz. 
szántóra 08 kor., 17. rsz. 5792/, . hrsz. szántóra 
14 kor., 18. rsz. 5 8 8 5 , 5686. Iirs/. szántóra 
12 kor.. 19. rsz. 6109 hisz. szántóra 02 kor., 
20. rend az. 6773/ j . hrsz. szántóra 02 koiuna, 
21. rendsz. (.727., 6729. ln>z. szántóra 12 kor., 
22. r tndsz. 0780 ,. In.»z. szánlóra 06 korona, 
23. rmdsz . 7907. hrsz s/Anlóia 12 korona, 
25. rendsz. 8666., 8K(>7. hrsz. szántói a 28 kor.. 
26. rendsz. 1209 ,. hrsz. szánlóra 06 korona, 
27. r.-ndsz. 7680 a hrsz. szánlóra 06 koronaj 
28. rendsz. 2251. hisz . kaszálóra 24 korona. 
29. rendsz. 2253. hisz. kaszálnia 24 korona 
30. rendsz. 19.18. hrsz. szántóra 08 korona, 
31. rendsz. 1197 hrsz. szánlóra 18 korona. 
32. rmdsz . 5792 ;. hisz. szántóra 06 kmona, 
3b. rendsz. 8249 a hrsz. száutóra 08 korona 
kikiáltási á lban , és pedig nemcsak Balázs Do-
mokos végrehajtást szenvedőt illető felerész  iu-
taVkóia , hanem a végn hajtási törvény 156. § a 
ponija éi leimében llalázs Dmnokosné szül. Fe-
rencz Kozalia társtulajdonost illelö másik lele-
lész jutalékára is s igy az egész, ingatlanokra, 
továbbá tekintenél arra, hogy a csik-szépvizi 
361 szánul t jkvben A. 7. 25. rendsz. 4178 ,u., 
4479- ,. hisz. ingatlanra kikiáltási ára az adó-
bizonyilvány szerint 690 korona, a 35. rendsz. 
447S/-' 4479 1. hrsz. ingatlané pedig 1918 ko-
rona. s így a végrehajtási törvény 156. §-a. pont-
jában körü lü l 200 fi.rintot  111 ghaladia, s igy 
az egész ingatlanra nem rendelhető el az árverés, 
A csik-szépvizi 361 számú tjkvben A. -j\ ü•">-
rsz. 4478 10. és 4479 3 j. hisz. erdő és kaszálóból 
végiehaj tás t szenvedő Balázs Domokost A. I. 
sz riut illelö felerész  jutalékára 395 korona és 

ia% Küküllómeuti, 1 ü t K —.80 
1894 Asztali bor . 1 „ 1.— — — 

1893 KiikUllőmenti 1,— —.55 
1889 l'eesenyebor 1.10 - . 0 0 
1892 Muskatály 1.40 —.80 
1892 Leányka . . 1.30 — .75 
1889 különlegesség. 2.40 1.30 
1894 Küküllói finom  vegyes 1.(10 —.ÍM» 
1892 liizliugi . . 1.30 —.75 
1889 „ különlegesség 2 1.10 
1889 Tramini . litiO —.90 
1894 Som . 1.30 —.75 
1889 Sauvignon . . 1.(10 - . 9 0 
1892 Kiskükűlómenti szemelt . 1.30 —.75 

— Asszú . . '/»lit. K 1.30 — — 

— gyógybor '/« „ „ 3,— — — 

ViiröM  borok 
JHlllírzk-uk'/ltlH. 

1897 Krdélyi vörös bor 1 lit.80fill. — — 

1889 Carbenet noir 1.20 —.05 
Hendelményeket köivettt: 

O T Ö R O Y J A K A B MÁRTON UTÓDA 
CSÍKSZEREDÁBAN. 

