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A csik-karczfalvi kerület. 
Megérdemli, hogy külön ezikkben 

foglalkozzunk  vele. Nemcsak azért, mert 
e kerület szabadelvüpárti képviselője-
löltje lapunknak felelős  szerkesztője, 
hanem azért is, mert e kerület történe-
tében mutathatunk rá élöpéldakép arra, 
hogy mindaz, a miket eddig a székely 
nép érdekében a képviselő választá-
sokra vonatkozólag előadtunk, nem kép-
zelet szüleménye, hanem szomorú, na-
gyon szomorú valóság. 

Ismételjük — múltkori lapszámunk 
vezérezikkében bővebben foglalkoztunk 
e kérdéssel — ismételjük, mi két szem-
pont szerint szeretnők a csikmegyei 
képviselő választásokat vezetni, a vá-
lasztók meggyőződését irányítani, mert 
csakis ezekben látjuk letéve a székely 
nép boldogulásának alapkövét. 

Az egyik székely, közöttünk szüle-
tett hozzánk tartozó képviselők felkül-
dése az országgyűlésbe, a másik Széli 
Kálmán politikája, a szabadelvű politika. 
Vizsgáljuk objektíve e szempontokat s 
lássuk, minő viszonyokat teremtett az 
ezzel ellenkező eddigi állapot a csik-
karczfalvi  kerületben. 

Szerény nézetünk szerint a megvá-
lasztott képviselőnek első sorban a ma-
gyar nemzet képviselőjének kell lenni, 
de nem kevesebb lelkiismeretességgel 
kell szolgálnia a haza Ugye mellett ke-
rületének érdekeit is, inert ugyan kihez 
forduljon  a nép oly dolgokban, melyek 
törvényhozási vagy kormányi intézkedést 
igényelnek, ha nem ahoz, kit épen azért 
tisztelt meg bizalmával, hogy az ö ké-
pében jelenjen meg az országnak házá-
ban, az ó személyesitője legyen ott. 

A csik-karczfalvi  kerületet a leg-
utóbbi czikluson Várossy Gyula ugro-
nista függetlenségi  párti képviselte s 
általában e kerület csaknem mindig 
ellenzéki, közjogi ellenzéki képviselőt 
küldött fel  a parlamentbe és pedig 
utóbbi időben külföldről  a hogy a 
székely a Csikón kivüli országot ne-
vezi — importált anyagot. S mit tettek 
ezen idegenből ideszakadt uraságok ? 
Oyörffy  Gyula óta nem volt egy is, a 
ki kezébe kapván mandátumát, 5 év 
alatt csak egyszer iş betette volna lá-
bát Felesik valamelyik községébe, nem 
volt egy is, a kinek eszébe jutott volna 
megkérdezni választóitól, hogy vannak, 
nincs-e valami bajuk s nem volt egy is, 
a ki egyszer Felesik népének érdeké-
ben a házban felszólalt,  ezen népért 
csak egy lépést is tett volna. A válasz-
tások idejében mindenik fiit,  fát  ígért, 
verte a mellét s a nép valódi képvise-
lőjének nevezte magát, a választások 
után nem ismerte meg többé választóit 
s jaj volt annak, a ki ajtaján kopog-
tatni mert, mert szégyenszemre, ridegen 
utasittatott el. A képviselő ur, kinek 
programmbeszéde dicshimnuszokat zen-
gett a felséges  népről, talán szégyelte 
is, hogy ő a felcsiki,  ezen az ország 
legszélső szélén fekvő  kerületet kép-
viseli. Mindenik érezte ezt maga is, mert 
mandatumának lejártával egyik sem pró-
bálta meg újra kikérni e nép bizalmát 
s messze elkerülte e vidéknek még csak 
tájékát is, de mit ért az már nekünk, 
ha ismét öt hosszú esztendő telt el, 

melyet sokkal hasznosabb munkára le-
hetett volna fordítani!  S a felcsiki  nép 
próbált, ismét próbált s ismét ugy járt 
mint az előbbi alkalommal. 

Csikmegyének egyél) részei sem 
fürödtek  ezen idö alatt tejben, mézben, 
tle székelyföldi,  székely képviselői leg-
alább időnkint felemelték  szavukat né-
peiknek javára, azok kik itt születtek, 
itt élnek, megjelentek a nép között, 
megismerték bajait, szükségleteit s váll-
vetett munkával igyekeztek orvoslást 
keresni, népükön segíteni, Molnár .József, 
inig képviselő volt, Gyöill'y Gyula, Lá-
zár Menyhért élénk részt vettek a megye 
életének minden mozzanatában s igye-
keztek annak kifejezést  adni az ország-
gyűlésen, a kormány előtt is s mindenik 
sok, nagy és elismerésié méltó sikeri 
s eredményt tudott felmutatni,  melyet a 
székely nép érdekében kivívott. Csak a 
felcsiki  népnek nem volt soha szószólója, 
csak e nép áll árván, elhagyottan, inert 
képviselői csak mandátum szerzésre hasz-
nálták fel  őket, de maguk részéről kö-
telességüket solia nem teljesítették. 

S e nép meg is adta örökös ellen-
zékieskedése, idegen importja árát. Sze-
gényedik, pusztul, kivándorol, mert itt-
hon nem tud megélni s nem volt a ki 
felkarolja,  a kormány figyelmét  felhívja, 
hogy helyzetén segítsen. 

Itt az idö, hogy észretérjen s csat-
lakozzék azokhoz, a kik székelyföldi, 
beuszülött egyéneket akarnak a kerü-
letek élére állítani s csatlakozzék Széli 
Kálmán politikájához, kinek programm-
jában első helyen szerepel a székely 
kérdés megoldása, a székelység hely-
zetének javítása. A mandátum vadászó 
számos és számtalan ugronista jelölt nem 
hoz áldást a népre, mely eddig elriasztó 
példájául szolgált a hangzatos frázisok-
kal, üres jelszavakkal elámított tömeg-
nek. Szolgáljon ezután követendő minta-
képül, mint olyan nép, mely helyzetét 
felfogva,  józanul s higgadtan folyik  be 
sorsának intézésébe s nem a nagyszájú 
semmittevőket, hanem a munkás, lelki-
ismeretes, önzetlen embert jutalmazza. 

A népnek impozánsan s egyöntetűen 
megnyilatkozott bizalma oly egyént je-
lölt ki e kerület képviselőjévé, a ki 
eddigi működésével ugy társadalmi, mint 
közigazgatási s politikai téren közelis-
merést vívott ki magának, ki a székely 
nép érdekét mindenben híven s lelkiis 
meretesen szolgálta. l)r. Fejér Antal 
nem a hiu szavak, hanem a tettek em-
bere. Közöttünk él, ajtaja mindenki előtt 
nyitva áll, ismerjük mindnyájan s bízunk 
benne s tudjuk, hogy mandatumát nem 
csak saját ambicziójának kielégítésére, 
hanem a székely nép, a felcsiki  nép 
érdekeinek képviselésére fogja  felhasz-
nálni s a mint kétségtelen, hogy a ma-
gyar nemzet, a székely nép mint össze-
ség benne ügyeink leglelkesebb bajno-
kát fogja  találni, ép ugy már ügyvédi 
hivatásánál fogva  is bizonyosra vehető, 
hogy tőle a karczfalvi  kerület egyetlen 
lakója sem fog  a nélkül eltávozni, hogy 
ügyes bajos dolgain ne segítsen, jogos 
kivánsága teljesítésében ne támogassa. 

Mi ezt követeljük megválasztandó 
képviselőnktől s a mint eddig nem kap-
tuk meg, ezután sem várhatjuk, nem 
remélhetjük sem Lázár Pál, sem Fényfi 
Kálmán uraságoktúl. 

Vigyázzanak tehát Lázár I'ál s 
Fényli Kálmán kortesei s gondoljanak 
rá, hogy izgatásukkal, ámitó beszédük-
kel ki tudja miféle  egyéni érdek s hiú-
ságból nemcsak a népet teszik tünkre, 
hanem magoknak is bajt szereznek, 
mert egyszer mégis csak öntudatra fog 
e nép ébredni akkor jaj a farizeu-
soknak !.... 

-— Képviselő választásra vonatkozó 
i ra tok kiadasa. A képviselő választásuk fe-
letti liirásknilásról szóin is'.i'.l. évi XV t.-ez. 
Ilii!. S-sa tudvalevőleg elrendeli. hogy inasán 
lelek kéresére a választási jegyzőkönyv. a sza-
vazatszedn küldöttségek jegyzőkönyvéi. vala-
mint a választók névjegy zekének a törvény-
hatóság leveltárálian őrzött példányairól teljes, 
vagy részleges másolat adandó ki kérelem ese-
tén. A belügyminisztérium vezetésével megbí-
zott miniszterelnök e lekintellien kiilün ren-
deletiéi is intézkedett a törvényhatóságoknál; 
még pedig akként. Iiogy az erre irányuló ké-
relem az aiispanlioz terjesztendő elé és a má-
solásért szedhető dijak mervenek az eddigi 
gyakorlat és a helyi viszonyok ligyelemlie 
vétele mellett való megállapítását is az alis-
pánra ruházza, kijelentvén, hogy a mennyiben 
a másolat magán hasznalalra kéretik s hiva-
talos beadvány gyanánt nem használtatik lel. 
annak bélyeggel való ellátása nem szükséges. 

