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Az erdélyi ránk jöTendiQe. 
A székely kongresszus előkészítése alkal-

mából Beksics Gusztáv levelet intézett Bedő 
Alberthez, a székely kongresszus elnökéhez, 
melyben elmondja, hogy leküzdhetetlen okok 
folytán  személyesen nem jelenhetik meg a 
kongresszuson, de hogy a munkában mégis 
réBztvegyen, legalább előzetesen, a székely 
kérdésről egy hosszabb tanulmányt küldött be 
a rendező bizottság elnökségéhez. 

Ezt az igen érdekes tanulmányt, különö-
nöeen annak a bajok orvoslására vonatkozó 
részét, a következőkben ismertetjük. 

Beksics azt mondja, hogy két évtized előtt, 
mikor a román kérdésről irt, örömmel konsta-
tálta a magyarság nagy faji,  gazdasági és kul-
turális főlényét.  De ma már a relácziók a ro-
mánság javára kezdenek alakulni. A románság 
a Székelyföld  egy részében ÍB előnyomul. A 
román pénzintézetek s ezek között különösen 
az Albina Ügyesen vezeti a románság gazda-
sági s részben kulturai fejlődését. 

A magyareág még mindig fölényben  van, 
de a relácziónak bármely csekély megromlása 
is aggodalmat keltő, mert az vagy azt jelenti, 
bogy a magyarság gyöngUlt, vagy pedig azt, 
hogy a románság lett erÓ9ebb. Akár az első, 
akár pedig a második eset következzék be, 
az azt jelenti, hogy nemzeti politikánk zátonyra 
került, melyet onnan minden áron le kell sza-
badítani, mert csak igy jöhet létre Erdélyben 
a magyar állam és nemzet végleges kiala-
kulása. 

Beksics a bajok orvoslására a jó közigaz-
gatást nem tartja elegendőnek, mert csak gaz-
dasági eszközökkel lehet sikert elérni. Első-
sorban ipart követel Erdélynek, főleg  a Szé-
kelyföldnek,  mely iparra hivatott tér. Meg-
szüntetné a székely kivándorlást és a Székely-
föld  emelkednék városaival és egyéb kulturai 
pondjaival. A mai nagy bajait a tagosítás és az 
ezzel kapcsolatos legeltetés dolgában termé-
szetszerűen és a lehetőség határai közt orvo-
solni kell. 

A fejtegetés  egyik legérdekesebb része 
az, melyet számos munkámban kifejtettem, 
Erdélyben is és főleg  Erdélyben alkalmazni 
óhajtom. A magyar állami és társadalmi ha-
talmat csak akkép lehet visszaállítani és tovább 
fejleszteni,  ha a síkföldi  nagybirtok egyrésze 
helyet cserél a királyhágóntuli bérczvidék erdő-
gazdaságaival. Az oláhnak látnia kell a magyar 

társadalmi hatalmat s ebben tisztelnie kell a 
magyar államot 

Mondanom sem kell, hogy a birtokcserét 
csak ott kéli végrehajtani, a hol ez gazdasá-
gilag lehetséges s politikailag nem ártalmas. 
A magyar és névszerint a székely vidékek in-
káhb fölszabaditandók  a nagybirtok nyomása 
alól, Bemhogy uj nyomás alá kerüljenek. E te-
kintetben egyetértek Hegedűs Lóránt tisztelt 
barátommal. De a határszéli erdőket, a melyek 
a tagosítás következtében magánjelleget öltöt-
tek, feltétlenül  meg kell vásárolnia az állam-
nak. Vagy teljesen szilárd garancziák alatt 
biztos kézbe kell azokat juttatnia. Különben 
mind ez erdők oláh kézre kerülnek. Ks nincs 
kizárva a lehetőség, hogy az oláh állam kezére. 

Egyáltalán az erdők nagy szerepet fog-
nak játszani az erdélyi kérdés megoldásában. 
Ezért sürgetem a birtokcsere által a király-
hágóntuli erdők megszállását, vagyis a hitbi-
zományok egy részének Erdélybe való átköl-
tözését. Nagyon természetes, hogy az egész 
akcziót csak az állam vezetheti. Csak az állam 
dönthet a felett  is, mely erdők adhatók poli-
tikai szempontból nyugodtan hitbizományi ke-
zelésbe s melyek tartandók meg szorosan az 
állam kezében. Feilitzsch Arthur báró közt és 
köztem e tekintetben lényeges eltérés nincs. 
A fődolog  az, hogy az erdők megszerzése 
mielőbb megkezdődjék az állam és a magáno-
sok által egyaránt 

De nem kevésbbé sürgős feladat  a folyam-
völgyek magyar megszállása okszerű telepítés 
által. Közel egy évtized előtt A magyar faj 
elterjedése czimü munkámban részletesebben 
kimutattam az erdélyi folyamvölgyek  nagy gaz-
dasági és politikai jelentőségét. Utaltam rá, 
hogy a folyamvölgyekben  már is jelentékeny 
magyarság van s hogy erélyes telepítési akczió 
segítségével e folyamvölgyek  szinte teljesen ma 
gyár kézre juthatnak. Ez esetben Erdély négy 
jelentősebb folyamvidéke  hatalmas éket fog 
képezni az oláhság tömegeiben s nem engedi 
egyesülni a szászokat. És e folyamvölgyek  se-
gítségével faji  összeköttetésbe jut a székelység 
az erdélyi, sőt a magyarországi magyarsággal. 
A Királyhágón innét főleg  csak páruzellázni 
lehet és kell. A Királyhágón tul nem párczel-
lázni, hanem telepíteni. De a telepítés is csak 
a folyamvölgyekben  s a Mezőségen hajtható 
végre gazdaságilag czélszerüen s politikailag 
okosan. Visszahódító akcziónkkal mi nem tá-
madhatjuk meg egész Erdélyt, mint a németek 
egész Pózent. A mi eszközeink korlátoltak. De 

czéljainkra a birtokcsere és a folyamvöígyek 
megszállása elég. Kiég az ipari fejlődés  s a 
Kulturpontok elfoglalása  mellett. 

Az eszmét mindjárt kezdetben tetszés fo-
gadta. A folyamvölgyek  nemzeti megszállását 
mindenki szívesen üdvözölte. De gyakorlatilag 
az egész évtized alatt nem történt semmi. Ks 
a fóbaj  az, hogy részben az ellenkező történt 
meg. Azt a tanácsot, melyet adtam a folyam-
völgyek megszállását illetőleg, ugy látszik, a 
szászok és az oláhok fogadták  meg. 

Idézi Beksics Kóréh Endre adatait, melyek 
szerint a szászság éppen a folyamvölgyekben 
terjeszkedik s jelenleg a Nagy-Küküllő völgyé-
ben olyan tömött, zárt, erős vonalakat alkot, 
melyeket bajos lesz a magyarságnak áttörni. 
A ini e folyamvonalak  éa Szeben közé esik, 
az már meghódított terület s a szász előnyo-
mulás czélja a beszterczenaszódi szászokat a 
brassóiakkal és szebeniekkel a folytonos  északra 
való terjeszkedéssel összekapcsolni és ezzel 
izolálni, elvágni a székelységet az Krdély nyu-
gati részében lakó magyarságtól. 

Beksics azt hirdeti, hogy a tettek legvégső 
ideje elérkezett. Legújabban az erdélyi magyar 
földhitel  érdekében figyelemreméltó  dolgok tör-
téntek. A Jelzálog-Hitelbank és a Földhitelin-
tézet, valamint a Leszámitoló-Bank akcziója 
következtében. De mondja Beksics, nemcsak 
olcsó és bőséges hitel szükséges Erdélyben, 
hanem szükség van a telepítési akczió körébe 
eső vidékeken az eladásra kerülő földek  meg-
vásárlására. Vagy közvetlenül az államnak, 
vagy szoros felügyelete  alatt valamely banknak 
meg kell vásárolnia az exponált pontokon akár 
a magáneladásra akár az árverésre kerülő bir-
tokokat. Igy kell azután okszerűen és tervsze-
rűen telepíteni. A telepítést azonban csak az 
állatn végezheti éB sem bank, sem semmiféle 
más tényező. Csak a földek  összevásárlását 
közvetíthetné valamely nagyszabású pénzinté-
zet, melyet a törvényhozás bizonyos kiváló elő-
nyökben részesíthetne. Igy például pénztári 
fölöslegekből  nagymértékű kamatnélküli köl-
csönöket kaphatna. A román pénzintézeteket is 
az segítette lábra, hogy a hazafias  lelkesedés-
től áthatott bojárok tőkéjűket soká kamat nél-
kül hevertették a román bankokban. Mi a tár-
sadalomtól e téren aligha várhatunk valami 
komolyat. Nálunk, fájdalom,  szinte minden ak-
czió az állam vállaira nehezedik. 

Legújabban, fejezi  be tanulmányát Beksics, 
pénzügyi körökben fölvetettem  a föld  vásárló bank 
eszméjét. Szives fogadtatásra  talált az eszme. 

Fájdalom, mindig attól kell tartanom, hogy az 
eszmék nálunk olyanok, mint a korai vendegek. 
Csak futó  látogatást tesznek, szives fogadásra 
találnak s csakhamar bucsut vesznek. Remélem, 
ez a jövőre nem fog  igy maradni. Ha a társa-
dalmi akczióban nem is bizom túlságosan, meg 
vagyok győződve, hogy a kormány, névszerint 
a Széli-kabinet, nagyszabású akcziöt fog  kifej-
teni Erdélyben. 

Erdély önmagára hagyva először elvesz 
gazdaságilag és társadalmilag. Idővel elveszhet 
politikailag is. Erdély pedig szorosan beletar-
tozik a magyar probléma keretébe. Magyarország 
csak nagy és nemzeti államformájában  maradhat 
fenn.  Minden más formában  elvész. De nagy 
és egységes nemzeti állammá csak ugy lehet 
s ilyennek csak ugy maradhat meg, ha Erdély 
a magyareág erőforrása,  nem pedig törekvé-
seinek ellensúlyozója leend. 

