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CSÍKI lapok 
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PKI.i:i/lö KZKRKKtíZTÓ : 
D r . F E J É R A N T A L , 

PisyvKh. 

Nyíl t té r i e x i k k e l c 
soronként 20 krért közöltetnek. 

Bgyea lap ára 10 kr. 

Elöflsetéal  ár: 
Epész évre 4 frt.  (Kfllföldre)  (i írt. Félévre 

2 írt. Negyedévre 1 frt. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatnak 

íSxt^rUox/.U U i.'H 1( »1 ii v/it.'i I : 
Györgyjakab M. utóda knnyvkeivskrdrse, hová n 
l:i|>•»/<•!).-iui ri-̂ /.i t illcl<i iniinlrti kii/.IninMiy. vnln-
li.int liii ilrlésrk > rlóli/.i'tési «íijiik is kü Mrmink. 

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában 8 

dúsabb tartalommal jelenik meg csuk nem 
három negyed esztendő telt el, mely idő alatt 
a tisztelt olvasó közönség meggyőződhetett 
arról, hogy egész odaadással igyekeztünk 
megfelelni  azon programmnak, melyet első 
szántunkban közre adtunk s hogy annak 
írtelmében teljes önzetlenséggel szolgál-
tuk a közerdeket. Hogy ezt jövőre 
nézve is míg nagyobb mértékben tehes-
sük, kr'rjilk a közönség szíves támogatá-
sát s a „Csíki Lapok" 1899-ik év 4-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 (I frt.) 
Küllőidre : 12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátralékban vannak, hogy a hátralékos 
összegeket kiadóhivatalunkhoz (György-
jakab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni szíveskedjenek. 

-A. „ C e l k l X j a p o l s " 

Székely leányuk és székely 
munkások sorsú. 

Irta: IiáBiló Gyala. 

Bizonyítsam e még több adattal a 
székely kivándorlást és annak veszélyes-
ségét? Mondjam-e ínég, hogy a székelyt 
ugy is mint alárendelt munkást, de leg-
főképpen  azért, a miért magyar, Oláh-
országban megvetik, a kóbor czigánynyal 
egyenlőnek tekintik, műveletlennek, nem 
kereszténynek, tisztátalannak tartják? 

Eltértem igy ib tárgyamtól, én csak 
azt akartam bizonyítani, hogy a székely 
népmozgalom elterelésére magyar köz-
gazdasági és magyar nemzeti érdekek-
ből szükség van. Történjék ez gyárak 
alapításával, a mezőségre való telepí-
téssel, miként Ueksícs Gusztáv jeles pu-
bliczistánk a Pesti Hírlapban javasolja, 
vagy történjék a munkás kezeknek ha-
zánk inás részeiben közvetítés utján való 
foglalkoztatásával,  de haladéktalanul 
kezdeni és tenni kell, a míg nem késő. 

Addig azonban, míg a Ueksícs kép-
viselő által magyarázott jobb viszonyok 
itt bekövetkeznek, inig a kormánynak 
annyi pénze lesz, hogy a munkát adó 
gyárakat fölépítteti  s a 40 ezer hold 
földet  a mezőségen megvásárolja, fogad-
juk el a Királyhágón inneni magyar kö-
zönség támogatásút, melyet munka és 
szolgálat kínálásával nyújt és ne tettes-
sük magunkat, hogy e szándék a szé-
kelység egységére káros következmé-
nyeket hord magában. Mert bizony fur-
csán veszi ki magát, hogy épen azok, 
akik közönynyel nézték a székely leá-
nyokkal űzött csempészés elfajulását, 
most tiltakozzanak, a miért székely 
leányokat s esetleg mnnkásokat is Ma-
gyarországon akarnak foglalkoztatni 

Nem telepítés ez, ne magyarázzák 
félre,  hanem munkaadás ideig óráig, 
esetröl-esetre a székely nép azoa mun-
kás fölöslegének,  mely ez iilö szerint 
itthon nem talál foglalkozást  ós tudat-
lanságból, vagy rossz szokásból Olálior-
szúgot járja. Munkaadás egyelőre köz 
vetítés utján, inig megbarátkoznak a 
hazai viszonyokkal azért, hogy elszok-
janak Oláhországtól. Mert kár minden 
csepp magyar vérért, mely Oláliországban 
csenevész, pusziul el. Tornyai, mint volt 
oláhországi misszionárius is e kivándor-
lás ellen irt, röpiratában mondja: 

„Btln Isten és haza ellen, soha meg 
nem bocsátható merénylet a magyar vér 
és önmaga ellen az Oláhországba való 
kivándorlás, vagy ennek megengedése, 
— nem is szólva annak lelketlen, isten-
telen elősegítéséről, midőn elvitázhatlan 
tény, hogy inig saját magunk édes ha-
zája szűkölködik magyar munkueröben, 
ezt ott kint, abban uz áldatlan, magyar-
ellenes országban könnyelműen kizsák-
mányoltalak. Kizsákmányolt, megcsala-
tott, ezer meg ezer megnyomorított, el-
szegényedett, valláserkölcsi leg és nem-
zeti érzésben tönkretett, elbukott kép-
viselőiben oly népet, oly hazátlan, föl-
dönfutó,  miudeu emberi és polgári jo-
goktól megfosztott  népet szaporítanak 
az emiitett országban, melyet még a sö-
tét keletnek félhomályba  burkolt elóbás-
tyása is barbárnak, tisztátaiunnak, meg-
vetésre méltónak s becstelenek mer 
tartani és mondani, példának odaállítani 
édes magyar hazánk rovására, minden 
érző önérzetes magyar szívnek legmé-
lyebb fájdalmára,  a nemzetnek pedig 
pirulására". 

Ennek kell véget vetni a munka-
szerzésnek idehaza leendő biztosításával. 
Annál jobb lenne, ha ezt magában a Szó-
földön,  vagy Erdély területén rendez-
hetnök be uj kereset források  nyitásával. 
Éu szeretném legjobban és én szegülnék 
ellene legelőször a magyar alföldre  való 
munkásközvetitésnek is, ha tudnám, hogy 
való igaz, a mit a székelyföld  gazdasági 
életéuek fellendítése  érdekében ígérnek, 
írnak és beszélnek. De 30 esztendő óta, 
mióta emlékezni tudok, mindig ígéretet 
hallok, de gyakorlatias cselekvést, mely 
a gazdasági életen észrevetöleg lendí-
tene, nem láttam. Harmincz esztendő óta 
tönkre ment az ipar s a kivándorlás 
vagy a munka keresés Oláhország felé 
legalább is megkétszereződött. 

