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Látjuk hogy azokon a helyeken, a felkelt az akarat erő, vezérképpen álFELTÁMADUNK!
Mikor lapunk ezen száma megjele- hol e tanítások termékeny talajra talál- lottak a nép ele s miként Mózes az ő
nik, már eltelt a halhatatlanság magasz- tak, ott az enyészet, a pusztulás nyo- népét a pusztaságból, kivezérelték e népet a szenvedések sivatagjából.
tos ünnepének, Húsvétnak évfordulója, mán is uj élet táinad.
Azok a példák, melyek a nemzeti
Látjuk, hogy a szeretetet meg lehet
elteltek az tlnnepies órák s visszatértünk
a miudennapi foglalkozáshoz, a kenyér lankasztani, látjuk, hogy a szabadságot veszedelmek idején olyan ragyogó fényel lehet nyomni, hogy az igazságot meg nyel vonták be ezen országnak elborult
kereső munkához.
Ámde azok az eszmék, azok a fen- lehet tiporni, de csak ideig és óráig, a egét, lelkesítsenek továbbra is, mutassák
séges gondolatok, amaz örök igazságok, gonoszságnak azonban nincs annyi ha- ineg a/, igaz utat a jövendőben is. Lánmelyek a nevezetes évforduló alkalmá- talma, liugy a szeretetet örökre kiirtsa, goljon és soha ki ne aludjék ezen orval agyunkban, szivünkben és lelkünk- a szabadságot végképpen megsemmisítse szág fiainak és leányainak sziveiben a
ben ismét felujultak, még elevenen meg- és hogy az igazságot örök halálra küldje. hazaszeretet, kapcsolja szorosabban egySzámos és igazán ekklatáns példákat be, forrassza össze a nemzeti közszellem,
vannak emlékezetünkben s ellenálhatatlaniil ösztönöznek, sürgetnek, hogy nyis- mutat fel erre a magyar nemzet ezer ujuljanak meg benuUnk az ősi és nemzeti erények, tartózkodjunk a mindig
suk fel szemeinket és lássunk és azon éves története is.
A visszavonás, egyenetlenkedés, az veszedelmet hozó hibáktól és tévedésekégi világosság fényénél, mely az első
Húsvét alkalmával a Megváltó szikla- igaz útról való eltérés, hányszor borí- től, akkor jölietuek bármilyen viharok,
sirjából előtört s mely azóta sok száza- totta el sötét felhőkkel a magyarság egét, fenyegessen akár milyen ádázán az enyédokon keresztül, mindig nagyobb meg hányszor, de hányszor állót e nemzet a szet és pusztulás és bár következzék el
nagyobb tért világit be, ezekből az esz- kétségbeesés, a megsemmisülés örvé- ismét a Nagypéntek, erősen hiszünk és
mékből, ezekből az igazságokból vonjuk nyének szélén, hányszor, de hányszor erősen reményiünk a Húsvétban, a felvolt ez országnak és e nemzetnek Nagy- támadásban.
le a következtetéseket is.
péntekje és a jó Isten különös kegyelA feltámadás szent ünnepéről való
És ime látunk.
Látjuk, hogy megtört a halál hatalma méből, mely tagadhatatlanul a hosszú elmélkedés közepette, ne zavarja meg
és hogy az enyészet, a pusztulás nem ezer év alatt soha sem hagyta magára, az ünnepi hangulatot, ha jelen alkalomfolyton védte, oltalmazta és szent pa- mal is visszatérünk a mi szűkebb haülhet diadalmat az életen.
Látjuk, hogy a Judások elárulják, lástjával eltakarta ez országot és nemze- zánknak, a Székelyföldnek Ügyeire és
a Pilátusok megfeszítik az igazságot, de tet, a Nagypéntekre mindig elkövetke- bajaira.
Azon országos mozgalom, mely a
elnyomni, megsemmisíteni nem tudják. zett a Húsvét.
A sötétség helyén világosság, a gyűlölA vészek és viharok idején a meg- székelyek érdekében széles körben megség helyén szeretet támad és a zsar- hasonlott embereket ismétközelebb hozt1.'vidul', nem hagyta érintetlenül a legnokság nehéz és súlyos bilincsei közül, egymáshoz a szeretet, a szivekben fel felsőbb intéző köröket sem és a nagymindig fényesebben, mindig ragyogóbban virágzott azoknak egyik legnagyobb ékes- héten a miniszteri palotákból olyan hantőr elő a szabadság napja.
sége, a honszerelem és a sötétséget vi- gok hatottak el füleinkig, a melyek benLátjuk, hogy az Eszme él, hogy a lágosság, a borút dertl, a Nagypénteket nünket a feltámadás édes reményével
töltenek el.
szeretet tudománya, a felséges és ma- Húsvét váltotta fel.
gasztos krisztusi tanok még a legnagyobb
A terhes időkben mindig támadtak
Látjuk felébredni ez elhauyagolt
erőszakkal sem voltak elnyomhatók, hi- e népnek fenkölt lelkű és hivatott apos- nép iránt a jóindulatot olyan helyekről
szen századok története igazolja, hogy tolai, a kik ajkaikra vették az igazság is, a honnan eddig elé e népet mostoha
a megváltó által hirdetett, kinos halálá- meggyőző igéjét, a kik a haza szeretet gyermeknek tekintették, látjuk és hallval megpecsételt eszmék és elvek, akkor fellobogó fényénél megmulatták a nem- juk, hogy most már komolyan gondolterjedtek legjobban, akkor hódítottak zetnek, a nyomorúságok örvényéből ki- koznak a segítés módozatain, keresik
mind nagyobb és nagyobb tért, mikor vezető utat, a nemzet jobbjaiban feléb- az eszközöket, melyeknek segítségével a
legnagyobb volt az üldözés.
I redt az önérzet, ennek hatása folytán székelyt nyomorúságából ki lehetne emel-

ni és az ígéretek most már olyan alakban hangzanak el, hogy azoknak beváltása felett egy pillanatig sem szabad
kétkednünk.
Mindazonáltal mi e nép jövendőjében csak akkor hiszünk, akkor reményiünk, ha látni fogjuk, hogy összedugott kézzel nemcsak másoktól várja
a segítséget, hanem önmaga is igyekszik magán segíteni, ha visszatér ősi
erényeihez, az egyszerűséghez, a takarékossághoz, a józan és tevékeny munkálkodáshoz, ha kerülni fogja azon hibákat és tévedéseket, melyek szintén nagy
mértékben okai voltak a mostani nyomorúságos helyzetnek.
Ha ez megtörténik, akkor hissaUk
és reméljük, hogy itt is a mutatkozó
pusztulás és enyészet nyomán tţj élet
kél, akkor hisszük és reméljük, hogy e
nép is feltámad nyomoruságaiból, és ujult
erővel fogja ismét végezni azon kötelességeket, melyeket ez országnak, e
hazának érdekében hosszú századokon
keresztül teljesített.

A nővére mosolygott és megfenyegette, hamiskásan ezt jósolta:
Vigyázz mert megbánod te még ezeket a
szavakat I Majd másképen fogsz te beszélni!
Kaczagott. üli persze ! Na ugyan tőle ülhet
az a leány!
De hogy Ult, de liogy ült. Mindenki cl volt
ragadtatva a Vilmácska kedvessége, szépsége által,
de leges-legjobban Feri.
Mindéi! perczét vele töltötte, hiszen boldog
volt, ha közelében lehetett, az a folytonos együttlét nem hagyta érintetlenül az ifjú szivét. Röviden rabja lett annak a csacsogó, kaczagó kicsi
teremtésnek.

Neki fogott tehát éB irt, Leírta szépen, ügyesen a saját éleményeit, az ő történetét ugy, hogy
egészen meg volt vele elégedve.
Elmesélte, hogy érkezik egy csendes falusi
lakba egy pesti leány, a ki kaozér kiszámltáaaal
meghódítja a családhoz tartósé fiatal embert.
Már mint ót!
Aztán megelégedve az elért sikerrel s meg
unván a játékot, válogatott kínzásokkal érezteti
megvetését, közönyét.
Végre, egyszer végre kitör as ifjúból a vissza
fojtott szerelem (már mint belőle), a lány pedig

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA.
Egy jelenet.
Irta W. Földes Anna.
Balogh Feri idegesen megragadja az előtte
fekvő irat csomót, hogy bedobja a kályha lobogó
lángjába.
Egy gondolat
a vissza csapja megint az
íróasztalra.... nem, mégsem, azért sem !
Ennek sikerülni kell ! Igen, kell, mert ó
megakarja mutálni annak az... annak az... ördögnek.... vagy angyalnak.... vagy tudja is micsodának, hogy ő nemcsak bicziklizni, tánczolni, korcsolyázni, s több efféle baszoutalaiiBágot tud, hanem tud irni is, ha akar, lehet belólo nagy hír
neves iró, egy költő, egy félisten.
Ugyan izzad a leendő félisten !
Igen, megakar nőni annak a leánynak a
szemében, a ki most olyan kicsinynek látja öt,
imponálni akar neki, a ki most olyan kimondhatatlan kicsinyléssel bánik el vele. Az a.... az a...
El az angyal és ördög egy személyben,
pedig senki más, mint egy apró cseprú kicsi leány.
Olyau édes, olyan okos, szóké fürtű, gődrÖB
arczu, mint egy angyal.
be gőgös, gúnyolódó, sértegető, miut akár
egy ördög.... vélekedik sóhajtva Feri úrfi.
Lévén a Feri nővérének igen kedves barát
nője, azt a bolondot cselekedte, hogy lement nyaralni falura hozzájuk.

Hogy e tette által bolondot cselekedett, ez
a Feri határozottan kijelentett véleménye, a kit
valósággal dühbe hozott az a hir, hogy vendég
érkeiik a csendes falusi lakba.
Micsoda ? Pesti leány vendég ? Brr... I
Már előre irtóiom, vége a nyugalomnak,
csendnek. Igazán szeretnék menekülni hazulról!...
pattogott Feri.
MP"

Hát mikor menekülsz hazulról, ha szabad kérdeznem ? Nevettek jóízűen B nem vették észre,
hogy Vilmácska észrevétlenül belépett a szobába
s meghullotta ezeket a szavakat.
Nem lett volna nő, ha a hallottakkal megelégedett volua, nem kutatta volna o szavuk eredetét.
Addig faggatta a barátnőjét, a mii: az olcsacsogta neki fivére előzetes szavait.
Üsszesküvést forralt a két leány, s megegyeztek abban, hogy Vilmácska megfogja büutetni könnyelmű szavaiért.
Megkínozni egy flatai embert, de kivált sértett hiúságból, ebben müvéBzek a nők.
Ezentúl bármit tett Feri, minden fáradsága
kárba veszett, minden előzékenysége, udvariassága ridegen vissza lelt utasítva.
Minden tehetségét megfeszítette a régi Jó
viszony helyre állítására, de nem sikerült. A leány
miuden alkalmat felhasznált hántására.
Ha néha tánezra volt alkalom, Feri rögtön
sietett élni ezzel as alkalommal, hiszen boldog
lett volna, lia karjai között tarthalta az édes lányt,
rendesen ilyen szavakat kellett hallania:
Nem ismeri maga Mágay Laczit ? Nem ?
Valami gyönyörűen tánciol, Boba ugy nem láttam
tánczolni, vele igazán felséges élveset keringőzni.
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Ha bicziklizett:
Vau egy ismerősöm Budapesten. Ah I hogy
bicziklizik az, soha olyan szépen, olyan nagyszerűen nem láttam kerékpározni. Mennyire bántottuk az effélék a szerelmes ifjút, azt el lehet
képzelni.
Vúcre kitört belőle a sok keserűség s még
mégis kérdezte ennek a bánásmódnak iuditó okát.
Mondja mért gyűlöl maga engem annyira?
jlondja mit vétettem olyan nagyot, n miért enyuyirc kell bűnhődjem ? Kérdé haragos keservvel
a leányt:
Vilmácska tágra nyílott nagy szemekkel,
rettenetes naivsággal nézett fel reá éB ugy mondá :
Éu gyülöluém magát? Hát ugyan miért?
Oh dehogy, Isten mentseu.
S ez olyan kimondhatatlan közönynyel volt
mondva, hogy az ifjú nem kérdezett tőle egyebet semmit.
Hezárkozolt szobájába és gondolkozott. Töprengett, mi módon tuduá meghódítani, megtörni
ezt a daczoB kicsi teremtést.
Nyugodni uoin birt, nagyon szivéhez volt
már nőve, meg aztíin báutotta a büszkeségét is
ii lánynak vele szembe tanúsított eljárása, modora.
Töprengései közepette eszébe jutott, hogy
egyszer régen, még a régi kedves jó idökbeu olvasott fel a lányoknak egy ügyes czikket és ekkor
mondá Vilmácska kedves, leányos rajongással:
Bámulója, imádója vagyok minden író-féle
embernek, ugy tekintem, mint egy felsőbb lényt,
de fájdalom, ilyou az én ismerőseim körében egy
sem található.
S reá nézett nagy szemeivel, sokat mondéan.
Meg van I Egy mentő gondolat!
írni fog ő is, gondolta rögtön, igen, már
miért nem tudna iró is lenni ha akar I Mért ne
lehetne ő is egy félisten?
Iuuen származnak tehát ások a hatalmas
kényszerítő okok, a mik Balogh Ferit as irodalom
mezejére terelték.

tói

= A székely kongreuraa rsndaaőbizottsága márczius lió 84-én Budapesten a
Köztelken ülést tartott, a melyen Bedff Albert
elnök bejelentette, hogy a rendelésre hivatott
egyesületek közül az Erdélyi Kárpát-EgyaaMet
és az Erdélyi Qazdagigi Egyesület a koagreasus
rendezésében részt venni nem kiván. Bejeleatl
egynttal az Egyesületek kiküldött képviselőit
s kéri az értekezletet, hogy vilaazaaa neg •
rendezöbiznttsig működő elnökét Deik Lajoa
indítványára elnökül egyhangúlag BedS Albertet
választották meg, a ki köszönetét tejeit* ki a
választásért, fölkéri Baday Barnát, a központi
kongresszus irodavezetőjét a kongresszusi ügyrend tervezetének előterjesztésére. Baday Bana
pontonkint előlerjesztve az ügyrendtervezetet,
az értekezlet a tervezet első pontja alapján GyOriiy
Gyula orsz. képviseld indítványára helyettea elnökül Forster Gézát, az O. M. G. E. igazgatóját
választotta meg. A bizottság a kongreasraa
helyére nézve csupán elvben annyit jelentett ki,
hogy a kongresszust a Székelyföldön tartja mflg.

természetesen elutasítja. As ifjú nagyon ssenved

és fogadást teBz, hogy agg legény marad áa soha
ez életben többet nőnek szerelmet nem vall, hanem
él ridegen, boldogtalanul egyedül as irodalcmbaa
találva enyhülést.
Milyen lángoló szavakkal, milyen igaai ssivből fakadó szavakkal tudta irni a szerelmi vallomást! De az iţju irónak sehogy sem akar sikerülni a fő jelenet, a midőn a lány elutasítja.
Pedig milyen gyönyört éres arra a gondolatra. hogy ezt elfogja olvasni as a b&azke teremtés, hiszen akkor talán csak megváltosik vele

Bzemben ?

