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A székely kongresszus.

POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI és TÁRSADALMI HETILAP.

Még néhány nap választ el a székely
kongresszustól, de már is világosiin áll előttünk. hogy az egy impozáns nagy gyülekezet
lösz, a milyent évek hosszú sora óta nem látott a Székelyföld, sót talán azt is elmondhatjuk, hogy akkora tömeg, a milyen augusztus
végén Tusnádfürdón képviselve lesz. tisztán
estik társadalmi kérdésben, az ország más pontján Bem gyülekezett össze.
Erre kell következtetnünk azon óriási érdeklődésből, mely a mozgalom megindítása
óta a székely kérdés iráut az ország minden
részében, a társadalom minden rétegében olyan
kiváló mértékben megnyilatkozott.
Erre kell következtetnünk, a kongreszszust rendező egyesületek és társaságok fáradságot nem ismeró, alapos és körültekintő munkájából, melylyel a rengeteg anyagot üss/e
gyűjtötték, rendezték és csoportokba beosztották.
A központi rendező bizottság is lázasan
dolgozott. A szakosztályok által felterjesztett
anyagot a tárgyalásra előkészítette, a határozati javaslatokat összeegyeztette s véglegesen
megállapította s a maga részéről mindent meg
tett, hogy a kijelölt kérdések nagy sokasága,
az albizottságokban a reudelkezésre álló aránylag rövid idó alatt letárgyalható és az albizottságok által a plénum elé terjesztendő határozati javaslatok elfogadhatók legyenek.
Ilyen formán kellőleg elö lévén készítve
az anyag és már előlegesen tisztázva a megvalósítandó eszmék, a legcsekélyebb mértékben
sem kételkedünk, hogy a kongresszus lefolyása
a székely ügy fontosságához és az az iránt
megnyilatkozott általános érdeklődéshez teljesen megfelelő lesz, a segítés módjai tisztáztatnak, mindazok a javaslatok, melyeknek megvalósítása a székelység érdekében szükséges
és a melyeket a gyülésezók összesége jóknak,
helyeseknek és czélra vezetőknek talál, elfogadtatnak.
Ez által aztán egy jókora vastagságú kötethez jutunk, melyben sok életre való üdvös
eszme lesz szép fekete betűkkel lenyomtatva,
sok jogos és méltányos kívánság és óhajtás
formulázva s bizonyára ki lesznek jelölve a
mentési munkában a feladatok is, melyeket
magának a székely népnek, melyeket a társadalomnak 8 végül a melyeket az ország kormányának kell megoldani.
A pesszimisták, a kik az egész mozgalmat, kezdettől fogva, gyanakodó szemekkel
kisérték, azt állítják, hogy ezzel azután vége
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is lesz mindennek, a székely kongresszus mun •
Mind az első, mind. pedig a második csak
= Sándor János székely kormánykálatait magában foglaló könyv bekerül a könyv- hosszabb idő nlatt történhetik meg, mert vala- biztos Udvarhelymagyó|>en. Sándor János
tárakba, magáuosok könyves polczaira, egy da- miként az erkölcsi romlás nem egyszerre, ha- fóispán. kormánybiztos, a székely-mentési akesió
rabig még némelyek olvasgatni fogják, bele- nem lassanként és fokozatosan következett be, fontosabb kérdéseinek tanulmányozása, s általában
bele tekintenek, az utáu lassankint be lepi őket ugy a hibák megkorrigálása, a gyöngeség le- az irányadó körökkel közvetlen a helyszínén való
a por s marad minden ugy, a mint volt ezelőtt. vetkezése is csak lassanként, lépésről-lépésre tárgyalás czéljábél körutat tesz. Udvarhelymegyébe,
amint azt t. hó 6-áu kelt és Damokos alispánhoz
Igazán sajnos dolog lenne, ha ezeknek a történhetik.
És a mit a társadalom is évtizedeken ke- intézett levelében jelzi, II-én érkezett meg, a
jóslata teljesednék be, ha az idó ezeknek adna
igazat.
resztül elliagyagolt, azt esak hosszabb idó alatt mely uapon Parajd és Korond községeket tekintette
meg. Székelyudvarhelyre 12-én érkezett, 13. és
Mi azonban más véleményben vagyunk, lesz képes helyre pótolni.
A munka oroszlán része azonban :t kor- 14 én Homoródot tekinti meg. Hint levelében jelzi,
mert lehetetlennek tartjuk, hogy ez a nagy mozgalom. mely innen a keleti határszélről kiindul- mány vállaira nehezül, mert sok mulasztás ter- reméli, hogy as idő rövidsége daczára is aikerülni
va erős hulláin veréssel elterjedt az egész or- heli a múltban, sok késedelmezés a jelenben. fog neki legalább áttekintő tájékozást sserezoi a
szágban, átjárta a társadalom minden rétegét,
Mig az állam kulturális és közgazdasági megye gazdasági viszonyai éa szükségletei felől.
minden kézzel fogható, gyakorlati eredmény alkotásaiból a nemzeti vidékeknek bőven kiju— Székely társaságok szövetsége.
nélkül elenyésznék.
tott, addig a Székelyföld mostoha gyermekként A marosvásárhelyi székely társaság a következő
Lehetetlennek tartjuk, hogy a székely- tekintetett, s mig a mások a fehér czipót és sorok közlésére kért föl bennünket: Kivonat a
kérdés, mely oly élénken foglalkoztatta a köz- ropogós pecsenyét tele szájjal falták, addig a marosvásárhelyi „Székely-Társaság" álul 1902.
véleményt s mely a napi sajtóban is folyton fel- székelynek a hulladékokkal kellett megeléged- julius 22-én tartott 79-ik összejövetel naplójából,
színen tartatott, fel ne rázta volna apatikus nie, sőt az is megtörtént, hogy a morzsákat is dr. Sebess Dénes tsg előterjeszti indítványát a Székely Társaságok Szövetségére vonatkozólag. Előálmából a székely népet, cselekvésre ne ösz- mások kaparitották el előle.
A dolognak ez a része az, a mely legtöbb adja, hogy immár majdnem fél száz székely tártönözné a társadalmat és a mentés munkájának rögtöni megkezdésére és rögtönös keresztül aggodalomra szolgáltat okot, hiszen szomorú saság alakult s működik igen szép sikerrel. Az
egységes mnukálkodas szempontjából okvetlenül
példák állanak előttünk.
vitelére ne sürgetné a kormányt.
Hogy egyébre ne hivatkozzunk, ott van szükséges ezeknek szerves kapcolatba hozatala.
Es ha e három tényező nevezetesen maga a székely
vasutak intő és szomorú példája. Hét Határozati javaslata a következő; „A székely
a székely nép, a társadalom és a kormány hosszú esztendő
telt el azóta, hogy a székely társaságok szövetkezetet alakítanak. A szövetvállvetve fognak a még esak ezután következő vasutak létesítéséről
intézkedtek és ség tagja lehet minden „Székely Társaság". A
igazán nagy munkához, ha mindenik külön- a székely vasút még törvényben
sincs és a jó Isten szövetség évenként más-más társaság székhelyén
külön a legjobb tehetsége szerint igyekezni fog tudja, hogy mikor leszmáig
közgyűlést tart, melyen az egyes társaságok
kiépítve.
megoldani a kongresszus által számára kijelölt
bizonyos számn hivatalos képviselővel vesznek
Mennyi jogos érdek szenved e miatt sé- részt.
feladatokat, akkor az eredmény semmi körülszövetség hatáskörébe tartozik az egy*
relmet s mennyi anyagi kár háramlik az egész séges A
mények között nem fog kimaradni.
irányítás és munkaprogramul megadása.
Székelyföldre.
A
szövetség
vezetősége — legalább az elnök
Ha őszintén beszélünk, feltétlenül el kell
De nemcsak ebben a nagyobb szabású,
ismernünk, hogy magában a székely népben de sokkal kisebb, pár száz koronával létesíthető és titkár — a marosvásárhelyi „Székely Társaság" tagjai közül választandó. A szövetség Marosijí van sok hiba, van sok erkölcsi gyengeség, dolgoknál is szükinarkoskodik a kormány.
Vásárhelyen állandó központi irodát tart fenn.*
a melyek legalább részben okozói voltak a
Tudomásunk van róla, hogy egy teljesen Pap Sándor tag tndatja a társasággal, miszerint
székelység mai helyzetének.
szegény, semmiféle alappal, semmiféle jövedea kongresszuson a „Társadalmi szerKzeli a hibák, ezek a gyöngeségek egész lemmel nem rendelkező székely város iparos neki, mintczimü
tétel előadójának ugyanilyen szelőszinteséggel fel lesznek tárva, leplezgetés nél- tanoncz iskolájának, mely a legrosszabb esetben vezetek"
lemű határozati javaslata van már a központi irodákül be lesznek mutatva a székely kongresszu- is csak 1400—1500 koronával terhelné az álla- nak beadva. Dr. Sebess Dénes örömmel hallja,
son. ezeket a hibákat magának a székely nép- mot, államosítását kérte s azzal lett elutasítva, hogy a kérdés már hivatalos alakban is tárgyalás
nek kell megkorrigálni, a gyeugeségeket kikü- hogy nincs alap reá.
alá kerül a kongresszuson s indítványozza, miszeszöbölni, levetkezni, mert a mig ez meg nem
Arra azonban van alap, hogy a gazdag rint az összes testvér-társaságok figyelme hivassék
történik, vagy legalább is az ide vonatkozó Nagyszebennek, Brassónak, Beszterczének, szó- fel ezen körülményre. Egyben kéressenek fel a
munka meg nem kezdődik, addig a más két val a kedvelt szászoknak nagy költségen iparos testvér társaságok, hogy a kongresszusra különös
tényező munkálkodása sem lehet eredmény ±s, tanoncz iskolákat tartsanak fenn, de egy igazán megbízással ellátott meghatalmazottaikat küldjék
mert a mit a székely nép vétett maga ellen, szegény székely város számára nincsen alap. ki azon utasítással, hogy a szövetség létesítése kérazt nem korrigálhatja meg sem a társadalom,
A kongresszus javaslatainak megvalósítá- désében — a koogresszns keretén belül — később
sem pedig a kormány, azt magának a székely sát az államtól várjuk, mert csak innen vár- megállapítandó időben — tanácskozzanak s esetleg
népnek kell megkorrigálni.
hatjuk és remélhetjük ez idószerint az anyagi, a szövetséget mindjártalakitsák is meg, mivel alkalNagy munka vár azonban a társadalomra még pjMlíg a nagymértékű anyagi segítséget. masabb hely és idő e czélra alig kerül moatanában.
Es ha a kongresszus által javasolt fela- A társaság egyhangúlag elfogadja az előterjesztéis, ennek feladata, olyan intézményeket létesíteni, a melyek egyfelől a nép további sülye- datokkal is ugy bánnak el, mint a székely va- seket s az elnökséget utasítja, miszerint a naplódését vannak hivatva megakadályozni, másfelől súttal, avagy a székely város iparos tanoncz kivonat szószerinti közlésével kérje föl az ösases
pedig a népnek előhaladásán, boldogulásán, a iskolájával, akkor bizony-bizony nem sok ered- testvér-társaságokat a kérdés tanulmányozására a
rendelkezésre álló számos ilyen tényező fel- ménye lesz az egész székely kongresszusnak. hozzájárulásra és a megbízottak kiküldésére.
használásával, folyton munkálkodni.
örvendeztette ineg). Testvéreim már a menyegző
után való nap sietlek elkölteni a szépen csengő,
fényes tallérokat, legkivált czukkerlikre (Mintha
nem lett volna elég részük a lakzi alkalmával
a nyalánkságokbsn!..). Én azouban dicséretes
tulajdonságomhoz hiven: a sajátomat jó anyámnak adtam át, hogy tegye a többi gyűjtögetett
pénzem közé. Szánakozva néztem testvéreimet,
midőn fogaikat rontották a kemény czukkerlikkel
es jól eső érzéssel gondoltam arra, hogy az én
tallérom nem vándorolt idegen kézbe
Igaz, hogy soha színét sem láttam többé
a fényes tallérnak, sem a többi pénzemnek, mert
édesanyám észHzerüen felhasználta apró szükségletei fedezésére. De pénzemért bő kárpótlást
nyújtott azon — aczukkerliknél sokkal édesebb —
öntudat, hogy takarékosságommal hasznára lehettem édesanyámnak.

