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zalom van. Bizimk vezéreinkben. IioevÚgy vagyok, mint a mesebeli király 
Sir az egyik szemein, a másik meg nevel 
Nevet az egyik, mert látom, hogy a nemzet 
minden igaz iiu bízó bizalommal, erős aka
rattal. munkás kézzel küzd. fárad édes ha
zája boldogabb, szabadabb jövőjének kiví
vásán. De sir a  másik szemem, mert látnia 
kell. hogy vannak véréből való vérei e nem 
zetnek. kik gonosz számítással, prédára leső 
tekinlettel igyekeznek meddővé tenni a jók
nak küzdelmét, zátonyra csalni szebb re
ményeink hajóját.

Hirdetem, hogy nem szabad szemet 
hunyni a inai rendszer hibái előtt sem. Nyi
tott szemmel kell olvasni a jelen történeté
nek könyvéből. De nem szabad a történet
nek Írását szándékosan . meghamisítani. Ki 
tényeket ferdén bírál, azt védheti még a  jó 
hiszenitiség Tévedni emberi dolog. De aki 
hívatlanul felcsap modern nemzeti prófétá
nak s Innák lelkének tonnájára liiinzi a jövő 
ismeretlen képeit s c képzelt képek valódi
ságát hangos szóval el akarja Intetni a köny- 
uyeu lövőkkel, annak nincs meg ez a ment
sége. Abban a nehéz küzdelemben, mit jogos, 
igazságos érdekeinkért négyszázéves ellen
ségünkkel vívunk, mindnyájunknak egyiill 
kellene küzdenünk Ki-ki legjobb tehetsége 
szerint. Kire munka nem esik, legalább biz
tató szóval kellene, hogy biztassa a m un
kásokat ! Kinek beteg lelke már nem tud 
hinni, bízni magán kívül senkiben, az ne

akarjon részt venni egy olyan nemzet köz- 
éleiében. a Imi csak az igazaknak egymás 
iránti bizalma, az erőseknek a gyengékkel 
való szívből jövő szövetkezése, a nagyok és 
kicsinyek Iliiének egy fényben való ragyo
gása biztathat a siker áldásával

A független Magyarország templomát 
nem az olyan fogja fölépíteni, kinek állan
dóan sárral van tele mind a két keze. Nem 
sárból kell felépíteni ezt a templomot I K 
templom papjává nem keni fel a nemzed 
ihlet azt, kinek szája mindig káromlástól 
tajtékzik. A régi erkölcsi törvény örökre uj 
marad : Imádkozni és dolgozod ! Dologgal 
lehet csak felépíteni azt a szent hajlékot, 
hol egy jogaiért annyit szenvedett nemzet 
imával áldó diát a szabadság Istenének!

Vezéreink most fáradnak a templom 
egyik oszlopának, a gazdasági önállóságnak 
felépítésében Nehéz, de dicsőséges a  mini- i 
kájuk! Érezniük kell a munka levegőjében, 
hogy egy nemzet áldása lötnjénezi be azt. 1 
Nem feledhetik, hogy kötelességük a nemzet 
akarata, a függetlenségi eszme parancsa sze 
rint építeni. Nyugodtan nézzük a munkát. 
Nem veszünk példát sem á bécsi, sem a 
házi osztrákoktól. Nem kiabálunk, nem lár
mázunk. A sötétben megijedt gyermek szó
kéit zajt csapni, hogy saját hangjával há- 
tori sa magát. A függetlenségi párt felnőtt, 
öntudatos férfiak parija. Hallgatni in hulltuk, 
tfiiiii iit ii.i , link. Hallgatásunkban erő és bi-

nemzet érdekét szivükön viselik.
/)i‘ hízunk unjál erünkben in, mely össze

töri, letiporju a nemzet érdeke ellen vak
merőn vétkezni merőket. A nemzet legjobb, 
legnagyobb iiai viselik a vezéri tisztséget, 
kik szivükkel hallják a nemzet szive dobo
gását, azt a dobogást, mely inkább örökre 
elhallgat, de a függetlenség megvalósításáról 
soha le nem mond.

Mint a természetben a legforróbb su
garú, legérlelöbb melegü nyári nap szüli az 
életnek, a virulásnak ellenségét: a  jégesőt; 
úgy nemzeti életünkben éppen az izzó haza- 
szeretet. a lángoló lelkesedés, az alkotás ko
rában akadtak mindig olyanok, kik a rom
bolás m unkájára vállalkoztak A nyár párt
oló gyermekének, a jégesőnek fáj a zajnél- 
kiili virulás, a vágyaknak csendben való 
valósággá érése Az ö eleme a zaj, az ég
szakadás, földindulás s azért zug bele a 
pusztulás hangján a termő erejű csendbe. 
A néphit a jégesőt úgy hiszi elriasztani, ha 
fejszét vág a küszöbbe. A nemzeti élet jég
esőjének elriasztására is alkalmas volna a 
fejsze, ( inuk nem n küszöbbe, kellene vágni ! ! !

Ellensége sem vádolhatja a  magyar 
nemzetet türelm etlenséggel! De a  türelem
nek is van határa ! Már a linláran vagyunk ! 
Nem szabad tétlenül nézni, hogy saját vé
reinkből valók nekivadultan lelkűk szennyét 
a magyar közéletre szórják, hogy pogány

AZ „ŐR5ZEM" TÁRCÁJA. 

O K T Ó B E R  6.
Irtn Dr. Nagy György or«/.tí^. itlú-ti Ki’v v i  ol-I.

Hát meddig murád még a vértanuknak 
Szörnyű halála boszulathinul ?!
Vagy elasszott ereje két karunknak 
S lett a párducból gyenge, gyáva nyúl *?! 
Ha tudjuk, mi a kötelesség, hála.
Ha valljuk, hogy még magyarok vagyunk, 
A tizenhárom hős szörnyű halála 
Ütésre edzze boszuló karunk.

Hát meddig tűrjük, hogy tiporjon rajtunk 
A gyilkosoknak átkozott faja ? 1 
Vagy meghunyászkodottan csak sóhajtunk, 
Mig ránk borul az örök éjszaka?!
Ez éjszakát magyar nép oh ne váid be, 
Iszonyú lenne színe, zengezete,
Halotti dalként zúgna (lőttéi halté,
A szendédé-szia sárga-fekete !

Imánkat a szabadság Istenéhez 
Hiába küldjük, nem hat el oda,
Felfogja azt, mint napsugárt a felhő,
Az elfeledett magyar Golgota!
He hogyha felépül ott az a szent templom, 
Mit véres boszu csontokból emel,
Az abban gyújtott áldozatnak füstje 
Es az ima nyitott egekre lel !

Hazug próféták hasztalan tanítják.
Hogy úgy haladhat esak a nemzetünk,

Ha elfeledjük múltúnk minden kínját,
Ha a sebekre mély fütyült vetünk!
Oh másra tanít szivünk dobogása,
Oh mást tanít a hazaszeretet,
Sírt annak ki sírunkat megásta,
A vérért vért, a könnyért könnyeket!!

Hitvány a gyermek, hogyha megcsókolja 
Szülője gyilkosának a kezét.
S hazánk fiai közt akadt sok szolga,
Ki ilyen bűnben gyakran vétkezek ! 
Himnuszba szőni, azt ki korbácsával 
A csont ígérő, mély sebet csapott.
A szemtelen verébhez\Ilik, rávall,
De nem teszik meg a szabad sasok.

Hazánknak sorsa bánatos, borongó,
Egén nem fény lenek most sugarak,
Lehet idő jön, mely ahhoz hasonló,
Milyen te láttál egykoron A radit 
A vértanuknak lelke legyen fényünk,
Ha a reményünk éjtszakába jut 
S mint ők, mi is édes Hazánkért éljünk 
S ha kell, legyünk érette vértanuk !!

Érdekes házasság.
Egy régi ariszto’vrati család özvegye, ne

vezzük öt Koronásáénak, még a múlt évben va
lami rendkívül kényes ügynek, úgy mondják, 
valami becsületbeli kérdésnek elintézése végett 
Z. kereskedőt kérte fel. ki régóta bizalmas em
bere volt már a családnak ki nem egyszer tolt 
már fontos szolgálatot Koronásáénak.

Z. kereskedő nagyra becsülte a Koronás

család bizalmát s ezúttal is hajlandónak nyilat
kozott a sikamlós és kompromittáló ügyet, még 
a sajtó jé) hírének veszélyeztetése mellett is el
intézni. de csakis azzal a kikötéssel, ha Koro
násáé is teljesiti egy régi óhajtását.

