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CSÍKI lapok 
P O L I T I K A I H E T I L A P 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 
iVleg je len lk a l n p 

"M"1 n dL»n S z e r d Á D . 
Kéziratok nem adatnak viasza. 

FKLBLÓS BZZBKKSZTÓ : 

D r . F E J É R A N T A L , 
COYVÉD. 

N y í l t t é r i c z i k l c e l í 
soronként 2 0 krér t közöltetnek. 

Egyes lap ára 10 kr. 

mőflntéal  ár: 
Egész évre 4 frt.  (Külföldre)  6 frt.  Fél-

évié 2 frt.  Negyedévre 1 Irt 
Hirdetési dţjaka legolcsóbban számíttatnak 

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapnnk nagyobb alakjában a 

dusnbb tartalommal jelenik meg egy 
egész tél esztendő telt el, mely idő alatt 
a tisztelt olvasó közönség meggyőződhetett 
arról, hogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon programmnak, melyet első 
számunkban közre adtunk a hogy annak 
értelmében teljes önzetlenséggel szolgát-
luk a közérdeket. Hogy ezt jövőre 
nézve is még nagyobb mértékben tehes-
sük, kérjtlk a közönség szíves támogatá-
sát s a .Csíki Lapok" 1899-ik év 3-ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk az eddigi elő-
fizetési  árak mellett: 

Egész évTe. . 8 korona (4 irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékban vannak, hogy a h á t r á l é k o s 
ö s s z e g e k e t kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton könyvkereskedése) beküldeni 
•siveakedjenek. 

„ O a l M X i a p o l c " 
uerkeuaArége é» kiadóhivatala. 

Dákó-Románia a Szé-
kelyföldön. 

E czimen lapunk 25-ik számában 
két székelyföldi  gör. kath. papnak az 
l'nireában megjelent az állami segélyre 
vonatkozó nyilatkozatára történt reflek-
tálás. 

Örömünkre szolgál, hogy az egyik 
érdekelt, SáDdor János csik-szentgyörgyi 

gör. kath. lelkész hevesen tiltakozik az 
ott reá rótt vádak ellen s ezért szive-
sen adunk alább tért sorainak. 

Meg fog  azonban bocsátani, ha mi 
is kijelentjak, hogy ama czikk nem egé-
szen alaptalanul emeli fel  szavát, ha 
nem is teljesen az ö, de mindenesetre 
Boér Arthur kászoni gör. kath. lelkész 
czikke ellen, mely igazán valóságos 
harczi riadó, a mely magasztos volna, 
ha nem lenne oly nevetséges. Közöljtlk 
ezen czikket is alább megbízható ma-
gyar fordításban  azzal, hogy a hírhedett 
„Tribuna" ez idei 123-iki számában 
csaknem az egészet ritkított betűkkel 
adta ki. Még egyszer tehát, Sándor János 
ur nagyon helyesen teszi, hogy csak 
saját személyében beszél, mert lehet-
séges, hogy az ó közleményét „Székely-
földi"  a maga túlbuzgóságában csakugyan 
félre  magyarázta, de már a Boér Arthur 
tollából kikerült s alább hozott „Állatni 
segély és a székelyföldi  papság" czimü 
czikket félreérteni  nem lehet. Ahhoz 
nem kell commentár. 

íme tehát elóször Sándor János 
csik-szentgyörgyi gör. kath. lelkész hoz-
zánk beküldött, hazafias  elismerésre 
méltó nyilatkozata: 
Dákó-Románia a Székelyföldön. 

Ezen lapok 25. számában a fennehbi  ezim 
alatt napvilágot látott sorokra akarván felelni, 
tisztelettel kéretn a t. szerkesztő urat, szíves-
kedjék védekezésemre becses lapjában azon 
helyen engedni teret, melyen saját személyem 
és repntátiom megtámadva volt. 

Székelyföldi,  — tehát nem siculus, ha-
nem székelyföldi  lakós — a gör. kath. papság, 

S z e r k e a x t ő s é f ;  é a k i a d ó h i v a t n i : 
Györgyjakab Márton könyvkereskedése, hová 
a lap szellemi részét illető minden közlemény, 
valamint hirdetések s előfizetési  dijak is küldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TÍRCZÁJA. 
Báthory Endre bibornok és 

erdélyi fejedelem. 
— I r t a : Dr. BaUó István. — 

(Folytatás.) 
Náprági és Bocskai a mint Prágába értek, 

azonnal hozzáfogtak  a tárgyaláshoz s 1690. ápr. 
O án létre jött a szerződés, mely szerint Zsigmond 
Erdély helyett Trebiaoht vagy Lentomischlt nyeri 
s Erdély kormányát Miksa fóherczeg  veszi át. 
De ekkor az erdélyi ügyek nagyot változtak. 

A bibornokot Zsigmond levele gondolkodóvá 
tette. Tanácskozott Zamojskival éa a lengyel ki-
rálylyal s ngy látszik, ezek tanácsára elhatározta 
magát az útra. Kereskedőnek öltösve útra kelt 
s február  18-án Kolozsvárra ért. De eltávozása 
előtt Rudolfnak  levelet irt, melyben okát adja 
hazatérésének : rokona a fejedelem  meghívására 
jó Erdélybe, ö volt as, ki a királylyal való szö-
vetségnek iparkodott megnyerni a fejedelmet  a 
most, midőn a hasa javáról van szó, megragadja 
a kedvező alkalmat. Alig értesült a fejedelem 
Endre oegirkeséséről Sennyey Pongráozot azon-
nal üdvözlésére küldötte a ó maga is 9zebenből, 
hol tartózkodott Medgyesre sietett, bol a bibor-
nokkal találkozott A viszontlátás nagyon szívé-
lyes volt; Zsigmond igazi bfinbánatot  mutatott a 
kérte rokonát, hogy feledjen  el mindent. Szegény 
Endre nea Is sejtette, mi vár rá a közel jövőben. 

Hsamoakösy szerint, ki mint egykorú nagy 
hitelt érdemel, a fejedelem  már Bocskaiét elkül-
dése alkalmával elhatározta, bogy a trónról le-
mond. A máreiins 21-i medgyesi orsságyBléaen, 
melyen a várost hadaival rakta meg a mely as 
Endrére éa Istvánra vonatkozó végzéseket törölte, 
lemond a fejedelemségről.  Endre lilába kérte. 

nem használt semmit, végre is kénytelen volt a 
fejedelemséget  elfogadni,  melyért Zsigmond évi 
24 ezer frtot  és uradalmakat kapott. Márczius 
28-án az uj fejedelem  letette az esküt s a ren-
deket is feloskette.  E lépésével Zsigmond — 
mondja az egykorú Szamosközy — a császárt, 
Erdély rendjeit s végre saját követeit gyalásatos 
gonoszsággal játszotta ki. Szomorú dolog, hogy 
a fejedelem  könnyelműségének Endre adta meg 
az árát. 

As uj fejedelem  mindjárt rendezte a birtok-
ügyeket a boldogtalan fejedelmnével,  kit hajlandó 
lett volna el is venni, de kísérletei nem sikerültek 
s Mária Krisztierna megtörve annyi szenvedéstől 
távozott sz országból. Nyár derekán Zsigmond 
is Lengyelországba ment, itt hagyván áldozatul 
rokonát. 

Az uj fejedelem  érezte kényes helyzetét s 
iparkodott magát biztosítani. Kár, hogy megfelelő 
emberismerettel nem birt. Első dolga volt, hogy 
a magyar királylyal tiaztásza ügyét. Miután Bocs 
kaiék értesítették, hogy Rudolf  király nem haj-
landó elismerni ót, levelet irt, melyben trónra 
lépésének okait sorolta fel.  Kösbenjáráara kérte 
fel  a lengyel királyt is, aki irt is érdekében 
Rudolfnak,  sót még a portát is felkérte.  A len-
gyel király közvetítésével Moldvával is jó viszony-
ba lépett, sót a fejedelem  Jeremiás leányát mos-
toha testvérének, Ifjú  Jánosnak el is jegyeztette. 
Ravazdy Györgyöt és Haller Gábort pedig Mihály 
havasalföldi  vajdához kflldötte  s ez as esküt le 
Is tette, flasonló  sikerrel járt a törökhöz küldött 
követség is, a szultán elismerte Endrét s neki 
oltalmat ígért. A bibornoknak nem kevesebb járt 
eszében, mint hdgy kis hazája függetlenségét 
a két nagy hatalmasság a magyar király és a 
török szultán közt megszilárdítsa. Nem la gondolta, 
hogy már javában áaaák alája a vermet. 

A prágai udvar kezdettől fogva  ellenséges 
magatartást tanúsított Erdélylyel asemben. As 

mint székely papoknak (sic) szegény és sanyapj 
helyzete felett  jajgatván, ezeket a magyar 
hazának mint létfentartó  államnak hűséges fiai 
és békés polgárai gyanánt tekinti, de zokogó 
lelkével megbotránkozik, hogy találkozik két 
papocska, kik az „Unirea" tükrébe szeretvén 
bepillantani, az általa mutatott tűzhelyen ké-
szült gombócz falatok  után epekednek. 

Ha saját személyem nem volna érintve, 
legfolebb  elmosolyodnám eme sovány dühöngés 
fölött  s számot vetve az ily fajta  gálád és mél-
tatlan támadásokkal, csak szánni kezdeném a 
szerencsétlen izgatót, ki medvét lát ott, hol a 
mókusnak még árnyékát sem látja a figyelmes 
kutató. 

Nem akarván másik paptársam ügyébe 
avatkozni, csak azt jelentem ki, hogy Székely-
földi  nem eléggé jellemezhetőleg engemet ugy 
törekszik bemutatni, mint a ki az ősi Csikvár-
megyét Dákó Komániának hirdetem, vallom és 
ismerem. 

Meg is mondja miért: mert tiltakoztam 
saját anyagi helyzetem javítása fölött,  mert 
tiltakoztam az ellen, hogy a magas kormány 
áltnl nyújtott fizetés-segély  ellenében magyar 
nyelven irt nyugtát adjunk. 

No, ha ez igaz volna is, ugyan mondja 
meg az a jó Székelyföldi  honpolgár, hol látja 
itt azt a nagy garral hirdetett Dákó Romániát ? 
Tisztességes ember, ki józanul tud gondolkozni, 
a r.yelvak nemzeties használatából nem volna 
képes azt az úgynevezett Dákó Romániát vagy 
más hasonértelmü czimeket levonni: ezt csak 
Székelyföldi  ur erőszakolt és roszakaratu vé-
leménye teheti. 

