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csíki lapok 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatni: 
BZVOBODA JÓZBEP könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamlot hirdetések és előfizetési  «lijuk is kOldendök. 

Megjelenik a lap 
m i n d e n s i e r d é n 

Kéziratok nem ndatuak vissza. 
FELELŐS SZERKESZTI) 

D r . F E J É R A N T A L 
• Ogyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkint 40 fill.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ara 20 fillér. 

Elóííaetéal ár: Egész évre 0 kor. (Külföldre)  13 kor 
Felévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeret len czégek hirdetési dija elóre fizetendő. 
Hirdetési dijak u legolcsóbban számittatuak. 

A helyzet. 
NincV mozdulás se előre, He h&tra. 

A koalíció mindenre lónak bizonyult, 
csak éppen arra nem, a mi tnlajdonkép-
|>en neki lét jogosult sípot adna. 

Mert végre i* iizért egyesült az 
ellenzik, hojry gr. Tiszát meglmktatvn, 
az utolart 67-es kormány romjain felépítse 
a maga elveinek a várAt, honnan ké-
nyelmesen kiépitlieli a nemzeti Allamnt. 

Tisza megbukott, v e le a szabailelvtl-
pArt is kisebbséggé törpült s a koalíció 
el veti B annak ia a lehetőségét, hogy 
többséggé euielkedliessék. 

Azóta a szabadelvflpArt  télre állott, 
nem gátolja az ellenzéket, hadd vivja ki 
a magyar vezényleti nyelvet, ha ki tudja. 
Ha sikerUl bizonyára a szabadéi vil párt 
íog neki a legjobban örlllni; —- nem 
sajnálja miatta azt a veszteséget sem, 
melyet legutóbb szenvedett. 

Szenvedett pedig olyan liarczban, a 
hol nem egyenlő fegyverrel  liarcznltak 
az emberek, hanem egyfelől  tetszetős 
jelszavakkal, a terrorizmus ezerféle,  a 
szabad véleményt elölő fegyverével,  a 
másik oldalon a hazafias  óvatosság, a 
politikai belátás eszközeivel 

Hiszen azt mondta az ellenzék, csak 
akarni kell a azonnal meg van minden, 
a mit Deák Ferencz 67-ben csonkán 
hagyott, s a minek orvoslására azóta a 
szabadéi vdpárt egyetlenegy lépést se te t t ; 
hanem folytonosan  a közjogi conserva-
tiviznius merevségében maradt. 

Végre niegszllnt ez az akadály, bár 
mesterségesen többségre tettek szert. 

Azokat az irányelveket, melyek a 
választást uralták, elferdítették,  a koaleált 
ellenzék jelvénye az u. 11. jogfolytonos-
ság eszméje egyszerre háttérbe került, azok 

a kérdések jutottak felszínre,  amelyek a 
választások alkalmával meg sem pendit-
teltek. 

Mindegy, többségre jutottak, s mint 

Eddig a szabndelvtlpárt vállalta » 
dolog ódiumát. 

I'ersze ezekkel hátrányok is jártak. 
Megcuippnnt népszerllsége. Mtléle 

ilyennek módjában állutt végre, hogy el-<.;iArt az, amely nem lelketlll a magyar 
veit uralomra vihesse ; hogy riegszep-zze 
aminek megszerzését a szabadelvflpArt 
hosszas iirnlma alatt szerintük t-Inuiliiiz-
totta. 

Valóban roppant naivság cs.ik föl-
tenni is, hogy egy olyan erős párt, 
im-lynek az alkotmányos korszak beálltn 
óla annyi nagy tehetsége, kiváló egyéni-
sége volt, elengedte volna a legkisebb 
kínálkozó alkalmat, mely az u. n. nem-
zeti állam megvalósulásához csak egy 
lépessel is közelebb vitte volna. 

Most ime kiderült, hogy nem elég 
csak akarni, az akarattal szemben áll H 
nem lehet. 

Eddig a nemzet legalább egy fíetió-
val gazdagabb, boldogabb volt abban 
a tudatban, hogy csak akarnunk kell és 
megli-szen minden. 

Most már annak ÍH vége. 
Felócsudtunk álmunkból. 
Egy erős kéz felrázott  az édes látó-

Hiányokból, de nem nzérl, hogy a való 
életben ezek a szép képek tovább folyta 
tódjunak. hanem hogy a sivár valóba 
vezessen, a hol nincs semmi, a miben 
gyönyörűségünket lelhetnők, hanem csu-
pán a vég'elen sivárság, ahol torkunkat 
elfogja  a félelem,  szivünkön nrrá lesz a 
bizonytalanság, lelkűnkön a kétség. 

Fájdalom, ez máig az eredmény. 
Hiszen ha azokért a bizonyos követelmé-
nyekért csupán a kisebbség exponálta 
volna magát, nem volna baj, mert azt 
lehelne mondani, hogy a nemzet többsége 
nem sürgeti azokat, de most már többé 
ezt állítani sem lehet. 

hadseregért, a personáluinoért, az önálló 
vámterületért. E/. nem is egyéb, 
mint hazaárulás. 

De a szabadelvllpárt számot vetett 
a helyzettel ; nem általta magát ábrán-
dokkal, hanem dolgozott, belső reformo-
kut alkotott, Hogy ugy a nemzetet erő-
sítse belsőileg; kihasználta a rendelkezésre 
álló eszközöket, hogy nemzeli konszoli-
dációnkat elősegítse. 

Hiszen jogaink kétségen felül  álla-
nak ; a magyar nemzet államiságának 
egyik lényegét sem adta fel  soha. 

A nem/.etek életében különben sem 
a jog. hanem az erő a határozó 

Mihelyt elég erősek vagyunk, jogain-
kat azonnal a legteljesebb mértékben ér-
vényesíthetjük. 

Összegyűjtött, kincsünk tekintélyes, de 
még nem elég Ne tegyük még ki a ve-
szélynek, az elveszésnek, hanem gyara-
pitsuk azt ; gyarapitsuk a belső alko'á-
sokkal, nemzeti konszolidáczió munkájá-
val. Itt sokkal simábban menne a dolog. 

Nagy változások rázkódásokkal jár-
,'ixk ; a fejlődés  utja — az erőnek termé-
szetes növekvése. 

A béke n «ikernek záloga. Keres* 
sük a békét, az egyetértést. 

- A poli t ikai hétről. S'.Mnnii ujnag, 
Ri-nimi remény, 111>l:y tt válnál valahára meg-
OIIIÚHL nyerjen, Pedig április 4-ikü veazeileliile-
Ht'u kö/eledik, a iáikor a képvUelű házat liir-
vény értelmében IIII'K kell nyílni. IC héten sem 
tiMlént Kein ni I (ilynn a ti.i mar mea ne iaüietló-
iliilt vulim. A tiimeiies kihrtll^'iillán Amlr.J*-) 1 
njliúl kihallgatáson fojcarita  a kiriily, s a lárgyu-

iasokra megbízást adott ; Audráasy tárgyalt M 
az ellenzékkel B annak vezérbizuttaágával, a 
inely Hzuubao álláspontjától a katonai téren, 
vuíjia éppen azon a téren, a liol a király sem 
leliet enuedményt, most sem téri el a így 
Andrásay küldetése meghiúsult ; megbifláaát  vlas- • 
Bzamlia a király kezébe. Most Lukács és We-
kerle keriiltek ujabban kihallgatásra, de a> 
eredmény e-.ak a/, liogy iiiuos eredmény. Ilyen 
bizonyialaimág küzepettu telt el a hét uagyobb 
része. inig Szélinek kihallgatása ujabb reméuy-
suiiárl nem hozott a válság sötétjébe. Széli e 
hú -Jű-én járult a királyhoz, a ha egyenei meg-
bízás nem is kapott, de ugy látscik az ellen-
zékkel az érintkezést keresni fogja.  Hátha mégia 
sikerülni fog  kiizős mérséklettel egy alkotmá-
ny uuk tekintetében kifogástalan  kormány ala-
kiiásu, a nem lesz szükség az u. szürke kor-
mány esetleg kisegitó, de esetleg alaposau el-
itélhetu, tán éppen vcsiélyea azereplésére. Ne-
vezetes eredménye H napnak az is, hogy Ssö-
ityeny Maricli berlini nagy követ is lludapestre 
érkezeti ; kinek utazása sziutén a válsággal áll 
üsszekottetésbeu. Az idö azonban már rövid, a 
işy azt hisisziik, valaminek törléunie kell, uiert 
>-z<.'k az állapotok uuy nem maradhatnak so-
káig. 

Székely actió. 
Sok mindenfélét  ittak már erről a moz-

galomról és IM jól utána gondolunk, voltaképen 
csak a lapukban tartottuk ébren ezt az ügyet, 
li <gy végkép el ne sznnyadjon. Nem tagadom, 
ebbeli fáradozásunknak  volt mégis valamelyes 
eredménye, meri a magas kormány megismerve 
állaputaiuk «anyaraságos voltát, székely biztost 
küldött, hogy ennek közvetítésével megtudja, 
hogy hnl f  i| leginkább nekünk, a azt a helyet 
tőle telhetőleg orvosolja. A székely biztos kö-
zöltünk is van és a tüle kitelhető mádon igye-
kezik is feladatának  mindenben megfelelui.  Hogy 
igyekezete, fáradsága  mennyiben felel  meg a 
várakozásnak, arra én njost kiterjeszkedni nem 
akarok, de igenis arra, bogy hiába való minden 
jó akarata, fáradozása,  igyekezete, egymagára 
a s/ent czélt a uagy eszméhez méltóan szol-
gálni nem képes ; de az lehetetlen is. Egy em-
ber csak egy ember. 8 hát mit sziljnuk még 
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Kikeletkor. 
Pacsirta dal  szárnyal,  a merre csak járok 
Ébredeznek  titkon  a halott  virágok, 
Valami  titkos  szó, titkos  varázsütés, 
Száműzve  a tájról  a lassú temetés. 

Vidornbb  napsugár, tiszta arezu kék  ég, 
Oh ugy vágyott  lelkem  ti rátok  réges-rég, 
Sötét  éjszaka volt  busán rám borulva, 
Csillag  nélkül  jarva tövis hullt  utamba. 

Remegő  lábamat tépdeste  a tüske. 
Aki enyhet nyújtson, lelkem  azt epedte; 
Aki zord  viharra szelid  mosolyt  keltsen, 
S remény zöld  ágával küzdésre  serkentsen. 

Pacsirta szó szárnyal,  a merre csak járok, 
Ébredeznek  titkon  a halott  virágok; 
Valami  titkos  szó titkos  varázs ütés, 
Mintha  csak telkemben  szűnnék  a temetés. 

Feltámadás  járja, vidorabb  a sugár 
Uj  élet,  ragyogás,  dal,  hol lábam eljár. 
Sötét  éjszakámra,  fényes  tavasz végre. 
A mosolygó égről,  a szelid  kék  égről 
Kék  szemed  nevet le! 

Ifj.  Botár Béla. 

A székelyek a történelemben. 
Irta: Ifj.  Botár Béla. 