= Erdei legelőterületek engedélye-
zése. A főldmivelési  miniszter a gazdasági 
helyzet javítására alkalmas egyik gazdasági té-
nyezőnek, az erdei legeltetés kérdésének sza-
bályozása czéljából csak közegeivel megtartott 
helyszemlék alapján egyelőre az alábbi községek 
erdei batár területén a következő kiterjedésű 
erdei legelőket engedélyezett: Vacaárcsi község-
nek 80, a Vacsárcsi közbirtokosságnak 124, a 
madarasi közbirtokosságnak 533, a madéfalvi 
közbirtokosságnak 8S6, a kászonaltizi közbir-
tokosságnak 936, a várdotfalvi  közbirtokosságnak 
104 és a kászonimpéri közbirtokosságnak 366 
hold területet az eddig is ily czélra használt 
területeken kivül. 

= A munkássegltő - pénztár és a 
mesei rendészet. Darányi Ignácz földmive-
lésügyi miniszter az ország összes törvényható-
ságaihoz körrendeletet intézett, a melyben M* 
hivja a közönséget, ajánlja figyelmükbe  a köz-
ségeknek (rendezett tanácsú városoknak), begy-
községeknek és a mezőőrt tárté birtokotoknak, 
bogy azokat a mézőőreket, a kik már legalább 
két év óta vannak szolgálatban, a gazdasági 
munkás és cselédsegitő-pénztárba első csoportbeli 
rendes tagokul, azokat pedig, a kik még nem 
töltöttek két esztendőt a mezőőri, illetőleg begy őri 
szolgálatban, második csoportbeli rendes tagokai 
azokat végül, a kik életkoruk miatt a rendes 
tagok közé föl  nem vehetők, rendkívüli tagokat 
írassák be. Az 1905. év végéig a mezőőrük 
ötven éves korukig, azontnl csak barminczöt 
éves korukig léphetnek be a segi tó pénztár rendes 
tagjai közé. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Mig nem ismertelek... 

Míg nem ismertelek aranyos virágom, 
Unottan járkáltam széles e világon. 
Égignynlő bérezek, szép virágos rétek, 
ZOld erdők, patakok mindhiába jöttek. 

Nem hozott örömet sem a szép természet, 
Hem a nagy városi, ezernyi élvezet. 
Oly unalmas, kopott volt e földön  minden, 
Mintha már az öröm kihalt volna innen. 

De bogy most Ismerlek, hogy megszerettelek, 
Tudok már örülni te is as életnek, 
Jáijak bármily helyen, minden szép most nekem, 
Mert bearanyoztad — drága lány — a lelkem. 

Bálás  Béla. 

T u s n á d . ' ) 
— Kritika fardAinkrAl.  — 

TuanádlOrdő, jalias 23. 
Sietek előrebocaátani, hogy nem esélom Tus-

nádról sem unalmas fBrdólevelet,  sem reklámozik-
ket Írni, hanem igenis elmondom őszintén, igazán 
mindasekat a tapasztalatokat, amelyeknek figyelem-
bevétele nélkülözhetlen nemcsak Itt, hanem 
általában minden magyar fürdőhelyen,  hogy hs 
fürdő  ée közönség komolyan akarják egymást bol-
dogítani, bogy ba az ngyis asegény ország közön-
sége nem akaija millióit a gazdag külföldnek 
juttatni. 

Mert a magyar fürdóügy  nemcsak egészségi, 
hanem közgazdasági szempontból is egyik igen 
fontos  tényezője a nemzeti érdekeknek. A számos 
fürdő-  és üdülőhelyek a polgárok százezreit gyó-
gyítják, százezreknek álliiják helyre megtámadott 
legdiikgább kincsüket: egészségüket; viszont száz-

•) I.«p—A mult számára későn érkezett. Szerk. 

ezrek jutnak a szép, de szegéuyes hegyvidékeken 
tisztességes keresethez. 

Ilyen szempontból véve a dolgot, nézzük, 
mit tapasztaltunk Tusnádon, a mely tapasztalatok 
azonban általánosságban fürdóink  '/,-ed részére 
ráillenek. 

Fájdalom, fürdóink,  néhány kivételével, két 
sarkalatos hibában ssenvednek : vagy méregdrágák, 
vagy kényelmetlenek és unalmasak. As első cso-
portba a nagy, elegáns fürdők,  as utóbbiba a kö-
zepes és kis helyek tartoznak. 

Amott van kényelem, van minden, a mi a 
modern fürdőzéshez  szükséges, de olyan drága, 
hogy állandóan osak dúsgazdagok látogathatják ; 
emitt mérsékelt, söt sok helyen olcsó árak osalo-
gatnak, de as istenadta jó levegőn és jó vizén 
kivül alig is kap érte a vendég egyebet. 

S ez a nagy baj I Nem mondom, legyen egy 
pár főurak-  s dúsgazdagoktól látogatott vitágfür-
dónk, vagy európai hirü gyógyitóhelyünk — mint 
pl. aháromTátrafüred,  Balatonfüred,  Herkuleafürdő, 
Pöstyén, Koritnicsa, Lipik stb. — de ezeken kivül 
minden más fürdőnek  módot kellene nyojtaui arra 
nésve, hogy a szegényebb sorsnak is látogathassák. 
Hiasen egészségügyi tekintetben ugy is a szegény 
tisztviselő- és középosztály van legjobban az üdü-
léssel egybekötött fürdőzésre  rásaorulva. Dúsgaz-
dag főuraink,  tőkepénzeseink nem kénytelenek 
négy fal  között testet lelket ölő munkát folytatni. 
Népünk, hálá istennek elég edzett s élete feleré-
síét Isten szabad ege alatt tölti. De a városi em-
ber a középosztály, a tisztviselő, a kereskedő, 
iparos egyenesen rá vaa szorulva. Korunk nagy 
betegségének, az idegességnek, a pihenés, a jó 
vis éa a fürdőzés  as orvosuerei. 

De mit tapasztalunk ? Azt, hogy ezek a sze-
gény emberek a fürdők  drágasága, vagy kezdet-
legessége miatt nem üdülhetnek. Igy megy tönkre 
ezer meg eser családos intelligens ember, roppant 
kárára az egóss hasának. 

Iit az idő tehát, hogy társadalmi uton szer-
vezkedjünk. Arra kell törekednünk az egész tár-
sadalom súlyával, hogy fürdőink,  mint a külföldiek, 
kényelmesek vonzóak s mégis olcsók legyenek. 
Tanulják meg fürdőtulajdonoBaink  ezt az aranyigaz-
ságot : többet ér a sürü krajozár, mint a ritka 
forint  t Uzsorakamat, kapzsiság helyett elégedjenek 
meg a tisztességes, de biztos jövedelemmel. Mert 
ismétlem, a fürdóügy  nemcsak egészségi, hanem 
gazdasági szempontból ia immár elodázhatatlan 
közérdek. 

á fürdóügy  rendezésével, egy millió inteli-
ligens polgár egészségi s ugyanannyi szegény fel-
földi  és erdélyi ember anyagi érdekét mozdíthat-
nánk elő. A fürdőzés  felkarolása  Erdélyben pl 
egyenesen összefügg  as ugy nevezett székely-
ügy gyei. 

Itt meg kell említenem a Dnnántuli Köz-
művelődé Egyesületnek azt a derék, hazafias  tettét, 
hogy .Fürdók és nyaralók" ozimen évről-évre 
ingyenktíuyvet ad ki a közönség tájékoztatására. 
Továbbá dr. Hsnkó Vilmos .Fürdóink, ásványvi 
zeink* czimü kitünö müvet, mely a szükséges 
kimerítő tájékoztatásokon kívül azt a megdöbbentő 
adatot tartalmazza, hogy évenként több mint nyolcz-
vanezer magyar család látogatja oktalanul a kül-
földi  fürdőket.  Igen, mert nálunk a fürdőtulajdono-
sok élhetetlenek, sajnálják a reklámot, a befekte-
tést s nem gondoskodnak ügyes, élelmes, leköte-
lezi, finom  érzékű vezetőkről. A fürdőigazgató, 
orvosi stb. állásokat öreg vagy rokkant nyugalmazott 
emberekkel, fiatal  protekoziós csemetékkel töltik 
be, a kiknek fogalmuk  sincs az üzleti, a kereskedői 
teendőkről, a kik feledik,  hogy s fürdőügy  ÍB üzlet, 
de a kik pompásul értenek a pózoláshos s a közön-
ség szegényebb elemeit elriasztó pöResskedéBhez... 
Ezek után egész természetes, hogy hazánk fürdő-
ügye még mindig a kezdet kezdetén van, noha 
elismert igazság, hogy fürdő-,  üdülőhelyek- éa 
ásványvizekben hazánk az első az egész Európában. 

Elég és ne tovább I Szakítsuk végét a mos-
tani rendszernek I Használjuk föl  az istenadta kin-

cseket. 8 mi közönség kéuyszeritsük a fürdőket 
arra, hogy nem odavaló vezetőit, ügyes, finom 
érzékű, a kor színvonalán álló üzleti szellemű fér-
fiakkal  cseréljék föl.  Est kell tennünk. Mert as 
• megoldás, hogy megundorodva a nyomorúságos 
állapotoktól, külföldre  megyünk fürdőzni  — bün, 
hazafitlanság  s a szegény emberekre nézve kész 
veszedelem. 

• 

Visszatérve tárgyamra, lássak már most 
Tusnádfürdó  jó és rósz oldalait Tusnád a fönt 
osztályozott helyek közül ma a második osoportba 
tartozik. Elég olcsó, de elég kívánni valót is hagy 
hátra. Viszont az is igas, hogy ügyes, gondos és 
élelmes vezetéssel as ideális fürdőkhöz  tartoshat-
uék: szép, jó, kényelmes, kedves éa oleaó is le-
hetne egyszerre. Tuanádot ée Borszéket együtt 
áldhatná a szegény pénzkereső síékelylyel az Itt 
üdülő vendégsereg. 

A 660 méter magasságban fekvő  Tninád-
fürdő  gazdagon meg van áldva természeti szép-
ségekkel. Pompás fenyvesei,  vadregényes kirán-
duló helyei (Szent Anna-tó, 8olyomkó, Büdösbar-
lang) remek balzsamos levegője, szénsavas vasai 
vise, as alatta zúgva habzó, gyönyörű Olt vize 
valósággal rabbá teszik as embert 

E párját ritkító szépségeken kivül vaa aztán 
néhány belső jó tulajdonsága is. A közönséget ki-
zsákmányoló vendéglő és egyéb monopoliumoţiU 
ismeretlenek.*) A sok ssálló, vendéglő, bolt, szabó, 
ozipéss stb. üzletek egészséges éa jótékony ver-
senyt fejtenek  ki. Vaa vásártere, sok éa oleaó 
kiadó lakása, magánvillája, kifózóje.  Etel, ital j é 
és olcsó, ami más hasonló nagyfürdőbea  szokat-
lan jelenség. A közönség ssórakosására szolgálnak 
a hatalmas tánczteiem. a ozlgányzene, as olvasó-, 
társalgó-, zongoraterem, a tenaisz-pályák, a séta-

*) Az elsőről < 
van bizony ott 
kikre felügyelni  én a „ 
nem csak a vendéglősöknek, hanem a fflrdő  Jó hír-
neve tekintetéből, a fürdő  vezetőségének la. 
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közgyűlésen. 
Tisztelt  közgyűlés! 

