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Általános megdöbbenést és mély részvétet keltett, mikor befutotta  a hir a várost. hogy Gyűrgyjnkab  Márton meghalt. Mindenki 
sajnálta a derék polgárt, a szorgalmas és munkás embert, az Általánosan kedvelt társadalmi tagot, ki szerénységével, előzékenységével és 
kiváló modorával mindenkit megnyert magának, ugy, hogy róla valóban el lehetett mondani, hogy csak barátai voltak, de ellenségei nem. 

Szorgalmas és kitartó munkássággal Isten segítségével magának és családjának jólétet szerzett, páratlan becsületességével meg-
nyerte az emberek tiszteletét és elismerését s oly helyzetet vivott ki magának, hogy bárhol is a legszívesebben fogadták. 

Klte javakorábau halt el, még sokat munkálkodhatott volna, még hasznos szolgálatokat tehetett a városnak, vármegyének és a 
hazának, de hát tltött az óra. hangzott a hívogató szó és a Gondviselés kifUrkészlietlen  és soha végére nem járható akaratából itt kellett 
hagyni a pályát, melyen annyi hivatottsággal s oly kiváló szorgalommal működött, el kellett hagyni a szerető, hü nőt, kit annyi gyöngéd-
séggel vett körül s kiért oly sokat munkált, oly sokat fáradott,  el kellett válni a szerető rokonoktól, a jó barátoktól, kikért minden pilla-
natban minden áldozatra kész volt, itt kellett hagyni e várost, melynek mindig derék polgára, a társadalmat, melynek mindig szeretett tagja 
volt s el kellett távoznia oda, a hol a munkát pihenés, a hol a fáradságot  nyugalom váltja fel,  a honnan nincsen többé visszatérés. 

Mindig nagy keserűség fogja  el a sziveket, midőn azt látjuk, hogy egy olyan embertársunk dől ki az élők sorából, ki előtt még 
hosszú élet és még sok elvégzendő munka állott, ki még oly sokat használhatott volna övéinek és embertársainak. Megtörve, elkeseredetten 
kiáltunk fel:  miért kell ennek igy történnie ? Keressük, kutatjuk a feleletet,  de nem találjuk. Hova forduljon  ilyenkor a gyarló ember, ha 
nem a vallás fényéhez,  a mely megvilágosít, ha nem a szent hithez, mely naponkint arra tanít, hogy van felettünk  egy Mindenható, kegyelmes 
Isten, kinek tudta nélkül mi sem történik s kinek akaratjában hittel, bizalommal meg kell nyugodnunk, inert elvégre is mindeneket a mi 
javunkra rendez. 

Jelen esetben is rendithetlen bizalommal és Istenben vetett erős hittel megnyugszunk a mogváltoztathatlaiiban, mert erősen hisszük, 
hogy onnan, a honnan jött a csapás, onnan jön a vigasztalás is. mert tudjuk, hogy az irgalmas Isten véghetetlen kegyelme lassankint enyhiti 
a legnagyobb fájdalmat  is s begyógyítja a sajgó sebeket. Hisszük és tudjuk, hogy a ki ugy élt, ugy szeretett és ugy munkálkodott mint ö. 
annak emléke mindig élni fog  a jóknak szivében és áldott leend mindenha. 

» * 
* 

Betegsége mintegy (í héttel ezelőtt kezdődött s eleinte különös aggodalomra nem is adott okot, ö maga is azt hitte, hogy a baj csak 
futólagos  s erősen remélte, hogy pár nap alatt felgyógyul,  de a baj a leggondosabb ápolás daczára is folyton  növekedett, a betegség koinpli-
kálódott, az erős szervezet sokáig küzdött a romboló kórral, de elvégre is 1» halál diadalmaskodott a halandó test felett  s a derék ember 
folyó  évi julius hó 7-én estéli 1 a9 órakor kiszenvedett. A romboló kónai .szemben sem a doktorok tudománya, sem a szerető hü nő és rokonok 
önfeláldozó  ápolása nem volt képes megmenteni az annyira drága életet. 

A gyászos esetről a család a következő jelentést bocsátotta ki: 
Alattirtak megrendült szívvel tudatják. hogy az áldott lelkű jó férj.  szerető vó. hűséges testvér, sógor és rokon Györgyjakab  Márton  Csikvármegye törvény-

hatósági bizottsági tagja, :i .Csíki Lapok" tulajdonosa és kiadója: könyvnyomda tulajdonos, könyvkereskedő és iparkamarai kiiltanácsos folyó  év julius hó 7-én 
estvéli ti'/i órakor életének 43-ik, boldog házasságának lö ik évében, a haldoklók szentségének áhítatos felvétele  után az Olian meghalt. A ki életében annyi 
jót tett. a ki soha sem ismert es nem vallott más elver, mint a tiszta becsületes munkát és szorgalmat, melyen a saját egyénisége is oly szépen lelépiilt és érvénye-
sült, a ki embertársai iránt megkülönböztetés nélkül oly nemesen és gyöngéden érzett, s a ki e vármegyében a sajtót ugyszólva megteremtette s azt utolsó perczig 
oly hűséggel szolgálta : nagy a Te akaratod hatalmas Isten ! hogy egy ilyen embert az élet delelőjén magadhoz szólítottál s reánk az örökös gyász leplét borítottad !! 
A boldogultnak liült tetemei folyó  évi julius hó !l-én délután 4 órakor fognak  a róm. kat. anyaszentegyház szertartása szerint a helybeli köztemetőben nyugalomra 
helyeztetni: lelkéért pedig az engesztelő szent mise-áldozat folyó  lió 10-én d. e. 10 órakor fog  az Ksek t'rának bemutattatni. mely mindkét végtisztesség tételre a 
jóharátok és ismerősök szomorúan nieglii\atnak. Az iirök világosság fényeskedjék  neki! Csik-Szereda. ISÜ'.l. julius H-án. (iyöigyjakab Mártonné szül. Dávid Juliánná, 
az elhalt bánatos özvegye. Dávid István és neje szül. Kiss Juliánná, az elhunyt apósa és anyósa, (iyöigyjakab líóza. férj.  Albert Tiborczné, édes testvére. Dávid 
József,  Albert Tiborcz, Trohán József,  László (iyula, az elhunyt sógorai. Dávid Anna, férj.  Tniliáu Józsefné.  Dávid Mária. férj.  László (íyuláné. az elhunyt sógornői. 

A megboldogultnak koporsójára a következők helyeztek koszorúkat: 
-4z én kedves  szelidk'Ikü  jó uramnak,  özvegy Györgyjakab  Mártonné  szül. Dávid  Juliánná.  — Szeretett  és feledbetlen  vünknek.  Dávid  István 

és családja.  — A legjobb testvér-  és sógornak,  Róza és Tiborc/..  Drága sógornak,  Trtilián  József  és családja.  Jó  sógoruknak,  Gyula és Mariska 
A feledhetlen  jó sógornak,  özvegy liiss Antulné.  Drága sógor- és klímánknak,  Ambruss Dénes és családja.  Feledbetlen  kománknak,  Császár 

Nándor  és neje. — Drága jó keresztfíunknak,  Szöcs Ignácz.  és neje Kiss  Anna. A .Csíki  Lapok"  áhloit  emlékű  kiadójának.  IS!HJ.  julius 7. Dr. Fehér 
Antal ügyvéd,  szerkesztő.  — Isten  veled  drága  Marczikám.  Borsai Mór.  .1 jó barátnak,  llarcsuy  Károly  ós családja.  — 1 szeretett  kartársnak,  a csík-
szeredai  kereskedői  kar.  — Drága jó Főnökünknek,  nyomda  személyz.ete. 

Temetése, melyet Barcsay Károly temetkezési vállalata a legnagyobb fénynyel  rendezett, folyó  hó !l-én délután 4 órakor történt olyan nagy részvét mellett, 
milyent a közelmúlt években nem igen volt alkalmunk látni. A végtisztességtételen képviselve volt a vármegye és más hatóságok tisztviselői kara a a jó barátok és 
ismerősök nagy tömege. Testületileg részt vett a temetésen a helybeli ipartestület és kereskedői kör. melynek a megboldogult munkás tagja volt. 

A temetési szertartást Murányi  Kálmán felesiki  kerületi fóesperes  végezte, P. Pál Ii.  János. s'zent-Kerenczreiidi házfőnök.  P. Kopacz  J.  l'átrik vikárius. 
Bálint  Lázár es.-sztmiklósí plébános, Eröss József  gy.-fehérvári  fógimn.  tanár. Zsigmonil  (iusztáv csiktaploezaí exposítusz-Ielkész, P. Koródi  Hernát segédlete mellett. 

A megható gyászszertartás után a koszorúkkal borított koporsót a négy ló által húzott gyászkocsira helyezték s megindult a hosszú menet, hogy a derék 
polgárt, a hü és gyöngéd férjet,  a szeretó rokont, a jó barátot elkísérje végsó nyughelyére, a csíkszeredai köztemetőbe. 

A temetőben még rövid szertartás után ráborultak az édes anyafold  hantjai a dvága földi  részeket magában foglaló  koporsóra s a résztvevő közönség sze-
meiben künynyel s szívében a válás sajgó érzelmeivel hagyta a halottak csendes tanyáját. 

