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A székely kongresszus. 
Nemesük a szorosan vett erdélyi ré-

szek. hanem az egész haza társadalmának ér-
deklődése a székelység felé  fordul  és feszült 
figyelemmel  várja a Tusnádfiirdön  történen-
ilíiket. 

A puszta érdeklődéssel azonban nem érik 
be, hanem az ország különböző vidékeiről el-
jönnek igen sokan a nagyok és kicsinyek, a 
vezérek és az egyszerű küzharezosok közül 
egyaránt; mindnyájan elhozzák tudásukat, lel-
kesültségüket, szeretetüket, szivük meleg ér-
zelmeit, hogy közös akarattal, egyesült erővel 
vegyenek részt a segítés és mentés nagy mun-
kájában és vigyék előbbre és vezessék czél-
jaihoz a székely ügyet. 

A székely kérdés különböző ágazatainak 
sokfélesége  szerint igen nagy azon anyag, 
melyet a székely kérdés tisztázása czéljából 
az üt szakosztály egybegyűjtött, óriási mun-
kát kívánt annak feldolgozása  s valószínűleg 
sok százra fog  menni azoknak a javaslatoknak 
száma, a melyeket a közgazdasági, társadalmi 
és kulturális kérdéseknek a mentő akcziú ér-
dekében való lebonyolítására az előadók elő 
fognak  terjeszteni. 

A javaslatok életbe léptetése, vagyis a 
inentó akczió tulajdonképpeni keresztülvitele 
nagy kötelességeket ró magára a székely népre, 
a társadalomra és kormányra egyaránt. 

K tényezők közül mindeniknek ki keil 
vennie részét a nagy munkából, ha igazán 
akarják, hogy az annyi lelkesültséggel, olyan 
jó indulattal megindított mozgalom elérje czél-
ját: a székely nép sanyaru állapotainak meg-
változtatását és sanyarú sorsának jobbra for-
dultát. 

Az alábbiakban olvasóink tájékoztatása 
végett egész terjedelmében közüljük a Székely 
kongresszus tervezetét a tárgyalásra kitözütt 
kérdések felsorolásával  és az előadók megne-
vezésével. 

I . ő s t e r m e l é s i s zakosz tá ly . 
(Előkészítette: a Székely-Egyesületi. 

TÁRGYAK: 
A) Mezőgazdaság.  1. A marhatenyésztés 

fejlesztése,  kapcsolatban az erdei legelők jobb 
kihasználásával. Tejg.-izdaságok létesítést; meg-
felelő  előfeltételek  mellett. Baromfitenyésztés 
és tujasértékesító szövetkezetek. Klőadó: Szi-
lássy  Zoltán,  az OMGE. szerkesztő-titkárja 
(Budapest). 

2. Juhtenyésztés, sajt-, turókészités és 
értékesítés. Klóadó: Barabás Béla,  gazdasági 
intéző (Csíkszereda). 

3. Kereskedelmi növények termesztése. 
Len és kender. Lentermesztési kísérleti telep 
felállítása;  kenderáztatók létesítése. Klőadó: 
Füredy  Lajos, vándorszaktanár (Kassa). 

4. Gyümölcstermelés. Faiskolák létesítése. 
Aszaló- és konzervgyárak. Klőadó: Gáspár 
Antal,  földbirtokos  (Marosvásárhely). 

B) Erdészet.  A legelóerdók és a legel-
tetés ezéljaira okszerűen kihasználható erdő-
területek kérdése. Klóadó: (iyöngyössy Béla, 
kir. erdőfelügyelő  (Kolozsvár). 

C) Bányászat.  A bányászati termények 
kihasználása. l°j bányatörvény. Klőadó: .4n-
dreies  János,  bányamérnök (l'etrozséliy). 
II . Ipari , kereskedelmi, munkásügyi, 
értékesítési és közlekedési szakosztály. 
(Klűkés/.ileUc: l̂arosvásárlu-lyi Kereskedelmi és 

l|mrkumurn). 
T Á U <; Y A K 

A) fívári  ipar. 1. Faipar. Klőadó: Sik-
lódy  István,  faipari  szaktanár (Brassó). 

2. Szövőipar. Klőadó: Sz. Sznkáts  Péter, 
iparkamarai titkár (Marosvásárhely). 

:$. Kóipar. Klőadó: Spalier  József,  kö-
és agyagipari szaktanár (Székelyudvarhely). 

4. Agyag- és üvegipar. Klóadó: örlev 
János,  m. kir. iparfelügyeló  (Budapest). 

5. Vas- és fémipar.  Klőadó: Solt  Adolf, 
m. kir. iparfelügyelő  (Marosvásárhely). 

11. Bőripar. Klőadó: Stodola  József,  bőr-
ipari miniszteri megbízott (Liptószcntmiklós). 

7. Szesz-, sör- és szódagyártás. Klőadó: 
llürgrr  Albert,  gyáros (Marosvásárhely). 

B) Kézműipar.  8. Ipari és kereskedelmi 
képzés és munkaközvetítés. Klóadó: Fekete 
Jakab,  áll. fa-  és fémipari  iskolai igazgató 
(Marosvásárhely). 

!(. Ipari hitel- és termelő szövetkezetek, 
köziniihelyek és árttcsarnokok. Klőadó: Hor-
váth János  dr.,  az országos központi hitel-
szövetkezet ipari osztályának főnöke  (Budapest). 

(') 10. Háziipar.  Klőadó: László  Gyula, 
iparkamarai másodtitkár (Marosvásárhely). 

1)) Kereskedelem.  11. Magkereskedés. 
Klőadó: Schwarz  Zsigmond,  terménykeres-
kedő | Marosvásárhely). 

12. Ásványviz-kereskedés. Klóadó: Kőllő 
János,  fürdőigazgató  (Gyergyó-Borszék). 

K) Közlekedés.  13. Vasutak: Klőadó: 
Molnár  József,  orsz. kipviselő (Csíkszereda). 

14. Közutak. Klőadó: Incze  Kálmán, 
műszaki tanácsos (Marosvásárhely). 

lő. Viziutak. Előadó: Urmánczy  János, 
gyáros (O.-Toplicza). 
n i . Birtokpolitikai, adó- és hitelügyi 

szakosztály. 
(Klőkészitette: az O.M.G.E.) 

TÁRGYAK: 
1. A birtok szétforgácsolódása  és örökö-

södési törvényeink. Paraszt-hitbízományok. Ott-
honmentesitó törvény. Előadó: dr.  Sebess 
Dénes,  orsz. képviselő. 

2. Telepítés. Előadó: Máthé  József,  a 
Székely-Társaság titkárja (Marosvásárhely). 

3. Tagosítás gyors és olcsó keresztülvi-
tele. Telekkönyvek helyesbítése. Klőadó: Intze 
István,  tagositó mérnök (Kézdivásárliely). 

4. Arányosítás. Klóadó: dr.  Bánífy  Zsig-
mond,  ügyvéd (Kézdivásárliely). 

5. Végrehajtási törvény módosítása. Uzsora-
törvény szigorítása. Klőadó: dr.  Sárkány  Mik-
lós,  ügyvéd (Marosvásárhely). 

fí.  Adóügyek, községek gazdálkodása, pót-
adók korlátozása, fogyasztási  adók csökken-
tése. Előadó: dr.  gróf  Bánffy  Miklós,  orsz. 
képviselő. 

7. Székely földhitelintézet  felállítása. 
Klóadó: dr.  Hegedűs  Lóránt  'orsz. képviselő. 

8. Hitelszövetkezetek szervezése. Előadó: 
Seidl  Ambrus, min. tanácsos, az Orsz. Köz-
ponti Hitelszövetkezet igazgatója. 

II. Takarékpénztárak reformja.  Előadó: 
dr.  Bedö Sándor,  ügyvéd (Marosvásárhely). 
IV. Közművelődési és közegészségügyi 

szakosztály. 
(Előkészítette: az E. M. K. E.) 

T Á R G Y A K 
A) Altalános  jellemzés  és  következte 

lések.  I. A székelység története és intézményei 
Klőadó: dr.  Szádeczky  Lajos, egyetemi tanár 
(Kolozsvár). 

2. A székely nép szocziologiai és néprajzi 
szempontból. Klóadó: Kozma  Ferencz,  kir. 
tanfelügyelő  (Kolozsvár). 

3. A Székelyföld  fajnépessége.  Klóadó: 
Balogh  Pál,  iró (Budapest). 

B) Valláserkölcsi  élőt  és  teendői.  4. 
Kóm. katli. egyház, figyelemmel  a gör. kath. 
székelyekre is. Klóadó: Pál  István,  apátkano-
nok, r. kath. státus (Kolozsvár). 

5. Kv. ref.  egyház. Klóadó: Nagy  Ká-
roly,  riT. teol. tanár (Kolozsvár). 

6. Ag. ev. egyház. Előadó: Masznyik 
Gyula,  ág. ev. hitv. h. főesperes  (Hosszurálu-
Alszeg). 

7. Unitárius egyház. Előadó: dr. fioros 
György,  unit. teol. dékán (Kolozsvár). 

C) Közoktatásagy.  8. Magasabb közok-
tatás. Előadó: Jaocsó  Benedek,  áll. fAgimn. 
tanár (Budapest). 

9. Katonai szakoktatás. Előadó: ifj.  Gödri 
Ferencz,  polgármester (Sepsiszentgyörgy). 

10. Iparos- és kereskedő tanonczSkolák. 
Előadó: Székely  János,  állami isk. igazgató 
(Kézdivásárhely). 

11. Elemi népiskolák és óvódák. Előadó: 
Deák Lajos, kir. tanfelügyelő  (Marosvásárhely). 

12. Tanító- és tanítóképző intézetek. Elő-
adó : Borbély  Sámuel,  áll. tanitéképezdei igaz-
gató (Székelykeresztur). 

13. Felső nép- és polg. iskolák. Előadó: 
Lakatos Mihály,  áll. felső  népiskolai tanár 
(Csíkszereda). 

14. Gazdasági ismétlóiskolák. Előadó: 
Kovács  Dániel,  áll. polg. isk. tanár (Torda). 

15. Közművelődési segédintézmények. 
Előadó: dr.  Csernátoni  Gyula  kir. tanfelügyelő 
(Besztercze). 

16. Emberbaráti intézmények. Előadó: 
Sípos Samu, árvaházi igazgató (Sepsiszent-
györgy). 

D) 17. Közegészségügy.  Előadó: dr. 
Nagy  Sándor,  járási orvos (Sepsiszentgyörgy). 

