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A bizományosok olcsó elszegényiilt székelységre,
A gy.-szentmiklósi j á t é k s z e r - t a n m lvrEC3-J"EXjDB2SrX3S:
ű h e l y . vesztességgel járt.M T
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Gy.-Szen Imik lós, decz. 14.
A nemzeti politika csak ugy oldhatja
meg feladatát, ha az gyakorlati rendszerre
van fektetve; a legmagasztosabb nemzeti
ideál is gyakorlati alapra kívánkozik, hol
gyökerei talajt nyerhessenek. A politika
gyakorlati felfogása érvényesül a kormány
azon üdvös mozgalmaiban, melyekkel a
Székelyföld iparát fejleszteni töreks/ik. E
nagy feladat megoldásában azonban még
jórészt a kísérletezésnél vagyunk. Ilyen kísérletezésnek mondhatjuk a játékszerek készítésének a meghonosítását is.
Minthogy a játékszerekért évente több
mint 1.000,000 forinttal adózunk Ausztriának, a kormány hazánkban ezen iparág
meghonosítása végett több tanműhelyt állított. Tiz évvel ezelőtt Gyergyó-Szent-Miklós
'•s egy >ly tanműhelyt nyert, mely azonban
jelen év végével meg fog szűnni.
Kezdetben elég rokonszenvesen fogadták a székelyek, tanítványai kellő számban
voltak. Mikor azonban tapasztalniok kellett,
hogy ez nem nyújt számbavehető keresetiforrást, elidegenedtek tőle, s a tanműhely
néptelenné vált. A kik jól ismerték vis/o
nyainkat, s a nehézségeket, melyekkel ezen
uj iparágnak a Székelyföldön meg kell küzdenie, azok már az intézet bölcsőjénél megjósolták korai halálát.
Ezen iparágnak ugyanis erős versenytársa van hz osztrák készítményekben, melyek olcsóbbak lévén, még a helybeli kereskedéseket sem tudta a tanműhely elhódítani. Gyarló közlekedési eszközeink, s a
nagy távolság mellett pedig hiu reménykedés volt Erdély városainak piaczain szerencsét próbálni. Mint az eredmény bebizonyította, a játékszerek szállítása csak

árt szabtak elé, a szállitás nagy költségbe
került, s ezenfelül sok darab elrongálódott
a szállitás alatt.
Ily körülmények közölt se ugy, mint
házi ipar, mint önálló mesterség pedig annál kevésbbé számíthatott jövőre. Különben
a gyergyói székelyek annyiféle házi iparral
foglalkoznak, bogy más uj, ismeretlen alig
tudna tért nyerni. A meghonosodott házi
iparoknak fejlesztése czélszerü és üdvös
lenne, de számukat szaporítani, eredmény
nélkül való kísérletezés lenne.
Oly iparág számára kellene tanműhelyt
állítani, mely a kiképzett egyéneknek kenyérkereseti forrásává lehetne. Azon szülők,
kik gyermekeiket ily ipari szakra adják,
azt akarják, liogy ez mesterségükké legyen,
melyből önmaguk és esetleg családjuk meg
élhessen.
Ezen tapasztalatot igazolja az is, hogy
a játékszer-tanműhely volt növendékei, majdnem valamennyien a tanfolyam befejezése
után asztalosokká, kerékgyártókká vagy
szobafestőkké képezték magukat.
A játékszer-készitő-tanmüliely megszűnése után mozgalmat kellene indítani egy
míías/.talort- vagy kőfa'cjó-t.-.nmilliely felállilása iránt. Bármelyik, üdvös missziót teljesítene, s biztos jövőre számit hatna.
A székely kezd már kibontakozni régi
elfogultságából, s kezd rokonszenvezni az
iparral Örömmel láthatjuk, hogy mily szívesen adja fiát az állami gépgyárakba, hol
tisztességes munkássá képezik, s biztos jövőt nyújtanak neki.
E mozgalommal találták el a helyes
utat, mely a s/.ékelységet az iparos pályára
vezeti. Ezen ttkczióról meg lehetünk győződve, hogy kihatásában jótétemény lesz az

de üdvös eredménye lesz nemzeti szempontból is, mert
hathatósan ellensúlyozza a kivándorlást, s
azoknak a szegény székely szülőknek gyermekei, kik eddig majd itthon, majd Oláhországban, proletárok módjára, alacsony
foglalkozások mellett keresték kenyeröket,
jövőben itthon tisztességes polgárokká válhatnak, sőt faji sajátságuk, természetes képességük, egyenes jellemük íb gyarapítani
fogják a nemzet erkölcsi kincseit.
Azonban a székely fiukat szülőhelyükről állandóan kitelepíteni egyoldalú iránynak kell tartanunk.
Az ipari akcziónak czélja nem csupán
az egyéni kiképzés lehet, hanem egyszersmind a vidékek természeti kincseinek értékesítése és kihasználása.
Módot kell tehát arra is nyújtani, hogy
vidékük természeti viszonyainak megfelelő
iparágakat is tanulhassanak szakszerűen,
hogy mint jó iparosok legyenek szülőhelyük lakosai, alapitsanak itt jó műhelyeket, melyekben a vidék természeti adományait hozzák forgalomba.
Az ipari akczió csak akkor lesz teljesen üdvössé, ha a székelyek földjén is állítanak megfelelő tanműhelyeket, a népfejlesztés feladatát Erdélyben csakis így lehet
tökéletes eredménynyel megoldani. Ezen
ok késztet beunünket arra, hogy Gyergyó
számára, mely csakis az iparra van predestinálva, a megszüntetett játékszer-tanműhely
helyett egy mftasztalos-, vagy kőfaragószakiskolát kérünk.
#
Tairitó-gyUIéft.

II.
1. Jrgyző Pu*kás Tamás olvassa a folyó év
október hó 17-én tartott választmányi gyűlésiül
vezetett jegyzőkönyvet, mely a mai Qlés tárgy-

