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Olvasóinkhoz!
Lapunk t.is/.'elt. előfizetőinek fúj - 

fin lóimnál kuli tudtára adattuk, hogy 
lapunkat a uiai nappal a kiadóhiva
talban beállott 1 áHozások miatt be- 
H z i in to n ü l i^  '

A beszüntetés oka nz, hogy la
punk nyomdatulajdonnsa és felelés 
szerkesztője a napokban vette meg 
eddigi társiapunk a .Csíki Lapok" 
nyomdáját s igy ozeotul csak ezen lap 
kiadását szándékozik l'olyf.atiii,

Azon lisztolt előfizetőinkkel szem
ben, a kik clőlizetési dijaikat a még 
hátralékos időre befizették, úgy hisz- 
sziik, hogy eleget teszünk, a midőn 
kijelentjük, hogy nekik ezentúl a 
„C-iki Lapok" megfelelő példányait 
fogjuk küldeni.

Béniéivé, hogy ezen kijelentésünk 
elfogadásukkal találkozik, az anyagi 
kérdéssel leszámoltunk s hátra van 
még most köszönetét mondani mind
azoknak, a kik lapuukat 3 évi pálya
futása alatt ngy a szellemi munka 
erejével, valamint előfizetési dijaikkal 
támogatták.

Három évvel ezelőtt egész biza
lommal bontottuk ki zászlónkat azzal 
a szent, meggyőződéssel, azzal a szi
lárd elhatározással, hogy a székely 
érdekeket, a társadalmat érintő fon
tos kérdéseket egész erővel togjuu 
istápolui s szavunkat ezek érdekében

lelemelve, oda törjünk, hogy azok a 
jublmlás felé mindinkább hulndjanak- 

Ennek a czélnak igyekeztünk meg. 
felelni, ezeknek a lent elsorolt kőr- 
déseknek diadalra jutását munkáltuk, 
ezek érdekében igyekeztünk mindent 
elkövetni, felemelve szavainkat ott, 
ahol a zászlónkra irt jelszavak mel
lett küzdhettünk és küzdeuünk kellett.

így telt el 3 esztendő munkálko
dás és küzdés között s most a mikor 
búcsút veszünk olvasóinktól, köszö
netét kell mondani nekik azon jó
akaró támogatásukért, a mól) lyel mun
kálkodásunkat kisérték, küzdelmünk
ben bátorítottak azáltal, hogy párt
fogásunkat nem vonták meg tőlünk s 
hogy gyengeségeinket elnézték s tájé 
szívvel veszünk búcsút munkatársaink
tól s hálás szívvel mondunk köszö
netét azért a ragaszkodásért, a mely- 
lyel lapunk iránt viseltettek s unnak 
ügyét a székely érdekeket, a társa
dalmi kérdéseket s a közművelődést 
egyaránt érdeklő hathatós munkálko
dásukkal előresegitették s arra kérjük 
úgy olvasóinkat, mint munkatársain
kat, miszerint tartsanak péti továbbra 
is emlékükben, a másik lap keretében 
támogatásukat és munkálkodásukat ne 
vonják meg tőlünk s ezzel szemben 
mi is ígérjük, Imgy azokat az eszmé
ket és irányelveket, a melyeket lapunk 
3 évi teunállása alatt követtünk, ott 
egyesült erővel uiég hathatósabban 
feun fogjuk tartani s még inkább fog
juk szolgálni a közérdeket, a mint 
tettük ezt. kisebb erővel.

Magunkat továbbra is volt olva
sóink és munkatársaink jé indulatába 
ajánlva módunk c lap hasábjairól utol- 
szor köszönetét és szívélyes .Isten 
Ilozzádot!“

A „Ciikmegyei Híradó" szerkeszti- 
aéaa é« kisfiáéiratalz.

Tauév elején.
K ót hónapi szünet után az iskolás 

gyerm ekekre újból beállott a  m unka és a 
tanulás ideje. Az iskoláknak két hónapon 
á t bezárva ta rto tt kapui szeptem ber 1 -ével 
újból fe ltárultak a az iskola nyári csendes 
ném aságát újból a tudom ányért küzdő 
gyerm ekek s illetve itjak sürgés forgása 
és az iskolai élet apró gondjai között sem  
lankadó vidám kedélye váltja fel s bár 
egy ném elyikben még fájó em léket is kelt 
a lejárt szünidő, mégis az a gondolat, hogy 
küzdeni, tanulni kell a lét biztosításáért, 
elnyom ja a semm it érő töprengéseket s a 
nyáron át a  pihenés édes emlékeitől körü l
vett gyerm ek 2 hónapig megszakított he ly 
zetébe újból beletalálja  m agát s felfrissült 
prővel fog a munkához, hogy kom oly tö 
rekvése és az elért eredm ény által örömet 
szerezhessen szülőinek, a kik érte áldoza
tokat hozni nem sajnálnak, láthassák m u n 

kájuk gyümölcsét.
E z az időszak a  tanév eleje az, mely 

a  szülőknek annyi gondot ad gyerm ekeik 
elhelyezése s illetve neveltetése kérdésében. 
Az anyagi költségek, a  m elybe a  tan íttatás 
kerül, az aggodalom gyerm ekük elhelye
zése körül, mind olyan gondokat okoznak, 
különösen a szegény sorsban lévő szülők
nek, hogy azt a  gyerekek soha sem képe
sek m eghálálni nekik. S miféle viszont*
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F u r c s a  j ö v e d e l e m .
Hsinéflz-hifltőria.

— Ir ta : Pillii Lajos. —

A fűszálakon még rajt' rezgőit az ezüstös 
hajnali harmatcsepp. A madarak tele csicsereg
ték az egész tájat. Gyönyörű pünkösdi reggel volt.

