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A székelj kongresszus. 
Teljes két és fél  napon keresztül 

tanácskozott a székely értelmiség színe 
és java s hazánk társadalmának elő 
kelői a székely kérdés felett. 

A tauácskozásban, mely a mult hó 
28., 29. és 30. napjain egyik legszebb 
és leglátogatottabb fürdőnkön  Tusnádon 
folyt  le, részt vettek legjelesebb gaz-
dáink, politikusaink, jogtudósaink, keres 
kedelmi és ipari kapaczitásaink mellett 
a különböző vallás felekezetek  legtu-
dósabb és legképzettebb képviselői, a 
tanügyi férfiak  leglelkesebbjei, társadalmi 
intézményeink alapos ismerői és igen 
sok jeles szaktudós. 

Az a munka, a melyet a tanácsko-
zók az öt szakosztályban reggeli 8 órá-
tól kezdve pár órai megszakítással egész 
a késő esti órákig, két napon keresztül 
lankadatlan szorgalommal végeztek, tisz-
tába hozta mindazou eszközöket és mó 
dókat, melyeknek alkalmazása által a 
székelység jelenlegi állapotainak jobbra 
fordulását  várni és reinélleni lehet. 

És ezt annál inkább tehetjük, mert 
a magyarországi előkelőségeknek tanács-
kozásainkban való buzgó részvétele azt 
bizonyítja, hogy székely kérdés ma már 
nem az ország egy vidékének specziális 
helyi kérdése, hanem országos kérdéssé 
vált, melynek helyes megoldása a ma-
gyar nemzet legszorgosabb érdeke. 

Balog Pál kiválóan érdekes és egyik 
legnagyobb veszedelmünket széles kör-
ben megvilágító felolvasásában  kimutatta, 
hogy egy lépésről, lépésre ellenállhat-
lanul előnyomuló belső ellenség miként 
abszorbeálja magába a magyar nemzet 
elgyengült tagjait s egyben kimutatta 
azt is, hogy ezen előnyomulás minő 
óriási veszedelmet rejt méhében az er-
délyi magyarságra nézve. 

Ezen imminens veszedelem elhárí-
tásában újólag nagy feladatok  várnak a 
székely népre. Mint hajdan az országot 
a keletről fenyegető  külső ellenség ellen 

saját testével védelmezte a hazát, ugy 
most is a belső ellenséges áradatnak ö 
kell, hogy gátot emeljen és védelmezze 
a magyarságot. 

Ezt, a különböző nagy terhek alatt 
roskadozó és a különböző csapások által 
megviselt elgyöngült népet, meg kell 
erősíteni, föl  kell emelni s képessé tenni 
arra, hogy a reá háruló nagy köteles-
ségeknek épen olyan erővel tehessen 
eleget, mint régente. 

Ezt a harezot azonban nem öldöklő 
fegyverekkel,  hanem az emberi mive-
lödés, szorgalom és ipar szintén hatha-
tós eszközeivel fogják  megvívni, ezek-
kel kell tehát ellátni, fölfegyverezni  a 
székelyt. 

Tekintettel arra a nagy lelkeslllt-
ségre, mely a mult napok alatt a ta-
nácskozók lelkét folyton  lekötve tartotta 
s mely őket munkájukban vezérelte s 
tekintettel azon nagy lelkiismeretességre, 
melylyel a mentési módok és eszközök 
feltalálásában  eljártak, van reményünk, 
hogy ezen nagyszabású mozgalom nem 
fog  eredménytelen maradni, hanem meg 
fogja  hozni üdvös gyümölcseit. 

Teljesen egyet értünk Kemény Kál-
mán báró diszelnökkel, ki a záró ülésen 
a következőket mondotta: 

„Ha a magyar társadalom cselek-
szik s a magyar kormány támogatja az 
Í t . t . k i f p i t p u i r Á n v t K Í T n n u i m n a « r \ r o i > a < | . 

ményeket érünk el. A kormányok vál-
toznak és változhatnak. Reméljük, hogy 
a mostani kormány tartós lesz, de meg 
van arról győződve, hogy ugy ez a 
kormány, mint a következő támogatója 
lesz a székely kongresszuson kifejteit 
programnak, mivel ez a program nem 
rövid időre készült. A mit itt teendőül 
kijelöltek, az a maga idejében valósu-
lásra mind meg fog  érni'. 

Ugy legyen! 
* * 

Végre elérkezett várva várt napok elő-
estéje. A mult hó 27-én érkező vonatuk min-
den irányából nagy csoportokban szállították 

a vendégeket a kongresszus színhelyére, Tus 
nádfül  lőre. Az egész fürdő  telepet felékesítet-
tél- Ic -.-g-kkal. szőnyegekkel, virágfíizérekkel 
és zoldgalyakkal, este az egész telepet fénye-
sen kivilágították s a rendező bizottság mindent 
elkövetett arra nézve, hogy külsőségekben is 
kifejezést  adjanak azon meleg vendég szere-
tetnek, melylyel az érkezőket fogadni  akarják. 

Az előzékenység és szívesség ellen azt 
hisszük senkinek sínes és nem is lehet panasza, 
inert a helyi és elszállásoló bizottság olyan 
nagy buzgósággal teljesítették kötelességeiket 
s figyelmük  annyira kiterjedt még a legapró-
lékosabb dolgokra is, hogy aligha maradt 1'enn 
kívánni való. 

Teljes lehetetlen, s lapunk szüktere sem 
engedi felsorolni  mindazokat, a kik a kong-
resszuson jelen voltak, ezért tehát csak a ne-
vesebbek elszáinlálására szorítkozunk. 

Az oisz. képviselők közül megjelentek: 
Bedö Albert, (Jyörffy  (iyula, Sehess Dénes, 
Bedóházi . ános, Bethlen Balázs gróf,  Boncza 
Miklós, Fejér Antal dr., Heltai Herenez dr., 
László Mihály dr., Makkai Zsigmond, Molnár 
József,  Bethlen István gr., Dániel Gábor, Gáli 
Sámlor, Kemény Ákos hr., Lázár Menyhért, 
Miksa Imre. Molnár, Józsiás. l'gron (iábor, Ver-
tán Kűrire, Kálli Iíndre. Székely György Ugrón 
János, Sándor József,  Benedek János, Moleez 
Dani, Blúzai Kálmán. 

A földinivelésügyi  miniszter képviseleté-
ben jelentek meg: Sándor János székely kor-
mánybiztos, Balog Vilmos és Horváth Sánrior 
miniszteri tanácsosok, Tervei Imre osztály ta-
nácsos, Sierbán János tejgazdasági felügyelő. 
A honvédelmi miniszter képviseletében : Hoff-
iiiami Hugó vezérkari ezreilea, Láng Lajos ke-
reskedelemügyi miniszter képviseletében: Ue-
íM'é itaMrnraafffri* 
ter képviseletében Dévai Ignácz. 

A főispánok  közül jelen voltak: I'ótsa 
József,  Mikii Bálint, Bethlen Géza gr., Hollaky 
Ártliur, Deésy Zoltán. 

Az alispánok közül: Becze Antal, Szent-
iványi Miklós, Fazakas Albert, Balog Miklós 
és Domokos Andor. 

Az O. M. G. K. képviseletében Desewffy 
Aurél gr., Korster Géza igazgató. 

A lapunk mult számában felsorolt  elóariók 
majrincm teljes számmal. 

Ezeken kiviil igen sok kongresszusi tag, 
vendég és a székelység is szép számmal kép-
viselve. 

Szokatlan látványt nyújtott igy augusztus 
utolsó napjaiban az ekkor már szokatlan nagy 
tömeg, mely a Gyógyesarnok előtt nyüzsögve 

és mozogva láthatóan érdeklődéssel várta a 
kongresszus megnyitását, a mi 9 óra után be 
is következett. 

A kongresszus lefolyását  lapunk szükte-
réhez mérten a kővetkezőkben ismertetjük. 

A megnyitó ülés. 
Kél 10 órakor a megnyitást jelző csen-

gettyű hivó szavára a kongresszusi tagok, kü-
lönböző egyesületek és társulatok képviselői, 
vármegyék kiküldöttei és a megjelent vendé-
gek pillanat alatt ellepték a gyógyesarnok 
óriási nagytermét, elfoglalták  az Ülőhelyeket, 
sürüen körül állották az elnöki emelvényt B a 
körülfutó  karzatokat is nagyszámú hölgy és 
férfi  közönség népesítette meg. 

Az elnöki asztalnál helyet foglaltak:  Des-
sewffy  Aurél gr, valóságos belső titkos taná-
csos, az O. M. G. E. elnöke és a kongresszus 
diszeluöke, Bedő Albert dr., működő elnök, 
Kömöcsy József  dr. pénzügy igazgató, Tauttzik 
B. Hugó kir. tanácsos, Korster Géza az O. M. 
G. K. igazgatója, Sánrior József  az E. M. K. E. 
alelnök-fótitkára  elnökök, Budai Barna a köz-
ponti iroda vezetője. 

Az ülést Dessewffy  Aurél gróf  pár szóval 
megnyitván, Bedő Albert működő elnököt hivta 
fel  bevezető beszédének megtartására. 