35, rendszám 4<78Vi., 4479/,. hrsz. erdő és 
kaszálóból Balázs Domokos végrehajtást szen-
vedőt szintén A. 1. szerint illető felerész  jnta-
lékra 959 korona kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. évi 
november hó 5-ik napjának délelőtti 9 órakor 
Csik-Szépviz község házánál megtartandó nyil-
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is_ eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10"/i>-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal száinitott és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kell m.kir. igazságügyminisleri rende-
let 8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 

Csik-Szeredán, 1901. junius hó 2-án. 

11 iu» 1 1-1 
Novak, 

kir. tvszki biró. 

Szőlő eladás. 
Tisztelettel értesítem, hogy a saját ter-

mésű ilhuii/i  - és jiurittl  U-som-szállítást 
megkezdhetem. 

Nemesfaj  görögdinnye kilója 08 fillér. 
sárgadinnye 10 

Paradicsom „ 10 
A <s<niri/fsr.őlö-sxállitását  augusztus 

hó 20-án kezdem, és pedig: 
Mézédes fehérszőlőt  kilónként 40 fillér. 
Othelló . 40 
Fehér és piros chasseles kilója 50 
Muskolatfajok  „ 54 „ 
Szőlőim a neves v ísonta i hegyen ter-

mettek. s igy zamatosak és édesek. 
Ha a fent  említettekből egyszerre egy mé-

termázsánál nagyobb rendelés tétetik, lÖVo-al 
olcsóbban számítom. 

A kosarak a gyöngyösi indóháznál, ha 
jőknrhan bérmentve 8 nap alatt megérkeznek, 
a felszámított  árban visszavétetnek. 

A megrendelésnél a nevet, lakást, utolsó 
postát vagy vasúti állomást tisztán olvashatóan 
kérem kiirni. Tisztelettel 

Csomor Kálmán, 
í-2111! :i :( s/. 11) 1 > nagybirtokos (tvöiigyiisön. 

Törköly, szilvórium, ni és finom likőröket 
bárki hideg uton minden késiülók nélkül kitűnő 

minőségben előállíthat. |i;u| r,-r. 
Keielési könyv és árlapok ingyen. 

WATTEBI OH A., 
BUDAPEST, VII., DOHANY-UTCZA 5. sz. 

Sőrméró kéwűlékek, csikkek a borkezeléaheí, 
minden borbetegaóg elleni raerek. Első es legré-

gibb Qalet e gsakmában. FennéU 30 év óta. 

M e o - l i i v ó . 
A esik—tnsiHÍi1i  (jyóf/ijfiirtfó'  birtokosainak  szövetkezete 

1 9 0 I . # v i u e p l e n i b c r 1 5 - é n v a » á r n n p «I. e . 1 1 u r a k o r 
C'sik Ti IÍ-SIU'H ll"i"ir< l ő n „Gvó^vcss.-iriiolc" l ielvisséj*éL>eri 

RENDES KÖZGYŰLÉST 
tart. 

TÁRGYAI: 
1. Zárjelentések a lefolyt  folyó  évi fiinlö  idényről. 

u) az igazgató jelentése; 
b) a fürdő  biztos jelentése; 
c) fürdő  orvos jelentése; 
(I) szöv. ügyész jelentése. 

2. Költségvetés és előirányzat a jövő évre. 
3. Temesvári Zakariás örökösök kérésének 

leszálitásáért a leégett házak titán. 
4. Fodor lvóza l)r. Oláh Gyulátié kérésének 

leszállításáért leégett háza titán. 
5. Lemondás következtében üresedésben jött igazgatósági egy tagnak 

választása. 
(i. Kebli ügyek és indítványok elintézése. 
Felkérem a szövetkezet t. cz. tagjait, szíveskedjenek személyesen vagy 

meghatalmazottjaik állal a gyűlésen megjelenni, indítványaikat pedig az alapsza-
bályok ;is. §-ban meghatározóit időben az igazgatósághoz beküldeni. 

Az igazgatósági tag urakat kérem szeptember hava 14-én délelőtt 11 
órakor az igazgatósági ülésen megjelenni, hogy az előadandókat a közgyűlésre 
elkészíthessük. 