De hátha nyíltan kimondom, hogy Szé-
kelyföldinek  ezen állítása személyemet illető-
leg merő koholmány, init szólna hozzá Székely-
földi  uram ? Pedig igy áll a dolog. Tessék 
csak bebizonyítani, hogy én a magyar nyelven 
irt nyugta ellen tiltakoztam és hogy tiltakoz-
tam aaját anyagi helyzetemnek a magas kor-
mány által kilátásba helyezett javítása ellen! 
Ezt beigazolni soha sem fogja  tudni, de épen 

uralkodó méltóságának megsértését látták abban 
hogy Zsigmond Endrére ruháata a fejedelemséget 
s csak az alkalmat keresték, hogy Endrét meg-
foszthassák  trónjától. Az alkalmas eszköz is meg-
volt Mihály havasalföldi  vajdában. Ennek követei 
egymást érték a királynál s juliusban szorosabb 
szövetség jött létre Rudolf  és Mihály közt. Ezzel 
sem elégedett meg a király, hanem Erdély rend-
jeit az ó hÜBégére való visszatérésre szólította 
fel  a a székelyeknek régi szabadságukat Ígérte meg. 

Igy szőtték a háborút Endre ellen. Az ak-
namunkát rövid időre félbessakitotta  Malaapina 
szt. severini püspök, kit a pápa azért küldött, 
hogy a hibornok-fejedelem  és a magyar király 
közt békét eszközöljön ki. Ennek eredménye az 
volt, hogy Endre előbb Bogátby Miklóst, utóbb 
Kakas Istvánt küldötte Prágába szept. 14-én. A 
udvar most már nyíltan nem mert fellépni,  hanem 
a legnagyobb titokban folytatta  a összeköttetést. 
A követek legtöbbnyire osak szóbeli üzenettel 
jártak. Mihály vajda ajánlkozott Endre megbuk-
tatására s Rudolf  okt. 6-án azt irta a vajdának, 
hogy állandó támogatásra számithat, akármi tör-
ténjék. Egyúttal as udvari tanáes javaslatára a 
pénzbeli segély sem maradt el. Mihály tehát'meg-
kapván a szó- és pénzbeli biztatást, gyorsan ha-
tározott. Hadait, melyekben sok székely éa ma-
gyar volt, gyorssn összegyűjtötte s as híresztelte, 
hogy Bu Igára ellen akar hadjáratot indítani. 
Endre bibornok, miután követei megnyugtató vá-
laszt hoztak, maga is küldött hadi Bzereket A 
vajda erre Ploest előtt megesküdtette katonait s 
október 15-én megindult. 

Endre bibornok, bár a vajda titkára már 
előbb érteaitette Mihály asándékáról, készületlen 
volt, még hadait ia elbocsátotta a mig Mihály út-
ban volt, ó as alatt Boldizsár bátyja emlékéről 
gondoskodott Mihály már 18-án átlépve a Bod-
saazorost Bodolánál állott s innen a régi szabad-
ság Ígéretével felkelésre  szólította a asékelységet 

ellenkezőleg bebizonyítható, hegy a mult évben 
is, a mikor magyarnyelvű nyugtát aem kíván-
tak, én azt magyarul írva küldöttem az ille-
tékes helyre. 

Tessék utánna járni B meg fog  győződni. 
Vegye tudomásul tehát tisztelt czikkeső 

ur, hogy félre  volt vezetve s állítását rossz 
informatiókra  építette fel. 

Czikkező urnák vérig futó  sérelmei kösé 
tartozik, hogy én Balázsfalvára  irt levelembea 
főhatóságom  akarata előtt meghajlok és hogy 
kifejezést  adtam annak, s hogy hiveink között 
a nemzeti érzelem ápolása és fentartásáról  is 
szólottam volna. 

Az első feltevés  áll, a második morő ha-
bozás és félreértésnek  a szüleménye. Ezt 
czikkező urnák megmagyarázom, remélvén, 
hogy lethargikus állapotában is megérti, a mi 
kézzel fogható. 

Én, bizonyos előzmények után, mikor 
egyik paptársam a székelyföldi  gör. kath. pa-
pokra történt hivatkozással azt állította, hogy 
a jelen állapotok között, mi sem fogadjuk  el 
az államsegélyt, azt írtam az .Unireának,' 
hogy ez nem áll, sőt igen is visszautasítottam 
emez állítását a reánk hivatkozó kollégának 
és kijelentettem, hogy igen is szívesen elfo-
gadjuk az államsegélyt, hozzá adván, hogy a 
dolgok mostani stádiumában az egyházi fő-
hatóság akaratától mint papok el nem térhe-
tünk, hanem várakoznunk kell a főhatóság 
határozott nyilatkozatára. 

Hát ebben látja-e tisztelt Székelyföldi 
ur a Dákó Románia félelmetes  fejét?  Ha a 
róm. kath. pap államsegélyre van utalva s ezen 
ügyben püspökének aggodalmai, jobban mondva 
várakozásra intő véleményei vannak, mit te-
hetne ezen külömben hazafias  lelktt pap ? 

Ha püspöke véleményére várakozik Dákó 
Román lesz-e, avagy megszűnik-e jó hazafl 
lenni ? Korántsem. 0 hazaszeretetének lángoló 
hevével fog  várakozni tudni, valameddig püs-
pökének döntő nyilatkozata megérkezik. Est 
kívánja, ezt követeli az egyházi törvény, mely 

Megjött tehát a prágai Intrika vak eazköze. Há-
romszék, Csik és Qyergyó tömegesen kelt fél, 
lerontá a várhegyi várat s mintegy eseren állot-
tak a vajda zászlói alá. 

Gyulafehérvárt  ezalatt országgyűlés volt. 
Okt. 21-én jött a híre a Mihály beütésének. Endre 
rögtön intézkedett hadai felültetése  végett Halas-
pina pedig Caejthi Izsáktól a vajdának levelet 
küldött, melyben visszatérésre szólítja fal.  A vaj-
dát Sárkánynál Brassó éa Fogaras köat találta a 
követ, s kijelentette, bogy a császár parancsából 
jön s útját folytatta.  Endre bibornok ezalatt Bze-
beu alá vonta összes hadseregét melynek ssámát 
6—9000-re teszik. Okt. 27-én. már a vajda ia 
megérkesett ide. Malaapina hiába kísértett meg 
mindent Mihálynál, ez hajthatatlan maradt, eót 
hogy seregeit jobban össsevonhassa, e napra 
fegyverszünetet  kötött 

Fegyvernek kellett tehát a kérdést eldönteni. 
Malaapina okt 26-án még egy utolaő kísérletet 
tett, de hiába. Mind a két aereg csatarendbe ál-
lott As erdélyi had, mely Ssebentől keletre Hzent-
Erzaébet-felé  volt a Sseben folyó  jobb partján 
hármas csatarendet képezett A bibornoknak hiába 
ajánlották, hogy ne vegyen részt a harciban-
.Most midőn a sereg veiérének iamarem magam, 
nem akarok megszökni s as enyéim árulója lenni", 
mondá. Bíbornoki ruháját skárlát mentével cse-
rélte fel,  s éjsötét paripáján, mint egy hadisten 
foglalt  helyet a sereg zömétől balra eg j emel-
kedett helyen, hol .A" betűvel hímzett zászló 
lengett Az oláh sereg, mely kit annyinál is Wfcb 
volt mint as erdélyi, ssintén bárom harozvonalat 
képezett As ütközet reggel 0 érakor kezdődött 
a délután 4 óráig tartott A vţjda seregei két-
aser futamodtak  meg, de as erdélyi had mm 
tudta ennek előnyeit felhasználni.  A esata heré-
ben Komis Gáspár as erdélyi fővesér  elfogatta 
magát Az ütközet eldöntetlen maradt de aa er-
délyi had egy réssé elszéledt, a máaik a táborban 
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az alpapságot főpapjai  iránt odaadás és kellő 
tiszteletre kötelezi. 

És ha mi legfőbb  elöljárónk akarata előtt 
meghajtunk, ha reá várakozunk, véleményét, 
nyilatkozatát meghallgatni szeretjük, miért és 
hogyan nevezhetnek Dákó Kománoknak ? Ezt 
csak az elfogult  ész mondhatja, nem tudván, 
hogy egy papnak, ba köteles hazáját szeretni, 
kötelessége elöljáróit is szeretni, tisztelni s 
annak akarata előtt meghajolni. 

Mi a második és elóbb emiitett feltevést 
illeti, t. i. a nemzeti érzelem fejlesztését  és 
ápolását híveink között, vagy hogy erre is 
hivatkoztam volna, az Székelyföldi  urnák meg-
bocsáthatlan tévedése. Én az „l'nireának" ezt 
irtam : .híveink, ha nem is beszélik nyelvüket, 
mégis vallásukat és egyházunk rítusát ez ideig 
megőrizték." Ezt pedig irtam, hogy bizonyítéka 
legyen annak, hogy hazafias  kötelességeink 
teljesítése mellett papi kötelmeink teljesítésé-
ről sem feledkeztem  meg. 

Ez még csak nem képezheti, nem teheti 
azt a Dákó Romániát, mely Székelyföldi  ur 
agyába oly hirtelenséggel megfogamzott 

A mi most már a hivatolt czikk több 
részét illeti, azokhoz nem szólok hozzá, lega-
lább is ez alkalommal nem, mivel nem érdek-
lik privát személyemet, de legyen szabad ezikk-
iró ur előtt kijelentenem, hogy nz a hivatali 
hatalommal való visszaélés, melyet felemiit, 
nem tartozik hozzá, hanem majd ;i felsőbb 
hatóság fogja  elbírálni, addig fegyvert  ková-
csolni ellenem belóle legenyhébben szólva is, 
nem jellemes emberhez illó dolog. 

Végezetre hivatkozhatnáni Csikvármegye 
nagyobb számú intelligencziájára is, kik engem 
és működésemet mindannyian ismerik. Ezek 
mindenike elótt kitudtam vivni n nekem jutott 
tiszteletet, pedig ez meg nem történhetett, ha 
ha/a ellenes agitácziókkal a dákó-románizmus 
felé  hajlottam volna. 

Ne keseregjen tehát kedves Székelyföldi 
ur, hogy két papocska a többi gör. katli. pap-
ságtól elütóleg Dákó Komániát akar. hanem 
szíveskedjék engem is azokhoz az elismert 
haznszeretó papokhoz sorozni, kiknek ugy a 
hazára, mint az államsegélyre is nélkülözhetlen 
szükségök van. 

Csillapodjék le s győződjék meg, hogy 
mikor nyíltan kijelentem, hogy „én gör. kath. 
román vagyok," akkor még nem mondom, hogy 
hazámat nent szeretem. Szeretem én azt jobban 
mint ön s jobban, mint sok más azok közül, 
kik nagy szájjal vallják magukat hazafias  ma-
gyaroknak. 

Ha ezen soraiinat tudomásul vette, ugy 
helyes, különben nem fogok  töróilni az ön ke-
sergő jajgntásaival. 

