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Igazságban az erő.
E báróin szóba foglaljak össze 

prognvniiminkat, mely 1900. évi ja
nuár hé L-étől „ Csikniegyei Híradó" 
czim alatt meginditandé társadalmi, 
szépirodalmi és közgazdasági heti la
punk sarkalatos irányelvét fogja ké
pezni. : fí 9 -y

S<*üg*á+«8abb cziinet is választ
hattunk voija lapunknak, do számot 

.▼etetülik a ma már kényesebb igé
nyekhez szokott olvasé közönség jé 
Ízlésével, mely immár nem elégszik 
meg többé nyomdafestékbe mártott 
sablonos sallangokkal, hanem meg
követeli — és méltán — hogy az a 
szellemi termék, mely egy lap kere
tébe foglalva, erkölcsoktaté hatást is 
igyekszik kifejteni, egyúttal szórako
zást is nyújtson. Sőt nem túlozzuk 
az igényeket, ha azt állitjuk, hogy az 
a közvélemény, mely az olvasó kö
zönség összeségéből alakul, megköve
telheti egy társadalmi keretben mozgé

laptél, hogy szellemi termelvényeiben, 
a társadalmi kérdések és eszmék fel- 
felvetésében ennej; á közvélemény
nek igazi hü kifejezője, gondolatai
nak és felfogásának pontos hőmérője 
legyen.

E felfogásnál; hódolva, kijelent
jük, hogy mindazok, a kik az igaz
ság és szeretet törvényeinek fejlesz
tése, a közjóiét emelése és hasonló 
művelődési és emberbarfttl feladatok 
megoldása álM  igyekeznek az enáberi 
társadalmat egy lépessel közelebb 
vinni a tökéletesedéshez, kik az em- 
bories irány felé való törekvésük
ben a társadalomnak erős alapokon 
vajé fennállását a széthúzó elemek 
kibékitő8ébcn és összetömöritésében 
keresik, 8 a kik — habár különböző 
eszközökkel — da ugyanazon őzéit 
kívánva szolgálni, a küzdelem hevé
ben egymás ellenvéleményét — mely 
az eszmék tisztulására jótékonyan 
Szokott hatni — nem csak meghall
gatják, de meg is tudják becsülni —

mindazok lapunk barátjai maradnak, 
kiknek szívesen nyitunk lapunk ha
sábjain tért és alkalmat, hogy a köz
érdeket legjobb tudásukkal és meg
győződésük kol szolgálják a valóban 
aranyigazságot foglalnak magukban 
vármegyénk derék alispánja Becze 
Antal urnák a millenáris évben egyik 
laptársunk által kiadott ünnepi szá- 
máhan olvasható következő emlék
sorai ;

•Még a legegyszerűbb ember észre
vételeinek ta **«»jogosultsága saját szem
pontjából. Azért, ha «'* J*.lja.e 
igazii tátik, v a g y  figyelmen ki vili liagya- 
tik : az önérzet megsértve marad. E lm e k  

következés^ az érvényesülési törekvés1 
miből aztán kifejlődnek az ellentétek. A 
közélet munkásságát leginkább ezek te
szik meddővé."

Ez helyes, ezélszerü, méltányos 
és igazságos. „Audiatur et altéra 
pars*, mert a közélet mezején minden 
harczost egyenlő mértékkel kell meg
bírálni.

r

A h a z u g s á g .
Irt* : Kirácsony J6zs«(.

(FelölvastAtott a  crksomlyói jótékonj-nőegycsiilut legutóbb 
tartott fillér-estély én.)

„Tanult ember az, aki sok igazságot tu d ; 
nevelt az, aki nemes ízléssel, helyes és igaz 

ítélettel és képzetemmel b i r ;
müveit az, akinek alapos tudománya, jó jel

leme, lelkiismcrete, érző, de zabolázott szive van.** 
Tanult, nevelt, müveit e három nővér kö

zött melyik a legszebb? Mindhárom igen szép, de 
kétség kivttl a müveit, a szépség és jóság ver
senyében az első nyertes.

Szeretném ezen három vérrokonról tartani 
felolvasásomat. De nem tartom rótok, hisz azok 
oly kedvesek, oly szépek, hogy csak rájok pil
lantani elég, hogy meghódítsanak.

Hogy e három nővért szeretem, az bizonyos. 
Csak az a nagy baj, hogy ezeket ie néha halá
los veszedelem fenyegeti. Ezt a veszedelmet 
akarom a mélyen tisztelt társasággal megismer
tetni, ezt a homályt, ezt a  hervadást, ezt a be
tegséget, mely ha belopódzik e 3 nővér üdevér
keringésébe, elfonnyaeszák rózsát, selyemlinom 
arciukat.

Ez az erkölcsi vész a hazugság, melyet én 
úgy szeretnék, ha lehetne, már szebb névre ke
resztelni, pl : nem igazmondás, füllentés

A uevoléstani megfigyelések bizonyítják, 
hogy a kis gyermek ajkán igazmondás, őszinte

ség lakik Nála az érzés és gondolat megegyezik 
külsejével vagyis szavaival. Nem ismeri a hasz
not maga számára, a kárt másokra nézve, mely 
a hazugságból származik. Szóval az első korban 
a kis gyermek csupa igazmondás csupa őszin
teség. Amit lát, amit hall, azt úgy mondja el, a 
hogy láttn, hallotta ; hozzá semmit sem tesz, mert 
előtte az összeadás, a toldás-fo'dás mestersége 
még ismeretlen; belőle ki nem vesz, mert a ki
vonás számtani műveletét még nem tanulta.

S ha ily tiszta érintetlen állapotban átköl
töznék egy pbantáziában létező szigetre, mint 
Bobinson, feltéve, hogy mindent vinne magával, 
mi az élethez később szükséges; emberekkel, 
kik ferdíteni szeretnek, nem találkoznék, hanem 
Csak mindig angyalkákkal társalogna: biztosak 
lehetnénk, hogy ez a gyermek soha sem hazudna.

De a gyermek nem az angyalok, hanem 
ezektől egy kissé különböző emberek között ma
rad, itt nő tel, Ezek aztán értik a nem igazmon
dás művészetét, mel_\ be a gyermek is szép lassan, 
de biztosan beletanul.

Szabó Ignácz, a modernkor egy kiváló 
philorophusa a hazugságok fajait a következő fi 
osztályba ossza b e :

I. Az acsthetikal hazugság;
II. A hivatalos hazugság;

III. A tréfahazugság;
IV. A szorultságbeli hazugság.
V. A kártékony hazugság.

Poedagogiai szempontból a 6-ik osztályba 
tehetjük az ártatlan hazugságokat; "-ik osztályba

a kétértelmű szavak hazugságát; 8-ik osztályba 
a szószegést, hol a  hazugság megszerezheti a 
matúrát.

Vigyük u  ártatlan nla igazmondást.

Élnek-e a szülök vele ? Ilút a környezet: 
cselédek, ismerősök a gyermek előtt ?

Mikor a  gyermek kérdi szülőitől, vagy hoz
zátartozóitól, hogy hová mennek, azt felelik rá : 
rákászni, nárityenbe jég aszalni, zabot hegyezni, 
Deürcczenbe pipáért. Ha azt kérdi, hogy m iért: 
azt a választ kapja, azt gyermeknek nem jó 
tudni; legtöbb esetben igy felelnek : hogy a  rák 
a vetésbe ne menjen.

Ha azt kérdi, hogy újszülött testvérkéje 
honnan jött, azt felelik r á ; a gólya kotta. A meg- 
lepetéstazerző, névnapi, karácsonyi ajándéktár
gyakra, kriszkindire ráfogják, hogy azekat a jó 
gyermekek számára a Mikulásbácsi hozta. Mind
ezek a feleletek neveléstani szempontból nem 
helyesek. Ki igy válaszolna e kérdésekre: test
vérkédet a jó Isten ad ta ; megyek az irodába 
dolgozni, megyek a pinezra vásárolni etb. aa 
paedagogice helyesen felelne.

Ha az apa, vagy anya itt nem részletez
hető dolgokat cselekszik gyermeke szemeláttára, 
keményen meghagyja gyermekének meg ne mondd 
apádnak, illetve anyádnak ; mert . . ,

„így történt meg az, hogy egy apának ki
fáradván türelme felesége viharos ékcsszólámitól, 
Ilonka nevű leánykáját nem épen hivatalos ki
rándulásaiban ia magával vitte. Haxajövet Ilon
kához o szép szavukat intézte: ugy-e édes Ilonka



1-ső szám

Ezen elvünkből kifolyólag lapunk
nak állandó rovatát fogja képezni a 
„ Közönség köréből* czimü rovat, 
melynek hivatása leend minden jogos, 
a közérdeket érintő, tárgyilagos és 
szenvedélyektől ment felszóllalásoknak 
és ellenérveknek orvoslás czéljaból 
tért nyitni.

Ezenkívül lapunk olvasói szak
avatott munkatársaink tollából tan
ügyi, közgazdasági és törvényszéki 
rovatokba osztályozandó czikkeket is 
fognak olvashatni.

Különös súlyt fektetünk továbbá 
lapunk szépirodalmi részére, melyhez 
az anyagot a napi lapok terén is 
ismert jeles tárczairóink fogják szol
gáltatni. '

Lapunk külalakja valamivel kie
sebb a társadalmi lapok szokásos 
alakjánál, de tartalomban reinélhotő- 
leg ki, fogja állani -» versenyt bár
hol,, wxxruto heti lappal.

Az előfietési árak lapunk fején 
olvashatók, igyekeztünk ebben is a 
mélyen tisztelt közönség igényeire 
figyelemmel lenni, midőn az árakat 
mérsékelten számítottuk fel, hogy a 
szerényebb áldozatra képesek is meg
szerezhessék.

