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S z e r k e s z t ő s é g é s I t inc lóh lvntn l : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illető minden közlemény, vala-
ii.ínt hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

Fenn és lenn.*) 
A sors különös játékából egyszerre 

látott napvilágot a trónbeszéd és Csik-
megye alispánjának évi jelentése. Már 
nem a sors játéka, de a közállapotok 
természetes következése, hogy a szo-
eziális kérdéseket illetőleg csaknem tö-
kéletes az összhang a trónbeszéd és 
alispáni jelentés között. 

A trónbeszéd nem ismer megyéket, 
nem különálló vidékeket, hanem az 
egészről szól az egésznek. Az alispáni 
jelentés csak egyetlen kis megye sanya-
ruságait tárja fül  ugyan, de egészében 
az ország minden megyéjére reáillik. A 
helynevek alkalomszerű megváltoztatá-
sával az ország összes alispánjai bátran 
aláírhatnák. 

Mint mond a trónbeszéd gazdasági 
része? Már kiindulásként is a gazdasági 
helyzet nagy jelentőségű kérdését em-
líti, hogy később a mezőgazdaság, az 
ipar és kereskedelem kedvezőtlen hely-
zetére utalván, rámutathasson a segítség 
módjára. A természetes vízi utak fej-
lesztését és a mesterségek megterem-
tését, a bel- és külföldi  árupiaezok meg-
szerzését, a mezőgazdasági képviseletet, 
a telepítést és a kötött birtokok okszerű 
feldarabolását  ajánlja a trónbeszéd az 
uj képviselőház figyelmébe. 

Ridegen, szinte nyersen mutat reá 
az alispáni jelentés a mult hibáira. Nem 
bírál, nem bonczolgat, csak azt a képet 
állítja elénk, a melyet a mult elhibázott 
törvényei teremtettek. Elrettentő, de 
sajna, hü ez a kép, mely azt mutatja, 
hogy a székelység rohamosan szegénye-
dik, ebből kifolyólag  eliszákosodik és 

*) A „Magyarság- 252-ik számából vesszük 
út e czikket azért, liogy olvassa azt Csikmegyéni-k 
minden lakója, szivébe oltódjék miudenik sora, betűje, 
inert t>. S.-nek ezen czikke ̂  székely nemzeti érdek, 
a székely nép szeretetének ősforrásától  attól az esz-
métől van áthatva, mely minden áron segíteni akar 
e népen. Ajánljuk ezen nagyérdekil közlemenyl olva-
sóink ügyeimébe. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Mese a szerelemről. 

Irta: Freytagh Láaaló. 
I. 

Akkoriban nagyon hamar tavasz lett. A 
hó gyorsan eltakarodott a hegyekről s az er-
dősegekről illatokat hozott le az esti szellő. 
A hold mélán ballagott a felhők  között: mil-
liónyi békaszótól zsongott a határ. Bohó ifjú 
voltam akkor telve ábrándokkal s e tájban 
fogta  el lelkemet a boldog fájdalom.  Szeret-
tem Margitot.... 

Ks Margit szép leány volt. Nem hason-
lított az apjához — e vén barlangi medvé-
hez — a ki egyúttal az én princzim is volt 
és örökösön krákogott. Oh nem. 0 akkor szü-
lethetett, midőn Karácsony táján az ég leg-
szebb angyala ölelkezik az anyafölddel.  Nagy 
árnyékos szemeiben benne ragyogott a bűbájos 
nyári éjszakák minden titokzatossága. Igen 
Sikkes volt és főleg  kitanult. Igazi raftineriával 
tiuita adni a naivot s ez végtelenül jól állt 
neki. Szerette a langyos éjszakákat, különösen 
holdvilággal. Én is, tehát lelkünk rokon vala. 

S a szürke hivatalos órák után — melye-
ket ott töltöttem az irodában, egyenes sorokba 
szántva a papirost — olykor kimentünk sé-
tálni a patak mellé, hol csobogó hullámok 
iramlottak tova a kövecses partok között s 
s fejünk  felett  a vén fűzfákat  zokogva csókol-
gatá az esti szél. Margit az ő nagy, álmodó 
szemeivel a csillagokat kémlelé. Bár egymás 
mellett álltunk a lelke tőlem messze járt. 
Engem kimondhatatlan gyöngéd érzés fogott 

vagy tönkre megy, vagy kivándorol. 
De talán sehol sem oly megdöbbentő 
a jelentés, mint ahol arra utal, hogy a 
székelység kenyér nélkül néz a hét hó-
napos tél elé. 

Nemcsak Csikmegyéról van itt szó, 
de egész Erdélyről. Gyors segedelemre 
van szükség. Mert a trónbeszédben meg-
jelölt eszközök jók, de hatásuk csak 
évek multán várható. Gyorsan mentő 
eszközökre van szükség az ország ke-
leti részében s ez eszközök egyike: az 
erdélyi vasúti hálózat teljes kiépítése. 
Nemcsak gazdasági, de hadi szempon-
tokból is sürgetik ezt. Hiszen jól emlé-
kezhetünk még arra, hogy az orosz had-
vezetőség a nyáron át éppen az erdélyi 
határ mentén tartotta hadgyakorlatait, 
ott összpontosította haderejét s a bécsi 
hudügyi központ kénytelen volt beis-
merni, hogy Erdély vasúti hálózata há-
ború esetén nem lenne képes a kellő 
forgalom  lebonyolítására, fcs  ti bécsi 
hadügyi intézöség nagyon jól tudja 
— mert hisz a Neue Freie Presse alig 
pár napja czikkezett róla — hogy a had-
gyakorlat cziméu összpontosított orosz 
sereg ma is teljes egészében áll Erdély 
határa előtt, de mert az első ijedség 
láza már elmúlt, a vasúti hálózatról 
csaknem egészen megfeledkezett. 

A vasúti építkezések mielőbb való 
megkezdése életkérdés Erdélyre és a 
a székelységre. Ezt _ halasztgatni nem 
lehet, nem szabad. És ezeket az épít-
kezéseket állumpéuzzel kell végrehajtani. 
Mert rég elmúlt az az idő, mikor nz 
érdekeltség a maga pénzén építette a 
vasutat. Manapság keresve sem lehetne 
a székelység között annyi pénzt felhaj-
szolni, mint a mennyit csuk egy tiz kilo-
méteres vasúti vonal kiépítése igényel. 

Az általános vasúti építkezések 
megkezdésében látja Becze Antal is a 
segítség módját, mondván: „Nem men-
tem bele a mudéfalva—szászrégeni  vasút 

el s szó nélkül, rajongó imádattal néztem ót. 
Kgyszer gyönge remegést vettem észre rajta. 
Aggódó lágy hangon szólitám: 

— Miről álmodik ? 
Zavartan nézett rám s gondolkozni lát-

szók. L'gy nézett ki,' mint a kit ezer inértlöld-
röl szólítanak vissza egy pillanat alatt. Halk, 
szégyenlős hangou kértje: 

— Szeretett-e már maga valamikor?... 
Elpirultam. A vér a szivemből miud nz 

agyamra szállt. Hóség lepte el az arezom. 
Reszkető ajakkal rebegtem: 

— Szeretek !.... 
Kelkaczagotí, édesen, búgva, de e kaczaj-

ból kiérzelt a meghatottság. Gallérját összébb 
vonva magakörül, mondta csöndesen: 

— Vigyázzon, mert az álmok ölnek!! 
II. 

A tavasznak hirtelen vége lett. Sötét 
felhók  durván kíméletlenül fogták  le a nap 
mosolygó szemét s szegénynek kicsordult a 
könnye. Az első szakadatlanul pergett a sáros, 
szürke földre  s a vágtató felszél  vadul czibálta 
az ablakokat. Engem elfogott  valami néma 
borongó fájdalom,  mely éjszakánként markolta 
meg a lelkemet. A sötét szobában hangokat 
hallék s e'hangok halkan szégyenlősen kérde-
zék: Szeretett-e már valamikor V.... A szél 
besuhogott a kéményen s tisztán baliám e szót: 
Halál... Ah, Igen. Végtelenül vágytam meg 
halni 

Ötöd nap derűs reggelre keltünk. A nap 
diadalmasan nevetett be az ablakokon; a nyári 
égbolt sötét volt a kékségtól. Csak én voltam 
összezúzva s lézengtem öntudat nélkül mind 

kiépítésének sürgetésébe, nehogy sza-
vam elég sulylyal nem bírván, felter-
jesztésem a törvényhatóság intézkedé-
sének útját keresztezze". 

Keserű gúny lappang e sorokban 
és aligha csalódunk, midőn azt hisszük, 
hogy Hecze Antal e sorait eredetileg 
igy fogalmazta:  „Nem mentem bele a 
inadéfalva—szászrégeni  vasút kiépítésé-
nek sürgetésébe, nehogy tönkretegyem 
aniiuk lehetőségét. Könnyen megeshetik 
ugyan is, liogy valamelyik illetékes té-
nyező megorrol azért, liogy egy jelen-
téktelen alispánocska valaminek a sür-
gősségére figyelmezteti  és akkor azután 
csak azért se juttatna kenyeret az em-
bereimnek". Am ennek ellenére sem 
mulasztja el u jelentés feltárni  a szo-
morú valót: az egész Székelyföldön  oly 
rohamos a visszaesés, liogy a több irányú 
állami intézkedéssel annak gátat nem 
vetnek, előbb vagy utóbb a székelység 
megsemmisülésében végződik ez a vissza-
esés. \ nép nyomora már eljutott addig 
a határig hol, önfeiitartásának  érdekében 
saját munkájának bérén kivül tiltott, 
eszközökhöz kell folyamodnia.  Es ez 
nem veleszületett, átöröklött bűnre való 
hajlandóság, hanem u nyomor erkölcsi 
kényszere, a létfentartás  ellenmoudást 
nem tűrő, erényt nem ismerő parancsa, 
miután „az igyekvő emberi természet 
az ömnegsemmisülésbe át neui csaphat 
minden átmenet nélkül". 