Kihűlt porrészeinek legyen könnyű az édes anyaföld,  halhatatlan lelkének pedig fényeskedjék  az örök világosság. 
Szeretó nejének éa rokonainak fájdalmát  enyhítse az irgalmas Istennek miauén fájó  sebet begyógyító kegyelme és azon tudat, hogy a nagy fájdalomban 

az ismerősök és jó barátok egész serege híven osztozik. 
N y u g o d j é k b é k é b e n ! ! ! 
Kletrajzi adatait röviden a következőkben közöljük 
Született Gy.-Fehérváron, 1850-ban, ugyanott tanulta az elemi iskolákat és végezte a gy.nn. 4 osztályát, a nyomdász mesterséget szintén ott tanulta, s gyakorlati 

it Magyarország nagyobb városaiban nagy szorgalommal gyarapította. 1SSL>. Cs.-Szeredában telepedett meg és egy egyszerű kézisajtóval kezdte meg működését. 
Üzletét kiváló szorgalommal és kitartó munkássággal folytatván,  folyton  nagyobbította és bővítette. A nyomda mellett könyvkereskedést és papirüzletet 

rendezett be, mely liova tovább miud jobban felvirágzott. 
lHK4-ben megnősült, nőül vette Dávid  István városi tanácsos leányát, Dávid Juliannát s ezen időtől kezdve még hatalmasabb lépésekkel haţadott pályáján. 
A mi helyi körülményeink szerint az akkori viszonyokhoz képest nem nagy reménynyel kecsegtető könyvkiadásra is rászánta magát. Kiadásában jelent meg 

a Csikmegye földrajza,  mely azóta 4-ik kiadást ért. az „Őrangyal" ezimii. az ifjúság  számára irt imakönyv, mely több, mint '20 ezer példányban forog  közkézen, ezt 
követték az .Ártatlanok őrangyala", Telekkönyvi számtan s még más közhasznú munkák. 

1887-ben már elkerűlhetlenné vált egy olyan orgánum teremtése, illetőleg alapítása, mely a vármegye közérdekeit a nyilvánosság terén szolgálja. 0 ennek 
kiadására az akkori nehéz viszonyok között készséggel vállalkozott s az ó áldozatkészségének köszönhető, hogy megszületett a .Csíki Lapok" ezimii heti lap, mely-
nek pár év múlva kiadótulajdonosa lett. 

Kövitl időre ezután üzletét saját házába tette át s kereskedését díszműáru üzlettel is kibővítette. Kitartó munkássággal és szorgalommal nem csak saját 
jólétét alapittota meg, hanein megszerezte a mellett a közelismerést is. Társai bizalmából kamarai kültanácsossá választották, később városi képviselő testületi tag s 
rövid idóre azután vármegyei törvényhatósági bizottsági tag lett. 

A szorgalmas munka, önzetlen becsületesség, melyek őt kiválólag jellemezték, rövid 17 év alatt megtermették áldásos gyümölcseiket, ugy hogy raa már. 
midőn a kérlelhetlen halál kiragadta az élők sorából, eyg gazdagon felszerelt  amerikai gyors-sajtóval. Würhner J. és Társa-féle  önkirakó sajtóval és legizlésesebb, a 
kívánalmaknak teljesen megfelelő  betűkkel ellátott nyomda és díszes kereskedés állott rendelkezésére és képezte saját tulajdonát. 

Azon kiváló tulajdonságok, melyek ót mint embert jellemezték társadalmi téren is megszerezték számára az elismerést, ugy hogy inost midőn földi  részeire 
a sírhant ráborult a jók emlékezete virraszt felette. 

ismereteit 



Julius 12. C S I K I L A P O K 28. szám. 

Hit teoM a székelyekért ? 
Nem rég olvastam egyik budapesti 

lapban, hogy a kormány a ruthénekért 
— kiket ártatlan jó hazafiaknak  tarta-
nak mindenfelé,  13 ezer katasztrális 
hold földet  vett bérbe és e területet ki-
zárólag a nyomorban sinlódó rutlién 
népnek osztja ki holdanként 3 frtért.  S 
hogy a boldogulás annál könnyebb le-
gyen, arról is gondoskodott a földmi-
velésügyi miniszter, hogy a bérlöknek 
állattenyésztésre alkalmas kitűnő havasi 
legelőjük legyen, sót kedvezményes 
áron tenyész állatokat is oszt ki ismét 
a nyomorban sinlődő  rutliéneknek. 

Kdes Istenem! Mindig elszorul a 
szivem, ha ínségben szenvedőket látok, 
s valami titkolhatlan öröm száll meg, ha 
nyomasztó terhünktől szabadulni látom. 

Igy vagyok jelen alkalommal is, de 
az őrömet visszafojtják  itt, a közelben 
hallható jajok, a székely népnek, a vitéz-
nek, a bátor erősnek, a mindenkor ál-
dozatkésznek, kelet őrszemének, a ma-
gyarság mentsvárának (oh a titulusban 
nem hagytak szegényen) nyomorúságai. 
Visszafojtják  a távol idegenben nyo-
morgó, egyéniségükből kivetkőzött el-
átkozottak ; a prostituczió áldozatai, ki-
ket nem akart és nem tudott megmen-
teni senki e hazának. 

Ks eszembe jutnak az édes és mos-
toha gyermekek, kiket érdek nélkül, 
az emberi jogok tiszteletben tartása mel-
lett és jelszava alatt akarnak erüsiteni. 
de a kiknek szolgálatai nagyon is egyen-
lőtlenül esnek a mérlegbe. 

8 nyomban felmerül  az a kérdés 
is, miért szenvednek mellőzést az iste-
nitett székelyek ? s miért sinylödnek 
nyomorban ök még mindig, mikor má-
sokat gyámolító kézzel a fertőből  kive-
zettek, vagy legalább kivezetni igye-
keznek. Keresem a feleletet,  de nem 
találom. liajos is az nagyon. Mert az a 
mellőzés, melyben a székelységet ré-
szesitik, régóta tart és a jelekből lát-
hatólag még sokáig fog  tartani. 

Vasutaink építését elodázzák, holott 
a közlekedés előnyeiért sóvárgó für-
dőink, ásványvizeink, kövünk, vasunk, 
aranyunk, rezünk, sónk, fánk  stb. stb. 
van: gyárainkat pusztulni hagyják, holott 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Kirándulás Uzba. 

A közelmúltban a mindig ifjú  kedélyű 
öreg kántorunk társaságában kirándulást tettem 
l'zb.i. Megakartam nézni azt a fűrész  gyárt, 
azt a szörnyeteget, a mely az Uz hegyoldalait 
elborító ós anyaerdóket irtja, szétszaggatja, 
feldarabolja.  Azt hittem, hogy az a gyár lesz 
az. a mi a kirándulásunknak legérdekesebb 
tanulmány tárgyát, a vidéknek megtekintésre 
legméltóbb pontját képezi. De csalódtam ! Nem-
csak a gyár, hanem az Uz völgyének a fön-
ségig változatos vidéke is nagyszerű látvá-
nyosságot nyújt az embernek. 

Csik-Szentmártontól kién-e „Rugáttetóre", 
olyan hullámzó völgyelet nyílik meg a szem 
előtt, minót a képzelet délibábszerü képei al-
kothatnak csak. Alig találok szavakat, melyek-
kel bár homályosan leírhatnám, lerajzolhatnám, 
kifejezhetném,  képét annak a mindkét oldalról 
bnllámzó dombozattal kerített völgynek, mely 
a nevezett tetőről feltárul  az ember szemei 
előtt. Ugy néz ki valósággal, mint egy hirtelen 
megkövült, lassan háborgó, hullámzó tenger, 
mely hirtelen ketté válott, hogy száraz lábbal 
bocsássa át magán az embert a végtelen ho-
mályba elenyésző messze partjára, vagy pedig, 

csalogató hullámai közé vonzta öt, akkor 
összeomoljon s eltemesse örökre, míg elsimul 
felülete  s a bullám sirba temetett ember felett 
a'Viharok után sivító vészsirályok mondják el 
a sirbeszédet. Ezt a benyomást tette rám Uz 

a felső  tót vidéknek állami támogatás 
mellett virágzó gyáripara van. I)e ki-
tudná elszámlálni mindazokat a bajokat, 
melyek a székelynép köré csoportosulva 
szökni késztetik távol idegenbe, hol 
esufoiják,  kínozzák, megcsalják . 

Tisztelem a nem magyarajku ma-
gyar polgárok támogatására irányult 
törekvést, de ugyanezt megkövetelhet-
jük a magyarul beszélő magyar szé-
kelyek számára is. 

Minő nagy nyomornak kell annak 
lenni, melytől a különben önérzetes, 
büszke, munkabíró, munkaszerető s 
mindezek daczára igények nélküli szé-
kely megfeledkezik  önmagáról, család-
járól, hazájáról és a megaláztatásba fut? 

Isten a megmondhatója. 
Nem akad a székelynek apostola. 

Nem értik, nein látják nyomorát kép-
viselői: nem érti, nem látja az állam. 

Kgymás mellé állítom a nyomorban 
sinlödö rusnyákot és a nyomorban sin-
lődő székelyt, s kérdem ha az előbbihez 
megindult szivvel közeledik és vigasz-
taló hangon szól az édes anya, érdemel 
e mellőzést a másik ? ha az elsőnek 
falatot  nyújt, clercszhcti-e üres tarisz-
nyával a másikat ? 