18. Székely cselédképzés és cselédokta-
tás. Előadó: Koós  Ferencz,  nyug. kir. tan-
felügyelő  (Brassó). 
V. Kivándorlási ós fürdőügyi  oaztály. 

(Klőkés«itcttc: a marosvásárhelyi Székely Táiaaság). 
TÁRGYAK: 

1. A székely kivándorlás és annak törvé-
nyes szabályozása. Előadó: hástló  Gyula, 
iparkamarai titkár (Marosvásárhely). 

2. A romániai magyarok helyzetének ja-
vítása. Előadó: Barabás Endre,  polg. isk. ta-
nár (Székelykeresztur). 

3. Turisztika fejlesztése.  Előadó: Mithé 
József. 

4. Fürdők fejlesztése.  Előadó: dr.  Haokó 
Vilmos,  tanár (Budapest). 

5. Társadalmi szervezetek létesítése és 
foglalkoztatása.  Klőadó: Papp Sándor. 

A kongresszus napirendje. 
A kongresszus tanácskozásai augusztus 

hó 28., 29. és 30. napjain, Tusnádon öt helyi-
jségbeu a következő sorrendben folynak  le: 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
S a e & t E s t v i m . 

Habár nyolezszázhatvanhét év tünt el 
azóta a mulandóság tengerében, mióta Szent 
István első apostoli magyar királyunk, a ma-
gyar szent koronát a mennyeivel cserélte fel 
s habár a százndok hosszú során át sok vi-
szontagság érte a magyar nemzetet, de meg-
dicsőült szent királyunk emlékét hálás kegye-
lettel őrzi szivében minden igaz hontiu és hon-
leány. K napon az ő tiszteletére szent kegye-
lettel ünnepet ül egész Magyarország. 

A Szent István érdeme a magyar nem-
zetnek niOHtnnig oly szépen gyarapodott s mind 
inkább növekedő műveltsége: az ó érdeme, 
hogy a magyarnak neve, a többi keresztény 
nemzetek sorában tisztelt és beesült, múltja 
pedig dicső. A magyar alkotmánynak alapját 
Szent István vetette meg. E nemzetboldogitó 
királynak hálás köszönettel tartozik a ma-
gyar faj. 

Az örökjóságu Isten akarati» volt, hogy 
a magyar nemzet se maradjon a sötét tévhit 
árnyékában. Hazánk egén az igaz hit hajnala 
(iéza fejedelem  alatt kezdett derengeni, a ki 
istenfélő  neje, a keresztény Sarolta buzdítása 
folytán  szelíd indulatot tanúsított keresztény 
hittérítő papjai iránt s később ó is Jézus anya-
szentegyházába tért, azon üdvös elhatározassal, 
hogy népét is majd reá birandja erre. Isten 
azonban Gézának fiát:  V a j k o t választotta ezen 
istenes cselekedet végrehajtására, kit Szent 
István vértanú nevére Adalbert püspök meg-
keresztelt. 

Alig serdült fel  a boldog gyermekkorból 
a legszebb reményekre keltő s a Jézus szent 
hiteért élni és halni kész István, azonnal elete 

virágjában, átvette az ország kormányát, mi-
vel édes atyját D!)7-ben Isten magához szó-
lította. 

A fenkült  lelkű lovagias fejedelem  békés 
szövetségre lépett a szomszéd népekkel azért, 
hogy annál biztosabban hozzáfoghasson  a té-
rítés nehéz munkájához. 

K közben az ősi vnlláshoz ragaszkodók, 
Kupa, a somogyi vezér táborába gyűltek, azon 
elhatározással, hogy fejedelmük  tervét dugába 
döntsék. 

Szent István bizalmát a seregek Urába 
helyezve, síkra szállott az összeesküvők ellen 
szent Márton püspök és szent György vértanú 
zászlaja alutt. 

Az Isten ügye mellett kardot kötött dicső 
fejedelem  egy elhatározó ütközetben teljesen 
legyőzte az összeesküvőket. Diadala volt e 
győzelem a kereszténységnek a pogányság fö-
lött, a fényes  nap győzelme a sötét éj fölött. 

Igy aztán már nyugodt elmével fogott  az 
átalakítás nagy munkájához. 

Tíz püspökségre osztá országát ugy, hogy 
az esztergomi egyház legyen feje  a többinek. 
E végből Asztrik püspököt a római székhez 
küldötte, bogy szent Péter utódját kérje meg 
arra, miszerint erősítse és áldja meg tett in-
tézkedéseit. II. Silveszter pápa kész örömmel 
teljesité a kérelmet, a többi közt e szavakat 
mondva: 

„Engemet apostolinak neveznek, de István, 
ki által Krisztus oly nagy népet nyert, valódi 
apostol". 

S hogy őt kitüutesse az egész világ előtt, 
koronát és királyi méltóságot s egyszersmind 
azon jogot adományozta neki, hogy az apos-
tolság jeléül, ő és utódai keresztet vitethes-
senek maguk előtt. 

Asztrik püspöknek Magyarországba való 
visszatérése után, dicsőült királyunk hozzálá-

tott az ünnepélyes koronázás előkészületeihez 
s nemsokára fényesen  meg is koronáztatott. 

Az egész ország, a nemzet kicsinyje, 
nagyja, örömárban úszott. 

KIBŐ királyunk aztán a házasság szent 
frigyére  lépett Henrik császárnak nngyaltiszta 
lelkű nővérével, a kegyes Gizellával. Ez dicső 
férjének  az igaz hit terjesztésében segédkezett 
és ót boldogítani legfőbb  feladatául  tűzte 
maga elé. 

Midőn szent István hírnevének nagysága, 
ugy szólván, az egész világot betöltötte s 
istenes bölcseségét mindenütt magosztalólug 
emlegették, rajta is beteljesült e mondat: 

.Az Isten szereti azokat, a kiket látogat'. 
Nemcsak, hogy három évig betegeskedett, 

hanem fiait  is egymásután elragadá a halál. 
Egyedül Imre, a reményteljes ifjú  maradt meg, 
érzékenyen illetett atyai szivének vigasztalá-
sára. Azonban nemsokára Imre herczeg is itt 
hagyta e földi  létet, hogy Isten fénylakában, 
fehér  liliommal kezében, a szüzesség koronája 
ékesítse szent fejét. 

Nagy királyunk, atyai szivének mély fáj-
dalmát leküzdve, Isten jóságának követésére 
forditá  minden tehetségét, szünet nélkül árasztva 
Isten szent házaira, iskolák felállítására  s a 
szegényekre kifogyhatatlan  bőkezűségének ado-
mányát. 

Nemsokára isinél és utolszór súlyos be-
tegségbe esett. 

Ez alkalommal összeesküdött élete ellen 
néhány udvari főnemes.  Ezeknek egyike éjjel 
a lábfájdalmai  miatt alig mozdulható, mitsem 
sejtő király szobájába lopódzott, de midőn meg-
pillantá az alvó királyt, visszarettent szándé-
kának borzalmasBágátóI és kiejté remegő ke-
zéből a tőrt. 

A zajra felébredt  szent férflu  igy kiál-
tott fői: 

,Ha Isten velem, ki támad fel  ellenem I ?" 

Ez földre  sujtá a merénylőt, ki be vallotta 
gonosz szándékát és töredelmes sziwel bocsá-
natot kért. A kegyes, nagylelkű király megbo-
csátott neki. 

Midőn utolsó óráját közeledni érzé, egybe-
hívat;! a püspököket és más főrendüeket  és 
először is a felől  végzett velük, hogy nővéré-
nek Péter nevű fia  legyen utódja a királyság-
ban. Ezután a hazaszeretetet és az igas hit 
megtartását lelkükre kötvén, mély fohásszal 
mondá: 

„Mennyország királynéja, boldogságos ssiiz 
Mária, Istennek szent Anyja i a te pártfogásod 
alá legyen bizva az anyaszentegyház püspö-
keivel és papjaival, a te oltalmadba qjánlom 
az országot a honnagyokkal és az egész nép-
pel együtt". 

Aztán érzékeny szívvel bocsut vett kör-
nyezetétől 8 a haldoklók szentségében áhítattal, 
erős hittel részesülvén, visszaadta lelkét Te-
remtőjének. 

Negyvenöt évig pihent a szent király földi 
resze a Bzékesfejérvári  általa épített fényes 
templomban, ekkor dicsőségének osztályosa: 
Szent László királyunk rendelete folytán  teste 
felvétetett.  Nagy csodálkozás fogta  el Szent 
Lászlót, az összegyűlt püspököket, főrendtteket 
és a népet, látva, hogy Szent István jobb keze 
egész épségben maradt 

E szent jobb, — mely hazánk fővárosá-
ban ünnepélyesen körűi hordoztatik augusztus 
20-án — méltó volt arra, hogy mentve legyen 
az eloszlástól, meri folytonosan  szép, jó, nemes 
és magasztos ügyeket munkált. A szegények 
lábmosását naponkint gyakorolta; saját erszé-
nyéből osztogatott alamizsnát, enyhítve az ügye-
fogyottak,  a szegények nyomorán; felszáritá  a 
szenvedő özvegyek és árvák fájó  könnyeit; 
forrón  szeretett országának nyugalma, jóléte, 
népének mivelődése, boldogsága, az igaz szent 
hit fennállása  voltak lelkének teghöM vágyai 
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Első  nap, augusztus bó 28. 
A) Megnyitó ülés. 

Délelőtt 9 órakor. 
1. Bevezető beszéd. Taftja:  dr.  Bedö 

Albert,  a rendező-bizottság működő elnöke. 
2. Diszelnök megnyitója. Tartja: báró 

Kemény  Kálmán. 
3. Dr. Szádeczky  Lajos előadása: »A 

székelység történeti intézményei'-ről. 
4. Titkári előterjesztés. A rendező-bizott-

ság által megválasztott kongresszusi és  szak-
osztályi elnökök, előadók és jegyzők nevének, 
továbbá a kongresszusra képviseletileg kikül-
döttek bejelentése. 