Tehát: nemcsak anyagi tönkrerae-
nés, hanem teljes erkölcsi elzüllés is 
fenyegeti  a székelységet. Nekünk pedig 
eléggé szomorú példát nyújtanak horvát 
testvéreink arról, hogy milyen szomorú 
lelki állapotot teremt a nyomor. A hor-
vát kereskedővilág egyik legelőkelőbb 
képviselője, a Braca Goldner czégtulaj-
donosa legutóbb ezt irta: „Nem hinném, 
hogy a magyar annyira sülyedhetue 
valaha, mint horvát véreink. Ha már 
minket kereskedőket uem lophat meg, 

Itolilkoros; a mit eddig csak sejték, most tiszta 
valóság gyanánt állott előttem.... Margit je-
gyes.... Ezért voltak hát négy nap Váradon?!... 
Mikor ezt megtudtam, érzém hogy törik dara-
bokra a lelkem, szinte hallottam a pengé-
sét. Ah. 

Kelvánszorogtain a domb oldalba, hát a 
fák  már bontogatták leveleiket s a sarjadó 
fűszálak  közt szerelmes bogárkák futkosának. 
A biivös gyöpre hevertem : arezomat a nedves 
földhöz  szoritám. Bent az erdőben csábító fütty 
szóval csalta magához párját a sárga rigó 

A nap már meghajolt a nyugati égen s 
s én még mindig egyhelyben heverék a halál 
mozdulatlanságával. Agak recsegésére emeltem 
fel  fejemet;  a domb kanyargó ösvényén Mar-
git jött fölfele,  apró szellócsiiék játszvu lobog-
tatták ruhája szallagjait. Jobbra, balra, haj-
longva szedett némely korai virágokat. Észre 
vett: Odajött hozzám ; kétségbeesett inosolylyal 
néztem rá... 

Meglepte elváltozott arezom ; részvéttel 
kérdé: — Mit csinál itt — egyedid?... 

Keserűen válaszoltam: — Keresem a lel-
kemet !... 

Kaczagott, de nevetéséből hiányzott a 
csengés — majd segitek keresni — mondá — 
de keljen fel,  még megtalál hűlni'..... 

Fojtogatott a keserűség. Még tán gúnyo-
lódik is. Vadul förmedtem  rá: 

— Mit bántja az magát, hogy meghűl-
hetek s egyáltalán mit törődik maga velem, 
ugy gondolom nem helyeztek gyámsága alá, 
hogy egészségem fölött  őrködjék ? I... 

Boszusan ránczolva össze szemöldökét. 

akkor vevőtársától lop és lop feltétlenül, 
minden habozás uélkül, mert a nyomor 
mindenre reákényszeriti". 

Prófétai  ihlettel jósolja ugyanezt 
Becze Autal is és jelentésének sorai 
között szinte sirva esdekli a segítséget. 
Meg kell ezt adnunk, föltétlenül  meg 
kell adnunk. 

A trónbeszéd egyik pontja a beván-
dorlás és kivándorlás ügyének rende-
zésével foglalkozváu,  az ország határ-
széleire állami rendőrséget akar helyezni. 
Meddő kiadás lenne ez! Munka, munka 
kell a székelynek, mert kötéllel sem 
lehet valakit olyan helyen tartani, a hol 
éhen pusztul. Most, a mai viszonyok 
között, legkevésbbé sem csodálható az, 
ha a székelység kivándorol, ha csak az 
egyetlen Csikmegyében háromezernégy-
százharminczöt útlevelet adtak ki az év 
folyamán.  Nem, határörséggel senkit 
sem tarthatunk itthon. Tisztességes ke-
nyeret kell az emberek kezébe adni és 
akkor uincs szükség a rendőri karhata-
lomra, mert az esetleges bevándorlók 
tisztességtelen elemeivel amúgy is le-
számol az egészséges erkölcsű magyar 
társadalom. 

Kenyeret kér Csikmegye alispánja. 
Kenyeret kér Erdély egész népessége. 
Hadd jöjjön hát a trónbeszéd ígérte 
kései kenyér, de jöjjön mindenekelőtt 
a gyors segedelem: Erdély vasúti háló-
zatának teljes kiépítése. 

= Peticziók. Legtöbb választás október 
2-áu ejtetvén meg, a mandátumok nagyobb részé-
ilek megtámadási határideje (elseje ünnep lévén) 
november 2-áu járt le. Ezeu napig öasieaen 63 
kérvény érkezett bo a Kúriához, melyek köaött 
ott látjuk a Lázár Menyhért, a gyó-stentmiklósi 
kerület képviselője ellen Blénesi István s U társa 
altal beadottat s jogi képviselójiik Polouyi Oé>a. 
Molnár József  s Dr. Oyörffy  Gyula ellen aziutén 
készült peticzió, de szerkesztői utolsó perezben 
ugy látszik, meggoudolták a dolgot, vagy kitudja 
mi okból, tény az, hogy nem adták azt be a igy 
a csiki uégy mandátum közül csupán egy fölött 
fog  a Kúria választási tanácsa Ítéletet mondani. 

— Micsoda hang ez ?!.... 
— Egy kétségbeesett lélek hangjai.... 
— Kétségbeesett? — Miért?... 
Közel hajoltam hozzá, forró  leheletem 

arczát perzselte. Miért? ismétlém... Mert ma-
gát szeretem !... 

Nagyon megijedt; kérő hangon figyel-
meztetett: 

— Ugyan Laczi! — ne legyen olyan 
gyerek !.... 

Feltartózhatlanul tört ki belőlem a zoko-
gás, minden eróm elhagyott. Fuldokolva rogy-
tam le a földre.  Ah ez a leány végkép össze-
tört. A legszentebb férfi  erényt, véghetetlen 
szerelmemet gyermek csínynek minősité, mely 
megrovást érdemel!... 

Azt gondolám a mindenség rám szakad. 
Nagyon megsajnált. Lehajolt hozzám a 

földre;  simogatta a fejemet  s hogy a siró gyer-
mekeket szokták csitítani, beczézó baugon 
vigasztalt:. 

— No, ne sírjon I — hiszen én is szere-
tem magát! — Nem ugy a hogy maga gon-
dolja — hanem mint testvéremet. 

Távolabb húzódtam töle izgatott zilált 
hangou kiáltám: 

— Ne szeressen engem 1 — Nem akarom I... 
Felegyenesedett. Ingerülten szoritá össze 

ajkát: elfordult  s ringó lépésekkel indult le-
felé  az ösvényen. A szemközt levő domb há-
tánál akkor áldozott le a nap. Végső sugárival 
arany glóriát vonva a lassan haladó lány karcsú 
alakja körül.... 
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= Hogy állanak a pártok? Miután 
•1 őreiig területén a pótválaszlások is vénet értek, 
uámot adhatunk a választások végleges ered mé 
nyéról. Megválaaitatott: szabadelvű képviselő 276 
Kossuth-párti 81, néppárti 25, Ugrón páni 12 
pártonkívüli 18. Az uj választások alkalmával a 
siabadelviipárt nyert 20, elveszített öl kerületet, 
vesstesége 41 kerület. A Kossutb-párt nyert i)2 
kerületet, veezitett 12 kerületet, nyeresége 21) 
kerület. Ai Ugron-párt nyert 7 kerületet, veszí-
tett 4 kerületet, nyeresége 3 kerület. A Néppárt 
nyert 1& kerületet, veszített 5 kerületet, nyere-
sége 10 kerület. E kimutatás szerint a nubad-
elvüpárt veszített legtöbb és a Kossuth párt nyert 
legtöbb kerületet. A mult országgyűlési eziklus-
ban volt párlarányhoz képest a szabaeelviipárti 
képviselik száma apadt 41-gyel, a Koxsuth-pár 
tiabé növekedett 20-szal, a néppártiaké 10 zel, 
ai Ugron-pártiaké 3-mal s végiil a pártonkivü-
lieké 8 exal. 

= Ax országgyűlés megnyitása. Az 
országgyűlés tulajdonképeni megnyitása folyó 
évi október hó 28-án történt, még pedig a 
budavári királyi palotában, a hova nemzeti és 
egyházi díszben vonultak kocsikon a törvény-
hozás régi és uj urai. A mig a felvonulás  tar-
tott Vaszary Kolos herezegprimás a budavári 
Szent-István templomban misét tartott, mely et 
a király térden állva hallgatott végig. A mise 
után a képviselők és főrendek  a trónteremben 
gyűltek össze, a hol félkör  alakban helyez-
kedtek el. Pont déli 12 órakor a zászlós urak, 
egyháznagyok, a magyar kir. fókatnarás,  m. 
kir. testőr kapitány és a főhadsegéd  kíséreté-
ben megjelent a trónteremben a király s miután 
fellépett  menyezetes trónjára, .Széli kormány 
elnök átadta neki a királyi beszédet, melyet 
a felség  felolvasott.  Az ékes nyelven írott trón-
beszéd hosszú sorát adja eló azon teendőknek 
és feladatoknak,  melyek az uj országgyűlésnek 
a haza és nemzet jólétének emelésére, min-
demü ügyeinek előmozdítására meg kell oldania. 
A király beszédjének végeztével éljenzés hang-
zott föl,  mire az udvar visszavonult, a képvi-
selők és főrendek  szétoszlottak, hogy rövid 
idő múlva újra találkozzanak az országgyűlés 
Helyiségeiben. 

= A képviselőház ülései. Az ünne-
pélyes megnyitás után délután 1 óra felé  gyűl-
tek egybe a képviselőházban. Egy óra után 
Fabiny Teofil  korelnök a gyűlést megnyitván 
Széli miniszterelnök beterjesztette a trónbeszéd 
hiteles másolatát, melyet Borbély György felol-
vasott A felhangzott  éljenek után a királyi 
beszédet tudomásul vették s azonnal elhatá-
rozták, hogy átküldik a főrendiháznak.  Klniik 
indítványára elhatározták, hogy a következő 
gyűlésen a képviselőket, kik ekkor adják be 
megbizó leveleiket, osztályokba sorsolják. Ezek 
az osztályok fogják  megbírálni a mandátumo-
kat Fabinyi korelnök felhívta  a képviselőket, 
bogy a ki összeférhetetlen  állásban van ezt a 
mandátum beadásával együtt írásban jelentse 
be. Október hó 29-iki gyűlésben a képviselők 
beadták megbizó leveleiket, Fabiny korelnök 
pedig osztályokba sorsolta őket. Az október 
31-én tartott ülésben választották meg a ház 
tisztikarát. A szavazás eredménye a következő: 
elnökké választották Aponyi Albert grófot  242 
szavazattal Komjáthy Béla 39 szavazata ellen. 
Alelnökök lettek: Dániel Gábor és Tallián 
Béla az előbbi 195, az utóbbi 184 szavazattal. 
Háznagy Csávossy Béla, jegyzók Dedovics 
György,, Esterházy Kalinán gróf,  Ilyes Bálint, 
Lázár Árpád, Molnár Antal és Nyegre László. 
A választások után Apponyi megjelent a te-
remben, a hol tüntető tapssal és éljenzéssel 
fogadták.  Ezután hosszabb beszédet tartott, 
melylyel elfoglalta  az elnöki széket. Erre meg-
kezdték a rendes tanácskozást. Elnök jelen-
tette, hogy megtámadtak 25 megbizó levelet. 
A választasok ellen több panasz nem fogad-
ható el. A korelnöknek és körjegyzőknek kö-
szönetet szavaztak. A ház üléseit naponta 10 
órától 2 óráig fogja  tartani. A legközelebbi 
Illés hétfón  volt. 