Sándor  János, 
csHuieDtg70rf)'l  sOr- lutb. pap. 

Boér Árthur kiíszoni gör. kath. lelkésznek 
a Balázsfalván  megjelenő „Unirea" idei 24-ik 

számában közölt levele magyar nyelven a kö-
vetkezőképen hangzik : 
„Állami segély és a székelyföldi  papság.* 

Székely föld,  jil II. 
„Tisztelt Szerkesztőség!" 

Engedelmet kérek, hogy én is nyilvání-
tom néhány szóban véleményemet nZon köz-
leményhez, melyet „egy székely" a .Magyar 
Polgárban" közreadott. és a melyről az ,Uni-
rea" is áá. számában megemlékezik, hogy 
reflektáljak  úrra a mi az állami segélyt  illeti: 

Első sorban is nem képzelhetem t. szer-
kesztőség, hogy azon .,székely' ur hol ve-
hette bátorságát, hogy a székely papság ne-
vében irjon és kérdem: minő joggal tette ezt 
és a székelyföldről  hány testvértől volt meg-
bízva, hogy helyettük szóljon V Én részemről 
neiu adtam megbízást senkinek, és ha nem 
csalatkozom meggyőződésemben, a háromsoéki 
esperest! körből egy pnp sem adott. 

Azért tehát egész joggal vonható felelős-
ségre azon ,.Székely" ur szégyenletes és gyá-
moltalan cselekvényéért. A testvér papság a 
székelyföldön,  valójában egy sem csatlakozik 
azon méltatlan „Székelyhez", ki nem szégyellt» 
fölemelni  hangját és gyalázni minket mind-
nyájunkat és hidegség é.-: megvetéssel kellene 
elfordulnunk  azon méltatlantól, kit kár, hogy 
a jó Isten emberi formával  fölékesített. 

Ébredjünk testvérek, és adjuk bizonyí-
tékát. hogy mi is tudatában vagyunk szent 
hivatásunknak, mi is fölkaroljuk  melegség- és 
szeretettel anyaszentegyházunkat, mi is lelke-
sülni tudunk a .szent ideálokért, melynek egye-
síteni kellene mindnyájunkat gondolat- és érzü-
letben. Igy van testvérek, mi székelyek,  kik 
annyi évtizeden át, itt  az idegenek köze-
pe t te r o p p a n t nyomasz tó körü lmények 
a legnagyobb megpróbá l t a tások és csalfa 
kísér tések közöt t a honfi  tá rsa ink ré-
széről, nem hátráltunk soha meg, sót mindig 
kitartottunk tisztelet- és becsülettel, teljesítvén 
szent hivatásunkat, mint valami liitkiililérek 
(missionariusok) kö rü lvéve a hiénáktól , 
kik táplá lkoztak vo lna vérünkke l is, ha 
t ud t ak volna , mutassuk meg. hogy most 
is át vagyunk hatva szolgálatunk szentsége 
által. És kérdem, hogy mi lehet hatalmasabb 
bizonyíték a mi anyaszentegyházunkhoz való 
ragaszkodáshoz, a mi jó érseki szeutszékunk-
hez, mintha — noha távol vagyunk is — egy 
hánykódó tenger közepében és kö rü lvéve 
i r tózatos v iharoktó l , mégis rendületlenül 
és erősen állunk'! Könnyű volt l'éternek nem 
vétkezni, lévén mindig Jézus társaságában, 
hallván mindig a jó szót és látván a jó pél-
dát, de nehéz a szakadárok központ ján 
lenni, megfosztva  minden jó példától , 
és ezzel szemben erélyesnek lenni! 

Azért azonban mindig szeretettel és ragasz-
kodással voltunk s fogunk  is lenni anyaszent-
egyházunkhoz és szeretettel a mi jó érsekünk-

höz, és most azon nehéz megpróbáltatások 
idejében  is ily érzelemmel  vagyunk.  Ugy, 
Krisztusban  testvérek,  fogjunk  mi is kezet 
a Székelyfölden,  r o m á n s z i w e l é rezzűnk 
és mutassuk  meg, hogy most is — mint 
mindig  — ver szivünk drága  anyánkért, 
ki  táplált  minket  és táplál  most is, és nem-
zetünkért,  melynek  kiegészítő  része va-
gyunk.  Nekünk alkalom adatott megismerni a 
k o r m á n y pol i t ikájának czélját , mely ke-
csegtet  és elnyomja gyökerében  egyházi 
és nemzeti életünket.  A nyomasztások fel-
lege eloszlott és tisztán látjuk, hogy ma, a 
kik  hivatva volnának,  hogy gondoskodja-
nak  e hazában minden  népnek boldogságá-
ról, csak hirdetik  egyházunknak  a békét 
és nyugalmat,  de  szemébe mondjuk,  hogy 
egészen leigázni akarnak. És az ók esz-
közei ;i pénz, melyre a mi nyomasztó helyze-
tünkben nagyon rászorultunk. No de ne feled-
jük, hogy ez ti pénz olyan mint n paradicsomi 
gyümölcs, ugy muta'.kozik, hogy sokat hoz 
nekünk, tle a valóságban egészen megsemmi-
síteni,  a sá tán r a b j a i v á tenni óhaj t . Egy 
rossz lépés és veszve vagyunk, legyőzetvén 
egyszer, semmit sem remélhetünk többet. De 
nem fogjuk  megtenni azon lépést, nem fogjuk 
hagyni, hogy legyőzettessünk!  Nem  Iste-
nünkre  nem, a mi roináu egyházunk egyszer 
sein volt oly erős, mint most. Csak egy eset-
ben veszíthetné küzdelmét: ha lehangoltan 
önmagát megölné. De ezen őrömet  ellensé-
geink  nem fogják  megérni ! 

A román gör. cat.li. papság útvan hatva 
a szent lelkesültségtól és hivatásának tudatá-
ban van a veszélynek óráiban. Meg vagyunk 
győződve ezen kényes ügygyei szemben az 
eleven érdeklődésről. 

Jöjjünk össze rövid iilön, inert a győze-
lem feltétele  az, hogy mindnyájan, kik nem 
óhajtják fölfordítani  egyházi és nemzeti éle-
tünk alapját, egyesüljenek egy zászló alatt, 
melynek vivője a mi gör. cath. egyházunk ko-
ronázott feje. 

Azért tehát Krisztusban szeretett testvé-
rek ! a mi szent ügyünkben sorakozzunk 
mindnyájan  különbség  nélkül  a harezra, 
egyesítsük edzett erőinket u mi nagyjaink ere-
jével, hogy a nagj'  harezban biztosítsuk 
győzelmünket. 

És lm egyesitjük minden erőinket, Aa 
minden  gör. cath. román papban egy de-
rék  vitéz találtatik  a mi egyházunk és nem-
zetünk ügyének védelmére, akkor egyházunk 
győzni fog,  egyházunk függetlensége  és ebben 
tisztelete, a mi papjaink tekintélye és né-
pünk boldogsága biztosítva van. A Jézus ne-
vében hivatva vagyunk mindnyájan mi is 
székelyek, hogy gyűljünk azon zászló alá, 
mely csak egyedül  vezérelhet  a szabadulás-
hoz. Ha Isten velünk, ki ellenünk ! 

Boér Ârtur, 
kászoni jrör. cath. lelkész. 

maradt, azouban éjjel menekült. Igy maradt Mihály 
a csatatér ura. melyet 6—7000 ezer harezos bul-
lája fedett  s lelt győztes o.t, a hol tulajdonképen 
öt verték meg. 

A bibornok még délután elhagyta a csata-
téri, melyen már majdnem diadalmaskodtak ha-
dai. Az volt a szándéka, hogy Moldván át Len-
gyelországba menjen s onnan hozzon segítséget 
trónja visszafoglalására.  Kitérői tanácsára és sa-
ját vesztére Udvarhelynek vette uját. Itt a kör-
nyékbeli nemesek közül sokan csatlakoztak hozzá, 
de ö nagy részüket visszahagyta s csak mintegy 
104 fóré  menő csapatta] indult végzetes útjára. 
Útközben a Hargita egyik szép völgyében pihenni 
telepedett le a bujdosó csapat. A bibomok feje-
delem egy katona köpenyére ült le a miközben 
étellel, itallal kínálta kieéróit, e jósigékre fakadt: 
„Valamint a mi Megváltónk, midőn magát engesz-
telő áldozatul a halálnak szentelte és utolsó va-
csoráját költötte el Unitványaival, egy zsidótól 
elárnltatott: ugy én is, mivel as árulók és szö-
kevények mindnyájunkat e végső veszedelembe 
döntöttek, romlásomnak talán e végső éa uéini-
kép ünnepélyes lakomájában veletek együtt ve-
szek részt s mintegy halotti torát tartom saját 
magamnak és hazámnak." 

Másnap okt. 31-én estefelé  már meg volt 
támadva a fejedelem.  Mihály vajda ugyanis a 
fejedelem  üldözését rendelte s a csíkiak részint 
e birre, részint Ördög Baláss és társai Jáailására 
tömegesen mintegy 800-an keltek fel  s Szentdo-
mokoson tul elállották ai utat. A fejedelem  kí-
sérői vitézül védték magukat, de e túlnyomó erő 
leverte Aket. a kik megmaradtak, menekültek; 
ezek egyikét Fekete Istvánt, kl súlyos sebeket 
kapott, a bibornok takargatta be fagalyakkal  s 
euel időt veszített. Csak Miké Miklós maradt a 
fejedelem  mellett. Ketten szaladtak tovább s el-
csigázva a fáradságtól  értek a Páaitorbfikkre  egy 
pásstorkunyhóhos. Endre Italt kért a pásztortól 

s ei savóval kínálta meg, melyet Endre jóizüeu 
fogyasztott  el s a pásztort vízért köldötte. De 
Ördög Balázs emberei ráakadtak s a szerencsét-
len elárulta urát. Endre egy korhadt fatörzsre 
hajtotta fejéi,  Mikó őrködött, mikor egyszerre fel 
hangzott az üldözök lármája. Ezalatt kisütött a 
hold s a menekülés lehetetlenné vált. Mikó ura 
retideletére a székelyek elé meut, hogy ţlkudoz-
lék velők, de ezek hallani sem akartak róla s 
az ifjút  összevagdalták. Ezalatt Ördög Balázs há-
rom társával megtámadta a fejedelmet,  ki hósieseu 
védte magát B a felhangzó  szitkok mutatták, hogy 
ért a kardforgatássoz.  De Ördög orvul támadott 
s a bibornok fejére  hatalmas csapást mért, mely 
a balszeme fölött  talált. Endre jaj nélkül össze-
roskadt : még ólt, midőn gyűrűs ujját levágták 
B a haldoklónak fejét  vették. Társai közül Béldi 
János Pál Aával, Becz Tamás éa Imre testvérek, 
fegyverhordozója  Romány, Lázár Imre, Nagy Fe-
rencz, Karácsonyi Mihály s még sokan szintén 
halálukat lelték. Csak Csomortani és Fekete me-
nekültek meg a szörnyű küzdelemből 

Ez lett vége annak a férfiúnak,  kinek jó-
ságát, szelidségét és meguyeró modorát nem győz-
ték magasztalni. Gyilkosai levágott fejét  Mihály 
vajdához vitték, Malospina a Ml  lefestette  és a 
képet Rudolfnak  klildé. A vajda asután felkeres-
tette a holttestét, melyet 16 nap múlva is séi-
tetlenül találtak s Gyulafehérvárra  vitetvén ünne-
pélyesen eltemetlett. A megölt a bibornok kincsei 
egy része a Székelyföldön  maradt; egyik kasu-
lája Ssentdmokoson, a másik C.-ik-Karezfalván 
még a mult században megvolt as egybás birto-
kában , kelyhe éa keresztje, mely előbbi külö-
nösen müvéssi értékénél fogva  becses, ma 1 is 
megvan a karoifalvl  plébánián, kardja a ősik-
ssenttamási Bogáthy család birtokában van. 

