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A milleniumi ünnepségek idején, Vilmos
császár liires pohárköszöntöjekor, Ausztria
bomlásának, züllésének ama napjaiban, mi
kor parlamentjükben a társalgás sip-, dob
ós bicska-nyelven folyt, — úgy látszott, igen
közel van az idő. hogy a „monarkia“ súly
pontja Bécsböl Budapestre tétessék át.
Azóta megint megváltozott minden. Az
ezer esztendős, ünnepet ülő magyar nem
zetet a világ elölt elfödte a hétköznapiság
szürke leple. A német császár mintha ki
ábrándult volna belölünk. Az osztrákokat
pedig újból összeragasztotta (így nagyon ra
gadós malter, az ellenünk való közös gyű
löletük.
Sőt még csak közömbösen sem vesz
bennünket a világ, hanem talán soha a piszkolódásnak akkora áradata nem fordult fe
lénk mint n.ost, a hogyan mindenfelől,
boldog-boldogtalan gyaláz, rágalmaz ben
nünket és nagy embereinket.
Emlitsem-e Björnson támadását Apponyi
ellen, akit előbb legyaláz, hogy olyan em
berrel, aki elnyomja a nemzetiségeket, egy
helyre nem megy (a hágai konferenciára) s
a mikor Apponyi kijelenti, hogy ö fölemelt
fővel jelenik meg bárhol s a mikor (>00
egyetemi hallgató aláírásával felvilágosító irat
megy Björnsterne Bjömsonhoz s az öt meg
illető és a magyarhoz illő tisztelet és udva
riasság hangján felvilágosítják, hogy Apponyi
csak alkalmat akar adni a nem magyar ajkuaknak. hogy saját érdekükben az állam
nyelvét elsajátíthassák s ezt teszi előzékeny,
szeretetteljes módon, a nagy költő újból
piszkolja, gyalázza őt V
Emlitsem-e azokat a Galíciából beván
dorolt Fiklereket és Jászi Oszkárokat, akik
Pécsett ugyancsak Apponyit gyalázták V
Emlitsem-e a Vázsonyit, aki a magyar
bíróságot gyalázta a napokban ?
Hát azokat az eszeveszett Hodzsákat és
Yládokat, akik a magyar törvényhozás há
zából kiáltják nz egész müveit világ fülébe
a mi gyalázatunkat ?
És az osztrák képviselöiiázat, a hol el
nöki rendreutasítás nélkül a szónokok egész
sorozata mocskol, banditáknak, betyároknak,
gyilkosoknak mond azért, mert egyetlen
egyszer a saját hazánkban valaki büntetlenül
nem garázdálkodlmtik V
ügy zúdul napról-nnpra a piszok reánk,
mintha öntenék.
Gondoskodnak róla az osztrákok, a szo
cialisták és nemzetiségek.
Miért van ez ? Mi jött rájuk ? Mi jutott
egyszerre eszükbe ?
Okozója ennek — jó székely népem —
az elmúlt rövid, de átkos darabont-uralom.
A inilleniumkor erősnek, izmosnak mű-
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(atkozott magyar nemzet úgy állt a dara
bontok idejében a világ elé. mint egy pán
célban vitézkedő csontváz. Sajtójuk is gon
doskodott, hogy a történelmi mullu és erejű
páncélos vitéznek belső gyengesége kitűnjék
s az alkotmány ellen intézett hadjáratukkal
is megmutatták, hogy a páncél alatt mennyi
az alkotmány tartalma, u vér, a hús, az
ideg, az élet, a lélek.
Ok uszították reánk a szocialisták ve
szett hadát is, ők a nemzetiségeket is.
ügy, hogy ma nem szabad még a szabad
tanításról sem gondoskodni, nem szabad azt
kívánni magyar tanítótól, hogy hüségesküt
legyen, nem szabad a megtámadott emberi
életet s az államrendet a csendőrnek meg
védeni. Mert ha a szabad tanítást akarja
Apponyi, akkor ö is, nemzete is a sötétség
lovagjai, ha esküt kivan a magyar haza tes
tén élő tanítóktól, jön az agyalágyuil ven
Björnson s ha a csendörség nem engedi,
hogy a fanatizált tótok három papot s egy
főszolgabírót agyonverjenek s lőnek, akkor
gyilkosok ők is, a magyar nemzet is . . .
Ahol legnagyobb a szükség, olt van leg
közelebb az Isten.
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Hanem azt mondják Ausztriának, az *
mondják az uralkodónak : .igy kívánjukigy akarjuk, a lobbit lássátok.“ Visszavonul
