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Egyes lap ára 10 kr. 

Előfizetési  ár: 
Egész évre 4 frt.  (Külföldre)  0 frt.  Félévre 

2 frt.  Negyedévre 1 frt.  A 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

Előfizetési  felhivás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában a 

iliiHiibb txr tHloimnal jelenik meg csaknem 
három negyed esztendő telt el, mely idő alalt 
a lisztéit olvasó közffnség  meggyőződhetett 
arról, hogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon progrninninak, melyet első 
számunkban közre adtunk s hogy amink 
értelmében teljcH önzetlenséggel wzolgál-
tnk a közérdeket. Hogy • zt jövőre 
nézve is még nagyobb mértékben tehes-
sük, kérjük a közönség szives támngntá-
Hiit s ÍI „Csíki Lapok" 1899-ik év 4 ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk nz rddigi elő-
fizetési  árak mellett: 

Egész évre . 8 korona (4 irt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (l frt.) 
Küllőidre : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen nlkalonimal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik nz előfizetési  diiakkal 
hátralékban vannak, hogy n l l i l t l - á l é k o s 
iisuzegí'kH kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni aziveskedjenek. 

- A . „ C s l M I j a p o l c " 
*Mrke«ilfaég«  és kladóblvaUI*. 

Székely leányok és székely 
munkások sorsa. 

Irta: Lásaló Gyula. 

Az utóbbi napokban az a hir járta 
be a lapokat, hogy a debreczeni gaz-
dasági egylet titkára székely cseléd-
leányok és munkások szerződtetése vé-
gett a székely megyékbeu eredmény nél-
kül járt. Ott illetékes egyének felvilá-
gosították, hogy a kivándorlásban ve-
szély nincs s munkás fölösleg  sem léte-

zik, u kik ki is mennek Oláhországba. 
keresményükkel visszatérnek, a munkás 
kezek pedig idehaza is a fellendülő 
gyáriparnál keresetre lelnek stb. 

Fölötte snjiiálom, hogy a debre-
czeni gazdasági egyletnek ezen minden-
esetre jó szándékú vállalkozása nem si-
került és bosszankodom azon, hogy az 
oláhországi ügynököknek hasonló vál-
lalkozása rendszerint kitűnően beüt. 

Nem tudom kik téritették vissza a 
debreczeni kiküldöttet, de annyit mond-
hatok hogy az oláhországiakkal ilyesmi 
meg nem történik. A székely falukra 
kiszálló oláh ügynököt, ha valaki hiva-
talos, vugy nem hivatalos közeg külde-
tésében akadályozza, az rögtön alis-
pánhoz, vugy a belügyminisztériumhoz 
sürgönyöz s az engedélyt azonnal meg-
kapja. 

Csakhogy ezek már praktikusok 
ebben a dologban. Január és február 
hónapokban járják be a falukat,  mikor 
a székelyeknek nincs keresetük és fogy-
táit a kenyerük. Akkor veszik inegőket 
különböző gazdasági munkálatok végzé-
sére 2—:t frt  felpénzzel. 

Hogy a sok közül csak egy esetet 
említsek: a folyó  év tavaszán Hároui-
székniegye keleti részéből ily módon 
Oláhországba 1266 egyént szerződtettek 
ezukorrépa kapálásra és pedig Esztel-
nekröl 80, Bereczkböl 232, Lenihényböl 
283, Nyújtódról 80, Polyánból 60, Mar 
tonosról 33, Felcsernátonból 27, Szász-
faluról  94, Csomortáuból 152, Almásról 
132, Sárfaluról  43 munkást. Fizetésük 
felnőtteknek  a munkanapokra szerződé-
sileg 1 frank  10 bániban (50 kr) volt 
megállapítva élelmezés mellett, a mi 
állott felnőtt  munkásoknak hetenként 
2 klgr. kukoricza lisztből, 1 klgr. hús-
ból, 1 klgr. túróból, 1 klgr. főzelékből 
és I liter pálinkából. Gyermek munká-
soknak annak fele.  Azt hiszem ennyi 

bórt Debreczenben is s Magyarország 
más részében is adtak volna és része-
sítették vulna, a mit odaát nem találnak 
meg, — emberséges bánásmódban és 
élvezhető élelmezésben. 

Az említett munkásokkal történt 
meg különben uz a szerencsétlenség, 
hogy hónapok múlva kereset nélkül, 
lerongyosodva, kiéhezve, némelyik a ro-
mán csendőrség fedezete  alatt került 
vissza. A nagy szárazság miatt répa nem 
kelt s ezért tétlenül vesztegették a drága 
időt Románia barátságtalan síkságain, a 
mig szétkergették őket. 

A székely leányok elszegődtetésé-
nél is sokkal szerencsésebben működik 
Ráduly György (Magyar Gyurka) be-
reczki lakos (jelenleg Sósmezön tartóz-
kodik) hirhedt leánycsempész és társai, 
e piszkos mesterségből élesködö keri-
tönék. 

Szem- és fültaiiuja  voltain hetekkel 
ezelőtt Kézdivásárhelyt annak a jelenet-
nek, mikor a székely anyákat leányaik-
nak útlevél nélkül való átcseiupészé-
séért vallatták és ott értesültem arról, 
hogy 32 bereczki szülő nem tud számot 
adni arról, hogy elszöktetett leányaik 
hol '".'ihiiak. Különben akkor, mint a 
szülők vallották, székely leány til'ott 
inódon távol volt Bereczkböl 86, Leni-
hényböl 40, Almásról 20, Polyánból 10, 
Esztelnek, Csomortán, Bélafalva  és Kur-
tapatakról 40, Altorjáról 10, Alcserná-
tonból 15, Martonfalva  és Hatolykáról 10, 
Karatna, Volál, Feselnek és Szárazpa-
takról 30. Ezek csak egy sarkából ke-
rültek ki egyik székely vármegyének. 
A csempeszés is tiltott módon való át-
kelés azonban napirenden van inás vi-
déken is, Csik- és Brassómegyékbeu is. 
Csupán az ojtozi vámnál a f.  év tava-
szán 176 egyént fogtak  el és kisér-
tek vissza u csendőrök, 116 férfit  és 
60 nőt. 

A székely anyák maguk is elviszik 
fiatalabb,  24-ik életévüket be nem töl-
tött leányaikat saját útleveleikkel és el-
helyezik, igazabban mondva egyes lel-
ketleu anyák magok is eladják. Bzért 
talál a népszámlálás rendesen kevesebb 
nőt a székelyföldön.  A legutóbbi 1890-ik 
népszámláláskor például Csikmegyében 
1000 férfira  csak 936 nő esett, pedig a 
nem szaporodása születések szerint itt 
sincs más arányban, mint másutt, t. i. 
itt is több a nő, mint a férfi. 

Hogyha éppen a népszámlálásra tér-
tem, meg kell itt említsem, hogy a nép-
mozgalmi adatok tanúsága szerint a szü-
letési többlet a halálozásokhoz képest 
igen kedvező arányszámot tüntet föl  s 
ha nem lett volna, kivándorlás, jelenté-
keny szaporulat állott volna elő. Az or-
szágos statisztikai hivatal kimutatása 
szerint — ugyanis, miként azt már egy 
alkalommal említettem, a természetes 
és tényleges szaporodás volt: 

Megye Természetes Tényleges 
szaporodás 1880-tól 1890-ig 

Csik 9.785 3.270 
Háromszék 11.959 4.731 
Udvarhely 10.848 4.652 

A különbség tehát, vagyis a hiány: 
Csíkmegyénél 6.615 
Háromszékmegyénél 7.228 
Udvarhelymegyénél 6.236 

A statisztikai hivatal még azt is ki-
számította, mennyien vannak az ország 
más megyéiben s ezek számának levo-
náséval (kiadványai I-ső kötetének 74-ik 
lapján) kimutatja hogy: 

Csikinegyénél 4.728 
Háromszékuiegyénél 6.187 
Udvarhelymegyénél 4.086 

volt azok száma, kik 10 év alatt Romá-
niába kivándoroltak. (Folyt, köv.) 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
E M I i E K . 

lrlu és a csiksonilyói tanítóképző-Intézetben az Er-
zsébet királyné halálának évfordulóján  rendezett gyász-

aiiui'pélycn elszavalta: Zaögön Zoltán. 