As önzetlen munkásság mindig megtermi 
a maga szép és nemes gyümölcseit. 

Önzetlen és kitárté volt az E. K. E.-nek 
is immár egy évtizedes munkássága, a melynek 
eredményeiről nyugodt lelkiismerettel számolunk 
be, a melynek gyümölcseit büszke önérzettel 
állítjuk ki a nyilvánosság szigorúan birálő és 
Ítélkező széke elé. 

Felemelt fővel  nézőnk az Ítélet elé, mert 
ugy érezzük, ngy tudjuk, hogy emberfölötti  mun-
kát végeztünk és többet teljesítettünk, mint a 
mennyi kötelességünk volt és lehetett. 

De nem az én feladatom  a lefolyt  évtized 
eredményes munkásságát ecsetelni; a nehéz, 
nagy és fárasztö  küzdelmek képét megfesteni, 
verejtékes, úttörő munkásságunk, szenvedéseink 
és kínos harczaink történelmét megrajzolni, 
— csak egyre kívánok rámntatni, egyet kívánok 
különösen kiemelni és ez az, hogy a miöta Jó-
zsef  Ágost cs. és kir. főberczeg  ur ö fensége 
egyesületünk védőjeként meggyújtotta a világító 
fáklyát  és meg nem szűnő kegyességével állan-
dóm) egyengette útjainkat és mint vezércsillsgnnk 
előljárt az akadályok elhárításában, a nehézsé-
gek leküzdésében, azóta egyesfiietünk  rohamosan 
haladt előre kitűzött czéljainak megvalósításában, 
feladatainak  megoldásában. 

Éppen ezért mai közgyűlésünkön is, első 
szavunk, első határozatunk legyen a tisztelet, 
a hála és hódolat kifejezése,  a melyet József 
Ágost ö cs. és kir. fensége  iránt mindannyian 
szivünk mélyében érezünk és a melynek kifeje-
zésére a t közgyűléstől ezennel felhatalma-
zást kérek. 

Bégi vágyunk, óhajunk teljesedett ma 1 
Eljöhettünk, eljöttünk egyesületi közgyűlésünk-
kel a Székelyföldre,  hogy itt, az erdélyrészi 
magyarságért és benne a székelységért teljesí-
tendő nagy munkánkhoz erőt és buzdítást, a 
székely társadalom bamisitatlan lelkesedéséből 
pedig a küzdelemhez kitartást és szívósságot 
merítsünk. 

És eljöttünk ide, hogy a hazaszeretetnek 
tüzét, magasan lobogó lángját mi is éleszszük, 
hogy annak nemes fénye  messze-messze vilá-
gítson és álmukból riassza fel  mindazokat, a 
kiknek szent kötelessége a magyar nemzet ér-
tékes és becses kincsét, a székely fajt,  a nem-
zet és magyar haza érdekében nemcsak védel-
mezni; hanem régi erejébe, hatalmába, dicsősé-
gébe visszaállítani. 

Anyagiakban gyenge és erőtlen, kicsiny 
egyesületünk ezt a hazafias,  nem«s tüzet fenn-
állásának egész ideje alatt lankadatlan kitar-
tással ápolta, gondozta, és élesztette és a hol 
csak megfordult,  a hol és a merre járt és egy-
egy kicsiny talajt elfoglalhatott,  mindenütt el-
hintette a hazaszeretetnek, a magyar nemzeti 
érzületnek soha ki nem haló szikráit és azo-
kat folyton  élesztve éber szemmel állott őrt, 
hogy mindenki teljesítse azt a feladatot,  vé-
gezze tisztességgel és beciülettel azt a mun-
kát, a melyre vállalkozott, a mely szent és 
hazafias  kötelessége, vagy a melyre a közbiza-
lom kijelölte. 

Egyesületünk szervezete nem olyan, anyagi 
erőnk nem akkora, hogy egymagnnk viselhet-
nénk az erdélyi részek összes közgazdasági, 
knltnrális és magyar nemzeti irányú fejlődé-

sének, megerősödésének minden gondját; de 
ha a társadalomnak tényleg meglévő többi erős 
és ugyancsak életképes szervei egy perczet sem 
veszítve, Bgybuzgósággal, igaz hazaszeretettel, 
tiszta és teljes önzetlenséggel, mind»n egyéni 
és mellékérdekek félretevősível,  a személyi kí-
vánságok kiküszöbölésével, teljes odaadással és 
kitartó buzgalommal hozzá fognak  kitűzött czél 
jaiknak kiküzdésébez, szép és uemes feladataik-
nak megoldásához: — akkor szent hitem és 
meggyőződésem, hogy kicsiny országrészünket, 
ezt a gyönyörű darab földet-,  a magyar haza 
javára, a magyar nemzet dicsőségére, mihama-
rább ismét virágzóvá, magyar nemzeti vonatko-
zásában hatalmassá, kultúrájában magasan kiemel-
kedővé, közgazdasági élőhaladásában szegény 
elhagyott népünkre nézve ismét termékenynyé 
fogjuk  tehetni. 

,Ne azt nézzük tehát, hogy ki kezdi e mun 
kát, hanem arra törekedjünk, hogy végre vala-
hára kezdje meg mindenik és szívós, erős ki-
tartással folytassa  is mindaddig, mig czélt ért, 
munkásságában és küzdelmeiben el nem lan-
kadva, el nem fáradva,  el nem csüggedve, az 
akadályoktól vissza nem riadva és az emberek 
félreértésétől,  rosszakaratától meg nem félem-
lítve, oldja meg feladatait,  teljesítse kötelessé-
geit mindenik és akkor nem is hosszú idő múlva, 
nem lesz székely kérdés és erős, legyőzliellen 
lesz a maga otthonában a magyar nemzet. 

íme t. kö/gyttlés, az Erdélyi Kárpát Egye-
sület, a mi szerény egyesületünk is igy lelt és 
igy teszi Itt állunk — erőnket majdnem meg-
haladó munkásság közepette, a félreértések 
gyűlölködő érzéseitől fojtogatva,  megrágalmazva, 
vádakkal és gyanúsításokkal megdobálva, önzet-
lenségünkben, hazafiságnnkban,  tisztaságunkban 
megtámadva, mégis tisztán és a hazafias  szent 
kötelességteljesítés büszke önérzetében fölemelt 
fővel  állunk a nagy közönség ítélő széke elé és 
a győzelem biztos tndatával folytatjuk  e küz-
delmet. mert e hazának igaz férfiai  támogatunk 
bennünket, mert az igazság és hazafiúi  köteles-
ség teljesítés önzetlen és sürgős útjáról soha le 
nem térlünk. (Folyt, kflv.) 

Uj templom Kászonban. 
Már hírt adniuk arról a mozgalomról, me-

lyet egy lelkes kis társaság indított abból a czél-
ból, hogy Kászou Altiz községében a lakósság lét 
Büámának és a szépen fejlődő  hitélet és a vallá-
sosság igényeinek megfelelő  templom építtessék. 

Hogy a kitűzött feladat  minél gyorsabban 
megoldható és a szép és magasztos czél minél 
rövidebb idő alatt elérhető legyen, a végből folyó 
évi augusztus hó 10 én egy általáuos gyiilést tar-
tanak, melyre az egyház közBég hiveiu ÓB elöl-
járóin kivül még a következők hivattak meg: 

Dr. Ujlalussy József  apát-kanonok (egyúttal 
védnöknek ia ajánlva), Kozma Döme lovag, ház-
főnök,  Simon Jenő lovag, exprovincziália, Ferenczi 
Károly fóesperes.  Veress Lajus eBperes, Markaly 
Anlal plébános, Dr. Balázs Endre régens, siátus-
jegyzó, Veress Antal esperes-plebános, Veress Ist-
ván plébános, Bnlázs Ferencz plébános, Nagy An-
tal plébános. Gábor Mihály házfőnök,  Tima Dénos 
tanár, Bándi Vazul fóesperes  igazgató, Dr. Szil-
veszter Ferencz tanár, Gábor József  kăplâj., Di^ |_l)j 
Vasylkiewicz Viktor tanár. Baka János l3S4ez, fC: 
Dr. Veress Lajos törzsorvos, Dr. Bochkor Károly 
egyetemi tanár, Bodó Lajos vasúti ellenőr, Bodó 
Sándor állomás főnök,  Bodó Adáui honvéd száza-
dos, Baitha Igoácz ügyvéd, Bodó X. mérnök, Ba-

lázs Dénes bankár, Csűrös Imre levéltáros, Balisl 
Lajos jegyző, Balási Sándor tanitó, Tamás Imre 
tanító, Veress János tanitó, Veress András vasúti 
péuztáros, András József  biztos, Csűrös Antal bá 
nystiszt, Csűrös István tanitó, Csiszér Ignácz ta-
nító, Bálás Ferencz Unité, Bálás Sándor jegyző, 
Bálint Sándor kántor tanitó, Bálint Lajos iktalő, 
Bartalis József  tanár, Ujfalusi  Jeuó dr., Balázs 
Dénes jegyző, Demeter (iyula m. I. aljegyző, Ke-
resztes József  biztos, Bernát N. főbiztos,  Kovácsi 
Bálint postamester. Kovácsy Bálint postafónök, 
Kovácay X. poatafóliszt,  Szabó Sándor kántor-
tanító, Szabó Antal káulor-tanitó, Baka Antal k.-
tanitó, Baka László tanitó. Kölönte László vállal-
kozó, Ujfalusi  Jáuos kereskedő, Bodó József  ellenőr. 
Pálfy  András k.-jegyző. András Lajos birtokosságl 
elnök, Doraby József  kereskedő, Dávid Márton 
postamester, Dávid Gyula kereskedő, Lázár László 
kereskedő, Dr. Koncsng Viktor orvos, Szultán János 
vendéglős, Búzás Elek tanitó, Verass Ignácz k.-
tauitó, Gál Sándor k.-tanitó, Tódor Imre káplán, 
Albert Zsigmond lelkész, Ambrus József  keres 
kedő, Csobolh István tanitó, Koncz Ignácz plébá-
nos, Bálinth Gvöigy iluevelói igazgató tanár. 