a vármegyék bástyáira ; ur a maga bástyáin ;
nem köti a kezét senki és semmi.
Tehát vagy ilt lesz a inonarkia súly
pontja. vagy Bécsben sem lesz. Megteszünk
nagyhatalmi állás nélkül is. vagy pedig mi
dirigálunk és nem — nekünk ők.
Hiszen még a nemzetiségeket is miattuk
kell dédelgetni. Arcunkba köpnek s le kelt
törülni s a rakoncátlankodöt meg kell si
mogatni. Mit szólna vájjon a vén norvég,
ha beszélnének Norvégiában 3 —4-féle nyelven
is, csak norvégül nem V Itt vannak, ismerek
olyan embereket, Imgy tudnak oláhul. né
, metül, szerbül s magyarul egy szót sem.
Pózenhen a lengyeleknek még a hittant is
németül keli tanulniuk, Romániában is a
. magyar gyermeknek románul kell tanulnia.
Nálunk még a tantárgyakat sem tanulják
magyarul . . .
De mondom, vége lesz már. Mert elég
volt. A kormány elvégzi a maga feladatát.
Csak végezzék el a vármegyék is.
Kívánatos Csikmegyében is, hogy kü
Eme már-már tűrhetetlen helyzetünkben lönösei az első választott tisztviselő olyan
terjeszti be Andrássy Gyula gróf belügymi egyén legyen továbbra is, aki a kockázatos
niszter az alkotmánybiztositékokról való tör nagy küzdelemben férfiasam magyarosan
vényjavaslatot. Ebben a helyzetünkben je kitartott s akit elismeréssel emellek helyére
lenti ki az igazságügyi és belügyminiszter és aki a békés, áldásos munkában, jelentős,
a törvényhozás házában, hogy a magyar korszakalkotó alkotásokban is lisztére mél
nemzet ellen izgató nemzetiségi lapokat ki tónak bizonyult.
tinjük az országból. Megvonják azuklól a
Ha Csikmcgye közönsége must is elis
postai szállítást, ellátják csendőrrel, katona merést ad az érdemnek, magának szerez
sággal a gyanús helyeket és így tovább.
érdemet hazájával szemben.
Az államhatalom tehát hozzálátott a
rendcsináláshoz. S ha törvénynyé válnak az
- A helyzet. A belpolitikái események
Andrássy javaslatai, ők. a vezérek a ma
mostanában csaknem kizárólag n képviselőház
gukét megtették.
Akkor következik, söl az előtt az ország iam játszódnak le. Érdemlegesen ott is keveset
intéznek el, de annál többet locsognak u nem
köte’essége is.
Kipróbált hüségii és kifogástalan alkot zetiségi képviselők. Valósággal kiütött újból az
mányos érzésű, erős hazafias érzelmű ön- obstrukció, még pedig olyan alknlommnl — az
indenmitás tárgyalása közben — amikor az csak
kormányzati tisztviselőkre lesz szükség.
bukulimtáskodáannk és nyíltan a tárgyalások
Ahol ezeket helyükre állították, a sima menetének minden olfogadlmtó ok nélkül
Krislófly-féle sáskahad
elvonulása után való megakadályozásának kell liogy tekintessék.
— mint Csikban is — most, a közelgő Egyéb, igen fontos, életbevágó ügyek várnak
liszltijitásnkon meg kell erősíteni, ki kell sürgős elintézésre, s a nemzetiségek egyes töre
egészíteni, ahol még gyanús, vagy legalább dékei épp a mostani drága időt tartják alkal
is kéles alak van, ki kell az önkormányzó masunk nrrn, hogy azt a törvényhozás által elközönségnek küszöbölni.
pacsékoltathassák. Most már bízni lehet abban,
Es ha igy sziklaként állanak majd a hogy nemsokára házszabály-módosítással határt
vármegyék, nem kerülnek a kormányok fognak szabni az efféle okvetlenkcdéseknek.
(t. i. az olyan hazafias kormányok, mint n
- Pánik a budapesti tőzsdén. F. hó tt-án
mostani) abba a kincs helyzetbe, abba a nagy pánikot okozott, hogy nz angol bank után
csavarként kényszerítő helyzetbe, hogy az nz Összes külföldi jegybankok n ka rutlálmt
ország biztonsága érdekében még elveiket emelték. A rémület még fokozódott, mert 9-én
is mellőzniük kelljen, fel kelljen azokat ál- nz osztrák-mngyar bank u kamatlábat egy szá
dozniok.
zalékkal emelte.