Élt meg itt ültem az ország nton. a lmtár- 
kövün. egy kivül-beliil bélelt isten-csodában, a 
mit magyarul úgy hívnak, hogy suba. Mellettem 
Zsiga kollégám heverészett a gyepen. Húsait 
kotorászott zsebeiben és közbe-kiízbe nagyokat 
sóhajtott. Jogosan kérdezhetik tőlem önök. hogy 
mit keresünk" mi pünkösd reggelén az ország
úton? Miért öltözködtem én subába? Miért koto
rászott Zsiga busán a zsebeiben és miért sóhaj
tozott ?

A kollégával hamarosan végzek! (> azért 
volt itt, mert én ide csaltam. Zsebeiben pétiig 
azért kotorászott busán, mert tudta, hogy úgy 
sem talál benne semmit!

De hogy én? én? Hja. ennek már hosszabb 
a sorja !

Maros-Vásárhelyen voltunk. Akarom mon
dani, ott koplaltunk huszonnégyen egy kenyéren. 
Hosszul ment. Nem láttunk már hetek óta pénzt.

A szerelmes színész dühös, vad pislantások- 
lcal méregette primadonna feleségét, a ki kínjá
ban. mérgében úgy kivágta a C-t. mint a répát! 
Az intrikus szerelmes ömlengéseivel gyötörte a 
n agy vendéglős szakácsnéját. A többi meg lótott- 
futott kétségbe esetten.

tön, mivel nem volt feleségem, a kit pillan
tásaimmal meggyilkolhattam volna, se a magas

C-t nem tudtam még a legnagyobb mérgemben 
sem kivágni: hát koplaltam szemlesütve, hang 
nélkül. Azt meg éppenséggel nem engedte meg 
esztétikai Ízlésem, hogy valami kiállításba való 
mázsás szakácsnő kedvéért szerelmi harezha ke
veredjem a katonasággal.

Nem! Nem! tön hitvány pár falatért, ennyire 
megalázzam magam ? Soha !

Pedig de éhes voltain! így hát a tragikus 
képű komikussal, az éi^ Zsiga barátommal csúsz
káltunk a/, utczán Ír és fel. törésen csalogattam 
Zsigát:

-Zsiga te, ma jd meglátod, nem bánod meg.
M\j hagyj békén!

Pajtás, úgy segitsen az Isten, viszlek.
Hová a pokolba ?
Sárpatakra.
Mi & ördögnek ?
Majd meglátod !
Kh nem akarom látni, nem megyek se

hova, itt maradok !
I t t! ? Te boldogtalan, hát mit akarsz

még itt ?
— Hiszen Itt már nekünk beborult, ma-hol

nap, ha el nem tisztulunk, belénk is üt a menny
dörgés ményké !

— Hadd üssön !
tömber ! elkezdtem rázni megbo

londultál ? Hát mire vársz itt ? Hogy ki jöjjön ? 
Mi?
llát a térné !
Miféle térné
Pszt. Lassan, ftieg ne hallják ! Tegnap

előtt lutriba tettem utolsó kél hatosomat: meg
látod, hogy kijön !

De hisz azt máshol is megkapod t e !
Hát nem hízol bennem? Nem szeretsz

pajtás ?
Nem !

Elkezdtem izzadni, most már vagy — vagy! 
Belenyúltam a zsebembe, kivettem egy „Pesti 
Hírlap"-ot, kibontottam lassan, folyton szemmel 
tartva Zsigát. Meg volt a hatás! Alig nézett oda, 
rögtön a nyakamba ugrott.

— Pajtás ! —- Kgy egész forint ! — Szeret
lek ! Megyek ! Megyek a világ végére.

Másnap íeggel már Sárpatakon voltunk. 
TaWttól, jegyzőt, papot, szóval minden intelligens 
embert fenn találtunk. Játszani nem lehet, 
mondta a jegyző mert pünkösd előestéjén mű
kedvelő-előadást akarunk csinálni: hanem írjanak 
darabot, vállalják el a rendezést és kapnak fél 
jövedelmet. Addig pedig teljes ellátásról magam 
fogok gondoskodni! Beleegyeztünk. Egy óra alatt 
készen lett a darab, a melynek hangzatos ezime 
is zajos itatást óiért.

„Szikla Bandi, vagy a Lélekharang" nép
színmű 5 felvonásban; irta: a maros vásárhelyi 
színtársulat tölti) elsőrendű tngjn.

A meséje naityssertt vo lt! Kelemen őrmes
ter szereti Zsófit. Zsófi szereti Bandit. Bandi 
szereti Ágnest .Inlis szereti Imrét. A kisbiró sző
jed n pálinkát. Minden szereplőnek -olt apja, 
anyja n kik mind nagyon szerelték gyermekeiket. 
És'végre az öreg hint, a ki szerette az egész 
falut. Szikin Bandi gyilkos lesz. Helyette elviszik 
rabságra Zzófi atyját He Kelemen őrmester ki
világosit mindent ! Kifogják Bandit. Kelemen el
veszi Zsófit. Imre elveszi .bilist A kisbiró ttieg- 
eskiiszik Ágnessel. Az. öreg bíró pedig kitartja a 
lakodalmakat, mint illik.

Alig vártuk, hogy gyönyörködhessünk benne
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szolgálatot kivannak a szülök gyerm ek t i k 
tól túriul*‘zugaikért. Romijaikért ?

Bftvcn jutalmazva látják tárad*‘zásaikat, 
ha meggytfztfclhetnek arról, hogy az a <r\t i 
nit k, a kiért képesek talán legutolsó fillé
reiket is odaadni s otthon igen sok eset
ben nélkülözések között élni, esakhoov 
gyerm ekük ex istene/iáját biztosíthassák, 
Romijaikra érdemesíti maR.it s haladása, 
előmenetele által nemcsak nekik, hanem ta
nárainak is örömet okoz.