Ugyan ne affektálj, Gizi. Hátfiatalság az a zasodni. Te a mi „becses lapunk" egymásra hoz
pityoba, ideg-zsáliás, csillár alatt csöszködö, göthös, zák a liymenhireket. Bizonyosan ugy van nálatuk
is. (C-ak a miénket nem hozzák, Gizi.) A ki ina'
asz- és váltókőros herbatea szinfi fiatalság?
Egy elfogott levél.
radt egy-két három nyomo
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Gizi)
s/ép
ezüst
lmja
van
és
oly
fényes
elukrom
czitálni)
az
Politika
ténsasszonnyal
kaczéiKedves Gizikém I
kodik.
Pedig
egy
kreicpolka
többet
ér
Bismaik
vencóiája,
hogy
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teremtette,
Olyan szeszélyes kedvemben vagyok: bogy
valakit okvetetlen meg kell bosszantani. Én édes Nekem gyönyör hallgatni, mikor afiatalságáról, a minden furfangjánál. Mert Kossuth Ferencznk és
istenem 1 Miért vannak az embernek baritnői. lányságáról beszél, mikor krinolint viselve, hogy Polónyi Gézák lesznek mindenha, de egy jó kreicMegboszantalak téged: irok neked egy négy ol- is mondjam, ha egy kissé izés is volt, de boldog polka tánezost ma-holnap isszonyu sziv-elbomUdalas, tizenhat malaczczal illusztrált levelet. (Saj- volt. Óh, ő még két napút tánczolt egyvéglibe! sunkra, csak a muzeumokban fognak mutogatni.
Micsoda ? Az én ndvarlóm (istenem I ud- Hej, sok stréber honatya jelöltnek tudni kellene,
náljak : a tinta malacokat — a melyek igen kedvesek, mert egy bájos kisasszony, a kit városunk- varlóm ? már az első terem-fordulásnál hidegen hogy egy parlamenti szűz beszéd izgalmainál többan mindenki ismer, — tolláról cseppentek le - meghajtja magát s m-gy Fodor Taszilló strupírt- bet ér a/, az izgalom, a mit a mi szflzl — >ekinnem reprodulálbatom. A szedő.) Tndod-e Gizi min ságival spricczerezni. S Ágnest iszik vele, a szél- tetünk eredményez. Gizii csináljunk mi is ligát.
kezdem e levelet? Egy sóhajtáson. Az a szélro- hámos. Aztán politizál, kártyázik, mellesleg (de ez Ha a néppárt megakarja menteni a veszendő lelham, mely a ti szélmalmotok vitorláit megmoz- csak a mamák véletleusége) miután jó nevelése keket : uein kevéssé nemes feladat az én vállalkovan, óránkint. (egy evő kanállal) megkérdezi: hogy zásom, megmenteui az ifjúság röpke éveit, a mellgatja, szelid zefir az én sóhajomhoz képest.
mulatok? Nem ártalmas a táncz ? Meg hogy itt nek gondtalan mulatozása — szégyen, gyalázat!
Hogy min sóhajtozom ?
Mért búvik virágkelyhébe az estike, lm a maradok-e hajnalig? Oh, te ókori czetlial, nézd — immár anachronizmus.
Gizi, hallatlan, Gizi 1 Idáig hallottam lapos
nap első sugarát ráküldi, vagy mért zug az éji Jónásnak ezt a századvégi spricczeiivót s — nyeld
bogár s neki megy a falnak, vagy inéit lett író el. De ne engedd napvilágra még a nivQeiek leá- ásitásodat I Ugy látszik: az analitikus okfejtés
Fene Tamás, — megannyi problémák s tudnál-e nyai házi szükségletére se. Ugy se érnének sem- iránt nincs benned valami élénk vágy.
No, jó. Áttérek másra: irok neked a farsangi
azokra felelni ? Semmi ellentmondás: nem tudnál: mit ezzel a — majommal.
kilátásokról.
Én a sóhajomat mély bánatnak tudom be.
Haragszom 1
Hát iszen, ha össze nem zsugorodik: lesz
Bánatom sötét, mély gyászt igényel, mert mély mint
Van baj édesem, rogyásig sok. Mert nem vea tenger: a lányságomat gyászolom, bogy miért szed észre, hogy a kik előttem numeráltak és fő- valami. Hallom, hogy e szezonban városunk fiataliai
kelletett annak a tizenkilenczedik századra esni? leg (a mi fontosabb) a mama előtt ponderáltak, álarezos bálát óhajtanának rendezni, confetti doHiszen nincsenek többéfiatalemberek l
azokban fölfortyant a nemzeti öntudat ás sietnek bálással. Confetti ? Mi a feki ? Noch uie da gewessen,
Azt mondod vannak?
még e szOkre maradt millennium»» évben meghá- ős Budavárában rendezték ezt, hogy felkerültem.
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sorozatának megállapítását tartalmazza; s melyet hányan is vállalkoznának ennek kidolgozására, gadtatott, s a kérésnek illetékes helyre leendő
a gyűlés minden megjegyzés nélkül tudomásul vett. mivel az adatokat mindannyinak egy és ugyan- juttatásával szintén elnök bízatott meg.
8. A beszterczei tanító-egyesületnek átirata,
Jegyző olvassa továbbá a mult 1895. évi azon forrásból és pedig mint legbiztosabból, az
egyházmegyék
jeoyzökönyveiből
kell
beszerezni:
melyben
egy alakítandó „Erdélyi tanitói-szövetnovember bé 7 én tartott közgyűlés jegyzőkönyvét.
Elnök indítványára a terjedelmes és nagy valamennyi munka béltartalma egyforma lenne, kezef-hezi társulásra hív fel, de melyet egy későbbi átiratában visszavon : tudomásai vétetetett.
gonddal, de különösen tárgyhüséggel vezetett legföljebb csak a máza lenne különböző..
Indítványozza
tehát:
9. Paláncz Sándor tagtárs indítványozza,
jegyzőkönyvért a gyűlés köszönetet mond, s ezt
„Felkérés
utján
adassék
ki
e
tétel
kidolgohogy
a gyűlés helye tétessék át Csík Somlyóról
jegyzőkönyvbe iktatni határozza.
zásra
az
erre
vállalkozónak,
—
természetesen
Csik-Szeredába,
azzal indokolván ez indítványát,
Jegyző olvassa a mnlt 1895. évi november
olyannak, kiben az egylet megbízik, — s a ki- hogy így a vármegyei tisztikar is inkább venne
7-ike óta az egylet ésfiókköreinek ügyforgalmáról
tűzött díj mint tiszteletdíj adassék ki a telje- tudomást munkálkodásunkról, inkább lenne remévezetett jelentését; rövid kivonatban beszámol a
sített
munkáért."
nyünk, hogy gyűléseinket legalább egyes tisztvifiókkörök ez évi munkálkodásáról; jelzi, hogy ugy
Földes
József
kép.
igazgató-tanár
ez
indítselők
meglátogatják.
az alcsiki, miként a felcsiki körök, gyűléseiket
Gyűlés, mert sajnosan van meggyőződve az
rendesen megtartották, melyeken részint a ta- ványt pártolja, már csak azon okból is, mivel, ha
nítás körébe vágó dolgok, részint pedig a tanítóság valaki e tárgyban érdemleges muukát akar irni, ellenkezőről, mivel a hivatalos tantestület számtatekintélyének és anyagi helyzetének emelésére vo- az hosszú időt, s az adatok beszerzése sok fáradt- lanszor gyűlésezett Csik-Szeredában, de érdekeltnatkozó ügyek lettek a higgadt megfootolás tár- ságot, s anyagi áldozatot is követel, mi a kilüzött séget kelteni maga iránt ez sem tudott; ugy negyaivá téve, s általában nem egy; a tanügy elő- pályadíjjal fedezve alig vau, de mert vau a vár- künk is kevés, — mondhatni semmi reményünk
mozdítása és emelésére vonatkozó ügy nyert el- megyében egy ember, ki e téren elismert szak- sem lehet, — hogy ez sikerüljön; de mert egyetekintély, s ki a „Csiki füzetek"-beu meg is kez- sületünk e, vallásunk kegyhelyéhez ez, ismereteink
intézést.
dette
vármegyénk történelmének megírását, s ne- bölcsőjéhez és vármegyei iskoláink tömegének fészBazás János kartárs indítványára jegyzőnek
vezetességeinek ismertetését; azonban, — mint kéhez hálás szeretettel ragaszkodik : gyűléseinke — daczára kivonatokban közölt, de jegyzőhallotta, — pártolás hiánya miatt kénytelen e nek méltóbb helyet ennél uem kereshet és nem is
könyv számba menő jegyzői jelentésééi t — mely
munka továbbfolytatásával leihagyni, mi, ránk találhatna, kimondja, hogy azokat jövőben is ilt
minden tárgyat, s az egylet ez évi működési életanítókra nézve is nagy vesztesség lenne. Ez em- akarja megtaitani. Az indítvány tehát elvettetett.
tében történt dolgot annyira felölel, liogy abból
ber, — kiben teljesen megbízhatunk, — FőtiszEzzel a tárgysorozat ki levén meritv;, gyűmég az absensek is — a lefolyt eseményekről —
telendő Vitos Mózes nyugalmazott plébános ur, ki
hü képet alkothatnak maguknak: jegyzőkönyvi a szükséges adatuk birtokában is lévén, de mert lés, elnök éltetésevei .széloszlott.
A tagok közül többen azouban társas-ebédre
köszönet mondatott.
ezzel miutegy segédkezet uyujtanáuk a „Csiki
Paláncz Sándor hozzájárul az indítványhoz, Fűzetek" továbblolytathatására, meg van győződve, gyűltek össze, hol természetesen felköszöntökben
de sajnálja, hogy az előbb felolvasott jegyzőkönyv hogy ebbeli megbízásunknak készséggel log en- nem volt hiány.
Az ebéd csak a késő esti órákban ért véget,
bár a „Csiki Lapok" bao közölve nem lett; azon- gedni.
s mi egy kedélyes és tanulságos nap emlékével
ban jegyzőnek azon felvilágosító válaszát, hogy:
Előbbi indítványhoz tehát azou módosítást oszlottunk szét.
csakfigyelmét kerülhette ki, — de e jegyzőkönyv
adja,
hogy :
Puskás Tamás,
nem teljes egészében ngyan, de eléggé terjedel„Kéressék
fel
Főtiszt.
Vitos
Mózes
nyugalegyesületi főjegyző.
mesen lett közölve, mivel éppen a „Csiki Lapok"
mazott plébános ur, hogy akár az általa szerkét egymásutáni száma hozta; tudomásul vette.
Fillér-estély Csík-Somlyón.
kesztett .Csíki Füzetek" beu, - de megsza2. Könyvtárnok jelentése, melynek értelkítás
nélküli
folytatólagosságban,
—
akár
egész
Megyénk régi székvárosából, a vadregényes
mében van az egyletnek 233 folyószámig '252 mü,
külön, — önálló múmiában, — e tételt dolgozza fekvésű Csík-Somlyóból érkezett meg az elsó fecske,
121 kötet, 202 füzetben 246 frt 90 kr. értékű
ki, az egylet pedig a kilüzött pályadijai (150 hogy liirt adjon nekünk az ott történtekről. Ki ne
könyvtára, tudomásul vétetik.
koronát) neki mint tiszteletdijat már előre, — ürülne az elsü fecskének, hisz ez a tavasz hírmon3. A pénztár megvizsgálására kiküldött bia „Csiki Füzetek" folylathatásában is segéd dója, annak a tavasznak, mely a lelkünkre tapadt
zottság jeleuti, hogy az egylet pénzvagyona áll
kezendő, — adja ki."
zordon tél borongó egcból néhány felvidító, meleg
196 frt 92 kr. takarékpénztáriig és 14 frt 53 kr.
napsugarat áraszt reánk — földi halandókra.
Gyűlés
Búzás
János
indilváuyál
a
Földes
házilag kezelt készpénzből.
*
*
József
módosításával
elfogadta,
s
a
további
teendők
Pénztári jelentés tudomásul vétetik.
A tevékenységéről és jótékonyságáról oló4. Elnök jelenti, hogy a mult gyűlés által teljesítésével eluök^get megbízta.
5. Ezután Kömény Gyula csikkozmási tauiló nyösen ismert csiksomlyói jótékony nóegyesület —
kitűzött és a tagok között kellő időben körözöl t
pályatételre pályamunka be nem érkezett, azonban szavalta M Muray Istvánnak „Ezer év" cziinii élén a fáradhatatlan Tál Gáborné úrnő elnökével —
tekintve ezen pályatételnek időszerűségét és azon költeményét. Gyűlés az érzéssel és szónoki hévvel f. évi deczember hó '20-án, azaz vasárnap este 20
okoknak, melyek e tétel kitűzésénél mult gyűlést előadott szavalatért nevezett tagtársat jegyző- fillér bclépií-dij mellett, saját pénztára javára, distuigvált műsorral egybekötött „Fillér-estélyu-t rendez.
vezették, fennállását : e pályatételt jövőre is meg- könyvi köszönettel jutalmazta.
6. Táigyaltatolt a választmánynak következő Kitekintve ama nemes czéltól, mely a szegény szűtartandónak óhajtja, s kérdi, nem lenne-e czélkölködőknek ez évben társadalmi uton „karácsonyszerfl, hogy valaki -— ki erre vállalkoznék is — indítványa:
„A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi fát" szeretne biztosítani, e fillórestély tartalmas
megbizassék e munka elkészítésével.
miniszter ur utján kéressék meg az ország- műsoránál fogva is méltán megérdemli pártolásunBúzás János tagtárs a tétel megtartását
gyűlés,
hogy a millenniumi év a tanítók és ta- kat, mert a múltból szerzett elónyös tapasztalatok
pártolja, mert, hogy vármegyénk népoktatásának
nítónők
szolgálati idejében 3 évnek számit- elegendő biztosítékul szolgálhatnak nekünk arra
története megirassék, arra nagy szükség van, s
tassék."
nézve, hogy igen-igen kellemes pár órát fogunk ott
az valóban hézagpótló munka lenne; azonban ezt
Ez iudilvány egyhangúlag elfogadtatott, s a eltölthctui. Azért jöjjön el oda, a ki csak teheti,
pályatételre alkalmasnak nem látja, mert bár
kérésnek szövegezése és illetékes helyrejuttatásával nemcsak a szűkölködők, hanem a nőegylet is háláOtt ismertem meg Pichler képviselő urat. (Te mit elnökség bi/atulL meg.
sak lesznek érte I
szólnál hozzá, ha Kossuth Ferencz helyet neked
7. Olvastatott Baka József csikszentgjörgyi
A meghívó helyett az alábbi tartalomdus műlenne a — titkárod ? No tudod . . . D>> képviselő. kántor-tanitó és alcsiki járásköri elnöknek a kö- sor szolgáljon felvilágosításul:
Remélem értesz I) Azt mondják andalgóan tánczolja vetkező, 3 puliiból álló indítványa :
I. A szegények karácsonya.
a dreiscbrittet. Oh, mily andalító I
I. „A legmélyebb alattvalói hódolattal ké'2. lilókép : „Jön a tanítónő !"
Gizi, Gizi, mi tagadás benne, én már szeressék meg püspök urunk ünagyméllósága, hogy
3. A kis Jézus és az árva. Szavalja: Simó
relném a házas élet effektusos drámájában a —
a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál ke- Juliska IV. elemi oszt. növendék.
harmadik felvonást játszani.
gyeskedjék kieszközölni azt, Imgy valamint a
4. Készlet „Bánk bán'-ból. Erkel Ferencztól.
Te Gizi, be pompás lenne, ha Jánost, a képkántori és tanítói kettős tisztünk egymástól el Előadja a fógymn. ifjúság zenekara.
zeletbeli Jánost a — mama, jövetelével ijeszthetnem választható, ugy javadalmaink se osztas5. Felolvasás. Tartja Kassai Lajos fógyinnaném. Ób, minő fancsali képet vágna, már mint — sanak meg, hanem a tanítói fizetés rendezéséről
siumi
tanár ur.
János. Te, decz. 27-én lesz a névnapja. Himzett paszóló 1893. évi XXVI. t.-cz. 8. §-a éltelmében
6.
Tempesta, (Vihar,) Aliaga Gézától. Czimpucsot csiuálok neki: himzett papucsott. Keress
együttesen tanítói fizetésnek vétessenek és balmou előadja Pál Gizella k. a.
kérlek a Magyar Bazárban számára valami jó
nyugdijaink a szerint állapíttassanak meg."
7. „Monolog." Tartja Bogády Etelka k. a.
mintát.
II. „Ha pedig a kántor-tanítói javadalom
8.
„Margaréta"-induló. Irta Leskovján János.
Be bohó is vagyok 1 Hiszen nekem kellene
„erőszakosan," — mert máskép lehetetlen, — Előadja a fógymnasiumi ifjúság zenekara.
keresnem először — Jánost. Ámde szigorúan megmegfeleztetik, ez esetben méltóztassék püspök
követelem a gondviseléstől, hogy hamarosan enutunk őnagyinéltósága az erdély egyházmegyei
KÜLÖNFÉLÉK.
gedje őt megszületni. Még a fogaim első blonibokántoitanítók nyugdíj alapszabályait ugy módo— Polgármester-választás. Csik-Szereda
záaa előtt óhajtanám a fejkötőt. . . Ez csak eléggé
sítani, hogy abba, mint kántorok, jövedelmeink városban Csedő István lemondása folyt&n megürült
redukált kívánság, mit gondolsz?
arányához képest fölvétethessünk, s a szerint polgármesteri állás betöltésére hirdetett pályázat
De visszatérek tárgyamhoz. Lesz, képzeld
nyugdíjaztassunk ;"
még a mult hó közepén lejárván, a mint tadjnk
menyecskék bálja is. Hm I Ha én abban már renIII. „vagy ha ez sem volna lehetséges, ese- amaz állásra Éltes Jakab ny. aljárásbiró és L&szló
dező lehetnék.
dezünk a régi usus visszaállításáért, melynek Ferencz cBik-szentdomokosi postamester adott be
Mit gondolsz nem jé lenne nekünk imádkozni
értelmében ha valamelyik kántor-tanitó nyugdi- pályázati kérést. A választás határnapján! a vára szoczializmus újra való kitörésén. Akkor szapo
jazlalik, addigi összes jövedelmének felét élet- megye alispánja folyó deczember hó 3L-ikének délriianák uálank a katonaságul s horogra
hossziglan élvezze, másik felére pedig quoadtor előtti 10 óráját tűzte a v&ros házánál.
De nem folytatom. Nem szeretem a légvárakat.
választassak."
Pá, Pál Millennium stylszerüséggel 1000-szer csó— Karáosonyfa ünnepély. A vezetésem
Ezen indítvány a szombathelyi társegylet alatti csik-szeredai óvodánál folyó bó 23-án délMhivedtied:
«,„„,
tpsonczélo Indítványával együtt egyhsngu'ag elfo- után 4 órakor az óvodai növendékekkel kari*