Kgy; szivbe tört a hideg vas, 
Ks millió vérzett. 

Utenem, az árva nemzet 
Mekkora kint érzett. 

A gyászharang bús szavára 
Felriadt a lelke, 

S kebelrázó-sóhnjábn' 
Vigaszát nem lelte... 

Aztán később, hogy sok könyet 
A kin fölemésztett, 

Csillapodott, olyan nagyon 
A seb már nem égett 

Talált a szív egy kis sugárt 
A bánat elején: 

Feltámadunk I megnyugtatott 
A bit és a remény... 

LecsendesUlt-keblUnkbe most 
A mult emléke száll. 

Jól esik Reád gondolnunk, 
Ki angyalunk valál. 

Úgy szerettél, hogy még senki I 
S forró  szerelmedér' 

Nyugodt földi  élet helyett 
Szenvedés lett a bér. 

A hol jártál köztünk, rózsa 
Födött minden nyomot, 

Oh, de a te lábad alá 
Csak tövise jutott. 

Annyi lelket boldogitál, 
S magadat nem tudád ; 

Könybe fürdött  mindig szemed 
S szomorú volt arczád. 

Mikor fejed'  lehajtottad 
Virág-herviidás volt, 

Az é ' sötét felhőből  vont 
Bús arczára fátyolt. 

Sárga levél, bánatos köny 
Hullott koporsódra. 

Oh, mi nehéz volt lelkünknek 
Az a végső óra. 

Ah! de az legesleginkábh 
Nyilnlott szivünkbe, 

Midón csikorogva zárult 
Sírodnak börtöne. 

Azt véltük nagy fájdalmunkban, 
Nem látunk meg soha; 

De most tudjuk: feléd  vezet 
Szent hitünk csillaga. 

Te, a ki ott oly boldog vagy, 
Tekints le néha ránk, 

Imádkozzál, hogy viruljon 
Kdes, árva hazánk. 

Ks mi — lelkünk szentélyébe 
KejtjUk emlékeid': 

A küzdésben - ha csüggedünk -
Lesz mi föllelkesít. 

S itt, a fiilili  nemzetek közt 
Mig magyarsziv ilohog, 

-- .ló királynénk, éiles anyánk ! — 
Nagy neveti élni fog. 

Norderney-ig és vissza. 
Csíkszereda, 1899. szept. 15. 

Kedves Tóni barátom ! A helyi levele-
zések, kivált a miénkhez hasonló kis város-
ban, hol akár óránként is találkozhatni, ren-
desen holmi .elintézendő" ügyekkel állanak 
kapcsolatban. Hát bizony nekem is van veled 
szemben elintézendő ügyem. Kddig napvilágot 
látott leveleimben csakis , Norderney ig" jutot-
tam el, s hogy odaveszettnek ne látszassam, 
most már a „vissza"-ról is illendőnek találom 
beszámolni, s ezzel „elintézendő" ügyemet be-
fejezni.  Ime: 

„Von Helgoland nach Hamburg um* . . . 
szavakat már vagy 10-edszer motyogta a nor-
derney-i hajózási irodának üreg alkalmazottja, 
mikor jónak láttam valósággal rákiáltani „Aber 
von hier wann geht der Dampfer"  V . És 
e kissé „erélyes" fellépésemnek  köszönhettük, 
hogy végre a jó öreg is átlátta, mikép repülő-
gép hiányában nemcsak Helgolandtól, de Helgo-
landig is szükségünk van a hajóra és menet-
rendjére, ba — mint szándékunk volt —,Nor-
derney-ből Hamburgba akarunk érkezni. 

A megriadt öregtől (Géza barátomat még 
most is képes megnevettetni e jelenet emléke) 

nyert értesülésre támaszkodva, aug. 13-án már 
10 órakor a norderney-i kikötőben sétálgattunk, 
nem is csodálkozva, hogy az öreg „ijedtében" 
egy órácskával előbbre és nem későbbre je-
lezte az iudulást. Végtére is, legalább nem 
késtünk le. 

„l'rincessin Heinrich"! Te fehér  testű, 
gyors pihegésü vizi tündér, mi gyönyörűséged 
telik abban, hogy a rövid 3 és fél  órát tartó 
utadban is oly igen nagyon megkínozod az 
oltalmadba helyezkedett tengeri utasok legna-
gyobb részét ? , Ugy ugy ? Igazad van, hi-
szen ucm te teszed ezt I 

Az északi tengernek Norderney-tól Helgo-
landig terjedő része bir olyan kegyetlen ter-
mészettel, hogy szélcsendben is nagy hábor-
gásával felforgatja  a szegény utasok gyomrát. 
Ezek egyszerre csak sápadozni kezdenek; a 
viz és ég (egyebet ugy sem látni) körUlöttlik 
forog;  halk és erősebb sóhajok törnek elő az 
emberi keblekből, hogy a másik pillanatban 
keserves nyögésekké válva, hangos bizonyíté-
kul szolgáljanak, mily végtelen jól (? !) esik, 
viszontlátni a reggelit. 

No, no! Hiszen nem „muszáj* megbot-
ránkoznod e legkevésbbé sem esztétikus, de 
annál természetesebb és a tengeren annyira 
megszokott képen; e nélkül alig ha részesül-
nél eme másikban. 

Qörnyedező beteg alakok mindenfelé; 
9—10 éves, szőke fürtű,  Bápadt (a tengeri 



Szeptember 20. 

= A székely varatok kiépítésének 
megkezdése igazán ólomlábakon halad előre. 
Csaknem «/«-ed éve, hogy az utolsó, vagyis a 
mndéfalva-várhegyi  vonal szakasz közigazga-
tási bejárása megtörtént, de ez óta mélysége-
sen hallgatnak a miniszteri biiróban az épí-
tés megkezdése felett.  A mint értesültünk az 
Ugy egy lépéssel és csak annyiban haladt 
előre, mennyiben a kereskedelmi miniszter n 
bejárásról felvett  jegyzökönyvet tudomásul vé-
vén, azt a törvényhatóságnak a bejárás alkal-
mával előadott kívánalmak feletti  elhatározá-
sával együtt beküldötte. A tervbeni változtatá-
sok következők 1. A közöshadügyminiszter 
képviselőjének abbeli kívánsága, hog> Madé-
falvn  állomás előtt összekötóiv és Kákoson 
hadi kitérő létesíttessék figyelembe  vétetett, 
s gondoskodás történt az iránt is, hogy a mn-
défalva-várhegyi  vonalon naponkint n kiépítés 
utón mindkét irányhoz 12. hetven tengelyes 
vonat közlekedhessek. 2. A vasúti hozzájáru-
lási utak költségeinek nz illető községek kö-
zötti megosztása a megye alispánjára bízatott. 
3. Dánfalva  község meghizottainak óhajtására 
a községi utcza mellett tervezett vonal őrház-
nak feltételes  megálló helyül való berendezése 
kilátásba helyeztetett. 4. Teljesíttetik Szent-
domokos község azon kérése, hogy a 181—184 
szelvények között egy 30 m. széles útátjáró 
létesíttessék azon kikötéssel, hogy a létesí-
tendő útátjáróhoz való hozzá járulásról a ké-
relmes községi érdekeltség saját költségén 
tartozik gondoskodni. 5. (íyergyó-Szentmiklós 
község meghizottainak az állomási épület per-
ronnal való ellátása tekintetében kifejezett  ké-
relmére vonatkozólag megjegyeztetett, hogy 
annyi szükségesnek mutatkozik, hogy a felvé-
teli épület mellett egy nyílt váró csarnok lé-
tesíttessék, s utasíttatott az igazgatóság, hogy 
a kérdéses csarnokról a tervezet és előirány-
zat keretében gondoskodás történjék. 0. A vár-
megye közönsége részéről kifejezett  azon kí-
vánság. hogy a karczfalvi  állomás, nr az elő-
zetesen megállapított helyen, hanem a község-
nek Dánfalva  felöl  eső végén a törvényható-
sági ut mellett építtessék, figyelembe  vehető-
nek nem találtatott. Kzek, s több más apró-
lékos engedmények s változtatások mellett 
utasítva lett az igazgatóság, hogy a módosí-
tások figyelembe  vétele mellett annak idején 
alternatív költségvetést készíttessen s azt ja-
vaslat kíséretében mutassa be. 