Előre ugy fog tenni, mintha nem ia venaé
ezt éssre, de aztán, astán....

Ív malléidét vaja csatolva.

Igen, igen, de a fő jelenet, ez véget vet
minden ábrándozásnak.

El nem tudja képselni, mit csinál az a BŐ,
kit meg lep váratlanul, hirtelen uerolem vallomással egy olyan férfi, a ki iránt teljes közönyt
éres?
Mit érezhet olyankor ? Hogyan, Milyen módon ad énelmeinek kifejeséat
Haragszik rettentően? Beasket megvetésben? Kaosag gúnyosan ?.... Szánakostk lesujtőaa?
Vagy egyáltalában nem ssól, osak elfordul büszkén, egy megsemmisítő pillantással ?....
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14. Hám.
az a körülmény, hogy nem bújuk ki a ver-

Megállapította untán a bizottság a kongresszus iránt. Esotán a miniszter még hosszasabb ideig daság mind nagyobb és nagyobb támogatást senyt, a nyugati államokkal, mert a Keletről
szerveseiét s tárgyalási rendjét. A napirend első beszélgetett a küldöttaég tagjaival. Az Ogy ér- igényel és igényli azt, hogy a vállaira nehezedő beszélve nem szabad elfelejtenünk, hogy a vertárgya a kongresszus plénuma előtt tartandó demére vonatkozólag az „Sz. L." után a követ- tehertől, vagy legalább annak egy részétói meg-senyképességet nemcsak az ára minősége, haelőadás, mely a székely kivándorlást Ismerteti. kezőket közöljük : 1. A kormány elhatározott szabaduljon. Az ipar tekintetében pedig a leg- nem az áru piaczi értéke is emeli. Eltekintve
Maga a kongresszus négy szakosztályra oszlik szándéka, a mi már a miniszter tanácsbanjellemzőbb az, hogy ipari termékeink alig fe- attól, hogy nelcünk a keleti részeken, különöftl, úgymint; I. őstermelésí, 2. ipari, kereske- is keresztül ment, bogy a székely körvas- dezik az összes belszUkséglet felét, külkeresa Székelyföldön is Igen Bok olyan nyersdelmi, értékesítési és közlekedési, 3. birtokpoli- atat 3 év lefolyása alatt kiépítteti, Szász-kedelmünkről pedig alig lehet szó, mert hisz sen
tikai, adó s hitelSgyi, 4. közművelődési és mukás- Bégentői Topliozán és Oy.-Szentmiklósona félkezem ujjain előszámlálhatom azokat a anyagunk van, a melylyel a keleti piaezon doügyi szakosztályra. A szakosztályok elfogadott keresztül Madéíalváig. 2. Az első évbennagyobb tömegU czikkeket, a melyeket a kül minálhatunk : van több félig feldolgozott árunk
is, a melynek tekintetében bátran kiállhatjuk
földre kiviszünk.
határozatai a záróülés elé kerülnek, s mely vég- Szászrégentői Dedáig épül meg a vasútvonal
Ez, t. ház, nem mehet igy tovább. Ne- a nyugati államokkal a versenyt Közelségünk
leg dönt egyes kérdésekben. A kongresszus s a második és a harmadik évben beosztva
kUnk uj gazdasági forrásokat kell találnunk és és szomszédi voltunk, valamint a könnyebb
plénuma által elfogadott határozatokat közlik a Madéíalváig, ugy hogy 1905-ben már a székormánynyal, a pozsonyi országos gazdakong- kely körvasút teljesen át lesz adva a for- oda törekedni minden erőnkkel, hogy a gaz- közlekedés lehetősége annyi erőt nyújtanak
dasági életben ty keresetforrások által erős nekünk, hogy mi igen sok czikkre nézve szemberessznssal és más hatóságokkal és testületekkel, galomnak.
a melyeket a végrehajtóbizottság kijelöl. Mel- A székelyföldi arányosítások éa vérkeringés mutatkozzék és különösen, hogy szállhatunk a nyugati államokkal. Es épen
lesleg megjegyezzük, bogy a kongresszus helyére tagosítások terén felmerült panaszok orvos- kereskedelmünk kifelé olyan nagyszabású és azért, t ház, én részemről csak bámulni tudok
vonatkozólag többféle indítvány merült fel, a lása tárgyában e hó 28-én Plósz Sándor igaz- fejlódöttebb legyen, hogy minél több boiţi árut azon, hogy bár a törvényhozás még 1895-ben
többek között az is, hogy a kongresszus itt vá- ságügyi miniszter kezdeményezésére bizalmas legyUnk képesek idegenben elhelyezni. En tu- megszavazta a székely vasutak kiépítésére
rosunkban, vagy * tusnádi fürdőn tartassék meg, értekezletet tartottak az igazságügyi miniszté- dom, hogy ezt könnyU kimondani és nehéz vonatkozó törvényt, azoknak ezen keleti forÉrdemleges határozatot azonban nem hoztak, riumban Az értekezletre, melyen Mobay Sándor megtenni, de a közgazdasági politikus felada- galom előmozdítására egyedül lehetséges voesak a fentebbi elvi határozatot mondták ki. igazságügyi államtitkár elnökölt, az összes szé- tának épen azt tartom, hogy a nemzet neve- nalát, a szászrégen-mádéfalvi vonalat, hét év
= Deputáozió a székely körvasút kely képviselők meg voltak híva. Megjelent ösz- lését odairányozza és az ország gondolkodását óta nem építették ki. (igaz! Ugy van! bal felöl).
kiépítésének sürgetése ozéljából. Lapunk szesen 17 képviselő, azok között innen várme- oda terelje, a hol a közgazdasági boldogulás Pedig ha ez a vasúti vonal kiépíttetnék, akkor
ban említettük volt, hogy a székely körvasút gyénkből Dr. Győrffy Gyula csik-szenimártoni kezdetét veszi. Beismerem, hogy ezen a téren a galacz-budapesti vonal 120 kilométerrel röminél előbbi kiépítésének sürgetése czéljából a Molnár József csíkszeredai és dr. Fejér Antal nagyon nehéz nagyszabású, rögtönzött eredmé- vidülne meg. Minha azt gondolták volna az
szász-régeni Székely Társaság kezdeményezésére csik-karczfalvi képviselők. A nevezetes kérdés nyeket mutatni fel, de végre egyszer csak el 1895 óta az egymást felváltó kormányok, hogy
az ottani értekezleten megjelentek elhatározták, telett hosszas és beható eszmecsere folyt, mely kell kezdeni a dolgot Nehéz pedig ez már formálisan meg van az összeköttetés Galaczczal
bogy az érdekelt községek lakósaiból és s szé- után az értekezlet ugy állapodott meg, hog) azért is, mert, hogy a különbözó gazdasági is, mert hiszen a csik-gyimesi állomás összekely ügyet szivükön viselő férfiakból egy 100 mindazokat a bajokat, a melyeknek orvoslása ágazatok közül ezúttal csupán a gazdaságit köttetésben van Brassó utján a magyar fővotagú deputácziót állítanak össze. A küldöttség az anyagi vagy alaki jog módosítását köve- érintsem, a nemzet úgyszólván fél a kereske- nallal. Ámde, ugy látszik, senki sem vette
tagjai között vármegyénkből, Borszékről Vámosy teli, a nyár folyamán laitandó székely kon- delemtől, alig van érzéke annak fejlesztésére. komoly bírálat alá azt, hogy vájjon ez a 120
Zoltán dr., Köllö János, Czimbalmas István, gresszus elé fogják terjeszteni, és a hol Pedig mindaddig, a mig virágzó külkereske- kilométernyi utkerülő képes és alkalmas-e arra,
Török Elek és Kámeníczky Antal, Ditróból: aztán azok feleit tanácskozni fognak s a meg- delmi forgalmunk nem lesz, nézetem Bzerint hogy a keleti forgalmat előmozdítsa, és külöGaál Miklós, Csíki Imre, Csíki Bálint, Puskás állapodásokat az igazságügyi kormány elé ter- minden törekvés a vagyonosodás felé csak fol- nösen, hogy a keleti forgalom nagyobbszabásuvá
Gábor, Orosz András és Fülöp Ákos, Szárhegy- jesztik a netalán szükséges törvényhozási vagy tozgatás jellegével bir és nem lesz alapvető tételének kimaradása nem-e okoz nagy közről : Oláb Alajos, Oláh Gergely, Ferencz András rendeleti intézkedéseknél való felhasználás vé- mnnka. Nagy baj hz, hogy a magyar faj nem gazdasági hátrányt? Pedig t ház, a galaczi
és Ángi István voltak jelen. Sok taggal volt gett . Az általános érintkezésnek e kérdésekre érdeklődik és érzékkel nem bir a kereskedelem kikötő uţjân részben Románia, részben Bulgária,
képviselve Msrosvásárbely és a maros-tordame- nézve a kormánynyal való közvetítése végett az iránt, noha általános tulajdonságai közül nem továbbá Dél-Oroszország, európai és ázsiai
gyei többi érdekelt községek. Csatlakoztak a értekezlet egy bizottságot küldött ki, melynek egy van olyan, a mely megbecsülhetetlen kva- Törökország, Görögország, Málta, Cziprus és
Gyulát éslitású ezen a téren. A magyar faj bir szolidi- Egyiptom, mind oly piaezok, a hol alkalmas
deputáczióboz a székely képviselők közül is tagjaiul Bedö Albertet, Győrffy
tással, a mely első kelléke az igaz és komoly
többen s ezek között Dr. Győrffy Gyula és Mol- Sebes Dénest jelölték ki.
kereskedelemnek, a mely nélkül kereskedelmet áruinkkal mint elsők foglalhatnánk helyet Mert
nár József is. A küldöltségi tagok márczius bó
felvirágoztatni egyáltalában nem lehet. A ma- ki meri tagadni, t. ház, azt, hogy a Keleten
23-án délelőtt 10 órakor gyűltek össze a keresfa, fakéreg, mész, papír, porczellán
Molnár József képviselő beszéde gyar továbbá nem szereti az u. n. svindlit, a szükségelt
kedelemügyi minisztérium nagy fogadó termében,
és kőedény, kén, konyhasó, kőszén, üvegáruk,
a bol rövid időn megjelent Horánszky keres- a székely vasútról és a székely kérdésről, mely megölője minden kereskedelemnek. Ezek vas- és aczéláruk, gazdasági eszközök és áskedelmi miniszter is, kit belépésekor éljenzés9el melyet 1902. évi márczius hó 22-én mon- ellenében hiányzik azonban a magyarban a ványvizek, a tűzálló téglagyártásra szükséges
találékonyság, a konjunktúráknak előre való
fogadtak. Az éljenzés lecsillapulta után a külmárvány és faedények nem-e olyan
döttség vezetője, Kemény Kálmán báró, főrendi- dott el a kereskedelemügyi minisztérium kiszámítása, általában a vállalkozási szellem. grafit,
czikkek, a melyek nálunk megvannak és olcsón
házi alelnök beszédet intézett a miniszterhez, költségvetésének tárgyalása alkalmával. Különben ezen nem igen lehet csooálkozni, is
mert a magyar ember egyrészt a kereskedelmi hozzáférhetők, a Székelyföldön pedig legalább
melyben elmondta, hogy a deputáczió azért jáT. Képviselőház I
mindenesetre parlagon hevernek ezen
rult a minszter elé, hogy a miniszter figyelmét
Midőn a kereskedelemügyi költségvetés pályát alig alig keresi fel, másrészt a magyar jelenleg
felhívja a Székelytöld egyik legnagyobb jelentő- tárgyalásánál felszólalok, ezt főleg két Bzem- állam nem is támogatta hatalmasabb akczióval áruk, de bőven rendelkezésükre állanak az illető
ségű kérdésére, a székely körvasutra. E vasút poutból teszem. Egyrészt fel akarnám hivői a ezt a netalán felbuzduló törekvését. A legfőbb érdekelt ipari és kereskedelmi köröknek. Nem
kiépítésétől lügg a Székelyföld anyagi és gaz- miniszter ur figyelmét kereskedelmünk egy el- oka pedig annak, hogy a kereskedelmi pályát szabad tehát a székely vasutak kiépítését azon
dasági boldogulása. A vasnt nélkül a Székelyföld hanyagolt, vagy helyesebben szólva, nem egé- nem keresik fel, a tőke hiánya. Én tehát első- a czimen halasztgatni, hogy van-e rá elegendő
termékei és kincsei kihasználatlanul hevernek. szen méltatott irányára, másrészt pedig azzal rangú feladatnak tartanám, hogy e tekintetben készpénz, hanem ha szükségesnek találjuk azt,
Nagy társsdalmi és közgazdasági hatása lenne kapcsolatosan a székely vasútra éa a székely odahassunk, hogy ezek a hiányok mielőbb ki- hogy a kereskedelmi forgalom élénkebbé és
e vasnt kiépítésének, ezért a miniszter jóakaratn kérdés megoldásának módjára. Talán felesleges küszöböltessenek. (Helyeslés a jobboldalon).nagyszabásúvá tétessék; ha szükségesnek tatámogatását kérik a Székelyföld és most a szé- közbeszéd formát hangoztatok, raidón előre Nem lehet feladatom ezen a téren eszmecserét láljuk azt, hogy mi közgazdasági hátramarakely körvasút megteremtése érdekében. Azután kijelentem azon meggyőződésemet, hogy Ma- indítani; csak tisztán az ország keleti része, dásunkból csak ugy eviczkélhetünk ki, ha kivitt
Kemény báró átadta a miniszternek, a lapunk más gyarország közgazdasági ereje csak akkor fog különösen a Székelyfőid kereskedelme érde- czikkeinkért minél több külföldi pénzt kapunk,
helyén közölt memorandumot, mire Horánszky előretörni, ha külföldről vett minél kevesebb kében bátor vagyok az igen t. kereskedelem- akkor ennek a szászrégen-mádéfalvi vonalnak
szólott. Megköszönte a szives üdvözlést. Az ügy árui hozunk be, viszont innen a külföldre mi- ügyi miniszter urfigyelmét a szükséges teen- kiépítése elodázhatatlanul szükséges. De, t ház,
iránt, melynek kérelmezésére a küldöttség meg- nél több czikket exportálunk, mert ha a honi dők tekintetében egypár eszmére felhívni. van még egy másik szempont is. A galaczbudapesti forgalom igen alkalmas arra, hogy
jelent, nemcsak ő, hanem az egész kormány is áruért befolyt minden fillér öregbíti és gyara- {Halljuk! Halljuk!)
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Minthogy kétségtelen az, t. ház, hogy a nemarról biztosítja a küldöttséget, bogy a szorgal- kis kérdést és minden nagy törekvést támo- terelünk, óriási erőfeszítéseket teszünk a végett, zetközi versenyben az marad okvetlenül hátra
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előrelátható
lehetséges
mazott vasút építése már az idén, már ebben
és szegényedik el, a mely tökéletlenebb eszaz érben meg lesz kezdve. Ezután arról is czélja az ország közgazdasági állapotainak fel- senyt. Pedig t. ház, ha értékesebb, nagyobb közökkel dolgozik, neklink minden erőnkkel oda
kereskedelmi
forgalmat
akurunk
létesíteni,
akvirágoztatása.
biztosította a küldöttséget, bogy a kormány összes