- A főrendiház ülései. Október 28 án 
a főrendiház  is ülést tartott. Az ülés elején Szubó 
Miklós korelnök felolvastatta  a legmagusaab királyi 
kéziratét mely szerint a főrendiház  elnökévé Csáki 
Albin gróf  belső titkos tanácsos, alelnökeivé Kr-
nueit Kelemen és Kemény Kálmán báró titkos la 
nácsosok neveztettek ki. Erre Csáky Albin elfog-
lalta ai elnöki széket és egy lelkesítő beszéde1, 
tartván, magát a főrendek  kegyes jóindulatába 
ajánlotta. CsáBzka György kalocsai érsek melegen 
üdvüzölle Csáky Albin grófot  és elnök társait. 
Eiután felolvasták  a királyi beszédet, melyet állva 
hallgattak végig. Megválasztották az igazoló bi 
lottságot, mely az ülés után nyomban megala-
kult. Október hó 29-éu a főrendiház  megalakult. 
Jegyzőkké megválasztották Almásai Imre grófot, 
Eszterháiy János grófot,  Kuduyánsikf  József  bá-
rót, Gál Józsefet,  LatinovicB Jánost, Széchenyi 
Bertalan grófot,  Vigyáló Fereticz grófot  és Dégen-
féld Schaumburg Pál grófot.  Háznagyá Nyári Jeuó 
bárét. Csáky Albin elnök BZŐH ezután, megem-
lékezett ő felsége leány uuokája, Erzsébet Mária 
fóberciegnó eljegyeztetéséről s kérte a főrendeket 
bogy a főrendiház nevében tolmácsolhassa a fő-
rendek legmelegebb üdvkivánatait. Ehhez a fő-
rendiház hozzá járóit. Felemiitette az észak ame-
rikai köztársasági elnök ellen elkövetett merény-
letei, melynek a jelea elnök áldoiata lett s kérte, 
hogy a főrendibál bánatának és fájdalmának  jegy-
lókóDjrnJeg adjon kifejeiéat. Még megemlékezett 

yi Pál gróf haláláról ii. Ezután bejelen 

telte, hogy Csáky Vidor királyi levelét bemutatta, 
valamint jelentette azt is, hot) Üégenfeld  József 
gróf  kéri, hogy a ref.  főgondnokok  sorából a fő-
rendiházi jegyzékben töröltessék. Mindkét jelen-
tés kiadatott az igazoló bizottságnak. 

Székely akczió és az ifjúság. 
Kolozsvár, l'JOl. okt. 31. 

Alig egy éve néhány munkás atyánkfia 
látva a székelység anyagi és erkölcsi elzüllé-
sét, látva e nemes, munkás faj  nagyobb és 
nagyobb mérvű degeneralódását. az ered-
ményekben tnár is gazdag ruthén akczió min-
tájára nálunk is hasonló irányú akcziót indí-
tottak meg. 

Tevékenységük eredményének bizonyta-
lansága és a minden részről található közö-
nyösség némi félelemmel  és balsejtelemmel 
tölté el munkás apostolaink szivét, mint László 
Gyula m.-vásárhelyi iparkamarai titkár, a ve-
zetők egyike beszédében egy alkalommal ki is 
fejtette  — de már is látva a minden oldalról, 
meg kormányunk részéről is megígért támo-
gatást, uj erőt nyertek eszméjük diadalra jut-
tatására, fáradságot  nem ismerő, még kitartóbb 
vas szorgalommal igyekeztek, hogy az ország 
minden részében, a hol a testvéri — mondjuk 
baráti szeretetnek csak halvány sugara is él 
a szivekben, a mozgalom elodázhatatlan szük-
ségességét megismertessék és annak támoga-
tására mindenkit megnyerjenek. 

Ezen ténykörülménynek köszönhetjük, 
hogy ez a mozgalom mind mind nagyobb hul-
lámokat verve, elveszte specziális, faji  jellegét 
és általános közérdekű lett, az ország minden 
részében kedvező nyilatkozatokat hallhatni róla. 

Most legújabban nagyban szélesbűlt az 
akczió köre, mikor a székely ifjúságot  is l'elölelé. 

A nemzetnek ezen része is megértette 
valahára a mindenfelé  hallható vészkiáltást. 
Pusztul  u székely...  segítség! 

Nagyszerű terv, nemes gondolat volt, 
akárkinek a fejében  fogamzott  meg: belevinni 
az ifjúságot  a maga tiszta, igazi ideálizmusával 
egy nagy, létérti küzdelembe! A hol már az 
élet iskolájában, megérlelődött elmék mintegy 
reálizalva harczolnak egy nagy. közérdekű czé-
lért. ott nekünk ifjúságnak  is jelentékeny sze-
rep áll rendelkezésünkre, nem ugy értem mintha 
irányító avagy döntő befolyással  volnánk az 
eredményt illetőleg, erre még gondolnunk sem 
szabad, ez abszurdum volna, hanem lelkesedé-
sünkkel, idealizmusunkkal jótékonyan hatunk 
a már régen a cselekvés terén harezoló képzett 
katonák munkájára, megnemesitjük azok tetteit, 
szóval elősegítjük — nein épen közvetlenül — 
a megindított akcziónak eredményre való jutá-
sát, milyenképen elősegíti a reggeli napsu-
gárban gazdag színpompában csillogó harmat 
a növények fejlődését. 

Október 23-án este gyűltünk össze Ko-
lozsvárt a „Központi szálloda* eiivik termében. 
Huszonötön voltunk együtt székely egyetemi 
iljak, eltelve a legszebb, a székelység megmen-
tésére irányuló gondolatokkal eltelve önzetlen 
hazafias  lelkesedéssel. 

Az összejövetelen megtaláltuk bőven a 
kikre nekünk leginkább szükségűnk volt, a 
nagytudásu, tapasztalt vezető egyéniségeket, 
kik higgadt gondolkozásukkal biztos határt 
szabtak il'jui lelkesedésünknek. Ott voltak dr. 
Győrlíy (iyula, Sándor József,  dr. Fejér Antal. 
Molnár József  országgyűlési képviselők, László 
(iyula iparkamarai s." titkár. Máthé József  ig. 
tanitó, in.-vásárhelyi Székely Társaság titkára, 
valamennyien a székely ügynek buzgó, mun-
kás apostolai. 

Rövid együttlétünk alatt bizalmason meg-
beszélgettük a társulat megalakulásának mó-
dozatait, rámutatva annak föltétlen,  elodázha-
tatl an szükségességére. Még egyelőre semmiféle 
irányban határozatot nem hoztunk, mert még 
bizonyos előre látott és nem látott akadályokat 
kell leküzdenünk, a melyek megalakulásunk 
utjáhan állanak. 

Szó volt a székelyföldi  mizériákat elő-
idéző okokról, különösen pedig a nyomor meg-
szűntetését czélzó óvintézkedésekről. Ez utób-
binál nagyszerű eszmék kerültek felszínre,  kü-
louüsen vezetőink részéről. 

Igy, csakhogy egyet említsek a sok közül, 
dr. Györffy  Gyula országgyűlési képviselő egy 
olyan földhitelintézet  felállításában  találja a 
legelső és legbiztosabb segélyt a nyomor eny-
hítésére vonatkozólag, mely minél kevesebb 
kamatokkal dolgozzék és a mi legfigyelemre 
méltóbb dolog, ne három havi, hanem egy 
évi lejáratú  váltókat  bocsásson ki.  Miért'! 
Jól tudjuk, hogy a szegény földiniveló  székely 
nincs abban a kedvező helyzetben, hogy a 
pénzt minden időben egyforma  arányban ve-
hesse be s igy aztán bármely meghatározott 
időpontban fizető  képes legyen, hanem körül-
ményei szabják meg mind ezt, a mire annyi 
mindenféle  dolog van befolyással,  hogy csak 
a jó Isten a megmondhatója! Az a földmiveló, 
ki saját keze munkájával szerzi a mindennapit, 
családja részére, a legkedvezőbb viszonyok 
között is egész év folyamán  csak egyszer ke-
rülhet — mondjuk ószszel — olyan helyzetbe, 
hogy fizetőképes  legyen, nz év többi részében 
bármelyik pillanatban felakaszthatnák  egy nyo-
morult garasért, mely felesleget  képezne I In-
nen van az, hogy a rövid, alig három hnvi 
lejáratú váltók csődbe juttatják pillanatnyi idő 

alatt a fóldmivelöt,  innen van az, hogy min-
dennap annyi dolguk nkad a végrehajtóknak, 
azt se tudják, melyik családot exei|uálják meg, 
melyik családot fosszák  meg az utolsó betevő 
falatjától! 

Sok, nagyon sok érdekes dolog képezte 
még vita tárgyát, a melyeknek elósorolására 
nagyon sziik e referáda  kerete. 

El nem mulaszthatom, hogy e hely en is 
társaim nevében köszönetem ne nyilvánítsam 
buzgó apostolainknak, kik szívesek voltak ve-
lünk bizalmasan egy néhány órát tölteni gaz-
dagon gyarapítván ismeretünk kincstárát. 

Ilyen előzmények után bizton reméljük, 
hogy mi ifjúság  is legalább egy morzsányi sze-
mecskével járulunk ahoz a nagy munkához, 
mely fajunk  megmentését, fajunk  jólétének 
emelését czélozza! 

Hitünk erős, vajha nem csalatkoznánk 1 
Sen ke Antal. 