= Ujabb akczió a székely kivándor-
lás megakadályozása érdekében. Székely 
leányoknak a keleti tartományokba való kirán-
dulása megakadályozásáért László (iyula ipar 
kamarai titkár részéről hazafias  buzgalomból 
megindított akczió ugy az ország fővárosában, 
mint a vidéken visszhangra találván, egyik szé-
kely vármegye, nevezetesen Tordaaranyos me-
gye tordai járásának főszolgabirája  Szemeriai 
(iyula egy a székeiy vármegyék törvényható-
ságaihoz intézett kérő levélben ajánl ujabb 
módozatokat a kénlés megoldására nézve. In-

betegség most hagyta el), mngát már bizton-
ságba hivó lányka .kis kacsóit összetéve szé-
pen" imádkozik. Olvasta tán már valahol, 
hogy viharban az edzett tengerész térdre borul, 
vagy kis szive Istenhez csak ösztönszerűleg 
fordul  ? Mindegy De megkapó. 

És e képek után V Tégla vörös, hat-hét 
emeletes óriási várat látsz kiemelkedni a há-
borgó tenger habjaiból, s csak ha már hor-
gonyt vetett hajód s arról „lélekvesztó'-be 
szállva közeledel a vörös tömeghez, csak 
ekkor veszed észre, hogy a , vörös vár* lábai-
nál egyik, lapos födelén  pedig a másik vá-
roska tanyáz. 

Helgoland sziget ez, vöröses agyag szik-
láitól és aként alakulva, hogy az alsó és felső 
gigászok számára egykor két lépcső fokot  ké-
pezett, ha botor gusztusuk támadt: elérni az 
Kget. K lépcső alsó fokát  egészben, a felsót  pe-
dig jó nagy részében csinos házak, kényelmes 
szállodák s más bérházak, boltok és vendég-
lók foglalják  el, hogy a .Konversationsbans' 
és más középületekkel együtt minden kényel-
met nyújtsanak az 50— 60 év óta tízezer 
számra ide seregló fürdővendégeknek.  És hogy 
gigászok járták egykor e két lépcsfokot,  kö-
zetkeztetem abból a 183 lépcsőfokból,  melyet 
azért valánk kénytelenek megmászni, mivel a 
jelenkori halandó cBak ezen, vagy a .Fahr-
stul'-nak nevezett siklón juthat a felső  Bzigetre, 
de az utóbbi — a sziget lakók kifejezésével  I 
élve — .kaput* lévén, a nem .kaput", tehát 

ditványozza ugyanis, hogy a székely törvény-
hatóságok vegyék az ügyet kezükbe, Írassák 
össze a területükön lévő szolgálat kereső mind-
két nemű ifjakat  a járási főszolgabirák  köz-
vetítésével név- és lakhely8zerint, tüntessék ki 
korukat, állapotukat, alkalmaztathatóságukat, 
évi bér igényüket, s ezen összeirási jegyzéket 
sokszorosítva küldjék meg a többi erdélyrészi 
törvényhatóságoknak, kik aztán a szolgnbirák 
és rendőrkapitányok utján a szolgálat keresd 
székely ifjak  és leányok elhelyezéséről gon-
doskodnának, mert remélli indítványozó főszol-
gabíró, hogy mindenik kollegája vállalkoznék 
a nemzeti czél elérésére díjtalanul közremű-
ködni. Indítványozó javaslatához feltétlenül  nem 
ragaszkodik, s más netán jobb módot is el-
fogad  a czél kivitelére, de azt minden esetre 
sürgősön kéri kitalálni, mert szerinte: „Jam 
proxiinus ardet Ukalegon". 

—-- Politikai helyzet. A politikai élet 
ben még mindig legaggasztóhb kérdés, mely 
izgatottságban tartja a kedélyeket, az osztrák 
delegáczió sorsa, mert még azok Bem veszik 
biztosra az osztrák delegáczió megválasztását, 
a kik hisznek a békítési kísérletek sikerében. 
A magyar kormány mindent meg tesz, hogy 
az uj alakulások készületlenül ne találják. 
Lukács magyar pénzügy miniszter Kaizl 
osztrák pénzügy7 miniszterrel tárgyal a közös 
költségvetésről, hogy egy öntetii eljárást álla-
pítsanak meg a közös miniszterek követelései-
vel szemben. A megállapodásokat korona ta-
nács elé terjesztik, hogy a közös költségvetés 
véglegesen megállapittassék. A szeptember 
végén összeillő képviselőháznak a kvóta tár-
gyalásoknak újra való megindítása lesz egyik 
első leendője. A miniszterelnök már az első 
ülések egyikén indítványozni fogja,  hogv a 
közösügyi költségek hozzá járulási arányának 
megállapítására egy 15 tagu országos bizott-
ság küldessék ki, a melybe 10 tag a képvi-
selők éa 5 tag a főrendek  közül választassák. 

= A kúriai bíráskodás végrehaj-
tása. A belügyminiszter a kúriai bíráskodásról 
szóló törvény rendelkezéseihez hiven utasította 
a törvényhatóságokat, hogy mindenféle  vissza-
élésnek elkerülése végett, dolgozzák már most 
ki a választási fuvnrdijszahályzatot  és azt ez 
évi november végéig terjesszék föl  jóváhagyás 
végett. 

= A romániai gazdasági helyzet. 
A mint Bukarestből értesítenek a gazdalkodó 
ember sorsa szerfelett  aggasztó. A takarmány 
hiány és rossz gabonatermés mellett leginkább 
a kukoriczában és szöllóben bíztak. Most már 
konstatálni lehet, hogy ezek sem adnak még 
csak közepes eredményt sem A takarmány 
inség. olyan nagy arányú, hogy takarmány im-
portálásra tovább is szükség lesz, daczára an-
nak, hogy a külföldről,  különösen Magyaror-
szágból közel 9000 vaggon szénát szállítottak 
Romániába. A silány takarmány termés követ-
keztében a marha árak állandóan csökkennek. 
Az igás állatok némely vidéken olyan hitvány 
állapotban vannak, hogy még a legkönnyebb 
gazdasági munkákat sem lesznek képesek el 
végezni. A gabona termés silánysága miatt 
természetesen a kereskedelem ÍB pang. Mind-
ezek miatt bizonyos, hogy Románia gazdasági 
krízis elótt áll 

el nem romlott lépcsővel kellett megeléged-
nünk. A beteg embert nem fogja  a zeneszó. 
A tenger ismerete mellett ezzel is tisztábau 
vannak a .hajós bácsik". Különben nem osz-
tották volna be olyan szépen, hogy mig Hel-
golandig csak a százá\ al körül röpködő, ezüst 
szárnyaikkal majdnem válainkat érintő sirá-
lyok siró hangja kisérte a .bus" utast, addig 
Helgolandtól már a .Cobra" (ezen folytottuk 
tovább utunkat) Baját jól szervezett zeneka-
rával vidította fel  az előbb "n-g szomorú lel-
keket. No de hát tehették is ezt, mert ezernyi 
ezer utukban kitapasztalták azt, hogy Helgo-
landtól Hamburg felé  már nem haragos az 
öreg Neptun, aztán meg 2'/, óra alatt el is 
érkezünk Kuxhavenhez, s mig egy felöl  vége 
van itt a betegség keltő terngernek, addig 
inás felől  innen kell felszedni  azt a temérdek 
kiránduló" -t, a ki éjjelre még hamburgi puha 
ágyában akarja kialudni a kirándulásban el-
fogyasztott  nagyobb számú „korsósör"-ök 
okozta mámorát, de a horkolásba belekezdésig 
is megköveteli, hogy az Elbe kedves csobo-
gásába bele-belevegyüljenek a .fúvós"  zené-
szek erős tüdőjével kicsalt akkordok 

Denique, vigan BZÓIÓ muzsika szó mellett, 
tehát jó kedélyben kötött ki 18-án éjjeli fél-
egykor Hamburgban a .Cobra". Igen a .Cobrá'-
nak nem volt nehéz, mert ó nyomban aludni 
tért, de annál nehezebb volt a .hármas szö-
vetség" tagjainak végig czipelni kofTereit  a 
.rövidke" kikötó-hidon, melynek végénél jobb 

Emlékbeszéd 
Erzsébet királyné halálának évforMiJia. 