Bedő Albert dr. a rendező-bizottság «Inöke 
megnyitó beszédében elmondta, hogy a kon-
gresszus rendezői abban egyeztek meg, hogy 
a kongresszus működő köre, figyelemmel  a 
székely nép közgazdasági helyzetére, terjesz-
tessék ki mindazokra a földmivelési,  ipari, ke-
reskedelmi és közművelődési kérdésekre, me-
lyeknek törvényhozási, kormányzati, vagy tár-
sadalmi uton való megoldása alkalmas lehet a 
székely nép mai szenvedő helyzetének javítá-
sára s kivándorlásának csökkentésére. Ezután 
ÍCí' /"ili'íigiío- |ft)(gai  —tuv>y 
népnek ugy hivatásánál és értelmiségénél fogva, 
mint földjének  természeti minősége alapján 
jogosultsága van s melynek elérhetésére dol-
gozni most ide jöttünk, elérhetővé is válik, s 
ez a nép, melynek most a megélhetés eszkö-
zeinek megnyerhetéseért súlyos küzdelmeket 
és nélkülözéseket kell viselni, megmentve lesz 
Önmagának, a magyar uemzetnek s az emberi 
kultura szolgálatának. Dolgozni jöttüuk annak 
a népnek mentésére, melyet az isteni gondvi-
selés azért állított e helyre, a székelyek föld-
jére, hogy benne és a kebeléből másfélezer  év 
óta föl-föltöró  ősi erőben, itt a régi Etelköz 
legközelebbi magyar szomszédságában, kiapad-
hatatlan forrást  alkosson annak a magyar nem-
zetuek örökké való éltetésére, fölfrissitésére 
és erősítésére, melyet a népfajok  életének és 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A három rend.*) 
(Sionll Trióm Qenerum). 

I. 
Már egy 1339-ben kelt oklevélben olvasni 

lehet a .trium generam Siculorum* kifejezést, 
és ezen időtől igen gyakran előfordul. 

A három .genera"-ra való beosztásnak 
nincsen köze a nemzetségekre és ágakra való 
beosztáshoz. Mert az utóbbi vérrokonságon 
alapult, tehát a törzsszervezet kifolyása  volt, 
mígnem a három genusra vagy rendre való 
beosztás társadalmi és vagyoni alapon nyu-
godott 

Már részletesen tárgyaltam azt, hogy 
milyen befolyása  volt a letelepedésnek a törzs-
szerkezetre: kimutattam, hogy a törzsszervezet 
egészen fölbomlott  és hogy csak kevés marad-
vány tartotta fenn  magát 

A letelepedésnek más következménye is 
volt Több társadalmi réteg alakult, a mely 
lassanként vagyonilag és végre jogilag egy-
mástól különböző rendre fejlődött.  Tudjuk, hogy 
milyen befolyással  volt a vagyon a középkor-
ban a jogi életre. A letelepedés után a szé-
kelyeknél is beállott az a lehetőség, hogy az 
egyén ügyességgel és erélylyel több vagyont 
szerezhetett magának, mint a mennyit a nyil-
fiild  felosztása  alkalmával kapott. Az állandó 
letelepedés előnyösebb alapot ad a vagyon-
szerzésre nézve, mint a vándorlás kora, mert 
most már a birtoknak egy része is magán va-

*) Mutatvány Connert János dr. „A székelyek 
intézményéi a legrégibb ldfiktól  aa lKB-ikiátalaku-
lásig" calmii munkájából. A kOnyv kapható Nagysze-
benben Seraphln könyvkereskedőnél. Ara 2 korona. 

gyónná vált és nem csak a ,marha" azaz az 
ingó vagyon. Minthogy a székelyek fölrimivelók 
voltak, a földbirtok  a legfontosabb  birtokká 
vált. A tekintély, a melyet az egyik, vagy má-
sik élvezett, most már nemcsak egyéniségétől, 
azaz tehetségétől, hanem vagyonától is függött. 
Mert minél nagyobb volt a vagyona, annál jobb 
eszközöket szerezhetett magának, annál több 
Bzolgát tarthatott, annál jobban fegyverkezhe-
tett fel.  A katonai szolgálat a legnagyobb be-
folyással  volt ezen fejlődésre,  mert végered-
ményben az adott okot a három rend alaku-
lására. Először nagy különbség volt azok kö-
zött, a kik gyalog és a kik lóháton szolgáltak. 
Lovat csak a jómódú tarthatott; a kinek nem 
volt lova, annak gyalog kellett Bzolgálnia. A 
banderiális rendszer alkalmaztatása megint némi 
változást idézett fel.  Mert annak alapján megint 
azok váltak ki a lófók  közül, a kiknek annyi 
vagyonuk volt, hogy nemcsak személyesen kel-
lett részt venniök a háborúban, hanem birto-
kuk szerint egy vagy több felfegyverkezett 
Bzolgát is kellett kiállitaniok. 

Így készUlt, létesült a három rendre (ge-
nera) való beosztás. 

Az Anjouak korában már be volt végezve 
ezen fejlődés  és pedig olyan alaposan külön-
bözött már a három rend, hogy 1330-tól fogva 
olyan oklevelekben, a melyeket az egész szé-
kelységhez czimeztek, már czimként használták 
a ,trium generum" kifejezést. 

Ámbár a három rendre való beosztás már 
a XIV-ik században be volt végezve, a meg-
nevezés mégsem állapodott meg egészen, meri 
a két felsőbb  rend többször közös néven ne-
veztetik. Seniores, potiores, primőrén elsők, 
kiválóképen valók és főnépek  a legfelsőbb  rend-
nek a nevei. 

A seniores név már a 15-ik század kez-
detétől fogva  előfordul  és periig nem csak a 
legfelsőbb  rendre alkalmazva, hanem gyakran, 
a két felsőbbre.  Emiitettem már, hogy az es-
küdtszékek szervezése előtt többnyire a szék 
senioresei vannak fölemlítve,  mint székülók. 
Kn valószínűtlennek tartom, hogy a székülók, 
csak a legfelsőbb  rendnek a tagjai lettek volna, 
mert tudjuk későbbi lajstromokból, hogy igen 
kevés előkelő volt az egyes székekben és a 
második rend, a mely szintén hivatalképes volt, 
a legfőbb  hivatalokban is részt vett. Kétséget 
nem szenved tehát, hogy székülók is lehettek. 
Bizonyítékul felhozom  a következőt is: Az 
I4t>0-iki zabolai gyűlés elhatározta, hogy az 
esküdtek felét  a senioresek közül és másik 
felét  a köznép (cominunitas) közül válaszszák. 
Ha már seniores csak a legfelsőbb  rendet je-
lentette volna, akkor a második rendnek semmi 
joga sem lett volna az esküdtszékekben rész-
vételre, mert a „comuiunitas" minden kétségen 
kiviil csak a harmadik rendet jelenti. Minthogy 
azonban a második rend sokkal számosabb 
(20 —40-szer) az elsőnél, a mint a későbbi idő-
ben kelt lajstromok mutatják, lehetetlenség, 
hogy a második elég hatalm:is rendet egysze-
rűen kizárták volna az esküdtszékekből. Két-
séget nem szenved tehát, hogy a .seniores* 
szót a két felsőbb  rendre alkalmazták. Van 
azonban olyan eset is, melyben a legnagyobb 
valószinüség szerint csak a legfelsőbb  rendet 
jelenti. 

„Siculi potiores* legelőször 1426-ban van-
nak fölemlítve  és pedig a legfőbb  rendet ille-
tőleg, de van olyan adat is, a melyben való-
színűleg a két felsőbb  rendre van alkalmazva. 
Sz. O. 11. k. 15. 1. ilyen czimezést találunk: 
.primipillis, cuterisque primoribus et potioribus, 

neonon Assessoribus trium generum Siculorum*. 
Ha a mondatot grammatikailag bonczoljuk, 
akkor ki kell jelentenünk, hogy a primipili 
egyszersmind primores és potiores is voltak. 
De ebben az esetben a szószerinti fölfogás 
nem lesz helyes, mert a ,que"-t az iró való-
színűleg csak eltévesztette. Jellemző azonban 
ez a hibás irás abban a tekintetben, hogy a 
két felsőbb  rend közötti különbség olyan cse-
kély volt, hogy az iró azokat összetéveszthette. 

A .primores* szót majdnem kizárólag a 
legfelsőbb  rend megjelölésére használták. 

A legfelsőbb  rend magyar neve .elsők* 
volt. Az 1505-iki udvarhelyi nemzetgyűlésen a 
székülőket az .elsők* és .lófejek*  közül vá-
lasztják. De „az ország elsői és kiválóképen 
valói", vagy .elsők és kiváltképen valók*, vagy 
egyszerűen .fő  népek*-nek is neveztetnek. 

Hogy a legfontosabb  oklevelekben sem 
találjuk mindig a helyes és a körülményeknek 
megfelelő  cziineket, arra csak egy példát aka-
rok felhozni.  Mátyás király azt parancsolja a 
székely ispánnak, hogy irja össze a „primipi-
lus" -okat és. pedites* -eket külön lajstromba. Két-
séget nem szenved, bogy nem csak a második 
és harmadik rendhez tartozókat tellett összeírni, 
hanem az elBÓ rendhez tartozókat is; a .pri-
mipilusok" közé tehát az elBÖ rend is b*e 
van számítva. 

Nagyjában azonban azt kell mondanunk, 
hogy a primores és potiores szavak inkább a 
felsőbb  rendet jelentik, habár a technikus ter-
minus használatában sok zavar fordul  eló. 

Azon tényből azonban, hogy a .tria ge-
nera* osztályozás használatba jöhetett, mégis 
azt kell következtetni, hogy tényleg három 
rend létesett; a két felsőbb  rend közötti kü-
lönbség azonbau oly csekély volt jogi szenf-



•imnUaAimt aoraát természetszerű következe-
tességgel intéző örök törvények a Dana keleti 
vidékének gazdasági müveidére és uralmira 
s a kelet-európai népek kulturális fejlődésének 
védelmére éa segítségére rendeltek! 

