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Szomorú dolgok,
A Szainosujvárnii f. óv augusztus lió
■(i-án megtartott „Székely Társaságok Szö
vetsége" közgyűlésének jegyzőkönyvét ol
vasgatva. szégyenkezve kell piriilmink vár
megyénk elmaradottságán. Szégyenkeznünk
kell, mert nem nagyítás, nem légitől kapott
állítás az, a mit (biten a jegyzőkönyvben
olvasunk, hanem szigorú igazság Szégyen
keznünk kell. mert nem szegénységünk az
oka liálramaradoltságnnknak. hanem céltudatlan működésünk.
A népnevelésiül van sző. A népnevelés
legelemibb eszközeiről, a kisdcdóvodákrúl
és elemi iskolákról.
Azt mondja a jegyzőkönyv, hogy C-akvármegyéhen egyetlen egy kisdedóvó sincs.
„A nagy Csikmcgye ti Királyhágón túli or
szágrésznek e téren az utolsó területe “ Az
elemi népiskolák tekintetében sem jobb a
helyzetünk, mert habár majdnem minden
községben van ilyen iskola, kevés kivétellel,
egyik sem tud megfelelni hivatásának. Miért?
Mert'egyik sincs arányban a gyermekek lét
számával
A tantermek nem elégségesek a tan
kötelesek befogadására, ti tanerők szama
kevés, úgy, hogy ilyen körülmények között
eredményes elemi oktatásról sem lehet szó.
E miatt van. hogy községeinkben a közerkölcsiség nap-nap után hanyatlik s a fel
cseperedett fiatalság nem ismerve se szor

AZ „ Ő R S Z E M " T Á R C Á J A .
A cár szerelme.
Jön a császár! Jön a császár I
Ez
élénken sutopott szavak hallaltszottak a pétervári Smolna kolostor osztálytermeiben.
A l eánykk izgatottan húzogatták egye
nesen ruhájukét. Mások meg valamely kii >gás
alatt kisiettek, hogy a tükör előtt bizonyosod
janak meg öltözékük kifogástalan voltáról.
I’ár pere intilva II. Sándor eár a ziiJdafönöknő kíséretében belépett az első osztályba
A cár intett az éppen előadást tartó tanítónő
nek. begy ne zava>tussá magát és nagy érdek
lődéssel figyelt a fiatul leánykák feleleteire Az
uralkodónak különösen feltftntngv üde, viruló
leánvkn. szőke hajjal, pajzán, barna gvormekszetiiekke,; kizárólag csak ezt szemlélte folyton
— Most — fordult n fönnknőliüz — hadd
hulljuk, mennyit értenek a leánykák zenéhez.
— A hogy császári fölséged parancsolja.
— Hölgyeim — fordult a főuöknö a fiatal
hölgyekhez, — szíveskedjenek a zeneterembe
átjönni.
A fiatul lányok, körülbelül buszán voltak
— követték a császárt és a lönokii'it Mialatt a
zeneteremben sorba állottak, a császár egynémelyikhez lépett, kérdést intézvén hozzanak fog
lalkozásuk, életmódjuk és családjuk iránt.
— Hogv hívják dili ? — fordult ahhoz, nki
különös figyelmét lekötő.
— Kntharina Miebiuluwna-Dolgorucki u
— Dolgorurki ? — kérdő elgondolkodva n
eár, - Imi élnek szülei ?
— Szüleim már elhallak, nagyon korán
veszítettem el őket.
- - Szegény gyermek - viszonxá a csá