kor legnagyobb piaczi terünk Kelet volna s kell törekednünk, hogy ezen világforgalmi votagjai meleg érdeklődéssel viseltetnek a székelyNincs mit titkolni azon, hogy Magyaror- oda
kellene nekilnk törekednünk. Igaz, hogy nalat a magyar vonalra tereljük s evégből ezt
ség helyzete és a székely társaságok munkája szág jelenlegi közgazdasági állapotát teljesen
Kelet
nincs az ország határán tenger, de á vasutvonalat minélelőbb kiépítsük, a mi
kielégítőnek mondani nem lehet. A mezógaz- Galaczfelé
a határon levő Bzékely vasúti állomás- által nagyobb forgalmat szerzünk meg az államEzt, ezt képtelen sikerülten jól megrajzolni. az egész, miszerint tudtára akarom adni, hogy tól csak 220 kilométernyire van. Oda pedig vasutak vonalai számára, ugy, hogy maga a
Lám a többi milyen jót sikerült, a mi meg a velem Bzembe éreztetett modora nagyon, vég- tengeri hajók járnak már és igy kölönŐBen a kiépítési költség, a melybe a vasút kerülne,
Székelyföldnek árui a tengeri hajókat Galacz bőven kifizetné magát a világforgalom árui és
történt, a mi valóság.
hetetlenül bántott és fájt nekem.
utasai által, és még a kamatok es a tőke törEgy ujabb ötlet 1 Miért ne lehetne valóság
Nem C9ak azért, mert sértette önérzetemet, felé Bókkal rövidebb uton kapják meg, mint
az is, hogy megvallja szerelmét? S ez a gondo- büszkeségemet, mondom nemcsak azért hanem Fiume felé. Általában az ország keleti részei- lesztésére is maradna.
lat Uzi, hajtja, ez elfoglalta egész valóját. Ugy még ezeknél is hatalmasabb ok miatt. S es as, nek árui csak akkor válhatnak világforgalmi
De, t ház, van még egy indok, a mely
megfáiik ettól a gondolattól. Igen. megteszi. Hi- Vilmácska, hogy szeretem magát, szeretem, ennek kereskedelmi czikkekké, ha fentartjuk az össze-sürgős Bzükséggé teszi ezen székely vasút kiszen annál nagyobb lesz a leány biibánata, mi- a szónak valódi, igazi mély értelme szerint. Nem köttetést Galacz felé, ha az odavezető legrö- építését, és ez a székelykérdés. A székelykérdés
nél több és nagyobb vétket követ el vele szembei akarok czifra, hangzatos szavakkal élni, csak videbb utat választjuk ki és különösen, ha oda nagy kérdés, mely nem csak abból áll, hogy a
hogy minél nagyobb kereskedelmi
Most át szenvedi a kiutasítás fájdalmát, hi- egyszerűen egy szóval mondom, hogy szeretem. törekszünk,létesítsünk
az ország keleti részén. székelységet ott, az ország keleti részén megszen majd megkapja ezért a jutalmat. Mert, hogy Maga Vilmáoska nem is képzeli, hogy mennyire forgalmat
dolog, hogy a nagyobb tömegU mentsük, hanem abból is, hogy a Székelyföldet
elutasítja arról határozottan meg van győződve, de nem is próbálóm ezt meg értetni, mert ezt Köztudomásu
keleti teléről, a Tiszától kezdve kizárólag a székelyek számára megtartsuk. Az
de biztatja a remény, miszerint meghajol majd kellóképen kifejezui, leirni ugy ia képtelen vagyok. áruk az ország
szállíthatók Qalacz felé, mint Fiume a nagy politikai feladat, melyet a székelyek
az iró előtt s az irói név dicsősége boldogságot Csak azért moudlam meg, hogy legyen egészen olcsóbban
felé; sőt a keleti országokba a kisebb szállít- Románia határán, a Keleten teljesítenek, nem
aierez, nem pedig, mint a czikkében rajzolta, örö- teljes fölöttem aratott diadala.
mányok is. Nekünk tehát oda kell törekednünk, csak abban nyilatkozik, hogy mintegy 661,000
köa boldogtalanságot hoz neki. Még egyszer végig
Elhallgatott... Emésztő csend...
ezt az összeköttetést fentartsuk és fej- magyar él ott tömören és pénz- és véráldozattal
simítja forró homlokát kezével, zakatoló agygyal Most érzi, hogy milyen dologra vállalkozott, hiszen hogy
leszszük. De ha nagyobbszabásu kereskedelmi szolgál a hazának; hanem abban is, hogy a
dobogó szivve iudnl czikke főjelenetének főpró- most tudja, a midőn azavakba öntötte érzelmeit, forgalmat
akarunk létesíteni, akkor kétségtele- Székelyföld, a mely idegen nemzetiségi terttletek
bájára.
hogy m,ennyire, milyen nagyon gyökeret vert nül nemzetközi szerződéssel kell biztositanunk által van körülvéve, mint egy tengerből kie*
szivébe ez az érzelem.
Romániával szemben a tengeri összeköttetést, melkedő sziget, eddig legalább a székelyek
•
*
Hát ha még az irói név dioaóaége sem fogja nevezetesen oda kell hatnunk, hogy a kikötői kezében volt Az a szívósság, t ház, a melylyel
Vilmácska egyedül üldögél a leányos szobács- eloszlatni azt a fagyos közönyt ?
Olyan végtemérsékeltessék, továbbá hogy az átra- a Bzékely az ő földjét fogja és tartja, továbbá
kában épen azon gondolkozik, hogy véget vet a len csüggedés fogta el az ifiu irőt, hogy egészen illeték
a vasutikocsikból a tengeri hajókra ne az a régi székelyjog, a mely szerint a SzékelyFeri kínzásának mert igy nagyon rosszul telik elfelejtette miszerint aa csak jelenet, proba I Mi kodás
drága és hogy ezen átrakodás föltétle- földön idegen ember meg nem vethette a lábát
az idő az ó társasága nélkül, meg aztán haza is jön most ?.- Harag, guny, megvetés, kaczaj ?.... legyen
nül biztosítva legyen. Jelenlegi álláspontunk a régi harezok viharai között elég biztosíték
kell már menjen pár oap múlva (a mit láthatólag Nem mer ránézni, hogy ne hallja a sértő kaezaját és
a jelenlegi helyzet mellett azonban ez nem volt arra, hogy a Székelyföld, mint egy tenbizonyít a skatulyáknak egész raja) s igy csak éa futni innen messze... messze...
vihető keresztül, mert jelenleg a Magyar folyam- gerből kiemelkedő sziklaszilárdan megmaradjon
nem válhatnak el. Nem, igazán aem lehet tovább
Pedig nincs miért....
és tengerhajózási társaság havonkint csak két magyarnak és a magyar hazának. De, t ház,
folytatni ezt a komédiát I Egyszerre felpattan az
A kedves arezoeskán leírhatatlan mosoly ját- járatra van kötelezve. Ha nagyobb kereskedelmi az utolsó évtizedben különböző ellenséges árajtó, azon látható izgatotsággal belép az iüu.
szeme tele van ragyogó melegséggel a forgalmat szándékozunk — a mint kell is — hullámzások már ezt a sziklát is megrepeszBizony meglátszik rajta a bánat, gondolja szadozik,
létesíteni, akkor oda kell törekednünk, hogy tették s aföld talqa kezd inogni. A mi nem
mint feléje aiet, olyan nagyon bájos.
magában Vilmácska és ugy sajnálja!
a társaság hetenként legalább is kétszeri já- is csoda, t. ház, mert a székely lakosságot oly
Kár rá nem néznie iQu iró I
Ez ugyan, ez a skatulyák kösötli kuporgás
ratra legyen szorítva. Igaz, hogy ezen társaság rendkívül nagy közterhek nyomják és pedig
Megfogja az Iflu kesét és ugy mondja:
nem épen alkalmas ez Ünnepélyes aktushoz, gonHiszen én is szeretem magát Feri a igy jelenlegi berendezése mellett ezt nem birja ki, az utolsó évtized óta, a melyet másutt alig
dolja magábau az iflu.
hiszen azon magasabb czél kedvéért, hogy ismernek. Azonkívül kétségtelen az is, hogy
Azonban nem engedi magát savarba hozni, igasán teljes a diadalom I.... Igen, Igen, nagyon, de
de nagyon erősítgeti a bámuló iflunak s hogy a keleti piaezon tért foglalunk, hogy azt egypár elhibázott törvényhozási és kormányzati
hanem meréazen hossá fog mondokájáhos.
áruinkat odavihessük és ott adhasHallottam, hogy utasai akar hasa, — füllenté még uagyobb hitelt adjon szavainak leányoa Ujjal okkupálva
is hozzájárult a bajhoz, azután meg
el, a szubvenczió esetleges felemelése, azt intézkedés
első sorban ia as ifin, — sietek felhasználni ezt simul a földöntúli boldogságbsn ussé ifja széles suk
egy igen nagy oka e bsjnak as, hogy a Széhiszem,
nem
tekinthető
valami
nagy
áldozatmellére.
a pár pereset. Nagyon röviden, egyszerűen rátérek
kelyföld a népesség szaporodásának arányához
Az Iratosomót mégis esak elnyelte a kályba nak. Ne tegyen kishitüvé bennünket, t. ház, képest nem nőtt meg, bogy a székely csak
idejövetelem czéljára s el mondom hamarosan,
lobogó
lángja.
ae féljen nem leások sokáig terhére. Csak annyi
mezőgazdasági foglalkozásból él, más kereseti
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forrása úgyszólván nincsen, s innen van az,
hogy azokat a túlságos közterheket a székely
úgyszólván csak adósságok csinálásával fedezheti.
Ma már ott állunk, hogy a Székelyföld
termo talajanak 60 —70 százaléka csak azért
műveltetik, hogy a székely az államnak adót
fizessen, és hogy a hitelezőknek kamatot adjon.
Ez, t. ház, nem mehet igy tovább. Ezen minden
körülmények közt segíteni kell. Első sorban,
nézetem szerint, épen a székely vasút kiépítése
volna erre az elsó eszköz. A Királyhágón
inneni rész, t. ház, talán nem ismeri azokat a
nagy közterheket, a melyeket a székelységnek
el kell viselnie. 1807 után az elsó nagyobb
teher, a mely a székelységet érte, az arányositási törvény és az arányositási költségek voltak
A törvényhozás ugy határozott, hogy e költségek 80 százalékát a közbirtokosság nyakába
sózza. Már most ott, a hol kevés erdőség van,
könnyen elviselheti a birtokosság a nagy terhet.
De komoly számításba kell venni, hogy a Székelyföld erdőterülete 775 ezer hektárt tesz ki,
vagyis az összes területnek majdnem felét, és
ebből lehet kombinálni, mily rendkívül súlyos
az a teher, a mely a czimen a székelységet
egyéb adókon felül terheli, ugy hogy akárhány
arányositási per befejezése után a székelység
azon a ponton van, hogy a közbirtokosság az
egyenes adóknak 80— 100-szorosát, sót 200-szorosát kénytelen fizetni a nélkül, hogy ebből
a Székelyföldnek látható gazdasági haszna
lenne. Sót ellenkezőleg, nézetem szerint a
Székelyföld kikezdésére épen nz arányositási
törvény és annak végrehajtása adott alkalmat,
mert a szegény székely ember megkapván a
birói Ítéletben az arányrészhez való jogot, nagy
nyomoruságában kénytelen volt azt mindjárt
potom áron eladni, és most azon a ponton
vágj unk, hogy pénze nincs a székely embernek,
és nincs sem neki, Bem utódjának erdeje vagy
fája, akár tüzelésre, akár építésre.
További baj az, t. ház, hogy a székelyföldi erdőségek állami kezelés alatt lévén, az
azért követelt felügyeleti dij oly magas, hogy
arról az ország más községeiben fogalma sincs
az embereknek. Ha a sokkal vagyonosabb és
jobbmódu magyarországi községek folytonosan
panaszkodnak és jajgatnak a minden czimen
behozott és véget nem éró pőtadók miatt, el
lehet képzelni, mily hatással van a székelységre
az, ha ezen adókon felül erdófelügyelet czimén
is óriási összeget kénytelen lizetni.
Más baj is van itt. A regale kártalanítása
előtt az italmérési jogot a községek hasznosították és abból többé-kevésbbé a közköltségeket fedezték; az állam ezt is elvette a községektől. A kártalanításért fizetett csekélyösszeg a közbirtokosság közt felosztatott és ez
nyomorúságában adósságok fizetésére vagy
kamatokra fordította a maga részét. Most pedig
nincs pénze a közbirtokosságának és nincs fedezete a közköltségek viselésére, ugy, hogy a
Székelyföldön ritkaságszámba megy az a község
a hol az elóbb külön megemlített nagyobb
terheken kivül a községi pótadó 50—00—80
százalékon alul volna. Pedig, t. ház, a Székelyföld tele van kincsekkel, melyeket csak
kiaknázni kellene, hogy egyrészt ott állandó
munkát kapjon a székely, másrészt pedig ezen
czikkek után bizonyos pénz jöjjön a Székelyföldre.
Csak nagyjából említem meg, hogy Parajdon és vidékén oly nagymennyiségű só van
hogy abból a keleti piaczokra is vihetnénk és
igy a nagyobbmérvü bányamüvelés által ujabb
munkát adhatnánk a székelységnek.
A székely kőszén egyes helyeken kalória
tekintetében oly kitűnő minőségű, hogy utóiéri
magát a porosz kőszenet és ép oly jól és könynyen kokszolható, mint az. Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a kőszénnek ezen kitünó
telepei épen a határ mentén, úgyszólván a
székely vasút közelében vannak, közelségüknél
fogva a versenyben a keleti piaezon legyózhetnók az angol szenet. Már most tessék tekintetbe venni, bogy egyedül ezen nagytömegű
czikkel mily óriási összeget lehetne a Székelyföldre behozni, nem is említve, hogy épen
azért, mert kokszolható, a minő a magyarországi kőszenek közül idáig csak a lupónyi, a
külföldről, Poroszországból bejövő behozatalt
csökkenthetné.
A csiki márvány vetélkedik a karraraival,
sőt ellenálló képessége az idő viszontagságaival
szemben nagyobb. Van azonkívül nagymennyiségű kék márvány is, melyet az utóbbi években Amerikában használtak fel díszítésül. Tisztán e két czikk segélyével óriási piaezot foglalhatnánk el a keleti városokban, de hogy
odajuthassunk, ahhoz hiányzik épen az általam
emiitett vasút. Vas és réz minősége tekintetében kiállja a versenyt bármely hasonló bányateleppel, ugy; hogy ezeket félig, vagy egészen
feldolgozott állapotban a keleti piaezon könnyen
elhelyezhetjük.
A grafitnak is bőviben van a Székelyföld,
a mely czikknek különféle feldolgozásaiban
Magyarország is behozatalra szorul, mert hiszen a tűzálló téglákból folyólag Magyarország
évenkint Ausztriának, Belgiumnak, Németországnak, Angliának 8 millió koronával adózik.
A világpiaezon annyira keresett ólom és a higany előállítására szükséges czinóberben sincs
hiány a Székelyföldön. Ha felemlítem továbbá,
hogy ásványvizek tekintetében a Székelyföld
talán az országban elsó helyen áll, hogy a