Bucsu-estély. 
Nngy-Szeben, okt. 27. 

Az erdélyi egyházmegye nevelés ügyé-
nek magasabb érdeke ugy kívánván, gr. Maj-
láth Gusztáv Károly erdélyi püspök Domá-
nyáncz l'éter kir. kat. Teréz árvaházi tanitót 
és okleveles zenetanárt okt. hó 5-én kelt ren-
deletével, — 25 évi ernyedetlen működésének 
elismeréséül — a csik-somlyói tauitóképezdé-
hez rendes tanárrá nevezte ki. 

Midőn e hir Nagy-Szeben város magyar-
ságának körében elterjedt, nagy örömet, de 
annál mélyebb fájdalmat  ébresztett a keblekben. 

Dományáncz l'éter huszonöt évvel eze-
lőtt, mint egyszerő tanitó jött városunk falai 
kézé. Szorgalma, tehetsége lankadni nem 
tudó buzgósága, s a magasabb czélokért lel-
kesülő idealizmusa, személye iránt elismerést, 
tehetségéhez bizalmat ébresztett. 

A belvárosi róm. kat. fóelemi  iskolától 2 
évi működése után a kir. kat. Teréz árvaház 
hoz egyházmegyénk első nevelő intézetéhez 
hivatott át. 

Az alig 2 évig működő tanitó csakhamar 
egy .nagyszebeni magyar műkedvelő társulat' 
létrehozásán fáradozik  s a közbizalomnak en-
gedve ezen egyesületet 23 évig minden díja-
zás nélkül vezette. 

Ezzel egy időbe a helybeli magyar dal-
kör életbe léptefésén  is buzgólkodott, mely 
egyesület lelkes vezetése alatt 23 évig han-
goztatta itt, a hol a talán legszükségesebb ha-
zafias  magyar dalokat. 

Nemcsak a magyarok hanem a zenei iro-
dalom terén kivívott jóhirneve a szászok ér-
deklődését is annyira felkeltette,  miszerint abba 
a járatlan kitüntetésbe részesítették, hogy egyik 
egyletük karnagyává kérték föl.  Nagy-Szeben 
magyarsága, hogy távozása feletti  fájdalmának 
és kitüntetése feletti  örömének kifejezést  ad-
hasson okt. hó 2l)-án a Kómái császár czimü 
szálloda nagytermébe jött össze. Ott val;, a 
papi, birói. tanitói. tanárikar és az iparos osz-
tály szine java. 

Első ki poharát az ünnepeltre emelte a 
kir. kat. Teréz-árvaház pápai kamarás, igaz 
gatója volt. Dotnaiiyátiez l'éter 23 évi mükö 
(lésének magas érdemeit kiemelve, az intézetet 
élt veszteseget melynek egyik iliszét, lelkes 
oktatóját, mindnyájunk szeretett barátját ve-
szítjük. l'tána Gidófalvi  Gergely fóesperes  pré-
post plébános, mint az esperesi kerület egy-
házi tanfelügyelője  szólt. 

Ezután a magyar dal- és műkedvelő-tár-
sulat alelnöke Thotnándl József  tolmácsolta az 
egyesület kedves karnagya feletti  mély fájdal-
mát. Ezen egylet elismerve megköszönve, 23 
évi önzetlen, fáradságot  nem ismerő buzgósá 
gát tisztelete, bizalma, szeretete kifejezéséül  a 
következőleg szóló emlékkönyvet nyújtotta át. 

Bucsti szavaikat intézték a távozóhoz: 
Ferenczy István áll. gimn. igazgató, mint az 
áll. gimnázium zenetanárához és 25 éves üu-
zetlen barátjához, Bod l'éter áll. elemi és polg. 
isk. igazgató a tanítóság őszinte, munkás, ne-
meskcblii kartárs és felejthetlen  barátjához, 
az áll. ipar tanoncz iskola igazgatója, a veze-
tése alatt álló iskola legtehetségesebb és buz-
góbb tagjához, Boga Lajos, mint az iparosok 
elnöke az iparosok egyletét ingyen, csak haza-
fias  buzgalomból vezető karnagyához és ínég 
számosan. 

Nagy az ür, mely távozása által társa-
dalmunkban támad, évtizedek fognak  eltelni, 
mig pótolható lesz. De fájdalmunk  enylii örö-
münket fokozza  az, hogy ünnepeltünk bérezés 
kis Erdélyünk klasszikus földjére  lép, hol a 
hun-szittya ivadék nemes hajtásaiba ébreszti 
fel  az ó lelkében élő nemes idealizmust és e 
szélesebb működési téren fejti  ki a haza leendő 
népnevelói keblében magasztos czéljait kilépve 
egy város szükköréból, teszi országra kihatóvá 
nemes munkásságát. 

Halmozza el Isten ujállásában áldásával, 
hogy azt n szeretetet, tiszteletet, ragaszkodást 
bizalmat és baráti jobbot lelje fel  ott és ne 
legyen okae lépését megbánnia. Legyen mint 
itt ugy ott is növendékei és a nemes vármegye 
tanitóságánnk tündöklő példányképe, tanulhas-
sák meg tőle azt, hogy a szorgalom, tehetség 
ós soha nem csüggedő, lankadatlan, közjóért 
való munkásság az, mely tiszteletet, elismerést 
ad és azon magasztos megnyugtató érzést kelti 
fel  a szívben, hogy örökké élt és élni fog,  ki 
hazájának szentelte életét. M D 

A székely kongresszus. 
Az Erdélyi Kát pét Egyesület állal tervezett 

székely kongresszus tárgyában jnlins 29-én tar-
tóit előértekezlet kimondotta volt az összeg 
beérkezett javaslatoknak tárgyi csoportosítását 
és ez alapon szakosztályokba való sorozását. 
Az E. K. E. vezetősége e munkálattal elkész&lt 
s azt most megküldi az illetékes testületeknek 
és férfiaknak,  hogy tegyék meg véleményüket 
vagy esetleg módosításaikat s azokat az EKE-hez 
küldjék be folyó  évi november hó lR ikéig. Az 
E. K. E. a beérkezett javaslatok alapján a kö-
vetkezőleg állította össze a szakosztályokat és 
a tételeket: 

I.  Társadalmi  szukosztoly.  1. A szé-
kelykérdés, mint nemzetiségi ügy. 2. Birtokvi-
szonyok rendezése (ideértve a tagosítást és erdő-
arányosítást ). 3. Birlokrefoini-javaslatok.  4. 
Cselédkérdés. 5. Kivándorlás. 6. Turistaság, 
idegen forgalom.  7. A székelykérdés lokális 
tfiegoldásának  módjai. 

II.  Közművelődési  szakosztály.  1. El-
hanyagolt iskolák Ogye. 2. A teknikai nevelés 
általánosítása. 3. Ipariskolák. 4. Felnőttek ok-
tatása. 5. Gazdakörük szervezése, fi.  Népkönyv-
tárak állítása és kezelése. 

III.  Az őstermelő  foglalkozások  szak-
osztálya.  1. Beltelkesebb gazdasági rendszerek. 
2. Ujabb mezőgazdasági ágak. 3. Gyümölcs- és 
zftldségt'ti  melés. 4. Az állal tenyésztés javítása. 
5. A tejga/.daság k elterjesztése fi.  A lótenyész-
tés iejleszlése. 7. Mintagazdaságok Bzervezése. 
8. A bányászat fejlesztése. 

IV.  Ipari  szakosztály.  1. A székely házi 
iparok ismertetése. 2. A házi iparágak fejlesz-
tésének módjai. 3. A lafogyas/tó  iparágak fej-
lesztése. 4. Az agyagipar föllenditése.  6. A 
textil iparágak támogatása. 6. Szalma-, sás- és 
vesszöfonás  támogatása és terjesztése. 7. A 
gyógyító liirdök felkarolása. 

V.  Áruforgalmi  szakosztály.  1. A szé-
kely körvasút. 2. Erdei és viczinális utak, utadi. 
3. Az áru-értékesítés szervezése. 4. Mezőgaz-
dasági közraktárak. 6. Baromfi-értékesítés.  6. 
Mintagyűitemények terjesztése, utazóraktárak, 
kiállítások. 7. Ásványvizek értékesítése. 8. A 
házaló kereskedés szabályozása. 

VI.  Hitelagyi  szakosztály.  1. Hitel-
rendezés. 2. Székely ffthlhitelinlézet  állítása. 
3. A székely jelz. kölcsönök konverziója. 4. A 
hitelszövetkezetek szaporítása, 5. A regále meg-
váltás ügye. 

Sósfürdő  Székely-Udvarhelyen. 
Kitűnő összetételű és kiváló gyógyhatású 

vize van Székely-Udvarhelyen a Gergely Ta-
más-féle  sósfürdőnek,  igen sok ember köszön-
heti visszanyert egészségét ezen fürdőnek,  mely-
nek tulajdonosa, most mindent elkövet arra néz-
ve, hogy csinosság, kenyelmes berendezés tekin-
tetében a fürdő  a legkényesebb igényeknek és 
kívánalmaknak megfeleljen.  Sem költséget, sem 
pedig fáradságot  nem kitnél, hogy a fürdő  lá-
togatói miiuljnt megtaláljanak, a mivel egy 
modern fürdő  a közönség rendelkezésére áll. 

A székely-udvarhelyi Gergely Ferencz féle 
sósfiirdó  vizét közelebbről elemezte dr. Hankó 
Vilmos budapesti tanár és kiváló hirü vegyész. 
A megejtett elemzés szerint a fürdővizének 
kémiai öszzetétele a következő : 

1000 sulyrész vizben 
Natriutn-chloríd, konyhasó 18'1288 s. r. 
Calciutn-chlorid . l'1138s. r. 
Magnesiuin-clorid . . 0 5521 s. r. 
Vasbicarbunat 01901 s. r. 
Calciuin-sulfat  0 0901 s. r. 
Kalium-chlorid O'OI55 s. r. 
Maugan-hicarbonat 0 0038 s. r. 
Litliium-chlorid 0'003(>s. r. 
Kovasav O OOUIi s. r. 
Jod nyomokban 
A szilárd részek összege 20'l(i44s. r. 

szabad széndioxid G25 köbcent 
A szély-udvarhelyi Gergely Ferencz-féle 

sósfürdó  vize egyike a legkiválóbb sósvizek-
nek ; a vizben a konyhasón kivül fontos  alkotó 
részek, a sósvizekben szokatlanul sok szabad 
széndioxid és az ugyancsak rendkívül sok vas-
bicarbouat. A víz Európa vasban leggazdagabb 
vizei közé tartozik. A fürdő,  a melynek hasz-
nálata után a tapasztalat szerint a csúzos és 
köszvényes betegségek, aranyeres bántalmak, 
női bajok, izzadmányok, a górvélykor és bór-
biintalmak gyógyultak — a legnagyobb mér-
tékben méltó az orvosok figyelmére. 