= A Székelység szomorú helyzetéről 
folyton  hangoztatott panaszok, ugy látszik kez-
dik megteremni gyümölcseiket. Mult számunk-
ban aduink birt a földmivelésiigyi  miniszternek 
a csiki vetőmag hiány orvoslására vonatkozó 
intézkedéséről, most ismételten azon értesülést 
nyerjük. Iiogy a belügyminiszter megkereste a 
kereskedelmi minisztert, hogy a törvényileg 
engedélyezeit közmunkát a székelyföldön,  kü-
lönösen pedig ('sikmegve területén foganato-
sítsa K közmunka pedig nálunk nem lehet 
lilás, niiír a székely vasútnak várva várt ki-
építése. mely a mellett, hogy munkát, kenyeret 
l'og adui a népnek, ('sikmegyc ipar, kereske-
delmi és gazdasági viszonyaira is nagyon elő-
nyös hatást fog  gyakorolni, lígyben megemlít-
jük a pénzügyminiszter rendeletét is. mely ('sik-
megve egész területére felfüggesztette  az állami 
a''ók behajtását. Főispánunk már intézkedett 
is azonnal a rendelet vétele után e tárgyban 
s igy az állami adók behajtása már szünetel 
mindaddig, inig a miniszter ismételten nem in-
tézkedik. A ('sikoiegyében uralkodó vetőmag 
hiány tekintetében is intézkedést tett a l'óhl-
mivelésíigyi miniszter s a megye intéző köreinek 
felterjesztésére  nemesük az Alcsik, hanem Csík 
egyéb részeinek is megígérte támogatását. 

Az u j országgyűlés egybebivása. 
Tizenegyediken jelentek meg az uj országgyű-
lés egybehívására vonatkozó királyi kéziratok 
és a kormánynak a választások elrendelésére 
vonatkozó körrendelete. Az uj országgyűlés 
október "24-ére hivatott össze, a választások 
2— 11-ik fognak  végbemeniű. A kormány körren-
deletében utasítja a központi választmányokat. 
Iiogy a választásoknál a legszigorúbb törvényes-
séget tartsák szem előtt. Egyben utalás tör-
ténik a ll-ikén életbelépett kúriai bíráskodás 
egyes intézkedéséire, melyekkel a valasztások 
tisztessége megóvassék. A király a köztörvény-
hatóságokhoz s az önálló képviselő-küldési 
joggal fölruházott  városokhoz a következő 
királyi meghívó-levelet intézte: 

Ml KI.SÖ FERENCZ JÓZSEF 
ISTKX KI:I;YKI.MI':I;OI. AISZTUIAI CSÁSZÁR, 

OKtKIIiSZÁd KIRÁLYA s. ft.  t. 
MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. 

Kedvelt híveink! 
Uralkodói kötelmeinkhez tartozván az or-

szág törvényeinek hü és pontos végrehajtása 
fölött  őrködni: Minthogy az 184S. évi ÍV-ik t.-ez 
1. S-a az országgyűlést évenkint Budapestre 
egybehivatni rendeli, és minthogy számos függő-
ben levő kérdés mielőbbi megoldását a nemzet 
erkölcsi és anyagi érdekei sürgősen követelik: 
magyar minisztertanácsunk előterjesztésére el-
határoztuk, hogy az ország főrendéit  és kép-
viselőit a folyó  év október havának 24-ik napján 
megnyitandó országgyűlésre Budapest főváro-
sunkba egybehívjuk. Miuekfolytán  Nektek ezen-

nel komolyan meghagyjuk, hogy haladéktalanul 
megtegyétek mindazokat az intézkedéseket, 
amelyek a törvény érteiméhen szükségesek 
arra. Iiogy az 1874. évi XXXIII, és az 1899. 
évi XV. t.-czikkek által rendelt módon és a 
fönnálló  törvények által meghatározott számban 
megválasztandó képviselőitek ezen az ország-
gyűlésen megjelenhessenek és a törvényhozás 
működése a mondott napon és helyen akadály-
talanul megindulhasson, kikhez egyébiránt ki-
rályi kegyelmünkkel kegyesen hajlandók ma-
radtunk. Kelt Budapest székes fővárosunkban 
l'.Hll. február  9-én. Megyénkben a választások 
napját tl-ike között a központi választmány 
fogja  meghatározni. Minthogy pedig ez ideig 
mindig a terminus első napjára esett, most is 
csaknem bizonyosra vehetjük, hogy október 
J-ikán fognak  a megye választó polgárai a 
szavazó urnához járulni. 

Weker le kabinet bukásának ide-
jéből érdekes kis epizódot említett fel  Györffy 
tîyttla csik-szentmártoni beszámoló beszéde al-
kalmával. lWi.y szeptemberben, mikor a felség 
a Wekerle kormány elejtését már elhatározta, 
a balnssa gyarmati hadgyakorlatok alkalmával 
magán kihallgatáson fogadta  Yaszari Kolos 
herezegprimást s megbízta, hogy dolgozzon ki 
egy programmot, a melynek alapján a G7-es 
közjogi alapon álló pártok egyesüljenek s a 
melyből fogna  azután a felség  kormányt kine-
vezni. A herezegprimás a programra kidolgo-
zására (iyörffy  (iyulát kérte fel,  ki ezt el is ké-
szítette, de abban nem volt benne a revízió, 
mit i iyörffy  azzal indokolt meg, Iiogy báró annak 
idején ellenezte az egyházpolitikai javaslatokat, 
ha már egyszer javarészben keresztül mentek, 
nem akarja azoknak revíziójával ismét felza-
varni az ország békéjét s a nemzetet feleke-
zeti pártok szerint széttagolni. A herezegprimás 
helyeselte e nézetet s meghívta a tervezet meg-
vitatására Zichy Nándor és Kszterházi Miklós 
Móricz grófokat.  Ezek elsó sorban a revíziónak 
felvételét  követelték s mivel ezt (iyörffy  hatá-
rozottan ellenezte s a herezegprimás az ö vé-
leményéhez hozzájárult, a grófok  is belenyu-
godtak s hajlandók voltak a tervezetet elfo-
gadni. de kikötötték, — mivel akkor még a 
néppártnak hire-hamva se volt — hogy ók fenn 
tartják maguknak a jogot katliolikus párt ala-
kítására. Mivel pedig ezt sem a herezegprimás 
sem (iyörffy  a kitűzött czéllal összeegyeztethe-
tőnek nem találták, a tanácskozás eredményre 
nem vezetett s igy a (i7-es közjogi alapon álló 
egységes párt alakítása meghiúsult. Jellemző 
ezen tényből az, Iiogy ugy maga a herezeg-
primás, mint (iyörffy  Gyula a néppárt megala-
kulása előtt a mai néppárt politikájának már 
ellenzői, nntipodesei voltak. 

Választási mozgalmak. 
1. Cxik-kurcsfalrl  kerületben. 
Alig két hét a választásokig s a karcz-

falvi  kerületen még mindig veszekszik az Ugrón 
párt, mint kutya a konezon, hogy ki is legyen 
liát a jelöltje ? Még az országgyűlés feloszla-
tása előtt jóval megjárta magát Fényfi  Kálmán 
ugronista a kerületben s fennen  hirdette, hogy 
ó a hivatalos jelöltje pártjának, őt támogatja 
l'gron, Bartha stb. Azután megérkezett Lázár 
Pál, ó is azt mondta, hogy ó az Ugrón párt 
hivatalos jelöltje, ót támogatja Ugrón, Bartha 
stb. Nos, tehát most melyiknek higyjünk ? 
Fényli azt állítja Lázár Pálról, hogy zsidó s 
nem is Lázárnak, hanem Löwynek hívják. 
Viszont a Lázár I'ál emberei sem maradnak 
amazok háta mögötts Fénytiben találnak szemita 
eredetet. 

Mi ezen csúf  játékba nem keveredünk 
bele. Hadd tagadja csak meg Bartha s partja 
Fénytit, hadd veszekedjék Fényfi  Lázárral, mi 
azt az elvet tartjuk, hogy „Inter  duos  litigan-
tes, tertius  gaudetA  felcsiki  székely nép 
sorsát nem odafönn  döntik el, nem Bartha 
Miklós határozza meg, hogy ki legyen a karcz-
falvi  kerület országgyűlési képviselője, hanem 
a nép, a választó polgárság. Az pedig megunta 
mar a Lázár Pál s Fényfi  Kálmán féle  embe-
reket s tömegestül sorakozik a szabadelvüpárt 
jelöltje dr. Fejér Antal körül, kinek ennélfogva 
győzelme két ugronista ellenjelöltjével szem-
ben biztosítva van. 

A két ellenjelölt úrról életrajzi adatokat 
nem tudunk közölni. Erősen titkolják ők azt, 
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talán épen a fennebb  önmaguk által egymás 
ellen felhozott  náczionális okokból. Kifejezett 
czéljuk nem más, minthogy zavart csináljanak 
a kerületben s nem kevesebb vehemencziával 
küzdenek egymás, mint a szabadelviipárt ellen, 
szerencsére eddig még csak levélben, mert az 
országgyűlés feloszlatása  óta még szerencsénk 
nem volt hozzájuk. Ne is adja az Isten! Ha 
zavart akarnak csinálni, pártvillongásokat elő-
idézni, a székely nép békéjét felforgatni,  men-
jenek saját fajuk  közé s ne használják a mi 
véreinket ily, a nép érdekeit valóban szivén 
viselő emberhez nem illó czélokra. 