Irta: Kiitsa Bóaa.
Mielőtt történetemhez fognék, szBks-'gesnek
tartom bematatni magamat arról a szép oldatomról, miszerint nagyon takarékos vagyok.
E dicsérendő tulajdonságommal már gyermekkoromban feltűnést keltettem családom körében. Apró-cseprő tárgyakat, melyeket testvéreim figyelemre sem méltattak, tudtam hasznosítani, a miért sok dicséretet kaptam szőlőimtől,
kik példányképül állítottak testvéreim elé.
— Tanuljatok ettől a leánykától takarékosságot — hangoztatták gyakran. — Legyetek
olyan megtartók, mint ő, ki minden krajezárt
a fogához ver, nem fecsérli el haszontalansá•
*
gokra, mint ti I
1893-ban Lippán lakó telekkönyvvezető báÁm az óhajtott czélt nem érték el sző- tyámhoz kellett mennem, bármily nehezemre esett
lőim, mert testvéreim nem követték példámat. az elvállás drága jó anyámtól, kinek oldala mellől
A helyett, hogy nyomdokaimon haladtak volna, boszabb ntra sehasem távoztam, de nem tagadsokat gúnyolódtak velem szőlőink háta mögött. hattam megfivéremnek többszőri hívását, ki leElneveltek „Rongy hasznosító egyletének, „Ta- veleiben esdve kért, bogy siessek mielőbb hozzá,
karékpénztárinak stb. Én azonban csipkedéseik mert kedélybeteg ama snlyos csapás miatt, bogy
daczára, megmaradtam annak, a ki voltam s életerős, kedves hat éves fiacskáját, egy napi
felnőtt koromban sem szűntem meg takaré- betegség után, elragadta a kérlelhetetlen halál.
Az én társaságom — irta — enyhülést nyújtakos lenni.
Édes apám kétszer nősalt meg. Első ne- na bánatos lelkének, mivel én öt mindig megjétől négy gyermek maradt hátra és édes anyám tudtam érteni s együtt éreztem vele örömben
tizenkettőnek adoU életet, kik közül már csak és bubán. Ott időzésem a nejére is jótékonyan
nyolezan élünk és én a legutolsó előtt való hatna, a ki szintén nagyon lesújtva van a kedves gyermek elvesztése miatt.
vagyok.
Megérkezésemkor ölelő karokkal, csókok
Midőn legkisebb filtestvér néném férjhez
ment, n vőlegény apró sógorai ós sógornői kőzött fogadtak s ugyancsak hálálkodtak önfelálmindegyikének egy-egy eiüst forintot adott aján- dozásomért, bogy érettük elhagytam megszokott
dékba. (A nagyobbakat értékesebb tárgyakkal kedves otthonomat.