Deczember 16.
csonyfa ünnepélyt fogok tartani, melyre a t. szü
löket, hatóságokat és más érdeklődőket' tiszteleitel
meghívóin. — Csíkszeredában, 189ü. deczember
14-én. Tamás Mariska, óvönő.
— Halálozások. Csikkozmási Lázár Kajlán birtokos és törvényhatósági bizottsági tag
élete 60-ik, első boldog házasságának 26-ik és
második házasságának 8-ik évében szívszélhűdés
l'oljtán folyó hó 7-én reggeli 9 órakor elhunyt.
Iliilt tetemét 1. hő 11-én d. u. 3 órakor helyezték
öriik nyugalomra. — Demény Lajosné szül. Kuna
Krzsébet életének 30., boldog házasságának 12-ik
evében folyó hó 11-én éjjel a halotti szentségek
felvétele i tán hosszas sorvasztó betegségében elhunyt. Föl Ji részeit f. hó 13 án délután 1 órakor
helyezték a zsőgödi templom kerítésében örök
nyugalom-a. — Jánosi Lajos ny. ákosfalvi plébános Csik-Tusnádon f. hó 5-én elhnnyt. Nyugodjanak
békében!
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— Halálozás. Háromszékvármegye közé.
létének egyik előkelő és mnnkás tagja a 81 éves
Donáth József dőlt ki az élők sorából e lió 7-éu.
Az elhunyt, kinek halála az egész. Háromszékmegyében mély részvétet keltett a 111-ad osztályú vaskorona rend tulajdonosa és nyttg. törvényszéki elnök, valamint a sepsi-szentgyörgyi Székely Mikókollégium ás az orbai ev. ref. egyházmegye fögondnoka volt.

