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A székely kongresszus napirendje. 
A kongresszus tanácskozásai augusztus 

hó 28., 29. és 30. napjain, Tusnádon öt helyi-
ségben a következő sorrendben folynak  le: 

Első  nap, augusztus  hó 28. 
A) Megnyitó ülés. 

Délelőtt 9 órakor. 
1. Bevezető beszéd. Tartja: Dr. Bedő 

Albert,  a rendező-bizottság működő elnöke. 
2. Diszelnök megnyitója. Tartja: Báró 

Kemény  kálmán. 
3. Dr. Szádeezky  Lajos előadása: „A 

székelység történeti intézményeiről". 
4. Titkári előterjesztés. A rendező-bizott-

ság által megválasztott kongresszusi és szak-
osztályi elnökök, előadók és jegyzők nevének, 
továbbá a kongresszusra képviseletileg kikül-
döttek bejelentése. 

5. A szakosztályok megalakítása. 
B) Szakosztályok működése. 

Délután 3 órától estig. 
Második  nap, augusztus  hó 29. 

Délelőtt 8—1 és délután 4 órától estig szak-
osztályok ülései. 
Harmadik  nap, augusztus  bó 30. 

Délelőtt 8 órától szükség szerint a szakosz-
tályok ülései. 

Délután 3 órakor 
C) Záró-ülés. 

1. A szakosztályokban elfogadott  határo-
zatok előteijesztése. 

2. A kongresszus határozatainak végre-
hajtásáról való intézkedés a rendező-bizottság 
javaslata alapján.*) 

3. Diszelnök záró-beszéde, Tarţja: Gróf 
Dessewffy  Aurél,  az O. M. u. T?. elnöke. 

Tanácskozási rend. 
1. A kongresszus teljes ülésein a kong-

resszus elnökei, a szakosztályok ülésein pedig 
a szakosztályi elnökök vezetik a tanácskozá-
sokat. 

2. A felszólalni  kívánók a jegyzőkönyv 
vezetőjénél jelentkeznek és csak a jelentkezés 
sorrendjében igényelhetik a szólásjogot. 

*) A rendező-bizottság javaslata az, liogy a 
kongresszus határozatainak végrehajtására a kong-
resszust rendezett testületek elnökeiből és titkárjai-
bői álló bizottság küldessék kL 

3. Minden felszólaló,  az előadók kivéte-
lével egy és ugyanazon kérdésben csnk egy-
szer és legfeljebb  10 perczet vehet igénybe. 

4. A tárgyalandó kérdéseket az előadók 
vezetik be és azokkal kapcsolatosan beterjesz-
tik határozati javaslataikat. Az előadás tarta-
ma legfeljebb  30 perez. Az előadó védi hatá-
rozati javaslatát s a zárszó jogával élhet. 

5. A tárgyalások folyamán  minden indít-
vány vagy módosítás írásban, a benyújtó ne-
vének feltüntetésével  a jegyzőkönyv vezetőjé-
nek adandó át. 

G. Személyes kérdésben a vita folyamán 
bármikor föl  lehet szólalni, de a fölszólalás  2 
percznél több időt nem vehet igénybe. 

7. Vitás kérdésekben az elnök 3 tag in-
dítványára berekesztheti a vitát és szavazást 
rendelhet el. 

8. A kongresszus, valamint a szakosztá-
lyok szavazás esetén szótöbbséggel határoznak. 
A szavazatok egyenlő megoszlása esetén az 
elnök dönt. 

9. A szakosztályok befejezvén  munkála-
taikat, az ott elfogadott  határozati javaslatokat 
a szakosztályi jegyzők a kongresszus záróülése 
elé terjesztik, a mely a javaslatok elfogadása 
felett  vita nélkül dönt. 

Üdvözöljük a székely kompszust 
Augusztus 28—30. történeti napok lesznek 

a székely nemzet életében. Nagyot dobban az 
egész székelység szive, végre tehát siralmas 
jajkiáltásunk nem hangzott el a pusztában; ne-
münknek szine, virága kongresszusba gyül vár-
megyénk szép kies helyén, a Tusnád fürdőn, 
azért, hogytj^jskozzék Ügyes-bajos dolga-

Üdvözöljük legjobbjainkat és Isten áldá-
sát kérjük munkásságukra! 

Nagy bizadalommal és reménységgel te-
kintünk áldozatos és jobb jövőnket előkészítő 
tanácskozásaikra. 

Félre a bizalmatlansággal, előítéletekkel 
és kishitüséggel. Nyilatkozzék meg az ősi virtus, 
mutassuk meg, hogy nem fajult  el még a szé-
kely vér! Az ország figyelme  felénk  irányul 
e napokban és az az érdeblődés, melyet egye-
sek és különösen a „Székely Társaságok" or-
szágszerte keltettek, mutatja azt, hogy az egész 

magyar társadalom minden hü fia  és az állam-
hatalom is részvéttel van nyomorúságunk iránt 
és áldozattal is kész bennünket kiemelni vál-
ságosjielyzetünkból. 

Meg is érdemeljük. Felujulnak keblünk-
ben e nevezetes napokon 15 Bzázados multunk 
emlékei, melyek ma megszentelt romok és fáj-
dalmak; eszünkbe jut, hogy nemünk százado-
kon keresztül, mint „genus hominum bellico-
sissimum", élő falként  állott itt keleten a Har-
gita lejtőségeiben dicső lapokat jegyezve be 
nemzeti történetünkbe, szive-vérét áldozva szép 
hazánkért. 

Azonban a harezok elültek s nemcsak a 
székely harczi dicsőség foszlott  szét, hanem 
az ősi virtus sem talált teret, illetőleg nem ala-
kulhatott ugy át, hogy a modern világban, régi 
fényében  tündökölhessék. 

Az az uj világrend, melynek elhelyezke-
dése ugy a politikai, mint a társadalmi életben 
országunk több részében ugy anyagi, mint szel-
lemi tekintetben sok válsággal járt, válságba 
sodort minket is. Vannak hibáink, melyeknek 
mi magunk vagyunk okai, ezt kétség nélkül 
elismerjük. Keleti mozdulatlanságunk, nemtö-
rődömségünk, urhatnámságunk azonban nem 
kizárólagos okai jelen bajainknak. 

Első sorban a történeti fejlődés  megmá-
sithatlan logikája teremtett olyan helyzetet, a 
melybe nehezen tudtunk beleilleszkedni. A Bza-
badság és az alkotmányosság, a mult század-
nak ezen sokszor és méltán dicsért eszméi, ne-
künk tulajdonképen nem használtak, mert meg-
semmisítették ősi intézményeinket s uj terhe-
ket róttak ránk a nélkül, hogy régi terhéinken 
segítettek volna. Rjgen csak katonáskodtunk, 
papjainkat és tanítóinkat tartottuk. Az alkot-
mányosság után kapott a jobbágy Tőidet, a föl-
desúr váltságdijat, a nemzetiségek szabadságot, 
a székely semmit, csak terheket. Ma is kato-
náskodunk, fizetjük  papjainkat (az egész vilá-
gon páratlanul áll a székely az egyházi terhe-
ket tekintve, tulajdonképpen termésének ne-
gyedét fizeti  kepébe) tanítóinkat és fizetünk 
vagy százféle  adót. Geográfiailag  is félre  esünk 
az országos központoktól s nem is részesültünk 
ugy az ipar. kereskedelem s az ezeknek len-
dületet adó közlekedés áldásaiban, mint az or-
szág többi lakosai. Megsokasodtunk, a czivili-
záczió magas követelményekkel lépett fel  ve-
lünk szembe, földünk  feldarabolódott,  állatte-
nyésztésünk és kisiparunk, nem lévén meg Ro-
mániával a régi viszony, alá hanyatlott, házi ipa-

runk veszendőbe ment, sehonnan semmi felvilá-
gosítást, védelmet és támogatást nem kaptunk. 

Most a 11-ik órában, még tán nein kéeőn 
üdvözöljük azokat a jeleseinket, a kik egy jobb 
korszakot inagurálnak. Mozduljanak meg szé-
kely czimerüknek tán feledésbe  ment alakjai; 
suhogjon végig határainkon a sas, jeleljék meg 
egünkön a szelíd fényű  hold és jöjjön fel  a 
a székelyek csillaga; Az ur Isten, a ki 15 má-
zadon keresztül itt a Hargita lejtőségeiben ro-
kontalanul megtartott, ihlesse meg tanácskozó 
nagyjainknak szivét és szellemét, hogy meg-
ismerve bajainkat, a megfelelő  orvosszerekról 
gondoskodhassanak. 

— Darányi mlniaater képviselői a 
székely kongresszuson. Darányi földmlveléai 
minisztert meghivta ai augusztus hó 28—80-án 
tartandó székely kongreassns rendesé bizott-
sága a kongresszuson való réaavételre. A mi-
niszter e meghívásra követkeié leiratul vá-
laszolt: .Polyó évi juliua hó 18-án 600. szám 
alatt kelt felterjesztésére  köszönetemet fejezem 
ki a székely-kongresaiuara való szíves meghívásáért 
és értesítem a I. rendezö-bizottaágot, hogy a kon-
gresszuson képviseletemben való részvétellel Sándor 
János fóispán  urat, székelyföldi  megbízottamat 
éa Balogh Vilmos miniszteri tanáose» arat, elnöki 
osztályom föaökét  bíztam meg. Ezenkívül Intézke-
dem az iránt, hogy a kongresszus megfelelő  szak-
emberek állal a minszterium erdészeti, mesórea-
dóri és állattenyéastéai osztályai la képviselve 
legyenek és pedig ai erdészeti föoutály  Horváth 
Sándor mlnissteri tanácsos, a mesórendórl figyosz-
tály Tervey Imre min. oezL tan., as állatUayéaa-
tési éa tejgazdasági ügyosztály Bierban Jáaaa ons. 
tejgazdasági felügyelő  urak által. Blztoeitem es 
alkalommal is a t. rendező-bizottaágot a saékely-
kérdés iránt érzett meleg érdeklődésemről is arról, 
hogy a kongresszus haaafiaa  munkásságit As aaaak 
eredményeit különös figyelemre  fogom  Bél tatai, 
őszinte örömömre fog  szolgálni, ba a kongresssas 
közelebb hoz bennünket az előttünk álló u p 
czél megvalósításához.* 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Kirándulás a Hargitába. 
Ha jól emlékezem, három 've annak, hogy 

a „Csiĉ éi-Büdös1* nevii, az ős Hargita rengeteg 
erdőségei közöli fekvő,  kiváló gyógyerejü fürdőt 
oi bérlők vették kezelés alá. A bérleti szerző-
désben — a mint azon időben széltében és hosszá-
ban beszélték — a tulajdonos közslg olyan in-
tézkedések sürgős keresztül vitelét helyezte ki-
látásba, melyek megvalónitása lolytán a fürdő 
mindennemű viszonyában előnyős változások ál-
lottak volna be. 

Már régóta készülődtem, hogy ismét vi-
szontlássam az igazán kellemes és elragadó 
sz'pségü üdülő helyet, részben azért, hogy a 
hosaza évekkel ezelőtt tett sok pompás kirán-
dulás emlékei feltoljanak  lelkemben, de legfőkép 
azért, hogy tudomást szerezzek azon változA 
sokról, melyek njabb időben a fürdő  látogatói-
nak kényelmére keresztül vitettek. 

Szándékom megvalósításában éveken ké-
résziül bol egyik, hol másik ügyem-bajom foly-
ton akadályozott, vígre most e hónapban régi 
tervem, keresztül vitelére időt is, meg alkalmat 
is kaptam. 

Kiránduló társaimmal megbeszéltük az ex-
knrszíó feltételeit,  megállapítottuk a napot és 
indulási órát és a legjobb reményekkel tekin-
tettünk 1 kellemesen eltöltendő nap izgalmai elé. 

A kitűzött napon pontban tél négy órakor 
„Czézár" az utána akasztott kis kocsin kirán-
duló társaimmal megállott lakásom előtt. 

Késsen vártam őket s nem akarván „Czé-
zár türelmét hosszabb próba alá vetni, lerohan-
tam a lépcsőkön s felkaptam  az első ülésbe, a 
kirándulás tervezője és vezetője mellé, ki mint 
a Czézár tulajdonosa, a kocsis szerepét is vé-
gezte éa ebben a pillanatban két esernyő (mind 

a kettőnek eltört a nyaka) tönkremenetelén 
sápítozott 

— Hm, Hm. Rossz jel, rossz jel. A bi-
zony! — moudogatta — miközben jelentőség-
teljesen tekergette a nyakát. 

Oda se neki — mondtam én — sohse bn-
sulj. mindig jobb, ha az esernyők nyaka törik ki, 
mintha a miénk jutna olyan körülmények közé. 
Azért léhát induljunk. 

Elindultunk. Czézár vigan trappolt, de csak 
a szeredai fürdő  felé  vezető utig s mivel ott 
nem térhetett el otthona felé,  a hol frissen  ka 
szált lóhere és egyéb lócsemegék várnak reá, 
megcsökönyösödött s mindntalan beakart dönteni 
a baloldali árokba. 

Most már én kezdtem mondogatni: 
— Rossz jel, rossz jel. A bizony. Még ugy 

járunk, mint az esernyők, nekünk is kitörik a 
a nyakunk. 

A feldöléatöl  való félelmek  között jutottunk 
el az Olt hidjáig. A bidon még átszállított a 
Czézár, de a mint a rengeteg begyet meglátta, 
nyomban megállott, fejét  leeresztve, bns pillan-
tásokkal kacsingatott a messze távolban fehérlő 
szeredai fürdő  felé,  de semmifelé  nógatásra 
meg nem indult, az ostor legyintésre pedig kezdte 
a szekeret hátrafelé  tólni. 

— Hm, hm. Na, látod I — mondta a tu-
lajdonos. 

— Hm, hm. Na, látod 1 — mondtam én, 
miközben szomorúan néztünk egymásra. 

A hátul ülő hölgyek szerfelett  mulatságos-
nak találták a dolgot, jókedvüleg nevetgéltek, 
a mi tisztelt útitársamat még komorabbá tette. 

Végre is keserves sőhajtozással és a po-
rnljárt esernyők emlegetése mellett kénytelen 
volt leszállani s a Czézárt vezetni. 