galmat, se tisztességet, nö fel és lép a ka porítani a tanerőköt. hogy legyen is ered
masz korba, a mikor aztán se islent. se ménye az elemi oktatásnak. Meg kell szün
hazát, se vallási, se törvényt nem respek tetni az iskola kerülést, szigorúan büntetni
tálva. réme lesz mindazoknak, kiket a sors azl a szülőt, vagy gyámul, ki gyermekének
közéjük hoz.
nevelését bármily ürügy alatt megakadá
Nem szükséges állításainkat sokat bi lyozza.
zonygatnunk. elég, ha cselédeinkre gondo
A vármegye törvényhatóságának tagjai
lunk. elég. ha az esküdtszéki tárgyalások és a tanfelügyelő ne feledjék el, hogy első
eredményeit vizsgáljuk, elég. ha egy község sorban ök felelősek a vármegye kulturális
ben egy pár napig tartózkodunk, szomorúan fejlődéséért s ép azért szigorúan fel kell
tapasztaljuk, hogy züllésnek indult a szé- ügyelni, hogy vájjon hol és mivel lehetne
segíteni azon az elmaradottságon, a melylycl
kelység már zsenge korában.
A vármegyei nevelés-alap hatalmas tő vármegyénk joggal vádolható
Ne várjunk mindent a közigazgatási
kéjének kamatai eddig a felsőbb tanintézet
hallgatóinak különleges mulatozási hajlamait tisztviselőktől. Mert nagyon jól mondja László
támogatták és támogatják, nem fontolva meg Gyula, hogy nálunk minden kulturális köza kamatok kioszlogalói. hogy a nevelési-alap gazdasági és társadalmi ügyet a közigazga
tási tisztviselőre hárítunk Tőlük várunk
céljai igy elérve soli i sem lesznek.
tanácsot, kezdeményezést,
Csikvármegye zülleni indult népessége felvilágosilást,
érdekében kiáltjuk, hagvjmiak fel az eddig végrehajtási, holott jól tudjuk, hogy a közig,
köveiéit politikával ! Hagyjanak fel a szellemi tisztviselő lul van halmozva munkával és
proletárok támogatásával és siessenek a köz eltekintve attól, hogy nem várhatjuk tőlük
ségekbe. mert eljön hanem azaz idő. hogy azt. hogy mindenhez értsenek a közig, tiszt
a kinevelt uracsok akjír mint tisztviselők, viselő hivatalának természeténél fogva sem
akár mint hivaíalnokuT. akár m int elöljárók, alkalmas ilyen feladatokra.
A tisztviselő adót vet ki és szed, itélnem fognak tudni rendet csinálni a végkép
! kezik és büntet s nagyon ritkán a nép meg
elzüllött csíki társadalomban.
Társadalmi, községi, megyei, állatni tá győződése ellen még politikai szolgálatot is
mogatással teremteni kell kisdedóvódákal, teljesít, teliál ha jó lisztviselő nem is lehet
Imi a szülői nevelési nélkülöző csemeték olyan népszerű, hogy a népet bizalomra és
bevezettessenek a legelemibb ismeretekbe, hol telhuzdulásra serkentse.
Csikvármegye törvényű, bizottságának tagjai
óva legyenek minden erkölcsi romlástól ;
épilcni. bővíteni kell az elemi iskolákat, sza kell kezdeményezzenek, mert hisz ők vanszár hossza gyengéd pillantást vetve a szép le reám. hogy csakis az ő kegyének köszönhetem
ányra. - Nos. had I halljuk, mit tud ön a zon a jé nevelést, mely engem önállóságra kell.
hogy képesítsen. I >e hát mi lehet egy leány az
gora!) '■
Remegve és zavarban fogadott szót a le- ■ éli helyzetemben ? Tanítónő és Ián később egy
áuyka. Egy Mendelsohn-féle dalt választott, me hasonló intézet fönöknöje ; biz ez örömleien egy
azt mondta néni
sohase
lyet legjobban tudott játszani. De ma alig akart lét. Házasságra
egy tiszta Imiig kikerülni a zongorából; játéka gondoljak; család vagyon és szépség nélküli
leány vagyok. Vájjon ignz-o? Vagy csak azért
bizonytalan és nyugtalan volt
— Ab
szólt a főnöknő a cárhoz fur- mondja, mert Sonia még csúnyább Hálámnál ?
Nem, valóban nem Hiszem
szólt a
ilifva — Kalliarimi Mietiailmvna máskor jobban
termetem délceg és szabály
játszik- A szegény gyermek olyan könnyen jő tükör elé állva
zavarba, mi itt csendes magányunkban nem va szerű, vállum vakító fehér, hajain szőke — de
gyunk magas látogatáshoz szokva- Eeleséged szőke haj és barna szent bizonyára nem összlmngzók - valamiben mégis csak kelt a hibá
rég nem kegyeskedett intézetünket meglátogatni
— Most épp iii.o n vagyok, hogy megláto nak reilenie. Nem, nem hiszem, hogy ősanya
gathassam a város összes tanintézeteit. Hadd vagyok, a néni azt csupán irigységből mondta.
játszók most más valaki a leánykák közül — De liát miért is kínlódom jövőin miatt? Az ár
szólt aztán, midőn Kalliarimi bevégezlo zone- vák mindig a jó Isten gyermekei!
Ilyen és hasonló elmélkedésekkel telt el az
elóadúsát.
ideje, inig az álom angyala lágy leheletével hom
A többiek már biztosabban játszottak.
lokán
esókolá e gyermeket, a ki egyedül, árván
A eár aztán nemsokára clhnjtntntt, nem
mulasztott el azonban annak, a ki szivét első állott a világban, a kinek nem volt semmije,
pillanatban megnyerd, pár hizlaló siót mondani. csak gyengéd, odaadó szive.
— Kntharina Miclmilinvna I kiélték a
leányok,
te megtetszettél a császárnak, te
Tudjátok mi az újság ?
kérdek más
veled egészen beszélt.
nap az intézet legidősebb növendékei barátnő
— Talán sajnálkozik őfelsége, hogy egye iktől. . . K . . hercegné ajüvö vasárnapra meg
dül állokI hogy nincs se atyáin, se anyám,
hívta ebédre az egész első osztályt, fiinál urak
viszonzá ez nyugodtan.
is lesznek, táncolni fogunk, pompás esténk lesz.
S elérkezett a vasárnap. A leánykák fehér
De Kiithiirinc nem liiriu feledni :i császár
szavait. Gyógyként hatottak azok gyengéd szi ruhába öltöztek, színes szalagokkal. Minek az
vére, mely sokat szenvedett a háltérbe-szoritás ifjúságnak a cicoma, mikor bájainak teljében
van V
miatt. Kit érdekel egy szegény á rv a ’
Midőn az nsztal körül vidám, jókedvű já
Gondolatmeneté’ rz volt: -Ha a császár
oly kegyes lenne és valami álláshoz juttatna az tékra gyülekeztek, hirtelen belépett n eár.
Vidáman
és szeretetremélliian — ilyen volt
udvarnál
mily pompás élet lenne az ! Mily
szép pálya nyílnék előttem! A néni gyakran mindig elegyedett n játszók közé. ingerkedeü a
mondogatta, hogy szüleim semmit se hagytak | fiukkal és tréfálódzütt a leánykákkal Ismét Ka-