Mi legyen az? — kérdé foghegyen a 
büszke arisztokrata nő

- Ne tessék félni, nem oly rendkívüli.
— Heinéiéin is !
— Nagyságodnak van egy rendkívüli szép, 

szellemdus, férhezmenedö leánya, nekem egy 
igen képzett, okos, házasulandó fiam. Legutóbb 
nehány évig lakott Párisban, Londonban. Min
denképen szalonképes. A napokban várom haza. 
kegyeskedjék megengedni, hogy megérkezése 
után azonnal tiszteletét lehesse.

Majd gondolkozom.
Bocsánat, akkor én is gondolkozom, 

ha vájjon rögtön belevágjak-e a kényes ügy le
bonyolításába

— Ah, vagy úgy! . . . No hát jöhet a fia 
hozzánk, amikor neki tetszik.

Köszönöm a látogatás kegyes engedé
lyezését, de egy kis biztosíték kellene.

— Miféle biztosíték?
— Adja írásban nagysád, hogy rajta lesz, 

miként a fiatalok, megkedvelve egymást, isme
retségüket házassággal pecsételhessék meg.

Koronásáé kevés habozás után leült Író
asztalához és e néhány sort vetette papírra:

„Z kereskedő fiát házamnál elfogadom s 
oda működöm, hogy a leányomot el vehesse. 
Egyúttal kötelezem magamat, hogy a házasság 
létrejöttekor leányomnak negyvenezer korona 
hozományt adok.**
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ajakkal lazítsanak a függetlenségi hitvallás 
ellen, hogy káiürvendezve jósolják verejtékez 
fáradságunk hiábavalóságát, hogy kacagjanak 
egy-egy reményünk porbaliullásán. hogy az 
önállóságért vívott fenségi nemzeti küzdel
met kirsufolva, előre elsikkasszák várható 
előnyeit. Ki nemzete ellen öntudatosan tör. 
tömlőébe azzal ! Ki pedig öntudatlanul cse
lekszik. a bolondok házába való. Ha sokáig 
szabadon járnak ezek, akkor gonosz mun
kájuk a nemzet szebb jövőjét juttatja osztrák 
rabságba.

Elnézéssel, gyöngédséggel, túlzott nagy
lelkűséggel nem lehet nagy feladatokat meg
valósítani, nem lehet egy nemzet független
ségét megteremteni Oda erős hit, erős akar 
rut, elszánt cselekedet ke l/! Ki nem tudja 
megbüntetni a gonoszakat, az nem védi meg 
az igazat sem A melyik pásztor megkegyel
mez a farkasnak, az min méltó a nyáj líri- , 
zetére !

Október 6.
Irta: Balás Béla.

Fényesruháju, magasra ngu hóhérok kivé
gezték, legyilkoltak 1841). október G-án szabad
ságharcunk vezéreit, 13 magyar tábornokunkat 
Aradon.

Túlerő és árulás odarakatták a magyar 
hadsereg fegyvereit a világosi mezőn Paskievies 
orosz tábornagy elé s az öntelten jelentette Pécsbe 
a császárnak:

„Magyarország felséged lábai előtt fekszik*
Ott feküdt G7-ig. Közben egy néhányszor 

megverték a híres osztrák ármádiát s a mikor 
már nagyon szorult a strumíli (hogy a kifeje
zésben is stílszerűek legyünk), a felség lábai 
előtt fekvő Magyarországhoz fordultak Deák 
Ferenc utján s a hű magyar nemzettel békü- 
lődni kezdettek.

Azt mondta a Felség: vessünk fátyolt a ! 
múltra.

Ez a „ni uh" hosszabb kifejezésben ezt je
lentette : „Arad, 1849. október (».“ Ezt a dátu
mot. Es egy névaláírást. Az aradi 13 halálos 
Ítéletének az aláírását.

Fátyolt vetettünk a múltra. lie felejteni m-m 
tudunk. Nem mondjuk — hisz ma még nem is 
szabad mondani — hogy nem nknnmk. De ha 
nem tudunk, tehetünk-e róla?

Ha beszélünk október G-áról, megtelik a 
szivünk keserűséggel, néinctgyülölettel, elkezd 
az ajkunk, a hangunk remegni. Keblünk mélyén 
nyilallás fut át, a szemünkben megjelenik a 
könny. Ha Írunk október G-áról, úgy kezd ide- 
oda imbolyogni, reszketni a toll a kezünkben, 
hogy egy pillanatra le kell tennünk. És most 
már felejtsük el október 6-át . . . .

Hát támasszátok fel az aradi 13-at! Hoz
zátok vissza élve a bujdosásből Kossuth Lajost, 
emeljétek sirjából ki és keltsétek életre Batthyáni ,

Lajos grófot, a Neugebeudeban légyikölt első 
felelős független magyar miniszterelnökünket, 
vagy hogy egyet a múltba vissza ne tekinthes
sünk, adjátok vissza Hákóczi elvett ezermillióit, 
hordjátok haza a bécsi kincstárakból, múzeumok
ból, könyvtárakból az elrablóit magyar kincse
ket, bár Má‘yás királynak fejedelmi vagyont 
érő és a magyar műveltség dicsőségét hirdető 
könyvtárt, a korvinákat, támasszátok fel a sok 
hőst és vértanút, adjátok vissza, a mit vagyon
ban, kultúrában, műveltségben presztizsbeu, 
vérben és konyben miattatok veszítettünk s ak
kor nem kell mondanotok, hogy felejtsünk, el
felejtünk mindent.

De igy .. .
így október G-át arra használjuk, hogy

f/tfi"i‘ufkrinkuek rhnoittljuk u tutit t.irt, n,t,7 hilen.
Mert ezt szabad. És ez fájdalmunkat is 

enyhíti . . . mkUg o t* Idő/ ..

Az aradi generális székely gyűlés.
Aradon seregiéit egybe Sirulia liainak 

szine-java, hogy a fajinentés nagy társa
dalmi akcióját országos mozgalommá emelje 
Itt a nagy tradíciók színhelyén gynltak ki 
a lobogó őrtüzek, amelyek hivatva vannak 
a követendő ösvényeket bevilágítani. A tár
sadalom sokáig szunnyadó lelkiisiaerete szó
lalt meg a mai ünnepségek keretében. Az 
ünnepi külszin köntöse alatt nagy gondo
latok (crmékenyültek meg. Kormány és tár
sadalom II 'glak ma Aradon kezet, hogy meg
védjék a keleti báslyafokot s visszahódítsák 
azokat a területekei, amik máris veszendőbe 
mentek.

A generális gyűlés komoly munkáját 
istentisztelet s az ereklyemuzeum megszem
lélése előzte meg. Este díszelőadás volt a 
színházban. Ismerkedési estély fejezte be a 
mai nap program inját, amelyről részletes 
tudósításunk itt következik :

Az ünnepségek sorozata délelőtt kilenc 
órakor, a minoriták templomában megtartott 
csendes misével vette kezdetét, amelyen az ün
nepségre Aradra érkezett vendégek, az aradi 
Székely-Otthon vezetősége és tagjai, valamint 
nagyszámú, előkelő közönség vett részt. Mise 
alatt Wlassák Vilma opcmónckcsnő, az aradi 
Nemzeti Színház tagja és Bclinczky Lajos éne
keltek alkalmi egyházi éneket, majd lovag Fer- 

az aradi Nemzeti Színház operaénekese 
élt latin szólót a színházi zenekar ós Bokor 

Alajos igazgató tanító orgonakisórete mellett. 
Istentisztelet után az Aradra érkezett vendégek , 
a Székely-Otthon vezetősége néhány tagjának 
kalauzolása mellett a 48-as ereklyemuzeum és 
a város egyéb nevezetességeinelc megtekintésére 
indultak.

Délután három óra után sűrű csoportokban 
özönlöttek az országos nagygyűlésre egybesereg- 
lett vendégek s az aradi Székely-Otthon tagjai

a városháza felé, amelynek dísztermében fél 
négy órakor kezdetét vette, a diszközgyülőft.

A közgyűlést Bedfi Árpád Ír., az aradi 
Székely-Otthon elnöke nyitotta meg a követ
kező, mély hatást tett beszéddel:

Mélyen tisztelt közgyűlés! Kedves székely 
testvéreink! Atyánkfiái! Egy nemzeti eél indította 
a mi kicsiny társaságunkat arra, hogy nagy
gyűlést, egy úgynevezett generális-gyűlést hív
junk össze Aradra. Nemzeticél az, amelyért 
zászlót bontottunk, hogy társasági kötelessé
geinknek megfeleljünk és .hogy a mi édes ha
zánknak és magyar nemzetünknek, habár cse
kély mértékben is, de erőokhez képest vala
mely szolgálatokat tehessünk. S hogy Aradról 
indítottuk meg ezt a mozgalmat s hogy Aradra 
hívtuk össze a generális gyűlést, tettük ezt nem
csak azért, mert úgy vagyunk meggyőződve, 
hogy valamely hazafias mozgalom innen a vér
tanuk löldjén a legilletékesebb helyről indul ki, 
hanem tett ük azért is, mert a történelmi feljegy
zések szerint, ezt a várost ezer évvel ezelőtt a 
székely végőrök vezére: Arad alapította s igy 
ősi jussunk van hozzá.