(Kolyt. és véco) 
Clio lanubi/onyaiiga uzeriiit magai/ios cr 

külcsi örökség maradi ránk a lomlm évek siral-
ma* nnjijaiii, uiigy tettekre már nlip lelkesülni 
tudó vagy vág)ó unokákra. Tubb tény sugár (ür 
át a multak nztirke fátyolén.  Majdnem kút ezer 
oklevólbeu uzunyadüzik u huliHl dicaó.sóe, majd-
nem két ezer oklevélből urad a fény  Yerbóczi 
TripArtiluinábaii julsett ,kiválok£|HMi való nemes 
üsekelyck* jogi, t&readalmi, hadi éa polinkiii éle-
iére. A liarczok vérangyala B*éintaluiiBzor csat-
togtatta végig sürirnyait téreiuketi, a hivatását 
magaastosan felfogó  üsékely a sivatag király bá 
(orségával Áldozta fel  életéi. Vértezeti karján 
megtörött Kelet barbár népeinek fékvesztett  ára-
data, az órállái szerfülütli  munkájábau a vndtié 
pek ostromló áradatában, tengerében vilápitn 
toronyként scoria Erdélynek é« az anyaország 
mik, az önbizalomnalr sugarát. 

Hó felhókbeu  játszó bérezek ormán fellub-
buut gyakorta a máglyák fénye,  a azáldobok 
pergéae gyakorta felverte  a völgyeket, a lindi 
munka tikkasxtó hevében izmosodott a székely-
kar. Felfogva  hivatását, HOIIM meg nem oiafoN 
ható bizonyságot tett u kiváló angol politikus 
Pitzgerand mondásának uagy horderejű igazsága 
mellett. Bérez fokokról  a hadiélet hangját hor* 
dozta asét a azellfl  a tájakon, a szivekben nem 
lappaugott a félelem,  a va9ak össieméréséuél 
csupa dal termett az utakon. 

Koronás főinknek  bizulimit birlii e maroknyi 
nép. Krküleseit niPKszt'liditú hitével inirodult lioti-
szi-reltne, ollhuiuMuiiul 1 ingült kikében, suknt 
ri'uéluek erról a csuirtin»'zr>k mel)i*kct ma kegy-
ti'lentil HZHGGUT végic 11/ eki-vn-», «nkat MOHÓI-

ítéuek erről m omladozó, vnpy bi'ii'.ohosult vár-
fokuk,  mcl)eknek széiliullott köveibűi HZ uj föl 
deHurttk raknak ÖÜSZO fiintölgó  eyárnkat, hogy 
idegen föld  portékája letsyen u Imlzsatnol leheld 
feu>ő,  ituly diszeit Hnm tnhíjliól vevé, melyen 
lé|»ésről-lépésre n multuk hnlott dicsőségének 
egy-egy liiintja domborul. Királyaink mindenike 
felismerte  a székelyeknek HZ állumi lét fenlatln-
sára való ráierinottségét. Nem lievenyéNzett, vugy 
csuk hízelgő ázó, koronás főtől  eredt „belicositt-
siuium" jelző. 

— Nem hasztHlnn irta Üúthory Zsigmond 
a székelyek lÜOI-iki szabadság levelébe: 
„oiég virágzik lelkükben az ősi hun erő és dicső-
ség." Hát akiéri a „vitnm et sangviuem" nemzeti 
életünkre oly foutos»á  vnlt hangjait elpengették 
őseiuk, nem vette igénjbo a székely vitézséget? 

Uenis megtörtént, s eredménye az lelt, 
hogy megkétszereződik a Lipót-féle  diploma di-
csérete. Világverő Napoleon babért font  a székely 
névköré s végűi világbájnulta nagy szabadság-
harcronk folyamán  tevékeny részt vetlüuk láng-
lelkű Tyrleusunk fönséges  szavainak bebizouyi 
tásábau. A nemzeti lét fentartásában  évezredes 
muukáaok valánk. 

A saékely tartotta meg Erdélyt a magyar 
barának, s mi a hála ? mi ma a sorsa a cinci-

natusi vérnek, mely tehetős karjával a puszták* 
h«-l is Samniumot varázsol ? Demoralizált orstá* 
púkban a szellemi és anyagi elcsigázódás után, 
nz ulac*ony erkölcs árulás. A nemzeti kataslrop* 
hák sötét lelkű elősegitóire mindig fényt  lövel a 
irón lojalitása, Erdély nemzetiségei a tnagyar 
nllam eszmét sértő fészkelődének  jutalmául buja 
mezőket, — aranykalász tengert, zsiros jólétet 
nyernek, mig fajunk,  mely leghívebben teljesí-
tene az állam fenutartás  magasztos missiéját, a 
sötét nyomornak és széthullásnak az áldozata. 
A statisztika rideg számai megreuditenek. A 
átszivárgás, a csendes halál kiöli legszentebb 
reményeinket, a sziveket megejti a közöny, ssa* 
porudik az „ubi bene, ubi patria4 jelsiót aj* 
kain hordozó gárda. Proletárság és kard meg* 
döbbentő ellentétek. Százados uem törödömség, 
zsibbasztó nemzetközi viszouyok, as érdem oél* 
kuli telepítések folytouos  lánczolata erősilik a 
tudatlan, lelkük egyensúlyát elvesztett materia-
listák táborát, keleti szemét dombokon, bonuaa 
rendesen száműzve vau a jámbor Jób türelmes-
ség e. sziv és lélek nélküli gépek születnek meg, 
akiknek egyetlen regulatora as érzéki vágy és 
ösztöu. 

Szép erényok és lettekben valánk a mul-
tukban triumphatorok, s megbecsülve talán soha-
sem valánk. Már pedig meg nem beosültetésüok 
a bűnök legnehezebbike. 

A székelynek csak egy arcbimedisi pent kell 
és győzni fog. 
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akkor, h* a mellé as egy ember mellé legalább 
egy piciiké jóakarat KI szegődik segítségül 

És Bont elértem oda, miszerint beigszo! 
jam ut, hogy mi a székely aeliót csak papíro-
•on szeretjük ápolni, eaak papiroson lelkese 
dlak érte, s cssk ott élesstgetjük, hogy végkép 
e) na sznnyadjoa, de mihelyt l«Ure kerti a 
dolog, vége sinden lelkesedéinek, ágitáláanak 

Axt foghatná  rám valaki, hogy valótlant 
beszélek. Hiszen milyen nagy lelkesedéssel ala 
knitak meg annak idejében a székely társasi 
gok. Ott láttuk közéletünk színe-javát; min 
deaki lelkesedet), lángolt. Igen, de ennek 
lelkesedésnek lele szalmaláng Volt, a csak 
másik fele  lelkesedés, mert minden ilyen meg 
alakulást bankett kivetett. £1 is almit telesen 
esti lágy szellő enyeleg csendes sírja felelt  és 
•ég c«ak kant sem jeleli bék*s nysgvó helyét. 

Kár volt érte. Visszafojtott  lelekzettel le-
sem, kátha ébredne, s csak telsz halott volt 
Tárom az ébredést, mert ha éleire kelue, nem 
volna miért, hogy újból elalndjék, mert volna 
miért éljen, hivatását jobban belökhetné mint 
valaha. 

É« miben állana ez a hivatás ? 
Ügy gondoltam, hogy ezek a társaságok 

lennének a csatornák, melyeken ál a nép va-
lódi bajainak ismerete eljuthatna a székely biz 
toshoz. Ezek közelebb volnának a néphez. Mi-
haját inkább meghallanák, s még ónak  nem is 
kellene kérdezősködniük a betegség oka leiül, 
hanem egyszerűen csak hívnák a/, orvost: .uram 
itt baj van és a bai ezen meg a/on a helyen 
vau, segíts, ha tudsz.)" 

Így igen. igy a xzékelybiztos megfelelhetne 
feladatának. 

Vagy a székelyiársaságok nem képesek 
többé életre kelni? Ugy létesüljenek más tár-
saságok a nép embereibii, hogy ezek legyenek 
segítségére a székelybiztosuak nehéz munká-
jában. 

Az állam gondol velőnk, s mi magunkkal 
ne törődnénk ? Illik e nekünk az állam figyel-
mét közömbösséggel halálul meg? 

Akkor hál lennünk kell, mit tenni bir 
erónk! 

Hol van az az agilis, tetterős féil.  ki 
székely népe. iránti szereiéiből kezébe vegye a 
szervezés ügyét? 

Egy kis jóakarattal és ügybuzgósággal 
mérhetetlen szolgálatot lehelne szegény, jobb 
sorsra érdemes székely népünknek tenni. 

A képviselóvédaaztók 1906. évi 
névjegyzékének kiigazítása. 

Évenkint a képviselőválasztók névjegy-
zéke a kfivetkezö  évre (öi vényszerint kiigazí-
tandó lévén, a belügyminiszter rendelkezése 
folytán  vármegyénk központi választmánya sz 
1906. évre érvényes névjegyzék összeállítására 
e hó 81-én tartott ülésében a szüknéges intéz-
kedéseket megtette és e czélra a következő 
bizottságokat küldötte ki: 

I. A csikszentmárloni választókerületbe: 
I. a kászoni 6 községbe András Laios 

•lnöklésével; Balázsi Lajos körjegyzőt és C-to-
bot István tanítót, 2. a kerület Nyergeden in-
neni községeibe: Bsrlalis Ágoston főszolgabíró 
•lnöklésével: Lőrincz János és Puskás Lajos 
körjegyzőket. 

II. A csíkszeredai választókerületbe: 
I. lladéfalva  és Csikszentmiklóstól lefelé. 

Csíkszeredát is ideértve: Szántó József  megyei 
I. aljegyző elnök lésével, Tompos Károly és 
Pállly András körjegyzőket. U. Mindszent, Szent-
lélek, Ziögöd, Szentkirály, Szentimre, Szentsi-
mon és Csatószeg községekbe: Dr. Bocskor 
Béla lisztilőigyész elnöklésével: Kovács Béla 
és Reck Ferencz körjegyzőket. 

III. A karczfalvi  választókerület részére: 
1. Csomafalva,  Ujfala,  Tekerőpatak, Kilyen-

falva  és Vasláb községekbe; Dr. Tilt«cbrr Kde 
elnöklésével: Szilveszter Albert és Csaló Jó-
zsef  körjegyzőket; J. a Kődön felüli  6 köz-
ségbe: Bara János elnöklésével: Dániel Jó'sel 
és Árpa Lajos jegyzőket; 3. Rákos, Göröcs-
falva,  Vacsárcsi, Szentmihály, Szépvíz és a 3 
gyimesi községbe: Becze Imre főszolgabíró  el' 
nöklésével: Kosz Sántba János és Mánya An 
tal körjegyzőket. 

IV. A gyergyószentmiklósi választókerü-
let részére: 

1. a tölgyesi járás községeibe: Bogátby 
Gynla főszolgabíró  elnök lésével: Nyerges Gyula 
én Orzicsiáaa János községi jegyzőket, 2. a vá-
lasztókerllel többi községeibe: Szász Lajos 

föaaolgabiró  elnöklésével: Lőrincz Vilmos és 
Puskát Adolf  jegyzőket. 

Utasíttattak ezen küldöttségek, hogy 
kiigazítási eljárást oly időbea kezdjék meg, 
hogy az legkésőbb ei évi ápril bő 10-ig befe-
jezteasenek. 

E czélból kötelesek lesznek nagy község, 
ben a községházára, a ki-községekben pedig 
a körjegyzőségek székhelyén a jegyzői irodába 
a kiigazítási eljárás foganatosítására  határidői 
kitűzni a ezt a határidő előtt legalább 8 nap 
pal a községi elöljáróságokkal meghirdettetni 
és a lakosság tudomására hozni azzal a figyel-
meztetéssel, hogy választói jogosultságának iga-
zolása végeit a küldöttség előtt bárki ia sze-
mélyesen megjelenbvtik. 