Ily körülmények között csak jót 
látok abban, lia a székely munkások 
Oláhország helyett a magyar haza terü-
letén térülnek meg s mindenekelőtt a 
cselédleányok itt keresik szolgálatukat 
Ha hiszünk abban, hogy a székely az 
idegenben ragaszkodik szülőföldjéhez, 
ugy hinnünk kell abban is, hogy a haza 
más vidékéről is visszatér és annál bizo-

nyosabban visszatér, mert annyi akadály 
nem áll fönn,  mint az Oláhországba ván-
dorlóknál. Ott az elfajult  szokások miatt 
is bálkivel könnyen vadházasságra lépő 
leányokat jól tudjuk a nyomorúság, a 
gyermekek, vagy társuknak oláh nem-
zetisége, némelyiket a szégyene, vagy 
szerencséje (?) másokat pedig a passzus 
hiánya késleitik, visszatartják. Idehaza 
lakó leányoknál kevesebb ok állhat fönn 
távolmaradásukra, sőt megvagyok győ-
ződve, ha férjhez  mennek, lesznek olya-
nok, kik semhogy ők ott maradjanak, 
inkább elhozzák férjeiket  a székely-
földre. 

A mi a cselédbéreket illeti az eléggé 
kielégítő. Budapesten adnak annyi bért 
mint Bukarestben. Aradon, Kolozsvárt s 
inás nagyobb városokban is jól fizetik 
a cselédeket. (Kuiyt. ksv.) 

- Az u j pénz. Az Osztrák-Magyar Bank 
szabadalmának megújításáról szóló megállapo-
dások értelmében a jegybank uj pénznemeket 
fog  kibocsátani. Az uj szabadalom életbelépte-
tésére erőien készülődnek a banknál s az eló-
keeziiletekhez tartozik az uj tízkoronás bank-
jegyek típusának elkészítése, a melyek az ál-
lam részéről kiadandó uj ötkoronás ezüstpénz-
zel együtt tudvalevően a beváltandó 112 millió 
forintnyi  állainjegy helyettesítésére fognak 
szolgálni. Az uj pénz abbau a mértékben kerül 
majd forgalomba,  amint a még közforgalomban 
lévő ötforintos  államjegyeket beváltják. Az uj 
jegybank-szabadalom január 1-én lép életbe, 
az osztrák kormány azonban már deczember 
31-én letesz 81) millió forint  aranyat korona-
értékű érezpéuzben az állainjegyek részben 
való törlesztésére. A 112 millió forint  államjegy 
belyetesitésére kiadnak majd 32 millió forint 
ötkoronás ezüstpénzt és 80 millió forintnyi  10 
koronás bankjegyet. Az ötkoronások veréséhez 
szükséges ezüstöt a banktól szerzik be a kor-
mányok s letesznek helyette 32 millió forintnyi 
liuszkoronás aranyat. További 80 millió forint-
nyi arany letét válik szükségessé a tízkoronás 
baukjegyek fodezésére.  A leteendő aranyból 
Magyarország 30 százalékot köteles fedezui. 
Mindezeknek a dolgoknak részletes kivitele 
iránt, mint értesülünk, most folyik  a tárgyalás 
a két kormány és a jegybank között. 

A vármeoe legtöbb adót fizető  tattsáíi tatuai. 
A megyei igazuló választmány a törvény-

hatósági bizottság legtöbb adót fizető  tagjainak 
névjegyzékét folyó  hó 18., 19. és 20-án tartott 
ülésében állította egybe az adóhivatalok által 
közlött kimutatások alapján. A névjegyzékbe 
felvétettek  rendes tagokul: 

I. Ifj.  Mélik István liemete 2113 frt  14 
kr, 2. Buktsi Gáspár Szereda 133C frt  40 kr, 
3. dr. Bocskor Béla Szereda 1050 frt  7G krt, 
4. Strul Mihály Tölgyes 731 frt  23 kr, ű. Róth 
István Alfnlu  501 frt  1G kr, (i. Cziffra  Mihály 
(jyó-szentmiklós 577 frt  28 kr, 7. dr. Csiszérl 
Miklós Szentmárton 513 frt  46 kr, 8. Szatmári 
János Ditró 411 frt  20 kr, 9. Jánosi JáooB 
Gyó-ujfalu  410 39 kr. 10. Rézer Samu Tusnád 
375 frt  98 kr. 

II . Becze Antal Szereda 368 frt  26 kr, 
12. dr. Fejér Antal Szereda 362 frt  96 kr, 13. 
Sáska Kajetán Gyó-Szentmiklós 353 frt  18 kr, 
14. Lázár Domokos Taplocza 331 frt  35 kr, 
15. Zakariás János Remete 328 frt  64 kr. 16, 
Mikó Bálint Zsögöd 323 frt  94 kr, 17. Kopacz 

Lukács Gyó-Szentmiklós 319 frt  50 kr, 18. 
Karácsony János id. 315 frt  15 kr, 19. Filep 
Sándor Szereda 311 frt  40 kr, 20. Mánya Kris-
tóf  Rákos 302 frt  80 kr. 

21. (iái József  Szereda 276 frt  93 kr, 
21. dr. Csiky József  Szereda 2(13 frt  30 kr, 
23. Papp Domokos Szereda 253 frt  12 kr, 24. 
tíözsy Árpád Szereda 251 frt  92 kr, 25. ifj. 
Romfeld  János <íyó-Szentmiklós 251 frt  27 kr, 
20. Görög Joákim Gyó-sztmiklós 248 frt  28 
kr. 27. Miklós István Ditró 240 frt  31 kr, 28. 
Jakab Gyula Szereda 242 frt  27 kr, 29. Nagy 
Sándor Szereda 239 frt  40 kr, 30. Zakariás 
Lukács Szépviz 233 frt  59 kr, 

31. Landau Zsigmond Szentsimon 227 frt 
50 kr. 32. Meskó Jakab Madéfalva  223 frt  03 
kr, 33. Vákár Lukács Gyó-Sztmiklós 221 frt 
07 kr. 34. Jakab Péter Ditró 221 frt  67 kr, 
35, Zakariás K. Lukács Szépviz 218 frt  35 kr. 
30. ifj.  dr. Tiltscher Ede Gyó-Szentmiklós 217 
40 kr, 37. Avéd János Alfalu  213 frt  72 kr, 
38. Száva Lukács Taplocza 213 frt  26 kr, 39. 
Eránosz Bogdán Gyó-Szentmiklós 211 frt  78 
40. Fejér Miklós Szépviz 209 frt  55 kr. 

