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Molnár József  n i tó l v e t t ü k a követ -
kező ny í l t l eve l e t : 

Nyílt levél a csíkszeredai választókerület függet-
lenségi ós 48-as párti választóihoz. 
Tisztelt polgártársak ! 

Miután a kormány és jelöltje e ke-
rületbe a választásokra oly nagy pénz 
összeget hozott, a melyhez hasonló, vagy 
fogható  a megye választási történeteiben 
sohasem fordult  elő; 

miután tényleg az etetés, ifetás,  pénz-
osz tolatás és ígérgetés a küljffiliüző  köz-
ségekben hallatlan mérvben ftryt,  úgyszól-
ván nyilvánosan, ugy, hogy ez teljesen 
megzivartar égi választóim nagy részének 
fogalmát  az elvekről, az érdem meg-
becsüléséről és a tett szolgálatok 
elismeréséről, sót a szavazati jog mi-
kénti gyakorlása valóságos liczitáczió és 
áruba bocsátás tárgyát képezte és képezi; 

miután továbbá a legtöbb helyen, di-
cséret a kivételeknek, maguk n népveze-
tók a legtöbbet igérö és igy a kormány-
párt :nellett korteskednek, s napokig tár-
gy alj ;tk a szavazati bér árát, sót arezpi-
rulás nélkül tagadják meg elveiket és ez 
eljárásukat egyéni érvényesülésnek czi-
mezik ; 

miután az arany csengetése ezek sze-
rint valóságos lázas betegséget okozott, 
mely ragályszerQ terjedésével a legna-
gyobb politikai veszedelem : 

részemről sem akarattal, sem erő-
vel, sem pénzzel nem birok arra, hogy 
a választási csatatéren ily eszközökkel 
vivjam meg a küzdelmet, a miért is ré-
szemről ezennel visszalépek és le-
mondok a képviselő-jelöltségről, s 
minden erőmet azon időre hagyom, midőn 

elmúlik a bor, pálinka és aranycsengés 
varázsa, s tisztán a függetlenségi-  és 48-as 
párt elvei vihetők a harezba. 

Azért fel  is kérem az eivlitl válasz-
tóimat, hogy a zászlót begöngyölitve, tart-
suk meg továbbra is elveinket, hogy azo-
kat a mocsoktalanul megőrzött zászló mel-
lett egy jobb időben diadalra juttathassuk. 

Mert ez az idő nemsokára elkövet-
kezik országszerte; a népnek mostan el-
tántorodott része is kigyógyul jelenlegi 
bajából és akkor megint mi leszünk a 
győzők. 

Addig is maradok ezutánra is az, a 
mi eddig voltam: a nép barátja és ér-
dekeinek védője. 

Csik-Szereda, 1896. október 27. 
Molnár  József, 

a Cílknn r.dii rAlastlA-knMet nî clleiiAégí ét  48-m pÂrţJâDiik kúpvIaelG-Jelllltjc. * 
Molnár József  nyilatkozatát nem vehetjük 

tudomásul a nélkül, h 3gy néhány sor megjegyzést 
ne fiizzünk  hozzá. Nem politikai oldalához szó-
lunk a kérdésnek, melyhez semmi közünk, hanem 
szólunk kell társadalmi szempontból. 

Nem az ó visszalépését sajnáljuk, hanem 
mélyen kell sajnáljuk azon állapotokat, hogy ma 
bármily és bármennyi érdemet is szerzett valaki 
arra, hogy a nép bizalmát kiérdemelje, nem az 
érdem jő elbírálás alá. És felette  sajnálatos az, 
hogy épen az a nép, melynek kezében a mód és 
es2koz, hogy bírálatot mondjon, ezen bírálatot 
nem elfogulatlanul  gyakorolja. 

Molnár József,  mikor visszalépik azon kerü-
let képviselő jelöltségétől, melynek választó kö-
zönségét két országgyűlési czikluson képviselte, 
bizonyává olyan kényszerítő k tnilmények befo-
lyása alatt áll, melyeket leküzdenie nem lehetett 
s melyeket mint szegény polgár ember le nem 
győzhetett. 

Jelen körülmények közt, saját anyagi érde-
kében cselekedett, mikor becsülettel félre  állt 

azon küzdelem elől, mely ina napság nem sze-
gény polgár embernek való. 

Ejíyet elismerhet neki vármegyénk elfogu-
latlanul bírálni tudú minden polgára, hogy ó ugy 
is, inint országgyűlési képviselő, ugy is mint a 
törvényhatóságnak egyik szátnot tevő és tevékeny 
tagja, mindenkor és mindenhol vármegyénk köz-
gazdasági és közművelődési ügyeinek hivatott 
szószólója s » kerület érdekeinek, melyet képvi-
selt buzgó képviselője volt s :tz az osztatlan tisz-
telet és k >zi>eesülés, mely őt eddig környezte 
ezután sem fog  iránta lazulni. 

Választások. 
Minél közelebb állunk a választásokhoz, 

unnál nagyobb erővel látjuk kitörni a (tártok 
mérkőzését, hogy jelöltjeiket diadalra juttathassák. 

A népfenség  most éli hatalmának napjait. 
A felséges  nép váliiszt, nagyságos urakat teremt 
magának, vagy a korábban,teremtetteket vissza-
dobja a tkts. urak közzé. Ks a népfenség  ilyen-
kor öntudatra ébred, s mert érzi erejét, ingyen 
nincs bizalom. Daezosan hordja fejét,  s lenézi a 
hitvány csábítót, a ki üres erszénynyel mer 
elébe állani. 

Iw ez a felséges  nép csak a felséges  pénz-
nek adja meg magát, s esak akkor szállítja le 
az árt, ha mégis fölébred  benne a tisztesség-
érzete, a nií ritkán szokott megtörténni. 

Éppen azért sajnosai» kell látnunk, hogy a 
nép manapság csak azt hallgatja meg, a ki fi-
zeti, a mi azt is jelenti, hogy a politika a nép 
hite szerint csak az urak dolga és érdeke. Az 
urak akarják a „nagyságos* czimet megszerezni 
maguknak, hát fizessék  is meg az árát, s igy 
nem sokat törődnek azzal, hogy melyik párt em-
bere szolgálhatja inkább az ők és a haza ér-
dekeit. 

De legelszomorítóbb ebben a titáni küzde-
lemben az erkölcsnek és felebaráti  szeretetnek 
hiánya, midőn látjuk, hogy a mindkét oldalról 
megvásárolt nép a kölcsönös szabadvélemény 
nyilvánításnak még gyilkos eszközökkel is kész 
és képes útját állani a nélkül, hogy még csak 
fogalommal  is birna arról, vájjon az ő nézete-e 
helyesebb, avagy az ellenkező véleménynyel biró 
társáé. És igen nagy része van az izgalmak elő-
idézésében némely képviselő-jelölteknek is, kik 
a helyett hogy maguk intenék a népet kölcsönös 
türelemre és törvénytiszteletre, azt inkább fana-
tizálni. s a tűzre olajat önteni nem restellik. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Margitka. 

Irta: Dánlel István. 
Margitka, a szép szökő Barabás Margitka 

egyedül himezgetett a kis szobában, inikor az ujtón 
kopogtattak. 

— Szabad^jü.r 
Vârskoaâatoţjeaen tekintett as ajtóra, H szeme 

örömmel villant fel,  midőn azon Andor — állító-
lagos rokona — lépett be, ki már egy hónapja 
liógy a „végzett jogász* czimet és jelleget viseli. 

— Tulajdonképpen nem volna szabad Andor, 
— szólt Margitka, — mert a mama nincs itthon. 

— Hát akkor miért mondta, hogy szabad, — 
felelt  a fiatal  ember, — fesztelenül  elhelyezkedve 
egy zsölyóben. 

— Nem tudtam, hogy maga jön, 
— Hát másnak szabad, ha a mama niucs itt-

hon ? Miért éppen nekem nem ? Ezt igazán nem 
értem I 

— Ha nem volna lusta gondolkozni, könnyen 
kitalálhatná, hogy engem magával szekíroznak. 

— Igaián ? No est nem Is gondoltam. 
— Hát akkor miért jön ide? — szólt a leány 

kissé hosszasan. 
— Tudja Margit, én magának igazi rokona 

vagyok, s mini llyeo, minden héten szemébe akar 
rom mondani, hogy maga nagyon nép. Most is 

— No ezért ugyan kár volt, mert elegen 
vannak, kik nekem bókolnak. 

— Ez elóg nagy baj rám nézve édes Margit, 
mert nekem azokat az urakat mind meg kell öl-
nöm. habár igazat adok nekik. 

—• Maga akar ölai? Hahal Igaz izma, ereje 
volna hozzá, de maga lusta, tudja Andor, maga 
mintaképe a lustaságnak. 

— Mond valamit» Margit I S éppen azért azok 
az urak nagy szívességet tennének nekem, ha önön-
magukat ölnék meg. 

— S aztán mondja csak kedves rokon — 
szólt a Idny gúnyosan — miért ölné meg őket? 

— Hin I Miért is ölném meg ? Ezt igazán 
nem tudora. 

— Hazudik I Es megint csak egyike ama esz-
közöknek, melyeket bosszantásomra szokott hass-
hálni; én azonban tiltakozom, mert nem adtam ma-
gának soha jogot arra, hogy engem bosszantson. 