De éppen azért, mert jussunk van e város
hoz, kötelességeink is vannak iránta. Kötelessé
günk, hogy itt a nemzetiségi helyeken lépése
ket legyünk arra, hogy a magyarság ereje szám
szerűleg is fokoztassék.

Önöké a hivatás, uraim, hogy e lépések 
tekintetében nekünk, gyönge társaságnak utbp- 
igazitást, támogatást adni méltóztassanak. Es 
én ebből a célból nyitom meg ezt a mai rend
kívüli díszközgyűlést azzal, hogy amidőn igaz 
örömmel és testvéri szeretettel üdvözlöm önöket, 
egyben tisztelettel kérem, méltóztassanak hatá
rozni aziránt, hogy ezen díszközgyűlés vezeté
sén* díszeinek választassák. Mi a magunk részé
ről, ha méltóztatiiak megengedni, Elekes Béla 
testvérünket, Háromszékvármegye érdemes fő
ispánját ajánljuk ; a jegyzőkönyv vezetésére pe
dig Dávid Antalt, titkárunkat.

Lelkes éljenzés követte Bedő Árpád dr. 
megnyitó beszédét, amelynek elhangzása után 
Elekes Béla háromszéki főispán, a jelenlevők 
zajos tapsai közben elfoglalta az elnöki széket

A nagygyűlésen megjelent egyesületek, 
testületek és többi •kiküldöttek igazolása követ
kezett ezután Dávid Antal jegyző felolvasta az 
Aradra érkezettek névsorát, amely a következő :

Elekes Béla Háromszékvármegye főispán
jának elnöklete a la tt: Varjassy Lajos Aradváros 
polgármestere, Sebess Dénes miniszteri osztály- 
tanáesos, Ivoós Mihály dr. miniszteri titkár, Sán
dor József az E M. K. E. alelnöke, Ferenczy 
Géza dr. orsz. képviselő. Nagy György dr. orsz. 
képviselő, Borszéky Soma ny. min. osztályt., 
Zakariás János dr. orsz. képviselő, Nagy Sán
dor dr. orsz. képviselő, Gödri Ferenc polgár
mester, Kádas Kálmán főjegyző, Fercnezv Géza, 
lionkö Gyula llalázs József,' Szőes Dániel, Ralin 
István, Csutak Lajos, Bokor András Kirle An
tal, Szondy János, Somogyi Kálmán, Benc Gyula, 
Imoch József főszolgabíró Nagyvárad, K. Nagy 
Lajos főszolgabíró Szainosujvár, Ballá István dr. 
csikvánnogyei kir. tanfelügyelő, László Gyula a

A kereskedő az írással meg volt elégedve, 
zsebre tette és távozott. Gyorsan a reá bízott 
ügy lebonyolításához látott, mialatt megírta fiá
nak a Koronásáéval kötött egyezséget valamint 
azt is, hogy ha kedve szerint nősül, megveszi 
számára a p - i  uradalmat, mely neki egykor 
annyira megtetszett.

Atyja levelének vétele után sietett is a 
fiatal ember haza- Gyakran hallotta dicsérni 
a Koronásné leányát, bár neki még soha nem 
volt hozzá szerencséje Rendkívül kiváncsi volt 
rá, hogy mint fog majd neki tetszeni? Felköl- 
ti-c benne a szerelmet ? A mi nélkül még atyja 
kívánságára sem akart megnősülni.

Koronásné azonban sem az iratát, sem az 
ígéretét nem vette komolyan, t'gy vélte, hogy
ha az ügye le lesz már bonyolítva, majd meg
elégszik Z kereskedő más egyéb jutalommal és 
nem kell a messzalliaoz kedvéért leánya bol
dogságát, szerencséjét , láldozni, kivált mikor 
néhány valódi kékvér is teszi neki komolyan a 
szépet.

Mikor a fiatal Z megérkezett, cicintén el 
sem akarta fogadni. Húzta, halasztotta a dolgot, 
úgy hogy megint uz üreg kereskedőnek kellett 
közbelépnie.

Ekkor Koronásné furcsa manőverhez folya
modóit. A leányát anélkül, hogy Z. kereskedő 
fiával találkozott volna, folkiildötte Becsbe De 
le gv a fiatal kereskedőt is fogadhassa, mint 
saját leányát mutatta be neki egy távoli sze
géin - r-u rokonának a leányát, fel biztatva, 
h"L'j a fiatal kereskedőt igyekezzék a háztól el- 
rii's/.tani. Legyen iránta kíméletlen és mutassa 
m igát kiálllutatlannak. Az pedig, hogy nem ő

az igazi leánya Koronásáénak, a világért el ne 
árulja előtte.

A rokon-leány is szép, müveit és szelem- 
dus volt, úgy hogy a fiatal Z. méltán hihette, 1 
hogy az Koronásáénak leánya.

Meg is tetszet neki mindjárt az első látásra. 
De a fiatal ember is megtetszett a házikisasz- 
szonyt helyettesítő rokon-leánynak, s a helyeit, 
hogy elriasztani igyekezett volna, inkább azon 
volt, hogy magát vele mindjobban mogkedvel- 
tesse.

Néhány bél múlva a fiatal ember mint 
kérő lépett föl. A leány négyszemközt hozzá 
ígérkezett.

Koronásné látva,'h o g y  saját ügye nincs 
még teljesen rendben, jónak látta maga is foly
tatni a játékot és belegyezését adta a házasság
hoz. A jegyváltásnál, mely Kurorásué kívánsá
gára a legnagyobb csendben és mintegy titok
ban ment végbe csak két idegen násznagy sze
repelt, kik a leányt nem ismerték.

Z. kereskedő meg volt győződve, hogy fia 
Koronásné valódi leányával váltott jegyet és a 
fényes családi összeköttetésnek rendkívül örült, 
párhéttel az esküvő előtt boldogságtól sugárzó 
arccal nyitott bo a leendő nászasszunylioz, je
lelve. hogy sikamlós ügyét sikerült szerencsésen 
elintézni.

Koronásné megköszönte fáradságát és hála 
fejében föl fedő előtte az egész turpisságot), ki
jelentve. hogy az egész eljegyzési aktust csak 
játéknak fogja tekinteni, a világ se fog felőle 
megtudni semmit, titokban ment az egész, a 
rokon leányt pedig eltávolítja a háztól.

Z. kereskedő kétségbe esve, s földig lesújtva 
a nagy szégyentől luliant a fiához.

A fiatal Z azonban apja fölfedezésére csak 
vállát vonogutta. Mit törődik ő Koronásáéval 
mikor ő nem a családba, liánom magába a le
ányba szerelmes. Azzal pedig nein törődik, liogv 
az valódi vagy fogadott házikisasszony-e ?

Megígérte neki, hogy elveszi, mert meg
kedvelte, érzi, hogy boldoggá fogja tenni a sza
vát pedig bármi körülmények közt is megtartja 
bár nem nemesi család sarja, de azért mégis 
nemesen érez és gondolkozik.

Es nein lőhetett e föltett szándékától el
téríteni. Az öreg Z-nek kelletlenül bár, do belő 
kellett a dologba nyugodnia.

A házasságot megkötötték. A fiatal pár rend
kívül szereti egymást.

V I > I I il
az esküvőre híva, nem mentek el.

Dicsekedve beszélték fünek-fának Z. keres
kedő ügyes fel ültetését. Sokat nevettek az
eseten.

lobb tanút szezolt ezáltal magának Beigazolhatta 
a szántszándékosságot és beperelte az Írás 
alapjait Koronásáét negyvenezzer koronánvi ho
zományért; mert agy véli, hogy bár mást adott 
ki leánya helyett es inast vétetett el a fiával 
mégis köteles azt megfizetni.