Ezek lesznek — főbb vonalak
ban —  azon irányelvek, miket la
punk előállításánál követni fogunk 
s törekvésünk oda irányuland, hogy

2-ik oldal. _________

a mélyen tis ie lt olvasó közönség szi
ves támogatásit kiérdemeljük.

Ezek után az emberiség meg
váltójának szif.etése évfordulóján le
gyenek üdvöziíve nyájas olvasóink!

Tisztelettel:
a Szerkesztőség.

Ő s i k  m e g y e i  H í r a d ó

Karácsony és bukaresti székely 
véreink.

Évezredek .epedó kívánságát hozta 
meg az a nap, melyat karácsonykor ün
nepiünk. Az é-kor hatalmas népeit nem 
eléghette ki a dicsőség, a kincs, nem a 
fényes élet, melyet alt idegen országokból 
hozott drágaságok akartak boldoggá tenni. 
Kincs, hatalom, jólét ésak a külső világnak 
hizelgett, de teljesen vem tudta megnyug
tatni azt a belvilág?t, melynek közép
pontja a s z ív . Hasztalan viseltek győze
delmes háborúkat, hasztalan hurczo'.ták ne- 

rabságba a legyőzött népek ezreit, a 
boldogság csak tűnő'Volt.' Minden elkalló
dott s az élvezeteinek hódoló ember kény
telen volt "belátni, hogy nem erre a boldog
ságra kell törekednie, hanem arra, melyet 
a szeretet ad.

A Jézus születését megelőző évezredek 
alatt véget nem érő háborúk és pusztulá
sok válták fel egymást. Hatalmasabbnál ha
talmasabb nemzetek tűntek fel s hanyat
lottak le ismét. Az elbukott népek romjai
ból újak támadtak s a világtörténelem lap
jai századok sivár küzdelmeivel teltek meg. 
Az emelkedések és esések eme rettentő 
forgatagaiban, a szerencse ezen borzasztó vál
tozásaiban az emberi sziv puszta maradt, 
keble önkényt vágyódott az után, ki a há

ború pusztító eszközei helyett a csendes 
békesóget kedvelteti meg, a ki az egyuiást 
gyűlölő, egymás rontására törekvő embe
reket arra tanitja meg, hogy szeressék egy
mást, s a ki az emberi szivnek kimagya- 
rázhatatlan vágyódásait egy szebb, boldo
gabb haza felé tudja irányítani. Innen 
magyarázható a Messiás, a Megváltó utáni 
vágyódás.

S e vágyódást ott találjuk a népek 
történetében, középpontja egy ismeretlen, 
ki békét szeret, megelégedést fog hirdetni. 
Az egész világ érezte, hogy felfrissülésre, 
megújulásra van szüksége, hogy jönnie kell 
valakinek, ki betudja tölteni a szivekben 
tátongó ürességet, hogy el kell érkeznie 
annak, kiről a jövendőmondók beszeltek. 
És eljött az Isten-ember. Születésének em
lékét üljük karácsony nagy napján.

E nap elhozta az emberiségre a bol
dogulást úgy e földön, mint a túlvilágon. 
E  földön vallásosság, szeretet szerzik meg 
a megelégedést s készitnek elő az égi 
hazába.

Karácsony napja a kereszténység egyik 
legszebb ünnepe, ünnepeljük azt a Meg
váltót, kinek tanításai átalakitották az em
beriséget : megvigasztalták a szenvedőt,
kibékítették a halálos ellenségeket, jobb 
útra téritették az istentelent. E nap emlé
kéhez fűződik az egész emberiség hala
dása A kereszténység az, mely az egó>z 
világ haladását előmozdította. A műveltség 
uj és uj erőt nyert belőle a meghódoltatta 
azokat is, kik eddig félig vadon állapot
ban éltek. A kereszténység nevéhez fűződ
nek a leghatalmasabb alkotások, ez hozta 
létre a jobb erkölcsöket, ez szoktatta bé-

Foiytatás a mellékleten.

nem mondod meg a mamának, hogy a tata kár
tyázott, bort ivott a azzal a szép nénikévé! haséi- 
getett; ugy-e nem mondod meg, hiszen a mama 
olyan haragos lesz. Ilonka hűségesen szót foga
do tt s mihelyt hazaérkeztek, hogy el ne árulja 
az ártatlan titkot csak annyit mondott: mama 
telkem] a ta ta  ast mondta, ne mondjam meg, 
hogy bort ivott, kártyázott és a  etép nénikével 
betzé lgetett.u és a fűiébe súgott valamit.

Könnyű kitalálni, hogy az apa nemcsak 
paedagogiui, hanem más hibájának is duplán el
vette büntetését.

„Csak nem régen egy anya ily utasítást 
adott Juliskájának, midőn egy kéregotö szerze
test látott közeledni házához. Ju liska! mondd azt 
a  barátunk, hogy kimentem a mezőre z estig 
iiaza sem jövök. E  közben az anya az ajtó megett 
meghúzódott, de siettében oly ügyetlenül, hogy 
mezítelen lábai kilátszottak az ajtó alól, mit a 
szemes fráter azonnal megpillantott. Nincs ittfon 
édes anyám — kiáltá a kis hazug — kiment a 
mezőre estig haza sem jő. Jól vau leánykám, 
dörinögé a fráter, kegyes botjával a nő lábaira 
támaszkodva, de mondd meg édes anyádnak, 
hogy máskor ha kimegy a mezőre, lábait ie vigye 
magával.

Barátaikról, barátnőikről a  gyermek előtt 
sunyi kttlOnöst beszélnek a szülök, hogy azokat 
nem szeretik J milyen kiállbatatlauok. S ha ezen' 
egyének majd egy helyre kerülnek társaságba, 
vagy meglátogatják egymást, ugyanazon gyér-

mek előtt elmondják szeműkbe, hogy mennyire 
eterelik ezen barátnőjüket, nálok nélkül nem él
hetnének egy perczig sem.

Igen, ezek mind ártatlan nem igaz mondá
sok; a társadalom ezeket nem tartja hibának.

Én sem tartanám hibának, ha a morálfiloso- 
íia éa pedagógia nem volna a világon, de ezek
hez, az örökbecsű 2 tudomány királyomhoz htt 
akarván maradni, azt mondom: bármily alakba öl
töztessük az eddig említett ártatlan nem igaz
mondásokat, hibák maradnak és lesznek öröké.

lm  a  lélektani oka. A gyermek a kezdő 
philosophusok között a legnagyobb philo-opbus. 
Ezen ártatlan nem. igazmondásokat hallja, látja 
Azt is tudja, hogy szülőt előtte tekintélyek, fel 
sem teheti, hogy ezek rosszul cselekednének, te
hát követik azt, igy okoskodván: ha ők megte
szik, én is megteszem. Aztán lasssnkint a  viz- 
gyürük módjára kiszélesedik a nem igazmondás 
veszedelmes hajlama. Szikrából lesz a nagy tűz. 

ál ártatlan ntm igazmondássá második la)a.
A vadászok füllentései. Egyikök a többek 

között azt beszélte, hogy ő Afrikában, a  foktői
dén vadászgatott; ott ráakadt egy kecses éa bá
jos hottentnta nőre, ezt feleségül vette ; boldog 
családi életükből oly szép, oly herczig gyerekek 
születtek, de az apósa azokat megette. Vulahány- 
Bzor vadászunk e históriát elbeszélte, mindig ke

se rű  könnyeket hullatott, elvesztett feleségét és 
síép gyermekeit zokogva siratta meg. Holott ez 
a  derék vadász Erdély határait soha át nem lépte.

Egy másik azt beszélte: midőn fegyvere 
megritytyent, a nyúlnak mind a négy lábát úgy 
elvitte a golyó, hogy a bükkfákat és kopókat a  
nyullábak mind leverték, s hol van a nyúl de
reka, —- kérdő a hiszékeny laikus — eddig a  
kopók belekergették a jegestongorbe — szól a 
vadász.

Az ártatlan nem igazmondásnak harmadik 
neme:

k kdnyszerhazugságok,
melyeket az ethicusok utógondolat név alatt em
lítenek.

Íme a  példák; „Egy roszhitclü ismerős 
pénzt kér valakitől kölcsön; a ez azt feleli: s a j
nálom, de nincs pénzem : (neked kölcsönözni való, 
hallgatagon utána érti.) Egy másik ismerős szí
vességre kér, s mi azzal biztatjuk : szívesen meg
teszem; utógondolat: majd ha tagg.

Bukovai Absentius ur, a professzor ama 
kérdésére: látogatta-e szorgalmason az előadáso
kat t  — büszke vakmerőséggel feleli: igen ia 
szorgalmasan látogattam az előadásokat: (az or
feumokban).

Bálint gazda vcrekedés''bözbcn úgy oldalba 
találta ütni czimboráját, hogy (az menten ször
nyet halt. — Maga ütötte agyon ezt az embert t  
— kérdi a Tizsgálóbiró Bálint gazdit, ki nagy 
hetykén feleli: Nem ütöttem biz én agyont instá- 
lom oláson, (hanem csak oldalba: utógondolat.)

Egy átlienei a barátja által megőrzés vé
gett rá bízott pénz visszaadását tagadta. B:vá-
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Melléklet a Csikmegyei Híradó I. számához.

kére, szelídségre, jhmborságra, vallásos
ságra az egész világot.

Ez az, mi megalapítójának alakját oly 
nagyszerűen tünteti fel. Jézus születése 
előtt is voltak vallásfelekezetek. Az emberi 
természetben rejlik, hogy mindig önkény- 
telenUl meghódolt egy magasabb hatalom 
előtt. Egyik nép a természet tárgyait 
imádta, másik képzeleti alakokat tisztelt 
istenei gyanánt, kiket épen azért a gyarló 
ember botlásaival ruházott íeL De az em
ber szivét egyik sem tudta kielégíteni, 
mert hiányzott az eszmei tartalom. Azok 
a hatalmas templomok, melyek az istenek 
tiszteletére épültek, csak az emberi hiúság
nak bizelegtek, de nem az igazi, a benső 
vallásosság számára készültek. A bennük 
levő fény, pompa, gazdagság hidegen 
hagyta az embert.