— Igaza van Margit, nem adott. Nem is 
tudóm, honnan vettem magamnak erre a jogot ? 
Talán az arany bullából, vagy tudom is én minő 
okmányból ? I 

— Hallja Andor, maga kezd unalmas lenni. 
Hisz nem készülök én az egyetemre, hogy engem 
effélékkel  traktáljon. 

Hit hová készül ? Bizonyosan a zárdába, mint 
minden flatai  leány-

— Látja tisztelt „végzett jogása* ur, es máp 
megint qualifloálhatláa  eiélz* «*a. hţ>gy én ellent-. esak ezért jöttem. U I V _ I U , — 

M t * Lapunk mai s a á m á f a o p g r ^  v m a i m f l ă T v i ă  watoiva . 

mondjak, a maga aztán ráterelné a beszédet a fő-
kötőre. Oh, jól ismerem én ezeket a fiataluri  fogá-
sokat, csakhogy a kontinensen mindenki beszélhet 
nekem errOl, csak maga, . maga Insta . . . nem. 

— No akkor az én hallgatásommal szemben 
nagy lárma lenne a kontinensen. 

— Hallja Andor, ez a mondat tetszik nekem; 
de ez nem a maga fejéből  került ki, mert maga 
rest volna egy ilyen mondatot kigondolni. 

— Igaztalan Margit, mert ha a maga fejéről 
van szó, akkor az én fejem  is mindenre képes. No 
meg aztán ma már nincs is főkötő. 

— Jól teszi, csak gorombáskodjék; ez már 
megint czélzás akar lenni arra, hogy vén leány 
maradok. Ha maradok is, nem- magának maradok. 

— Nekem ne is. maradjon vén leány I 
— Ne féljen,  nom szerzem meg ezt a gyö-

nyörűséget. Előbb meghalok, semhogy azt az időt 
megérjem. 

— Ne haljon meg, édes Margit I ? 
— Igen, meghalok, különösen ha maga, meg 

a többiek folyton  bosszantanak. Miért is jön ide ? 
A múltkor is a maina azt mondotta, hogy maga 
már öt napja nem volt nálunk, de én siettem rá-
vágni, hogy akkor se venném észre, ha tizenöt 
napig elmaradna. 

— Milyen jó, Margit, hogy sietni is tud. — 
Irigylem I De hát miért sietett ? 

•— Hát . . hát . . . ahhoz semmi köze. De 
nehogy még tótét kovácsoljon • belőle, asért siet-
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A mozgalmakból ítélve a legerősebb válasz-
tási küzdelemnek nézünk elébe. A szentmártoni 
kerület október 25-ig csendes volt; de ekkor vá-
ratlanul megjelent a kerületben az Ugron-féle  frak-
czió egyik apostola Budapestről, hogy a nép bi-
zalmára pályázzék, s oly izgatottságot idézett elő 
a választók között, hogy a személyi biztonság 
megóvására katonaság kiküldéséről kellett gon-
doskodni. 

A szeredai választókerület polgári mindeddig 
megőrizték higgadtságukat, mi a jelöltek komoly 
és tisztességes eljárásának tudható be, s itt a 
pártszenvedély és gyűlölet még magas hullámo-
kat nem vert; de a karczfalviés  a gy.-szentmik-
lósi kerületekben a vulkán kitört, s piszkos láva-
rétegekkel töltötte be máris a határt, s a fana-
tizmus véres jeleneteket inscenalt. 

Mindezek habár nem egészen uj jelenségek 
ezen kerületekben, mert hasonló sajnos tünetek-
kel a multakban is találkoztunk, ha nem is oly 
mérvben, mint a jelen alkalommal; de a mit most 
tapasztalnunk kellett, az már szokatlan, és min-
den józan felfogású  emberre nézve mélyen elszo-
morító jelenség, midőn azt látjuk, hogy bizonyos 
egyedek a vallást is belekeverik a politika isza-
pos fertőjébe,  s a házastársak közötti békés csa-
ládi életet a gyöngédebb nemnek felizgatásával 
igyekeznek szétdúlni, s a családi szentélyt a 
gyűlölet tanyájává tenni. 

A politikával sem pro, sem contra nem aka-
runk foglalkozni,  mert annak irányt nem egy vár-
megye ad, bármelyik párthoz tartozó képiselót 
is küldjön a parlamentbe, hisz úgyis alkalma lesz 
pár nap múlva a most fanatizált  és ordítozó tömeg-
nek kiábrándulni, s meggyőződni arról, hogy az 
ország egyeteme miként döntött az oi-szág 
kormányzatára nézve; de rosszul esik hallani 
hogy a népnek erkölcsi érzékét azok igyekeznek 
megmételyezni, kik éppen hivatva volnának a 
felebaráti  szeretet ápolásában s öregbítésében 
elóljárni. 

T a n í t ó e g y e s ü l e t ! g y B l é » . 
Nagy-Kászon, okt. 25. 

A „csíki róm. kath. tanítóegyesület' ká-
szon-alcsiki fiok-köre  1896. év október 22-én 
Kászon-Ujfaluban  Baka Jószef  elnök vezetése 
alatt tartotta meg rendes őszi gyűlését. 

Jelen voltak Ftdő Veress Antal nagyká-
szoni, Veress István kászon-ujfalvl,  Szántó Vik-
tor kászon-jakabfalvi  plébános, nt. Albert Zsig-
mond nagykászoni és Ágoston Ignácz tusnádi 
s. lelkész mint pártoló tagok, továbbá huszon-
nyolcz rendes tag. 

A teljes számban megjelent gyűlés mint 
méhészeti kör a tárgysorozatban e napra kitű-
zött tételek tárgyalását elvégezvén, bizottságokra 
oszolva a helybeli népiskola két tantermeibe 
vonult, Csoboth István és Szabó Mihály hely-
beli tanítók által tanított gyakorlati tanítások ' 
meghallgatására. Előbbi a fiuk  csoportja V-ik 
osztályában a természetrajzból tartott tanítást. 

A gyakorlati tanítások végezetével a gyű-
lés az egyik tanterembe jött össze, hol elnök 

tem, mert a mama rám nézett. Nem is tudom, 
hogy a mama ilyenkor mi jogon néz rám ? 

— Igazán, én sem tudom. 
— Már megint kezdi ? Gorombaságait az egy-

ügyűség álarcza alá rejti. 
— Tyfih!  minő egy mondás I No, egy ilyen 

mondás után kár volt a lányok elél elzárni a jogi 
fakultást 

— Ezt tovább nem t&rüm, Andor! 
— És mit csinál ? 
— Megmondom a mamának. 
— S a mama engem mint rosz gyermeket 

letérdeltet a sarokba. 
— Azt hiszi, ugy-e, hogy nem értem ezt a 

lealázó czélzást ? No, de ezzel igazán felsült;  hiába 
akar maga engem kis leánynak tartani, mikor irány-
adó körök elismerik nagyleányi voltomat. 

— Bemélem azonban, hogy ezek az irányadó 
körök nem valami gymnazista diákok, — szólt 
Andor, — kényelmesen rágyújtva egy ozigarettre. 

— Hjaj I . . Sírni szeretnék haragomban, 
ha férfiak  miatt egyáltalán érdemes volna sirni, de 
egy sem ér annyit, mint ez az öltés, a mit most 
teszek. 

— Na. elóbbeni urak, kik valaha bókot mond-
tatok Margitkának, itt a kegyelemdöfés;  — m o g t 
mir igazán nem vagytok érdemesek arra hocv 
megöljelek. 

— Ez igy van flatai  ur — folytatá  a leányka 
havasra, — i ha tudni akarja, ut 1* Um.ad.m, 

megnyitóját olvasta, feltüntetvén  abban a r. kath. 
i népiskoláknál alkalmazott éB terménybeli járan-

dóságokat élvező tanítók iskolai ténykedéseikre 
zavarólag ható és tekintélyüknek megcsorbítását 

i okozó kepefizetés  szokott módonni beszolgálta-
: tásának jelenlegi kedvezőtlen állapotát. Megnyi-

tójának valamelyik lapban való közlésére elnök, 
Benedek Gábor indítványa folytán  a gyűlés ál-
tal felkéretett. 

Olvastatott a Kászon-Jakabfalván  tartott 
rendes tavaszi gyűlésről vezetett jegyzőkönyv, 
mely IV-ik pontjának a „dicséretes sikerrel elő-
adott költeményért" kifejezés  helyett a „költe-
mény dicséretes előadásáért" rei módosításával 
hitelesíttetett. 

Ezután a gyakorlati tanítások biráltattak 
meg, melyek helyes tanitástani elvek követésére 
vallottak és észrevétel nélkül sikerülteknek 
nyilváníttattak. 

Olvastatott Székely Ignácz volt szentimrei 
ktanitó életrajza Gergely József  által, kinek a 
nagy gonddal összeállított és vallásos szellem-
ben irt emlékbeszédért elnök indítványára a 
gyűlés jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott. 

A kath. tanítók Budapesten folyó  év julius 
5—6-án tartott első orsz. nagygyűlésről Baka 
János mint az egyesület kiküldött képviselője 
által készített jelentés felolvasása  az idó előha-
ladottsága miatt ftdő  Veress Antal plébános 
indítványára a jövő gyűlésre halasztatott és a 
jegyzőkönyvhöz esatoItatni határoztatott. 