Jogtudók állítják, hogy igen.
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Székely szövetség alolnüke, Lajos Dénes lap
szerkesztő Marosvásárhelyről, Finte Ferenc, Fáll 
Miklós tanár, Veress István Nagyényed, Dózsa 
Ferenc kir. törvényszéki biró, a tordai székely 
társaság elnöke, Fülöp Endre, Kádár .lenő, Ko
vács Vince, Polányi János, Drágos Arisztid, 
NVeinberger Henrik, Bodó Albert dr., VArady 
Kálmán, Szacsvay Gyula dr. ügyvéd Kézdi- 
vásárhely, Sassi Nagy Lajos, Nalzás Géza, Fe
kete József. Harmat Ferenc, Benes Endre, Szabó 
Lajos, Szilágyi György, Mistéth Sándor, Nagy 
Kálmán, Zabb István, May Soma, Tauszig B. 
Hugó Marosvásárhely, Deseó Kálmán dr., Ja- 
kabffy István, Kédiger Károly, Nagy János, 
Gáspár István, Kristóf György dr . Vitán Gábor, 
Szabó Béla, Fapp Sándor, *Fáll Miklós, tusnádi 
Imets Illés kir. törvényszéki jegyző Arad, Só
falvi György, Szarka László, Levieczky Dezső, 
Tóth Zsigmond, Pavlovits Szvetozár, Bodó Lá
zár, Hojts Márton, Szuthmáry Árpád, ifj. Koncz 
Gyula, Kovács Ferenc, (’s. Endes Dániel, Finta 
Lajos főmérnök, Bodó Endre, Tasch Péter, Bedő 
Árpád dr-, Dávid Antal, Szabó Zoltán nyug. 
huszárezredes, Novak Ferenc, Szongott Vilibáld.

A megjelent kiküldöttek igazolása után 
Sándor József, az Kmke alelnükc és főtitkára 
értekezést olvasott fel „A határőrvidéki rendszer 
hatása a székelység mai kultúrájára-4 címen.
Az értekezésből a következő részeket emeljük ki:

A székely határőrséget — úgymond — a 
török invázió, a mirigyvész és a csempészőt 
megakadályozásának ürügye alatt szervezték, 
tulajdonképeni célja pedig a székely népnek és 
vele egész Erdély magyarságának gazdasági ki
zsákmányolása, kulturális tönkretevés volt. En
nek az iszonyú csapásnak hatását érzi a szé
kelység most is. Amit székely elődeink már 
1443-ben elmondtak, azt elmondhatjuk most is. 
Minden hadjáratban és táborozásban ott voltunk, 
a mi őseink vére különböző országokban bőven 
omlott és sí mi csontjainkból halmokat hánytak. 
Roppant erkölcsi erő van a magyar nemzetben, 
de a változott idő szükségéhez képest ki váltja 
anyagira ? Mert erős társadalom nélkül nincs 
szabadság. Az lesz a nemzet igazi vezére, aki 
ezt megcselekszi. (Taps.

Zugó éljenzés és hosszan tartó lelkes taps
sal honorálták az egybegyűltek a székely-kérdés 
alapos ismeretére valló tanulmányt, amelyet 
jegyzőkönyvben megörökíteni rendelt a köz
gyűlés.

Általános, mély figyelem közben állott fel 
ezután Sebess Dénes dr. igazságügyminiszteii 
tanácsos, a székely kirendeltség központi ügy
osztályának vezetője, aki mint a kormány kép
viselője jelent meg az Aradon rendezett ünnep
ségeken. „Földbirtokpolitika az erdélyi részek
ben*4 tinién nagyórdekességii diszbeszédet tar
tott, amely meggyőző érvekkel mutatta ki, hogy 
milyen földbirtok politikát kell követni az er
délyi részekben.

A székelykérdést, mint hazánk egyik égető 
közgazdasági és nemzet politikai kérdését, nem 
szabad elszigetelten különleges szempontokból 
bírálnunk.

Itt világáramlatok hatásait érezzük s le
gyünk tisztában azzal, hogy fajunk politikai és 
társadalmi felsőbhségét, fejlődésképességét meg
zavarni akaró törekvésekkel szemben a nemzeti 
termelés minél szélesebb alapokra való helye
zésével, annak a népnek vészén}ében minél tö
kéletesebbé való fejlesztésével kell küzdelembe 
szállani. A népjólét fokozása, az érdekek meg
zavart harmóniájának helyreállítása a cél s erre 
u nemzet minden erejére, éleslátására s főként 
értelmeségének bevonására van szükség.

Sebess Dénes azzal végezte beszédét, hogy 
nem kell teljesen ’az államra támaszkodni a 
székelység megmentésével, hanem társadalni 
akciót* kell indítani a pusztulás ellensúlyozására.

Élénk tapssal jutalmazta a közgyűlés kö
zönsége Sebess beszédét, melynek elhangzása 
után Fercnczy Géza dr., a nagyajtai kerület or
szággyűlési képviselője tartott felolvasást a gö
rög keleti vallás és a székelység viszonyáról. 
Alapos statisztikai adatokkal támogatva, határo
zati javaslatban kéri n közgyűlést, mondja ki, 
hogy a görög keleti magyar egyház szervezését 
a 26000 székely érd kéltségénél lógva székely 
kérdésnek tekinti s erkölcsileg kötelez minden 
székelyt a faji öntudat és összetartozás érzeté
nek ápolására s az erre irányuló akcióban köz
remunkál.

Egyhangú helyesléssel fogadták el a ha
tározati javaslatot, mire a Székely Otthon elő
adója, Bodó Albert dr. fejtette ki sűrű éljenzés
sel és tapssal kisért gyönyörű beszédben a szé
kely akció célját.

Elekes Béla elnök indítványára elhatározta 
a közgyűlés, hogy az elhangzott beszédekért a 
szónokoknak köszönetét mond és a beszédek 
kinyomatásáról gondoskodik. Ugyancsak köszö
netét fejezte ki a közgyűlés az ara li Széke!)*

Otthounak, amely buzgón közremunkál a szé
kelység megmentésében.

Bedő Albert dr. elmondta ezután a Szé
kely Otthon akciójának eddigi eredményeit. Két 
elhagyatott székely fiúról fog az Otthon gondos
kodni és kéri a többi székely-társaságokat is 
hasonló akcióra.

Zakariás János dr.. a kovásznui kerület 
képviselője statisztikai adatokkal támogatott be
szédben mutattál ki ezután, hogy ez utóbbi idők
ben a nemzetiségi vidékeken is erősbödik a ma
gyarság. Különösen kulturális tekintetben is 
messze felülmúlja a magyar nép bármelyik nem
zetiséget. Határozati javaslatban indítványozza, 
hogy kérje a nagygyűlés a kormányt a nem
zetiségi vidékeken élő magyar ifjúság kiképzé
séről való gondoskodásra és szakiskolák felál
lítására.

Zakariás indítványát Kristóf!' György dr., 
Balló, István dr. és Bedő Albert dr. felszólalásai 
és módosításai után a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadta.

Borszéky Soma nyugalmazott miniszteri 
tanácsos indítványozta ezután, hogy szólítsa fel 
a közgyűlés a Székely-társaságok Szövetségét 
a székely vasutak költségeinek fedezésére és e 
célból egy tanulmányozó bizottság kiküldésére.

Az indítványt egyhangúlag elfogadták.
Ezután a kormányt táviratilag üdvözölte a 

közgyűlés s ezzel a gyűlés véget ért.
A székelyek napján ünnepi előadás volt a j 

színházban. Benkő Kálmán történelmi színmüve 
Bukow, a székely hóhérja került színre.

Színház után a Fan no ma vendéglőben a 
sepsiszentgyörgyi zenekar nótái mellett ismer
kedési estély volt, melyre megérkeztek Barabás 
Béla, kit Kossuth sürgönyileg hivott volt fel 
Budapestre a kiegyezési tárgyalások miatt és 
Sümegi Vilmos is. Az estélyen több lelkes fel- 
köszöntő hangzott el, ezek közül ki kell emel
nünk azokat, melyeket dr. Bedő Barabásra, Sü
megi Elekes főispánra, Barabás a székelységre 
és dr. Sebes Déuesre, dr. Sebes Dénes Bara
básra, dr. Zakariás János az aradi nőkre, dr. 
Ferenczy Géza az aradi Székely Otthonra tar
tottak. A kedélyes estély a késő éjjeli órákban 
ért véget.

Á székely társaságok részt vettek az okt. 
6-án rendezett ünnepélyeken. Csatlakoztak a 
Budapestről megérkezett gyergyói székelyek is, 
kik három hatalmas koszorút hoztak. A város
ház elől indult meg az ö 6 ezer emberből álló 
menet, melyen a különböző helybeli és vidéki 
intézetek ifjúsága is ott volt zászlók alatt. A 
szabadságtéren az ünnepi műsor után a képvi
selőház koszorúját Xávay alelnök, a kormányét 
gróf Károlyi Gyula aradi főispán, a független
ségi pártét Barabás Béla, a székelysógét dr. 
Nagy György telték le hatásos beszédek kísé
retében, koszorút tettek még a piski máv. mun
kások, a piski függetlenségi párt, a váradi jog
akadémia és a budapesti főiskolák ifjúsága. Áz 
ünnepség után megindult a menet a vesztő
helyre, hol Balás József besztercei pap mondott 
hatásos beszédet. Délután I órakor bankett volt 
a Fehér kereszt vendéglőben. Fohárköszöntőt 
mondottak dr Bedő elnök, Gödri Ferenc sepsi
szentgyörgyi polgármester, Irsay képviselő, Tiszt 
Lajos hírlapíró, Borszéky Soma, dr. Dezső Kál
mán máv. titkár és mások.