8 ez a vezetgetés tartott egész a csurgóig, 
a hol aztán mindnyájan leszállottunk, én és a höl-
gyek a gyalog ösvényen törekedtünk az utász-
ház felé,  a tulajdonos pedig az ö Ozézárjával 

neki fogott  a kanyargós útnak s mire az őrhá-
zig felért,  mi meg is pihentünk. 

Pihenés után mindnyájan felkapaszkodtunk 
a szekérre, de a Czézár megállott és hátra né-
zett, mintha csak mondani akarta volna: tessék 
leszállani. 

És Czézár hátra nézett mindannyiszor, va-
lahányszor felülésí  merényletet követtünk el. 
Tehát engedelmeskedtünk Czézárnak s gyalogo-
san mentünk föl  a fürészgyárig  s onnan a fürdő 
felé  eltérő uton a forrásig,  a hol pihenőt tar-
tottunk, elővettük a tarisnyát, reggeliztünk, a 
Czézár szintén hasonlót cselekedett s vigan ro-
pogtatta a száraz széna közül nagy szakérte-
lemmel kiválogatott lóherét 

Egy órai pihenés után neki fogtunk  a für-
dőhöz felvezető  köves útnak. Eddig még volt a 
bogy volt, de ezután következett az igazi kín-
szenvedés. Czézár kikötött, jó szántából egy 
lépést s»m ment. 

Ha haladni akarlunk, az csakúgy történ-
betelt meg, hogy a tulajdonos a zabiánál fogva 
ránczigálta Czézárt, a kisasszonyok tolták a 
szekeret, én pedig minden 5—6 lépés után egy-
egy követ illesztettem a kerekek alá, bogy 
mindenestül vissza ne csuszszunk a hegy lábához. 

És igy tartott ez két és félórán  keresztül, 
miközben, bővön jutott időnk dicsérni, de vissza 
felé  a tulajdonos községet, melynek kötelessége 
lenne az utat kellő karban tartani és gondozni. 

Nagyott sóhajtottunk, mikor megláttuk a 
fürdő  kapuján felszegezett  és „Isten hozott" 
felírással  ékeskedő táblát. 

Bizony Isten hozott. Az ő kegyelméből ju-
tottunk fel  ép kézláb ide, mert ebez fogható 
rossz utat nem igen lehet találni az egész ha-
zában. 

Szégyelhetné magát a tulajdonos község, 
bogy drága kincséhez, a fürdőhöz  vezető utat 
ilyen rossz karban tartja. 

Mert tessék elhinni, hogy a megboldogult 
mohamedánusnak sokkal könnyebb bejutni as 

Azaril hidján — a mi köztudomás szériát egy 
borotvaél féle  alkotmány — amenyországba, mfat 
az üdülést kereső halandónak a Hargitai fürdőre. 

A kiáltott kinos ntasás utáa IsgksvfcM 
sem csodálkoztam egy budapesti t*iá*wk elke-
seredett kifakadásain,  ki pár nappal as előtt 
látogatta meg a kies üdülő helyet. 

Rövid pihenés után a 8*C. hőmérséklet* 
fürdőt  tápláló szénsav tartalmú, vasss és Ma-
vegyületekben gazdag forráshoz  mentünk s aaaak 
üdítő vizéből pár pohárayit elfogyasztva,  egéazea 
felfrissültünk  s a fürdő  fenyő  illatos és osoadas 
levegőjébén ugy éreztük magunkat, mintha a 
kiáltott nagy fáradságot  tüadéri kezek vettA 
volna le rólunk. 

A fürdőnek  van még egy másik barviz 
forrása  is, mely ugyan azon anyagokat tartal-
mazza, csakhogy más összetételben. Ezt is igea 
kitűnő és hatásos gyógyitalnak tartják. 

Miután az előbb emiitalt forrás  «laétkallO 
mennyiségben élveztem, megkezdtem a sasaiét, 
bogy tudomást szeressek magamnak a fürdőn  sas-
közölt változtatásokról. 

Kezdtem mindjárt a hideg fürdőn.  Es most 
is olyan állapotban van, mint régebben. Válto-
zás, még pedig előnyös változáakép annyit koa-
statálbatok, hogy jóval tisztábban tartatik, mint 
azelőtt, a mi bizonyára haladást jeles. A fürdő 
vize most is olyan gyilkos hideg mist edd^alé, 
a fürdőző  fejérnépek  sikoltozása most is mttd-
egyre felriasztja  a Koaaath-szikláaál, vagy a rea-
geteg fenyvesekben  ábrándozókat merengésükből. 
A fürdő  közelében pedig gyakorta lehat haUaal 
fürdő  férfiak  ajakáról elröppenő vaskos kém-
kodást 

Az e helyen épített meleg fürdő  msat is 
olysn állapotban vaa, mint régeatén. Most Is s n 
szabadon illő üstben és Izxó kövekkel aaC-
gitik a vizet és sajtárral öntik a kádbaaülő 
nyaka közé. 

Hanem vsa aztán az alsó ivó foirás  sefii 
épitve, agy s kívánalmaknak tatjeaen^magfalalő 
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Aaguntua 37. C S Í K I L A P O K 35. ssám. 

Glftrffi  Gfiki  ÉS az „AltoW 
Dr. Gyórffy  Gyula csikszentmártoni kép-

vigelő urat az .Alkotmány* czimü napilap, 
mely különben ÍB rendszeresen üldözi ót a nép-
párti bukások miatt, folyó  1902. évi augusztus 
23-iki számában oly eróe és éles módon tá-
madta meg. bogy mindazok, a kik dr. Gyóifly 
Gyufa  képviselő urat ismerik, a legnagyobb 
megbotránkozás hangján Ítélik el ezen igaz-
ságtalan és bosszúból származó támadást, mely 
ngy látszik azért történt most, a székely kon-
gresszus megnyílta elótt néhány nappal, hogy 
dr. Gyórfly  Gyulának e kongresszuson való 
működését megbénítsák. 

A csíkszeredai .Székely Társaság* épen 
ezen indokból augusztus 26-án népes gyűlést 
tartott, a melynek lefolyásáról  a jegyzőkönyvet 
a kővetkezőkben közöljük. Megjegyezzük, hogy 
a gyűlésen Molnár József  országgyűlési kép-
viselő elnökölt s a jegyzői teendőket dr. Czikó 
István végezte. 

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1902. augusztus 
26-án » csíkszeredai Székely Társaság ülésé-
ről: Elnök előteijeszti és ismerteti az .Alkot-
mány* czimü napilapnak 1902. augusztus 23-iki 
számában dr. Gyórffy  Gyula országgyűlési kép-
viselő ellen megjelent éles és kíméletlen táma-
dást B tekintettel arra, bogy ezen czikk épen 
a székely kongresszus megnyitása elótt egy 
bizonyos czélzattal közöltetett, felkéri  a Szé-
kely Társaságot, hogy ezen támadás tekinte-
tében foglaljon  állást 

A csíkszeredai Székely Társaság többek 
felszólalása  után egyhangúlag kimondja, hogy 
az .Alkotmány* czimü lapnak dr. Gyórffy  Gyula 
országgyűlési képviselő ellen intézett támadása 
a nevezett képviselő ur egyéni és becsületi 
értékét előttünk, kik a múltját ismerjük, nem 
érintheti, a szóban forgó  czikknek a székely 
kongresszus előtti megjelenését közvetve a 
székely kérdések ellen irányuló czélzatosságuak 
is tekinti s egyúttal épen ezen támadással 
szemben dr. Gyórffy  Gyula iránti teljes bizal-
mának kifejezést  ad és ismerve hosszas poli-
tikai a társadalmi működését meg van győződve, 
hogy a nevezett képviselő ur kétségtelenül 
kimutatja a czikkben foglalt  állitások valótlan-
ságát Miután pedig a csíkszeredai Székely 
Társaság tudja, hogy az egész székely akcziót 
főleg  dr. Gyórffy  Gyula országgyűlési képvi-
jSeló ur kezdeményezte, e végből a Székely 
Társaságok megalakítása körül fáradhatatlanul 
buzgólkodott, ugy a sajtó, mint a törvényhozás 
terén a székely kongresszus sikerének bizto-
sítása érdekében minden mozgalom vezérletét 
ő vitte, sót a székelység javáért folyó  küzde-
lemben nagy pénzbeli áldozatot is hozott, fel-
kéri a nevezett képviselő urat, hogy az igaz-
ságtalan és boszuból Bzármazó támadásokat 
figyelembe  nem véve a székelység érdekében 
megkezdett működését a székely kongresszu-
son is folytassa  s az ellenségeB támadások 
ellenében nyerjen a küzdelemben uj erőt a 
most kifejezett  bizalomból, melyet munkálko-
dása és Bikeres tevékenységével kiérdemelt. 

Felolvastatván, helybenhagyatott azzal, 
bogy ezen hntározatról dr. Gyórffy  Gyula or-
szággyűlési képviselő ur jegyzőkönyvi kivonat 
utján értesítendő és ugyanaz a „Csíki Lapok*-ba 
is közzé teendő. 

A gyűlésen jelen voltak és a hozott ha-
tározathoz hozzájárultak a megjelenés sorrend-
jében: 

•eleg fürdő,  bárom káddal, melyet a fBródni 
kívánó 60 fillérnyi,  aránylag csekély dijért élve-
zettel használhat A meleg fürdő  mellett van 
készítve két tűkSr fürdő,  egy a nők és egy a 
férfiak  számára öltöző kabinokkal csinosan be-
rendezve. 

A régi hamvas fürdő  most is meg van, 
csak hogy jóval tisztábban tartva. 

A szénhidrogén, kénhidrogén, kénessav és 
egyéb gázakat tartalmazó gőzlón szintén nem 
tapasztaltam semmi változást A kitűnő gyógy-
erejünek tartott, gázakat árasztó gödröt a kora 
hţjnali óráktól a késő éjjeli órákig most is ngy 
használják, mint ezelőtt A gödör fölé  épített 
házikó oldalára kifüggesztett  fürdői  rendszabály 
szintén nem nagy változást idézett elő. 

A Iflrdő  belső területe az utak mentén 
hossza fenyő  sndarakkal van elkerítve. Ez az 
•gyaevtzett park. És a parkban, a széleken apró 
•árgmló, kipusztulni készülő fenyő  csemeték kín-
lódnak, a terület nagyobb részét gyérfü  borítja. 
De még sem egészen. Hiszen ott a középen el-
kerített helyen virágos kert van. Közelebb men-
te*, akkor láttam, hogy az bizony egy kis vete-
ményes kert, a rengeteg mennyiségben kikóró-
sott retkek és saláták ejtettek csalódásba. 

Azt mondják, hogy ezt a helyet azért nem 
lehet parkírozni, mert a földböl  felfakadó  mérges 
gázak kiölik a növényzetet Én azt hiszem, bogy 
alkalmas növényzettel és a föld  javításával tet-
szetősebbé lehet tenni ezt a mostan egészen 
üres tért Természetes, hogy ez utánjárásba és 
fáradságba  kerül, mégis malhatatlanul meg 
kell tenni. 

A lakás viszonyok most is a régiek, azzal 
a'különbséggel, hegy a gőző alatt épített régi 
ronda viskókat elhányták és ugyan abból az 
anyagból, megpó tolva néhány nj boronával, a 
Caiesó felé  vezető nt két oldalán valamivel 
lakhatóbb, bnlfil  kivakolt házikókat építettek. 

Az összes lakások, agy a felső  ugy épü-
letekben, mint alal zsúfolásig  meg voltak telve, 

Molnár József  országgyűlési képviselő, 
dr. Czikó István, Czikó Sándor megyei pénz-
tárnok, Czikó János a megyei magánjavak pénz-
tárnoka, dr. Filep Sándor városi és korházi 
főorvos.  Mihály Ferencz megyei főjegyző,  Birta 
József  árvaszéki ülnök, dr. Csiki József  ügy-
véd, Bitii Béla ref.  pap, Becze Antal megyei 
alispán, Gábor János, dr. Tauber József,  VeresB 
Domokos, Fejér Sándor főszolgabíró,  Balló Gá-
bor, Veress Lajos szolgabíró, dr. Zakariás Manó 
ügyvéd, Lázár Miklós szolgabíró, Gecző Béla 
törvényszéki biró, dr. Bocskor Béla megyei 
tiszti főügyész,  Böjthy Endre árvaszéki elnök, 
Szacsvay Imre járásbiró, Dósa Kálmán trvszéki 
biró, dr. Guttmann Hugó ügyvéd, Keresztes 
Antal állatorvos, Száva Antal trvszéki albiró, 
Smál Gyula trvszéki jegyző, Gőzsy Árpád 
gyógyszerész, Vass Henrik kir. mérnök, Bocs-
kor Antal trvszéki jegyző, Fekete Izidor trvszéki 
biró, Sztupjár Samu kir. ügyész, Kozma István 
telekkönyvvezető, Kritsa Izidortelekkönyvezetó, 
dr. Ujfalussy  Jenó polgármester, dr. Nagy Béni 
ügyvéd, dr. Fejér Antal országgyűlési képvi-
selő, Mikó Bálint főispán,  Bodor Ödön járás-
bírósági albiró, Wellmann Samu jb. albiró, 
Pap Domokos kir. főmérnök,  T. Nagy Imre 
földbirtokos  és gazd. felső  népiskolai igazgató 
Karda Béla trvszéki aljegyző, Kovács Antal 
árvaszéki ülnök, László Géza tszéki biró, Aczél 
Ödön kir. mérnök, Lajos Ferencz adóhivatali 
pénztárnok, Antalffy  Gábor tszéki biró, Nagy-
Sándor ügyvéd, Márton Gábor, Kovács Lajos 
tszéki bíró, Bójthi Gábor, Lakatos Mihály ta-
nár, Barabás Béla tanár, Botár Béla levéltár-
nok, Tolnay Károly, Ferenczy Győző adóhiv. 
ellenőr. 

Csíkszereda, sug. 22. 
A máskor legnagyobb érdeklődéssel várt 

és kísért angnsztnsi törvényhatósági közgyűlés, 
mely a kiosztandó ösztöndijak miatt sok szülőt 
közelről érdekelt, e;nttal igen néptelen volt. 
Ez nem annyira az érdeklődés hiányának, miut 
inkább az esős időnek tulsjdonitható, mely a 
megelőző estétől kezdve szünetlenül ontotta ál-
dását a felbőkből.  A hivatalnok tagokon kívül 
alig vett részt 20 tag a gyűlésen s különösen 
® gyergyói részekből talán haton jelentek meg. 