Püspök Urunk Ő nagyméltóságától ^ szám 
alatt nyert kinevezés folytán  a magyarországi 
latin és görög szertartású róni. kath. tanítók 
segély alapja központi bizottságának 1896. 
augusztus 18-án tartott közgyűlésében Tódor 
István az erdélyi egyházmegyét az alapszabá-
lyok X-ik cl) pontja értelmében képviselvén, 
kiküldött tagtárs a bizottság működéséről ügy-
buzgalommal irt jelentését olvasta. Érdekkel irt 
jelentésért a gyűlés köszönetet mondott, a jelen-
tés pedig az egyesület levéltárába tétetni hatá-
roztatott. 

Kajcsa Jószef,  volt egyesületi jegyzőnek 
a körbóli eltávozása alkalmával az egyesület 
elnökéhez intézett levele olvastatott, melyben az 
egyesületnek az ót megtiszteld bizalomért kö-
szönetét fejezte  ki, mit a gyűlés tudomá-
sul vett. 

Elnök azután Bakó Tamás mindszenti kta-
tanitó, ifj.  Baka Antal menasági és Baka László 
nagykászoni tanitók körbóli eltávozásukat jelen-
tette, ezzel .kapcsolatosan Kömény Gyula ká-
SzSmTfustos  István szgyörgyi és Jánosi Lázár 
uagykászoni uj tagtársainkat mutatta he. 

Elnök a gyűlés tudomására hozza, hogy a 
szombathelyi tanító egyesület a kántortanítók 
élvezett javadalmaik mennyiségének mérvéhez 

hogy maguk nem valók egyébre, mint az utczán 
majmoskodni, a szegény leányokat flxirozni,  kávé-
házba, korcsmába járni, s olyan dolgokat művelni, 
a mit még ki sem szabad mondanom. 

— Csak szapuljon tovább, drága Margitkám. 
— Magát, mert a rokonom is — mondá a 

lányka, — többre kellene becsülnöm, de nem ér-
demes rá, mert hisz hetenként csak egyszer jön ide, 
s akkor is rágalmaz, hej pedig másnak a rágal-
mazásával nem ütheti el, hogy ön nem tudja: tu-
lajdonképpen miért is él? Az Isten megteremt egy 
embert, megáldja testi javakkal 

— A szellemieket — szokás szerint — el-
engedi, szólt közbe Andor. 

— És ez az ember — folytatta  a leány — 
azt sem tudja, hogy minek él, hacsak nem % lusta-
ságnak. 

— Már bocsássa meg, aranyos Margitkám, 
hogy élek, de magam helyett nem fogadhattam 
mást. Egyébiránt csak az vigasztal, hogy a mikor 
maga igy leosepül, akkor felmagasztosit  engem, 
mert Milton, Lord Byron, Madách és sok más 

' nagyon okos uraság hiába kutatta, hogy az ember 
miért él, éa pedig a magam életozélját már fel-
találtam. 

— S ugyan mi aa, ha szabad tudni, szólt 
nevetve a lányka. 

— As, hogy. legyet magáeskának egy alá-
i satos szolgája, kit ktaya-kedve szerint leszidhat. 

— fitt  Mtaa agyuat ? I . . . 

megfelelő  nyugdijösszeg kiszabásának elérhető 
czélzó kérvényt tett át egyesületünknek, mit a 
gyűlés pártolólag tudomásul vett és felkérte  az 
elnököt e tárgyban az általános tanítóegyesület 
elnökével értekezzék, hogy az a közgyűlés tár-
gyát képezhesse. Veress Antal plébános indítvá-
nyozza, hogy tájékozás nyerése czéljából az 
egyesület tagjai közt e kérvény körbe adassék, 
melyet a gyűlés tetszéssel fogadod. 

A mult gyűlés alkalmából kiküldött három-
tagú bizottság jelentése szerint Székely Ignácz 
elhunyt tagtárs családja javára re idezett gyűjtés 
az egyesület tagjai közt megtörténvén, az aján-
lott összeg: 2 véka buza, 29 véka rozs, 2 véka 
árpa, 14 véka zab és 7 frt. 

Ezek után az időközben megüresedett 
jegyzői tiszt betöltésére szólította az elnök az 
egyesületet, mire a gyűlés egyhangúlag Balási 
Sándort választotta meg. 

Elnök a hitfelekezeti  elemi iskoiai tanitók 
illelményeinek mennyiségére és kiszolgáltatási 
módjára rámutatva indítványozza, hogy a jeleni 
állapotok feltüntető  kérvény készíttessék és a 
kir. tanfelügyelő  ur megkeresése utján a megyei 
törvényhatósághoz intéztessék, kérve az 1893. 
évi. XXVI. t. cz. 5 §-ában a törvény által a ta-
nitók részére biztosított kedvezmények végrehaj-
tására. Mit a gyűlés köztetszéssel fogadott  és 
felkérte  elnököt a nevezett kérvény el készítésére 
és rendeltetése helyére való juttatásának esz-
közlésére. 

Igy a tárgysorozat kimerítve lévén elnök a 
megjelent ftő.  papságnak megjelenése és a tan-
ügyiránti érdeklődéseért köszönetét fejezte  ki, 
mire Veres Antal plébános az egyesület elnökét 
mint |olyant ki egyesület élén működve valódi 
önzetlen ügyszeretettel, lankadatlan szorgalom-
mal munkálkódék az egyesület szellemi jóllétén 
— éljenezve a gyűlés '/>3 órakor véget ért. 

Búzás Elek, 
ltok tanitó egyesületi aljegyző. 

V á l a s z t á s n o i g a l a i a k . 
A szavazásra nem jogosítottak féktelensége  a 

gyergyói kerületben. 
E kerületben a szabadelvű pártnak miudig 

tekintélyes többsége volt, minden választás e 
párt győzelmével végződött. Azonban Dobráuszky 
képviselősége óta az ellenzék mellett mindannyiszor 
felütötte  fejét  egy nyers tömeg, melynek választó-
jóga nincs s ez a szabadelvű pártiaknak nemcsak a 
törvény biztosította jogát akadályozta meg, hanem 
már több esetben életük és vagyouuk biztonságát is 
veszélyeztette, s ez oly tünetek közt fordult  elő, 
hogy ebben már uem is annyira pártoskodást, mint 
inkább az ellenzékeskedésnek anarchikus kinövését 
lehetett látni, a mikor a nyers tömeg féktelegsége 
a fennálló  rend, vagyon és életbiztosság elleni me-
rénylet csiráját hordja magában. E veszélyes dina-

— Csak türelem, édes Margitka, eljön az idő 
mikor mindennap 

A lány mérgesen felállt,  s belevágott a fiatal 
ember szavaiba: 

— Ez már mégis borztsztó 1 Senki sem hinné, 
hogy mi mindennek van kitéve a legnagyobb lány 
a háznál, ha egy arravaló rokon vetődik oda. Az 
öregek, ismerősök rögtön összesúgnak, s a szegény 
leányt, ki magát az alaptalan inszinuácziók ellen 
nem tudja megvédeni, — kiszolgáltatják a fiatal  ur 
ellenében. Hát mik vagyunk mi láuyok? Csáky 
szalmája, a kiket mindenáron ki kell nézni hazulról. 
S az ember még a mamájának sem szólhat, mert 
hisz ő is benne van a komplótban. De oe higyje 
Uram, hogy e komplót ellen teljesen védtelenek 
vagyunk, . . . a törvényhozás gondoskodott róluuk 
szegény lányokról is, kimondván az uj házassági-
törvényben, hogy unokatestvérek nem kelhetnek 
egybe, s e körülmény engem — magával szemben — 
minden gyanúsításon fölül  helyez. 

Kipirult arczczal, diadalittasan ült vissza hím-
zéséhez. 

— Milyen okos lány is maga Margit, hogy 
megmenti magát az inszinuáczióktól. 

— És számítva az ön lustaságára, nyugodtan 
hajthatom le fejem. 

— Ne hajtsa még drága Margitkám, mert nem 
vagyok én éppen olyan lusta, hogy jól meg aa 
aéataa volna a maga Uitanaá«l paragtafuiái,  a 
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mi tokát pedig az elleniek az A túlhajtott izgatásai-
val szórta el a nép jogtalan én éretlen elemei kö-
lölt. E veszélyes mozgalmakból láthatja a gyergyói 
vagyonos osztály, melyn jk nagy része hol titokban, 
hol ny ltan segitett a felizgatásban,  a nép annrshi-
kuf  lázongása első sorban is őt fogja  fenyegetni, 
uait először a hatalmat, a rendet akarjuk megtörni 
s ha ez bekövetkeznék, bizonnyára a vagyon ellen 
törnének, mert ezek . as elemek csakis erre áhítoznak. 