Az augusztus hó 10 én, adélutáni órákban 
tartandó általános gyűlésen fogják  megvitatni éB 
megbeszélni a kivilel módozatait, ugyanosak itt 
lesz szó azon eszközökről, melyeknek segélyével 
a szép tervet miuél előbb meg lehet valósítani, 
ezért tehát szerfelett  óhajtandó és kivánatos, 
hogy az emiitett általános gyűlésen az érdekeltek 
minél nagyobb számban jelenjenek meg. A ren 
dezőség tehát ozuton bivja meg a felsoroltak  kö 
zül azokat, kiknek kezéhez a meghívó el nem 
jutott volna, valainiut azokat is, kik taláu tévedés-
ből a fentközölt  uévsorból kimaradtak volna. 

Nyilvános számadás és kérelem. 
A Csikmegyei Általános Tanító-Egyesület 

1899. október hó 20-án Gyergyó Szentmiklóson 
tartott közgyűlésén elhal ározta, hogy az egye-
sület tagjai a Tanítók Há/a alaptökéjének gya-
rapítására mindnyájan 50 koronás részjegyei 
váltanak, oly kötelezettség mellett, bogy azt öt 
egymás után következő évben 10 koronás évi 
részletekben törleszteni fogják. 

Ugyanezen gyűlésben elhatározták azt is, 
hogy az egyesület tagjai gyűléseik alkalmával 
gyűjtéseket eszközölnek, mulatságokat rendez-
nek s ezeknek pénzbeli eredményeivel a „Csík-
megyei Általános Taniló-Egyesüitt" alapítványa 
czimén a .Tanítók Háza" alap tőkéjét gyara-
pítani fogják. 

Az,egyesület vezetőségének csak a hatá-
rozat második részét volt módjában realizálni, 
A határozat első részének megvalósítása, termé-
szeténél-fogva  a tagok egyéni fellugásátél  és 
gondolkozás módjától függ. 

Az eredményekről a következőkben szá-
molunk be: 

Az 50 koronás részes jegyekből pénztárno-
kunk kezéhez a következő részletek folytak  be: 

Lakatos Mihálytól és Lakatos Mibályné 
állami elemi iskolai tanitónőtől az I. és II. rész-
let fejében  20 - 20 korona. Bocskor Marika csík-
szeredai állami elemi iskolai tanitónőtől, Dávid 
Ignácz csíkszeredai áll. elemi iskolai tanítótól, 
Csiszér Áron esikcsomortáni ny. tanítótól, Péli 
Lajos gyimesfelsőloki  közs. isk. tanítótól, Dobos 
Dénes csikajuádi közs. isk. tanítótól, Kovács 
Ignácz csikverebesi közs. isk. tanítótól az I. 
részlet fejében  10—10 korona, összesen 100 kor. 

terek, a kávéházak, cznkrászatok, a Csukás tó stb. 
Dicséretes tulajdonsága az intelligens nőközönBég-
nek az egyszerű, ízléses öltözködés. A máshol, 
kisebb helyeken Is tomboló, órjöugő divat és fény-
űzés — a hol a Bsépnem, egészsége rovására, jó-
formán  egyebet sem csinál, mint nnpeBtig öltöz-
ködik — itt nem látható. De e jó tulajdonságokat 
hatalmasan ellensúlyozzák a következő bajok: A 
fürdő  utjai több helyen rendezetlenek. A Solyom 
kő felé  fezető  útról hiányzik a jelző tábla B font 
a meredek sziklákról hiányzik a korlát mely alatt 
pedig szédítő mélység tátong. A . Ludmilla-tető" 
kilátását gátolják a mellette levő rák, a sétahe-
lyeken as idén festett  padok ragadnak, a mi elég 
mulatságos a humoros embereknek, de azért ók 
sem kérnek e mulatságból. A kurszslontól az első 
utrzára levezető nt lépcsői veazedelmeaen rosszak. 
(Jgyaneien uteza csatornája nyilt. Az olvasóterem 
szük, a lapok nem elegendők, különösen esős idő-
ben, a mikor sokan olvasással akarnák az időt 
eltölteni. A Solyomkő felé  vezető uton csorda le-
gel és piszkolja az utat. A Szent Anna tóhoz bot-
rányos rossz ut vezet. A tó partján sehol semmi, 
legföllebb  néhány legelésző ló vagy tehén. Ven-
déglőnek, menedékháznak nyoma sincs. Mindössze 
a kápolnának nevezett viskó Bzeríi épület fogad 
hat be néhány embert a gyakori viharok alkal-
mából. 8 e plozi házikót is nem a fürdő,  hanem 
egy Kerekes András nevü szegény ember építtette 
vallásos buzgalomból. Rettenetes elhagyatottság 
jellemzi e gyönyörű tópartot. Kellemetlen, hogy a 
borvisen kivül mindenéit flsetni  kell, olyanokért 
ia, a mi máshol Ismeretlen (zongoradij, pénzért 
adják a vendégnévjegyséket is). Smég kellemet-
lenebb az a tapintatlanság, hogy a .knrtakeát" a 
vendég megérkezésekor rögtön követelik. 

Nagy hiba, hogy a prospektus némely tétele 
ellenkezik a valósággal. (.Előfizetési  árak havon-
kint és személyenkint — ebéd és vacsora — alku 
szerint 30 frt.*)  De még nagyobb hiba, hogy tár-
sas összejövetelekről, kirándulásokról a vezetőség 
nem gondoskodik, néha a prospektus 7-ik részé-

ben ez olvasható: A .nagy szabású táncztcreui-
ben-hetenként kétszer fesztelen,  kedélyes táucz 
mulatság van, ezenkívül vaunak liangverseuyek, 
tombola, jótékonyczélu bazárok, orfeum,  szinieló 
adások stb. Rendez az igazgatóság bólénkéul ki-
rándulásokat a világhirii Szent Anna-tavához, a 
Büdösbarlanghoz, Bálványosfiirdőre,  Málnásra, Só-
lyomkóre Btb." E szép nyomtatott ígéretből 17 
napi itt tartózkodásom óta, annyi vált valóra, hogy 
két vasárnap tánezot rendeztek az igazán impo 
záns 800—1000 embert befogadó  teremben a hol 
— uem gondoskodván a szomszédos városokból 
(Sepsi szentgyörgy. Csík Szercda, Brassó) fiatal 
emberekről — mindössze néhány pár kongott, 
méltó boBzankodására a jelen lévő ülő, vagy kint 
Bétáló igazán szép leány és asszbnysereguek. 

Nagy hibája a fürdő-szövetkezetnek  az is, 
hogy házi kezelés helyett a bérlő rendszert gya-
korolja, a melynek következtében, a hasznot a 
fürdővíz-  és más bérlók teázik zsebre. Hasonló 
nagy hibája a villatulajdonosoknak a szezon, az 
évadrendszer, vagyis bogy a lakásokat nem be-
teaként, nem havonként, hauem csakis egész évadra 
adják ki. Mondanom is fölösleges,  bogy ez erős 
vendégriasztó eszköz. 

Kifogás  alá esnek s következő rossz magyar-
ságú feliratok  is: , A zongora termekben tánozolni 
nincs megeugedve. Hirlapokat az olvasótermekből 
elvinni nincs megengedve. Nem dohányozni I" 
(Helyesen: A zongoratermekben tánczolni tilos. 
Vagy: A zongoratermekben való táuozoláa nincs 
megengedve. Dohányozni tilos stb.) Ez a fővárosi 
izü hitvány magyarság sehogy Bem válik becsü-
letére e osikvánnegyei székely fürdőnek  I 

Sok, ezekhez hasonló kisebb, nagyobb fo-
gyatkozásról kellene még megemlékeznem, de nem 
folytatom  tovább. Mindezt észrevenné s orvosolná 
egy olyan vezetőség, a milyen lépten-nyomon ta-
lálható a külföldön  s itt-ott nálunk is. Hej, ha ez 
a fürdő  egy ügyes üzletember kezében volna, mi-
esoda pompás fürdőt  varázsolna elő a mai Tus-

nádból! Fölhasználná a reklám miuden tisztessé-
ges eszközét, volna kényelem, szórakozás, volna 
az Olt vizi ereje révén villanyvilágítása, vízve-
zetéke Btb. S nem 700. nem 1000, 1200, hanem 
kétezer lélek látogatná e fiirdót  4 — 600,000 ko-
ronát hagyva itt a székelységnek. De az is igaz, 
hogy egy tapintatos igazgató nem azedetué nevét 
a vendégnévjegyzéken feltűnő  mágnáa betűkkel.*) 
Ö nem különböztetné meg becses nevét a többi 
közönséges halandók neveitől... Ellenben minde-
nütt ott volua, a hol tenni, tervezni alkotni kell, 
sót azt is megcselekedné, hogy a számos román-
ságot, valamint az egész közönséget ugy össze-
liozuá, mintha valamennyien egy nagy családnak 
volnának a testvérei... 

. 
Elmondtam ezeket tisztán jóiudulatból, hofy 

lássunk világosan. Ha segítünk a bajokon, Tus-
nád áldása lesz e vidéknek, ha nem, biztató re-
ményünknek szépségesen szomorú romjává esik 
össze, fájdalmasan,  szemrehányóan hirdetve, hogy 
ügyetlenek vagyunk I 

Föl tehát a munkára, mert es is a székely 
ügyhöz tartozik! No pártoljuk az idegen fürdőket, 
de a hazaiak is tegyenek meg minden lehetőt. 
A magyar fürdő  legyen olesó és kényelmes, a 
közönség pedig az átmeueti időkben elnéző. 