Délelőtt fél  10 órakor foglalta  fcl  Mikó Bá-
lint lőispán elnöki székét a zöld asztal mellett, 
kit Bőjtby Endre árvaszéki elnök vezetése alatt 
Minier Albert és Dr. Djlalnsi Jenő tagokból ál-
lott meghívó bizottság kért fel  a gyűlésben való 
megjelenésre és a kit az egybegyűlt tagok lelkes 
éljenzéssel fogadtak. 

Megnyitó beszédet főispán  nam tartott, ha-
nem egyszerűen a gyűlést megnyitotta, de meg-
ragadta az alkalmat azon óhajtás kifejezésére, 
hogy tekintettel a küszAbön álló azon örvende-
tes eseményre, miszerint az ország igen tekin-
télyes egyesületeinek képviselői s más előkelősé-
gek nagy száma fogja  vármegyénket a tusnádi 
fürdőn  végbemenő székely kongresszus alkalmá-
ból meglátogatni, a tőrvény hatóság tagjai is igye-
kezni fognak  minél tekintélyesebb számban eme 
kongresszuson megjelenni s annak színvonalát 
emelni, mely óhajtás élénk helyesléssel találkozott. 

Ezntán áttért a gyűlés a napirendre, mely-
nek lefolyásáról  kővetkezőket tartottuk felem-
litendőknek. 

A vármegyei magánjavak igazgató tanácsa 
által a jövő tanévi ösztöndíjak és segélypénzek 

igen sok vendégnek lakás hiány miatt vissza 
kellett térni. 

A fürdő  évről évre szaporodó vendégei el-
kerülhetetlenül szükségessé teszik, hogy még 
legslább egy 20 szobából álló nagy épületei emel-
jenek s a mellett gondoskodjanak egy teljesen 
külön álló vendéglő helyiségről, hogy a rendesen 
zajosabb természetű kiránduló társaságok a bé-
kés és nyngalomra vágyó állandó vendégeket 
éjjeli mulatozásaik lármájával ne háborgassák. 

A hargitai fürdő  vendégeinek száma az 
idén megközelítette a négyszázat. Voltak állandó 
vendégek Budapestről, Debreczenből, Magyar-
ország még néhány nagyobb városából, de a ven-
dégek zömének nagyobb részét Székelyudvarhely 
és Udvarhely vármegye, kisebb részét pedig Csík-
megye szolgáltatták. 

A hargitai fürdőnek  legjobb híre Udvar-
hely vármegyében van, az ottani lakósság rang-
külömbség nélkül igen nagy bizalommal viseltet-
nek a fürdő  gyógyító ereje iránta ezért, amint 
az idő engedi, már nyár kezdetén számosan ke-
resik fel  e gyógyító helyet és szép idő esetén késő 
őszig látogatják. 

A vendégek között pátriárkális élet foly, 
a hason rangúak nagyon hamar összebarátkoz-
nak s tarBaságban kellemesen töltik a napot. 
Különösen igen élénk az élet az alsó lakások 
körül. A fürdőzésből  és a gőzlői kúrából fenn-
maradt időt ifjak  és idősebbek egyaránt játé-
kokkal töltik a a székely koponyákból kipattanó 
talpraesett viczczek folyton  derültségben tartják 
az egész közönséget. 

As asszonyok nagyrésze a konyhákon sürög-
forog.  A fazakak,  lábosok és serpenyők nagy 
sokasága borítja a tűzhelyek tetejét. A konyhá-
kon alig van szünet, mert az éles erdei levegő, 
a kitűnő ivó vis, a hideg fürdők  éa a sok járás-
kelés erősen fokozza  az étvágyat. 

A kik a vendéglői ellátást veszik igénybe, 
szintén igen jól éa olcsón étkezhetnek. Egy Ili-

kiosztása iránt az uj szabályrendelet alapján 
készített éa tudomásvétel végett bemutatott ha-
tározat felolvasása  hosszabb időt vett igénybe, 
melynek kapcsán Bartba Ignácz bizottsági tag 
kért a felszólalásra  jogot egy, az alapvizsgán el-
bnkkott joghallgató segélyezése érdekében, de 
mert az nj alapszabályok értelmében a tanács 
javaslatán változtatni a törvényhatósági bizott-
ságnak nem áll jogában, mit az elnöklő főispán 
felszólalóval  meg is értetett, a segélyezés iránti 
indítványt a gyűlés nem tárgyalhatta. 

Az igazgató tanács javaslata Bzerinl nyertek: 
I. 

s) Ösztöndíjat a lóbeszerzési alapból: 
Dobos Ferencz a bölcsészeti és Botár Adolf 

a jogi egyetemen 600 — 600 koronát. 
b) Segélyben részesültek Fülöp József  állat 

orvos növendék és Kovács Gyárfás  joghallgató 
200—200 koronában az esetre, ba más ösztön-
díjat nem élveznek, ntóbbi esetre 100 -100 ko-
rona adatott; továbbá Tóth Sándor tanárjelölt 
150 k., Korpos Bezső, gy.-újfalvi  Koós Márton 
190 k., Köllő Amália, esetleg Erzsébet testvé-
re 200 k., szentgyörgyi Pál Lujza 140 k., szár-
hegyi Gencsi Imre 140 k., gy.-szentmiklósi Fa-
zakas István 100 k., szentkirályi Csiszér Abel 
100 k., gy.-szentmiklósi Csergő Venczel 100 k., 
szeredai Bándi Béla 70 k., taploczai Gegő Dávid 
60 k., szentkirályi Csiszér Dénes 100 k., gyó-
njfalvi  Elekes Márton 100 k., k.-impéri Balázs 
Lajos 100 k.. nagykászoni Bnzás Imre 70 k., 
szentkirályi Csiszér Gábor 60 k., taplocai Botár 
Gáspár 100 k., madéfalvi  Kovács Kálmán 60 k., 
szenttamási Balog Ignácz 80 k, szentimrei György 
Gábor 60 k. és tusnádi Ellbes Mózes jegyzői 
tanfolyamra  900 koronát, kiköttetvén valamennyi-
nél az iskolába való beiratkozás igazolása s egy-
részénél az esetleg más helyről élvezett segély 
vagy ösztöndíj kimutatása. 

Elutasittattak kérvényükkel részint azért, 
merthnszár családból való származásokat kellőleg 
nem igazolták, részint azért, mert csak leány 
ágon való leszármazásukat igazolták, kik pedig az 
nj alapszabály szerint a segélyezésből kizárvák: 
karczfalvi  szfiletésü,  de lövétW Bartahs Ferencz, 
gyimesi Deáki Lajos, várdolfalvi  Bartha Borbára, 
taploczai Botár Jólán (elkésés), szentgyörgyi 
Györgypál IMza, jenőfalvi,  de Csongrád megyé-
ben Mindszenten lakó Antal András, tusnádi 
Tamás Imre, szentgyörgyi Márton Ferencz, k.-
impéri Ferencz Sándor, szárbegyi Ambrus And-
rás (elkésés). 

II. 
A nevelési alapból: 
a) Ösztöndijat kaptak a beiratkozás iga-

zolásától feltételezetten:  a jogi egyetemen Bogádi 
Gábor 600 koronát, a műegyetemen Czárán Péter 
600 k., a bölcsészeti szakon Kricsa Melitta 600 
k., a bányászati akadémián Bajkó András 600 
k., az állatorvosi sksdémián Gondos József  600 
k., a magyaróvári gazdasági akadémián Miklós 
Rezső 600 koronát. A selmeczbányai erdészeti 
akadémián rendszeresített hasonló ösztöndíjért 
gyó-szentmiklósi Bokos Vilmos egyedül pályáz-
ván, miután több mint 15 éve, hogy a megyéből 
eltávozott, az ösztöndíj az alapszabályok figye-
lembe vételével nem volt megadható. 

b) Borszéki Siklódi Lőrincz, ki az országos 
iparművészeti iskola díszítő szobrászati szak-
osztályát elvégezte, külföldi  akadémiára való be-
iratkozása esetére 600 korona ösztöndíjban ré 
szesittetett. 

rom, illetőleg négy fogásból  álló igen jó ebéd 
I kor. 20 fill.,  reggeli 40 fill.,  vacsora 60 fillér. 
Mind jó, Ízletes házi ételek. JA bor literje I 
korona, kászoni viz üvegje 20 fillér. 

A felső  lakásokon egy szoba naponként 1 
korona, a személy szám szerint csekély ráfize-
téssel, az alsó lakásokon 1 személy naponta 30 
fillért  fizet. 

A vendégekkel való bánásmód udvarias és 
előzékeny se tekintetben kiváló elismerést érde-
mel Meskó Lukács nr, ki a legnagyobb kész-
séggel és szívességgel jár kezére a vendégeknek. 

Tehát ha nem túlzott igényekkel megy az 
ember e pompás, üdülő helyre, mindent megta-
lálhat, a mit egy ilyen kisebb fürdőtől  kívánni 
lehet sőt némelykor még fürdői  zenekar is van. 
Ebben azonban legtöbbször nem igen van kö-
szönet. 

Ott létem alkalmával két ilyen zenekar 
volt kinn. Szakállas Gyurka és a fia  Csíkszere-
dából s a nyárádszeredsi borzas prímás vezetése 
alatt a csikszépvizi első zenekar. Volt tehát 
bőven részünk a muzsikából. Mikor kiérkeztünk 
a Szakállas épen tisztelgő zenét adott a lakások 
előtt, azután következett a térzene, az ebédet 
szintén zene szó mellett fogyasztottuk  s megkí-
nozott füleink  alig kezdettek magnkhoz térni, 
a délutáni órákban njólag volt részünk a szép-
viziek nem sokkal különb muzsikájában. 

Eltekintve a zenészektől, a hargitai fürdő 
igazán kellemes és pompás üdülő hely. Van ki-
váló jó, fenyő  illatos, pormentes levegője, kitűnő 
ivó vizei, testedző fürdői,  csodás hatású gőzlője 
és a természettől pazarul megáldott elragadó 
szépségű környéke. 

Nagy jövő vár e fürdőre,  különösen, ha a 
fürdStnlsjdonos  község nagyobb figyelembe  ré-
szesiti, lakásokat épit s mindenek felett  egy jó 
ntról gondoskodik. Babiláa. 

e) Antal András siketnéma fin  160 korona 
ösztöndijat kapott és Osató Endre, valamintJSzabó 
András siketnémák addig élvezett 300—300 ko-
ronás ösztöndijaik további élvezetében megha-
gyattak. 

d) Segélyben részesittettek.- Kiss Ágoston, 
Darvas Dávid, Csedő András, Száva Kristóf  egye-
temi hallgatók 300—300 koronáig, Elthes Zol-
tán, Korodi Imre, Eröss József,  egyetemi hall-
gatók 400—400 koronáig, Benke Antal, Nóvák 
János, Sándor Gábor, Tompos Gábor, Baláxs 
Elek, László Dezső egyetemi hallgatók 260 ko-
ronáig, Balázs Jenő bányászati. Tatár János 
állatorvosi akadémikusok 300—300 koronáig, 
Szopos Sándor rajztanár képző intézeti növen-
dék 300 koronáig, Antal Aron, Veress Dénes, 
Balázs Andor, Szebeni Lnkács, Albert Gábor, 
Erős Béla, Márton Sándor. Berecz Sándor, Pus-
kás Imre, Sántha Béni, Molnár Ignácz, Dóczi 
Kálmán, Fejér Gynla, Kürkó Ignácz, Kovács Jó-
zsef,  Márton Venczel, Korodi István, Potoczki 
Ferencz, Oál László, Sípos Lázár, Székely Jenő, 
Domokos Sándor, Bodó Dénra, Kovács Albert, 
Pál Gábor, Jakab Jenő, Ulósz Miksa, Vértes 
Gynla, Lakatos Mihály egyetemi hallgatók, 
egyenkint 200 —200 koronáig, Hadnagy Imre 
iparművészeti iskolai, Baka János állatorvosi aka-
démiai, Márton Emília, Balázs Vilma, polg. taní-
tónő képezdei növendékek, továbbá Péter József, 
Balázs Dénes, Gábosi Lajos jegyzői tanfolyam 
hallgatók és Minier Lajos vasúti tanfolyam  hall-
gató egyenkint 200 - 900 koronáig. 

Itt megjegyezzük, hogy a segélyezettek 
közül, habár az alapszabályok értelmében Pál 
Gábor, Jakab JenA, Glósz Miksa, Vértes Gynla 
és Lakatos Mihály egyetemi hallgatók, mint olya-
nok, kiknek apjuk nem e vá-megye szülöttei, se-
gélyezhetők nem is lettek volna, de az igazgató 
tanács, tekintettel azoknak a vármegyei tanügy 
terén hosszas szolgálataik alatt kifejtett  sikeres 
működésűkre és tanúsított érdemeikre, jónak 
látta, fiaikat  a segélyezendők sorába felvenni, 
mit a bizottság is jóváhagyott. 

e) A gyergyóalfalvi  gazdasági felsőnépis-
kolánál 100—100 korona ösztöndíjat nyertek: 
Gál Lajos, Pál György, Bsncze Dénes, Laczkó 
Sándor, Gál Sándor, Székely András, Forró Ist-
ván, Benke Antal, Porlik Lajos, Koncsag Lajos, 
Fülöp András, Olajos Kálmán, Csata Ignácz és 
Baricz Ferencz. 

f)  A gyergyóazenlmiklósi polgári fin  isko-
lánál 100—100 koronát Csergő István, Bernád 
Alajos, Ferenczi Károly, Ferenczi István, Feren-
czi Árpád, Csergő Tamás. 

A szeredai felsőnépiskolába  menők közül 
a pályázati hirdetmény rosszul értelmezéze miatt 
ösztöndijért senki sem folyamodván,  felhatalmaz-
tatott az igazgató tanács elnöke, hogy az ott 
reudszeresitett 40 ösztöndijat az arra jelentke-
zőknek belátása szerint ítélje oda, s arról az 
igazgató tanácshoz ntólsg tegyen jelentést. 

(Folyt, köv.) 