S ez alatt a szabadelviipárt csendesen, 
de komolyan munkálkodik. 

Dr. Fejér Antal a kerület nagy kiterje-
désére való tekintettel nem tart egy nagy s 
általános programmbeszédet, hanem a polgár-
ságot felkeresi,  saját községükben, esetleg 2 - 3 
községet von össze egy csoportba s ugy ter-
jeszti eló programját. Es pedig: 

Szeptember 22-én d. e. 11 órakor Gyergvó-
Csomafalván. 

Szeptember 22-én d. u. 2 órakor Gyergyó-
Ujfaluban.  Gy.-Ujfalu  és Kilyénfnlva. 

Szeptember 23-án d. e. 9 órakor György ó-
Tekerőpatakon. 

Szeptember 24-én d. e. 9órakorSzé/)vj'zen. 
Szépviz, Szentmihály és Ajnád községek pol-
gárainak. 

Szeptember 24-én d. u. 2 órakor Rákoson. 
Rákos, Göröcsfalva  és Vacsárcsi polgárainak. 

Szeptember 25-én d. e. 10 órakor Csík-
Madarason. 

Szeptember 25-én d. u. 2 órakor Dán-
faivában. 

Szeptember 2(J-án d. e. 10 órakor Gyimes-
Kőzéplokon.  Középlok, Kelsólok és Gyiinos-
Biikk községek polgárainak. 

Szeptember 28-án d. e. 10 órakor Csik-
Jenö  falvában. 

Szeptember 28-án d. u. 2 órakor Csik-
Karczfalvában. 

Szeptember 29-én d. e. 10 órakor Csik-
Szentdomokoson. 

Szeptember 29-én d. u. 2 órakor Csík-
Szenttamáson  fogja  elmondani programmhe-
szédét. 

2. Oyeryyó-Mxenttu  iklósi  kerittetbeii. 
Itt legnagyobb a kavarodás. Legtöbb a 

jelölt. Néppárti, szabadelvű, ugronista ellen-
felekkel  kellend Lázár Menyhértnek megküz-
denie. Ámde kik ezek az ellenfelek  ? Orbán Já-
nos a néppárt jelöltje nem jöhet komoly számba. 
Ót ismeri már Csíkban mindenki. Földiák valaha 
bankár volt, ki alighanem képviselői mandátum 
által szeretné az erszényén esett csorbát ki-
köszörülni, a mi itt nálunk aligha fog  neki sike-
rülni. Borszéki Soma jó akaratú öreg ur ugyan, 
de bizony már nem arra való. hogy egy nép 
érdekeit a nyilvános életben képviselni aidná.1 

No Bedó Albertet pedig nem hisszük, hogy 
három ember ismerné Csíkban s ha személy 
azonosságát igazolnia kellene, alighanem nagy 
zavarba jutna. Ilyen ellenfelekkel  szemben, ha-
bár zavart tudnak is csinálni, komoly küzde-
lemre nem is lehet számítani s Lázár Menyhért 
könnyűszerrel fogja  jelöltségét diadalra juttatni. 

it. A ctrikrSxeittmártOHl  kerületben. 
Vasárnap délután 2 órakor Dr. Györffy 

Gyula a kerület eddigi képviselője beszámolt 
választóinak az országgyűlés 5 évi mukötlé-
séróről, saját munkásságáról s tevékenységéről, 
melyet ezen idó alatt a haza, a székely nép 
s a katholikus vallás érdekében kifejtett.  Több 
mint 300 választó gyűlt e napon össze Csik-
Szentmártonban a kerület minden községeiből, 
kik éló falként  csoportosultak a piaez közepére 
felállított  szónoki emelvény köré. Mind ügyes, 
derék s okos székely emberek, a választók-
színe, java, kiket nemcsak a kíváncsiság, de 
a közügy iránt érzett valódi érdeklődés ho-
zott ide. 

Dr. Nagy Jenő, mint a csik-szentmártoni 
kerület szabodelvüpártjának elnöke lépett elő-
ször a szószékre s kiemelvén, hogy az ország-
gyűlés feloszlattatott,  az öt éves cziklus véget 
ért, indítványozta, hogy küldöttségileg kérjék 
fel  dr. Györffy  Gyulát, hogy számoljon be, 
miként teljesítette megbízatását. 7—8 tagból 
álló küldöttség meghívására megjelent Györffy 
az emelvényen s az a szűnni nem akaró él-
jenzés, mely mint a tenger moraja hullámzott 
végig a tömegen, élénken illusztrálta azt a sze-
retetet, végtelen ragaszkodást, melylyel az al-
csiki nép hírneves képviselője iránt viseltetik. 
Hiába akart itt a néppárt korifeusai  által fel-
bujtogatott néhány asszony B éretlen siheder 
zavart csinálni, kiabálásukat elnyomta a fel-
zúgó éljen szava s a beszéd közben elhangzott 
közbeszólásaikat nyugodt mosolylyal engedte 
füle  mellett elröppeni a beszámoló képviselő, 
legtöbbször nem is tartván érdemesnek azok 
sUletlen ostobaságaira reflektálni  s a mikor 
reflektált  rá, azt oly találó megjegyzéssel, 
debatteri routinnal cselekedte, hogy annak, a 
kinek az szólott, bizonyára nem volt többet 
kedve őt kuijantásaival megzavarni. S az okos, 
józan, higgadt székely nép csak gúnyos mo-
solylyal tekintett vissza a közbeszólókra bajusza 
alatt mormogván: .Most itt lármázhattok, mert 
senkinek sem lehet bekötni a száját, ha tettre 
s szavazásra kerül a sor ugy sem ti lesztek 

ott, hanem mi s bizony, bizony, -akárhogy in-
teget a káplán ur a kezében tartott fekete 
könyvvel az ó teremtményeinek, mégis csak 
Györffy  Gyula lesz a mi képviselőnk". 

A szónok pedig zavartalanul nyugodtan, 
remek szónoki vervvel sorolta fel  az elmúlt 
országgyűlés vívmányait, melyekben neki is 
élénk aktív része volt, sorolta fel  azt, a mit ő 
cselekedett e nép, e haza, e vallás érdekében 
s akkor tiszta lelkiismerettel tártn fel  keblét, 
no most ítéljetek. „S hangozzék bárhogy is 
ítéletetek, én mégis székely vagyok, székely-
maradók, ki uj erót mindig csak e földtől  nye-
rek, mint nyert Antaeus, a Föld fia,  az ő any-
jától a Földtől". 

Zajos tetszés s helyeslés kisérte szavait, 
mikor a megrendelések gyűjtéséről, az u. n. 
vigécztörvényról beszélt, melyre legnagyobb 
szüksége épen a székely népnek volt, mert 
lelketlen vigéczck épen ezt tették leginkább 
űzelmcikkel tönkre. Majd a legszentebb érzel-
meiben megsértett egyén szava tört ki belőle, 
mikor arról beszélt, hogy öt épen e kerület 
katholikus papjai, a kik között felnőtt,  a kik 
ót gyermekkorától fogva  ismerték, híresztelték 
el rossz kntholikusnuk, igyekeztek ót minden 
módon a sárba tiporni, holott épen ezek vál-
tak el tőle csókkal ezelőtt öt évvel, midőn 
politikai pályájának egy uj fázisába  lépett s 
kívántak áldást működésére, ezek használták 
ót fel  saját önző czéljaik, érdekeik keresztül 
vitelére. Kikiáltották rossz katholikusnak őt, 
a ki a katholikus vallás érdekében kongrua 
javaslatnál, autonómiai kérdésekben oly sokat 
tett s a kinek ebbeli működését maga az or-
szág hcrczegprimása a legfőbb  magyar katho-
likus pap nemcsak elismerte s méltányolta, 
Itnnem helyeselte is s ki ezért nyilt homlokkal 
meri oda kiáltani a néppártnak, melynek egyet-
len püspök tagja nincs s melyet kiválóbb em-
berei egyremásra hagynak ott. hogy „én jobb 
katholikus vagyok, mint ti, mert vcíem van 
az ország prímása!" 

Az iskolák" államosításának kérdésében 
elfoglalt  álláspontja is zugó helyesléssel talál-
kozott. A gazdag Alföldön,  az állam a mi ke-
servcsen fizetett  adónkból tartja fenn  az isko-
lákat, miért kell nekünk, a szegény székely 
népnek, még külön iskolajárulékot is fizetnünk 
s miért nem tartja fenn  nálunk is az állam az 
iskoláknt? Azért mert a székely papság ellenzi 
azt s nem akarja levenni e súlyos terhet a 
nép vállairól, pedig mikor szóló ezt először 
említette Majláth püspöknek, ez elvileg elfo-
gadta s helyeselte az eszmét s csak később 
lett — nem tudni minő körülmények folytán  — 
annak legvehemensebb ellenzőjévé. I'cdig ha 
az államnak nem engedik át az iskolákat, tartsa 
fenn  őket a püspök, de ne engedje, iiogy ily 
súlyos terheket kellessen minden ok nélkül a 
székely népnek hordoznia. Ezért sürgette ó 
az iskolák államosítását s ezért szegődött ezen 
eszme hívévé. 