41. Ágoston Ágoston Csomafalva  209 frt, 
42. Lázár Gyula Gyó-Szentmiklós 208 frt  72 
43. Száva János Madaras 205 rrt 62 kr, 44, 
Nagy Imre Szereda 205 frt  48 kr, 45. Bo-
csánczi János Gyó-szentmiklós 200 frt  82 kr, 
40. Hnim Ábrahám Tölgyes 200 frt  23 kr, 47. 
Simon Salamon Tölgyes 200 frt  05 kr, 48. 
Smilovics Zélig Holló 200 frt  01 kr, 49. Ko-
vács Lajos Gyó-sztmiklós 197 frt  10 kr, 50. 
dr. Molnár László Szentmárton 194 frt  44 kr. 

51. Bogdán István Gyó-szentmiklós 191 
frt  10 kr, 52. id. Tiltscher Ede Gyó-Sztmiklós 
190 frt  28 kr, 53. Márton Ferencz Szentmár-
ton 189 frt  34 kr, 54. Dávid Lajos Szereda 
188 frt  01 kr, 55. Székely Endre Szentimre 
186 frt  29 kr, 56. dr. Kánya János Szereda 
182 fi  t 48 kr, 57. Dobribán István Gyó-Ujfalu 
181 frt  70 kr, 58. Száva István Ditró 181 frt 
03 kr, 59. Lázár János Ditró 180 frt  31 kr, 
60. Jakab Lajos Szereda 179 frt  39 kr. 

01. Jánosi Sándor Szeben 176 frt  56 kr, 
62. Kölönte László K.-Ujfalu  174 frt  60 kr, 
63. Éltes Zsigmond Szereda 170 frt  48 kr, 64. 
Nagy Gyula Szereda 108 frt  48 kr, 05. Merza 
Kristóf  Gyó-Szentmiklós 108 frt  32 kr, 66. 
Száva Kristóf  Szépviz 167 frt  97 kr, 67. Csiki 
Dénes Gyó-Szentmiklós 166 frt  50 kr, 68. dr. 
Szilvási János Borszék 166 frt,  69. Ferenczy 
Károly Gyó-Sztmiklós 164 frt  02 krt, 70. Vá-
kár László Szárhegy 159 frt  95 kr. 

71. Jakabfi  B. Miklós Alfalu  156 frt  82 
kr, 72. Szopos Elek Szereda 155 frt  66 kr, 
73. Lázár János Gyószentmiklós 154 frt  13 kr, 
74. Kovács János Szereda 152 frt  68 kr, 75. 
dr. Szentpéteri Kristóf  Gyó-szentmiklós 151 
frt  60 kr, 76. Mikó Árpád Marosvásárhely 151 
frt  42 kr 77. Puskás Jenó Alfalu  150 frt  18 
kr, 78. dr. Bardocz Gyula Szentmárton 147 
frt,  79. dr. Györlfy  Gyula Budapest 146 frt 
8 kr, 80. Kiss Jándor Gyó-Szentmiklós 145 frt 
86 kr. 

81. Lázár Lukács Gy.-Szentmiklós 145 
frt  12 kr, 82. Rozsdás Antal Alfalu  145 frt  06 
kr, 83. Gyárfás  László Szereda 144 frt  90 kr. 
84. Takó János Ditró 144 frt  26 kr, 85. Sze-
beni Péter Szépviz 143 frt  21 kr, 86. Qál. 
András Szereda 142 frt  12 kr, 87. Krausz Mi-
hály Szentdomokos 141 frt  44 kr, 88. Herink 
Leó Kozmás 141 frt  34 kr, 89. Nagy József 
Szentmárton 140 frt  78 kr, 90. dr. Harmath 
Leó Szereda 140 frt  70 kr, 

91. Both Ferencz Százhegy 140 frt  28 kr, 
92. Heim Simon Tölgyes 139 frt  78 kr, 93. 
Zakariás János Ditró 149 frt  77 kr, 94. Zaka-
riás Antal Szépviz 139 frt  75 kr, 95. Zakariás 
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Izsák Szépviz 138 írt 97 kr, 96. ifj.  Török An-
tal Tölgyes 138 frt  12 kr, 97. Jakab Alajos 
Szentímre 138 frt  04 kr, 98. Albert Balázs 
Szereda 137 frt  12 kr, 99. Lukács János Ditró 
135 frt  04 kr, 100 Lukács István Alfalu  133 
frt  93 kr. 

101. Róth Mihály Alfalu  129 frt  47 kr. 
102. Keresztes István Ditró 128 frt  33 kr, 
102. Orel Máté Gy.-Szentmiklós 127 frt  3(ikr, 
104. Gál István Csekefalva  126 frt  48 kr. 103. 
Koródi Mihály Szentimre 125 frt  92 kr. 106. 
Potoczki László Szentgyörgy 125 frt  17 kr, 
107. Smil Simon Tölgyes 124 frt  91 kr, 108. 
Zakariás István Uyimesbiikk 124 frt  75 kr, 
100. Zárug Zakariás Gy -.Szentmiklós 120 frt 
59 kr, 110. Dósa Kálmán Szereda 123 frt 
32 kr. 

111. Dr. Dobribán Antal Gy.-Szentmiklós 
123 frt,  112. Antal Domokos Szépviz 121 frt 
91 kr. 113. Imre Károly Szentgyörgy 119 frt 
14 kr, 114. Kovács Mihály Csicsó 117 frt  96 
kr, 115. Bogády Károly Szenttamás 116 frt 
60 kr, 116. Szabó Miklós Szereda 116 frt  53 
kr, 117. Kristó Ferencz Tusnád 115 frtí)8kr. 

Póttagok : Lukács Antal Ditró, Helvig (>. 
János Szereda, Lázár Márton Kozmás, Szultán 
Gergely Szereda, dr. Fodor Antal Budapest. 

Felh ívás o lvasóinkhoz a „Petófl-
h á z " lé tes í tése é rdekében . 

A nemzeti kegyelet, mely Petőfi  Sándor 
dicsteljes halála 50-ik évfordulóján  az országos 
ünneplésekben oly fényesen  nyilatkozott meg. 
most törekszik megmutatni mély és szilárd jel-
lemét az által, hogy legnagyobb magyar köl-
tőnk nevének, ereklyéinek, művei dicsőségének, 
eszméi világgá terjesztésének egy díszes csar-
nokot kiván emelni, díszéül a főváros-  és az 
egész országnak: a „Petófi-Ház'-at. 