Délután ő órakor a Fehér kereszt díszter
mében estély volt a következő műsorral: 1. Nyi
tány, előadta a sepsiszentgyörgyi zenekar 2. 
Énekelt a dalárda. 3. Elnöki megnyitót tartott 
Szabó Zoltán ny. alezredes, az < Itthon alelnöke. 
4. Szabolcsira Mihály alkalmi költeményét sza
valta Tóvölgyi Margit, szegedi színésznő. 5. A 
székelység feladatáról ünnepi beszédet tartott 
Irsay József orsz. képviselő. 6. .látszott a zene
kar. 7. Énekelt a dalárda S. Szathmáry Árpád 
színész adott elő alkalmi monológot, ti. A ze
nekar játszotta a Rákóczy indulót.

A kiválóan sikerült generális g}ülésért leg
nagyobb elismerést érdemel az aradi Székely 
Otthon s ennek vezetősége? dr. Bedő Árpád el
nök, Dávid Antal titkár, Jukabfi'y István pénz
tárnok, Szabó Zoltán alelnök, Szilágyi György 
alelnök, dr. Bodó Albert, Fái Miklós és Kováts 
Ferenc

Székely kiállítás.
Október 3-án zárták be a tartalomban gaz

dag sepsiszentgyörgyi székely kiállítást, mely 
hivatva volt a Székelyföldnek is kulturális álla
potát, úgy a mezőgazdaság, mint az ipar terén 
bemutatni s levonva belőle a tanulságot, kije
lölni az irányt, a melyen tovább haladni kell. 
Ez a kiállítás, melyhez hasonló a Székelyföldön 
még nem volt, méltóképpen illusztrálta a szé
kelység gazdasági termelésében rejlő erejét és 
azokat az alapokat, a melyeknek fejlesztésével,

a magyarságnak védbástyáját képező székelység 
gazdasági megerősítése fokozható, másrészt ké
pet nyújt azokról az eredményekről, a melyeket 
Darányi foldmivelésiigyi miniszter által felállí
tott székelyföldi kirendeltség eddigi öt évre ter
jedő működése alatt a székelység gazdasági meg
erősítése, szociális szervezése és kulturális fej
lesztése terén elért.

A székelyföldi kiállítás Sepsiszentgyörgy 
városának a középpontján elterülő hatalmas Sza
badság-téren és az azzal szomszédos parkban 
volt elhelyezve, mely köröskörül bekerítve volt 
és a tér közepén nyíló kaputól jobbra és balra 
épült csarnokba voltak elhelyezve a mezőgazda
sági és ipari termények, mig a teret három ol
dalról körülvevő kerítéshez épített fedett istállók
ban a székely vármegyék által kiállított állatok 
fogla.tak helyet. A tér közepét a szabadban el
helyezett gazdasági gépek foglalták cl, a hol 
képviselve voltak Magyarország legelső és leg
jobb gépgyárai. Ekék. vetőgépek, kapáló, szecska- 
vágók, motorok, tejgazdasági eszközök, mérlegek, 
költőgépek stb. mindenféle gazdasági munkát 
végző eszközök nagy változatossággal voltak itt 
bemutatva.

A nagy kiáll tási pavillonban volt elhelyezve 
a termény és termék csoport. A főbejárat mel
lett az árva szeretetbáz csoportja vonta a figyel
met magára. Mellette az algyógyi töl dm íves 
iskola gyönyörű gyürnöleskiállitása.

Mintegy lót) kiállító sok szép feltűnő gyűj
teménye közt a szemlélő alig tudja, hogy me
lyiket nézze, hosszas is volna mindeniket leírni.
Á esikvármegyei gazdasági egyesület által ren
dezett kisgazdák csoportos kiállítása, tekintve a 
mi termelési viszonyainkat, méltán keltett fel
tűnést nemcsak a kiállítás látogatói, hanem 
Darányi Ignác fóldmivolésűgyi miniszter előtt 
is, a kit a gyű?nőies kollekció egészen meg
lepett. Nagy mennyiségben voltak a csíki cso
portban kiállítva a különféle mezőgazdasági ter
mények, likőrök, gyümölcsborok és méztermékek. 
Mellette foglalt helyet a Csíkszeredái földmi vés 
iskolának nagy gonddal összeállított termény- 
és gyümölcs kiállítása. Mindkettő dicsérő okle
véllel lett kitüntetve.

A parkban voltak elhelyezve a baromfiak, 
sertések és juhok. A baromfiak közül Raucz 
János főesperes tyúkjai keltettek nagy feltűnést. 
A sertések közt csak bárom darabbal vettünk 
részt, melyek tulajdonosa Zerbes György az 
ötödik dijat nyerte el. Vármegyénk juhtenyész
tése is megfelelő számban volt képviselve, a hol 
a 4-ik dijat Böjtbe Lajos csikszcntduinokosi 
birtokos eigája csoportjával nyerte el.

A szarvasmarha csoportban a feltűnő nagy
számban felhajtott piros tarkák mellett egy cso
port magyar erdélyivel volt képviselve várme
gyénk, mint annak Magyarországon jelenleg 
egyedüli tenyésztője ; mert a bürökratismus és 
a divatos'bobortok a magyar erdélyi szarvas
marhát ma-holnap mindenünnen kiszorítja akár 
felel meg valamely nyűgöt marba, valamely vár
megye viszonyainak akar nem, reá erőszakolják.

A lovak közt képviselve volt a esiki, ha
vasi mókán ló, mely szintén egyedüli és párat
lan a maga nemében, s a mely szintén kivesző 
félben van. A lovukkal bárom dijat hoztunk el.

A néprajzi és háziipari osztályban u legsi
kerültebbnek nevezhető a esiki kollekció, amely 
az eredetiséget viselte magán, esiki székely bú
torokkal berendezett szoba, benne a jenőiálvi 
festékest szövő asszonnyal, és a madarasi faza- 
kassal. akinek egyedül a legtöbb bámulója volt 
az egész kiállításon, ludott is a pénz a nagy 
fekete tálba, a mely Ivei az ő egyszerű, de meg
lepő mesterségét jutalmazták. A házi csoportnál 
legfeltűnőbb volt Kállay IJbulné esiki vurrottas 
gyűjteménye. A ma-holnap ereklye számba jövő 
varrottasokbó! gyönyörű csoportot mutatott be 
dr. Színi Jánusné és Kovács Juliska.

Ott voltak a vármegyénkben egyesek által 
készített festékesek, melyek méltán képezték 
állandó szemlélet tárgyát.

Továbbá vármegyénk ásványai és kőzetei: 
Szentanna, Katalin, Attila, liépdti, Fejérkői, 
Tusnádi stb. borvizek szépen voltak bemutatva.

A néprajzi osztályban ott voltak inog a 
székely szövőgyárak, a székely nemzeti múzeum 
néprajzi tárgyaival. Udvarhely vármegye szőtte
seivel az E. K. E. székelyföldi fényképeivel, 
iskolák és szövetkezetek.

Igazi hu képe volt ez a kiállítás a Székely
föld gazdasági, háziipari és néprajzi eredményei
ről s a mely a további haladásnak egyik kiin
duló pontját kell hogy képezze, inért levonva 
belőle a tanúságot mezőgazdaságnak és házi* 
iparunk tökéletes keresztülvitelénél még nagy 
feladatok állnak megvalósításra készen.

Elismeréssel kell adózzunk dr. Kovács Jó
zsefnek a ki fáradhatatlanul és nagy szakórte- 
emmel rendezte a esik megyei összes csoporté-
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kát, úgy a gazdasági t'írvc*ület, mint a vármegye
részéről.

A kiállításon hallottakat és látottakat nem 
felejtheti el senki sem. mert mindenütt volt va
lami különleges és érdekes, a mi a figyelmet 
megiagaota. de nem felejtheti el azért sem. mert 
vármegyénk jövő boldogulását esak úgy érhet 
jük el. ha a tanultak alapján, levonva minden- 
bél a konzekvenciát, vállvetve tovább dolgozunk.

Olvassa és terjessze mindenki az igazság és 
függetlenségi eszmékért küzdő ..Űrszenr-et.

K Ü L Ö N F É L É K .
K é rjü k  la im n k  m indazon  t. olva

só it• k ik  az előfizetési d ija k k a l inét/ héit- 
védékhan va n n a k , hogy a naiv m egkü l
dött jiosta a ta l vét n gon az előfizetési d ija ka t  
lehetőleg fovtln ló  /tostáetil heköltleni s z í
veskedjen ek.