November 12.

mák születnek és cselekvés indul meg. Más ki
fejezéssel egy alkalom arra, hogy a nemzeti
i közéletnek önzetlenségben, fajszeretetben, cselek
Irta : Lászté 6y«!a.
vésre és önfeláldozásra készségben kiemelkedő
munkásai találkozzanak. A kik magukban hordÉs mégis hajszálon múlt, hogy Kiss .lenő I ták a gondolatokat és terveket a székelység jöigazságtalan inegbélyegezéso jóváhagyást nem ! vendő sorsának javítására, azok találkozzanak,
nyer. Ha a fővárosi sajtó és a magyar közéletnek ismerjék meg egymást és a fenj égető veszedea* hétköznapi légkörön felülemelkedő gondolkozó' j lem közös megértésben és elhárítására kezet
elemei nem teszik* megfontolás tárgyává ezt az fogjanak.
ügyet, a példátlan csúfság helyrehozhat tanul raj
A Székely Társaságnak részletesen előirt
tuk szárad. Hála és köszönet mindazoknak,akik programmja nincs. Csak egyetlen programmja
minden érdek nékül, széles körben ebben az or I van és ez az. hogy ki-ki abban az életvilágban
szágban önszántukból segítségére jöttek. A győ 1 és abban a munkakörben, a melyben él, tehet
zelem az igazságé volt és hatása oly nagy, hogy sége szerint egyéni és társadalmi értékének Jata kiesi Székely Társaság iskinőtt és tényezővé vált. bavetésével szolgálja a magyar ügyet. Minden
Hégi országos testületek keresték vele az össze kor és mindenütt, a hol a közvélemény helyes
köttetést s bocsátkoztak komoly tárgyalásokba a irányítása és a nemzeti célok megvalósítása a
székely kérdés fölött. A népszerűsége pedig ha társadalom közremunkálását is kívánja. A hol jó
marosan oly nagy lett, hogy közeli és távolabbi akarattal embertársainkon is segíthet s a gyön
‘városok közönsége kérte, hogy vezessük he ha gébbek gyámolitásával fajunkat is erősítheti A
sonló társaság szervezésébe és megindításába. lelkiismerete és a jó szive súgja meg mindenEgy esztendőben (1901-ben) 50 Székely Társaság ; kinek, hogy mit tegyen, de okulásra méltó pélalakult.
, dát is eleget lát a
nemzetiségeknél.
Létrejött a tusnádi székely kongresszus
Ebben azt hiszem, megmagvararázíam azt
(1902) ós működött már ugyanakkor a földmiis, hogy a Székely Társaság nem riválisa sem
velésiigyi minisztérium székely kirendeltsége
Tehát küzdelem között jött létre ez a tár miféle hazafias törekvésnek.
sadalmi intézmény, nem cécóval, nem bankettel,
Ellenkezőleg egy olyan élő szerve a köz
nem kápráztató Ígéretekkel, hanem komoly életnek, a mely megérti, méltányolni akarja és
munka közepette.
eredményessé törekszik tenni más tényezőknek
A kik előljártak a kérdésben, azoknak mél közérdekű vállalkozását is.
tánylásban, segítségben részük nem volt, ingyen
Vagyis világosabban szólva (és ezt az ittdolgoztak a köznek, a családjukat rövidítették ott feltünedező félreértések és féltékenykedés
meg, hogy az anyagi szükségleteket is előte- visszaszorítására el kell mondani) a Székely
retemtsék : tűrtek lenézést, gyanúsítást és szen Társaság nincs ellentétben sem a kormány ak
vedtek bántalmakat még azok részéről is, akik cióival. sem az Emke, Hko, Ege, sem a székely
ennek a mozgalomnak gyümölcseit élveztékmás felénk forduló tényezők
I>e hát igy van ez jól. Ez a küzde iparkamara, sem
hanem ellenkezőleg a Székely Tár
lem adja meg ennek a törekvésnek az értékét működésével,
saság
azért
jött
létre
azért van, bog}' az orés állandóságát. Nagy eszmék áldozatok nélkül délyrészi magyarság és
megmentésére, kulturális
még nem születtek. A magyar társadalom életre- és gazdasági érdekeinek
fejlesztésére irányuló
liivása és cselekvésre serkentése pedig ebben a
bárhonnan jöjjenek azok, teret
vézsterhes időben elég nagy arra, hogy érte ha törekvéseknek,
nyisson
és
érvényt
szerezzen.
kell martirságot is szenvedjünk.
*
Mert szögezzük le itt azt a tényt, hogy
Hogy mi a Székely Társaság, az már sok közel negyven éven keresztül az erdélyrészi
magyarság
ügye nem fejlődött abban a mérték
szor el volt mondva, de nem anyiszor, hogy a
közéleti dolgok előtt közömbösen elhaladó ma ben, a mint kívánatos lett volna. Szögezzük itt
gyar észrevegye, megismerje és meg is tanulja. le azt a tényt is, hogy a nemzetiségek és kü
Azért még igen sokszor magyarázni kell Írásban, lönösen a románok viszonylagosan jobban fej
szóban, közhelyeken és családokban, hogy meg lődtek, mint mi.
hallják többen és többen, hogy a lelkiismeret
Mialatt a mi részünkön a politikai és a kehez jusson és a szivekbe vésődjék.
nyérhare fokról-fokra gyöngítette a társadalmat,
.. i
4 , Székely Társaság nem egyesület Nem mialatt a végletekig fajuló kasztrendszer a ma
*olyan; amilyeneket ismerünk, amelyek egyoldalú gyarság tömörülését és tervszerű munkába kezdé
l*éu'Volgáinak, néha választmányi gyűlést tar sét elhárihatatlanul akadályozta, azalatt ellensé
tanak és azokban kebli és személyi ügyeket in geink föltartózhatatlanul szervezkedtek és egész
gáznék.ei Amiről a világ nem tud s amiből a generációt neveltek faji harcra.
köznek vajmi ritkán van haszna.
(Folyt, köv)
A Székely Társaság egy kerete az élő és
mozgó fajmagyar társadalomnak, a melyből esz-