Nagy vonásokkal vázolta ezután az or-
szággyűlés egyéb eredményeit, megmagyaráz-
ván azok hasznát a népnek a maga egyszerű, 
zamatos nyelvén s áttért a székely kérdésre. 

A Széli kabinet felvette  progrnmmjáha 
annak megoldását, a székely nép nyomorának 
enyhítését s igaz szándékkal s j ó akarattal 
igyekezett a bajokat orvosolni. O ebben min-
dig lelkes támogatója volt kormányának s nem 
volt oly kívánság, mely kerületéből felhangzott, 
hogy ó azt vagy a képviselőház nyilt ülésén, 
vagy az illetékes miniszternek fel  ne hozta volna, 
annál a szükségletek s bajok orvoslását ki ne 
eszközölte volna. A megyének, a kerületnek, az 
egyes községnek, minden egyes polgárnak min-
den bajában, melyben hozzáfordultsegitóje,  támo-
gatója volt s ráért, idót szakított magának saját 
létfcntartása,  országos ügyekkel való elfoglalt-
sága mellett mindig saját népének érdekeivel 
foglalkozni.  Kseteket sorol fel,  melyekre fel-
hangzott a tömegből, hol egyes, hol csoportos 
hálatelt felkiáltás  „ugy van, igaz*. 

Foglalkozik azokkal a rágalmakkal, me-
lyeket ellene épen e kerület néppárti emberei 
terjesztenek s megvetéssel utasítja vissza azo-
kat magától. Történjék vele bármi, hurczolják 
meg őt bárhogyan ellenségei — ugy végzé 
beszédét — ó mégis szeretni fogja  e népet s ha 
a nép boldogul, ő elérte czélját, melyért küz-
dött, B melyért mindig küzdeni fog! 

Egetverő éljenriadalom kisérte szavait, 
mely után ismét Dr. Nagy Jenő pártelnök emelt 
szót s megköszönvén pártja nevében gyönyörű 
előadását, felolvasta  az üdvözlő táviratokat, 
melyeket Széli Kálmán miniszter elnök, I'od-
maniczky Frigyes báró, a szabadelvüpárt elnöke, 
a csíkszeredai székely társaság, ifj.  Molnár 
József  sth. iutéztek a párt vezetőségéhez Györffy 
beszámolója alkalmával. Majd Tompos János 
hívta fel  lelkes szavakban egyesülésre s Györffy 
köré csoportosulásra a választókat, hogy egy 
szívvel lélekkel kiálthassák: Éljen Györffy 
Gyula a csik-szentmártoni kerület szabadelvű-
párti képviselője! 

Györffy  Gyula e héten kezdi meg körút-
ját a községekben, melyek mindenikében rész-
letesen ki fogja  fejteni  progratnmját s azt az 
irányt, melyet megválasztása esetén a jövő 
czikluBban követni fog. 

Ellenjelöltje Ladányi Miklós ugy látszik 
ismeretlen helyre távozott ép ugy, mint a mily 
ismeretlen helyről érkezett. Legalább még eddig 
nem mutatkozott s Györffy  vasárnapi nagy si-

kere után alig is lehet neki reménye, hogy 
zátonyra jutott hajóját a csik-szentmártoni ke-
rület mandátumával fogja  vizreereszteni I 

4. Cnlknxereilai  kerületben. 
Szeptember 15-én tartotta meg a csík-

szeredai választó kerület szabadelvüpárti je-
löltje Molnár József  programmbeszédét. Már 
kora délután kezdett gyülekezni a választók 
nagy serege a „Csillag" szálloda elótt s ehhez 
csatlakozván a helybeli választók, a tömeg 
együttvéve olyan nagy volt, hogy a „Csillag" 
szálloda nagy- és kisterme zsúfolásig  megtelt, 
sót nem is fért  be és sokan kiszorultuk az 
utczára és udvarra. 

A gyűlést Nagy Sándor párt elnök meg-
nyitván rövid körvonalakban fejtegette  a mai 
gyűlés feladatát  s indítványba hozta, Iiogy egy 
öt tagu küldöttség kérje fel  a képviselőjelöltet 
programmbeszédének elmondására. A bizottság 
kiküldetésében eljárván, nem sokára megjelent 
Molnár József  szabadelvüpárti képviselőjelölt, 
kit a választók jelenlévő nagy tömege lelke-
sült éljenzéssel fogadott,  mire általános figye-
lem közt fejtette  ki programmbeszédét. 

A képviseld jelült mindenek elótt a képvi-
seli választás fontosságát  emelte ki alkotmányos 
szempontból s elóadta, hogy miuél igazabb és ön-
kéutesebb a választók nyilatkozata, annál erősebb 
ÍB annak hatalma. A választás tisztasága magában 
véve is nagy erkölcsi vívmány, melyet a jelenlegi 
Széli Kálmán kormány prngrammjának egyik lő-
pontjáuak tekint, minek folytán  már ezért is méltó a 
kormány-elnök arra, hogy politikája elótt kalapot 
emeljünk. Részletesebben fejtegeti  ezután Széli Kál-
mán programmjának sarkalatos pontjuit, melyekhez 
hozzájárul szubadelviisége, a mi az egyedüli helyes 
és igazságos koroinányzási elv Magyarországon 
Teljes szívvel és lélekkel fogja  tehát támogatni a 
miniszter eluököt progrnminja megvalósításában 
éa pedig fóleg  azért, mert Széli Kálmán igazság-
érzetétói elvárja, hogy a székely kérdés megoldását 
is kezébe veszi s remélheti lesz, hogy a székely-
bajok és nyomorúságok az ó keze alatt enyhülni 
fognak. 

Ezután részletesen ismerteti a székely faj-
nak jelentőségét és megerősítésének szükségessé-
gét s különösen kiemeli azt, hogy u székely ba-
jokkal komolyau és érdemlegesen azért nein fog-
lalkozott a törvényhozás és kormány, inivel soha 
st-iii volt a székelység tömegesen képviselve hely-
beli székely képviselők által. Most azonban meg-
mozdult az egész Székelyföld  és nincsen az a ha-
talom, mely ezzel Bzembe szállani tudna és a mely 
a napi rendről levétetni bírná a székelység meg-
mentésére irányuló törekvéBt. 

Részletesen kiemeli azon javaslatokat, melye-
ket n székelység a különösen Csikinegye érdeké-
ben szükségesnek talál, milyenek az arányositási 
és tagosilát'i költségeknek az állam által leendő 
viselése, a Székelyföldön  a szabad pálinkafőzés 
visszaállítása, melya székely népre rondkivül fontos, 
mivel oz által a moslékot megkapja marhájának 
és disznójának táplálására, másrészt a házi főzött 
pálinka mellett nem terjedhet az iszákosság. 

Ezzel kapcsolatosau kiterjeszkedik a dohány-
termelésre ia s felhivandónak  találja a kormány 
figyelmét  arra hogy a dohány termeiéit Csíkban 
is engedélyezze, miután a csik-somlyói gimnázium 
az áthelyezés folytán  megiiresül, ennek épülete 
önként kiuálkozik dohány gyárnak, a mi több száz 
munkásnak és leánynak biztosiiana kenyeret. 

Rendkívül fontosuuk  tartja a inurhatenyész-
tés fejlesztését  ia, a mely a mezőgazdasági mű-
velési ágak között talán az egyedüli, melyből a 
megye lakóssága pénzt csinálhat, a mi végből szük-
séges a vasúti Bzállitás dijának mérséklése és az 
erdei legeltetés kiterjesztése. 

Visüzsállitaudónak tartja a régi erdókezelési 
rendszert, hogy a községek maguk eszközöljék 
házilag az urdóörzést, mert igy megtakarítják az 
államnak fizetett  '20000 forintot,  annál inkább, 
mert a házi kezelés alatt vitt erdőőrzés hatályo 
sabb volt a jelenleginél. 

Részletesen fejtegeti  ezután, hogy a Bzékely 
vagyonosodás előmozdítására elkerülhetlenül szük-
séges gyárak éB bányák létesítése, elsőrangú sa-
vanyu vizeink és fürdőink  istápolása. Szükséges-
nek tartja az állami, megyei és a kösségi tisztvi-
selők, valamint a munkával tul terhelt körjegyzők 
fizetésnek  javítását. 

Az adót reformálui  kívánja, annsk szem előtt 
tartásával, hogy a lét minimum adómentes legyen 
s a nagyobb jövedelmek fokozatosan  magasabb 
adóval rovassanak meg, míut a kisebb jövedelmek. 

Végül hangsúlyozza as inség munka beho 
zatalát, vetőmagok kiosztását vsgy esetleg ennek 
beszerzésére kamat nélküli kölcsön kiszolgáltatá-
sát B részletesen fejtegeti  a székely vasutak ki 
pitéBének s a földhitel  intézet létesítésének szük-
ségességét. 