— Határfölmérések Erdély és Romá-

nia között. A m. kir. belügyminiszter a magyarromán határegyezmény folytán már megállapított
országos határnak 1894-ben megindított hároms;:öginéteri felmérése folytatását 1897-re elrendelte,
s arra két fölinérési osztályt rendelt ki. Az egyik
osztály a Vulkán szorosban lévő 286. számú ha— Követésre méltó példa. Dr. Fejér tároszloptól kezdve keleti irányban Hunyad, SzeMihály kolozsvári ügyvédjelölt — Dr. Fejér Antal ben, Fogaras, részben Brassó vármegyék felé, a
köxhecsülésben álló ügyvéd kitűnő képzettségű
öccse - mindhárom jogtudományi szigorlatának másik osztály pedig a 13., 15., valamint a 26. és
kitüntetéssel történt lett tele után f. évi deczember 27. számú halárorszlopok között függőben hagyutt
hó 12 én a kolozsvári -Ferenc/. Józset" tud. Iszakaszok felmérése után déli irányban Csik, Háegyetemen a jogtudományok tudorává avattat olt. romszék, részben Brassó vármegyék felé haladva,
Gratulálunk a derék ifjúnak, ki megyénknek igye- illetve ezen vármegyék határai mentén fogja az
kezetével és szorgalmával becsülést szerzett, országos, határvonalat háromszögmétei ileg felmérni.
egyutial nem mulaszthatjuk el ifjaink előtt feltűntető példaképen felemlíteni, hogy dr. Fejér Ezt megelőzőleg pedig utasittattak az érdekelt
Mihály a f. évi január havában végezte a kolozs- vármegyék a határvonalon meglévő erdöátvágások
vári egyetemet s alig 11 hónap alatt tette le kitisztítására.
mindhárom szigorlatát kitűnő eredménynyel. Irigy— A nemzeti politika programmja
lésre méltó siker, mely eredményében leli jutalmát.
— A gyergyó-szentmiklósi dalegylet Erdélyben és a Székelyföldön. Közelebbről
estélyei. E dalos-egyesület Kricsa Péter karnagy említést tettünk arról, hogy a székely vármegyék
vezetése és Vákár Lukács elnöksége alatt egyesü- képviselői actiót j/.áudékoztak indítani a székelyleti létének már 6-ik évébe lépett, a mi Gy.-Szt- ség elhanyagolt közgazdasági és ipari elühaladása
fellendiléle érdekében s e czélból programot fogMiklósra csakugyan ritkaság s eddig el nem ért nak
A terv, a mint értesültünk, közeeredmény. A közelismerést pedig annyival inkább ledik kidolgozni.
a megvalósulás felé. Háromszék megye egyik
kivivU magának, mert életéi törekvés és szép sik*-r képviselője,
a jeles publiczista : Beksics Gusztávtól
tölti ki. Dicsérettel kell feljegyeznünk azt a két ugyanis a napokban jelent meg fenue'>bi czim
estélyét is, melynek egyikét nov. 29 én a Rnmfeld- alatt egy 32 lapra terjedő programm. mely rövidféle kávéházban, másikát pedig f. hó 6-án a Lan- sége melleit is frappans képbeu foglalja össze
rency-féle nagytermében tartotta. Az első dal- az erdélyrészi magyarság kérdéseit s azt a uemestély tánczmnlatsággal volt összekötve, az utóbbi zeti politika feladatainak magaslatára állítja.
pedig csakis szavalat és dalok programm jából Alapja ennek a szerző mindig nagy szeretettel
állott. Az egyesület mindkét estélyével szép sikert propagált ama gondolata, hogy a Székely niearatott. A f. hó C-iki szereplés műsora a követ- dencze lakosságát a magyar Alfölddel a közbeeső
kező pontokból állott: I. Egyveleg, magyar nép- magyar uyelvszigetek fölhasználása mellett nem
dalokból. 2. Kis patak parLján, melynek szövegét zeti és állami eszközökkel etliuikailag össze kell
liiiuamuzzi János fordította németből. 3. Szavalat hozni. Ennek pontos statistikai tábláját is bemu
zenek iséreltel, a szavalati rész Strasse.r József talja, egyrészről Háromszék, Csik, Udvarhely,
mű veit fiatal iparos által. 4. Ha elmegyek, Vörös Maros Torda, Torda-Aranyos és Kolozs, másrészbort ittam népdalok. 5. A dalnok hitvallása Huber ről Bihar- és Szilágyraegyék érdekeinek s járáKáiolylól, 6. Induló. E programm minden egyes sainak feltüntetésével, s ezekben a magyar lakosszámát dicsérettel oldották meg a szereplök s a ság számerujéuek megmutatásával.
folytonos haladásról tanúskodó sikerert a hallgaErdélyben szerinte az állami gazdasági potóság minden egyes számot tapsokkal kísért.
— Nyilvános köszönet. A esiksorolyói litika csak ujabban kezd feltűnni és gyenge. —
r. k. főgymnasium zászlójára Vég Ferencz mér- Gazdasági lerén kell a kiépítést elkezdeni. A
nök ur 2 forintot ajándékozott, a helybeli fögym. folyamvölgyekben a mezőgazdaság az első helyes
a második az ipar a magyarság kezén, és
volt IV. osztálya pedig a mult évi majális költ- eszköz,
harmadik az, hogy az erdélyi részeken kölön
ségeiből fennmaradt 60 krajczárt. szintén a zászló ac/éln
kell egészen addig, hogy valajavára ajánlotta fel. Fogadják hálás köszönetütikel! mikor pénzintézet
még a román vidékek fölött is magyar
Csik-Somlyón, 1896. decz. 12. Kassai Lajos a nő- pénzintézet dominálhasson. Szerinte a székelzség
egylet jegyzője.
annyira el vau Iruiyagolva, hogy a nyomor a fajt
— A karácsony és ú j é v nemsokára be- dekadencziáig nyomta le. Ezért mindenek előtt
köszönt. Mindenki igyekszik ekkor lávollevö isme- az egész székelységel iparral kell lábra állítani.
rőseinek, rokonainak, jó barát jainak az angy.ilfiát Továbbá agriculiu'ájának intensivebb művelését
elküldeni. Ez alkalommal tehát postaküldemények lehetővé tenni. Erdély cullurpolitikájának súlypontmegsokszorozódnak s ha a csomagolás vagy czi- ját a székelység!»; kell elhelyezni. A Brassó elé
inezése a csomagoknak nem helyes, sok csomag nehezedő közlekedési hálózatot meg kell korritéved végy vesz el. Éppen ezen kellemetlenségek gálni. kivált a földvár-, élőpatak-, s.-szentgyörgyi
elkerülése végeit a helybeli postahivatal figyel- és kézdi vásárhely-ojtozi vonallal. A katonai elhemezteti a nagy közönséget a következőkre: lyezésnél az egész székelytöld figyelembe veendő,
1. Hogy a szárnyasokat, húsféléket, vadat, vajat, Marosvásárhely katonai központtól. Szerző ezután
zsírt s általán könnyen folyásnak vagy erjedésnek statisztikai adatok kíséretében mulatja ki, hogy
induló küldeményeket fa vagy pléh dobozba oly- mindezeket a munkálatokat hol, mikép kell kezkép csomagoljon, bogy a tartalom ki ne folyhas- deni s milyen terv szerint és milyen irányban
son s más küldeményben kárt ne tehessen. A folytatni, hogy a végső czél, a nagy magyar átkosarak, fa vagy pléh tartályok lapos fedéllel hidalás Erdély és az anyaország magyarsága köláttassanak el, liogv ezen csomagokat egyn.ásra zött elérhető legyen. Reméljük, hogy a hazafias
lehessen rakni a nélkül, bogy a tartalom megsé- törekvést siker fogja koronázni, ha székely képrüljön. 2. Hogy a szállítólevélen iil czimzés a viselőink egyesült erővel igyekezendnek a maga
csomag czimiratával teljesen egyezzék és a c i m- helyén és időben a Urv kivitelét előmozdítani.
irat
o l y kép l e s y e n a c s o m a g o n ,
— Erdélyi aranybányászat. Lapunk hirh o g y az s z á l l í t á s k ö z b e n le ne válh a s s o n . Minélfogva a czim lehetőleg m a g á r a detési rovatában közöljük a „Fortuna" aranybányaa csó m a g r a í r a n d ó ; ha pedig ez nem volna részvénytársaság hirdetését, melyre felhívjuk itt
lehetséges, a czimmel ellátott p a p í r l a p e g é s z is olvasóink figyelmét. A társaság alapitói a leh á t l a p j á v a l a c s o m a g r a r a g a s z t a n dó; hető legnagyobb óvatossággal és körültekintéssel
mert a nem igy ellátott csomagok elfogadtatni oldották meg feladatókat, midőn megszerezték a
nem fognak. 3. Hogy a küldemények kézbesítésé- Szent-Endre nevü bányát, mely a mellett, bogy
nek biztosítása érdekében a cziniiratnak a kézbe- aranyban gazdag, egyszersmind nagyobb mennyisítésre vonatkozó összes adatokat (név, rendelte- ségű zuző érczet is tar* almaz. E bányában három
tősi hely, utcza stb.) magában foglaló c z é d u I á t egébz esztendeig folytak a feltárási munkálatok,
h e l y e z z e n e k el a c s o m a g f e l s ő bur- s 60 000 frtot meghaladó kiadásokat teltek a válk o l a t á n b e l ü l is, bogy ennek alapján, ha a lalkozók, hogy a bányát teljesen feltárják és átkülső czimirat leszakadna, a küldemény mégis vizsgálják. Ezen munkálatok eredménye a lehető
kézbesíthető legyen. 4. Hogy a fogyasztási adó legkedvezőbb. Remélni lehet, bogy e bánya, mely
alá eső tárgyakat tartalmazó csomagokon ép ugy, most már kellő üzemtőkével és berendezéssel is
mint azok szállító levelein, a meg v á m o l a n d ó fel lesz szerelve, rövid idő alatt Európa legjövearanybányái mellé fog sorakozni. Mint
m e n n y i s é g (hány kilogram hnsféle, hány liter delmezőbb
mai számában közölt hirdetésből kitűnik,
szeszes ital stb.) is p o n t o s a n ki l e g y e n aa lapunk
részvényeknek csak a felét bocsátják aláírásra,
t ü n t e t v e . Ezen feltételek betartása mellett a min
a másik felát az igazgatóság és az alapítók