Az elemzésre való vizet, a melyeket bi-
zonyítvány tauusága Bzerint a városi hatáság 
néhány tagjának jelenlétében merítették, pe-
csételték be s csomagolták. 

A felsorolt  betegségekben szenvedőknek 
a kitűnően berendezett gyógyfürdőt  a legme-
legebben ajánljuk, annyival is inkább, mivel a 
tulajdonos mindent elkövet arra nézve, hogy a 
fürdőt  használó közönség kívánalmai teljes mér-
tékben kielégíttessenek. 

Felhívás a nagy-szebeni Teréz-
árvaház egykori növendékeihez. 

A gyermekkor bánatát elfeledjük,  a gyer-
mekkor öröme, mint édes-szép emlékezet el-
kísér minket a sírig. Minél többször idézzük 
fel  emlékezetünkben, annál közvetlenebb hatás-
sal van reánk. 

Ugy érezzllk, mintha csak tegnap lett 
volna, mikor feltettük  a kék sapkát a fejünkre, 
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begomboltuk a rézgombos ujjacskát, felhuztuk 
uz alul fekete-zsírral  bekent kurta szárú cBizmát. 

Â játszótér hányszor öltött azóta friss 
pázsit-ruhát s az ódon falakra  hányszor került 
friss  mész réteg!.... A mi kék sapkáink hány-
szor cseréltek uj gazdát s a kis vöröstetejű 
toronyban hányszor csendült meg a templomba 
hivó harang... 

O jerünk még egyszer vissza az öreg 
intézetbe, mely esötól megóvott, hidegtói meg-
védett. mely adott kenyeret a kezünkbe s adott 
fegyvert,  a melylyel az élet-harczát meg akar-
tuk és megtudtuk vivni: jerünk vissza szárnyra 
kelt árvák s adózzunk hálával az Kdes Anyának. 

Mária Terézia dicső emlékét megörökí-
tette a történelem, mi Mária Teréziában az 
árvák édes anyját akarnók megörökíteni. Álljon 
egy költói lélek sugallta szobormű az árvain-
tézet előtt, melyet mi állíttatunk oda a mi 
filléreinkből. 

Jertek és segítsetek nekünk egykori árva-
testvéreink! Eljöttök mind mind, valami 
azt súgja nekünk, hogy nem fog  hiányzani egy 
sem. Megmozdultunk, hogy hivó szavunkat 
eljuttassuk mindenkihez, a kit az áldott emlékű 
intézethez gyermek-emlékek fíiznek,  hogy támo-
gatását kérjük minden ember-barátnak, kinek 

.a szive nem zárkózik el ettől az eszmétől. 
Becses nekünk minden tillér, melyet lel-

kesedéssel és tiszta nemes szándékkal juttat 
hozzánk az adakozó. 

Meg fogjuk  valósítani szándékunkat, me-
lyet a köteles hála és kegyelet szült s mely 
a jövő nemzedéket arra fogja  inteni, hogy a 
jótétemény kölcsön s ezt a kölcsönt vissza kell 
fizetni  a sziv érzelmével, a jótettnek tovább 
plántálásával. Es a ki minket a mi árvasá-
gunkban megsegített, Isten nevében kezdjük 
el a munkát. 

Nagy-Szeben, 1901. október hó 2-án. 
Prokupek  Sámuel,  Teréz-árvaházi igazgató, 
t. pápai kamarás, a szoborbizottság elnöke. 
Thomandl  József,  Teréz-árvaházi számvevő, 
a bizottság pénztárosa. Kovács  Károly  Teréz-

árvaházi plébános, a bizottság jegyzője. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Főispáni kinevezés. Lapunk egyik 

közelebbi azámaban említést tettünk Mikó Árpád 
marostorda inegyei főispánnak,  vármegyénk szü 
lőttjének állásáróli lemondásáról s annak elfoga-
dásáról. A lemondás és annak elfogadása  csaku-
gyan ténynyé váll, a mennyiben a megürült állásra 
az utóbbi napokban Sándor János kiakiikülló 
megyei fóispán  ki is neveztetett, mely alkalomból 
Ő felsége  Mikó Árpád volt főispánnak  ily miuő-
aégbeni sikeres működéséért legfelsőbb  elismeré-
sét nyilvánította. 

— Törvényhatósági bizottsági tagok 
választása. A törvényhatóság mult havi köz-
gyűlésében kisorolt törvényhatósági bizottsági 
tagok helyében, n mint elrendelve volt, nz uj 
választások vármegye szerte mindenhol hétfőn 
tartottak meg s többnyire oly nagyfokú  érdek-
lődés mellett, hogy egy-egy országos képviselő 
választásnak is beillettek volna. Az eddig be-
érkezett tudósítások szerint a Csíkszereda városi 
választó kerületben legtöbb szavazattal meg-
választattak: Dávid Lajos és Hajnód Ignácé, 
pénztári könyvelő. Csik-Várdotl'alván, a hová 
Csicsó, Pálfalva,  Csomortán és Csobotl'alva 
községek is tartoznak: Csiszér Imre inegyei 
aljegyző és Ambrus Dénes vármegyei pénztári 
könyvelő. Csik-Mindszenten Kovács Béla kör-
jegyző. Csik-Szentimrén Szántó József  megyei 
I. aljegyző és Albert Béniám körjegyző. Csik-
Szentiniklóson László Péter tanító és Kovács 
Simon községi biró. 

— H í m e n . Morvái Vilmos a helyben 
állomásozó 24. honvéd gyalogezred főhadnagya 
1!H)1. október hó 29-én esküdött örök hűséget 
Fleissig Cornelia kisasszonynak Fogarason. 

— Katonai kinevezések. Ó császári 
és apostoli királyi felsége  részéről folyó  no-
vember hó l-ével ugy a közöshadsereg, mint 
a kir. honvédség valamint a csendőrségnél 
tömeges kinevezések és előléptetések történtek. 
Ezek között helyiérdekkel inkább a24-ik honvéd 
gyalogezrednél történt kinevezések bírnak, mely-
hez a közöttünk élő honvéd zászlóalj is tartozik. 
Kineveztettek pedig ezen honvéd-ezred kereté-
ben alezredessé: a szeredai honvéd zászlóalj 
érdemes parancsnoka Kornhaber Adolf  őrnagy; 
Őruagygyá: Lázár Miklós százados, I. osztályú 
századossá Cech Vilmos; II. osztályú századossá 
a vezékarhoz beosztott menasági Adorján Ágos-
ton beosztva a budapesti I. számu honvéd gya-
logezredhez; főhadnagyokká:  Imreh László, 
Barabás Károly, Crenián Aurél, Haslinger Mik-
lós és szépvizi Töke György; hadnagyokká: 
Nagy Béla és báró Kemény Pál hadapród tiszt-
helyettesek. Ugyan ezen ezrednél a tartalékból 
a tényleges állományba Ó felsége  áthelyezte 
Beleznay Mátyás hadnagyot, hadnagygyá, Hin-
leder Jenő volt egyéves önkéntest tiszthelyessé. 

— A t anu lók segélypénze . A törvény-
hatósági bizottság állal az augusztusi közgyűlés-
ben jelen tanévre megszavazott ösztöndíjak és 
segélypénzek feletti  határozat a vallás és közok-
tatási miniszter jóváhagyásával értesülésünk sze-
rint már leérkeiett a törvényhatósághoz a az ösz-
töndíjak és segélyek egyfelől  a kérvényezik más-
felől  a somlyói gimnázium tanulói részére a tan-
díj erejéig megszavazott összegek a főgimnáziumi 
igazgató kezére a nevelési pénztárnál folyósiltat-
tak a lannlmányaik folytatásának  igazolása mel-
lett fel  ia vehetők. 

— Halálozás. Csik-Szépvizen folyó  hó 
l-én halálozott el hosszas betegség után 38 éves 
korában Zakariás József,  kit szülői id. Zakariás 
Lukács és neje Fotoczki Mari. valamint testvérei 
Antal, Jakab, Lukács és Izsák gyászolnak s kit 
vasárnap helyeztek nagy réBzvét mellett az ör-
mény katolikus temetőbe örök nyugalomra. 

— Az O. M. O. E. a kivándorlás 
Ügyében széleskörű mozgalmat indított meg. 
melynek utolsó fázisai  az ország minden részébe 
több ezer példányban szétküldött kérdőívek vol 
tak. E kérdő ivek alapján rundkiviil gazdag anyag 
áll az Országos Magyar Gazdasági Kgyesület ki-
váudorlási bizottságának rendelkezésére, a melyek 
megvilágítják a kivándorlás gazdasági és szoczi-
ális részét s a most megnyíló Aszi ülésszaka az 
O. M. G. K. uek lesz hivatva a gazdag anyagól 
feldolgozni  s a kivándorlás okán mutatkozó gaz-
dasági bajok elhárítására vonatkozó javaslatokat 
megteuni. A jövő év tavBBzán a kivándorlással 
legiukább Bujtott vidékeken kongresszusokat tar-
tanak, melyek az illető vidék érdekeltjeinek be-
vonásával szintén a kivándorlás kérdésével fog-
lalkoznak. Ily kongresszusokat tartanak elsó sor 
ban a Székelyföldön,  a Dunántnl és a Délvidéken 
A kivándorlás kérdésében indított mo>galombun 
a végsó határozat hozatal nz l'.tO'J. év őszén a 
pozsonyi orazágos mezőgazdasági kiállítással kap 
csolatosan megtartandó országos gazda kongresz 
szus feladata  lesz. 