Fél évet töltöttemfivéremék körében, mely kott otthonomba végre visszatérhessek. Leveidő alatt — a legmelegebb szeretettel viseltet- lemben arra kértem nővéremet, hogy nézzen
tek iráutam — többször adtam kifejezést azon egy alkalmi kocsi után, a mely engem Udvarvágyamnak, hogy hazatérhessek édesanyámhoz. helytől hazavigyen.
Nemsokára megjött a válasz nővéremtől
Végre aztánfivérem sem tartóztatott tovább
látva, hogy mily nagyon megszállott a honvágy. azon örvendetes tudósítással, hogy könnyű akarNagyon természetes, bogy valamint az odamene- rel sikerűit az óhajtott alkalmi kocsit megate-|
telem alkalmával, ugy visszajövet is, utazásom rezni, nnokafivérünk: Pista közbenjárása által:
költségeitfivérem volt fedezendő. Mégis készí- Ugyanis: a Kérei család a napokban Nagyszetette a költségvetést, kiszámítva, hogy & vonat- benbe utazik s Udvarhelyig sajátfogatok viszi.
jegy és egyéb apró kiadásokon kivül, Udvarhelytől Velük megy Pista is, uj állását elfoglalni NagyGyergyő-Özentmiklósigflákkeren 14 forintért utaz- Szebenhez közel. Kéreiék örömüknek adtak kihatom haza. (Néhány év óta már Csik-Madéfal- fejezést, hogy üresen visazamenendő kocsijaknak
hasznát vehetem.
váig lehet a vasúton utazni.)
A hónap elseje lévén,fivérem az nap kapta
Jól eső érzés járta át egész valómat annak
ki havifizetését. Át is adta a pénzt nekem, azon elgondolásánál, hogy takarékosságommal kerek
tréfás megjegyzéssel, hogy nála nincs biztonság- tiz forintot sikerült megszereznem, mert öröban, könnyen költekező természeténél fogva
mömben négy forintot saántam a kocsisnak
A n.int kezembe vettem a pénzt, njra ural- ajándékul.
Pár nap múlva (szombaton) sürgönyt kapmat nyert fölöttem a takarékosság s ajkaimról
tam nnokafivéremtől a kővetkező tartalommal I
e szavak röppentek el:
„Vasárnap reggel légy Udvarhelyei A
— Ez összeg fölött nemde feltétlenül renkocsi Snapek szállodájánál fog várni reád.
delkezhetem?
Pista,'.
— Természetesen; de mit érsz vele mintán
Délután Összecsomagoltam holmiaimat a
csak addig bírhatod, mig hazaérkezel.
fivéremék tői — kik az indóházig kísértek
— De ha én ez összegnek egy részét meg- meleg bncsut véve, útnak indnltam az esti votudom takarítani, megtarthatom azt magamnak? nattal.
— Mindenesetre; csakhogy az lehetetlen
Midőn Udvarhelyen a vonatról leszállottak,
kedves hngom, miután én a költségvetést nagyon a bérkocsisok egész raja vett körül, szolgálapontosan állitotUm össze.
tukat ajánlva.
Midőn tervemet közöltem, hogy mi módon
— Hová méltóztatik azállni ?
akarom utazásom költségeit kevesbbiteni, fivérem
Melyik vendéglőbe vigyem nagysádat?
mosolyogva jegyzé meg:
Parancsoljon velem nagyságod!
— Minden bizonnyal Snapekbez fog menni
— Szép, szép, hogy a gyermekkori takanagysád, az a legelőkelőbb vendéglő stb. stb.
rékosság még mindig él benned.
Másnap megirtam édes anyámnak, hogy
Itt már lehetetlen volt takarékoskodnék,
közelebbről már otnak indulok, bogy megszo- hogy omnibnsion menjek, mert ac élelmes flaţkt":
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tát, majdan sikerrel számolhassanak be és velünk Petőfi ünnepély Kászon fürdőn.
szemben követett igazságtalan és méltatlan eljá1902. augusztus 4.
ElnSU megnyitó a Joliin 20-lkl, aepai-sicntRyargyi rásuknak, a székelység és az erdélyrészi magyarközgyűlésen.
A
kies
káasonjakabfalvi
fürdőn
üdülő körönság lássa hasznát, de tényleges eredményekben
(Folytatása i s vége.)
éig, a lánglelkű költA éa szabadsághős eleste 63 ik
és
nem
üres
Ígéretekben
és
tervekben.
És nea az Önhittség, de ax elfogultság sem
A mi álláspontunk ma is az, hogy a szé- évfordulója alkalmából, a fürdőhelyiség területén
szól belőlem akkor, a mikor azt merem Állítani,
kely
kérdést
gyakorlati irányban kell a megol- szép és lélekemelő iinepélyt rendeseit as idén is,
hogy az E. K. E.-oek eddigi tevékenysége —
dás
aljára
vinni
és azon előbbre vezetni. Az melynek lefolyásáról a követkeiókben emlékeax igazi éa nehéz uttörés keserves munkája volt,
akadémikcs
javaslatokból
már volt/ bőven elég lünk meg.
hogy azután nyomában jöhessenek azok, a kikAz ünnepély napja, mint már a lapok utján
nek a nemzet anyagi erőt adott a közeiéi önzet- és mi egész erőnkkel arra törekedtünk, hogy a előre jelezve volt augusztus 3-ára tűzetett, hogy
len szolgáltaira éa jöhessenek azok a társadalmi nyomban megvalósítható feladatokat, orvosolható as érdoklAdA vidéki köiöuaég a vasárnapi kiránszervesetek, a melyek a nemzet áldozatkészségé- bajokat tirjnk fel és a megoldás eszközeit,
bajok orvosszereit matathassak be ugy a társa- dulással kapcsolatban azon könnyebben részt ve
ből hatalmas erővel rendelkeznek.
liessen s ezáltal s i ünepély tekintélyesebb szint
Jelentéseinkben részletesen beszámolunk ar dalomnak, mint a végrehajtó hatalomnak.
Altsön.
Ebben
a
mozgalomban
tehát
elszakadtunk
ril, hogy milyen irányban vezettük az egyesüA gyönyörű vasárnapi reggelen örömmel
letet. Esek a jelentések mindenekelőtt számot az azt ma irányítóktól, de részünkről nem ellen- láttuk a kocsikon és szekereken felvonuló közönséges
idalattal,
agy
annyira
nem,
hogy
ha
helyes
adnak arról is, hogy az E. K. E. megalakítása
séget. Kizdivásárhelyről, Száraspatakról, Csíkrészben elhibázott alapokon is történt, a mely éa eredményes lesz az a mozgalom, mi leszünk szeredából és a kászoni községekből. mely utóbbiaz elsők, a kik üdvözöljük és: felajánljak mánk
hibának súlyos terheit még ma is érezzük.
Bágankat, szolgálatainkat, m nt a hogy nagy elég. nak intelligens ifjúsága jótékonycsélu tánczestélyét
Éppen ezért, a mint az egyesület tagjainak tételnek
tekintettük és örömmel üdvözöltük a as itteni PetAfl ünneppel kapcsolatban tartotta.
bizalma csekélységemet helyezte az egyesület földmivelésügyi
Pontbau 10 órakor kezdetét vette az erdei
kormányt a székely kormánybizélére, egyik elsőrendű, feltétlenül elérendő felada- tos kinevezése alkalmából.
fenyves silányon emelt díszes lombsátorban a
tul tűztem magam elé, hogy az egyesületet azokDe ha nem lesz eredményes, akkor meg- szent-mise, melyet Beke Boldizsár praemoutrei
től a szerencsétlen fürdő vállalatoktól, veszteségkezdjük
a munkát ismét és azt annál inkább is kanonok végzett áhítatot kelté flssharmooium ki
gel járó ásványvíz üzletektől, a melyek egy ertehetjük,
mert tnlajdonképen be sem szüntettük. «érettel.
kölcsi testület feladatai kOzé nem tartozunk,
Az iBtenitisztelet fényét és magasztosságát
Készletekkel
nem kívánom a t. közgyűlést
habár áldozatok árán is, megszabadítsam és az
untatni, mivel a titkári jelentés fog azokkal foglal nagyban emelte, sót az eddigiekhez mérten min
egyesületet eredeti hivatásának visszaadjam.
de annyit jelezhetek, hogy a mi a gyakorlati deniket fölülmúlta Kézdivásárliely város róm.
Nem tagadható ugyan, hogy ezen vállala- kőzni,
megoldás
az utóbbi időkben a székelység kath. hitközsége zeue tehetséggel és szép hangtokkal is egyesületünk nagy és elévülhetetlen érdekében terén
történt,
közvetve és közvetle- gal megáldott ifjú kántorának kórus játéka, mely
szolgálatokat tett magyar nemzeti érdekeinknek, nül is nem csekélyazokban
része
van
egyesületünknek. a nagyszámú közönséget teljesen elragadta.
da tovább vitelük, feltétlenül az egyesület anyagi
Az isteni tisztelet végével a Rákóczy indulót
A
folyó
évben
nyitjnk
meg
és adjuk át
csődjét idézte volna elé.
zendítették rá zeniszeink, majd a Récz János
a
nyilvánosságnak
egyik
nagy
alkotásunkat
a
Elnökségem kezdetén nem kevesebb mint
káutor vezetése i s zene kísérete mellett a .Szózat
68000 Irt. vagyis 116000 korona adósság terhelte Mátyás király születésházában elhelyezett erdé yi elsd kit versszakát énekeltük el hazafias felbuznéprajzi
muzeumunkat.
az egyesületet, és ma OrOmmel jelenthetem, hogy
Összegyűjtöttük ebbe a muzeumba az erdély- dulással. Az ünnepi megnyitA besséd következett
rövid 6 év leforgása alatt ez az egész összeg,
ezután, melyet az itteni .PetAfl-ünuepély'-ek egyik
kamatjaival együtt teljesen törlesztve van, a nél- részi népműveltség és népművészet majdnem ősz alapító tagja Dr. Szacsvay (Jyula tartott. Az
kül, hogy ez alatt az 6 év alatt egyesületünk szes alkotásait.
Felkutattok ezen czélból különösen a Szé- ünnepély eredetét és csélját ismertetve, lendületes
tevékenysége, munká«sága csak egy pillanatig
beszéddel vázolta Petőfi Sándornak a székelyekhez
is szünetelt volna, sőt ellenkezőleg majdnem Összes kelyföldet és főleg azért éppen ezt, mert reánk való bensA ragaszkodását, csatáikban valé együttes
nagyszabású és maradandó értékes nagy alkotá- leginkább ennek a népfajnak szokásai, életmódja küzdelmét és a csatában való elestét, kiemelte
saink is, mint egyebek kOzőtt az erdélyi néprajzi bírnak érdekkel és fontossággal és mert tudtak, azon nemzeti kötelességet, melylyel miodeu uemzet
mnzetun, a Bihar hegység, a Szamos forrás vidé- hogy sok becses néprajzi tárgy már-már pusz- s különösen mi magyarok nagy embereink emléke
kének feltárása, a torda-hasadékint, meuedékhá- tuló ban, kiveszőben vau.
s fókiot a szabadságért küzdött és elesett Petőfi
Muzeumunkban eddigelé már több, mint Sándor
házak készítése, átjelzések, idegen forgalom fejemléke iráut kell, hogy viseltessüuk. A
lesztése, házi ipari kiállítások stb. stb. ezen 5000 tárgy van együtt és ebből közel 3000 a közönség lelkeseu megtapsolta a Bzép beszédet.
időszakra esnek, és tetemes anyagi kiadásokat Székelyföldről gyűjtve.
igényeltek.
A régi varrottasok gyűjteménye, a halászat,
A PetAfl népdalaiból válogatott darabok el
Mindenesetre sok tekintetben fájdalommal vadászat, agyagipar, mezőgazdasági stb. tárgyak, éneklése előtt és után két kis leány szavalatában
kell visszagondolnunk az eltöltött 10 évre, mert a lonás-szövés stb. eszközei mind szakszerűen gyönyörködtünk. ElAbb öothárd Juliska PetAfl S.
„A Székelyekhez' oziraii költeményét, utóbb a kis
azzal a munkával és erővel, a iLslylyel a reánk vannak elrendezve és csoportosítva.
Hálával kell megemlékeznem a Muzeumok Balogh Gabi, Balogh V. ügyvéd kedves leánykája
erőszakolt vállalatokat fentartottuk. fejlesztettük
és a kapcsolatos magyar nemzeti irányú missziót és könyvtárak országos főfelügyelőségéről, mely „Mi a haza'-cziinü költeményt szavalta el a kö
teljesítettük, feladatainknak tulajdonképpeni me- muzeumokat anyagi segítséggel és Jankó János dr. zönséget megható kedvességgel. Mindkét szavaló!
zején sokkal előbbre lehetnénk. Mindazonáltal, igazgatónak a szakszerű rendezéssel való meg- tapssal- és szép erdei virág csokrokkal jutalmazta
habár emberfeletti erővel, igy is annyit alkottunk bízásával erkölcsileg is támogatta.
a rendező közönség.
Egyéb alkotásainkban és ügyeinkben is minás feladatainkat ugy teljesítettük, hogy munkásEzután asztal elé vezették a fürdő egy'régi
ságunkat nyugodtan bízzuk a nagy közönség íté- dig a közérdeket tartottuk szem előtt s igy kedves és rokonszenves alakját Szilágyi Samut,
tnrista alkotásainkkal, melyek mindegyike béza hogy az athléta termetű férfiú felrázó erejű hang
letére.
Általános iránya mozgalmunk volt, egye- got pótol, — igyekeztünk hasznos munkát végezni jávai és szónoki képességével, a melyet már a
bek között, a székely faj közgazdasági és kul- és kötelességünket teljesíteni, de hiszem és re- mult évi PetAfl ünnepélyről ismertüuk, előre látturális érdekeinek felkarolása, megindítottak a mélem, hogy a jövő évtől kezdődő ujat>b korszak- hatólag gyönyörködtessen. Kovács Gyulának „Ar
munkát ebben az irányban olyan mértékben és ban — melyet fenséges védőnk folyton tapasz- pád siri álma' czimü költeményét, mely különben
olyan szivössággal, hogy ennek a nyomán életre talható támogatásávalkezdhetűnk meg és magánk is a legkiválóbb szavalati darabok közé tartozik,
keltek még azok a társadalmi testületek is, a előtt látva azt a lobogót, a melyet dicsőült nagy- s a melyben a magyar Tirteuszra is egy megmelyek a székely kérdéssel addig nem igen fog- asszonyunk : Erzsébet királyné emlékére ugyan- ragadó vonatkozás van, igen szépen és hatásosan
lalkoztak. Sajnos, hogy minden társadalmi moz- csak ezen évben fogunk fenséges védőnk uejének, adta elA. A közönség lelkes óváczióban részesítette
galom, mindaddig, a mig teljesen ki nem forrja Auguszta főberczegasszony ő fenségének zászló- a derék debreczeui férfiút. Kölcsey .Himnuszámagát, egyesek hiúsága, vagy egyéni és személyi anyai tisztsége mellett felavatni — működésűnk nak" zenekíséret mellett való eléneklése fejezte be
érdekek kielégítése, gyakran politikai háttérrel, és munkásságunk még eredményesebb leend.
az erdői műsort. A közöuség ima fohásza volt ez,
az Így mérhetlen kárára, sokszor veszedelmére,
Ezek atán hazafias örömmel üdvözlöm egye- melynek magasra CBapó fordulatai a dal- és harellentéteket, nézeteltéréseket idéz elő, a melyek sületünk itt egybegyűlt tagjait e székely várrae mónium szárnyán zngva harsogták be sz As
mesterségesen vannak felszínre vetve az igazi gye székhelyén és hálás köszönetet mondva Potsa fenyvek ölét
czél leplezésére.
József nagyméltóságának, Gödri Ferencz polgárE közben elérkezett az ebéd ideje. A régi
Így volt ez ennél a mozgalomnál is és az mester nrnak és a város közönségének iárado< tekepálya helyére sürü Asi fenyvek alá volt fel
én hő kívánságom csak az, hogy maga az ügy zásaikért és szívességükért, a melylyel itteni meg- terítve a hosszú asztal, a közebéden részt venni
ne szenvedjen alatta és a kik a mi kezünkből jelenésünket lehetővé telték, az E. K. E.-uek sepsi- kivánAk számára. Több mint 40 személy foglalt
kivették a székely kérdés és megoldásának felada- sztgyörgyi rendes közgyűlését ezennel megnyitom. helyet, kik között ezúttal a hölgy közöoség is nagy