Csak egy feleletet  adhat erre a 
magyar haza és annak minden lia : nem ! 

És mégis ? Fut az üldözött, nem 
leli Ilonját a hazában. 

Meddig?! 
Nincs annyi székely, s nincs any-

nyi magyar c szép hazában, mennyi 
ellensége van : tehát lia jövőjét is biz-
tosítani akarja, lia számot, tart az éle-
tére, nem lehet sokáig érzéketlen az 
állam hü székely gyermekeivel szemben. 

Ki tűrni tudott ily sokáig, annak 
csak rcnditlietlcn bizalma nyújtott, tápot: 
a reményt vesztett székelyek elmentek 
és elvesztek a hflnfertőjébcn  ott, Czara 
Kumunyászkában, minthogy mentőjük, 
sőt jóakarójuk sem akadt. 

A felmerült  s itt-ott nagy hullámo-
kat vert szocziáli.s érdek nem sodorta 
magával a józan eszű, üres ábrándok 
után nem futó  székelyt, s nem is látták 
meg. Ö csak akkor szokott életjelt 
adni magáról, ha komoly és kitartó 
szolgálatokat vár tőle a haza, s még 
sem látják meg ; nem veszik észre sem 

völgyének először feltáruló  látképe, a mi volta-
kép a kistölgyesi szorulatnak csak egy látvá-
nyos nyitányát képezi. Zöld liársonyszerii sima 
területű kaszálók borítják különben az egész 
szétnyíló völgyet. Csuk itt-ott fedi  egy-egy kis 
cserjés erdő. mint egy oázist képezve a sima 
területen. 

K nyitány után következik a szüntelenül 
lejtő és összeszoruló völgy folytatása:  a kis 
Tölgyes szorosa. Méltán viseli a szoros nevet, 
mert ugy összezárul benne a völgy, mintha 
össze akarná préaelni az ott járó-keló szeke-
reket. Aklostól, hol egy féluti  korcsmában 
szívják magukba az emberek a borzalmas útra 
a BzUkséges bátorságot, egy folytonos  szikla 
gángon bocsátkozik le az ut egész a gyár 
telepig. E szűk ut, melyet mindkét oldalról 
égbe meredő sziklák és rengeteg erdók zárnak 
össze és a mellette mindig paraleli irányba 
haladó Uz vize képezik a szoros mélyedését. 
E két hűséges társon kívül egyéb semmi sem 
férne  el a szorosban. Méltók is egymáshoz! 

Az ut olyannyira szűk, hogy egyes helye-
ken két szekér alig kerülheti meg egymást. 
De szűk voltát jóval túlhaladja rosszasága. 
Éles egymásra fekvó  szikla kövek dobálják 
bennebb és bennebb a szekeret ugy, hogy 
örökös quekker tánezot jártunk az ülésen. Ha-
mar laokon csoportot képezne három-négy 
utas, ba gyors hajtásban Ügetne lefelé.  Tagad-
hatlan, hogy elszántság és erős szervezet állja ki 
annak az útnak kellemetlenségeit, különösen 
esős időben. Gyenge csontvázu ember forma-
liter összehullana rajta. El ÍB szomorodett-jtel; 

őt, sem nyomorát. Illetékes, a kor-
mányzó hatalommal rendelkező nagyok 
el vannak foglalva  most a rusnyákok-
kal. Nagy mulasztás ez, szinte pótol-
hatlan és nagy bün, melyért ne adja 
Isten, hogy meglakoljon a haza! 

A mit eddig tettek, az nagy ínség-
ben a pillanatnyi éhség csillapítására jó 
csupán. Gyökerében kell orvosolni a bajt. 

A kivándorolt és elpusztult széke-
lyeknek az volt a baja, hogy elszapo-
rodtak, kis parczelláik sok darabra sza-
kadtak, jövedelmi forrásaik  elapadtak 
és nem találták meg többé (.-létfeltéte-
leiket itthon. 

Kiég nagy baj, talán éppen akkora, 
mint a rusnyákoké, a kik — sajátsá-
gos — még sem vándoroltak ki. 

Hát ezen a bajon nem lehetne se-
gíteni ? Oh ! dehogy neiu ! Csak jó aka-
rat kell hozzá; olyan jó akarat, mint a 
minő jó szolgálatokat több, mint ezred 
éven át a székelyek tettek. 

(Vége küv.) 

- Fő i spán i székfoglaló.  Folyó hó "> 
és li án a szomszéd vármegye székhelyén Székely-
l'dvarhelytt fényes  iinuepxégek folytuk  le. Hol-
I ii k Y Arlliur újonnan kinevezett főispán  installá-
tiója és ur. Haller János volt főispán  bucsuzója 
ineglörtéut. Az ünnepségek központja li-iki törvény-
hatósági reudkiviil; kozgyiilós volt, inuly a kővet-
kező tárgysorozattal tartatott meg: 1. íteliigymi-
niszter urnák idei 3110. elnöki szóin alatti le-
irata, melyben gróf  Haller János urnák fulmen-
téso ós Hollaky Artliur urnuk főispánná  való ki-
nevezéséről értesít. 2. Gróf  Haller János volt fő-
ispán urnák bucsu irata. 3. Hollaky Artliur főis-
pán urunk eskü lelóte és székfoglalója.  4. Főis-
pán urut üdvözli a törvényhatósági bizottság ne-
vében dr. Dániel (íábor megye bizottsági tag ur. 
A riiszK-üzgyiiléBt n küldöttségek fogadtatásas  ezt 
a beiktaláBi ebéd követte, melyen a pohár kö-
szöntések egymást élték. Kzi-u ünnepségeken vár-
megyéül; is küldöttséggel részt vett, u.cly Mikó 
Bálint fóispán  elnöklete alatt Mihály l'Vrencz fő-
jegyző ; dr. Rocskor Béla ügyész ; dr. Kilép Sán-
dor orvos és Lázár Miklós Bzolgabiró bizotts. ta-
gokból állott. Az uj fóispán  Hollaky Artliur egy 
kiválóan képzett férfiú,  a ki különösen közigaz-
gatási-törvény tudásával szervező ós vezető ké-
pességével, továbbá egyenes és nyílt jellemével 
határozottan neves ember lett. 

---• Belépés a s z a b a d e l v ű p á r t b a . Az 
udvarhelymegyei és Székely-Udvarhely városi 
nemzeti párt az 1899. jul. 9-én tartott gyűlésé-
ben, tekintettel Hollaky Artliur főispán  urnák 
székfoglaló  programmjára, egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy az udvarhely megyei szabadelvű 
pártba belép. Erről a párt a miniszterelnököt 
Apponyi Albert grófot,  Hnranszky Nándort, Hol-
laky Arthur főispánt  az udvarbelymegyei szaba-
delvű párt elnökét értesítette. 

keni. mikor szegény székely atyámfiait  láttáin, 
hogyan szállítják ki a mély völgyből, azon nz 
utimk csúfolt  borzalmas kátyogós lyukon a 
deszkát, mit a gyár a völgyben vág fel.  Em-
ber. ló mind izzadságtól borítva az iszonyú 
erőfeszítéstől,  mig valahogy kivergódnek Aklo-
sig, honnan az ut már tisztességesebb. Akár 
a gyártól, mely a deszkát szállíttatja, akár a 
községektói, melyeknek területén vezet az ut, 
einbertelenség szemben a szegény fuvarosokkal, 
hogy az utat jó karban nem tartják. Hiszen 
szívesen nem fuvaroznának  szegények, de 
kénytelenek a megélhetésért. Pedig nincs meg-
fizetve  a fáradság  se tisztességesen, 12—15 
órai járásért, rossz uton terűvel 3—4 forint 
dijat kapnak csak ! Mire annyit keres, a meny-
nyivel a marhája ára felér,  az biztosan addig 
elpusztul. Igazán kár, hogy legalább a Cso-
bányostól tervezett vasút terve füstbe  ment! 
Hasonló bukdácsoló utat tesz meg az Uz vize 
is szikláról sziklára hömpölyögve. A hol egy 
kis puha talajra talál, ott mintha megpihenne, 
aztán megint tovább dobáltatja magát, mig a 
Tatrossal egyesülve a Fekete tengerbe foly. 
Azonban a ki jó pisztrángot akar enni, az menjen 
az Uz vizéhez. E pompás bal oly bóvöu tenyészik 
az Uzban, hogy bár szüntelenül halásszák, raégiB 
naponkint sok kiló számra menő pisztrángot le-
het összehorgászni. Sokaknak ez nemcsak bal, 
hanem kenyér keresete is. E két bú társat mind-
két oldalról óriási szikla tömegek zárják be. 
Észbontó látványt nyújtanak az égbe törő 
szikla bérczei. Elfárad  a szem, mig végig 
náigi az órjjjfli  kótömá^eket, az őzikék e torna-

— Az u j bankók . Az Osztrák-Magyar 
Bank már elkészítette az uj, 10,50. 100 és 1000 
koronás bankók mintáit és már be is mutatta aa 
osztrák meg a magyar pénzügyminiszternek. A 
két pénzügyminiszter még nem választott, a jelen 
pillanatban tehát még mélységes komály borítja 
azt a kérdést, milyenek lesznek a jövő bankói ? 
A dologban különben nezetünk szerint nem az a 
lényeges, hogy ezek a jövő bankói, mint inkább 
az, hogy ezek a mi bankóink legyenek, és pedig 
minél nagyobb számban. Bár az eszthetikának 
liatározotian nagyon fontos  szerep jut az nj ban-
kók megválogatása körül, mégis a baukó az egyet-
poéiikus mü, abol a belső tartalom mellett a 
külalak teljesen eltörpül, mert például ki ue cse-
rélne el szívesen egy gyönyöpü 10 koronás ban-
kót egy csúnya, sót visszataszító 1000 koronás 
bankóért ? Reméljük azonban a legjobbat, hogy 
kz uj bankók nagyon szépek leesnek, nemcsak 
azért mert bankók és mert minden bankó szép, 
hanem magasabb művészeti szempontokból ia és 
bizzuuk a két pénzügyminiszter Ízlésében, hogy 
a szépek köziil a szépek szépét fogják  kiválogatoi. 
Aanyi körülbelül bizonyos, liogy sz uj bankókra 
égető szükség van, mert ugyan ki mondhatná el, 
gogy neki elég van a régiből ? 