5. A szakosztályok megalakítása. 
B) Szakosztályok működése. 

Délután 3 órától estig. 
Második  nap, augusztus  bó 29. 

Délelőtt 8—1 és délután 4 órától estig szak-
osztályok Illései. 
Harmadik  nap, augusztus  hó 30. 

Délelőtt 8 órától szükség szerint a szakosz-
tályok ülései. 

Délután 3 órakor 
C) Záró-ülés. 

1. A szakosztályokban elfogadott  határo-
zatok előterjesztése. 

2. A kongresszus határozatainak végre-
hajtásáról való intézkedés a rendező-bizottság 
javaslata alapján.*) 

3. Diszelnök záró-beszéde. Tartja: gróf 
DessewBy Aurél,  az O. M. G. E. elnöke. 

Tanáoskozási rend. 
1. A kongresszus teljes ülésein a kon-

gresszus elnökei, a szakosztályok ülésein pedig 
a szakosztályi elnökök vezetik a tanácskozá-
sokat. 

2. A felszólalni  kívánók a jegyzőkönyv 
vezetőjénél jelentkeznek és csak a jelentkezés 
sorrendjében igényelhetik a szólásjogot. 

3. Minden felszólaló,  az előadók kivéte-
lével, egy és ugyanazon kérdésben csak egy-
Bzer és legfeljebb  10 perczet vehet igénybe. 

4. A tárgyalandó kérdéseket az előadók 
vezetik be és azokkal kapcsolatosan beterjesz-
tik határozati javaslataikat. Az előadás tar-
tama legfeljebb  30 perez. Az előadó védi ha-
tározati javaslatát s a zárszó jogával élhet. 

5. A tárgyalások folyamán  minden indít-
vány vagy modositás írásban, a benyújtó ne-
vének feltüntetésével  a jegyzóköny vezetőjének 
adandó át 

G. Személyes kérdésben a vita folyamán 
bármikor föl  lehet szólalni, de a fölszólalás 
2 percznél több időt nem vehet igénybe. 

7. Vitás kérdésekben az elnök 3 tag in-
dítványára berekesztheti a vitát és szavazást 
rendelhet el. 

8. A kongresszus, valamint a szakosztá-
lyok szavazás esetén szótöbbséggel határoznak. 
A szavazatok egyenlő megoszlusa esetén az 
elnök dönt. 

9. A szakosztályok befejezvén  munkála-
taikat, az ott elfogadott  határozati javaslatokat 
a szakosztályi jegyzők a kongresszus záróülése 
elé terjesztik, a mely a javaslatok elfogadása 
felett  vita nélkül dönt. 

*) A rendező-bizottság javaslata IU, hogy a 
kongresszus hutározatainak végrehajtására a kongrrsz-
sziist rendezett testületek elnökeiből és titkárjaiból 
álló bizottság küldessék ki. 

Hatvan évig korának disze, népének pedig negy-
venkettőig valódi atyja volt. 

Íme eliiö magyar apostoli szent királyunk 
dicső életének halvány vázlata. 

• 

A hazaszeretet szent tüze lángoljon min-
den honliu és honleány keblében! Hisz e drága 
haza nyugalmának, jólétének, boldogitásának 
szentelte áldásteljes életét első dicsó apostoli 
királyunk, Szent István; a Bzeretett hazáért 
küzdöttek a századok folyama  alatt a hóslelkü 
bátor hazafiak,  ennek védelmében vérzettek el 
annyian a iiarczmezón; ez édes hazában láttuk 
meg először a napvilágot, e haza zengzetes 
nyelvén tanultunk beszélni és imádkozni, e haza 
nevelt fel,  ennek földjéből  nyeltünk és nyerünk 
táplálékot. 

„Hazádnak rendületlenül 
Légy hive oh magyar I 
Bölcsőd ez s majdan sirod is, 
Mely ápol s eltakar". 

De a hazaszeretet csak akkor valódi, csak 
ugy teljes, ha összeforrva  van az igaz hittel, 
a vallásossággal. A ki hazáját szereti, annak 
szeretnie kell istent is. A hatalmas Isten segí-
tette győzelemre vitézeinket a hareztéren; Ö 
intézi a népek sorsát; O viselt goudot annyi 
század óta országunkra s igy .megfogyva  bár, 
de törve nem, él nemzet e hazán." 

Megdicsőült szent király! Imádkozzál fé-
nyes hazádban a királyok királya előtt, hogy 
tartsa meg mindig szent kegyelmében azáltalad 
átalakított országot s hogy ha ez ország egére 
ráborulnának a viszály vészterhes felhői,  kér-
jed, bog}" derítse fel  azt a béke ragyogó nap-
fényével.  Kérd a seregek hatalmas urat, hogy 
áldja, oltalmazza és Begitse e nemzetet Könyö-
rögj érettünk dicső szent királyunk I 

Kritsa  Klára. 

= A bevándorlási törvény. A be- é« 
kivándorlási törvényjavaslat, a melynek egyes 
részleteit Siéll Kálmán miniszterelnök as elsi 
ülésszak berekesztése előtt a képviselőháznak már 
be is matatta, a parlamenti szánét óta teljesen 
elkészült. A belügyminisztériumban ugyanis a leg-
nagyobb buzgalommal dolgoztak e javaslaton, a 
mely egyik legfontosabb  alkotása less a második 
ülésszaknak. Értesülésünk sierint még a jövó évi 
költségvetés elótt, vagy assal kapcsolatban illetve 
párhmamossn fogja  tárgyalni a képviselőház. A 
javaslatot Széli Kálmáu, mint belügyminiszter még 
a szeptemberben Pozsonyban tartandó kivándor-
lási kongresszus elótt közzé teszi, a hogy kongress-
szuson már hozzászólhassanak. Azon kivü! anké-
tét is hiv össze as egyes intézkedések megbeszé-
lése czéljából. A belügyminisstezium kebelében 
még a képviselóliáz megnyitása elótt más ankét 
is lesz, a melyet a kóbor czigányok letelepítése 
tárgyában tartanuk és ez ankét eredménye való 
siiuüleg a czígány-ügy végleges rendezése less, 

= AB erdélyi gabona. Az erdélyi ré 
ssek gabona szállítási kedvezménye ügyébeu 15 én 
délelótt küldöttség járt Láng Lajos kereskedelemü-
gyi miniszternél. A küldöttségben, melyet JÓBÍka 
Gábor báró, az erdélyi gazdasági egyesület alel-
nöke vezetett, képviselve voltak a kolozsvári s 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarák, as 
erdélyi a a marostordamegyei gazdasági egyesü-
letek a kővetkezőkkel: Deési Zoltán főispán,  mint 
a maroBtordavármegyei gazdasági egyesület elnöke. 
Sebess Dénes dr. országgyűlési képviselő, Gámán 
Zsigmond (Kolozsvár) és 82. Szakáts Péter (Maros 
vásárhely) kereskedelmi és iparkamarai titkárok, 
Deutsch Adolf  (Qyulalehérvár), Schwara Bernát 
(Marosvásárhely) és Tischler Mór (Kolozsvár) ka 
marai tagok. Jésika Oábor báró tolmácsolta a 
miuiszter elótt a küldöttség kérelmét, kifejezést 
adván beszédében annak, hogy az erdélyi részek 
az or&zág értékesítési piaczaitól a legtávolabbra 
esnek s igy a legmagasabb szállítási dijak terhelik 
as ottani mezőgazdasági terményeket; es a költsé-
ges szállítás az erdélyi termények árát as alföldieké-
vel szemben olcsóbbá tóvéu, az érdekeltség rovato-
lás utján való husz százalékuyi szállítási díjenged-
ményt kérelmez, hogy ezzel a távolsági viszonyok-
ból származó és az egész országban páratlan 
magasságú fuvardíj  részben kiegyenlittessék s az 
erdélyrészi gazdaközönség és kereskedelem szin-
tén valamivel jobban értékesíthesse termóuyeit. 
A küldöttség szónoka végül Írásba foglalva  is 
átnyújtotta a miniszternek a deputáozió óhajtását. 
Láng Lnjos kereskedelemügyi miniszter válaazában 
megnyugtatta a küldöttség tagjait, hogy e kérdés 
máris komoly tanálmányozás tárgya s as ügy a 
küldöttség kérésének figyelembevételével  a legkö-
zelebbi napokban elintézést fog  nyerni. A küldött-
ség ezutáu gróf  Wickenburg Márk di. államtitkár-
nál tisztelgett, a ki szintén igen szivélyesen fo-
gadta a deputácziót s Jósika Oábor báró beszé-
dére válaszolva, a maga részéről megígérte a 
támogatást. 

= A belügyminiszter a leánykeres-
kedés ellen. Széli Kálmán belügyminiszter tud-
valevőleg tervbe vette a nagy mértékben elhara-
pódzott leánykereskedés meggátlását. Legelsóbben 
is megszorította az útlevelek kiszolgáltatását, Ki-
rendelte, hogy a hatóságok hajadon leányok szá-
mára ezután csuk ugy udjauak útlevelet, ha a 
leányokkal auyjuk is velük utazik, vagy .a hol 
ez nem lehetséges, ott legalább azt igazolják, hogy 
az utazás a szülők tudtával és beleegyezésével 
történik saz utazás czélja feltétlenül  tisztességes." 
Ezzel egyidejűleg a rövid tartózkodásra szóló s a 
határszéli hatóságok által kiállított útlevelekre 
kimondta a belügyminiszter, hogy a ki a megsza-
bott hoszabb tartózkodási időn tul marad külföldön, 
annak a hatóságok többé ne adjanak ilyen rövid 
tartózkodásra szóló útlevelet. 