De meghozta a karácsony az ember 
szivét, lelkét felmelegitő, jótékonyan átala
kító vallást. Az addig érzéketlen ember, 
fogékony lett minden jóra, szive megnyilt 
az erények számára, lelkének, benső hevé
nek kisugárzó melege hasonlóan átjárt má
sokat is. Átalakult az ember, átalakult azj 
emberiség.

Az a vallás, melyet az Üdvözítő ala
pított, daczolt minden veszedelemmel. Pe
dig hatalmas császárok akarták elpusztí
tani, de az emberi hatalom tehetetlennek 
bizonyait az istenivel szemben. A keresz
tény vallás két évezred viszontagságaival 
küzdött meg s küzdelmeiből mindig dicső
ségesebben került ki. Mig ellenségei elpusz
tultak, ő fényesen kiállotta az idők viharait. 
Ez mutatja mennyire megfelelt az emberi
ség évezredeken át táplált forró kívánsá

gainak, ez mutatja meg teljes valóságban 
alkótójának érdemeit.

E gondolatok önkénytelenül támad
nak, midőn karácsony ünnepét üljük. Ka
rácsony ! Mennyi boldogság, mennyi öröm 
fűződik a te nevedhez. Ünnepe vagy te a 
szegénynek, a gazdagnak egyaránt. Hi
szen örömmel üli meg a gyermek szülői
nek születése napját, de mennyivel örömes- 
tebb kell mindnyájunknak ünnepelnünk 
azon a napon, melyen az egész emberiség 
Megváltója született, az, kinek tanai adnak 
csak az embernek földi és tulvilági bol
dogságot.

De ha wéltóképen akarjuk megünne
pelni karácsonyt, akkor annak a szellemé
ben ünnepeljük, kinek az |ünncpe. Szeres
sük egymást. A politikai élet hnllámcsapá- 
sai el-el távolítanak egymástól, de akkor, 
midőn közös boldogulásunkról van szó. 
győzzük le az egymástól elválasztó akadá
lyokat. Ha egymást szeretjük, akkor né
pünk keblén tudjuk tartani kezünket, meg- 
érezzük szivdobbanásait, a mire meg kell, 
hogy dobbanjon a mi szivünk is S e sze
retet gyümölcse székely véreink érdekei
nek felkarolása, előmozdítása mindenütt, a 
hol csak szükséges.

Ilyen szükség van most messze ide
genben, hol tőlünk elszakadt véreink kín
lódnak a mindennapi kenyérért. Székely- 
ségünk áldása és átka volt Hománia. 
Ezrenkint vándorolnak ki oda, hogy meg
éljenek. Magában a fővárosban, Bukarest
ben van vagy 15 ezer székely. Elhagytak 
minket, életüket elfoglalja a megélhetés, 
csekély része haza jő, de legnagyobb része

ember, aki mindent megtesz, hogy híveiben 
fentartsa a hazaszeretetei, a  mennyire sze
gényes helyzete megengedi, pár székely 
lapot járat a azokat vasárnaponkint ki
osztja híveinek, akik — mint ő maga el
beszélte — kapva-kapnak rajta. Székely 
lapkiadók! Ennek a lelkes embernek mun
káját fel kell karolnunk, oda szikadt vé
reinket meg kell mentenünk. Itt a kará
csony. Adjunk annak a derék papnak ka
rácsonyi ajándékot, szerezzünk neki örö
met ne hagyjuk elveszni idegenden ten
gődő véreinket. K é r v e  k é r ü n k  
m i n d n y á j a t o k a t ,  h o g y  a Csik- ,  
H á r o m s z é k - ,  C í  v a r i )  el  y- és M a- 
r o s t o r d a-m e g y é b e n  m e g j e l e n ő  
l a p o k a t  k ü l d j é t e k  m e g  i n g y e n  
néki ,  hogy ő dicséretes munkájában tá
mogatásra találjon. Ha ezt teszitek, akkor 
megkönnyititek annak az embernek munká
ját, ki ezreket akar a hazaszeretetben meg
tartani. Czime Bálint János lelkész Buka
rest. Baratia.

Ez legyen a mi karácsonyi ajándé
kunk, melyet Romániában levő székely 
véreinknek hozunk.

Dr. B. I.

ott marad s ezek teljesen elvesztek reánk
nézve. Az még a szerencse, hogy mostani j hogy a törvényhatósági bizottsági 
magyar papjuk Bálint János kiválóan lelkes! enyészöen csekély száma jelent meg.

Törvényhatósági élet.
Csikvármegye köztörvényhatósága halasz

tást nem tűrő több tlgydarab elintézése s néhány 
bizottságnak törvényes kiegészítése végett folyó 
év és hó 21-én r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s t  
tartott.

Az ily alkalommal már megszokott élénk 
érdeklődés a közgyűlés lefolyása iránt, részint az 
időközben beállott nagy hideg, részint a közgyű
lési meghívóban már előre jelzett tárgyak cseké
lyebb fontossága miatt erősen megcsappant, úgy 

a törvényhatósági bizottsági tagok el-

doltatván, a pénzt kifúrt botja üregébe rejté,! 
melyet a biró elé is magával vivén, midőn es
küre szólittatott, felkérte a  vádlót, hogy tartsa 
addig a botot, mig esküt teszen . megesketetett, 
hogy a pénzt a vádló kezébe szolgáltatta.

Egy gyermeket rajta  csíptek valami gonosz
ságon, szülői becsukták a  kamarába. A gyermek 
elkezdett kiabálni: Tűz, tűz, tűz van. A szülök 
megborzadtak. A gyermek mind jobban kiábálta : 
ég, ég, ég. A szülök kinyitották a hűvös ajtaját 
és kétségbeesve kérdék: Mondd édes fiam, hol a 
tűz, mi ég t  A fűtőben, szól a fiú és kisurrant a 
szobából.

Rousseau, ki tudvalevőleg 5 törvénytelen 
gyermeknek volt atyja, nem épen szabályos mó
don megképeztetvén, hogy vannak-e gyermekei? 
A zt válaszold: „Nincsenek; titkon utángondolá: 
t. i. törvényetek.u

Ezek is mind ártatlau nem igazmondások. 
A társadalom gyerekektől, felnőttektől az elmés- 
•ég, a  zseniálitás megvillanó fénye gyanánt 
üdvözli.

I tt  kell megemlítenem a szószegést, mely 
az ellenfélnek adott Ígéret elmés kijátszásából áll.

Quintus Fabius Lábeo megígérte Antioclius- 
nak, bogy elfoglalt hajórajának felét visszaadja. 
Minden egyes hajót ketemetzzetett s igy adta vissza 
egyik felét Antiocbusnak.

Mohamed megígérte, miszerint tz  erőd pa
rancsnokának fejét kímélni fogja s úgy váltotta 

\ he Ígéretét, hogy ilerékban vágatta ketté.

Az aeslhetikai nem igazmondás

J  a regényekben, költeményekben, színmüvekben,
■ mesékben, szépirodalomban és legesleginkábba 
hízelgésekben, ti il var lásol bán és elbeszélésekben 
honosodott meg.

Nem rég hallottam, hogy egy jeles biczik- 
lista elkerékpározott a majmok hazájába ; a maj
mok egy fáról megbámulták ez előttök rejtélyes 
tüneményt. A biciklista is egy ideig a fának tá
masztva kerekét nézte és élvezte a majomtársa
ságot ; mig egy rafinérozotf majom titokban le- 
lópodzott a tárói, felült a bicziklire s nagy seb
tiben elhajtatott s a mi sportmannunk megké- 
pedve nézte mig a  bicziklije a messzisegbe el
tűnt, tetején a majommal.

Szintén csak a minap hallottam a kővetkező 
majom históriát.

Egy kereskedő egy egécz szekér sapkát 
szállított, megállóit pihenni. Egy sapkát feltéve 
a fejére elaludott. Megleste ezt egy majomcsa
lád. Odasettenkedve mindenik egy sapkát feltett 
a tejére, s feliramodtak a fára. A felkelő keres
kedő egy sapkát sem talált a szekerén, néz a 
fára s hát a sapkái a fán levő majom sereg fe
jére vannak átsánzsirozva. Törte a tejét, hogy 
szerezhetné vissza. Remek gondolata támad.

Földhöz csapja a Baját egyetlen sapkáját.
Erre a 'majmok is egymás után hasonlót 

cselekedtek. A kereskedő ujongó örömmel szedte 
össze a visszakapott jószágot.

Nckom csupán a való igazságot mondja ol

barátom, — biztatá egy ügyvéd bajba került 
kliensét — hazudni majd tudok én magam is.

Egy orvos súlyos beteget látogatott meg, 
kiről tudja, hogy reggelt alig éri el. S a környe
zet ama kérdésére, ha vájjon a baj aggasvtó-e, 
azt válaszolta: oh, dehogy reggelre már jobban 
leez; utógondolat, mert meghal reggelig.

Lokri város görög lakói megesküdtek a 
SikuÜnbelieknek. hogy bü alattvalók lesznek 
mindaddig, mig e földet tapossák, »  fejeik villái
kon nyugosznak. Értvén azt a földet, a mit sa
ruikba bedugtak és azon hagymafejeket, melyek 
vállaikra vetett zsákokba valának elrejtve.

Lasos nevű tolvaj egy halásztól halat lo
pott, melyet egyik barátja tárisznyájába csúsz
tatott. Biró elé állíttatván megesküdött, hogy 
nincs nála a hal s nem is tudja, hogy mát 
valaki lopta volna el.