Székely Társaságok ismertetése.
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sál megbántani, mindent meg kellett tennie an
nak az embernek kedvére és óhaja szerint, ki
nek vállára egy egész világ gondja nehezült, s
A cár szerelme.
akinek élete gyakran forgott veszélyben.
Lágyan, hízelgőn suttogott a szellő, a vi
(Folytatás.)
rágok pompája édes illattal áradt szerteszét, a
K . • . hercegné meghívása volt a legsür madarak zenéje andalítóan hangzott és a nap
getőbb, sőt mondhatni parancsoló. Ezt el kel aranysugnra ragyogott a zölddiszben pompázó
lett fogadni. így telt el ismét két év gyönyörű fák sugarán, midőn a cár Katharinával a süni
dús életben, élv és öröm között.
erdőben lovagolt egyedül, csendesen bizalmasan,
Csodálták őt, körülrajongták, a cárt gyak csak távolról követte egy szolga.
ran és hosszasan látta, majd tündén, ragyogó
Amit a szív érez, attól árad a nyel/. Kaudvari mulatságokon, majd vadászati erdei ki tharina egész szivével hallgatta a, cár szavait,
rándulások alkalmával, gyakran bizalmas csa megittasult, el volt ragadtatva. O a szegény
ládi körben és gyakorta egyedül négyszem közt. árva leány, lábai előtt látta egy majdnem vég
Ilyen alkalomkor a cár szavai andalító zenének telen birodalom uralkodóját. Fogva volt, nem
hangzottak, pillantásai oly forrók oly mélyek, hirt ellentállani .. .
oly bensőségtelj esek voltak, hogy a leányka
A csendes élvek közeppette számos év telt
szivébe hatottak és emésztő lángot gyújtottak el- Kuthnrinának nem volt szüksége a világra,
abban. Reszketett, a boldogságos pillanatokban. a gyönyörökre, más emberekre. Aggodalom nem
Az 18 . . . év őszén volt, mikor K. her volt már szivében, leküzdötte a szivét egykor
cegnő. aki fiatal védencével Haden-Badenban emésztő harcát. Sokan, nagyon sokan irigyel
töltötte a nyarat, igy szólt: „Mit gondolsz, Ka- , ték, környezete boldognak magasztalta. S bol
tharina, hátha mi is elniennénk Krimiába? A dog szép órákat töltött az ő Sándorjával, a kül
pétervári évad még nem kezdődött inog, innét földön mindenüvé követte, vadászatain utazás
is elvonok a jobb társaság, az orosz udvar pe közben, háborúban folyton mellette kellett len
dig Krimiában időzik. <itt az égalj pompás, szó nie : osztozkodott a császár bánatában, örömében,
rakozni fogsz, mert úgy látszik, két havi für vigasztalója volt nehéz óráiban, elsimította a
dőn tartózkodásod dacára levert és gyengélkedő fedőket, melyeket a kormányzat gondjai vontak
vagy.**
barázdákat homlokára.
Ki volt boldogabb Katharinánál!
Ekkor meghalt a császárné, Katharinát bafaltéban látta viszont hat havi távoliét rátjai unszolták, hogy bírja reá a cárt házas
után a cárt Szebbé, kifejlettebbé le tt: szerelme, ságra.
melyiyel úgy küzdött, mint egy titkos, makacs
II. Sándor, ki nem bírta egy kívánságát
ellenséggel és mely fölött még mindig tudott se megtagadni, könnyen hajlott. Hat héttel a
uralkodni — gyermekded megjelenésének bizo a eárné halála után ment végbe egész csendben
nyos érettséget kölcsönözött, mely hasonkoru az esküvő Zarskoe-Seloban.
leányoknak rendesen nem szokott sajátja lenni.
Barátai, rokonai ezután gyakran unszolták
Derült és vidám volt, ha látta a cárt, nem j Katharinát, hogy bírja rá a cárt mm is, hogy
bírta volna egy haragos vagy aggódó pillantás megkoronázhassa, de ő állhatatosan ezt viszonzá:

A földmiv. miniszter leirata a csikvármegyei erdőeladások megvizsgálása tárgyában.
(Folyuwi*.)