En hiszek és remélek. Mert, mint Petőfi 
mondja: .Csak nom fajult  el még a székely vér, 
minden kis cseppje drága gyöngyöt éri" 

Sasai Nagy Lajos. 
*) A nyomdában, a hol a fürdő  vendégek név-

sorát nyomtatják, utána jártunk a dolognak és az 
igazság érdekében konstatáljuk, hogy ebben az Ügy-
ben az igazgató nom hibás. A dolog ngy történt, 
hogy a név és czim egy sorba kiférhessen,  a nyomda 
vezető az igazgató nevét és még egy másik nevet 
keskenyebb, de magasabb betűkkel szedette. Az igaz-
gató újra nyomtatás végett az egész csomagot rög-
tön vissza küldte s azt a néhány példányt, • mely a 
közönség kezére kerfilt,  bizonyára az igazgatónak va-
lamelyik, az Irodában alkalmazott „jó barát "-ja csem-
pészte ki. Szerk. 

Itt megjegyzem, kegy Bnzás János és Mol-
nár Antónia volt ajnádi kftzs.  tanitó, illetőleg 
tanítónő az I. részletet közvetlenül az Eötvös 
Alap pénztárnokáboz küldték fül. 

Mulatságokból és gyűjtésekből befolyt: 
1901. évi tavaszi köri gyűlésünkön eszközölt 
gyűjtésből 70 korona, 1901. évi májns hő 30-án 
Csíkszeredában rendezett tanítói estély tiszta 
jövedelme 418 kor. 01 fillér,  1901. évi október 
19-én tartott gyűlésünkön eszközült gyűjtésből 
20 korona, összesen 508 korona 01 fillér. 

A közgyűlés határozata értelmében a be-
gyült összegeket gyümölcsözés végett a .Tanítók 
Háza* alapja czimén a kővetkező határidőkön 
helyeztük el a csíkszeredai takarékpénztárba: 

1900. április 3-án 70 koronát, 1901. má-
jus 28-án 80 koronát, 1901. junius 4-én 4l8k. 
1 fillért,  1901. október 96-án 20 koronát, 1902. 
julius 13-én 20 koronát, összesen 608 k. 1 Aliért. 

Ehez hozzá számítva a 97 korona 96 fillért 
kitevő kamatot, 1902. jalins bő 19-én 635 kor. 
97 fillér  volt a „Tanítók Háza* alapja czimén a 
csíkszeredai takarékkénztárban elhelyezve. 

Ezen összegből az Eötvös-Alap nagytekfn-
tetü elnökségének jelentésemre adott folyó  évi 
1414. számn válaszában foglaltakhoz  képest f. 
évi sngnsztns hó 9-án Scbmidt Albin nrnak, a« 
Eötvös Alap pénztárosának nevére eztanezve 100 
koronát, mint a befizetett  részes jegyek hozzánk 
befolyt  részleteit, 500 koronát pedig mint a „Csik-
megyei Általános Tanitó Egyesület" alapítványát 
a 83. és 84. számn utalványokon postára adtam. 

Ezek szerint a Tanítók Háza alapja czimén 
a már többször emiitett pénztárbau elhelyezve, 
35 kor. 97 fillér  maradt kezelésünk alatt, mely 
összeghez a jövő tanév folytán  hozzá fogjuk  csa-
tolni az 60 koronás részes jegyekre beérkező 
részieteket, gyűjtéseket s más ezen czélra be-
folyó  jövedelmeket és a jövő tanév végén az Eöt-
vös Alap nagytekintetü elnökségének újra be-
fogunk  számolni. 

Midőn ezeket a Csikmegyei Általános Ta-
nitó Egyesület tisztelt tagjainak tndomására ho-
zom, kollegiális szeretettel kérem mindeniket, 
bogy a részes jegyekre esedékessé vált részle-
teket Székely Károly egyesületi pénztárnok ne-
vére beküldeni és a Tanítók Házát egyébként 
is támogatni és pártfogolni  szíveskedjék, bogy a 
magyar tanítóság ezen egyetlen, az egész tanítói 
karra kiterjedő bnmánus intézménye minél inkább 
erősödjék és minél szélesebb körben teljesíthesse 
szép és magasztos hivatását 

Csíkszereda, 1902. augusztus bő 3-án. 
Lakatos Mihály, 

a „Csikmegyei Ált. Tanitó-EgyesOlet" 
elnöke. 

Felhivás. 
A marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-

kamara a következő felhívást  intézte a székely-
földi  gyárosokhoz, kézműiparosokhoz és házi-
iparral foglalkozókhoz: 

A debreczeni Székely Társaság elhatározta, 
bogy a folyó  évben deczember hó 16-től 1903. 
január bó 6-ig terjedő idő alatt egy nagyobb 
szabású karácsoni bazárt rendez a székelyföldi 
ipari termékekből azok ismertetése éa értékesí-
tése czéljából. E bazár a tárgyak kiállítása mel-
lett egyultal azokat el ÍB árusítja. 

A bazárra küldendő tárgyak kiállítását és 
azok elá indítását a neveseit Űrsaság teljesen 
díjtalanul fogja  eszközölni és az eladott tárgyak 
értékét minden levonás nélkül fogja  az illető 
résztvevőknek kezéhez juttatni. 

E bazáron szerzendő tapasztalatok ntán 
czélja a társaságnak az is, hogy azon ipari 
termékekből, melyek közkeresleti tárgyakat fog-
nak képezni nagyobb kereskedőknél ngy Debre-
czenben, mint a vidékén állandó bizományi rak-
tárakat fog  létesíteni. 

Czélja kivitelére kamaránk támogatását 
kérte a hazafias  lelkesedéssel működő debre-
czeni Székely Társaság, a mit e kamara nem-
csak, hogy készséggel felajánlott  de a maga ré-
széről is a legodaadóbb vállvetett munkával 
közreműködik, bogy a Székelyföld  ipara Debre-
czenben a karácsoni bazáron méltóképen be-
mutattassék és annak termékéből minél több 
eladassák. 

Jó eleve felhívjuk  kamaránk kerületének, 
a Székelyföldnek  gyárosait, kézmű- és háziipa-
rosait, hogy saját jól felfogott  érdekükből esen 
bazáron minél tömegesebben részt venni töre-
kedjenek és arra idejében készüljenek. 

Több mint 800 millió korona értékű ipari 
czikkeket hozunk be évente külföldről,  rengeteg 
tér áll tehát ép idehaza ipari késeitményemk 
értékesítésére. 

Bagadjnk meg azért a kedvező alkalmat, 
a mely összeköttetési kínál hazánk azon részé-
vel, a gazdag Alfölddel,  a mely íparczikkekUU 
a legtöbbet fogyaszt.'̂  

A részvétel iránti jelentkezések minél előbb, 
legkésőbb nzonban 1908. évi szeptember hé 15-íg 
a kereskedelmi és iparkamarához Maroevásár-
helyre intézendők. 

Marosvásárhelyt, 1902. julioa hóban. 
Szabó István,  Sz. Stăkin  Péter, 

alelnök. titkát. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 
— Eakávö. Alsó-csernátoni Vajda Zsig-

mond tettleges állománya honvédszázados folyó 
M 2-áo tartotta esküvőjét Csíkszeredán Balázs 
látván «egyei írnok kedves leányával, Ottilia 
kisasszonynyal. Esküvő a tán az aj pár a délután 
1 órai vonattal Marosvásárhelyre el is utazott. 

— UJ állatorvos. A Gyergyó-Ditrő is 
társ községeiben Szervezett * ürességben volt 
körállatorvosi állás választás ntján Szakszer Dávid 
okleveles állatorvossal töltetett be. 

Kinevezés. A belügyminisztérium ideig-
lenes vewMMvel megbízott minisztereinek Csik-
vármegyébén a gyergyó-csomafaivi  anyakönyvi 
kerületbe anyakOnyves helyetessé György János 
nj. pénzügyőri fővigyázőt  nevezte ki. 

— BJegytós. Gál Ferencz helybeli derék 
kereskedő se$éd, a nagy dohánytőzsde Üzlet-
vezetője folyo  hó 3-án jegyezte el Szopoa Ró-
zaikát, Szopoa Elek helybeli iparos és keres-
kedő kedves leányát. Szerencsét kívánunk I 

— Kmlék-oszlop Erzsébet királyné-
mák. A csíkszeredai m. kír. kir. honvéd záaz-
lóalj tisztikara halhatatlan emlékű királynénk 
iránti kegyeletét ha nem is valami fényes,  de 
igen csinos As maradandó emlék-oszlop készítte-
tése és felállításával  rótta le. A mintegy 4 méter 
magas oszlop tervét, mely ma már a laktanya 
kürüli parkírozott ki>rtnek egyik ntfelftli  szög-
letét díszíti, a zászlóalj egyik szászadosa tervezte, 
kivitelével pedig csíkzwőgódi Gál Kálmán tett-
leges szolgálatban álló kózhonvéd bízatott meg, 
ki a kőfaragás  mesterségében a ZsOgódón lete-
lepült olasz kőfaragóktól  nyerte kíkép>-zteté*él 
• ebben akkora ügyességet fejtett  ki, hogy ma 
• á r aligha tol nem szárnyalja mestereit. A zö-
mók törzsön > nyugvó oszlop derék egy darab 
trachitból lett mintegy 2 méter magasra négyszög-
ben csinosan ; kifaragva  s annak feje  cserlevél 
alaka relifekkai  díszítve, tetején egy gOmb nyng-
Bzik agy ugyancsak kőből kifaragott  virágváza 
alakn csészével, melyben virág is tenyészthető s 
esetleg világitá» alkalmával mécsesül is használható. 
Az oszlop csiszolt keleti oldalán aranyozott be-
tikkel bevésve ez a felirat  olvaiibató: Erzsébet 
királyné 1837—1898, a 24-ik honvéd gyalog 
ezred 4-ik zászlóalja, az oszlopderék alsó felén 
pedig ez áH: készítette Gál Kálmán honvéd 1902. 
A gyakorlatról szombaton hazatért zászlóalj az 
oszlopot már készen és lepellel boritva tslálta 
a a leleplezés azonnal meg is tőrtént. A kive-
zényelt legénységnek Kornhaber Adolf  alezredes, 
zászlóalj parancsnok szolgált magyarázattal az 
oszlop jelentőségét illetőleg, minek megtörténté-
vel a lepel lebocsáttatott az oszloptól és a le-
génység a király hangos éltetésével távozott. 