Tartotta: Karáosany Jóuef. 
,Az emlékezésnél uz auyagi 
becs semmi, az eszményt ér-
dek minden- Bougond 6.1851. 

Villám az idő, mely megvillan az éjben, 
8 aztán eltűnik, csak emlékei maradnak, a bu-
sák, a fájdalom  keserűek. (íenfból  csak most 
hozák haza, csak most temeték be a bécsi 
kapuezinosok sírboltjának éjjelébe, csak most 
csak most hangzék el 2 nemzet bucsudalának, 
rekviemének ntolsó akkordja: s máris egy egész 
esztendő enyéBzete ül megölt testén, máris 
egy egész esztendeje, hogy tekintete nem esik 
e hazára és gyermekeire. 

Évfordulót  gyászolunk, szomorú emlékűt, 
részvétteljest, megrázót: Királynénk halálának 
évfordulóját,  hiszen jól emlékszünk a hirre, 
mely most egy éve csontunkat- velőnket össze-
háborgatta, jól emlékszünk arra a napra mi-
dőn 2 ország vére megfagyott  a gyilkosság 
viharában; s zokogva állták körül koporsóját 
szerető, érte lángoló fiai. 

Lám nkkor a kegyelet és csodás szere-
tet velünk megígértette, hogy Királynénkat el-
feledni  nem fogjuk,  nem fogjuk  mert ó életé-
ben velünk volt magyarokkal, mi pedig vele 
leszünk halálában, megemlékezünk róla, mert 
az ígéret hűségének eszméjével nem játszunk. 
MicBoda magyar ember, micsoda magyar ifju-
Bág volna az, mely el tudná feledni  azt a szép 
magyar lelket, ki e honban lmzaflságban,  a 
nemzet szeretetében az irgalmasságban és val-
lásosságban oly nagy, oly alázatos fünséggel 
ragyogott, hogy századának nói nemzedéke 
előtt csak ó lehet a földi  eszménykép. Azért 
ha a magyar nemzet nem is láthatja őt fizi-
kai szépségben, ót az ó Királyné asszonyát, 
visszaeszmél erkölcsi szépségére s vele tölti 
a mai uapot a megemlékezés imacsarnokában. 

Hisz szabad volna-e feledni  benne az ir-
galmas ápolónőt, ki bánatos fátyolban  1866-ban 
a porosz-osztrák háborúban összevagdalt, lelö-
völdözött magyar katonáinkat a pesti kórház-
ban egyenkint meglátogatja, vigasztalja, ápol-
ja, velők együtt könyez a kórház fájdalom-
dus czelláihan. K tényt önök közül csak az tudja 
megérteni, csak az tudja átérezni, ki valaha 
átlépte a kórház kapuját, melyen belül a ha-
lál gyüjteméuye jajokbnn és keservekben, majd 
fokonkint  alászálló, csendesedő halálhörgésben 
zárják le n megsárgult szemeket. 

Hisz szabad volna-e benne elfeledni  a 
nemzet és király békítőt, 7 éven át szőtte finom 
reszkető kezekkel a békeség fonalát;  Királyi 
férjét  női szivének hatalmas varázserejével 
leédesgette Budára, hol a magyar nemzet vi-
harként kitörő örömrivalgása praeludiumát ké-
pezte a kibékülés nngyszerü konczertjének. A 
67-iki kiegyezésnek sugalmazó angyalává tette 
ót az Isten s a béke boldogságát férje  és ma-
gyarjai számára, akkép hozta meg mint egy 
menyból érkező azeráf,  mert ó maga sem tudta 
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vájjon családját szeresse-e, féltse-e  reszketőb-
ben vagy nemzetét. 

Jusson csak eszébe a magyar nemzetnek 
az a ritkaságában megható esemény, midón 
Deák Ferencz közös halottunknak megtört szive 
tájára leteszi a nemzet nevében a gyászkoszo-
rut, mint egy sirató nemzet érzelmeinek gyűj-
tőlencséje. 

Jusson csak eszébe a magyar nemzetnek 
a boldogult felkiáltása,  midőn Szeged pusztu-
lásáról megvitték a rómhirt. .Haza megyek: 
mikor magyarjaim otthon Bírnak és busulnak, 
oldaluk mellett van az én helyem." 

Jusson csnk eszébe minden nevelőnek, 
tanítónak, anyának, magyarnak, mit és minő 
szellemben szólt Rónai Jáczinthoz, Mária Valé-
ria leányának nevelőjéhez: .Mostanig én taní-
tottam leánykámat imádkozni, naponkint imád-
koztattam magyarul: imádkozzék ön is gyer-
mekemmel mindennap magyarul, magyarul tud 
legjobban; tanítsa és növelje őt ugy, hogy val-
lásos legyen, a vallást senki sem nélkülözheti 
semmi sem pótolhatja, mindnyájunknak nagy 
szüksége van a vallás vigasztalására." 

Íme ó nemcsak a jócselekmények, nem-
csak a magyarok királynéja volt, hanem az esz-
mék királynéja is. Azért ha valaki kiejt érte 
és halálának megdöbbentő módján egy könyet, 
ne sajnálja mert századunkban a magyar törté-
netben nő erre méltóbb nem volt 

Bármerre vitte őt fejedelmi  utja, első 
megálló helye a templom volt, hol térdre hullva 
Isten szent oltáránál alázatos imádságaiba 
mélyedt bele s azután elindult jót tenni. 

Szóljatok ti százezer koldus asszonyok, 
meztelen gyermekek, éhségtől elszáradt bete-
gek, ti tudjátok hányszor hivatott titeket ma-
gához, hányszor öltöztetett fel,  hányszor gyó-
gyította sebeiteket. 

Ohl hány esetet olvastam élettörténeté-
ben, hogy az éhség, a nyomor keresztül gázolt 
a sziveken s ó a nyomor után szaladva letö-
rölte a könyeket, mosolyt s békét varázsolt a 
feldúlt  arezokra. 

Történészek, az Árpádháziakon kívül említ-
setek a hazafi,  a vallásos nz irgalmasok közül 
erkölcsileg egy szebb, egy nagyobb magyar 
nói Bzivct Erzsébet királynénkénál I Tudtok 
felhozni  hősöket, csillagokat, de a magyar nők 
uralgó napja ErzBébet királyné volt szellem-
erejével és szivével. 

Kedves növendékek! Rosszul esik, mélyen 
fáj  az embernek, kipereg szeméből a köny. 
midőn tőr alatt egy ilyen lényt lát elpusztului, az 
irgalmas kezeket lehanyatlani. Kétszeresen 
kipereg a köny szemünkből, midőn szétnézünk 
keresgélünk a világon s azt látjnk: oh mily 
kevés a jótévő ember, oh mily kevés a kima-
gasló jósziv; az elhagyatott fel-  s alájárhat az 
utczán, a béna odaszáradhat az utczn köveze-
téhez s nincs a ki könyörüljön sem éhségén 
sem meztelen testén s azt pedig, ki a szeren-
csétlenek királynéja volt, ki a jótétemények-
ben találta kedvét, kereste boldogságát, azt 

ügyhöz méltó nyugalommal szemlélte bakjáról 
a nagy bajjal előkerített droschkénk kocsisa, 
hogy mily átkozottul vesződöm „könnyü".(leg-
alább is 20 kilós lehetett!) .kis" bőröndömmel. 

Hja, a németnél rend van barátom 1 A 
hajóból kiszálló gyarló embernek .Mihaszná"-
éktól kell kérnie egy sárga pléhbe .ejtett" nu-
merust ; ezt szépen ki kell kiabálnia és ekkor 
aztán előczammog a hason numerusu egyfogatú 
s mert — talán a késő éjszaka miatt — hor-
dárt egy királyságért sem kaphatsz, s mert a 
numerizált alkotmányt a kocsisnak elliagyni 
szigorúan tiltva van, sióját magad lonl.iriivá 
változol, s e szerepedben a megszokottam szülte 
nyugalommal váija kocsisod, hogy málhádat 
felpakkolva,  kocsiját elfoglald,  s igy ismét 
.úrrá" légy. Légy áldott te is óh .rönd", 
melynek .muszáj lönni* I ? 