November (i.
nak első sorban jogosítva a vármegye liszlvisi löi karát lúmogatni és iráiiyUani. ők
vannak abban a helyzetben. hogy kün a tár
sadalomban is kezdeményezhessenek, ők
ismerik lakóhelyük viszonyail. mert ki ismerje,
ha elsősorban nem ők ?
j
Tegyenek indítványokat, kérvényezzenek
nditsanak társadalmi mo'.galmat. mert csak
agy lehetséges, hogy valamelyes eredmény
elérhető legyen, csakis Így lehet a népneve
lésiig', terén való hátramaradásunk meg
szüntető tényezőit az óvodákat létesíteni, az
elemi iskoláinkat a szükséghez képest fej
leszteni.
Csikvármegye minden egyes komoly
gondolkozása lakd ja. tisztviselője, hivatal
noka. birtokossá, iparossá, bizonyára szivosen fogja támogatni s hisszük, hogy olt,
ahol sem a község, sem a megye, sem a
társadalom együttes segítsége nem tudja
létrehozni a szükséges anyagi erői, majd az
állam sem marad hátra.
Teltre fel I Mert hisz a péld aszó is azt
mond ja :
„Segíts magadon s az Isten is segít !-

Az alkotmanypart ujjaszervezese. Az ulkotfuánvpárt vezetősége elliatározta, hogy az
egész pártot újjászervezik Eddig vsak a szóbeli
megállapodások történték meg, de a napokban
már széles alapon is nyilvánosan megindul a
szervezési akció.
Beszámoló, lé . Zakariás dános, a ko
vásznál választókerület országgyűlési képvise
lője vasárnap tartotta Kovásznán beszámoló be
szédét.

Székely Társaságok ismertetése.
Irta : László Gyula.