Csik-Tusiiádfürdön,  1901. augusztus 27-én. 
M i k ö Bál int , 

szöv. elnök. 

tárgyalása az üzletrészek 

tárgyalása az üzletrészek 

Erdélyi Bank és Takarékpénztár Részvénytársaság Kolozsvár. 
Alaptőke: 2 millió korona 

A bank elfogad betéteket takarékpénztári könyvekre, folyó  számlára, azokat felmondás 
nélkül visszafizeti. 

Leszámítol váltókat, utalványokat, járadékokat, eheckeket, kisorsolt értékeket stb. 
Értékpapírokat és idegen pénznemeket elad és vásárol, előleget ad értékpapírokra, folyó 

számlán és előre meghatározott időre. 
Díjmentesen bevált szelvényeket és elvállalja sorsjegyek revízióját. [1941 t - i 
Kibocsát utalványokat, eheckeket hitelleveleket bármely külföldi  piaezra. 
Rendelkezésre tart a felek  saját zárai alatt tüz és betörésinentes pánczél szekrényeket 

(Safe depoeits). 
Nagyobb ládákba csomagolt és a fél  pecsétjével ellátott arany- és ezüstneinüek vagy 
más értéktárgyak külön e czélra berendezett tüz- és betörésmentes szobábau őriztetnek. 

Magy. kir. osztály sorsjegyek főelárasitó  helye: Mátyás király tér 36. 
T J z l e t i ó r á J c : d é l e l ő t t V a S - l S - l g " , d - é l u t é j a . ^ 1 , 3 - S - í & . 



Szeptember . C S Í K I L A P O K 3 . szám. 

£ t @ s a a g y « % f e  f é s ű  u k t ú . 

Figyelemre méltó! 
Becses h e l y b e l i és v idék i közönségnek saját é r d e k é b e 

tudomására hozom, h o g y én ez évben a s zen tmihá ly i orszá-
g o s vásárkor Csíkszeredában e g y liároin d e s z k á s sátorban 
a l e g n a g y o b b vá lasz tékot , ú g y m i n t férfi,  fiu  és g y e r m e k 
ruhák, tov&bbá utazó bundákat , bőrös kabátokat, in i kádét, 
té l i kabátokat, egyáltalábau véve minden e szakmában vágó 
czikkeket jó minőségben és a legjutányosabb árak mellett becses 
rendelkezésére bocsájtom. 

Különösen ajánlhatom a nálam saját m ű h e l y e m b e n 
készü l t l e lkész i felsőköt. 

Becses pártfogását  kérve, maradtam tisztelettel 
[187] 1—4 I. Ascher utóda, Brassóból. 

& e g e l e e é ! » f e  á m k é s e s e l í d M s e e U g á l á t ; . 
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^ elkészítésére. KUvezó összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
• kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15— 20",l.-al 

leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

Ü S L - v a . p t - v o g ' e l F e r e n e z 
f é r f l e s s a ' b ó - - Q 2 i e t e  B r a s s ó b a n 

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

U R I - R U H A 
4 
I 
I 
I 
I 
4 
i 
I 
I 

1 zakó-öltöny linóin seviot szövetből . 40—30 korona. 
1 zakó-öltöny tinorn kamgarn szövetből 4S—00 korona. 
1 zakó-öltöny linóm angol szövetből . . . öli—08 korona. 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 55 -70 korona. 
1 szalon-öltöny tinóm kamgarn szövetből . . I>5—!K) korona. 
1 Ferenez József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék, finom  angol szövetből . . . . 70- 00 korona. 
1 finom  tavaszi felölté  világos és sötét sziliben M—48 korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 52—(>5 korona. 
1 nadrág finom  szövetből . 12—18 korona. 
1 nadrág finom  angol szövetből 1G--22 korona. 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  I c l T r l t e l é r t . 
Gyors kiszolgálás. . , .. , Versenynélküli árak. 