Arius a zsinatnak benyújtotta hitbeli vallo
mását s megesküdött, hogy mindazt szentül hiszi, 
a  mit iratba foglalt, értvén a zsebében levő ve
szedelmes tévtant.

A hazugságot kivételt nem tűrő abselut 
erkölcsi rozznak tarto tták : Cató, Epaminodás, 
Pythagorás, Oindaros, Aristotclcs. A perzsák ne
velési rendszere e négy atapelven sarkallott: Jó l 
lőni. Jól lovagolni. Sohasem kölctönözni pénzt. 
Sohaeem hazudni. Az ókori disputát bezárta a 
kereszténytan, mely a hazugság 8 kategóriáját 
száműzi a  morálból s még akkor sem engedi 
meg, ha az egész emberi nemet egyetlen hazug
sággal meg lehetne menteni.
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Főiipán nr ő méltósága pontosan a kitűzött 
időben — a Hí*. Bocikor Béla, Simon Balázs és 
Lőrinc* Vilmos törvényhatósági tagokból alakított 
bizottság által a *>gyűlés vezetésére megliivatott 
s a jelenlevők általános éljenzései közepette el
nöki székét elfoglalván, a közgyűlést a megjelen
tek üdvözlése mellett megnyitotta.

A közgyűlési meghívóban felsorolt tárgyak 
szerint előkészített ügydarabok íelolvastatván, a 
törvényhatósági bizottságból kilépő tagok helyébe 
vá'asztandö «j tagokra ejtetett meg a választás, 
melynek eredménye szerint a kilépő tagok mind
annyian. névleg: ifjabb Molnár Józset, dr. Györlfy 
Gyula, dr. Fejér Antal, dr. Csiky József és 
Kancz Janos'urak újonnan megválasztattak.

Ezután a többléle bizottságokat egészítette 
ki a közgyűlés, igy nevezetesen:

Az árvaszéki ülnökök' mellé döntő szava
zattal bíró tagokul köztelkiáltással Nagy Sándor i Remetére 
és dr Fejér Antal};

Árvaszéki elnök-belvettesnek Kovács Antal 
ülnöki;

Tiszti ügyész -helyettesnek dr. Kánya Já
nos, Csik-Szereda város területére az 1886. évi 
XXII. t.-cz. 47. és ~2. §-aiban előirt választások 
vezetésére az alispán, akadályoztatása esetén a 
főjegyző;

A Csíkszeredái lóavató bizottsághoz elnönül 
Lázár Domokos, a gyergyószeutmiklősiba szár 
hegyi Nagy Imre ;

A lótenyésztő bizottság elnökéül főispán ur 
ő méltósága kéretett fe l;

A járási mezőgazdaság tagjaiul: Ferenczi 
István, Kosta Simon, Bíró János, Csergő Venezel,
Hajnód József, Lázár Domokos, Tompos János 
és Márton Fcrencz választattak meg egyhangula,

A megyei igazoló választmányba a törvény
hatóság részéről: Nagy Sándor, Dájbukát Jakab,
B' «.zc Imre, Kovács István, dr. Csiky József 
Főispán ur kinevezte elnöknek: Mihály Ferón 
czet, tagoknak: Szántó Józsefet, Nagy Imrét és 
dr. Fejér Antalt.

A községi számadások vizsgálatához elnö
kül kiküldettek :

Szentmártonra .* Nagy József. Csik-Verebes- és azon a földön, m elyet az ősök évezreden kérész- 
Eázártalvára .• .Sándor Gergely. C«ik •Szrntg^ürpy tül Áztattak verejtékeikkel, könnyeikkel s vé- 
és BAnkfalvára: Dr. Molnár László. Csik-.Vlcna- rm-jcej 
ságra.* Bartalis Ágoston. Csik-Mindszentre : Balló ;
Oábor. Csik-Zsögödre: Szántó József. Csik-Szt.-I A községnek most mar 5 ezer lakosa van; 
Lélekre: Nagy Sándor. Csik-Yárdoifalva- és Cső- ennyi embert a hazaszeretet tartott eddig együtt 
bot fai vára: Sántlia Simon. Csik-Csomortán és s a szorgalom és munkásság gyar.pitotta szám

ban. így érthető meg, hogy kicsiny, terméketlen 
j határán évröl-évre szaporodott s a sok nyomoru- 

váLágos esztendő nem törte meg bitében,

Pálfatvára : Kővári László. Csik-Delne- és Csik-
: Dr.Szentmiklósra : Fejér Sándor. Csik-Szép vizr*»

Kánya 
Csík
osár sí és G öröfsfalvára: Konc/. József. C-ik- 
Ráko&ra: Császár Nándor. Csik-Madéfal vára : La
katos Károly. Csik-Csicsóba: Lázár Domokos.
Csik Taploczára : Balázs Dénes. Csik-Madarasra : ■ , , ,
Antal Gergely. Csik-Dánfalvára: Bara Jánoz. I “ 0rU4A* °“ bb egy awcs

Cánya János Csik-Sztmihályra: Dájbukát Jakab j ‘
Jsik-Borzsovára : dr. Zakariás István. Csik-Vu-; v

hazaszeretetében és kitartó munkásságában.
Muukásabb és hasznavehetöbb község alig 

van az országban és az 1892-iki tűzvész óta nyo-

Kászon-Altiz és Feltizre: ifjabb Csoboth 
István. Kászon-Inipérre: 'Szaniszló Kálmán. Kú
szó n-Uj fal ura : András Lajos. Kászon-Jakabíal- 
vára: Pálfi András. Cíik-Tusnádia: Élthes Ja 
kab. Csik-Szentsimon és Csatószegre: Beke Mi
hály. Csik-Szentimrére: Incze Ignácz. Csik-Szt.- 
királyra: Birtha József. Csik-Csekefalva és

Csik-Jenöfalvára: Mihály István. Csik-Szentdo- 
mokosra: Dr. Fejér Antal. Csik-Gyimes- Felső-j 
és Középfokra : Száva Kristóf. Gy.-Újfalura : J
Szász Lajos. Gy.-Csomafalvára : Lőrincz Vilmos. 
Gy.-Altalura: Bajkó Péter. Gy.-Ditróra: Nagy 
Imre. Gy.-Szárhegyre : Csergő Gyula. Gyergyó- 

I Remetére : Dr. Színi János. Gy.-Tekeröpatakra : 
Puskás Adolf. Gy.-Vasláb- és Kilyénfalvára .* 
Sylvesz'er Albert. Gy.-Várhegy*- és Salamásra : 
h ülöp István. Gy. Szentmiklósra : Lázár Meny
hért. Gy .-Borszékre: Köllő János. Gy.-JIolló- és 
Tölgyesre Fcrenczi István. Gy.-Bélborra : Dr. 
Lázár János és Gy.-Békásra : Mühlfay Sándor.

A társ-törvényhatóságok átiratainak tudo
másvétele s & községi ügyek letárgy alása után a 
közgyűlés minden felazóllalás nélkül lefolyván, 
elnök ur ő méltósága a jelenlévő tagoki: >k szí
ves közreműködését megköszönte 8 a gyűlést 
bezárta.

Igen természetes, hogy ö méltóságának lekö
telező figyelme és jósága kiterjedt a tagokra, ki
ket vendégszerető asztalához szívesen látott, a 
honnan a nemesen gondolkozó háziúrnak a sre- 
ret**t ünnepére vonatkozó szerencse kivánataikat 
tolmácsoló hálás érzelmek között délután 5 óra
kor oszlottak cl. —f. —

Taimgv.c  «.
Gyergyó-Remete válságos helyzete.

Gyergyó-Remetét az 1892-iki nagy tűzvész,1 gozik. 
mikor a község majdnem egészen porrá égett, j Azonban 

anyagilag a legszánandóbb helyzetbe

Határa oly silány, hogy nem 5 ezret, hanem 
5 százat so tudna eltartani. Árva és Liptómegye 
ehhez képest gazdag föld. Lakosságának kicsi 
birtokai az utóbbi időben egy-két ember kezében 
összpontosult s fájdalom, ezek közt nem akad 
oly nagylelkű Maecenas, a ki egy iskolát építene 
e községnek, hogy magának örök bírt és dicső
séget, a szegény népnek pedig boldogságot sze
rezzen.

Hány boldog község van, a hol akad egy- 
egy lakos, a ki úgy érez és gondolkozik, hogy 
községemben szereztem vagyonomat, a  nép mun
kájából fakadt jólétem s kincsem ; itt segített a 
jó Isten arra, hogy ezreket, százereket s talán 
milliót gyüjthettem; e gazdag vagyonból, e sok 
kincsből szálljon valami vissza 'jótéteménykép**** 
a népre, hogy lássa, miszerint nerc voltam há
látlan urok, paranc'olójuk. Építtetek nekik egv 
iskolát, hogy ez legyen emlékköve elismerésem
nek és viszoutLAláui.iiik.

E község valóban érdemes volna a jótéte
ményre. Ennek a kezemunkája emelte föl Gyergyó 
fakereskedelmét, mert a tutajozás és erdei fa
munkában e nép páratlan és nélkülözhetetlen.

De a méh is másnak gyűjti a mézet; a 
juh is másnak termeli a gyapjat; a fa is más
nak hozza a gyümölcsöt; a nép is másnak dol-

az okos gazda nem hagyja el- 
. . .  ju tta tta ,! pusztulni mézgyüjtő melleit, gyapjatadó juliait a

m°s ped.g tantigyének nmenai miatt a szellemi gyümölcsöt termő fáit; ha más nem, tehát a lég- 
elzülles küszöbén áll. A szellemi sötétséget vég- nan-vobh * * •*sötétséget
romlás szokta követni.

A XX. szá/.ad kétségbeesés között virrad 
a jobb sorsra érdemes község fölött a aggódvafel

kérdi: vájjon, mit 
már annyira snlyoi 
serves panaszra, hogy minő sora vár

nagyobb és legelső gazda, a magyar állam, fogja 
fel e község ügyét s adjon neki iskolát.