Ej, ej! Hisz' most látom, hogy kicsinyes-
kedem. Pedig hát, ha őszinte akarok lenni, be 
kell vallanom, hogy a hamburgi első reggelen 
már eszemben sem voltak a megérkezés apró 
kellemetlenségei. Ki ÍB gondolna ilyen csekély-
ségekre, mikor először látja a világkereskede-
lem e legelőkelőbb góczpontját 

Erdőt sokat látunk mi csíkiak, de árbocz 
erdót egyedül Hamburgnak 16—17 kilométernyi 
kikötői, rakodói tárnak szemeink elé, mikor a 
tengerentúli kereskedelemnek mozdulatlanul 
horgonyozó megszámlálhatlan vitorlásait, a kép-
telenségig különböző nagyságú gőzhajókat, ha-
lászbárkákat stb. stb. emeli hátán as Elbe. 

Ez árbocz-erdő; az Elbével összekötte-
tésben lévő, s gyorsan ide oda suhanó propel-
lerekkel tarkított .Alsterbassin"; az ennek 
egyik partját képező és őt emeletes palotákkal 
ékeskedő „Altér", valamint a másik parţjât 
alkotó .Neuer-Jungfernstieg";  az ó városba 
beékelt, hat-hét emeletes és homlokzatukon 
felvonó  csigákkal ellátott raktárak lábait nyal-
dosó teher szállító bárkáktól nyüzsgő .Ruimers-
Fleet*; úgyszintén az ugyancsak nagyszámban 
feltalálható  kisebb-nagyobb, de mind a forga-
lom előmozdítására hivatott többi csatornák : 
mind-mind oly praktikus és mégis oly bájos 
képet nyújtó speczialitásai Hamburgnak, hogy 
ezek megemlítése után az óriási elevátorokról, 
az Elbe-t vaskarokkal átölelő gyönyörű hídról. 
.Rathhaus", „Böree", .Stadt-Theaier", .Kunst-
halle", .Hauptpost", .Justiz-Geb&ude'-ról, a 
különböző templomokról, a szép kivitelű .Schil-
ler"- és .Lessing" bronzszobrokról, mint ke-
vésbbé jellegzetesekről megemlékezni, szintúgy 
restelkedem. 

Szintúgy restelkedem, kedves Tóni bará-
tom azért is, hogy bár e levelem kezdetén 
.elintézendő" ügyemet befejezni  ígértem, a be-
fejezéshez  még most sem juthattam el. De 
hát ugy kell Neked 1 Minek hívtál fel,  hosszú 
utamról számot adni'PI Téged nem sajnállak, 
olvasó közönségedet ellenben szánom. Mely 
érzelmekkel maradok, híved: 

Dr. Bocskor  Béla. 
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ez a felvilágosult,  nnarchikus romlott század 
kipusztítja az életliól. 

Ha majd egykor nevelők, tanítók lesznek 
tanítsák meg a 20-ik század nemzedékét Er-
zsébet királynénak e 8 mindent felölelő  eré-
nyére: irgalmasságára, vallásosságára s hon-
szeretetére B ezzel lerótták a magyar kegyeletet 
iránta, lerótták egyéni, állásbeli és polgári kö-
telességeiket Isten iránt, ki áldja meg és örök 
menyországával jutalmazza meg a mi feled-
hetetlen édes királynénkat! 

A KDEÍ 
Csíkszereda, szeptember 11. 

A közigazgatási bizottságnak Mikó Bálint 
főispán  ur elnöklete alatt ma megtartott havi 
rendes Illése a rövidebbek közzé tartozott. El-
intézésre való tárgya kevés volt a bizottság-
nak s a legtöbbet a pénzttgyigazgató helyet-
tes produkálta, a ki 57 község elöljárósága 
ellen kérte a felelősség  kimondását az adó 
behajtás késedelmessége miatt, mit a bizott-
ság el is fogadott.  A pénztárak mult havi vizs-
gálatáról felvett  s az alispán által előterjesztett 
jegyzőkönyvek megjegyzés nélkül vétettek tu-
domásul. 

Báró Popper Sándor háromkuti gözfii-
rész tulajdonosnak nz ottani telepen távírda 
felállítás  engedélyezése iránt beadott kérése 
további intézkedés végett a posta és távírda 
igazgatóságnak megküldetni határoztatott. 

Kereskedelmi miniszter urunk azon leírta 
melylyel Tusnád község által a vasúti állo-
máshoz vezető hozzájáruló ut 1319 frtot  tevő 
költségeinek 10 évi részletben leendő törleszt-
hetése iránt beadott kéréB elutasittatott, egyút-
tal elrendeltetett, hogy azon összeg két rész-
letben, még pedig: ezen évi deczember hó 
1-én és 1900 évi juliuB hó 1-én lefizettessék, 
n megye alispánjának végrehajtás végett ki-
adatott 

Csiszér Áron csomortáni tanító dij levele-
vele megerősíttetett. 

A gyergyóvárhegyi, szárhegyi és remetei 
jegyzői állásoknak az anyakönyvvezetés szem-
pontjaiéi sürgős betöltése okán a főszolgabíró 
a késedelem tüzetes igazolására utasíttatott 
azon megjegyzéssel, hogy a mennyiben azon 
állások betöltésénél mulasztás, vagy köteles-
ség séttés tény álladéka lesz konstatálható, a 
hibásfószelgabirófegyelmi  keresetnlá vonassék. 

Kérdés intéztetett a pénzUgyigazgató he-
lyetteshez, hogy minő engedély alapján lett 
egy italmérési Üzlet a somlyói iuternátussal 
közvetlenül szemben felállítva  ? Mire a helyet-
tes pénzUgyigazgató kijelentette, hogy az ital-
mérés felállításáról  tudomással eddig nem birt, 
de nz erkölcsi tekintetek figyelembe  vételével 
a pálinkamérés beszüntetését elfogja  rendelni, 
a bizottság tudomásul vette s ezzel az Ügyet 
kifejezettnek  tekintette. 

Ugyancsak a pénzUgyigazgató helyettes-
hez intéztetett kérdés a felől  is, hogy minő 
alapon adatott a szeredai sónagyáruda a leg-
kedvezőbb ajánlat tevők mellőzésével nz ed-
dig is megbizhatlannak bizonyult vállalkozónak ? 

A helyettes pénzUgyigazgató válaszában 
kijelenti, hogy az eddigi vállalkozó megbizhat-
lanságáról tudomással nem birt; a szerződés 
pedig felsőbb  rendeletre köttetett vele meg, 
mit a hallottak otán kész felfüggeszteni,  ha a 
vállalkozó megbizhatlanságáról hivatalosan ér-
tesíttetik, minek megtételére a megye alispánja 
legott utasíttatott is. 

K V L Ő K F É L l i l i 
— Személyi hírek. Szabó Géza kir. 

tanfelügyelő  szabadságáról — melyet nagyobb 
részt Norderneyben töltött el — visszaérkezett 
s hivatalos teendőit ismét megkezdette. — Pária 
Frigyes kir. ügyész hosszabb szabadság ideje 
leteltével az Ügyészség vezetését ismételten 
átvette. 

— Ssékely lapoknak. A Székely Lapok 
72-ik 1899. szeptember 7-én megjelent számá-
ban oly vád foglaltatik  ellenünk, melyet meg-
említés nélklil nem hagyhatunk, az t i. hogy 
a ssékely ügyekkel egyáltalán nem foglalko-
zunk. Nem akaruuk ezen Ugy részletesebb ezá-
folásába  bocsátkozui s csak utalunk ez évben 
megjelent számainkra, melyek mindenikében az 
elsó s második oldalon, rovat alatt s fölött, 
rövidebb s hosszabb csikkeket közöltünk a 
székely állapotokról, érdekekről s hogy ezek 
nek nem lett meg a kívánt sikere, annak mi 
ép ugy nem vágjunk okai, mint a Székely 
Lapok! 

— K I M T M M . AZ igazságügyminiszter 
Deák Ignácz Tsikszeredai írnokot a esikscent 

mártoni járásbírósághoz segéd telekkönyvveze-
tőre nevezte ki. 