Ax E. K. E. tis éve.

számmal volt képviselve.

A templomozás és az

rések mind addig nem tágítottak, mig egyiknek dolatlanul, csak későn tudósította édes anyámé- azt követA műsoron részt vett a közönség uagy
kocsijára fel nem ültem, atasitva, hogy Snapek- kat. Nővérem agyán azonnal sürgönyözött Líp- része, körül a zöldben, vagy magán asztaloknál
hez vigyen.
pára, de a mint fennebb emlitém: elindulásom fogyasztotta el délebédejét a költségesebb bankettéi,
Midőn a kocsi a szálloda előtt megállott, után pár óra múlva érkezeit meg a távirat.
mely természetével nehezen egyesztethetA össze,
egy csinos szobaleány s a háziszolga hozzám
Ha idejében nyerhettem volna értesülést óvakodván.
siettek, hogy lesegítsenek a kocsiról s bőrön- az alkalmi kocsi elmaradása felől, akkor csak
Azonban érdekes volt látni, hogy as ebéd
dömet ás egyéb apró csomagjsimat átvegyék. másnap este indultam volna el Lippáról és nem
Azután a szobaleány az emeleten egy elegánsai kellett voloa egy napot s egy éjet Udvarhelyen alatt elmondaudó serleg beszédet, mily feszült
bútorozott vendégszobába vezetett s mialatt a vesztegelnem. Igj aztán nemcsak a buszonnégy kíváncsisággal várták a e czélból már jóeleve az
háziszolga a kandallóban tűzet élesztett (kora óráig tartó szobafogság szenvedésétől lettem asztal körüli magaslatokat, mint karzatokat koszorú
tavasz volt), egy pinczér jött be a vendégkönyv- volna megkímélve, de főként flnáncziális ügyem alakban megfonták.
As ebéd kezdetén a fürdói zenekar egy
vel, arra kérve, hogy nevemet írjam be.
miatt nem kellett voloa boszankoduom.
kitűnő egyveleget játszott, mely a Komáromi úgyA pinczér eltávozása után pár perez malvs
Azt hiszem, hogy történetem szíves olva- nevezett .honvéd induló' val kezdAdik s szellemes
a vendéglős: Snapek jött hozzám s jó reggelt sója méltányolni fogja boszankodásomat, ha a ügyességgel olvad át majd egy kesergő-, majd
kívánva, igy szólt:
vendéglőben való tartózkodásom költségét ki- egy vígabb hazaflaa darabba.
— Nagysád holnap reggelig vendégem kell, mutatom.
Mintha ezen játék is az ünnepély műsorába
hogy legyen.
A szőnyeges, konzaltűkrös, elegáns batorzatu
Egy nyitott sürgönyt adott át nekem, szoba huszonnégy órai használatra: I frt 60 kr. tartozott volna, iljenzésbe részesült.
melyet ilvérem küldött neki Lippáról — elindu- Egy ebéd .
Ekkor elnémult a hegedű, megszűnt a tái „ _ B
lásom után pár óra mnlva — általa tudatva Egy vacsora
— „ 50 „ nyérok és poharak csengése a as ünnepies csendvelem, hogy az alkalmi kocsi elmaradt s flakkert Két reggeli
, - , 60 , ben felállott a .PetAfl serleggel' kezében a szép
küldenek hazulról; ez azonbaa csak másnap Fűtés
- . 3 0 , és delitermetü ifjú pap, rendjének ékea fehér
reggel fog Udvarhelyen lenni.
Gyertya
— „ 20 „ öltönyében, festAi látványt nyújtva.
Képzelhetni boszankodásomat I Egy napot Fizető pinczérnek ajándék
. — „ 20 „
Szelíd alakját öveste minden tekintet, mi
s egy éjet idegen emberek között, egy vendég- Szobaleáaynak ajándék
— „ 50 . alatt a szép és beható tanulmányra valló ünnepi
lőben kelljen vesztegelnemDe a mint minden Háziszolgának ajándék . . . — „ 30 „ beszédet, mely lelkes momentumokban gazdag
kezdetnek vége szokott lenni, ugy az én huszonÖsszesen . 6 frt — kr. volt, valósággal elsengte.
négy óláig tartó fogságomnak is vége szakadt!
'
Tehát
a
10
forint
megtakarítás helyett
A felköszöntés végeztével lelkes éljenzés harMint szabadító angyalomat, ngy tekintetsogott föl, mikösben ügyes zenészeink a „Hazádnak
tem Albert bácsit, a hazairól küldött llakkerest 6 forint kárt szenvedtem!
Hanem ez a leczke még sem tudott olyan rendületlenül légy bive oh magyar"-t játszották.
s midőn kocsijára felültem, ngy éreztem magam,
hatással lenni reám, hogy dicsérendő tulajdon- Az ebéd folyamán felkössöotőkben sem volt hiány.
mint a kalitkából kiszabadult madár I
levetkőztem volna, mert azután is min- Dr. Balogh Vendel ügyvéd aa áldozatot bematató
Otthon axtáa' értesültem afelől, hogy mi ságomat
dig takarékos voltam s az fogok lenni éltem és ünnepi beszédet tartó Bekét, mint • mai asép
volt az oka az alkalmi kocsi elmaradásának.
végéig! Nem csüggedtem el azért, ha akkor be- ünnepség kimagasló alakját, Dr. Bánffy ügyvéd
Ugyanis: Kéreiék — közbe jött akadályok teljesült rajtam is a közmondás:
a magyar nőket a esek között a jelen volt hölgy
folytén — itazisakat néhány napig elhalasztotközönséget éltette. Zsigmond György tanárjelölt
„Fösvény többet költ".
az ünnepély ssereplőlt és a rendesőséget köszönták éa erről •ookaDvérem: Pista, elég meggon-

tötte fel. Hellei János fardőtulsjdonos és volt orssággyülési képviselő Ssilágyi Samut, mint a fürdő
állandó alakját éa bájos unokabugát Balog Maris
kát, majd SzántA Jóssef, fiirdóbiztos Hellel János
fürddtulajdonoa urat éa nagyműveltségű bájos nejét
köszöntötte fel lelkesen.
A pompás ebéd alatt a fürdőtulajdonos gavalléros bAkesöséggel finom tokai aassu bort ssolgáltatott ugy a PetAfl serlegbe, mint a közönség
részére.
Alkonyat tájban megkezdAdött a kászoni ifjúság által rendezett tánczmulatság, mely kiválA
élénkséggel és jó kedvvel folyt a hajnali azfirkületig.
Nem maradt el a tűzijáték sem, melyben a
gyermekvilág gyönyörködött legjobban s melyet
a fürdő vendégek egyike elég ügyesen rendezett.
Óhajtjuk, hogy a már megszokott PetAfl ünnepélyek jövAre is megtartassanak, mert ily szép
dolgokat, melyekhez a közönség már hozzászokott,
kár volna mellAzni.
B. V.

Megyei közigazgatási bizottsági ülés.