borszéki és a madarast savanyúvíz, mely utóbbi rá a székelység pusztulása által as egész magyar
a gieszhüblinek hasonmása, a keleti piaczról uemzetet fenyegető nagy vesiedelemre; a kétségaz idegen vizeket kiszoríthatná, már ezzel, azt beesettek jajkiáltása süket fülekre talált s a
hiszem, rámutattam az útra, melyen át a Szé- mentő szerek esen egyik leghatalmasabbika a
kelyföldre nagyobb összegeket lehetne behozni. beteg siervezettől továbbra is távol tartatott.
Nagy oka, egyebek mellett, ez annak, hogy
T. házi Ezek mind oly czikkek, melyek
egész tárházát képezik a természet azon kin- a székelység most már rohanva gnrul a pusztucseinek, a melyekért úgyszólván csak a földre lás lejtőjiu; mert bár temérdek kiaknázásra váró
kellene lehajolni, hogy itt egész sorozatát léte- kincseket rejtenek béresei, vannak értékes ásvány
síthessük a nagyobbszabásu ipari és bányatele- vizei, vannak mindenféle ipari czélra alkalmas
peknek, melyek egyrészt a székelységet meg- erdei, a melyek tápot adnának iparnak, kereskementenék, másrészt a magyar közgazdasági delemnek a e kettő hozzájárulhatna a most oly
életnek oly erős lökést adnának, a mely felett szűk határok közt Is extenzív űzött mezőgazdacsak a rövidlátó gazdasági politikus térhet napi- sága föllenditéséhez; mit érnek mind e kincsek
rendre. Azonban, a mint minden ábc-nek van és nyers anyagok, ha ninc9 eszköz azok tovább
kezdőbetűje, ugy ezen kérdések megoldásának mozdítására, ha azok távoli vidékek fogyasztói
is van kezdőbetűje és ez: a székely vasút szükségletének kielégítésére nem szolgálhatnak.
építése. Ne méltóztassak elhinni, hogy ezen Érintetlenül maradnak továbbra is lelhelyeiken és
vasút építésének két vagy három évvel való a másfél évezredes múlttal biró székelységnek
eltolása közönbös dolog, mert a kereskedelem kincsein járva, sorvad el életereje az ország szeme
nem tür halasztást és ha mi csakugyan a ke- láttára.
reskedelmi piaezon állást akarunk foglalni KeMost, a midőn a székelység pusztulásának
leten, az egyedUl versenyképes területen, akkor szomorú ténye országosan ismertté lön, a midőn
mielőbb meg kell a világ piaezon jelennünk, foglalkozik ezen országos érdekű kérdéssel s meg
hogy számitásunk biztos legyen. A kereskede- oldása mikéntjével a legkisebb társadalmi faktorlem úgyis nehezen szokik hozzá egy-egy uj for- tól föl a parlamentig az országban minden szágalmi irányhoz; vasút létesítése által oda kell motlevő tényező; hisszük és reméljük, hogy ez
tehát kényszeríteni az érdekelt köröket, hogy a magyar kormánynuk is egyik elsó rendű érdekmár most állást foglaljanak a keleti kereske- lődése tárgyát képezi: miért mély tisztelettel
delem érdekében, mert különben, mint minden kérjük uagy méltóságodat, miszerint vasutügyünket
közgazdasági téren, itt is megint csak hátul nagybecsű jóakaratában részeltetni, ssját részéről
fogunk czammogni, holott ugy természeti kin- ugy intézkedni és a Nagyméltóságú összkormánycseink, mint a kereskedelmi piaezhoz való kö- nál és B parlamentuél is odahatni kegyeskedjék,
zelségben rejlő előny elsó szerep vitelére Jogo- hogy u székelymentési akczió a székelyföldi vassítanak. (Helyeslés a középen.) Én tehát bá- utak, legelső sorban pedig a székely körvaautnak
tor vagyok ugy a kereskedelemügyi miniszter még ezen évben megkezdendő sürgős kiépítésével
urnák, mint az egész kormánynak figyelmét megindittassék és ezen munkálat legkésőbb három
felhívni egyrészt a keleti kereskedelem fejlesz- év alatt teljesen be is fejeztessék.
tésének fontosságára, másrészt ezzel kapcsoAz építés nézetünk Bzerint föltétlenül Szászlatban a székely vasút kiépítésének és a székelykérdés megoldásának nagy jelentőségére. régentől volna megkezdendő, hogy folytatást nyerjen aa ország belsejéből és jelesen
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A székely nép hazafias érzésű, tevékeny a Székelyföldre és visszairányuló vasúti forgalom.
és tanulékony faj. Mindazok a tulajdonságok, E mellett szól az általános közgazdasági és a
a melyek az alföldi és dunántuli magyarokat magyar nemzeti érdek ia, mert az élet erőt a
oly kiváló állampolgárokká teszik, megvannak székelység nyugatról nyeri, a melylyel a közveta székelyben is, s ehhez még hozzájárul egy, len összeköttetés mentől rövidebb vonalban elsőnevezetesen az, hogy bizonyos üzleti szellem- rendű szükséget képez.
mel, vállalkozási erővel és tehetséggel bír. Ha
Bár tudjuk, hogy a vasutak kiépítésével a
ehhez hozzászámítjuk azt, hogy a székely mint inár oly akuttá vált székely kérdés megoldást
katona is első helyen áll, a minek igazolására egészben nem nyerhet, de nagyban hozzájárulhat
nem szükséges a mult századok és régmúlt a helyzet javításához.
idők csatáira és háborúira hivatkoznom. Elég
Épitóse alatt foglalkozá9t és kenyeret adua
a negyvennyolezas szabadságharezra hivatkoz- a most Ínségben, nyomorban sinlődőknek, a kik
nom, mert ha 1848-ban a székely határőrezred kétségbeesetten kiáltanak segélyért, a mi ha még
nincsen meg, nem lett volna meg az 1848-iki Boká késik, egész tömegek fogják a nyomor miatt
honvédség kerete sem, és az elsó lökést nem elhagyni rajongásig szeretett hazájokat, hogy
tudja Magyarország felfogni. Én azt hiszem másutt keressék ineg legelemibb életföltételeiket,
tehát, hogy nem lövök tul a czélon, a midőn melyekért itthon hasztalan esengenek. Kiépítése
kifejezem azon meggyőződésemet — és bár- és a forgalomnak átadása után pedig — miként
csak ezt minden képviselőnek, minden magyar fentebb tisztelettel előadtuk — az ország közhazafinak a meggy őződésévé alakíthatnám át — gazdasága vérkeringéséuek részévé tevén ezen
hogy a székelykérdés megoldása elsőrangú és elhagyatott vidéket, mint egy nagy élőszervuek
sürgős állami feladat. (Helyeslés a középen.) beteg része gyógyulásnak, föllendülésnek indul s
Azon reményben, sőt azon tudatban, hogy a e nép, a mely a hazához mindig oly hiv vala,
jelenlegi kormány ezt felfogja és ennek tuda- hálájával adózik mindazok iránt, a kik haldoktában kész is a tettre és igy a székely akczió lásából életre segítették.
elmaradhatatlan, a költségvetést a részletes
Kérelmünk ismétlése kapoBán maradtunk
tárgyalás alapjául elfogadom. (Helyesl. jobbf.) Nagyméltóságodnak,
valamint a Nagyméltóságú

Emlékirat a székely körvasutnak
teljes egészében való sürgős kiépítése ügyében.
Azou 100 tagu küldöttség, mely a szászrégeni Székely Társaság kezdeményezése folytán
a székely körvusutak sürgős kiépítését fogja kérelmezni a következő emlékiratot intézte Horánszky
Nándor kereskedelemügyi in. kir. miniszterhez:
Mikor Hazánk alkotmányának 1867 ben történt helyreállítása után a közgazdaságunk fejlesztésére alapvető munkálat megkezdődött s mint a
legfontosabbak egyike az Országnak vasutakkal
való beliálózása elhatároztatott B ennek terve kidolgoztatott; a hazáuk keleti őrszemét és védőbástyáját képező székelyek földje a tervezetből
kihagyatott.
A vasút képezvén minden fejlett állam közgazdaságának a vérkeringését: mig az ország má9
részei a kedvezőtlen közgazdasági helyzet daczára
is jelentékeny fejlődést mutatnak fel, addig a
Székelyföld, mint nem részese az éltető vérkeringésnek, uemcsak hogy nem fejlődött, de visszaesett arról a fokról is, a melyen az alkotmányos
korszak előtt állott; lakói züllésnek, elszéledésnek, kivándorlásnak, szóval pusztulásnak indultak.
S ezen pusztulás hazánk nagy kárára és veszélyére napjainkban is tart szakadatlanul.
A törvényhozás belátván a hibás vasúti politika tolytán a székelységre háruló, de végkövet,
kezményében országos veszedelmet, 1865-ben megalkotta a székely körvasutnak, mint fővonalnak
éa egy pár ebez csatlakozó mellék vonalnak a
kiépítéséről szóló Vll-ik törvényezikket.
Abban a reméuykedÓBben voltunk, hogy a
mit a törvényhozás szükségesnek ÍBmert fel és
törvénybe is iktatott a m. kir. kormány sietve
végre is bajtandja ÓB kiépíttetvén az anuyira közszükséget képezd vasutat, ezáltal legalább rész
ben gát vettetik egy egész nagy orazágréBz hazafias népének további pusztulása elé.
Fájdalom azonban azóta már 7 teljes év
mult el a nélkül, hogy ezen országos jelentőséggel biró körvasút kiépítése megtörtént volna, vagy
erre nézve bár komoly lépések is tétettek volna.
Hasztalan kérték és sürgették ezt azóta
évről-évre az érdekelt körök részint jelentéseikben, vagy küldöttségek utján; hasztalan mutattak
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— Eljegyzés. CaikosekefalTi dr. M w
Antal esikvármegyel földbirtokai, odkaaeredal Ur.
kösjegyső, oa. és kir. tartalékos tOaárhadaagy
Budapesten, HuBvét napján tartotta eljegyaéaét