Bedd Albert szarait viharos éljenzés kö-
vette, melynek csillapultával Bedó fölkérte 
DessewfTy  Aurél grófot  a kongresszus diszel-
nSkét, a teljes 0I& megnyitására. A kongresz-
nu8 tagjainak zajos éljenzése közben állott 
föl  DessewfTy  Aurél gróf  szólásra s hosszabb 
beasédet mondott 

Ha körülnézünk Európában, igy szólt a 
többi közt, azt látjuk, hogy ma a nagy nem-
zetek aglomorácziója dominál ugy kulturális, 
mint anyagi téren is, kellő eszközöket ugy 
saját anyagi erejükben, mint közgazdasági és 
egyéb tényezőkben föltalálva,  az aglomoráczió 
erejénél fogva  nagy politikai, társad almi és 
kulturális föladatokat  tudnak teljesíteni és tud-
nak megoldani. Akár a nagynémet, akár a 
szláv államok óriás nagy tömegét nézzük, né-
zetem szerint bizonyos borzongás kell, hogy 
elfogjon  bennünket, mert mi két nagyhatalom 
közé enclaválva, ugy csekély számunk, mint 
kulturális viaszamaradottságunknál fogva  az 
átmeneti időszak közgazdasági nehézségeivel 
kilzdve, ezt a föladatot  egykönnyen megoldani 
nem fogjuk  tudni ós éppen ezért, mint igen tisz-
telt elnöktársam és barátom mondá, a kormány és 
minden egyéb tényezőknek együttes közremű-
ködésével sikerülhet csak a megoldás stádiu-
mába juttatni. Ezt a föladatot  biográfiái  szi-
tuáczióok is mintegy kötelesség gyanánt rója 
ránk, hogy megoldjuk; azért szerintem éppen 
az a szomorú jelenség, a mely tiz-tizeukét év 
alatt éreztette legelőször hatását hazánkban, 
a mely a kivándorlásban mutatkozott, s a mely 
először hazánk északi s közgazdasági tekintet-
ben legfontosabb  részében immár kalamitássá 
vált, kell, hogy a tettek mezejére serkentsen 
bennünket, mert a kivándorlás folytán  számunk 
folyton  csökken, igen sok kézi- és munkaerő, 
a mely itt használható volna, elvesz, a legsú-
lyosabb baj pedig az, hogy Romániába vagy 
Amerikába kivándorolt honfitársaink  bensejéból 
kivesz a hozzánk tartozandóság érzete, ha 
visszajutnak is, többé itt nem érzik jól magu 
kat, törvényeink is olyanok, hogy a kivándor-
lók honosságukat elveszítvén, az anyaországgal 
való összeköttetésüket nem biiják fönntartani, 
nagy részük örökre elszakad a hazától. (Igaz, 
ugy van). Kérem, azért tisztelt uraim, ez a 
nagy kérdés, a székely kérdés a kivándorlás 
kérdésének bár csak egyik ága, de összekötte-
tésben van mindazokkal a nagy kulturális, tár-
sadalmi, nemzeti és közgazdasági tényezőkkel 
ia —..marcnliUara nem knnnvfln  vihfttÁ.  .jájpft 
ki, hogy e munkálkodásunk oly eredménynyel 
jáijon, hogy a nemzetet, a magyar társadalmat 
apatitjából fölrázhassa.  (Zajos éljenzés). A leg-
utóbbi időben pár év óta kormányzatunk is 
ugy a kivándorlás, mint a székely kérdés iránt 
élénk érdeklődést tanusit a egy embort meg 
is bízott már a székely kérdés kizárólagos ta-
nulmányozásával. (Hosszas éljenzés). Ezért sze-
rintem elismerésünket kell kifejeznünk  a kor-
mány iránt s abban a reményben nyitom meg 
a kongresszust, hogy munkálkodásunk hasznos 
gyümölcsöt hozó lesz, s képesek leszünk oly 
javaslatokat ajánlani a kormánynak és társa 
dalomnak — a melyekkel e fontos  kérdést 
megoldani képesek leszünk. Ezzel szolgálatot 
teszünk magunknak, a közügynek és a hazá-
nak. Ezzel a kongresszust megnyitom. (Hosszas 
éljenzés és taps). 

A gyűlés megnyitása után Molnár Józsiás 
országgyűlési képviselő kért szót s daczára 
annak, hogy az elnökség nem adott helyet a 
napirend előtti felszólalásnak  hosszabb beszéd-
hez kezdett, melyben az elnökséget és intéző 
bizottságot támadta azért, hogy a székely nép 
érdekeinek ellenére az általa beadott és a 
székelyföldi  arányosításról szóló javaslatot nem 
vette fel  a tárgysorozatba. Hiába volt elnöki 
intés, hiába szolott az elnöki csengettyű. Mol-
nár JézBiás egyiket Bem vette figyelembe  és 
áradt belőle a szó, ugy látszik, hogy az s^ész 
kongresszust megakarta obstruálni. De vegre 
is kifogyott  a hallgatóság türelme, az égési 
gyülekezet reá támadt s .el áll, el áll" kiál-
tásokkal letorkolták, ugy, hogy nem tudott 
többé szóhoz jutni. A zaj csillapulta után Bedő 
Albert rést kapott és erélyes hangon megvonta 
tőle a szót 

A nyugalom helyre állván, Becze Antal 
Csikvármegye alispánja lépett elő és a vendég-
látó Csikvármegye valamint az egész Székely-
föld  nevében, meleg hangú és talpra esett be-
szédben üdvözölte az ösBzes résztvevőkét, az 
elnökséget, az előkészítő bizottságot Vázolta 
a székelység nehéz munkáját melyet a haza 
védelmezéseben századokon keresztül teljesített 
melyben meggyengült, kifáradt  ezért a mun-
kában való segédkezést kéri, mert — szóló 
szerint — a mi kezeink ellankadtak, tőlünk 
küzdelmes munkát nem, csak imádságot várhatni. 

Utána Szádeczky Lajos dr. egyetemi ta-
nár tartott előadást a székelység történeti in-
tézményeiről. Előadta, hogy a székelység nem 
annyira eredetére volt külön nemzet (mert 
mondai alapon hagyományossá vált hun eredet 
nem bizonyítható), hanem azzá vált intézményei, 
független  önkormányzása és honvédelmi külön-
leges rendeltetése következtében. Olyan kivált-
ságokat és előjogokat élvezett a magyar állam 
keretében, a minőkkel semmi kiváltságos osz-
tály nem dicsekedhetett. Kiváltságai és intéz-
ményei jórészt régebbek, mint a magyar király-
ság alkotmánya 9 részben a vezérek korabeli 
törzs és nemzetségi rendszeren alapulnak, 
nemzetiségi szervezet náluk még a XVI. szá-
zadban is fönnállóit  s a tisztségek viselése 
szerint változott. Meg volt köztük előbb a nemzet 
ségi, majd a letelepedés után a földközösség 
s a község közös birtokát még a XVIII. század-
ban is időközönkiut fölosztva  (nyilföldek)  sors 
húzás utján birtokolták. A főbbeknek  és lófők-
nek voltak magánbirtokaik is. melyeket még 
akirályi hatalomtól is függetlenül  bírtak. Székely 
ember a fejét  igen, de földjét  még felségsértés 
esetében sem veszthette el. Az a törvényes 
örökösökre szállott; megszakadás esetén sem 
a korona, hanem a névrokonok, vag^ a szomj 
adományozhatott, várat nem építhetett, adót 
nem fizettek.  Adómentességükre voltak legin-
kább féltékenyek,  csak egy önkéntes adót ismer 
ţek el, az úgynevezett ökörsütést, a mi abból 
állott, hogy a királynak koronázása, házassága 
és a trónörökös születése alkalmával egy telek 
után (négy ökör után) egy-egy ökröt adtak 
ajándékul, a init a szék kezdőbetűjének rásü 
tése után neveztek el ökörsütúsnek. 5 -10.000 
ökör jutott igy egyszerre a királynak. Mária 
Terézia alatt 1762-ben Bucqoy a székely határ-
őrséget szervezi g e miatt föllázadnak,  de 
MadéfíUvánál  levertnek. A franczia  háborúkban 
a székely vitézség újra fölragyog.  1848 -4!Mien 
a székelyek önfeláldozása  menti meg Erdélyt. 
Bem aratja mesés diadalát. l'etofi  róluk énekli 

„Csak nem fajult  el még a székely vér. 
Minden kis cseppje drágagyöugyüt ér.* 

pontból, hogy elnevezésük zavaros maradott. A 
jogközösségröl majd bővebben szólok, ha a 
lófókről  lesz szó; most csak még egy példát 
hozok fel  arra, hogy mégis mindkét rend egy, 
jogilag egymástól némileg különböző osztálynak 
tekintette magát Mikor a felebbezési  törvény-
széket szervezték Udvarhelyen négy Bzékülőt 
választottak az elsők közül, 13-mat a .lófejck" 
közül. Az arány tehát 1: 3'/, volt Mindkét 
osztályból tollát egy bizonyos arányban és nem 
azáfflkQlSnbségre  való tekintet nélkül válasz-
tattak a székülők a két felsőbb  rendből. 