Mely és csíp leányok itthontartása. 
Szerény kezdeményezésem iránt a sajtó 

és a nagyközönség minden várakozást felül-
haladó érdeklődést és rokonszenvet tanúsít. 
Hazafias  feladatnak  tekinti a székely leányok 
megmentését az a magyar közönség, a melyik 
az ország másik felében,  szekelyuseu mondva: 
Magyarországon lakik. Önkéntesen segítségüket 
ajánlják föl  mindenfelől  egyesek és testületek. 
Társadalmi csoportok már szervezkedtek is 
Magyarország számos városában és vetélkedve 
igyekeznek a székely leányok elhelyezését a 
legjobban biztosítani. A levelekben, melyek 
nap-nap után érkeznek hozzám, a magyar mü-
veit közönségnek a székelység iránti rokon-
szenve? és nagy szeretető nyilatkozik meg. 

Nem ugy a székelyföld  közönsége. A 
székely  megyékben  mélységes  hallgatás 
van. Még  azok is hallgatnak,  a kiket  leve-
leimmel  fölkerestem,  a kiknek  támogatását 
kérem.  Néma  közöny még eddig  mindenfelé 
sehonnan egy biztató  szó. Leveleimre nem 
adnak  feleletet. 

A in sokkal inkább bízom az Ugy sikerében, 
semhogy ezek a tapasztalatok visszariasztnnár-
uak. De erősen bizom abban is, hogy a szé-
kely társadalom is föl  fog  melegedni. Magam 
a közelebbi napokban bejárom a kivándorlás 
által leginkább veszélyeztetett falukat  és ott 
lehetőleg felvilágosítom  a székely népet és 
meg fogom  magyarázni nekik, hogy boldogulá-
sukat nem Keleten, hanem ellenkező irányban, 
a magyar hazában, találhatják ineg. 

Oláhországban ez idén nincs kereset, 
nincs élet. Gabona nem termett nagy területen. 
A székelyek, a kik odamentek, nagy nyomorba 
jutottak. Ks hogy a nyomorúságuk szégyennel 
is meg legyen pecsételve, egész csapatokfttnţ^ 
kivándorlottakból, mint csavargókat a határ-

csarnokát. Valóságos tornyok, óriás templo-
mok képződtek itt sziklából, melyekben a ha-
rangokat a néha-néha átvonuló viharok orkán-
szerü zúgása, az orgonát a háttérben elterülő 
rengeteg erdók madarai seregeinek összhangzó 
melódiája képezi. Áhítatot kelt ezeknek az 
ős anya erdőknek mély tompa moraja, me-
lyek a sziklák hátterét képezik. Nagy igazat 
mondott Chateaubriand, hogy ,az erdók tompa 
zugásában a vízözön fönséges  morajának visz-
hangját hallod", valóban igaz! Az erdók zú-
gása a letűnt századok viharainak végsohaja. 

A szoros Aklostól két óra járásnyira, 
egyszerre kinyilik. Itt van a fürészgyár  az ős-
erdők réme, szörnyetege. Estefelé  érkezvén 
be, a sötét füstöt  okádó gyár villanyvUágitó 
lámpáival ugy nézett ki, mintegy velünk 
szetnbeszaladó, rohanó sokszemü szörnyeteg. 
Másnap megtekintettük ezt is. Igazán csodála-
tos ügyességgel van berendezve a gyár telep. 
Qépjei egy óra alatt papír vékonyságú desz-
kákká dolgozzák fel  a legöregebb öles tökéket 
Az emberi kezek csak arra valók, bogy beté-
gyék a gépbe a fát,  a gépek végeznek aztán 
minden egyebet. Rend, tisztaság, pezsgő munka, 
a gépek ropogása, az itt-ott élesen sivító kör-
és hosszú fűrészek  sikolya, a mi fönséges 
echót ad a bérczeken, ezek nyiytnak kellemes 
benyomást az emberre. A felügyelők  is elég 
előzékenyen kalauzolják az idegeneket, némi*, 
szótalanul, mert ók nem tudnak magyarul, -mi 
meg nem tudtunk németül. Ók mutogattak, 
mi néztünk, a gépek beszéltek, s jól megér-
tettük egymást. A. gyár naponkint mintegy 
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szélre tolonczolnak és kidobnak abból az or-
szágból, a hol a szűkében levő kenyeret enni 
lie tolakodtak. 

Ez a leczke lesújtó sok száz kivándorolt 
székely családra nézve, de fölöttébb  hasznos 
a mi akcziónknak. Most, mig a nyomor és ke-
serű csalódás könyei föl  sem száradtak, kell 
megmutatni a székelyeknek azt az utat, a me-
lyik a vigasztaláshoz és a boldoguláshoz vezet. 
Ks u székelyek menni fognak  s ha megismer-
ték Magyarországot s ha észlelni fogják  a kü-
lömbséget, mi az oláhországi és a hazai élet 
között van, azután járni fognak  maguktól is 
arra. Szóval a székely kivándorlás elterelésére 
soha kedvezőbb alkalom a mostaninál nem 
volt s ba ezt okosan ki nem használnék, meg 
nem bocsátható mulasztást követnénk el. 

Azok a levelek, melyeket mindenfelöl 
kapok, teljes sikert ígérnek u most szóban 
li-vó kezdeményezésnek. A székely és csángó 
leányok, kik ezrenkint vándoroltuk Oláhor-
szi'igba, ezután idehaza találnak sokkal meg-
felelőbb  elhelyezést. 

Tiz nap alatt 120 levelet kaptam, a me-
lyekben ezernél több székely leányt kérnek. 

Számos nóegyesület vállalkozik közvetí-
tésre. Kgy tiszaföldvári  uri ember a leányok után 
el is küldene onnan valakit. A legtöbben az uti 
költséget tizetni ígérik. Kgy felvidéki  asszony 
a miatt panaszkodik, hogy magyar cselédet 
nem kapnak s gyermekeik jobban beszélnek 
tótul. Bánáti asszonyok, oda áthelyezett ma-
gyar hivatalnokok nejei is a sváb leányokra 
pimaszkodnak, a kikkel még beszélni sem tud-
nak. Pozsonyba nincs cseléd, mert a leányok 
Bécsbe mennek. Kgy délvidéki cselédközvetitó 
fölajánlja  szolgálatát és hazafias  missziót igér 
teljesíteni az által, hogy a székely leányokat 
német vidékre viszi, hogy ott magyarosítsanak, 
a sváb leányokat pedig magyar vidékekre adja, 
hogy azok megmagyarosodjanak. Horvátország-
ban magy ar vasúti hivatalnokok kapnak erősen 
a székely leányok után. A legkecsegtetőbb 
ígéreteket teszik mindenfelől.  Számos jelent-
kező saját családtagjának fogja  tekinteni a 
székely leányt és több uri asszony férjhez  is 
adja, hn 4—0 évig egy huzamban nála szol-
gál. Kgy Mezó-Bándról a Dunántulra szárma-
zott uri ember büszkén hivatkozik arra, hogy 
ó is székely és 1844-ben a marosvásárhelyi 
kir. táblán vizsgázott, udvarába fértl  cseléde-
ket kér. Kgy uri asszony a Székelyföld»!  jött 
fürdőzni  csak azért, hogy innen személyesen 
választhasson magának alkalmas székely cse-
lédeket 

Szívesen teszek a mennyit birok annak 
a feladatnak,  melynek terhe most már reám 
sulyosodott és csak épen restelni tudom, hogy 
a székelység egész jövőjére kiható ezen moz-
galomnál itt magamra hagynak még azok is, 
a kik különben e részben inkább vannak kö-
telezve, mint magam. 

László Gyula. 

200 embernek ad munkát és kenyeret. Ezek 
nagy része vágja a rengeteg erdőket és bocsátja 
lie a meredek oldalokon az óriás tőkéket. 
Van egy kis vágányu vasút, egy vízcsatorna 
és egy száraz csatorna. Ezeken bocsátkoznak 
bé az ős erdők a gyárba, hogy ott szét mar-
czangoltassák magukat. Aztán maradnak a tar-
lott hegyek, melyeken tán évszázadok múlva 
sem lesz oly dus rengeteg erdő többé. 