ígéri, hogy megválasztása esetére mindezek-
nek szószólója leBz a képviselőházban s igy tisztán 
a választóktól függ,  hogy ezek a megvalósulás 
felé  haladjanak. Ki milyen szavalatot ad le,-a 
szerint akarja a székely nyomorúságot enyhíteni. 
Beszédét a következő szép szavakkal fejezi  be: 

Nekem ai a meggyőződésem, hogy a csík-
szeredai kerület választó polgárai nem maradnak 
hátrább a többi székely megyéknél. Mindenütt 
az a törekvés, hogy a székely kérdést kell minél 
előbb megoldsni, s épen asért tömegesen és egyet-
értve arra való helybeli embert kell a törvény-
hozásba küldeni. Minél tiBitában domborodik ki 
as orsiágházban ugy a képviselők, mint a kor-
hiány előtt, hogy mi a helybeli székelyek panassa, 

annál biztosabban lehet arra számítani, hogy meg 
is hallgatják e panaszt. Asért tehát most össze 
kell tartani a székelységnek, mert ha most is el-
hanyagoljuk a székely érdekeket, akkor félni  lehet, 
hogy elpusztulunk végelgyengülésünkben. Már 
pedig csúnya is, piszkos is volna, ha ezt az or-
szágot. melyet Magyarországnak hívnak s melyet 
ezer évvel ezelőtt Árpád elfoglalt  és alapított, s 
melyért az elődők annyi fársdságot,  goudot és vért 
áldoztak, mostan elgyengülve, jobban összeron-
csolva, mint a hogy mi ksptuk, hagynék hátra 
gyerekeiukre és unokáinkra csupán azért, tcert 
vakok voltak a választék a székely érdekek iránt. 
Én remélem a jobbat a ssért kérem programmom 
körül csoportosulni 

Lelkesült éljenzés fogsdta  a beszéd minden 
részét, a melynek elhangzása után Dr. Csiky Jó-
zsef  ügyvéd meleg hsngon üdvözölte a képviselő-
jelöltet s magáévá tévén a programm pontokat 
az összes választók nevében felkéri  a képviselő-
jelöltet, hogy programmja mellett szilárdan meg-
maradjon, mert az képes csak a székelységet 
megmenteni s épen azért reményének ad kifejezést, 
hogy a választásból Molnár József  kerül ki győz-
tesen, mint a csíkszeredai kerület képviselője. 

Az éljenzés elhangzása Nagy Sándor párt-
elnök felolvasta  az üdvözlő táviratokat, melye-
ket Széli Kálmán miniszterelnök s Podmaniczky 
Frigyes báró a csíkszeredai szabadelvüpárt 
elnökéhez, a csik-szentmártoni Székely Társa-
ság s Györffy  Gyula Molnár Józsefhez  intéztek, 
mire a polgárság a jelölt éltetése közben osz-
lott szét. 

Immár bizonyossá vált, hogy Egyedi 
Artliur nem lép fel  s Ugrón Gábor sem vállalja 
el a jelöltséget. A sok helyen való kopogtatás 
után végre sikerült a helybeli függetlenségi 
pártnak Pázmándy Dénest jelöltül megnyerni, 
ki kapaczitásnak országos ugyan, de ép ugy 
nem járt soha itt közöttünk, ép ugy nem is-
meri e népet s viszonyait, mint a többi kerü-
letek ellenzéki jelöltjei s ezért épen ugy nem 
nyernénk semmit megválasztásával, mint a hogy 
nem lehet áldásthozó az, ha Lázár, Ladányi. 
Fényfi  vagy Földiák urak távoznának innen 
felmándátumozva. 

Pázmándy programmbeszédét e hó 22-én 
délután fogja  Csíkszeredában megtartani. 

A. csíkszeredai székely társaság első 
összejövetele . 

A csíkszeredai székely társaság első ösz-
szejövetelét e hó 14-én szombaton tartotta az 
uri kaszinó helyiségében. A gyűlés legfonto-
sabb tárgya a szabályzat megállapítása volt, 
mely titkári előterjesztés után pontról-pontra 
megvitattatott s írásba foglaltatott.  E sza-
bályzatot most térszüke miatt nem közölhet-
jük, de későbbi lapszámunkban alkalmat fo-
gunk venni, hogy azt szórói-szóra közreadjuk, 
hogy tudja mindenki, a ki társaságnak már 
tagja, hogy mihez tartsa magát s tudja nz is, a ki 
csak azután akar annak kebelébe belépni, minő 
egyesületnek állott be tagjai sorába. A szabály-
zat megállapítása után agyülés pontról-pontra 
vitatárgyává tette az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesületnek a kivándorlásra vonatkozó 
kérdő ivében felvett  kérdéseket s arra a fele-
letet meg adta s az ívnek vonatkozó rovataiba 
belevezette. Molnár József  elnök utal arra, hogy 
a Magyar Szó legutóbbi számában egy közle-
mény jelent meg, mely szerint a kormány a 
képviselő választó kerületek uj beosztásátter-
vezi a népesség számaránya szerint, mely szá-
mításból kifolyólag  a székelyföldi  képviselő 
választó kerületek száma tetemesen redukálód-
nék ugy, hogy pl. Csikmegye ennek alapján 
csak két képviselőt küldene fel  az országgyű-
lésre. 

A társaság ezélja a politizálást kizárja 
ugyan, de nemzetiségi, faji  okok a társaság 
czélját képező, székely érdek melyre lapunk 
későbbi számában még vissza térendünk, kö-
veteli meg, hogy ez irányban a székely tár-
saság felszólaljon  s akcziót indítson meg, 
mert ha e tervezet törvényerőre emelkednék, 
sokkal kevesebb szószólója lehetne a ház-
ban a székely kérdésnek, a mi pedig reánk 
nézve társadalmilag, gazdaságilag, minden po-
litikától eltekintve sem mellékes. Indítványozza, 
hogy a társaság határozatilag mondja ki, hogy 
a székely s általában a magyar faj  érdeke meg-
követeli, hogy a székelyföldi  képviselő válasz-
tási kerUletek száma legalább is ne kevesbi-
tessék s e tekintetben akczió indításra kéresse 
meg a többi testvér székely társaságokat is. 
A gyűlés az indítványhoz egyhangúlag hozzá-
járult. Több eszme felvetése  után a gyűlés 
utasítja Molnár József  elnököt, hogy a társa-
ság népszerű tagját, megyénk s a székely kér-
dés kimagasló alakját s bajnokát, Dr. Györffy 
Gyulát, a Csik-Szentmártonban 15-én tartandó 
képviselői beszámoló beszéde alkalmával távi-
ratilag Üdvözölje, mely egyhangú lelkesedéssel 
kimondott határozat után a gyűlés véget ért. 
A legközelebbi összejövetel e hó 28-au fog 
ugyancsak a kaszinó helyiségében megtartatni. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A megye i központi választmány. 

A küszöbön álló országgyűlési képviselő vá-
lasztás iránti intézkedések ideje koráni meg-
tételét a belügyminiszter elrendelvén, a megyei 
központi választmány e hó 19-én azaz Csütör-
tökön e végből ülésre lett összehiva a vármegye 
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házba, melyen a választás határnapja és a vá-
lasztási a kllldöttségi elnökök fognak  kijelöl-
tetni. 

— Személyi hi r . Dr. Perjéssy Mihály 
törvényszéki elnök szabadságáról visszatért s 
átvette a törvényszék vezetését. 

— T ö r v é n y h a t ó s á g i közgyűlés . Az 
országgyűlésnek folyó  hó 9-én lett feloszlatása 
folytán  0 császári és apostoli király felsége 
által az 1901—1906. évi országgyűlésnek jövő 
október bó 24-ére való összehívását tárgynzó 
magas királyi levele kihirdetése czéljáhól vár-
megyénk törvényhatósága ma, Szertián rend-
kívüli közgyűlést tartott, melyen egyéb tárgy 
hiányában igen kevesen vettek részt. 

— M á r i a n é v ü n n e p e . A keresztény 
kath. hivő nép mindig a legnagyobb kegyelettel 
és hithű ragaszkodással szokott ünnepet szen-
telni Máriának, mirt a kegyelem kutfejének, 
valahányszor az év egyik, vagy másik szakában 
az ő tiszteletére rendelt ünnep fordul  elő. De 
különösen Mária neve napja az nálunk Csíkban 
s nevezetesen Csiksomlyón, tnikor ugy a szé-
kely, mint az örmény katholikus hivő nép igen 
tömeges részvétellel ül ünnepet azon csudatévő 
szobor előtt, honnan a hitetlenek és vadhordák 
általi szorongattatás idejében a nép hagyomány 
szerint oly sok segítség és kegyelem áradott 
szét, mi által hitében megerősítve a végpusz-
tulástól menekült meg mind annyiszor a csiki 
székely nép. A mostani bucsu is a pünkösti 
kisebb kiadása volt, a szerzet nagy templo-
mába be sem fért  a bucsusnép; a templom 
előtti tágas tér és a szerzetház minden folyó-
sója tele volt néppel; különösen az örménység 
volt nagyszámmal képviselve, a zsögödi, szere-
dai hivek kereszt alatt vonultak be a búcsúra. 
A nép sokaságra való tekintettel, mi a tanuló 
ifjúságnak  a szertartás közbeni mozgását aka-
dályozta volna, az asczenzió, vagy is a Mária 
társulatba beirottak felavatása  elmaradt s ok-
tóberben fog  megtörténni. Az ünnepi szent-
beszédet Körösi Géza taploezai expozitus lel-
kész tartotta, a mely méltó volt a nap jelen-
tőségéhez nagy hatást idézvén elő a nagy-
számú közönség soraiban. Az ünnepélyes szent 
misét Murányi Kálmán fóesperes  ezelebrálta 
nagy segédlettel. 