F. hó 25-én a szabadelvű párt jelöltjének, Lá-
zár Menyhértnek, a vidéki községekben tett körútja 
alkalmával is találkoztunk e fenyegető  elemmel, a 
nélkül, hogy ezt a párt «ejthette volna. Szárhegyról 
60, Ditróból 80, Remetéről 100 szekéren mintegy 
300 tekintélyes és elsóbbrendü választó-polgár ré-
szint aláírással, részint küldöttségileg programm-be-
széd megtartására hivta meg az emiitett községekbe. 
E megiivásoknak engedve, e hó 25-én a képviselő-
jelölt is elindult körútjára. Szárhegyról egy nagyon 
szép számú küldöttség eléje jött a község határáig. 
Esalatt azouban benn a községben már összecsopor-
tosultak a legények, leányok, asszonyok s a szegé-
nyebb lakosok s míg a szabadelvű-pártiak hallgat-
ták a programm-bessédet, addig az említettekből 
összeverődött tömeg szüntelenül zajongot, szidalmazta 
a hatoságokat, az urakat a a kormányt. 

Remetéről 100 Bzekéren mintegy 300 választó 
Szárhegyig s ezeknek kíséretében a menet keresz-
tül haladt Ditrón, hol a tumultus elemek szintén 
össze voltak gyűlve a pioezon s ennélfogva  itt meg 
sem állapodva, Remete községébe tartott a menet 
méltán feltéve,  hogy ott, hol a választók valameny-
uyien a zászló alá sorakoznak, veszélytói nem kell 
tartani. Asonbau a 300 választó, kik jobbára idő-
sebbek, tisztességesebbek, tehetetlen az ezer, két-
ezernyi nyers tömeggel szemben, mely Remetén 
szintén egy csomóban volt összegyűlve, mely mint 
kiderült nagy kövekkel jó előre ellátta magát. Alig 
p<lr pereznyi lázongás után a tömeg sürü követ zú-
dított a szekerek felé  s a szekeresek közül többnek 
betörték a fejét;  a kik a szük utczában voltak, az 
összetorlódott szekerek köiőtt a támadók elől csakis 
lelki éberségükkel menthették meg életűket. Igy tett 
Uyergyóban az ellenzék, mely a szabadelvűektől 
nyugodtan járhatta be a községeket. Már oda fej-
lődtek a veszedelmes állapotok, hogy a szabadelvű-
pártiak csakis Oy--Sat.-Miklóson moriiok szabadon járni. 
Szárhegyen, bitróban. Remetén és legkivált Alfalu-
ban csakis a lázongók- és lázitókuak van szabadsá-
guk. 

K Ü L Ö N F É I i É K , 
— Lnkáoa Béla a székely fiukról.  Lu-

kács Béla valóságos belső titkos tanácsos, volt ke-
reskedelemügyi miniszter az október hó 18-án 
Marosvásárhelyt tartott programmbeszédje alkalmá-
val a székely gyerekeknek, folyamatban  lévő tele-

melynek egy bekezdése azt mondja, hogy a mi-
niszter külön engedélyt adhat. 

A leány újra felugrott. 
— Igen, csakhogy a miniszternek lesz eaze ! . . . 
— Hm I Azt hiszi maga, hogy a miniszternek 

szokott esze is lenni ? . 
— Igenis, a miniszternek van esze, s nem 

fog  eg7 nrinden iránt érdeklődő leányt, egy semmi 
iránt sem érdeklődő lusta fráterhez  kényszerítőm. 

— Maga igaztalan, édes Margit; látja, én e 
pillanatban is küzdök és fáradozom,  szólt Andor, — 
még kényelmesebben elhelyezkedve a zsölyében. 

— Küzd és fáradosik?  Hahahal 
— Igen! Tapasztalatokat gyűjtök a jövőre 

nézve. Már szereHem is egyet. 
— Ugyan? 
— Ezt: ön oly biztosan és kedvesen csi-

csereg, hogy a kanári u ad arat okvetlenül megspó-
roljuk, ha az én Meség4m less. 

A leány fölállott,  ssemei villámokat szórtak, 
a flatai  ember elé állott, hogy lemenydörögje: 

— Én? . . SohaII . . . . 
És még többszőr is akarta mondani, hogy: 

„soha," de az Andor hatalmas karjai karcsú dereka 
köré fűződtek,  s fekete  bajussos ajkaival ugy le 
tapasztotta a leány pisit piros ajkaoskáit, hogy 
Margitka, — ha akarta, — még ugy sem mond-
hatta tObbé, hogy: 

— „Sokai* 

pitésére nézve következőket, mondotta: .Tovf.bb 
kell folytatni  köv«tkeze*«sséggel, szeretettel a szé-
kelyföldi  iparfejlesztési  actiót s a székely if.ak 
elhelyezoaét az országian, mely irányban már is 
kedvező eredményekre utalhatunk. És megragadom 
nz alkamat, hogy e nngy nemzeti ügy erdőkében 
köszönetet mondjak mindazoknak a férfiaknak  s 
különösen a helybeli kereskedelmi és iparkamara 
intézőinek is, kik i-.z eszmét lelkesen és buzgalommal 
felkarolva,  azt t sljes odaadással és lankadatlan 
ügyszeretettel hajtották végre. Csakis ily módon 
érhetők el kedvelő eradmenyek őzzel az actióval, 
melyet nemez c> ti é r d e k n e k s éppen azért 
buzgalommal folytataudónak  tartok." 

— Körjegyzői vizsga, á Cs krákos, Va-
csárcsi, Göröcsfalra  és Madaras községekben csak 
nem egy év óta ideiglenesen alkalmazott helyettes 
jegyző csiktaploczai Csedő Domokos a vármegyei 
szigorló bizottság előtt folyó  hó 14 én állott vizs-
gát s ugy az írásbeli, mint a szóbeli feladatoknak 
jól meg lelelvén a köijegyzői tisztviselésre képe-
sítettnek nyilváníttatott s az erről szóló okmány 
neki kiadatott. 

— Esküvő. Csii-Szeredai ifj.  Tamás Jó-
zsef  Budapesten lakó é:>itész folyó  hó 25-én dél-
előtt 9 órakor tartotta esküvőjét a polgári anya-
könyvvezető előtt Gangle Kde hajóskapitány ked-
ves és müveit leányával tíangl Margit kisasszony-
nyal s tíz egyházi áldást az nap délután "> óra-
kor adta a fiatal  párra a krisztina városi plebá-
bános. Zavartalan boldogságot kiváunk a szép 
frigyhez.  — Folyó hó 20-án, hétfőn  d. u. esküdött 
örök hűséget Dóezy János  helybeli törekvő, 
fiatal  iparos Lajos Anna kisasszonynak, özv. 
Lajos Elekné bájos és kedves leányának. Az 
esküvőt vidám lakoma fejezte  be. a mely csak 
szűkebb családi körben folyt  le. Zavartalan és 
tartós boldogságot kivánunk e tiszta szerelemből 
kötött házassághoz. 

— Katonai karhatalom kirendelése a 
választásokhoz. A küszöbön álló képviselő 
választások izgalmát előre sejtető s már itt-ott 
jelentkezett véres összekoczczanások a hatóságot 
megfelelő  óvintézkedések megtételére késztetvén, 
gondoskodás történt az iránt, hogy a bekövetkez 
hetó dulakodásoknak eleje vétele és a személy 
biztonság megóvása czéljából katonai karhatalom 
rendeltessék ki az egygyes választó kerületek 
székhelyére. E végből Csik-Szeredába és Karoz-
falvára  1—1 század, 4 tisztből és 74 személyből 
álló huszár század, Gy.-Szt.-Miklósra pedig 8 
tisztből és 240 emberből gyalogos század érke-
zett meg folyó  hó 28-án az 1-so számú lovas és 
illetve a 62-ik számú gyalogezredtől. Minthogy 
pedig a felcsiki  és gyergyói kerületekben az elől 
említett a eléggé ineg nem róható kihágások igen 
korán mutatkoztok, a helybeli honvéd zászlóalj-
hoz 320 tartalékos honvédet kellett rögtönözve e 
hó 26-ára behívni, hogy addig is, inig a fenn  jel-
zett karhatalom igénybe vehető lesz, ezek a ki-
hágások megakadályozására felhasználtassanak. 

Utmesteri képesítés. Mihály János 
gyergyói utbiztos folyó  hó 24-én tett képesitési-
tési vizsgát Csíkszeredában a kir. építészeti hiva-
talnál az e végre alnkitott bizottság előtt, hol 
a kormány képviseletében Iucze Kálmán miiszaki 
tanácsos volt jelen. Nevezett utbiztos ugy az írás-
beli, mint a szóbeli vizsgálatot sikerrel kiáltván 
hivatalának viselésére képesnek nyilváníttatott. 