De a gyilkosokat elérte Isten büntető keze. 
A hitszegő Mihály vajdát 1601. aug. 10-én Básta 
tábornok katonai vagdalták össze a tordai tábor-

ban. Csik-SzentdoinokoB határán három nemzedé-
ki; nem adott termést n föld  „mely megnyitotta 
száját és magába fogadta  a testvér vérét". (Gen. 
cap. I.) A község Felcsikkal együtt heteukinti 
három napi bójtre ítéltetett. Mihály vajda ugyan 
159Ü. nov. '28-án visszaadta a székelység anuyira 
ohajtott régi szabadságát, de az 1000. okt. 28-án 
tartott liczfalvi  országgyűlés megsemmisítette a 
vajda adományát s igy a székelység ismét a 
régi jóbbágyságba került vissza. 

Ez volt tehát a legborzasztóbb kitörése a 
székelység liossszu küzdelmeinek. A mit mások 
vétkezték, azért egy ártatlan ember szenvedett 
martirhalált s még az a vigasztaló sem lehetett 
kinhalálában, hogy a székely népet életével váltsa 
meg a szolgaságtól. Sflt  halála egy oly kornak 
kezdete, melyben Básta hóliérolása végső vesze-
delembe juttatta a szerencsétlen uépet. 

• 
• » 

Egyszerű fakereszt  jelöli századok óta a 
bibornok fejedelem  martir halálának helyót. Even-
kínt Mindenszentek napján ezrek zarándokolnak 
oda, hogy bucsut nyerjenek. A helyet, hol 1599. 
okt. 31-éu halálhörgés és fegyverzaj  hallatazott, 
most a jámbor hivők éneke tölti be. Kóváry 
László irja 1841-ben; „Nem lenne czélszerütlen, 
ha Kristály s más élé utódok, kik e vérnapon 
közvetve jelen valának, egy kápolnácBkát emel-
nének a fejedelmi  sírnak tartott helyre, hol most 
semmit jelentő emlékjel áll . . . Kíméljétek e szent 
helyeket, melyeket a külföld  mértföldnyi  prosai 
tájakkal cserélne, melyekért kardhoz nyúlni is 
felmelegülne.  S im jó hazánkban elhagyatva áll, 
mintha ember soha nem járta volna." Ez eszme 
ma a háromszáz éves évforduló  alkalmával testet 
öltött. Bizottság alakult a Bátbory-kápolna építé-
sére s ba Isten segiti, rövid időn állandó emlék 
jelöli meg a vértanú bibornok fejedelem  ssörnyű 
halálának helyét g lesz kegyeletes emléke a ki-
engesztelés munkájának. 

(Vége.) 

Az iparos tanon» iskola. 
(Az iskola mult éve, évzáró vizsgák, tanoncz rauuka-

kiáilitÁH, iskolai Qnnepély.) 
Cslk-Szercda, jun. 30. 

A helybeli iparos tanoncz iskolának az 
elmúlt tanév elején nyittatott meg a második 
osztálya, ennek folytán  a tanerők száma is 
szaporodott, s igy a növendékek a mait tanév-
ben már három osztályban öt tanerő által ok-
tatt attak. 

Beiratkozott, az iskolába összesen 73 nö-
vendék, kik közül az előkészítő osztályra esett 
30, az I. osztályra 21 és a II. osztályra 22 
növendék. Az év folytán  felszabadult  az élőké-
sz'tő osztályból 1, az I. osztályból 4 és a II. 
osztályból 7 növendék, betegség miatt az isko-
lát elhagyta 2, egyéb ok miatt 4 növendék, s 
igy tanév végén volt 55 növendék. 

Mint nevezetesebb, előnyös változást je-
lenthetjük, hogy a mult iskolai évben a tantár-
gyak közé a hittan is felvétetett  és a növen-
dékek hetenként 1 órán ebből a fontos  tárgy-
ból is oktatást nyertek és az őszi és tavaszi 
időszakban a délutáni isteni tiszteleteket is lá-
togatták. 

Az évzáró vizsgák a mait bó 25. és 29. 
napjain folytak  le teljesen megnyugtató ered-
mínynyel. 

Junius hő 29-én megtartották a szokásos 
tanoncz munka-kiállítást. Kiállított 30 növen-
dék összesen 44 darab munkát, még pedig a 
czipész ipar köréből 5 növendék 5 darabot, a 
csizmadia ipar köréből 4 növendék 4 darabot, 
a lakalos ipar köréből 3 növendék 3 darabot, 
az asztalos ipar kőréből 4 növendék 7 darabot, 
a bádogos ipar köréből 1 növendék 9 darabot, 
a kerekes ipar köréből 1 növendék 1 darabol, 
a kovács ipar köréből 4 növendék 7 darabot, 
a szűcs ipar köréből l növendék I darabot, a 
szabó ipar köréből 4 növendék 4 darabot, a 
hentes ipar köréből 2 növendék 2 darabot. 

A kiállított tanoncz munkákat az ipartes-
tület tagjai közül alakitolt bizottság bírálta 
meg s a bírálat alapján első dijat állapított 
meg 9 növendéknek, második dijat 18 növen-
déknek, harmadik dijat 3 növendéknek. 

Junins 29-én délelőtt a II. osztályosok 
vizsgája ntán >z összes uövendékek a tantestü-
let vezetése alatt hála-adó isteni tiszteletre a 
helybeli róm. kath. templomban vonultak. 

Ugyanazon napon délután sz állami elemi 
iskola csinosan feldiszitett  emeleti I. termében 
tartották meg az iskolai ünnepélyt, melyet a 
növendékek által előadott „Himnusz-' vezetett 
be. Erre Mihály  Oyörgy szavalta el a „Magyar 
Zászló" czimű költeményt. Azatán Péter  András 
második osztályos növendék mondott Magyar-
ország térképe előtt csinos alkalmi beszédet, 
melyért a hallgatóság tapsokkal jutalmazta az 
ügyes tanonczút. A növendékek közül még sza-
valtak Péter  Ignácz I. osztályos, Bálint  Jó-
zsef  és Baritz  Ferencz II. osztályos növendé-
kek, kik közül utóbbi a „Magyarok Istene" 
czimű költeményt lelkesen és talpra esetten 
adta elő. Közben Lakatos  Mihály igazgató in-
tézett a növendékekhez lendületes, hazafias  be-
szédet, melyre a növendékek elénekelték a Fotbi 
dalt s záradékul a Himnusz" második vers-
szakát. 

Az ünnepély ntán következett az érdem-
sorozatok felolvasása  és a jutalmak kiosztása. 

Jó magaviseletért és szorgalomért pénz-
jutalmat nyertek: 

Baritz  Ferencz kereskedő tanoncz 3 ko-
ronát. Czáka  Béla mészáros tanoncz, Nagy 
Gábor szabó tanoncz, Péter  Ignácz csizmadia 
tanoncz, Bálint  József  szűcs tanoncz, Salamon 
János lakatos tanoncz, Torday  Albert borbély 
tanoncz, Czerják  Oynla kárpitos tanoncz 1—I 
koronát. 

Könyvjutalmat kaptak: 
K  Il ik osztályból: Baritz  Ferencz, Bá-

lint  József,  Csáka  Béla, Incze  István, Nagy 
Gábor, Péter  András; as I. osztályból: Mi' 
hálj György, Péter  Ignácz, Veres  István, az 
előkészítő osztályból: Aoda Péter, Farkas 
Károly, Jakab  János és Miklós  András. 

A tanoncz munkákért első  dijat  (3 ko-
rona) nyertek: 

Lőrinci  János asztalos, Oyörgy Sándor 
szabó, Kósa  Antal csizmadia, Vitós  Lajos asz-
talos, László Péter lakatos, lnoze István laka-
tos, Lajos Elek czipész, Péter  András csizmadia 
és Oegő  József  kovács tanonezok; 

II. dijat (9 korona) nyertek: 
Oyörgy János czipész, Botár Bálint tí-

már, Jakab  János bádogos, Nagy  István laka-
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tos, Péter  Ignácz csizmadia, Csató  József 
szabó, Deáki  Gyula czipész, lneze Vendel 
Vendel hentes, Gergely  Bálint asztalos, Mihály 
György asztalos, Molnár  Oynla kovács, Veres 
István csizmadia, Péter  Antal czipész, fiarta 
Ignác* szabó, Bálint  József  szűcs, Péter  Lajo« 
kovács, fiarta  Oynla - hentes, Nagy  Oábor 
szabó tanonczok; 

III. dijat (1 korona) nyertek : 
Székely  Dénes kerekes, Kozma  Lajos 

kovács és Kalamár  Alajos csipész tanonczok. 
Jotalmal kiosztatott 74 korona pénz és 10 

korona 80 fillér  érték a könyv. 
A vizsgákon és az ünnepélyen részt vett 

•unka-adók meggyőződhettek, hogy tanonczaik-
aak csak előnyére válik az iskolába járás, s 
hogy a tanonczok figyesedésének  később ők 
maguk is hasznát lógják venni, éppen azért 
ezen szükségjs intézmény, az iparos tanoncz-
iskola támogatását e helyről is figyelmükbe 
ajánljuk. 

Szeredai élet. 
A hét története. 