Uzban a kirándulók számára kényelmes 
szállás is van berendezve a Bocskor Imre 
vendéglőjében, hol pompás pisztráng, kitűnő 
paprikás, s valódi szegszárdi bikavér kapható. 
A gyári munkások itt és még egy külön be-
rendezett zsidó . kantinban üditik fel  magukat 
vasárnap a hét fáradalmaiból.  Ezeken kivül 
egy néhány munkás lakás, a gondnok lakása, 
a pénzügyőrség és csendőrség laktanyája ké-
pezik a gyár telep épületeit. Ezeken tul .kő-
kerttel* folytatódik  a kis Tölgyes szorosa, mig 
az oláhországi rónaságban egészen kinyilik, 
elenyészik. 

Kirándulásomról ezzel beszámoltam. Nem 
az élvezeti oldalát, a mi szintén kitűnően si-
került, hanem a látottak alapján egy kis út-
leírást akartam papim tenni. Mindez azonban 
csak egy-két halovány vázlat kiB Tölgyesről. 

A ki ismerni, élvezni, bámulni akaija a 
maga valóságában ar ránduljon ki Uzba. Em-
lékeinek tárházát egy soha el nem mosódó 
képpel fogja  gaxdagitni. 

B. F. 

Szeredai élet. 
Memento. 

Legyen e rovat is'a kegyeletnek szentelvi'!... 

* . • 
Volt egy ember. Nem voltak világra szóló esz-

méi. nem is igen terjedt tul neve n Hnrgita bérezein, 
de saját szűk körében, kisebb hazájában tiszteletet, bé-
rsütést vivott ki a maga számára mindenki részéről. 

Elkezdte ott, hogy nulla, s Ind ad t fölfelé  fok-
ról-fokra.  évről-évre. Dolgozott, fáradt,  inuukálko-
dott s inig ekkép suját anyagi helyzetét, jóiéi ét 
emelte, hasznos szolgálatot tett az iparnak, kereske-
delemnek. irodalomnak, társadalomijuk is. 

S igy haladva, életében senkit talán még gon-
dolatban sem bántván meg, végre eljutott oda. hol 
be lőn fejezve  a inü, melytől fáradsága  diját remélte. 
Clött a sokáig nélkülözött boldogulás óráju. 

De mint az utas. ki hosszú vándor-utján nem 
érez fáradságot,  inert inegaczélozza erejét a biztató 
czélpont, de ott aztán kimerülten rogy össze, ő is 
korágyba dóit, mikor épen élvezni akarta megfeszí-
tett munkájának gyümölcseit. 

A mint ez szépeu incg vagyon irvu e lapok 
első oldalán. 

* 

Es okkor eljött n Malacii Chamovesz. a luilál 
uugyulu ! . . . 

* 

Minden embernek számolni kell a halál gon-
dolatával. minden földi  lét már eleve magában hor-
dozza a halál csiráját, minden halandó életnek meg-
van a maga rövidebb, hosszabb véghutára! S uz 
unyatermószrt anuviru belénk oltotta ennek eszmé-
jét. a halál oly szoros kupcsolalhau vun a/, élettel, 
hogy nyugodtan látjuk kifejteni,  virulni s elhervadni 
a rúzsubimbót. nyugodtan borítunk könnyeink kö-
zött is szemfödelet  egy megfutott  életpályának ki-
aludt világára s megadással gondolunk a hűs luva-
lómra, a mely egykor a mi életünk láugjál is ki 
fogja  oltani. 

S mégis minden egyes alkalommal megdöb-
benve állunk a nyitott sir előtt, mely hivatva van 
örök lakást adni a porhüvelynek, melyben kevéssel 
előbb még a hatalmas, büszke ember szelleme la-
kozott. 

Kgy szellő, egy lehelet s vége mindennek 
mindörökre! 

Pedig nem fáj  a halál. Az én szivemet sem az 
riasztja kesergő fájdalomra,  hogy meg kellett hal-
nod. édes kiadóm, jó barátom ! Hisz előbb, utóbb én 
is követlek, mindnyájun meghalunk. De hogy oly 
küzdelmes, fáradságos  munkával, kínlódással teljes 
életpályádnak hamarabb érkezett el utolsó alkonya, 
mint jól megérdemelt, nyugodt, gondtalan életednek 
első hajnalsugára, könnyeket ez csal szemeimből, 
panaszra cz indít végzeted ellen ! 

Végzet! Iszonytató e szó ! . . . 
Hát már születésünkkor ki vagyunk választva, 

hogy oly súlyosan nehezedjék ránk a sors keze? 
Hát már dajkánk, édes szülénk altató duláhn bele-
vegyül a végzetnek mindent elsöprő, megsemmisítő 
tiltó szava? S hiába küzdünk erős lélekkel, szilárd 
oka rúttal. Inába kényszerítjük a boldogságot, hogy 
nekünk is viruljon, e tiltó szó inegfagyasztja  ujkuli-
kon a leheletet, megöli bennünk az erőt, akaratot '! 
S ha igy van, miért ösztönöz, miért izgat belől foly-
tonosan valami, hogy huladjuuk tovább, tovább, ha 
a végső czélnál, a boldogulásnál — mely annyi ér-
demtelennek önkényt ölébe hull — buknia kell az 
igaznak, jónak, nemesnek ? 

Nem, nem lehet ez igy. Nincs végzet, csak 
•életlen ! . . . 

Hittél s kitúrtó voltál mind halálig. Nem nyert 
fölötted  hatalmat a csüggedés, erősen bíztál csilla-
godban 8 csak a véletlen okozta, hogy a boldogulás 
utján, életednek delén kellett elköltöznöd ez álom-
országból, hogy a földi  gyönyörök helyett az örök 
nyugodalmat élvezd. S mi, kik tanúi voltunk lázas 
ábrándozásaidnak a remélt boldogulásról, mikor az 
örök álom elcsendesité kinzó szenvedéseidet, meg-
rendült hittel, kétségbeesve álltunk halálos ágyad 
körül 

De hiszen neked az már úgyis mindegy. Vég-
zeted, avagy a véletlen vetette-e meg illőnek előtte 
hideg, kemény ágyadat. Te jól pihensz, elfeledtél 
miuden földi  bajt! Avagy taláu a túlvilágon Is vun-
nak álmaid a földi  életről ? 8 lm vannak, boldogub* 
bak-e, szebbek-e, mint a valóság volt ? . . . 

• * • 
Azt mondják, a lélek nem hul ineg. Csuk a 

porhüvelyt adjuk vissza az anyuföldnek,  melyből 
keletkezett, a szellem egy jobb hazába költözik s 
tovább él. 

Mily szép hit, mily gyönyörű fantasia! 
De én uem áltatom magam. Ugy érzem, bogy 

a siron tul nemcsak a testi élet, hanem megszűnik 
a szellem is, miként a hervadt virágból cltQnilc az 
illat, miként az elpattant rugóból kivész az erő. Csak 
mi nem tudjok felfogni,  hova lett az illat, erő, hova 
a lélek?! 

S ha van élet a siron tul, vpjjon uyujthat-e 
kárpótlást saját elvesztett földi  boldogságodért s 
erre a fekete  gyászlepellel bevont, koszorúkkal borí-
tott néma koporsóra boruló özvegynek, szülőnek, 
testvérnek kiomló könnyeiért, megcsalt reményéért, 
a mennynek minden élve, a paradicsomnak minden 
gyönyöre ? Î . . . 

* • * 

Temetnek. Végbucsara zendül a lélekharang 
lágy, rezgő szózata. Fölzeng a halotti ének, megszó-
lal a pap halk Imája, fölsir  a rokonság, jó barátok 
fájó  sóhaja! 

Miserere. . . 

Előfizetési  felhivás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában s 

dúsabb tartalommal jelenik meg egy 
egész tél esztendő telt el, mely idő alatt 
a tisztelt olvasó közönség meggyőződhetett 
arról, hogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon programmnak, melyet első 
számunkban közre adtunk s hogy annak 
értelmében teljes önzetlenséggel szolgál-
tuk a közérdeket. Hogy i-zt jövőre 
nézve is még nagyobb mértékben tehes-
sük, kérjtlk a közönség s/.ives támogatá-
sát s a „Csiki Lapok" 1899-ik év 3-ik év-
negyedére előfizetést  nyitunk az eddigi elő-
fizetési  árak mellett.: 

Egész évre . 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre  : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátrálékbnn vaunak, hogy a Mtl'álékoa 
Összegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton könyvkereskedése) beküldeni 
«zivenkedjenek. 

A. „CslisJ. L a p o k " 
sierkfsxtŰM-pc  t-s klariühlvaluta. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Személyi hi r . Szabó Géza kir. tan-

felügyelő  8 heti szadadsággal Németországba 
utazott, mely alkalomból a kultuszminiszter a 
tanfelügyelöségi  összes hivatalos iiiryek vezetésé-
vel Nagy Imro írszd. felső  népiskolái igazgutót 
bizta meg. Helyéu valónak tarijuk az érdekelte-
ket figyelmeztetni  arra. hogy ezen sznbudságiriö 
alatt leveleiket, beadványainkot ne a Tanfelügyelő 
ur nevére, hanem a .Tanfelügyelői  hivatal" czi-
inérc intézzék és küldjék. 

— Megyei közigazgatási bizottsági 
ülésérő l szóló referádánk  térszüke miatt jövő 
számunkban jön. 