III.
Az U z v ö l g y l é s v e r e s v i z i e r d ő
f a e 1a d á s i ü g y r e v o n a t k o z ó l a g :
1 Jóváhagyom azt az intézkedését, mely
szerint az tik kori közigazgatási erdészeti bizott
ságnak a szóban lévő fa haszná latnak erdőfel
ügyeleti szempontból való engedélyezése körül
követett eljárást ti bízoltság megvizsgálta és
szabályszerűnek találta, a kihasználásra enge
délyezett fatömegnek árverésénél követett eljárást
azonban vizsgálat tárgyává nem tehette, mert
nz erre vonatkozó tárgyiratok vagyonfelügyelőti
szempontból való felülvizsgálat végett az erre
illetékes m. kir- vallás és közoktatásügyi mi
niszter úrhoz terjesztettek fe* s ebből a szem
pontból az ügy ott nyert elintézést.
2 Tudomásul veszem azt az előterjesztését,
mely szeint az akkori közigazgatási erdészeti
bizottságnak a vételajánlatok elfogadás ügyében
hozott határozatát, illetőleg e részben a vármegye
törvényhatóságához intézett javaslatát a bizott
ság szabályszerűen létrejöttnek találta ugyan, a
dolog érdemét tekintve azonban néni találta
megokoltunk az erdészeti bizottságnak a Steiniierz-íéle kisebb ajánlat mellett elfoglalt állás
pontját. Tudomásul veszem továbbá, hogy ennek
dacára a bizottság az erdészeti bizottság erre
vonatkozó eljárását további vizsgálat tárgyává
nem tette, mert arra nézve, hogy az erdészeti
bizottság tagjait téves álláspontjuk elfoglalására
roszhiszemüség, vagy illetéktelen befolyásolás
vezette volna, a vizsgálat során semmiféle gyanú
nem merült fel.
;{. Hasonlóképen tudomásul veszem azt a
megállapítását, mely szerint a szóban lévő faeladás, illetőleg az erre vonatkozó ajánlatok el
fogadása korül a dr. (jyörffy Gyula beadványá
hoz csatolt röpirat szerint állítólag elkövetett
visszaélések közül a vizsgáló bizottságnak csak
a Herzberg Török-féle megvesztegetési ügy ju
tott tudomására, amely azonban bírói utón tár
gyaltatott és nyert befejezés*.
4. Végül tudomásul veszem azt a bejelen
tését, mely szerint a Herzbe/g Károly beadvá
nyában foglalt ama védekezéssel szemben, hogy
nevezett a szóban lévő faügyletre befolyást nem
gyakorolt s illetőleg, hogy neki ez ügyben egye
düli érdeke es ik az volt, hogy az erdő minél
drágábban kelljen el, a bizottság megállapította
azt, hogy Herzberg Károly a Steinherz-féle ala
csonyabb vételajánlat elfogadása érdekében tény
leg közreműködött és pedig még akkor is, midőn
az árverés eredménye s nevezetesen az a körül
mény, hogy a Steinherz-cég kisebb ajánlatot
tett, mint a (íötz-cóg, köztudomásra jutott, arra
nézve azonban, hogy Herzberg Károly eme közre
működése a törvény által tiltott módon történt
volna, semmi bizonyíték sem merült fel.
— Én nem vágyódom biborteny és korona
után. Boldog vagyok, ha Sándorom homlokáról
elűzhetem a gondot, ha ima és folytonos őrizet
által elháríthatom fejéről a veszélyt.
Elérkezett 18S1. március elseje.
— Ne hajts a lovardába — esdeklé Katharina.
Engedj kérésemnek, én rosszat gya
nítok : valami nyomasztó, kinos érzet szorítja
lelkemet. Maradj itthon!
— Bohó aggodalom. Légy nyugodt — szólt
szilárdan a cár — hamar visszatérek ós akkor
még egy óráig együtt sétakocsizhatunk. Oly
pompás, napos idő van, hogy az ember azt
hinné, a tavasz gyors lépésben vonult he fagyos
északunkba.
A cár elhajtott.
A borzasztó esemény, mely megfogyasz
totta a véri az emberekben, megtörtént: a nihi
listák bombája véget vetett a cár életének.
I'őldi maradványait a vártemplomban he
lyezték ravatalra. Oroszország minden vidéké
ről seregestől tódult a nép, hogy búcsút vegyen
a haza atyjától.
A népnek csak éjjelenkint volt szabad a
cár ravatalához jönni. A reggeli órák császári
család, a nép többi része az előkelő osztályok
szárnyra volt lentartva, akik jegygyei bírtak. A
megszabott időközök közti szünetek alatt néha
háromszor-négyszer is napjában egy sűrűn elfályolozt.ít talpig gyászban öltözött s csak ba
rátnője! által kisért nő jelent meg és imádkozott
a drága el költözőt tnek koporsójánál. A legszebb
világokkal hintő he nyughelyét, újra meg újra
érintek ajkai a merev, hideg kezeket és senki
se merészeié őt megzavarni.
A papok nyugodtan mondták a halott fe
lett imáikat, szoborként állott négy őrséget tartó
tiszt a rovatai körül. Ezek közt ott térdelt Katharina törődött szívvel ismét egyedül, árván, el
hagyatottan.
iVéirn.i
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IV. A e s i k s z e n t p é t e r i r ém. ki i t h. e g y - nyugdíjazását fogja kérni csakhogy a nagy jö
li Az in e g y e I ne Ind á s i ü g y é n - v m ia't- vedelemmel járó, de összeférhetetlen állásait
k o z ó Ia g :
megtarthassa
1. Tudomásul veszem aat az előterjesztését,
— Törvényhatósági tagok választása. Csík
mely szerint tekintettel arra, hogy ez ügyben a
vizsgálat elrendelésének alapját képez/, beadvá szeredában a törvényhatósági tagok választása
nyokban visszaéléssel senki sem vádol tátik s más f hó 11-én folyt le. Megválasztottak H a j ú ód
oldalról sem jutott a bizottságnak oly gyanús Ignác/, és 1.) á v i d Lajos.
körülmény tudomására, amely vizsgálat tárgyát
— Uj bankók. A mostani 20 koronás bankók
képezhette volna, a vizsgáló‘bizottság e részben helyeit a jövő év május havában újak kerülnek