A második rendre a .primipilus" vagy 
.lófő"  nevet alkalmazták. Arról már beszéltem, 
hogy a hadnagyot is priraipilusnsk nevezték 
egy bizonyos korszakban. A 15-ik században 
azonban már a második rendre alkalmazzák. 
1473-ban azt parancsolja Mátyás király az is-
pánnak, hogy tartBon hadi szemlét az .equites' 
fölött  és iija azokat, a kik már születésüknél 
fogra  azon rendhez tartoznak különböző lajstro-
mokba, a kik azért, hogy a megkülönböztetés 
maradjon, primipili neveztessenek. Érdekes, 
hogy a király elrendeli, hogy ezentúl a lova-
sokat primipilusoknak nevezzék, ő nem találta 
ki est a nevot, hanem a már használatban 
levőt a rend hiteles megjelölésévé tette. 

Az equites sző a magyar Jwhfew'  = ló-
főnek  felel  meg. A lófő  BZÓ régibb, mint a 
primipilus, mert már 1358-ból maradt reánk 
példa. Ezt a nevet csupán a második rendre 
alkalmazták és pedig Igen találóan, mert a 
második rend lóháton szolgált a hadseregben. 
Ezen időtől fogva  igen gyakran fordul  elő ki-
válóképen magyar nyelven irt okmányokban. 

Egy a 16-lk században kelt iratban a kö-
vetkező megkülönböztetést találjuk: Bicoli di-
cuntnr tartam generam. Ahi eaim sunt potiorea 
vei Primores, alü Primipili vulgo Loffew  et 

Fewlo appelati, alii verő sunt, qui noniin.- Com 
muuitatis tarén tur, simplices scilicet, etsubdití 
aliorum". Kzen században tehát mégis valami 
megállapodásra jutottak az elnevezésben, mert 
ezen emlékirat élesei megkülönbözteti a potio-
res és primipili neveket. 

Jellemző, hogy idegennek, vagy nem szé-
kelynek még a 16-ik század középén sem BÍ-
került a két felsőbb  osztály közötti különbsé-
get felismerni.  Ferdinánd követeinek jelentése 
1552-ből a székely rendekre nézve a következő 
érdekes adatot tartalmazza:... .cum hí, qui 
inter eos aunt potiores, quos vulgo Nobiles, 
Lofew  Bzek-ilyec vocant, viritim soleant con-
venire". Tehát azonosoknak tekintette a potio-
reseket a lófőszékelyekkel;  de abban is tévedett, 
hogy a lófó  szót a nobilissal egyjelentéaűnet 
tartja. 

A harmadik rendre nézve most már megint 
a nevek egész gyűjteményét hozhatom fel. 
Latin nyelven a pedites, communitas, promiscua 
plebs, nevek fordulnak  elő; magyar nyelven 
.gyalog, darabont székely, község, köz rendek, 
alsó rend és közönséges rendek. 

Két alapjelentésre lehet ezen neveket 
visszavezetni: katonai (pedites, gyalog, dara-
bont) és politikai (communitas, köznép, alsó 
rend) tekintetből. 

Ebből is kitűnik, hogy a katonáskodásnak 
nagy befolyása  volt a rendek keletkezésére. 

A harmadik rend a legszámosabb volt 
Az 1566—69. között készült lajstrom Udvar-
belyszék lakósairól a következő számokat tar-
talmazza: főemberek  20, lófők  470, porták 2085. 
Megjegyzendő azonban, hogy a lófők  ssáma 
1562-től mindig szaporodott, mlg a harmadik 
rendé mindig csökkent De kétséget nem szen-
ved, hogy a harmadik rend száma legalább 
ötször felül  multa a más két rendét 

Előadását azzal végezte, hogy 
kelyekre nagy nemzeti és honvédelmi hivatás 
vár a jövőben is: Erdélyt csakis velük és álta-
luk tarthatok meg és biztosíthatjuk az ide-
gen áramlatok hullámverése között. (Hosszas 
éljenzés). 

Buday Barna titkári előterjesztésére ke-
rült ezután a sor, a rendező bizottság által meg-
választott kongresszusi és szakosztályi elnökök, 
előadók és jegyzők nevének, továbbá a kon-
gresszusra képviseletileg kiküldöttek bejelen-
tésével és a szakosztályok megalakításával 
kapcsolatosan. Buday Barna titkár részletesen 
beszámolt az előkészítő és rendező bizottság 
eddigi munkájával, mit a kongreszus tudomá-
sul vett és a szakosztályokat a titkári javaslat 
alapján meg alakították, mire a megnyitó ülés 
az elnökök éljenzése közepette véget ért. 

A szakosztályok ülései. 
Délután 3 órakor megkezdték a szakosz-

tályok üléseit s ezekben a tanácskozás első 
napon este fél  nyolezig, második napon egész 
nap, a birtokpolitikai és hitelügyi szakosztály-
ban pedig harmadik napon Is, délelőtti 11 óráig 
tartott 

A szakosztályok tárgyalásait röviden 
következőkben közöljük: 

A közművelődési szakosztály. 
Ebben a szakosztályban mindkét napon 

Sándor József,  az E. M. K. E. alelnök fótit 
kára elnökölt, a jegyzői tisztet Nagy Károly 
ev. ref.  teologiai tanár viselte. 

Sándor József  a kongresszus e szakosz-
tályát hosszabb beszéddel nyitotta meg. A faj 
Bzeretet — úgymond — megtalálta a módját, 
hogy az erdélyi rész magyarsága a nagyma-
gyarországi testvérekkel egy közös akczióra 
egyesüljön. Nem valósult az az aggodalom 
hogy az erdélyi részben akár a klerlkálízmus, 
akár az egyoldalú merev agrárizmus jöhessen 
be az akczióval. A székely-kérdés nem lehet 
eszköz, melyet egyéni vagy közéleti czéljainkra 
használhatunk föl,  hanem czél, melynek mind-
nyájan önzetlen eszközei kell, hogy legyünk 
Sem a pártélet, sem felekezet  Bem kultura 
sem maga a társadalom, valamint egyes-egyi 
künk sem mondhatja magát a székelység meg-
váltójának. Valamennyiünknek a székelyügy 
szolgáinak kell vallani magunkat igaz szere 
tettel a nép iránt. (Tetszés). Igyekszünk 
székely-kérdés e stádiumának is hittel és be-
csülettel megfelelni,  tervet rajzolva a jelen és 
a jövendő idők számára. A közművelődési szak-
osztálynak különösen ügyelni kellett, hogy 
valláserkölcsi és kulturális elószükségletek han 
^oktatásával megadjuk a kongresszusnak azt 
jelleget, mely a mozgalmat kiemeli tisztán köz-

Cl• . . M v v g i M a u w ţ l Cu httmuu 
velodé.si tekintetek harmóniában legbiztosab-
ban vezérelhetik kezénél fogva  a székely népet, 
mely ugy valláserkölcsi, mint hazafias  szem-
pontból még romlatlan. Csak természetes tehát 
ezek szerint az O. M. O. E. és az E. M. K. K. 
az ország e két leghatalmasabb egyesületének 
kézfogása  és a többi társult egyesületeknek 
vállvetett közreműködése Az Emke nem poli 
tizál, de a hol hátsó gondolat nélkül a társa 
dalmi uiunka hívja, ott megjelenik és teljesiti 
hivatását, üdvözli a szakosztályt és üdvözli az 
ülésen jelenlévő legidősebb székely főispánt, 
l'ótsa Józsefet,  Háromszék vármegye főispán 
ját. kinek hosszú élete alkotásokban gazdag 
(Hosszas éljenzés.) Az ülést megnyitja. 

A székely népet szocziologiai és néprajzi 
szempontból Kozma Ferenez kir. tanfelügyelő 
ismertette. Szerinte a székelyt az ó életreva-
lósága tartotta meg e földön,  továbbá a ma 
gasabb értelmiség és a sokoldalú munkaerő. 
A régebbi időben gondoskodás volt arról, hogy 
a székely nép ki ne vándorolhasson s vagyona 
idegen kézre ne jusson. Ma prédára jutott az 
ősi föld,  a terhek növekedtek s a székelység 
parányai idegenbe vesznek, pedig ez a föld  van 
hivatva Erdély magyar nemzeti erődeinek ki-
építésére, éppen azért a székely kérdés az er-
délyi magyarság kérdése. 

Mint a beégetést a porczellánba, ugy kell 
a nemzeti regeneráczió politikai öntudatába 
bevésni azt a hitet, hogy az ország keleti ha-
tárán élő Bzékely népben rejlő faji  és intellek-
tusa erők a nemzetalkotás legbecsesebb ténye-
zői. fiz  erőt védeni, ápolni és értékesíteni a 
kormányzásnak állandó feladata.  A faji  és nem-
zeti Önerzetet iskolai ünnepekkel (Gábor Áron, 
Bém stb. a székely hazafiak  és események emlékére vonatkozók) kell emelni. Egyházi szó-
székek, szövetkezetek, iQusági egyesületek áll-
janak erre a czélra, az alkoholizmus ellen vé-
dekezni kell. 

Ezután Balogh Pál iró tartotta meg érde-
kes előadását a székelység fajnépességérő). 
Határozati javaslatában oda konkludál, hogy a 
mentő akcziót a tiszta magyar, vagy a tulsuly-
lyal magyar községeken kivül ki kell terjesz-
teni oda, a hol a magyar többség gyönge, a 
hol a magyar kisebbségben van, a hol a köz-
ség a magyar nyelvhatárokon belül, vagy a 
határok mellett fekszik,  a hol a magyar egy-
kori lakósság leapadt vagy elveszett Gondos-
kodni kell e községek nyilvántartásáról s mind-
ama hatóságoknak féléjük  kell irányoznia a 
kongresszus figyelmét,  mely hatóságoknak a 
kongresszus határozatait végrehajtani köteles-
ségül Jut. 