Vasárnap délután erfls  elhatározással vettem 
kezembe a tollat, hogy dalt írok a majálisról. Dalt, 
inely átjárja a lelket, megigézze a szivet a van-c erre 
alkalmasabb medinm, mint a tavasz a nyár poézisc, 
a majália. Itt a fenyvesek  hazájában, hol oly 0/011-
dns a levegő, oly széditűen bOszke a Hargita, oly 
változó a napsugár, oly bűbájos még az unalom is, 
misztikus fényt  kap egy-egy kis csekélység, mely a 
nagy vároa életében merő próza lenne. Egy majália : 
esemény. S legyen az bár juniusban vagy juliuaban, 
mindig csak majális marad. E szóban van bűvészete. 
Csókra, szerelemre született lény mindcnielé. kiknek 
dévaj kaczagáaa kalárisként pereg szaporán, kiknek 
szemeiben olykor sötét éjszaka páaztortQzc lobban, 
olykor délibábos róna búzavirága kéklik. Mert a ma-
jális vig. jókedvű, nemes. Fiataloké s véneké, szé-
peké s csúnyáké, gazdagoké a szegényeké egyaránt. 
Itt az udvarlás caupán a szépség, a teati vagy lelki 
szépség kultusza. Emberekké leszQnk mindnyájan 
altruistikus érzelmekkel. A nagyvilág hatalmas prob-
lémái eltörpülnek. Ki törődnék most kiegyezéssel, 
Drcyíussal ? Itt az árnyas fasorban  andalogva u fe-
nyők között, mely büszke önhittséggel, egészaégca 
szervezettel törekszik fel  a magasba, a felhők  közé 
egyenest! 

Nem hiába a nyár a nagyvárosi újságírók kínja. 
Élet ilyenkor csak itt van. S ez nem az, mit a fű-1 
városi lapok fürdői  leveleiben olvasunk a fürdőven-
dégek létszámáról, a roppant drágaságról, a kosztról, 
hanem az idyll kirándulások, a majálisok. Télen ta-
lán lenézéssel gondolunk c rusztikus mulatságok™, 
akkor parkettet, csokrokat, tánezrendeket. selyem-
ruhát kívánunk, de a nyár, az egészen más. Akkor 
jó a deszka bódé, sőt a porond is egy pár szál czi-
gánynyal, csak húzza minél tüzesebbe u, lelkesebben 
a talp alá valót. 

* • . 

Nem voltAm ott a keddi májálison, melyet 
Sándor Árpád s Lázár Miklós rendeztek, nein láttam 
azt a gyönyörű közönséget, nem azt a fesztelen,  szé-
les jó kedvet s mégis annak hatása alatt irok, arról 
irok. Zeng a fáma.  Avagy kell-e közvetlen tapasz-
talat, hogy valaki e majálisról tudjon irai ? Nem 
benne van-e már minden majális chablonja, az a 
ríthmikus édes chablon abban a két szóban .réggé* 
lig tartott.-4 Reggelig a szabadban, a zsögödi fürdőn. 
Minden egyes szónak meg van a maga nagy jelen-
tősége, értelme. Reggelig lenni kQon a mostani hűs 
éjszakán a zsögödi fürdőn,  melynek ínég csak egy 
kis valamire való szobácskája sincs, hogy egy több 
tagból álló társaságot befogadjon,  nem kiáltóbban 
hangoztatja-e a mulatság sikerét, mint száz riporter 
dicshymnusza ? A többi azután, a mi hozzáfQződik, 
csak adjectuin, jelző. Az ügyes rendezés, a tánezok, 
jelenlevő hölgyek névsora stb. mind csupán a szo-
kásos báli s estélyi referádák  cablonja. A majális és 
speciell ezen majális nem szorul arra. Az ő költé-
szete nem a farsangi  bálok fényköre,  az ő költészete 
a dicső, nagy, örökszép természet dicsérete. Sándor 
Árpád s Lázár Miklós azon természetnek hódoltak 
s hódítottak emlékezetes, szépen sikerült majálisukkal. 

• 
* * 

Kugli megnyitás. Második száma az e heti 
szezoni életnek. Ad notam majális. Csakhogy nem a 
fürdőn,  a fenyvesek  árnyékában, hanem a kaszinó zárt 
udvarán. YegyQléke a régi kaszinó estélyeknek a 
nyári időszak majálisával. Kugli megnyitás csak ti-
tnlus. A jó emlékű téli vacsorák törtek ki most ily 
4 lak ban nem kevesebb eredménynyeL Mert hiszen 
kuglizni kugliznak már régen. S miért ne lehetne 
találni máskor is sűrűbben ily titulust ? A kaszinó 
ügyes, okos vezetősége bizonyára nem fog  kifogyni 
találékonyságából, hogy az egyletnek jövedelmet, a 
közönségnek pedig egy jó kedélyes estét szerezzen, 
a milyen volt a mostani is. Sokan voltak-e, nem-e ? 
A telerakott udvar asztalain végig tekintvén, ugy 
találtuk, hogy sokan voltak, pedig lehet, hogy egy 
csomóba tömörülve, kicsiny számot tettek volna kl. 
De a ki látta azt a hamisítatlan jó kedvet, fesztelen 
mulatságot, az bizonyán nem Igen számlálgatta a 
jelenlevőket, hanem egyszerűen konstatálta, hogy 
épen elegen voltak, hogy az ember nagyon jól érezze 
magát. Kuglizni ugyan nem kugliztak, s Így talán 
• kuglit meg sem nyitották, de tánczolni a kugli 

terraszon tánczoltak s ez talán mégis helyettesítheti 
némileg a felavatást.  Vagy ha ugy találnák, hogy 
nem, meg kell ismételni I 

* 
* • 

Újdonság. Dioráma. Nagy plakátok hirdetik, 
hogy a Szultán Lázár-féle  házban lehet látni délután 
5 órától esti tizig a világ összes nevezetességeit, 
Francziaországot, Svédországot, Parist, Versaţi lest, 
Afrikát  stb. stb. a város lakosságához mérten 10—20 
kr belépti díjért. Én nem tudom, mit mér a di o rámás 
ur, de hogy jól méri annyi bizonyos, mnrt ínég eddig 
alig-alig lehetett helyet kapni automatikusan beren-
dezett panoptikumjában. Minthogy pedig vox popull, 
voz dei. mi is ráfogjuk,  hogy az a bizonyos látvá-
nyosság nagyon érdekes s méltó a megtekintésre. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— A képv ise lő t vá lasz tók név jegy-

Békének közszemlére v a l ó ki té te le . A 
megyei kösponli választmány az országgyűlési 
képviselőt választók 1000 évi névjegyzékét össze 
állítván, mult hó 28 án tartott ülésében annak 
közszemlére való kitételét elrendelte. A névjegy 
zékek városban a város, nagy községben a köz-
ségházénál, kia községbon pedig a körjegyző 
székhelyén folyó  hó 6 tói megkezdőleg 10 egy-
másután következő napokou reggeli 8 órától déli 
12 óráig közszemlére ki lersnek téve, s azokból 
a délutáni órakban ugyanazon nelyen és napokon 
lemásolások eszközölhetők. A névjegyzék elleni 
felszlóalások  e hó 5—15-ig, s a felszólalásokra 
teendő észrevételek 10—26 ig terjedő időközben 
történhetuek. A felszólalások  és azokra tett ész-
revételek ok'ratokkal felszerelten  városban a 
lauácshoz, nagy községben az elöljárósághoz s 
kis községben az illető körjegyzőhöz adandók be, 
kik azokat julius 25 ig a központi választmány-
hoz beterjeszteni kötelesek lesznek. A névjegy-
zékbe való felvételre  tehát a határidók megálla-
pítva lévén, miudazok, kik arra jogosultsággal 
bírnak, a kellő lépéseket meglehetik. 

— A s e rdé ly i p ü s p ö k b é r m a u t j a . 
Szűkebb bazátik főpásztora  gr. Majláth Gusztáv 
püspök nr bérmakörulját Háromszékinegyéhen 
közelebbről befejezte  s miután Nagy-Szebenben 
az oltáregyesület uj zászlóját ünnepélyesen föl-
szentelte, visszatért székhelyére, Gynlafebérvái  ra, 
hol az egyházirend szentségében fogja  részesí-
teni a bit tudományi tanfolyamot  végzett és 
szabályszerű életkornkat betöltött pspnövendé-
keket. Értesülésünk szerint Püspök nr ő méltó-
sága még e hó második felében  ismét meglátó 
gatja Os.-Somlyót, hol papjaival szentgyakorlatot 
tart, melyre a róm. kath. kántortanítók is be-
hívatnak. 

— Egye temi estély. A usikmegyei egye-
temi hallgatóknak augusztus elején tartandó 
estélyére javában folynak  az előkészületek. A fé-
nyesnek ígérkező estélyre, melyre a meghívók 
a napokban fognak  kibocsáttatni, ez uton előre 
is felhívjuk  az érdekledók figyelmét. 

— Népünnepé ly . A helybeli korcsolya-
egyesiilet folyó  hó 16-án a csikzsögödi fürdón 
Népünnepély  czim alatt nyári mulatságot 
rendez. A korcsolya-egyesület rendező bizott-
ságát már régtől fogva  ismerjük s tudjuk, 
hogy az általa rendezett mulatságok igen ér-
dekesek, élvezetesek és mindenek felett  jól 
szoktak sikerülni. A most rendezendő mulat-
ság azonban érdekességben mindenekelőttit 
felül  fogja  múlni, s már előre is részvétünket 
nyilvánítjuk azok iránt, kik a mulatságban 
akadályozva lesznek részt venni. Mert minden-
féle  élvezetet nyújtó és mulattató tréfa,  játék 
és bohóság, melyek a fenti  czimen a közön-
ség elé kerülnek, jelen alkalommal fel  lesz 
ölelve. Lesz: Szamár bandérium, pózna má-
szás, lepényevés, zsák-futás,  szépségverseny, 
hosszú orruak és nagy orruak versenye, teke 
verseny, bor, sör és víz ivók versenye s mind-
ezek koronájául: Szamár verseny. Az alkonyat 
leszálltával, itt még soha nem látott díszes 
tűzi játék. Tündéri világítás s ennek fényénél 
a fürdő  külömbözó helyein zenebohóezok és 
múdalosok produkeziói. 8 mikor már mind-
ezek élvezetében a látérzékek kifáradtak,  a 
nevető izmok elernyedtek, kezdődik a lábak 
művészete: A táncz s tart kivilágos virradtig 
s ha ugy tetszik még tovább is. Ezen főbb 
vona'aiban előadott, de világért ki nein merí-
tett programmhoz ha hozzá számítjuk a kitűnő 
ételeket és pompás italokat, felesleges  lesz min-
den további reklám mert seregestől fog  tolulni 
a publikum, hogy része legyen a sok jóban. 

— P a n a s z t v e t t ü n k arról, hogy Tus-
nád-fürdőn  a szobákat 120—150 frt  hallatlan 
árért tartják a tulajdonosok és hogy sem napos, 
sem hetes szobákat adni nem akarnak. Ha e 
hir igaz, ugy jó less a szövetkezet intézőinek 
olyképpen rendelkezni, hogy ezen állapot 
éppen a fürdő  érdekében szüqjék meg. 