való eljárása esakis a beadványokban foglalt
túlzott számbeli adatok és állítások helyesbíté forgalomba. Ezek kisebbek lesznek, mint a mos
sére és annak megái la pitására szorítkozott, hogy taniak és lilaszinüre nyomottak. Az első kibo
a szóban lévő erdőből törvényszerű engedély csátás harminc millió lesz. A Székelyföldön el
alapján kihasználható faanyag értékesítése nyil kelne valamennyi.
vános árverésen, teljesen szabályszerűen történt
— Elhalálozás. Volt n fővárosban egy linzaés az árverésen elért eredmény is kell’, arány fiatlan.
telivér darabont újság, a Magyar Sz3.
ban áll a faanyag akkori tényleges értékével. Ez a Fejérváry-féle sajtóorgánum állandóan a
2. Tudomásul veszem továbbá azt a beje legirynlázatosahban támadta a hazafias pártokat,
lentést, mely szerint Herzberg Károlynak a különösen a 48-asokat, Kossuthot s mindenkit,
többször idézett beadványában foglalt az az ál aki nem tetszett neki. Most aztán tegnapelőtt
lítása, mintha ő akadályozta volna meg a szó elfogyott a puskapor s a dicstelen pályafutás
ban lévő erdőségnek ezelőtt 5 - 0 évvel potom ! el végződött: a Magyar Szó megszűnt. Heti mel
áron tervezett eladását, a vizsgálat adatai sze léklete lett a vele teljesen egy húron pendiilő
rint nem felel meg a tényállásnak.
Budapesti Napló cimii darabont lapba, amely
Végül tudomásul veszem a bizottságnak liir szerint m>ga is a végelgyengülés elölt áll.
azt a bejelentését, hogy a kezelő erdőtisztek — Ugy kell nekik ; az a politika, a melyet szol
ellen, a legszélesebb körben foganatosított vizs gáltak. hazafiatlan darabont s igy nem lehet
gálat dacára, nem esak vád, de a legcsekélyebb csodálkozni azon. ha a 'közönség lmzafísága meg
gyanú sem merült fel s hogy ők épen minden vetéssel mellőzi az ilyen lapokat. Talán már
lehetőt elkövettek, hogy az éi'dekelt birtokosokat ideje lenne, hogy ami székely közönségünk is
felvilágosítva, azokat a károsodásoktól megóvják, elzárja ajtóját a haznfiatlan lapok elől s azt láebbeli törekvésük azonban a megszorult birto mogassa, mely a függetlenségi eszméknek egye
kosok pénzsovárgásán s az ezt kihasználó üzérek dül i szócsöve.
lelketlenségén hajótörést szenvedett.
Tanitói gyűlés. A gór. kath. tani tóegye
Ami pedig a Király József és Tóbiás Má sület gyergyói osztálya Gyimesbükkön a gör.
tyás, állítólag esikmadara.si lakósok által az ottani kath elemi iskolánál mtilt hó 30 án tartotta őszi
közbirtokosság és a 1‘opper-cég között létrejött rendes gyűlését, melynek rövid lefolyását főbb
faeladási ügylet megvizsgálása iránt közvetlenül vonalakban örömmel ismertetem bebizonyításául
hozzám benyújtott s S07ÜH- -Outi. itteni szám annak, hogy él bennük is a magyar nemzeti
alatt a bizottságnak megküldött panasz feljelen eszme. — Ilálaadó isteni tisztelet után pont 9
tést illeti, a in. kir. kincstár jogügyi igazgatóság órakor Trombitás Vazul elnök román és magyar
véleményével cgyetértőleg felhívom a közigaz nyelven tartott megnyitójában a gyermek lelki
gatási erdészeti bizottságot, miszerint tekintettel állapotának — lélektani alapon való megfigye
egyfelől arra. hogy panaszttevők a vizsgálat lését — saját tapasztalatai alapján igen szépen
adatai szerint teljesen ismeretlen egyének a ku fejtegette és kérte tanitótársa’t ilyen irányban
tatás dacára sem voltak feltalálhatok és kihall való ismeretek gyűjtésére. Hálásan emlékezett
gathatok, másrészt és főleg pedig tekintettel mag — magyar nyelven — gróf Apponyi Al
arra, hogy a szóban lévő faeladási ügyben a bert vallás- és közoktatásügyi ni. kir. miniszter
közérdek szempontjából s illetve a közbirtokos úrról a tanítók és a tanügy érdekében hozott
ság érdekeinek megóvása céljából úgyis külön 20. és 27-ik törvénycikkek megalkotásáért. A
tárgyalások tétettek folyamatba, az említőit pa gyűlés főbb pontjait a gyakorlati tanítások ké
nasz további megvizsgálást mellőzve s a kér pezték. Trombitás Vazul elnök, mint vendégdéses ügyben a még szükséges intézkedéseket í tanitó az I-ső osztályban magyar és román nyel
az erre vonatkozó, legutóbb 1900. évi 7913b. i ven. A két nyelvet párhuzamosan használva,
szám alatt kiadott rendeletéin értelmében te igen sikeres tanítást tartott. Laczkö Sándor ta
nító a IV-ik osztályban a Duna folyóról, mint
gye meg.
ilasoiiloképcn mellőzendőnek találtam a „Legnagyobb magyar folyóról*4 és a mellette
jogügyi igazgatóság e részbeni vélemények el- j lévő — magyar nemzeti szempontból — neve
fogadásával a csikdánfalvi megkísértett második zetes történelmi helyekről tanitottmagyarnyelven.
arányosítás és ezzel kapcsolatban tervezett fa A sikeres tanítást nemzeti szellem hatotta át.
eladás ügyének további kivizsgálását is, mert Szintén Laczkó Sándor tartott igen tanulságos
eltekintve attól, hogy az erre vonatkozó esetleges és szépen kidolgozott felolvasást ezen címen:
vizsgálattól, a már eddig is ismeretes tényálláson „Mit tehet a tanitó a szociálizmussal szemben** ?
és adatokon kívül, az érdekeltségnek az eddigi A tanítók dicséretére szolgál az is, hogy a ma
vizsgálat előmozdítása körül tapasztalt tartóz gyar- és román nyelveken megirt munkát a ta