. min.
25 koronájával bocsáttatnak ki és igy a kevöabbé
vagyonosnak is módjában van egy jövedelmezőnek
ígérkező vállalatban részt venni. Az aláírás deczember hó 12-ikétől 20-ikáig lesz és az aláirt
összegei, postautalványon is beküldhetők a hirdetésben megjelölt helyre. A további föltételek az
alirási felhívásból tudhatók meg.
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I.

Válasz a „Választási epilogusz" egyik részére **)
E lapok bO-ik számának mellékletében megjelent „Választási epilogusz* irója, mint ellenzéki
volt jelöltről kegyes én rólam is mogemlékezni.
Nem szólanék e megemlékezéshez, ha részint
csintalanul, részint elferdítve nem állítana személyemről még olyant is, a mit uem mondottam.
Ritkított betűkkel ugyau is azt irja felőlem ;
bogy midón pár uappal a választás olőtt ó, felkérésem folytán engem a „kormány" jelöltjéhez kísért, hol egy szeuuyes vád alól magamat tisztára
mosván, kijelentettem, hogy „én ellened uem korteskedtem, az egész mozgalmat csak ablakomon keresztül néztem, és ez természetes is, hisz tudod,
hogy én 48-as nem vagyok;
. és ismét: a czikkező álmélkodására kijelemtem, hogy : .én voltam
a párt vezetője."
Állításai nem felelitek meg czikkező anyaszentegyháza szeut könyveiből idézett e szavaknak
Legyen a ti beszédetek : Ugy-ugy ! Nem, nem I
Elösziir is nekem tisztára mosni valóm a .kormány" jelöltjével szembú uein volt és most sincsen I
én ó róla álliireket nem hoztam forgalomba, sem
becsületében nem sértettem uieg. Épen azért, a választás előtt nem egy pár, — hanem tizenegy nappal nem mosakodás, — hanem a végett mentein u
jelölthöz, hogy kérdezzem meg tőle, hogy ó kitől
hullotta, a rólam forgalomba hozott vádat.
A czikkező urat pedig épen azért kértein Col
arra, hogy kísérjem ej, mivel az 6 saját szájából
értesültem a szennyes vádról, tehát legyen ott ő is,
a mikor a forrás után keresgélek 1 A megnyugtató
felvilágosítást, a kormány jelöltjétől, mint jellemes
férfiútól meg is kaptam.*
Oktőbor hó 11-én az azon időbeli ellenzéki
jelöltet Olay Szilárdot (Jyergyó-Alfalu piaczáu fényes uappal pár száz ember előtt én magam ajánlottam be a választó polgároknak. Ezt ugy a czikkező, mint a „kormány" jelöltje jól tudták, hisz ez
épen ezért is neheztelt reám és ennek daczára még
is azt moudottam volua, hogy én az ablakomon kérésziül néztem a dolgot?!
A .kormány" jelöltjével ssembe sem szóval,
sein írásban nem voltam lekötelezve, tehettem belátásom szerint; azért felesleges lett volna magamat előtte meutegetnem azzal, hogy ellene nem
korteskedtem. Ua beszéd közben mondottam volna
is, igazat moudottam I mert ellene mitsem tettem
azon napig, a jelölt bemutatásán kívül, s ugy hiszem, hogy ezen nyilatkozatom a jövő teeudőire
nézve uem kötött volna meg!
Az álmélkodással hallgatott szavakat, illetve
nyilatkozatomat is, czikkező hiányosan adja vissza!
Mikor ő azon czélból, hogy a jelöltségtől viszszalépésre bírjon engemet, szegény házamat becses
látogatásával megtisztelte ; fejtegetvén, hogy könynyen lövések is történhetnek stb., a mit lelkemre
nem vehetek, rövid beszélgetésüuk alkalmával, a
melyben megismertettem a körülményekkel, hogy
miért kellett nekem a 48-as zászlóval harezoluom,
a többi között azt is említettem, hogy itthou, —
Alfaluban, — én voltam a párt vezetője. Igy volt
ez mondva, másképen tisztességgel uem is mondhattam, hisz mind a czikkező, mind Qyergyó tud la
éa tudja ma is, hogy ki volt a párt vezétője és
még is ily hamis állítást fog reám, taláu csak liem
azért, hogy engem a világ előtt szennyesnek és
hazugnak tüntessen fel ? vagy, hogy bebizonyítsa
rólam azt. miszerint én miut nem 48-as elvtelenül
tettem, hogy Olayt pártoltam, később engem jelölvén, én léptem fel; 6 pedig helyesen cselekedett,
mikor ellenzéki létére a .kormány" jelöltjére szavazott, a miért én ót soha fél szóval sem bántottam !
Van egy szép közmondás: .üljünk görbén, de
beszéljünk egyenesen " Ajánlom a ozikkiró éíivos
figyelmébe.
Végeztem ! Isteu velünk I Az epilogusz többi
részével nincs közöm.
Gy.-Alfalu, 1806. decz. 10-én.
Zomora Dániel,
plébános.
•) Az e roíttban köztöltékért az aláíró felelői. Scerk.

••) a válaszokat u aláírók irántiflgyetemMl ei utul
de jSvdre cuk nyitóárban adhmnik lţsl>«t a vita
közönség biztosítva lehet, hogy küldeményei pon- gakn«k tartják meg. A részvények névértéken, ksrtilttk;
folytatásának. tar*'
mt

tosan kwsdelwn nétkttl kéihas fognak jutni.
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Deczember 16.

LAPOK

Sz- 6639/1896.
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Pályázati hirdetmény.