Csikszerrds, sngUBZtns 11.
A vármegye közigazgatási bizottságának
rendes havi Illése ma folyt le Mikó Bálint főispán
nr elnöklete alatt, melyről nem sok feljegyezni
valónk van.
A gyűlés tárgyait ugyanis inkább magán
természetű kérvények, felebbezések és panaszok
képezték, melyek közérdekkel nem bírván, csak
az alábbiakról teszünk említést.
Komárom vármegye közigazgatási bizottsága az iránt kereste meg bizottságunkat, hogy
az automobil közlekedés szsbályozása iránt a
kormányhoz intézett feliratát azonos szellemű
felirattal pártolja. Ezt az átiratot a bizottság
tudomásul vette s felirattal való támogatását az
elnökségre bizta.
A csíkszeredai kir. adóhivatal fönöke s tisztikara egy kellőleg megokolt előterjesztésben ezen
hivatalnak az első osztályú adóhivatalok sorába
való felvétele kieszközlését kérte.
A bizottság a kérvényt pártolólag fogadta
s a pénzügyigazgatónak azon utasítással adta
ki, hogy azt, mint a bizottság által is támogatott beadványt, ajánló javaslattal terjessze fel
pénzügy miniszter úrhoz.
Gyergyó-Szentmiklós község közbirtokossága által a „Balázs sarka", „Nagybarát" és
„Páltinas" havasokban Lázár Gyula s társainak
átengedett kereskedelmi fák kijelölése és leszámozása tárgyában hozott s sz erdészeti bizottság
álul jováhagyott határozatot az erdőbivatal megfelebbezvén, a felebbezés azon javaslattal batáro/.tatolt a földmivelési kormányhoz felterjesztetni, hogy az erdőhivatal beadványának hely ne
adassék.
Stuhlmüller Antal szépvizi lakós felebbezett
a megye alispánjának egy tekepálya építésére
az engedély megadását tűzveszélyesség miatt
eltiltó másodfokú határozata ellen; a fejebbezésnek azonban hely nem adatolt.
Hasanlókép elutasittatott szenttamási Albert JánoB is építkezési ügyben kiadott másodloku határozat elleni felebbezésével.
Deák György szépvizi lakós felfolyamodott
a járási szolgabíró azon végzése ellen, melylyel
a Zakariás Péter kárára elkövetett mezőrendőri
k'bágásért 4 kor. pénzbüntetés, 3 korona becslési költség és 3 korona kárdijban marasztaltatott el. A bizottság a felebbezés mellőzésével
az elsőfokú végzést helyben hagyta.
Nemkülönben elutasittattak Kinda János és
társai békási lakósok a járási szolgabirónsk mezőrendőri kihágásos ügyben hozott marasztaló
végzése elleni felebbezésükkel.
Fodor László és társai k-altizi lakósok által
a községi elöljáróság visszaélései miatt a belügyminiszterhez beadott s onnan törvényszerű intézkedés végett leküldött panasz a már folyamatban lévő vizsgálatnál való felhasználás végett kiadatott a megye alispánjának.
Gysrmatt Károly szeredai lakós a hatóságilag rá kirótt 20 korona pénzbüntetésnek végrehajtás atjáni behajtása alkalmával felajánlott
követelés elfogadását megtagadó másodfoka határozat ellen felebbezett, a mifigyelembe nem
vétetett.
Gyergyó szárbegyi Csergő Sándor helyettes anyakönyvvezető ebbeli megbízatásáról lemondván, helyébe odavaló Ferenez Dénesnek
kinevezése a belügyminiszternél javaslatba hozatott
A kászon-alcsiki főszolgabíró javaslatba
hozta az ürességbe jött kászon-altizi és jskabfalvi segédjegyzöi és egyúttal anyakönyvvezetői
állások egyesítését és mielőbbi betöltését.
A bizottság a javaslatot elfogadta s a belügyminisztert felkérni határozta, hogy a szervezeti változást elrendelni s a K.-Altiz székhellyel
megválasztandó segédjegyző részére 800 korona
államsegélyt engedélyezni méitoztsssék, meri a
javadalmazás elégtelenségéből származó folytonos
Bzemély változásoknak csak azzal lehet atját
állani, s az által válik lehetségessé az állásnak
képesített egyénnel való betöltése.
Ezeken kívül a pénzügyigazgatónak több
rendbeli adóügyi felebbezésre előterjesztett javaslata tárgyaltatott, melyek egynek kivételével
el is fogadtattak s azzal az ülés déli 12 órakor
véget ért
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Egyetemi estély.
Mélyen

tinstf.lt

Megmondtam ugy-e, hogy agglegény egyáltalán
nem való somnii félő olyan tuaóaitónuk, a kinek mások öröm óról, mulatságáról avagy jó kedvéről kell
megemlékezni, báli tudósítónak meg aztán épou nem.
Mert hát kérem az agglegényuok, különösen
ha az ominozus négy X-et elhagyta, nagy kedve vau
a moríondirozásra, mindenben gáncsot keres, akadékoskodik, nem jó szemmel nézi mások mulatozását
és mikor ii}n urak és fiatal hölgyek ártatlan enyelgését látja, akkor elönti az epe, elfogja a sárga irigys é g Ilyenkor eztán természetesen ucm tanácsos volc
szoba állani, annál kevésbé czélszerft kezébe adni a
tudósítói tollat, mert nincs köszönet benne.
Persze hogy nincs! Méltóztassék csak elolvasni
ezt a most épen előttem fekvó tudósítását. így kc/.ill:
„Ugyan miféle gondolat ezektől a derek egyetemi polgároktól, hogy cstélyQket minden esztendőben a „Kutya napok-ban (talán Kánikula?) rondezlk,
s akkor is kiválogatják azt, a melyik a legforróbb, a
legmelegebb, mikor nappal a forróság miatt alig meri
az ember a jól lefüggönyözött szobából kidugni az
orrát, az estéket pedig arra használja fel, hogy a
nappali kínszenvedés után üdülést keressen a szabadban.
És ilyenkor kényszerítik az embert, hogy az
éjszakát egy zsúfolásig teh zárt helyiségben, izzó és
fojtó légkörben töltse el és kóstolót vegyen a pokol
előcsarnokának gyönyörűségeiből.
Miért nem rendezik ezt a mulatságot a farsangon, vagy legalább a zöld farsangon? Vagy hn clkcrülhetlenQl a kánikulában is kell mulatságot rendezni,
miért nem tartják azt valamelyik közeli fürdőu ? (Bizonyosan paktumot kötött az ipse valamelyik fiirdölolajdonossal!)
Aztán meg miért hozatnak Ide messze földről
czigányokat, mikor helyben is van elég jó zenekar,
melynek nótáira szintén el lehet járni a „Kállai
kettős"-t, meg egyéb divatos tánezokat? Miért kell
azt a drága sok pénzt idegen czigányoknak adni, uem
jobb volna, ha azt is a szükséget szenvedők javára
fordítanák?-*
Látja, mélyen tisztelt Szerkesztő ur! Igy kezdődik. Bizouyára a sárga irigység beszél belőle és hu
van Is egy kicsiny, legalább egy mákszemnyi igazsága, akkor sem illik azt igy nyilvánosan elmondani.
Valószínűleg azért teszi, hogy másoknak Is az ő epével
telt véréhez, hasonlót okozzon.
Épen ezért én mindezeket kötelességszerű]eg
csak a Szerkesztő urnák matatom meg, világért sem
adom közre, méltóztassék megnézni, kék czeruzával
ezennel keresztül húzom és az cstélyről a következőkben tudósítok.
Még talán nem volt egészen 9 óra mikor a „Csillag" Ízlésesen kiékesitett nagyterme szorongásig megtelt nagy, fényes és díszes közönséggel, ott volt a vármegye szine és java, ugy a férfi, miut a női nemből.
A védnökök közűi ott láttuk: Mlkó Bálint főispánt, Fejér Antal dr. országgyűlési képviselőt, Pál
Gábor főgimnáziumi igazgatót, Papp Domokos főmérnököt, Bocskor Béla dr. megyei főügyészt.
Igen sok szép asszony, még több gyönyörű
leány népesítették be a nagytermet s jutalmazták
megjeleuesQkkel az estély reuaezői: az egyetemi ifjak
buzgó fáradozását, kik Sándor Gábor elnökkel élükön
a legnagyobb előzékenységgel teljesítették a házi
gazdái tisztet s szüutelen résen állottak, hogy a vendégek Igényei a lehető legnagyobb mértékben kielégíttessenek.
Mikor Csikai Gyuri, kolozsvári hirneves prímás
zenekarának nyitánya felcsendült és mikor a lelkes
ifjúság az első tánezra sorakozott, mindenki úrról
volt meggyőződve, hogy a mai napon Ismét egy olyan
pompás es élvezetes mulatságuak lesznek részesei, a
milyent csak a esik vármegyei egyetemi hallgatók
tudnak rendezni.
És ogy is történt. A nemes ifjúság fárAdhatlan
volt a tánezban, folyton kitartottak, a fáradságnak,
ellankadásnak még csak nyoma sem látszott meg
rajtnk, a minek azután természetes következménye
as volt, hogy a jó kedv folyton fokozódott és a jelen
levő hölgyek pazarul mulattak.
És mikor a Hargita rózsaszínben égő ormni
hirdették a hajnalt, a függönvököu beszűrődő nappali
fény a „Csillag - uagy tennének parkettján egy harezra
kész gárdát talált, mely kész lett volna ínég egy ilyen
éjszakát végig tánczolni és csak a ragyogó nap ellenmondást nem tűrő parancsának adtak meg magukat,
akkor Is azonban a legjobb hangulatban és igen kedves emlékekkel hagytak oda a mulatság színhelyét.
A szépnem bol jelen voltak:
Asszonyok: Csedő Istvánné, Csiszér Petőné,
Czikó Sándorné, Jakab Antalné, Jerzsák Jánosné, Lojrczel Ferenczné, Mánya Antalné, Mednyánczki Lajosné,
Nagy Béni né, Nagy Imréné, Nagy Sándorné, Pap
Andrásné, Pap Domokosné,Sajóhelyi Sándorué, Simon
Jenóné.
Leányok: Balázs Vilina, Csiszér Aranka, Czikó
Teréz, Cziko Ilona, Dresznándt Mellitta, Egyed Erzsike,
Bene Ilona, Jakab Hilda, Kathonay nővérek, Loyczcl
Irma, Loczyel Ivánka, Mánya Berta, Nagy Annuska,
Nagy Irénke, Nagy Mariska, Pap Margit, Rajz Mariska,
Sajohelyi Zel ma, Simon Juliska, Szultán Rózsi ka,
Tordal Vidorka.
Végül konstatálom, hogy a csikmegyei egyetemi
hallgatók augusztus 2-iki estélyc szép, fényes es minden tokintetben teljes sikerű volt és sokáig emlékezetes marad. S mikor ezt teszem, tisztelettel .kérem
Szerkesztő urat, ne méltóztassék máskor ilyen alkalomra a tudósítói tiszttel agglegényt bizni meg.