— Halá losások . Baktsi Gáspár, csíksze-
redai kir. közjegyző, mint részvéttel értesülünk, 
e bó 11-én szerdán délután 3 órakor Budapesten, 
a liókus korházban elhunyt. * hír, bárha Baktsi 
Gáspár hosszabb idő óta betegeskedett, egészen 
váratlanul jött, mert a Rókusban a mult hóban 
végbevitt operácziója óta az orvosok a legjob-
bal biztatták hozzátartozóit s hirtelen elhuny-
tát a város egész közönsége, melynek körében 
Baktsi előkelő társadalmi állást s'jó modorával 
jótékonyságával közszeretetet vívott ki magá-
nak, a legnagyobb sajnálattal s részvéttel fo-
gadta. A halálhír vétele után a kir. járásbíró-
ság a közjegyzői irodát azonnal lezárta, az 
iratokat s okmányokat biztonságba helyezte, a 
közjegyzői kamara pedig a közjegyzői állás he 
töltéséig Dr. Guttmann Hugó, eddigi közjegyző 
helyettest rendelte ki helyettesül s megbízta a 
közjegyzői teendők végzésével. 

— Özv. Albert Kerenczné szül. Keresztes 
Julianna élete 75-ik, özvegységének 39-ik évé 
ben a haldoklók Szentségének ájtatos felvétele 
után folyó  évi szeptember hó 12-én d. e. 12 
órakor végelgyengülés következtében elhunyt. 
A drága halott hűlt tetemeit f.  évi szeptember 
hó 14-én helyezték örök nyugalomra a róm. 
kath. egyház szertartásai szerint a esikszent-
mártoni köztemetőben. 

— A vá la sz t á sok helyiségei . A bel 
ügyminiszter figyelmeztette  az összes központi 
választmányokat, hogy választási czélra állam 
költségen csak ott szabad helyiségeket kibérelni, 
vagy fabódékat  emelni, ahol ingyenes helyiség 
semmiképp sem áll rendelkezésre. 

— P a p v á l a s s t á s Gyergyó Alfalu-
b a n . A megüresedett plebánosi állásra UycrgyiV 
Alfaluban  a választást e hó 9 én ejtették meg 
még pedig köifelkiáltásaal.  Eled helyre mcgvá 
1 ásították Miké* János gróf  adminisitrátort, mi 
sodk helyre Miklós István csikmadarasi plébánost, 
harmadik helyre Iocte Domokos gy. azeutmikléai 
Mgédlelkésit A választáson Ferenczy Károly 
gyergyói fóesperes  elnökölt. 

— UJ p l ébánosok . A csik-szentiniklóst 
megüresedett plebáuosi állásra az erdélyi püspök 
aI elsó helyre megválasztott B a l á z s Ferencz 
•llorjai plébánost neveste ki. Bago ly Mihály 
gyergyó-aien'.miklósi káplán kéidi-polyáui plebá 
nuasá neveztetett ki. 

— Áthelyezés . Schütz Jenő csíkszeredai 
kir. adótisztet a pénzügyminiszter a hajdú-
szoboszlói kir. adóhivatalhoz áthelyezte saját 
kérelme folytán. 

— Fuchs Ousitáv brassói káplánt hasonló 
mintaégbeo GyergyósientmiLlónra helyeztetett át. 

— Bnosu v á r o s u n k b a n . Szent-kereszt 
felmagasztaltatása  ős keresztény ünnep; annak 
emlékére rendeztetett, hogy Heraklius császár 
az Ilona császárnő által feltalált  szent keresztet 
a perzsáktól visszavette s 629 tavaszán ünne-
pélyes körmenetben a Golgotára tűzette. Ezen 
a napon az az szeptember 14-én tartatik Csík-
szeredában a helyi bucsu, melyet egyházilag 
az idén is fényesen  megültek. Délelőtt 10 
órakor a róm. kath. templom egészen megtelt 
hívőkkel, kik között ott láttuk a gazdasági 
felső-népiskola  és polgári leányiskola növen-

dékeit is. Szent beszédet Wasilkievitz Viktor 
mondott. A kiváló gonddal kidolgozott, emel-
kedett szellemű, hazafias  beszéd nagy hatással 
volt a hallgatóságra. A szent misét szintén ó 
szolgáltatta a két helybeli pap és Körösi Géza 
csiktaploczai lelkész segédletével. Az egyházi 
bucsut egyik-másik háznál a szokásos vendé-
geskedés is követte. 

— Megszűnő Uirlap. A „Gyergyói Hir-
lap', mely a közérdeket majdnem négy éven 
keresztül szolgálta, folyó  évi október hó elsején 
megszűnik. 

— Csikmegyei kör- és községi jegy-
zői egyesület gyűlése. A csikmegyei kér-
és községi jegyzói egyesület lolyó évi szep-
tember hó 5-én tartott közgyűlésében 11 tárgy-
ban hozott határozatot. Ezek közül nevezete-
sebbek a Suba Zsigmond volt egyesületi elnök 
lemondása folytán  bekövetkezett tiszt ujitás. 
Megválasztatott elnöknek Rusz Sántha dános, 
iilelnoknek Lőriucz Vilmos, jegyzőnek Csiszér 
Károly, helyettes jegyzőnek Puskás Adolf,  pénz-
tárnoknak Csergő Gyula. Választmányi tagokul 
Nyerges Gyula. Zatureczki Bálint. Kein Adolf, 
Csedó Domokos, Puskás l.ajos és I.öriucz János. 
A hátrálékban levő tagsági dijak beluijtása 
kimondatott. A Marostordavármegye községi 
és körjegyzői egyletének megkeresése beható 
tárgyalás alá vétetett és kimondatott, hogy a 
Marosvásárhelyt tartandó erdélyrészi jegyzői 
kongresszuson a jegyzói egyesület magát kép-
viselteti. A képviselettel Csiszér Károly csik-
szentmártoni és Lőrincz János csik-kozmási 
körjegyzők bízattak meg és kérettek fel  azon 
megbízatással, hogy minden községi és kör-
jegyző mellé az állami adó és illeték ügyek 
kezelésére, kataszteri iigy és nnyakonyvvezetöi 
helyettesül önálló, felelősség  melletti vitelére 
államköltségen 800 kor-'évi fizetéssel.  2IK) kor. 
lakbérrel ellátott segéd jegyzői állás rendszere-
sítessék. Minden községi és körjegyző fizetése 
az állam-kincstár által fizetendő  Iliim koronára 
leendő kiegészítése javasoltassék. Továbbá ugy 
n jegyzők mint segédjegyzók részére állapit-
tassék meg a nyugdíjba is beszámitandolag 
évi 100 korona ütöd éves korpótlék. vissza-
menőleg is beszámítva a nyugdíj képességi időt 
egészen. A fizetés  az ötöd éves korpótlékkal 
együtt a kir. adóhivatalok állal fizettessék 
havonkiut előre. A nyugdíjazásnál :r> évi szol-
gálati idö állapittassék meg egyöntetűen, a 
milleniumi 181)11. év 3 szorosa i számittussék 
be. Az özvegyek kegydija (IlK) koronában az 
árva kiskorú gyermekek ellátási tartási költ-
sége fejenkint  évi 100 koronában a temetési 
költségben 8 havi fizetésben  állapittassék meg. 
Az egyes vármegyék közötti kölcsönösség e vi-
szonosság kimondassék, illetőleg a vármegyei 
nyugdíj alapszabályoknak ennek megfelelően 
való módosítása helyben hagyassék. A fegyelmi 
eljárás szabályoztassék. A községi és körjegy-
zők valamint segédjegyzók részére is a fel  aru 
vasúti menetjegy kedvozménye és a teljes 
vámmentesség megadassák. Mindezek az 1902-ik 
évben életbe leptetessenek. 

— Állami kedvezmény a petróleum 
kutató társaságnak. Az a részvénytársaság, 
mely Gyimesbükk község területen ásványolaj 
és kálisók kutatásra alakult, s a mely eddig 
is költséges munkálatokat végeztetett, a kor-
mányhoz állami kedvezmények megadásáért 
folyamodván,  a kereskedelmi miniszter az 18'.lí). 
évi XI.IX. t.-cvikkhen meghatározott állami 
kedvezményeket a pénzügyminiszter hozzájáru-
ásával kővetkező feltetelek  mellett enge-

délyezte: Köteles a részvénytársaság: 1. vál-
lalatánál legalább \i-ed részben magyar honos-
ságú munkásokat alkalmazni: 2. egyéb kuta 
tásaináí külön könyvelést vezetni és külön 
adóvallomást tenni: 3. a berendezéshez, vala-
mint építéshez szükséges anyagokat, gépeket 
s általában felszerelési  tárgyakat, ugy szintén 
a feldolgozás  alákerülő, itthon fedezhető  anya-
gokat egyenlő ár és minőség eseteiben hazai 
termelés révén fedezni.  Ezen feltételek  bár-
melyikének benemtartása az engedélyezett ked-
vezmény elvonását vónja maga után. 