Gy.-Ssentmiklós, decz. 12.
A .Cailei Lapok' mult számának mellékletén
a .Közönség köréből* czimii rovatban, választási
epilognaz csimen Görög Joaohim gy.-szentmiklósi örm.
szert lelkész azon indokból: mintha a lezajlott küvetválasitások után csakhamar az „Alkotmány *-bnn
megjelent és ót érintő csikknek valami tekintetben
asereóje lettem volna — becsületem ellen merényletet követett el, — attól megfosztani, vagy azt sárba
tiporni törekedett.
Ezt BSÓ nélkül nem hagyhatom, t. olvasó I erre
reflektálnom kell; — és a mig ezt tenném, kijelentem, hogy egyike vagyok azon egyéneknek, —
mint igen sokan tudják, ki általa a hivatott czikkben megtámadtatott és .kinek nevétől megkímélte
tollát,* mert hát én voltam „azon bizottság élén,
mely a hunvezérnek elébe ment.* . . . De kijelemtem egyúttal azt is e téren, hogy az „Alkotmány"
ama csikkéről a megjelenés előtt mit sem tudtam.
— annak szerzőjével semmi nemű közösségben nem
állottam.
Felhívom azért most már Görög Joáchim leikéss urat, ártatlanságom biztos tudatában, a férfiasság komoly hangján, hogy nyolez nap alutt, ama
pozitív forrást, melyből határozott meggyőződését
merítette, becsületem megvédhetése szempontjából,
nyilvánoson e lap utján megnevezni el ne mulassza ;
ellenesetben őt alávaló nemtelen és aljas rágalmazónak fogom nyilvánítani.

magánmunkalatokért szabályrendeletileg megállapított munkadijak élvezése járnak.
Felhívom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.
cz ti. §-ának megfelelőleg felszerelt és eddigi szolgálatukat is feltüntető pályázati kérelmüket. hozzám legkésőbb 1896 <l(>czeiu
ber hó 29 ig múlhatatlanul nyújtsák be.
A választás Csík-Rákos községházánál
1896. évi deczember 31-én fog megejtetni.
A felesi ki járás főszolgabirája.
Csik-Szeredán, 1896. deczember 1-én.

Gi>ik-Rákos, Madaras, Göröcsfalvn és
Vacsárcsi községekből Csik-Rákos s/éklielylyel alakult, közben a közjegyzői állás lemondás folyt/in üresedésben jővén, az 18H(i.
éri XXII t. cz. 82. §-a értelmében arra
ezennel pályázatot hirdetek.
Ezen állással a községek pénztáraiból
kapandó 400 forint fizetés, 76 frt lakbér,
66 frt ktlldönczdij, 40 frt irodai általány és
Fejér Sándor,
40 frt nyomtatványok beszerzésére, és a 2—2
főszolgabíró.
Nagy rakár női kabátok, gallérok és bundákba.

A nagyérdemű városi és vidéki közönség becses figyelmét bátor vagyok felhivni. hogy raktáromon ez évben érkezett, nem pedig évekről megmaradót! régiségeket, tetteuieaen leszállítottam, úgymint:
90 cm. széles női ruhaszövet ezelőtt 45 kr, most 25 kr métere.
90 „ n
n Scheviot
„
55 „ „ 30 „
90 „
„ posztó „
65 „ „ 35 „ „
90 „
„ angol „
„
75 „ „ 50 B
„
120 „
„
„ angol posztó „ 1 40 „ „ 90 „ „
A legjobb minőségi mosó franczia Barchét 20, 25, 30 és 40 kr.
Karácsonyi njándékul egy vég 23 mtr. Rtimburgi vászon 7, 8 és 9 frt.
Ştefani lepedő-vászon 180, és 220 cm. széljes 65, 75 és 85 kr.
Divntczikkekbe mindig a legújabb divat van raktároil. Selyem szövetek 1
írttól kezdve menyasszonyi ruháknak.

Szentpéteri János,
v. igazgató.

N Y I L T T É

61. nám.
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Nyilatkozat.
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A „Csiki Lapok" decz. 9-iki BO-ik számában
*r
Oörög Joáchim plébános és szentszéki ülnök ur
®
<B
„Választási epilogusz" czime alatt irt közleményéN
c*
ben, az .Alkotmány" egyik novemberi számában
•<
megjelent czikkért két pap társát gyanúsítja ; s
Hecses látogatásukat kérve maradok
mély tisztelettel
emint tőle tndom, ezeknek egyike én vagyok. Ezentr
nel kijelentem, hogy azon czikket csakugyan én
irtam; ha fenn nevezett plébános ur sajtópert
Nöi és férfi divatüzlete
akar ellenem indítani, annak minden következé3
4
C
s
i te-S z © r © d. a .
séért a felelősséget magamra vállalom. Addig is
azonban tartozom az igazságnak a következők kijelentésével :
|
Temetési vállalat. Érez- és fakoporsó legnagyobbraktárasirkcszoru és szallagokba.
1. Alaptalan Oörög Joáchim plébános urnák
i
mmmmmmm*
immmmmmmmmmmmmá
azon gyanúsítása, hogy a czikk Szentpétery János
hitelintézeti vezérigazgató ur apasága alatt szüle•
tett volna meg.
P
2. Elismerem, hogy czikkembe némely kitéfc
telek igen kemények voltak, de mindezeket, a vá•
lasztási izgalmakból könnyen kimagyarázható in
Nagy
raktárom
Icapas/.tása
czt'ljáhól
elhatároztam,
hogy
a
mai
naptól
gerflltségemnek lehet tulajdonítani; miért készségI
kezdve :
gel kérek 6 téren is a sértett plébános úrtól bocsánatot.
3. A mi czikkemben a gyergyói papság álI
lásfoglalásáról és az ellenzéki jelöltnek néppártiságáról áll, elismerem ez irányban való tájékozatlanságomat, mivel a kormánypárti jelöltre, mint
később megtudtam, csak egyetlen pap szavazott.
4. Hogy a szerkesztőséggel nevem nem közöltem és állnév alatt irtam, az csak e téren való
járatlanságomból származott.
6. Legyen meggyőződve sértett plébános nr. ~
Ezen kivlil ajánlom a n. é. közönségnek a d i v a t á r u s z a k n & b a v á g 6
hogy előttem is áll az Oltári szentség oly becsm
i
n
d
e
n cxikkeimel.
ben, mint ő előtte.
Teljes tisztelettel
Gy.-Szentmiklós, 1896. decz. 12.
I
Dr. Sántha Albert.

BARCSAY K.

féli átiekâif I

Női kabátokat,
Férfi kész ruhákat,
Női ruhaszöveteket és posztokat,
Férfi ruhaszöveteket,
Női és férfi czipőket, mélyen leszállított áron
1 árusítok el.

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelőssciret
'4,UI «
Szem.
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MI KLÓS,

Csik-Szeredában.

Legolcsóbb

karácsonyi ajándékok,
•a..
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kaphatók

Györgyjakab Márton
könyv-, p a p í r - és Cdi i ki *s8zz emr e üd ááb arnu. k e r e s k e d é s é b e
Nyomatott Csík S/.C MIHI.HI. Lgge. a laptnlajdonos és kiadó (i}öif)j»k<tb ÜArton könyvnyomdájában.
T
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Melléklet a „Csiki Lapok" decz. 16-iki 51-ik számához.
Újból megnyitott ügyvédi iroda.
Tudomás védett van szerencsém nyilvánosságra hozni, lio^y a marosvásárhelyi ügyvédi kamara névjegyzékében, mint ügyvéd felvétetvén ;

ügyvédi irodámat

c'sik-S/.eredában saját házamnál ujbAl megnyitottam.
A "''g folytatott 12 évi ügyvédi gyakori ttom
alatt, a bennem helyeztetett bizalommal soha viszs/.a nem éltem, ezatán is fő törekvévem lessz, hogy
a bennei,í helyezett bizalommal vissza ne élj» k.

Maşamat a nagykő/.önségnek jóindulat iban
ajánlom
Csik-Szereda, 1896. deczember 7-én

Gsedő István,
ügyvéd.

Sz. 19771—9C.
s/b.

Tölgyfa eladási hirdetmény.

M
Udvarhelyvármegye Pálfalva község közbir- M
*
tokosságának tulajdonát képező „Goda" nevü erdői-észen található 10,000 frt, azaz tízezer forintra M
becsült 1C76 szál 28—100 cm. inellmagasságu át- M
mérővel biró tölgy műfa 1897. év január hó 23 ik
napján délelőtt 10 órakor Pálfalva község házánál M
M
nyilvános szóbeli árverése» el fog adatni.
M
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverezési feltételek és részletes fabecs- M
lés a székelyudvarhelyi n>. kir. telső erdőgondnok- *
ság irodájában, a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Székely-Udvarhelyen, 1890. decz. 10-én.

Demeter,

1 —1

járási főszolgabíró.

Életnagyságú

l i r g N z r b b Nxobadlaz.

€LXGz3sép

Xjeg-lced.veee'b'b e m l é l c .

krétarajzban

Karácsony és újévre.

Legalkalmasabb ajándék

Egy legjobb módszer segítség.-vt.| 04 ,„ a n l a t t életnagyságú mellképeket készítek
művészies kivitelben, ed.iíg még „„ha el nem ért tökéletességgel és olcsó árban.

T e s s é k

áixJag'yzélEet

feéxanLÍ_

KOHN DÁViD, Budapest, Károly-körut 17.

Ügynökök mindenütt kerestetnek.

4-io

Agrár-takarékpénztár-részvénytársaság
Maros-Vásárhelyt.