Xeiu akarjuk azt a képet festeni, a 
mii ar a gyerm ek szülni Romijait azzal h á 
lálja mt-R. Iiorv nem tamil s alapos remé
nyeket kelt az iránt, hogy a reá fordított 
költségeket az ö édes szülei a porba h a l
lottaknak tekintsék s öröm helyett bánatot 
okoz nekik.

Nem képzelhetni elszomorítóid) dolgot, 
mélyen sajgó fájdalmat, a  melyet annak 
tudata okoz az egyes szülőknek, hogy g y e r
mekük tanulói kötelességeit hanvagul tel
jesíti. tanítói és tanárai bizalmára magát 
nem érdemesíti s előre haladás lúd vett bele
vesz a restség elbutifó ká tyú jába  s nincs 
nagyobb teher reá nézve, mint isko'áha 
járni, ott figyelni és tanulni.

Ilyen s még hasonló gondolatok ezrei 
foghatnak helvett a tanév elején, a mikor 
bitjük a szülőket kisebb-nagyolni gyerm e
keikkel ott szorongani az iskolai épületek 
kapuiban, várva az időpontot, hogy g y e r
mekeiket beírathassák s nevelési gondjaik 
legnagyobb részét 10 hónapig átruházzák a 
nevelés hivatott bajnokaira, a kik ezen idő 
alatt a kittem fogyó türelem és a tudás 
legm agasabb nemeivel fognak hozzá, ahhoz 
a munkához, ti m elynél nem esebb alig lé
tezik a földön : hasznos, m unkás polgárokat 
nevelni a hazának.

Az átesik kúszom esperesi kerület 
papságának a ..Székely kongresszus

hoz" intézett memoranduma*)
Mélyen tisztelt Kongresszus !

A székely katholikus papság már a télszá
zad óta fájó leiekkel nézi, hogy faja, nemzeti1 
puhulásnak indult. Kötelesség mulasztás •• pap
ságot nem terheli, hiszen anyagi szellemi te
kintetben mindent megtett, mit tóle várni hihe
tett, hogy n pusztulástól megmentse e dicső s

* A kongresszusra későn jel Hitetvén t>«- -'ti vMtcr
jesztbetö nőin roll * azért ittast k <•* dirik.

johhsorsra méltó népet, de magára volt hagyatva. 
Kezdetben nem hittek szavának, nemzetéért siró 
panaszát fcireuiagyarázták s midőn tenni akart, 
nem segítették. sőt megvetették. Fáj nekünk, 
hogy ilyen alakban kell népünkről tudomást-ven
nie a világnak, fáj, hogy a világgá bocsátott 
„Székely-kérdés** e legendás/.-ni dicső népnek 
pusztulásával kell hogy foglalkozzék. Azért mi, 
kik oly régen kérjük Istentől a segedelmet és 
vár|uk a mentő kezet, mi hálával fogadjuk azt, 
látva, hogy a mit régóta várunk, az valósulni 
kez.d, népünk megmentésével foglalkozni kezd 
egy oly j. les tényező, mint a „Kongresszus1*, 
melynek szavát bizonyosan megfogja hallgatni 
az a felsőbb tértim is, mely képes segíteni. Midőn 
tehát uii a Kongresszust az áldásos munkájában 
szivünkből üdvözöljük s rá népünk nevében Is
teniül segítő kegyelmet kérünk abban a tudat
ban, hogy szavunkat o Kongresszus megfogja 
hallgatni, bátrak vagyunk rámutatni azokra a 
fájó sebekre, melyek népünknek siily édesét oko- 
zák, melyek vesztét, pusztulását siettetik.

Jogot, ad nekünk erre hivatásunk s az a 
tudat, hogy ezt mi tudjuk legjobban, kik a nép 
közt, a néppel élünk s ismerjük őt házában, há
zán kivid, családjában, munkájában, örömében 
és bújában.

•Szerintünk a székelyig összes nyomora, 
rohamos pusztulása, erkölcsi romlottságára vezet
hető vissza. Mert hisz ugyan népünk, bár ebben 
is egyes lelketlen kufarok törekedtek megingatni, 
de hitének megfelelő erkölcsi élete egészben véve 
nincs. Kunok nem az az oka. mintha a székely 
káth. papság kötelességét nem teljesítette volna, 
mint azt közelebbről hangoztatták, hiszen éjjel 
és nappal ma is a papság áll őrt mellette, hogy 
ne tegyék földönfutóvá, hogy >7. az ősök által 
hirt, sokszor vérrel áztatott föld ne jusson ide
genek kezére. Itt igen sok mondáéi valónk volna.

Megingatták erkölcsében különösen azok az 
átkon pár’osko-lással és alávaló korteskedéssel 
összekötött képviselő választások, melyekben ill
és szegény, tudós és tudatlan teljesen túlteszik 
magukat a biten, még az erkölcsi törvényeken 
is, melyek a természetből folynak. Részletezésben 
nem bocsátkozunk, de tapasztalat Ind tud juk és 
meggyőződéssel moreijuk, hogy a mit egy kor- 
teskedéssel összekötött képviselő választás ront, 
azt lielvrepótnlni, kijavítani nem elégséges annak 
a mandátumnak lejárati ideje.

Ennél még sokkal nagyobb befolyással van 
népünk pusztulására a pálinka és annak bűnös 
édesanyja a korcsma.

N eill leh e t ré s z le te z v e  le in ti ,  hogy ro n t ez  
erkölcsi és anyagi tekintetben.

A korcsma minden gonosznak, minden rom
lásunk sZiiló anyja. Kezdjük azon, hogy egyház 
és államra nézve mily sok veszélyes tant tartal
mazó liesz.-'et had itt a nép! Tudjuk, hogy a

C s i k ni c jr y c i II i r a d ó.