esik-Bsentmártoni Bochkor Irmával, Boehkor iát

roly egyetemi tanár éa neje Kanéas Inas leányi-

val. Szerenosét is boldogságot kívánunk a aaip
frigyhez I

— Esküvő. Fényes esküvő folyt la Márczius hó 31-én Húsvét másodnapján Caik-flaaatImrén. Sándor Gergely és neje Szántbó Zaófla
leányát Gizellát vezette oltárhoz Endes Antal
Beszterczebányán állomásozó m. kir. csandőrföhadnagy. A vendégek nagyszáma a as érkezett üdvözlő táviratok a grataláczlók sokasága
impozáns módon nyilatkoztatta meg tat a valódi
becsülést, rokonszenvet, a melylyal agy Csik*
Szentimrén, mint általában az egész Czikvármvgyében e derék birtokos család iránt viseltetnek,
mely család itt a vármegyében bírja tOrasftktt
de ágai kinynlnak az ország többi részeibe ia,
hol egyes tagjai az itteniekhez hasonló kiselismert s szeretetet vívták ki magoknak. Már a
kora délután Csíkszeredából is megindult a sok
fogat, szállítva a vendégeket, kik részt akartak
venni a mindig szives előzékeny barát s házi
gazda örömünnepén. Délután 3 órakor indáit
el a lakodalmi menet az örömapa kásából a
községházához, hol a polgári kötést Csató Józaef
anyakönyvvezető végezte, onnan a templomba,
hol Lőrincz Sándor szentimrei rom. kath. plébános adta rá a kötött frigyre az egyház áldását,
melynek végeztével szép, emelkedett bestédet
intézett az nj párhoz. Násznagyok voltak Kovács
Lajos kir. törvényszéki biró és Balló Gábor
megyei számvevő. Főfélyek éa koszorús lányok
Sándor László budapesti államrendőrségi fogalmazd Loyczel Irmával, Veress Árpád törvényszéki aljegyző Loyczel Ivánkával, Sándor Gynla
szolgabíró Sándor Rózával, dr. Szántó Samu
Demeter Erzsikével, Fodor János tanár Sándor
Vilmával, Veress Domokos Sándor Margittal,
Sándor Gábor Steiner Paulával. A azertartás után
vacsora volt az örömszülők házában hol a rendkívüli kellemes s ízletes menü mellett magindnlt
a toasztok árja s elhalmozták az nj párt, aa
uj asszony szüleit jó kívánságokkal, megemlékeztek az nj férj elhalt szülőiről, felkOazöntOUék
az eskető lelkészt, a násznagyokat, koazoras
lányokat, vőfélyeket, a vendégek többi tagját.
Pohárköszöntőket mondtak Lőrincz Sándor, Bálint
Lajo9, Kovács Lajos, Sándor László, Yéress Árpád
dr. Száotó Samu, Bardócz Samu, Sándor Gábor
s végül maga az örömapa Sándor Gergely. Utána
asztalbontás s táncz kivilá^os kivirradtig agy,
hogy a felkelő nap hangjai mellett kihallatszó
muzsikaszó is fennen hirdette, hogy ma Sándor
Gergely házában nagy öröm, lakodalom volt.