Rákóczy és társai, valamint Thö-
köly Imre emlékének diosóitése. 

A budapesti tudomány egyetemi ifjúsága 
az „egyetemi kör" folyó  évi február  hó 10-én 
tartott gyűlésében az ifjúság  azon általános 
óhajtásának adott kifejezést,  hogy Thököly 
Imre, továbbá II. Rákóczy Ferencz és társai 
emléke, kik régi törvényeinkben hazaárulóknak 
és a szabadság felforgatóinak  vanuak kije-
lentve, törvényhozási uton dicsőíttessék. 

A budapesti egyetemi ifjúság  ezen óhnj-
tása érdemleges tárgyalás és határozathozatal 
végett folyó  év május havában Kassán tartott 
országos diák kongresszus elé került, mely el-
határozta, hogy a szép eszme megvalósítása 
érdekében minél szélesebb körű mozgalom in-
dittassék és a diák kongresszus nevében az 
összes törvényhatóságokhoz kérvények adassa-
nak be, melyekben a szabadság hősök emléké-
nek törvényhozási uton való rehabilitálása czél-
jából az ifjúság  köréből kipattant eszme meg-
valósítására a törvényhatóságok támogatása és 
pártfogása  kéressék ki. 

Az erdélyi ösBzes törvényhatóságokhoz a 
kérvény beadásával a kolozsvári F. J. tudomány 
egyetemi joghallgatók segítő egyesületének el-
nökét Sándor Gábort bízták meg. 

A vármegyénk törvényhatósági bizottsá-
gához a napokban beadott kérvényt, melyet 
alább egész teijedelmében közlünk, ajánljuk a 
törvényhatósági bizottság tagjainak szíves figyel-
mébe: 

A kérvény a következőkép hangzik: 
.Tekintetes  Törvényhatóság! 

Kassán 1902. május 15—20-ig tartott or-
szágos diák kongresszusra összegyűlt összes 
főiskoláink  ifjuságánnk  képviselete egyhangú 
lelkesedéssel, egy érzéssel csatlakozott egy 
eszme köré, mely méltó arra, hogy hallatára 
minden magyar szív feldobbanjon,  melynek be-
következését mindenki kívánja: Adassék elég-
tétel a legnagyobb magyar BzabaJság hősök: 
Rákóczy és tareaí s nagy elődük Thököly Imre 
emlékének. 

Ha felütjük  a magyar törvény tárt, ott 
találjuk az 1687. V. törvónyczikket, melynek 
Boraiban olvassuk, hogy a szolgalelkűség mikép 
bélyegezi meg Thököly és társai emlékezetét :*) 

.A hűséges karok és rendek hódoló lelkük 
odaadó hűségével megnyugosznak az ó aláza-

*) A vármegyéhez beadott kérvényben a latin 
szöveg van idézve. 



H E L L H K L E T 4 „ C S Í K I L A P O K " SS- lk SZÁMÁHOZ. 

tos kérelmQkre kegyelmesen adott azon enge-
délyben, hogy ugy a nyilt parancsok, közhir-
detmények és rendeletek, mint a fenséges  lotha-
ringiai herczeg utján is, a lefolyt  1684. évben 
ö szent felsége  ellenében a közelmúlt lázadá-
sok és mozgalmak idején bármi módon és 
bárki részéről, kivétel nélkül elkövetett blinök 
alkalmából mindenki javára, közösen és külön-
külön adott általános közbocsánatot az ország 
köztörvényeibe iktatták a egyszersmind ő leg-
szentségesebb felségének  irántuk tanúsított 
annál nagyobb kegyelmességében, hogy tudni-
illik ő szent felsége  ennek a bűnbocsánatnak 
a fentebb  emiitett epeijesi bizottság s az ő 
eljárása folytatásának  megszüntetése mellett, 
az előbbi közbocsánat után a múltban a jelen 
időig, bármiképen és bárki részéről elkövetett 
tudvalevő bűntettekre és kihágásokra vonatko-
zólag, az időközben elhaltak örököseire és 
utódaira való kiterjesztését is legjoságosabban 
elrendelni és ekként az összes és minden egyes 
megtörtént dolgokat örök és visszavonhatatlan 
feledésnek  átadva, összes karait és rendeit 
előbbi császári-királyi kegyelmébe visszafo-
gadni és kinyilatkoztatni méltóztatott, hogy 
abból csupán az átkés pártütés előrelátó feje 
és most is vele tartó párthívei legyenek kivéve 
s hogy őket, mint a hasának nyilvános ellen-
ségeit és törvényes királyuk ellen pártütőket, 
tekintsék levelesitetteknek és a jelen törvénynél 
fogva  elmarasztaltaknak éB a megérdemlett 
büntetéssel snjtás végett mindenütt üldözzék 
s végre, hogy a hü karoknak és rendeknek 
az ezekkel továbbra fentartandó  kölcsönös köz-
lekedés vagy érintkezés egyenesen és egysze-
rűen örökös hűtlenség vétke és büntetése alatt 
tiltva legyen." 

Van tehát törvényczikk a .corpus juri-
sunkban,* mqlya magyar történelem legnagyobb 
szentjeiről: Tbökölyról és az ő hitveséről azt 
mondja: .tekintsék levelesitetteknek és elma-
rasztaltaknak és mindenütt üldözendők*, azok-
ról, Üknek porai sem kerültek vissza édes ha-
zunkba, hanem csaknem elfeledve,  ott pihennek 
a tengeren thl Kis-Ázsiában. Thököly, ha egy-
részt mint számító, hideg diplomata, másrészt 
mint szenvedélyes s haragjában kérlelhetetlen 
és általában nagyravágyó ember kevéssé nyer-
heti is meg rokonszenvünket: személyes vitéz-
sége, mint a kinek egyetlen vétke az volt, 
hogy kimondhatlanul szerette nemzetét és ha-
záját, egész viharos sorsa, a gyermekkori buj-
dosástól a száműzetés keservéig átélt szenve-
dései, csalódásai a legnagyobb mérvben köve-
telik részvétünket. Annyival inkább, mert di 
csösége tetőpontján sorea összefüzódik  a leg 
nagyobb magyar hölgyek egyikének: Zrínyi 
Ilonának életevei. Mikor féijét  pártfogója,  a 
török nem segítheti, hívei pedig nagyobb részt 
elhagyják: ő férfiúi  elszántsággal évekig daczol 
még a hatalom nraival s aztán, mikor úgyszól-
ván mindenki elhagyja, fölkeresi  férjét  a szám-
űzetésben s megosztja vele ennek keserveit. 

Tovább forgatva  a törvénykönyv lapjait, 
keresve az elégtétel adást, mely ezen kegyelet 
sértést kiengeszteli: mit találunk? Az 1715. 
évi XLIX. törvényczikk a következőleg diffa-
málja nagyjainkat: 

2. §. Mivel mégis a kitűzött batáridőre 
s következőleg a bűnbocsánat és kegyelem 
elfogadására  maga Rákóczy és Bercsényi és 
némely mások is vissza nem jöttek, sót a 
szörnyű felségsértés  ki sem mondható bűnében 
mostanig ÍB makacsul megmaradtak: ezért mind-
azokat, kik a fentjelzett  hntáridőre meg nem 
jelentek, vagy a fentebbi  módon vissza nem 
jöttek s így jelenleg is távol vannak, előbb 
nevezett főnökeikkel  és vezéreikkel együtt, 
mint törvényes királyunknak s a hazának nyil-
vános ellenségeit és mint árulókat s mint az 
igazi szabadság felforgatóit,  a jelen határozat 
erejével összesen és egyenkint törvényesen 
számüzötteknek s az érdemelt törvényes bün-
tetés rájuk szabása végett mindenütt üldözen-
dóknek és elfogatandóknak,  összes ingó és 
ingatlan javaikat pedig a királyi kincstár ré-
szére elkobzandóknak nyilvánítjuk és jelent-
jük ki. 

3. §. A kikkel való minden érintkezést B 
közlekedést az ország lakóknak, összesen és 
egyenként, felségsértés  büntetése alatt egy-
szerűen és tettesen eltiltjuk. 

Hej Rákóczy Bercsényi vitéz magyarok 
vezérit 

Tekintetes Törvényhatósági ApáinkI A 
sziv öaszefacsarodik,  a lélek felborzad  B a kéz 
ökölbe szorul ezen sorok olvasására. Az ember 
gondolkodása eláll: mikép lehetséges, hogy a 
magyar törvénytár tartalmaz oly czikkeket, 
mely Rákóczyra, Bercsényire és társaikra azt 
mondja: perduelles, veraeque libertatis ever-
tores, hazaárulók és az igazi szabadság felfor-
gatói; est .mondja Rákóczyra, ki előttünk, az 
utókor kis epigonjai előtt, valóságos mitoló-
giai alaknak tűnik fel,  kl az önfeláldozó  haza-
fiság,  a lelki nemesség valóságos megtestesü-
lése. önzetlen hazaszeretetét eléggé bizonyítja 
a gyűléseken, alkndozásokban a maga érdekeit 
félretevő  szerénysége, a kétszer is felajánlott 
lengyel koronának el nem fogadása  s az az 
áldozata, hogy a kimerült nemzet kímélése 
végett éveken át a Bajét birtokai jövedelméből 
fizeti  majdnem egész hadseigét A haza —és 
szabadságszereteten kivül főkép  ez a lelki ne-
messég fűzi  hozzá híveit, kik közt túlnyomó 
számmal vannak a protestánsok, mert törvé-
nyekben gyökerező vallás szabadságuknak és 

ügyeiknek, bár maga buzgó katholikns, mindig 
igazságos pártfogója. 

És ezen szentre, kinek szíve minden dob-
banása a haza javát kívánta, erre mondja az 
1715. XLIX. t.-czikk, hogy: hazaáruló. 

Csaknem kétszáz év telt el, mióta ezek 
a szégyenletes törvényczikkek törvényköny-
vünkben feketéinek.  Rákóczy hamvai még min-
dig Ro(lóstóban, Thökölynek és Zrínyi Ilonának 
a Kis-Ázsiában lévő galatai lazaristák templo-
mában porladoznak és emlékük még mindig 
nem nyert elégtételt. 

Ez a kétszáz esztendő azonban megérlelte 
a tudatot, hogy ez igy nem maradhat. Azok-
nak a Márvány tenger tajtékzó hullámai mel-
lett nyugvó hamvaknak elégtételt kell nyerniök 
éa az általuk annyira Bzeretett édes hazába 
kell őket szállítanunk. 

Szinte természetes, hogy az elégtétel esz-
méjének az iţjuaâg lelkéből kellett kipattannia, 
mert ha van nemzet, melynek szüksége van 
arra, hogy ifjúsága  a nemzeti eszményekért 
síkra szálljon, ugy az n mi nemzetünk. Fér-
fiatok  nagy része nem azt teBzi, a mit nemzete 
szempontjából legjobbnak lát, hanem azt, a 
mivel mások kegyét megnyerni reméli. Ily kö-
rülmények közt a magyar ifjuBágnak  feladata: 
nemzeti sérelmeink felkutatása,  a nemzeti ér-
zés ébren tartása, megcsúfolt  nagyjaink raeg-
dicsóitése. A budapesti egyetemi kör 1002. 
február  10-iki határozata volt az, a mely po-
zitív formába  öltöztette azon óhajtást, hogy 
Thököly, Rákóczy és társaik emléke törvény-
hozásijag gloriflkáltasBék. 

Es a magyar ifjúság  csatlakozott is ezen 

És most, mikor a mozgalom oly általános, 
mikor mögöttünk az ország minden magyar 
érzésű polgára áll, most fordulunk  az ország 
összes vármegyéihez s köztük Csikvármegye 
törvényhatóságához. 

Csík vármegye szerepe nagy éB szép a 
múltban, mert mindig hazafias  missziót telje-
sített a becsületes magyar Bzellem fejlesztése 
érdekében. Erre hivatkozunk, Tekintetes Tör-
vényhatósági bizottság, ezt a múltban és jelen-
ben betöltött nagy missziót emiitjük fel,  mikor 
Csík vármegyéhez fordulunk,  mikor felkérjük, 
hogy emelje fel  szavát, adja meg támogatását 
ennek a minden vonásában magyar szellemű, 
hazafias  mozgalomnak érdekében. 

Nem törvényt akarunk dönteni, nem azt 
akarjuk, hogy ezen sötét emlékű törvényczikkek 
kitöröltessenek, az benne van a törvénytárban, 
benne is kell maradnia, megmásíthatatlan. Csak 
azt akarjuk, hogy ezen törvényczikkekkel szem-
ben a magyar törvényhozás Thököly, Zrínyi 
Ilona, Rákóczy és társai emlékének megfelelő 
elégtételt nyújtson és hogy poraiknak haza-
szállítása törvényhozásilag kimondassék, mert 
a nemzetnek ethikai szükségletei vannak és 
szükségünk van saját honunkban azok muló 
porair.i, kiket öngyengeségűnk számkivetett. 
Őseink bűnét csak igy tehetjük jóvá s meg-
kell becBülnünk azokat, kik feledve  énjüket, a 
köznek éltek csupán. 

A vármegyék támogatása nagy erkölcsi 
sulylyal jár I 

Épen azért a kassai országos diák kon-
gresszusra összegyűlt ország összes felső  isko-
láinak ifjúsága  képviselete nevében a követ-
kező kérést vagyok bátor Csík vármegye te-
kintetes törvényhatóságához intézni: 

.Tegye magáévá a vármegye törvényha-
tósági bizottsága, hogy az 1687. évi V. tör-
vényczikkel szemben, a mely Thökölyre és 
társaira és az 1715. évi XLIX. törvényczikkel 
szemben, a mely II. Rákóczy Ferenczre és 
társaira süti rá a hazaárulás bélyegét, emlé-
küknek elégtétel adassék azáltal, hogy a ma-
gyar törvénykönyvben megörökítessék és glo-
rifikáltassék,  továbbá, hogy Thököly, Zrínyi 
Ilona és Rákóczy hamvainak hazaszállítása 
törvényhozásilag kimondassék. 