A szakosztály Balogh Pált óvácxiókban 
részesítette, szólt e lelkes tüntetés nemcsak 

as előadásért, de azért is, hogy etbiksi forrás-
munkája most jelent meg: Balogh Pál határo-
zati javaslatát elfogadták  vita nélkOL 

Azután Pál István apát-kanonok tartott 
érdekes előadást a valláserkölcsi életről és a 
teendőkről. Határozati javaslatában a székely 
nép és hivatal vezetőinek egyetértő, vezérlő 
és kitartó munkálkodását kiváqja. A kepe, mely-
lyel a lelkészek és tanítók fizetéseiket  a nép-
től kapják, az állami tized mó<)jára megvál-
tandó. A kepézó egyházközségek terhe orszá-
gos alapból veendő le. A javaslatot a kong-
resszus elfogadta. 

Hasonló nézeteket vall Boros György dr. 
az unitárius székelységre vonatkozólag. A mint 
egy 50.000 lelket számláló unitárius székely-
segnek mintegy 60 lelkésze van. Határozati 
avaslatában szintén a kepésés megváltását 
civánja. 

Masznyik Gyula ág. hitv. espereB a pro-
testáns hitélet emelése érdekében matatott be 
érdekes határozati javaslatot Kivágja a vad-
házasság üldözését a részegeskedés ellen való 
erélyes intézkedéseket, a vasárnapi munkaszü-
net érvényét, az erkölcstelenség ellen a nyelv-
szigetekben élő magyarság hitélete érdekében 
ÍBkolák állítását, leányegyhárak szervezetét 
éber társadalmi munkával, B a hol másként 
nem lehet, állami segítéssel. Sürgeti, hogy 
Romániában körlelkészségek szerveztessenek s 
ezekneknek egyházi élete minden tekintetben 
hazafias  és magyar nemzeti irányban történjék. 
Ezt a javaslatot a szakosztály szintén elfogadta. 

Az első napi munkának utolsó tárgya volt 
a katonai szakoktatás, melyet Gödri Ferencz 
Sepsiszentgyörgy polgármestere teijesztett elő. 
Javaslata a következő: Mondja ki a székely 
kongresszus, hogy szükségesnek tartja a Szé-
kelyföldön  egy magyar kir. 100 tanulóra be-
rendezett honvéd hadapród iskola felállítását  s 
ennek helyéül Sepsiszentgyörgyöt jelöli meg. 

Az ügyre vonatkozólag Hoffmann  Lajos 
honvéd ezredes, a honvédelmi miniszter meg-
bízottja adott részletes felvilágosításokat,  me-
lyekhez képest a bizottság az előadó javasla-
tát oda módosította, hogy egy közös hadsereg-
beli vagy honvéd hadapród iskola felállítását 
kérelmezik a Székelyföld  számára, az iskola 
helyének megválasztását a dolog intézőire 
bízzák. 

Másnap reggel 8 órakor a tárgyalást ismét 
megkezdték. Az elnök rövid megnyitója után 
a tegnapi tárgyalás jegyzökönyvét olvasták fel 
s erre Nagy Károly kolozsvári teológiai tanár 
a székely református  hívek életéről megdöb-
bentő számokkal mutatja ki, hógy a reformá-
tusok mily nagy áldozatot hoznak kulturális és 
egyházi intézményekre. S ezzel szemben a nem-
vAtiqóffi  falol-pzAtAlriiÁl  in Iriwţhh segiUégtMm ré-
szesülnek. Előterjesztett javaslatait elfogadták. 

Kovács Dániel javaslatát tárgyalták ezu-
tán a Székelyföldön  felállítandó  gazdasági is-
métlő iskolák tárgyában. Előadó kívánatosnak 
tartja az ismétlő iskoláknak gazdasági iskolákká 
való alakítását azokban a háziipar tauitását 
és minta székely kisgazdaságok létesítését. 

Nagy figyelemmel  és élénk érdeklődéssel 
hallgatták dr. Jancsó Benedek fejtegetéseit  a 
közép iskolákról és felsőbb  oktatásról. Indít-
ványba hozta a székelykereszturi és kézdivá-
sárhelyi csonka gimnáziumok gyorsabb tempó-
ban való kifejlesztését  Tordán egy 8 osztályú 
teljes, Uyergyószentmiklóson egy algimnázium 
felállítását,  Udvarhelyre és Marosvásárhelyre 
6 osztályú, internátussal egybekapcsolt felsőbb 
leányiskolák felállítását.  Az egyetemeken tanuló 
székely ifjúság  részére ösztöndíjak adományo-
zását, a székelyföldi  muzeumok fejlesztését  és 
ilyenek alakítását, megyénként közművelődési 
középpontok létesítését népegyetemi előadások 
indítását hozta javaslatba. 

Deák Lajos kir. tanácsos, tanfelügyelő 
azokat a javaslatokat összegezi, melyek az elemi 
oktatás körül felmerülnek.  Javaslatai a követ-
kezők : Az iskolákat állítsa fel  az állam s egy-
ben mondjon le a sokféle  követelésekről. A 
tanítói nyugdíj alapon a növendékektől azedett 
30 fillér  járulékot töröljék el. Megfelelő  iskolai 
épületeket emeljenek. A hol szükséges hozzák 
be a vándortanítót intézményt Egy tanító 80-nál 
több növendéket ne tanítson. As itikolák tan-
terve a gyakorlati élet igényei szerint alakit-
tassék át Adassék mód arra nézve, hogy az 
Oláhországba vándorolt szülők gyermekeiket 
itthon járassák iskolába. Segéd-tanfelügyelői 
állások szerveztessenek és az óvok száma aza-
porittassék. 

Székely János teijesztette elé javaslatait, 
melyek szerint inas csak 12 éves gyermek lehes-
sen, azon inast, ki as iparos taooncz iskola har-
madik osztályát be nem végeste, ne szaba-
dítsák fel.  Végül pedig ott a hol az iparos 
inas iskolák fentartását  a kg—égek nem biiják, 

iskolák állami keselésbe vitelét BŰrgetí. A 
javaslatokat elfogadták. 

Sípos Samu árvaházi igazgató tartott ez-
után érdekes előadást az emberbaráti intésmé-
nyekről s ennek alapján javasolta, hogy Mán»' 
vásárhelyen, Székelyndvarhelyen, CsikazeftodfBt 
as árvák részére nevelő intésetek állíttMsaiMfc 
fel.  A csángó gyermekek részére pedig csángó 
otthonokat létesítsenek. Ezen javaslatokat el-
fogadták  s kiegészítették Pót* JÓeeef  azon 
indítványával, hogy azokat asaihrihi MUóket 
kiknek négy gyermeküknél több van, a kor-
mány sejjéfiresse  gyermekeik nevelésében és 
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Borbély Sámuel javaslatát, melyben a 
székelyföldi  tanítóképző intézetek száméra meg-
felelő  épületek emeltessenek s ezekbe as in-
tésetekbe első sorban székely gyermekek vé-
tessenek fel,  szintén elfogadták. 

Ugyancsak elfogadták  Lakatos Mihály 
javaslatait is, ki a felsőnépiskolák  tanértékének 
emelését, Csik vármegye három községében 
felső  leányiskolák állítását, a polgári iskolák 
hét osztályúvá való sürgős kiegészítését, Ma-
rosvásárhelyen a polgári iskola államosítását, 
Marosludason és Szászrégenben uj polgári isko-
lák állítását, továbbá a gyergyószentmiklósi és 
csíkszeredai polgári leányiskolák állami segé-
lyezését, a kézdivásárhelyi polgári leányiskola 
államosítását, s az összes polgári iskoláknak 
internátussal való ellátását hozta javaslatba. 
Ezen kívül javasolta, hogy Csíkszeredában ön-
állóan, Oyergyószentmiklóson vagy Ditróban 
és Marosvásárhelyen a polgári iskolák mellé 
felső  kereskedelmi iskola állíttassák. Csíksze-
redában és Kézdivásárhelyen női kereskedelmi 
tanfolyamok  létesíttessenek. 

Letárgyalták és egyhangúlag elfogadták 
Koos Ferenc* következő javaslatát is a cseléd 
képzés és cselédoktatás ügyében: 

Mondja ki a kongresszus, miszerint kívá-
natosnak tartja, hogy a bol nagyobb számú 
székely cselédség van, az illető helyen levő 
magyar hazafias  testületek vagy egyletek a 
cselédgondozás és oktatás ügyét felkarolják 
vasárnapi oktatások által, vallási és hazafias 
irányban. 

Ugyancsak ebben a szakosztályban Szabó 
Sámuel a közművelődési segédintézmények-
ról tartott előadásában kifejti,  hogy a nép-
iskolában szerzett ismeretek csakis abban 
az esetben válnak gyümölcsözőkké, ha az iskola 
elvégzése után is alkalom nyílik továbbfejlesz-
tésükre és a gyakorlati életben való alkalma-
zásukra. K czélt szolgálni vannak hivatva a 
közművelődési körök. Határozti javaslatában 
kívánatosnak tartja, hogy az E. M. K. E. s a 
többi tényezők közreműködésével aszékeiy fal-
vakban közművelődési körök alakíttassanak, a 
melyek középpontjai lennének a község társa-
rialmi életének. E körök pedig lépjenek egy-
mással szövetségre s rendezzenek ünnepségek-
kel egybekötött gyakori összejöveteleket. Javas-
latait egyhangúlag elfogadták. 