Ibink sötétedett végre a nagy est!

Az iskola zsúfolásig megtelt : mi azt sem 
tudtuk, mit csináljunk örömünkben. A személyzet 
a színpadon? Csengesd! Húzd. Fellehlicnt a tü_ 
göny! Milyen boldogok voltunk? Láttam banko
kat. kalapot, uj ruhát, czipőt : tudja Isten meg 
micsoda képtelen nagy dolgokat.

Leszámítva, hogy a részeges kisbim szc- 
melvesitóje a nagy korcsmában előre elkészítette 
magát szerepére és ettől mindig mást beszélt, 
mint kellett volna, nagyszerűen ment a darab. 
Ilöskölteménybe való alakok! Kiáltott fel lelke* 
sedve Zsiga! Félistenek, susogtam én elragad
tatva. Hogy beszéltek! hogy játszink !! Egész az 
első felvonás végéig.

Az első felvonás végén, ott, ahol Imrét elfogja 
Kelemen őrmester, ott megakadtak. I’gvanis Imré
ben felülkerekedett a virtus és sehogy sem en
gedte magát megkötözni. Kelemen se tágított. Egé
szen mást beszéltek az akaszófák.

— Velem gyüsz biz a gyilkos !
— Nem lilék biz én ! Vigyen el, lia tud ! 

kiabálta Imre.

— Igaza van ! -  szólt bele a részeges kis- 
biró személyesítője, aki különben sógora volt Imré
nek. Igaza van a gyereknek ! Mért engedné 
magát ? Hisz részin az igazság !

— Engedje magát ! — susogtam én kívül
ről kétségbeesetten. Már be is akartam menni, 
mikor eszembe játott, hogy az én ruhám Kelemen 
őrmesteren van, rajtam meg az ó csatakos subája.

— Most már azért se ! kötekedett Imre-

Meglátjuk ! pattogot vissza a másik

Az lett a vége, hogy derékon kapták 
egymást e* elkezdtek birkózni. A kisbiró se 
hagyta sógorát! Lassnnkint mind összegabalyod
tak Eli a színpadra rohantam Engem is elkezd
tek ütni. A színpad leszakadt En a subát tejemre 
kapva, igyekesztem menekülni. Nem lehetett ide 
oda lökdöstek. Hol bottal hol ököllel ütöttek. Va
lahányszor egyet-egyet kaptam, mindig eszembe 
jutott a fél jövedelem. Az asszonyok, leányok a 
legények priiszlikjábu kapaszkodtak, sivitottak ! 
Azok meg veszekedtek, mint a fenevadak. A lám
pákat összetörték. A petróleum meggyuladt. Akö- 
zönség ordított, tompolt. pénzét követelte a jegy
zőn.

Végre én kiszabadítva magam a veszekedő 
fenevad-csorda közül, elkezdtem szaladni. A falu
beli kutyák óriiletes ugatással utánam: a subát 
egyik végénél fogva czipáltam magam után. A 
kutya-regiment a suba egyik végébe kapaszkodó
ké a másikba, igy rohantam. Hol leestem, hol fel, 
keltem. Nsigymeszire a falutól végre a_ kutyák 
közé ütött valaki: az én Zsiga kollégám. (> koráb
ban szalaclásnak vette dolgot: igy hát a kötni 
való a fél jövedelemből sem kapott semmit, mig 
én az ütésektől össze-vissza voltam kékiilve, alig 
áltam a lábamon. Összeestem ! Z*iga rám terítette 
a csere-subát és az Isten szabad <\ffe alatt virrad
tunk ineg.

Nos hát, tisztelt uraim és hölgyeim ezért ül
tem én piinkost gvöngwirágos hajnalán az ország
idon, egy hntárkövön.

bitet, az erkölcsöt, a becsületet, nz erényt, az. 
illemet sértő beszédek egész özöne hogy ömlik a 
korcsma dobos levegőjébe hozzászokott korcsma- 
bősök szájából, melyek mily gyorsan mételyezik 
meg az emberek lelkét. Ez. a hely a testi és lelki 
romlottságnak forrása. Megette ez nz Atkos 
pálinka népünknek lelkét, elvadította vérét, úgy. 
hogy ma holnap ;iz iskola sem segít semmit. Ki
fordította ez népünket szép formájából s ma
holnap miig a munkára is képtelenné teszi.

A nép elszegényedésének is egyik legfőbb 
oka ez.

Hiszen ismerünk községet, hol a korcsmákon 
évelik int 30 40,000 korona fordul meg. Mily 
nagy vagyont képvisel ez egy községben, mily 
sok szükséges dolgot tudna ez összegből az a nép 
beszerezni, mennyi szükségben tudna ez összeg 
bői magán segíteni, de már megszokta a nép s 
az api könyörtelenül nézi; nem indul meg szive 
azon, ha családja éhezik, rongyos és fázik, csak 
neki jusson bárhogyan a korcsmára. »S még ebhez, 
népünk ezt a bünfészket leginkább vasárnap lá- 
togatja, a mikor istennek kellene szolgálnia, a 
mikor templomba kellene lennie, hogy lelke ott 
kipihenje magát, erőt szerezzen a jövőre s egy 
kissé formálódjék.

Ez a pálinka és korcsmázás hozzá szoktatta 
népünket a künyelmü mulatozó élethez, miből 
önkényt foly az is, hogy őseinek egyszerű, tar
tós, saját kezével készített ruházatát levetvén, 
haszontalan rongy és mégis drága ruházatot kez
dett viselni, egészen divats/.eriien oly nagy mér
tékben, hogy ma, a mit egy egész család szor
galmas munkájával szerez, az nem elég csak 
ételre, italra és ruházatra.