A küldöttség a meghirdetett időben és 
helyen köteles megjelenni, s ha a megjelenésben 
elbirithallaa akadály miau gátolva lenne, kö-
teles nj határidőt kitűzni s erről a lakosságot 
újbóli brdetés utján értesíteni. 

A választól jog meghatározásánál a meg-
előző évre kivetett adó vételik alapul. 

A füst  számszerinti válssztókat nem csak 
volt úrbéresek, hanem az 187*2. év ntán nagy 

korúvá leli, tle választó jogosultsággal nem bíró 
önálló székely családfők  is választják. 

Márczins 16-ki ünnepély Csík-
gyimesen. 

A kiadott m ű s o r szerint az flnne-
nepély kétrészből állott és pedig nappali és 
eali-ből. A gyülekezés helyéül a vnsuti állo-
más volt kijelölve, bol már • órakor hemzse-
gett a sok ünneplő. Ide gyűlt össze a gyí 
mesi községi iskola, s várta a bükki állami és 
gör. kfttb.  elemi iskolák megérkezését, melyek 
tanítóink vezetése alatt fél  10 órakor 317 nö-
vendékkel imponáló zászlóiliszszel megérkeztek. 

csatlakozott károm iskola növendékei négyes 
sorokban - ezt követve n felnőttek  sokasága 
— vonnlt n róm. katb. határszéli templomba. 
Elindulás előtt Szabó Imre vasúti liszt az ál-
lomás épület erkélyéről rövid, de velős beszéd-
del nyitotta meg az e napi ünnepélyeket, An-
tal Károly tanuló kitűnő csengőhangon sza-
valta a „Nemzetid»!"-!. A templomba és onnan 
vissza a kőz-égi iskolához való voimláx alkal-
mával a .Himntis, Kossntb-uólák, Árpád apánk* 
változatos dallamai töltötték be a magas bér-
ezek által koszorúzott sr.ük völgy szorost. Az 
isteni szolgálatot, mely .Tédeam" és .Szent-
miséből" állott, T. Uoér János lelkész végezte, 

iskolában a UDulók ,Isten áld meg a ma-Az 
gyárt* éneklése ntán Vass István mint az is 
kulaszék elnöke nyitoltn meg az ünnepélyt — 
és azt a műsor lejártával be is zárta. A meg-
nyitó beszédben az ünnepély jelentőségét fejte 
gette, az ér/ő gyermeki szívhez- alkalmazott 
példákkal érzékeltetve — hatott a gyermeki 
lelkekre. 

A bezáró beszédbeo a lelolyt ünnepély 
tanulságos és lélek nemesítő hatását jelezve, 
buzdította a taunló ifiuságot  az önzetlen ha-
zaszeretetre. Az Ünnepély egyik kimagasló 
pontját képezte Aczél Jenő (elolvasása a sza-
badság harc/.ból. Felolvasásában ismertette * 
székelyek szerepét a szabadságbarezban. E 
sok epizodot tartalmazó s szép stilban előadott 
felolvasásén  a hallgató közönségtől éljeozések-
kel lett jutalmazva. A magyarok Istenétől kü-
lönös szavaló tehetséggel megáldott Szabó Imre 
.Talpra magyar" szavalatával rázta fel  a ha-
zafias  érzelmeket a tetőpontra. Ez ntán s 
tanulók hazafias  dalokat énekeltek, majd már-
czins ló ét dicsüilő költeményeket szavaltak. 

Az ártatlan gyermeki, lágyan csengő ban-
gón előadott szavalatokkal a közönség meg-
elégedve, öröm érzésekkel távozott el. Az fin 
ueplő iskolák tanulói d. a. 1 órakor oszlottak 
szét. I<) Az esti ünnepély. Már 6 órakor n dí-
szes vasali vendéglő nagytermei zsúfolásig 
megvoltak telve az ünneplő közönség sokasá-
gával ; nagy érdeklődést mutatva a gazdagon 
összeállított műsor iránt a izgatottan várva az 
ünnepély megkezdését. 8 Ara 30 perczkor Dr. 
Kása Lajos lépett a színpad emelvényére és 
hazafias  hévtől áthatott beszéddel nyitotta 
meg sz ünnepélyt. Nagy örömét fejezte  ki a 
fölött,  hogy az ország e keleti határszélén a 
szabadság, testvériség, egyenlőség eszméje iránt 
a hagyományos nemzeti kegyelet — mely védő 
bástyául szolgált a nyugotoak — nem aludt 
ki, sőt tapasztalata szerint hova tovább irnpo' 
xánaabbnl nyilvánít meg. „Éljen a független 
Magyarország I Éljen a király 1" Az Ünneplő 
közönség fennállva  énekelte .Isten áld meg 
magyart* — mely után Paikert István olvasta 

fel  Inaepi beszédét. Mély gondolatok, tudomá-
nyos készültség és Mai fenség  jellemzi a sza-
badság harezuk történelméből vett felolvasást 
párosulva lángoló hazaszeretettel. Két lelkes 
honleány tette változatossá az amúgy ia gaz-
dag műsort gyönyörű dalsorral. A legsiebb ha-
zaflas  és népdalokat csattogta a kis csalogány 
Műller Mariska, a ezt Zakariás Anuska k. a. 
kísérte oly gyönyörű czimbalom szóval, hogy 
akármelyik művésznek becsülelére válnék. Iz-
gatottan várta a közönség Szabó Imrét, ki 

<t nemzethez" irt saját költeményét szavalta. 
A költemény a független  magyar nemzeti esz-
mék iránt lángoló szeretelét matatta be. A 
hatás oly nagy volt, hogy nem tudtuk, bogy a 
remek költeményt, vagy a mesteri szavalatot 
bámuljuk-e ? Ennek ntána Zakariás Annuska 
remek, művészies czimbalom játékával vonta 
magára a figyelmet.  .Tavasz elmull'czimO slb. 
Mit a közönség szűnni nem akaró tapssal ju-
talmazott s még egy párszor meg is ismétel, 
lette. Gödri Isiván vezetése alatt a közönség 
á „Tavasz elmúlt" bus akkordjai mellett Iesle 
n színpadi készülődéseket. Nemsokára jelezte a 
csengő érezhangja, hogy a várva várt Pásztor 
József  márczins 16 ik czinifl  egy felvonásos 
színjátéka kezdetét veszi. Személyek : az öreg 
bonvéd — Szabó Imre, unokái — Sándor — 
Vass Sándor éa Ilonka = Élten Ilonka. Törté 
nik Budape.-ten, az egyetemi téren egy polgári 
lakásban. A szinmtt három jeleneiből áll. Az 
első jelenetben Sándor egyetemi hallgató ké-
szül az egyetemi ifjúság  ünnepélyére, segéd-
kezik testvére Ilonka. Készülődés közben fel-
evelenilik márczins 15. dicső emlékét. Sándor 

Nemzeti dal* ünnepi szavalója több izben 
önkénytelenül kezd szavalni, 'lonkn is áthatva 
az ünnepi érzéstől felsóhajt.  „Ha én fia  vol-
nék" én is oda állanék, hol Petőfi  szavalt s 
elszavalnám márczins idusát dicsőitő gyö-
nyörű odát szavalt. A második jelenetben az 
öreg honvédnek jat több szerep. Ilonka kér-
déseire feleveleniti  az általa átélt I84S. már-
czins 15-et, a azt követő elnyomatás korsza-
kát. Remény, majd lájdalvm könyeket hul-
lat. Az öreg honvéd, mivel lábai fájnak,  nem 
jelenbelik meg az Ouuepélyeu, de hallgatja ab-
lakából az ünneplő közönaéguek zene és ének 
szó melletti felvonulását,  hallgatja az ifjúság 
lelkesült ünnepélyét ; szive felhevül,  lelke 
tómból örömében a az .esküszűnket' reszkető 
hangján atánnok kiáltja. Gyönyörű jelenet. 

A harmadik jelenetben az egyetemi ilju-
ság az öreg honvéd ablaka alá vonal, liogy 
lássa a dicső emlékek élőalakját. A hírt Sân-
ilor viszi meg, as öreg lelkesülten lépdel az 
ablakhoz. Az ifjúság  megéljeuzi. A rákóczi in-
duló mellett elvonni. Az öreg unokájára tá-
maszkodva felkiált  : 

,Lesz még tavasz 1" 
Miuil három szereplő kifogástalanul  alakí-

tott s igy az üuneplő közönség egy élvezetes 
alkalmi színjátékban gyönyörködött. Jól eső ér-
zésének tapsokban adott kifejezést. 

Most Gödri István tartott igen szép be-
záró beszédet, melyet ezen fobászszal  végzett: 
„Jó Isten áld meg, tedd naggyá, tedd igazán 
boldogá édes magyar hazánkat éa tedd bol-
doggá, megelégedetté e dicső hazánk minden 
igaz és bű lát, hogy a bártnssbegy és négy-
folyam  hazája a legboldogabb legyen széles 
nagy világon I* 

„Isten áld meg a hazát.* 
Ezután következett a diszlakolna, melyen 

114 terilék volt. 
Az ünneplő köszönség zeneszó mellett 

reggelig együtt volt. 
Csikgyimesbükkön, 1905. márczins 17-én 

Éltes János. 

Ujabb kihallgatások. 
A király délelfftt  10 ómkor félórás 

kihal IgAtáson fogadta  Tiszát ; féltieenegy 
órakor Szígyény nagy k»vet jelent meg 
a királynál. 8zőgyény kihallgatása után 
meglátogatta Andráaay Gyulát budai la-
káaán. Ezután pedig visszatért szállására 
az Angol királyné szállodába, ahol több 
ellenzéki politikust fogadott.  Szógyóny 
hir szerint tovább marad Budapesten, 
nint eredetileg tervezte. 

Andrássy ujabb kihallgatása. 
Képviselői kOrökben elterjedt hirek 

szerint a király legközelebb újból An-
dráaay Gyulát fogja  kihallgatni. 

Ziegler Győző meghalt. 
Ziegler Győző műegyetemi tanár, a 

legkiválóbb magyar építészek egyike, 
ma Budapesten hosszas szenvedés után 
meghalt. 

Legújabb. 
A .Csíki Lapol" eredeti táviratai. 

Budapest, márcz. 9. dB. u. 2 óra 00 perez. 
Csíkszereda, márcz. 28. d. u. 0 óra ÎMI perez. 

szabadelvüpárt intéző-bizott-
s&gának ülése. 

A szabadelvflpárt  intézó-bizottsága 
tegnap este Ülésezett, melyen a szerdai 
értekezlet előkészítésével foglalkoztak.  Ezen 
értekezleten gr. Tisza István, mint a sza 
badelvllpárt vezére egy nyilatkozatot 
fog  előterjeszteni, melyben a szabadelv 11-
párt állásfoglalása  lesz kifejtve  az uj hely 
zettel éa az uj kormánynyal szemben. 

K 0 L Ö N_F K L É K . 
— Gróf  Haj lá tb erdélyi püspök ar 

f.  hó 93-án Csik-Somlyóról elutazott Székely-
Udvarhelyre, hol f.  96-ig léset vesz a róm. 
kaik. főgymoázium  lelki gyakorlatán és gyóntat. 

— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter 
előterjesztésére a király dr. Rásky József  ka-
posvári .ügyészségi alügjészt és Bodor Ödön 
csíkszeredai kir. járásbirósági albirót a csík-
szeredai kir. törvényszékhez birákká nevezte ki. 

— Kinevezés. Az udvarhelyi m. kir. 
pénzügyigazgató csíkszeredai Nagy Balázst a 
csíkszeredai n>. kir. adóhivatalhoz díjtalan gya-
kornokká nevezte ki. 

— Ssabadaagolas éa helyettesítés. 
A szeredai kir. építészeti hivatal lőnöke Pap 
Domokos kir. főmérnök  a kereskedelmi minisz-
tertől 4 keti szabadságot nyervén, ezen szabad-
ság idő tartamára a hivatal ideiglenes vezeté-
sével, valamint a közlekedési érdekeknek a vár-
megye közigazgatási bizotaági ülésein valókép-
vioeletével Hajós Károly kir. mérnök bjzaiott 
meg. 

— Halálozás. Mohay Adámné aziil. Qössy 
Laura — Gözsy Árpád gyiSgyBierés» huga — 
éleiének 2B-ik évében hosszas szenvedés után 
folyó  hó 24-én elhalálozott Győrökön. 

— A osiksBeredai piaoztér ügye. 
Amint értesülünk Csíkszereda város képviselő 
teaiülele s f.  hó 98-án tartott gyűlésében a bel-
piacz ügyével foglalkozott  s határozottá emelte, 
hogy a belpiacztér megteremtése végett a Kos-
9Utb-utczának a tanácsházzal szemben levő tel-
keit kisajátítás utján megfogja  szerezni. 

— Polgármester választás- A test-
vér Odvat'halyvármegye székhelyén, Székely-
udvarhelyt a polgármester választása f.  évi 
április hó 3 án fog  megtartatni. 

— Iskolai ünnepély. A csikaonlyói 
főgimnázium  ifjaaágának  Mária kongregácziija 

,Szeplőtelen fogantatás"  bitágozaia kihirde-
tésének 50 ik évfordulója  alkalmaból molt pén-
teken délelőtt szép ünnepélyt tartott, amely 
minden izében teljesen sikerült s a nagy szám-
ban megjelent közönséget zajos tetszés nyilvá-
nításokra ragadta, Az ünnepély .Nyitány'-nyal 
kezdődött, melyet az iljuság zenekara kitűnően 
játszott; Gábor László VIII. oszt. tanaló miut 
a kongregáczió praefectusa  .Onnepi beszéd'-et 
tartott; Bálint Vilmos VII. osztályon tanuló 
a .Szeplőtelenhez" czimü költeményt szavalta 
el fényes  sikerrel; .Pázmány dicsénekéi* a ve-
gyeskar énekelte; .Mária imirakulala a magyar 
irodalomban' czimü pályadíj nyertes művéből 
felolvasott  Kádár Ferencz VII. osztályos tanuló, 
Várady Antal .Regina coeli" czimü költeményét 
László Antal IV. osztályoa tanuló szavalta; a 

Boldogasszony anyánk" IIária éaeket Domá-
nyáncz Péter énektanár harmónium kísérete 
mellett előadta a vegyeskar; a .Három kaaaai 
vArlana"-ról felolvasást  tartott Friedricb Alajos 
VIII. osztályos tanuló, végűi az „Ave Maria't 
zenekiséreltel énekelte a vegyeskar. 

— öngyilkosság. K.-jakabfalvi  Beukő 
Ferencz egyik napon három táraával aaját la-
káéin ö deczi szeszt fogyasztott  el; mikor pe-
dig ugy dél tájban társai baza mentek, felesé-
gével ágyat vettetett és lefeküdt.  Neje kia időre 
külső dolgait végezni a házból kiment s alig 
aebány perez naiva a házból nagy dördüléat 
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hallott éa rögtön besietett, mikor in a férjét 
az ágyból lelógó lábakkal hanyat fekve  éa halva 
találta. A fegyver,  melylyel szivén lőtte magát, 
ott feküdt  a bái padlásán. 

— Adakozás a madéfalvl  emlék-
saobor javára . A eaikdelnei községi iskola 
növendékei márczina 15-ikét szavalatok, baia 
flaa  darabok éneklése éa s .Kis honilak' czimü 
egy felvonáson  szinmü előadásával a szülők és 
más érdeklődők jelenlétéken megünnepeltek, 
mely alkalommal a madélalvi emlék-szobor ja-
vára önnként adakoztak : Péter Lajos plébános, 
László Péterné, Incze Dénes, Sánlba Péter, 
Kánya Józaelné, Ábrahám István I —1 korona. 
Kánya Lajos, Kánya Teréz 40—40 Ali., B»c<kor 
Antal, Kánya Ferenrz 30—30 KII., Birla Károly, 
Incze József,  Birta József,  Gál Sándor, Ambrus 
Dénes, Kovács Györgyné, Gergely Dénes, Bocskor 
Zsigmond, Csató László, özv. János Józsvfné, 
Balla Láazlóné 20—20 Üli., Kánya Imre, Bálint 
Andris, N így János, Bocakor Lajos, Kovács 
Dénes, Kovács Dénes ifj.  Kovács István, Becze 
Alajos, Zöld Dénes, Kánya József  ifj.  Ferencz 
József,  Zöld László, Kánya János, Kncznj Jó-
zsef,  Balog Ignácz, Benő Dániel, Bncznj György, 
Ladó András, Csaló János, Becze Ferencz, Ger-
gely János, Nagy Károlyné, Ladó Mózes 10—10 
fill.,  Kovács Syárlásné 12 fillért,  összesen 12 
korona 2 fillér,  mely összeg a szobor bizottság 
pénztárnokénak átszámoltalott. László Péter 
tanító. 

— Marozius 16. Várföldön.  Nagy 
lelkesedéssel és odaadó szeretettel Ünnepelte 
meg márcsina ló ét ss ottani római katbolikui 
elemi népiskola. Az ünnepélyre hivatalos volt 
as egéss község apraja-nagyja. As ünnepély 
délelőtt 9 órakor kezdődött, mely időre as iskola 
terme zsúfolásig  meglelt. A szabadság napját 
Salló Benjámin székely tanitó ismertette lelke-
sedéssel és érzéssel. A gyermekek hazafias  da 
lókat éa aaavalatokat adlak eló. As ünnepély 
rendezése Salló Benjámin tanító érdeme ; kinek 
szivéhes ssóló felolvasásából  a jelen levők szép 
kincseket: őseink Iránti tlsstelel és igssi hasa-
aseretetet merítettek. 

— A ostksseredai önkéntes tűzol-
tók mula t sága . A mint értesülünk a helybeli 
öakéntes tűzoltók Huavrt másod uapjára BZÍDÍ-

előadással összekötött láoczmulatságot terveztek, 
melynek jövedelmét saját péuztáruk gyarapítá-
sára fordítanák.  Tekintettel arra, hogy a azíu-
darab megtanítása h o a s s a s s b b idót vess 
igénybe, a próbákhoz már hossá is fogtak  és 
mindeo Igyekesetiikkel azon fáradoznak,  hogy 
as elóadáa annak idején minél impozánaabban 
sikerüljön. 

— A madéfalvi  emlék- javára ujab-
ban a következő adományok érkeztek: Szász 
Lajos szolgabíró gyergyói gyűjtése 108 korona, 
Kovács Lajoa gyűjtő-ivén Csikpálfalváról  11 ko-
rona 97 fillér,  Kakucs György gyűjtő-ivén Pa-
rajáról 9 korona 66 fillér,  Török Ferenc/, lel-
kész gyűjtő-ivén Gyergyócsomafalváról  3d ko-
rona 90 fillér.  Szántó József  megyei I-ső al-
jegyző 6 korona, Csikszeredálisn 1905. márcz. 
lö-én rendezett ünnepély tíszlajövedelme 166 
korona 74 fillér,  Csikszentdomokoson 1905. 
február  18-án rendezett tánczmnlatság tiszta-
jövedelme Császár Donát utján 22 korona, ösz-
szesen 356 korona 47 fillér.  A .Csíki Lapok* 
46. éa 46. számsiban nyngtázott adományok 
összege 679 korona 05 fillér.  Az ujabbi gyüj 
téa eredmény» tehát mai napig 935 korona 
62 fillér.  A bizoltaág a gyűjtést tovább foly 
tatja, s egyúttal fölkéri  mkdazokat. kiknél 
gyfljtőivek  vannak, hogy azokat a lehelő rövid 
időn a legcsekélyebb adománynyal is czimére 
bekűldeui szíveskedjenek. Egynltal hazafias  há-
láját fejezi  ki mindazok iránt, kik adományaik-
kal a nemes ügyet előbbre juttatták. A madé-
falvi  emlék intéző-bizottság. 

— Halált okosó verekedés. Gyer-
gyó-Békáson f.  hó ll-én este Herskó Simsi 
korcsmájában oláhok éa msgyarok vitába ke-
veredlek egymással éa a korcsmáros sejtette, 
hogy a dolognak rossz vége lehet, kiutasította 
az embereket a korcsmájából. Azonban az ul-
csán elkezdték a többségben levő oláhok a 
magyarokat ütlegelni, sőt Balázs Lajos lopli-
ciai születésű mészáros legényt a földre  gyúr-
ták és többen neki estek. Balázs látván, hogy 
élete veszélyben forog  éa mondhatni, hogy a 
halál torkában van, nála lévő nagy mészároa 
késéhez folyamodott,  a melylyel Nyegnstor 
György 19 évea oláh legényt hasba szúrta. 
A legény rögtön össze esett és mivel a község 
orvosa, maga ia mint beteg Gura Bikáson 
(Romániában) a korházban fekszik,  a meg-
azurtat, csak másnap azállitolták el oda. Azon-
ban az orvosi segítség sem használt; kiállóit 
fájdalmak  és kinok annyira elgyöngilették Nye-
flsztort,  hogy 26 áa este meghalt. 

— A vigadó sorsa. Ismeretes olvasó* 
ink előtt, hogy a Csikmegye által nagy költ-
séggel felépített  csíkszeredai Vigadót al'g egy 
hónapi bórlel után, bérlője egyezerre ott hagyta 
s egyúttal előleges birói szemlét kért annsk 
megállapítására, hogy az épület teljesen haszna-
vehetetlen, fűteni  uetn lehel, világítási berende-
zése rosss és nedvessége miatt lakhatatlan. As 
elrendelt szakértői szemle a fűtés  éa világitáara 
nézve azóta befejezést  nyert ; s as eljárás fo-
lyamán kítüut, hogy as épület seinmi féle  olyan 
hiány osaágbau nem szenved, mely a bérló eljá-
rását igasolhatná. Ugy a fűtés,  mint a világítás 
igen jónak bizonyult ; s meg lehetett állapilaui, 
hogy a világításnak hiányosságát kizárólag a ke-
zelés okozta a az a körülmény, hogy a megfe-
lelő anyag helyett, a bérló tisztátatlan benziut 
használt, a mi miatt az égők vezetékoibeu 
i d e g e n a u y a g r a k o t t l e ; máa felől 
pedig kelM gázmennyiség num fejlődhetett. 
A fűtésűéi  sem fordult  eló uag)obb hiányosság: 
a többi termek tniml jól fűthetők  voltak, kivéve 
a nagy lennel, melyben a kellő liAinérséklel 
elérését szintén a fűtés  berendezés körén kívül 
eső hiányok (nedvesség, ablakok hiányossága stb.) 
okozták. A nedvesség pedig ai építkezés késAi 
befejezéséből  származott, a azok folytán  előállott 
hiáuyok javításéra a vállalkozó mindig hajlandó 
volt. Sót a vármegye vezetősége a fűtés  béren-
dezéa vállalkozójával ujabban egyezségre lépett, 
hogy a fütókazánt  a szomszédos leányiskola alól 
a vigadó alá helyezzék át, a oiinck folytán 
netn caak a fűtés  less intenzívebb, hanem 
2ú°/o-n)i megtakarítás is áll eló, tehát gazdasá-
gosabb. A vállalkozók az összes, különbet) csak 
kiaebb terméazetü javításokat juniua hó elejére 
helyreállítják, a igy a dolognak es as ága telje-
sen rendbeu loaz. Látni való, hogy a hiáuyok 
nem voltak oly neműek, inely enuek as épület-
uek használhatóságáról elterjedt ocsárló híresz-
teléseket indokolttá tehetué ; sőt éppen a bérló 
hirtelen távozása lett az oka igen sok romlásnak, 
mely külöuösen a víz- éa gázvezetó csövek be-
fagyása  fulj(in  előállott. 