Ezután következett Nagy Sándor dr. járás-
orvos előadása Székelyföld  közegészségügyéről, 
a melyben előadó foglalkozik  a születések és 
halálozások közti óriás aránytalansággal, a 
melyek a ^ biztosítják, hogy az ország e része 
nagyon is hátra maradott Különösen a gyerme-
kek körében nagy a halandóság; nagy ezenkívül 
a járványos fertőző  betegségek száma is. Kész 
letesen szól azokról a betegségekről, a melyek 
a székelyek körében szedik áldozataikat, hatá-
rozati javaslatában kéri a közegészségügy álla-
mosításáig a viszonyoknak megfelelő  egészség-
ügyi szabályrendelet megalkotását, mértékletes-
ségi egyesületek alakítását, a székely társasá-
gok által a népnek közegészségügyi dolgokban 
való oktatását, a nyomor enyhítését. Egyúttal 
felkérendőnek  tartja a kormányt a járvány-tör-
vény megalkotására. 

A javaslatot egyhangúlag, teljes egészében 
elfogadták  és Deák Lajos indítványára Sándor 
József  elnöknek a székely akczióban való álta-
lános működéséért és jelen tárgyalásoknak veze-
teseért köszönetet szavaztak. 

Megjegyezzük, hogy ebben a szakosztály-
ban tanácskozás közben két nevezetes indítvány 
tétetett, az első a Székelyföld  számára egy 
görög kath. püspökség felállítására,  a második 
pedig a Székelyföldön  egy keleti kereskedelmi 
akadémia felállítását  czélozza. Ez alkalommal 
a szakosztály mindkét indítványt mellőzte. 

(Folyt, kör.) 

(Folytatása és vége.) 
A felsoroltakon  kivttl • nevelési, illetve 

ruházati alapból segélyt kért taniti és tanítónő 
képazdei, valamint gimnáziumi hallgató növen 
dékek kérésükkel mind el lettek utasítva, azon 
okból, mert as nj szabályrendelet segélyezését 
csak azon növendékeknek engedi meg, kik tanai 
•Bányáikat felsőbb  laaiátézetekbén folytatják  s 
ilyenekéi csak a polgári tanító és tanítónő, vala-
mint a pedagógiám hallgatói tekintetvén, két 
leány növendék volt segélyben részesíthető. 

A községi segély alapok támogatására adott 
3000 korona államsegély felosztása  tárgyéban 
hozott kOzgyülési határozatot a földmivelési  mi 
nisztor nem hagyván jóvá, Hasította a megye 
közönségét, hogy azon Összeget nem mindenik, 
hanem «M tarban azon kézségek kOzOtt ossza 
fel,  melyekben legtöbb vagyontalan és támoga-
tásra szaraié gazdasági mnnkás van; de a bi-
zottság tekintve, hogy a vármegye területén lévő 
kézségek lokóesiga kivétel nélkül közép és kis 
birtokotokból áll, s flUdmiveléa  és állattenyész 
téttel foglalkozik,  előbbi határozatát fentartotta. 

A vámegytf  magánjavak kezeléséről évek-
kel ezelOU alMKM • kOzelebbrOl jóváhagyott 
szabályrendeletek»** némely pontjai módosítását 
rendelvén el a közoktatásügyi miniszter, a mó 
dontások bejelealéae alkalmával nemcsak ások, 
hanem az egén szabályrendelet felett  Csedő 
latváa bizottsági tag obstrukeziós színezetű vitát 
provokált, azt kifáaváa,  hogy annak nemcsak 
módosított részel kaaeai az öatzes szakaszok 
olvastassanak fel  éspontonkint tárgy altassanak. 
Ezen indítványhoz Bartba Ignáa bizottsági tag 

Is hozzá járulván, a szabályrendeletek felolva-
sását dnOklé főispán  nr elrendelte. A délelőtti, 
sőt még a délotáni óráknak Is bagyobb részét 
tehát ezen szabályrendeletek vették igénybe, 
melyeknek minden egyes pontjához volt Csedő 
István bizottsági tagnak szava, s ha véletlenül 
CsedO nr távol nem lesz a gyűlésből, még a kö-
vetkezO nap i« folytatást  nyert volna a gyűlés; 
távolléte azonban lehetővé tette a gyűlésnek dél-
után való befejezését. 

Tndomá«ul vette a kilzgyü'és Máté Dénes 
nek a szeredai gazd. iránya felső-népiskoláboz 
taniténl lett megválasztátát 

A vármegyei magánjavak igazgatótanácsa 
a Tusnádi fürdőn  tartandó székely kongresszus 
tagjainak a vármegye közönsége által vendégül 
látása czéljaira a havasi javak jövedelméből 8000 
koronát megszavazván, annük jóváhagyását kérte. 

A javaslat helyesléssel fogadtatott  s az 
összeg felhasználására  azon kijelentéssel adatolt 
as igazgató tanácsnak felhatalmazás,  hogy a 
mennyiben az a vendégek ellátásai a elfordítható 
nem lenne, abból sz elszállásolással és kirándu-
lásokkal felmerülő  fedezetlen  kjadások is kiegyen-
líthetők. Megjegyezni kivánjok, hogy az igaz-
gató tanác és az illetékes vármegyei főtéuyezők 
azon tervéről, hogy a 2000 korona a kongresz-
szu* tagjaink adandó bankettre fordittassék  le 
kellett mondani, minthogy a kongresszus igaz-
gatósága köszönettel fogadta  ugyan a vármegye 
«7. iránya figyelmét,  de (elkérte egyúttal a terv 
elejtésére. 

Jóvá hagyta a közgyűlés az alispán azon 
intézkedését, hogy a szeredában emelendő igaz-
ságügyi palota czéljaira Gál tiudréné és Nagy 
Istvántól telkeiket megvásárolta s elfogadta  a 
35000 korona vételárról kötött szerződésekel. 

Az árvaszék elnökének javaslatára, mint-
hogy az állandó mankaszaporulat mellett a mos-
tani két ülnök az ügyek ellátására képt len, egy 
harmadik árvaszéki ülnöki állás rendszeresítése 
elhatároztatott. 

Arad város törvényhatóságának Kosi-ulb 
Ltjos születésnapja 100 éves évfordulója  meg-
ünneplése tA'gváhan kelt s hason ünnepély ren-
dezése c/.élját'ól közölt határozata helyesléssel 
fogadtatott  s egy nagyublwzerü társadalmi ünne-
pélynek rendezését a bizottság elhatározván, 
annak előkészítésére Dr. Fejér Antal ország-
gyűlési képviselő, törvényhatósági bizottsági tag 
elnöklőével Pál Gábor, Dr. Újfalun  Jenő, Csi-
szér Imre é< Veress Lajos tagokból állő bízott, 
gágot küldött ki. 

Marosvásárhely város közönségének az er-
délyrészi vasúti állomásokból Budapest, Fiume, 
B:cs, vagy az ország véghatáráig szállítandó 
termények és magvak szállítási dijának kocsi-
rakomány önkin t 20"/o kedvezményben való része-
sítése tárgyában kereskedelmi miniszter nrboz 
intézett felirata  hason szellemű felirattal  pártol-
tatni határoztatott, valamint Kolozsvár város 
törvényhatóságának azon városban egy állami 
gazdasági főiskola  létesítése iránt a képviselő 
házhoz intézett felirata  is. 

Budapest főváros  megkeresése folytán  Kos 
soth Lsjos születésnapjának századit év forda 
lója alkalmából a nagy hazafi  emlékezetére eme-
lendő mauzóleum alapkövének ünnepélyes leté-
telénél a törvényhatóság képviseletével a várme-
gye országgyűlési képviselői bízattak meg. 

Birtaíis Ágost főszolgabíró  indítványára a 
megyei építkezési szabályrendelet 26 ik §-Anak 
9-ik kikezdése következőleg módosíttatott 

„Fából építendő csűr, istáló, pajta, jubaki 
sein a talajdon, sem a szomszédos épülettől 9. fi 
méteren belül nem helyezhető. H L azouban ez. u 
gazdasági épületek szilárd anyagból emeltetet-
nek és tűzmentes fedéllel  láttatnak el a távolság 
a csepegő eresz kibagyásaval a közvetlenségig 
leszállítható.11 

Várhegy, Salamás községekbe megválasz-
tott körjegyző Palágyi Sándor választása ellen 
beadott felebbezés  elntasittatott és a választás 
helyben hagyatott, valamint a Gyergyóajfaluban 
Balog Istvánnak felebbezéssel  megtámadott kör-
jegyzővé választása is. 

A vármegye szervezési szabályrrnde etének 
a „tisztiügyész" kifejezésre  vonatkozó része „tisz-
tifőűgyész*  kifejezésre  módosíttatott. 

A vármegyei segéd- és kezelő személyzet 
azon kérése, hogy a vármegye jövő évi dotáczió-
jából a pénztári és számvevőségi személyzet állami 
beosztása folytán  megtakarítandó összegből fize-
téseik és lakbéreik rendezésére szükséges ösz 
szegnek pótjavadalom képpen az 1903. évi belü-
gyi költségvetésben Csík vármegye részére leendő 
felvétele  belügyminiszter urnái eszközöltessék, 
pártoló felirattal  támogatni határoztatott. 