— Értesítés. Mindazok, akik a sepsiszent
györgyi székely kiállításon mint kiállítók részt 
vettek, kiállított tárgyaikat a gazdasági egyesü
let irodájában (Csíkszereda vármegyeház át
vehetik.

— Halálozás. Súlyos csapás érte bcthlen- 
falvi T. Nagy Imre ny. gazdasági iskolai igazga
tót és családját. Egyetlen fia hcthlcnfulvi N agy 
I> énes a esiksornlyói főgimnázium IV. oszt. 
jeles tanulója f. hó 0-án d. u. 0 érakor 3 heti 
súlyos betegség után 13 éves korában meghalt. 
A gondviselés nyújtson vigaszt a mélyen suly- 
tott családnak !

—  Az újoncok bevonulása. Hangos kurjon
gat ás mellett az elmaradhatatlan pálinkás 
üveggel kezükben bevonultak az újoncok há
rom évi gyönygyélelrc. Sok község az utczák 
rémeinek egy jó részétől szabadult meg s azt 
hisszük, hogy a katonai fegyelem lehűti hamar 
a kötekedő vitézek harci k alvót, mely ez ideig 
csak esendháboritás s békés polgárok támadá
sában nyilvánult. Majd elbánik velük a káplár 
és fiirer ur, kikkel a rendőrség nem hirt bol
dogulni.

— Eljegyzés. Sznlkay l> zsó Csíkszeredái 
órás f. hó 8-án jegyezte el Mohlován Anna 
k isasszonyt Csi kszeredéiül11.

—  A csikszentmártoni székely népbank r. t.
f. hó t*-án tartotta közgyűlését, melynek tárgya 
volt az igazgatósgág újra választású. K ö z g y ű lé s  
a jelenlegi igazgatóságot ujabbi üt évre válasz
totta meg.

—  ..Nem fajult el még a székely vér. *
C.sikszépvizi Deák György a 4S-as független- 
sági párt oszlopos tagjára múltán rnáillik 
fenti jelző, ki felfogva azon mozgalom üd
vös voltát, mely a függetlenségi pál l hivata
los lapja az „Őrszem- fejlesztése érdeké
ben indult meg a vármegye vezető földiái 
által, ö egymaga :in darab részvény aláírá
sára vállalkozóit. E tettével megmutatta 
Deák György, hogy a függetlenségi eszme 
szolgálatáért bármily anyagi áldozatot is 
meghozni hazafias kötelességének tartja. 
Ila sok ily lelkes nltöröje lenne a függet
lenségi pártnak, a mint ö is mondta, úgy 
nemsokára egy erős, napi sajtóorgamnna 
lenne a csikmegyei függetlenségi pártnak.

— Uj vásártartási engedély. Mini értesül
tünk, a kereskedelemügyi magyar királyi mi- 
niszter megengedte, hogy lli/r <»'. ..//«/.• í.
la n i <'•'/(Z, ni Int oniziitfot 1'iiwíi' tiirtiitnu'k, még [ledig 
minden év április hó elején és október hó végén. 
Összekötve juh-, sertés-, ló- és szarvasmarha 
felhajtással és ezt követő kirakodó vásárral. A 
szegény állattenyésztő csángó székely lakosság 
még inkább örülhet ez áldásos intézménynek 

melyet volt elöljárói kezdeményezésére nyert— 
mivel a legszerencsésebb időpontok vannak ki
szemelve. mikor nagy fáradtsággal és költséggel 
feltartott fölösleges állatait nyílt piacún és a 
megfelelő árfolyam szerint értékesítheti, mi által 
meg van kímélve a házaló bellérek részéről 
ezelőtt szenvedett károsodásuktól. Közolistncrős

illeti ezért nemcsak a kezdeményező régi elöl
járókat. hanem az ügyet pártolókig felkarolt köz
igazgatási hatóságukat is. Kornéljuk, hogy a mos
tani és későbbi elöljáróit meg fogják találni a 
módot, mely szerint ezen országos vásáruk a 
szegény csángó lakosság anyagi előnyeinek eme
lésével fognak rendeztetni

A képvisetöház első Ülése. A kép
viselőház október hó ló  én délben tizenkét 
órakor ülést lart. amelynek napirendje a 
legközelebbi ülés idejének és napirendjének 
megállapítása. Az ülés mindamellett érdekes 
és izgalmas lesz. mert ilt fog elhangzani az 
első autentikus nyilatkozat Wekerle Sándor 
miniszterelnök állal a kiegyezésről.

— Kossuth a magyar iparért. A kereske
delemügyi miniszter utasította a vasúti és ha
józási főfelügyelőségek összes tagjait, hogy min
denféle műszak rendőri felülvizsgálat, vagy egyéb 
hivatalos kiállítások alkalmával is szerezzenek 
személyesen meggyőződést a beszerzési források 
eredete felől.

— Székelytársaságok újjá alakulása. A sza- 
mosujvári székely gyűlés után a tái>ndalombnn 
élénkebb érdeklődés kezd mulatkozni a nemzeti 
ügyek iránt. Megindult a székely társaságok ujjú 
szervezése is és pedig ló' nzott lekeserléssel.. A 
marosvásárhelyi székely társaság október hó 
2-ikán tartott gyűlésén (melyen 14-en voltak 
jelen) László (ívnia ulelnök számolt he székely
földi körútja eredményéről. Megalakította a tár
saságot Baráton, Ihmszufahm, Kézdivúsárhelyti- 
Kovásznán, ( ’sikszorodában, Csikszetdomokoson,
(iyergyószentiniklóson. Székelyudvarhelyt és 
Székelykereszturon. Alakulás iránt mozgalom 
indult meg még Nagyajtai!, Dcésaknán, Balázs
iul ván és Nyánídszej-cdában.

Uj cselédkönyvek. A kormány a napok
ban küldötte szét az ország összes törvényha
tósági első tisztviselőinek a gazdasági cselédek 
számára az uj cselédkönyveket, a melyekkel a 
régiek kicscrélendók. Az idén alkotott ni tör
vény alapján készültek s a megszigorított parag
rafusokat tart) 1 mázzá k.

Üveggyár Bukszádon. A bük szadi üveg
gyárat 1908 január hó 1-én megnagyobbítva 
ismét üzembe hozzák. (Ír. Mikes Ármin egy köz
kereseti társaságnak adta bérbe — A társaság 
tagjai Sovánka István. Bolvóri Ambrus, Lónert 
József, Ki meg Kóla, Sí hrnidt Károly mindany- 
nyian kiváló szakemberek az üveg tech
nika terén. A gyár a finomabb üvegáruk terme
lésére is berendezkedik. Sovánka István a hír
neves iparművész már át is költözködött Bük- 
szádra.

- Cementgyár a Székelyföldön. Gróf Mikes 
Ármin bükszádi uradalmiinak gondnoka, Beoki 
Antal erdész mérnök egy cementgyár alapításán 
(áradozik. Bükszád határban ugyanis kitűnő ce
ment anyagot találtak. Beoki Németországban 
húzanmsab i<leig gyakorolta magát \ terrazó 
munkák készítésében s igy bírja a szakértel
met is e vállalat vertesére. Az uj cementgyá
rat valószínűleg mar a jövő évben üzembe 
hozzák.

-  Halálos verekedés. Gyergyóremotén e 
hó elsején Portik András Kapcsos és László 
János Antalé, kerteléssd foglalkoztak. Munka 
közben egy kis jelentéktelen dolgon összevesz
tek. A perlekedésnek halálos kimenetele lett, 
mert László János Antalé a kezében levő fej
szével társát fejbeütötte. A szerencsétlen em
ber súlyos sebében e hó 4-én belehalt.

A P R Ó S Á G O K .
Ia lp ra r td t fih-ht. Tanító: Nos gyermekeim, 

figyeljetek. Ha kó/.iili tck nyolcat kihívnék ide rs n/.<>k 
köxött szétosztanék negyvennyolc almát, harminckét 
körtét én hatvannégy szilvát, mit kapna akk-.r mind 
egyik ? — Kgy nebuló ; IIusfájást !

Stirt/ÖH, Ifjú /szenvedélyesen1 : Kiesem ! Ángya 
lom . Nem to l >k Ön m-lkul élni | Legyen a/, enyém 1 

H íjadon : Oh. L a jos! Kiváltsága oly váratlanul 
jön J Hagyjon előbb gondolkodnom. Ifjn : Nem, nem | 
Most mindjárt kell ballnuo'ii válaszát, mert esetleg niás 
lányt kérek meg !