— Előintézkedések amarhasógyártás 
iránt. A m. királyi kormány kilátásba helyezte, 
hogy a legközelebbi év folyamán  életbe fogja 
léptetni az úgynevezett marha-sógyártáat a mi ol-
csóbbságúuál fogva  nagy hordeővrelfogbirni  állatte-
nyésztési ügyünk előbbvitelére nézve. Hogy ezen 
nagyfontosságú  lépés megtételére a kormány-
nak komolyszándáka van, azt igazolja a parajdi 
sóbánya hivatalnak az illető vármegyékhez intézett 
megkeresése, melyszerint a gyártáshoz megkivan-

1895. évi közgazdasági viszonyairól a nagymél-
tóságú kereskedelemügyi miniszter ur elé terjesz-
tett jelentéséről. A nagyméltóságú kereskedelem-
ügyi miniszter ur leirat véleim'1 í.yadás iránt a 
csikmegyei enlülpur részvénytársaság által léte-
síteni czélzott önálló vállalati betegsegélyző 
pénztár ügyében. (Az iparosztály véleményével.) 
Ugyanazon miniszter ur leirata a közigazgatási 
bizottságok évi, illetve félévi  jelentései ügyében. 
Udvarhely vármegye alispanjának megkeresése, 
melyben véleményt kér Maivlalva községnek a 
húsárak lejebb szállítása iránt hoz itt határozata 
ügyében. (Az iparasztály véleményével). A liródyi-
kereskedelmi és iparkamara megkeresése az 
uj orosz vasúti tarifa  <>lu>n való állásfoglalás 
iránt. (A kereskedelmi osztály véleményével.) 
Az erdélyrészi kárpátegyesület megkeresése a 
.Székelyföldről"  Íratott monografia  költségeihez 
való hozzájárulás iránt. Előterjesztés a székely 
fiuk  ipari kiképeztetése ügyében. Jelentés az 
ezredéves kiállítás kiállítás megtekintésére ren-
dezett felráiidulásokiól.  A kamara 1HÍIT. évi 
költségelőirányzata. (A központi bizottság véle-
ményével.) Egy kereskedelmi ülnök megválasztása. 
Jelentés az iroda ügyforgalmáról. 

— Leégett oltár. Gyergyó-Csomafalvának 
templomában Szilágyi János o.lavaló gazda egy szép 
mrllékolt irt állíttatott; í. hó 23-án ennél végezte 
az isteni szolgálatot, mely után a sekrestyést va-
lamely megbízatással a papi lakra kiildte ; ezalatt 
a lelkész levetette ornátuxát, de ugy ő, mint a 
sekrestyés megfeletkezett  a gyertyákról, melyek 
az oltáron égve maradtak. A gyertyáktól meg-
gyuladtak a szalagok, az oltár teritői s ezektől 
az oltár is tüz^t fogván,  egészen leégett. 

— Véletlen halál. Kasznnaltizi Mihály 
Ádám folyó  hú 17-én fiával  fáért  a7. erdőre ment. 
A szekér meirrakásn után egy meredek hegyol-
dalon azzal befelé  imlulvá.i. nehogy a szekér fel-
dőljön Ő azt kívülről OÍV tud segélyével tartotta, 
fia  pedig a marhákat vezette. Mindennek daczára 
hirtelen a fával  megrakott szekér feldőlt,  Mihály 
Ádámot a rúddal együtt a «ou átdobta s maga 
alá temette, mi által mellcsontjai összezúzatván, 
azonnal meghalt. 

— Hamis pénzek készitése. Osik-Yár-
dotfalván  a napokban egyik rövidáru üzletbe gya-
nús 1 koronás p-nz kerülvén, az illető kereskedő 
vizsgálat után csakhamar rájött, hogy a pénzda-
rab alomból készült ügyes hamisítvány, melynek 
csupán fokáról  hiányzanak a betűk. Minthogy a 
községben még más két hasonló pénz került for-
galomba s ennek liire ment a csendőrség figyel-
messé tétetett e körülményre s a kiküldött jár-
őrnek e hó 2.r>-én sikerült biztos nyomot találni 
mi a hamisítónak még az nap este lett kipuha-
tolásra vezetett. A hamis pénz készítő S. J. fiatal 
legény személyében inásnap hajnalban letartóz-
tatott s egyúttal a pénzkészitő gépezet is le-
foglaltatott  a mi, tekintettel az illetőnek társa-
dalmi állására, a községben nagyfeltUnést  keltett. 

— Mélik Antal gyergyó-ditrói jóhirii keres-
kedőnek inai lapunkban közölt hirdetésére e helyen 
is felhívjuk  t. olvasóink figyelmét. 

C S A R N O K . 

Tanulóink a kiállításon. 
A csiksomlyói fögymnasium  tanuló-ifjusága 

mult hóban szép számban rándult fel  a kiállí-
tásra, s itt szerzett élményeiről vettük a követ-
kezőket : 

Midőu a tanári-testület kezdeményezése s a 
Főtanhatóság engedélye folytán  mult hó 19-én 
reggeli 4 és fél  órakor főgymnasiumunk  40 nö-
vendékével az ezredéves országos kiállítás meg-
tekintése czéljából Budapestre útnak indultunk: 
éreztük felelősségünk  és feladatunk  teljes súlyát, 

tató berendezéseknek- idejekorán való megtehe- raert míg egyfelől  teljesen járatlan é9 tapaszta-
tése czéljából az egyes vármegyék összes mai ha 
állományának létszámát előtllntető kimutatások 
beküldése kéretik. 

— Meghívó. A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamara 1896. évi október hó 31-én 
(szombaton) déluoán 2 órakor saját helyiségében 
teljes ülést tart Tárgysorozat: Elnöki közlések. 
A* elnökség előterjesztése a kamarának kerülete 

latlan gyermekeket kellett ily hosszú uton sze-
kéren és vasúton való utazása közben kalau-
zolnunk és felügyelnünk,  addig másfelől  a ren-
delkezésünkre álló rövid időt ugy kelle beosz-
tanunk, hogy látni és tanulni vágyó ifjaink  lehe-
tőleg sokat tapasztaljanak. Épen azért már vt-
kösben felhasználtunk  mindeiLkináHcozó alkalmat 
arra, hogy a mi egy „CsÍÍTórBzága" határain tul 
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még sohasem járt ifjút  érdekelhet, figyelmét  el 
ne kerülje; igy Segesvár mellett a szabadság-
harca emlékezetes kiizdterére, s azon Bém tá-
bornok ügyességét hirdető Skariatén-emlékre hiv 
tuk fel  ifjaink  figyelmét.  Majd Segesvárra érve, 
minthogy itt 6 óra hosszat kellett a Brassó felől 
jövő személyvonatra várnunk, arra használtuk fel 
az alkonyatot és a szép holdvilágos estét, hogy 
egy odavaló állami iskolai tanitó ur önkényt fel-
ajánlott szives kalauzolása mellett megtekintsük 
az újonnan épült róm. kath. templomot, majd a 
nevezetes 156 lépcsőn felmenve,  a szép kilátást 
nyújtó várat, s ebben az ódon ág. ev. templo-
mot, gymnasiumot, s Nagy-Küküllóvármegye szép 
megyeházát, melynek, mint a magyar állameszme 
egy ily régi szász városban oly impozánsan diszló 
intézményének láttára visszatartózhatatlanul tört 
ki a hazafias  érzület ifjaink  kebeléből, s egy in-
tonatióval lelkesen énekelték el a „Szózatot' és 
„Hymnuszt," mire a várhegy alatt elvonuló uj 
Béta térről tapsokkal felelt  az ott sétáló, bizony-
nyára magyar közönség. Innen a régi vártorony 
alatt jöttünk le a város piaczára, melyen keresz-
tülvonulva, s a város föutczáján  végigmenve, 
visszatértünk a vasúti indóházhoz, hogy ideje-
korán készen álljunk a senkire sem várakozó 
vonat érkezésére. A MÁV kolozsvári tks. üzlet-
vezetősége által részünkre oly előzékenyen enge-
délyezett külön III. osztályú kocsiba elhelyez-
kedve, este 11 óra 45 perczkor folytattuk  utunkat, 
mi mint vezetők, a folytonos  felügyelettel  elfog-
lalva, ifjaink  tele kíváncsisággal és szép remé-
nyektől izgatottan, mert a nappali világossággal 
csaknem vetekedő holdvilágos éjjel nem győztek 
eléggé gyönyörködni a vidék változatosságaiban; 
örültek a felkelő  nap sugaraiban fürdő  „Kincses 
Kolozsvár' távlati képének, s feszült  figyelemmel 
kisérték a Királyhágón való átvonulást, hol az 
alagutak, majd a gyönyörű vizesés, s ezzel át-
ellenben az u. n. „Tündérvár" látása nagy örömöt 
okoztak ifjainknak. 

Nagy-Váradon tul az erdélyi bérczeknek a 
messze távolban való eltűnése és a nagy magyar 
alföld  látása nagyon meghatotta ifjúságunkat, 
mert önkénytelenül tört elő keblükből az „Erdélyi 
tanulók kiránduló dala," de másfelől  érdeklődéssel 
nézték a terjedelmes birtoktagokat, azokon a jól 
berendezett tanyákat, s egy-egy „óriás szúnyog" 
(gémes kut) körül delelő gulya láttára nem egy 
jó ropogós alföldi  nóta hangzott el ajkaikról. 

Ily érzületek közt elérkezett végre a várva-
várt pillanat (20-án este G óra 20 perczkor), 
melyben robogó, tüszkölő vasparipánk az ország 
szivébe, a fő-  és székvárosba, Budapestre ér-
kezett. 

A MÁV központi pályaházának kijáratánál 
az országos kiállítás igazgatóságának egy megbí-
zottja várakozott reánk, ki minket szállásunkra 
— régi Curia — vezetett, hol katonásan, de a 
körülményekhez képest elég kényelmesen beren-
dezett egy nagy terem és három kisebb szoba 
volt számunkra fenntartva.  — 38 órai ut, ennek 
izgalmai és a nappali szokatlan hőség hatásai 
alatt ifjaink  csakhamar nyugalomra tértek, s pár 
perez múlva tán a következő napokon látandókról 
álmodoztak. 