— Nagypéntek. Az Dr Jézus KrissMs
kínszenvedésének évfordulóján szintén nagy számban vettek részt az isteni tiszteleteken. A róm.
kath. templomban a feldíszített azent sírt igen
sokan látogatták meg. A délelőtti és délutáni
szertartáson pedig zsúfolásig megtelt a templom.
— Támadás. A helybeli róm. kath. templomban a támadási szertartást nagyszombaton
délután
6 órakor tartották meg. Az Onnepies
összkormánynak.
egyházi szertartáson a kellemetlen, szeles idő
Marosvásárhelyt, 1002. márczius 20.
daczára is nagyon sokan vettek részt, nz amúgy
Hazafias tisztelettel
is szük templom zsúfolásig megtelt ájtatoakoA 100 tagu székely küldöttség nevében:
s igen sokan a templom kerítésébe ia
Báró Kemény Kálmán s. k., dúkkal
kiszorultak. A körmenethez és a szokásos diss
v. Ii. t. tan.
lövések megadására egy erős bonvéd század Is
kivonult.
Felhívás előfizetésre.
— Húsvét. A feltámadás szent ünnepét
A „Csiki Lapok" már éppen városunkban is a nevezetes évfordulónak meg13 éve munkálkodik városunknak és felelő buzgósággal ünnepelték meg. A hivők nagy
vármegyénknek előhaladásán, 13 éveszámban keresték fel a templomokat, vallásos
érzelmekkel telt szívvel és a keresztény embert
teljesít önzetlen és hazafias szolgála- jelző
buzgósággal vettek részt az isteni tisstetot a közügyek előbbre vitelére.
leteken. Az ünnep első napján a róm. kath. tempA „ Csiki Lapok", a mióta politikailomban Török Ferencz lelkész tartott azent belappá lett, folyton és kitartóan a sza-szédet s azután ünnepélyes szentmisét. A reforimaházban ugyanazon napon délelőtt
badelvűsig zászlóját lobogtatja, e mel- mátus
Bitay Béla körlelkész mondott emelkedett szellett azonban sikra szállott bárkitől lemű egyházi beszédet s ugyancsak ő osztotta
származott minden olyan ügyért s ki a hívőknek az Orvacsurát. Második ünnepen
támogatott bárhonnan eredő minden a róm. kath. templomban Barta Ferencz segédolyan dolgot, melyekkel e város és lelkész, a ref. imaházban pedig Jaucaó Albert
vármegye közérdekeit előmozdítani II. éves theologus végezték a szertartást.
— Dr. Herrmann Antal, lapunk munvélte.
húsvétkor megyénkben járt a csiki
Most midőn egy ujabb negyed kü-katársa,
muzeum ügyében. Ide kisérte fia, Új. Dr. Heirszöbén állunk óvakodunk minden nagymann Antal, a jónevü iró és költő, Háromszékhangú frázistól s csak azon tisztelet- vármegye allevéltárnoka.
teljes kéréssel járulunk a mélyen tisz— Győrffy Gyula üdvözlése. Győrffy
telt közönséghez, hogy tömeges előfi- Gyula képviselőt a töldmivelési költségvetés tárzetéseikkel munkálkodásunkat támo- gyalása alkalmával a székely kérdésről tartott
és országszerte, de különösen a Székelyföldön
gatni szíveskedjenek.
élénk visszhangot keltett nagyszabású beszédéért
Előfizetést áraink lapunk nagyobb több oldalról üdvözölték. Elsők voltak ebben
alakja daczára is maradtak a régiek, a z a z : választó kerületének csik-szentgyörgyi választói,
Eyész évre . S korona (4 frt).
azután Háromazékmegye Sepsi-Szentkirály késFélévre
. . 4 korona (2 frt).
ségből a gazdák olvasó-egyletének nevében tizenNegyedévre . % korona (lfrt).
ketten, majd Gy.-Szentmiklóaról 64 egyén által
Külföldre
. 12 korona (O frt).
aláirt meleg hangú OivOzlS és köszönő levélben
Ugyanezen alkalommal tisztelettel adtak a székelyek kifejezést elismerésüknek.
— A polgármesteri állás betöltése.
felkérjük azokat, kik az előfizetési
dijakkal hátrálékban vannak, bogy a Három hónapja uralt, hogy a Szereda városi
polgármesteri állásra a választás megtörtént, de
hátralékos ősszegeket kiadóbivatalunk- még
ma sincs polgármester a a városi ügyek
hoz(Györgyjakab Márton utóda könyv-helyettesítés ntján adminiatráltatnak, miből sxaaékereskedése) beküldeni szíveskedjenek. lyes torzsalkodássá fajult hatásköri ömettközések is merültek fel már a helyettes polgármesA „CSIKI
LAPOK"
ter és rendőrkapitány között. Pedig ngy látszik,
vserícesztőséife éa kiodóhicatala.
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minden egyes darabja válogatott minőségű ványban nem foglaltatnék, vagy ba a hadapród
hogy ez az interregnum míg tovább is elhúzódik melynek
és divatos miutájn, a mit bizonyít, hogy rövid { nap
tlkvi.
mind annak daczára, hogy a polgármesteri állás- alatt pár száz utánrendelést és körülbelül száz elis- iskolába való belépése nem közvetlenül valamely
nák a megválasztott Bartók Károly általi el merő levelet kapott az ország minden részéből. Aján- nyilvános, vagy nyilvánossági joggal felruházott
nenr foglalása miatt a város képviselő testaiete latos tehát a nagyközönségnek, hogy minél sürgőseb- iskolából történik);
rendeljen meg ezen szövetekből néhány öltönyre
g) a szülők vagyoni viszonyait és jövedelmi
Kászon-Al- és Feltiz község telekkönyvi
mnlt hő 18 iki gyűlésében a polgármesteri állást ben
valót, mert ilyen olcsó árban csak rövid ideig szállít
megüresedettnek nyilvánította s a tanács ntján egy férli-öltönyt kiadó 3 ínóter 20 etin. szövetet. forrásait hitelesen kimutató hatósági bizonyít- arányositás következtében az 1869. évi 2579. BZ.
vány,
melyben
egyszersmind
a
pályázó
ifjú
testszabályrendelethez képest átalakitatik és ezzel
a megye alispánját nj pályázati hirdetés kiírásira Megrendeléseket szíveskedjék minél sürgősebben eszmert nem lehetetlen, bogy készlete a közeli véreinek száma, neme és életkora feltüntetendő, egyidellleg mindazon ingatlanokra nézve, a
kérte föl. Bartók Károly ugyanis január hó utolsó közölni,
napokban el fog fogyni. Megrendeléseket utánvét ba a családi értesítő külön nem mellékeltetnék. melyekre az 1886. XXIX. Az 1889. évi XXXVIII,
felében orvosilag igazolt betegsége okán Február mellett eszközöl. Postadoboz és szállítólevélért lö kr.
Ha a pályázó ifjúnak atyja a hadsereg és az 1891. XVI. t.-czikkek a tényleges birközepéig terjedő szabadságot kért a megye alis- !i/.ctendő. Mintákat az idű rövidsége és a nagy számpánjától, mit meg is kapott, álását azonban ekkor ban érkező megrendelésekre való tekiutettel, nem (haditengerészet) vagy a m. kir. honvédség tar- tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik az
talékában, esetleg szolgálaton kívüli viszonyban 1892. évi XXIX. t.-czikkben szabályozott eljárás
sem foglalta el s miután szabadság iránti kéré- küldhet.
— Eladás vétel és bérlet legeredmé- álló tiszt volna, ebbeli minősége a pályázati a telekjegyzókönyvi bejegyzések helyesbítésével
sét sém újította meg, kénytelen volt a városi
képviselő testület az elől említetett határozat nyesebb, ha az Országos Pályázati Közlönyben kérvényben felemlítendő és kinevezési okmánynyal kapcsolatosan foganatosittatik.
meghozatalára, mi Bartók Károlynak is szabály hirdettetik, mely Közliiny az ipar, kereskede- igazolandó.
E czélból az átalakítási előmunkálat hiMiután azonban az említett pályázók fel- telesítése
azarüleg kézbesittetett. A mint halljuk Bartók lem, mező- és erdőgazdaság összes köreiben
és a helyszíni eljárás nevezett közvétele
biztos
kilátásba
nem
helyezhető,
a
szülők
a határozat- vétele ntán több mint egy hónappal, közkézen forog. Mérsékelt hirdetési díjszabás.
ségben 1802. évi május hé 5-Nr napjának d. e.
gondoskodjanak,
hogy
fiaik
a
felvételi
vizsgára
be
tehát elkésve, az ellen felelibezéssel élt, melyben Felvilágasitást nyújt a kiadóhivatal Budupest, a
n m idéztetésük esetében, a polgári tanintéze- 9 Arsjaknr fog kezdődni.
állásához ragaszkodva, annak el nem logtalhatá- liökk-Szilárd-utcza 27. szám.
tekbe, tanulmányaik folytatbatása czéljából, kellő
Ennél fogva felhivatnak:
sára mentségül még ma is fennálló terhes betegidőben beirattassanak. Tekintettel arra. bogy a
ségét hozván fel. Minthogy pedig ennek a feleb1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési
cs. és kir. közös hadseregbeli badapródiskolák- tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott
bezésnek elbírálása a törvényhatóság hatás köré1Ü5IM).
ban
a
tanév
később
kezdődik
mint
a
polgári
be tartozik, ez pedig valószínűség szerint április
által jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi terftHÍ-*számhoz.
iskolákban, a vallás- és közoktatásügyi minisz- vezet ellen netaláni észrevételeiket annál
vége, vagy május eleje előtt ülést nem fog tarter
ur
elrendelte,
hogy
azon
tanulók,
kik
a
cs.
tani, a polgáraesteri állás végleges betöltése
bizonyosabban adják elő, mert a régi telekPályázati hirdetmény.
még hosszabb időig el fog húzódni.
a cs. és kir. közös hadseregbeli hadapród-isko- és kir. hadapród iskolába leendő felvételért folya- könyv végleges átalakítása után a téves átvemodlak,
felvételök
eldolliiţ,
vagyis
szeptember
lákban rendszeresített s as 1902 - 1003-ikí Iskolai
eredhető kifogásokat jóhiszemU har— Tanítók as orsz. képviselőknél. év keidetón betöltendő magyar állami és magán 20-ig felvéteK (beiratási) és tandíjfizetése nél- zetésből
madik személyek irányában többé nem érvéA csikmegyei általános tanitó egyesület küldöttalapítványi helyekre.
kül látogatják a rendelkezése és vezetése alatt nyesíthetik.
sége Lakatos Mihály gazdasági iskolai tanár,
A cs. és kir. közős hadseregbeli hadapród- álló középiskolákban, valamint az állami és köz2. Mindazok, akik a telekjegyzőkönyvekben
egyesületi elnök vezetése alatt Húsvét második iskolákban. az 1902/ 1903-ik tanév kezdetén (szep- ségi polgárifiúiskolákban a leczkéket. A vallásnapján a déli órákban megjelentek Dr. Fejér tember közepén) 30 egéaz ingyenes magyar állami és közoktatásügyi miniszter ur egyúttal felszó- előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előAntal és Molnár József országgyűlési képvise- alapítványi hely és ezenkívül még 3 szintén egé- lította az egyházi tőbal óságokat is, hogy ezen terjesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi
lőknél s felkérték őket, bogy a közoktatásügyi szen ingyenes magán alapítványi hely fog be- kedvezményt a főhatóságuk alatt álló középisko- hatóság kiküldöttje előtt, a kitűzött határnapon
kezdődő eljárás folyama nlatt jelenjenek meg
költségvetés tárgyalásánál a tanítóságnak a nyug- töltetni.
lákra szintén terjesszék ki.
és az előterjesztéseiket igazoló okiratokat
díj 'törvény revíziójára vonatkozó azon óhajtását,
A (elvétel a budapesti, károlyvárosi, nagy4. A felvételi vizsga.
mutassák fel.
hogy a szolgálati idő 40 évről 35 évre szállit- szebeni, pozsonyi, temesvári és Pétervárad melletti
tassék le, támogatni szíveskedjenek. A képviselő katneniczi gyalogsági badapi'ód-iskolák, továbbá a
A felvételre kijelölt pályázók az adományo3. Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz
urak a küldöttséget előzékenyen és kiváló szí bécsi tüzérségi és a bainhurgi utász hadapród- zott alapítványi helyre csakis abban az esetben tulajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi bekevességgel fogadták és megígérték, bogy a taní- iskolák I-ső évfolyamába történik. A morva-fehér- vételnek tel, ba a felvételi vizsgálatot sikerrel belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy
tók kívánságát az illetéices helyen annál inkább templomi lovassági hadapród-iskolába felvételnek kiállják.
az átírásra az 1886. XXIX. t.-cz. 15—18. és az
ia pártolni és támogatni fogják, mert azt mél- helye nincsen.
Mielőtt pályázók a felvételi vizsgát leten- 1889. XXXVIII. t.-cz. 5—7. s 9. §-ai értelmében
tányosnak és jogosnak látják. Györtty Gyula dr.
nék, a hadapréd-iskola orvosa által megvizsgál- szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak
1. Felvételi feltételek.
és Lázár Menyhért orsz. képviselőket az egyes az alkalmatlanoknak találtak vizsgára és azokkal igényeiket a kiküldött elótt igazolják,
a) Állampolgári jog a magyar koroua orszá- tatnak
aMet elnöksége írásban kérte fel az ügy szives
uem bocsáttatnak.
avagy odahassanak, hogy az átruházó telekgaiban ;
támogatására.
A felvételi vizsga a hadaprfd-iskolák I. könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a
b) testi alkalmatosság;
— Székely kör. Márczius hó 23-án délr) kifogástalan előélet (kielégítő erkölcsi évfolyamába való belépésnél B következő tantár- kiküldött előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog
bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert
gyakra teijed ki:
után Budapesten uj székely egyesület alakult meg magaviselet);
Néinet nyelv, számtan és beiűszámtan, mér- különben jogaikat ezen az uton nem érvényea Fehér-ló szálloda külön termében. A budapesti
d) szabályszerű életkor, mely a hadapródszékely származású hivatalnokok gyűltek össze ez iskola I. évfolyamára nézve a betöltött 14 évtől tan, földrajz, történelem, természetrajz, termé- síthetik és a bélyeg és illeték elengedési kedszettan és vegytan és pedig oly terjedelemben, vezménytől is elesnek: és
alkalommal abból a czélból, hogy egy székely-kört a még tul nem haladt 17-ik évig terjed.
melyben azok a középiskolák alsóbb osztályaialakítsanak, hol gyakrabban sót napouta találkozAz é!etkor megállapítására nézve szeptem- aban
4. Azok, kiknek javára tényleg már megelőadatnak.
hatnak, szorosabban fűzhetik összetastozaudóságuk ber 1-je mérvadó;
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy
kapcsát és együttes erővel nagyobb tevékenységet
A
felvételi
vizsgák
nyilvánosnak
s
azokon
e) megfelelő előképzettség;
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg befejthetnek ki a székelység érdekében. Az alakuló
f) azon kötelezettség elvállalása, hogy a a szülök (gyámok) vagy megbízottjaik is jelen jegyezve, ugy szintén az ily bejegyzésekkel
gyűlésen jelen volt Győrffy Gyula dr., ország szabályszerű felszerelési tárgyak beszerzése és lehetnek, ha ezt a vizsgahelyiség léi-viszonyai terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegygyűlési képviselő és több nagyobb tekintély U szé- jókarban tartása saját költségén fog eszközöltetni. megengedik.
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy
kely ember is.
A felvételi vizsgák helyére való ntazás törlési engedély nyilvánítása végett a kiküldött
A magán alapítványi helyekre pályázók
- — Tanító gyűlés. A c>iki rom. kath. részéről ezeken kivül
költségeit a pályázók hozzátartozói kötelesek elótt jelenjenek meg, mert ellenesetben a bélyegtsnitó egyesület felcsiki fiók-köre 1902. évi április
mentesség kedvezményétől elesnek.
g) igazolása annak, bogy a pályázó az viselni.
hó 8-án Csík-Taploczán a rom. kath. iskola alapítványi oklevélben foglalt Különös teltételekA felvételt vizsga terjedelmét ismertető
A kir. jbirÓBág telekkönyvi hatósága
helyiségében tartja meg tavaszi rendes gyűlését nek is megfelel.
„vázlat" mellékelve van.
a következő tárgysorozattal: 1. Délelőtt '/,9
Csik-Szentmárton, 1902. márczius 14-én.
5.
Az
évi
zsebpénz.
2. A megkívántató előtanulmányok.
őrikor „Veni Sancte" a helyi templomban. 2.
Dr. Szabó Alajos,
A
cs.
és
kir
hadapród-iskolákba
magyar
A cs. és kir. hadapród-iskolália leendő
Gyákorlati tanítást tartanak '/,10 órakor kezkir. ttlbiró.
dödöleg.: a). Balló Imre kántortanító az első felvételre a megfelelő előképzettséget valameny- állami alapítványi helyre felvett minden növenvegyes osztályban az irva olvasásból, b). özv. nyí pályázónak iskolai bizonyítványokkal és a dék, a magyar államkincstár által kisebb szükségleteik fedezésére évi 100 korona zsebpénzzel Sz. 500—1902.
Lárencz Albertnd tanítónő a leányiskola Vl-ik felvételi vizsga letétele által kell igazolni.
(98) 3-2
f
osztályában a magyar nyelvtanból, c). Imre János
Iskolai bizonyítványokkal igazolandó, hogy fog elláttatni.
Kelt Budapesten, 1902. évi márczius hóban.
tanitó afiúiskola VI ik osztályában a földrajz- a pályázó valamely nyilvános, vagy nyilvánossági
A m. kir. honvédelmi minisztertől.
ból. 3. Elnöki megnyitó beszéd. 4. A mnlt gyűlés joggal felruházott reáliskolának vagy gimnáziumjegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 5. nak négy alsó osztályát legalább „elégséges",
Csik-Szentgyörgy és Báukfalva községek
S
z
e
r k e s z t ő i -ŰLzen-etelE.
Elnöki előterjesztések. 6. Ferencz József könyv- a tüzér vagy az utász hadapródiskolába való
közbirtokosságának tulajdonát képező „Bencze
E.
J.
u
r
n
á
k
Gyulafehérvár.
Kedves
leveledet
tárnok jelentése a kör könyvtáráról. 7. Szaval felvételnél legalább „jó" összeredtnéDyuyel vé- megkoptam. Felhívásodnak a legnagyobb készséggel
és Saj" patakra hajló erdőterületen azaz összeGernárdt Anna. 8. Paláncz Sándor jelentése a gezte el.
fogok eleget tenni, de csak a jövő számbuu. Jo kíméhész egylet alapszabály tervezetéről. 9. A
A latin vagy görög nyelvből nyert „elég- vánságaidat ugy a inagam, mint az egész família ne- sen 654-85 k. holdon található 60760 tömör köbszabályos időben bejelentett indítványok tárgya- telen" osztályzatokfigyelembe nem vétetnek. vében köszönöm és őszinte szivvel viszonzom. Szives méter gömbölyű Incz-fenyő baszontának, valamint
lása. 10. A jövő gyűlés helyének és tárgysoro327 tömör köbméter gömbölyű jegenye fenyő
Az 1868-ik évi XXXVIII, törvényezikk alap üdvözlet.
zatának megállapítása. 11. A gyakorlati tanitá- ján szervezett magyar polgári iskolák, valamint
haszonfának
a 11124—1/2—1900. számú földmiLaptulajdonos:
sqk zártkörű bírálata.
afiumei községi polgári iskola egyes osztályai,
GYÖfiGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
velésügyi m. kir. miniszteri magas rendelettel
az
igazolandó
előképzettség
tekintetében
a
hadap— Vállalkozók és épitészek figyelzárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános
mébe! Az Országos Pályázati Közlöny szál- ród-iskolákba való beléphetésre uézve a középisSz. 31—1902.
[97] 2 - 2 szóbeli árverésen egyszerre való eladása engelításokra, építkezésekre kiírt összes nyilvános kolák megfelelő osztályaival egyenlőknek (egyen*
délyeztetett.
és magán pályázatot közli. Klófizetési ár ne- értéküeknek) tekintendők.
Kikiáltási ár 115000 korona azaz egyszázgyedévre 4 korona. Megrendelhető a kiadóhi- 3. A folyamodványok felszerelése, benyújAlattirott közbirtokossági elnökség közvatalban Budapest, Kökk-Szilárd-utcza27. szám.
hírré teszi, hogy a gyergyó-ujfalvi közbirtokos- tizenötezer korona.
tása és tárgyalási módja.
köz— Helyreigazítás. A csikmegyei rauA versenytárgyalás
Az állami vagy köztörvénybatósági szol- ság tulajdonát képező és a Gyergyó-Ujfalu
zeumról lapunk 12. számában közölt III. czikk- gálatban levők a magyar állami alapítványi díj- ség határában levő 1902 évre kiutalt 45 4 hold
Csik-Szentgyörgy—
„Kövesaszó'-i
(szikaszó)
vágásban
található
mell
btin, îl. hasáb 36-ik sorában, székely körök mentes helyek elnyerését czélzó és szabályszerűit
Bánk falva község házához njolag kitüzetik azzal,
magasságban
kéreggel
együtt
mért
12
cin.
vashelyett .székely irók* olvasandó. A III. hasáb bélyegzett pályázati folyamodványaikat elöljáró
28-ik sorában közvetitó képen helyett .közve- hatóságuk utján, a honvédséghez tartozó szemé- tagságot meghaladó fenyő fáját 1902. évi Április bogy az
títő kapocs* olvasandó, a 35-ik sorban a „ha" lyek szolgálati nton, másrenddek pedig közvet- hó 21-én d. e. 11 órakor Gyergyó-Ujfalu község
törlendő.
Árverezni szándékozók felhívatnak, hogy
lenül a honvédelmi minisztériumhoz legkésőbb hivatalos házánál nyilvános szó és zárt Írásbeli
árverésen eladja.
— A hadászati utak megszemlélése. folyó évi május 31-éig kötelesek benyújtani.
a kikiáltási ár lO'/o-át bánatpénz gyanánt az
A megejtett becslés szerint mell magas- árverező bizottság kezéhez letegyék, iráabeli zárt
A cs. és kir. közös hadügyminiszter a hadászati
A magáu alapítványi helyek elnyerését czélzó
fontossággal biró közlekedési utakat utász katona folyamodványok azon hatóságnak küldendők meg, ságban kéreggel mérve van:
tisztek által a nyár folyamán és pedig jnnius a mely az alábbi kimutatásban megjelöltetett.
12—70 cm. vastag ép luez fenyő 2710 ajánlatokhoz pedig — melyek a szóbeli árverés
megkezdése előtt nyújtandók be — szintén fenti
havától kezdve szemle alá fogja vétetni az ortörzs 1518 m" haszonfával.
A folyamodványhoz melléklendők :
szág minden részében. Vármegyénk területén a
összegű
bánatpénz, vagy megtelelő értékű óva12—90 cm.
vastag
ép
jegenye
fenyő
3188
a) a pályázó ifjú kereszteld levele (szüleszemle a következő szakaszokon fog teljesíttetni: tési bizonyítványa);
törzs 3014 m 5 haszonfával.
dékképes értékpapír melléklendő.
1; A gy.-szentmiklós—békési útirányból a kis
14—80 cm. vastag hibás fenyőfa 133 törzs
b) a honossági bizonyítvány, melyben a
Az ajánlatban a vételár számokkal és behavaatól délre kiágazva. 2. Gyergyó-Ditrótól a pályázónak községi illetősége is kiteendő;
173 m* fatömeggel.
Pátija lokán át a tölgyesi országos határig. 3.
Összesen 4075 m'-nyi fatömeg. Kikiáltási tűkkel tisztán éa olvashatóan kiírandó, továbbá
c) a pályázó ifjú testi alkalmas voltáról,
Spékely-Ddvarbelytől Gy.-Szentmiklósig, vagyis valamely tényleges állományú közös hadseregbeli, ára 9102 korona.
határozottan kijelentendő, hogy ajánlattevő az
a fenyéd—zetel&ka—gy.-szentmiklósi útvonal. vagy honvéd orvostudor által szabályszerüleg
Utó ajánlatok egyáltalában nem fogadtat- árverési és szerződési feltételeket ismeri s magát
• — Aa ipar osodája mindig az volt, ha az ipar-kiállított orvosi bizonyítvány (N—26 szolgálati nak el,
azoknak feltétlenül aláveti.
termék oly olcsó árban körül forgalomba, hogy az (eltű- könyv);
Árverezni szándékozók kötelesek bánatAz árverési és szerződési feltételektől eltérő
nést kelt. Egy ilyen csodát teremt meg mostan Lichtpénzül
1000
koronát
készpénzben
vagy
óvadékul
d) az 1900/1901-iki egész évi és az 1901/
mánn Sándor posztókívlteli osztálya, Budapest, VII.
kikötéseket
tartalmazó, bánatpénzzel el nem látott
elfogndható
érték
papírokban
az
elnökség
kezéRottenbüler-atcza 12/X. szám, azzal, hogy 3 frt. 50 1902 iki tanév I-ső és Il-ik időszakáról szóló
hez az árverés megkezdése előtt letenni. Csak valamint utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
krajezárért szitkaid az ország bármely részébe a iskolai bizonyítvány ;
legnagyobb férfi-öltönyre elegendő S méter 20 ctm.
e) a beollási igazolvány (de csak azon a feltételekben megállapított kellékek szerint
Az árverési és szerződési feltételek a csikttfvfazt divat cheviott-szövetet, drapp, barna, szOrke
felszerelt irásbeti zárt ajánlatok fogadtatnak el. szentgyörgyi körjegyzői irodában éa a csíkszezflW, 'fekete és sötétkék színben és 6 forintért finom esetben, ha a himlőoltás a katonai orvosi bizonyítAz
árverési
éB
szerződési
feltételek
naponfekete éa sötétkék posztót vagy barna, fekete és sötét- ványban nincsen igazolva);
redai m. kir. járási erdőgondnokságnál a hivakék kapigarn szövetet. Ezt a szinte hirtelen olcsó
I) a pályázó ifja ajánlatos erkölcsi maga- kint az elnökségnél betekinthetők.
talos órák alatt megtekinthetők.
ári ugy tndta megteremteni, hogy egy posztógyáros- viseletéről szóló és t tartózkodási hely közigazAz
e
l
n
ö
k
s
é
g
:
nak pénzre volt szüksége, majd minden készletet adta
Csik-Szentgyörgy 1902. márczius 21-én.
Gyergyó-Ujfalu, 1902. márczius hó 16-án.
el neld olyan olcsón, hogy a vételár alig fedezte as gatási vagy rendőri hatósága által kiállított
eUáUMal kéltséget. Nem félrevezetés az, hogy ily külön bizonyítvány (de csak azon esetben, ba
o t y i álban Sfétküld B méter 30 etm. férfi-ruhaszövetet, pályázó erkölcsi minősitvénye az iskolai bizonyít-

Hirdetmény.