‘Árverési ‘hirdetményi kivonat.
A rsikszeredai kir. tsxék. mint telekkönyvi ha

tódig közlőivé teszi. Iiogv Gidró János csiksKcntdo- 
nioko-i lakón végrehajtó tónák László bajos * társai 
ugyanottnui lakások végrehajtást szenxedattek elleni 
I lót) korona tőkekövetelés és járulékai iránti régre- 
liajlási Ügyében a csikszeredai kir. törvényszék te rü 
leten lévő. (hikszentdnmokos határán fekvő, a 1 László 
I /i’o*. Linzié Zsig'iiond. László Róza. László Krisztina. 
Orbán Mária. Orbán Hó/.ália. Orbán Anna, Tamás 
András. Vi/i Andrásiié, Tamás Mária, Kristály A it
tál né* .Tamás Anna. Tímár Istvánná, Tamás •Juliánná, 
Tamás Márton. Viasi An ’rásné Tamás. Mária, Kristály 
Antid né. ̂ Tamás Anna. tamás Márton, Tamás András, 
Péter Ágoston. László Julianna nevén álló. a esik- 
szontd<nnnkoKÍ Iá sz tjkvben foglalt -A + 7-1, 74.
hisz. ingatlanra .Híd korona, 2. rKZ 1.378. hnni-n II 
korona. 8. rsz 1782. hrszámra 9 korona. 4. rsz. 2265. 
Iirszrn 8 korona. 5. rsz 2728.. 2782. Iirezra‘28 ko
rona, .8 . rsz. 4l>H>., 4i)81. Iirszra 2 korona *9. rsz. 
áMíl?. hrszáinra 7 korona. 10. rsz. 5388/2. hrsz » 
korona, I I .  rsz. 0172.. 0173. hisz 101 korona. 115. 
rsz 7254 líra* 08 korona. 11! rsz. 74 71. In-számra 
118 korona, 1 i. rsz. 7175. hrsz. 20 korona, 18. rsz. 
8209. hrsz 14 komim, 19. ráz. *672. hrsz 45 len- 
róna. 20 rsz. 9214. hisz. 15 korona. 21. rsz 9271/1. 
hisz 15 korona, 22. rsz 9(119. hrsz ám 5 korona, 23. 
rsz 9957. hrsz 12 korona. 24. ráz. 1 0 4 2 0 ,1 0 4 3 0 , 
10431. 1 0 4 3 ; ,  10147 , 10448.. 10449., 10450. 
In-szám 706 korona, 25. rsz. 11530. hrsz 8 korona, 
2t». rsz. 11542. Iirnr. ti korona, 27. rsz. 12662. Iirsx. 

-4 korona. 28. rsz. 12981. hrsz. 3 korona, 29. rsz 
13981. hisz. 5 korona, 30. rsz. 14354/2. hrsz. 20 
korona, 81 rsz. 14493., 14494. hrsz. 29 komim, 32. 
rsz 14571. hrsz 4 1 korona, 33. rsz. 14029. hrsz (i 
korona, 31. rsz 15339. hrsz. 3 korona, 38. rsz. 
KÍ020.. 16021. hrsz 20 korona. 39. rns 16442. hrsz. 
i) l orona. 40. rsz. 16559 Iiivz. 3 korona, 41. rsz. 
16814/2. Iirsz. 4 korona. 42. rsz. 16856/1. hrsz. 15 
koronában ez< nnel megálln|iilott kikiáltási árban elren- 
delie es hogy a lentebb megjelölt in»ntlnn->k az 1907.
évi november hó 30-ik napján délelőtt 9  órakor
Csikszeiitdoinokus község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a niegállapitoit kikiáltási áron alul is eladaiui 
fognak.

Árverezni száud*kozók tartoznak az ingatlanok 
brosúrának H*0/H-át készpénzben. vagy az 1881. évi LX. 
t-e  4 2. £ ában jelzett át l'dyammnl számitott és az 
1881. évi november hó 1-én 3.133. sz. a. kelt igaz- 
ságHgyniiniszteri rendeb-t 8.. §  álwm kijelölt óvadékká- 
|n*s ertékpapirba'i a kikiiblöft kezéhez letenui, avagy az 
|8 8 | évi LX t e. 170 §-a értelmében a bánat
pénznek a hiróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
s/ab-Uyszerii elismervényt átszolgáltatni.

A Csíkszeredái kir. t ö r j é k ,  mint tkkvi lmtóság.

Csíkszereda. 1907 évi szeptember hó 21-én.

•iiectti' fíéla,
kir. t<zki liirÁ

a k i m p é r

.RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ“
forráskezelösége tisztelettel h i
dalja, Csíkszereda város és vi
déke fogyasztó közönségével, 
hogy küzkedveliségnek és álla- /
lános elismerésnek örvendő ás- (
ványvizét naponta friss töltésben ■
hozza forgalomba. — —

Láda vátelnál elonyárl

Főraktár: NAGY GYDLA kereskedése i.
Csikszere d a.

T A N U LÓ N A K
felvétetik egy jó családból való, 
i  ■'! gimnáziumot végzett tiu

L É T Z j á w o s

könyvnyomdájába Csíkszeredában,



Október 8. Ő R S Z E M 41. Mim.

S z , H 18— 9H7.

mj.

Faeladási hirdetmény.
Csikv&rmegye magánjainak igazgatósága 

ezennel közhírré leszi, hogy a vármegyei 
magán’avak tulajdonát képező Felsötölgyes
I. határrészben fekvő 1) üzemoszlály lll-ik 
vágássorozalának :

a) 1. és 2. osztályaiban a szilváspataki 
erdörészben mintegy ISO k. hold kiterjedésű 
területen,

b) 1. 1. és 2. osztályaiban a Márpataki
erdörészben mintegy 680 k. hold kiterjedésű 
területen,

c) 4. és ü. osztagaiban a Deákpataki 
erdörészben mintegy 280 k. hold kiterjedésű 
területen,

cl) 5 osztagában a Balázs és Deák
patakok közvetlenül a Putnavölgyére hajló 
erdörészben mintegy 13:1 k Imid kiterjedésű 
területen,

e) (>. és 7. osztagaiban a Balázspnlaki 
erdörészben mintegy 797 k. hold kiterjedésű 
területen a mull évben előfordult szélviharok 
által szórványosan és csoportosan ledöntött 
fenyőfák fatömege f. évi október hó 25 én 
d, e. 9 Órakor Gyergyőtölgyesen a megyei 
magánjuvak kezelösége irodájában megtar
tandó szóbeli árveréssel egybekötött zárt Írás
beli versenytárgyaláson el fog adatni.

A törzsenkinli felvétel utján becsüli fa
tömeg és annak kikiáltási ára az egyes erdő
részekben csoporlonkint elkülönítve a kő
vetkező :

a) 227 ni®. gömbölyű fa, becsérlék mini 
kikiállási ár 1400 korona

b) 377 in®. gömbölyű fa, becsérlék mini 
kikiáltási ár 1900 korona.

e 3948 nr’’. gömbölyűül, becsérlék mint 
kikiáltási ár 25150 korona.

d) 800 m:1. gömbölyűid, becsérlék mini 
kikiáltási ár 4760 korona.

e) 4843 m'1 gömbölyűin, becsérlék mini 
kikiáltási ár 30.500 korona.

Ezen csoportok mindegyikére nézve 
külön-külön és összefoglalva valamennyire 
nézve együttesen is tehető ajánlat.

A szóbeli árverés megkezdése elölt az 
árverést vezető kezéhez a kikiáltási ár 10°/()-a 
bánatpénz gyanánt leteendő : az írásbeli zárt 
aján latoknak szintén a megajánlod ár 10 
százalékát kell bánatpénz gyanánt tartal
maznia. A megajánlott ár Írásban és szá
mokkal is világosan és jól olvashatóan iramtó 
ki és ajánlattevőnek ki kell jelentenie, hogy 
az általános árverési és részletes szerződési 
feltételekéi ismeri és magát azoknak aláveti

A szóbeli árverés megkezdése után zári 
ajánlatok többé nem adhatók be.

Utóajánlatok nem fogadtattuk el.
A fulömeg kikiáltási áron alul nem fog 

ehadatni.
A magánjavak igazgató tanácsa beér

kezett zárt Írásbeli és szóbeli ajánlatok kö
zött az ár magasságára való tekintet nélkül 
szabadon választ és választása meg nem 
támadható árverezők részéről.

Az általános árverési és részletes szer
ződési feltételek, felvételi adatok és összes 
egyéb vonatkozó iratok a megyei magán
javak gyergyótölgyesi kezelöség irodájában 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Csikíírmegye magánjavainak igazgatósága.
Csíkszeredában, 1907. évi szept hó 20

Dr. Csiky József,
1— 2 ipugató.

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

a kiadóhivatalban.

1907. évi 858. azámhoi*
Csiksz. kér. b. pénztár.