írjon fel  tehát Csikvármegye törvényha-
tósága szintén a képviselőházhoz, hogy Thököly, 
Rákóczy és társaik emléke törvényhozáBilag 
megörökítessék, érdemük törvénybe iktattassák, 
hogy a Bérelem, a mely a magyar nemzeti 
eszme legideálisabb bajnokait és nemzeti, ke-
gyeletet érte, ezáltal jóvá tétessék, továbbá, 
hogy az emiitettek porai hazaszállitatása tör-
vényhozásilag kimondassék". 

A magyarok nagy istene adja, hogy ugy 
legyen I Hazafias  üdvözlettel 

Kassán, 1902. május 16-án 
A knssai országos diák gyűlés nevében: 

Sándor  Gábor, 
mint a kolozsvári F. J . tad. egyetemi joghallgatók 

segélyzó-egylote e. 1. elnöke". 

A f a l u s i  o l v a s ó k ö r ö k , szövetkezetek, 
gazdakörök, fffldmives  ős f a l u s i önmü-
v e l ö d é s i egyesületek országos gyűlése. 

Hogy a kisgazdák és földmivelók  szellemi és 
gazdasági fejlődésének  előmozdítása oséljából ala-
kult falusi  egyesületek és szövetkezetek kitűzött 
cséljalkbos minél közelebb jnssanak s hogy tag 
jaik erkölcsi és gaidaaági jóléte érdekében minél 
sikeresebben működhessenek, a Magyar Gazda-
szövetség országos gyűlésére hívja össse a ma-
gyarországi öasses gazdaköröket, szövetkezeteket, 
falusi  olvasóköröket, földmíves  és más művelődési 
egyesületeket azon módosatok megállapítása végett. 

melyek segélyével ezek működése erkölcsi, szellemi 
és gasdasági tekintetben hatályosabbá tehető s 
s melyek alkalmasásával esek egy orsságos köz-
pontban volnának egyesithetók abból a czélból, 
hogy a kisgazdák és földmivelők  érdekeinek elő-
mozdítása végett kitűzött nemes czéljaikat egy 
erőteljes köspont hathatÓB támogatása mellett annál 
biztosabban elérhessék. 

Miután pedig őzen országos gyűlésre meg-
hívott egyesületek és szövetkezetek tagjai nagy-
résst földmivelók,  az intézökörokig elhangzó hangos 
szóval kell kifejezésre  juttatni e gyűlésen a ma 
gyar gazdák azon régi kívánságát Is, hogy a 
gabonaórtékeaitéaí viszonyok kedvezőbbé tétele, 
vagyis a jobb árak elérése czéljából indíttassanak 
meg a munkálatok azonnal, a gabona-raktárszövet-
kezetek létesítése és a fedezetlen  határidóüslet: 
az úgynevezett papirosbuza megszüntetése érde-
kében. 

Megbeszélés és határozathozatal tárgya lesz 
még ezen országos gyűlésen az is, hogy miként 
kell a magukra hagyott szegény kisgazdákat és 
földmivelóket  as ezek tudatlanságával viBszaélA 
lelketlen asakemberek kiköszölöbésével adó, telek-
könyvi, illetéki, peres, katonai, hitelmüveleti ügyek-
ben teljesen megbízható jó tanácsokhoz juttatni. 

Erélyes határozattal kell állást foglalni  az 
urszágos gazdagyülésuek az iránt is, hogy az ország 
némely vidékén még mindig Bzabadon tenyéBzA 
uzsora és káros hitelügyletek sürgés törvényhozási 
intézkedésekkel lehetetlenné tétessenek. 

A falusi  egyletek és szövetkezetek, vagyis 
a kisgazdák és földmivelók  ezen országoB gyűlése 
Pozsonyban, kaposolatban a II ik Mezőgazdasági 
Országos Kiállítással és a Vl-ik Országos Gazda-
kongresszussal, f.  1002. évi aseptember hó 10-ik 
napján, szerdán d. e. 10 órakor fog  megtartatni. 

Felhívjuk tehát as összes gazdaköröket, falusi 
egyesületeket, illetve ezek tagjait és vezetőit, 
bogy a pozsonyi országos gazdagyülésen, melynek 
főtárgya  a kisgazdák éa földmivelók  helyzetének 
javítása, minél számosabban megjelenni szíves-
kedjenek. 

A Pozsonyba való utazás nagyon csekély 
költséggel fog  járni, miután a vasúti jegy ára 
50"/0-al van mérsékelve a Pozsonyban as elszállá-
solás és ellátás — különösen csoportos kirándulók 
részére — igen olcsó lesz. 

Tisztelettel kérjük, hogy az országos gazda-
gyűlésen való részvételüket a Magyar Gazdaszö-
vetség titkári hivatalának, Budapest, VIII. ker., 
Baross-utoza 10., augusztus bó 30-ig bejelenteni 
szíveskedjenek, kérjük velünk azt is tudatni, hogy 
körülbelül hányan jönnek. 

Az elszállásolást, ellátást illetőleg tessék a 
pozsouyi Il ik mezőgazdasági országos kiállítás 
helyi rendezdbizottságával (Pozsony) legalább 14 
nappal előbb érintkezésbe lépni. 

A kedvezményes vasúti jegy igénybevételére 
jogosító igazolványokat tessék a pozsonyi Il-ik 
mezőgazdasági országos kiállitás igazgatóságánál 
(Pozsony) szintén 14 nappal előbb kérelmezni. 

Miután a kisgazdákat és földmivelóket  anyagi 
helyzetük javításával foglalkozó  gyűlésié hívjuk, 
hazafias  kötelességünknek tartjuk meghívni a lel-
készeket, a tanítókat és a jegyzőket ia, mint a 
földmi  íelflnép  érdekeinek leghivatottabb gondozóit. 
Kérjük tehát közülök azokat, kik a földmivelőnép 
igaz barátatai, hogy bontaanak zászlót a jó ügy 
érdekében ez alkalommal ia s legyenek vezetői 
azoknak a derék földmivelőknek,  kik a pozsonyi 
gazdagyülésen való részvételre magukat elhatá-
rozzák. 

Ha a poiBonyi gazdagyülésen az ország ÖBZ-
azes faluBÍ  egyletei éB szövetkezetei képviselve 
lesznek, ha ott lesznek, mindazok a nemesszivü 
népbarátok, kik a földmivelóket  szellemileg éa 
gazdaságilag emelni akarják, akkor ez a gyűlés 
a magyar gazdaközvélemény haugos ssivdobbanáaa 
lesz, melyet megéreznek majd azok is, kiknek 
első Borban kötelességük gondolni arra, hogy a 
nemset törzBét képezd feldmivesosztály  boldog és 
megelégedett legyen. 

Kelt Budapesten, 1002. évi augusztus hó 9-éu. 
Hazafias  üdvüzlettel 

Bernát  István  Károlyi  Sándor  gróf 
igazgató. eluök. 

Meskó  Pál 
titkár. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— T&ncz estély. A székely kong-

resszus alkalmából a tusnádi fürdőn  folyó 
hó 28-án este 8 órakor kezdödőleg a fo-
gadó bizottság a kongresszusi vendégek 
mulattatására a fürdői  zenekar közre-
működése mellett táncz estélyt rendez. 
Az estélyre klllüQ meghívók nem bocsát-
tatnak ki, hanem szívesen látnak arra, 
és megjelenhetik azon minden illetékes 
ur és hölgy ugy a fürdőről,  mint a kör-
nyékről. Nem kívántatik féuyes  báli toá-
lett, közönséges utazó ruhában is meg-
jelenhetik mindenki. A rendezendő estély 
pompás mulatságnak ígérkezik, ajánljuk 
olvasó közönségünk figyelmébe. 

— Áthelyezés. Sajnálattal vettük tudo-
másul, hogy a esiksomlyói főgimnázium  egyik 
kiváló tanárát, Waaylkiewitz Viktor drt. a brassói 
r. kath. főgimnáziumhoz  helyezték át. A mi saj-

nálatunknál még nagyobb volt tanítványaié, kik 
a távozó professzort  humánus bánás módjáért 
kiválóan sserették. Volt tanítványainak szeretete 
és a szülők hálája kiséri nj állomás helyére. 

— Uj tanárok, á oslksomlyói főgimná-
ziumhoz Gyulafehérvárról  áthelyezték Erőss Józse-
fet,  a kit egyszersmind a flnevelő  intését aligas-
gatójává is kineveztek. Erőss Józsefet,  mint ki-
váló pedogogust és mint városunk asQlöttét uj 
állásában melegen üdvözöljük s működéséhez sikert 
kívánunk. — Ugyancsak a somlyói gimnásiamhos 
helyettea tanárrá kinevezték Nagy Dénes tanár-
jelöltet. 

— Gyászrovat. özv. Balási Lajoané, Ba-
lisi Lajos városi főjegyző  édes anyja f.  hó 28-án 
este 6 órakor Kászoo-Feltizben elhalálozott Te-
metése f.  hó 26-én történt nagy réssvét mellett. 

— Egy munkás, szorgalmas kereskedő ha-
lálát tudatja Szépvisról egy gyászjelentés. Ii], Do-
bál Antal folyó  hó 21-én 45 évea korában hosasss 
betegeskedés ntán megszűnt élni. A megboldogult 
nőtlen lévén, ossládot nem hagyott maga után. 

— Kossuth-ünnepóly. Magyarország volt 
kormányzójának, Kossuth Lajosnak 100-ik születési 
év fordulója  alkalmából vármegyénk is nagyobb 
szabású, fényes  ünnepélyt rendes. E csőiből a 
Bzükségea intézkedések megtételére a vármegye 
törvényhatósági bizottsága dr. Fejér Antal, ország-
gyűlési képviselő elnöklete alatt egy bizottságot 
küldött ki, melynek tagjai: Pál Gábor főgimnázi-
umi igazgató, Veress Lajos szolgabíró, (Jjfainssy 
Jenó dr. polgármester éa Csiszér Imre megyei al-
jegyső. 

— Vizsgázott levéltárnok. A várme-
gyei segéd levéltárnoki állásra még a mait évben 
vizsgatétel kötelezettsége mellett kínevezett csík-
taploczai Botár Béla a napokban Budapesten szigor-
latra jelentkezett s a vizsgát sikeresen letette. Gra-
tulálunk I 

— Eljegyzés. Mikóujfalvi  Sántha Jóssef 
közelebbről váltott jegyet ssékelyudvarhelyi Szabó 
Ágnes kisasszonynyal, a Szabó Ferenes és neje 
leányával. 

— Beiratások. A oslksomlyói r. k. főgim-
názium igazgatósága értesíteni kívánja ason saü-
lóket, a kik Baikat a következő 1002—3 ik tan-
évre a gimnáziumba felvétetni  akaiják, hogy a 
beírások szeptember 1—3 napjain fognak  történni 
d. e. 8—12 és d. u. 2—6-ig. A sorrend a követ-
kező lesz: első napon d. e. as L, d. u. a IL 
osztály, másodikán d. e. a III. és IV., d. 0- ai 
V. éa Vl-ik, harmadik napon d. e. a VIL és Vm. 
osztályba lépők fognak  felvétetni.  Esen rend alól 
csak azon esetben lesz kivétel, midőn valamely 
szülő vagy helyettese több flut  akar beíratni, 
mely esetben a kisebb osztályossal egyideüleg a 
magasabb osztályba lépő beírása is megtörténik. 
Egyben ast is tudatni kiváqja, hogy mivel a ja-
vító. felvételi  és pőtlóvissgálatoknak a beírásokat 
megelőzőleg kell történniök s mivel esen vizsgá-
latok szokásos ideje, angusstus 81-ike as Idén 
vasárnapra esik, egy nappal előbbre, augusztus 
30-ra kellett áttenni. Felhívja ennélfogva  mind-
azokat, a kik javító vizsgálaton való megjelenésre 
jogosultsággal bírnak, hogy f.  hó 30-án d. e. 8 
órától kesdődóleg jelentkessenek, még pedig az 
osztályok Borrendjében, a* I. osztálytól felmenő 
rendben. A menyiben augusztus 30-án a felvételi 
és pótló vizsgázókkal végezni nem lehetne, esek a 
következő nap reggeli óráiban, 31-én 8—10-ig 
fognak  vizsgára állani. As igasgató. 

— A csikmegyei  államilag  segélysett 
gazd.  irányú felső  népiskolába  a beiratások 
szeptember hó 1—6 napjain fognak  megejtetni. 
Szeptember hó 6-án tartatnak meg a javító és 
felvételi  vizagák, szeptember bó 9-én reggel 7 
órakor a tanítás megkezdetik. 

— A megyei polgári  leányiskolában 
a tanév megkezdése követkesó rendben fog  végbe-
menni. Szeptember 1. 2. 3. beiratáa. 4-én fölvé-
teli, javító éa pótvisagálatok. 6-én reggel Veni 
Sancte és utána a rendes előadások kesdete. 

— A székely márvány. A marosvá-
sárhelyi székely társaság a székelyföldi  márvány 
kihasználása ügyében a következő átiratot in-
tézte a testvér társaságokhoz: Igen sok rend-
kívül értékeB, becses anyag hever Erdély bércei 
között teljesen kihasználhattam]]. Népünk sze-
gény, alig élhet B a legdrágább természeti 
kincseken jár, kél. anélkül, hogy azt bár csak 
próbálná is értékesíteni. Ilyen nagy értéket 
képeznek a Csikszentdomokos, Szárbegy és 
Vasláb közBégek határán található márvány 
fajok.  Szakértő egyének nyilatkozata szerint 
a Csikszentdomokoson levő nagymennyiségű 
fehér  és szürke márvány szépség tekintetében 
első minőségű és faragásra  Irivalóan alkalmas. 
A szárhegyi fehér  márvány Bzintén kiválóan 
becses. E kettőnél azonban az a baj van, hogy 
a kő nagyobb darabokban nem bányászható, 
csak kisebb dísztárgyak készítésére alkalmas. 
A legértékesebb ezek között a vaslábi fehér 
márvány, mely a kararrai után a legjobb, amit 
a szakemberek eddig ismernek. Színe világos, 
szürkés fehér,  szemcséi nagyon finomak  és 
tömörek, keményebb bármely hasonló külföldi 
agyagnál, de azért épp ugy dolgozható és a 
pattogásra nincs akkora hajlama. Csiszolni, 
fényezni  igen szépen lehet és mi a fő,  tetszés-
szerinti nagy darabokban található. Kiválóan 
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alkalmas épületekhez lépcsőknek, oszlopoknak 
szobríasati munkákra és Birköveknek. Például 
városunkban, egyik kőfaragó  mester gyönyörű 
sírköveket készített s tart raktáron különböző 
módon megmunkálva és igen olcsó áron. S az 
a killönös az egéBZ dologban, hogy illetékes 
helyről nyert értesülésünk szerint még a Szé 
kelyudvarhelyen fenálló  kő-ipari szakiskola sem 
ismeri és használja e követ, mig ellenben mű-
helyében a külföld  mindenféle  anyagát bemu 
tatják a növendékeknek. Ezek után arra kérjük 
a kedves társaságot, miszerint tagjainak figyel 
mét ezen kövekre felhivni  s azokat a helyi 
lapokban ismertetni szíveskedjék. Sok, nagyon 
sok pénzt maraszthatunk itthon eme hazai anyag 
használásával, s mégis olcsóbb, szebb tárgyhoz 
jutunk, mint a melyek selejtes idegen földi 
kövekből készültek. 