Tudvalévő már igen tisztelt olvasóink előtt 
is, hogy a kormányzat, ép ugy mint a főváros, 
egyként sietett magáévá tenni a „1'etöfi-Ház" 
eszméjét, mert a nemzeti élet e kiváló zászló-
vivői azonnal átlátták, hogy ennek megvalósí-
tása nem puszta kegyeleti tény, hanem a mily 
fennkölt,  szintoly gyakorlati beusú kultúrpoli-
tikai követelmény is, a nemzeti közművelődés 
erőteljes fejlesztésére. 

Pantheont emelni egy világhódító magyar 
költői alak és irodalmi eszméi propag.i.isára: 
ez a leggyózelmesebb hódító politika, mely 
csakis elismerést és barátokat szerez nekünk 
az egész müveit Nyugaton, de gáncsot vagy 
ellenségeskedést nem szülhet sehol. 

Ehhez a kultúrpolitikához — a magyar 
kormány és Budapest székesfőváros  után — 
hozzá csatlakozni a magyar nemzeti társada-
lomnak is elengedhetetlen erkölcsi kötelessége. 

Hisz Petőfi  az ó fényes  költői szellemé-
nek örökbecsű kincseivel a magyar nemzet 
összeségét ajándékozta meg, illó hogy a nem 
zeti közkincsek és az ó kegyeletes emlékezete, 
a magyar nemzet együttes áldozatkészségéből 
létesülő ,Petőti-Házu-ban leljenek örök otthont! 

Egy magyar szivü, bár még német ajkú 
község hazafias  vezéremhere, a , Petőfi-Ház" 
alapjához pénzadományával ekként járul: .A 
Petöfi-Ház  létesítésével a magyar nemzet ön-
magát becsüli meg!' 

Bár jól tudjuk mi, hogy a magyar társa-
dalom hazafias  áldozatkészsége sok oldalról 
van igénybe véve, de számithatunk ezúttal is 
tisztelt olvasóinknak nemes ügyek iránt mindig 
megnyilatkozó áldozatkészségére. Nem kíván-
juk mi, hogy ki-ki erején felül  áldozzon, de 
kéljük, hogy mindenki erejéhez mérten hozza 
meg ez alkalommal, ha mindjárt lillérekben is 
igaz hazafiúi  áldozatát, hogy majd a .Petófi-
Ház* alapkőletételénél elmondhassuk: .Építette 
az egész magyar nemzet!" 

Mai nappal tehát rendszeresen bevezetjük 
a gyűjtéseket a „Petóli-Ház" javára olykép, 
hogy a befolyt  hazafias  pénzadományokat la-
punkban nyilvánosan és névreszólóan nyugtáz-
zuk és azokat minden hó végével a kezeléssel 
végleg megbízott .Pesti hazai első takarék-
pénztár*-hoz szolgáltatjuk be. 

Ismételjük Jókai Mór és Bartók Lajosnak 
ez ügyben nem régen a magyar nemzethez 
intézett lelkes szózata e jellemző szavait: .Nem 
egy-egy nagy erszény ezrei, hanem ezrek fillé-
rei segítsék felépíteni  a Petőfi-Házat!". 

Hazafias  tisztelettel 
A szerkesztőség. 

I B O D i L O M . 
Versek.  E czim alatt jelent meg egy kis 

kis fűzet  Móricz Aladár joghallgató tollából. 
A fiatal  19 éves poétától a tehetséget elvitatni 
nem lehet, költeményeinek nagyobb része ugyan 
még kezdő gyakorlatlan kézre vall, gondolatai 
még nem nyernek oly alakban megtestesülést, 
a mint talán az ó fejében  megfogamzottak, 
egyik másik verse azoban már jól megállja a 
kritikát s ezen hangulatos, dallamos, inkább a 
bánatos líra felé  hajló versek közül a legszebb 
az, a mit alább közlünk s mely egymaga meg 
érdemli, hogy a kis füzetet,  ha nem is emeljük 
a Parnásszus magaslatára, de elolvasásra mél-
tassuk. Megjelent Demeter s Kissnél Deésen. 
Ara 1 korona. 

Halkan susog... 
Halkan susog egy deli ifjú, 
Mellette ül egy szép leány. 
Oly régen várta ezt a perczet, 
Lehet imát susog talán, 
Oda hajol gyöngéden föléje, 
S elmondja százszor: szeretem, 
Orgonafa  fehér  virága 
Csak hull reájuk csendesen. 

Múlnak évek, csak telnek évek, 
S szeretik egymást végtelen, 
Dc egymásé már nem lehetnek 
Kzen a füldi  életen, 
Elbúcsúznak hát mindörökre: 
Isten veled szép kedvesem . . . 
Orgonafa  fehér  virága 
Csak hull reájuk csendesen. 

A csalogánydal olyan édes 
A szomorúfűz  lombjain, 
Szellő suhan az erdőn által 
S a mező vadvirágain: 
Egymást szeretve, átölelve, 
Ott nyugszanak mind a ketten. 
Orgonafa  fehér  virága 
Csak hull reájuk csendesen... 

Aristoteles.  Az ó-kor legnagyobb 
bölcse, Nagy Sándor nevelője. Mindaz, a mit 
irt, hat, mint egyetlen más iró müve sem. 
Mai világunk alapjaiban ó a leghatalmasabb 
kódarab. Husz száz év nem tudta tönkre tenni, 
num tudta meghaladni az ő agyának logikáját. 
Az adatok, a miknek alapján ó bölcselkedett 
s felépítette  világnézetét, megváltoztak, elavul-
tak, de az építés módja ma is ugyanaz, n mi-
vel ó élt. Az elmemüvek építői között nem 
akadt eddig, a ki hozzá hasonlatos lett volna. 
A kozmogoniának első mivclóje ó. A csillagá-
szat törvényeit a görögöknek ó magyarázta. 
A belső világ rajzának nincs igazabb képe, 
mint az ő ethikája. A költészettannak nincse-
nek őrök igazságai azokon kívül, a miket ó 
megirt. Daczolt az ó poétikája minden idóvel. 
A franczia  klasszikai dráma az ó félreértett 
tanításra építette fel  a liármusegység goudo-
latséi'tó tanát. S midőn Lessing e bilincseket 
szétzúzta, megint csak Aristotelesre hivatko-
zott, s ő rá építette a maga szabadabb fel-
fogását.  Aristoteles pályája az emberi szellem 
nagyságának s a nagy igazságok örökkévaló-
ságának példája. Eletéről és munkáiról eleven, 
vouzó és tanulságos képet nyújt a Nagy Ké-
pes Világtörténet most megjelent 38. füzete. 
A tizenkét kötates nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyet, tanár, a görögökről 
szóló kötet szerzője dr. Oyomlay Gyula aka-
démikus, Egy-egy kötet ára díszes félbőrkötés-
ben 8 frt;  füzetenként  is kapható 30 krjával. 
Megjelen minden héten egy füzet.  Kapható a 
kiadóknál (Kévai Testvérek, Irod. Int. Rt. Bu-
dapest, VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai 
könyvkereskedés utján. 