=-- Magyar munkások Romániában. 
A bukuresti osztrák-magyar konzultól jeleutés ér 
kezelt a belügy miniszterhez a Romániába való 
bevándorlásról. E szerint Magyarországból folyton 
nagyon sokan vándorolnak be, többnyire munká-
sok, a kik sajnoBan tapasztalják, hogy az ügynö-
kök rászedték őket fényes  ígéretükkel. A belügy-
miniszter most utasítja a hatóságokat, hogy a 
Romániába készülő munkásokat figyelmeztessék  a 
rájuk váró csalódásra s hogy nyomozzák kl az 
ügynököket és vonják őket felelősségre.  Arra az 
esetre pedig, ha csak bizonyos rövidebb idő alatt 
végezhető munkára akarnak magyarországi embe 
rekel szerződtetni, ezt csak akkor engedjék meg, 
ha megtelelő biztosítékot nyújtanak, hogy a mun-
kások részére kikötött bért meg is fizetik. 

A székelyföldi  kormánybiztos nálunk. 
Sándor János Maroatorda vármegye és Ma-

rosvásárhely lőispinja, kit Darányi IgnáczfÖld-
mivelésügyi miniszter a Székelyföld  bajainak és 
közgazdasági állapotainak tanulmányozásárára s 
egyben az azok orvoslására szolgáló javaslatok 
megtételére s későbbi keresztülvitelére az egész 
Székelyföldre  kormánybiztossá kinevezett, Dr. 
Koos Mihály titkár én Széli József  szolgabíró 
kíséretében folyó  bó 13-án városunkba érkezett 
azzal a Bzándékkal, hogy érintkezzék a megin-
dítandó akezió módozatainak megállapítása czél-
jából az intéző körökkel a a mellett a csíki köz-
gazdasági viszonyok és helyzet tanulmányozása 
czéljából vármegyénkben hosszabb utat tegyen. 

A kormánybiztost vármegyénk főtisztviselői 
a legelőzékenyebben fogadták  s mindent meg-
tettek arra nézve, hogy vármegyénkben végzendő 
látogatása sikeres legyen s megkapja a csíki 
közgazdasági állapotokról és népünk helyzetéről 

mindazokat a felvilágosításokat,  a melyek az 
akezió sikeres keresztülviteléhez szükségesek. 

Ebből a czélból augusztus bó 14-ik nap 
jára M'kó Bálint fitispáua  vármegyeház kisebb 
tanácstermébe egy szűkebb körű értekezletet 
hívott egybe azon férfink  közül, kik a nép meg-
élhetésének és gazdasági elöhaladásnak ntjában 
álló nehézségeket ismerik. 

Az értekezletej, melyet Mikó Bálint fő-
ispán vezetett, rés*tvettek : Sándor János kor-
mánybiztos, Koos Mihály dr. titkár, vármegyénk-
ből : Becze Antal alispán, Dr. Fejér Antal, Lázár 
Menybért éa Molnár József  orsz. gyűlési képvi-
selők, Mihály Ferencz főjegyző,  Bőjthy Endre 
árvaszéki elnök. Bocskor Béla dr. tiszti ügyész, 
Nagy Imre közgazdasági előadó, Fejér Sándor 
központi lőszolgabiró, Lázár Miklós szolgabíró 
és Ujfalussy  Jenő dr. Csíkszereda város polgár-
mestere. 

Az értekezleten, mely délelőtt 9 órától ke-
vés megszakítással délutáni 6 óráig tartott, esz-
mecserét folytattak  mindazokról az ügyekről, 
melyek a segítés kérdésének keretébe tartoznak. 

Nagy Imre közgazdasági előadó és gazd. 
egyesületi titkár terjedelmes éa részletes elő-
terjesztése alapján megvitatták a gazdasági egye 
sülét jelenlegi helyzetét éa a segítési akezió érde-
kében elfoglalandó  munkakörét. 

Azután sorra került az arányosítás és tago-
sítás, a legeltetés kérdésével kapcsolatban az 
állattenyésztés, később a kivándorlás, hite.lügy 
és fttrdüügy  s mint a legsürgősebb kérdések 
egyike a körvasút kiépítése. 

Mindezek a kérdések a legbebatóbban meg-
vitattak, az értekezleten résztvettek közül min-
denik őszintén és leplezetlenül elmondta véle-
ményét B egyben jelezte azokat az eszközökéi 
és módokat, a melyeknek felhasználásával  a csiki 
székelyek állapotán és szomorú helyzetén javítani 
lehetne. 

Bárba a rögtönösen összehívott értekezlet 
nem is hozhstott a segítés módjaira nézve vég-
leges határozatokat, még is történtek egyik-má-
sik tekintetben olyan megállapodások, a melyek 
a segítési akezió keresztülvitelénél zsinórmérté-
kül fognak  szolgálni. 

Ezeket röviden a következőkben loglal-
batjuk össze: 

Szükségesnek és kívánatosnak jeleztetett 
a gazdasági egyesületnek a segítési munkába 
való bevonása oly formán  hogy a segítés keresztül-
vitele a gazdasági egyesület közvetítésével tör-
ténjék, szükségesnek találták azt is, hogy a ne-
vezett egyesületet az állam anyagilag támogassa, 
és 1 segéd munkaerő dotácziójáról gondoskodjék. 

Szükségesnek mondták ki a birtokrendezés 
teljes keresztül vitelét, a legelők javítása iránti 
intézkedések sürgős megtételét, vármegyei legel 
teté»i szabályrendelet életbeléptetését, a legel-
tetéssel kapcsolatban az állattenyésztés, különö-
sen a jnh tenyésztés emelését. Fürdőink fellen-
dítése tekintetében szükségesnek találták, hogy 
a fürdőkhöz  a nagyobb állomásoktól a rendes vo-
natokhoz közvetlen kocsik csatoltassanak, a für-
dőszezon alatt pedig naponkint a fürdőkhöz  rend-
kívüli vonatok is indíttassanak. A borvíz forgalom 
emelése és a kölfÖldre  való kivitelnek minden 
lehető eszközzel való előmozdítása szintén első-
rendű kivánalam. 

Az értekezlet tagjai teljes egyetértéssel 
a legsürgősebb feladatnak  tartják a székely kör-
vasút kiépítését s különösen hangsúlyozták, hogy 
az építést még ebben az évben meg kell kezdeni, 
még pedig nemcsak Szászrégen, hanem Madé-
falva  telöl is, s azt mindkét irányban szorgal-
masan folytatni,  hogy a teljes összeköttetés mi-
nél előbb létre jöjjön. 

A kormánybiztos titkára kíséretében innen 
Oyergyószentmiklósra s onnan Borszékre ment. 

Ijesztő számok. 
Péter János dr. tollából e czimen egy czikk 

jelent meg a gynlafehérvári  Közművelődésben, 
melyben dr. Péter János igazolja mindazokat a 
veszedelmeket, melyek a székelységet az oláhság 
terjeszkedésében fenyegetik.  Igazolja pedig a 
statisztika rideg számadataival ngy, hogy a vé-
gén maga is megdöbben az eredménytől; rettentő 
tunyasággal, nem törődömséggel vádolja minda 
zokat, a kik gátat vethettek volna a veszede-
lemnek, de nem tették. 

Követvén a Péter János dr. adatait iga-
zoltnak látszik azon régi állitásunk, hogy az 
erdélyi magyarság zöme, ereje, egyedül életképes 
csoportja, a székelység nemhogy erősödött volna, 
hanem tért veszített az Európa előtt elnyoma-
tása miatt siránkozó olábsággal szemben. 

iláromszék- és Csik vármegyékben a ma-
gyarság száma csökkent, az oláhoké szaporodott; 
Csik- és Maroatorda vármegyében a németek 
aránya is nőtt. Ellenben Nagy- és Kisküküllő, 
valamint Tordaaranyos vármegyékben az oláh-
ság száma meghaladta az abszolút többséget. 
A többi erdélyi megyékben az arány ennél is 
rosszabb. 

Legrészletesebben, járásonként Csik vár-
megyéről szól. 

A felcsiki  járásban 44.115 lakósból 41.478 
magyarnyelvű, 303 (ezek a feltolult  szászok) 
német és 3036 oláh stb. találtatott; haejárás-
ban vallás szerint számítjuk az oláhokat 3943 
gőr. katbolikusról beszélhetünk, a kik közül 
1808 (!) magyarnak vallotta magát Igen ám, 
de ezzél szemben ott van a kiáltó ellentét, hogy 
Csikszépviz még máig sem tndott megmagyaro-
sitaui 435 oláhot. Cslk-Gyimeshűkkőn pedig ma 
is 1360 oláh él. A kászonalesiki járásban 21 

oláhról számol be, de e fölötti  örömünket hamar 
lehűti ama Bzomora tény, hogy a gyergyószent-
miklóui járásban 5001, a gyergyótölgyesiben pe-
dig 8737 az oláhok azáma. Summázva az ada-
tokat Csik vármegyében 108.390 magyar között 
századokon át megtudott élni 16.884 oláh, ngy 
hogy sem szokását, sem viseletét, sem vallását 
nem hagyta el. 

És ha tovább megyünk. Háromszék me-
gyében sem lehet dicsekedni a magyarság erő-
södésével. Az összes lakósságból (137.261) 19.439 
az oláh. Tehát több, mint Csik vármegyében. 

Udvarhely vármegye leginkább megmarad 
magyarnak. Itt az idegen terjeszkedést 3225 
német (szász) és 9829 oláh mutatja. 

Marostorda vármegye 175.403 lakójából 
66.638 oláh és 6760 uémet. Ezek szerint az 
adatok szerint magában a Székelyföldön  103.179 
oláh van, tehát csaknem annyi, mint egyik me-
gyének a lakóssága. 

É* ebben nem a szám nagysága megdöb-
bentő, a magyar hagyományos türelmességével 
megférne  még sok sok századon át az oláh mel-
leit, hanem az a növekvő gyűlölettel fokozott 
kulturális és közgazdasági harcz, mit az oláhok 
bámulatos egyetértéssel a legkisebb csoportig 
is elérő érdeklődéssel folytatnak  ellenünk ugy, 
hogy mindig nagyobb nyomást tudnak gyako-
rolni a székelyre, mint megfordítva 

Ily viszonyok között sirváu Oláhországla 
szakadt véreink után, méltán esett tekintetünk 
H hazarész maroknyi magyarságára s nem kis 
okunk van keresni a mentő eszközöket, melyek 
révén megszabadítsuk magunkat a szegénység 
nyomorúságából s újra urai legyünk e földnek, 
apáink örökének. 