— Aa orvosok o raz. Szövetkezeté-
nek oaikmegyei fiókja.  Ez a szövetkezet uj 
előttünk, mert bár régebb idd óta alakult meg, 
de müködéaéril eddig mit sem tudunk. A mint 
értesültünk a szövetkezet nyilvános tevékenységét 
megkezdendő a jövő hó 27-én közgyűlést tart 
Csikszentdomokoson a Krauaz féle  vendéglőben, 
melyre a szövetkezet tagjait dr. Veress Sándor 
megyei főorvos,  mint elnök már egybe hivta. 
közgyűlés tárgyaiul kivannak tüive: 1. A fiók 
szövetség jelen állásának ismertetése. 2. Az Orssá 
gos Orvosi Szövetség igazgatóságának bizalmas 
átirata a kör- éa közaégi orvosok látogatási dijaira 
voaatkoiólag. S. A budapesti orvosikör orsságos 
segély egyletének átirata. 4. A körorvos és községi 
orvosok fizetésének  a vármegyei péuztárból való 
kiadásának kérdése. 6. Az O. 0. Szövetség nyu-
galomdij és segély egyletének átirata és sorsjátéka. 
0. A törvényhatósághoz intézendő kérelem az 0. 0. 
Szövetség nyngalomdij intézete ügyében. 7. Alap 
azabály és ügyviteli szabályzat kidolgozására ki-
küldendő bizottság megválasztása. 8. A közgyűlés 
asékhelyének megállapítása. 9. Kolozsvár városi 
és koiozsmegyei flók  szövetség átirata. fO.  A fiók 
szövetségi választmányba egy tag választása. U. 
Esetleges indítványok. 

— Vasárnapi munka szünet a köz 
igazgatási tisztviselőknek. Ismeretes e lap 
ból is Torontálmegyének a képviselőházhoz intézett 
s egyidejűleg a vármegyéknek is megküldött azon 
felirata,  hogy a vasárnapi munka szünetre vonat 
kozó törvény rendelkezése a megyei tisztviselőkre 
is kiterjesztessék. Ezsel a kérdéssel foglalkozott 
vármegyénk törvényhatósága is e hó 22-iki gyűlé-
sében és igen egysserüen siklott át a kérdésen, 
mennyiben Torontál megye átiratát csak tudomásul 
vette, nem kívánván tisztviselőinek sem a pihenésre, 
aem vallásos kötelmeinek gyakorolhatására időt 
engedni azon felfogásból,  hogy a törvény illetve 
megyei asabályrendeiet az iktatónak délelőtti B 
órától II éráig való nyitva tartását rendeli. 

— Be íratások aa orsz. színművészeti 
akadémiába. A országos m. kir. színművészeti 
akadémián a beiratások az előkészítő osztályba 
szeptember hó 7. 8. 9 ikén, az akadémia I. és II. 
osztályába pedig szeptember 10. ég 11 én tartatnak 
meg d. u. 3 órától kezdve. Az országos m. kir. 
színművészeti akadémiába való fölvételhez  meg-
kívántatnak: a) Színpadias, esi nos alak. b) Tiszta 
kiejtéaü, csengő hang. c) Kifejlett  testi alkotás 
mellett (melyről az intézeti orvos ad véleményt) 
legalább 18 éves kor a férfiaknál,  legalább Itt 
éves kor a leányoknál, mi hiteles okirattal bizo-
nyítandó. d) Annyi műveltség és iskolai képzett-
ségről való bizonyitvány, a mennyit e korban 
mindea müveit ifjútól  megvárhatni, különösen a 
magyar nyelvtan alapos ismerete, e) Szülői vagy 
gyámi megegyezés. A mely jelentkezővel ezek 
nem személyesen jelennek meg, megegyezésüket 
hiteles iratban tartozik az illető felmutatni,  f)  A 
jelentkező növendék csupán valóságos és lörvé 
nyes családi néven Írathatja be magát, g) Jó 
magaviaeletról azóló erkölcsi bizonyitvány, mely 
vagy iakolai bisonyitványnyal, vagy hatóságilag, 
vagy iamert egyének aláírásával mulhatlanul iga 
solandó. h) Minden újonnan jelentkező az élőké-
azitó osztályba caak próbaidőre vétetik fel;  ennek 
leteltével njabb vizsgálatnak vettetik alá. A fölvétel 
tehát nem véglegea, a letelt próbaidő után a tehet-
ségtelen, vagy hanyag növendék elboosáttatik. i) 
A belépő uj növendék 2 korona beiratási dijat a 
10 korona felvételi  dijat, valamennyi növendék pedig 
2 korona beiratási dijat, azon kivül 60 korona 
tandíj t, tartozik 2 részletben u. m. 30 koronát a 
felvételkor  és 30 koronát február  l éu előre fizetni, 
j) Minden fölvett  növendék tartozik Bzülőivel, vagy 
gyámjával együtt aa eléjök terjesztendő kötelez-
vényt aláírni. Bővebb értesítést az int. igazgató-
sága (Kerepeal-ut 1. as. III. etn.) készséggel ad. 

— Internátus a brassói r. k. elemi 
éa polg. leányiskola mellett. Alulírott igaz-
gatóság ngy a helyben, valamint a vidéken lakó 
közönségnek ezennel becses tudomására kívánja 
adai, hogy a Brassóban, Felegvár-sor 1. sz. a. 
újonnan épült ös a szent Ferencz-rendü nővérek 
veaetéae alatt álló elemi és polgári leányiskolával 
kapcsolatosan a következő 1902—1903 tanévtől 
keadődAleg teljesen uj, a kor igényeinek megfe-
lelőleg berendezett internátust is nyit, elemi és 
polgári iakolába járó növendékek részére. Az inté-
zet kitűnő fekvése,  világos szép tágas szobái és 
levegője, a legondoaabb felügyelet  és szeretet-
teljes vezetés mellett teljes fokbsn  biztosítják ar 
intését növendékeinek ugy testi, valamint szellemi 
fejlődéséi  la. Maga as elöljáróság pedig minden-

képen oda fog  törekedni, hogy azon nagy bisal 
mat, a melyet a rend más helyeken való rövid 
működési ideje alatt a közönség részéről magának 
kivívott, működésének ezen legújabb helyén is 
megnyerje én biztosítsa. Ennél fogva  kérjük mind-
azon t. szülőket, kik gyermekeiket ez intézetbe 
fölvétetni  óhajtják, hogy ebbeli szándékukat az 
igazgatóságnak — Brsssó, Kolostor-utcza 23. sz 
r. kath. plébánia czimére — mielőbb tudomására 
adni kegyeskedjenek, a hol a további felvilágosí-
tások szívesen megadatnak. Brassó, 1902. julius 
hsvábsn. A rém. kath. elemi és polg. leáuyiskola 
igazgatósága. 

— Szőllő eladás. A neves visontai hegyen, 
melynek szólói kitűnőek nagy szőlőbirtokos vagyok. 
Eieu szóllókben termelt, kiválóan édes és kellemes 
izű ez évi csemege szőllő termését ajánlom a kö-
vetkező árakon: 1. Mézes fehér  szóló kilója 36 fillér. 
2. Fehér és piros ohssseles kilija 44 fillér.  3. 
Kiváló téli osemege fajok  kilója 46 fillér.  4. Mus-
kolatok kilója 48 fillér.  A szóllók 5 -10 kilós kosa-
rakban küldetnek. Kereskedő uraknak 100 kilón 
felüli  egyszerre tett megrendelésnél 8"/rtóli le 
számíttatik. — Ha többszöri megrendelés a 100 
kilót meghaladja, utólag 4°/,-tólit téritek meg. 
A megrendelések a pénz előleges beküldése, 
vagy utánvétel mellett expediáltatnak. — Kosa-
rak a felszámított  árban nyolcz napon belül vissza-
vétetnek. Nagyobb megrendeléseknél még kedvez 
ményesebb árengedélyt állapitok meg. — A meg 
rendelésnél a czimet, lakást, vasúti állomást és 
utolsó postát olvashatóan kiírni kérem. Gyöngyös, 
1902. évi augusztus bó. Tisztelettel Csomor Kálmáu 
szőllő-nsgybirtokos. 

— Kisgazdák ós földmivelők  szer-
vezkedése. A Magyar Gazdaszövetség, hogy 
a gazdakörök, illetve földmivelők  szövetségének 
létesítését megkönnyítse alapszabály tervezetet 
készített e czélra s küldött szét egyes vidékekre, 
felbiván  azokat, kik a földmivelők  tömörítése, 
jólléte és boldogulása érdekében munkálkodni 
kívánnak, bogy otmutatásért nevezett szövetség 
titkári hivatalához (Budapest, Baros-atcza 10.) 
fordnljanak.  Minden létesülendő gazdakör, illetve 
községi gazdaszövetség tagja lehet a Magyar 
Gazdaszövetségnek s élvezni fogja  annak támo 
gatását. Fölvétetuek a Gazdaszövetség kötelé-
kébe a már létezd gazdakörök, valamint azon 
olvasókörök és más egyesületek is, melyeknek 
tagjai földmivelők  és kisiparosok. A melyik 
gazdakör, olvasókör, egyesület, avagy hitelszö-
vetkezet a Magyar Gazdaszövetség kötelékébe 
akar lépni, forduljon  ennek titkári hivatalához. 
Minden lelkész, tanító, jegyző és intelligens 
gazda hazafias  dolgot cselekszik, ha községében 
a gazdakör létesítését előmozdítja. 

— Pályásat. A „Magyar Hírlap" méltó 
módon akarja megüunepelni Kossuth Lajosnak 
százados születési évfordulóját,  a mely a jövő 
hónap 19-én következik reánk. Ugy érezzük, hogy 
a nemzeti újságírásnak míndcnkiuél több köteles-
sége van leghatalmasabb Úttörőjével, legtökélete-
sebb Mintájával szemben és pietásunknak teljes 
fényében  állandóan kell lobognia emléke körül, 
minden alkalom és jelentős évforduló  nélkül is. 
Mégis, a jövő hónap, a mely őt a még ma is 
megmérhetetlent az időben megméri és raogjelzi 
a napot, a mely előtt száz esztendővel Kossuth 
lett: különösen alkalmatos arra, hogy a nagysze-
rűen plasztikus alakot a magyar lélekben hiveti 
és maradandóan, a legegyszerűbb, de leghatáro-
zottabb körvonalakkal adjuk vissza. Sem roman-
tikára, Bem pártimádatra nincs szükség, uz ellen-
séges indulatoktól, a gyülnletteljes megitéltetéstől 
nem kell többé félteni,  az irodalom ma már ké-
pes lehet arra, hogy a nagyszerű fejet  a történe-
lembe határozottan és biztosan bele irja. Ebben 
bizakodva határozta el a Magyar Hírlap, hogy 
megíratja Kossuth Lajos rövidre fogott  jellemraj-
zát, azt a mi benne jelentős, miudenek fölött 
kiváló, elévülhetetlen. Tehát alakjának hü, de 
monumentális belső rajzát akarjuk birni, egy olyan 
irodalmi tanulmányt, mely kevés szóval, nem Bok 
vonallal, biztosan igazságosan és szépen mindent 
elmond. Egy ilyen abszolút becsű esszével, a melyet 
az évfordnló  napján adunk közre, akarjuk mi 
méltó módon megünnepelni a magyar újságírásnak 
első hősét. A dolgozatért pedig egyenesen a magy ar 
olvasóhoz, lapunk előfizetőihez  fordulunk,  mert 
tudván tudjuk, hogy e tárgyban maga az iroda 
lom nem tudósabb náluk és mejt az a hitünk, 
hogy az olvasók ismeretlen nagy tömegében lenni 
kell ismeretlen frisB  erőknek, a kik e feladatra 
úgyszólván rászülettek, azonfelül  módjuk van arra 
az elmélyedésre, a melyet a felséges  téma meg-
követel. A legjobb munkák megjutalmazására ezer 
korona tiszteletdijat tüzünk ki, a melyet az iro-
dalom és parlament hozzáértő tagjaiból alakuló 
biráló bizottság okvetlenül kiad. — Kérjük a 
rátermett olvasó buzgóságát lelkesedését és már 
a munka megkezdése elótt fogadják  előfizetőink 
hálánkat és azt reménységünket, hogy az ó körük-
ből támad az, a ki Kossuth Lajos tökéletes iro-

dalmi arczképét legelsőnek megalkotjal A pályá-
zat feltételei:  1. Kívánunk Kossuth Lajoaról jel-
lemrajzot, tehát nem életrajzi adatoknak összetű-
zését vagy egyoldalú költői rapsodiát, hanem olyan 
munkát, a mely ót élete legfeltűnőbb  és legjellem-
zetesebb fordulataiban  ismerteti és méltatja. A 
jellemrajz fő  feltétele  a hűség és az egyszerűség. 
2. A dolgosat terjedelme száz nyomatott sornál 
több ue legyen. 3. pályázhat a Magyar Hírlap 
ininden előfizetője.  4. A legjobb munka dija: öt-
Bzáz korona. Az ezután küvetkező legjobb jutalma: 
háromszáz korona. A harmadik helyen kitüntetett 
dolgozat kétszáz koronával dijaztatik. 6. Ha eze-
ken kivül még érdemes munkára talál a zsűri: 
azokat a szokásos tiszteletdíjban részesítjük. Vala-
mennyi jutalmazott munka a „Magyar Hírlap' 
tulajdona és közlésüket szeptember 19-én kezdjük 
meg. 6. Kérjük, hogy a pályázatokat tisztán írják 
le és a szerző nevét és pontos lakczimét rejtő 
jeliges levél kíséretében küldjék be a Magyar 
Hírlaphoz legkésőbben a jövő, szeptember hónap 
tizedikéig. A biráló bizottság — melynek névso-
rát rövidesen közreadjuk — szeptember hónap 
tizennyolozadikán dönt éa döotéaét szeptember 
hónap tizenkilenozedikén adjuk hirül. 