— Gyáasrovat. Báduly Sándor, Lüvéte 
kózség jegyzője, m. kir. anyakönyvvezető, Udvar-
belymegye törvényhatósági bizottságának és a 
jegyzői nyngdijválasztmánynak tagja folyó  év és 
hó 39-én reggel 6 órakor, Homoród-Altnás köz-
ségben 53 éves korában szívszélhűdés következ-
tében elhalt. Temetése folyó  évi jnlins hó 31-én 
d. a. 1 órakor LOvéte községben a róm. kalh. 
egyház szertartása szerint történt meg nagy 
részvét mellett. Haláláról az ndvarhelymegyei 
kOzségi és körjegyzők egyesülete, melynek el-
nOke volt, külön gyászjelentést adott ki. 

— A baromfitenyésztők  országos 
egyesülete alkalmat akarván nyújtani a ba-
romfitenyésztés  egyes fontos  kérdéseinek beható 
tárgyalására, a Pozsonyi ÎL Országos Mezőgaz-
dasági kiállítással kapcsolatban baromfitenyész-
tés! kongresszust rendez Pozsonyban. Az I. ba-
romfitenyésztés!  kongresszus 1. évi szeptember 
hó 14. napján tog megtartatni. A kongresszuson 
résztvebet minden a baromfitenyésztés  iránt ér-
deklődő férfi  vagy nő, a ki a rendezőbizottságnál 
jelentkezik és a tagsági dijat, 3 koronát leg-
később folyó  évi augusztus hó 20-ig a rendező 
baromfitenyésztők  országos egyesülete pénztá-
rába befizeti. 

— A F. M. K. E. közgyűlése. A Fel-
vidéki Magyar Közművelődési Egyesület, mely 
József  föherczeg  legmagasabb védnöksége és Thu-
róczy Vilmos cs. és kir kamarás elnöklete alatt, 
az orazág felvidékének  tizenegy törvényhatósá-
gában as állam feladatait  végzi, augusztus 26. 
és 27. napjain tartja meg évi rendes kőzgyfllé-
sét Selmecz-Béla bánya sz. kir. bányavárosban, 
melynek közönsége az egyesületet, huszadik évi 
közgyűlése alkalmából, vendégszerető falai  kOzé 
meghívta. A közgyűlés programmja a következő: 
1. ElnOki megnyitó. 2. Ügyvezető alelnök beszá-
molója az egyesület 1901/1902. évi munkásságá-
ról. S. As elnökség 1901/1902. évi jelentése és 
as igazgató választmány határozati javaslatai. 
4. Az 1901. évi zárszámadás és a vonatkzó fel-
öntvények megszavazása. 5. Az 1903. évi költ-
ségvetés megállapítása és a törvényhatósági vá-
iMZtaUayok kapcsolatos javaslatai. 6. Az egye-
elIeU alapszabályok módosítása. 7. Indítványok, 
melyek a közgyűlés előtt 8 nappal az elnökség-
nél bejelentetnek. 8. Az 1903. évi közgyűlés 
befyéaek  meghatározása. 9 A közgyűlési jegyző-
könyv hitelesítőinek megválasztása. A főtitkári 
hivatal kéri az egyesület Összes tagjait, hogy 
a költséges egyénenkinti meghívás helyett, ezt a 
hirlapi közlést meghivásul elfogadni  s esetleges 
részvételüket a F. M. K. E. főtitkári  hivatalánál 
(Rjitra) mielőbb bejelenteni szíveskedjenek, hogy 
Mffrieiő  elszállásolásukról még idejében gondos-

— Egyetemi estély. A folyó  bó 9-án 
vároaankban rendezett egyetemi estély a legfenye-
sabbtt aikertlt. A lapunk zártakor kapott rész-

letes tudósítást csak jövő számunkban tudjuk 
közre adni. 

— Hangverseny a esiksaögödi für-
d ő n . Csikaí Gyuri kolozsvári jóuevii prímás jól 
összeválogatott zenekara folyó  hó 3-án, délután 6 
órától kesdódóleg a osikzsögödi gyógyfürdőn  sene-
estélyt rendezett. As igen mép és szokatlanul 
meleg idő és a kolozsvári zenekar jóliíre olyan 
nagyszámú közöuséget gyűjtöttek egybe a dél-
utáni órákban a fürdőn,  a milyent évek óta nem 
láttunk e helyen összegyűlve. A rohamosan érke-
zők a felteritett  asstalokat neh&ny perez alatt kö-
rűi ülték, rövid háromuegyed óra alatt elfogyasz-
tottak minden készeu levő eledelt. A nem várt 
és nem remélt vendégsereg zavarba hozta é9 va-
lósággal kétségbe ejtette a fürdő  tulajdonost, a 
felszolgáló  személyzet meg éppen fejét  vesztotte 
a hova sört kértek, oda kászouí vizet szállítottak, 
az ohsjtott bor helyett tejes kávéval kínálgatták 
a vendéget, a dugaszolt palaczkokal azon módon 
állították a vendégek elé, rájnk bízván, hogy szed-
jék ki bicskájukkal a dugókat, ha a palaczk tar-
talmához akarnak jutni. Kihozták a paprikás csir-
két, de nem adtak hozzá se kést, se villát, se ke-
nyeret s a kitüntetett vendég Mátyás király kora 
beli evő eszközökkel: becses ujjaival emelte ki 
a tányérból ai izes falatot  és fogaival  háutotta 
le a csontokról az izomzatot. Másutt meg az ugor-
ka sslátát csapták le s szörnyű módon éhes ven-
dég elé. Az egy darabig fanyar  mosolylyal néze-
gette a ritka zöldséget, de végre is türelme el-
fogyván,  egyik szomszédjától egy darabka kenye-
ret, a másiktól pedig pár szelet szalámit kért a ezek 
közrehatása mellett lakott jól az ugorka salátából. 
Száz ilyen, mec ehhez hasonló esetot lehetne még 
felsorolni,  de mutatóul elég eunyi is. Később 
aztán pótolták a hiányokat, asztalokkal telt meg 
a fürdőteriilet  minden zuga s a jó zeue hangjai-
nál szűnni kezdett az elégedetlenkedés s a ven-
dégek egyrésze a késő éjjeli órákig élvezte Csikai 
kitűnő nótáit és a kellemes friss  levegőt. 

— Tannlmányut. A csik-Bomlyóí főgim-
názium két jeles tanára, névszerint Ráduly Simon 
és Balog József  a magyarság helyzetének tanul-
mányozása végett hosszabb tanulmányutat tesznek 
a szomszédos Olábországbsn, honnan valószinüleg 
álrándulnak Konstantinápolyim is. Velők van Ba-
lázs Dénes, a helybeli pén «váltó bank tulajdonosa 
is, a ki, mint az oláhországi viszonyokkal ismerős, 
jó segítségére lesz a tanulmányúton levő protfesz-
a/.oroknak azjadatok gyűjtésében. Konstanzából 
kaptunk tölflk  levelező lapot, melyen értesiteuek, 
hogy a plébánosok mindenütt szívesen fogadják 
őket és készséggel kalauzolják. 

— Fürdőink látogatottsága. A borszéki 
lürdőn a vendégek száma a legújabb kimutatás 
szerint 634, a tusnádi fürdőn  pedig 1179. A 
legújabb vendég jegyzékben közölt 213 vendég 
közül átutazó 30, napos vendég 45, állandó ven-
dég 138, ezek közül külföldi  33. 

— Duhajkodó legények. Folyó hó 4-én 
a késő éjjeli órákban egy csoport duhajkodó 
iparos és földmíves  legény zavarta a templom 
környéken a pihenésre tértek nyugalmát és hábor-
gatta a békésen járó kelőket. Az ilyen jó mada-
rakat ajánljak a rendőrség szíves pártfogásába, 
a tudósítót pedig kérjük, hogy máskor az ilyen 
dulisjkodókat névszerint is nevezze meg, hogy 
tisztességes társaiknak az ilyen haszontalan né-
pet legyen módjuk maguk közül kiküszöbölni. 

— A osikszeredai fürdőt  naponkint 
feltűnő  számban keresik fel  a fürdőző  vendé-
gek, vasárnap és héttőn a tusnádi fürdőről  fel-
rándult vendégek élvezték a kitűnő vizeket 
és a tulajdonos ízletes ételeit és pompás italait. 
Folyó hó 4-én Dr. Hankó Vilmos professzor,  ki 
most a fürdő  vizeinek ellenzésével foglalkozik, 
tekintette meg a lürdöt B a czélszerü, csinos és 
k'nyelmes berendezés felett  elismerésének adott 
kifejezést  s a fürlőnek  ivóvizének, nagy lithium 
tartalmánál fogva,  igen szép jövőt helyezett ki-
látásba. 

— Viabe falt.  Csik-Szentimrei Balázs 
József  a Veres József  szentsimoni bíró cseléd-
legénye gazdája lovait az Olt folyóra  vitte fű 
röszteni. Az egyikkel végezvén, azt egy Iához 
kOtőtte és a másikkal, annsk hátán ülve behajtott 
a folyóba  s azon keresztül is úsztatott; vissza-
jövet azonban a ló elfáradván,  a vizközepéu a 
legényt ledobta magáról s a vízbe fordalt,  Balázs 
József  szintén a folyó  mély vizébe esett s bár 
egy ideig a lósörényébe kapaszkodva igyekezett 
szabadulni, ereje elhagyván, a vizbetalt. 

— Megütötte a gntta. Csik-Szentgyőrgyi 
Bors Ignácz 72 éves öreg ember julius 26-án 
az erdőre járván, többek társaságában hazajövet 
a nagy melegben hirtelen elszédült, a földre 
zuhant és azonnal meghalt. Az orvosi vizsgálat 
a nagy meleg miatt beállott szélbüdési konstatált 
a halál okául. 