Mit tesz a nép, hogy ezek mégis meglegye
nek ? Hozzányúl künyelmflon kis vagyonához, 
vagy egészen meggondolatlanul megy az uzsorára 
alapított pénzintézetekhez. Mint az árkok a for
rások vizét lecsapolják, Úgy e pénzintézetek las- 
sankint b-lnizzák népünk vagyonát is. E pénz
intézetek a legnagyobb zsarolók, ezek utján vé
tetett ki népünk kezéből a vagyon, mert uzsorát 
Űznek, lelketlenül burezolják a népet s a vagyont 
össze halmozzák.

Hozzájárult nagyban székely népünk nyo
morához az is, I ngy az állam mindent monopo
lizált pálinkát, sót, dohányt, túlságos adóval ter
heli a népet, érthetetlen sokfélekép magyarázható 
adótörvény mellett, pedig alig képes a minden
napit megkeresni, a töld pétiig csak a nép har
madrészének terem elégséges ennivalót. Mind
ezekhez járul az, hogy az álium minden község 
megélhetésének egyetlen biztos forrását a regá
léban elvette. Azelőtt a községek minden köz- 
terhüket ebből fedezték. Ez egy állandó és biztos 
tőke veit s ettől is megfosztotta az állam őket, 
még pedig oly alapon, hogy a községek semmi 
nélkül maradtak. Emiatt újból iszonyú teher ne
hezedett a nép vállára.

A székely nép szegénységét még inkább 
előmozdítja s azt egyúttal mintegy betetőzi a 
közhelyek arányosdasa. A tagosítás meg épen 
tönkre teszi.

Mikor Ugyanis  népünk elvesztette vagyonát 
és Intelét, akkor csak a közhelyekből őt meg 
illető jegükre tánnezkodhatik, mert nincs egyéb. 
Azt sem tudja mi ez, azt meg épen nem érti, 
hogy ezzel faizási és legeltetési jogától is elesik 
a semmiségért, egy pár koronáért eladja. Az ilyen 
jogokat pedig megveszik lelketlen emberek, kik 
befolyásuk, atyaliságuk s a hol szükség, pénz- 
ígéretek által a közvagyonból összeszerzett jogai
kat a legértékesebb helyeken kiszakittatják s nem 
csak egyeseket, hanem a közbirtokosságot is 
tönkre teszik.

Vagy ha ezt nem teszik, arányosítják a
faizást és legeltetést, mi Altul az eladók minden 
megélhetésüktől elüti-tnek s mehetnek Oláh 
országba.

S mert igy az anyaföldtöl egészen elszakad
nak, semmi sincs mihez vissza kívánkozzanak, 
lassankiul kihal az anyaiüld iránti szeretet szi
vükben s egész gondtalanul lesznek románok. 
Felveszik ruháját és nyelvét. Ma már Romániá
ban körülbelül lód,(KM) testvérünk él s a román 
hadseregnek is majdnem 0°/o-át mi adjuk. Erre 
természetesen nagy befolyással van az is, hogy 
hivatalnokaink kivándorló testvéreinket nem figyel
meztetik arra, hogy a honosság fen tar fására nézve 
mit kell tenniük.

Azt a székelyt, ki nagy munka és fárad-
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Húggal őrizgette kis vagyonát, azt se in tűivé teszi 
a tagosítás kíméletlenül, feltűnik talán ez állí
tásunk. do úgy van A tapasztalás azt mutatja, 
hogy sem a felmérésben, sem a kiszakitásban nem 
lobét bízni.

Ilát még az osztályozást ki képes igazsá
gosan megállapítani. Vegyük eliez a tagosítással 
járó költséget. Valóban a tagosítás jelen formá
jában reánk erőszakolva úgy néz ki. mintha arra 
volna alkotva, hogy a szegényt még szegényebbé 
tegye, u gazdagot pétiig még gazdagabbá.

Ismerünk községet, hol annyi a tagos!tási 
költség csak előirányzatban, hogy ezzel a költ
séggel minden bajától, terhétől meglehetne sza
badítani s iné; töke pénze is maradni. A tago- 
sitási költség megfosztja népünket marhájától, ha 
újból a pénzintézetek karmai közé nem akar 
menekülni. Már most minek való a told neki, 
nincs mivel munkálnia, hu volna sem tudná azt 
eltartani. Sok embertől hullottuk s majdnem min
den községnek egybarmada ilyen, hogy a ki meg
fizeti helyette a tagositási költséget, legyen azé 
tagositandó birtoka, csak belseje maradjon meg. 
Mit tegyen ilyen körülmények közt a nép? Itt
honi! nincs mit, nincs hol dolgozzék, kényszerítve 
van a kivándorlásra. Fáj a kivándorlás, bomlik 
Magyarország védbástyája ? Ezek az okai.

Mélyen tisztelt Kongresszus !
Ezekben valónk bátrak feltárni népünk se

beit s egyúttal az okokat is, melyek e sebeket 
ütötték. Tettük ezt azzal az őszinteséggel és jó 
akarattal, melylyel igazán óhajtjuk népünk meg
mentését ; tettük azzal a bizalommal, melylyel a 
Kongresszus iránt viseltetünk; tettük ezt azzal a 
reménynyel, hogy szavunkat a mélyen tisztelt 
Kongresszus megfogja hallgatni s törekedni fog 
segíteni.

Azért mély tisztelettel nyújtjuk he egyút
tal igaz meggyőződéssel ez igénytelen memoran
dumban javaslatainkat, melyeknek keresztülvitele 
erössen hisszük, hogy segíteni fog népünkén.