H V L Ö N F l i L É H , 
— Kinevezések . Ő felsége  a csíksze-

redai kir. törvényszékhez Antalfiy  Gábor brassói 
kir. alügyészt bíróvá, Lengyel Géza kir. aljegy-
zőt slbiróvá, az igazság agy miniszter Nagy Ist-
ván csíkszeredai törvényszéki telekkönyvi dijno-
kot a gy.-sztmiklósi járásbírósághoz írnokká ne-
vezte ki. 

— T ö r v é n y h a t ó s á g i közgyűlés . A 
megyei törvényhatósági bizottság őszi rendes 
kOzgyÜlését folyó  október bó 16-án tartja meg, 
mire a meghívók már szétküldettek. 

— A jegyzői egy le t tiszteletbeli el-
nöke . A csikmegyei kOr- és kOzségi jegyzők 
egyesülete egyik közelebbi gyűlésében Becse 
Antal megyei alispint egyhangúlag az egyesü-
let tiszteletbéli elnökéül választotta meg, s erről 
megfelelő  módon annak elfogadását  kérve, Írás-
ban értesítette. 

— A megyei köskórhás uj gondno-
k á v á vármegyénk alispánja a kórház alapsza-
bályaiban biztosított jogánál fogv  elhalt Szabó 
Antal helyébe bárom pályázó kOzfll  csikdeloei 
Gál Fereúcz birtokost, nem rég azon kórház volt 
felügyelőjét  nevezte ki. 

— H e g e d ű s S á n d o r a Székelyföldön. 
Hirszerint Hegedűs Sándor kereskedelemügyi mi-
niszter elhatározta, hogy a jövő tavaszezal kör-
utat tesz a Székelyföldön,  lifgy  közvetlen tájé-
kozást szerezzen e székely terület ipari, keres-
kedelmi és forgalmi  viszonyairól, A ki figyelem-
mel kísérte, hogy Hegedűs miniszter miként 
ţyxkoroljx a „miniszter látogatásM, a mi ezelőtt 
gyakran nem volt egyéb, mint egyszeri! forma-
ság ; a ki olvasta, vagy személyesen tapasztalta, 
hogy Hegedűs miniszter milyen lelkiismeretes 
gonddal, szak avatottsággal kntatja, bírálja ilyen 
kor a tényleges állapotokat, hogy liszta kép«t 
alkothasson a helyzetről, a bajoknak orvoslási 
módjairól: az bővebb magyarázat nélkül is át 
fogja  látni, hogy a tervbe vett látogatás igen 
nagyjelentőségű a Székelyföldre  nézve és a kor-
ainak bizonyára meg lesznek a maga nevezetes 
eredményei 

— Az u j i t a l m é r é s i t ö r v é n y . Az uj 
italmérési törvény végrehajtásához kiadott mi-
niszteri rendelet szerint a fűszeresek,  szatócsok 
és vegyeskereskedők január 1-töl fogva  eltiltat-
nak minden néven nevezendő szeszes italoknak 
poharazásától és kimérésétől, a melyek literen-
kénti ára egy forinton  alnl van. Ez pedig annyit 
jelent, hogy az illető kereskedőktől a poharazás 
és kimérés joga teljesen megvonatik. Az utasí-
tásban foglalt  ezen és más oly intézkedések or-
voslása iránt, melyeket a kereskedők magákra 
nézve sérelmesnek tartanak, társulataik utján 
kOzfis  memorandummal fordulnak  a pénzügymi-
niszterhez s e czélból országos értekezletet tar-
tanak a fővárosban. 

— Fe lh ívás . 1819-es honvédbajtársak I 
Október 6-ika kö/.elg. KOzelg 50-ik évfordulója 
dicső vezéreink martir halálának. Kötelességünk 
megjelenni Aradon az ott tartandó gyász isten-
tiszteleten, A kinek lelkében a 49-es szabadság 
harcz emléke még él, — kiben a 1849-es szel-
lem végső szikrája még ki nem aludott, az el-
jOn. annak el kell jönnie. JöjjOn el a ki csak 
teheti és segítse ntra azt, a ki nem teheti. Za-
rándokoljunk el még egyszer és utoljára azon 
helyre, hol nyugosznak drága poraik. Érinkezzűna 
még egyszer dicsőült szellemOkekkel s rójjnk 
le a kegyelet adójat emlékük oltárán. Azután 
pedig nyugodt lélekkel távozva mondjuk el a 
koszorns költővel: „Csend s viharban szent ha-
zánk ! Megfizettük  mind, mivel csak tartozánk". 
Brassó, szept B2. Dr. Otróban Nándor 49-es 
harezos. 

— A szabadságha roz ü n n e p e . A csik-
somlyói r. kath. főgimnázium  ö n k é p z ő k ö r e 
f.  hó 8 án d. e. 10 órakor Petőfi  Sándor, gróf 
Batthyányi Lajos és a 13 aradi vértanúhalálá-
nak 50 éves évfordulója  alkalmából az intézet 
nagytermében Ü n n e p é l y t rendez a követ-
kező műsorral I. Himnu-z, énekli az ifjúság.  9. 
Megnyitó, tartja dr. Balló István tanár. 3. Apo-
heosis. irta Jókai Mór, szavalja Lukács Mózes 
VIII o. t. 4. „Csak gyOnyűrű nemzet", énekli 
a férfi  kar. 5. Petőfi,  irta Endrődy Sándor, 
szavalja Oá! Endre VIII. oszt. t. 6. Emlékbe-
széd Petőfi  Sándor felelt  tartja, Kurkó Ignáez 
VIII. o. t. 7. Október 6., irta ifj.  Ábrányi Kor-
nél, szavalja Vákár Vilmos VI. o. t. 8. Nép-
dal egyveleg, előadják Kerekes Károly, Gombos 
József,  Benke Antal és László Drasö VIII. o. t. 
Kerekes Gyula VI. o. t. 9. Emlékbeszéd a 13 
aradi vértanú és gróf  Bátthyányi Lajos felett, 
tartja Benke Antal VIII. o. t., az Önképzőkör 
elnOke. 10. Vágy (duett), előadják Gombos 
József  és Kerekes károly VIII. o. t. 11. „13" 
Várady Antaltól, szavalja Thuróczy Albert VIII. 
o. t. 13. Induló Balinyl JánoBtól, előadja a ze-
nekar. 13. Szózat, énekli az ifjúság.  Mintán 
meghívók nem bocsáttatnak ki, az ifjúság  ez-
úton hivja meg a nagyérdemű közönséget. 