21-én már korán reggel talpon volt az egész 
csoport, s miután a szállásunkkal éppen átellen-
ben levő szent ferenezrendiek  egyszerűségében is 
csinos templomában nem kevéssé fontos  felada-
tunkra Istentől segítő kegyelmet kértünk, ki-
mentünk a Duna partjára, me«t az egész uton 
ezért türelmetlenkedtek ifjaink  elsősorban, hogy 
Dunát lássanak; innen megindultunk rendelte-
tésünk tulajdonképeni czélja felé:  a kiállítás 
területére. 

Lehetetlen leirni azon benyomást, melyet 
az idehordott és szakszerűen beosztott tömérdek 
természeti szépség, műkincs, történelmi emlék, 
gep- és kézműipar termék, művészi alkotások 
stb. látása ifjainkra  gyakorolt; szabadjon tehát 
csak röviden rámutatnunk azon csarnokokra, va-
lamint a város egyéb nevezetességeire, melyeket 
az ido rövidsége daczára is meglátogattunk. Igy 
a lipótvárosi bazilika kész részleteinek megtekin-
tese otán a kiállitási területen: a közoktatási-, 
a MAV banyai- és hutái-, a Rimamurány-salgó-
jyjáni vasmjl-társaság-, B salgótarjáni hánya-. 

Gépipar-csarnok-, Kazánház-, Iparcsarnok-, Ten-
geri aquarium-, Történelmi-csarnok, Horvát-Szla-
von-pavillon, a kiállítási falu  temploma és házi 
iparcsarnok; estefelé  részben napvilágnál, részben 
villanyvilágításnál a művészi alkotású Feszty-
körkép, melynek megtekintésére kedvezményes 
jegyeket kaptunk. Végül Wulff  nagy jelességü 
czirkuszába szintén kedvezményes jegyeket sike 
rülvén eszközölni, ifjaink  a művészileg idomított 
állatok mutatványaiban, légtornászatban és XIV. 
Lajos franczia  király egy udvari mulatságában 
gyönyörködtek. 

22-én reggel utunk először is a Dunarak-
partra vezetett, honnan gőzhajón a Margitszigetre 
rándultunk. Itt a fürdőfelügyeló  urnó szives elő-
zékenysége folytán  kedvezményes fúrdójegyeket 
(25 kr. fejenként)  nyerve, a társaság legnagyobb 
része megfürdött  a jó hatású, meleg fürdőben. 
Fürdés után a gyönyörű szigeten végigsétálva, 
szent Margit kolostora romjainak megtekintése 
után ismét hajóra ültünk, hogy rövid ideig tartó 
himbálódzás után Budán kössünk ki. Itt meglá-
togattuk a képzeletet felülmúló  diszességü Má-
tyás-templomot, majd a Szent-György-tért és a 
szabadság-szobrot. Minthogy azonban a Felség a 
napokban Budára vala jövendő, a királyi lakot 
sajnálatunkra nem tekinthettük meg. így azután 
a gőzsiklón nyolczasával leereszkedve, s a láncz-
hidon átlépdelve, ismét a kiállítás területére igye-
keztünk, a hol ebéd után a kiállítási falu  minden 
házát, a Vizépitészeti-, Czukoripar-, Erdészeti-
és vadászati-, közlekedési-, Fém- és háziipar- és 
a Tornacsarnokot tekintettük meg, este pedig a 
villanyvilágítás árjában tündöklő szökókutban 
gyönyörködtünk. 

23-án délelőtt elsősorban megtekintettük a 
képviselőházat, majd kizarándokoltunk a kere-
pesi-uti temetőbe, hol kegyelettel látogattuk meg 
némely nagyjaink, igy: gróf  Batthyáni Lajos és 
Deák Ferencz mauzóleumát és Kossuth Lajos 
sirját, melyet az ifjúság  hazafias  dalok éneke 
mellett megkoszorúzott, mit a jelenlevő közönség 
meghatottan nézett végig. Innen a nemzeti mu-
zeumba igyekeztünk, melynek nagyérdemű igaz-
gatója kérésünkre szives volt megengedni, hogy 
ifjaink  díjtalanul tekinthessék meg az összes 
meglátogatható helyiségeket (régiség-, állat- és 
képtár), s elrendelte az aligazgatóknak, hogy 
ifjainknak  a kellő magyarázatokat megadják. Ez-
után az uj országházhoz mentünk, melynek im-
pozáns külseje elragadta a figyelmes  nézőket. 
Valamely különös munkával voltak-e annak bel-
sejében elfoglalva,  avagy más körülmény okozta-e, 
nem tudjuk, de valamennyi bejárata be volt 
zárva, s igy legnagyobb sajnálatunkra annak bel-
sejét nem láthattuk. Itt e végett hosszasan időz-
nünk, vagy más alkalnmmal ide visszatérnünk 
nem lehetett többé, mert sietnünk kellett, hogy 
a mit az idő czélszerütlensége miatt orsz. kép-
viselőinknél nem tehettünk meg: tiszteleghessünk 
az ifjúság  nevében a vallás- és közoktatási mi-
nisztérium két érdemes, csikmegyei székely szár-
mazású emberénél, ngs. Deáky Sándor szám-
tanácsos és tkts. Császár Dénes számvizsgáló 
uraknál, kik hivatalos helyiségeikben voltak még 
és igen szívélyesen fogadtak.  Innen villany-
vonaton siettünk ismét a kiállítás területére; út-
közben figyelmeztetve  lőnek ifjaink  a gyászos 
emlékezetű „Neu Gebiiude"-ra és látták ezen 
épület azon kapuját, mely mellett Batthyáni vér-
tanúi halált szenvedett. Ebéd után meg-
néztük a hadi- és kereskedelmi tengerészeti pa-
villont, a honvédség-, közös hadsereg- és tüz-
érség csarnokát, a Vaskapu-szabályozás pavil-
lonját és a Zenecsarnokot, végül pedig az Arany-
könyvet, melybe néhányan be is irtuk nevünket. 
Most kétfelé  oszlott a társaság, egyik része Csató 
János vezetése alatt elment az állatkertet meg-
nézni, a másik része Haydn J. Hugó felügyelete 
alatt a kiállítás területén maradt még, vissza-
visszatérve egyik-másik csarnokba és pavillonba. 
Este az ifjúságot  a népszinházba vezettük, mely-
nek berendezése épannyira meglepte ifjainkat,  a 
mennyire gyönyörködtette Blaháné művésziesen 
eljátszott szerepe a „Szókimondó asszonyságában. 

Hogy az „Ezer Év'-et nem láthattuk, annak 
oka az, hogy e darab előadásának estéjén je-
gyeket kapni nem lehetett; hogy pedig a nem» 

zeti színházat, a m. kir. operát, valamint a többi 
körképeket nem látogathattuk meg, abban leli 
magyarázatát, hogy elegendő idővel nem rendel-
kezvén, ifjainknak  különben is kevés pénze' nem 
jutott mindenre, a közös költségből pedig gon-
doskodnunk kellett a visszautazásról. 

A fennebb  előadottak szerint a Budapesten 
való tartózkodásunkra a kiszabott három nap el-
telvén, minthogy vissza Arad felé  akartunk jőni, 
a negyedik éjjelt saját külön költségünkön m>'g 
szállásunkon töltöttük, s 24-én reggel 8 óra 3 
perczkor ugyancsak a MÁV központi pályaká-
zából kiindulva, még terjedelmesebb alföldi  bir-
tokokon keresztül majd tarlók, majd tengeri- i'-,-; 
szőllóültetvények között, majd ismét csinos tanyát 
mellett elhaladva, lassanként ismét feltűntek  a 
láthatáron Erdély hegyei, de ezek elérésekor 
egyszersinint reánk borult az est is, a mely a 
beállott esőzés miatt borús lévén, fáradt  utasa-
inkat csendes szendergésbe ringatta, ugy, hogy 
ii hajnali órákban Segesvárra érve, hol a helyi-
érdekű székely-vonalra kellett átszállanunk, né-
mely kissebb tanulót a podgyásznnk szánt polcz-
ról kellett levennünk. — Mellőzve a további uta-
zásunk elbeszélését, köszönettel kell megemlé-
keznünk azon nem remélt megtiszteltetésről, 
melyben minket intézetünk érdemes igazgatója, 
néhány tanártársunk, a megyei főjegyző  ur több 
más érdeklődő úriemberrel együtt részesítettek, 
kik a hulló eső daczára szívesek voltak az 
Utászház"-ig elénkbe jönni, magukkal hozva az 

egész társaság számára némely fiissitöket  is 
tisztelettel jelentjük, hogy 25-én este 8 óra táj-
ban mindnyájan teljes egészségben megérkeztünk 
a finövelde  udvarára, hol a honniaradtak lelkes 
éljenzéssel fogadták  az érkezőket. 