— Felvéte l a honvéd főreállnkolába 
es a Ludovika Akadémiába . A ni. kir. 
honvédelmi miniszter már közzé telte a hirdet-
ményt a m. kir. honvéd főreáliskolában  és a 
Ludovika akadémiában az 1906/6. tanév kez-
detén betöltendő állami költséges, továbbá ala-
pilváuyos és fizetéses  helyekre. E szerint a 
honvéd főreáliskolában  50 és a honvéd Ludovika 
Akadémiában 62, részint teljesen díjmentes, ré-
sziül léldijiueutea államköllséges, illetőleg ala-
pi tványos és fizetéses  bely fog  az iskolai év 
kezdetén, még pedig a főreáliskolánál  szeptem-
ber 1. éa a Lndovika Akadémiában szeptember 
21-én kezdőleg betöltetni. Ezen helyek közül 
esik : a) a soproni főreáliskola  első évfolyamára 
20. teljesen díjmentes államküllséges bely; 25 
alapítványon hely és 6 részben féldíjmentes, 
részben fizetéses  bely; b) a budapesti honvéd 
Lndovika Akadémiába az I-ső évfolyamra  : 6 
teljesen díjmentes állainkőltséges bely, 29 ala-
pilványos bely és 28 részben félilijiueiiles,  rész 
ben fizetéses  hely. Felvételi fellételek  : a pályázó 
magyar állampolgársága, testi alkalmassága és 
a megkívántaié előismeretek, nevezetesen : a) 
a honvéd főreáliakolába  való lelvélelrp, vala-
mely középreál és polgári iskola 4 ik osztályá-
nak eredményes látogatása; b) a honvéd Ln-
dovika Akadémiának I sö évlolyauiára valamely 
teljea középiskola, vagy reáliskola VlII-ik osz-
tályának eredményes látogatása továbbá kilo-
gáslalan erkölosi magaviselet, a betöilöll leg-
kisebb és a lul nem haladott legmagasabb élet-
kor és pedig: s) a honvéd főreáliskola  első év-
folyamába  leendő belépésnél sz elért M-ik és 
a tnl nem baladoll 18-ik év; b) a Ludovika 
Akadémia első évfolyamába  leendő belépésre az 
elén 17-ik éa a tnl nem h>ladotl 20-ik életév, 
végül igazolása aonak, hogy a pályázó az alapító 
oklevélben foglalt  különös feltéleleknek  is meg-
felel,  t. i. azok részéről, kik alapítványi helyekre 
pályáznak. A kérvények az állauiköltséges és 
fizetéses  helyek elnyeréséért azon honvéd kerü-
leti parancsnokságnak terjesztendők be, amely-
nek területén a folyamodó  alkalmazva van, vagy 
lakik, még pedig ez évi május hó Iá ig. Az 
irásbelileg éa szóbelileg megejtendő felvételi  viza 
gák a t-oproni bonvéd főreáliskolában  augusztus 
28-tól 31-ig, a budapesti honvéd Lndovika Aka-
démiába pedig szeptember 16—20-ig tartatnak 
meg. A felvételi  vizsga magyar nyelven 
teendó le, melyet a pályázóknak oly mérvben, 
kell birniok, hogy az eredményes oktatás lehető-
sége e tekintetben biztosiiva legyen. 

— Időjárás . Tél apó meghalt. Már le-
lejtgetjük is a jó üreget, csak olyankor jut 

eszünkbe, mikor szemünk a begyek ormaira lé-
ved, a hol még mindig látjuk febérleni  szem-
fedőjének  elnyűtt foszlányait.  Tél apó azonban 
nem akarja, hogy végkép elfeledkezzünk  róla. 
Olykor-olykor megjelenik szelleme közöltünk és 
ijesztget, hogy „nocsak megálljatok I' Igy ijeazl-
gelett folyó  hó 19-én és 95 én is, de senki sem 
ijedt meg tőle. Hiszen mindenki tudta, hogy 
.kakas szollal, ül az óra* s pusztulnia kell a 
mid színéről. Kíbnit a nap és el ia pusztait 
még azon napokban végkép. Most enyhe, derüli 
időnk van. Nem tudjuk mit ígérhet. 

— Műkedvelői színielőadás Gyer-
gyóbékáson. A gyergyóbékási izr. felek  ma 
gyar elemi népiskola tanuló ifjúsága  Simon 
Márlon ur védnöksége és Fleiszig Jakab la 
nitó ur vezetése alatt a létesítendő elemi is 
kolai internálni javára egy minden tekintetben 
fényesen  sikerült műkedvelői azioelöadást ren-
deztek. A kis 7—11 éves gyermekek Murai 
Károly „A kígyó" — „Az ördög fia"  és „A 
kél belöltes üveg" czimü I — 1 felvonásos  vig 
lálékail adták elő és egyesek meglepő hatást 
értek e|. A siker oroszlánrésze Fleiszig J-ikab 
tanítót illeti. Az anyagi sikert bizonyítja, hogy 
dac/ára a 300 korona kiadásnak, 400 koiona 
maradt az internátus javára. 

— Bábasági ösztöndijas helyek be-
töltése. A vállát és közoktatási miniszter a ko 
lozsvári indoroány-egyeteineii ez évre ösztön-
dijas helyei engedélyezett bába növendékek 
részére. A növedékek mindenike 5 hónapig tartó 
tanfolyam  alalt a szülészeti intézetben lakást, 
teljes ellátást és kisebb kiadósok fedezésére  havi 
10 korona készpénzt kap tejenkinl. A tanfolyam 
ez évi szeptember hó 1-éu kezdődik s a folya-
modványok az illetékes járási BZolgabirőságok 
utján nyujlalik be. Azok, kik önköllségen oliajt-
)ák a tanfolyamot  hallgatni, lakás és ellátása-
éri hnvonkiut előre 20 koronát tartoznak fiz-'ltii. 

— Rhouma, osúz és köszvényes fáj-
da lmak enyhítésére, sőt gyógyítására használja 
az egész continens már évtizedek óla a kitűnően 
beváll Kriegner-féle  Reparalort. A Kriegner-féle 
Reparator kitűnő hatásáról 1000-nél löbb spon 
tán nyilatkozat, köszönö-levél érkezeit lie a 
készítőhöz, melyek mind tann-ágot tesznek ezen 
készítmény reel voltáról. A szt. Rókus-kórbáz-
ban 135 betegen tétetett kísérlet a Kriegner 
féle  Reparatoriei, kik közül 126-an gyógyultan 
távoztak. Nagy üveg 2 korona, kis üveg 1 ko-
rona. — Kapható Budapesten a .Magyar Ko-
iona" gyógyszertárban VIII., Calviu-lér és min-
den nagyobb vidéki gyógyszertárban. 

— Kedvezményes á ru azénaszállit-
mány. A foblmivelési  miniszter Ditró község 
kisgazdáinak kérelmére és a vármegye alispánja, 
mint főispán  helyettes f-lterjeszléaére  100 qnart 
szénát engedélyezett quartoukinl 6 kor. 72 fil-
lér árban a intézkedett annak a madéfalvi  ál 
lomâsig vasúton való elszállítása iránt. Az ár 
az átvételnél fizelenlő. 

— Gyakorlat i eljáráB. Versec/., Fehér-
templom s Uiondbalni az ország egy nagyrésze 
igazán bámulatos módon mutatnak példái a bA 
zak eleje és végeihez ülteti tt szölőlugasokkal. 
Egész őszre, egész télre való szőlőt, bármily 
nagy család részére btziik falán  termesztik 
meg, hol sz hidegtől és jogtól is mentve van. 
Ezen eljárás most sz egész országban megin-
dult s minden vidék rohamosan követi a jó pél-
dát. De minthogy ehez mm mindenik szllőfaj 
alkalmas, felhívjuk  olvasóink figyelmét  mai szá-
munk hirdetési rovalábnu ábrán is bemntalott 
„Szülöl' gasl ültessünk minden liáz mellé" czimü 
hirdetésünkre. 

— Uj vasu t szárnyvonal . A m. kir. 
államvasutak kolozsvári üzletvezelősége értesíti 
az utazóközönséget, hogy a Székelykocsárd— 
marosnjváii nj szárnyvonal márcz. 17-én a köz-
forgalomnak  átadaloll. Az uj vonalon a 7411., 
7412., 7413., 7414- 7415., 7416., 7417. és 7418. 
számú vegyesvonatok naponta közlekednek, s a 
nappalt órákban közlekedő összes fővonali  és 
Marosvásárhely felöli  személyszállító vonatok 
Székelykocsárdon közvetlen csatlakozási talál-
nak a marosnjvári vonatokhoz és viszont. 

— Fontos Amer ikába utazóknak 1 
A magyar kormány az Amerikába való utazást 
most már Brémán át is megengedte. Fiúmén 
át Amerikába szóló útlevelek most már Bré-
mán át is érvényesek, ha az illető utas egy 
Breman át szóló hajójegy birtokában van. 
Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül 
kell otthonról 20 koronát előre Bretnare elő-
legnek beküldenie, mire röglön megküldelik a 
hajójegy. Jóegészségű és munkaképes mauká 

sok, akik az amerikai rendeltetési helyig sióid 
vaanti jegyet kifizették  és azonkívül még 50 
koronái készpénzben felmutatni  tudnak, Ame-
rikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai 
vannak Amerikában, hozza magával azok czi-
meit. Szembetegek vagy egyéb testi fogyatko-
zásban szenvedők, 50 évnél idősebb azemélyek 
vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő 
gyárral azerződésl kötöttek, mely azerint ott 
bizonyos megbatározott bérért dolgoznak, Ame-
rikából visszautasiLtatnak. Ratiborban valamint, 
Bremabru minden kivándorló megvizsgálunk, 
mindenki léhát, a ki Bremaben hajóra felszáll, 
előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer. 

IRODALOM. MŰVÉSZET. 

V As E. K. E. ér tesí tője . Az „Er-
iéi}" XlV-ik évfolyamának  l—2, most megje-
lent számát Merza Gyula gondos szerkesztésé-
ben ezúttal is ugy a tájleirás, mint a néprajz 
köréből so'n tanulságos czikkely gazdagítja. 