Szakoly hírlapírók kezdésére 1809. óv ószóm
alak ült mcir Máros vasú rhclvt az első íSzókelv
Társaság. Kényszer hatása alatt jött létre.
Akik a székely kérdést ismételten napi
rendre tűzték, egészen váratlanul szembe talál
ták mamikat a hatalom kezelőivel. Ennek kö
vetkeztében a hazafias ős lelkes felbuzdulás el
kezdett fajulni kicsinyes polémiává és helerekedt
a kanapé kérdésbe. Á vita folytatásának ulapfnrrása már csak az volt, vájjon szabad-e kis
embereknek (tudniillik hatalmi eszközökkel nem
rendelkező embereknek) beleavatkozni ilyen dnltharina volt az, a kire különös figyelmet fordí
tott, s a kinek szőke selyemlmját euy Ízben
halkan, majdnem észrevétlenül megsiinitá.
Mint villám, uuy cikázott át ez az érintés
a leányka lelkén. Csendessé, álmodt»zóvá lett
naphosszat, s midőn este a szent kének előtt
térdre borult, áhítattal imádkozott: -Holdogsáiros szűz anya, könyörülj rajtam !“
Eyy egészen uj. előtte homályos, meg nem
határozható érzés fogta el.
Mi lesz az én sorsom? - gondold magá
ban : tán még se lesz oly zordon, mint a hogy
a néni mondta folyton
. így tolt el az utolsó két éve a kolos
torban. A császár nem merészelte őt a megha
tározott idő előtt, mely szerint u fiatal leányok
neveléso tizennyolcadik életévükben ér végei
onnét kivenni. o . a világ hatalmas ura, akinek
egy szavától milliók élete függőit, nem meré
szelt «• leánykának parancsolni. Ifjúsága, ártat
lansága, védtclcuségc tisztelettel töltötték be lel
két iránta. De őt látni, látásában gyönyörködni,
igen azt tehette, s te:te is. ahányszor az illem
csak megengedte
Mikor Kathurih i tizennyolc éves lett, el
kellett hagynia az h .etet Ekkor ismét eléje
lépett az aggasztó I t 1«<s : Mihez fogjak most?
Visszamenjek-e néném házához? ,\ii lesz be
lőlem j?
U persze nem tudta, hogy miért bánnak
vele oly kivált) előzékenységgel, mióta a császár
különös figyelmet fordított leá.
Az ártatlan
gyermek mindent környezete szívjóságának tu
lajdonított. de a tapasztalt világi delnők jól tud
ták. mit jelent a cár kegye.
Még mielőtt Katharina csak gondolt is rá.
már több oldalról, csupa hercegnőktől, kapott
meghív st, hogy tekintse házukat a magáénak.
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gokba? Mert a hatalom kezelői úgy vélekedtek, a Székely Társaság. Az igazságtalanság oly
hogy ahol ők uralkodnak, ott nincs haj, ha van szembeötlő s a felháborodás akkora volt. hogy
is. akkor sincs. Okéi csúffá tenni ne merészelje u 13 székely társasági tag most mát* elszántait
senki, mert jaj nekik '
és feltario/.liatatlaiml nyúlt bele az egész székely
Persze, hogy a kis embernek nem szabad kérdésbe és kíméletlenül ostorozta azokat, kik
a magas kormányra és annak nagyérdemű kö ennek a nemzeti megújhodásnak kerékkötői.
zegeire tartozó dolgokba avatkozni. Persze, hogy Kiss Jenőt is védelmezte, ámbár ő maga is a
a kis embereknek nem szabad a felfújt (?) kér miniszterhez küldött felebbezésében férfiasai)
déssel megnőni. Sokan osztották ezt a nézetet, védte magát. A;.t mondta, hogy neki és minden
nagyon sokan. Tanult emberek, tekintélyek, vér tanítónak maga a miniszter adta azt a rendeletét,
beli székelyek is. Akik ha vitába ereszkedtek hogy a kivándorlás ellen minden eszközzel küzd
velünk, kész volt az ellenvetésük.
jön, de ha minisztere nem parancsolta volna ezt,
A székely ne vándoroljon ki. mert itt akkor is megtette volna, amit tett, mert kötehon is megél. (íyulafalva. Hulláin, Maros vásár lességtudás i és boesületérzéso ösztönözte erre.
hely sík töt és oláh munkásokat foglalkozta'.,
» kiv)
menjenek oda.
De uram nem kapunk favágót. Nyolc
piculát kér egy szekér fa iolvágásért
Aki kivándoiul az a selejtes nép, amely
től jobb szabadulni. Hadd hulljon a férgese, —
vágták ki dolyfősen. Még az ország házában is
hangzott székely képviselő szájából ilyen szói
Folytatás.)
Egyik székely n ságazzal bizonygatta, hogy
II.
A g v e r g y u j fn 1v i a r a n y o s i t á s
nincs kivándorlás, hogy a vármegye 40 ezer ko
ronás kivándorlási alapját nem tudják mire hasz ős f a e 1a d á s I ÜeJ - r o v o ti a t k o z ó I a g :
nálni azért, mert ott nincs kivándorlás.
I. Tniiiiinns.il veszem ezt nz eljárást, mely
Egy másik újságban „székelv nsszonv4 szerint az arányjogok összevásárlásén:',I és a kialáírással azon panaszkodik valaki, hogy a szé hasilás céljából történt társulásoknál előfordult
kely leány kivándorlás és a züllés leleplezésével visszaélések minti a vizsgáló bizottsághoz beér
a székelvnök jóliirnevének ártottunk és azzal kezett. illetőleg n helyszíni kihallgatások alkal
fejezi cikkecskéjét:
mával jegyzőkönyvre adott nagymennyiségű pa
..Kedves szerkesztő ur, üssön szét a szé naszos kivizsgálást
tekintettel arra, hogy
kely betyárok között.**
ezeknek a tisztán magánjogi vonatkozásit té
Es az a kiesi tábor, amely összebeszélés nyeknek joghatálya megállapítása és orvoslása
nélkül nap. nap után szorgalommal gyűjtötte az a polgári peres tára tartozik - a biztosság mel
adatokat és a valóságnak megfelelően föltárta a lőzte, ellenben az ottani körjegyző ollen e rész
helyzetet. 1érvekét dolgozott a kivándorlás meg- lten emelt panaszt, az ellett omolt vádakkal
akasztásár.i, agitált és buzdított, ez a kicsi tábor együttesen leendő megy zsgálás és további eljá
követőkre nem talált, erőben nem gyarapodott
rás vegeit az arra illetékes fegyelmi hatósághoz
Egy gúny nevet találtak ki. Azt mondták : „Szé tette át. Tudomásul veszem továbbá azt a be
kely entök - Es ezen kacagott mindenki. Mü jelentéséi, mely szerint annak a kipuhatolása