1IIVATALOS K ÉSZ.

Árverési hirdetmény.

Faeladási hirdetmény.

1902. évi áprilla hó
10-én délelőtt 9 órára
erdő a legtöbbet Ígérőnek beosértéken alul is el fog adatol.

Bartalis András,
h. b. elnök.

Nagy Albert, Puskán Lajos
b. jegyző.
körjegyző.

Basa Dénes
községi biró.

Áprffla a.

C S Í K I

Veress Sándor dr.
fogorvosi műterme

néhai Lázár Domokos örökösei házában
az emeleten
[4] 12-20
rendelés naponta '!s2-töl 4-ly.

A ki W birtokára
rendkívül kedvező feltételek mellett

törlesztéses kölcsönt

akar felvenni, vagy konvertálni
fordaljon „Pénzintézet" jelige alatt
a .Csiki Lapok" kiadóhivatalához.
Van szerencsém a nagyérdemii közönség
tudomására hozni, bogy Vár-utczában,
a Nagy Károly-féle házban a mai kor

Egy szalon berendezés

szeredában.

üzletet nyitottam.
Elvállalok bármilyen karton-, szatin-,
szór és selyem paplanok újbóli készítését,
valamint javítását, a jelen divat szerint,
szolid árak mellett. (Mintákba nagy választék.)
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve, maradtam kész tisztelettel
[89] 2—«
Hatházy Oáborné.
Sz. 719—902.

Hirdetmény.

13. uám.
n/mmMmimmjmmá

A sörüzlet terén 2;> éven keresztül kifejtutt eredményes működésem következtében sikerült
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a

igen szolid kivitel külföldi gyártmány 2 ablak 1 ajtó drapériával
és 1 zongora szabad kézből eladó.
Tudakozódni: Adler Józsefnél, Csík-

Dreher-féle és az Első magyar részvény sörfőző í

(a,,| 2 ;)
40000000000000

sörgyárak Brassó, Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk vezetését reám ruházták.
Az említett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak engem arra, hogy az igen
tisztelt közönséget felkeljem, miszerint megrendeléseivel engem felkeresni szíveskedjenek,
a magam részi ről biztosituin az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb

Állást nyernek.
AaOrsságoa Pályázati Köalöny utján, trit-ly
az országban bi»tült<índü Összes állásukul
közli, állást nyernek, ipari és kereskedelmi,
mezn és crdopi/.dusúp L-S niiiszuki tisztviselők, községi jegyzők és jc^yzőiiuokok,
uőtisztvisclcik, kereskedelmi ulknhiiu/otluk
és gyakornokok. Elűlizetésl áru V« évre
4 koroua. Mutntványszámokut .'tí) lillér beküldése ellenében küld u kiadóhivatal liudapóst Uökk Szilárd-utczn 27. Álláskeresési
beiktatásnál minden szóért 2 lillér, vashipibb
betűvel 4 fillér, nyílt térben pedig inimicii
szóért (> UUér Kzetendö, mely hirdetéseket
legkésőbb csütörtökig fogad el u kiadóhivatal.
[65| 4 -VI
g
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minőséget fogom szállítani.

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter,
h'iviinnlru tirjviiytúkkcl sün ese;; s/.olgúlok!
Teljes tisztelettel

i ii 2-s

KASZIK A N T A L ,
BRASSÓ, hoasiu-utoaa 104.

^ Rendeiményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában.
Elvem kevés haszon, nagy forgalom!

Fényképész!!!

igényelnek egy teljesen megfelelő

paplan készítő és javító

L A P O K

Van sztMvnt'séiii :i naíivónk'inü közönség szives tudomására hozni, hogy

NŐI- ÉS FÉRFI BIVAT-flZLETEMJF

Tisztelettel értesítem Csíkszereda
város és vidéke nagyérdemű közönségét,

a t a v a s z i i d é n y r e való tekintettel teljesen újonnan rendeztem be.
Mint eddig ugy most is azt tűztem ki ezéliil. hogy az áruim olcsósága
melleit a jelen kor izléséni-k megfelelő ezíkkekkel szolgálhassak mélyen
tisztelt vevőimnek. miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra
és szives látogatásukkal megtisztelői.
A ni. t. közönség becses pártfogását kérve maradtam mély tisztelettel

hogy folyó évi április hó 3-ikától
kezdve néhány napig fényképészeti felveteleket a legnagyobb
készséggel elvállalok s minden e

szakmába vágó munkát a legkényesebb
igényeket is kielégitőleg teljesítek.
A n. é. közönség becses pártfogását
és szives támogatását kérve, maradok
Csíkszereda, 1902. április liú 2 án
[88] 2-3
teljes tisztelettel

S z é k e l y h i d y Sándor

|:sil4| 13 ."'2

nöi és (Vrli divatiiziete. Csikszereila (Hutter szállodával szemben).

Elvem keves hasion, nagy forgalom!

ADLUK ALFKÉI),
SyergyA-Eemete község képviselő testülefényképész.
tének f. év és hő 1-én tartott rendkívüli gyűlésében 110-1 1 —1
3. jkvi szám alatt bozott határozata alapján
HOOOOOOOO' íOOOO
alólirt községi elöljáróság közbirré teszi, hogy
O
a közbirtokosságának tulajdonát képező, de a
Országszerte elismert, erős csontú O
községnek átadott alábbi majorsági javak és
gyorsfejlődésü és edzett elsőrendű o
javadalmak a község hivatalos házánál folyó év
o
április 14-én délelőtt 8 órakor kezdődő
nyilvános árverésen el, illetve haszonbérbe fognak adatni.
Kikiáltási árak:
1. Kereszthegy mezeje 120 korona.
kiválóan tiszta csiruképes és olcsó
2. Batrina mezeje 80 korona.
oberndorfi
i^i *
3. Árkoza havasából kiszakított része Remetének 1200 korona.
ÜO kilóu felül minden mennyiségben
4. Borszéki legelő „Csalhá" patakáig elé
kopható
900 korona.
Gr. Teleki Arvéd ur
6. Borszéki legelő az ujut oldalán elé 120 k.
6. Ditró község határán levő kaszáló 120 k.
drassói uradalmában u. |> Koncza.
7. Piaczi vám szedés 100 korona.
8. Halászati jog 80 korona.
9. Vadászati jog (egy évre) 80 korona.
11011 1 - 2
Sz. 51/!X)2.
10. Kőpataki tilalmasba levő kaszáló 30 k.
11. Farkas mezőbe lévő kar/áló 22 k.
Faeladási hirdetmény.
18. Bakta és Kossnth-féle bavasou legelő
600 korona.
A gyó-esoiuafalvi közbirtokosság eladja
13, Domboldali kaszáló 12 korona.
nyilvános szó- és írásbeli árverés utján a lla14. Lokoldal 30 korona.
romutága erdórészben l'.XIl. november L!(i. és
16. Kies: njbavas rendes határok közt 80 k. llXtí. január 4-én kijelölt rendes vágásain ."itt
16. A fagyeszeti vágteröletben, a hátsó hold területnek faállományát.
csorgónál 4 korona.
Kikiáltási ár ;Í051 korona a melyen alul
17. A fagyeszeti erdő „Pripol" felüli oldal a fa nem lesz eladva.
i V s u / M/tej ai- H' i i ' k ' m'u a"«-'m"a/'ü/'lM B « -m'm'
150 korona.
Bánatpénz <S0U korona, a mely az árveAz árverés szóbeli, de szabályszerűen felbélyegzett, bánatpénzzel ellátott és kellően ki- réshez való hozzászólás elótt adandó át az
állított írásbeli zárt ajánlat is elfogadtatik az árverést vezető bizottságnak, L'gyan vsuk a
szóbeli árverés megkezdése elótt bcadaiidók a
árverés megkezdéséig.
szabályszerűen felszerelt zárt írásbeli aján- ^ m i<iw<ae«»ai«y*4»»«»it«ew«eBestiw»»a»s«sa«Miemw
Árverezni
szándékozók
tartoznak
a
kikiállatok is.
0
tási ár 10 / ( -át bánatpénzül az árverés meg\ an szerem-sóm a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezési
Hészletes árverési feltételek a közbirtokezdése előtt annak vezetője kezéhez kézpénzben
Őrletemet a mai kor ii;én\em''k megfelelően
kosság elnökénél megtekinthetők. Megkésve
letenni.
A vételár, illetve a baszonbéri ősszeg az érkező, a feltételektől eltérő és utóajanlatok
nem jönnek számításba.
árverési feltételek alapján fizetendő.
A szóbeli árverés Gyergyó-Csomafalván
Bővebb felvilágosítást a község elöljárósága készséggel nynjt, bol a feltételek is a hi- 1 0 0 2 . é v i á p r i l i s h ó 1 3 - á n d . u . 2 ó r a k o r
alakítottam át.
kezdetét veszi a községházánál.
vatalos órák alatt megtekinthetők.
Temetkezési
intezetemben
elvállalok
temeteséket a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig.
Tájékozásul megjegyzendő, hogy a vágás
A község elöljárósága.
területe
mintegy
)10
holdnyi,
a
faállománya
a
^
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g
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~
Oyő-Bemete, 1902. márczius 4-én.
megejtett becslés szerint ntellniagasságban
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Kénosy Géza,
László János, kéreggel együtt inért 12—70 ezin. átl.1 20 ezm.
jegyző.
in. bíró.
vastag liOtjO drb luezfeiiyöbúl 201111 in' haszonl'a
j>;<mak és. K z a l a g o k U a a «
s a hibás fűrészekből s 12 czeniinieteruéi vékonyabb fából 224 ni® tiizifa, a terület távolSQ* Xiikj- k o p o r s ó k 3 l o r i n t ó l f ö l f e l é . ' M
sága a tutajazható Maros folyótól és a közelebbi
Miiidcnncmii ruggyanta, rés és aosél
llogy lieU lu li és vidéki megbízásoknak azonnal eleget teliessek, a ravatalok
gózfürésztöl mintegy l(j kilométernyire van.
I bélyegaö, kelet bélyegaó, pecsétnyomó,
lelallit.isara. Lídiák di-ziiOse:c. szóval a temetkezésnél előforduló összes munkák
(iyergyó-t'somal'alva, 11X12. évi niáívzitts
I aaámoaó és lapaaámoaó gép, pecsét bélyeg
elintézésére ||. 'ybeli Inkós S'oiMS DOMOKOS urat vettem fel, k; a gyászoló
hó 25-én.
I dombor nyomó sajtó stb. ton'ibbú öntött
lel'-iMiek ejji-l vauv nappal bármikor rendelkezésére áll.
I ás vésett oainitáblák, monogramok minden
Bartalis Imre,
Rokaly Alajos,
Tainctkczcsi intézetemnél föolvcm a jutányos és pontos ki szolgálás.
I nagyságban, ki nem mosható festékkel vuló
b. jegyzű.
li. . I.I.M.,
I használatra. Stánczák, aczél és sárga rézbe

Magyar bikák

vésve, rugékony jelző késeietek, égető
vaaak, lyukaastó gépek és minden u vésnöki
szakba vágó munkák megrendelhetők és a

budapesti árak szerint legrövidebb Idő
alatt Bzálitattnak

6YÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA
DEE8ZNÁNDT TIKTOB
könyvkereskedése által.

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok

j

S l e r é U s p c L r

keveset használt angol gyárt-

mányú, országúti félverseny-gép
jutányos áron eladó. Czim a
kiadóhivatalban. [wu|i-n

I
I
I

100 iliiinh i/!/fi.<-.jih-iitis
nijouitiilea készen . . . . it frt 50 kr.
/
szitluif /'elinti, itriiuu ruffi/ fekete betilrel 1 „ SO ,,
A nagyérdemű közönség- itiigylieesü bizalmát és pártfogását kérve
mély tisztelettel

, „ M e r z a R e z s ő , disztemetkezésí ir tRzete, Csíkszereda.
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C S I K I

Április 2.

14. szám.