E képes havi szemle jelen füzetének 
élénk és változatos tartalma Czárán Gyula a 
híressé vált révi Zichy-cseppkóbarlangot írja, 
Hermann Antal dr. az erdélyi kincses mondák-
ról, Téglás István két Bajálkezü diszilelt köz-
leményében a Szent László kútjához lelt ki-
rándulásáról moudanak el egyet-mást. A kü-
lönfélék  rovatában löbb érdekes turista bir 
élén tudomást veszünk az E. K. E. uj turista-
zsebnaptáráról, mely magában foglalva  a tagok 
kedvezményeit egyúttal az eddigi arczképes 
igazoló fogja  czélszerüen pótolni. Kapható 
1 koronáért az E. K. E. Mályáskázi irodájá-
ban Kolozsvárt. 

Az „Erdély1' előfizetési  ára egéBZévre 10 
korons, melyet a tagok 6 korona évi tagdijuk 
fejében  dijtannl kapnak. 

KÖZGAZDASAG. 
f  A magyar gazdatisztek nyugdíj-

ügyi kongresszusa. A Gyakorlati Gazdatisz-
tek Orsz. Egyesületének igazgatósága a legkö-
zelebb megtartott választmányi ülés, illetőleg a 
gyakorlati gazdatiszteknek mult évben lefolyt 
or92agos kongresszusa utasitáBa folytán  as álta-
lánosan kötalezA gazdatiszti nyugdíjügy tárgyá-
ban f.  évi május 21 -én megtartandó országoa 
kongresszust hív össze a fóvároaba.  A kongress-
szusra meghívatnak iniut legközvetlenebbül ér-
dekeltek : Magyarország földbirtokosai  és a gaz-
dutiszti osztálynak magyar honossággal bíró tag-
jai — tekintet nélkül arra, hogy oklevelesek 
vagy nem oklevelesek ; de felkéretnek  a miuél 
nagyobb számban való megjelenésre a magyar 
törvényhozók is. A kougresBzua tárgyát a Mer-
za-féle  általánosan kötelező gazdatiszt! nyugdíj-
ügyi tervezet képezi ; de egyszeramind, mint 
külön vitatételek tárgyaltatni fognak  az emiitett 
tervezetből kiemelkedő egyes kiválóan fontos 
kérdések is, igy a gazdaliszti nyugdíjügynek 
törvénybe való iktatása kapcsolatosan a gazda-
tiszti törvény revíziójával, tehát a gazdatiazti 
ügy kérdésének megalkotása ; a uyugdijugy 
jogkörébe való felvétel  a vármegyei gazdasági 
egyesületek által ; a meglevő magán — nyug-
díjalapok iigye tekintettel a földbirtoknak  hol-
ilankiuti 25 lillér áldozatára ; az özvegyek nyug-
dijkérdése éa a serdületlen árvák nevelési pót-
léka stb. A tételek előadóinak jelesebb szakerők 
kéretnek. Felhivatnak egyúttal az érdekeltek, 
hogy a fentiekhez  hasonló tételekül haaználható 
indítványaikat f.  évi április 15-éig a Gyakorlati 
Gazdatisztek Országos Egyesülete igazgatóságá-
hoz (Budapest, XII. Baross-tér 14. ssáin) küld-
jék be. 

S z a x l s e s x t ö l ü z e n e t 

Gyimeabükkinek. A márczins 15-i ün-
nepélyen elhaugzott beszédek első sorban al-
kalmi darabok s igy a mennyiben akluália po-
litikai vonatkozásuk nincs, illetőleg lapunk irá-
nyával nem elleukezik, szívesen nyitunk teret 
nekik. Mivel azonban alkalmi voltnkat az idB 
elóh&ladoltsága miatt már elvesztették; közlé-
süket csak akkor helyezhetjük kilátásba, ha 
tartamuknál fogva  a közfigyelemre  minden idő-
ben érdemesek. Ha e feltételnek  megfelelnek, 
teaaék beküldeni. 

Gyergyó-Békás. Tudósítását későn kap-
tuk, s azért azL csak töredékesen közölhettük. 
Máskor kérjük ugy intézkedni, hogy legkésőbb 
hétfőn  a kéziratot megkaphassuk. 
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ÁmrMl klrMmiy (I f«Hitelek  kiveMti. 
Olkszentmárlon község eril«»la|ijának 

Keresztes Lajos és I. elleni végrehajtá-os ügyé-
ben a kérelem következtében a végrehaitsai 
árverés ÍOO k«r tőke és tárulékai nejéie * 
csíkszeredai kir. tóivényszék, a rsikszeiitmái-
toni kir. jArAsl»rA>üe Olt-lpn lévfl  s i'-ik 
ezmlmárlon én CVikszmlgyörgy községek IIHIÁ 
ián frkvö.  a csikszeiitniárloni I. R. 271 >'• 
Ijkvben Jelveit 772 3. 773. hrsz. inuallatita 
99 korún*, s c»iksz*ntniárt«ni I. R. 227. sz. 
tjkvli.n (elveti A f  6l'I. G22, 623. Iirsz. ingat-
lanra 35(1 korona, IUOO •>. Iirsz ingatlanra 23 
korona, 1062. III>Z ingatlanra 82 kor., 2237 1. 
brí7. ingatlanra 16 na 2502 I. hisz. ingat 
lanm A6 k<n»n.<. 265-1 I. Iil-z. ingatlanra 22 
korona, 346U bi>z iiigatlania B kmnna. 3ü73. 
hi»/. ingal'anra »8 ki>n>na, 4423. Iir*r. mgat 
lanra l'J knmna, 4460. Iirsz. ingatianta H» 
ko/ona, ül62. Iiis/. ingatlanra II korona, a 
csikszeiiiinái Inni I. R. 1492. sz. tikvbrn t• I-
vell A -f  &377V,,—R37'j«hisz. inimi lanra 
7 korona. 5383 ' I im*. ingatlanra 2li korona, 
5383' w. bsj. ingatlanra 3 K.. 53771-,,—537»-'.„. 
br>Z. ingatlanra 17 komna, iiHBö':>38li4 

Ü3ÖH' , r . incatlania 2 koixiiii, »3*5'j.T 
5386.'»—a 7. 53H7" Illsz. ingatlanra I koi onsi. 
t «ZFiilniáitnni 11181. az. t|kvlien A. f  222» 
hisz. ingatlanra 4!) koiona, a liánktalvi 2HIO 
az. Ijkvben A. j 0984 2. hisz. lugailams 6» 
km.iiában ezennel inegálla|>iinit kikiáltási ár-
ban a szriitniaifoni  I. K. 227. és a 271. »/. 
Ijkvekhen a bekebelezett haszonélvezeti |ng"k 
Béielme nélkül rlrritdeltetik. 

Az árverérie lutiáina|ul 1905. évi mă-
jns hó 13-án d. e. 0 orajara ezen kir, 
járásbíróság hivatalos helyiségébe és lulytalólag 
d. U. 2 órára csikszeiilgyörgy községházához 
tüzelik ki. 

Kzeii hirdetmény és feltétel*  k a hivatalos 
óiák alatt ezen kir. járásbíróság, mint llkvi 
hatóságnál, Csikszi-ntmárliin és C'sikszénieyörgy 
községek elöljáróságánál tekinthetők meg. 

Jelen kérés kiillséget 17 kimina fillér  -
ben állapittatik meg. 

Csikszent mállón, IHUÜ. 1'ebru ir lü-in. 
Qózay Peter, kir. :.iiiir 

A milliókra menő fizetóskép-
teteoaégek 

arra kényszeriMlék :i |insztóg.váios,,kat, hogy 
felhatalmazott  áinikal mintsem Hzokat bizony* 
talán flzetnkifk  hitelezzék inkább tetemes 
ál engedményt!) el készpénzfizetés  ellenellen a 
közönség lendelk-zésére bocsássák. Ezen 

akczió keresztülvitelére az 

Országos Posztókiviteli Áruház 
Budapest, VII.. Hottenbiller-utcaa 4 B. 

vállalkozott. Vidékre szétkilld ntánvétlel egy 
léifl.iiltoiijie  3 méter finom  fekete,  sötétkék, 
szürke vagy baitis |ins/tót vagy kniişanil, 

CSAK 8 FORINTÉRT 
Ai.inl uk, Itiigy I eniW|in ; mell a készlet 
eliireláthalólng nem lait sokáig, tliilitákat a 
nagy forgalmú  nimti nem kitld. 3—3 

S Z Ő L Ő L U G A S T 
"flritita  'bSÁ.'itfdlíó-  ü-kertjeiúH»tf 

föld-  és homoktalajon. m 
A s/kIó bii/.ánkWn itiiniU'iiiitt iiii'<;|cr«'iM s nin-

csen <>lv bú/.. iin lvii''k lalu iin-Ibtl » Icp-si-kólvcMi 
î»ll'U>/..W-al l<llirv.lll>t I» Drill Vol||:l. a'xt'llkiviil 

más i'i'üli'ti'kii'-k. k>Ti«-k«L'k. k«Tii<*S''kiirk síb a 
l.^r. lifkfl'l'  .1»-/.. ;«M»*lkiil, Ii.ikv I.'-şik.'W r̂lil» lu-
I\. t ÍN ••-llô lnlii.! II/. « i:v.'l.r«' Iia</Ii:il1iitl.'> ré</<'k-
tilil. I-./a Irf:liúl:i<l:il0̂ :il>l>  ^ViiltfKs.  luciM iniii-lrn 
t'vU-ll l'-rrin. 

Krr<- i.z.Milran IK III toiinlrii s/..r|..(uj ;ilknlliKi< 
(lnir liiiik'l kns/.K Irriiii'V/rttii. III.tI im ŷoKlin'-s/"-
lm IIU-^IJO is. liTiui'>t ifin  lnî . i'/iTt sukan li'in 
r 1»• k »'l fii  <lnu'-n\ t i-.lilii; Hol liî ii<n;>k iilknlllias 

ía;okut üllrlhk. n/ok IhiVn i-llátjiik liá/ukiM II/. 
lyi'M «i/olni'ri's »<l< j«>n a l-'pkitiin.iMi inwskutálv 
és mús ««ziiliikk' l. 

A ínjuk isiiiiTtrU-siTi' vonal ko/ó SZÍIICK íéiiY-
iivonuitii katrtlû iK Itárkinck inirvn ós l>i*rui>'iii v 
kíilili'tik itic .̂ aki ' /.iuiri i'̂ v lcvcli'/n ln|.oii hi-
Jilljlt. lt«>r(ujll >/nl«.,»h ViuiYok W tlli'ií llll̂ 'V llH'IIV-
nvisöpbi-ii kn|ilintők l«'s/,illii<itt árakon. |t«»r«k csa-
ládi lo^vas/.lăsra I. «*-« I< I(.-I.I» <>|«'s<t árl>aii és 
_LMui\:irv~ suna. i'iltfié>ln-/  és «»I»IM»I borminta. 

Énnelléki első &xölöoltTáBfleien  NasykásR (BHamure.) 
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Szám 1U04—905. ki. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikmrgye t'<-li-aiki jAríslioz taitoz/i, 
.Szenteli.Iiiokos, Italánbánya, 8zeiittainás, 
Jenöl'alva, Karezlalva, Üánlalva és Mada-
rasközségekből Csikkarczfalva  szék-
helyijei alakított közegé*zségi körben a 
kürorvnai /illoinás lemondás folytán  üre-
sedésbe jött, s arra ezennel pályázatot 
nyitok. 