— Ingyenes diszmü ajándék. A ki e 
czimet elolvassa, akaratlanul is Amerikára, a 
képtelenségek hazájára gondol. Pedig ezúttal 
sokkal közelebbről, Budapestről, kél szárnyra e 
bir. A Pesti Napló Magyarországnak e legrégibb, 
pártoktól és klikkektől teljesen független,  szabad-
elvű és szókimondó napilapja lepi meg vele kará-
csonyra olvasóit, ajándékul adván — teljesen 
ingyen — a gyönyörű kötésű, remek illusztrá-
cziókkal díszített Zichy Mihály Album-ot. E va-
lóban értékes és nagy irodalmi becsesei biró müvet 
— melynek az Athenaeum kiadásában megjelent 
eredetije 90 koronába kerül — a Pesti Napló 
uj kvárt kiadásában karácsonyi ajándékul meg-
kapja a Pesti Napló minden állandó előfizetője. 
És megkapják díjtalanul azok az uj előfizetők 
is, a kik egész éven ál fél,  negyedév vagy ha-
vonkint, de megszakítás nélkül fl/.etnek  elö a 
Pesti Napló-ra. 

— Rákóczi Ferencz hamvainak haza-
szállításának eszméjét élénkítette cl a magyar 
ifjúság.  Azóta a 200 esztendő alatt, a mióta 
messze van e hazából, emlékének megőrzésére 
még nem történt semmi. Történetírók sivár 
feljegyzése,  verselgetők tavaszi sopánkodása 
őrzi csuk nevét. Fiatalon maradt árván, apja 
alig néhány nappal élte tul születését és a 
gyermek, kire Magyarország legnagyobb va-
gyona nézett, anyja oltalmára maradt. Ez az 
anya Zrínyi Ilona volt. Fejedelmi módon ne-
velte fiát.  Mostoha apja, Tököly hordta magá-
val fiatalou  háborúiba, legelőször Pozsony ostro-
mához. Midőn anyja Munkács várát védte ő is 
ott volt nénjével, Juliannával együtt és május 
22-én, Szent-Ilona napján a fiu  ily szavakkal 
köszöntötte fel  várvédő hős anyját : 

ínség bilincseit kerülő magyarság, 
Egy Munkác.s várában szorult a szabadság, 
Kit egy Zrinyi szivü tartott meg asszonyság. 
Hol van s halát nem adsz az egész magyarság? 

További élete is olyan, mint egy költemény, 
„egy bus elégia", mig ezt a szép és nagy 
életet betetözé az idegen föld  kolostorában 
oltárköve. Róla szól a Nagy Képes Világtör-
ténet most megjelent 1GG füzete. 

— Szülők figyelmébe.  Ugy előkelő ma-
gyar keresztény családból származó, preparandiát 
kitűnő sikerrel végzott, 30 év óta gyermek neve-
léssel éa felnőttek  iskolai kiképzésével foglalkozó 
koroBnó elemi és polgári iskolai mindkét nembeli 
gyermekeket házias nevelés és a leglelkiismere 
tesebb gondozás mellett teljes és jó ellátásra olcsón 
elfogad.  Az iskolai tárgyakból naponta privát órát 
ad, kezdő ÓB haladókat német és franczia  nyelv-
ben oktat és zongorázni tanít. A hási társalgási 
nyelv német és franczia.  Czim: Petrovits Paula 
Brassó, Katalin-utcza 18. szám, emelet. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra néave, hogy ngy a lap bél-
tartalma, mint annak kiállítása kielégítse a lap 
mélyen tisztelt előfizetőit,  ennek tudatában blat-
tommal fordul  a kösönséghez aaivea támogatásért 
s felkéri  azon tisztelt előfizetőket,  kik előflaeté-
seikkel hátrálékban vannak, hogy a hátrálékokat 
posta fordultával  beküldeni aaiveakedjenek. 

LaptulajdoDos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Polgári iskolás 
L E É I X I ^ R L C Á Ű E 

kosztra és szállásra felvétetnek 
szolid árért Mánya Józsefiénél. 

Sz. 471/902. [254] 1 - 3 
mj. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik vármegye magánjavai kezelő hiva-

talánál rendszeresített igazgatói állás nyug-
díjaztatás folytán  üresedésbe jővén, annak be-
töltésére pályázatot hirdetek. 

Ezen állásra, mely évi 2400 korona fize-
téssel, 600 korona lakpénzzel és 1000 korona 
utiátalánynyal javadalmaztatik, pályázhatnak 
mindazon Csik vármegyében illetékes és lakós 
székely honpolgárok, kik a jogtudományokban!' 
elméleti és gyakorlati képzettségüket igazolni 
tudják, 8 a gazdászat, erdéBzet és számvitel, 
valamint az adminisztraczió terén kellő jártas-
sággal bírnak. 

Az igazgató tanács határozata értelmében 
a törvényhatósági közgyűlés az igazgató válasz-
tását a folyó  évi öszi rendes közgyűlésen meg 
fogja  ejteni, de a megválasztandó igazgató 
hivatalos működését csak 1903. év január hó 
1-én kezdheti meg azért, hogy a közbeeső időt 
a kezelés és adminisztráczió tanulmányozására 
fordíthassa. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy szabályszerűen felszerelt 
pályázati kérésüket hozzám folyó  év szep-
tember hó 25-ik napjának d. n. 5 órájáig 
annál is inkább adják be, mert a később érkező 
folyamodványokat  hivatalból fogom  vissza uta-
sítani. 

Csikvármegye magánjavak igazgató ta-
nácsának elnöke 

Csíkszereda, 1902. évi augusztus hó 20-án. 
A n t a l , 

alispán, igazg. tanács-elnök. 

Sz. 476—1902. 
végr. szám. 
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Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 109. §-a értőimében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járás-
bíróságnak 1902. évi Sp. 348/3. számú végzése 
következtében Dr Nagy Jenő csikszentmártoni 
ügyvéd által képviselt Bükszádi takarékpénztár 
részvénytársaság javára özv. Márton Gáborné 
és társai csikszentgyörgyi lakósok ellen 321 kor. 
s jár. erejéig 1902. évi junius hő 16-án fogana-
tosított kielégítés végrehajtás utján felülfoglalt 
és 767 kor. 69 fillérre  becsült kővetkező ingó-
ságok u. m.: bútorok, marhák, szekér nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek acsikszentmártoni kir.járás-
bíróság 1902. évi V. 349/2. számú végzése folytán 
Csik-Szentgyörgyön alperesek lakásán leendő 
eszközlésére 1802. szeptember hó 1-ső nap-
jának délelőtti 0 órája batáridőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881, 
éri LX. t.-cz. a 102. §. értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csikszentmárton, 1902. évi angnsztua 
hó 19-ik napién. Zöldy Lajos, 

kir. bírósági végrehajtó. 

Sz. 488—1902. végrb. [255| l - l 

Árverés i hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.*cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy á csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. 
évi Sp. I. 137/3. számú végzése következtében 
Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csík-
karczfalva  község közbirtokossága javára Baláza 
János csikkarczfalvi  lakós ellea 54 korona 92 
fillér  s jár. erejéig 1902. évi május hó 7-én fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 640 koronára becsült következő ingóságok 
u. m.: lovak, tehenek és borjuk nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1909. évi V. 590/2. számú végzése folytán 
64 kor. 99 flll.  tőkekövetelés, ennek 1900. évi ju-
nius bó 1. napjától járó 6"/, kamatai és eddig 
összesen 34 koronában bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakásán Csik-Karczfalván  leeudő eszközlésére 
1902. évi augusztus hé 30-lk napjának MeMttJ 
9 Órája batáridőül kitüzetik és ahhoz a vésni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t»-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. L-es. 102. g. érteimében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán 1909. évi augusztus bó 
6. napján. Ábrahám Márton, 

kir. blr. végrehajtó. 



Augusztus 27. C S Í K I L A P O K 35. aiám. 

F. S. WEBSTER CMPMY BOSTON 
világhírű 

REMINGTON 
irógépkellékeinek, u. m.: festék-
szalag, festékpárna,  szénpapir(car-
bonpapir) továbbá bélyegző festék-
párna gy ártmányaigak kizárólagos 

elárusítói. 
A SZABADALM. ITATOSKÓ 

szabadaloratulajdonosai. 
A WASHINGTON MULTYCOPIST 

amerikai 9okázoroait4készQlók egycd-
árusitól. 

Az „AUTOMATIK-CYCLOSTYLE" 
GmnQkOdA sokszoritókészdlék lcrukata 

A „MIMEOGRAPH" 
Edison rendszerű sokszorositókészülék 

lcrakata. 
Az amerikai „STAR" iratkapcsoló 

lerakata. 
A szabadalmazott 
„UNIVERSAL" 

másolólapok egyedárusitói. 
A szabadalmazott 

„RECORD" 
lcvélrendczó- és lerakómappák egyed-

árusitói. 
A szabadalmazott 

SZABÁLYOZHATÓ TINTATARTÓK 
lcrakata. 

Állandó nagy raktár: 
CYCLOSTYLE és MIMEOGRAPH 

(Gcstetner-féle  1.) 
viaszpaptr (stencil) és festékekből. 

ÍRÓGÉP ASZTALOKBÓL. 
CYCLOSTYLE NYOMATÓ PAPÍR-

BÓL. 
MÁSOLÓ (copier) KONYEKBŐL. 

HAJLÍTHATÓ ACZÉLVONALZÓK. 
Különleges irodai fi-lszcrclés  és 

czikkckbol. 
VILLANYLÁMPÁK 
mindig készletben. 

Mind ezen caitteket raktáron tar-
tom és a budapesti árak aserínt 

nálam mindig kaphatók. 
Teljes tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA, 
Draniiit Viilor. Csibiertla. 

547. vb. szám. 
1903. 
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Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a caik-szentmártoni kir. járásbíróság 
nak 1902. évi S. p. 96/10. számú végzése kö-
vetkeztében Dr. Nagy Jenő csikszentmártoni fley-
véd által képviselt káazon altizi özv. Pál Mó-
zesné, szül. András Katalin és Pál István javára 
kászon altizi András István és társai ellen 47 
kor. s jár. erejéig 1903. évi jnnins bó 28-án fo-
ganatosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt 
és 1430 koronára becsült következő ingóságok 
n. m. marhák nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szentmártoni kir. 
járásbíróság 1902. évi V. 363/3. száma végzése 
folytán  Kászonaltizben András István, Balló Sán-
dor, András Lajos, Bodó Lajos és Pál Imre la-
kásán leendő eszközlésére 1902. évi szeptember 
hó Il ik napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett ingósá-
gok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 108. §-a értel-
mében készpénz fizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alnl is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és telBIfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az 1H81. 
évi LX. L-cz. 102. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csík-Szentmárton, 1902. évi ang. hó 
26-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Képviselők 
kft  gáztoraadezéMkatereléiiban jártasak,kerestetnek 

. ^ c o t y l é n . 
világítási vállalathoz. 2—a 

Ajánlatok referenciák  megjelölésével 
KLINGER RICH. 

QnmpoIdaUroheni gép- és fémára-gyár  magyar-
országi telepe Budapest, VIL, Hernád-utosa 43. ss. 

„ACETYLÉN-l'DVAR" czimzendök. 

Egy fiatal  segéd 
TROHÁN JÓZSEF vas, fűszer,  festék 
üzletébe, Csíkszeredába, olfogadlatik. 

]sm4] 3-3 Ajánlatok kéretnek. 

Sz. 4736—1902. 
Holg. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község általános határ-

tagositás iránti ügyben az előmunkálatok meg-
kezdése, jelesen az érdekelt felek  képviselete-
nek rendezése, mUködó mérnök megválasztása 
és a költség előirányzat elkészítése végett tár-
gyalási határnapul 1902. év i s z e p t e m b e r 
hó 20-ik napjának délelőtti 8 órája Csik-
Szentkirály község házához kitüzetett, melyre 
az érdekelt birtokosok, a törvényben irt követ-
kezmények terhe alatt idéztetnek meg, hogy 
elmaradásuk a tárgyalás megtartását akadá-
lyozni nem fogja. 

Egyúttal felhívom  a birtokrendezó mér-
nököket, hogy a mennyiben ezen tagositási mun-
kálatot elvállalni szándékoznak, a szerződési 
pontozatok előterjesztése mellett ajánlataikat 
az eljáró bíróhoz vagy az érdekelt felekhez 
küldjék be. 

A kir. törvényszéktói: 
Csíkszereda, 1992. julius hó 20. 

Kovács Lajos, 
|2J:ll M-H Uir. tsz,'-ki liiró. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirott községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, hogy a község tulajdonát képező, újon-
nan épített Csikszentmárton község piaezterén 
lévő korcsma, bólthelyiségnek és magán la-
kásnak alkalmas 10 szoba. 2 kamara, 2 konyha 
és 8 pinczéból álló kóliáz a mellék épületekkel 
együtt a körjegyzői irodán 1002. év i augusz-
tus hó 31-én d. u. 2 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek a 
körjegyzői irodán a hivatalos órák alatt meg-
tekinthető feltételek  mellett bérbe fog  adatni 
1902. évi oktober hó 10-tól lMö. évi október 
hó lfi-ig  terjedő időre. |24:i| í 1 

Az e lö l j á ró ság : 
Csikcsekefalván,  1902. augusztus IS. 

Csiszér Károly, Salamon Mihály, 
k. ji'gv/.ö. k. liiró. 

Szám 1771/902. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság közhírré ti'szi. 

hogy Csiksxentgyürgy (Iiánkfalva)  község ha-
tárában kárban talált 1 drb. pejszórü kancza 
és 1 drb. pejszórü herélt ló mint gazdátlan 
jószág folyó  évi szeptember hó 6-án d. e. 
9 órakor Csikszengtyörgy községházánál 
az 1894. évi XII. t. cz. 107. jj. alapján tartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzért, esetleg becsáron alul is el fog  adatni. 