L Á P O K

uÜllHK KIADÓHIVATALA UT1ÁN MEGREHDELHETÖ^WÉl^JIAVI RÉMLrrnZErt^MELLETT.

FRANKLIN TÁRSULAT KIADÁSA

U j

s^abó-ttzl-et!

Bátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni,
hogy Csíkszeredában a Gál András-féle házban egy a nini
kornak teljesen megfelelő minden igény kielégítésére berendezett

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET

nyitottam meg s folyó évi április hó 1-től a legnagyobb
készséggel bárkinek is szolgálatára állok. A tavaszi és nyári
idényre eszközölt tömeges bevásárlásaim abba a kellemes helyzetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legelözékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be.

Ă szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-

nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó
ruha elkészítésére képesnek érzem magam.
Magamot a nagyérdemii közönség jóakaratú pártfogásába
ajánlva, maradtam
|o:i| í -
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Teljes tisztelettel

R É S Z E S UABLáS, téií^ssak*».
I l.aká* iizlet îl.] yisé-r: O ál Andráfl-lilr liáz. Csíkszereda.)
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MAGYAR REMEKÍRÓK
.A. m a g y a r

lrod.aJ.ozxi i ó V b

Csakis a Franklin-féle MAOTAB REMEKÍRÓK
gyűjteményében találhatni a magyar klassiikusok
Ssssességót, mivel Arany János, Arany László,
Hajzn József, t'zuczor Oergelv, Oarai János, Kemény
Zsigmond, Zsigmond, Szigligeti Kde, Tompa Mihály,
Vörösmariy Mihály. Vujdn János müveinek kiadási
joga a Franklin Társulat kisárólagos tulajdonát
képeal és azokat más kiadó ki nem nyomathatja.
Minden remekíró munkáit egy kiváló magyar iró látju
cl bevezető méltatással és életrajzzal.
7• TlVT7UrWV
Shukspere összes szininliveiiiek
fctlJVtíffltrU
„j G kötetes kiadását, melynek
A MAGYAR REMEKÍRÓK bolti ára a Magyar Uemek'iiókurnDDJTirT niurr
óval azonos iliszes kötéslxrn, HO
MliUiítNlJtLUlPIbL
koronn. a .Magyar Heinekirók"
nicííicnilelői 20 koronáért kapják. Kz az e^yetlnli teljes
magyar Shakspere, IVtőli. Arany, Vörösmarty s , b.
forilitásában s mint ilyen, méltó kiegészitője a Magyar
Ketnekirók-nak.

^
A magyar Remekírók elaö 5 kötete (I. sor) már
megjelent; félévenkint jelenik meg egy-egy ötkötetes sorozat.
[H2] ."i

Z E I e u - u - p t - v o ^ e l
féxíleza'bó-'ü.zl e t e
B R A S S Ó . Fióküzlet
CSIKSZERKDA.
Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi szövetekből mérték után elegáns ruhák
elké^itésére, továbbá jól szortírozott .*aját késxitniényü kész férfi ruharaktárát.
m i n d e n v e r s e n y t feltiliimljíilc
Készpénzért Beállítok:
1 szép zakó öltönyt különböző színben :tn 40 k. 1 tin. Femirz József öltönyt kék. szürke és fokele
1 fin. /.akó öllODVt briini Sclu viot szövet J'J .Ml k.
niifíol Selieviot
70- 90 k.
1 lin. zakó öltönyt briini kamgarn szövet 4s iíO k. 1 lin. felöltőt
:M-r>0 k.
1 tiu. zakó öltönyt finom an^ol s/övet ".Mi ÜS k. t li 11. felöltőt valútli niifţol szovut
.">0 !H) k.
1tin.zsakettársaJgási öltönyt kamirarn .V» KN k. 1 nadrágot linóin szövetből
.
10 -1"» k.
1 rin szalon öltönyt finom kamptrn T*.i» *;> k. 1 nulrá^ot linóin angol szövetből
H>—k.
MP» J ó t á l l á s t i í o g á s t a l a n k i v i t e l é r t , -^feg
Gyors kisiolgálás.
Versenynélkáli árak.
Kiváló tisztelettel

A Magyar Remekírók 3 koronás (Shakspere ssinműivel együtt4 koronás) havi réssletflzetés mellett
rendelhetők meg a Rendelő lap utján, mely kivágandó és megfelelően kitöltve beküldendő a
„CSIKI LAPOK" kiadóhivataláhos.

Hogy

Hauptvogel Ferencz.

[VI] 4—40

\
szerencsém a nagyérdemű közönség ügyeimét felhívni a piacz-litczában, ! *
SZOPOS BÉNI házában levő minden igényeket kielégitöleg berendezett

Nyerges és kárpitos üzletemre

Üzletemben minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel
elvállalom és ezt csínos kivitelben olesó ár mellett pontosan eszközlöm.
Raktáron tartok mindenféle rugányos divánokat 40—200 koronáig és
garnitúrákat; ugy bogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron,
mint bármely nagyób varosban. Továbbá kész kocsik is raktáron vannak.
\ égül a nagy érdemii közönség szives figyelmét felhívom azon körülményre,
hogy kocsik, valamint mindsn e szakba vágó munkák javítását elvállalom.
Magamat a u. é. közönség jóindulatú pártfogásába ajánlva maradtam
Kiváló tisztejettel
(2) s- 10

Bájer Ferencz,

J- •»)«>» Ft- r«- iir /. in nak (Viksz.re.lán. Tisztelettel értesítem. hogv nz öu állal készítetett r.sxterha/v iiujtókorsi ugy kiils,, ,-sin. iniiil jóság l.-kinli-telifii teljesen kifogástalan.
Lgysíiijlea,
a ko,sitii,lellel és szá,.javítással M lj. s. n meg vagyok il.'jív.lv,-. Minélfogva munkáit
» k—bárkinek,
bárkinek
ujau
«la.ill,atom.
—^ — —
— — ~~ - t sik-S/.ci„.„árion, lliol. december :. Bartalis Ágost, főszolgabíró.

K e r e ii c ^

p á l i n k a

(SÓSBORSZESZ)

|!»l 12-50

Vértes gyógyszerész-féle

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága

következtében ugy külső, mint belső használatra mindenekelőtt legjobbun ulkalmus, különösen is a most annyira kedvelt
gyuróniódszcrre (massage;. Kitiinö sikkerrel használtatik csuz,
köszvény, meghűlések ellen, bénulások, Hozamoknál, gyuladások és kelésnél, továbbá a fejbőr erősítésére, valamint
a száj tisztítására; belsőleg, gyomorgörcs, rosszullét fejfájás stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levélhordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. —
Valódi esak a mellékelt védjegygycl. Kgy üveg 30 fillér., 1
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és
iHszerkereskedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Trotán József és Veress Elek uraknál, általában ott, hol plakátok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen
VERTES

L.

.,SAS"-gyógyszertárában

Lúgoson.

Ezeken kivül benn lesznek a MAGYAR BEMEKIRÓK könyvtárában: Mulassa Báliul, Berzsenyi Dániel, Osiky (íergely, Csokonai Vitéz Mihály, I)eák
Ferencz, Kötvös Józseí lír., Fazekas Mihály,Gyöngyössi
István. Cvailányi József, Kármán József, Kazinczy F.,
Kisfaludy Károly, Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferencz,
Kossuth Lajos, Madách Imre, Mikes Kelemen, Pázmány I'éter, Pelűii Sándor, Reviczky Gyulu, Széchényi
István gr., Teleki László gr., Zrínyi Miklós, Népies
Lira, Népballadák, Kuruczköltészet.

RENDELŐ-LAP.

A .C8IKI I.APnK" kiadóhivatala utján oonoel megrendelem
a KftVAI TKSTVKKKK ltOKAl.MI 1NTÉZKT RÉflZVBNVTÁKS. U»!
BLDAK
l' ÖT. Vili Cllüi ut 1H.
A) A .Slugyar Hemekirúkaf •"» kötothun 320 kor -ért,
flzclcnd/» aorotali'Dki'iit *2<» korona ulAnvfiM.
b) A .MitKjtír Komrkirókat* ó SUak^pcru mUv<-il .
*24A koronáért, I1Z<'ICD<1Ö eor.-iatonkcnt
3U k«<r. után vetIII
tel. '
i'l A .Mat'yar Remekírókat" tl? Bliaktpori-rolivcil,
24" körönnel, lizi-loodö 4 koronáé havi rvsalctvkl>eö
<l| A .Mairynr HcmokiiY.kat* Sliakhporu oólkül 220
koronaőrt. Havi mii •"» .'I koroiiiis havi rúszirtvkUcii,
A Kylljirincny
forotala motrjeleat, fólcvenkint jelpoik
mcir c^y-ejry ó külete»
* sorozat
A részletek az oUo «z.-illilá^tól kezdüdölog minden hó 1-én
Iti-vai Testvérek Irntlalmi Intézet Kész vény tarnasái; pénztárinál
llu'lapfílon rlzeiend'ik tiMinla'Jdl^. miT| a nill teljes vetelara klecyenlilve nim>. A rét>zlet> k lie nent tartasa esetéu a fnlylalolacus
kötelek u ré.-xletek |i<jtlaMii(r vi?>z.nartalnak: a lejárt f le nem
tlü'-teteti ré.-sleieket Társn.carnak J.-calntn áll. a >
| i>nókö t>é^
liozz:i»umil:oa melled, po^ai nieul'iea.«í»l beszeildi. A reszletek
'•Imulasztn^a t >eiel>en a részletflzelé>i kedvezmény tne(;szHiiik éa
as
inII vetelara esedékessé válik, A vételár i'lső részlete az
el.«ü >zállitáeknr utnnvételik.
I.itklti lţt h írt :
.VÍV ,W<-,s
Olva.-hal>i alálniel kérünk.

JÜ

ÁRJEGYZÉK VALÓDI ERDÉLYI HEGYI BOROKRÓL.
Eí-

Fehér borok
liorilókhau.

ÍS'.I'.I
18(17
lSílti,
lSOö
is<.m

Szászsebesí
Szás/.sebi'si
Szá.szsrliesi
Szászsebesi
is!i:i Szászsebest
Házi jegy .
.
Irt);)1; Hégíebb évfolyamok
ISÍMI; Kükiilló menti
.
1W.Hi1 Cst'inegc bor
188(1 Muskatály legfinomabb
188(1 Szászsebesi peesonye bor
188(1 Wizling legtinomabb
lrtt»! Leányka
Tramini legtinomabb
18(1;), Aszú tinóm
I8(i;i Uurgtinili
Wózsamáli

Vörös borok
hord<>kliau.

I-j'ilélvi vöriis
Carbenet noir
Kácz iinnii.s

deci-,3'5 deci
Arak 100foflaEí-m Borok üvegekben 7liter
liler
ţlterenloni
árak üveggel.
frt. krIrt kr
| frt

18—

IS'.K) Pecsenye bor
18!Ki( lxózsitinálí
188!l Leányka
I88!l;| Tramini
ISOo' Hízlingi . . .
18!Kii Muskatály legfinomabb .
Irt.13' Hurgundi
— Undai sashegyi
Carbenet noir .
— Yürüs bor
18811 K'áez ürmös (Wcriniitlt). .
— Aszú finom .

— (i.J - :)ö
- li.)
- (iö
«;r>
— (i.V
—jfiö..-Í35
-170.
.ti>)l - .35
öö'!-'30
liÓ!- a
•JOj— i'JO

, 25.—
-'>
iMi—'JT
28 —
|J'28 .'1."
1
30.—
40 —
4."i.-j K). I 4">.—
j 4").
I 40.
,1; áruk Szász-Sebesen .'í huri
(H).— váltó mellett értentlők, rmja kész/iéuz
.").").
fizetésénél
u számla keltétől .'10 nap
Hó.— alatt Aí°/o leszámítás mellett.
líendélményeket közvetít:

!!'<•—
4ő.—
. :i"i. -
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nyerges és kárpitos

Csíkszereda, piacz-utczában.

müveL

A mngyar nemzeti irodalom kincsesházát képezi a .Magyar Hcmekirók"
55 kötete, melyben benn van az összes
mngyar klasszikusuk m i n d e n marn(landó alkotása. — A magyar klasszikusoknak ez elsó ós egyetlen egyöntetű
összkiadásának ára 55 kötetben, díszes vászonkötésben 2 2 0 k o r o n a .

GVÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA'
Csikszeredában.

T 7 Z L E T !

Van szereilfséni a nagyérdemű helyi ós vidéki közönség becses
tudomására juttatni, hogy Csíkszeredában néhai Lázár Domokos
örökösei házában (volt takarékpénztári helyiség) a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

DIYAT-,Raktáromat
KÉZMŰ-nagy
és RÖYIDÁRÜ-ÜZLETET
választékban láttam el ruhanyitottam. —

szövetek és hozzátaláló diszekkel, kabátok és gallérok,
valódi mosó batiszt, zephir és voálok, selyem és mosó
blúzok, nyakkendők, nap- és esőernyők, kötények és szoknyák a legfinomabb kivitelig, vászon és asztalnemüek, ágy és
asztalteritök, függönyök, szalon és futószőnyegek, mindennemű kézi munkák hozzá selymek és pamutok stb. találhatók.
Legújabb divat utáni diszkalapok nagy választékban.

Legjobb kivitelű selyem, cachemir és Cloth paplanok.

Miüfleieiü íerfi-cziktek, Umúil, oapjnszövelek s fiaöltönyök.

Soft», f i s í i » é e gyeEm&k»e£ipS& t s£s« é s t e s a ^ e z i p o f e stb.
Azon reményben, hogy a nagyérdemű közönség uj vállalatomban
pártfogásával szerencséltetni fog, üzletemet a legjobb miuöségü árukkal
elsőrendű gyárosoktól rendeztem be.
ü z o l i d éw p o n t o n k Í N z o l g á l á i t !

«Si

A n. é. közönség szives pártfogását kérve vagyok teljes tisztelettel

o») a-s

Pototzky Márton.
divat-, kézmii- és rövidáru-üzlete

Nyomatott CBik-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902.

Csikszeredában.