1. Legelöbbször is arra kérjük e Kongresz- 
szust, hasson oda, hogy a képviselő választások 
legyenek tiszták. Legyen már valahára egyszer 
szahadakaratjára eresztve népünk, legyen kizárva 
az az átkos korteskedés, mely felemészti urnák 
és szegénynek becsületét és megbízhatóságát, 
mely oly régóta már emészti népünknek bitét és 
erkölcsiségét.

2. Az az intézkedés, hogy vasárnap 9- órá
tól d. u. 4 óráig a korcsmákat, nem szabad ki
nyitni, egészittessék azzal, hogy vasárnap és ün
nepnap egyáltalában soha ki ne nyittassanak, 
sem pedig szeszes italt kiadni ne legyen szabad 
s egyúttal törekedjenek a világi hatóságok is 
arra, hogy a nép az úrral együtt szentelje meg 
a vasárnapot. A részeges kedés legyen súlyosan 
büntetendő cselekmény. Mindaddig inig korcsma 
lesz és népünk azt járja, addig hiába való minden 
más intézkedés, hogy segítve legyen rajta.

3. Czélszerünek látnék, hogy a székely nép 
ősei által Űzött ősi kezdetleges ipar fej tesztessek- 
hogy a nép a szekeresség helyett szokjék mun
kához a háznál. Ez által a megingott családi élet 
is sokat nyerne, de még magától jöne rá a nép 
arra is, hogy a saját kezével készített ruha, hu 
tor sth. jobb is tartósabb is. A kiadás pedig 
majdnem felényire szállana le.

4. (Jzclszerünck látná e papság azt is hogy 
a székely birtokokra nézvo régen fenállolt, de 
az országos törvények által megszüntetett eladási, 
öröködési szokások vagy helyi törvények, újból 
érvényre jutassanak. Ne legyen szabad a birto
kot örökre eladni, liánom csak bizonyos időre, 
melynek elteltével u birtok vissznszálljon az örö
kösre. Ez megakadályozná egyrészt a zsaroló 
idegen elemek betelepedését, de megakadályozná 
a székely családok elpusztulását is.

5. Találjon az állam módot arra, hogy e 
népet sürgősen szabadítsa meg a zsaroló pénz
intézetektől, Nem mondjuk, hogy pénzkölcsönt 
adjon neki kamatra, mert ez uj teher lenne, de 
azt megtehetné, hogy adósságát fizesse ki s kösse 
le birtokát számára addig, inig a pénzintézetek 
Altul egészen idegen elemekre száll, Vagy fellial- 
mazódik egyes gazdagok kezében. Azután adóban 
kifizetett adósságuk arányában szedje fel kamat 
nélkül, inig ez utón csökken az állam jövedelme, 
azt pótolja ki a pénzintézetek és börze megadóz
tatásával. De e tekintetben a segély oly sürgős,

hogy talán öt vagy fiz év múlva már késő lesz. 
Némely községben oly nagy az adósság, hogy a 
község összes Vagyona som érné meg. A székely 
birtokot legtöbbnyire a pénzintézetek árvereztetik 
és a lelketlen perelések iszonyú kárt okoznak

ti. Eszközölje ki a Kongresszus, hogy a 
kisiistös pálinkafőzés adassák vissza a székely 
népnek. Senki sem tudja, mily nagy segitsé^volna 
ez, mi mindentől szabadítaná meg a népet, évi 
kiadásai mily nagyot csökkennének. Az igaz, hogy 
az államháztartásban a bevétel talán kevesebb 
lenne, de zavart egyáltalán nem okozna. Amúgy 
is magának az államnak az az érdeke, hogy te
hetős polgárai legyenek, nem az, hogy szolgakiut 
nyomorulttá tegye.

7, Mit e pontban kérünk, az igen nehéz és 
mégis igen fontos. T. i. A regálé váltság olyan 
alapon történt, hogy az állam eddig sokszorosan 
visszakapta azt, mit kiadott a koresmajogért. Nem 
azt kérjük, hogy e jogot most egészen adja vissza 
az állam, de az igen nagy segítségnek látszik, 
ha legalább felét e jognak visszaengedné a köz- 
birtokossági pénztáraknak, miáltal a nép sok, alig 
elviselhető köztehertöi megszabadulna és igen 
szépen, minden nagy rázkódás nélkül könnyen 
lehetne segíteni azon, a népre és az egyháziakra 
nézve oly kínos kepe fizetésen, mely legtöbb- 
nvire egyedüli oka az egyháziak és hivek közötti 
egyenetlenségnek.

Tudvalevő dolog, hogy a kepe foldtehor, 
az volt mindig és ma is az. A kepekivetés olyan, 
hogy kivitele méltányos nem lehet, hiszen pl. a 
Mitrovszki-rendszer szerint már a kinek 12 ka
langya ősz és annyi tavasz gabonája terem, az 3 
kalangya őszt és 3 kalongya tavaszt köteles fizetni. 
Ennyit fizet az is, kinek C00 kalongya termik. 
Ebben nincs arány Ma holnap már egyháztaná
csost is alig lehet kapni, mert senki sem akar 
gyülölséget venni magára. Az elszegényedés miatt 
pedig a kepe úgy leszabott és felhajtása oly sok 
kellemetlenséggel jár hogy a kcp'szedö egyhá
ziak irtózottal gondolnak annak idejére.