— Köllő Miklós özvegyének aján-
déka. A kolozsvári ereklye múzeum érdekes 
ajándékot kapott Köllő Miklósnak, az elhunyt 
székely szobrásznak özvegyétől. A férje  által 
Marosvásárhyen felállított  Kossuth-szobor kis 
mintáját ajánlotta fel  a múzeumnak a követ-
kező levélben : A kolozsvári országos ereklye 
muzeum elnökségének Kolozsvárt. Boldogult 
férjem  által Marosvásárhelyt fölállított  Kossuth-
szobor kis mintáját fölajánlom  az ereklye mu-
zeum számára, ha elfogadják.  Arra kérem, ha 
szeptember végén vagy október elején átvenné 
valaki elszállítás végett. Maradtam kiváló tiszte-
lettel Köllő Miklósné. A jeles székely szobrász 
sokat szenvedett özvegyének e szép ajánlatát 
külön levélben köszönte meg a muzeum, mely 
igazgató őrét bízta meg azzal, hogy a jelzett 
időben a szobrot átvegye. Kölló Miklóssal foly-
tatott régebben a muzeum tárgyalásokat az iránt, 
hogy Kolozsvárt létesüljön Kossuth Lajos szü-
letése századik évi fordulójának  emlékére egy 
szobor. A Kölló súlyos betegsége korán egész 
váratlanul bekövetkezett halála megakadályozta 
a tárgyalást. 

— Véle t len halál . Egy 22 éves fiatal 
legény esett áldozatul a véletlenségnek a mult 
héten Gyergyó-Szentmiklóson, Gergely Sándor 
a Benedek Imre cselédje a .Dezsóék pataka* 
nevü erdőről egy szekér fával  haza indulván, 
útközben egy szoros helyre ért, hol az ut köz-

vetlen közelében egy rakás felvágott  fa  állott. 
A szekér kerekei épen ott az ingoványos ta-
lajba besüppedvén, neki dölt a rakás fának  s 
alioz Benedeket ugy hozzá ütötte, hogy rögtön 
meghalt. A lovak a megakadt szekérrel tovább 
nem mehetvén, ezeket és a meghalt legényt 
arra járó emberek a szerencsétlenség napján 
este találták meg. 

— Véres v e r e k e d é s sá to ros czigá-
nyok közöt t . Nem ritka eset sátoros cziga-
nyaink között, főleg  ittas korukban az össze-
zördülés és verekedés, de az már alig fordul 
elő, hogy egymást az ütlegelésen es karmo-
láson tul bántalmaznák, vagy egymáson még sú-
lyosabb természetű te itisértést is okoznának. 
Megtörtént még is a mult szerdán, hogy a sze-
ledai baromvásáron egymással szóváltásba ke-
veredtek, miből aztán dulakodás is származott 
s egy csik-szenlmiklósi czigány oly erővel döfölt 
egy éles kést Csobotfalván  lakó Rostás Lajos 
sátoros czigány mellébe, hogy az ott a piacz-
téren röglön meghalt. A rendőrség a tettest 
és veszekedő társait legott letartóztatta, kiket 
mint egy negyven czigány. asszony és gyermek 
óbégatva kisértek a börtönbe. 

Állategészségügyi kimutatás. A 
ragadós állati betegségek állásáról Idill, szept. 
hó 11-én vármegyénkben a következő kimuta-
tást közöljük. Bivaly-vész a gyó-szentmiklósi 
járásban Gyó-Szárhegyen fertőzve  van 1 udvar. 
Serlés orbáuez. a gy.-tölgyesi járásban. Gy.-Töl-
gyesen :l udvar. Serlésvész. felcsiki  járásban. 
Delnén ;l udvar. Pálfalván  Ili udvar. Szent-
domoknson 5 udvar. Várdotl'alván I udvar. A 
gyó-szentmiklósi járásban, Gyó-Alfaluban  9 ud-
var. A kászon-alesiki járásban. Csik-Bánkfalván 
9 udvar. Csatószegen 8 udvar. Ko/iuáson 2 
udvar. Szentsimunou 27 udvar. Csíkszeredában 
I udvar. 

— Gyilkos anya. Brutális gyilkosság 
történt a napokban Gyergyo-Szárhegyen. Ké-
rnie/. Istváuné 7 hetes csecsemő gyermekét 
állítólag azért, mivel a gyermek a férjével  kötött 
házasságon kivid született, a férje  folytonos 
zaklatásai következtében megfojtotta.  A tett 
elkövetését az anya tagadta, azonban a férj 
feljelentette  a csendőröknek, kik előtt a ke-
gyetlen anya beismerő vallomást tett. 

Nyilvános számadás és köszönet. 
A liáthoiy-omlél; végrehajtó bizottsága pénz-
tárához visszaérkezvén a IÍ21 és 1122 szám 
alatt kibocsátott gyüjtöiv. azokon adakoztak 
a következő nemes szívű adakozók : A l>21-en: 
Koós Kerenez. Ábrahám István, Siklódv István, 
Kristó András és Beile Antal 2 — 2 koronát, 
Antal János, Kozma Kcrencz 1 1 koronát, 
Szop >s Sándor, Szabó Károly 40—40 fillért. 
Molnár István l>0 lillért és Kovács András 
Brassó 20 fillért.  E gyűjtő iven a gyűjtés Áb-
rahám István ur által eszközöltetett. A (122. 
számú gyüjtö iven: Kerenez Antal 4 Irank. 
Kovács András I frank.  Vizi Dénes 1 frank. 
Kerenez András I frank.  Vitos Kcncz 5 Irank. 
Molnár Lajos 2 Irank. Bors Miklós 5 frank. 
Botár l'éter 2 frank.  Molnár Antal I Irank, 
Bors István 1 frank.  Balta Mózes ;! frank,  Orodi 
Miklós 2 frankot.  E gyűjti; iven a gyűjtés Bu-
kurestbeu az ott élö székely atyafiak  között 
Kerenez Antal ur által eszközöltetett. Kogailják 
a nemes szívű adakozók a végrehajtó bizottság 
hálás köszönetét 

Hajnód Ignácz úrtól levelet kap 
!uuk. melyben a függetlenségi  párt értekezle-
téről lapunk mult számában hozott tudósitá 
unkra vonatkozólag kijelenti: 1. hogy a csík-

szeredai választó kerület függetlenségi  és 48-as 
párt bizottságának nem alelnöke, mert habár 
ezen tiszttel megkínálták, ő azt nem fogadta 
el. 2. A mi politikai elvyáltoztatását illeti, arra 
vonatkozólag azt hiszi, hogy meggyőződését 
épen olyan joggal változtathatja, mint azt má-
sok is teszik. 

Uferbach  Géza csemegeüz le tébe 
DrasBÓban naponként érkezik a Herczeg Sul-
kovszki-féle  Palikotai telepről a legnemesebb 
fajú  muskotály és rózsa izii faj  szólló. Napi 
legjutányosahb árban. Vidékre bérmentve szál-
lít. Valamint naponként friss  prágai sonka 
különféle  sajtok, mindenféle  csemege áruk, 
eredeti borok, likörök és cognacoe kaphatók. 

— Telekkönyvi Mintatár. A Telek-
könyvi Tisztviselők Országos Egyesülete föl-
hívást bocsájt ki. hogy az egyesület választ-
mányi- illetve szakbizottsági tagjai, az ismert 
telekkönyvi irók: Sági János és Vajda Adolf 
által irt: ,Telekkönyvi Mintatár" cziiuü munkát 
rendeljék meg. A szakkörökben rég óhajtott 
munka, a telekkönyvi bejegyzések egyöntetű 
ségét ezélozza. E munkából laikus is megismeri 
a telekkönyvet. A munka mellé IS telekköny-
vet csatolnak, a melyekben összepontositják 
az összes előfordulható  bejegyzéseket. A mun 
kában végzés-, kérvény- és okirat mintákat 
csatoltak. Az egyesület szakbizottsága meg 
vizsgálta a müvet. Azt a bírósági tisztviselők 
nek, községi jegyzőknek, pénzügyi- és pénz 
intézeti tisztviselőknek, szóval mindazoknak 
mint nélkiilózhctlen könyvet ajánlja, a kiknek 
a telekkönyvvel dolguk van. Az irók tekintettel 
voltak a polgári törvénykönyv tervezetére. A 
terjedelmes munka 7 korona, a mit részletek-
ben is kifzetnek.  A megrendeléseket az egye-
sülethez (Budapest, V., Alkotmány utcza, tör-
vénykezési palota) kell intézni. 

Az országgyűlési képviselóválasztási ira-
tokból az 1899. évi XV. t.-cz. 1U3 paragrafusa 
értelmében kiszolgáltatandó teljes, vagy rész-
leges másolatok írás és hitelesítési dijairól. 

1. Az általános választási jegyzőkönyv, 
i szavazatszedó küldöttségek jegyzőkönyvei, 
i szavazási rovatos ivek, nem különben a vá-
usztók névjegyzékeinek a törvényhatóság levél-

tárában őrzött példányairól kért teljes máso-
latok irásdijn ivenkint a nyomtatvány árával 
együtt 2 korona. 