Széchenyi mondta, hogy mi magyarok, oly 
kevesen vagyunk, hogy még az apagyil kosnak

A következő esetet hallottam egykor eibe 
szélni: Egy legátus a sáremberki udvarban valz 
hirdetendő az igét. Az udvarban előkelő fiatal 
szépségek várták a kezdő számokat, a tüzpróbán 
a nemes legátus, úgy a hogy, nagy pauzák után. 
a mi nálunk divatos, átesvén ; frustokra került a 
sor. A házi aszony ama kérdésére, hogy legátus 
mit szokott frustokolni, igy felelt: kávé előtt 
egy pár pohárka snapszot, hogy a pecsenyére a 
bor meg ne ártson.

Hol jártál barátom ily korán, — kérdem 
egyik bizalmasomat. Amaz igy válaszok, hát tu 
dód ott. a hol nem kellett volna. Világos felelet, 
gondolám magamban.

2 iskolás gyerek összetalálkozik az utczün :
hová mész Jánoska ; én megyek errefelé ; hát 
te, én is egy kicsit arrafelé volt a kölcsönös fe
lelet. Ezek kitérő feleletek, melyekben az ártat
lan hazugságnak 2%-a lappang.

A kiváncsi kérdezősködő : hol jártál, miért 
és hogyan, minő eredménynyel a legtöbb hazug
ságunk az alkalmi oka.

Az angolok az ily kérdezösködést nagy ne
veletlenségnek tartják s azért senkit sem zaklat
nak ily r.emil kérdésekkel

A hazugság virágzó mezeje a nagy motor, 
tulykolát. mely alkalommal szám szerint a hazug
ság képrelmi termek szaparulata : egy párezer;

hoz a jövendő? A helyzet ;8 meg kellene bocsájtani. E  község pedig soha 
hogy maga a nép fakad ke-  ̂seUi volt apagyílkos. Sőt a közös édes apa, a 

;yermekeire magyar haza iránt mindig lángoló szeretet tanú
sított ; szolgálta vérével és adójával; munkássága

a kiadás ennek kétszerese az igazság tározójának “ltal íokozta öyergyó vagyonát, jövedelmét, adózó- 
terhére. j képességét. O maga is oláh pénzből fizeti meg

Egy szájbös. a bi megszokta költött te tte i- |aZ , . . . .  , „.
nek elbeszélésével mulattatni vegyes társaságát, ^ 1 * * **®.#n(k kuL,ttt*k \  B,ZZU"k * k»** 
hol titkos ellenfelei is jelen voltak, rohanva aj- “ lnl8zter ur atTai jomdulatában
fostól szalad be a társaságba, hol egyik barátja * *>°*tam súlyos v.szonyok között ,s nem hagyja 
kitámadja gyávaságáért. Mit ? Én gyáva vagyok 6-Remrtét jellem ,lég elzUllm; hisz ö
1,;.. __ bJ b} mondta, hogy a kulturpohtikaban az erdélyrészi

nemzeti nevelés tengelye a székelység oktatásügye. 
E község elkeseredését az okozza főként,

hisz most ütöttem agyon azon az. ut. zasarkon 
egy H erkulest! Megvirrad, s azon a helyen va- 

ban egy meggyilkolt ember hulláját találják 
fel. Keresik a gyilkost. .Szájhősünkre ellenfelei, 
kik este hősösködését hallották, rákonték alapo
san. Emberünk elsárgul, törvényszék elé kerül. 
Itt sírva panaszolja és bizonyítja, hogy ott sem 
járbatett. De hiába mégis elítélték. íme a tréfa 
hazugság jutalma.

Tehát mélyen tisz.elt társaság, a ki a fér
fiak közül c három angyaltiszta és aranyszépségü
nővér közül: tanult, nevelt és müvei*, akarja 
valamelyiket boldog menyasszonya gyanánt ma
gáénak mondani, vagy a ki az érdemes nők kö
zül e 3 lovagtermed völogényjelölt: tanult, ne- 
Tclt> n,Uvelt .zeretetét akarja egy boldogabb pol
gármester szójárása szerint az emberi kor leg
végső határáig b irn i: az lázadjon fel s az igaz
mondás hatalmas irtó fegyvereivel Űzze ki a 
társadalom minden rétegéből az erkölcaiaég leg- 
csufabb s> rnyét: a hazugságot.

hogy a meglevő hiányos és fogyatékos felekezeti 
népiskolájának államosítása régóta húzódik s a 
tárgyalások során nem akarják belátni, hogy a  
község anyagi áldozatra képtelen. Községi va
gyon nincs, a nép napszámból tengődik, kenyerét 
jóformán Oláhországban szerzi. Ily mostoha vi
szonyok között 147%-os községi pótadója van 
kiróva. Iskolát még a  legszerényebb keretben 
s© tud létesíteni.

\ a n  ugyan a község középpontján egy 
négy szobás iskolaépület 4 tanítóval ós a csutak
falvi részen egy iskolaszoba 1 tanítóval. De mind 
a kettő rozzant állapotban van, különösen a 
csutakfaívi iskolaszoba, a mi inkább nevezhető 
tyúkólnak, mint iskolának, összedülőfélben levő 
laalkotmány. Az öt tanító fizetését sem a község 
hordozza, hanem a jó Isten tudja, minő egyez
kedésen ? A két nyugalmazott kántortanitó nyug. 
dijából fedezik egy részben úgy, a hogy.



] -só sxáni.

A düledezö 6 szllk szobába 1032 minden
napi tanköteles gyermeket kellene beszorítani, 
de ezt heringpáezolás módjára se lehetne meg
tenni » igy 6—700 mindennapi tanköteles gyer
mek marad évenkint iskolázatlanul s nő fe.l az 
utczavégen, mert ft szülök közül ki az erdőn, ki 
Ofáhországban fut-fárad a kenyér után.

A helyzet tarthatatlanságát már régebb be
látva, 1898-ban? megkiscM-lették az iskola államo
sítása iránt folyamodni. Erre nyújtottak is ígé
retet oly feltétellel, ha a polgári község meg
felelő helyiségről, építkezésre alkalmas telekről, 
lehetőleg kő-, fii- és nyers anyagról, kézi és 
igás erőről gondoskodik, megajánlja az 5%  os 
iskolaadót és minden tanító után az évi 12 frt 
nyugdíj-járulékot fizeti. Ezt az áldozatot a köz
ség minden szegénysége daczára, a nevelés okta
tás érdekében, hajlandó lett volna meghozni. 
De 1897-ben már azt követelte még ezekhez az 
állam, hogy a szükséges iskolai épületeket a köz
ség saját erején épít se'; fel s az 5%  08 adó he
lyett fizessen évenkint 750 irtot, tandij-váltság 
fejében 500 irtot. Mire a község e végső nagy 
áldozat meghozatalára is kész lett volna; de 
1898-ban^aztjkövetelte az állam, hogy a község 
egy fölveendő kölcsönből építsen fel a középpon
ton egy hét tantermü és igazgatói lakással ellá 
tott iskolát, Csutakfalván pedig egy három tan
teremből és egy tanítói lakásból álló iskolaházat 
Gondoskodjék a tantermek fűtéséről, világítása 
ról, iskolaszolga tartásáról, az épületek biztosítá
sáról; az 5%  iskolradó és tandij-váltság fejében 
fizessen 2<0Ö frfcot évenkint, mely összegből haj
landó az említett kölcsön törlesztésére annak 
megfelelő összeget a törlesztési idő tartamára 
visszaengedni.

Ezeket egy jó módú község megajánlhatta 
volna, de Gy.-Remete az ő koldus szegénységé
ben nem tehette, s ha megígéri, beváltani nem 
tudta volna. O tt állott az ügy, hogy megszűnt
nek kelle tekinteni mindent és nézni saját sze
meinkkel tehetetlenségünket, elhagyatottságunkat, 
a jövő nemzedék rémképeit.

Ámde a mi késik, el nem múlik. A köz
ség újból remélni kezd, mert a főispán ur ö mél
tósága, a nagyságos kir. tanfelügyelő ur újból 
fölvették az iskolaügy megszakadt fonalát s 
odáig vitték az ügyet, hogy közbelépnek a ma
gas kormánynál a föltárva a község helyzetét, 
ha a község ^isknlahelyiségeket bérel ki, kérni 
fogják a magas kormányt a tanítók kinevezésére.

Higyjük a legjobbat s bizzunk az illető be
folyásos urak pártfogásában s ajnagymélt. köz
oktatási Miniszter u r jó indulatában. Adja az 
Isten* hogy e jóravaló községnek,újabbi reménye 
valósuljon, s az annyira óhajtott s esengve várt 
iskolája már a nagy század elején létesüljön.

Mindenféle.
— A .,Csikm egyei .H íradó46 első száma 

1900. évi ja n u á r  3-án je len ik  meg.
— Kinevezések. O csász. és apostoli királyi 

Felsége Hammcrsberg Jetin budapesti főügyészt 
koronaügyészszé, Sávéi Kálmán kolozsvári kir. 
itélötáblui tanácselnököt a győri, Kraxj István 
balassagyarmati törvényszéki elnököt a pozsonyi, 
dr. T  a fitty Pál nagyváradi törvényszéki elnököt a 
n.-váradi főügyészséghez főügyészekké nevezte ki.

— Áthelyezés. A m. kir. igazságügyminisz
ter Kozma Gyula kolozsvári kir. főügyészt a 
marosvásárhelyi bir. főügyészséghez helyezte át.

— Egyházi kinevezések. 'Rancz János csik- 
karczfalvi plébános és Fáraó Simon csikszépvizi 
öriu. szert, plébános urak alesperesekké nevez
tettek ki. Úgyszintén gróf Majláth püspök ur ő 
méltósága megengedte, hogy 1900 január 1-től 
minden szentszéki ülnök violaszin övét viselhessen.