Kzen állomással 2000 korona év-
fizetés,  200 korona nliátalány, természeti 
ben lakás, látleletekért 2 korona, Csik-
jenőfalván  és KarcJalván a lialolt kém-
lésért pedig a megállapított dijak járnak ; 
továbbá a látogatási, valamint a körte 
iflletén  létesített és létesítendő bánya és 
ipartelepek egészségügyi leendőinek ellá 
lásáért járó dijak nz orvos és községek 
— illetve telepek küzötl kiifendn  kfllött 
egyezség tárgyát képezendik ; (igyelem 
mel nz u lekitiletbeii megelőzőleg kelt 
szabálytendelet és |egyzőkönyvi lutláro-
zatban foglallnkrit. 

Köteles ezekkel szemben körorvos 
saját. I'iivarán a kiír községeit liavonkiiii 
egyszer beutazni, M akkor >i bejelentett 
betegeket ingyenes gyógykezelésben ré-
szesileni az e tekintetben alkotott szil-
Ij.ílyiviideleí- kiivcielitíéttyeinck mindé-
nelibeti való betarlalAaa mellett. 

Felhívom mindazon orvos tudorokat, 
kik ezen állomást elliveriii óhajtják, 
hogy az I8H<>. évi I. t ez. 9. §-a érlel 
mében eddigi — legalább két évi gya-
korlatukat igazoló okmányokkal felsze-
relt kérelmüket hozzám legkésőbb lolyó 
ev április hó 16-i|ţ annál bizonyo-
sabban ailják be, mert a később beadot-
hiknl nem l'ogotn figyelembe  venni 

A választás Csikkarczfalván, 
az 1905. év április hó 17-én d. 
6. 9 Órakor fog  megtiirtatiii és a 
megválasztott körorvos állását azonnal 
elloglallti tartozik. 

Kelesiki fős'/olgabiró. 
Csíkszeredán, 1905 évi márcz. 13. 

'-'—•'• Becze lm: 

TUl /Á i / J m a i w péhpiszabó üzlete. 

TAK0 KAROLY  «ikszerepa. 
Ajánlja magát elegáns i s , 
legújabb il i v a t szerint " 
szabói i férfiruha  készí t 
tésére. Kezességet vállal ... . . . , . . _ . . ... , . , r . , X l zb-U'i.i: Laaar Domokoa-rele kifogástalan  kivitelei rt. T é|,„l,.ib,.„ (ré î ^v.vys/. rir.r l 

Legnagyobb rak tá r 
O O valódi O O 
angol szövetekben. 

Pontos kiszolgálás! ** J u t á n y o s á r a k ! 
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Sí. 380—905 kj. 
Árverési hirdetmény. 

Az alulirt községi elöljáróság köz-
hírré leszi, hogy az alábbirt javakat 
3 évre 1906. április 8-án d. e. 8 
Órakor Csikcsobolfalvn  községházánál 
nyilvános árverésen haszonbérbe adja. 

Galatnbltalnii fűrésznél  levő kert 
kikiáltási ára -íO korona. 

Húlinlsiirka alatti kert kikiáltási ára 
120 korona. 

Kisborila alatti rész kikiáltási ára 
20 korona. 

Kisborila havasa kikiáltási ára 240 
korona. 

Aranyos havasa kikiáltási ára 260 
korona. 

Terknt'za havasa kikiáltási ára 300 
k o m i m . 

Vadászati jog az I. határrészén ki-
kiáltási ára ii korona. 

Vadásza ti-jog a II. határrészén ki-
kiáltási ára 10 korona. 

Árverezők tartoznak a kikiáltási ár 
10 százalékát készpénzben az árverezés 
megkezdése előtt a bi/ottság kezéhez 
letenni 

Ulőiijánlatok nem fogadtatnak  el. 
Csikcsobolfalvn,  1905 márczius lő. 

Pálffy  András, 
j'Wzí, 

Csiszér Pál, 
birő. 

Egy jó családból való fiu, 
nyomdász tanulóul 

aki legalább két gimnáziumot végzett, 
felvétetik  a „Caiki bnpok" könyvnyomdájában. 

Kerestetik  2~3 

két darab — lehetőleg lipizzai vérA 
KANCZA-LÓ. 

A nagyság, szili és ár tnegjelölénével ér-
tesítés kéretik a csíkszeredai állatni föld-

mi vesiskola igazgatóságához. 

á'.  379—905. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikcsoliotfalvi  közbirtokosság 

S/.ulc<:a völgyre hajló Kis-Borda északjá-
ban levő erdejében mintegy 225 kat. 
holdnyi területről 9986 in8, gömbölyű 
liic.zfenvő  haszonfa  zártirásbeli ajánlattal 
egybekiltölt szóbeli versenytárgyalás ut-
ján folyó  évi április 29-én d. e. 
8 Órakor Csikcsobotlalván a község-
házánál el fog  adatni. 

Becsértéke 15410 korona, bánatpénz 
ezen összeg 10 százaléka. 

A zártirásbeli ajánlatok a bánat-
pénzzel felszerelve  folyó  évi április 
29-én d. e. 8 órájáig a közbirtokos-
ság elnökéhez Csikcsobotlalván nyújtan-
dók be. 

Elkésett, valamint utóajánlnfok  nem 
fogadlatnak  el. 

Az árverési és szerződési feltételek 
a közbirtokosság elnökénél Csikcsobot-
falván  tekinthetők meg. 

Csikcsobolfalvn,  1905. márczius 24. 

Pálffy  András, 
birt. jegyző. 1 - 2 

Csiszér Pál, 
bírt. elnök. 

£ 
o 

bb az egész vi-
ismert és kedveit Köszvény és csúz ellen E t : 

HlEGNER-féle 

Reparator 
egy nagy üveg 2 korona, kis üveg l korona. 

lapliló a eróTHertöratmii. Óiatmliiint mámUtlól. 
Fóraktárt 

Kriegner György „toraa" lyÓIJSZertára 
Budapest. VIII , Kálvin-tér 7 -13 

i W I I M I I I I I I I M I I I M I i m i l l l l l l l l l l 

MÜHLE YILHOS 
oa. ós kir. udvari saátlitó 

T K H E N V i R O N . 
Mag-, növény-, 
rózsa-, fák  stb. | 
. . nagylenyészet. . . ;i 

envcsztcrlilet: U2 liold 37 hektár. !l 

i Tirághagymátliól a \mM. 
í lepemesej npölcs-. flisz-  és sorfákat. 

A 
KépK'lokkr-l bőven ellátott leíró k utal opusok ingyen. 

1'oHtaszűlliiinányok magvakkal 5 kor. felül  bérmeutve. 
Minden cpycs szállitmányUoz FMöhle tanácsadója a kert-
miTeléflben",  a legjobb kertészeti kézikönyv, i n g y e n 

mel lékeltelik. 
7-12 

e g y e s j o b b m ü v e k e t , valamint egész 
J g ő J S L y s r t s i r s L Ü s g g L t , 

klllönösen régi m á g ^ n r és l a t i n k ö n y v e k e t a legmagasabb áron 

= 3 s é s z p é : r a . z é r t . ~ 

NEMZETI ANTIQARIUM és KÖNYVKERESKEDÉS, 
4-4 Budapest, V., Váczi-kőrut 42/c. 

Kitűnő minőségű és legmagasabb szilárdságú Portland-Cementet ajánl olcsó áron a 

Brassói Portland-Cement-Gyár 
• B A M é B A N . 

Csikszeredán kapható: Albert Balázs és Fia urak kereskedésében. 4_0 
Nyomatott Cdkuaredilian, SitoImmU Jóaaef  ktnyvnyoniUlAbau. IftOb. 
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csíki lapok 
POLITIKAI. KÖZGAZDASAÜI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiuilóliivnlhl : 
S Z V O B O D A J Ó Z S E F könyvkereskedése, 

hová a lap szellemi részét illető inimic» közlemény, 
valamint hirdi-tés.'k és előfizetési  dijuk is I»iiMrinluV 

Mcgjcli-nik a lu|t 
m i n d e n s x e r d â n . 

Kéziratuk nem njutnuk vísszu. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

íipyvéd. 

Nyüttóri oslkJcek 
soronktnt 40 fiU.-árt  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

ElóHaetéal ér: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  ia kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlen czécek hirdetési dlla előre fizetendő. 
Hirdetési «Ujak a legolcsóbban számittatnak. 

Tennivalók. 
Sokszor töprengtem azon a kérdé-

sen, hogy ki, nr. a láthatatlan egyén, 
vagy melyik nz a tesl Illet, n mely várme-
gyénkben a székely népsegités ügyét 
intézi ? 

Nem tudom, tájékozatlanságom, vjigy 
egyéb nz oka, hogy e kérdésre magam-
nak feleletet  adni nem tudok. 

Hiszen ide-odn néhány éve, liogy 
sztllő megyémbe visszakerültem ; ez idő 
óta amennyire teliettem, foglalkoztam  a 
közügy gyei ; de legalább mindig figyel-
tem, egyszóval annyi érdeklődést tanu-
sitottam, amennyi elégséges volna arra, 
hogy egy ilyen nagy jelentőségű mozga-
lom vezetőjét felfedezhessem. 

Hiszen ha ignzi népsegités folyik 
megyénkben, akkor nem csak egy magam 
fajta  egyénnek, de minden falusi  föld-
mivesnek tudnia kellene arról, hogy kit 
tekintsen atyjának, pártfogójának,  fölvi-
lágositójának, segítőjének ; kihez kell fo-
lyamodnia, ha csekély vagyonát veszély 
fenyegeti,  lin a rossz termén  miatt szé-
nája kilogyott s jószágát el kell ndnin, 
hogy hol szerezhet o l c s ó k a m a t r a 
pénzt stb. 

Sőt szinte röstelkedve vallom be, a 
testvér vármegyékben a kérdésre hama-
rabb leleletet tudnék ndni ; egy helyen 
országos liiril kormánybiztos, másutt a 
székelytársaságok, harmadik helyen a 
gazdasági egyesületek dolgoznak lázasan, 
hogy az évi költségvetésbe beállított szé-
kely segítési czélokra rendelt nlapból 
egyik vagy másik'módon maguknak minél 
nagyobb összeget megszerezhessenek. 

Épen a napokban olvastam, hogy 
a földmivelésUgyi  miniszter Háromszék-
vármegye törvényhatóságának 5000 kor. 
államsegilséget engedélyezett oly rendel-

tetéssel, hogy Köpecz községben munkás-
házak építtessenek, az ottani kőszénbá-
nyával kapcsolatban. 

Ezt az esetet csak példaként em-
lítem. 

De miféle  productiv eredményi ért 
már megyénkben a székely népsegités V 

A mult ősszel rendezett gn/daaági 
gépkiállításon kívül történt-e valami kéz-
zel foghaló  dolog ? 

Tényeket kélünk ; mert hozhatnak 
ide akár 1000 waggon kukoriczát is, hn 
tél végén egyszerre mind elviszik u nél-
kül, hogy a székely abból egy szemet 
is látott volna; mert azznl csak annyit 
értünk el, hogy kereskedőink sem láthat-
ták el magukat kukoriczával annak ide-
jén épen az ide szállított nagy tömeg 
miatt ; s most akinek még VHII, kukori-
czáját nranynyal fizetteti  meg. 

Az ilyen iiépsegitésből igazán nem 
kérünk, tartsák meg az intézők maguk-
nak ; mert ez többé nem népsegités, ha-
nem néprontáa. 