veit emberek is. akiknek házasságához kétség végett, vájjon a kiskornak és gondnokoltak
nem lor, akik lobogó tűzzel szónokolnak nem arányrészeinek a megvásárlásai tor, és az őket
zeti ünnepeken és levett kalappal, áhítattal ének érdeklő jogügyletekhez a gyámhatóság jóváha
lik a Hyrnnust.
gyása kieszközöltotell-e, vagy sem, a vármegyei
Ott állottunk már. hogy feladjuk a küz árvaszék részéről tétetett vizsgálat folyamatba.
delmet. Hadd pusztuljon a székelység. A nemes,
ih Ilnsoulóképcn tudomásul veszem "zt a
a vitéz, a ' honmentő székelyt ne ismerje az új megállapítását, mely szerint ttz arányosítás el
kor másként mint székely szolgálót, székely len benyújtott jogorvoslatok visszavonásáért az
kocsist, borvizes székelyt, csíki cséplőt, székely érdekelt favásárlo cég az illetőknek jelentékeny
kaszást, mint favágót A magyar nemzet keleti összegeket fizetett s illetve biztosított arra az
várának védelmére rendelt s ez erősen exponált esetre, ha az arányosítás jogerős befejezést nyer
országrészben a magyar suprenáciát képviselő s a megkötött kivásárlási szerződ, s érvényre lép
nép hadd érezze és szenvedje a nemzetiségek s továbbá, hogy e visszavonások körül az érde
fölényét, legyen szásznak és oláhnak alárendelt keltek megnőni engedett eszközöket használtuk,
cselédje. Hadd állítsák helyébe saját földjén a ugv, hogy csaknem minden egyes ilyen ügylet-'
tót és rusznyák munkást, állítsák példányképül, bői egyúttal egy büntető per is fejlődött, a me
okulásul, hogy neki is olyan igénytelennek kell lyeknek tárgyalása és megvizsgálása közigaz
lennie. Hadd hányódjon Oláhországban zülötten, gatási útra nem tartozik.
megalázkodva, kárörvondö ellenségeink épülé
i). Elfogadom a jogügyi igazgatóság részé
sére, vérmes reményeik föl kiütésére. Hogy lássa
a román, hogy a büszke magyar ivadéka nap ről is helyesnek ismert azt a javaslatát, inelv
számossá és cseléddé vedlett, akinek ö lett ke- szerint az arányosításnál eljárt hint és a mű
nyér.idó gazdája és a hányszor a testvérnép a ködő mérnök ollen a vizsgálat során emelt pa
magyarok el nyomásán* I panaszkodik, annyiszor naszok, - tekintettel arra, hogy azok elbírálása
rúghasson egyet a székelyen. Hadd izmosodjék « fonál ló jogszabályok értelmében az igazság
itthon a nemzetisi g ereje, föl nem tartóztatva, ügyi hatóságok hatáskörébe tartoznak az ügy
minden ellcntállás nélkül lépésről-lépésre hódít megvizsgáltatásu céljából a m. kir. igazságügyi
son s a tervszerű törekvés győzelme fokozza el miniszter unni kózöllcsscnek, megjegyezvén ré
bizakodottságukat aiimira. hogy Erdélyt a ma szemről, hogy az erre Vonatkozó iratokat jelen
guk országának hit elessék, belenevelvén az egész iigyszátn alatt a nevezett miniszter úrhoz egy
idejűleg tényleg átküldöttcm.
fajba .hogy ennek úgy kell lenni.
Es a mig mi nagy kényelemmel a törvény,
a jog és igazság holt paragrafusaira hízzuk sor terjesztést, mely szerint decúra annak, hogy a
sunkat. addig a legutolsó havasi faluig szerve vizsgálat a l.'ilai szerint n faeladási szerződés
zett agitátorai a nemzetiségeknek háboiitianul megkötése alkalmával a kiszakitásra jogosultak
dolgozzanak a magyar állam létalapjának lel- nagy része félre lett vezetve, illetve a szerződés
lörgatásán.
tartalmáról nem lett kellőleg felvilágosítva, mimlIgen, már visszavonulni készültünk lemon azon aha1 tekintettel arra, hogy az illetők az
dással, gyáván, amikor egyik ieuderekabb fegy ebitől lülyolag őket ért károsodás összegének
vertársunk, Kiss .It-nő polgári isk. tanár komoly megtérítése iránti követelésükről a második vébajba „keveredett.
telári részlet kifizetése alkalmával önként le
<> fedezte volt fel a határszélen a leáuv- mondtak, a bizottság eme különben is csak az
csempészeket s adta az adatokat e gyalázatos érdekeltek által beadandó kereset alapján meg
ember kul'árkodék I.‘leplezésé.-.'. De még tovább gátolható károsodás elhárítására egyebet nem
is ment. Ealuról-faliira járva fel világosi tani tö teltetett, mint azt, hogy paonsztevőket felvilá
rekedett a népet a leánykivándorlás szégyenletes gosított . arról, h o g y notuláni követelési joguk
következményei felől, s hogy példát mutasson, erveiiyesitc.se bitói peres útra tartozik
néhány székely leányt Duda pestre a Mártim
o. \ égiil tudomásul veszem azt a bejelonegyesület gondozásába adott.
esei. mely szerint a szóban lévő arányosítás
Epén kapóra jött ez a dolog. \ hiúságában belejezese óta továbbra is közösségben maradt
sértett hatalom bfmbakkot kereseti s mer' Kiss s így az 11179. évi XXXI. t.-e. 1Y. S-ának ésaz
•lenő tolult elüthette a pori, a közigazgatás fe IMts ovi XIX. t.-e. ||-ik eirnének 'hatálya alá
gyelmi törvényt ült fölötte és elitélte.
tartózó erdők!.... az iizemtervében előirt vágásA megokolás az volt hogy a cselédszerzés területeken kiviil semminemű fahasználat nem
ipái igazolvány hoz kötött mesterség s mert Kiss gyakoroltatott s hogy tehát a panasz tárgyává
.Jenőnek iparigazolványa nem volt törvénybe '"t. aeladás az idézet, törvényi. ......le lk e se k
ütköző cselekményt követett el.
hulaly:, alu nem tariozó egyéni illetmények fe
Az egész ország kacagott fölötte, de az lőlien kihasított erdőterületeit történt, miért is a
akkori hatalom oly félelmetesen nagy hatalom kérdésben levő lachtdás jogosultsága és érvévolt, hogy mégis aggódni kellett a nagy esaládu "yessogo a hivatkozott törvények szempontjából
ember sorsáért.
mctf ih' mi támadható.
‘
1
Nos és ekkor alakult meg Marosvásárhelyt
[Folyt. küv )