E munkára illetékesnek és kötelesnek dr. 
Péter János az iskolát, a közigazgatást és a tár-
sadalmat mondja. 

Hát igaz, csakhogy az iskolát, a közigaz-
gatást. a lársidalmat feladatának  magaslatára 
kell t mclui, mert a jelen viszonyok között nem 
elég alkalmas nemzeti ügyünk szolgálatára. 

Azokon a helyeken, a hol az olábság sza-
porodik, itt vármegyékben, nagyrészben görög 
katholikus felekezeti  iskolák vannak, ezeket kell 
tehát leszorítani a térről állami iskoláknak mi-
nél nagyobb számban való felállítása  által. És 
addig is mig ez megtörténnék, okvetlenül szük-
séges ezen iskolák szigorú ellenőrzése, különösen 
az 1879. évi XVIII. t. cz. betartása tekintetében. 
Mert e nélkül a felekezeti  iskolák köanyen az 
eloláhositás meleg ágyai lehetnek s ezeknek ré-
vén nemcsak az olábság szaporodása, hanem a 
környékükön lakó székelység eloláhositása is be-
következhetik, a mit kézen fekvő  példák bizo-
nyítanak. 

A közigazgatási hatóság is használjon föl 
minden rendelkezésére álló eszközt, melylyel az 
olábság terjeszkedésének gátot vethet. És erre 
igen sok mód és alkalom van, a rendelkezésre 
álló törvények betartásával. 

Nagy feladat  jut osztályrészül ebben a nem-
zeti munkában a papoknak és a tanítóknak. Épen 
ezért ezeknek a képzésénél súlyt kellene fektetni 
arra is, hogy a székelység bajaival, anyagi és 
erkölcsi nyomoruságaival már a képző és nevelő 
intézetekben megismerkedhessenek, ugy hogy a 
mint magasztos pályájukra lépnek, vigyék ma-
gukkal a segítés gondolatát, azt a nagy lelke-
sedést, munkakészséget, mely szép hivatásuknál 
lógva, papot éa tanítót egyaránt megillet és kö-
telez is. 

A fentebb  felsorolt  adatok „rettentő tu-
nyasággal és nem törődömséggel vádolnak ben-
nünket" mondja Péter János dr., ha azonban meg-
hallják mindazok, a kiket illet, talán eljön a meg-
váltás órája. Ugy legyen! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Király születés napja. A népei 

szeretete és hü ragaszkodása által környezett 
apostoli ősz királyunk 72-ik születés napján 
évről-évre állandóan országszerte örömünne-
pet UI a nemzet Minden templomból égbe száll 
a zsolozsma az ő életéért és az ének: Tartsd 
meg Isten a királyt, kinek minden törekvése 
népei boldogitására irányul. Városunkban is 
vasárnap este a nevezetes évforduló  nem mult 
el a tiszlet és szeretet kUlső jelei nélkül; köz-
és magánépületek ablakaibői Bzét áradtak az 
öröm tüzek lángjai B a közönség csoportosan 
hullámzott az utczákon 9 óra utánig. Hétfőn  az 
összes hatóságok, élükön Mikó Bálint főispán-
nal, testületileg vettek részt a róm. katb. ple-
bániális templomban tartott 10 órai hálaadó 
isteni tiszteleten, majd az ev. ref.  imaházban 
elhangzott alkalmi közgyűlésen. Isteni tisztelet 
alatt a helybeli honvédzászlóalj mind a négy 
százada diszlövéseket tett, mise végeztével 
pedig a zászlóalj diszfelvonulást  végzett a 
zászlóalj parancsnok és a hatóságok főnökei 
előtt 

— Eljegyzés. Oláhivánfalvi  Epeijessy 
István körösbányai járási szolgabíró eljegyezte 
caikszentmártoni Bocskor Mihály kolozsvári kir. 
itélő táblai biró és neje szőkefalvi  Szentmiklóssy 
Teréz kedves leányát, Gábriellát 

— Nagy Tamás nyugalmazott főszolgabíró 
és neje kedves és művelt leányát, Etelkát elje-
gyezte Szabó Sándor tordai pénzügyigazgatósági 
hivatalnok. 

— ü j felsőnépiskolái  tanár. A csík-
szeredai megyei gazdasági iránya felsőnépisko-
lánál Gál József  ideiglenes tanár eltávozásával 
megürült tanári állásra a megyei iskolaszék 
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17 pólyáaö közül csikrákoai Málé Dénest, eddig 
a nagyasebeni Térés árvaháanál működött ta-
nítót —ki okleveles polg. isk. tanár—választotta 
meg s hozta a választás megerősítését javaslatba 
a törvényhatóságnál. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A 
törvényhatóság szokásos augusztusi közgyűlését 
mely iránt az ösztöndijak és segélypénzek meg-
szabása okán a gyermekeiket neveltető szülök 
különös érdeklődéssel szoktak viseltetni, e hó 
22-én fogja  megtartani, mire a meghívók már 
szét is küldettek. Megelőző napon a 30 tagu 
állandó választmány ülésezik a gyűlés tárgyéi-
nak előkészítése czéijából. A nagy gyűlés előre 
láthatólag népes lesz. 

— Aa időjárás szeszélyei. Ugy látszik, 
hogy ennek az évnek időjárása rendkívüli for-
dulatokban végig kitart. A tavaszt egész május 
végéig állandó hideg uralta, a nyár, mely junius 
végével állott be ismét száraz jelleggel birt, a 
mi a kerti vetemények fejlődését  megakasztotta, 
s főként  julius második felében  egész augusztus 
1-ső hetéig a bőség annyira fokozódott,  hogy 
még árnyékban is alig volt szenvedhető. Au-
gusztus 9-én jótékony eső esett mely igen jó 
hatással volt az eltikkad veteményekre, de ezt 
18-án 24 órás hideg eső követte, s a levegő 
annyira lehűlt, bogy 14-ére viradólag a ven 
Hargita hármas ormán vastag hólepel fehérlett, 
ámulatba ejtvén mindenkit ez a kánikulái hó, 
melyhez égaljunk zordsága mellett Bem va-
gyunk hozzá Bzokvá. 

— Vendégek a Tonnádon. A nyolcza-
dik számú kimutatás szerint a csiktusnádi gyógy-
fürdőt  összesen 1630 vendég kereste fői.  Az 
utóbbi kimutatáson feljegyzett  187 vendég közül 
állandó 92, napos vendég 37, átutazó 68. Az 
állandó vendégek közül 33 külföldi. 

Alapítványi helyekre felvett  iflak. 
As erdély róm. kath. statuB igazgató tanácsa f.  évi 
angnsstns hó 14-én tartott ülésében foglalkozott 
as alapítványi helyekre folyamodó  tanulók kér-
vényeivel s esen ülésében a kérvények sorsa felett 
határosott is. As ürességbea levő alapítványi he-
lyekre felvétetlek:  1. A kolozsvári  Szent-Jó-
zsef  ünevelö intézetbe:  Bnbosák Jenó, Brósi 
Emil, Demjén János, Molnár József,  Nagy Károly. 
Nóvák Sándor, Lukács Mósea, Marcika Lajos, En-
des Gábor, Búosu Gergely, Éllhes Gyula, Jakab 
Jenó, Kardos Árpád, Bogádi Gábor, Zonda Ger-
gely, Dézsi János, Hannekker Imre, Langer Ottó, 
Lexa Ferenes, Bede Ferenci, Gondos József,  Gross 
Albert, Cseke Viţeze, Deisó Gergely Andor, Ivá-
novics Béla, Lerehenfeld  Ernő. 8. A kolozsvári 
Mária  Terézia  űneveli  intézetbe:  Bíró Ele-
mér, György Lajos, Oreei Károly, Begidsán Emil, 
Portik Andor, Badó Aurél. S. A caiksomlyói  fi-
nevelő  intézetbe:  Albert Vilmos, Bodó József, 
Boga István, Kovács András, Zöld József,  Ambrus 
László, Gál Ferenci. Beke József,  Ferenes Sán-
dor, Veres Ádám. 4. A gyulafebsrvári  üne-
velö intézetbe:  Ossvát Nándor. Székely István, 
Ormfisi  Andor, Botyka Sándor, Hrupitzel Kornél, 
6. A marosvásárhelyi  üneveló intézetbe: 
Ráca József,  Borbély Lajos, Gynla Sándor, Takó 
János, Csernátoni Béla. 6. A székely  udvarhelyi 
űneveló  intézetbe:  Gál József,  Bardócz József, 
Gál Gedeon, László Pál, Márton János. Vákár Jó-
zsef.  7. A kézdivásárhelykantai  űneveló 
intézetbe:  Fejér András, Jakab Vincze. 8. A 
nagyszebeni Teréz  árvaházba: Hankó József, 
Karácsony János, Sánta Imre, Gebhárd János, Lá-
zár Béla, Farkas Ferencz, Molnár György, Heiszer 
Ödön. Tamási Bálint, Híss Sándor, Síiresei Elek, 
Wigmann János, Ssabó Imre, Papp Láizló, Hura-
mer Oositár, fiiba  Lajos, Kapitány Lászliiffy  Ju 
liánná, Knpincaai Klára. 

— Állatvásár beszüntetés. A csik-
szépvizi állatvásárok forgalma  és a községnek 
ebből várt jövedelme annyira korlátolt lévén, 
bogy a vásárokat állategészségügyi szempont-
ból látogatni kötelezett járási állatorvos dijait 
sem képes fizetni,  ezért a község képviselő 
testülete kimondotta, bogy a heti baromvásá-
rokat beszünteti. Jól is tette, mert az által 
uţjât vágja annak, hogy sok ember, a kik csak 
az áldomások kedvéért járják a vásárt, a drága 
munkaidőt tétlenségben és korhelykedéssel el-
vesztegethesse. 