— Szilveszter-estély. A gyergyó-ditrói. „Kor
csolya- egylet" saját pénztára javára f hó 31-én 
a központi iskola nagy termében ének, monológ 
és képlet műsorral egybekötött Szilveszfcer-cstélyt

rendez, melyre az előkészületeit <ss próliíik szer- 
^almasan folynak s igen élvezetesnek Ígérkezik,
„  i T . 0l?BslSk8ri cs!é,y- Gvergyó-Ditróban a 

„rolgarí Olvtiaókör" egymásután tölih estélyt 
rendezett uj es kényelmes helyiségben Lázár 
János vendéglőjében. Az utolsó fi l,ó 16-án veit, 
melyet tisztelendő Kopacz Gergely segédlelkész 
humoros és szellemes felolvasása, Ádáin József 
tanító sikerült monológja tett élvezetessé. A ren
dezett estélyek kedves összejövetelei voltak a 
tagoknak és sikerült gyarapította a kör pénz
tárát is.

— Kevesebbet a szeszból. Csik-Menaságon 
f. hu fí-un délután a Osedő Gábor korcsmájában 
odavaló Adorján József jól bepálinkázván, az 
ugyanott mulató Bálin*. János és Bálint György 
rueiiasági legényeket előbb egy hasáb fával, 
azután egy a zsebében tartott kalapácsosai min
den előzetes szóváltás nélkül úgy elverte, hogy 
egyenként 14 nap alatt gyógyuló sérüléseket 
szenvedtek. Tettes a bíróságnak feijelentetett.

— Kése'fi fenevadak. Kászou-Altizen f. hó 
10-én éjjel odavaló Sebestyén Fcrencz legényt az 
utczán három ismeret’en legony megrohanta és 
zsebkéseikkel 13 helyen életveszélyesen megse
besítették. Tetteseket a csendörség Bodó András, 
Bandi Antal és Lakatos Péter kászonfeltizi le
gények személyében kiderítette. A vizsgálat foly 
ellenük.

— Lapunk hirdetés rovatára felhívjuk a m. 
t. olvasó közönség figyelmét.
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C S A R N O K .
K h i n a i  b a l l a d a .

Ir ta : Cung-li-yemen.

Gi-me-sun szép gyerek nagyjából — 
Disznót hajt a gyepre tréfából; 
Csi-hu-csa szép leány nagyjából, 
Libát bojt legelni tréfából. •
Gi-me-sun igyen szól nagyjából: 
„Csi-hu-csa drága hold tréfából* 
Elmegyek messzire nagyjából, 
Tanulni majd sokat tréfából."
„Gi-me-sun drága lény nagyjából, 
Meghalok, ha elmégy, tréfából 
Disznó, liba, hogy lesz nagyjából — 
Mindketten itt hagyjuk tréfából.
Gi-me-sun elméléz nagyjából, 
Csi-hu-csa rá-ránéz tréfából. — 
„Sajnállak drága hold nagyjából, 
Siratlak előre tréfából."
„Menj hát el drága lény nagyjából, 
Tanuljál majd sokat tréfából!
Ne felejtsd el soha nagyjából, 
Csi-hu-csa rád gondol tréfából."
Csi-hu-csa drága hold nagyjából 
IMsznómat gondozzad tréfából. — 
Ur leszek majd akkor nagyjából — 
Jutalom majd kijár tréfából !"
Gyerekek búcsúznak nagyjából — 
Csókolják könynvUket tréfából!
Fiú kapja botját nagyjából,
Isten hozzád! rebeg, tréfából.
Csi-hu-csa integet nagyjából,
Törüli könnyeit tréfából,
Gi-me-sun elhaladt nagyjából, 
Falkája elszaladt tréfából.
Tanárok dühöngnek nagyjából, 
Gi-me-sun nevetget tréfáról, — 
Baráti gyűlölik nagyjából,
Mert sokat hazudik tréfából!
Mindent toldva súg be nagyjából, 
Viszály van nyomába tréfából.
Így telnek az évek nagyjából, 
Gi-me-sun nagy ur lett tréfából.
Tanult sokat, jót is nagyjából, — 
Hazudni legtöbbet — tréfából, 
Ennek mester# lett — nagyjából, 
Mikorra ember lett tréfából.
Jön haza nagy garral nagyjából, 
Pór rokont lenézi tréfából, —
Csak urak Áözfc lézeng nagyjából, 
Apjátjis szógyelli tréfából.

Jár-kel a vidéken nagyjából, 
Hajlong mindenképen tréfából, — 
Felfelé simulva nagyjából,
Hogyha konokot kapna nagyjából.

5-l‘k «Vdat.

Hatalmas kedveli nagyjából,
Hivatalt ad neki tréfából,
Hegyek közé küldi nagyjából, 
Törvényt képviselni tréfából.
Bevonul pompával nagyjából,
Lovagló Korbácsoljál tréíából,
Lábán a fakesizwa nagyjából,
Arczán a bajusza (?) tréfából.
Sunyin hangzik hangja nagyjából,
Ha neszéi emberrel tréfából ; 
Semmihez nem értve nagyjából, 
Hivatalt visel el tréfából!
Átn aztat nem bánják nagyjából, 
Hazugsággal győzi tréfálni,
Mandarin lett ö is nagyjából,
Tud ő ára tóditni tréfából!
Urasait lóra ül nagyjából,
Lovagol az niczán tréfából.
Lova hasát nézik nagyjából,
Dobnak jó  Volna tán tréfából.
Biczeg lova hátán nagyjából.
Mint majom pálmafán tréfából.
Haza jőve vígan nagyjából, — 
Lovaglást tanítván tréfából.
Szörnyen ért mindenhez nagyjából,
— Mint füles a tánezhoz — tréfából, 
Főzéshez, törvényhez nagyjából; 
Szántáshoz, varráshoz tréfából.
Az utczán végig megy nagyjából, 
Meglátván egy némbert tréfából.

„Ki lehet, ki lehet ragyjából? 
Ösmerem én ötét tréfából!“
.Oh nem ismerhetem nagyjából, — 
Mert én nagy ur lettem tréfából! 
Tagadom, ha szélit nagyjából.
Mert hozzám nem illik tréfából 1" 
így gondolkozik ö nagyjából,
S ime megszólítják tréfából:
„Gi rne-sun drága lény nagyjából, 
(ismersz e még engem tréfából ?

„Nem, oh nem ! vagy igen nagyjából 
Ilogy is volt az egyszer tréfából? 
Igaz, tréfából volt nagyjából, 
ígértem valamit tréfából"
„Nem tréfa igaz az nagyjából, 
ígértél egykor nem tréfából, 
Megtartani nehéz nagyjából 
Nem is urias az tréfából!
„Cai-hu-csa ne szidjál nagyjából,
Ne ösraerjük egymást tréfából,
Adok neked szép pénzt nagyjából,
De most nincsen nálam tréfából!"
Nem kell pénzed nem kell nagyjából 
Pásztor gyerek jobb volt tréfáitól, 
Mint a nagy ur mostan nagyjából, 
így vész a becsület tréfából!"
Csi-hu-csa elfordul nagyjából,
Gi me-sun rá hámul tréfából.
„Ne bolondozz hát, szól nagyjából, 
Mond, hogy jöttél ide tréfából!"
„Jó ember asszonya nagyjából, 
Arczot tisztogató tréfából,
Igazat kimondó nagyjából,
Hazugot lenéző tréfából."
„Ez volt viszontlátás nagyjából* 
Imádott holdjával tréfából,
Ez megvetette őt nagyjából,
Mert rósz ember lett nem tréfából!
Gi-me-sun gőgösen nagyjából,
Odább lép pipesen tréfából,
Kaczag egyet ezen nagyjából, 
Jutalmat nem adok tréfából!
Hivatalba megyen nagyjából, 
Fiirészes szóllitja tréfából,
Ember bőr foltozó nagyjából, 
Hozzájuk szegődik tréfából.
Folyik a diéta nagyjából —
Mit csináljanak itt tréfából ?
Közbe szól a penzör nagyjából, 
Mulatságot nagyot tréfából !

Kérdik földkostolót nagyjából,
Mit mondana ebez tréfából ?
Rájuk mordul bőszen nagyjából, 
Nem értek semmit e tréfából?
Sugnak-bugnak együtt nagyjából,
Fürészesné hangól tréfából, 
fri-me-sun elnyerte nagyjából 
E  bölgyeeske kegyét tréfából.
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Vígan szól muzsika nagyjából, — 
Törvénybe a munka tréfából — 
Néha kerül sorba oagyjából. 
Hozzák ítéletet tréfából.

Hegvek közt nz élet nagyjából, 
Mindennap így folyik tréfából,
Aa ur pokolban is nagyjából — 
Ur és nem dolgozik tréfából.

Hanem felfelé ám nagyjából,
Sírva panaszkodik tréfából,
Vad nép ez, Hatalmas, nagyjából. 
Törvényt ez nem tisztel tréfából.

Ösmerik már ott is nagyjából,
De csak hagyják tovább tréfából, 
Javulhat még talán nagyjából — 
Tekintély kell legyen tréfából.

Gyűlölik öt sokan nagyjából,
Nem látják szívesen tréfából;
Ára lássa Hatalmas nagyjából. 
Hová fejlődik ez tréfából!

A  közönség köréből.
T ü n ó d é s e k .

„Mikor tpj-epy csillag támad, 
Mindig elfog a búbánat.
Mindig a jut az eszembe,
Ez a főidről ment az e'gbe.