— Halottak napja. A hallottak emléke 
iránti kegyeletnek inécso gyúlt ki szombaton este 
temetőinkben is. Miként a természet rendjében 
ilyenkor beállani szokott bervadás évszakának n 
fák  lombjni hullása az igazi jelzője, ugy az em-
beriség körében is mindig tért nyit magának a 
megsemmisülés tudata, s a halottak tisztelete min 
deli évfordulón  háttérbo szokta szorítani nz egyéb 
gondot és bánatot. Az időjárás csaknem minden 
évben halottak napján mint egy stilszcrüleg esi 
nálja meg a külsőséget ama belső hangulathoz, 
mely a kegyeletes ünnepet az emberek lelkéből 
fakasztja.  Kz idén is bár tiszta volt az ég, de csipóB 
északi szél süvöltött végig a temető lombtalan fái 
és a sírkeresztek között, ki-ki oltván mécsek vi-
lágát és megdideregletvén azok testét, kiket az 
elvesztettjeik feletti  fájó  emlékezet beii6ölcg is 
megrázott. 

— Csödnyitás Ugrón Oábor ellen. 
Megbízható forrásból  nyert értesülésünk alapján 
írjuk, hogy Dr. Bariba Ferencz országos kép-
viselő, nagyszalontai ügyvéd l'gron (iábor or-
szágos képviselő ellen, a székely-udvarhelyi 
kir. törvényszékhez, csődmegnyitás iránt kérést 
adott be. 

— Uj tanfolyam. Kritsa Izidor csíksze-
redai kir. törvényszéki telekkönyvvezető Hányad-
aránybau czimü Úttörő munkájának Bzőbcli ismer-
tetése végett, törvényszéki elnökének engedélyé-
vel hat hétre terjedő díjmentes tanfolyamot  nyi-
tott, melyen a birtok szabályozási munkáluiokkal 
foglalkozó  mérnököknél, vulamint a telekkönyvi 
bírák éB tisztviselőknél rendkívül fontos  szerepel 
játszó telekkönyvi báuyadállapot rendszeres egy 
forma,  egyöntetű és gyors kiszámítására nézve 
az általa feltalált  uj rendszert mutatja be. A hazai 
sajtó s nevezetesen a BudapeBti Hírlap ltí'Jli. évi 
125. száma igen elismerőleg nyilatkozott erről az 
uj rendszerről. A Budapesti Hit lup HU. szamá-
ban ismételten foglalkozik  vele s azt irja Iroda-
lom és művészet czimii rovatában, hogy Kritsa 
ezi ti nemcsak linzánban, de az egész kontinensen 
ismeretlen rendszere ugy a közép-, valamint a 
felső  iskolákban szükséget pótolni van bivatvu 
Az 1UOI. évi október hó 111 áii megnyílt díjmen-
tes tanfolyamon,  melyen az előadások az esti 
órákban '/«6 órától '/,7 óráig tartanak, csak ama 
kebelbeli tisztviselők vehetnek részt, miut hall-
gatók, kik a szerzőnek IHOOban, Krdély Sándor 
akkori igazságügyi miniszternek ajánlva megjeleni 
„Telekkönyvi számtan" cziinü könyvet megszerez-
tek. Otatuláluuk az uj tanfolyam  megnyitásához 
éa kívánjuk hozzá a szerző által tisztnszivből 
elérni ohajtott sikert! 

— Rehabilitált börtönfelügyelő. Csak-
nem egy éve mu!t, liogy a csíkszeredai kir, tör-
vényszéki börtönfelügyelő  Balázs Istvánt az akkori 
ügyészség holmi hivatali visszaélésekért állásáunk 
elvesztésére ítélte volt. A marasztaló ítéletet azu-
tán a felügyelő  a megyei közigazgatási bizottság 
fegyelmi  választmányához fellebbezte  meg. mely 
utóbbi foruin  azt meg és oda változtatta, hogy a 
marasztalt fél  saját kötségén hason minőségbeli 
más fogházhoz  helyeztessék át. Ezt az itóletet is 
Balázs megfolyamodta  s ügyében az igazságügy 
miniszter minekét elsőfokú  határozattal szemben 
akként ítélt, hogy börtönfelügyelói  állósát elve-
Bziti ugyan, de valamelyik járásbírósághoz Írnok-
ká ki fog  neveztetni. 

— A csíkszeredai iparos ifjúsági 
önképzőkör szokásos Katalin bálját az idén 
is megtartja még pedig folyó  hó 23-án. A jó 
hírű mulatságra előre is felhívjuk  az érdeklődő 
közönség figyelmét. 

— TánoZViZSgák. Simkovils József  táncz-
mester, ki hat hét óta városunkban tartózkodik, 
folyó  hó 3áu és 4-én tartotta meg a keze alatt ta-
nult növendékekkel az úgynevezett próba-bált. 
Folyó hó 8-án a Romfeld  féle  nagyteremben a 
csíkszeredai felnótt  ifjúság  tartotta meg próba 
bálját, mely egészen tánczmulataág számba mout, 
a kevés de lelkes közönség igen jól mulatott s 
az ifjabb  növendék ugyancsak igyekezett kitün-
tetni, hogy a gondos tánezmester figyelmezteté-
seit éa utasításait tekintetbe vette és a táncz 
művészetét elsajátította. A most emiitett mulat-

ság sikeréből nem vonunk le semmit, ha azt ál-
lítjuk, hogy a november hó 4-én a Csillag nagy 
termében tartott tánezvizsga jóval nagyobb élve-
zetet nyújtott különösen a szülőknek és a most 
alig Berdülni kezdő ifjúságnak,  legkivált a nő-
nemhez tartozó résznek. A növendék ifjak  lelke-
sültek Tberpsichore művészetéért, a szülők pedig 
gyönyörködtek gyermekeiknek szabályos táuczá-
ban. Igazán szépen, ügyesen lejtették Balázs Kor 
nélia, Deák Kőza, Pap Margit, Szebeni Gliz, Bors 
Ilona, I/iiczina Olga. Szokolni Margit és Szatlunári 
Erzsi a Magyar szólót. Aronzobn Mella. Bogády 
Ilona, .luknb Regina. Orbán Auna, Bángi Mariska. 
Dresznándt Irénke, Nagy Ktclka és PuskáB Klára 
a .l.egyezó tánezot". A szép mulatság egyaránt 
dicséri a túnczinnitó ügyeségét és buzgalmát, 
valami üt a növendékek igyekezetét is. Az ifjabb 
uemzedék már az éjféli  órákban haza tért, a fel 
nőttek pedig folyton  fokozódó  jó kedvvel majd 
nem hajnalig mulatlak. 

— Színház. Szabadhegyi Aladár színtár-
sulata folyó  hó 3-ati azaz vasárnap végezte be 
itteni működését, az előadások általában jók voltak 
és megTeleltck a közönség kívánalmainak, de ugy 
hallottuk, hogy a bérlőkkel szentben num a leg 
flgyelnusebb  eljárást tauuBitották, a mennyiben 
olyan időben adtak ki jegyeket és olyan szántban, 
hogy az illetők minden jegyüket uem tudták ér-
vényesíteni. Az iguzgatőnuk ezen tap ntntlau el 
járása sokat lerontott azon jó véleményből, mely-
lyel az igazgató iránt közönségünk viseltetett. 

— Ürességben lévő kántortanitöi 
állomás. Csik-Zsügödbcn a kántortanitöi állás 
más Itelyro \aló kinevezés folytán  megüresedett. 
A kántortanító jövedelme mindent összevéve kö-
rülbelül H10 korona, ezenkívül tisztességes lakás, 
gazdasági épületek, udvar és kert. Pályázati ha-
táridő november bó 10. 

— Állategészségügyi kimutatás. A 
ragadós állati betegségek állásáról folyó  évi okt. 
bó 3(1 ról a következő kimututást közöljük : Ui-
valyvész a felcsiki  járásban. Csik-Zsögödön 1 
legelő. Sertésorbáncz : ti felcsiki  járásban, Pálfal 
váll Ili udvur. A gyergyó szenlmiklósi járásban. 
Alfalubnu  U udvur. A kászonalcsiki járásbau Szciit 
simonon 27 udvnr. 

— Műkedvelő kiállítás. A kolozsvári 
Egyetemi kör l'JOl. évi deczember hó 15-étól 
20-ikáig terjedő időben a kor Kossuth Lajos-u. 
10. sz. elsó emeletén levő helyiségben Báró 
Bánffy  Zoltánné és Szvacsina Gézáné uniók, 
(iróf  liéldy Ákos főispán,  Dr. Lóte József  tud. 
egyetemi rektor, és l'alkovies József  altábor-
nagy urak védnöksége alatt Műkedvelő kiállítást 
rendez, melyről az alábbi tájékoztató szolgál 
felvilágosításul:  1. A kiállításban részt vehet 
minden műkedvelő az alább részletezett módo-
zatok és feltételek  mellett. 2. A kiállítás három 
fő  csoportra oszlik u. m. 1) fényképészeti,  2) 
festészeti  (olaj és aquarell) es 3) iparművészeti 
osztályra (u. in. selyem-, porczellán-festés,  fa-
faragás,  bőr-munka, női kézimunka stb.) 3. A 
versenyben kizarólag csak műkedvelők vehet-
nek reszt, jogában all azonban bárkinek .ver-
senyen kívül" jelzéssel kiállítani. 4. A kiállított 
tárgyak díjazása felett  a rendező bizottság által 
felkérendő  s műkedvelőkből alló bíráló bizottság 
fog  a kiállítás tartama alatt határozni, 5. Á 
kiállítás mindhárom csoportjában u. m. fény-
képészeti, festészeti  és iparművészeti csoport-
ban külön — kiilön egy elsó, két második, há-
rom harmadik díj, "> díszoklevél és számos elis-
merő oklevél összesen .'1 elsó, fi  második. 11 
harmadik díj, !•"> díszoklevél van kitűzve a 
versenyben résztvevő tárgyak díjazására. A 
dijak művészi becsű értékes arany és ezüst, 
vagy másnemű iparművészeti emléktárgyak a 
kiállításnak s a dij fokozatának  megjelölésével. 
11. A kiállításra szánt tárgyak 11)01. deczem-
ber 10-ikéig a kiállítási bizottság czimére (Egye-
temi kör, Kossuth Lajos-u. 10. sz.) beküldendők. 
7. A kiállítók kötelesek a tárgyak beküldésére 
kitűzött időpontig (deczember 10-ikéig) helydíj 
fejében  az elsó négyszüginéter árában 2 kor. 
minden további négyszügméter árában 1 koronát 
a kiállítási bizottságnak befizetni.  Ennek fejében 
a kiállítók egy belepő jegyet is kaphatnak. 8. A 
kiállított tárgyak elárusíthatok. Az eladást a 
kiállítási iroda közvetíti, a vételár 10°/'0-a a 
kiállítás pénztárát illeti. A kiállításra vonatkozó 
írásbeli vagy szóbeli felvilágosítással  készsége-
sen szolgál a kiállítás rendező bizottsága (Egye-
temi kör, Kossuth Lajos-u. 10. sz. elnöki iroda.) 
Kolozsvárt 1001. október 15-én. A műkedvelők 
kiállításának rendező bizottsága. 