— Halál o sas . Dr. Zakariás István csik-
szépvizi orvost és nejét súlyos csapás érte, 
13 éves leánykájukat Elvirát f.  hó 3-án kira-
gadta a kérlelhetlen halál szerető karjaiktözlll. 
Temetése f.  hó 5-én d. u. 4 órakor lesz Csik-
Szépvizen. 

— Pé te r -Pá l n a p j a és a s apos t a lok 
szétosslása. Két nevezetes ünnepe és illetve 
ünnepélye volt Csik-Somlyónak mult hó 29-én. 
Az utóbbi időben ugyanis e napon szokták a 
somlyói tanintézetek ajtait bezárni és az ifjú-
ságot nyári vákáczióra haza bocsátani, mióta a 
Sarlós-boldogasszonynapi aszencziot az uj tanév 
elejére, Hária napjára tették át. A zár-ünne-
pélyen az érdekelt szülők közül igen sokan 
veitek részt, hogy a tanárok szájából közvet-
lenül hallhassák gyermekeik évi sáfárkodásának 
eredményét. Az érdemsorozatok felolvasását  Te-
denmmal egybekötött isteni tisztelet előzte meg 
a Ferenczrendiek nagytemplomában, hol a fő-
gimnázium, tanítóképezde és ezzel kapcsolatos 
gyakorló-elemi iskola növendékei tanáraikkal 
együtt megjelentek. A szent misét Bándi Vazul 
főgimnáziumi  igazgató mondotta, minek meg-
történte után a tanulók az illető tanintézetekbe 
vonultak tel, kiknek a tanulásbeli eredmény fel-
olvastatván, a nagyobbb rész örömmel térhetett 
vissza szülői körébe, míg a 350 tanulónak 10 
százaléka dobogó szívvel hagyta el a múzsák 
falait,  félve  attól, hogy odahaza „tüzes-nyel-
vek"  fognak  fejükre  szállani a lustaságból 
származott sok szekundénak miatta. Többen a 
szorgalmas fiuk  közül szép ajándékokkal láttat-
tak el a mi buzdításul szolgálhatna sok rest 
tanulónak, a kik nem gondolnak sem a saját 
jövőjükkel, sem a szülői áldozattal. Ugyanekkor 
ülte meg a somlyói Szent Péterről nevezett egy-
házmegye védszentjének ünnepéi, melyen a vi-
dékről igen sokan vettek részt. Alkalmi szent 
beszédet Koródi Berárd szerzetes atya, tanitó-
képezdei tanár tartott, a mely béltartalmával 
és az előadás szabatosságával mély benyomást 
kellett a bivek lelkében. Az ünnepélyes szent 
misét Bálint Lázár csikszentmiklósi plébános 
mondotta fényes  segédlettel, mit Kasaay Lajos 
uj plébános vendégszerető házánál fényes  ebéd 
követelt, a melyen a kerületi papság nagy 
része, számos tisztelője és barátja vett részt 
és szellemes toásztokhan fejezték  ki szerencse 
kivánatukat a nyáj qj pásztora és a ház uj-
gazdájával szemben. 

— Fő i spán vál tozás . Ó cs. és ap. kir. 
Felsége gróf  Haller János udvarhelyinegyei főis-
pánt ez állásáról saját kérelmére legkegyelmeseb-
ben felmenteni  és helyette dr. Hollaki Arthur 
Hnnyadvármegye alispánját főispánná  kinevezni 
kegyeskedett. Gróf  Haller János már csnk volt 
főispánnak  vármegyéjébőli kibucsuzása alkalmá-
ból Udvarhelymegye szine java 150 terítékű ban-
kettet reudezett, melyen nem volt határa a jelen 
voltak a távozó főispáu  irányában megnyilatko-
zott ragaszkodásának és tiszteletének, nem volt 
száma azon felköszöntóknek,  melyek mindegyi-
kében a távozó főispán  hazafias  és közérdekű 
valamennyi cselekménye és főispáni  üdvös mun-
kálása elismerést nem uyert volna. — Az uj fő-
ispán, dr. Hollaky Arthur ünnepélyes beiktatása 
jul. fi  án lesz a megyeház dísztermében, melyre 
az előkészületek ja/ábau folynak. 

— Nagy idők t anu ja . Oyörgy János 
48-as honvéd, ki mint 18 éves ifjú  küzdötte 
végig a szabadságbarezot, folyó  hő 86-án el-
hunyt Csik-Csatószegen. 

— Julial is . Raucz János elnöklete alatt 
alakult rendező bizottság a esik-szentdomokosi 
pásrtorbúkkben felállítandó  .Báthori emlék* ja-
vára Csik-karczfalván  e hó 9-én délután kedvező 
idő esetén a „Nyíren" kedvezőtlen idő esetén a 
községháza nagytermében zártkörű nyári mulat-
ságot rendez, mely iránt már most nagy az érdek-
lődés. A kivonulás a Nyírre délután I órakor lesz, 
este a bevoulás után pedig táncz a község házá-
nál. A nemes ozél érdeke kivánná a mulatság 
minél nagyobb sikerét. 

— O á b o r Áron emlékesei» . Ötven 
esztendeje lesz jnlius 2-án annak a gyászos em 
lékfl  napnak, mikor Gábor Áron, a székely ágyu-
hös hazaszerető lelke a csatamezőn elszállolt. 
Bajtársai a lánglelkü héroszt még az ütközet 
folyama  alatt eltemették az eresztevényi teme-
tőbe ; a bálás nemzedék pedig sok esztendő 
multával díszes trachit-oszloppal jelölte meg az 
elvérzett hős emlékét S a kegyelet minden esz-
tendőben elzarándokol ezen a napon s a haza-
fias  érzés könyeket szentelt a porladozó ham-
vakat borító sírdomb mellett. Junius 2-án min-
den esztendőben szép ünnepély szokott lefolyni 
Oábor Áron sírjánál: a „ Ritkán belőli 1848/49-ik 
honvédegylet" megaggott bajnokai szokták eze-
ket a kegyeletes gyászűnnepélyeket rendezni 
az elesett bős székely bajtárs emlékére. Az idén 
ezt a gyászünnepélyt nem jnlius 8-án, hanem 
kivételesen jnlius 3-én, (hétfőn)  délután 3 óra-
kor tartották meg, melyen igen nagy számú 
közönség vett részt. 

— Megbokrosodo t t lovak . Mult hó 
30-án az esti órákban Csík-Somlyóról sebes vág-
tatással jött egy kocsi, melyen két kisasszony 
és két gyermek ült, városunk felé.  A Ssékutjá-

nak innenső végén, a lejtőn a lovak megbokro-
sodtak a elragadták a kocáit, eközben a koeai 
ketté szakadt, a kocsiban ülő hölgyek vessélyesen 
megsérültek, a gyermekeknek azonban semmi 
bajuk sem történt. 

— Éj je l i t á m a d ó k . Szőke Dénes esik-
csatószegi lakos esti 10 óra tájban nyugodtan 
sétált hazafelé,  mikor is Péter Andris és Sss 
Ferencz odavaló lakosok megtámadták s miköz-
ben Péter András egy darsb fával  ütlegelte. 
Sas Ferencz zsebkésével több helyen veszedel-
mesen összeszurkálta. Tettesek a csendőrök 
előtt a cselekmény elkövetését beismerték, de 
elfogadható  okát adni nem tudták. 

— Betörés . Tánczos Ádám (Istók) éjjeli 2 
óra tájban Tánczos Istvánné, szül. Kelemen Virág 
lakásába Csík-Szentkirályon betört, de ott, a 
helyett, hogy lopni szándékozott volna, egy la-
pátot felragadván,  azzal oly súlyos csapásokat 
mért az ágyában fekvő  asszonyra, hogy rajta 
veszélyes sebeket ejtett. A csendőröktől kikér-
deztetvén azt adja elő, hogy ittas volt s maga 
sem tudta mit csinál. 

— Vegsetes gondatlansag. Pál Bor-
bála gyimes középloki lakós Tamás Péterhez 
ment, hogy annak gyapjufésűlő  gépjén gyapjo-
át fésülje.  Nem értvén azouban hozzá, oly 
szerencsétlenül kezelte a gépet, hogy a kerék 
jobb kezét bekapta s 3 ujját leszakította. 

— Véres ve rekedés . Kősa Imre csik-
Szentmiklósi lakos a Szalonka nevű havason 
jösszeszólalkozott valami fölött  Ambrus Ignácz-
czal. a kezében levő fejszével  vagy kétszer 
hozzá vágott Ez apját hivá segítségül, most 
már ketten támadtak rá Kősára s azt több 
helyen gyengén meg is sebesítették. Az esetnek 
azonban súlyos következménye lett, mivel Kósa 
látva, hogy támadői a további bántalmazással 
nem hagynak fel,  a nála levő fejszével  ugy 
főbe  vágta Ambrus Jánost, hogy az orvosi lát-
lelet szerint a seb valószínűleg halálos kimene-
telű lesz. Kisa ez ntán a csendőrségnél önként 
jelentkezett. 

— A sertésvésB fellépése.  Sertés állo-
mányunknak eme veszedelme ismét felütötte  a 
fejét  megyénkben is. Bárha szórványosan is de 
itt-ott megye szerte fordulnak  elő megbetege-
dési esetek; azonban Gyergyó szentmiklős köz-
ségben a veszedelmes baj rohamosan terjed s a 
hatóság által konstatálva lett a járvány föllépte-
A folytonos  száraz idő is a vízhiány is nagy-
ban hozzá járul az epidémia terjedéséhez, minek 
megakadályozására az eddig publikilt óvrend-
szabályok ugy látszik igen kevés, vagy éppen 
semmi hatályai nem bírnak. 

— Uj távírda hivatal. Biztos kutfor-
rásból vett értesülés szerint a kolozsvári posta 
és távírda igazgatóság Csik-Karczfalván  s tá-
vírda hivatalt a közelebbi napúkban berendez-
teti s a közforgalomnak  átadja, miáltal a fel-
esik! közönség régi óhajtásának elég fog  tétetni. 

— F a l b Rudolf  idő jós la ta . Az idő-
jóslásairól híressé vált német professzor,  Falb 
Budolf  az esztendő második felére  is megjósolta 
az időjárást, miből gazdáink, kik hisznek eme 
jóslatokban, mezei munkájukat beoszthatják 
ugy, bogy kárt ne szenvedjenek a gabona éa 
takarmányban. Falb szerint ngyanis jnlius első 
harmada száraz; a második harmadában né-
mely nap eső lészen, mig a holnap végén foly-
tonos eső lesz a nélkül, hogy valami nagy zá-
por esnék- Vihar julíusban nem igen lesz. 
Augusztus első felében  sok eső less, de a hő-
nap második fele  ismét száraz. Szeptember végig 
száraz lesz. Elsőrendű kritikus napokot jósol 
julius 22, angusztns 81, szeptember 19. és ok-
tóber 18. napjaira, de hogy minő veszedelmet 
fognak  hozni az emberekre azok a kritikus na-
pok, arról Falb nr bölcsen hallgat. 