A földmiv. miniszter leirata amcsik várme
gyei erdőeladások megvizsgálása tárgyában.
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KÜLÖNFÉLÉK.
- K é rj ti V la p u n k m h n la zo n t. alraHÓlt. k W a z el-ijtzetésl fiija k k a l m ég h á t
ralékban ram : ik, ham , a m á r m r jk u lfUitt posta utal rangon a z rlő/izrtési fiiju k a t
Irhrtálri, fo n to ló postára! hrktUrlrnl szlrr sk rá jrn rk .
- Az erdélyi püspök Csíkson,lyén. Mnjláth
Gusztáv Károly gróf erdélyi piisi.uk múlt hálón
pár népig a gimnáziu m látogatása ás más hiva
talos ügyek elintézése végett Csiksotnlyón tar
tózkodóit. Kbliól az alkalomból vámsu'nkliól a
többek között tiszteleglek nála Kállay l'hiil fő
ispán. Fejér Sándor alispán, dr. Halló István
kir. tanfelügyelő; dr. Fejér Antal ügyvéd. Fe
kete Imre kir. törvényszéki bitó, dr. Fjl'alnsi
•Ionéi , nlgármester. A l'öpásztor kíséretében volt
Míkos János gróf, székelyt!,Ivttihelyi•fflesperesplebános és Haloglt József gimnáziumi tanár, a
kiknek társaságában f. h ó 8- ánnd ti, féi hármas
vonattal Kézdivásárholyre utazol'.
- Békás:intőt! ától. Hosszas szép ősz ntin
mindéit nagyobb előkészít let nélkül egyszetre
csak télre ébredtünk. !■. hő 3-án egész nap esett
a hó s most a Hargita hóval fedett tetejéről új
ból sivit a hideg szél. A házak teteje fehérük,
az utón sár, a járda sikos, szóval újból vége a
szabadságnak. He vagyunk fogva egy féleszlutdóre. mert tél apó nagy n szeret minket s szokás
szerint májusig vendégünk lesz. Hoidog halan
dók' l’i, kik nem laktok Csíkban, gondoljatok
részvéttel reánk az idő szomorú foglyaira.
Kinevezés. A fnldmivclcsügyi miniszter
dr. Kovács Józsefet a debreceni gazdasági aka
démiához gyakornoknak nevezte ki.
— Szives tudomásul. Az „Apponyí könyv
nyomda részvénytársaság" alakuló közgyűlését
- mini a meglő volta is jelezve volt
folyó
hó lO-én d. e. 11 órakor tartja meg. így te
hát mivel a jelzett illőnél I órával későbben
tarlatik meg, a legtávolabbi részvényeseknek is
alkalmuk lesz a közgyűlésen megjelenni.
— A Csíkszeredái Székely-Társaság f. Itn
ti ón este ti órakor tartja rendes havi gyűlését
a Kossalh-szálló kisel.h termében A gyűlés
tárgya : Folyó iiuyok, indítványok. A társaság
tagjai ez utón is meghivatnnk.
— Státusgyülés. Az erdélyi püspök ő n.tgv niéltóságn a következő meghívót adta ki: „Az
erdélyi róni. kálit, stálusgyiilést azon alapon és
jog erejénél fogva, melyet számára ősi törvé
nyeink. királyi remieletek, évszázados gyakm lat
s újabban ö császári és npmtoli királyi Felsé
gének ISIIT.ik évi augusztus hó líl-őn kelt leg
felsőid) elhatározása biztosítanak, folyó HIÚT. évi
november hó 14-ik napjára Kolozsvárra összohivandónuk Ítéltem és az Frank szent nevében
ezennel összehívom A gyűlés tárgyát képezi :
I. Az igazgatótanács évi jelentése; 1. A kilépő
igazgatótanácsi isiik helyeinek szabál.v«tterii be
töltése Kntiélfugvu van szerencsém felkérni,
hogy a folyó évi november lui 14-reezennel ki
hirdetett stáliisgyülésen megjelenni, a tanácsko
zásokban részt .enni és megjelenéséről vagy aka
dályoztatásáról az Igazgatótanácsot értesíteni
szíveskedjék" Kelt Gyulafehérvárt, HHlT. ok
tóber I. Mnjlátli Gusztáv Károly gróf s. k. er
délyi püspök.
-■ Kaszinó-estély. Folyó hó 'J-én este Ka
szinó-estély lesz. A mint az előjelek mutatják,
kedélyes estélyre van kilátás s ép ezért a ter
minusra az érdeklődők és kaszinói tagok figyel
mét felhívni nem tartjuk fölöslegesnek.
__ A horvatok árulása. A horvát képvise
lők tanácskozásokat folytatnak az osztrák Kciciisrat délszláv tagjaival. K célból Slurmin György
horvát képviselő Bécsbe utazott,almi a kiegye
zésiül folytatott tanácskozást. Art hisszük, hogy
a délszlávok és a horvátit képviselők a kiegye
zést nem szavazzák meg. Egyébként a honá
tok nem obstruálják meg ti kiegyezési, liánéin
felvonultatják fiz szónokukat s ezzel a vitát a
részükről befelezik.
^ ^ ^
bont idők híres ezredesét,, aki unnak időjén u
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magyar parlamentbe vonult fegyveres erővel,
Sz. 1 0 9 8 -1 9 0 7 ki.
hogy lui kell az ország képviselőit onnan erő
szakkal is kiverj**, — ezt a Fabrieiust most •«
Pályázati hirdetmény.
király kinevezte dandárpar.uu-siiokká. (Tessék
most már ilyen körülmények között hathatós
Csíkszereda rendezett tanácsú városnál
alkotiiúnybiziosiiékokut kicsikarni, tessék jó ki lemondás folytán üresedésben levő tanácsi