Ezeken kivül több községi flgy  nyert elin-
tézést, melyeknek felsorolását  térszüke miatt 
mellőztük. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A vallás- ét közoktatás-

ügyi m. kir, miniszter Diviaczky Rezsőt a ditrói 
állami polgári iskola rendes tanítóját a sáros 
pataki Unitéképző intézethez segédtanárrá ne-
vezte ki. 

— Athelyeaés. Az igazságügyi m. kir. 
miniszter Kelemen Elek hossznaazéí járásbirósági 
írnokot a csíkszeredai kir. törvényszékhez ha-
sonló minőségben áthelyezte. 

— Beirotások. A helybeli állami elemi 
népiskolában a beiratáaok folyó  hó 8-dikáig eai-
közöltetnek. Folyó hó 0 én tartatnak meg a Ja-
vító- és pótvitagák, II-én reggel 8 órakor pedig 
a tanítás megkezdetik. 

— A helybeli laaoncilakolában a beiratáaok 
folyó  7 — 14. napjain fognak  történni. Sseptember 
lió 16-én pedig a tanítás megkezdetik. 

— Bál a kongresszuson, á kongresaios 
elsó napján, csütörtökön este a rendező-bizottság 
és helyi biioltság ifjabb  tagjai által, nyomtatott meg-
hívó teljes mellőzésével rögtönzött bál a lehető leg-
jobban sikerült. As ifjúság  aranyos kedve át-
származóit ai idősebbekre Is. És igeu sokan ason 
meglett korúak közül kik délelőtt a legnagyobb 
komolysággal tanácskoitak a székely kérdésről, 
egy-egy bájos székely leány!.ával, vagy csinos 
ssékoly menyecskével fiatalos  hévvel és tQsiel 
ropták a táuczot. A bálon, mely az éjfél  utáni 
Arákig tartott, résit vett a jelenlevő négy főispán  is. 

— Tréfás  Irodalmi estély. R. Kovács 
Laura országos hiruevű magyar szavaló és reesi 
tátor művésznő tolyó hó 0 án este H órakor kes-
dödúleg a .Csillag" vendéglő nagytermében tréfás 
irodalmi estélyt rendes, mely alkalommal szinre 
kerül: A művésznő 80 alakban. As elóadás szö 
vege Arnny, Petőfi,  Jókai, Vörösmarty, Gyulay, 
Tompa, Kiss. Qabányi Czucsor, Szendrey, Heine. 
Leopárdi tréfás  és koinoly költeményeiből és el-
beszéléseiből van összeállítva és hároic szakaszra 
felosztva.  I. szakasz. A művésznő. Magyar meny-
asszouy és vőlegénye. Reménydés fiatalember.  80 
éves aggastyán. Földmiveló család. Apa, aaya és 
fiuk  Pislika. Modern házaspár. II. ssakass: Az 
angyal és liáziaárkány. A naiva is a szubrette 
színésznő. A tragikus színésznő. Egy asszony gyű-
lölő. Egy kíváncsi menyecske. III. szakasz. A mű 
szavaló. A laikUB szavaló. A gimnázista szavaló. 
Az óvodás kisleány. Egy hü férj.  Végül a reczi-
tátor előadása erről a témáról: Mi a szerelem? 
A szakaszok között 10 pereznyi szünet tartalik 
Kovácsi Laura, mint szavaló és reczitáloruö oly liir 
névnek örvend országszerte, hogy ez inár magában 
is igen jó ajáuló levél, de olőttiink fekszik  szá-
mon, közéletünk jeleseitől irt levél in, melyekben 
a kiváló inűvéBZiiőt majdnem egyhangúlag ajánl 
ják a közönség figyelmébe  és támogatásába. Az 
ajánló lovelek irói kö,.utt ott látjuk Kirczák Gyula 
l)r. Wolnrka Nándor püspököket, Nátafalusi  Kor-
nél, Spitkó Lajos, Siober Kilo, Lliinay Ferencz, 
l'irlialii Imre, OéreBi Kálmán tabkeriileti főigaz 
giitókut és ínég más jeles férfiakat,  kik min<tuyá-
jun tanúskodnak Kovács Lauia uagyszabásu mii 
veszető mellett. Igeu eíóuyöseu uyilalkoznak róla 
Magyarország legelterjedtebb lapjai is. Az ,Egyet 
úrién- a többek közólt a kővetkezőket írja: .R. 
Kovács Laurának kellemes csengő orgaiiuma van, 
arezjátéka kitűnő, egész megjelenése impozáns és 
megnyerő." Miután volt alkalmunk a jeles mű-
vésznőnek disztingvált előadásaiban gyönyörködni, 
mindezeket csak megerősíthetjük s éppen ezért 
felhívjuk  a közönség Hgyelinél a Bzoinbatou tar 
tandó estélyre. 

— A meghiusult tombola. Folyó hó 
•J'J éu este a tusnádi fürdőn  nagy szabású tombola 
játék volt kilátásba helyezve. Már napokkal as 
előtt kezdték árulni a jegyeket s különösen a 
kongreszusi tagok igen sok jegyet megvásároltak. 
Minden jól ment egéss a húzás megkezdőiéig. A 
mint azonban a rendezőség a nyerő számokat kikiál 
tani kezdte ínég pedig magyarul, két oláhországi 
zsidó kereskedő követelte, hogy vagy kiáltsák ki né 
melül is :i s/ámokut, winy pedig adják vissza a 
pénzüket. A rendezőség engedett a zsidók kéré-
séuek és a számokat németül is kikiáltotta. A 
mint azouban az első német szú elhangzott, fel-
zudult az egész közönség mint u nyugalmukban 
megzavart méhek. Olyan éktelen kiabálás, fii 
tyülés és dörömbölés támadt, hogy a játékot 
nvombau félbo  kellett szakítani. Egy debreczeni 
ur kirohant a fedett  sétányra s az ott nyugodtan 
vacsorázó közönségnek magyarázta hangos szóval 
a teremben történteket, liogy magyar fürdőn  az 
ilyou sérelmet nem lehet inegiiiroi és nem lehet 
megtűrni azou igazgatóságot Bein, mely ilyeneket 
ulnéz. A hazafias  lolkesültségtől elragadt urat, 
a hol csak megfordult,  megéljenezték, de senki 
sem mutatott hajlanőságot arra, hogy a német 
szót követelő zsidókat meglincselje, avagy as 
igazgatóságot rövid utou elüsse. A rendezőség 
az általános felháborodásnak  azzal vetett végett, 
liogy a jegyek árát visszaadta, a tombolát pedig 
megsiüutette. A tombolázok lassankint elosztottak 
a debreczeni ur pedig mosolygott a bajusza alatt, 
hogy mégis csak neki van igasa és nem a ui-
inetnek. 

Kyy  elnő  yitnnáxtumot  végzett  13 
éves  flu  ajánlkozik  tanulútuik,  eűőrqndtt 
férfi-  éti  női  divat-kereskedésbe.  Érint-
kezhetni  e lap kiadóhivatala  utján. 

— BböUo eladás. A neves viaoutai begyen, 
melynek szólói kitűnőek nagy szőlőbirtokos vagyok 
Ezen ssőllőkben termelt, kiválóan édes és kellemes 
Isü ez évi csemege azőllő termését ajánlom a kö 
vetkező árakon: 1. Mézes fehér  szóld kilója 36 fillér. 
2. Fehér és piros cbssseles kilója 44 fillér.  3. 
Kiváló téli osemege fajok  kilója 46 fillér.  4. Mus-
kolatok kilója 48 fillér.  A sióllők 6 -10 kilós kosa-
rakban küldetnek. Faj ozukor dinye tilója 20 fillér. 
Görög dinye kilója 16 fillér.  Kereskedő arakuak 
100 kilón felüli  egyszerre tett megrendelésnél 
8°/o tóli lessámittatik. — Ha többszöri megren-
delés a 100 kilót mtghaladja. utólag 4°/,-tőlit 
téritek meg A megrendelések a péuz előleges 
beküldése, vagy utánvétel mellett eipediáltatnak, 
— Kosarak a felszámított  árban nyolca uapon belül 
visszavételnek. Nagyobb megrendeléseknél még 
kedvezményesebb árengedélyl állapítok meg. — 
A megrendelésnél a czimet, lakást, vasúti állomást 
ós utolsó poBtát olvashatóan kiírni kérem. Gyön-
gyös, 1002, évi augusztus hó. Tisztelettel Caomor 
Kálmáu ssőllő-aagy birtokos. 

Laptolajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szám 6639/902, 
tkvi. 
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Árverési hirdetmény kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság kOzhirré teszi, hogy Csikozeut-
mihály község végrebajtatónak Sípos Péter esik-
szentmihályi lakós végrehajtást szenvedS elleni 
1557 kor. 63 fillér  tőkekövetelés és járnlékai 
iránti végrehajtása iránti ügyében, a csíksze-
redai kir. törvényszék területén lévő Csikssent-
mihály község határán fekvő,  a csikszentmikályi 
27. sz. tjkvben A f  1 rendsz. 876., 676.. 877., 
887. hrsz. malomra, malomba járó ntra és kertre 
320 korona, 2. rendsz. 8710., 8711. hrsz. ma-
lomra és kaszálóra 660 korona kikiáltási árbaa 
továbbá a csikszentmihályi 486. sz. tjkvben A f 
1. rendsz. 846. hrsz. a faházas  belsőségre 320 kor., 
8. rendsz. 1962/,. hrsz. a. szántéra 11 korona, 
3. rendsz. 9404., 9416. hrsz. s. kaszáiéra 16 kor., 
4. rendsz. 9971., 2976. hrsz. a. szántóra és le-
gelőre 8 korona, 6 rendez. 3190/,. hrsz a ka-
szálóra 7 ko ona, 7. rendsz. 3123/,. hrsz. a 
szántóra 3 korona, 8. rendsz. 3986. hrazám .a 
szántóra 9 korona, 9. rendsz. 3995., 3300. hraz. 
a. szántóra 16 korona, 10. rendsz. 3398. hraz. 
a. szántóra 24 korona, II. rendsz. 3549., 3666., 
hrsz. a. szántóra 30 korona, 12. rendsz 8396. 
hrsz. a. szántóra 6 korona, 13. rendsz. 8501/,. 
a. szántóra 7 korona, 14. rendsz. 8512., 8514., 
8515., 8616., 8617. brsz. a. kaszálóra 14 kor., 
15. rendsz. 89U9/i. brsz. a. szántóra 6 korona, 
16. rendsz. 9002/,. hrsz. a. szántóra 9 korona. 
17. rendsz. 915 l/a. hrsz. a. kaszálóra 93 korona, 
18. rendsz. 9960. hrazám szántóra 8 korona, 
19. rendsz. 9683., 9690. hraz. a szántóra 11 kor., 
21. rendsz. 13223/,. hrsz. a kaszálóra 47 kor. 
kikiáltási árban és pedig az 1881. évi LX. t.-cz. 
16G. §-a értelmében nemcsak végrehajtást szen-
vedő hanem Sípos Péterné szül. Fodor Kózália 
nevén álló ingatlan járandóságokra is, s csik-
szentmihályi 468. száma tjkben i f i  rendsz. 
1587. hrsz. a kaszálóra 38 borona, 3. rendsz. 
Iö8»/a., 1689/b., 1589/c., 1689/d., 1589/e. braz. 
a kaszálóra 96 korona, 4. rendszám. 1639., 
1640., 1641., 1642. hraz. a szántóra 3 korona, 
5. rendsz. 1G97., 1698., 1699., 1700., 1701., 
1702., 1703., 1704, 1705., 1706., 1648. hrsz. 
szánióra és legelőre 89 korona, 6. rendszám 
1890., 1891., 1894., 1895. hrezám a szántóra, 
legelőre és kaszálóra 10 korona, 14. rendszám 
664a. hrsz, a. szántóra 16 korona, 16. rendsz. 
7623. hrsz. a. s. ántóra 3 korona, 18. rendszám 
9246. hrsz. a. szántóra 6 korona, 19. rendszám 
9283. hrsz. a. szántóra 6 korona kikiáltási árban 
továbbá a csikszentmihályi 352. sz. tjkvben A f 
1. rendsz. 1194., 1136. hrsz. faházas  belsőségre 
és kertre 320 korona, 3. rendsz. 9348. hrazám 
a. szántóra 13 korona, 5. rendsz. 2710/,. hrsz. 
a. szántóra 9 korona, 6. rendsz. 9758. hrszám 
a..szántóra 11 korona kikiáltási árban éa pedig 
a. már idézeti törvény Bzakasz értelmében nem 
csak végrehajtást szenvedő hanem a Szopoa 
Gergely, 9ipos Mihály és Sipos Ágnes tárMn-
lajdonosok nevén álló járandóságokra is. a csik-
szentmihályi 1569. számú telekjegyzőkvben A -f 
23. rendszám 8201. hrszám szántóra 9 korona, 
94. reudsz. 1688. hrszám kaszálóra 3 korona, 
25. rendszám 8203/,. hrszám a szántóra 6 kor., 
26. rendsz. 1522. lirsz. a. szántóra 4 korona, 
27. rendsz. 8202, hrsz. a. legelőre 10 korona, 
28. rendsz. 8204 brsz. a. legelőre 19 korona, 
99. reudszám 8239. hrsz. a. legelőre 6 korona, 
30. rendsz. 9403. hrsz. a kaszálóra 15 korona, 
31. rendsz. 3269. hr>z. a szántóra 61 korona, 
32. rendszám 8086. hrsz. a. szántóra 9 korona 
kikiáltási álban, a csikszentmihályi 1739. sz. 
tjkvben A f  I. rendsz. 9151/,- brsz. kaszálóra 
10 korona kikiáltási álban, a csikszentmihályi 
1836. sz. tjkvben A f  1. rendsz. 1633., 1634. 
hrsz. s. szántóra 9 korona kikiáltási árban és 
végül a csikszentmihályi 9160. sz. tjkvben A f 
1. rendsz. 3330. hraz. a. szántéra 23 korona, 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1902. M 
október hó 7 napján délelőtt 9 órakar Csik-
szentmibály községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltáai áron alul ia 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10*/, át készpénzben vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. g-ában telzett árfolyam-
mal számított éa az 1881. évi november hé 1-én 
3333. szám alatt kelt igazság ügy miaiszteri reu-
delet 8 átan kijelelt értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1Ú81. évi XL. t-cz. 
170. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságáéi 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt elismerni. 

A kir. törvényszék mint telekkönyvi haléság. 
Csíkszeredán, 1902. évi iuins 16-én. 

Saáva, 
" l kir. tvnzékl albiró. 

Képviselők 
tik (ázbarariszésak s w l i i i h i Jártasak, 

világítási vallalathoa. 
Ajánlatok refarencaák  megjeldósévol 

KLINGER RICH. 
Oampoldaklrabenl gép- éa fómáru-gyár  magyar-
oraaici talepe Badalpest, VIL, Hernád-utona 4S. am. 

„ACETYLÉN-UDVAR" esbaaendők. 
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Pályázati hirdetmény. 
Csík 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 javadalmoztatik, pályázhatnak 
mindazon Csík vármegyében illetékes és lakós 
székely honpolgárok, kik a jogtudományokbani 
elméleti és gyakorlati képzettségüket igazolni 
tudják, s a gazdászat, erdészet 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. u. 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. 
B e c z e A n t a l 

alfspáu,  igazg. tanúcs-elilök. 

^Mlf 
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HLRDETMEN YI 
A h í r e s ó 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 n i n i n n p t ö l k e z d v e k ö z v e t l e n ü l a i ö r r á s t ö l 

egészen friss  tö l tésben kerül forgalomba. 

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

mely ugy szerenesés összetétele, mint rendkívül dus 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 „RÉPÁTI" savanyuvizet a nyAkhártyák hurutos bin-

talmai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam". 

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

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

A„Répáti" viz helybeli főraktára  Simon Jenőnél van. 
[236i  6 A K.-Impér  „Répáti"  forrás  kezelősége. 
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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-
fényezést,  aranyozást, ezüstözést, bronzirozást és a kívánalmaknak 
megfelelöleg  és minden igényt kielégitőleg készítem el. Oltárok kija-
vítását és újra festését  a legrövidebb idő alatt és igen jutányos 
árért eszközlöm. [2-211 G G 

Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásábu  ajánlva vagyok kész 
tisztelettel György Ferencz, n i í í a s z t a l o s . 

Il i i 

1 
1 » » » 
i » 
i » 
I 
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t e m « u c * 5 5 é e i I n t é s é t * G s l ^ a x e r e d a . 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára <lnsati lieremlimett raktnrat, 

minileo nemű éa fajtájú  fa-  és vrra utángatu koporsóit, légmeiiles és H/árliaió 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék sirkoszorukban és szalagokban, szóval mindennemű 

csikkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a n. é. köziiiisójrn.-k. hogy miután 

legelső gyárakkal léptem összeköttetési».', az.,11 helyzetbe vasyok. Imjr.- legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hógv a versenyképessé" 
felülmúlhatatlan,  mivel üzletem saját, háauiihan van. sem bolt' l.é. t, sem k i szó l j 
lásért nem tizetek, saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkocsim van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély dijért bocsátok rendelkezésre. 

Ravata lozást , díszí tést is a l eg ju tányosabban számítóin. 
Segédkezem a ho l la szükséges Hliclyczt-séltcn is. 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, vagyok kész szolgalatra! 

Filó Károly. 

1 
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fa  fa  slis  SU>  SIC  fa  M  ̂  Mt  fa  fa  fa  SUI< 
fa  fa  ţJPfa  fa  Ift  11* fa  H* U* fa  fa  fa  fa  fa  fa 

TJj s s s a b ó - í ' i z l e t ! 
Bátor vagyok a 11. é. közönség becses tudomására hozni, 

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

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET - e s * 
nyitot tam 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 saját í tot tam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Trljcs tiszteletid 
|t):)| B É g g l ® TAMÁS,  £ é i f £ » s s a M . 

(Lukús ós üzlet helyiség: O ál Andráfl-fcl<>  lin/, CsUusereda.) 
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F e r e n c z p á l i n k a 
(SÓSBORSZESZ) l»| 33-50 

Yértes gyógyszerész-féle 
használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban  alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (massnge;. Kitűnő sikkerrel használtatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások.  Hozamoknál,  gyu-
ludások  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 gyalogotoknak nélkülözhetetlen, — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és 
füszerkereskedésekben,  Csíkszeredában: Simon Jenő, Tro-
hán József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 
YKUTKS L. ,,SAS"-̂ Ţ(i<>vszertârâban Lúgoson. 

A Romai, Ostendei, Londoni és Párisi kiállításokon aranyéremmel, 
Ă diszkereszttel es díszoklevéllel kitüntetve. 

• M f 
Nyomatott Csik-özeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902. 