— Névmagyarosítás. Schwarcz Fri-
gyes helybeli fodrász  s kiskorú gyermekei 
Vilmos, Frigyes s Kálmán vezetéknevének 
Feketére való változtatását a belügyminiszter 
engedélyezte. 

— Hymen. Pókában e hó 9-én fényes 
esküvő volt. Nagy Gyula csik-szeredai előkelő 
kereskedő és Tolvay Margit k. a. néhai Tolvay 
Ferencz földbirtokos  szép és mivelt leánya es-
küdtek egymásnak örök hUséget. Tanuk voltak 
a menyasszony részéről Dósa Sándor és Farkas 
Gyula, a vőlegény részéről Nagy Elemér fő-
szolgabíró és Márk Kndre. Kisérje boldogság 
az ifjú  pár életét. 

~ Halálosások. Részvéttel értesülünk, 
hogy Körmendy Lajos közszeretetben állott 
csiksomlyói körorvos özvegye, Nagy Tamás 
főszolgabíró  anyósa Gyergyószentmiklósou el-
halálozott. A gyászos esetről a család követ-
kező jelentést adta ki: Alulírottak a maguk 
és számos rokonaik nevében mély fájdalommal 
és igaz bánattal tudatják a szerető és ritka 
ó anyának, gyöngéd nagyanyának Körmendy 
Lajos, körorvos, 1848 —49-iki honvéd főorvos 
özvegye szül. Tóth Máriának élete 85-ik, bol-
dog házassága 62-ik özvegységének 9-ik évé-
ben keresztényi odaadással tűrt hosszas szen-
vedés, valamint a haldoklók szentségének 
buzgó felvétele  után folyó  hó 10-én déli 12 
órakor bekövetkezett gyászos halálát. Drága 
halottunk földi  részei e hő 12-én d. u. Sora-
kor fognak  a helybeli latin szertartású sírkertben 
örök nyugalomra helyeztetni, lelkéért pedig 
az engesztelő szentmise áldozat e hó 13-án 
d. e. 10 órakor fog  a latin szertartású tem-
plomban az egek Urának bemutattatni. Leng-
jen béke kiszenvedett porai felett!  Élete ál-
dott emlékét órizze meg a hálás kegyelet I! 
A mennyei Atyához visszatért lélek nyerje 
meg az örök Üdvösség koronáját'.Gyergyó-
Szentmiklóson, 1899. szept. 10-én Körmendy 
Janka, Körmendy Józefin,  Körmeudy Oszkár. 
Körmendy Kóza, Körmendy Mária, mint gyer-
mekei. Nagy Tamás, Cseh Vilmos, mint vejei, 
ifj.  özvegy Körmendy Lajosné szül. Szentiványi 
Irén, mint menye és számos unokái. 

— - Kolozsvár városának egy lelkiismeretes, 
derék hivatalnokával van keve-

sebb. Gyula Márton meghalt, hirtelen, szélü-
tésben iró asztala mellett, mint a katona a 
csatatéren. Gyula Márton haláláról az alábbi 
gyászjelentést aduik ki: Alólirottak megszomo-
rodott szívvel tudatják, hogy a szeretett, fá-
radhatatlan és szorgalmas félj,  sógor és rokon 
Somody Gyula Márton városi V. ker. kapitány, 
volt m. kir. honvéd százados életének <jO-ik. 
boldog házassága 17-ik évében f.  hó 9-én déli 
11 órakor, rövid szenvedés után egy szebb 
és jobb hazába költözött. Legyen emléke ál-
dott, nyugalma csendes! Kolozsvár, 1899. szep-
tember 9-én. Özv. Gyula Mártonné, szül. Ko-
vács Véra, mint az elhunyt bánatos neje. Hancz 
Véra férjezett  Pallós Gyulané, mint nevelt 
leánya, ózv. MUIIer Gusztávné, leáuya Emilia. 
Kovács Antal és gyermekei. Kovács József  és 
gyermekei, Hancz Antalné és gyermekei, mint 
sógorai és sógornője. Ács Mnriska és férje 
Ratkofszky  Ferencz. Valkoczi Júlia férje  Za-' 
char István és gyermekei, Valkoczi Júlia, Val-
koczi Mariska, mint az elhunyt testvérének 
gyermekei. Számos közeli és távoli rokonok. 
Az elhunytat 12-én helyezték örök nyugalomra 
nagy részvét mellett. A temetési szertartást 
Molnár Lőrincz hidelvei ev. ref.  lelkész vé-
gezte. Temetésén a városi tanács, a rendőrség, 
mérnöki hivatal tisztviselői testületileg jelen-
tek meg. Megjelent a derék férliu  temetésén 
számos tisztelője is. Nyugodjék békével. 

— Köllőlgnáczné szül. Székely Erzsébet e 
hó 14-én d. e. 8 órakor elhalt Gy.-Csomafalván 
67 éves korában. A meghaltban Köllő Ignácz 
kir. törvBZ. biró édes anyját gyászolja. 

— Tamburások. Kopetty Nándor 7 tag-
ból álló tambnrás zene és énekkara játszott 
az elmúlt héten három estén át a Csillagban. 
A szerb ruhás barna fiuk,  kik közül csak a 
a tenorista volt szőke, ügyesen, harmonikuson 
muzsikáltak s kellemesen énekeltek a szebbnél 
szebb nagyrészt njabb magyar dalokat s kup 
lékat, hanem azért közönségük mégis édes 
kevés akadt. Nem is tartózkodtak aztán sokat 
itt, hanem a negyedik este már összeszedték 
sátorfájukat  s útnak indultak 8 -Szt.-György felé. 

— Tánozlskola. SimkovicB József  táncz-
tanitó a polgári leányiskolában táncziskolát 
nyitott, melyben ugy gyermekek mint felnőttek 
részére ad együttes és magán órákat. Plakát-
jain a legkülönfélébb  s legújabb táneznemek for-
dulnak eló. A ki még egyáltalán nem tud tán-
czolni vagy a ki nem bízik még teljesen lábai 

biztonságában avagy a modern tánezmüvészet 
ujabb felfedezéseit  megismerni akarja, annak 
bátran ajánljuk figyelmébe  az ügyes táncz-
mestert. 

— Egy székely Iparos segítése. A 
kereskedelmügyi miniszter Kövér György csik-
szeredai lakatosnak mestersége folytatásához 
egy vasesztergspadot ajándékozott Kövér 
György székely iparos nagy szereucséhez 
jutott a körülbelül 900 frt  értékű esztergapad-
dal, mely egyelőre az állam tulajdona, s csak 
akkor meg}- tulajdonába, ha 5 évig folyton 
üzemben tartja. 

— Katonák érkezése. A segesvár vi-
déki nagy gyakorlatokról az elmúlt csütörtö-
kön érkezett haza a 24 honvéd gyalogezred 
4-ik zászlóalja. Egész sokaság vette körül a 
nnpbamitotta masírozó csapatot, mig a ka-
szárnya körül nagyon sokan várakoztak, hogy 
ráadják a czivil ruhát azokra, a kiknek kitelt 
már a két kis esztendő. Mert hiába szép, mé-
gis csak nehéz. >S az az ur a ki szabad. Né-
hány nap múlva pedig már ó szabadon fütyö-
részve fog  végig járni a szeredai utczákon 
honnan nztán megy haza szegénynek de szabad-
nak lenni. 

— Vadászati szezon Valamennyi sport 
között talán n legszebbek közül való a vadá-
szat, mely nemcsak a férfiaknak,  hanem a sport 
kedvelő hölgyeknek is bizonyos dicsfényt  köl-
csönöz. mert hát a magunk fajta  lusta Isten 
teremtményei között ók az egyedüliek a kik-
nem restellik- a korai felkelést,  a nehéz fárad-
ságot, hogy gyöngéd vállaikra vegyék — a höl-
gyeket értem — a súlyos Lnncastert s űzzék a 
mezó, erdő vadjait, madarait. De ha nekünk 
kellemes is nézni a díszes vadászkosztümös 
schneidig hölgyeket, a szegény fürjeknek  nem 
oly kellemes, kiket most már a férfiakon  kivül 
a nők is pusztítanak. S ha meg lehetett volna 
interjuvolni azt a négy lurjet, a melyet a 
héten Gyárfás  Lászlóné ó nagysága ejtett el, 
bizonyára azok sem mondanák magukat bol-
dognak, daczára hogy oly szép gyöngéd női ka-
csók vadász és lótudományának estek áldozatul. 