Általánosságban összefoglalva  tapasztala-
tainkat, s a benyomásokat, melyeket a látottak 
bennünk és n vezetésünkre bizott iíjakban kel-
tettek, örömmel jelenthetjük, hogy miután az if-
jakat egy perczig sem hagytuk magukra, s min-
den mozdulataikat éber figyelemmel  kisértük, 
constatáljuk, hogy ifjaink  az egész uton és igy a 
fővárosban  is dicséretesen viselték magukat, ugy, 
hogy több ízben volt szerencsénk hallhatni az 

Éljenek a székelyek"-et, minden iránt érdek-
lődést tanulékony figyelmet  tanúsítottak, a 
nem egyszer a hazafias  lelkesültség lángja lobo-
gott szemeikben. Igen messze vinne, s nem is 
lehet czélunk minden egyes mozzanat behatá-
sának lélektani fejtegetése  és indokolása, csak 
röviden rámutatunk a főbbekre  : fennebb  érintők, 
hogy az erdélyi bérezek elhagyása csaknem fáj-
dalmas érzést keltett volna iíjainkban, ha az a 
tudat nem hatott volna lelkesitóleg reájuk, hogy 
a nagy magyar haza földére  léptek, melyen épp 
ugy otthon érezhetik magukat, mint itt, égig-
nyuló bérczeink között. A főváros  díszes palota-
soraival, szobraival, s egyéb nevezetességeivel 
csaknem szavalásra indította a fiatal  lelkeket, 
hogy „Él magyar, áll Buda még!' — A mű- és 
egyéb kincsekben oly dúsgazdag kiállítás nemzeti 
büszkeséggel tölté el kebleinket, hogy a mely 
nemzet ilyesmit tud felmutatni,  annak létjogo-
sultsága van, annak élnie és virágoznia kell jövő 
évezredeken át is. — A Duna és Tisza folyók 
és ezek köze dalra fakasztá  élénk kedélyüket, 
hogy „Merre zugnak habjai Dunának, Tiszának." 
Arad mellett elrobogva, a hazafias  fájdalom  hangjai 
tört elő „Hej beh busán süt az őszi nap Bugára" 
dallamában; majd a Maroson átkelve, „Maros 
vize folyik  csendesen" ós ismét az erdélyi bér-
ezek között most már lelkesülten énekelték az 
„Erdélyi tanulók kiránduló dalát." Hogy meny-
nyire megvoltak hatva ifjaink  ezen utazás, s a:: 
ezen szerzett tapasztalatok által, szolgáljon ek-
latáns bizonyítékul az egyiknek felkiáltása:  .Mu.-i 
elbocsáthatod Uram a te szolgádat, mert látták 
zemeim népem világraszóló alkotásait 1" 

Végezetül megjegyezzük, hogy ellátásunk 
Budapesten habár egyszerű, de megfelelő  volt. 

Nyoaatott Orik-Saeredábaa 1890. a laptoltjdonoi 4a kiadó Györgyjakab Várton könyvnyomdájában. 
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Melléklet a „Csiki Lapok" okt. 28-iki 44-ik számához. 
Sz. 3058 — 1896. 

tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A zyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

ulkkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy tölgyesi 
ifj.  Török Antal végrehajtatónak marosvásárhelyi 
liartalis István (Alajosé) végrehajtást szenvedő el-
leni 50 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében Borszék községében fekvő  a remetei 
határi észben keletről a Hanerkel patak, délről Vild 
József  utódi tisztelő malma, nyugatról Vild Mi-
liály utódai pnsztatelke, északról ifj.  Vild József 
belső telke által szomszédositott terület és azon 
levű 169/a házszám alatt fekvő  kő alapon épített 
faház,  faistálló,  nyári konyha, szinalj, sertés ol és 
fatartóval  beépített, Bartalis István (Alajosé) tu-
lajdonát képező nem telekkönyvezett egész ingat-
lanra az árverést 893 frtban  ezennel megállapí-
tott kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlan az 1896. évi deczember hó 23-ik 
napján délelőtt 9 órakor Borszék község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási Aron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Egyidejűleg felhívatnak  azok, a kik a fent 
körülirt javak iránt tulajdoni, avagy más igényt 
érvényesíthetni vélnek igénykeresetüket, ha pedig 
a vételárból kielégítési elsőséget igényelnek elsőbb-
ségi bejelentéseiket az árverési határnap előtt an-
nál bizonyosabban bejelentsék, minthogy különben 
igényeik figyelembe  vétetni nem fognak. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1896. évi szept. hó 
18. napján. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljtirú. 

3. „Karma'urában" mintegy 1135 kat. hold 
területen, becslés, törzsenkénti kiszámlálás és be-
mérés utján a 40 cmtr. és annál nagyobb mell-
magassági átmérővel biró törzs találtatott 54,208 
drb, 2:0,843 köbméter bruttó és 137,519 köb-
méter nettó haszon ffctömeggel  56,000 frt  becs-
értékben. 

Mindkét erdő eladása zárt írásbeli-, s egy-
úttal szóbeli árverés mellett fog  történni és pedig 
Csik-Madaras község hivatalos házánál az 1896. 
évi novumber 21-én délelőtt 9 órakor. 

A kikiáltási árul szolgáló előbb kitüntetett 
becsértéknek 10 százaléka bánatpénzül leteendő, 
még pedig a zárt ajánlatot tevők által az árverés 
megkezdésére kitűzött határidő előtt a község 
elöljárósága, — a szóbelileg árverezni szándékozók 
átáll pedig az árverés megnyitása ntán a bizottság 
kezéhez. 

Részletes feltételek  megtekinthetők alattirt 
főszolgabírónál  és Csik-Madaras községházánál; 
az erdőkre vonatkozó bővebb felvilágosításokat 
pedig a csíkszeredai m. kir. erdőhivatal adja meg. 

Végül megemlittetik, hogy ha .Aszó" nevü 
erdőrészre az árverés eredményre nem vezetne, 
ugy a jelzett napon és helyen a szabadkézböli 
eladás is megkiséreltetik. 

Felcsiki szolgabiróság. 
Csik-Szeredán, 1806. október 3-án. 

F e j é r K á u d o r , 
3 - 3 főszolgabíró. 

értékben ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1896. évi deciember hó 9-lk napján délelőtti 9 
Órakor Ditró község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fogoak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°'0-ftt  készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügy-miniszteri rendelet 8. §-ál>an 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bizottságnál 
előleges elhelyezésérül kiállított s/.abályszi rü el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szenlniikíóson, 1896. évi szept. 
hó 10. napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

br.i aljliiró. 

Szám 901 — 1896. á. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. 

minisztérium az 1896. évi junius hó 10-én kelt 
28594. számú rendeletével a fenyéd-zetelaka-gy.-
takaröpataki törvh. 04 12 —80 | 73. szelvények kö-
zötti szakasz útalap kövezését és kavicsoíását £595 
fit  11 kr összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemlitett  munkálat foganatosításának 
biztosítása czéljából a / 1896. no vem ver hó 7-ik 
napjának d e. 10 órájá-a * Csikmegyeí ni. kir. ál-
lamép tészeti li patai íelyiségében tartandó zárt 
ajánlaj versenytárgyalás hirdettetik. 

\ versenyezni ól ajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  mnnkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedély ízer.t költség ntán számí-
tandó, s a részletes fi  ítéletekben előirt 6"/o-nyi 
bánatpénz letételét igazoló adóhivatal nyugtával 
ellátott zárt ajánlataikat kitűzölt nap d. e. 9 órá-
jáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezzenek beadni, mivel t későbben érkezettek figye-
lembe nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részhtee feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészsti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

•íelt. Cs.-Szeredán, 1896. évi okt. hó 18-án. 
C'iikmegyei m. kir. épité8zeti 

hivatal 

Sz. 3152—1896. 

Árverési hirdetmény. 
CsU£-2n£a.d£bra<S község közbirtokos-

ságának talajdonát képező és Csik-Madaras II-ik 
határrészben fekvő  „Aszó" és „Karmatura" nevü 
erdörészekben a csíkszeredai m. kir. Erdőhivatal 
által megejtett felvétel-  és becslés szerint a követ-
kező hangszer- és kereskedelmi czélokra alkalmas 
fatömeg  eladása szándékoltatik. 

1. „Aszóban" mintegy 450 kat. hold terü-
leten, becslés, törzsenkénti kiszámlálás és bemérés 
utján mellmagasságban a 40 cmt. átmérőjű és 
azonfelül  találtatott összesen 21,952 drb 90,827 
köbmétert tevő fenyőfa-törzs  47,300 forint  becs-
értékben. 