— Uj kö ro rvos . A Szász Károly orvos 
halálával megüresedett csikszeiitkirályi körorvosi 
állásra a napokban dr. Zakariás István csikszép-
vizi laké* lett egyhangúlag megválasztva, a ki 
a hivatalos esküt f.  bi 8-án le is telte. A rokon 
szenves fiatal  orvosnak szép praxissa van melyet 
mint katona orvos szerzett Kolozsvárit s igy 
orvosi karunk egy jó erővel gyarapodott. 

— Halálozás . Kovács Ferencz maros-
vásárhelyi plébános, bártfai  apát, a vaskorona-
rend lovsgja, pápai praelatus meghalt 62-ik élet-
évében. A sokat utazott, nagyképzettségfl  főpap 
halála minden körben általános részvétet kellett, 
mert nem csak az egyházi, hau>-m a köz s tár-
sadalmi ügyek terén is hosszú életében oly áldás 
dus működést fejtelt  ki, hogy a királyi s pápai 
méltányláson kivül mindenki szeretettel s ragasz-
kodással vetle körfii.  Temetése óriási részvét 
mellett folyl  le, ravatalát az igaz részvét a koszo-
rúk örömével borította el. Nyugodjék csendesen'. 

— Jegyzőválasztás. A várliegy-salamáai 
körjegyzői állás f.  hó 2 án töltetett. Nyolcz pályázó 
kiiziil Bukár János topliczai lakos segédjegyzó 
választatott meg, 

— Határjel megrongálása. Fekete 
György és Veres József  csenilörökoől álló járőr 
a láposi romániai őrház mellett lévő 86 száma 
ország batár jelzésére szolgálé oszlopot megron-
gálva találta a mult hó 2(!-án a mennyiben rajta 
6 puskalövés fuiata  észlelhető, a fa  megrepedezve 
s a rajta levő R betű is csaknem olvashatatlanná 
téve. A járőr a román őrházban szolgálatot telje-
sítő katonákat gyanúsította, a kiket kikérdezvén 
be is ismerték, hogy ők lövöldöztek rá ugy lát-
szik csupa mulatságból s azon golyók közfii  találta 
az oszlopot 6 lövés. A csendőrök a katonák meg-
büntetése végetta kellő intézkedéseket megtelték. 

— Alapszabály megerősités. A bel-
ügyminiszter a csikszépvizi temetkezési egylet 
által módosított alapszabályokat megerősítette. 

— Hólyagos himlő föUépése.  A fer-
tőző betegségek egyik félelmesebb  fajtája,  a hó-
lyagos Himlő Qyergyó-Békáa községben —amint 
ounau táviratozzák — rohamosan fellépett  Pár 
nap alatt ugyanis 8 egyént lepett meg a ragá-
lyoskór 16—35 éves koruakat. As óvintézkedés 
hatóságilag elrendeltetett, s a belügyminiszter is 
a baj felléptéről  értesíttetett. 

— Dunán tuli kirándulók. A pécsi 
.Mecsek-egylet" jelen hóban nagyobb szabású 
kirándulást rendezvén, az egylet tagjai részint 
vasúton, részint kocsin és némelyek kerékpáron 
Erdélyt s nevezetesen megyénket is megfogják 
látogatni. A kirándulók közül tizen julius 22-én 
Caik-Szeredába fognak  érkezni, kiknek szíves fo-
gadása elasállásolása és kalauzolása iránti intéz-
kedésre az erdélyi kárpát egyesület a megyei 
hatéságot kérte föl. 

— A magyar katholiozizmus 900 
éves jubileuma alkalmából nagymértékű 
ünnepélyek vannak kilátásban. Ezen ünnepsé-

gek programmját Monsignore König Gusztáv, 
pápai kamarás állította össze, a melyet Ó 
Eminencziájának a bíboros Herczegprimásnak 
és a magas püspök karnak már előzetes jóvá-
hagyásával, mos'an a jubileum alkalmából ki-
nevezett Országos-bizottság szintén egyhangú-
lag elfogadott.  Kapcsolatban ez ünnepélyek 
sorában lesz Dr. Simonsen István János terve, 
mely egyszersmind maradandó  emlékét  is ké-
pezi e jubileumunknak s abban áll. hogy Ma-
gyarország összes róni. kath. papságát egyház-
megyénként csoportképekben  összeállítja. Ez 
eszme szerencsésnek nevezhető és megvalósí-
tása pártolás által kétségkívül előmozdítandó. 
Érdeklődést is fog  kelteni a Fót. klérus min-
den tagjában; hiszen oly kép lesz ez, a mely 
külső formában  is együvé hozza mindazokat, 
kik szétszórva bár. de egy lélekkel, egy di-
csőséges zászló alatt, egyazon szent czélt 
szolgálják, Egy ily csoportkép elótt nyilván uj 
gondolatok támadnak a szemlélőben, a régi 
emlékek megújhodása közben. A munkanap s 
â  ünnep nyugalmas órái, az öröm s az üröm 
perczeinek emléke egy pillanatra ismét lel-
künkbe száll s ez emlékek összhatása minden-
esetre erősíteni fogja  az összetartozandóságot 
s emelni a testvéri szeretet érzetét. Azonban 
rendkívül fontos  s a mü pontosságára, emlék-
szerűségére föltétel  az. hogy az arczképgyüj. 
temények teljesek  legyenek : senki se hiányoz-
zék, senki se maradjon távol! Ha azonban 
egyike, vagy másika a Főt uraknak éppen e 
pillanatban nem volna arczkép birtokában, ugy 
sürgősen kéretik, ne sajnálja azt az esetleges 
fáradságot,  melylyel a íefényképeztetés  (a leg-
közelebbi fényképésznél)  jár. A határidő julius 
hó 15-én jár le s abban a meggyőződésben, 
hogy e jubileumi csoportképek összeállítása és 
művészi kivitele e szép és nagyszabású gon-
dolatnak megfelelő  is lesz és tekintettel a 
rendező Főtisztelendő urak ajánlásaira  és föl-
hívásaira, a müvet csak legjobban s legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. Hogy  a jubileumi csoport-
képek  minél tőkéletesebbek  legyenek,  a 
bizottság  tisztelettel  fölkéri  azon Főt.  kar-
társait.  kiknek  arczképei  eddig  még be 
nem érkeztek  volna, bogy azokat  lehetőleg 
minél előbb  beküldeni  szíveskedjenek. 

— Két gyermek tűzhalála. Tragikus 
halált szenvedett két gyermek Uy.-Kemetén, Ba-
lázs Hegedűs József  két gyermeke Ferencz és 
Józéfa  4 éves iker testvérek Barabás Józsefnek 
szomszédos csűrében játszadoztak, midőn egy-
szerre tűzi lárma keletkezett és a szomszédok 
Barabás József  égó csűrének oltására rohantak-
A tüz szerencsére nem torjedt tovább, de benne 
égett a két szerencsétlen gyermek, kik as égó csűr-
ből kimenekülni nem tudtak. Senki sem tudta, 
hogy a gyermekek aa égó csűrben vannak, a azok-
nak megmentéséről senki aem gondoskodott, s 
csak akkor vették észre a megezeuesedett holt-
testeket, midőn leégett a csűr, üszkös gerendáit 
szétszedték. A mint li'rlik az iker testvérek a 
a csűrben gyufával  játszadoztak, a ennek folytán 
támadt a tiii, mely oly rohamosan terjedt, hogy 
a szerencsétlen gyermekek, már nem voltak ké-
pesek kimenekülni 

— öngyi lkosság. Benedek József  Andrásé 
gy.-tekerópataki birtokos, házának padlásán fel-
akasztotta magát, mire hozzátartozói éazrovelték. 
már esak bolttestét szabadíthatták meg a halált-
hozó kötéltől. 

— „Société immobiliére du Tro-
cadéro et de Passy". A Párisban jövő évre, 
búcsúzó századunk utolsó évében, tervezett vi-
lágkiállítás, mintegy beszámolója lesz az embe-
riség által eddigelé elért eredménynek, tükör-
képe a czivilizácziő jelenlegi állapotának. Az 
érdeklődés iránta természetesen általános lévén, 
megyénkben is számosan lesznek, a kik a ki-
állítás megtekintésére Párisba óhajtanak utazni. 
Ezen honfitársainkkal  szemben szolgálatot vé-
lünk teljesíteni, midőn a czikküuk czimébeo 
megnevezett társulatra hívjuk fel  figyelmüket. 
Ezen társulat, melynek vezetését előkelő fran-
czia polgárok vállalták el, csélul tűzte ki ma-
gának. hogy a nála jelentkező résztvevőknek 
a Párizsba való utazást és tartózkodást s ki-
állítás és Párizs megtekintésit lehetőleg ké-
nyelmessé teszi, aránylag olcsó árak mellett. E 
czélra közvetlen a kiállítás területe mellett, 
minden kényeimnek megfelelő  palotaszert szál-
lókat épitetettek, melyek elegáns éttermeiben 
kiváló konyha áll a rendégek rendelkezésére ; 
az utazás kényelmesebbé és olcsóbbá tétele vé-
gett, a résztvevők számára hetenként ejfy  kü-
lön vonatot indit. Részletes prospektust kívá-
natra szívesen bocsát kiadóhivatalunk bárkinek 
rendelkezésére, ugyancsak ott lehet részvételre 
is jelentkezni. 