— Szinház. Mult számunkban jeleztük már 
hogy október 7-én H vy Ltjos színigazgató fog 
bevonulni a Csillag nagytermébe s megkezdi 
előadásait. A társulatnak ugy a társalgási, mint az 
énekes darabokra komplet személyzete van s 
műsora is oly biztató, hogy ba mind beváilik, a 
mit a város szerte kiragasztott plakátok hir-
detnek, sok kelUmes és szórakoztató estére lesz 
kilátásunk A társulat művezetője Mátray Gyula, 
ki a bérleteket e bét folyamán  személyesen fogja 
eszközölni. 

— Vá l toz t a t á s egy p o s t a h i v a t a l for-
ga lmi kö rében . A kolozsvári postaigazgató-
ság Gy.-Alfaluról  Gy.-Újfalun  folyó  bó 1-én kéz-
besítő és gyűjtő járatét rendezett be, minél 
fogva  Gy.-Ujfalu  község ezen nappal a gy.. 
szent miklósi postahivatal forgalmi  kSréből az 
alfalvi  posta hivat»! forgalmi  körébe kebelez-
tetelt át. 

— I p a r i c s ikkek n a p i p i aosokon 
n e m á r a l h a t ó k . Felmerült panaszok folytán 
a kereskedelmi miniszter az elsd foka  iparha-
tóságokat utasította, bogy az általak engedélyez-
hető napi piaciokon csakis élelmi csikkek eláru-
BÍthatáaa engedhető meg, ellenből azokon sem 
helybeli, sem más községbeli iparosoknak ipar-
czikkek eliruitása nem szabad. 

— Riadalom agy szalma tűz miatt 
Szeptember 30-án este 7 és 8 óra kOzfltt  Sze-
redaváros, Tsploezs és Várdotfslvi  községekben 
nagy riadalmat okozott egy a Taplocza á Vár-
dotialva községek közötti mezőn meg gysladt 
szalma kasai, melynek tize a kornyéket berilá-
gitváo, a különböző pontokról más-mái kombí-
nácziokra adott alkalmat Így Várdotfalva  köz-
ségben az első tekintétre arra a hiedelemre ve-
zetett, hogy e község alsó végében pnsstit a tüz 
s ett a klastrom harangjának félreverése  is 
meg erősíteni látszott, a mi a kSzségbsn nagy 
pánikot idézel t elő s mi mistt a nép és ss 
összes tanoló ifjúság  tódult a tűz színhelye felé 
de a tévedés hamarjában kiderülvén, mindenki 
nyugalomra tért. 

— Régi ellenfelek  v o l t a k Klőrmann 
P. Eduárd kecskeméti lakos és Nagy Gyula tisz-
viselő budapesti lakos. E bó 24-én egy körúti 
kávéházban találkoztak ujolag, hol mindkettő 
szenvedélyesen bókolt egy asszott arcza szép-
ségnek. A Ispsngó szikra sjra feléledt  s s szó-
tettlegesség kOvette. Ez terelte a fenti  feleket  a 
a lovagiasság terére és ez úttal pisztolyai s 
kézben. Kétszeres golyóváltás történt, mely utáa 
Nagy könnyen, Klőrmann súlyosan sérülve ki-
békülés nélkül távoztak. Minthogy egyik fél  e*ik. 
megyei, tán lesznek olyanok, kiket az eset érdekei. 

— K e t t ő s v é l e t l e n h a l á l e s e t A gynli-
falvi  gőzfürésztelepnek  ismét két áldozatja lett 
Csikmegyéből, ahová tömegesen «ţokott a fel-
csiki és gyergyói mnnkásnép tódulni. Szeptem-
ber 18 án Csomafalvi  Köliő Alajos mint vállal-
kozó 12 munkásával a fürésztelep  egyik erdő-
részében a fáknak  a hegyről a völgybe való bee-
regetésével foglalkozván,  a munkások kösül hatén 
bennebb foglaltak  a hegyoldalon helyet, bogy a 
kívülről jővő fákat  esetleg irányítsák. Eţy sebe-
sen rohacó fa  stkőzben egy fatörzsbe  Ütközvén 
ketté tört, s annak |egyik darabja a közeibea 
volt csomafalvi  Kőllő Péter és szent-domokosi 
Kosz Márton munkásokat főbe  találván, kopo-
nyájukat szétroncsolta, mindkettő legott kiszen-
vedett. 

— Az igazo lyányos a l t i sz tek kó rvé -
nyei . A honvédelmi miniszter most megújítja 
és szigorítja egy régi rendeletét, a mely az 
igazolványos altisztek valamely állás iránti 
kérvényének elutasításáról szól. A rendeletben 
kimondja a miniszter, hogy az igazolványos 
altisztek kérvényeire, abban az esetben, ha 
azt elutasítják, nem elég a szokásos indoko-
lás nélküli végzést rávezetni, hanem meg kell 
indokolni, hogy miért utasították el őket és 
ki nyerte el az illető állást, mert ha olyan 
nyerte el az állást, a ki fölött  a folyamodó 
altiszt előnynyel bir, az illető altiszt ez ellen 
az 1873 évi 11. t-cz. 15-ik szakasza értelmé-
ben panaszt tehet Ezért a folyamodó  altisz-
teknek tudniok kell, hogy miért és kiért mel-
lőzték őket. A rendeletet a honvédelmi minisz-
ter megküldötte valamennyi törvényhatóságnak. 