— A kilenozedik osztálysorsjáték. 
Sohase volt szerencsére olyan nagyon szüksé-
günk mint most. Nagyon időszerű tehát a in. 
kir. osztálysorsjáték kilcnczedik sorsjátékának 
beköszönte. Már nem új intézmény hazánkban 
az osztálysorsjáték, hiszen nyolez sorsjátéka 
megkedveltette közönségünkkel, és meggyöke-
reztette a beléje vetett bizalmat. Kifogástalan 
működése, kezelésének abszolút korrektsége, 
szerencse esélyeinek rendkívül kedvező volta, 
nyereményeinek sokasága és nagysága, a sorje-
gyek vásárlását mindenki számára könnyítő 
osztályrendszer a magy. kir. osztálysorsjátékot 
népszerűvé, sót egyenesen közszükséggé tették. 
A most kezdődő IX. osztálysorsjáték első osz-
tályára szóló sorsjegyek már kaphatók. Ennek 
az osztálynak húzását az idéu november 21 és 
22-én tartják meg. 

— A Remington-féle  írógéphez szük-
séges papír, másoló papír, festék  és egyéb szerel-
vények tius választékban kaphatók Györgyjakab 
Márton utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-

kedésében. Erről a lapunk mai számában meg-
jelent hirdetés bővebben tájékoztat. 

— K é t könnyű, teljesen tţj állapotban 
lévő félfedelű  kocsi jutányos áron eladó. Hol? 
megmondja e lap kiadóhivatala. 

K Ö Z G A Z D A S Á G «m I P A R . 
A magyar erdélyi szarvasmarha javítása. 

Köztudoinásu dolog, hogy a magyar er-
délyi, Magyarország ezen óseredeti fehérszőrű, 
vagy darvasszinü szarvasmarha fajtájának  te-
nyésztésével a magyar gazda közönség mind-
inkább felhagy  s azon külföldi  piros-tarka szar-
vasmarhák tenyésztéséhez nyul, a melyek mint 
gyorsabban fejlődők,  jobb tejelók ismeretesek. 
S ezen részben nem is lehet csodálkozni, mert 
azon tartasi és ápolási mód mellett, melyben 
ezen fehérszőrű  szarvasmarhánkat részesíteni 
szoktuk, az nagyon lassan fejlődik  s igen rosz-
szul tejel, a minek azonban kizárólagos oka a 
mostoha ápolás és mostoha tartásmód s hogy 
ezen szarvasmarha fejlődése  mily előnyösen 
változik meg megfelelő  tartás és ápolás mel-
lett, azt elég világosan bizonyítják azon ered-
mények,melyek vele Erdélyben, nevezetesen a 
Székelyföldön  elérettek, a hol a két éves bi-
kák általában is megnyomják ma már a 480 — 
500 klgrmot, sót gróf  Teleki Arvédnak egy 
másfél  éves bikája 515 kgrmot uyom és telje-
sen ki vau fejlődve,  s megfelelő  kezelés mellett 
telelő képessége is javulóban van. 

Kár tehát ennek a szarvasmarhának te-
nyésztésével országszerte felhagyni,  annyival 
is inkább, mert ezer éven keresztül Bzokott 
hozzá a mi szélsőséges égalji és talaji viszo-
nyainkhoz, ezt jól birja, s megfelelő  tartás és 
ápolás mellett itt jól díszlik. Ellenben a nyu-
gati fajták,  különösen az Alföld  szélsőséges 
klímáját, a hol az éjjeli és nappali hőmérsék-
let között nyáron át 30° C hőmérsékleti diffe-
renezia is van, nem tudják megszokni, a minek 
azután az a kellemetlen következménye van, 
hogy elveszítik azon jó tulajdonságaikat, a 
melyek miatt éppen behozattak. Kiveszítik gyors 
fejlődési  képességüket, rosz tejelőkké lesznek, 
lesoványodnak, lerotnlauak, s végtére is gümó-
korban elpusztuluak. 

Sokkal helyesebben cselekednék az az 
alföldi  gazda, ha az itteni viszonyokhoz már 
megszokott magyar szarvas marhát jobb ápo-
lás, helyesebb takarmányozás által javítaná, 
inert ilyetén módon bizonyára állandóbb és 
nagyobb hasznot érne el, mint azon külföldi 
szarvasmarhák tenyésztésével, a melyek az itt 
levő viszonyokkal megbarátkozni semmikép sem 
tudnak. 

Hogy pedig a magyar marhát megjavít-
hassuk takarmányra és ismét csak takarmányra 
van szükségünk, hogy borjú korától kezdve 
mindvégig takarmányozhassuk a i állatot, mert 
csak igy érheti el 1 és fél,  2 éves korára tel-
jes kítejiodését. A fejlődő  borjúval zabot- kor-
pát kell etetni, mintegy két kilogramot fejen-
ként és átlagosan, nyáron jó legelót járatni 
vele, télen pedig szénát s répát is adni neki. 
Ilyen tartás mellett lesz az eredmény igazán 
hasznos, mert igy két évi tartás mellett is jó 
árért, amúgy pedig négy évi tartás mellett is 
csak rosz árért értékesíthetjük az állatot. 

Hogy pedig ilyen tartásban részesíthessük 
az állatokat, gondoskodnunk kell először is 
nagy obb szénatermő területről, vagy a meny-
nyiben ez nem volna lehetséges, az eddigi te-
rület intenzivebb munkálásáról, trágyázásáról, a 
mit ma annyival könynyebhen megtehetünk a 
menynyiben ha elegendő istálló trágya nem áll 
rendelkezésünkre, beszerezhetünk elég jutá-
nyos árakon hatásos, termésfokozó  műtrágyá-
kat is. Hasonlóan fokozhatjuk  répaföldeink  ter-
més átlagát, a melyeknél a szuperfoszfát  és 
chilisalétrom tudvalevően óriásilag fokozza  a 
termést. Legfontosabb  feladat  volna azonban a 
legelőket megjavítani, a melyeknek termése 
nemhogy fokozódnék,  hanem csökken évről-
évre, mert kevés gazda van, ki legelőjét javí-
tani igyekeznék. 

Ezeknek a dolgoknak szemelőtt tartásával 
lehetne megjavítani a magyar szarvasmarhát, 
a melynek megjavításával nem áldozatokat hoz 
a gazda, hanem hasznos befektetést  eszközöl, 
a mely bizonyosan és igen bőven fogja  meghozni 
a maga kamatait. 

LaptulajdoDos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Több évre haszonbérbe adatik 
Csik-Szentdomokoson, a Karácson 
János utódai tulajdonát képező, és az 
országút mentén fekvő  egy üzlet helyi-
ség, pincze, raktár és meBzárszek 
helyiség, valamint a mellette levő 
lakóház a hozzátartozó gazdasági 
épületekkel együtt. 

Értekezhetni a tulajdonosnál Csik-
Szentdomokoson. 1233] l - l 

ZABOT 
előnyös árban, nagyobb és kisebb 
mennyiségben is veszek. [230] s-& 

Adler József,  Csíkszereda. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhírré leszi, hogy Jakab J 
csíkszeredai kereskedő czég végrehajtónak Szász 
András és neje Pál Katalin csíkszeredai lakó 
végrehajtást szenvedő elleni 192 korona tőke-
követeles és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő Csik-
Zsögöd község határán fekvű  a csik-zsogödi 
49. számú tjkvben A. -j- 1. rendszám 81 hrsz. 
faházas  belsőségre melynek udvara kö/.iis a 
48. sz. tjkben foglalt  belsőség udvarral 32U ko 
rona, 3. rendsz. 765/3. hrsz. szántóra & koroua 
6. rendszám 1108. brszáin szántóra 4 korona, 
9. rendsz. 1586/,. hrsz. szántéra 2 korona, 10. 
rendsz. 1693/,. hrsz. szántóra 2 kor., 12. rendsz. 
3461/,. hrsz. kaszálóra 10 korona, 13. rendsz. 
392t>/,. hrsz. kaszálóra 15 korona, 14. rendsz. 
4060/,. hrsz. kaszálóra 14 korona, ló. rendsz. 
4297/,. 4298/j. hrsz. kaszálóra 20 korona, 10. 
rendsz. 4315',. brsz. kaszálóra 18 korona, 17 
rendsz. 5893., 5896. hrsz. szántóra 12 korona, 
18. rendsz. 5932': hrsz. szántóra 5 korona, 
19. rendsz. 7153. hrsz. szántóra 9 korona, L'O 
rendsz. 7324 ,. hrsz. kaszálóra 1 korona, 21. 
rendsz. 7361. brsz. szántóra 5 korona, 22. rendsz. 
7610/,. hrsz. 9zántóra 3 korona, 23. rendszám 
7823. hrsz. szántóra 3 korona, 25. retids/áin 
7948. hrsz. szántóra 5 korona, 2H. rendsz. 8633/,. 
hrsz. szánlóra 29 koroua, a csik-zsögödi 47. s/. 
tjkvben A -J" 1. rendsz. 79. hrsz. udvarra ICO ko-
rona, 2. rendsz. 322. brsz. kertre 3 korona, 
kikiáltási árban és pedig az 1881. évi XL. t.-cz. 
156. §-sa értelmében nemcsak végrehajtást szen-
vedő, hanetn a 49. sz. tjkvben foglalt  ingatla-
nokból a Pál Juliánná, Pál András, Pál Antal 
és Pál István is a 47. sz. tjkvben foglalt  ingat-
lanból, a Pál Lajos (kinek neje Kuna Kizsebel) 
Pál Jnliána, Pál András, Pál Antal és Pál István 
nevén álló jutalékokra is, s igy az ingatlanok 
egy részére oly feltétellel,  hogy ezen árverés 
49. és a 47. szám tjkvekben foglalt  ingatlanok 
'/o-ad részére C/.-,. és 1. sorszám alatt Pál Ke-
renczné szül. Balló Éva javára bekebelezett élet 
fogytiglani  haszonélvezeti jógot nem érinti, t 
mennyiben a 49. sz. tjkvben IngUlt ingatlanok 
az életfogytiglani  haszonélvezeti jog fetitai  tásáva 
oly árban adatnának el, mely a C ,. alatt a 
csik-somlyói összesített árvái pénztár javára 
bekebelezve lévő 240 koronányi összeget meg 
nem üti az árverés hatálytalanná válik és az 
ingatlanok az életlogytiglani haszonélvezeti jog 
fentartása  nélkül a kitűzött határidőin n ujabban 
elárvereztetnek, és bogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1901. évi deczember hó 31-ik nap 
jának délelőtti 9 órakor Üsik-Zsögöd kézség 
házinál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lU°/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ábau jel/.elt árlolyam-
mal számított és az 1861. évi november hó 1-én 
3333.sz. a. kell m. kir. igazságügyministeri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1»8I. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csíkszeredán, 1901. október hó 16-án. 
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Geczö Béla, 
kir. tvszki biró. 