Sz. 20C0—1896, 
tîkvL 

Árverési liirdetmünyi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi hitelintézet végrehajlatónak Kocsis 
Lajosné szül. Ferencz Rózáli végrehajtást szen-
vedő elleni 115 frt  tőkekövetelés és jár. végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő 
Ditró község határán fekvő  a ditrói 430 számú 
tjkvben foglalt  8G8. hisz. alatti és lutiO. lírsz. a. 
ingatlanból Kerenczi ltózálíát illető '/3 részre 533 
fi  iban, a 2504. 2505. hrsz. alatti 10 frt,  a 2518. 
hrsz. a. 20 frt,  a 2522, 2623. hrsz. a. 16 frt,  a 
3185., 3186. hrsz. alatti 27 frt,  a 2664. hrsz. a. 
7 frt,  a 2566. hrsz. a. G frt,  az 5924., 5925. hrsz. 
alatti 5 frt,  a 6152. hrsz. a. 9 frt,  a 6377. hrsz. 
a. 12 frt,  6765. hrsz. a. 13 frt,  a 6910. hrsz. a. 
9 fi  t, a 6S>85. hrsz. a. 6 frt,  a 10732. hrsz. a. 
102 frt,  a 12463., 12464. lirsz. alatti 5 frt,  15514.. 
15545. hrsz. alatti 58 frt,  a 24515/2, hrsz. a 13 
fi  t, a 28783. hrsz. a. 7 frt,  a 30854., 30855. hrsz. 
a. 7 frt,  a 31354., 31355,',. hrsz. a. 8 frt,  31465. 
hrsz. a. 8 frt,  32129, £.2132. hrsz. a 25 fi  t, 324*7.. 
:i2498. hrsz. a. 7 Irt, 32502, 32503, hrsz. a. C 
frt,  32717, 32718. hrsz. a. 5 fit.  32861. hrs/.ám 
a. 11 frt,  3287«. hrsz a 2. frt,  33274 , 33275. hrsz. 
a. 30 frt,  33286 írsz. a. 16 frt,  33548. Insz. a. 
7 frt,  S3638. In szám alatti 6 fi  t, 34500, 34501. 
hrsz. a. 26 frt,  34Ş5C. hrsz. a. 10 frt,  34861. 
hrsz. a. 7 frt,  a 12465 — 12467. lirsz. alatti 7 Irt 
becsért,ekü egész ingalnokra az árverést ezen bscs-

Sz. 10114—1896 ai-

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szereda rendezett tanácsú városban 

az 1000 frt  évi fizetéssel  javadalmazott pol-
gármesteri állás — lemondás folytán  — 
üresedésbe jó'vén; felkérem  mindazokat, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, liogy az 1883. 
évi I. t.-cz. 5-ik §. VII. pontja utasitásálioz 
képest felszerelt  pályázati kéréseiket hozzám 
jövő november hó 10-éig nyújtsák be. 

Csik-Szereda, 1890. október hó 2l-én. 

1 - 2 
B e c z e l i i ' f ' 

alispán. 

r Hirdetmény. 
Van szerencsénk becses tudomá-

sára hozni a t. közönségnek, miszerint 
legjobb minőségűnek bizonyul* br&SSOi. 
portland czement gyári raktárim-
kat Gyi rgyó részére kizárólagosan 

K E R i m T K f i  G E R Ő 
czégnél üyergyó-Szentmiklóson állítot-
tuk fel. 

Zsákonkénti vitelnél 100 kl. ára 
— illető czégnél — 5 frt  20 kr. 

9—10 Tisztelettel 
Brassói portland-ezement gyár 

Angelle, Hock, Engler éa Paul Brassó. 

f I MÉLIK ANTAL czég Gyergyó-Ditróban. 
Szerencsein van n. (• közönségnek szives tudomásár» juttatni, hogy 

üzleti raktáromat a kereslet kívánalmai szerint ujabban lehető lcggnzdagab-
ban rendíztem be s ezentúl még dúsabb választékban kaphatók nálam igen 
jutányos áron a legkitűnőbb tzikkek v. m. 

Kartonok méterenkén! 20 krtól 40 krig. 
Mosó parkettek 25 50 
Női ruhás/,övetík „ 50 2 frtig. 
Hárászkendők darabonként 50 5 „ 
l'osztókendők. 

Továbbá szintén nagyon dus választékban vannak készletben : 
Néi felsők  és legújabb divatú diszkalapok, férfi  kalapok, 

nyakkendők, ingek valamint női és férfi  czipők, n mindenféle 
r i v l d á r u . 

Vidéki megrendelések azonnal éa pontosan foganatosíttatnak. 
Női szövetmintákat kívánatra ingyen és bérmentve ktlldök. 

Koporsó-raktáromat szintén nagyobbítottam. 
Raktáron tartok nagy számban különféle  fa-  és érczkoporsókat, 

temetési szereket, u. m. szemfedeleket,  lepedőket, airkoszorukat, szalagokat atb. 

Festett fakoporsó  ára 4 firól  30 frtig. 
Öyergyó-Ditró, 1896. október hó. 

Hazafias  tisztelettel 
M É L I K A S T 1 L , 

1—3 kereshedő. 

P ) » 



Október 28. C S Í K I L A P O K 4 . szám. 

Hirdetmény. 
Alantirt intézet igazgatósága — alap-

szabályának 11. §. 2-ik bekezdése értel-
mében — közhírré teszi, hogy a betétek 
Után eddig fizetett  6 százalék kamatot a 
jövő 1897. év január hó első napjától kez-
dődőleg 5 százalékban állapította meg, — 
azonban olyan betétekre Dézve, melyek 3 
évig kötelezőleg bennhagyatnak, — s ez 
iránt a tulajdonos folyó  évi deczember lió 
25-éig betéti könyvecskéjének bemutatása 
mellett nyilatkozatot ad, — a régi 6 szá-
zalék kamat változatlanúl fennlingyatik,  — 
ennek hiányában mint egyszerű betét 5 
százalék kamattal fog  kezeltetni. 

Gyérgyó-Tölgyesen, 1896. évi október 
hó 20-án. 

Jelzálog Hitelbank 
részvénytársaság. 

1—3 Ifj.  Tőrök  Antal,  vezérigazgató. 

K é p v i s e l ő s é g e k 
és 

ü g y n ö k s é g e k 
törvényesen megengedett 

SORSJEGYEKNEK 
havi részletfizetésre 

valé eladására 
betölthetők egy elsőrangú bankháznál 
(részvénytársaság) magas jutalék és 

fizum  mellett. 
Ajánlatok „ K i v á l ó erő" jelige alatt 

ECKSTEIN BERNÁT 
hirdetési irodájába 2—3 

Budapest, Fürdö-utcza 4. sz. iutézendők. 

Pályázat. 
A csikszentdomokosi róm. kath. elemi nép-

iskolánál egyik rendes tanítói állás elpályázás foly-
tán megüresedvén, arra ezennel pályázat hirdettetik. 

Évi jövedelme: 
1. 300 frt  készpénzfizetés  a község pénztá-

rából havi előleges részletekben fizetve. 
2. 6 öl lágy tűzifa,  vagy ennek értékében 

18 forint. 
3. Egy kis veteményes kert (az iskola előtti 

kert tele.) 
4. Csinos lakás sz iskolaépületben, mely áll: 

két szoba, konyha, kamra, pincze, nyári konyha, 
knt és a szükséges gazdasági épületekből. 

Kötelessége az iskolaszék által kijelölt osz-
tály tanítása. 

Pályázhatnak tanitóképezdét végzett, de még 
nem okieves tanítójelöltek is. 

A szükséges okmányokkal felszerelt  folya-
modványok folyó  óvi november hó 5-ig bezárólag 
alulírott iskolaszéki elnökhöz benyújtandók. 

Csikszentdomokos, 1896. évi október hó 20-án 
megtartott iskolaszéki gyűlés határozatából. 

Varga Ferenci, Riduly Benjámin, 
Í9k3zéki elnök iskazéki jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt, mint az Istenben boldogult 

Szőts Imre csikszentmihályi nyug. plébános 
végrendeletének végrehajtója közhírré teszem, 
hogy a csikszentmihályi 159. sz. tljkben 
A f  1—37 rszámig, hasonlóképen a csik-
vacsárcsi 474. sz. tljkben A f  1. rszám a. 
foglalt  ingatlanok, mint az Istenben boldo-
gult tulajdonai, melyek mintegy 35 liold Is 
391 D-öl területet tesznek, általam f.  é v i 
november hó 10-én d. e. 9 órakor 
a csikszentmihályi községházánál 
készpénz mellett elárvereztetnek. 

A kikiáltási árak az árverés alkalmával 
lesznek jelezve. 

Csik-Szentmiklós, 1896. október 19-én. 

B á l f n l h  I j & z á r , 
plébános. 
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Teljes menyasszonyi kelengye-kiállitás 100 írttól 1000 írtig 
Berlinben, Bécsben és Budapesten személycsen tett bevásárlá-

somról haza térve, bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki 
közönséget tudatni, hogy áruim megérkeztek, s ezeket a legutolsó 
párisi és berlini divat után választottam; ugymind: 

Női Jackettek 4 írttól 30 frtig.  Női 
vállgallérok4 írttól 40 frtig,  utóbbiak posz-
tóból, selyemből, plüschből és bársony-
ból. Ruhaszövetek 30 krttól 2 frtig  mé-
terje. Nagy választék a legizlésesebb 
női diszkalapokból, melyeket Berlinben 
személyesen választottam. 

Mindezen újdonságokat mielőtt a 
nagyérdemű közönség máshonnan ho-
zatná, vagy városunkba elterjedt há-
zalóktól megrendelné, kérem becses lá-
togatásával megtisztelni szivositedjen s 
meggyőződést szerezni, hogy a legma-
gasabb igényeknek is megfelelő  divatos 
czikkeket olcsón és csak a legjobb minő-
ségbe tartom raktáramon. 

Becses pártfogásukat  kérve, továbbra 
is magamat ajánlva mely tisztelettel 

BARCSAY E. 
nöi- és férfl-divatüzlete 

C S I K - S Z E B E D A . 3— 

Sirkoszoru és érczkoporsó gyári raktár. Teljes temetkezési vállalat. 
Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában? 
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