— Lefoglalható  h i v a t a l i i l l e t m é n y e k 
ós nyugdijak. Szigorú elvi határozatot ho-
zott nemrég a belügyminiszter. Kijelentette t 
i., bogy államkincstár jogosítva van a fegyel-
mi bírósági határozatokon alapuló maraszta-
lások — pénzbüntetések, bírságok — és a 
közszolgálati viszonyból eredő tartozások — 
adók, nyugdíj-járulékok, fizetési  elóleg-térit-
mények — behajtása czéljából közigazgatási 
uton levonásokat tenni a hivatali illetmények-
ből; még pedig aként, h o p ha a hivatali il-
letményeknek vagy nyugdijaknak nincs bírói 
végrehajtás alá vonható része, vagy pedig az 
már ki van mentve korábbi foglalások  Utal: 
az esetben a kincstár követelésének kielégí-
tésére a törvényben megállapított minimumon 
alul is igénybe veheti a hivatali illetménye-
ket és nyugdijakat 

— Ipartestületi kongresszus Ko-
lozsváron. A hazai ipartestületek központi 
bizottsága a kolozsvári ipartestülettel egyetér-
tően most már véglegesen elhatározta az 5-ik 
orsz. ipartestületi kongresszusnak ez évi októ-
ber 14. és 15. napjain leendő megtartását A 
központi bizottság már juliusban tartott teljes 
ülésében az előzetes napirend következő pont-
jaira nézve állapodott meg: 1. az 1884. évi 
ipartörvény módosításának sürgetése. 2. A kéz-
mUiparosoknak a hadfölszerelesí  és kősssálli-
tásokban való részeltetése. 3. Az iparosok nyug-
díjügye. 4. Az ipartestületek kezdeményezése 
hitelszövetkezetek szervezése érdekében. 5. Az 
ipartestületi működés hatályosabbá tétele. 6. 
Az iparpártolási mozgalom helyes irányítása a 
kézmű iparra való tekintettel. 7. Az adóreform 
kérdése. Időközben nagyobb száma vidéki ipar-
testület fordult  az előkészítő bizottsághoz to-
vábbi önálló indítványoknak napirenre tűzése 
végett. Ezek a javaslatok kivált a fegyház-
iparűzés régi sérelmeire, a vásárvám visszaélé 
Bekre, az építő ipar bajsira és az iparhatosági 
megbízottaknak be nem vált intézményére vo-
natkoznak. A bizottság az e hónap 17-én tar-
tandóplenáris ülésén fogja  a nagygyűlés vég-
leges programiját megállapítani azokhoz az 
értesülésekhez képest is a melyeket a még 
elintézetlen felteijesztésekre  nézve a kereske-
delmi kormány részéről időközben nyerni fog. 
Felvilágosításokkal szolgál Rá'th Károly elnök. 

— Végzetes rablási kísérlet. Káaja 
Jakab. Kánya József  és Káaya Lajos e hó el-
sején Székely-Udvarhelyt voltak a vásáron s 
este Sorbán Károly vendéglőjében borozgattak, 



Október 4. C 8 I K I L A P O K 40. Mám. 

• hol meg is akartak hálni s nem vélték észre, 
bogy közbe egy emu r egy asztal alá elrejtő-
zött, a honnan jól lakatta. a mint Kánya Jó-
zsef  szálast Táltoli 9 óra tájban lefeküdvén, 
alig szunyadtak el. Kánya Jakab észrevette, 
hogy valaki matat Józsefnél  s felkölt  51te Lajost 
is, a ki ágyából felugorván,  az ajtAhoz szaladt; 
mielőtt azonban becsukhatta volna a rabié ki-
szaladt a nélkül, hogy a pénzt megtudta volna 
keríteni. Kánya Lajos utána * már majd-majd 
utóiérte, mikor az hirtelen visszafordul  s Kánya 
Lajost mellbe lőtte, hogy az rögtön Összeseit. 
A rabló elfutott,  a szerencsétlenül járt embert 
az udvarhelyi kórházban Ápolják. A tettest a 
csendőrség erélyesen nyomozza. 

— Kerékpáros utmesterek. A keres-
kedelmi miniszter rendeletet intézett a tör-
vényhatóságokhoz és államépitészeti hivatalok-
hoz, hogy az állami és törvényhatósági utmes-
tereket kerékpárral lássák el, mivel az utmes-
terek gyorsabban végezhetik a szolgálatot és 
azonkívül a kerékpáron való járással jobban 
észreveszik az utak fogyatkozásait.  A kerék-
párok költségeit a miniszter előlegezi. 

— Dreyfnn-kötet  — ingyen. A Drey-
fus-pert  a lapok csak hézagosan és kivonato-
san ismertették. Egyedül a Magyar Hírlap kö-
zölte az egész pört gyorsírói feljegyzések  alap-
ján, melyekben a tárgyaláson mondott minden 
szó benne foglaltatik.  E minden regénynél 
izgatóbb olvasmányt a Magyar Hírlap; most 
vaskos, több száz oldalra terjedó könyvben, 
hatalmas kötetben adja ki, melyet miuden 
negyedéves előfizető  ingyen kap meg. Eszen-
zácziós könyv bolti ára 1 forint  és 50 kraj-
czár. A magyar Hírlap másként is kedvében 
jár előfizetőinek.  Nevezetesen: Jókai Mór a 
legnagyobb élő magyar iró, a Magyar Hírlap 
belsó munkatársa, elutazása előtt átadta a 
Magyar Hírlapnak Karlent czimu legújabb 
gyönyörű regénye kéziratát. A Magyar Hírlap 
e remekmű közlését néhány nap múlva kezdi 
meg. A Magyar Hírlap karácsonyi díszes al-
buma már készül. Szépirodalmi s művészi te-
kintetben egyaránt remekmű lesz az idén is. 
Minden előfizető  díjmentesen kapja meg. Az 
Otthon czimü szépirodalmi illusztrált folyóira-
tot a Magyar Hírlappal együtt évnegyedre 
négy forintért  kapják az előfizetők.  Kedvez-
ményes áron negyedévenkint 75 krajczárért 
jutnak egyszersmind a remek Franczía Divat-
laphoz és a Képes gyermeklaphoz (negyed-
évenkint 50 krért). A Rzerkesztói üzenetek 
rovatában a Magyar Hírlap minden előfizető-
jének készséggel és ingyen válaszol kérdésekre. 
Csaknem tíz eves múltja után a Magyar Hír-
lap büszkén hivatkozhat rá, bogy a „jog, tör-
vény és igazság alapján állott mindig, párt-
szempontnak alá nem volt rendelve. Szaba-
delvliség demokratizmus és mindenekfölött 
hazafiasság  volt a jelszava. A Magyar Hírlap 
független  egészen, minden irányban, AZ ország 
érdeke s a közügy java az egyedüli, a mit hí-
ven s készséggel szelgál. Szépirodalmi része 
elsőrangú. Rovatai kitűnőek, rendkívül gazda-
gok. Az igaz ügynek magánemberek érdeké-
ben is lelkes védője a Magyar Hírlap. A lapot 
fennállása  óta Fenyő Sándor szerkeszti a leg-
jobb írói erők munkálkodásával. A lap előfize-
tési ára félévre  7 frt,  negyedévre 3 frt  50 kr., 
egy hóra 1 frt  20 kr. Előfizetni  lehet a kiadó-
hivatalban : Budapest, V., Honvéd-utcza 4. sz. 