— Végtárgyalás. Erős felindulásban 
elkövetett szándékos emberölés büntette miatt 
állott a helybeli kir. törvényszék előtt e hó 
15-én Randa Tódor gy.-salamási lakos ki Pla-
tón Jánost megölte. A közvádló Bayler Kál-
mán kir. alügyész a btk. 281 S-a alapján kérte 
vádlottat bűnösnek kimondani a 92 §-alkal-
mazásaval, mivel maga is kénytelen volt beis-
merni, hogy vádlott cselekménye legalább né-
mileg a jogosság látszatával birt. Dr. Kánya 
János ügyvéd szépen megokolt jogászi védő 
beszédében a vádlott felmentését  kérte, mert 
szerinte a tényekből okszerűen megállapítható 
hogy Kanda önvédelemből követte el tettét 
akkor, a mikor Platón nagy doronggal rohant 
rá s bántalmazni akarta. A kir. törvsz. a védő-
érvelését tette magáévá s vádlottat az ember-
ölés vádja s következményei alól felmentette. 

— A birtokszerző. * gyergyói hírlap-
ban olvassuk, hogy Bángi Árpád ditrói birto-
kost a gy.-szentiniklósi járásbíróság vizsgáló-
bírója letartóztatta. A letartóztatás okául azt 
emiitik. hogy Bángi zugirásznttal s birtokszer-
zéssel foglalkozott  s egy nem egyenes uton 
történt birtokátszállásnál megcsípték s ez al-
kalommal nagyon sok terhelő adat merült fel 
ellene. 

— Iparos tanonozok elhelyezése. 
Székely tiuknnk nz iparkamara által benn az 
országban iparos pályákra való elhelyezése 
folyton  napi renden van, a szerint, mint azt a 
szükséglet és a jelentkezők száma és alkalmas 
volta megengedi. Az őszi elhelyezésre a felvé-
telek a vármegye házáuál folyó  hó 15-én esz-
közöltettek Bogády Gyula megyei aljegyző 
közreműködésével, hol a'-maroBvásárhelyi ipar-
kamara részéről László Gyula segédtitkár volt 
jelen, mely alkalommal 13 székely tiu nyert 
különböző iparosoknál és helyeken elhelyezést. 

— Rejtélyes haláleset. Gyergyóból 
vett értesülés szerint a napokban alfalvi  Kiss 
Gábor József  a békény vizében halva találtatott. 
Minthogy a hullán kUlBÓ sértési nyomok talál-
tattak, igen valószínű, hogy valamely boszu-
nak lett az áldozata. A vizsgálat folyamat-
ban van. 

— Rendelet az iskolai szünetről. 
VVIassics Gyula vallás- ás közoktatásügyi mi-
niszter valamennyi tanfelügyelőhöz  rendeletet 
intézett, melyben elrendeli, hogy az állami és 
a községi, társulati és magán elemi népisko-
lákban a szorgalomidó és a nagyszünet ezen-
túl a következőkép osztassék be: a) nyolez 
havi iskolázás mellett: a szorgalomidó szep-
tember 15-től május 15-ig (a nagy szünet május 
15-től szept. 15-ig): b) kilencz havi iskolázás 
mellett: a szorgalomidó szept. 15-tól jun. 15-ig 
(a nagyszünet junius 15-től szept. 15-ig); c) vé-
gül oly helyeken, ahol tiz havi iskolázás van, 
a szorgalomidó szept. 1-től junius hó végéig 
(a nagyszünet pedig julius hó 1-től augusztus 
hó végéig teijedjen). 

— Uj váltó űrlapok. Szeptember 30-án 
tul a jelenleg forgalomban  levő váltó-űrlapok 
kivonatnak a forgalomból.  Október 1-től uj 
koronaértékü váltó-űrlapok hozatnak forgalomba 

és az ez időn tul a régi blankettákra kiállított 
váltók bélyegteleneknek fognak  tekintetni. 

— A , Csíki róm. kath. tanító-egye-
sület" a folyó  1899 évi szeptmber 28-án Csík-
Somlyón a gyakorló iskola tautermében köz-
gyűlést tart, melyre az egyesület tagjai és a 
tanUgybarátok tiszelettel meghivatnak. Puskás 
Tamás t. egyesületi főjegyző.  Tárgysorozat 
I. Vs9 órakor Veni sancte és szentmise hall-
gatás a zárda templomában. 2. VslO órakor a 
gyűlés-teremben — nyitányul — egy karének, 
előadja a tanítóképző iljusága. 3. a) Gyakor-
lati tanítás tartja Xántus Elek gvak. isk. ta-
nító. 4. b) Gyakorlati tanítás tartja egyik a 
IV-ed éves növendék. 5. Ez utóbbinak bírálata 
a IV-ed éves növendékek által. 6. Elnöki meg-
nyitó. 7. Jegyzői jelentés, 8. A választmányi 
ülés jegyzökönyvének felolvasása.  9. Elnöki 
előterjesztés a folyó  ügyekről. 10. A számvizs-
gáló bizottság jelentése a pénztár állapotáról, 
II. Indítványok tárgyalása, melyek azonban 
24 órával előbb irasban bejelentendók. 12. 
Záró ének előadva a t. képző ifjúsága  által 

— Iskolai év kezdete. Az iskolaév 
megkezdésével együtt jár az iskolai tanköny-
vek egyéb felszerelések  beszerzésének szük-
ségessége. E lapkiadója üzletében nagy meny-
nyiségü ily tárgyak vannak felhalmozva,  me-
lyeket annál inkább ajánlunk a t iskolai taní-
tók s előljárok figyelmébe,  mivel a rendes tan-
menet csak ugy érhető el, ha ugy a tanulók, 
mint inaga az intézet már előre elláttatik az 
okvetlenül szükséges taneszközökkel. 

— Az őszi könyvpiaca legolvasottabb 
könyve lesz a „Magyar Biztosítási Évkönyv* 
I'. Évfolyama,  melyet I)r. Kóth l'ál, Szűcs 
Mihály, dr. Farkas Gyula, dr. Kondor Béla 
igazgatók és MilholTer Sándor, dr. Virágh Gyula, 
Török Jenő Kndre és Bein Károly knzgazda-
sági irók, szerkesztenek. A rendkívül diszes 
és a magyar biztosítás ügy történetét tárgyaló 
szakmunka 1 frt  50 krért rendelhető meg a 
lap kiadóhivatalában és az összes könyvkeres-
kedésekben. A könyv a Biztosítási és Közgaz-
dasági Lapok szerkesztésében (VI., Aradi-utcza 
40.) jelenik meg. 

— A szónoklás legnagyobb mestere. 
A szónoklat minden szabad népnél virágzik. 
Az angolok, a franczia  forradalom,  a magyar 
társadalmi átváltozás korszakai kitűnő szóno-
kokkal dicsekesznek. De van egy szónok, ki-
nek ueve az ujabb kor legnagyobb szónokaira 
szállt dicsóségképben, a legnagyobb magasz-
taláéul. Az ó-kor szónokának neve ez. a leg-
szabadabb föld  fiáé,  Hellas szülöttéé : Demos-
thenes. Beszédeiből semmi sem maradt ránk, 
csak hatásuk nagyságával mérhetjük művésze-
tének erejét. Demosthenes ékesszólásának va-
rázsával megfordította  Hellas rendjét De a 
szónoklaton kivül más valaminek hatalmát is 
hirdeti. Az erős akarat példaképe ő. S az aka-
rat a legnagyobb erő, a legnagyobb hatalom. 
Dadogónak született, s vállait mindig folrán-
gatta. Le akarta győzni a természet éB szokás 
hibáját, s volt rá eszköze: az erős akarat 
Kavicsot tett nyelve alá, szöget vert a falba 
válla fölé,  s ugy kezdett beszélni. Később túl-
kiabálta a tengert. S a púpos dadogóból Gö-
rögország legnagyobb szónoka lett. Életét és 
munkásságát érdekesen rajzolja a Nagy Képes 
Világtörténet 36. füzete..  A tizenkét kötetes 
nagy munka szerkesztője Marczali Henrik, egyet 
tanár, a görögökről szóló kötet szerzője dr. 
Gyomlay Gyula akadémikus. Egy kötet ára 
díszes félbórkötésben  8 frt;  füzetenként  is 
kapható 30 krjával. Megjelen minden héten 
egy fflzet.  Kapható a kiadóknál (Révai Test-
vérek, írod. Int. Rt. Budapest, VIII.. Cllői-ut. 
18.) s minpen hazai könyvkereskedés utján. 