Hát ahhoz mit szóljunk, hogy nz 
államot beállítják kereskedőnek. 

A népsegités czime alatt ugyanis 
összevásárolnak azon a vidéken, hol olcsó, 
egy tömeg szarvasmarhát; a szállítás nem 
kerül semmibe ; s itt a székelynek elad-
ják jó áron hitelbe. Kitűnő Urlet. A szé-
kely vásárol, hiszen meg sem kell most 
fizetnie,  az állani pedig két évre, jó ka-
muira elhelyezte a pénzét. 

Ilyen és ehhez hasonló kicsinyes 
dolgokból áll mindaz, amit a lapok nagy 
Ilii-hóval székely népsegités czime alatt 
kürtölnek. 

Valójában a csíki nép a székely 
népsegitést csupán n lapokból ismeri. 

Ami történt eddig sallang, vagy an-
nál ia rosszabb. 

Mert ám ámitsa magát, aki képes 
rá, hogy a gazdasági gépkiállítás valami 

haszonnal járt, én egy szót sem hiszek, 
Nero tudom elképzelni, hogy az bár 
csupán egy székely embert a kivándor 
lástól vissza tartott volna. 

Előbb kenyér uraim, s csak azután 
kell kés, amelylyel a kenyeret megszeg-
hessük. 

Nagy tervek, nagy eszmék kellenek 
ide. Nem kell azt n pár százezer koronát 
akárhogyan elkölteni ; netn nz n főezél. 
liogy kitűnően el legyen könyvelve ! 

Nem szabad a kormánymik s a tör-
vényhozásnak üdvös intézkedéseiből niasz-
kurát csinálni, hanem ha az állam jő az 
orvossággal, neklliik kell feltárnunk  u 
helyet, hogy hol fáj  ; mert aniig a beteg-
séget nem állnpitják meg, ugyan hogyan 
lehessen azt orvosolni ? 

A bajok forrását  kell kutatni uraim! 
Ha jó munkát akarunk végezni, akkor 
nem az irodákban kell eldönteni, hogy 
mi szükséges a székely népnek, hanem 
künn a nép között ; kutatni, tapoga-
tózni kell. 

Meg vagyok győződve, hogy a szé-
kely kirendeltségnek itten levő tagja tel-
jes jóakarattal van ügyünk iránt eltelve, 
de tőle kívánni sem lehet, hogy a szé-
kelynép minden ügyét, fájdalmát  ismerje, 
megérezze. 

Minden megyének, minden község-
nek mások és mások a bujái ; ezek netn 
elemer tünetek, hanem sok állandó jel-
legű, mélyebb belátási, igen sokszor ér-
zéket követel. 

Cochinkinai tyúkokkal és hollandi 
libákkal nem lehet azokon segíteni. 

Mélyebben leküsznek azok az okok, 
melyek a bajok forrását  szülik. Szoczi-
ális jelentőségű tervek kellenek ide. A 
székely népet örök időre kell a magyar 
állnmi eszmének biztositanunk, tehát a 
messze jövőben kell, hogy kihassannk 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A telegráf  történetéből. 

A mai fejlődött  közlekedési viszonyok kö-
zült nein érdektelen, ha a történelemben Irl-
joifyzett  adatokon kiásó visszapillantunk, liogy 
volt o daeinknek és mind eBzköze arra, hogy gon 
dolataikat a fűtő  paripák gyoraaaágánál hama-
rabb egyik helyről a másikra juttassák. 

Mert, hogy aanak azükaégét már a régi 
időben ia érezték, ast elgondolhatjuk, különösen, 
ha a fonicziaiak,  aseirok, karthágóiak, sót még 
inkább a görögök éa rómaiak fejlett  társadalmi 
életére goudolank. 

Kozdetben az u. n. optikai jelzéseket baaz-
náJlák errn a ciéha. 

Hatalmas tüzet élesztettek, melynek nap-
pal füstje,  éjjel pedig lángja alkalmas volt. hogy 
a messze vidékre hírt adjon. 

Ugy latsaik a Marsbeli testvéreink ezektói 
a találékony elméktől lopták el a gondolatot, 
hogy hatalmas lángokkal ueküuk. boldog fólrii 
lakóknak figyelmét  magukra vonják. 

Caak as a kár, hogy azuk a tudósok, kik 
ilyeueket állítottak, nem igyekeztek arra, bogy 
hasonló raódou válaszoljanak. 

Különben e történelmi tényt az ia igazolja, 
hogy nagy nemseti ünnepélyek, vagy kedvezd 
események alkalmával még ma ia szokásban 
vau örömtüzeket gyújtani, melyek hegyek ormá 
ról hirdessék a nagy nap jelentőségét. 

Nem lehetetlen, hogy a kivilágításnak is 
ez a magyarázata. 

Ilyen első világítást, a mire a történelem-
ben adat vau, állítólag a görögök rendezték Trója 
elestének örömére, 

Tróját 10 évig ostromoltak a görögök, inig 
eleseit. Fort-Arturt a japánok alig egy évi küz-
delem után bevették; természetes tehái. hogy 
ha a vitézi telink hamarább befejeztetnek,  hírük-
ről ia illő, hogy hamarabb lelieasen tudomáal 
venni, mig olt a diadalmas napol csak hetek 
•nulva tudták meg, addig az oroazokat ért esa-
pásről pár óra múlva már Európának majd 
mindenik valamire való kávéházában beszélgetlek. 

De nenicank Trója oleslét jelezték tüzek 
kel, hanem Julius Caesar ía ftistoszlopob  u'ján 
értesítette hadvezéreit, hogy jöu a segitö légi-
ókkal, tehát ne csüggedjenek. 

A perzsák pedig felállított  őrszemeket 
használtak híradásra, kik fáklyáikkal  adták to-
vább a híreket. 

Látni való ezekből, hogy a hadáazat adott 
életet legelőazör a hiradáaok tökéletesítése esz-
méjének. 

Mondanunk som kell nzoubau, hogy ez az 
etaköa még igeu kezdetleges volt. 

Caak igenlő vagy nemleges feleletet  lehe-
teti adni. A fogalmakat  előre meg kellett álla-
pítani, hogy aztán meglehessen érteni a je-
leket. 

Azután még sz a hátrányos oldala volt, 
hogy sok közbeeső állomást kellett létesíteni, a 
mi nemcsak költséges volt, de a hir Ilii közié 
sót is kétségessé telto. 

Kgy nagy természeli vívmánynak kellett 
megszületnie, hogy ezeken a bajakou csak né-
mileg is javítani lehesseu, Ez azonban csak a 
középkor végén törtónholett meg. 

A távcsők feltalálása  adóit ujabb eBziuét a 
halutlósrn. 

A távcsővel ugyanis kisebb optikai jeleket 
is meglehetett látni nagyobb távolságról, sót 
löbhc tüzekre sem volt tnár szükség, hanem a 
mozgatható rudak, léczek vették át a azerepet, 
amiket csak alkalmas helyre kellett állítani. 

Sói már a közléaek aein azoritkoztak oly 
szűk közre miut eddig ; több kart lehetett al-
kalmazui, azok mozgását többféle  módon kombi-
nálni ; — többféle  gondolatot közvetíteni, sőt 
belük összetételére ia gondolui. 

Ám azért nehézkes lehetett ez is. Egy 
jegy tovább ndása éa niegfigyelóae  bizonyos 
időt igényelt a igy bár Francziaországban 5000 
km. hosszúságú furud  telegráf  vezeték is 
volt felállítva  ; a s ö t é t s é g , köd, hó, e ső 
teljesen használhitallauná tette; s nem lehet 
liámului, ha a midőn az elektromos telegráfok  a 
tudósok azobáiból a gyakorlati életbe átvándo-
roltak, ugy eltűntek a Tőid síméről, mint a 
Trója elestét liiriil adó órtüzek. 

azok a tények is, a melyeket foganatosí-
tani akarunk. 

A székely segitésnek vármegyénk-
ben máig csak egyetlen egy ilyen na-
gyobb jelentőségű eredménye volt, b 
székely körvasút kiépítése. 

Azt is milyen részletekben kapjuk, 
annak megvalósítását is mennyire hát-
ráltatják az áldatlan politikai harezok ! 

A székely nép kebelében mind job-
ban és jobban nő az elégedetlenaég ; a 
mindenkori rendszernek gyűlölete. Jó-
zansága keserűséggé változik, sorsát csa-
pásnak tekinti ; bizonyára oka kell, 
hogy legyen ennek a hangulatnak. 

Aki ezeket ttz okokat lelkiismerete-
sen kutatja, s orvoslására irányítja az 
állam által nyújtott segítő kezet, az fogja 
az igazi székelymentést végezni. 

Ide azonban egy ember ereje kevés, 
a feladat  nagy, tehát leküzdésére is na-
gyobb erő szükséges. 

Tudja Isten, az a mi társadalmunk 
teljesen lélek nélkül való. 

Mi csak lelkesülni tudunk a hang-
zatos frázisokon,  de a hogy a frázis  el-
hangzott, az ismeretea szalma láng ia ki-
aludt. 

Pedig netn volnánk tehetség hiján ; 
kétszeresen bűne tehát azoknak, akik-
nek tekintete nagyobb vidéket átpillant-
hat, liogy végre az Ügyet kezökbe nem 
veszik. 

Szervezni kell elsősorban, szervezni 
azt a hálozatot, mely külső érzékeivel a 
jelenségeket fogja  fel,  s azokat a köz-
benső szervek segitségével a központnak 
juttassa. 

Férfiakra  és férfias  munkára van 
szükségünk ; de ezt a munkát nekünk 
kell végeznünk, éppen nekUnk, A kik 
érezzük, hol fáj,  mit kellene orvosolni, a 
kik még az okokat is ismerjük, melyek az 
eredményt előidézték. 

Ha lelkesedéssel karoltuk fel  az 
ügyet, bebizonyítottuk a világ előtt, 
hogy erkölcsi értékünk van, hogy érde-
mesek vagyunk azokra az áldozatokra, 
melyet az állam hoz érettünk. Nem törő-
dötnségünkkel azonban megpecsételjük 
sorsunkat. Dr. 

= Politikai újdonságok. Ezen a hé-
ten a politikai szemhatár ha nein is derűit 
föl,  de olykor olykor megcsillant a kibontakozás 
fénye.  A liogy a legutóbbi napok eaeményel 
mutatják, a legjobb hazafiaknak  talán még is 
sikerülni fog  oly alapot teremteni, a melyen az 
állami gépezet megindulhat. Minden attól függ, 
vájjon az ellenzéki koalicziobao mennyire fog 
érvényesülni a bölcsebb elmék befolyása.  Mert 
ugy látszik, ebben az illusztris társaságban van-
uak olyanok is, a kik előtt a személyi tekinte-
tek a döntök -, a kik sehogy sem akarnak le-
mondani arról a reményről, hogy a hatalmat a 
kezökbe kaphassák. Pedig e meddő klisdelem-
uek vógét szeretné már látni minden gondol-
kosó hazafi,  hogy a ziláltságnak induló belügyi 
reformokra  is lehetne végre gondolni. A király-
nak Budapesten való tartóakodása a a politiku-
sokkal való közvetlen érintkezéa két kósia hi-
tet, helyesebben önkéntes feltevést  csáfolt  meg. 
Egyik a király lemondására vonatkozott, a má-
sik pedig az absolutizmus rémével ijesztgetett 
A királyuak a válság alatt tanúsított magatar-