Nem jogtalanságot kérünk tehát, csak mél 
tányos eljárást, midőn látva azt hogy a sokkal 
termékenyebb földön lakó nemzetiségek földjét 
az állam minden tehertől megmentette, azt kér
jük, hogy a rendkívül nagy és kinos tehertől a 
székelyek földjét is mentse meg. Váltsa meg 
kepéjét. Ha egyéb nincs erre adja vissza az állam 
a korcsmajognak bár egy részét o czélra

8. Elkerülhetetlenül szükséges és nagyon 
sürgős intézkedés kívántatik az arányosítás és 
tagosítás ügyében. Vázoltuk már rendkívül káros 
következményeit mindkettőnek. Kérjük a kong
resszust kegyeskedjék sürgősen közben járni, 
hogy a hol már be van fejezve az arányosítás, 
ott a közhelyek feldarabolása megakadályoztassék, 
legyen törvényben kimondva a. közös használat, 
az arányjogok ne legyenek eladhatók Mert 
különben népünknek szegényebb, tehát nagybb 
része földönfutó lesz. A hol pedig még nincs 
a lány ősi tás, ott ne erőszakolja a törvény. A tago
sításra nézve azt kérjük, hogy azt szüntesse he 
az állam, vagy ha ez egyáltalán lehetetlen, 
legalább a mostani alapon ne erőszakolja a népre. 
Egyes számitó nagyobb gazdáknak talán lehetne 
a tagosítás javára, de a szegény népre soha. Ne 
a gazdagabbak befolyására hallgasson a világ, 
hanem a szegény nép panaszára cs jajszavára

9 Ma azt mondják, hogy a székely perle
kedő Az idő és visszonyok vitték belé. Igaz, 
hogy nagyon sokat perel, de mások tanították és 
szoktatták rá. Perlekedése pedig rendesen, ha 
nyer is veszteséggel végződik, mert a jog, a hogy 
régen mondták, az igazság kikeresése oly boiiya 
dalmus és nehéz, hogy sokan inkább elhagyják 
igazukat; költsége pedig oly nagy, hogy majd
nem minden harmadik tönkre ment székelyre 
bátran rálehet mondani, hogy a perlekedés tette 
tönkre. —

10. Iskoláink igen kevés kivétellel, az állam 
követelményeinek a tananyagot, a felszerelést és 
a tani'ók képesítését illetőleg is megfelelnek a 
követelményeknek s még is lolytou háborgatják 
a hitközségeket vagy községivé nyilvánitással 
vagy államosít ássál.

Mi államsegélyt kérünk, nem államosítást, 
hogy igy minden felekezet a maga gyermekeit 
saját véréből és felekezctéhöl származott tanítók 
és gondnokság vezetése alatt nevelhesse fel.

C k i k m e g y e i  H í r a d ó

11. Talán ae egész világ ismeri, mily sok 
kincs rejlik a .Székelyföld kebelében. Mennyi 
gyógyvíz és mennyi nemes fém eltemetve. Esz
közölje ki a kongresszus, hogy az állam fordítsa 
figyelmét ezekre. Hozzon áldozatot minden ezen 
kincsek kihasználására! Mennyi székely találuu 
igy munkát és kenyeret, milyen boldoggá lehetne 
tenni sok vidéket!

Végül nagyon szeretnek, ha a közigazgatás 
a papsággal egyetértve, vele keZetfogva a székely 
nép megmentésének nagy fontosságú munkájában, 
hiszen ez a papság csak olyan dolgokbun kéri a 
segélyét, mik javára vannak a népnek anyagi 
és erkölcsi tekintetben. E javaslatok talán külö
nös intézkedéseket követelnek, de szerintünk, e 
különös intézkedéseket jogosulttá teszi a különös 
helyzet.

Minden szavunkat félszázados tapasztalatból 
s a nép életének igazi ismeretéből merítettük, 
hogy ismerje meg valahára a világ a székelyek 
sorsát, állapotát úgy, a mint van és ezen az 
utón siessen segítségére a magyar felebaráti sze
retet keleten pusztulásnak indult védhástyájának.

Megvagyunk győződve, hogy o kongresszus 
felfogja síró panaszát e népnek s sietve törekedni 
fog segítségére lenni székely népünknek. Adja 
Isten !

Mindenféle.
— Hivatal vizsgálat. Törvényszékünk elnöke 

a napokban kezdette iueg évi rendes hivatal- 
vizsgálatát a felügyelete alatt álló járásbírósá
goknál. Legelőször is a csikszentmártoni járás- 
bíróságnál kezdvén azt meg.

— A székely kongresszus. Az annyira várt 
székely kongresszus augusztus 28 30. napjain 
tartatott ineg a Tusnádfürdün. Az ország számos 
részéből érkeztek előkelőségek e kongresszusra 
s városunk intelligeneziája is majdnem kivétel 
nélkül ott volt azon. 28-án délelőtt 9 órakor nyi
totta meg a kongresszust unnak elnöke dr. Bedö 
Albert Ezután dr. S t  á d e c * k y L a j o s  egye
temi tanár tartott a székelység történeti intéz
ményeiről a tudományok színvonalán álló beszé
det A kongresszus további folyama szakosztály ok
ban történt és pedig I. az őstermelési; II. az 
ipari, kereskedelmi, munkásügyi, értékcsitési és 
közlekedésügyi; III. birtokpolitikai, adó- és hitel- 
Ugyi; IV. közművelődés és közegészségügyi, ki- 
váudorlási és fürdőügyi szakosztályokban. Ezek
ben tárgyalták a székelységet érdeklő kérdéseket. 
A záróülés augusztus 30-án délután 3 órakor tör
tént, a mely után a közeli vonatokkal a jelen- 
voltak hazautaztak. Adja Isten, hogy a komoly 
férfias tanácskozás eredményeket mutathasson fel.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Szvolioda József.

r»;~)2 -  1902. 
végrli. szám.

Árverési h irde tm ény.
Alii lirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t -ez. 102. £-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a gyergyó szentmiklósi kir jliiróság 
1900 évi S. p I. 1381|3. számú végzése követ
keztében dr Fejér Mihály ügyvéd által képviselt 
özv. Laureliczy Jánosáé gy.-szentmiklósi lakos 
javára Gergely Tamás Csíkszeredái lakos ellen 
98 kor. s jár. erejéig 1902 évi julius hó 1-én 
foganatosítottt kielégítési végrehajtás utján lefog 
lalt és 700 koronára becsült következő ingt+ságok 
H. m. : kocsi és lovak nyilvános árverésen cl- 
adatuak.