— A villanyvilágitási telep beren-
dezése Gyergy ó - Szentmiklóson. Immár 
biztosítva van Oyergyó-Szentmiklós nagy köz-
ségnek villanyvilágítással való mielőbbi ellátása, 
mire a község intéző körei régóta törekednek. 
A villám telephez szükséges gép- és kazánház, 
fűrészcsarnok,  javító műhelyek, transzformátor, 
és ívfényoszíop-alapzatokra  a versenytárgyalás 
a napokban tartatott meg B azoknak felépítése 
és illetve előállítására odavaló Lukács István 
és Madaras Albert vállalkoztak 15937 korona 
47 fillér  összegért, mihez a község ingyenesen 
csak a praztatelket adja. Az elvállalt munkákra 
90 napi határidő köttetett ki szerződésileg. 

— A magyar kath. tanítók jnbile 
nmi zarándoklata Rómába. 0 szentsége 
XIII. Leó pápa trónralépésének huszonötödik 
évfordulója  alkalmából a magyar katbolikuB 
tanítók tanügyi tanácsa folyó  évi szeptember 
hó 16. és követtelő napjain zarándoklatot ren-
dez Rómába. A zarándoklatban minden kath. 
vallása egyházi él világi tanár, tanító, tanítónő, 
óvónő részt vehet Csatlakozhatik azonban min-
dén kath. tanügy barát és részt vehetnek mind-
azok, a kik a Szent Atya előtt hodolatukat 
bemutatni kívánják. Indulás 1902. évi szeptem-
ber hó 16-án d. n. 8 órakor a Budapest ke-
leti p. u.-róL Rómába érkezés szeptember bó 

18-án reggel 7 óra 15 perczkor. A budapest-
flumei  vonalon a fenti  gyorsvonat csupán I. és 
II. kocsiosztályt visz, miért is odamenet a III. 
oszt zarándokok is a II. kocsiosztályban utaz-
nak. A visszautazás az alábbi tervezet szerint 
négy útirányban történik, a) Útirány: Rómából 
Ancona—Fiúmén át Budapest, a következő rész-
vételi dijakkal: 1. osztály 174 kor. 45 KII. II. 
oszt. 144 kor. 65 fiii.  III. oszt. «I kor. 35 fill. 
b) Útirány: Rómából Lorettó—Ancona—Fiúmén 
át Budapest, a következő részvételi dijakkal: 
I. oszt. 190 kor. 10 fill.  II. oszt. 157 kor. 45 
fill.  III. oszt. 100 kor. 55 üli. c) Útirány: Hó 
mából Flórencz—Bologna—Pádua—Velencze— 
Fiume—Budapest, a következő részvételi di-
jakkal : I. oszt. 231 kor. 5 fill.  U. oszt. 18!) 
kor. 60 fill.  III. oszt 124 kor. 55 fill.  d) Út-
irány : Rómából Flórencz—Bologna—Pádua— 
Velencze (vasúttal) — Udiae—Cormons— Pra-
gerhof—Budapest  (déli vasút), a következő rész 
vételi dijakkal: I. oszt. 279 kor. 10fill.  11. oszt. 
222 kor. 90 fill.  III. oszt. 147 kor. 85 fill.  Za-
rándokok, a kik Nápolyba is szándékoznak el-
menni és erre jelentkeznek, a következő külön 
költségeket fizetik:  I. oszt. 104 kor. II. oszt. 
88 kor. Ebben az összegben bennfoglaltatnak 
az összes utazási költségek Rómából Nápolyba, 
Soreutóba, Kapri szigetére és Pompeibe,továbbá 
a három napra terjedő kirándulás alatt teljes 
ellátás (szállás, étkezés, kiszolgálás és kala-
uzolás). Az ezen zarándoklatban résztvenni szán-
dékozók 1902. évi augusztus hó 31-ig jelent-
kezhetnek a rendező-bizottságnál Esztergomban, 
hova a jelentkezéssel egyidejűleg 30 korona 
előpénz küldendő be. Ez összeg — netáni vissza-

'i esetén — vissza nem téríthető. A fen-
mnradó ösazeget legkésőbb szeptember 6-ig 
kell ugyanott befizetni.  Ennek megtörténte után 
a zarandokjegy minden résztvevőnek megkül-
detik. Minthogy a jegyek 45 napra érvényesek 
és az együtt utazás csak odamenet kötelező, 
római tartózkodását mindenki meghosszabbít-
hatja ; útközben az olasz vasutak mentén uta-
zását bárhol megszakíthatja. Ezen esetben je-
gyét az indulási állomáson le kell bélyegez-
tetnie, de csak addig az állomásig, a hol tar-
tózkodni szándékozik. Ezen eljárást mindig 
meg kell ismételni, raert különben a jegy el-
veszíti érvényét A zarándok-utra vonatkozó 
mindennemű felvilágosítással  legnagyobb kész-
séggel szolgál a rendezóbizottság Esztergomban. 

— Honvédeink bevonnlása a fegy-
vergyakorlatra. A Kőhalom vidékén tartandó 
és augusztus 26-án megkezdődő fegyvergyakorla-
ton a helyi 4-lk honvéd zászlóaljból 23 tiszt 
476 legény és 9 ló fog  részt venni. Az indulásra 
készenlét ideje augusztus 21, augusztus 22-én 
érkezés Oláfalnba,  23-án Homoród-Almásia, 24 én 
Zsomborba és 25-én Kőhalomba. 

— Internátus a brassói r. k. elemi 
és polg. leányiskola mellett. Alulírott igaz-
gatóság ugy a helyben, valamint a vidéken lakó 
közönségnek ezennel becses tudomására kívánja 
adni, hogy a Brassóbau, Felegvár-sor 1. sz. a. 
ujonuan épült és a szent Ferencz rendű nővérek 
vezetése alatt álló elemi és polgári leányiskolával 
kapcsolatosan a következó 1902—1003 tanévtől 
kezdAdAleg teljesen uj, a kor igényeinek megfe-
lelóleg berendezett internátust is nyit, elemi és 
polgári iskolába járó növendékek részérő. Az inté-
zet kitünó fekvése,  világos szép tágas szobái éa 
levegője, a logondosabb felügyelet  és szeretet-
teljes vezetéB mellett teljes fokban  biztosítják az 
intézet növendékeinek ugy testi, valamint szellemi 
fejlődését  is. Maga az elöljáróság pedig -minden-
képen oda fog  törekedni, hogy azon nagy bizal-
mat, a melyet a rend más helyeken való rövid 
működési ideje alatt a közönség részéről magának 
kivívott, működésének ezen legújabb helyén is 
megnyerje és biztosítsa. Ennél fogva  kérjük mind-
azon t. Bzülóket, kik gyermekeiket ez intézetbe 
fölvétetni  óhajtják, hogy ebbeli szándékukat az 
igazgatóságnak — Brassó, Kolostor-utcza 23. az. 
r. katb. plebánK cziinére — mielőbb tudomáaára 
adni kegyeskedjenek, a hol a további felvilágosí-
tások szívesen megadatnak. Brassó, 1902. julius 
havában. A róm. kath. elemi és polg. leányiskola 
Igazgatósága. 

— Asszonyok kese hányszor csábítja ol 
belső harcsainkat. Magyarország történetében vau 
rá példa, hogy nói kés egy korszak szenvedéseit 
hegeastette be. Egy nó és egy gyermek a trónon, 
villongások, felkelések,  csaták gy&lölségek után 
és mégis lecsendesedik as ország. Pozsonyban és 
Bécsben olt áll a szobra. Bécsben szemben a 
várpalotával, a mütörtéoelmi nagy muzeum elótt, 
körülvéve gyönyörű lovas generálisokkal, érezpa-
ripákkal. Éí ott ülve, nézve a szobrot, el elgon-
doljuk: Felséges ssép királyné, ha neked csak 
esek a generálisaid lettek volna, a kiket itt érezbe 
önt 7e trónod körül felálitottak  éa sehol sem lettek 
volna a magyarok, a kiket a te életedből szépen 
elsikaaslottak, aligha állana Itt most a szobrod. 
És ott ül Possonyban fehérmárvány  ménen, két 
jó kuruci között, elnézve át a Dunáu, végig a 
síkságon, a hol kék fátyolba  szegi a rónaságot a 
távol, elnéi abba as országba, melyaek derék népe 
00,000 harezost ontott az A trónja védelmére. K 
ssép királyasszony történetéről és a pragmatika 
szankesióról szól a Nagy Képes Világtörténet legú-
jabb 107. füzete. 

—Jutalom a megtalálónak. Augusztus 
16-án este, Csíkszeredából Tusnádig vezetó 
uton egy ezüst fogantyúval  ellátott A. I. mo-
nogrammal bíró sétapáleza elveszett A meg.-
találó e lap szerkesztőségében igen tisztességes 
jutalomban részesül. 

Válasz Kertészné asszonynak. 
Tisztelt  Asszonyom! 

A „Csikmegyei Híradó* folyó  évi 33-ik számá-
ban „Hangverseny " csikzsögöili- Fürdőn" cziinil ós <* 
lapok hasábjain megjelent liirre, az l">n neve alatt, 
de vulósziiinlcg nz (In tiuita uélkiil. >'fív  szerfelett 
/-.ivaros, okvetetlenkedő s teljesen semmit mondó köz-
lemény jelent mt'p. mulv semmit mi^ nem ezáfol, 
— miután neiu is lehet. — s i^v a/. ön ügyének nem 
csak, hogy m-m használ. hanem [iuf;iro/.ouaii  árt, mert 
olyan Lényeket, a inik"-t lmi-ru inen-'i eniit.-r látott és 
tapasztalt -légiin! kapott frázisokkal-  és valótlan állí-
tásokkal sem inegczálolni. sem pedig 1<IIig:i'lni nem 
lehet — 

]Ju unnál inkább leliei és kell sajnálkozni a 
közlemény íróján, ki migyzolási hóhortin közepette, 
midőn agyának ki nem forrt  goudolatjait pa-
pírra veti os mást vádol a névtelenség köpenvébe 
való takarozással. ő inaira ugyan akkor egy szoknya 
alá menekül. 