ÖnkénytclenUl e régi dal akkordjai csen
dülnek meg lelkemben, midőn a XIX. század al
konyán megjelenendő „Csikmegyei Híradó" szü
letéséről értesültem s aggódva kérdezem : Vaj 
mi lesz ez uj szülöttből ? Fénylő meteor-e, 
mely magasra száll, ott nehány másodperczig ra
gyog, fényt szórva messze világrészekre, azután 
millió darabokra szakadva, alábull a mélységbe 
és bevégzi pályafutását ; vagy talán lidércz fény, 
mely mocsaras helyekre vezet s azután sárba, 
mocsárba, piszokba sülyeszt; vagy épen álló csil
lag, mely liosszu-bosszu éveken át fogja árasz
tani jótékony sugarait, fényét, áldott termékenyítő 
melegét az emberiségre, központjává lévén ilye
tén módon egy jobb, szebb és boldogabb kornak, 
„mely után buzgó imádság epedez százezrek 
ajakáu ?•

Akármelyik is legyen, tény, hogy emberi 
roü leend, s mint ilyen, magában hordja a töké
letlenség csiráját, az eredeti bűn szomorú örök
ségeit : az akarat gyengeségét, a szív extravágán- 
tiáit, az ész nagy botlásait, nagy tévedéseit, 
a  lélek örökös titáni harczát a jó és rósz, a vi
lágosság és sötétség, az erény és bűn szelle
mével.

A födolog az, hogy a porból, sárból, sa
lakból, az emberi gyarlóságból mennél kevesebb 
tapadjon hozzá, hogy igy annál könnyebben és 
akadálytalanabbul hinthesse sugarait a világra, 
terjeszthesse az erény és erkölcs, a jog és igaz
ság. a testvériség, szabadság és egyenlőség Krisz
tusi tanait 8 igy mintegy előhírnöke legyen egy 
szebb jövőnek, melyben a fent jelzett magasztos 
eszmék nem csak a világ ámítása, bolonditása, 
nemcsak egyes privilegizált szélhámos nemtelen 
és gonosz czéljainak elérésére fognak kizsákmá- 
nyoltatni, hanem valóban testet ölteni, úgy amint 
azt Krisztus urunk kontemplálta. — És lesz a 
világ millióinak egy szive és egy lelke; a midőn 
a gazdag és szegény, pásztor és király ifjú és 
elaggott, izmos és szikár nem fogja egymást le
nézni, megvetni, kigunyolni, hanem igen is buzdí
tani és ösztönözni a  felebarát! és keresztényi sze
retet és kötelességeknek, annál fokozatosabb 
mértek beni teljesitésérc.

Ekkor aztáu szívből üdvözöljük a jövő szá
zad e legújabb apostolát s tehetségünk szerint 
fogjuk támogatni, hogy magasztos czélját annál 
biztosabban elérje.

Csak aztán gondja is legyen ám reá, hogy

netalán idővel ama süppedékes talajra ue téved
jen, mely már annyi kollegáját elnyelte, mely 
már oly tömérdek lelket megrabolt; mely az em
beriséi; jobbjainak annyi fejtörést és szomorúsá
got okozott, mert ez esetben szivem legöszintébb 
óhaja az, am i az egykori Somlyói gvardiáné volt, 
midőn egyik legjobb barátját neve napja alkal
mából többi igen jó barátainak nevében is emi- 
gyen köszöntötte fel: „Fogtálán és kopaczon czarn- 
mogjon hosszúra élted, hogy legalább egyszer. . . .  
szer, sok neved nap ja legyen !

Mert a mennyire magasztos és fenséges a 
jó sajtónak a czélja és feladata, annyira veszé
lyes és romboló a gonosz sajtónak gonosz irányú 
munkája és működése.

Erről azonban jövőben.
Lengyelfalvi,

C s i k m e g y e i  H i r  a d <5

Közgazdaság.
Kőszén-kérdés

I.
Van munkás-kérdés, agrár-kérdés, lakás- 

kérdés slb., ki tudná clszámlálni azt a sok min
denféle kérdést, melyek mindenike külön lirtércz- 
kéní nehezedik az emberiségre: kipked-kapkod 
s megoldását mindennek a legtávolabb eső helye
ken keresi. Minden kérdésnek azonban — bár
mikép forgatjuk a dolgot, a kőszén az alapja, 
mert ha csak egy nap, ami bizonyára elég rövid 
idő, nem volna szén, úgy minden égető kérdés 
elenyészne mint az árnyék s csak akkor ébred
nénk arra a borzasztó tudatra, hogy szén nélkül 
nincs élet, nincs munka, nincs kérdés!

Ezt a kérdést legutóbbi időkig nem merték 
felvelni. Tudták és tudják, hogy a szén hiány 
éhhalált jelent, még is csak hagyták. Néha-néha 
ugyan megjelent valami rövid közlemény, hogy 
ennek, vagy annak az államnak memyi a szén
készlete, vagy jobban mondva: szénvagyona, s 
hogy ennyi évre lesz elég. De arról igen ritkán 
lehet olvasni, hogy mit csinálunk, ha a szén el
fogy V ! Mert arra nem lehet támaszkodni a mit 
egynéhány szép fantasiával megáldott író össze
vissza firkál, kik a villamosságtól a napsugárig, 
de meg a föld melegét is belevonva akarják a 
szenet pótolni, mert ez eszmének igen szép, de 
azok az urak sem nem technikusok, sem nem 
fizikusok, a kik csak miriádnyi részét is képesek 
volnának felfogni, ama nehézségek leküzdésére 
szükséges szukavatottság s óriási munkák miben 
létét, hogy az általuk felvetett eszme részben 
megvalósuljon. Mig az bekövetkezik bizony talán 
egy évezred is elröppen az emberiasg felett. A 
statisztika sz rint pedig már 3 —400 év múlva az 
eddig ösmert szénkészlet elfogy, mit tevők le
szünk az az lesznek aztán ? — — —

A kultur ember életében a kőszén játsza 
a legnagyobb szerepet, csak azután következik 
a vas, e két ásvány nélkül az embeiiség még 
mindig csak gyermekkorát élné. Minden iparág — 
kevés kivétellel — a kőszénnek köszönheti fel
lendülését, és nélküle alig fejlődhetett volna az 
ember a művelődés mai magas fokára, A XIX. 
század volt hivatva ezen anyag igazi nagy nem
zetgazdasági jelentőségét felismerni, amidőn a 
gőzgépek nagy fontosságát mindjobban megta
nulták ismerni s sokoldalulag felhasználni.

Azt mondják, hogy a szappan fogyasztás a 
népek művelődésének hőmérője, ha ez áll, akkor 
jogosan mondhatjuk, hogy a szénfogyasztás a 
népek gazdagságának hőmérője, mert minél több 
kőszenet fogyaszt valamely állam, annál nagyobb 
gazdagsága, hatalma I Ha az és Róma felösmerte 
volna a kőszénben rejlő erőket, úgy ma az egész 
világ latinul beszélne.

A köszénfogyaaztást, illetve termelést kö
vetkezőképen lehet mintegy körülbelül becsülni:

A n g lia .............................  200 miiló tonna.
Amerikai egyes, államok . 180 „ n
Ném etország................... 120 .  »
Franciaország . . . . 40 .  »
B e lg iu m .........................28 .  .
Ausztria-Magyarország. 17 n "

Összesen 585 millió tonna.
A földgömb napi szénfogyasztása mintegy 

32 millió métermázsa, vagyis több mint Magyar- 
ország évi termelése. Mindez kőszénfogyasztás, 
nem értve ide barnaszén- tőzeg- és fatüzelést.

Milyen kérlelhetlen, rideg ez az ad at: Ma
gyarország évi széntermelése (mely többnyire 
barnaszén) nem volna képes egy napra a kellő 
mederben tartani e bolygón levő ipart, melyet 
más szóval életnek is nevezhetünk ?

Ha meggondoljuk, hogy az ipar napról-napra 
mindjobban fejlődik, mely egyértelmű a kőszén- 
fogyasztás fokozásával, úgy bizonyára nagyon is- 
komolyan kell foglalkoznunk a kőszén kérdéssel.

Legyen szabad egy-két. olyan tényt, felsorol
nom, melyből még a laikus is könnyen követ
keztethet a szénfogyasztás nagyobb mérvbeni fo
kozására.

Nem régiben egy olyan gőzgépet készítettek, 
mely villamosság-fejlesztésre szolgál 8 igy a villam- 
áram fejlesztővel kapcsolták össze. Ezen gép 17000 
lóerejü, mely egyenlő 105000 ember munkájával, 
ez a gőzgép óránkint 68000 kgr. jó minőségű 
szenet fogyaszt, (sok bányatulajdonos megelé
gedne, ba ennek a gépnek szállítója lehetne) 
vagyis 4 órában 1632 tonna szón azükséges, 
hogy ez a gép működjön.

Az aczíl. a m dy nélkül egy pillanatig sem 
lehetünk, évröl-évre növekszik a fogyasztása. 
Még 1880-ik évben a világ aczél termelése alig 
haladta meg a 8000,000 tonnát, a múlt évben 
már 35.000.000 tonna jött forgalomba. Mintha 
látnám a sok kérdő pillantásokat, mondva, mi 
köze a szénnek ehhez ? Nagyon is szoros össze
függésben van ez a két emberboldogitö ásvány. 
Mert egy tonna aczél gyártásához három tonna 
szén szükséges. Tehát hogy az emberiség csak 
egy bizonyos czélu. minden pillanatnyi szük
sége fedezve legyen, évente 105 millió tonna 
szén fogy el. Ha ezt a tömeget egyszerre akar
nék elszállítani, 10.500,000 vasúti kocsi kellene 
Ezekhez 20 kocsiként egy vonatra számítva 
525,000 vonatra volna szükségünk. Ilogv ezen, 
vonatokat egymásután felállíthassuk 66150 kilo
méter bosszú pálya kellene. És ez csak egyik, 
kis része a szénfogyasztásnak.