— Gyümölcs- és általános kertészeti 
kiállítás Budapesten. Az orsz. magyar ker-
tészeti Egyesület már tavaly ősszel szándéko-
zott Budapesten egy kertészeti és gyümölcs-
kiállitást rendezni, mely boldogult királynénk 
elhalálozása folyton  hazánkat ért országos 
gyász miatt elhalasztatott. Az egyesület teg-
nap tartott választmányi ülésében egyhangúlag 
elhatározta, hogy ezen kiállítást, ezen őszön 
annál is inkább megtartja, miután Darányi 
Ignácz földmivelésügyi  miniszter leiratában ac 
egyesület támogatását helyezte kilátásba. Ezen 
kiállítás f.  évi október 7—15. fog  a városli-
geti kereskedelmi muzeum (nagy ipar csarnok) 
épületében megtartatni és azon gyUmölcsöt, 
szólót, zöldség féléket,  fákat,  virágokat, ker-
tészeti gépeket, terveket éB eszközöket lehet 
kiállítani. A kiállítás a gyümölcsre és termé-
nyekre országos, a gépek és eszközökre nézve 
nemzetközi jellegű leend. Térdij nein fizettetik 
de a kiállítandó tárgyak bérmentve lesznek 
beküldendők. A kiállítás egybe lesz kötve gyü-
mölcs-vásárral is, hol a közönség közvetlenül 
a termelőtől fogja  gyömölcs szükségletét be-
szerezhetni. Bejelentések szeptember hó 2ő-ig 
fogadtatnak  el. Bejelentési iveket és program-
mot küld az Orsz. Magyar kertészeti Egyesü-
let titkári hivatala IV. k. Korona herczeg-uteza 
16. sz.) valamint az orsz. gyUmölcsésseti mi-
niszteri biztos (Földminvelésügyi minisztérium) 
is. A gyümölcs vásárra a külföldi  kereskedők 
is megfognak  hivatali. 



Szeptember 20. C S Í K I L A P O K 38. Bsám. 

S z e r t c e s z t á l ü z e x l e t . 
B. J. Nem mondjuk, hogy a«kls dal ócskákban 

nincs hangulat s tehetség jele, de n legkevésbbé 
változatos versraéretek, nz elcsépelt, minden verskÖ 
télben feltalálható  gondolatok no meg a/ ilyen ki-
fejezések: 

Hiába bor. hiába dal. 
Bum uem enged, egyre dul fal! 

arra engednek következtetni, hogy még kezdn gya-
korlatlan kéz müvei. Lassan, lassan juthatni ám fel 
uz Olyiupusig. 

Luptulajdonoa: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 1946—899. 
ki7 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szereda város tanácsánál az 

Írnoki állás lemondás folytán  üresedés-
ben lévén, annak belöltésére ezennel 
pályázatot uyitok. 

Az irnok évi fizetése  30(1 frt. 
Felhívom mindazon egyéneket, kik 

ezen állást elnyerni óhajtják, hogy is-
kolai és eddigi szolgálatot igazoló ok-
mányokkal felszerelt  saját kezllleg irt 
folyamadványaikat  folyó  évi október 
hó 1-éig bezárólag hozzám adják be. 

Csik-Szcredán, 1899. évi szept 12. 
Él thes Jakab 

2 |l*r.| polgármester. 

Jártas egyén | 
ţ ' előnyös állást kaphat utazá- ş ţ 

sokra (Landtouren) egy rész szo- 4 
lid detail és iparos vevőkkel H 

bíró vidéki Üzletben. S 
Nőtlen egyének előnyben S 

részesülnek. 
Ajánlatokat továbbit S. C. 

jel ulatt e lap kiadóhivatala. 

A Györgyjakab Márton ^ 
U t ó d a , könyvnyomdájában egy Ş^ 
jó csa ládbó l való fiu  mint ^ 

S * T s u z ^ - C L I Ó | 
Jfc  felvétetik,  a ki legnlább két-három 5 

gimnáziumot végzett. 9 
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R vilin (lisxek a legvrjjabb divat utíiii. 

ERTESITES! 
Van szerencsém a nagyérdemű városi és vidéki közönség becses tudomására 

hozni, liogv Budapesten és Bécsben tett személyes bevásárlásomról vissza 
térve ái'uimot a legújabb divat után választottam s ezek nagy részben 
meg is érkeztek, úgymint: angol és franczia  női ruha szövetek, bar-
chétok, flanelek,  női kabátok, gallérok és bundák, női diszkala-
pok a legujabb divat után. 

A szolid árak meggyőződéséről kérem szives látogatásukkal megkeresni. 
maradok mély tisztelettel 

női és férfi  divat raktára 
Osik-Özereclftbai  í. 

llitíl I :t 

Kói'íi jtiyrei' alsó iiuU vágok ós ingek. 

Van szerencsém a n a g y é r d e m ű k ö z ö n s é g beenea t u d o m á s á r a I iozn i , liog.V néhai 

Györgyjakab Márton 
könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját 

á t v e t t e m . ' 

s azt a mai kor igényeinek tnegfelelóleg  kiegészítettem, ugy hogy üzletemben nemcsak a könyv 8 
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak s áruk, mint iskolai tankönyvek, kereskedelmi 
könyvek s mindenféle  papíráruk s nyomtatványok, Imiiéin különféle  norinbergi s diszmüáruk 
u. in.: pénzestárczák, borostyán és ta j ték szivar és czigaretta szipkák, zsebkések, ollók, név-
jegytárczák, fénykép  rámák, dohány szelenczék, bronzirozott t inta tar tók, hőmérők a 
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb 
árban kaphatók, mig bármiféle  nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltányosabb árban s 
kívánat szerinti kivitelben elvállalok. 

Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak 
figyelmét  dúsan felszerelt  nugy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő  papság s tanitó urak iskolai 
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét  a már 3-ik kiadást ért, s mintegy 15.000 
példányban megjelent Őrangyal czimü Ima és Énekkönyvre ugy szintén a Józsa Sándor-féle 
Csikmegyei földrajzra  és Magyarország földrajzra  felhívni. 

Végül magamot egész Csikvármegye közönségének jóakaratú pártfogásába  s támogatásába ajánlva vagyok, 
Csik-Szereda, IH99. augusztus hó 20-án. 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor. 
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F É N Y K É 1 >ÉSZ!!! 
-5H-S-

Értesítem a tisztelt közönséget, hogy 6 napig, azaz Szep-
tember hó 19-tól Szeptember 24-ig fényképés  felvételeket 
elvállalok. 

A n. é. közönség becses pártfogását  kéri teljes tisztelettel 
Csik-Szereda, IS99. szeptember 18-án. 

,,,,, ADLER ALFRE1). 
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Első magyar márvány raktár Gyergyó-Yaslábon. 
Ezentúl nincsen szükség idegen országokból rendelni márvány 

siremlékeket, mert a Gyergyóvaslábi fehér  és szürke már-
vány felül  múlja azokat és megállja a versenyt a Karrai hires 
márványnyal. 

Készítünk a legjutányosabb árban mindenféle  s íremlékeket 
obeliszkeket s minden e szakmába vágó munkákat a legnagyobb 
csínnal és pontossággal. 

Toffoloni  és társa 
11'" I i 3 Gyergyó-Vasl&b u. p. és távírda GyergyA-Sient-Miklóson. 

Zongorák, pianinok, ezimbalmok részletfizetésre. 

Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
TÖTSTD é r e m m e l l s i t " C m . t e t T 7 - e . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raktár 

Maros-Vásárhelytt. 
|189] 1-4 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindennemű hangszer javítása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 

Zongorák, pianinok, ezimbalmok ressletflzetésre. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899, 