A/. ilyru embernek kár előzékenységről, pon-
tosságról. tapiutatról s jnás elU-lékről beszélni. hi-
szen azt sem tudja, hogy I l l í réi t- fán  teremnek ezek. 
mert Int ezekről csak n lrglmlványhl>l> fogalmit  is 
lenne, u kérdéses közleményt, nem I lUU'dl' \olnu 
meg. vupv legalább is ncin az fin  ' <- alatt lioztu 
voluu u/.t nyilvánosságra. 

Nagyon sajnálom, Asszonyom1 liogv igv tör-
téül u dolog, de kénytelen vagyok a számok alá fel-
sorolt szemenszedett valótlanságokra, sUletlen s -i 
mellett szerénytelen bölcselkedésekre egyáltalán nem 
rellektálva - anclieztelt liirlicn mondottakat továbbra 
is fejlturtuni,  sőt még szolgálhatok egyebekkel is, a 
miket akkor csuk kitnclelből liullgniiam el. 

Még egyet. Máskor uc méltóztassék megengedni 
becses nevének ilyen czúlru vuló felhasználását,  a 
közlemény írójának pedig súgja meg, hogy taiiuliná-
nyozzA Kzopusnak a „Lábtyü" művészről szóló és sok 
életbölcsességet lurtuliuuzó meséjét. 

Asszonyomnak kiváló tisztelője 
Tudósító. 

S z e r k e s z t ő i " t i z e n e t o l E . 
„Kirándulás a Hargitára" ezimn czikkci tér 

szftkv  miatt csak lapunk jövő számában hozzuk. 

Laptulajdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Tudósítás. 
Tekintettel a háromszékmegyei busa-

termésre, mely mennyiségre ugy szintén mi-
nőségre teljesen bevallott, abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy augusztus hó 21-tól 
lisztjeimet oly o lcsó á r b a n adom, mi 
legnagyobb megelégedésére fog  szolgálni nagy-
becsű vevőimnek. K i v l U Ó Uszteicttei 
i&->2j í-i Simon Jenő. 

Egy fiatal'segéd 
TliOIIÁN .JÓZSKP vas, fiiszer.  festék 
üzletébe, Csíkszeredába, elloKadlatik. 
1*44) Ajánlatok kéretnek. 
Sz. 473U—1902. 

Polg. 
Hirdetmény. 

Csík-Szentkirály község általános határ-
tagosítás iránti ügyben nz előmunkálatok meg-
kezdése, jelesen az érdekelt felek  képviseleté-
nek rendezése, működő mérnök megválasztása 
és a költség előirányzat elkészítése végett tár-
gyalási határnapul 1902. évi szeptember 
hó 20-ik napjának délelőtti 8 órája Csik-
Kzentkirály község házához kitüzetett, melyre 
az érdekelt birtokosok, a törvényben irt követ-
kezmények terhe alatt idéztetnek meg, hogy 
elmaradásuk a tárgyalás megtartását akadá-
lyozni nem fogja. 

Egyúttal felhívom  a birtokrendezó mér-
nököket. hogy a mennyiben ezen tagnsitási mun-
kálatot elvállalni szándékoznak, a szerződési 
pontozatok előterjesztése mellett ajánlataikat 
az eljáró bíróhoz vagy az érdekelt felekhez 
küldjék be. 

A kir. törvényszéktől: 
Csíkszereda, 1992. julius hő 20. 
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Kovács Lajos, 

kir. tKzéki liiró. 

A csíkszeredai takarékpénztár rész-
vénytársaság részvényeseihez. 

Felkéljük a részvénytársaság részvénye-
seit, hogy a birtokukban levő részvényeket, 
mennyiben azok nem lennének nevükre — vagy 
& kívánt névre — átírva, a társaság irodájába, 
a rendes hivatalos órákban átíratás végett mi-
előbb nyújtsák be, raert az átíratásoknak be-
zárólag folyó  1902. év deczcmber hó 31-ig meg 
kcllvén történni, netán az év végén való töme-
gesebb benyújtások az irodának sok munkát 
okoznának. a-a 

A kiadandó uj részvények az alapszabá-
lyok 6. §-a szerint azon tulajdonosok nevére 
állíttatnak ki, kiknek neve a fenn  kitett batár-
időig a résvénykönyvben igazolva lesz. 

Az uj részvények és szelvény ivek az 
1903. év elején tartandó évi rendes közgyűlés 
által az 1902 évi osztalékok felvételére  kitű-
zendő határidőtől kezdve, a régi részvényeknek 
beszolgáltatása ellenében adatnak ki. 

Csíkszereda, 1902. augusztus 7-én. 
Csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság: 

Dr. Fejér Antal, Nagy Imre, 
Ogyisz-titkár. elnök. 

Két magas, jófajta anya kancza 
jutányos áron eladó. Feltételek meg-

tudhatók e lap kiadóhivatalában. 

KK4. szám. 
á Í90£ 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
A csík-vármegyei m. kir. államépitészeti 

hivatal területén lévő brassó—Csíkszereda— 
toplii'zai állami közúton l!HJ.'t. és 1904. évek-
ben eszközlendó kavics szállitás biztosítása vé-
gett a folyó  XB02. évi szeptember hó 30-án 
a fent  nevezett államépitészeti hivatal helyi-
ségében zárt írásbeli ajánlatok utján verseny-
tárgyalás tarlatik. 

Kelhivatnak ennélfogva  vállalkozni kívá-
nók, hogy ajánlataikat a fent  emiitett állam-
épitészeti hivatalhoz ezimezve, legkésőbb a kitű-
zött tárgyalási nap d. e. 10 órájáig uyujtsák be. 

A később beérkezett ajánlatok, valamint 
általában a bármikor beérkezett táviratok és 
utó ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Az ajánlatok öt pecséttel zárt boritékán 
a czimzésen felül  világosan kiírandó az állam-
építészeti hivatal és azon állami közút neve 
melyre az ajánlat vonatkozik. 

Az ajánlatok az államépitészeti hivatalban 
átvehető ájánlati és felosztási  kimutatási minta 
szerint teendők meg. 

Azon esetben, ha ajánlattevő a kereske-
delemügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltó-
sága által elfogadott  s az államépitészeti hiva-
talnál kitett kómintától eltérő kőanyagot kívánna 
szállítani, ennek saját pecsétjével ellátott két 
mintáját ajánlathoz mellékelni s egyúttal a 
felosztási  kimutatás 6 rovatában a termelési 
helyet Í9 megjelölni tartozik. 

Az árnak a kereskedelemügyi miniszter 
ur ó nagyméltósága által elfogadott  s az állam-
épitészeti hivatalnál kitett mintával azonos, 
vagy bár attól eltérő, de legalább is oly minő-
ségű anyagra kell vonatkoznia. 

A benyújtott ajánlatok vissza nem von-
hatók s mindegyik ajánlatot tevő ajánlatának 
beadásától számított (8) nyolez hétig kötele-
zettségben marad. 

Az állami közutuak csupán egyes részére 
tett ajánlatok figyelembe  vétetni nem fognak. 

Ugy nz ajánlat, mint a hozzá mellékelt 
felosztási  kimutatás szabályszerű bélyeggel lá-
tandó cl és mindkettő az ajánlattevő által 
aláírandó. 

A bánatpénznek az adóhivatalba történt 
befizetését  igazoló nyugta az ajánlathoz csa-
tolandó. 

A bánatpénznek a tárgyalásnál alapul 
szolgáló felosztási  kimutatásban kitett mennyi-
ség után az ajáulott árak összegének 5"(',-át 
kell kitenni. 

Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz 
nem melléklendő. 

Azoknak az ajánlattevőknek, kiknek aján-
lata el nem fogadtatott,  bánatpénze az árlejtés 
eredménye feletti  határozat hozatal után fog 
kiadatni, illetve az intézkedés a kiadás iránt 
megtétetni. 

A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a kincs-
tárt azonban csak azon naptól fogva  kötelezi, 
melyen azt kereskedelemügyi miniszter ur ő 
nagyméltósága elfogadja. 

A szállítási szerződés és részletes feltéte-
lek, az ajánlati minta s ennek mellékletét ké-
pező felosztási  kimutatás és közminták az állam-
épitészeti hivatalnál szokott hivatalos órákban 
átvehetők, illetve megtekinthetők. 

Magy. kir. államépitészeti hivatal. 
Csíkszeredán, 1902. augusztus hó 19-én. 

li'i) 
Pap Domokos, 

kir. főmérnök-

Árverési hirdetmény. 
Alolirott községi elöljáróság által közhírré 

tétetik, hogy a község tulajdonát képező, ujon- ' 
nan épített Csikszentmárton község pioezterén 
lévő korcsma, bólthelyiségnek és magán la-
kásnak alkalmas jó szoba, 2 kamara, 2 konyha 
és 3 pinczéből álló kőház a mellék épületekkel 
együtt a körjegyzői irodán 1002. évi augusz-
tus hó 31-én d. u. 2 órakor megtartandó 
nyilvános árverésen a legtöbbet Ígérőnek a 
körjegyzői irodán a hivatalos órák alatt meg-
tekinthető feltételek  mellett bérbe fog  adatni 
1902. évi oktober hó 16-tól 1905. évi oktober 
hó 16-ig terjedő időre. (249) 1—2 

Az elöljáróság: 
Csikcsekefalván,  1902. augusztus 18. 

Csiszér Károly, Salamon Mihály, 
k. jegyző. k. bíró. 

Szám 1771/902. 

Hirdetmény. 
Alulírott községi elöljáróság közhírré teszi, 

hogy Csikszentgyörgy (Bánkfalva)  község ha-
tárában kárban talált 1 drb. pejszőrü kancza 

1 drh. pejszőrü herélt ló mint gazdátlan 
jószág folyó  évi saeptember hó 8-án d. e. 
9 órakor Csikuengtyftrgy  községházánál 
az 1894. évi XII. t-cz. 107. §. alapján tartandó 
nyílváuos árverésen a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzért, esetleg becsáron alui is el fog  adatni. 

Csikszentgyörgy község elöljáróságának 
1902. augusztus hó 18-án tartott üléséből. 

Puskás Lajos, Basa Dénes, 
k.-jegyző [250] 1 - 2 L-btró 
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Hirdetmény. 
Csíkszereda város árvaszékc néhai Klthe, 

•lakul) volt városi polgármester hagyatéka tisz' 
tázása czéljábál 30 napi sáros határid^ 
kitűzése mellett felhívja  a hitelezőket, hog 
követeléseiket alulirt árvaszékhez igazoló ok' 
mányaik felmutatiísa  mellett késedelem nélkü-
jelentsék be. 