40 kor., dr.. Fejér Antal 60 kor., dr. Bocskor
Béla 50 kor.'. Nagy Sáudor 50 kor., Éltbes ZsigSzrrkexztö
mond
40 kor., Becze Antal 20 ur!
kor.. Pap Domokos
30 kor., Pál Oábor 30 kor., dr. Perjéssy Mihály
20 kor., Lázár Menyhért &0 kor., Ilerczberg Károly
50 kor., Teiebner Jakab 10 koi., Kritsa Melitta
2. kor. 40 flll., Kovács József l kor., Nadesán
Joákim 2 kor., Glősz Miksa 1 kor., Borsai Mér
2 kor., Dresznándt Viktor G kor., Csiszér Pető
2 kor., Sándor Oergely 3 kor., Bándi Vazul 4 kur.,
Nagy Imre 2 kor., ilolnâr József 8 kor.. Keresztes
Antal 2 kor.. Szabó Győző 1 kor., Potovszky József
2 kor., dr. Újfaluéi Jenő 2 kor., Sajóhelyiué (Budapest) 4 kor., N. X. 1 kor., Potovszky Gerő 4 kor.
A nemes feliilflzetők fogadják a rendezőség hálás
köszönetét. Az estély összes bevétele (173 korona,
a kiadása pedig 588 kor. OH fillér. A tiszta jövedelem tehát 84 kor. 04 fillér, mely összeg a jótékony czélra való fordítás végett a gyergyószeutmiklősi fószolgabiröaágnak bekUldetett. Sáudor Gábor elnök, Balázs Andor pénztáros.

A Mátyás szobor gyűjtő bizottság
kérése. A Mátyás szobor alapra gyűjtő bizottság

azzal a kéréssel fordul azokhoz, a kiknek kezeihez
a mnlt hónapok folyamán érkezett gyüjtfi-iv, hogy
a begyült pénzt, a gyüjtö-ivvel együtt beszolgáltatni szíveskedjenek. A szobor bizottság és Kolozsvár városa tájékozódni óhajt a felöl, hogy a
begyfiit összeg a szükségletet mennyiben fedezi.

L A P O K
0 . ; szavalja: Szegedy Dezső, zongorán kíséri:
Deák Ilonka. 4. Mouolog, „Jön a vőlegény" irta:
Nagy Endre; előadja: Gyárfás Gizella. 5. Verner
hucsn dala a „Sackingeui trombitásból," énekli:
Voitli Emmámtól, zongoráu kiséri: Voith Emniá
nuelné; hegodiin: Szegedy Dezső. 6. Táuez. A
rendezőség élén Deák Ignáezné egyleti elnök,
lzmaol Mihályné, Voith Kmmáuuelné, Lukács üé
záué Papp Domokosné választmányi tagok állanak,
a rendezőség többi tagjai pedig lelkeBfiatal emberek.
— Az Olt folyó halottja. Folyó hé 7-én
a tusnád-alvégi fürdő közvetlen kiizelébeu, az Olt
vize mellott járókelők parasztos férfiruhákat láttak
lerakva a nélkül, hogy a közelben valaki mutatkozott
volua. A gyanút keltő ruhadarabok a fürdőbiztosságot
kutatásra késztetvén, annak csak hamar eredméuye lett, mort közel a ruhadarabokhoz az Olt
folyóba fúlva, egy fórfi hullára akadtak. Konstatálva lett aztáu, hogy a vízbe fult egyéu egy
10—20 éves, Tcsza János nevü bükkszádi fiatal
legény volt, ki a tusnádi-fürdőu tartózkodott az
utóbbi időben, de a vizbefulás körülményeit azok
közül is, kikkel uapouta ériukezésben volt, Benki
sem tudta megmondani. Több miut bizonyos tohát,
hugy uszui nem tudott és fürdés közben valamely
forgatagbu jutott, inolybeu halálát lelte.

33. siám.

Egy fiatal segéd

TROHÁN JÓZSEF vas, fűszer, festék
üzletébe, Csíkszeredába, elfogad tátik.
1244] i-3 Ajánlatok kéretnek.
Sz. 4730—11)02.
l'olg.

Hirdetmény.

Csík-Szentkirály község általános határtagositás iránti ügyben az előmunkálatok megkezdése, jelesen az érdekelt felek képviseletinek rendezése, működő mérnök megválasztása
és a költség előirányzat elkészítése végett tárgyalási határnapul 1802. évi szeptember
hó 20-ik napjának délelőtti 8 órája CsikSzentkirály község házához kitüzetett, melyre
az érdekelt birtokosok, a törvényben irt következmények terhe alatt idéztetnek meg, hogy
elmaradásuk a tárgyalás megtartását akadályozni nem fogja.
Egyúttal felhívom a birtokrendező mérnököket, hogy a mennyiben ezen tagOBÍtási munkálatot elvállalni szándékoznak, a szerződési
pontozatok előterjesztése mellett ajánlataikat
az eljáró bíróhoz vagy az érdekelt felekhez
küldjék be.
A kir. törvényszéktől:
Csíkszereda, 1992. julius hó 20.
Kovács Lajos,