— Ingyen kapja meg mindenki a követ-
kező 3 frtos  diszkötésü munkát. Benedek Elek 
„Magyar Népköltés Gyöngyei-', mely az öss*es 
legszebb magyar nótákat tartalmazza, a ki 1900. 
január l-ig 9 írttal előfizet  a „Hasznos Tanácsadó ' 
képes családi laprs, melynek előfizetési  ára egész 
évre 2 frt,  félévre  1 frt.  Szerkesztőség és kiadó-
hivatal Erzsébet körút 41. A „Hasznos Tanács-
adó"-t betéti társaság adja ki éa GerS Attila 
szerkeszti. Eddig a következő írók irtak a „Hasz-
nos Tanácsadó"-ba: Ágai Adolf.  Benedek Elek, 
Feleki Sándor, Gyslsi Tibor, Gárdonyi Géza, 
Hasai Hugó, Heltal Jenő, Jak ab ÖdOn, Jeszenszky 
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Duó, Jókiy Mór, Muzslay János, Palágyí Lajos, | «peosiflkui  nyelvit megismerje : de a nagykösön-
Bévész Bél», Szaboleska Mihály, Szentessy Gy. 
Varsányi Gyula és Varságh János. Azonkívül 
szebbnél-szebb képeket közöl és több mint két-
száz hasznos, mrgflzetbetlen  tanácsot nyújtott 
Egészség és Szépség Ápolása, Háztartás, Házi 
vegyszerek, Konyha, Bnházat és Fehérnemű, 
MezOgazdaság és Kertészet, stb- rovataiban, 
Senki el ne mulassza as előfizetést  erre az olcsó 
és megbecsülhetetlen képes családi lapra, mely 
potom 2 írtért egy évre kiszámithatlan hasznot 
bajt mindenkinek és oly kellemesen szórakoztat, 
hogy mindenki bű marad hozzá. Az előfizetési 
pénzeket legczélszerflbb  postautalványon igy czi-
mezni: A „Hasznos Tanácsadó" képes családi 
lap kiadóhivatalának, Budapest. Mutatványszám 
ingyen. 

— Szeszfőző  tanfolyam  Budapesten. 
A magyar Mezőgazdasági szesztermelők országos 
egyesülete álul f.  hő 33-ától augusztus 5-ig a 
Köztelken tartandó szeszfőző  tanfolyam  — mint 
az eddigi jelentkezésekből kitűnik — igen Iá-
látogatottnak ígérkezik. A tanfolyam  a szesz, 
gyártás és szeszadózás technikáját és általában 
a szeszfőzésnél  összefüggő  minden kérdést fel 
fog  ölelni. Az egyesületet a tanfolyam  rendezésére 
az indította, hogy az ily tanfolyam  már több, 
mint egy évtized óta nem tartatott s azóta a 
szeszgyártás terén oly újítások merültek fel,  me-
lyeknek az érdekelt körökkel való közlésére és 
tudomásul hozatalára az ily tanfolyam  kiválóan 
alkalmas eszközül kínálkozik. A szeszfőző  tan-
folyam  az elméleti és gyakorlati előadásokra 
egyaránt kifog  terjeszkedni. Délelőtt taitatmk 
az elméleti előadások, a délutáni órákban pedig 
gyakorlati előadások tartatnak a műegyetemi 
laboratorinmban és a f  városhoz közel eső szesz-
gyárakban. A tanfolyam  hallgatói közé felvétnek 
szeszfőzde  tulajdonosok, szeszfőzde  kezelők s oly 
birtokosok, a kik a szeszfőzésbez  szükséges 
szakismereteket megszerezni óhajtják. A tanfo-
lyamra jelentkezni lehet julius bó 15-ig a magyar 
mezőgazdasági szesztermelők országos egyesülete 
titkári hivatalánál (Budapest Köztelek) a rész-
vételi dij 20 frt,  mely a jelentkezéssel egyidejűleg 
küldendő be az egyesület pénztárához (Budapest 
Köztelek). 

— Eladó liqueur gyár. Kolozs-
várit 1832. óta fennálló,  jó hirnevü 
liqueur-, ram-, és puncs gyár czéggel 
és gyártási rendszerrel egytltl szabad kéz-
ből eladó. (Czini e lap kiadóhivatalában 
megtudható.) 

— A Magyar Hi r l ap julius elsején uj 
félévet  uyit meg. A tizennyolczadikat. Jog, tör-
vény s igazság volt eddig a hármas jelszó, a 
melyért küzdött. E szent háromság malomra 
jutásáért harczolt fennállása  óta. Ezentúl pedig 
fő  feladata  lesz az ellenőrzés. Hogyan hajtják 
végre mindazt, a mi e hármas jelszóhoz tarto-
zik. Ezt tartja szemmel szakadatlanul. Egyetlen 
mozgató erő kormányozza a Magyar Hírlapot. 
A közérdek. Minién a közügyért. Igazságot a 
legkisebbnek is. Ez a Magyar Hirlap lelkes tö-
rekvése. Ezzel segít minden nemes ügyet. Sem 
pártnak, sem hatalom, nincsen betolyása a Ma-
gyar Hírlapra, melynek elejétől fogva  Fenyő 
Sándor a szerkesztője. Ebben s hű maradt ön-
magához. A művelt középosztályra támaszkodik. 
Főképen annak a lelkéhez szól. Magyar szem-
pontból s bű hazaflsággal.  Lankadatlanul éa 
osztatlanul. Politikai informácziói  a legalapo-
sabbak. Szépirodalmi része elsőrangú. Hírszol-
gálata pontos és kitűnő. Mindezt bőven és vál-
tozatosan adja a Magyar Hirlap. Többel ked-
veskedik közönségének minden más hírlapnál. 
A legkitűnőbb irói erők sorakoznak szerkesztője 
köré. Sok érdekes rovata közt állandóan szentel 
egyet a humornak, a vidámságnak. Ez a köz-
kedveltségű „Társaság" rovat. A tisztviselők, 
a hivatnlnok, minden ügyökkel a Magyar Hír-
lapot keresik fel.  Külön rovatot szentel nekik 
a lap. Jogos panaszaikat közli. Azok orvoslását 
sürgeti, kivivja. S mindezeken kivűl a kedvez-
mények és különös előnyök egész sorozatát biz-
tosítja előfizetőinek.  Jókai Mór, a legnagyobb 
magyar iró, most az uj félévben  gyönyörű hosz-
szabb elbeszélést kezd meg a Magyar Hírlapban. 
Az nj félévben  kapják meg az előfizetők  a dí-
szes Albumot is. Teljesen ingyen, mint rendesen. 
Tolstoj remek nj regényét, a mely most folyik 
a lapban, az uj előfizetőkhöz  külön levonatban 
juttatja el a kiadóhivatal. A Magyar Szalon 
czimü pompás szépirodalmi folyóiratot  jóval.ol-
csóbban kapják a Magyar Hirlap előfizetői.  Épp 
igy a Kis Világ czimű képes gyermek-lapot, s 
a díszes Franczia Divatlapot, mely feltűnést 
kelt mindenfelé.  A Magyar Hirlap előfizetési 
ára negyedévre 3 frt  50 kr., egy bóra 1 frt 
ao kr. Előfizetni  bármely naptól kezdve lehet. 
A kiadóhivatal s a szerkesztőség az V. ker. 
Honvéd ntcza 4. szám alatt van. 

— K ö n y v a m a g y a r to lva jnye lvrő l . 
Apróbb dolgozatok jolentek már meg a magyar 
tolvajnyelvről, ezek azonban mellesleg foglalkoz-
tak csak ezzel a szerfölött  érdekes tárgygyal s 
a közölt szókincs is meglehetősen hiányos volt. 
Pedig teljes figyelmére  méltó es a nyelv nem 
caak a tudósnak, a ki rajta tannlmányozbatja 
leginkább, mennyire mehet az öntndatosság és 
az önkény a szókészlet alakításában; nemcsak 
annak, a kinek hivatásával jár, hogy a tolvajok 

ségnek is, annak a részének tudniillik, a mely 
kedveli a kuriózumokat és kedve telik annak a 
sajátságos logikai és pszikológiai működésnek 
megfigyelésében,  a melynek folyama  alatt as 
ilyen osztálynyelveli létre jönnek. Ilyen útbaiga-
zító müvet készülnek kiadni Jenő  Sándor és 
Veíó Imre. A magyar tolvajnyelv  és szó-
tára czimen, a kik ritka nagy szorgalommal 
olyan gyűjteményét hordták egybe a magyar, 
főként  pedig a főváros  területén baszuálatos tol-
vajnyelv szavainak, a minőt, akár teljességére, 
akár világosságára és áttekinthetőségére nézve 
még senki előttük. Világos, hogy gyakorlati te-
kintetben igen nagy hatása less ennek a köny-
vecskének. A bűnügyi nyomozás egyik legfouto-
sabb eszközét adják véle a sienók a csendőr, 

jogász és a krimiuálista kezébe. A kiváló mun-
káról elismerőleg nyilatkoztak többek között nyel-
vészeti szempontból Simonvi  Zsigmond dr. egye-
temi tanár, Tóth  Béla, — jogi tekintetből Lénk 
Gyula, kir. Ítélőtáblai biró, rendőri tekintetből 
pedig Szombatfalvy  Albert rendórtauácsos. A 
mii hasznosságáról egyébiránt fogalmat  nyújt tar-
talmának következő rövid kivonata: A tolvaj-
nyelv ismertetése. 1. fejezet.  A tolvajnyelv és 
felosztása,  a) A néma tolvajnyel (jelbeszéd), b) 
az élő tolvajnyelv (hangbrszéd). 2. fejezet.  A 
magyar tolvsjnyelv. s) A betyárok nyelve, b) a 
tolvajok nyelve. Függelék; A tolvajnyelv iro-
dalma. II. A szótár. Azt liiszszuk, hogy csendőr, 
reudór el nem lehet e liatives miivecske nélkül, 

melynek ára sem nagy : miuödssze csak (10 kr. 
ki a könyvre előfizetni  szándékozik, kiildjo az 

előfizetés  diját a szerzők czimére (VII. Király-u. 
'23. I. II.) 