egyezést csinálni ')
Drágább lesz a pálinka. A pénzügymi iktatói kiadói tirnoki) állásra ezennel pályá
nisztérium erősen dolgozik a fogyasztási adók zatot hirdetek.
v
reformján. A szeszad t bármim* koronával fog
Felhívom mindazokat, kikezelt válasz
ják emelni, ellenben a bor és sor fogyasztási
adóját tetemesül) csökkenteni akarják. Most már tás utján betöltendő állást elnyerni óhajtják,
az a kérdés, hogy lu\ az njitások életbe lépnek, hogy ez iránti kérelmüket hozzám folyó évi
csökkenni fog-e a pálinka fogyasztású és olcsóbb
november hó 9-ig annyival is inkább adják
lesz-e a bor. sör V
Az uj cse'.edtörvény hatása Az uj cseléd he. mert a később beadottakat ligyt lembe
törvény igen szép torvény, de nem jó törvény. 1 nem veszem.
\v/A már is tapasztalhatjuk. Azok a népszerű
modorban megirt szép kis könyvecskék pedig,
Az állás javadalmazása Utál korona
miket oly bőséges mi' osztott szét a kormány a
nép között, igen káros hatásúak. Káros hatású ik készpénz (izelés.
pedig azért, m* rt a nép egyszerű gyermekei a
Csíkszereda. 1907 évi október hó 25.
szavakat tudják ugyan, de csak a maguk javára
és sok olyant olvasnak ki a könyvecskéből, mit
Dr. Ujfalusi lenó.
bele sem irtuk. A cselédtörvény hatása már is
polgármester.
mutatkozik. Még pedig klasszikus példában. A
múlt héten ugyanis egy vidéki úri háznál szol- i
gáló cseléd leány állított be a kezdij írás főszol
gabírói hivatalába. Szolgálati szerződésűnek fel
;
esc
a s s e s e m •s * * ;
bontását kérte Mikor a szolgaimé megkérdezte,
hogy mi az oka, erre az uj cselédtörvény re hi
vatkozott, bátran vágta ki : Hát csak az, hogy
a tegnap légy volt a levesben.
L etarthatott bírósági aljegyző T.ikó Fe
renc cyergyószentmiklósi kir. járás bírósági al
jegyzői többrendbeli okirat hamisítás, hivatali
CSOKROKAT es KOSZORÚKAT
sikkasztás é s csalás büntette miatt Lászlót Géza
jutányos árban és a ltgcsiitosab'o kivitelben
C síkszeredái kir. törvényszéki biró okt hó '27-én 1
letartóztatta. Tulcó Ferencet hétfőn esmidőrfedezet mellett szállították (N ik szeredé ha a kerületi
fogházba
Elfogott vasúti tolvajok. Nagy r .idolom
nak volt színhelye e hó 1-én Buda pest-Binssó
Mikó-utoa 238. szám.
között közlekedő ő'dl , s számú gyorsvonat. A
vonat egyik kalauza ugyanis észrevette, hogy
Kisebb megrendelések azonnal,
az egyik fülkében három zsebmetsző ül. akik,
n igyobh megrendelések 4 napon
ugyláts/.ik. üzleti körúton voltak. A kalauz Bras
sóban felhívta a h alán......őrség figyelmét s Búig
belül — szóbeli vagy levélbelli
Kornél ha tár re miőrségi fogalmazó fel is ismert
megrendelésre
a fele érték
köztük egy kör izött notórius vasúti tolvajt. Úgy
elöleges lelizetése után szállít
ezt, mint társait Kolozsvárra szállították.
tatnak. Levélbelli m egrendelés
Sz 1155— 1907. kj.
nél elegendő a megrendelendő
csokor vagy koszorúért fizetendő
Árlejtési hirdetmény.
értéket közölni és azt megírni,
hogy a csokor vagy koszorú
Alólirott községi elöljáróság a várme
milyen célra készíttessék
gyei liirvóiivImlósAgimk 4 1 5 8 — 1907. ai
iSi
i i
számit határozata alapj itt engedélyezett esikszenlmiliályi és ajnádi községi elemi nép
: ;: < *3 TsSsS .«/.=ü S & 8 & 3 * : ; AfeB
iskoláknak 55.534 korona (ifi lillér költség
gel való felépítésére nyilvános szó és zárt
ajánlati versenytárgyalási hirdet.
Az árlejtés folyó évi november hó 28-án
(I. e. 10 Órakor Csikszeiilmihály község há
J&
.K I M P É R
zánál a községi képviselőtestület ált ti lesz
megtartva.
„RÉPÁTI GYÖGYSAVANYUVIZ*'
Fclliivatnak ‘cliát tíz ezen építésekre
fu írás kez e Iö 0ge tiszteiéitől tu
vállalkozni szándékozók, hogy a kikiáltási
ár 10"j,-.'ínak megfelelő báiiatpéjizzel. vagy
datja, Csíkszereda város és vi
óvadékképes értékpapírokkal felszerelt írás
déke fogyás/, ló közönségével,
beli zárt ajánlatukat tíz árlejtés megkezdése
t
hogy
közkedveltségnek és állaelölt a csikszcntmihályi elöljárósághoz annál
is inkább adják he. mivel a később érke
)
lános elismerésnek örvendő ászettek ligyelemlie nem vétetnek.
ványvizél naponta friss lökésben
Az építési tervek és költségvetések, va
hozza forgalomba
lamint az árlejtési feltételek és építési szer
ződés tervezet a esiksz ■ntmihályi községi
L á d a V e t ő i n-1-1 e l c n y á r !
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.
Főraktár. NAGY GYULA kereskedése
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Csikszeiitinihály, 1907. évi
hó 2-án.