Kelt Csíkszeredában, Csíkszereda város 
árvaszékének 1902. év augusztus hó 11-én 
tartott üléséből. 

Dr. Ujfaluai, 
elnök. 

Jakab Ferenoz, 
tii[];usc»s. 

Pályázat. 
A csikszenttamási róm. kath. kántortani-

tói állásra pályázatot hirdetek. 
Jövedelme: 

1. Csinos lakás az uj épületben, mely áll 
két szoba, egy konyha, egy kamra, egy pinczé-
ból, kert és gazdasági épületekkel. 

2.78 kalongya rozs és 78 kalongya zab kepe. 
8. Oszpora 100 korona. 
4. Stóla 5(i korona. 
5. t>4 terű lágy tűzifa. 
(i. 9 hold 100 nsz. öl kanonika porczió 

ezenkívül a község által átengedett 4 szekér 
szénát termő kaszáló évi jövedelme. 

7. Ájtatos alap kamataiból 30 korona. 
8. A gür. kath. tankötelesek után éven-

kint tandíj 20 korona. 
9. Államsegély 195 korona. 
Kötelessége a kántori teendők végzése s 

a számára kijelölendő mindennapi és ismétlő 
tankötelesek tanítása. 

l'ályázók felkéretnek,  hogy kellően fel-
szerelt folyamodványaikat  augusztus 31-ig alatt 
irt elnökhöz beterjeszteni és a közbe esö va-
sárnapok vagy ünnepek valamelyikén próbára 
megjelenni szíveskedjenek. 

Csik-Szenttamás. 1902. augusztus 5-én. 

il1| 2-2 
Tompos Mátyás, 

lelkész, iskolns/.éki elu(>k. 
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A h i r e s é s k ö z k e d v e l t s é g n e k ö r v e n d ő K . - I M P É R I 

„RÉPÁTI" SAVANYÚVÍZ 
a inai n a p t ó l 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 

egészen friss  tö l tésben kerül forgalomba. 

Dr. Lengyel Béla m. kir. tud. egyetemi tanár szakvéleménye a következő: 
„A K.-Impér ,RÉPÁTI" forrás  oly kitűnő égvényes savanyu vizet szolgáltat, 

mely ugy szerencsés összetétele, mint rendkívül dus szénsavtartalma folytán  meg-
érdemli, hogy a maga nemében a legkitűnőbbek egyikének tekintessék, 
s mint ilyen, u megfelelő  méltatásban részesüljön". 

Purjesz Zsigmond dr. prof.  a következőkép nyilatkozik: 
„Bizonyítom, hogy a „RÉPÁTI" savanyuvizet a nyákhártyák hurutos bán-

talmai ellen ismételve jó sikerrel alkalmaztam". 

Dr. Hankó fiimos  tanár, az E. K. E. balneologiai oszt. titkára e vizről igy vélekedik: 
„A .RÉPÁTI" viz nemcsak mint élvezeti viz kitűnő, hanem mint gyógyitó 

ital is megbecsülhetetlen s a Csehországból hozott drága króndorfi  vízzel 
minden tekintetben versenyez". 

A„Répáti" viz helybeli főraktára  Simon Jenönéi van. 
(236i  4 A K.-Impér  „Répáti"  forrás  kezelősége. 
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:MTCT A S Z T A I i O S * 

Tisztelettel van szerencsém a nagyérdemű közönség szíves tudomására 
hozni, hogy minden az asztalos szakmába vágó munkát, ÉPÜLET és 
BüTOR készítést, TEMPLOMOK FELSZERELÉSÉT, nevezetesen 
O L T Á R O K , S Z Ó S Z É K E K elkészítését legízletesebb és ólcsób kivitelben 
és meghatározott időre elvállalok. Továbbá elvállalok mindennemű disz-
fényezést,  aranyozást, ezústözést, bronzirozást és a kívánalmaknak 
megfelelóleg  és minden igényt kielégitőleg készítem el. Oltárok kija-
vítását és újra festését  a legrövidebb idő alatt és igen jutányos 
árért eszközlöm. [221 j 4-6 

Magamat a nagyérdemű közönség pártfogásába  ajánlva vagyok kész 

tisztelettel György Ferencz, mfiasztalos. 
m 

jó száraz pörkölt fehér  szalonna a 
Szászföldról  nagyobb mennyiség-
ben, a legjutányosabb napiárban 
Gál János fűszer  kereskedésében, 

Székely-Udvarhelyt. .„, -„. 

Képviselők 
kik gázberendezések szerelésiben jártasak, tasteW 

világítási vállalathoz, fiwn-i 

Ajánlatok referencziák  megjelölésével 
KLIXGKIt RÍ CIL 

Gumpoldskircbeni gép- éa foméru-gyár  magyar-
országi telepe Budapest, VII., Hernád-utcza 43. BZ. 

-At'KTYI.KX-l h\ \ I; , zi.nz.n.lök. ^ W fölt*  fa'fr'fclb  4b ffiţlfi 
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Uj s^abó=üzlet! 
Hátor vagyok a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csikszeredában a Oál András-féle  házban egy a mai 
kornak teljesen megfeleld  minden igény kielégítésére berendezett 

FÉRFI-SZABÓ-ÜZLETET - S 3 » 
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 hely-
zetbe juttattak, miszerint üzletemben a mélyen tisztelt városi és 
vidéki közönség szükségletét a legjutányosabb árak és a legelő-
zékenyebb kiszolgálás mellett szerezheti be. 

A szabászatot Budapesten az első tanintézetben ta-
nultam meg és sajátítottam el és igy minden e szakmába vágó 
ruha elkészítésére képesnek érzem magam. 

Magamot a nagyérdemű közönség jóakaratú pártfogásába 
ajánlva, maradtam 

Ti-ljes tisztelettel 

r->3| iá &ÉSZS® 14SEÁ8» fés££efig&feé. 
(Lakás és üzlet helyiség: Gál András-féle  ház, CaUtgiereda.) 
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t e m e t k e z é s i i n t é z e t e G s U s s z e r e d L a . 
Ajánlja az előforduló  halálesetek alkalmára dúsan berendezett raktárát, 

minden nemű és fajtájú  fa-  és érez utánzatu koporsóit, légmentes és elzárható 

ÉRCZ KOPORSÓIT 
Nagy választék sirkoszorukban és szalagokban, szóval mindennemű 

csikkekben, mely a temetéshez szükséges. 
Továbbá tndomására kívánom hozni a n. é. közönségnek, hogy miután .1 

legelső gyárakkal léptem összeköttetésbe, azon helyzetbe vagyok, hogy a legjutá-
nyosabb árakban képes vagyok mindent számítani, ugy hogy a versenyképesség 
felülmúlhatatlan,  mivel üzletem saját házamban van, sem bolt bért, senl kiszolgá-
lásért nem tizetek, saját magam szolgálok ki vevőimnek, saját gyászkoosim van, 
melyet 50 korona vásárlásnál csekély díjért bocsátok rendelkezésre. 

Ravatalozást, díszítést is a legjutAnyosabban számítom. 
Segédkezem a liulla szükséges elhelyezésében ia. 
A n. é. közönség szíves pártfogását  kérve, vagyok kész szolgálattal 

[147| 7-1(1 Filó Károly. 

Magyarnak Pécs, németnek Bécsi 
Schönwald Imre Három évi 

iráabeti 
j ó t á l l á s é l c s z e r g - s r á x o s , ó r á s é s l á t s z e r é s z 

-•>• 1* P É C S . Xf  —<• 
t f t f  N e k ü l d j ü k p é n z ű n k e t k ü l f ö l d r e !  " t t l 

Hasai iparunkat előmozditó ősegemnél mindennemű arany és ezüst 
tárgyak, órák és minden e szakmába vágó czikkek sokkal olosóbban, jobbanés 
megbízhatóbban szerezhetők be mint a külföldön 

t 

Valódi esüst pánosél óralánosok 
m. kir. fényjelzéssel. 

16 gremm Bolyban frt  1.30 60 gramm súlyban 
30 gramm súlyban frt  1.60 
80 gramm eolyban írt 2 30 
40 gramm súlyban frt  2-60 
60 gramm euí baa frt  8.25 

70 gramm ealyban 
80 gramm nnlybaa 

100 gramm inlybin 
150 gramm súlyban 

frt  3.80 
fit  4 60 
frt  6.20 
frt  8.60 
frt  9.60 

Valódi 14 kar. aranylánosok 40 féle 
divatos mintában. 

Valód 1 eilUi női remont. óni írt 0.— Ugyanez dupla fedellel írt 8.— Valódi 14 kar. arany nOI rem. óra frt  14.— Ugyanéi dupla fedellel 

frt  IB.60 

^ 

14 kar. arany pectétgyDrO frl  6.80 UJ aranyból 6 kar. tri 8.60 Doable trany írt 1.60 Mértékül elegvadfl  egy paplraaallag. 
dupla fedéllel  8 frt.  — Ugyanéi erOiebb 9 frt.  — Ugyasei aruy iMf.  12 fit.  — Tala eiBit aahre-remon. dipU fedéllel  12 fit. Valódi 14 kar. arany ankre.remontolr óra 24 fit.  — Dapla fedéllel  85 frt. 

Nagy képes ár jegy sók ingyen és bérmentve bárkinek küldetik. 

20 gramm anlybaa 
26 gramm iQlybaa 
80 gramm aalybaa 

fit  84 — 
frt  80.— 
frt  87.— 

anlybaa 
60 gramm salyban 

gramm Mily ban 
frt  47.— 
frt  68,-
frt  69.-

kövcs lógók nélkül mérve. 
Egy 21i grammon amnylénczhoz  egy 15 grammos 

kötet  függelék  vére  ötsttzeaen  40 grnmm nálam  34 frt 
50 krajrzárba  kerül.  [146] 14-30 

Valódi eslst rem. ón Dapla fedéllel Valódi eiDil amkre-icn. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1W3 