— Gyilkos erdőőr. Megdöbbentő gyil-
kosság történt mait pénteken Gyimes-Középlok 
kózség egyik korcsma helyiségének udvarán. Töb-
ben iddogáltak a korcsmában s ezek közt ott 
volt egy vasúti őr s néhány magyarországi vasúti 
munkás. A vasúti őr a muukásoknak többször 
borsot törvén az orruk alá, ezek fenekedtek 
ellene s itt is állítólag sértő szavakat hallattak. 
Ott volt ez alkalommal Tankó János hatósági 
erdőőr is, ki egy pohár Bórt ivott és a ki merész 
és bátor legény hírében áll. Ennek panaszkodott, 
mint ismerősnek és jó pajtásnak a vasúti őr a 
munkások ellen s arra biztatta, hogy segítsen 
megtorolni a munkások vekzáczióját. Tankó a 
czimbora óhajtásának nem is késett eleget tenni, 
a nála levő szolgálati fegyverére  feltűzte  a szu-
ronyt, rájuk rohant s kOzülők egyet, a ki talán 

legártatlanabb volt mellbe szúrt, mire az őr és 
munkások szétrebbentek. A megszúrt munkás 
kinek a szurony szivét járta át elesett és rög-
tön meghalt, de Tankó azt hivén, hogy a sértés 
nem volt halálos, egyenesen a csendőrséget kereste 
fel  s jelentette, hogy „bajt csinált". A csendőrök 
erre az eset színhelyére mentek s miután a ha-
lált konstatálták, Tankót fölkeresték  és letar-
toztatták, a ki már ekkor tagadni kezdette tettét. 
Véletlenül ugyan ekkor a törvényszék egyik vizs-
gáló bírója az orvos szakértővel egy elhalt gyer-
mek megszemlélésére künn Gy'mesben lévén, az 
eset hirére a belyszinére siettek s a megölt mun-
kás felett  az orvos törvényszéki vizsgálatot megej-
tették. 

— F a l u s i o l v a s ó k ö r ö k é s g a z d a k ö r ö k 
a p o z s o n y i g a z d a k o n g r e s s z u s o n , A pozsonyi 
mezőgazdasági országos kiállítással kapcsolatban 
több fontos  és időszerű kérdéssel foglalkozó  nagy-
szabású gazdakongresszust rendez Pozsonyban 
szeptember hó elsó felében  a Gazdasági egyeeü-
latok Országos Szövetsége és a Magyar Gazda-
ssövetség. Ezen országos kongresszus tárgyai kö-
zött, a kivándorlás, a gabonaértékeBitő szövetke-
zetek s a fedezetleu  határidő üzlet mellett a leg-
fontosabb  a kisgazdák és földmivelók  szervezke-
dése, érdekeik előmozdítása, gazdasági ismereteik 
fejlesztése  s anyagi helyzetük javítása. Miután a 
falusi  olvasókörök, gazdakörök éB más egyletek 
ezen czélok elérése miatt alakultak, a Magyar 
Qazdaszüvetség ez uton Bzólitja föl  őket a pozsonyi 
kongresszusou, illetve a kisgazdák és földmivelók 
helyzetének javítására irányuló munkálatokban 
való részvételre. A falusi  olvasókörök és gazda-
körök mindaddig nem lesznek képesek nagyobb 
arányú tevékenység kifejtésére,  mig egyöntetű 
működést nem folytatnak  s a mig nem egyesítik 
erőiket ezeu legfontosabb  kérdések megoldása 
érdekében, molyok a kisgazdák és földmivelók 
helyzete javulásának tulajdonképeni forrásait  ké-
pezik. Kívánatos tollát, hogy azon falusi  olvasó-
körök, egjesfiletok  és szövetkezetek, melyek tagjai 
nagyrészt földmivelók,  továbbá a gazdakörök, el-
fogadják  a Magyar Gazdaszövetség által feléjük 
nyújtott Begitó kezet s tüinöriiljeuek mindannyiau 
a Magyar (JazdaszövetBég kötelékébe, mint a kis-
gazdák és földmivelók  érdekeit goudozó országos 
központba. A Magyar Gazdaizövetség kötelékébe 
való felvétel  és a pozsonyi gazdakongresszuson 
való részvétel végett jelentkezni lehet augusztus 
hó 15 ig a Magyar Gazdaszövetség titkári hiva-
talánál (Uudapest, Baross utcza 10. sz.) A falu9Í 
olvasókörök, egyletek, gazdakörök és szövetkeze-
tek felvétetnek  a Magyar Gazdaszövetség tagjai 
közé, a nélkül, hogy jelenlegi szervezetüket meg 
változtatni volnának kénytelenek. A magyar Gazda-
szövetség csakis a hazalias szellemben s a föld 
munkásainak érdekében való czéltudatos működést 
óhajtja. A pozsonyi koogrosszusra való utazás 
vasúti, elszállásolási és ellátási kedvezményekkel 
lesz megkönnyítve. 

— U j i p a r l a p ! „A Mi lapunk" czim alatt 
egy belenkint I(i oldalnyi uagy nyolezadrét alakú 
és kizárólagosan iparosok országos Ügyeivel fog-
lalkozó és azoknak általános érdekeit szolgáló 
hetilapot indítanak meg Babos Elek és Lábdy 
Antal szerkesztésében. „A mi lapunk" előfizetési 
ára, egész évre csak 2 lorint (4 korona). Érdek-
lődőknek „A mi lapunk" szerkesztősége (Szeged, 
Prosznitz-ház.) készséggel küld mutatványszámo-
kat díjmentesen. 

— U j t a l á l m á n y ! A levelekuek postai 
keletbélyegzője ország- és világszerte nagyou sok 
boszusúgot okozott már a levelező közönségnek. 
Kőleg a koroskedolembon gyakran igen nagyfon-
tosságú, de perekben bizonyítékot képező dolog 
a levél föladásának  kelte. Ha már most tekintetbe 
veazsziik, hogy oly óriási postaforgalomnál,  mint 
az korunkban vau, nem lehet a pontai személyzet 
mindeu egyes bélyegzésnél figyelemmel  arra, hogy 
a kelet és föladó  állomás jó és olvasható legyen, 
liánom csak gyors röptében csapkodják le az érez 
bélyegzőt a festékpáruákra  és a levelekre, és ha 
ilyenkor a festékpárnában  a legcsekélyebb fogyat-
kozás van, már olvashatlan a levélen a keletbélyeg-
zés. Már pedig az eddig használatban lévő festék-
párnák egyike aem felelt  meg: hol beszáradt a 
festék,  hol elfogyott  a sok használatban. És mikor 
frÍBS  festékkel  látták el, túlságos sok festéket  adott, 
ugy bogy a bélyeg el is mázolódott. Ha pedig 
fogyott  a feBték, nem adott elég látható betűt a 
bélyegző. így voltak általánosan a bajok, a posta-
hivatalok ellen számtalan panasz mont a minisz-
tériumhoz is, de ezen a bajon alig lehetett segíteni. 
A problémát azonban Pálfly  Zsigmond szegedi 
posta- és távirda-fótiszt  fejtette  meg kitűnő sikerrel. 
Egy uj szerkezetű bélyegző párnára nyert szaba 
dalmat, melynek forgalomba  hozatalára Gugel 
Lajos szegedi papiruagykereskedó s nyomdatulaj 
donos a társa. Az uj bélyegzőpárna öutött rézből 
van készítve, kettős fémtartályból  áll, az egyik 
tartályba a festő-anyag  öntetik és ezen tartály 
lyukacsain át ömlik a festő  anyag a másik fém 
tartályba, melybe a bélyegző festékozésére  szolgáló 
pároa ven elhelyezve. Ezen szerkezettel teljesen 
meg van szüutetve a párnának kenés általi külső 
festékozése,  a festő-anyag  a festék  tartályból egy 
szelep segélyével nyomodik a párnába és ennek 
felületére  a tiszta festő  anyag kerül és azt egyen-
letesen B állandóan telítve tarija, A bélyegző párna 
egyszeri megtöltéssel heteken át liaszálható a állan-
dóan egyenlő tiszta és olvasható leuyomatot ád. 
így különösen lilvaloknál rég tapasztalt hiányt 
pótol s megazünteti azt a sok kellemetlenséget, 
mely a betűző lenyomatok olvashatlanságából ered. 
Postahivatalok, vasutak, magánosok és intézetek 
használatára a bélyegió-párna ajánlatos, mert tar-

tósságánál fogva  egysser és mindenkorra való 
beszerzést képes. Megrendelések a feltalálóhoz 
(Szeged, főposta),  vagy Eugel Lajos nrhos latésea-
dók. Egyes darabok bolti ára 10 korona, nagyobb 
mennyiségben való megrendelésnél, valamint hi-
vatalok részére 8 korona. 

S z e r l c o s z t ö l { k z a n e M l b 
Ifj.  D—d J a urnák. Helyben. A polgármes-

ter választást lapunk folyó  évi 81. számában a tör-
ténteknek megfelelő  haséggel közöltük, tehát azt még 
egyszer közölni teljesen felesleges  lenne. Csikkének 
n/.on részét, a melyre Ön ugy látszik kiváló aulyt 
helyez a czikkének közreadását azért sürgeti, adjnk 
a következőkben: 

Csedő István Qgyvéd, csíkszeredai lakós, a kt 
már közelebbi időben 5 évig volt a városnak polgár-
mestere s a város ügyelt, kQlönösen anyagilag, annyira 
reudbe hozta volt, hogy polgármesterségének máso-
dik évében az azelőtt, a város polgárainak terhére 
kivetve volt 32°/, községi pótadót megszüntette a 
mikor az 181)6. évi országgyűlési képviselő választás 
alkalmával állásáról lemondott, több mint 4000 forint 
készpénzt hagyott hátra, miért is a városi polgár-
ságnak elismerését érdemelte ki. 

Csedő István ngyvéd eredetileg cslkszentgyörgyl 
ősi nemes, székely család Ivadéka. Elődei ugy az 
egyházi, mint a világi téren a magyar nemzetnek 
üdvös szolgálatokat tettek. 

Elődei közül egyházi téren, 1689-től 1813-lg Bt 
pap volt, köztük Csedő Mihály zebegényl apát, esz-
tergomi kanonok és érseki helyettes. 

Mint világi hivatalnokom, a közügyek terén 
mindig működtek, köztük volt Csedő László, ki 1816-ben 
konszilláriusnak volt kinevezve, Csedó Dávid pedig 
1736-ban Csikvármegye alispánja volt. 

B. S. tanár nrnak. Ubl—lbL A kártyákat kö-
szönöm. Mindkét kívánság teljesült. 

L -né aTy*gé"fk,  Kalmrsa MíiH-y*]*^1" ' 
üdvözöllek. 