Csikszentgyörgy község elöljáróságának 
1902. augusztus hó 18-án tartott üléséből. 

Puskás Lajos, Basa Dénes, 
k.-jegyző [2jO] 2—2 k.-üiró 

fér f l szoi 'bó- 'CLzle te 

BRASSÓ. Fióküzlet CSÍKSZEREDA. 
Ajánlja gazdag raktárát bel- és kUlfbldi  szövetekből mérték után elegáns ruhák 

elkészítésére. 

H o g y m i n d e n v e r s e n y t f e l ü l m ú l j a k 
Kéaapénaért uállitok: 

1 szép zakó öltönyt különböző színben :K>—40 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brüui Schcviot szövet 42—50 k. 
1 fin.  zakó öltönyt brOni kamgarn szövet 48—UO k-
1 fin.  zakó öltönyt finom  angol szövet Titi—68 k. 
1 fiu.  zsaket társalgási öltönyt kamgarn öö- 6H k. 
1 fin.  szalon öltönyt finom  kamgarn 65—85 k. j 

M » T ó t á l l é , ® l E i f o s r á e t a l a n  l e i v i t e l é r t . ' M 
6yw« klsioloálás. VsrssnynéHiBli irak. 

1 fin.  Ferencz József  öltönyt kék, s/.iirkr i';s íekete 
angol Schcviot 7()-!*l k. 

1 fin.  felöltöt  34-50 k. 
t fin.  felöltőt  valódi angol szövet 50—110 k. 
1 nadrágot finom  szövetből . 10—15 k. 
1 nadrágot finom  augol szövetből 16—22 k. 

[71] 14-40 

Kiváló tisztelettel 

Hauptvogel Ferencz. 

K Elvem kévét haszon, nagy forgaloal  i i 

Van szerencsém a nai vérdemü közönség szíves tudomására hozni, hogy 

NŐI- ÉS FÉRFI DIVAT-ÜZLETEMET 
a t a T r a a z l l d . 4 n . 7 r e való tekintettel teljesen ujaonan 

Mint eddig ugy most is azt tUztem ki czélUl, hogy az áruim olcsósága 
mellett a jelen kor ízlésének megfelelő  czikkekkel szolgálhassak milyen 
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szíves jóindulatukat továbbra 
és szíves látogatásukkal megtisztelni. 

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

|304] 34-52 Székelyhidy Sándor 
női és férfi  divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben). 

Elvem ke vél haszon, nagy forgalom  I 

Ferencz pálinka. 
(SÓSBORSZESZ) 19] 32-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
asználatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
ivetkeztében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
őtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
t'urómódszerre (massage). Kitűnő aikkerrel használtatik csuz, 
őszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
tdások  és  kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-

íjás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, level-
Jt'dóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
alódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
! 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
iszerkere3kedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
án József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

VERTES L. „SAS"-gy úgy szertárában Lúgoson. 
A Római, Ostendei, Londoni és Párisi kiállításokon aranyéremmel, 

diszkereszttel és díszoklevéllel kitüntetve. 

SM 
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lai 

Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására 
hozni, hogy minden az asztalos szakmába vágó munkát, ÉPÜLET és 
BÚTOR készítést, TEMPLOMOK FELSZERELÉSÉT, nevezetesen 
OLTÁROK, SZÓSZÉKEK elkészítését legízletesebb és ólcsób kivitelben 
és meghatározott időre elvállalok. Továbbá elvállalok mindennemű disz-
fónyezést,  aranyozást, ezüstözést, bronzirozást és a kívánalmaknak 
megfelelőleg  és minden igényt kielégitóleg készítem el. Oltárok kija-
vítását és újra festését  a legrövidebb idő alatt és igen jutányos 
árért eszközlöm. [221] 5-6 

Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába  ajánlva vagyok késs fc 
tisztelettel György Ferencz, műasztalos^g 

t e m e t k e z é s i I n t é z e t e 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett r a k t á r á t , 

minden nemii és fajtájú  fa-  és érez utánzatu koporsó i t , légmentes és elzárható 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék sirkoszorukbán és szalagokban, szóval mindennemű 

cz ikkekben , mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a n. é. közönségnek, "hogy miután a 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a leg jn tá -
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy a versenyképesség 
felülmúlhatatlan,  mivel üzletem saját házamban van, sem bolt bért, Bem kiszolgá-
lásért nem tizetek, saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyásskoos im van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, díszítést is a legjntányosabban számítom. 
Segédkezem a hallá szükséges elhelyezésében is. 
A n. é. közönség Bzives pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

[147] 8-111 Filó Károly. 



Augusztus 27. C S Í K I L A P O K 35. szám. 

Mindennemű roggyanta, rés él aoaól 
Mtyagsö, kelet bélyegaö, pecsétnyomó, 
oámoaó és lapaaámoaó gép, pecsét bélyeg 
dombor nyomó i ţ j t i stb. továbbá öntött 
ás véaett oaimtiblik, monogramok mimlon 
nagyságban, kl nem mosható festékkel  vnló 
használatra. St&nclik, aczél és sárga rézbe 
vésve, rúékony jelaö kénletek, égető 

tynkaoto«"*— ' o gépek és minden a vésnöki 
szakba vápó munkák megrendelhetők és a 

I budapesti árak szerint legrövidebb iJö 
| alatt szálitattnak 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
DKESZNÁNDT VIKTOB 

könyvkereskedése által. 

„Magyar közélet" 
Poütlul, Tarudalni, 

jj, Jofii,  Irodalmi és Művészeti Szemle 
Útfeléül  kivntíit kétuer, mnlei M l-én és 15-én. 

Szerkesztik: 
Dr. Elemér és Zlgány Árpid. 

Előfizetési  árak : 
Kgéaz évre 20 korona. 
Fél évre 10 korona. 
Negyed évre 5 korona. 

Előfizetéseket  elfogad  Győrgyjakab M. 
utóda, Dresznándt Viktor könyvkeres-
kedése Csíkszeredában. 

3 REHDTGTOIí-féle 

teljes felszereléssel  jutányos áron 
eladó. Hegtekinthető Győrgy-
jakab Márton utóda könyvke-

I» reskedésében Csíkszeredán, o 
É X X l í j í ' X X I í X X l í X X X X X É 

HIRDETMENY! 
A I i i ó r t k ö s i k e d v e l t r t ó f f i i 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 i m p t ö l k e z d v e k ö z ; v e t l e n ü l a i ' o r e á s t ö l 

egészen friss  töltésben kerül forgalomba. 

Dr. Lengyel Béla m. kir. tud. egyetemi tanár szakvéleménye a következő: 
,A K.-Impór ,1'Kl'ÁTl- forrás  oly kitűnő ógvényes savanyu vizet szolgáltat, 

mely ugy szerem-sós összetétele, mint reudkivill dus szónsavtartalma folytán  meg-
érdemli, hogy a maga nemében a legkitűnőbbek egyikének tekintessék, 
s mint ilyen, a megtelelő méltatásban részesüljön" 

Purjesz Zsigmond dr. prof.  a következőkép nyilatkozik: 
„Bizon>itniM. Iic,;y a „RlíPÁTl" savanyúvizet a nyák hártyák hurutos l>án-

taluiai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam-

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

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

AJRépáti" viz helybeli főraktára  Simon Jenőnél van. 
| 2 3 5 ] A K.-Tmpér  „Répáti"  forrás  kezelősége. 

llöjjiglIiyjjDiDI 

Magyarnak Pécs, németnek Bécs! 

Schönwald Imre Három évi 
írásbeli 

j ó t á l l á s ó l c e z e x g - y - á j o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z , 
— > — F É C S . x+ 

• C - Ne küldjük pénzűnket külföldre! 
Hasai iparunkat előmozdító ozegemnel mindennemű arany és ezüst 

tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olcsóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 
ValUI eallst B0I remoDt. 

ón Irt 6.— 
UDHH daplft  fedelle] 

ílt 8,— 
ValUl 14 kir. m i Dűl 

na. ón frt  14.— 

U lur. arsnjr pectétgyUrO I frt  8.80 | UJ ftnnjból  6 kár. frt  3.50 Doable van; írt 1.60 , Mérték Dl elegendő epy [ paplniullftg.  1 

Valódi esüflt  pánozél óralánczok 
io. kir. fémjeliéssel. 

15 ţrftnD  iulybtn fri  1,2u G0 grnniiii SU1VII«ID 
30 greinra aulytiau fn  1.50 70 gramm nul.vh:m 
80 gramm eulyban frt  2.20 H0 gramm >ulyl>an 
40 gramm súlyban frt  2.(10 íoo gramm sulylian 
60 gramm mii-han frt  8.25 150 gramm sulylian 

Valódi 14 kar. aranyiánezok 40 féle 
divatos mintában. 

20 gramm *ulyban frt  24— 40 irmmii Mjlytino írt 47 -
26 gramm «iilybaa frt  30.— | 50 pramiD Milyliaii fn 
80 gramm súlyban írt 37,— | «in gramm >uiyli,ni irt «;;».. 

köves lógók nélkül mérve. 
Ktflt  'l-t  i/i'tiMimix  tn-tini/fiiitrzlt»;  rtfif  /.">  if  rnmiim 

köri  t ffitfi/rti'k  n'rr  öxxztsrii  Iu  ţ/numii  iiti/nm  V/ /V 
:,0 k,;tj,:,\,b«  ht-riíi.  [  11(})  1T,  —:{() 

dapl* fedéllel  0 frt.  — l'gyanpj prű»ebb 1» frt.  — l'gyiiiiez arany swg. fn.  -- Tul.» Valódi 14 kar. araav aükre.rvmontoir ura 24 fri.  — l>U|>la ii-di-IIH :ü> frt 
Nagy képes ár jegy sók ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

V;il>>di czllst ri-m. ura 
Plipln iV-U-l'.-I V;tlo'li ralist aiikrc-n-i 

niytt <1u|'l.i r.-il.-lli 

»<m /flv  /nv /nv nv /RV t^ib 

'm 

Uj s^abó-iizlet! 
Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csíkszeredában a Gál András-féle  házban e;:} a mai 
kornak teljesen megfelelő  inimlen igény kielégítésére berendezel! 

^ FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET 
nyitottam meg s folyó  évi április hó 1-töl a legnagyohli 
készséggel bárkinek is szolgálatára álluk. 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 sajátí tottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magumot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Tclje.s lis/.tcU'ttrl 
I93| 1 2 - & â S 2 S @ S A M Á S , U m ^ z Á k ó , 

(Lakás és Ozlet liclyiség: Gál Andrú-íúlc hiz, Csikssereda.) 

' »11' 'II' »11/ «11» >11' <11/ sU' <11/ >U/ ̂  <M> <11/ <U/ \li/ w yg, ̂ J/ 

A I ^ e s t i N a p l c ' ) I v a i ^ á c ő o n y i a j á n d é k a 

ZICHY MIHÁLY ALBUM 
A Pesti Napló, a ni elv eddigelé .Miuhu-li Ember tragédiáját. Arany balladáit Ziohy Mihály 

képeivel. Katona József  Bánk bánját, Kisfulmlv  Sándor Himfy  saerelmeit reinek albumba l'^lulvu, 
és Ic^utoljaia ii Költök Albumát udtu olvasóinak karácsonyi ujútidókul. az idén az cüdi^iuól is 
nugyobb szaliÁsu, dis/bon, tartalombau ni'incsak az eddipi ujúndókokat felülmúló,  de a könyv|»iaczon 
is ritkasáp számbu 2JÍCllV AÜllftlV  AlbUOlOt «zánta olvasóinak karácsonyi ajándékul, 
iiii-uö diszinüvet, u - . * ^̂  ^ 
Z i c l l V IMihBlV kCD6Í l lCk válo<;atolt. impo/áns albumba foglalt  gyűjteményét a Költők 
__ _ - - y . — A l b u m á n á l nagyobb és díszesebb alakban Ziohy Mihály 
viláRhirümnvés/.i u-r- ]effSZ6bb  festményéit  és r&izait f°e l t t , j*  magában ez a 
miMtisenek le^javai ° " - — _ -- - dis/.mü 
nftgWftTl  mÜlftDOn  a lll,,lyek niinilepyikénrk legkiválóbb esztélikusaiok és inilbirálóink 

* - irnak szövegmugyara/.aiot. A valóban remek kivitelű mülapokoak 
egy része gyönyörű színnyomású lesz. a milyen eddig alig ji-lent meg magyar diszmüben. 

A ni-gyvvn |>oni|iás mtilupot. a kiférő  sz(">vi-t:<-t és Zichy Mihály egyéniségének és változatos 
élei pályának regény* rajzát. g a z d a f f  b e k Ö t ö S Í t áb l f t  í o £ I l l l j " pvönyörü diszcs kö-
valamint /Cirhy rajza után készíti o a . - . tetbe. 

BC* A~ PESTI NAPLÓ e nagyszabású diszmiivét az Atbonaeuin állitja ki. A Ziohy Mihály 
Albumot, a im-lyn.-k áia a/ \i bena. mu eredeti kiadásában 90 korona a .Pesti Xaţilo* uj kvárt 
kiadásában karács'>u\ i ajándükul megkapja a Pesti Napló minden államló elóHzetőjc. Ls megkapják 
díjtalanul azok nz uj elöAuctök is. ;> kik i'irész éven át fél,  negyedév vagy Imvoakint, de meg-
seakitás nélkül Hzetned vio a „PESTI NAPLÓRA4'. | r l 7 | 

A legjobb és szolidabb tüz és*betörés|ellenSbiztos 

kaphatók, melyek ai Ortzág erdélyi részeiben egyedüli vasszekrónygyárban készültek. 
Továbbá VASSZEKRÉNYEK, községek, templomok és anyakönyv vezetők számára 

részletfizetésre  mindenféle  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
I ii)s| a-t» Teljes tisztelettel 

MOESZ GUSZTÁV, vasszetrény ajáros NAGYSZEBEN. 
Csikvármegye vuzériigynöksége Győrgyjakab Márton utódánál, Caikuaradálin. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Győrgyjakab Márton utóda, könyvnyomd áj Ah»n ipw 