Mely árverésnek Csíkszeredái kir. járásbíró
ság 1901. évi V. 1089 3. számú végzése folytán 
98 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi októ
ber hó 4-ik napjától járó '»% kamatai, és eddig 
összesen 30 kor. 40 fiII.-ben biróilag már meg
állapított költségek erejéig végrehajtást szenvedő 
lakásán Usik Szeredén leendő eszközlésére 1902 
évi szeptember hó 10 ik napjának délutáni 4 órája 
batáridőül kit Űzetik és ahhoz a Venni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak tneg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez 107. 
és 108. ij a értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési 
jogot nyertek volna, jelen árverés az 1881. évi 
LX. t.-cz 120. §. értelmében ezek javára is el
rendeltetik.

Kelt Csik Szeredén, 1902. augusztus 20*án.

Á brahám  M árton ,
kir. bir. végrehajtó.
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Iskolás leányokat
teljes ellátásra a leglel kiinuieretesebb gon
dozó* mellett elfogad egv oly család, a hol 
a ném et nyelv teljesen elsajátítható. Zon
gora is rendelkezésre áll.

Dr Fischer Frigyes.
- ~ 3 Brassó, Arvaliázute/a II., 1. cm.

E j y  jő csal ádból  n\í [ín,
a ki egy vagy két gymnasiuuiot végzett, 
fiiszerüzlethe tanulónak fölvétetik. Hová? 

Megmondja e lap kiadóhivatala !

f i i a d é .
Csík-SzeredáInni a piaczon egy kohói 

épült s j«> forgalmi helyen lévó (korcsonia 
vagy akár más fűszer, vagy divatüzletnek 
való) üzlethelyiség, lakás, raktárral és külön 
udvarral együtt olcsó árban eladó. Hol V 
Megmondja e lap kiadóhivatala! a—o

C s i k m e k .v e i H í r a d ó

20 holdas erdei kaszáló
közel az úthoz, I-só minőségű szénatermö 
hely e la  d ó. ||o] ? Megmondja <: lap kindő- 
hivataln! 2 - 5

Eladó
eg\ alig használt, igen jó- 
karban levő „ P a t e n t -  
E 1 o s t. i e“ ezipész varró- 
gén jutányos árért.

H ogy hol ( Megtudható 
e lap kiadóhiv; tálában !

X X X X 4 X X X 4 4 4 X X 4 4 4 4 X 4 X 4 4 4 4 4 X X 4 X X 4 4 4 X X X 4 K 4 X 4 4 X X 4 4 X 4 4 4 4 X X X 4 4
4  4  X

Most jelent meg 1  4 X X 4  4 4
-------------------- X 4  X

X X X  
4 4 4 4  4 X  

X 4

Garmela ■ Kis Murányvár - Pensum. ?i

4 4  X
4
X 4 X X X 4

4 4  4
X 4  X

4 4 4 K 4 X
X X m unkái felső végleges k iad ásán ak  negyedik kötete. B eszélyek és Vázlatok. I

X X 
X 4 4 X  
X 
X 
X  
X 
X 
X 
X

Á ra füasvo 4  kor., pompás diszkütesbon 7 kor.

f t
4
x
X
X

Az első végleges kiadás ti/, kötet. — Ára diszkötéshen 70 k o rona . — Az egyes kötelek külön is kaphatók.

VI. Vegyes párok. Diszkötéshen fi.50 kor.
VII. Utolsó szerelem „ . 7 . — „ ̂

VIII. Ellinor király leány ,, . 6. „
IX. Vera grófnő r . 6 . — „
X Költeményei „ . 7 .  ,

tűzve kötve
I Goethe—Faust . <>. — kor. 5).— kor.

IÍ. C só k ......................... 4 .-  „ 7.— „
III. Széchy Mária . 4.50 n 7.50
IV. Beszélyek és vázlatok I. 4 .— .. 7.— „
V. Beszélyek és vázlatok II. 4. — „ 7 . -  „

m

í
4 4 4 X  X 4 4 X
4 4  A tíz kötet részletfizetésre, valamint az egyes kötetek killön-külön is megreii 4 . X

(telhetők a kiadó czégnél és mcgromlethetö Szvolioda József könyvkereskedésében?4X 4 4 4
X X  4  =  Csik-Szereda. =  4  4  X

4 X  4 4 4 4  X X K X  X 4
4  X X 4  4  X
4  X X  _  X X 4
X 4 X X X X 4 4 4 4 4 4 X  X X 4 X 4 4 X X  XXX X 4 4 x 4 X * X 4 X X X * X  M X X X X X X X X 4 4 X X 4 4 4 4 4
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SZVOBODA JÓZSEF
könyv *  és p a p i e k e r e s k e d é s e  C s i k - S z e r e d a .
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K aphatók: Rajz- és szahászati papírok, finom levélpapírok 
irodai kellékek dús választékban.

Helyi és megyei fürdők nevezetesebb részeinek felvétele után /  £ 
készült „Levelezőlapok" diszes kivitelben.

Könyvnyomdámban készülnek aesin - és Ízlésnek megfelelő mű
vek, folyóiratok, meghívók, névjegyek, tánezrendek. körlevelek és 
felszólítások a legolcsóbb árban.

A v  Y

mindig kaphatók ügyvédi, papi, tanítói, körjegyzői és községi 
= = = = =  nyomtatványok. —

m  -" 5  • C* D. ' C £ v - r  3 ' < 3 1  ̂ 3 ;
Nyomatott a laptulajdouos Szvoboda gyorssajtóján Csik-Szeredában.
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