— Jótékonyczólu tánczmulatság. A
Csikszeutkii'ályon honlevű tanuló ifjúság folyö
hó 20-án azaz Szent István király ünnepén az
— Honvédek Pántheona. Öreg hon- iskola nagytermében zártkörű tánczestélyt tart
védek arczképeiben leggazdagabb tárháza az a szeredai első zeoekar közreműködése mellett,
országos történelmi ereklye, mnzenm kolozsvári mely mulatság tisztajövedelme a gyergyóalfalvi
12411] 1—3
kir. tszékí bíró.
gyűjteményének van. Mintán minden arczképpel, lüzkárosultsk felsegélésére van szánva. A mulevéltárilag külön, betűsorban elhelyezve, a hon- latság este 8 órakor veszi kezdetét. Beléptidij:
védek életrajzi adatai is őrizletuek, ez a gyűj- személytől 1 korona, családtól 2 koroua. Ételről A csíkszeredai takarékpénztár résztemény a honvédek Pantheonát képezi. Ezt a és italról gondoskodva lesz, a mi annál hihetőbb,
vénytársaság részvényeseihez.
Pantheont teljessé kívánja tenni most az ereklye mert a község a megyés bucsut az nap tartván,
Felkérjük a részvénytársaság részvényemnzenm. E czélból lapunk ntján kérést intéz a az ilyen bucsuk ren«zerint lakzival szoktak járni.
hogy a birtokukban levő részvényeket,
fényképészekhez, hogy az igazolt öreg honvé— Élelmiszer. A marosvásárhelyi keres- seit,
mennyiben azok nem lennének nevükre — vagy
dekről vagy a nagy idők más még élő jeles fér- kedelmi és iparkamara tudatja, hogy a sepsiszenta kívánt névre — átírva, a társaság irodájába^
flairól dijtalannl készítsenek kabinet mellképet. györgyi in. kir. állatni méntelep parancsnoksága
E képekből Mátyás király lovas 9zobra leleple- 1003. évi élelmiszer és takarmány szükségletét a rendes hivatalos órákban átíratás végett mizési ünnepén egy nagy szabású kiállítást fognak f. évi augusztus hó 21 én d. u. U óráig benjuj- előbb nyújtsák be, mert az átíratásoknak bezárólag folyó 1902. év deczemher hó 31-ig meg
rendezni. Az arczképekhez szükséges életrajzi tan'b'i ajánlatok alapján biztosítja.
kcllvéu történni, netán az év végén való tömeadatok feljegyzésére kérdő pontokkal ellátott
gesebb benyújtások az irodának sok munkát
Luptulujduuos:
iveket küld kívánatra bárkinek a muzeum. Beokoznának.
9ö> t-«
küldhetők családok által elhunyt jelesek képei
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE.
A kiadandó uj részvények az alapszabáis, valamint a nagy időkben tevékeny szerepet
lyok li. ţ;-a szerint, azon tulajdonosok nevére
játszott honleányok képei és életrajzi adatai.
állíttatnak ki, kiknek neve a fenn kitett határ— A háromszögelési jelek rongálói.
A háromszékinegyei gazdák szövetkezete idóig a résvénykönyvben igazolva lesz.
Említettük közelebbről, hogy Szentgyőrgy, Bánk- felszámolás alatt álló ezég 1902. október
Az uj részvények és szelvény ivek az
talva községek határában felállított háromszög hó 9-én d. e. 9 órakor Sepsiszentgyör- 1903. év elején tartandó évi rendes közgyűlés
jelzőkrt a birtokrendezés iránti ellenszenvből gyön a háromszéki takarékpénztár ta- által az 1902 évi osztalékok felvételére kitűodavaló lakósok szándékosan pusztítják, meg- nács termében tartandó nyilvános árverésen
zendő határidőtől kezdve, a régi részvényeknek
semmisítik. A pusztítás megakadályozása iránt eladja a tulajdonát képező sepsiszentgyörgyi
beszolgáltatása ellenében adatnak ki.
kiadott alispáni rendeletnek már is eredménye -22. sztjkvben foglalt
Csíkszereda, 1902. augusztus 7-én.
van, a mennyiben a csendőrségnek sikerült kél
I.
Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság:
tettest, nevezetesen bánkfslvi Silló Imre szolga1. 82ti.827 hrszúmu, a Csíki utczábnn Ke- Dr. Fejér Antal,
Nagy Imre,
legényt és ngyanodavaló Máthé Andrást felfelemen Lajos és Iioér Istvánné szomszédságáilgvósz-titkár.
elnök.
dezni s arról a büntető eljárás megindítása végett
ban lévó Nagy Károly féle beltelkét, a rajta
a szentmártoni járásbírósághoz jelentést is tett.
Sz.
6549—1902.
levó szilárd anyagból épült földszintes két lak— Gabona szállitás. Tekintettet arra, osztály u ház és melléképületekkel együtt 24.000
tlkvi.
hogy a vetések állása jó terméBt ígér s kedvező korona kikiáltási ár mellett.
Árverési
hirdetményi kivonat.
kereskedelmi viszonyok mellett, ha a jó termés
2. 1 ő'J!) hrsz. a. hold elsó osztályú szánA csik-szeredai kir. törvényszék, mint teiráut táplált remények teljesülnek, nagy gabona tót, 1200 korona kikiáltási ár mellett.
hatóság közhírré teszi, bogy dr. Fejér
forgalomra s különösen joloutékeny külföldi kivi3. 171(1. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. lekkönyvi
Antal ügyvéd, csíkszeredai lakós végrehajtatónak,
telre vau kilátás, a marosvásárhelyi kereskedelmi
1725.
172G
hrsz.
li
hold
1288.
öl
területű
rétet
Or. Csiky József ügyvéd, mint Umeggondnok
és iparkamara figyelmezteti az érdekelteket, hogy
3i>00 korona kikiáltási ár mellett. %
egyéb tömeg áruikat lehetőleg meg a gaboua száláltal képviselt ismeretlen tartózkodása Szőcs
4.
a
sepsiszentgyörgyi
420
sztjkvben
és
lítás beállta előtt eszközöljék, mivel a m. kir. álIstván végrehajtást szenvedő elleni U korona
lamvasút igazgatósága a gabona szállítási idény 1208 sztjkvben 2:114. 23ih. 231«/2. 231G/3 ÓB tőkekövetelés és jár. erejéig iránti végrehajtási
alatt a gaboua szállitás igényeire lesz figyelemmel 2724 hrszám alatt felvett 07 hold 524 öl terü- ügyében a csíkszeredai kir. törvenyszá terüles ennek következtében egyéb tömeg áruk részére letű tagot 24.000 korona kikiáltási ár mellett. tén lévő Csik-Karczfalva község határán fekvő
kocsikat valószínűleg augusztus közepétől október
a csikkarczfalvi 29. sz. tjkvben A -f* 2. rendez.
Árverezni szándékozók kötelesek a kikiál- 122. hrsz. fsházas belsőségre 320 korona, 3.
hó végéig, előreláthatólag csak igon korlátolt menytási ár 5"/0-át készpénzben vagy óvadék képes rendsz. 457. hrsz. keltre 4-korona 4. rendez.
nyiségben fog rendelkezésre bocsájtatni.
érték papírokban árverező bizottság kezéhez 1255. hwz.;; szántóra 2 korona, 5 rendsz.'Ift06/a,
— Történelmi kiállitás Kolozsvártt. letenni.
1606/ib. hrsz. kaszálóra és legelőre 94-korona,
A Mátyás-szobor leleplezésével kapcsolatosan gazIII.
6. rendsz. 3285 hrsz. szántóra 3 kor., 7. rendsz.
dag történelmi kiállítást rendez az országos törVásárló köteles az árverés napjától szá- 3474., 3475. hrsz. szántóra 22 korona, 8. rendes.
ténelmi ereklye mnzeuin Kolozsvártt. A kiállítást mított (i°/i> kamatokkal a vétel ár 15°/«-át az
3800. ht'BZ. B z á n t ó r a 3 korona, 10. rendsz. 6410.
szeptember közepén fogják megnyitni. Ugyanak- árverés napjától számított l."> nap alatt, a hát
hrsz. szántóra 4 korona 11. rendsz. 6779. brag^
kor tartja ünnepi közgyűlését az országos törté- rálékot i'JOÜ. január hó !)-ig eladó pénztárába
szántóra 4 korona, 19. rendsz. 7186. hrsz. szí»/
nelmi ereklye muzeum is. A kiállitás és ünnepségek megfizetni.
tóra 18 korona kikiáltási árban és pedig az idáf.
előkészületeinek szép munkájában tért kívánnak
IV.
évi LX. t.-czikk 166. §-a értelmében nemcsak
nyitni az ország minden vidékén lakó hazafiaknak.
Vásárló a vételár lefizetése napján a vásár végrehajtást szenvedő, hanem Szfics János alEbből a czélból a muzeum állal a millenuium tárgyának tényleges birtokába lépik s a tehertanitó, Szöcs János, Szőca Lina és Szócs Anna
évében alakított vidéki köröket újból szervezik. mentes tulajdonjog bekebelezésére alkalmas
helyszinelési birtokosok nevén álló járandóságokra
A szervezés dolgában a helyhatóságok támogatá- szerződést liap. Addig is az árverés napjától
is, valamint a csikkarczfalvi 1244. as. tjkvben
sát a muzeum igazgatósága az alapszabályok esedékes jövedelmek eladó által az ó javára
A f 1. rendsz. 1178/2. hrsz. szántóra 3 kor.
és
működési
kört
tartalmazó
könyv
megküldése
szedetnek
be
s
mennyiben
a
feltételeknek
ele2. rendsz. 31 lfi/3. hrsz. kaszálóra 24 korona,
bahilá*.
mellett ki is kérte azzal, hogy az elhunytak get teszen, a bánatpénzzel együtt n vételárba 3. rendsz. 3741/2. hrsz. szántóra 12 korona, 4.
Az egyetemi estély re vonatkozólag t hó 12-én vagy eltávozottak helyébe uj hazafias érzésű
betudatnak.
rendsz. 4102/9. brszámu szántóra 36 korona, 6.
még a következő levelet kaptuk:
féiflak ajánltassanak az ünnepi közgyűlésen való
V.
Kedrr* Szerkesztő ur!
rendsz. 4268/2. hrsz. szántóra 900 korona kifelvételre.
A
sajtóbizottságba
korábban
beválaszHa vásárló a feltételeknek eleget nem kiáltási árban és pedig nemcsak végrehajtást
Ha nem alkalmatlankodik annyit kérésével,
hogy írjak tudósítást a ha névsorgyüjtés helyett, tott vagy jelen alkalommal beajánlott férfiak teszen, bánatpénzit elveszíti s e mellett kárára szenvedő, hanem Szőcs János, Szőcs Lina és
többet tánezol: talán még írnék, hogy megdicsérjem müködáüket azonnal megkezdik. A közönséget és veszélyére uj árverés fog kitüzetni, melyen
Szőcs Anna társtulajdonosok nevén álló járanaa estély elnökét Sándor Gábort és az alelnököt Ve- az előkészületekről a helyi sajtóban tájékoztatmint az ajánlattevő részt nem vehet.
dóságokra is s igy az ingatlanok egészére as
ress Domokost, hogy oly ügyesek voltak s kérném
ják.
Ennek
teljesítésére
a
bizottság
czimUkre,
VI.
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt
őket gyűjtsenek újra egy sereg jó tánezoló fiút, hívják elCsikay Gyurit s rendezzenek újra oly pompás minden mozzanatról értesítést küld.
Ezen árverésen az ingatlanok kikiáltási ingatlanok az 1902. évi szeptember bé 13-lk napjómulatságot, mint a milyen e hó 2-án volt a Csillag
— Honvédségi lögyakorlat. Helybeli áron alól eladatni nem fognak.
ján délelőtt9 órakor Csik-Karczfalva községhánagy- és mégis oly szaktermében, de igy csak azért honvéd zászlóaljunk, mielőtt a hadgyakorlatra
VII.
zánál megtartandó nyilvános árverésen a megse irok, Írjon ha tud maga. Annyit azonban mondok, indulna a legénységgel lövészeti gyakorlatot fog
Az adók és más a vásártárgya után járó állapított kikiáMtei áron alnl is eladatni fognak.
hogy a nevem kl ne maradjon valamlképen a névtartani. Egy ilyen gyakorlat e bó 19-én a cso- közterhek a jogügylet illetéke vásárlót terhelik.
sorból.
Üdvözli: Egg inmerrtlvn.
. Árvereznl£$rtndékozók tartoznak az ingatmortáni mezőre van kitűzve. E helyről is figyel-Ks a vásár tárgyára fenn álló bérleti viszonyt lanok becaáráoak 10°/o-át készpénzben, vagy
KÜLÖNFÉLÉK.
meztetjük tehát az ottani, valamint a szomszé- átvenni köteles.
az 1881: LX. t.-cz. 49. §-ában jelzett árfolyam- - KlJegyBés. Spalier Annaka csikdáa- dos pálfalvi, csobotfalvi várdottalvi ésfitódi la
Sepsiszentgyörgy, 1902. augusztus hó 5-én. mal számított és az 1881. évi november bő 1-4*
falvi tanítónőt, Spalier Jóssef állami szakiskolai kósaágnt, bogy az alkalommal ugy magukat, mint
A felszámolással megbizott 3333. sz. a. kelt m. kir. igazságügyministeri rendetanár leányát, folyó hó 4-én jegyeste el Bsékely- állataikat a gyakorlat színhelyétől távol tartsák.
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a
igazgatóság.
— Nyári mulatság. A radnóthi oltáregyVd trarhelyen Sártoria Kálmán kir. a. mérnök Vajda
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX.
let saját pénztára javára a kösponti vendéglő nagyHányadról.
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró— Névmagyarosítás. A belügyminisz- termében műsorral egybekötött zártkörű nyári inuságnál előlegea elhelyezéséről kiállított szabálylatságot
rendez,
a
következő
műsorral:
1.
Nyitány
ter Waaaermaan Henrik csíkszeredai lakói, mérjó száraz pörkölt fehér szalonna a szerű elismervényt átszolgáltatni.
.Qui
vive"
Qalopp
de
ooneert:
Wilbelm
Ganztól,
nök gyakornok Tezeték nevének „Vas'-ra válSzászföldről nagyobb mennyiség- A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóaág.
négy késre játszák: Deák Ilonka és Rössler Ella.
tozatását engedélyezte.
Csíkszeredán, 1903. május bó 37-én
ben, a legjutányosabb napiárban

— Nyilvános n i m i t l i i ós kössönet.

Árverezési hirdetmény.

2. .Vár és kunyhó," irta: Báró Eötvös J.; szavalja:
3. . A cselli buosu," (Melodráma)
Sáudor, zenéjét sserzé: Harslinssky

A irifcngrnl egyetemi hallgatók folyó hó 2. tartott Egyed Ilona.
estélyén felillflzettek a kővetkezők: Miké Bálint irta: Endrődi

Gál János fűszer kereskedésében,
Székely-Udvarhelyt.

Előadó helyett:

Scáva,
[246] 1—1

ktr. tvszU alblió.

Augusztus 13.