A PEMETE-CZUKORKANAK számos utánzata 
lévén e helyen legközelebb megjelöljük azon 
gyógyszertárakat, hol az eredeti RÉTHY-féle 

készítmény kapható. 
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F. S. WEBSTER COMPANY BOSTON 
vilű^hirü 

KEMINGTON 
irógépkellékeinek, u. m.: festék-
szalag, festékpárna,  szénpapir(car-
bonpapir) továbbá bélyegző festék-
párna gyártmányaigak kizárólagos 

elárusítói. 
A S/AIÍAl)ALM. JTATOSKÖ 

szahaduloiutulajdnnosai 
A WASHINGTON M I'LTVC'OPIST 

mnerikiii sokszorositókés/.iilék c^ved-
árusitói. 

Az _At'TOMAT1K-('Y('I.OSTYLKJ® 
üiiniilküdn sokszoritókésziilék lerakatu 

A .MIMKDHItAl'H-" 
Edison rendszerit sokszorositókészniék 

h-rakata. 
Az nmerikiii -STA11" iratka]H-soló 

lerakatu. 
A szabadalmazott 

,. t* Ni VKKSA LJ 

iiiáso lói ujtok ejryedúrnsilói. 
A szubadalmazott 

„ItECOIiD-
levélrcndezó- és lerakóina|>|iák egved-

árusilúi. 
* A szabadalmazott 

SZ ABÁLYDZ11A TI') TI X 'I' A T A11T l'l K 
lerakatu. 

Állandó napy raktár: 
C'YCLtiSTYLK és MIMKOOIÍAI'H 

((iist.lner-fék-  I.) 
vias/.papir (stencil) és íestckekból. 

lltÓtiKI'A.S'̂ TAI.OKlSÓI,. 
PYCLOSTYLI-: NYOMATÓ I'APIK-

HÓ L. 
-MÁSOLÓ (t-oj'i<-r) lilINVKKllöl,. 

HA.IJ.ITHATÓ ACZKI.YOXALZIIK. 
Iviilönlei;es irodai í'-ls/.crelés és 

ciikkekh.il, 
VILLANYLÁMPÁK 
Illőidig készletben. 

Mind e/.i-n czikkck raktáron tartom és 
nálam mindig kaphatók. 

Teljes tisztelettel 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 

pKESZNÁNDT yjKTOP. 
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•xxxxxxxxxxxxxxx> 
Ak i z / C b i r t o k á r a r e n d k i -

v ü l k e d v e z ő f e l t é t e l e k  m e l l e t t 

törlesztéses kölcsönt 
akar felvenni,  vagy konvertálni 
irjon körülményesen „Fővárosi 
Penzin té zet" jelige alatt a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához. •xxxxxxxxxxxxxxx* 

ZABOT 
n a g y b a n é s k i n e b b a i e n y i a é g b e i i 
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Propper Mózes 
liszt i s termény-üzlet, Csíkszereda. 
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Nagyérdemű közönség tudo-
mására kívánom hozni, hogy az 

1902-ik évre 
megérkeztek a legkedveltebb és legelterjedtebb 
naptárak, a melyek nemcsak kedvelt olvasmá-
nyokkal. hanem kitűnő adomákkal is megle-
hetősen elvannak látva, közölök a következők : 

Athenai-uni Naptára 2 kor. 

Képes Családi Naaptár 1 k. 20 till. 
Iíegelö Bácsi Naptar 80 Hll. 
István bácsi „ . (it) 
Protestáns l"j Képes Naptár 80 
Lidcrcz Naptar yt) 
Honvéd , 00 
.Magyar Xep Naptar (X) 
Kepes Kossuth tiO 
Magyar Kepes Nép Naptár (iO 
IVtoti Naptar . . (JO 
Magyar Kmber Naptára (KI 
Szent Család (iO 
Víg Czimljora , . (it) 
Székely Kgyleti Képes Naptár (it) 
Kis Képes Laptar 
Keresztény Kepes Naptár. 
Kis Képes Kossuth „ 
Budapest Kis Képes „ 
Magyar Mesemondó 
Kis Bold. Sz. Maria 
Magyar (ia/ila 
Tárcza 
Heti Klöjegyzési 
Faliabrosz nagy 

kicsi 
Továbbá ar országos 

1 k. 

40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
00 
(10 „ 

. 40 lill. 
vásárokat látogató 

kereskedő urak figyelmébe  a legmelegeb-
ben ajánlom a Stein János féle 

„Erdélyi Képes Naptár" 
darabját IX) fillérért,  a mely az országos vá-
sárok előjegyzésében pontosságra nézve eddig-
elé a legelső helyen áll. 

Magainat b. pártfogásueba  ajánlva marad-
tam kész tisztelettel 

Györgyjakab Márton utóda, 
D r e s z n á n d t V i k t o r 

O s l f c e z e r e d A T o a n . 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T 
VÁK-UTCZA 2(i4. HÁZSZÁM ALATT, AZ EV. KEF. TEMPLOM UDVARÁN. 

Vun szereucsém a városi és vidéki közönség figyelmét  fel-
hívni három év óta fennálló  s jól b e r e n d e z e t t 

Könyvkötészetemre, 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkálatokat a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyérdemű közöuség szives pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

[2H6| 2-ÍI Szemerjay Ferencz, 
könyvkötő. 

• X X X X X X X X X X X X X X X X I I X X X X X X X ) I O O O O O O C X X X « 

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénz-
ügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysors-
játék (IX. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, 
azok a föárusitóknak  árusítás végett kiadattak. 

Az 1. osztály húzása 1901. november hó 21. és 22-én tartatik 
meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és 
királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben 
(IV., lískü-tér, bejárat a Duna-utcza felöl).  — Sorsjegyek a Magy. Kir. 
Szah. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. 

Budapest, 1901. évi november hó 3-án. 
Hagy. Eir, Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága. 

[•>40|  l-l  LÓHI/tlI/.  lldXtljf. 

* S L - U L p t - V O g " e l 
férfl.sza,"bó-üzlete  Brassóban 

flók-űzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dtisan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékutani elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Ki.lvezö összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elérteni, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az ainugyis már olcsó árakat még 15—20" u-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 1 zakó-öltöny tinóm seviot szövetből . 

1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó-öltöny tinóm angol szövetből . . . 
1 zsaket társalgási öltöny tinóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny tinóm kamgarn szövetből 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék. tinóm angol szövetből 
1 finom  téli kabát . . 
] tinóm téli kabát angol szövetből . 
1 nadrág finom  szövetből 
1 nadrág linóin angol szövetből 

40—50 korona. 
48—(10 korona. 
5(1—US korona. 
ím—70 korona, 
liö—90 korona. 

M^ Jótál lás k i fogás ta lan 
Gyors kiszolgálás. 

.Kiváló tisztelettel 

70—90 korona. 
;!-")- ."IÓ korona. 
00—95 korona. 
12—18 korona. 
16—22 korona. 

kiv i te lér t . 
Versenynélküli árak. 

| sím | -J.S- :ts Hauptvogel Ferencz. 

ü E J E a T Z E K 
VALÓDI ERDÉLYI 1IEGYI JiOKOKIIÜL. 

I5en.cLelm.ÓELyelcet IsözTretit: 

Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
Ei- Arak 100 

folyam  Fehér borok literaiM 
hordókban. (•[•[ 

1899 Szászsebesi 18—20 
1897 Szászsebesi 2;t.— 
1890 Szászsebesi 2ö.— 
l:-i9f>  Szászseii-si 2">—2(i 
18'.l;i Szászsebesi 2" 
18!l;l Házi jegy . . 28.. 

Kégiehh évfolyamok  28 -;{." 
189.') Kiikiillo menti 30,— 
ÍS'.K) Csemege bor . 40,— 
IS!Hl Muskatály leglinomabb 4.V--
1889 Szászsebesi pecsenye bor 40,— 
1889 Kizling legfinomabb  45 — 
1889 Leányka . . 4 r^_ 
1892 Tramini leglinomabb . 45,— 
— Aszú finom  go 

189;) i Burgundi . 55 _ 
189;t| Rózsamali . 5s!— 

Vörös borok 
hordókban. 

Erdélyi vörös 35. 
Carbenet noir J5. 
Kácz ürmös . . . . 35. 

7 űeci- 3'5 deci 
I liter liter 

Ef-
folyam  Borok üvegekben 

árak üveggel. 
1890 Pecsenye bor 
1893 Rózsamáli 
1889 Leányka 
1889 Tramini 
;S9o Kizlingi . 
18911 Muskatálv legfinomabb 
18!>3 Burgundi' 

Budai sashegyi 
— j Carbeuet noir 

— i V ö r ö s b o r 
18891 Hácz iirinüs (Wermuth). 
— Aszú finom  . 

! 

Az árak  Szász-SebvHen  .7 havi 
l áltó mellett  éitemlők,  vaj/j/  készpénz 
fizetésénél  a számla keltétől  :tO nap 
alatt  a°/o  leszámítás  mellett. 

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