egyhangú kíván a tára magyar nyelven ol
kodó és közönyös magatartása mel.ett, jelenté nítók
kenyebb, a felmerülhető költségekkel arányban vasta fel. Megérdeinlené e kis mű. hogy a lapok
hasábjaira
kerüljön. Több kebb ügy elintézése
álló eredmény nein remélhető, másrészt ez ügy
szóba került a XXVII. t.-cikk. mely a tnben a vizsgálat elrendelésének alapját képező ! után
beadványok
a már ismert adatokon kivid — nitók jobb javadalmazását is biztosítsa; de saj
tapasztalják, hogy jogaik igénybe vételé
különben sem tartalmaznak olyan konkrét vá nosán
nek sok akadály állja útját. Gyűlés után l'rzika
dakat és állításokat, a melyeknek megvizsgálása János
uör. kath. elemi tanitó ur a gyűlésen je
a közérdek szempontjából szükségesnek mutat len lévő tagokat és vendégeket ebédre hívta saját
koznék s végül, mert a tervezett második ará
A gazdagon teritett asztalnál kedé
nyosítás és ezzel kapcsolatos faeladás ugy is asztalához.
lyesen mulattak. Az első felköszöntőt a gyűlés
meghiúsult.
elnöke gróf Apponyi Albert kultuszminiszterre
(V ége következik.)
mondotta. A gyűlésen Tett tapasztalataim meg
győztek arról, hogy a gyergyói gör. kath. elemi
tanítók jó magyar érzelmüek ; megérdemlik, hogy
fizetéseik államilag rendeztessenek. E;/// jrlmmlt.
KÜLÖNFÉLÉK.
— Hlinka András viselt dolgai. A kir. Curia
— A közigazgatási tisztviselők összefórhet- a múlt héten Hlinka András plébános, hírhedt
lensége. A belügyminiszter rendeletileg utasította tót izgató, ügveivel foglalkozott. Ez az agitá
az összes vármegyék főispánjait, hogy a köz tor volt tudvalevőleg legutóbb is oka a osernoigazgatási tisztviselőket az összeférhetetlen állá vai vérengzéseknek. Ezúttal a képviselőválasz
sok elfogadásától és megtartásától tiltsák el. így tások idejében elkövetett izgatásai tárgyában
az alispánok és a központi tisztviselők a vár hozott ítéletek kerültek a Curiánál felül bírálat
megye területén bárhol, a szolgabirák pedig a alá. A Curia az egybehangzó két nlsófnku ité
járásaikban levő pénzintézeteknél sem igazgató- letet helybenhagyta és e szerint Hlinka és társai
sági, sem felügyelő-bizottsági tagságot nem vál büntetései immár végrehajt hatók Érzékeny pénzlalhatnak, vagy ipari és kereskedelmi vállala büntetéseken kiviil Hlinka kőt évi állainfogtokban nem részesed hétnek. Ha valamelyik köz- háznt, dr. Srobár egy évi államfogházra, Janigazgatási tisztviselő a főispán ez irányú felhi rsek András hat havi, (íreguss György öt havi,
sásának haladéktalanul eleget nem tenne, el Cheben Péter öt havi és Tomik plébános négy
lene a fegyelmi eljárást azonnal meg kell indí havi államfogházra Ítéltettek el.
tani. Előrelátható, hogy a közel napokban szá
Csalással vádolt fakereskedő. A fővárosmos magasabb állású közigazgatási tisztviselő , bán nagy feltűnést keltett Steinherz Hernát fa-
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kereskedő esete, Steinherz csekély alaptőkével
fogott hozzá üzletéhez, melyet nem egészen ki
fogástalan kezeléssel évi több millió koronánvi
fogalomig tudott kibővíteni. Az utóbbi időben
kiütött pénzválság azonban nagyméretű, de
gyemre alapon lebonyolódó üzletét sem hagyta
érintetlenül. Steinherz fizetési zavarokba jutott,
amiken kezdetben ninceváltőkknl és egyéb tisz
tességtelen manipulációkkal sikamlott át később
pedig ti pesti izraelita hitközség elnökétől, Boschán Jakabtól csikart ki egy két százezer ko
ronás girót, melyet azonban nem a Bőse liánnak
bevallott módon értékesített. Boschán, aki ez
ért már a következő nap fizetési kötelezettség
alá jutott, csalás miatt feljelentette Steinherzet.
A fakereskedőt erre letartóztatták, de miután
Boseliáu a panaszt másnap visszavonta, ismét
szabadlábra helyezlek.
A legújabb vívmány — az úri banda. Ven
déglői, kávéházi zenekar, melyben nem cigányok,
hanem úri gyerekek működnek, hogy ily mó
don keresetre tegyenek szert. Az úri banda prí
mása Sándor Kálmán. :i ki eddig hírlapíró volt.
tagjai pedig egytől-egyig tanult emberek. Az uj
banda a budapesti Bristol-szállodáhan játszik
rendesen, do esetleg elszerződik bálokra, esté
lyekre és magánházakba is. Nagyon szépen ke
resnek a fiuk, akik egj’átalán nem sajnálják,
hogy pályájukat otthagyták..Alsós" a vonaton. Két budapesti táviró
tisztet valami hivatalos kiküldetésben leküldték
Erdélybe. A két jóbarát beült a kolozsvári sze
mélyvonatba. de már az ut első órájában bor
zasztóan unatkoztak és nagy örömmel fogadták
mind a kelten egy Szolnokon beszállón úri
ember ajánlatát, hogy „jó volna talán alsózni !**
Bemutatkoztak egymásnak és öt pere múlva
vígan folyt egy nagy bőrönd hátán u kalábriász
hármasban. Az idegen urnák óriási volt a sze
rencséje. Nagyvárad tájékán az idegen ur volt
a felvevő. A vesztes távirőtiszt ugy tett, mintha
izgatottságában vagy idegességében dobolna a
bőrönd hátán, voltaképpen távirójelekkel a ba
rátja és partnere felé kopogtatta a kérelmet :
— Kezdd a vörössel I
Ebben a pillanatban az idegen felvevő le
tette kányáját és nyugodtan szintén kopogtatni
kezdett az ujjaival.
Még pedig korrektül kikopogtatta ezt az
intést:
— Ha vörössel kezdi pofon ütőim!
. . . Tudniillik az is távirőtiszt volt . . .