Kiváló tisztelettel 

[83] 22-!»8 Hauptvogel Ferenez. 
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» F i e s t a fenz*  l i s z t E a k t í b , 

Van szerencsém a nagyérdemű helybeli és vidéki közönségnek 
becses tudomására hozni, hogy üzletembe a helybeli piaezon a 
takarékpénztárral szentben a legfinomabb  háromszéki 

a legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak. 
Továbbá ajánlom a nagyérdemű közönségnek a naponta 

frissen  megérkező 

csemege-szőlőt Muskatárfajok  és csemege-dinnyék 
Rohonczy Török-Becse-féle  telepről, u. m. Tiszagyöngy, 
Rohonczy muskatár és Turkesztán. 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve maradok © 
mély tisztelettel 

i'*"3  11 Propper Mózes. 

A sörüzlet terén 23 éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

Mer- fé l e  és u Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak Brassó, Csík- is Hiromszékmegyei főraktáruk vezetésit reám ruházták. 

Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitünó hírneve és Brassóban 2:1 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem 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, hossiu-utcza 104. 

Rendelményeket közvetit Györgyjakafc  Márton utóda, Csíkszeredában. 

E l ő l e g e s é r t e s í t é s ! 
T. cz. 

Van szerencsénk ezennel tisztelettel közöln i , hogy helybeli 
L G O N H A B D T é « T Á R S A Ö t l e t é t m e K v e t l O k , melyet 

R á c s é s S i m o n 
tiirv. b e j e g y z e t t c z é g a lat t ú jonnan b e r e n d e z v e , min t nagynbb-
szabásu gyarmat- , fi iszer.,  l iszt-, fonal-  é s porcze lán-áru üz l e t e t 
fogunk  tovább folytatni . 

Az e szakmában vágó több éven át szerzett bő tapasztalataink 
valamint a legfontosabb  bel- és külföldi  piaezokon szerzett üzlet össze-
kötetéseink, azon kellemes helyzetbe juttatnak bennünket, miszerint 
a legjobb minőségű árukat folytonos  bőkészletben tarthassuk és becses 
vevőiuknek az árak megszabásánál a legmesszébbre menő előnyöket 
nyújthassunk. 

E kedvező helyzetet, ernyedetlen törekvésünk kapcsolatával oda 
fogjuk  irányítani, hogy e város valamint vidéki lakosságának meg-
tisztelő bizalmát minél szélesebb körben megnyerhessük. 

Teljes tisztelettel 
11,11 8 Rács és Simon. 

L E S Z Ü U L I T Ü S Ü ! | 
Van szerencsém mély tisztelettel értesíteni a főtisz-

telendő lelkészi hivatalokat, mélyen tisztelt ügyvéd, tanitó 
és körjegyző urakat, valamint a községi elöljáróságokat 
is, hogy raktáron levő mindennemű nyomtatványaim 

50VKAL LESZÁLLÍTOTTAM 
és pedig a kisebb alakú nyomtatványok árát ÍOO iven-
kint 1 korona 50 fillérre,  a közép nagyságuakét 
2 korona 80 fillérre  és az egészen nagy alakuakét 
3 korona 60 fillérre. 

Mindazon nyomtatványokat, melyek történetesen 
hiányzanának raktáromból 24 óra alatt minden áremelés 
nélkül bárkinek is kívánságára a fentebb  jelzett árakban 
készséggel elkészíttetem. 

Mindennemű papirok, iró- és rajzszerek, iskolai 
könyvek és egyéb szerelvények jutányos árakban és 
nagy választékban kaphatók! 

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  és tá-
mogatását kérve maradtam kitűnő tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznandt Viktor 
C S I K S ^ l R E B á B A í T , 

naBisniBiiinaiBn̂  
ÍOOOOOOOOOOQOOOlfflOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖÖ^I 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

a mai kor igényeinek megfelelöleg rendeztem be. 

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-
téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 

Czletemet 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 
hajhászás czéljából Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ha 
üzletemet becses látogatásával szerencséltetni, meggyöződvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