Heti/.eteti

>
| t>">k<- e g y m i l l i ó k o r o n a

Pénzbetéteket

vc-s/ ;'n naptól-napig vagyis a betét napjától a kivét napjáig való kainaio/.iatás indleit
a/.okat rendszerint mindig felmondás nélkül fizeti vissza.
Váltókat leszámítol és vi-is/.les/ámitol.
c) Jelzálog kölcsönöket nyújt földbirtokokra.

X»
»

»
*
»
»
*
*
*

Az összes kölcsönök igen mérsékelt kamat és k e d v e z ő V i s s z a f i z e t é s i
f e l t é t e l e k nyújtatnak
2—6

Sz. ÍJ353/I896.
ITT

Árverési hirdetmény.
Csicsó község részéről közhírré tétetik,
liogy nagyméltóságú földir.ivelésilgyi ni. kir.
miniszter ur 39285—896. szánni magas rendeletével eladásra engedélyezett Tolvajos
oldal 232. kth. területen törzsenkéntí bemérés alapján felvett 27U00. köbméter fenyőta-

tiiineg folyó év «leczeuiber 28-ik n a p j á n
(1. 0. 8 Órakor Csicsó községházánál nyil-

vános árverésen el fog adatni. Ezen fatömegből 75°/o haszonfára esik, a többi tűzifa.
Kikiáltási ár 33000 frt
Erről árverezni szándékozók oly megjegyzéssel értesittetnek, hogy az árverési feltételek megtekinthetők a felcsiki főszolgabírónál, Csicsó község házánál, az erdőre vonatkozó többi felvilágosítások pedig a csíkszeredai ni agy. kir. urilőliívat.ilnál tudhatók meg.
Csik-Szeredán, 18%. deczember 2-án.

Fejér Sándor,
2—2

főszolgabíró.

Első magyar gazdasági gépgyár részv.-társulat.

G őzesép 1 őgépei n k
a tökéletesség legmagasabb fokán állanak.
Magyarország legnagyobb és egyedüli

gazdasági gépgyára

mely a gazdálkodáshoz szükséges
8

N

N

S

l>

N

gazdasági gépeket gyártja.

Ekegyártásra külön szakosztály.
Részletes árjegyzékkel és szakba vágó felvilágosítással díjmentesen szolgálunk.

Kérjük minden kérdéssel bizalommal
hozzánk fordulni, készséggel adunk
kimerítő és felvilágositó választ.
C z i m:

Első magyar gazdasági gép
gyár részvény-társulat
BUDAPEST, Ktllső-Váczi-ut 7. sz.
8-12

ICaimre ügyelni tessék l|

„KEPES CSALADI LAPOK.

A legolcsóbb és uzért a legelterjedtebb képes hetilap!
Megjelenik minden héten bű szépirodalmi ós ismeretterjesztő
tartalommal és kiilön beköthető n-génvinellékleUel.
Havonként kétszer „Hölgyek Lapja* esi mii félives melléklet ad, párisi divatképekkel és bő divat tudósítással.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú
öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.
A „KÉPES CSALÁDI LAP0K"-ba a régi és ujabb írói és költői gárda
minden számottevő tagia dolgozik.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK"-n ik regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei, költem-'nyei, ke<lélynenie>itö olvasmányok. Irányczikkeivel a társadalom minden kénléseire, kiterjeszkedik. Orvosi és egyéb czikkei pedig tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" minden évben négy regényt ad mellékletül, még pedig csinos s/.ines borítékkal, éves előfizetőinek.
A „KÉPES CSALADI LAPOK" borítéka szellemes és szórakoztató csevegések. illetve kérdések és feleletek tál háza.
A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" elüli/.etői díjtalanul közölhetik gondolataikat. az „előli/.elők postájában."
„A KÉPES CSALÁDI LAPQK" képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanulságosak.
A „KÉPES CSALÁ0I LAPOK" 18ítf> január első számával &VIII-ik
évfolyamába lép.
Ez újévi számában kővetkező érdekes és kiváló közlemények jelentek meg:
Csendes vilig, h'síiiv. lienicxkynó liajza Lenkétől; Évfordulón,
költemény, Jámbor Ln.jóstól; Régi történet, beszély Lnuka Gusztávtól;
Hogyan ruhásikodjunk télen? orvosi .-zikk, dr. Fodor tanártól; Bál után,
vig monolog. Oláh Györgytől; A költö, költemény. Feleki Sándortól; Versek zenére, költeménv, Rűdnvánszkv Gyulától; Boldog újévet 1 életkép.
Mericzayné h'arossa Irmától; Megnyugtató történet, freskó, Krúdy Gyulától; Én is! regény, Tolnai Lajostól.
Mutatványszámokat bármikor szívesen küld A „KÉPES CSALÁDI

LAPOK" kiadóhivatala Budapest Vadász-u. 14. saját házában.
Előfizetési árak:

a „KÉPES CSALÁDI LAPOK' a „Hölgyek Lapja" oziniU divatlappal éa a re.
6 forint.
Egéss évre
3 forint.
Pél évre . .
1 forint 60 kr.
Negyed évre .

géDymellékleue] együtt:

Figyelmeztetés.

A ki 3 uj cöflzetót gylijt s az olófl/.etési öiszeget egyszorro beküldi, annak cliamertotil >B7
dleie» «mlékiínyvet kiiid a kiadóhivatal.
_
Kérjük az előfizetések megújításét, s lapunknak bb ismeroaok köreiben
terjesztése^ ^ o g $ m évre szóló hat frtnyi előfizetési össsoget 80 kr osoiqagolásl éa postaszállítási dijjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 reiiénvt küldünk: a ki 3 frt eloflaetési összeget 40 kr osomaglási es poataaaUlItABi
diilal együtt egysaerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül,
és a kl osak 1 frt 60 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr osoraagoláai és
poatassállitési dijjal együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal «gy regényt
küld J » " ® 1 * ^ , ^ ( a h i n s k b á r m a l y n a | ( j 4 l ó i , elfogad a „KÉPES CSALADI LAPOK"
1
kiadóhivatala, Budapest, Vadása-utosa 14. ssám,
- b

ií
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LAPOK

51. szám.