M E G H ÍV Ó .
A CSÍKSZEREDÁI KERÜLETI BETEŐSEŐÉLyZÖ PÉMZTÁR

nz 1907. évi XIX. t-cz. élotboléptotése tárgyúban kibocsátott 57734/1907. 
sz kereskedelemügyi m. kir. miniszteri rendeletben kürvonalozott

F E L S Z Á M O L Á S I  K Ö Z G Y Ű L É S É T
1907. ÉVI OKTÓBER HÓ 20 ÁN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR

C S ÍK S Z E R E D Á B A N . A V Á R O SH Á Z  N A G Y T É R  XI É B E N  T A R T JA  MEG
a városi tanács, mint I. fokú iparhatóság részvételével, melyre a köz
gyűlési kiküldöttek azon megjegyzéssel hivatnak meg, hogy arra az esetre, 
ha a tagok határozatképes számban nem jelennének meg, a közgyűlés 
1907. évi október 27-én d. e. 10 órakor az irt helyiségben a tagok szá
mára való tekintet nélkül meg fog tartatni; utóbbi esetben a tagok a 
„Csíki Lapok“-ban és az „Őrszem1* utján fognak értesittetni, minden 

egyéb meghívás nélkül. - =—= — = = ,

A K Ö Z G Y Ű L É S  T Á R G Y A I :
1. Az igazgatóság jelentése a pénztár 1907. június 30-ig terjedő fél évi mű

ködéséről.
2. Az' 1907. évi félévi számadás előterjesztése, ennek kapcsán a felügyelő bi

zottság jelentése s a felinentvény iránt való határozat.
3. A felszámolásra vonatkozó összes ügyek előterjesztése.
Csíkszereda, 1907. évi október hó 5-én.

HAJNÓP LÁSZLÓ, MERZA REZSŐ,
titkár. elnök.

F o r g a l m i  k i m u t a t á s .
BEVÉTED. 1907. l/l-től 1907. VI 30-ig. KIADÁS.
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1 Pénzkészlet 1906. évi 1
1

Segélvezésekre :
december 31 én 838 40 u) Táppénz 757 87

2 Illetékből : b) Kórházi ápolási költség 1925 89
a) Munkaadóktól 2371 01 c) Gyógyszerekre 965 60
b) Tagoktól 4744 87 7115 SS d) Orvosok tiszteletdijába 2171 30 5820 66

3 Tagkön yvekből 11 40 2 Tisztviselők fizetése:
------ V Titkár, ellenőr és pénz-

\ tárnok 746 66
\ 3 Bizalmi férfi 62 41

\ 4 Szolga fizetése 233 30
\ 5 Lakásbér, fűtés slb. 100 —

\ 6 Irodaszerek és nyomtat-
\ ványok 137 62

\ 1 Vegyes kiadások 24 86
\ 8 Pénzkészlet 1907. junius

\ hó 30-án 840 17

7965 68 7965 68

Vagyon mérleg 1907. junius 30-án.
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j Kor Fill. '§  T e h e r
£

Kor. Fill.

1 Pénzkészlet 1907. évi 1 Kölcsön 10 0 _
junius hó 30 án 840 17 2 Kórházi költség és táp-

2 Tartalékalap elhelyezve j pénzek 879 12
esedékes kamattal 1125 91 3 | Orvosi dijak 2569 —

3 Hátralékos járulékok 14238 61 4 Tartalékalap elbelyezetlenül 2040 91
4 Leltári érték 630 — 5 Egyenleg, mint vagyon 11245 66

16834 69 16834 69

Kelt Csíkszeredában, 1907. évi szeptember hó 16-án.
Dóczy János, Merza Rezső. Darvas Bála.

ellenőr. elnök. pénztárnok.

Felülvizsgáltuk és helyesnek találtuk.
Csíkszereda, 1907 évi október hó 5-én.

Szvoboda Miklós. Nagy Ferenc, Lótz János,
fb. a,. tb, U|. |b, ti|,



Október 8. ft R S Z K M. 41. szám.
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A k ö z ö n s é g . s z i v e s  f i g y e l m é b e !

A nagy közönség szives ügyeimét felhívom nagyválasztéku kép
kereteimre és olcsó üvegezésemre. — Elvállalom --- -  = = - - —

EGÉSZ ÉPÜLETEKNEK ÜVEGEZÉSÉT,
bármily fajta és nagyságú üvegekkel -  Tehát ne mulassza el senki 
megtekinteni a m . k i r .  t ö r v é n y h á a  m e l l e t t i  ü z le te m b e n  a szebb
nél szebb és m in d e n  1 / C p i / C p C T C l / C T  mielőtt azt másutt el- 
i g é n y e k e t  kielégítő r \ f c . l \ t  I u l \ u  I készíttetné, amit olcsón
és gyorsan állítok elő. - Továbbá ajánlom k ü k ü 11 ő in o u t i  borai
mat s likőreimet, a legfinomabb teát s tearumot, amiket szintén szó 
lid árak mellett bocsátók forgalomba Kimérésemből.

Teljes tisztelettel:

Üzv. KARDA LAJOSNÉ.

Mindenki, aki nálam legalább hasz koronára vásárol, egy életnagjságu képet kap. Csupán 
— = = = = =  három koronát kell űzetni a passa-porluét. -  .. . . . . . . . .

O l c s ó  é s  p o n t o s  k i s z o l g - á l á s ! JS

PÁRIUS-

Hántoló- és hegyezö-gép.

Törvényesen védeti uj fekvő szerke
zettel. munkaközben s z a b  á I v o z li a tó 

surlakőpenynyel és surla-verőkkel.

MÁK FELTŰNŐ A TELJESÍTŐKÉPESSÉGE. SZERKEZETI TÖKÉLETES
SÉGE, OLCSÓSÁGA. KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉGE. Állítható egyetlen

kézikerék állal. Szállítható azonnal, kívánatra négyheti próbára is

—  Kérjen árakat: Schvarcz József é s  Társa
műszaki iroda és raktár. Cépszij gyár. BUDAPEST. V-ik kerület. Váci-körut 26. szám.

^  an szerencsém a mélyen tisztelt helybeli 
és vidéki közönség becses figyelmét felhívni a 
a Csíkszeredában, Ádám József férliszabó nr há
zába nyitott

UJ ÓRAJAVITÓ £
ÜZLETEMRE,

melyben saját magam fogok a leglelkiisme
retesebben végezni mindennemű Órajavi- 
tásokat a legmérsékeltebb árak mellett.

Hosszas, e téren szerzett gyakorlatom 
és szakképzettségein elég garanciái fog 
nyújtani, hogy a teljes bizalmat kiérde
meljem. - Mindennemű javításokat jótállás 

mellett végzek s így a m. t. közönség meg lesz k i m é I v e azon kelle
metlenségtől. hogy drága pénzen rossz munkát kapjon.

Alidon teljes bizalommal fordulok a ni. I. közönséghez, hathatós tá
mogatásért. egyben Ígérem, hogy törekedni fogok a belém helyezett bizal
mat minden időre kiérdemelni. Kiváló tisztelettel

S Z A L K A Y D E Z S Ő ,  órás
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Van szerencsém ■ tiszteletteljes tu- jQj 
dom&sára hozni a nagyon tisztelt kö
zönségnek. miszerint

SZABÓ CZLETEMKT
a legmodernebb igényeknek meg- 
felelöleg berendezlem.

Minélfogva a legpontosabban és 
jutányos áron vagyok képes tisztelt 
vevőimet kiszolgálni.

Lgyszersmint bátor vagyok a főt. 
lltupság szives figyelmébe ajánlani, 
júf.zerint: papi ruhákat, reverendát. 
Cimádát stb. stb. a l e g jo b b  c s in 
ál a I készítek el. miről nz alábbi alá
írások elismeréssel tanúskodnak :
J a k a b  L a jo s.
a I •• i eros-yleliános.

F á r a ó  S im o n ,
a!e»|'«rps |»iel,.in,.<.

l ío r á r s  M ih á ly ,
j-'e •óno*.

A nagyrnbecsült közönség szives 
jóindulatába magamat ajánlva, vagyok

FERENCZY ISTVÁN,
úri szabó

C s i k s z é p v i z e n .

fii " V e r s e n j r l s é p s s  á r
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RÉPÁTI GYÓGYSAVANYUVIZ
naponta friss töltésben kapható

N is z e l  L ö r i n c z  és T e s t v é r e
Kereskedésében Csíkszeredán. »_

JAKAB JÓZSEF,
polgári és egyenruha készítő 

Csíkszereda, Főtér.

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

gyapjú és kamgarn szövetekből
nagy raktárt rendeztem be, melyekbö 
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-féle 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. szíjak, ola
jozok. esavarlmzők, hajók stb.

Becses pártfogást kérve, vagyok

kiváló tiszteletiéi

J A K A B  J Ó Z S E F .

Nyomatott Létz János könyvnyomdájában Csíkszeredában. 1907,