A fóldgömbnek kétharmada óczcán és hajó- 
kázliutú folyók, melyeken hajók közvetítik a tá
volabb eső szárazföldek és partvidékek közleke
dését. Itten is a kőszén játsza a mozgató erő 
szerepét, mert ez idő szerint nőm bízzuk magun
kat az istenek „kegyes szeleire-, hanem a füs
tölgő. prttsszögö és göztfuvó szörnyetegre. A sta
tisztika a megmondhatója, hány ilyen szörnyeteg 
szántja fel az óczeánok sima tükrét s minden 
egyes fuvásra hány kilogram szén emésztetett fel ?

Anglia a legnagyobb széntermelö állam, leg
gazdagabb, leghatalmasabb. Kereskedelmi hajói 
meghaladja a 2000-et. a legkisebb 500 lóerejü. 
Ha átlagosan csak 100 lóerőre tesszük, úgy is 
2.000,000 lóerő dolgozik és ez a roppant erő 
óránként 8.000,000 kgr. szenet fogyaszt.

Az angol szénbányászatot látni kell, mert 
leírni azt nem lehet. Egy millió ember van’éjjel- 
nappal elfoglalva, hogy a szénszükségletet fe
dezze. Pedig a világ forgalmának ez csak egy 
ötöd részét képezi. Egy millió ember az egyesült 
Angolország család lakosainak egy nyolezada.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

SzTOboda József.
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LISZT-RAKT4R. X
Szilágyi Károly-fólo

sepsiizentgyorgyi
y  henger-m üm alom  fiókja Cs.-Szered a

Vár-utcz*, Biró I. házában.

Alulírott tudatni kívánom a n. 6. 
közönséggel, hogy a fenti czéget volt 
azerencsém megnyerni egy fiók-liszt- 
raktár felállítására, minek következté
ken azon helyzetbe vagyok, hogy tiszta 
búzalisztet a legjutányosabb áron bírom 
szolgálni.

Midőn a nagy érdemű közönséget egy 
próbavásárlásra felkérem, magamat 
szives jóindulatú pártfogásába ajánlva ( j  
maradtam kivíM tisztelettel O

Cyarmathy Károlyné. -Q

U x x x x x x x  t x x x x x x x x i

K é s z  k o p o r s o k  és  s i r k o s z o r u k !

& as
V o n  S y p P P T lP iJ P m  a nagyérdemű közönség hecsos tudomására adni, 

hogy üzletemet u kor igényeinek megfelelően
nagyobbitottam.

Egyszersmind minden temetkezési kellékekkel u. m :
t i  i i . berendeztem. Temetéseket oezközlük : Nagy

j S irk O S Z O riim  k°p0ra<S’ folaö als,i sznaifuaél, párna, czipö, 
S ■ ——1 harisnya és gyertyák

csak 7 írt 80 krajczárért „ S . " 1”
Feltűnő olcsó árak legjobb miuöségü vásznakban ós más czikkekben.
Szives pártfogásukat kérve

teljes tisztelettel

jg* i-» P o to tzk y  r*ái.

B atlst, Cacheinir- ós selyem  kendők!

Olcsó bevásárlási forrás!
Karai

►>
Bt
ti
t

Van szerencsém a n. é. közönség 
becses tudomására kozni, miszerint

írás, t e  is l t e - i z l É i  1
a mai kor igényeinek megfelelően tel
jesen ujonun van berendezve, hol min
den e szakmába vágó czikkek a Ieg- 
jHiányosabban szerezhetők be.

A nagyérdemű közönség szives lá
togatását kérve maradok

mély tisztelőitől

Mátrai Ignácz,
érás, ékszerész és látszerész*

Tanfolyam.

S z o l i d ,  á r a k !

! n + + + 4> + + + + + + * + ^ 0B

Hirdetés. |
Van szerencsém & nagyérdemű kö- ^  

zömég szives tudomására hozni, mi- ^  
szerint a saját beltclkemcn (templom- ^  
utczuj egy a mai kor igénényoinek ^  
teljesen megfelelő ^

meleg kád- és társas- +

Tisztelettel hozom a nagyérdemű közönség becses tudomására, hogy 
itt helyben a Gáspár JÓZSet ur liázában (Vár-utcza)

filigrán-munkákból uj tanfolyamot
nyitottam.

Az oktatás kiterjed a kővetkező tárgyakra, u. m: templomi dísztár
gyak, óra és nyaklánczok, karkötők, melltűk, kalap, haj és báli díszek, 
kotillonj el vények és karácsoyfadiszitések, fali ós kefetáskák, pamlagpárnák, 
diszlegyezék és virágkosárkák készítésére szines sodronyból és gyapjúból.

Egyidejűleg tisztelettel értesítem mindazokat, kik az első tanfolyam 
látogatására jelentkeztek, de egy vagy más okbél nem jelenhettek meg, 
miszerint a második tanfolyam 1900. évi január hó lf-én d. e. 9 órakor 
veszi kezdetét. Meg vagyok győződve, miszerint a mélyen tisztelt női kö
zönség méltányolni fogja tudni ama fáradságot, melyet ezen uj iparág meg
honosítása körül igyekszem kifejteni s midőn eddigi munkásságom eredmé
nyére vonatkozólag az első tanfolyam igen tisztelt hallgatóira hivatkozom, 
tisztelettel kérem a mélyen tisztelt közönség szives pártfogását és tömeges 
látogatását.

Kiváló tisztelettel

SPITZER Rü-ZA.
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fürdőt
rendeztem be, mely a m. t. közönség 
rendelkezésére áll.

Az alábbiakban feltüntetett mérsé
kelt fürdő dijak mellett bizton remé
lem mizzerint lesz alkalma az igen t. 
közönségnek szives meggyőződést sza- 
lezni arról, miszerint ezen fürdő be
rendezése által a többi nagyobb váro
sokkal egy nívóra törekedtem emelni 
a mindenekben már eléggé előre ha
ladott városunkat.

Fürdő dijak:
Első osztályú fürdő 1 személyre 1 kor. 
Másod „ „ „ „ bO fill.
Társas inedencze „ „ i>0 „

Minél tzűmosubb látogatásért ese
dezik mély tiszteletid

gg  Szopos Domokos,
jggl 1—3 fürdötul.íjdonos.

* ■ ■ + * + + * + + * * + + * £  l

U . T  Ü Z L E T  M E G I V Y I T A s I

Szives figyelembe!
Yan szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives tudomá

sára hozni, miszerint a jövő évi márczius havában a Csíkszeredái 
piaczon egy a mai kor igényeinek teljesen megfelelő

férfi és női divat-üzletet
fogok nyitni.

Több évi üzleti tapasztalataim abba a szerencsés helyzetbe 
hoztak, hogy üzletemet a legelső gyárakból rendezhetem be, 
minek következtében a helybeli piaczon a versenyt képes leszek 
kiállani.

Midőn tehát üzletein megnyitásáról már előre is bátor va
gyok a mélyen tisztelt közönséget értesíteni, kérem szívesked
jenek engem nagybecsű látogatásaikkal és becses bizalmukkal 
annak idején megtisztelni, melyek után maradok 
1—0 mély tisztelettel Székelyhidy Sándor.

KlXxl Szolid árak (s pontos kiszolgálás.
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Tem etkezési intézet!
\^ A N T szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy (Vár-utcza) saját 

házamban levő kész

KOPORSÓ-RAKTÁRAMAT
j  ~í teljesen ujonan szereltem fel és minden a temetkezéshez szükséges czikkekkel elláttam; mivel üzle- 
j; ^ temet készpénzzel rendeztem be, azon helyzetben vagyok, hogy egy nagy kőporsét felső, alsó 
f  $  szemfödél, párna, czipő, harisnya és gyertyákkal együtt

U csak 7 írt 50 krajczárért
/  A és feljebb szolgálok m. t. vevőimnek. Nagyobb és díszesebb temetések t e l j e s  r e n d e z é s é t

\  S O  f r t t ö l  3 0 0  vállalom el.
Továbbá bátor vagyok magamat ajánlani miudennemii épület- és bufor-asztalos munkák ölesé
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I
árban való csinos elkészítésére, miután a n. é. közönségi ek üzletem iránti szives jóindulatát kérem. 

^ y  magamat becses pártfogásába ajánlva maradtamiu
mély tisztelettel Fiié Károly, mű asztalos.
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„S ZÉK ELY  KÖNYVNYOMDA.” S Z V O B Ö D A  J Ó Z S E F „ C S Í K M E G Y E I  H 1 R A D Ö ”
kiadóhivatala.

díszm űáru-, p«plr-, Író-, ra jz - és hang?zer-korosliedóso  C sik -S zeredában .

Vár-uícza, Friedinaun-fde kávéház mellett.

Van szerencsém Csik-Szercda város és vidéke mélyen tisztelt közönségének szives tudomá
sára hozni, hogy díszműáru-, papír-, iré-, rajz- és hangszer-üzletemet az újévi ünnepekre gazdagon 
felszereltem, úgy hogy bárki a legszebb újévi tárgyakat nálam olcsón szerezheti be.

Továbbá bátor vagyok a m. t. közönség figyelmét

is felhívni, hol minden könyvnyomdái munkát csinosan, gyorsan, olcsó áron és pontosan eszközlök. 
nemkülönben nyomtatvány-raktáromra, hol a t. szolgaidról, községi és egyházi hivatalok szüksé
ges nyomtatványaikat a legjutányosabb áron beszerezhetik.

Végül szives figyelmébe ajánlom a kiadásomban jelen számmal megindult

„ C S ÍK M E G Y E I H lR A D Ó “-t,
mely a hirdetések közlésére is kiválóan alkalmas.

Magamat a n. é. közönség jóindulatú pártfogásába ajánlva maradtam
tisztelettel

Szvoboda József.

Nyom. a kiadótulajdonos Szvoboda J Cs k-Sz< redában.