K. H. lrisa m o n y n a k , Qyergyó-Ssentnilklóa. 
Megkaptuk. Köszönjük. Jönni fognak. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szám 639/908. 1238] 1—1 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. járás-
bíróságnak 1696. évi Sp. II. 889., 890., 892.. 892., 
895/9. sz. végzése folytán  Nagy Sándor csíksze-
redai ügyvéd által képviselt Szakács Ferenci, 
Bíró Antal, ilj. Todór Antal, László Dénes és 
Lázár Gábor végrebajtatók részére Zöld Rozália 
s társéi csik-delnei lakós, végrehajtást szenvedők 
ellen 400 kor., 300 kor., 000 kor., 1000 kor. éa 
400 korona követeles s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás tolytán alperestói lefoglalt 
és 1085 koronára becsült ingóságokra a csík-
szeredai kir. járásbíróság 1902 évi V. 703/2. sz. 
végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak 
az alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedők lakásán Csik-lfadéfalván 
és folytatólag  Csik-Delnén és Várdotfalván  leendő 
megtartása batáridőül 1902. évi angusztns bó 
25-lk napjának délután 2 órája kitOzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: ökrök, tehenek, 
szekerek, bivalak és házi bntorok a legtöbbet 
ígérőnek készpénz fizetés  mellett, szükség esetén 
becsát'on alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató k6-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, bogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelen-
teni el ne mnlaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszereda, 1902. julius hó 30-ik napján. 
Keresztes Gyüla, 

kir. bir. végrehajtó 

Sz. 390/'J02l [2-I0] I—1 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közbirré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járás-
biróBágnak 1901. évi S. p. II. 473/3. sz. végzése 
folytán  Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
Osik-Jenöfalva  község végrehajtató részére özv. 
Szakács Qergelyné végrehajtást szenvedő ellen 
60 korona követelés s jár. erejéig elrendelt ki-
elégítési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt 
és 800 koronára becsült ingóságokra a csíksze-
redai járásbíróság 1902. évi V. 963/2. azáinn 
végzésével a további eijáráa elrendeltetvén, annak 
az alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig is, 
a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
végrehajtást szenvedő lakásán Csik-Szentdomo-
koson leendő megtartása határidőül 1902. M 
augusztus hó 9-lk napjának déMttt 9 órája ki-
tűzetik,a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig: 
házi bntorok, gasdasáki eszközök, bival stb. a 
leglöbbtstigérőnek készpénzfizetés  mellett,szükség 
esetén becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
amennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tflnik,  hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikll-
dóttnél írásban beadni, vagy pedig szóval be-
jelenteni el ne mnlassúk, mert kMOnbeo csak 
a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi jnlins bó 
17-ik napján. Kereszten Gyula, 

kir. bírósági végrehajtó. 



Au :iiszt.iis (i. C S I K I L A I' O K. 
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Árlejtési hirdetmény. 
Alólirott község elöljárósága ezennel köz-

hírré teszi, hogy a villamos világítás berende-
zéséhez szükséges épületek: u. m. gép- és 
kazánház, fürészcsarnok  és javítóműhelyek 
transformator  és ivfényuszlop  alapzatok felépí-
tését árlejtés utján folyó  1B02. év augusztus 
hó 10-én d. u. 2 órakor a községházánál 
zárt írásbeli ajánlatok alapján vállalatba adja. 

Ezen épület és talapzatok kikiáltási ára 
IS.008 korona 44 fillér. 

Csakis az összes épületek és talapzatok 
felépítésére  tett ajánlatok vétetnek figyelembe. 

Vállalkozni szándékozók kötelesek a ki-
kiáltási ár 10°/u-át bánatpénz gyanánt készpénz 
vagy óvadékképes papírokban ajánlatukhoz 
csatolva az elöljárósághoz a fenn  kiirt napon 
délil2 óráig benyújtani. 

Késób érkezett ajánlat, vagy utóajáidat 
figyelembe  nem vétetik. 

A vonatkozó költségvetések és tervek 
az elöljáróságnál a hivatalos órák alatt bete-
kinthetek. 

Az e l ö l j á r ó s á g : 
Gyergyó-Szentmiklós. 1!K)2. julius hó 25. 

Puskás Adolf,  Márton Lajos, 
jppyzö. i>iro. 

Egy alig használt két ló-erejü 
zsákoló cséplő garnitura 

szabad kézből jutányos áron eladó 
Gyó-Szárhegyen Pál Istvánnál. 

a taploczai határban körülbelül 
17 kat. hold erdei, kaszáló és legelő. 
Bővebb felvilágosítás  a kiadóhivatalban. 
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HIRDETMÉNYI 
A li ives é s k ö z k e d v e l t s é g n e k ö r v e n d ő K . - I M P É R I 

„ R É P Á I T S A V A N Y Ú V Í Z 
a m a i n a p t ó l k e z d v e k ö z v e t l e n ü l a f o r r á s t ó l 

egészen friss  tö l tésben kerül forgalomba. 

Dr. Lengyel Béla m. kir. tud. egyetemi tanár szakvéleménye a következő: 
„A K.-Impér „RKPÁTI" forrás  oly kitünö égvényes savanyu vizet szolgáltat, 

inely ugy szerencsés összetétele, mint rendkivQl dua szénsavtartalma folytán  meg-
érdemli, hogy a maga nemében a legkitűnőbbek egyikének tekintessék, 
s mint ilyen, a megfelelő  méltatásban részesüljön*. 

Purjesz Zsigmond dr, prof,  a következőkép nyilatkozik: 
„Bizonyítom, hogy a „KÉPÁTI" savanyuvizet a nyákhártyák hurutos bán-

talmai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam". 

Dr. Hankó Vilmos tanár, az E. K. E. balneologiai oszt. titkára e vízről igy vélekedik: 
„A „KKPÁTI" viz nemcsak mint élvezeti viz kitűnő, hanem mint gyógyitó 

ital is megbecsülhetetlen s a Csehországból hozott drága króndorfi  vizzel 
mindeu tekintetben versenyez". 

A„Répáti" viz helybeli főraktára  Simon Jenőnél van. 
|23B| 2 (i  A K.-Impér  „Répáti"  forrás  kezelőxége. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

u 
^ 

' jó száraz pörkölt fehér  szalonna a Szászföldről  nagyobb 
mennyiségben, a legjutányosabb napiárban Gál János 
fűszer  kereskedésében, Székely-Udvarhelyt. 

XJj sza b ó=üzlet! 
ISátor vagyok ;t n. é. közönség becses tuiloniAsiirn hozni, 

hogy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban egy mai 
kornak teljesen megfelelő  minden igény kielégítésére berendezett 

« 9 » FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-től a legnagyobb 
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári 
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legelö-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Teljes t iszh k'tlrl 
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Nem tetszőért 
a pénz 

Tussaadatik. 

Magyarnak Pécs, németnek Bécs! 
Schönwald Imre Hirom évi 

Írásbeli 
j ó t á l l á s é k s z e r g y á r o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z 

i P É C S . — i 
Ne küldjük pénzünket külföldre!  "SS 

Hazai iparunkat előmozdító czégemnél mindennemű arany és eziist 
targyak urak es minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 

& » » » » 

l'U'vaiH-z üi.jila fo>).'  IU-I frl Val.tdi U lar. arnny nüi ri-iD «ra frt  14.— l'O'AQcv dupla IViK'llcl frl 

14 kar. ariov pecsefgvUrű írt'li.Wl l!j aranyból 6 kar. frl  3.Ml 
I'nolile arany írt l.5o 
McrU'kUl elegrniir» ejjv 

pa|>ii»allac. 
dopla fed.'lk-l  § frt. 

Valódi ezüac pánczél óraláncsok 
m. kir. fémjelzéssel. 

lő gramm Mily hau frt  1.3i , íio »rmnm sulylian 
f  ítramm Milyktn frt  1 T*> j "0 cr;iiiim miIvIuk 
3n jrr;imm Milyltan frl  J.di) j >su Kmnirn .-ulylcin 
4»J írnirom Mily km frt  J.Uj gnimm súlyban 
fin  LTimm Mii t.;io frt  3.i"> jrrimm Milyl.an 

Valódi 14 kar . aranylánczok 40 féle 
divatos mintában. 

20 cr;imm tulyban frt  24.— 4<i tramm >ulybao 
25 pramm sulyhaa frl  30.-- | 5« unuiim .-ulyhuü 
5M) KRtiMi Milylian Irt 37 - | WJ pr:.mm »uiyl>«n 

kövrs lógók nólkiil mervo. 
A//// '•'•'< f/t'omn 

l>i'"'i  s f'njiit  lt'k  ri'ri 
:<0 ku'»jr:ii,ÍM 

< H>imi/lthtr;h'i.:  etjff  /.1 
/'/ ffl',1 íjnim m mit.in,  -II  frt  , Valödi «'íUst rera. óra frt  ő -,.„,„. ! I»u|.l» tcúé\M  frt  7— I14(i] 12—.iü | Valúdi fíUbl  aukre-rcm. rşyan.-i *-rö̂<>lil> 0 frt.  — l eyan.-z arany M,f.  1» frt.  - Tuta fiUst  ankn-rcmoo. dopla fcdúllcl  12 írt Valódi 14 kur. arany ankro.n-monlxir ora 24 frt.  — Oupla fvdilk'l  85 frt. 

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

Ferencz pálink:a 
(SÓSBORSZESZ) 

Yértes gyógyszerész-féle 
30-50 

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (masaage). Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogolóknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
fiiszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-

thán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-
kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VÉRTES L. „SAS"-gyógyszertárában Lúgoson. 
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^ Tisztelettel vau szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására ^ 
^ hozni, hogy minden az asztalos szakmába vágó munkát, ÉPÜLET és fe 
— BÚTOR készítést, TEMPLOMOK FELSZERELÉSÉT, nevezetesen p 
( OLTÁROK, SZÓSZÉKEK elkészítését legízletesebb és ólcsób kivitelben | 

és meghatározott időre elvállalok. Továbbá elvállalok mindennemű disz- p 
2 fényezést,  aranyozást, ezústözést, bronzirozást és a kívánalmaknak W 
M megfelelőleg  és minden igényt kielégitőleg készítem el. Oltárok kjja- k 
-m vitását és újra festését  a legrövidebb idö alatt és igen jutányos » 
^ árért eszközlöm. [221 j 3-6 
Ă Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába  ajánlva vagyok kész 

tisztelettel György Ferencz, mőasztalos. 
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Elvan kávés haszon, nagy forgalma! 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a v a s z i I d L ó n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be. 

Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czéliil, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak mélyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem Üzletem iránt szíves jóindulatukat továbbra 
és szives látogatásukkal megtisztelni. 

A m. t. közönség becses pártfogását  kérve maradtam mély tisztelettel 

[304] 38-52 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatUzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem kevés haszon, nagy forgalom  I 

s 

Nyomatott Csik-Bzeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. »s 