K l a d . 6 - Q . x e m . e t e l . 
Cslkmegyei erdölpar rt. A heknldött 4 írt-

ul uz 169S-ik évi eliíllzetesi ilij viin törlesztve. 
Héjjá Domokos ur Oy.-Borsaék. Ez év -J-ik 

negyedévi előlizetési dij Imtru vnn. n küldöttet n kö-
vetkező negyedévre Kziiinolt.uk el. 

S z e r 3 s e s z t < 5 1 - Q . z e n . e t e l s . 
P. J. Beküldött czikkét köszönjük. Legközelebb 

jönni fog.  Folytatását vúrjnk. 
B. B. Térszüke miatt csuk inost irhaLunk. A 

küldöttek közül, mihelyt Honit, e j the t jük ing jönni. 

I T I L T T É R . * ) 
Becses t u d o m á s u l I 

Boldogult férjem  elhalálozása égető suly-
lyal nehezedik ugyan lelkemre, de épen nz ó 
emléke ösztönöz engein arra, hogy a munkát, 
melyet ü megkezdett, én is erőmhöz mérten to-
vább folytassam.  Tovább folytassam  a künyv-
és papirkereskedést, a könyvnyomdát s fenn-
tnrtsnm magát a ..Csiki I,apok''at is. Mindazok-
nak tehát, kik férjemmel  üzleti összeköttetés-
ben állottak, ez uton vagyok bátor b. tudomá-
sukra hozni, hogy az üzleti ügyekben az ö halá-
lával semmi változás be nem állott, marad min-
den a régiben s folyik  ugy, mint nz előtt. De 
nem állott be változás a .Csiki-l,apok'-l>an sem, 

mely továbbra is ugyanazon kiadásban, alak-
ban s nyomtatásban fog  megjelenni, mint bol-
dogult férjem  életében. 

Miilón ezt a nagy közönségnek b. tudo-
mására hozom, magamat jó akaratú pártfogá-
sába ajánlva maradok 

teljes tisztelettel 
Özv. Györgyjakab  Mártonné. 

rovatliun küzlöttekért uz aláiró felelős 
Szcrk. 

Sz. 2 9 2 0 - 8 9 9 . ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csiktnegye felcsiki  járásához tartozó 

Taplocza nagyközségben a lemondás foly-
tán üresedésbe jött jegyzői állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 600 írt kész-
pénz fizetésből,  25 frt  irodai általányból, 
természetbenni lakásból és a magán mun-
kálatokért szabályrendeletileg megszabott 
dijakból. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. I. t. 
czikk 6. §-a értelmében felszerelt  pályázati 
kérvényeiket hozzám 1800. julius 13-
ikáig annál bizonyosabban adják be, mert 
a később beérkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választás Csik-Taploeza község há-
zánál fulyó  évi julius hó 15-én d. e. 8 
órakor fog  megtartatni. 

A felcsiki  járás főszolgabirója. 

Csik-Szeredán, 1899. junius 22-én. 
F e j é r Sándor , 

3 — f ő s z o l g a b í r ó . 

Sz. 2853 899. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásához tartozó 

Csik-Madaras és Csik-Dánfalva  községek-
ből, Csik-Dánfalva  székhelylyel ujonnan 
szervezett körjegyzői csoportban, a jegyzői 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 400 frt  fizetés, 
természetbeni lakás, vagy annak megfe-
lelő lakbér a zzükség és iroda általány és 
a magán munkálatokért szabályrendeleti-
leg megállapított dijakból. 

Felhivom mindazokat kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. 
t.-cz. 6. §-a értelmében felszerelt  pályázati 
kérvényeiket hozzám az 1899 . é v j u l i u s 
hó 2 0 - á i g annál bizonyosabban adják be, 
mert a később érkezők nem fognak  figye-
lembe vétetni. 

A választás CBÍk-I)ántalva község 
házánál f.  é v j u l i u s h ó 22 -én (1. e 8 
Órako r fog  megtartatni 

Felcsiki járás főszolgabírója. 

Csik-Szeredán, 1899. év julius hó 1-én. 

F e j é r Sándor , 
2— 3 főszolgabíró. 

zatot nyitok s felhivom  mindazon végnt t 
állatorvosokat, kik ezen 850 írt évi ja-
vadalmazással és Ditró által fizetendő  évi 
85 frt  lakbér illetménynyel dijazott Ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy az oklevél-
lel, születési és honossági bisonyitvány-
nyal, valamint az eddigi szolgálatot 
igazoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat folyó  évi augusztus bó 
1 0 - i g b e z á r ó l a g hozzám adják be. 

A meghatározott javadalmazásért kö-
teles az állatorvos Szárhegyre hetenkint 
2-szer, Remetére hetenkint 1-szer, Vár-
hegy és Salamás községekbe havonkint 
I-szer saját költségén kiszállani és a be-
teg állatokat díjmentesen kezelni, rendkí-
vüli kiszállásoknál érdekelt felek  által a 
fuvar  kiszolgáltatásán kivttl 2 frt  napdij 
fizettetik. 

Gyergyó Szentmiklóson, 1899. julius 
bó 6-án. 

Nagy Tamás, 
1—H Toszolgablró. 

Szám 7185—1899. 

(' Az , 

KIADÓ I.APTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

VERESS SÁNDOR dr , 
•tueilsiti liHms 

vosi rendelője ÍB fogorvosi  műterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2 —3-ig. Fogorvosi és fogmüvészi 

rendelő idő naponta délelőtt 9 12-ig. 

Egy jó házból való, 3-4 gim-
náziumot végzett fiu  gyakornok-
nak felvétetik  Trohán József 
uszer-, vas-, porczellán-, üveg-

Csik-Sze-nemü kereskedésébe 
redában. 

í - * 

Sz. 3 4 8 5 - 8 9 9 . ki. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Ditró, Szárhegy, Remete, 

Várhegy és Salamás, összesen 18,100 lel-
ket számláló községből és hozzájárulásá-
val alakult körben a körállatorvosi állás, 
Ditró nagy község székhelylyel üresedésbe 
lévén, annak betöltésére ezennel pályá-

II. 

Pályázati hirdetmény. 
Belügyminiszter ur ő nagyméltósága 

az alcsiki, felcsiki  és gyergyó-szentmik-
lósi szolgabiróságokho* 1—1 dijnoki állás 
rendszeresítését engedélyezvén: azoknak 
betöltése érdekében ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik ezen egyen-
kint 360 frt  fizetéssel  javadalmazott állást 
elnyerni óhajt ják, hogy képességüket iga-
zoló bizonyítványokkal felszerelt  saját-
keztlleg irt kérvényüket folyó  év j U -
1ÍUS hó 20-áig hozzám annál is inkább 
akják be, mert a később érkező kérvé-
nyek nem fognak  figyelembe  vétetni. 

Csik-Szeredán, 1899. évi julius hó 3. 

1 - 2 
Beoze Anta l , 

alispán. 

Értesítés. 
Van szerencsém a n. érd. közönséget 

értesíteni, hogy 
» i r t I I 

i-es 
(a járásbírósággal átellenben) 

a következő árak mellett vállalom el: 
szennyesen 1 ing 
1 pár gallér. 
1 pár kézelő 
1 pár függöny,  csipke 
1 báló ing 
1 lábravaló 
1 pár harisnya 
1 törülköző 
1 lepedő 
női ing 
női bugyi 

12 kr, 13 kr, 
5 kr, 
* „ 

60 kr, 80 . 
« n 
6 . 
8 , 
3 „ 
8 „ 
8 „ 
fi  kr. 

N N N N M N I 

G kr, 
1 n 
4 , 

Tisztelettel 
Tó th Ferencz . 

Üzlethelyiség változtatás. 
Van szerencsém a n. érd. közönséggel tudatni, hogy jó hirnévnek örvendő 

Férfi-szabó  üzletemet 
a „HUTTER-féle  szállodával* átellenbe helyeztem át, hol a kor igényeinek 
megfelelően  újjolag berendeztem a elláttam többféle  legifjabb  és 
legjobb szövetekkel, melyeket a legújabb divat szerint, tartósan, kellő 

csinnal és mindenek felett  jutányosán készitek el. 
Továbbá ajánlom a főtisztelendő  papság figyelmébe  dúsan fölszerelt 

papi reverenda és finom  cangart szöveteimet. 
A nagyérd. közönség becses pártfogását  kérve, maradtam 
Csik-Szereda, 1899. ápril hó. 

Alázatos szolgája: 

J A K A B J Ó Z S E F , 
ö—5 férfi-szabó. 

E T T T T T T T T T T T T T T T X y 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1899. 