2. Ezeknek hitelesítési és összeegyeztetési 
lija ivenkint 50 fiiI. 

il. A hitelesítési bélyeg ivenkint 2 korona. 
4. Magán használatra kért teljes, vagy 

részleges másolatok irásdija ivenkint 2 korona. 
5. A lélivei! tul terjedő másolatok egész 

vnek vétetnek. 
6. Az irás- és hitelesítési dijak a megyei 

tiszti nyugdijalap javára számoltatuak el. 
7. A másolatok csak a megállapított dijak 

lefizetése  ellenében szolgáltatnak ki. 
Csíkszeredán, 1901. szeptember 16-án. 

Becze Antal, alispán. 

Hirdetmény. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb adót 

fizető  tagjainak jövő évi névjegyzéke az igazoló 
választmány által összeállitatván, az a mai 
naptól kezdve 15 napi közszemlére a megyei 
kiadó hivatalban kil'üggesztetett. 

Ezt azon kijelentéssel hozom köztudo-
másra, hogy az 188(1. évi XXI. t.-cz. 28 sza-
kasza értelmében a névjegyzék ellen a kifüg-
gesztéstói számított 15 nap alatt — folyó  hó 
2li-ilika délutáni 5 óráig — az állandó bíráló vá-
lasztmányhoz intézendő felebbezésnek  helye van. 

Csíkszeredán, 1901. szeptember 12-én. 
Alispán helyett: 

Mihály  Ferencz,  főjegyző. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Szám 9079—901. 

I. ai. 
Szabályzat. 

Laptulujdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

A gyergyó-szentmikldsi „NÉPBANK" 
részvénytársaság 

Gyergyó-Szentmiklóson, saját üzleti helyiségében 
1901. évi október hó 6-án, délután 4 órakor 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a t. részvényesek meghivatnak. 

TÁHi; V 
Egy igazgatósági és egy felügyelő  bizott-

sági lag választása. 
lS/uvii/.:iti jo^ok i-sak személyesen, vnfry  mep-

li;ii íihiKi/.ot l részvényes áltnl n részvénykönyv szerint, 
zvénv beinutiilHS nélkül gyakorolhatók). 

Gyergyó-Szen tmik lóson , 1901. szep-
tember (i-án. 

I >ih,| t i Az igazgatóság. 

Veress Sándor dr., 
m i tiszti fo'orvos  [1221 10-W 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csikszeredában, 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idö naponta 

délután 2—4 óráig. 
Egy darab szép 5 éves fejős 

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

E l s - c L ó l ! 
Gsik-Szent-Domokos községben 
altiz részen egy telek mely áll 
1 bolthelyiség-, 2 szoba-, konyha-, 
kamara külön álló raktár pinczé-
vel ehez tartozó szép nagy gyü-
mölcsös kerttel csűrrel. 

Értekezhetni levélileg özv. Péter 
Dénesnével, Ziláh Széchényi-utcza 
41. szám. [2oo] 2-3 

Sz. 2:143/1901. 12021 1 - 3 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró község elöljáróság közhírré 

teszi, Iiogy a kezelése alatti községi vadászati 
jogot 1901. november 1-tól kezdve hat egymás-
után következő évekre haszonbérbe adja. 

Az árverezés 190L o k t ó b e r 34-én d. e. 
9 ó r a k o r 100 korona kikiáltási ár mellett 
tartatik meg 10°/o bánatpénz befektetéssel. 

A feltételi  pontok a jegyzói irodában addig 
is betekinthetók. 

Gyergyó-Ditróban, 1901. szeptember 13-án 
tartott közgyűlésből kiadta. 

F ü l ö p I s tván , Caiby I m r e , 
jegyző. községi biró. 



Szeptember 13. C S Í K I L A P O K 38. szám. 

S z i v e s t - u . d . o a a o . S L S - v j - 1 1 
Van szerencsém nagyra becsült megrendelőim és a nagyérdemű közönség szives 

tudomására hozni, hogy az őasi  éa téli  Méni/re  mindennemű bel- én külföldi 
xzöreteket  raktároztam,  ennek folytán  becses megrendelésüket a legnagyobb 
készséggel eszközölhetem. . . . . 

Mielőtt eddigi b. párfogásukért  köszönetet mondanék, kérem tovabbra is bizal-
mukkal és b. rendeléseikkel megtisztelni szíveskedjenek. 

Továbbá mivel abban a kellemes helyzetbe jutottam, hogy nagyobb mennyiségű 
szövet és béllés árut igen olcsó árban szerezhettem be, ennél fogva  bátorkodom 
fölhívni  a n. é. közönségnek b. figyelmét  arra, miszerint férfi  ruha kelléket nálam a 
legszolidabb árban szerezhetik be, u. in. 

1 Zakkó öltönyhöz szövet és kellék J ) - 4S koronáig. 
1 Zsaquet - s '">0 
1 Császár . 30—IMI 
l Téli kabáthoz . 30-150 „ stb. 

Jó munka és pontos kiszolgálásért felelőséget  vállalok. 
Szives pártfogásukat  kérve vagyok kiváló tisztelettel 

T ) < K - y . y J á n o s , 
[•204] 1—4 férfi-szabó,  Csíkszereda. 

• d »3 N 

S z o l ifi  é w p o n t o t - * lvi!sxolK.- ' i l .- ' i!s! ţ 

Nagyérdemű közönséghez! 
Most is, mint máskor, bátor vagyok üzletemet a nagyérdemű 

közönség becses bizalmába ajánlani. 
.Mivel az őszi és téli szezonra üzletemet ujolag a mai 

kor igényeinek megfelelőleg  rendeztem be. 
Magamat és üzletemet nem a lapok hasábjain hirdetni akarom, 

hanem az üzletemben személyes meggyőződéssel akarom nagy-
érdemű közönség igen becses bizalmát mindig kiérdemelni. 

Maradok alázatos készszolgálattal 
Székelyhidy Sándor, 

x i ő i - é s fé r f i ,  c L i T r a t - ü z l e t e , C s i k e z e r e c L a . 
|2o:t] 1 - 3 (Hutter szállodával szembe). 

=i) S x o l i f l  ú : s p o n t o s ; l í is;>colir.-.'i l.-'i:s! ^ 

L e g a a g y e b ţ » lírJi  inka  j a k t á r . 

Figyelemre méltó! 
Becses helybeli és vidéki közönségnek saját érdekébe 

tndomására liozom, hogy én ez évben a s/.entiuiliályi orszá-
gos vásárkor Csíkszeredában egy három deszkás sátorban 
a legnagyobb választékot, ngyuiint férfi,  lin és gyermek 
ruhák, továbbá utazó bundákat, bőrös kabátokat, mikádót, 
téli kabátokat, egyáltalában véve minden e szakmában vágó 
czikkeket jó minőségben és a legjutányosahb árak mellett becses 
rendelkezésére boesájtoin. 

Kiilönöseii ajánlhatom a nálam saját uiiilielyeinben 
készült lelkészi felsőköt. 

Becses pártfogását  kérve, maradtam tisztelettel 
, I. Ascher utóda, Brassóból. 
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m Uieatft  káiemsséki lisat saktis. 

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

f 
a legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak. 

Továbbá ajánlom a nagyérdemű közönségnek a naponta 
frissen  megérkező 

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

A nagyérdemű közönség szives pártfogását  kérve maradok 
mély tisztelettel 

iisai u Propper Mózes. 

f f g g t a  k á t e a s s é k t femza  l i s a t s & k t & s . 
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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 E O K H A K D T én T Á R S A Bzlelét megvettük, melyet 

R á c s é s S i m o n 
törv. bejegyzett e/ég alatt njonnnn berendezve, mint nagyobb-
szabásu gyarmat-, fűszer.,  liszt-, fonal-  és porczelán-árn üzletet 
fogunk  tovább folytatni. 

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

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

Teljes tisztelettel 
1 , 1 , 3 Rács és Simon. 

Resztli daraboknál 50°" árengedmény. I - S Q m í s ö g e g ü á s u k e Kézimunkák elönyomtatása. 
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Van szerencsém a t. városi és vidéki közönség becses tudomására hozni, 
hogy üzletemben megérkeztek minden a szakmámhoz tartozó: 

őszi és téli czikkek (újdonságok: 
u. m. női és gyermek disz-kalapok, kabátok, gallérok, sapkák, muffok,  gyapjú ruha 
szövetek, flanellek,  barchetek, selyem, bársony és zsinór ruha díszek, vásznak, 
fehérnemüek,  paplanok, függöny  és szőnyegek, mindennemű kézi munkák, továbbá 
férfi  ruha szövetek, kalapok, ingek, nyakkendők stb. stb. 

I V Női, férfi  és gyermek czipök, sár-czipők, harisnyák és keztyük. 
Valódi „Pirker" keztyük: 1 pár 1 frt  20 kr. 

Temetkezési raktáromat illetőleg bátor vagyok szintén szives tudomásul 
adni, hogy az összes raktáron lévő czikkeket! áron árusitom el, pl. 1 drb cserefa 
koporsó volt 30-35 frt,  most 17 frt  50 kr. és i. t. 

Szolgálatkész tisztelettel 
L í E B Z ü B E Z S Ö , női- és férfi divat-üzlete, Csíkszeredán. 1201] l-: i 
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Minden hó 1-én friss  divatlap. Á s a k QlGgél i fe f tk  ® £ m t feáikeL 

IBiailBlBli 
Minták ingyen és bérmentve. 

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