FORTUNA" Aranybánya-Részv.-Társ.
P B O S P E C T Ü Ü & i

bánya öt közép bányatárból áll, b több mint 75,000 négyszög-1
FORTUNA" A r a n y b á n y a - R é s z v ó n y - T á r s a s á g czég alatt ez méter Afelülettel
bir, ugy, bogy sok esztendőre elegendő zuzőanyagot hir|
évi november hónap ]9 én Tokaji Nagy Lajos kir. kozjegyzo koz- szállítani.
benjöttóvel és hivatalos helyiségében
A „Fortuna" részvénytársulat 2.000,000 korona alaptökévél alakult meg, ugy. hogy elegendő üzleti tőke álljon rendel kezesre |
cs a szükséges gépek, zuzómalmok a legjobb rendRzer szerint megépithelók legyenek. Az alakuló közgyűlésen az alulírott igazgatóság és fel-1
részvénytársaság alakult, melynek czélját az erdélyrészi elhanyagolt arnuy- ügyelő-bizottság választatott meg.
A zuzómalmok ugy lesznek berendezve, hogy naponta 80 tonnái
bányaipar fellendítése képezi, elsősorban pedig a Szent Endre nevű aranyérczet dolgozzanak fel.
bánya megvétele és kiaknázása.
E müvelet mellett a társulatnak rendkívül fényes prosperálás ígérErdélyben kétezer esztendő óta foglalkoznak az emberek nranybanyaszattal, s egész nagy vidék kizárólag abból él. Ennek daczára n bányászat kezik. A minden kétséget kizáró fenti adatokra támaszkodva, a várandó |
n leghihetetlenebb módon primitiv. Egy bányának sincs üzemi tőkéje, egy- haszon a következő száintételeket mutatja :
Egy tonna érez átlog .
51 korona 70 fillérI
nek sincsenek gépei, a zuzómalmok pedig oly tökéletlenek, hogy a köbén
értékű aranyat ád, vagyis 80 tonna érez
4136 korona — fillér|
lovú aranynak tübb mint a fele veszendőbe megy.
S ez eljárás mellett is több mint 14 métermázsa aranyat pro- értékii aranyat.
Tonnánkinti költség (az összes kiadások bedukál három millió korona értékben az a kicsiben való bányászkodás,
—. 960 korona — fillér.
melyet apró emberek, iparosok, parasztok tartanak fenn. Csak néhány tudásával) 12 korona
Marad naponta
. . . .
3176 korona — fillér. I
bánya van erősebb, még pedig külföldi kezekben. E külföldiek, nem isEz kitesz 350 munkanapon át (az üzem folytonos) kerek 1.111,6001
merve a viszonyokat, néhány gyengébb bányát vásároltak össze, s ennek
daczára is nagy jövedelmekét értek el, 2 0 - 3 0 százalékot osztottak föl, koronát.
E számításnál azonban csak a zuzóérezben található arany vétetett|
sót annál többet.
Ideje, hogy a hazai tóke ezekkel a bányákkal foglalkozzék, sót kö- tekintetbe ; mind a mellett ugy a Szent Endre bányában, mint a tószorntelessége, mely kötelességnek teljesítése nagy anyagi hasznot is biztosit. szédos Coiieordiábau tömérdek sz&badarany fordul elő. Ha tehát ennek j
A társaság, mely az imént megalakult, a Szent Endre-bánya meg- értékét a fenti összegnek csak '25%i-ával számítjuk, vagyis 277,900 ko-1
vételére szerződést kötött, s elsősorban ezt a bányát szándékozik üzembe rónával, akkor is mindezek szerint 1,381,500 koronányi évi tiszta haszon I
venui. E bánya Uuesum községben fekszik, Abrudbánya város köz/étlen mutatkozik.
közelében. Túszomszédos a Szent Endre bányával a Concordia-bányn, mely
A nyerendő porarany e számításban szintén nem vétetett tekintetbe.!
több millió forint értékű aranyat adott. A Coneonlia-báuya részvényesei Ennek értéke is omolni fogja a fenti összeget 8—10"/u-kal. Ha teliát aj
jobbára vidékbeli parasztemberek, iizlcttókéjiik nincs, mert a nyert aranyon várandó évenkénti tiszta hasznot
minden héten elosztoznak, s gépeik sincsenek, mégis busz esztendőn keresztül éveute 400—600,000 koronát osztoltak el egymás közölt, tiszta
haszon gyanánt.
teszsziik, ugy cz szigorúan szolid nlapon nyugszik, minden előre nem l:iA Szent Endre banyában ugynuazon aranyerek jönnek elé, melyek lottak tekintetbevétele mellett. Ezek szeriut minden kélséget kizáróan a|
a C'oncordiúbau, s az uj társulat megfelelő üzlettókével és u legújabb rend- részvénytőkének 60"/»-nyi jövedelmezősége tökéletesen biztosítva mutatkozik.!
szerű zuzómalmokkal fogja folytatni az üzemet.
A „Fortuna" Aranybánya-Részvénytársaság az alakulói
Xyolcz aranyér fel van már n Szent Endre bányában tárva, mind közgyűlésen elfogadott alapszabályok szerint 2.000,000 korona tel-l
olyanok, melyek a Concordiában is ismeretesek, s melyek emitt is aranyban jesen befizetett alaptökével, egyelőre 30 évi időtartamra alakult]
gazdagok, s ugyanolyan arany mennyiséget fognak adni, mind a Concordia. meg. E 2.000,000 korona részvénytőke feloszlatik 8 0 , 0 0 0 darab |
E bánya felöl St. Ludwig Rainer bécsi ismert szakértő és volt 25 korona névértékű részvényre.
aranybánya-igazgató, ki azt kétszer is megvizsgálta, következő nyilatAz osztalék felosztása, valamint a társaság nyilvános tanácskozásai |
kozatot teszi:
minden négy hónapban történnek és az eredmény az összes magyar, osz„Az Y-ik telérről jelentésemben befejezett, s általam snjátkeziileg trák és németországi nngy lapokban fog közzélétctui.
leszedett anyag 23 gr. tinóm aranyat adott egy tonnára, melyből 17*4 gr.
-A.Z i g - a z g r a / t ó s á g - :
foncsoritható arany volt 28*53 Irt értékben, 5*6 gr. pedig kötött állapotban Hg B a t t h y á n y — S t r a t t m a n n Ödön, Gr. F e s t e t i c s Géza,|
levő arany 8*40 frt értékben. Gyakorlatban ebből 7O°/0, azaz 25*85 frt
elnök.
érték lesz kinyerhető."
Bóer
Béla,
Gr. Berchtold Miklós,
Ugyancsak ő a következőket írja :
Aliradbánya polgármestere.
„Tőkével rendelkező és észszerűen vezetett bányavallalatok számára Erdély rendkívül hálás talaj, csak érteni Hauinioiid Kduard P T.,
Langermaii J a m e s W . S.,|
kell bevárni türelemmel a kedvező pillanatot, s adandó al- a7. ószakaniorikiii EgyesUli-Allainok
Szán-Francziskóliíl.
volt fökonzulja.
kalommal gyorsan cselekedni. . . . Azon szilárd meggyőződessel zárom jelentésemet, hogy a Szent Endre bánya rövid
.A. f e l - C i g - y e l ő - T o i z o t t s á e r :
idő alatt az ország nagy és jövedelmes bányavállalatai közé Káinoki H e n r i k ,
Hoilsy J e n ő ,
Grátzy J á n o s . |
méltán lesz sorolható."
elnök.
•H-

2.000,000 korona teljesen befizetett részv. tőkével

1.200,000 koronára
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K prospectus alapján alólirott syndikátus az ez évi november líl-én
2 . 0 0 0 , 0 0 0 korona teljesen befizetett részvénytőkével meg1896. deczember
alakult és a budapesti kereskedelmi- és váltótörvényszéknél
bejegyzett „FORTUNA" Aranybánya-Részvény-Társ.
4 0 , 0 0 0 drb 25 korona névértékű részvényére ezennel aláirási-folhivást
I bocsátanak ki.
A „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társaság 2 . 0 0 0 , 0 0 0
részvényeladási syndikátusának
korona alaptökével egyelőre 30 évi időtartamra alakult meg. E 2.000,000
korona részvénytőke felosztatik 80,000 darab 25 korona névértékű
B U D A P E S T E N ,
részvényre.
V. ker., Fürdo-utcza 4.
A részvényeket 25 koronájával — 12 frt 50 krral bocsájtjuk
Alólirott
a
mellékelt
prospectus
és aláírási-felhívás
értela közönség rendelkezésére, hogy ij;y a kevésbé vagyonos közönség is részt
| vehessen ezen nyereségteljcs vállalatban.
mében a „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társaság részA Szent-Endre bányából származó aranytartalmu kövek példányai a
drb, azaz
„Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társaság irodájában Budapest, vényeiből ezennel
V. ker., Fürdő-Utoza 4. SZ. a hivatalos órák alatt d. e. 'J—l-ig és drb. 25 korona névértékű részvényt veszek és kötelezem magam
I d. u. 3—G-ig megtekinthetők.
,
A részvénytársaság 80,000 darab részvéuyéből részben az igazgatóság, jelen aláírásommal egyidejűleg minden 25 korona névérték
koronát, a további részvérészben pedig az alólirottak által képviselt syndikátus 40,000 darabot után 12 koronát, összesen
| egyelőre maguknak tartanak meg.
nyenként 13 koronát, azaz
koronát pedig legkésőbb
Az aláírások a „Fortuna" Aranybánya-Részvény-Társ. részvényeire f. évi
1S97. január 15-éig a „Fortuna" Aranybánya-Részvénydeczember hó 12-étől bezárólag deczember hó 20-ikáig
tartanak. Aláírási bejelentéseket és befizetéseket elfogad a „Fortuna" Társaság hivatalos helyiségében (Budapest, V. ker., FürdőAranybánya-Részvény-Társaság irodája : Budapest, V. kerület. utczii 4-ik szám) készpénzben lefizetni.
Fürdó-utoza 4-ik szám.
Az nláirásnál minden egyes aláirt 25 korona = 12 frt 5o kr.

A „FORTUNA" Aranybánya-Részvény-Társaság

névértékű részvényre 12 k o r o n a — 6 frt fizetendő le. A többi 6 frt
50 kr. egy hónappal később, vagyis 1897. január I5-ikéig teljesítendő.
Az aláírók jogositva vannak azonban az egész részvényösszegot is azounal
lefizetni, mely esetben a végleges részvények is megjelenésűk után azonual
kiszolgáltatnak.

Aláírás :
Czim:

Magától értetődik, hogy az alólirottak által képviselt syndikátus feníi---,Htgánalí

82t

\jTt'

h

°gy

az aláirá80kat

tt

jegyzések mérve szerint

leszallitsa. A jegyzésekre esetleg jutó részvények mennyiségét lehetőleg

| gyorsan fogja az aláírókkal közölni.

Budapest, 1896. deczembor hónapban.
A „Fortuna" Aranybánya-Részv.-Társ. syndlkátusa.

Sí a levél kellOleg klISllve é> aláírva a .P0BTUNA* ARAKYBÍHVA-BáazVftNY.TÁBSABlO
cilméro (Rudapcat, V. kerület FHiM-atcn 4. ••.) beUUlenM.