Olvassa és terjessze mindenki az igazság és
függetlenségi eszmékért küzdő „örszem“-et.
MEGHÍVÓ.
AZ „APPONYI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG"

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSÉT
12 én. kedden délután 2 órakor tartja, a meg
hívóban jelzett helyen és tárgysorozat sze
rint, melyre a t. részvényesek ezúton is
meghivatnak.
Sz. 1356-—907.
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Pályázati hirdetmény.
Csikvárinegye magánjavai kezelő hiva
talánál rendszeresített igazgatói állás, a meg
bízatás lejárta s a gazdatiszti állás nyug! díjazás folytán üresedésbe jővén, ezeknek,
valamint az újonnan rendszeresített megyei
magánjavak ügyészi állásnak folyó évi de
cember havában tartandó általános tiszlujitó közgyűlésen választás utján leendő be
töltése céljából pályázatot hirdetek s felhí
vom mindazokat, kik ezen állások valameI lyikét elnyerni óhajtják, hogy szabályszerűen
| felszerelt pályázati kérvényeiket hozzám folyó
évi december hé 6-ik napjának délután 5
órájáig annál is inkább adják he, mert a
később érkező folyamodványokat hivatalból
fogom visszautasítani.

I. Az igazgatói állásra, mely évi 3600
korona fizetés, (100 korona lakáspénz, 1000
. korona utazási átalánynyat javadalmaztad,
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pályázhatnak mindazon Csikmegyében ille
tékes és lakós székely honpolgárok, kik a
jogtudományokban! elméleti s gyakorlati kép
zettségüket igazolni tudják s a gazdászat,
erdészet és számvitel, valamint az admi
nisztráció terén kellő jártassággal bírnak.
II. A gazdatiszti állásra, mely évi 2000
korona fizetés, természetbeni lakás, 600 kor.
utazási és 400 korona szolgatartási átalány
nyal javadalmaztatik. pályázhatnak mindazon
Csikmegyében illetékes és lakós székely hon
polgárok, kik gazdász szakképzettséget, vagy
legalább középiskolai végzettséget, avagy a
gazdászat és crdökezelésben, valamint a
számvitelben kellő gyakorlati jártasságot tud
nak igazolni.
III. Az ügyészi állásra, melynek java
dalmát a magánjavak átadandó pereiből be
folyó a vármegyei ügyviteli szabályzat sze
rint elszámolandó és folyósítandó perköltsé
gek képezik, pályázhatnak mindazon Csik
megyében illetékes és lakós székely hon
polgárok, kik ügyvédi oklevéllel bírnak és
gyakorló ügyvédek.
Csikvármegye magánjavai igazgató tanácsának
elnöke.
Csíkszereda, 1907. évi november hó C.
Fejér Sándor.
1—3
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„RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ"
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forráskezelösége tisztelettel tu 
datja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével,
hogy közkedveltségnek és általános elismerésnek örvendő ás
ványvizét naponta friss töltésben
hozza forgalomba.

Léda

vételnél előnyár!

Főraktár: NAGY GYDLA kereskedése
Csíkszereda.

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

|

Á rlejtési hirdetmény.

R

Alólirott községi elöljáróság a várme
gyei törvényhatóságnak 4158— 1907. ai.
számú határozata alapján engedélyezed csikszentmihályi és ajnádi községi elemi nép
iskoláknak 55,534 korona 66 fillér költség
gel való felépítésére nyilvános szó és zárt
ajánlati versenytárgyalást hirdet.
Az árlejtés folyó évi november hó 2B-án
d. e. 10 Órakor Csikszentmihály község há
zánál a községi képviselőtestület által lesz
megtartva.
. Felhivatnak tehát az ezen építésekre
v/Hlalkozni szándékozók, hogy a kikiáltási
ár. 10u 7i-ának megfelelő bánatpénzzel, vagy
óvadékképes értékpapírokkal felszerelt írás
beli zárt ajánlatukat az árlejtés megkezdése
előtt a csikszentmihályi elöljárósághoz annál
is inkább adják be. mivel a később érke
zettek figyelembe nem vétetnek.
Az építési tervek és költségvetések, va
lamint az árlejtés! feltételek és építési szer
ződés tervezet a rsiksz mtmihályi községi
jegyzői irodában a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők.
Csikszentmihály, 1907. évi november
bő 2-án.
Pál Dénes.
Sándor András.
k. jegyző.

Hántoló- és hegyezö-gép.

k. biró.

RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ
naponta friss töltésben kapható

Törvényesen védett uj fekvő szerke
zettel, munkaközben s z a b á l y o z h a t ó

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

surtaköpenynyel és surla-verökkel.

Kereskedésében Csíkszeredán.

s i_

Nélkülözhetetlen

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 készítő
Csíkszereda, Főtér.

=

SCHVARCZ JÓZSEF és TÁRSA =

műszaki iroda és raktár. Cépszij-gyár. BUDAPEST, V-ik kerület. Váci-körut 26. szám.
c?

Képkeietek

A közönség

nag-y

szives

választéka!

figyelmébe!

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

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel. — Tehát ne mulassza el senki
megtekinteni a m . ki r . t ö r v é n y h á z m e l l e t t i ü z le te m b e n a szebb
nél szebb és m i n d e n l / í D l / r D C T C I / C T mielölt azt másutt elig é n y é k é t kielégítő • \ t r l \ L I \ L I U r\U I készíttetné, amit olcsón
és gyorsan állítok elő.
Teljes tisztelettel :

___________________________________________ KARPA 6YU LA.
ÖZV. KARDA LAJOSNÉ i t a l m é r é s é h e n k a p li a t ő k : jó küküllömenti borok, likőrök, a legfinomabb teák s tearumok, amiket szolid árak
= mellett b o c s á t f o r g a l o m b a . —
—
■-

Mindenki, aki nálam legalább busz koronára vásárol, egy életnagyságu képet kap. Csupán
............. .
három koronát kell fizetni a passa-portnét.
■—

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

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, inelyekbö
a legcsinosabb kivitelben öltönyöket ol
csó árak mellett készítek. Nemkülönben
nagy raktárt tartok még mindenféle
egyenruházati szövetekből is 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-féie varrógépeket,
melyeket gyári áron hozok forgalomba,
három évi jótállás mellett, havi rész
letfizetésre. — Úgyszintén nálam ol
csón beszerezhetők a géphez szükséges
mindenféle kellékek, u. m. szijak, ola
jozok. csavarhuzók, hajók slb.
Becses pártfogást kérve, vagyok
kiváló tisztelettel

>
Olcsó

é s

pontos

k isz o lg á lá s !

Nyomatott Létz János könyvnyomdájában Csíkszeredában. 1907.

JAKAB JÓZSEF.