— Katona i szál l í tások. A marosvásár-
helyi keresk. és iparkamara tudatja, hogy acs. 
és kir. közös hadseregbeli csapatok élelembeli 
szükségletének ajánlati tárgyalás utján való biz-
tosítása iránt hirdetményt bocsájtott ki, és pe-
dig: 1899. év szeptember hó 1-töl 1A00. évi 
angnsztus hó 31-ig terjedő időszakra: széna, 
alom-szalma, ágy-szalma és tűzifa  szükségle-
tekre. Az ajánlati tárgyalás tartatik 1899. ju-
linsban N.-Szebenben, 1899. jnl. 12—18-án. — 
Brassóban, 1899. jul. 10-én. Gyulafehérvárt, 
1899. jnl. 6-én. Kolozsvárt. A pályázati felté-
telek a kamarai irodában megtekinthetők. 

— Fize tésképte lenségek. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara as érde-
keltek tudomására hozza, hogy a bukaresti 
konzulátus értesítése szerint s következő ke-
reskedők jutottak csődbe: R. S. Arisohn, Cos. 
tica Iliescu. P. N. Emanil, B. Haszkel, Gbeorghe 
Stoicescu és N. Michelsohn L Rottmann keres-
kedők. 
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— A M a g y a r H i r l a p jolius elsején 
félivet  nyit meg. A tizennyolczadíkat. Jog, tör-
vény s igazság volt eddig a hármas jelszó, 
melyért küzdött. E szent báromság uralomra 
jutásáért harczolt fennállása  óta. Ezentúl pedig 
fö  feladata  lesz az ellenőrzés. Hogyan hajtják 
végre mindazt., a mi e hármas jelszóhoz tarto-
zik. Ezt tartja szemmel szakadatlanul Egyetlen 
mozgató erő kormányozza a Magyar Hirlapot. 
A közérdok. Minién a közagyért. Igazságot 
legkisebbnek is. Ez a Magyar Hirlap lelkes tö 
rekvése. Ezzel segit minen nemes figyet.  Sem 
pártnak, sem hatalom, nincsen befolyása  a Ma-
gyar Hírlapra, melynek elejétől fogva  Fenyő 
Sándor a szerkesztője. Ebben is bd maradt ön-
magához. A müveit középosztályra támaszkodik, 
Főképen annak a lelkéhez szól. Magyar szem-
pontból s hü hazsflsággal.  Lankadatlánnl és 
osztatlanul. Politikai informácziói  a legalapo-
sabbak. Szépirodalmi része elsőrangú. Hirszol 
gálata pontos és kitűnő. Mindezt bőven és vál-
tozatosan adja a Magyar Hirlap. Többel ked-
veskedik közönségének minden más hirlapnál. 
A legkitűnőbb irói erők sorakoznak szerkesztője 
köré. Sok érdekes rovata közt állandóan szentel 
egyet a humornak, a vidámságnak. Ez a köz-
kedveltségü „Társaság" rovat. A tisztviselők, 
a hivatnlnok, minder ügyökkel a Magyar Hír-
lapot keresik fel.  Külön rovatol szentel nekik 
a lap. Jogos panaszaikat közli. Azok orvoslását 
kűrgeli, kivívja. S mindezeken kivQI a kedvez-
mények és különös előnyök egész sorozatát biz-
tosítja előfizetőinek.  Jókai Mór, a legnagyobb 
magyar iró, most az uj félévben  gyönyörű bosz-
szabb elbeszélést kezd meg a Mag) ar Hírlapban, 
Az uj félévben  kapják meg az előfizetők  a dí-
szes Albumot is. Teljesen ingyen, mint rendesen. 
Tolstoj remek uj regényét, a mely most folyik 
a lapban, az uj előfizetőkhöz  kfilön  levonatban 
juttatja el a kiadóhivatal. A Magyar Szalon 
czimű pompás szépirodalmi folyóiratot  jóval, ol 
csobban kapják a Magyar Hírlap elöAzetői Épp 
igy a Kis Világ czimü képes gyermek-lapot, 
a díszes Franczia Divatlapot, mely feltűnést 
kelt mindenfelé.  A Magyar Hirlap előfizetési 
ára negyedévre 3 fit  50 kr., egy hóra 1 frl 
20 kr. Előfizetni  bármely naptól kezdve lehet. 
A kiadóhivatal s a szerkesztőség az V. ker. 
Honvéd ntcza 4. szám alatt van. 

— AB A k r o p o l i s r ó l , az építőművészet 
legnagyobb remekeinek színhelyéről készfiit  leg-
újabb felvételek  birtokába jntott most a magyar 
közönség. Három templomot építtetett itt Perik-
ies, a Partbenont, minden épületek közt a leg-
tökéletesebbet, mely valaha a föld  hátán állott, 
az Erecbtheiont és a várba vezető Propylaiákat. 
A Partbenon fölséges  csarnoka ma rom, de 
romjaiban is legnagyszerűbb alkotása sz emberi 
tevékenységnek. Remek dór oszlopai több darab-
ból zannak összeróva, de oly simán, hogy észre 
sem lehetett venni a toldásokat. Ma, mióta a 
török lőporraktárnak használták, felrobbant  a 
csarnok, oszlopai egy része darabotban hever 
szerte-szét, de a még álló oszlopok összerovása 
oly pontos, hogy találkozásuk, vonalába a leg-
finomabb  angol tű begye sem hatolhat be. Állí-
tólag vízzel csiszolták ily simára össze. — Az 
épitö művészet legnagyobb diadalát aratta e 
műben, de a legnagyobb számitások árán jntott 
hozzá. Oly meggondoltan, a művészeti hatás 
annyi fogásával  építették, mint eddig egy épü-
letet sem. Képesöi hossztengelyük irányában 
dnmbornak, annyira hogy ha valaki a hosszú 
lépcső egyik végén megáll, a másik végétől csak 
térdig látszik meg. Miért? — Mert a hosszú 
sik vonal homorúnak tetszik ; azért a görögök 
dombomnak faragták  a lépcsőket, hogy épen 
egyenesnek lássanak. Az épület pompás képei 
a „Nagy Képes Világtörténetében jelentek meg, 
melynek 3l-ik füzete  e héten látott napvilágot. 
A 12 kötetre tervezett nagy munkát Marczali 
Henrik egyet, tanár szerkeszti, s a legkiválóbb 
magyar szakemberek írják, A II. kötet, mely 
a görögök történetéről szól, Gyomlay Gyála ne-
vét viseli homlokán. Egy kötet ára B frt.  Egy 
füzeté  30 kr. Kapható a kiadóknál (Révai Test-
vérek Budapest, VIII., Üllői-ut 18.) és bármely 
hazmi könyvkereskedésben 

— E l a d ó l i q u e u r g y á r . K o 1 o z s-
v á r t t 1832. ó t a f e n n  á l l ó , j ó h í r n e v ű 
l i q u e n i - , r u m - é s p n n c s g y á r czéggel 
és gyártási rendszerrel együtt szabad kézből 
eladó. (Czim e lap kiadóhivatalában megtudható.) 

K Ö Z G A Z D A i i f i  tf»  I P A R 
A székely iparkamara közgyűlése. 

Junius hó 28-án délután tartotta meg a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a 
szokásos nyári szünet elölt ntolsó teljes ülését. 
E nagyon erdekes gyűlésen, melyen a tagok 
szokás szerint szép számmal jelentek meg, 
Tauszig B. Hugó kir. tanácsos elnökölt. 

Gyűlés elején mindjárt szomorú kötelesség 
teljesítésébe fogott  bejelentvén, bogy Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter anyja Kolozs-
várt meghalt s ezen szomorú alkalomból rész-
vét táviratul küldött a miniszterhez a kamara 
nevében. Az elnöki közlések során örömmel vé-
tetett tndomásnl, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter nagy baczoni fedéleserép  készilöbázi-ips-
rosokdak egy agyig gyári gépet adományozott, 
bogy az elnökség a király 0 Felsége olajfestésü 
képét mnlt év deczember 17-én a teljes üléstől 
nyert megbízás folytán  már megrendelte, és a 
Kossuth szobor junios 11-én tartott leleplezési 

ünnepségén a kamara testületileg jelent még és 
helyezett koszorút a szoborra. Élénk érdeklődést 
kellett még az Erdélyrészi Kárpát Egyesület 
azon értesítése, bogy a Budapestre szállítandó 
erdélyi ásványvizek részére szállítási kedvez-
ményt sikerült kieszközölni. 

A tárgysorozat rendjén bejelentetett, hogy 
a Marosvásárhelyre tervezett gyapjú fonó  és 
festő  gyár állami támogatására vonatkozó fel-
terjesztésére a kereskedelemügyi miniszter ur 
a kívánt állami részesedést nem adhatja meg, 
de kilátásba helyezte a vállalat segélyezését. 
Minthogy e gyár biztosítása czéljából az aláírá-
sok lolynak, a leirat közöltetik az alapitókkal. 

Kézdi-Vásárbely város zsibáruskodásról 
szóló uj szabályrendeletének jóváhagyása java-
soltatott. 

Jelentés létetelt a székely fiuk  tavaszi el 
helyezéséről. Elhelyeztetett 120 fiu;  legnagyobb 
része alföldi  városokban. A székely iparos alap 
3146 frt  58 krra emelkedett. Ezen ügygyel 
kapcsolatosan a székely kivándorlás is szóvá 
tétetvén az elnökség bejelentette; bogy Tornyay 
Ferencz rém. kath. lelkég/.uek egy nagyobb sza 
lásn czikkét, mely a kivándorlás ellen a „Szé 
kely Lapok"-ban jelent meg, az Etnke maros-
tordamegyei és marosvásárhelyi választmányával 
szövetkezve kinyomatta és a kivándorlás által 
veszélyeztetett községeknek megfelelő  számban 
megküldölte. Mint örvendetes tény helyeseléssel 
találkozóit az elnökség intézkedése, s a teljes 
ülés elismerést szavazott az ügyben buzgólko 
dóknak, különösen Tornyai Ferencznek a czikk 
Írójának. Egyben felkéretnek  a kamara tagjai 
a kivándorlás lehető akadályozására és ezen tö-
rekvéseknek hatáskörűkben barátok szerzésére. 

Egy felső  kereskedelmi iskola 1896. Ata 
húzódó ügye is tárgyalás alá kerülvén a kamara 
határozalilag kimondotta, hogy Marosvásárhely 
várossal együtt munkálva ujabb akcziót indít 
és fölkéri  a város főispánját  is közreműködésre, 
ki az ügy meleg támogatását meg is ígérte. 