november

Pál Dénes.

Sándor András.

k. jegyző.

k. biró.

1000 darab takarmányrépa eladó.
100 darabonként 5 koronáért.
Cint a kiadóhivatalban!

Csíkszereda.

H I R D E T É S E K
mérsékelt díjazás mellett felvétetnek

ÖRS Z F . M.

November 6.
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V an szerencsém a mélyen tiszteli helybeli
és vidéki közönség becses figyelmét felhívni a
a Csíkszeredában, Ádám József fértiszabó ur há
zába nyitott

UJ ÓRAJAVITÓ
ÜZLETEMRE,
melyben saját magam fogok a leglelkiisme
retesebben végezni mindennemű órajavitásokat a legmérsékeltebb árak mellett.
Hosszas, e téren szerzett gyakorlatom
és szakképzettségem elég garanciát fog
nyújtani, hogv a teljes bizalmat kiérde
meljem. - - Mindennemű javításokat jótállás
mellett végzek s igy a m. t. közönség meg lesz k i m é i v é azon kellőilletlenségtől, hogy drága pénzen rossz munkát kapjon.
Midőn teljes bizalommal fordulok a in. I. közönséghez, hathatós tá
mogatásért, egyben Ígérem, hogy törekedni fogok a belém helyezett bizal
mat minden időre kiérdemelni.
Kiváló tisztelettel

SZALKAY

Pontos r a u n ^ a ! gg

0

--------‘0

0
Van szerencsém tiszteletteljes lu- 0
0 domására hozni a nagyon tisztelt kö- 0
gg zönségnek. miszerint
jg

1 SZABÓ CZJ,ETEMET |
0 a legmodernebb igényeknek meg0
leielőleg hcrendezteni.
0
Minélfogva a legpontosabban és
f i jutányos áron vagyok képes tisztelt
vevőimet kiszolgálni.
jjö í
Egyszt-rsmint bátor vagyok a főt.
Papság szives figyelmébe ajánlani,
f, i, m iszerint: rpapi
reverendát.
r 1 1ruhákat, ■
vfC
§& cimadát slb. stb. a l e g j o___
bb csin
n a l készítek el. miről ;iz alábbi alá
írások elismeréssel tanúskodnak :
J a k a b L a jo s
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A nagyra becsült közönség szives
jóindulatába magamat ajánlva, vagyok

REZSŐ.

I

FERENCZy ISTVÁN,
úri

k/.a Ihí

0
0

C s i k s z é p v i zen.
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Hántoló- és hegyezö-gép.

RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ

N p llfí)ln 7 h p tp tlp n
H o lr V U lU Z II O lO ll P II

Törvényesen védeti uj fekvő szerke

naponta friss töltésben kapható

zettel, munkaközben s z a h á l y o z h a ló

N i s z e l L ö r i n c z és T e s t v é r e

surlakőpenynyel és surla-verőkkel.

Kereskedésében Csíkszeredán.

főképpen vámmalmokban és minden olyan malomban, ahol
egymásután többféle gabona kerül feldolgozásra, mert a

surlaköpeny bármikor rögtön szabályozható szükséghez mérten, munka közben is. —
Egyetlen más hámozógépnek sincsen meg ez a tulajdonsága. ■■ ■ . ■-

JAKAB JÓZSEF,

Referenciákkal, árlappal, ajánlattal és gabonapróbákkal szívesen szolgál:

polgári és egyenruha készitö
Csíkszereda, Főtér.

= = SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA = =
m isük! iroda is raktár. Gépszij-gyár. B U D A PEST , V-ik k e rü le t. V á ci-k ö ru t 2 6 . sz á m .

IC é p k e r e t e l t

A közönség

n. a, g- 37- v á l a s z t é k a !

szives

figyelmébe!

A nagy közönség szives figyelmét felhívom nagyválaszlöku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel — Tehát ue mulassza el senki
megtekintem a m. k ir . tö r v É n y h á z melletti ü z le t e m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n | / í p | 7 C p C T C | 7 C T mielőtt azt másutt él
ig é n y e k e t kielégítő
I készíttetné, amit olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel:
___________________________________________________ K A R R A g y U L A .
Özv. KARDA LAJOSNÉ i t a l in é r é s é b e n k a p h a t ó k : jó küküllömenti borok, likőrök, a legfinomabb tsák s tearumok, amiket szolid árak
—
= mellett b o c s á t f b f f a Io in ha. - -------------=

Mindenki, aki nálam legalább hasz koronára vásárol, egy életnagysága képet kap. Csupán
= = = = = = három koronát kell fizetni a passa-portuét.
■— — :

Van szerencséin tisztelettel tudomá
sára hozni a n. é. közönségnek, hogy
férliszabó üzletemben minden idényre
a legszebb és legjobb hazai gyártmányú

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyüket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
egyenruházati szövetekből iF elvállalom
katonai, vasúti és egyéb egyenruhák
nak a legrövidebb idő alatt való elké
szítését is.
Ajánlom továbbá a nálam raktáron
levő és nagy kelendőségnek örvendő
karikahajós patent

Singer-féle varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
bárom évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges
mindenféle kellékek, ti. ni. szijak, olajozók. csavarhuzók, hajók stb.
Becses pártfogást kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

,
Olcsó

és

*o_

pontos

k i s z o lg á lá s

Nyomatott l.élz János könyvnyomdájában Csíkszeredában. 1007.

JAKAB JÓZSEF.