C S Í K I

33. Mám.

L A P O K

Elvon kevés haszon, nagy forţalow 1
Van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására hozni, hogy

NŐI- ÉS FÉRFI DITAT-OZLETEHET

n

a t a v a s z i i d é n y r e való tekintettel teljesen ujoonan rendeztem be.
Mint eddig ugy most is azt tűztem ki czélUI, hogy az áruim olcsósága
mellett a jelen kor Ízlésének megfelelő czikkekkel szolgálhassak mélyen
tisztelt vevőimnek, miért is kérem üzletem iránt szives jóindulatukat továbbra
és szíves látogatásukkal megtisztelni.
A m. t. közönség becses pártfogását kérve maradtam mély tisztelettel

|3ml
t e m e t k e z é s i I n t é z e t e CeUcszeredLa.
Ajánlja ax előforduló halálesetek alkui inára dúsan berendezett raktárát,
minden nemii és fajtájú fa- és érez utánzatú koporsóit, légmentes és elzárható

"
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ÉRCZ KOPORSÓIT

BRASSÓ.
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a pénz
viassaadatik.

--í—-fs

Három évi
írásbeli
jótállás

P É C S .

M t " Ne küldjük pénzünket külföldre! "ftfl

I*

1 szé|> zakó öltönyt különböző színben 1)0-40 k. 1fin. Ferencz József öltönyt kék, szQrkc és fekete
angol Scheviot
7 0 - 90 k.
1 fin. /.akó öltönyt brüni Sclieviot szövet 42-M k.
. .
. 34-50 k.
1fin. znkó öltönyt brCini kamgarn szövet 48—«) k. 1fin. felöltőt .
áO-SKt k.
1 fin. znkó öltönyt finom nngol szövet i - li-H k. tfiu. felöl t/i t valódi angol szövet
10—15 k.
1 fin. zsuket társ tiltási öltönyt kamgarn f>5— íiH k. 1 nadrágot finom szövetből
16-22 k.
1fin szalon öltönytfinom kamgarn (>5—80 k. 1 nadrágot finom augol szövetből
Xótá,llá,s k i f o g á s t a l a n
kivitelért.
Vereenynélkfill árak.
Gyors klsiolgálás.
Kiváló tisztelettel

Ferencz pálinka.
(SÓSBORSZESZ)

0

»S

Nagy képes árjegyzék ingyen és bérmentve bárkinek küldetik.

Sz. •JÍU-IÍXtí.

használatban a leghatásosabb. Feltétlen tisztasága
következtében ugy külső; mint belső használatra mindenekelőtt legjobban alkalmas, különösen is a most annyira kedvelt
gyurómódszerre (massjige;. Kitűnő Bikkerrel 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 csak a mellékelt védjegygyei. Egy üveg 30 fillér., 1
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákban és
fiiszerkereskedésekben, Csíkszeredában: Simon Jenő, Trohán József és Veress Elek uraknál, általában ott, hol plakátok a fenti védjegygyei láthatók, valamint közvetlen

$

20 pnimm riilyhan frl 24 — 41» ^r:iinm Mily km Írt
2.1 i:r:tmin Mth kut Irt ;iu.- ,Vi ^riinmi Mily kin frt
3" tr'amiM -ulvkni frf ,')7
tű) jr.imiii -uiyl<;in frl
14 kar. anay pcca^liryUrli
köv ló-ük in'-lkiil im'rw.
Mfrt «.*)
*
UJ araoybwl Q kar. frt 3..J«
.*,
Duable arany frt 1.50 k'üe.;jr„j<j>h'k- >•• >i//ií,>r:h»: .///;;/ //V
Valódi ex Hm rem, óra Irt *> MertékUl elegeadA pgy
Ihij.Ih
folellcl
frt
7
,
—
*
papíréul lat:,
.»« k-'iijrzúi lin h<
iHii | 1 :i -:so Vrtloili czUM ankre reiu.
r.'iíelili frl. ••ülí-t aiikf-irtnon dupla feilvlli'1 12 írt »
dapla f«-déllel 8 frt. — Ugyanéi
*
- >Xli IíV
I tIU-IM frt.
Valódi 14 Var. arany ankrc.r.i»t>nl"ir ora- 24ÍJfrlf.rt,—
V)iu|

*

V E R T E S L. „ S A S ^ - g y ó g y s z e r t á r á b a n

Lúgoson.

|24ll]

Hirdetmény.

Csíkszereda város árvaszéke néhai l-'lthes
Jakab volt városi polgármester hagyatéka tisztázás» czéijáhál 30 napi záros határidő
kitűzése mellett felhívja :» hitelezőket, hogy
követeléseiket alnlirt árvaszékliez igazoló okmányaik felmutatása mellett késedelem nélkül
jelentsék he.
Kelt Csíkszeredában, Csíkszereda város
árvaszékének 1902. év augusztus hó 11-én
tartott üléséből.
Dr. Ujfalusi,
Jakab Ferencz,
elniik.
t:in.i:s[,s.

Pályázat.

A csikszeiutamási róm. kath. kántortanitói állásra pályázatot hirdetek.
Jövedelme:
1. Csinos lakás az uj épületben, mely áll
két szoba, egy konyha, egy kamra, egy |iinezéból, kert és gazdasági épületekkel.
2.7H kalongya rozs és 7S kalongy a zab kepe.
3. Oszporu 100 korona.
4. Stóla 50 korona.
5. 04 terű lágy tűzifa.
0. !) hold 100 nsz. öl kanonika porezió
ezenkívül a község által átengedett 4 szekér
szénát termé kaszáló évi jövedelme.
7. Ájtatos alap kamataiból 80 korona.
8. A gör. kath. tankötelesek után évctikint tandjj 20 korona.
9. Államsegély 195 korona.
Kötelessége a kántori teendők végzése s
a számára kijelölendő mindennapi és ismétlő
tankötelesek tanítása.
Pályázók felkéretnek, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat augusztus ;;i-ig alatt
irt elnökhöz beterjeszteni és a közbe eső vasárnapok vagy ünnepek valamelyikén próbára
megjelenni szíveskedjenek.
Csik-Szenttamás, 1902. augusztus ü-én.

HIRDETMENYI
A
< a - t ;.

liil-es ó s k ö z k e d v e l t s ó ^ n e k

„RÉPÁTI"
n mai

örvendő

lelkész, iskoltiszóki elnök.

Ív.-IMI'T']Iv T

SAVANYÚVÍZ

nai)tól k e z d v e k ö z v e t l e n ü l a f o r r á s t ó l

e g é s z e n friss t ö l t é s b e n kerül forgalomba.

II

Dr. Lengyel Béla ni. kir. tud. egyetemi tanár szakvéleménye a Mkező:
„A K.-Impér „UÉI'ÁTI" forrás oly kitűnő égvényes savanyu vizet szolgáltat,
mely ugy szerencsés összetétele, mint rendkívül dus szénsavtartaloia folytán megérdemli, hogy a maga n e m é b e n a legkitűnőbbek egyikének tekintessék,
s inint ilyen, a megfelelő méltatásban részesüljön*.

Purjesz Zsigmond dr. prof. a következőkép nyilatkozik:
„Bizonyítom, hogy a „IiÉPÁTI" savanyuvizet a nyákhártyák burutos bántaltnai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam".

Dr. Hankó Vilmos tanár, az E. K. E. balneologiai oszt. titkára e vízről igy vélekedik:
Sl
•«1

'->

k s^

„A „RÉl'ATI* viz nemcsak mint élvezeti viz kitűnő, hanem mint gyógyitó
ital i s megbecsülhetetlen s a Csehországból hozott drága króndorfi vizzel
minden tekintetben versenyez".

A„Répáti" viz helybeli főraktára Simon Jenőnél van.
[286] 3-(i

A K.-Impér

„Répáti"

Tompos Mátyás,
[-41] 1—2

[9] 31-50

Vértes gyógyszerész-féle

Jt

Valódi 14 kar. aronyláncsok 40 féle
divatos mintában.

Hauptvogel Ferencz.

[VI]13-

Hazai iparunkat előmozdító czégemnél mindennemű arany és ezüst
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkrk sokkal olcsóbban, jobbanés *
megbízhatóbban szerezhetők be mint a kiilföldün
Valódi caOat aól remoot.
Valódi eeüst pénczél óraláncEok
m. kir. fémjelzéssel.
óra frt ö—
.
l/gyaaei dopl* fedéllel lü gramm Mily kin frt I.Jd (it framm .«uh kin
M>
.' •> 70 v'r.iinm «ulykm
írt 8 - , 20 crainm súlyban frl !>
*
Valódi 14 kar. arany nöi 30 irramm *utyl<an Trt
í«i
-ul>h;iu
ren. óra frl 14.— 4" iiranm Mily kin frt
Imi i»r:»mm snlyl.,11.
lijcyaoci dupla fedellel
trramm sui 'an frt :i i'i l.'iii ^nuntii Milyi:iu
frt lö.fiu

CSÍKSZEREDA.

Készpénzért szállítok:

jtdfcdkdfcdkdkdtíkdkicdkífcdkdkdkdk®

Schönwald Imre
ólcszerg-yáros, órás é s l á t s z e r é s z

Z1CZ

Hogy m i n d e n v e r s e n y t felülmuljnk:

'Magyarnak Pécs, németnek B é c s j ţ

Nem teteméért

Fióküzlet

OA

Ajánlja gazdag raktárát bel- és külföldi szövetekből mérték után elegáns ruhák
elkészítésére.

Filó Károly.

ti-io

Elvem kevés haszon, nagy forgalom! » i • <

X ^ a - ' C L p t T r o g ' e l
féxfljsza."b ó - \ x z l e t e

Nagy választék sirkoszorukban és szalagokban, szóval mindennemű
csikkekben, mely a temetéshez szükséges.
Továbbá tudomására kívánom hozni a 11. é. közönségnek, hogy miután n
legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a legjutányosabb árakban képes vagyok mindent .számítani, ugy liogy a versenyképesség
felülmúlhatatlan, mivel üzletem saját házamban van. sem holt bért. sem kiszolgálásért nem tizetek, saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkocsim van,
melyet 50 korona vásárlásnál csekély dijért bocsátok rendelkezésre.
Ravatalozást, diHzitent is a le^jutányosabbitii azâiuitom.
Segédkezein a liulla Hzükségrs ellit'lyezfW'bcn is.
A n. é. közönség szíves pártfogását kérve, vagyok kész szolgálattal
[I47J

Székelyhidy Sándor

női és férfi divatüzlete, Csíkszereda (Hutter szállodával szemben).

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1902,

forrás

kezelősége.