Nsgy vitái provokált Marosvásárhely város 
tanácsának és rendőrkapitányságának ipartes-
tület létesítésére vonatkozó átirata. A kamara 
tagjai, — egynek kivételével, — mind a létesi 
tés mellett foglallak  állást és ki is kűldetelt a 
bizottság, melynek az űgy előkészítése tétetett 
feladatánl.  Igazán szégyen, hogy még akadnak 
emberek, kik az ipartestületi működés napnál 
világosabb előnyeit föl  nem fogják  és gátol vet-
nek a modern iparosok baladása elé. Az ily 
emberek közpályán működését lehetetlené kell 
tenni. 

A székely-udvarhelyi slöjd tanfolyam  czél-
jaira 50 frtot  szavazott meg a kamara. A szé-
kely vasutak mielőbb kiépilése tárgyában a ka-
mara feliratot  intéz a kereskedelemügyi minisz-
terhez, s a soká halogatott űgy helyes támoga-
tására lölkéri a székelyföldi  képviselőket és fő-
spánokat, ugy lilnik föl  mintha ezen ügy halo-

gatása szándékoltain '*k, azért fölötte  helyén 
való a kamara sürgetése. 

Végül Neumann Áronnak az erdélyi ken-
deripar fejlesztése  tárgyában a földmivelésügyi 
miniszterhez és a kamarához beadott kérésének 
pártolása kimondatván az érdekes gyűlés véget ért. 

KIADÓ LAPTULAJDONOS: 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N . 

HIVATALOS RÉSZ 
Szám 7150—8UU. 

II. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
A vármegye tulajdonát képozö nevelési alap 

terhére rendszeroaitett s a jövó iskolai tanévre 
adományozható ösztöndijakra, valamint a nevezeit 
alapból és a huszár családok tulajdonát képező 
lóbeszerzéBi alapból kiosztható Begélypénzek el-
nyerésére ezennel pályázatot hirdetek : még pedig: 

1. A selmecsbányai erdészeti akadémiánál 
300 frttal. 

2. A budapesti közép ipartanodánál 200 frttal, 
3. A siket-némák kolozsvári intézeténél 2— 

80 frtos  ösztöndíjra. 
4. A helybeli és gy-alfalvi  gazd. irányú 

felsónép-  valamint a gy-aientmiklósi polgári fiú-
iskolánál rendszeresítet 50—60 frtos  ösztöndíjból 
az üressedésben lévókre 

A törvényhatósági bizottság jogerős hatá-
rozatai alapján, ugy a nevelési, mint a lóbesser-
zési alapnál a segélyezésből kizáratnak: 

a) a tanulmánylkat már végzett, vagy bár-
mely jövedelmező hivatali állásban lévő kérelmesek. 

b) az algitnn. és eszel egyenrangú iskolák 
továbbá a csiksomlyói tanitó-képezde, végül a 
helybeli és gy-szentmiklósi polgári leányiskolák 
növendékei. 

c) a vármegye valamelyik községében ille-
tőséggel nem biró, vagy 15 éven túlterjedő távol-
lét miatt a törvényhatóság területén illetőségüket 
vessitett egyének. 

Ugyancsak a törvényhatósági bizottság joge-
rős határozata alapján a segélyek következő meg-
szorításokkal osztatnak. 

a) Ugyauasou szülők jogosult gyermekei 
köaül csak egy éa az is csak egyik alapból se-
gélyezhető. 

b) Ai egyetemekre és más felsőbb  taninté-
zetekbe most belépd kérelmesek csak a beiratkozás 
és felvétel  igazolása, a tanulmányaikat tovább 
folytatni  szándékozók pedig CBak as eddigi jó ered-
mény felmutatása  esetén aegélyeztetnek. 

c) As egyetemek és akadémiák öaztöndijt, 
vagy alapítványt nem élvező hallgatói, az ösztön-
dijasok és alapltványosokkal szembe előnyben 
részesülnek. 

d) a gimnáziumok felsőbb  osztályú tanulói-
nak a tandíj erejéig adatik segély, de as alapit 
ványosok és az iskola székhelyén lakók ennek is 
csak felét  kapják. 

Mindezeknél fogva  fólyamodók  kötelesek 
csatolni; 

a) A jó előmenetről tanúskodó iskolai bi-
zonyítványnak és leczkekönyvnek eredetijét, vagy 
az iskola igazgatósága esetleg a polgári hatóságok 
arra jogosult közegei által hiteaitett teljes másolatát 

b) A vármegye területén birt és el nem 
veszített illetőségről szóló hatósági bizonyítványt 

c) Az iskolai hatóságnak arról tnuuskodó 
bizonyítványát, hogy a folyamodó,  sem ösztöndíjat, 
sem alapítványt nein élvez. 

Ennek elmulasztása ellankeső vélelemre ad okot 
d) minthogy továbbá a lóbeszerzési alapból 

kizárólag csakis a volt székely huszár családokból 
leszármazó jó tanulók segély ezhetók, az érdekeltek-
nek azt is figyelmébe  ajánlom, hogy kérelmükhöz 
a családi leazármozást igazoló hiteles bizonyítványt 
is csatoljanak. 

A kellően felszerelt  kérelmok az I — 3 pontig 
felsorolt  ösztöndijak valamint a segély pénzek 
elnyeréséért is folyó  évi augusztus hó 1 -éig köz-
vetlenül nálam, a 4-ib pont alatti ösztöndijakért 
pedig as I8U9—1)00 tauévi beiratkozások alkal-
mával az illető iskolák igazgatóihoz annyival 
inkább benyujtaudók, mivel a később beérkező 
folyamodványok  hivatalból fognak  visszautasittatni. 

Csik Szeredán, 1899. évi julius hó 1-én. 
Beoze Antal, 

alispán. 

VERESS SÁNDOR dr. 
vosi rendelője és fogorvosi  mtlterme 

Csik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2— 3-ig. Fogorvosi és fogmtlvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

Sz. 466 1899. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehsjló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. jbiróság 1898. évi 
S. p. II. 55/3 sz. végzése következtében Bartba 
Ignácz ügyvéd által képviselt csik-szentmiklósi 
rém. kath. egyházmegye javára Miklós Márton 
csikszépvizi lakős ellen 200 frt  s jár. erejéig 1899. 
évi február  hó 17-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 330 frlra  becsült 
ökrök, tehenek és lovakból álló ingóságok nyil-
vános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jbiróság 
1898. évi S. p. II. 65/3. számo végzése folytán 
200 frt  tőkekövetelés ennek 1894. évi április hó 
I. napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 
27 frt  16 krban bíróilag már megállapitot költ-
ségek erejéig Csik-Szépvizen Miklós Márton la-
kásán leendő eszközlésére 1999. évi julius hó II. 
napjának délutáni 2 érája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, bogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. l.-cz. 107. és 108. §-a értelmében 
készpénz fizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is elfognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felül  foglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1899. junius bó 36-án. 
Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

267. szám v. 1899. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 1899. évi má-

jus bó 8-án kelt 569. számú határozatával a sze-
reda—tölgyesi törvh. köznt 36 —40. kmt. Bzaka-
szánlevő 47., 48., 49., 51., 52., 63., 54. és 55. 
sz. hidak építését 9324 frt  97 kr összeg erejéig 
engedélyeste. 

A fentemiitett  aranka kivitelének biztosítása 
czéljából az 1899. évi Juliin hó 22-ik napjának d. 
u. 3 órájára a csikmegyei m. kir. építészeti hiva-
tal helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hegy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat a kitűzött nap d. 
e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

As ajánlathoz as általános feltételekben 
előirt, az engedélyezett köllségöszeg 6°/,-áaak 
megfelelő  bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes 
hivatalos órákban, naponkint megtekinthetfik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1899. jnnius 30-án. 
(Mkamyai Idr. építészeti 

hivatal. 

Sz. 2920 - 899. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik uiegye felcsiki  járásához tartozó 

Taplocza nagyközségben a lemondás foly-
tán üresedésbe jött jegyzői állásra ezeunel 
pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 600 frt  kész-
pénz fizetésből,  25 frt  irodai általányból, 
terniészetbenni lakásból és a magán mun-
kálatokért szabályrendeletileg megszabott 
dijakból. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az I88J. I. t. 
czikk 6. § a értelmében felszerelt  pályázati 
kérvényeiket hozzám 1899. ju l ius 13-
ikáig annál bizonyosabban adják be, mert 
a később beérkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választás Csik-Taplocza község há-
zánál fulyó  évi julius hó 15-én d. e. 8 
órakor fog  megtartatni. 

A felcsiki  járás főszolgabirója. 
Csik-iSzeredán, 1899. junius 22-én. 

F e j é r S á n d o r , 
2—II főszolgabíró. 

Sz 1212—899. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirott községi elöljáróság által uj-

ból közhírré tétetik, miszerint a község 
tulajdonát képező erdőnek „Medvés 
t e l e k " és „ N y i t ó n k " nevtt részeiből 
1000 darab fenyőfának  nyilt árverésen 
leendő eladása a Nagyméltóságú Föld-
mivelésügyi m. kir. minisztérium által 
engedélyeztetett. 

Az árverés Csik-Menaság község há-
zánál f.  é v i j u l i u s h ó 16-án d . e . 
9 Órakor log megtartatni. 

Kikiáltási ár 2000 frt,  mely összeg-
nek 100/o-át árverezni szándékozók az ár-
verés megkezdése előtt letenni tartoznak. 

Az árverési feltételek  Csik-Menaság 
község házánál a hivatalos órák alalt 
megtekinthetők. 

Csik-áfenaaág,  1899 junius 14-én. 
Puskás Lajos, Ferencz Ignácz, 

körjegyző. k. biró. 

Sz. 2853 -899. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó 

Csik-Madaras és Csik-Dánfalva  községek-
ből, Csik-Dánfalva  székhelylyel újonnan 
szervezett körjegyzői csoportban, a jegyzőt 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 400 frt  fizetés, 
természetbeni lakás, vagy annak megfe-
lelő lakbér a szükség és iroda általány éa 

magán munkálatokért szabályrendeleti-
leg megállapított díjakból. 

Felhivom mindazokat kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy as 1883. évi I. 
t.-cz. 6. §-a értelmében felszerelt  pályázati 
kérvényeiket hozzám az 1899. év j a l i u s 
hó 20-âig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később érkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választás Csik-Dánfalva  község 
házánál f.  év j u l i u s hó 28-én <L e . 8 
órakor fog  megtartatni 

Felcsiki járás főszolgabirója. 
Csik-Szeredán, 1899. év julius hó 1-én. 

1 - 3 
Fejér Sándor, 

íflssolgablrf. 
Nyomatott Csik-Szeredábau, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