— „ A Pi l langó* 38. s z a m a megjelent 
oly nagyszerű tartalommal, bogy azt tisztelt 
olvasóinknak különösen ajánlhatjuk. A „Pillangó 
ez ideig megjelent számai ismét bebizonyították 
azt, bogy a szerkesztőség ngy a rajzok vala-
mint szövegei tekintetében a legmagasabb szín-
vonalon áll éa igy a „Pillangó" tényleg a leg-
szebb és legjobb magyar élezlap mely hivatva 
van hasonló kiállítású német élczlapokat hazánk-
ban fölöslegessé  tenni. A kiadóhivatal oUóher 
1-étől aj eISfizntést  nyit és szívesen küld mo-
tatványszámot mindenkinek, ki azt kívánja. A 
„Pillángó" az előfizetési  i ra egész évre csak 
4 Irt, fél  évre 8 frt.  Előfizetni  lehet a „Pillangó" 
kiadóhivatalánál Budapesten, VI., Teréz-körát 35. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é n I P A R 
A Ssent Hihálynapi országos vásár 

Szeredav&roBban szeptember 26—29 napjain 
folyt  le, mely a közelebbi országos vásárokat 
élénkségben mesze fölül  mnlta, mire az idő is 
kedrez5 befolyással  volt. A 3 napi baromvásárra 
igen nagy száma szarvasmarha és ló hajtatott 
Ăl, a az árak változatlansága mellett is — 
bir idegen vevők nem nagy számban voltak je-
len — váaár forgalom  elég élénk volt. A belső 
vásáron meglátszott az idei jó termés hatása. 
A vásárt látogatók száma kétszeresen fölülmúlta 
az ez évi többi vásárok népességit s a külőn-
böző iparosoknak la egész légiója jelent meg a 
piacion, kik soka»ágak daczára is az egyes 
iparczikkfkből  meglehetős jó üzletet csináltak. 
Ai asztalosok kész botort rendkívüli mennyi-
aégbea állították elő. miből alig maradt valami 
a azokat különösen a taploczai tüzkárosnltak 
vásárolták öasie. Csizmák, czipők, szűcs- érez-
és pléh, valamint kész ruházati czikkek tekin-
tettel • téli időszak közeledésére, tömegesen 
vásároltattak. Hagyma és egyéb konyhai czikkek 
•agy mennyiségben állíttatván elő, az árakra 
méraékki befolyással  voltak a nagy kelendőségnek 
örvendettek. Szóval a lezajlott váaár ngy a ke-
reskedők és iparosok, mint a közönség igényeit 
kielégítette és a várna piacz vám bérlőit is a 
••ltokra nézve kárpótolta. 

A székely Iparkamara közgyűlése. 
Szeptember 27-én tartotta a marosvá-

sárhelyi kereskedelmi és iparkamara érdekes 
hosszú tárgysorozattal a nyári szünet után 
első ülését. 

Tauszik B. Hugó elnök bejelentette, hogy 
az elnökség Királyunk ó felsége  arczképét a 
kamara gyűlésterme számára megfestette.  To-
vábbá Hegedűs Sándor minisztert valóságos 
belsó titkos tanácsossá és Szterényi Józsefet 
miniszteri tanácsossá történt kineveztetése al-
kalmából üdvözölte. 

Mély részvéttel adózott az Ülés jegyzö-
könyvében is Györgyjakab Márton rendes, Ko-
vács Ferencz és Vass Tamás nagyérdemű, 
munkás levelező tagjainak elhunyta fölött.  Ezu-
tán következtek a folyó  ügyek melyek közül 
kiemeljük, hogy a megyei ipartanácsokba be-
válnsztottak: Csikmegyébe Deér Yenczel és 
Nagy Gyula rendes, Tamás JózBef  és Urmánczy 
Vértán póttagoknak. 

A magyar, textil gyárosok országos kon-
gresszusára a kamara képviseletében Borszéki 
Soma levelező tag és Sz. Szakáts Péter titkár 
küldetnek ki. A kamara levelező tagjaivá.egy-
liangu lelkesedésnél megválasztattak: Orley 
János iparfelügyeló  Dr. FenyvesBy Soma és 
Dr. Sebess Dénes lapszerkesztők. Örömmel 
üdvözölte a kamara Hegedűs Sándor minisz-
ternek atna rendeletét is melyet a városi és 
vármegyei törvényhatóságokhoz intézett szük-
ségleteiknek a hazai iparitermékeiből kötelező 
beszerzése tárgyában. 

Tauszik B. Hugó elnök indítványára a 
gyűlés lelkesedéssel elhatározta, hogy Hegedűs 
Sándor minisztert a székelyföld  meglátogatá-
sára vonatkozólag tett a lapokban is közölt 
ígéretének beváltására fóliratilag  kérni fogja 
és fölajánlja  ez alkalomra önagyméltóságának 
szolgálatait. 

Az őszi elhelyezés alkalmával különböző 
mesterségek tanulására beosztatott összesen 
10G székely fin.  Ezek között van marostorda-
megyei 32. csikmegyei 30, háromszékmegyei 
19. udvarhelymegyei 6 és tordaarauyos-megyei 
19. A nmroszásárhelyi ipari szakiskolába eze-
ken kívül ösztöndíjjal 4, az udvarhelyibe pedig 
2 székely fiút  Íratott be. A székely iparalap a 
mult ülés óta 213 frt  95 krral gyarapodván, 
2246 frt  58 krra emelkedett. 

A kolozsvári országos ipari kongreszusrn 
a kamara Szabó István alelnököt és két titká-
rát küldötte ki. 

Nem pártolta e kamara a brassói kama-
ránnk az útlevél kiadás gyorsítása és könyi-
tése iránti javaslatát, mert a székely kamara 
a veszedelmes székely kivándorlás meggátolá-
sát éppen az útlevelek még szigorúbb megszo-
rításától reméli. 

N Y I L T T É » . • ) 
T. Kalmár Ignácz urnák. 

Folyó hó 24-iki 39 sz. lapjának a .Megke-
rült tolvaj" czimü czikkében használt Alajosba 
kifejezésre  megkívánom jegyezni, hogy téved 
uraságod, ha azt hiszi, hogy ha valaki végre-
hajtónál kissebb rangban van az már Estánbá 
mert azért lehet ép kinevezett szolgája az ál-
lamnak. mint a végrehajtó. 

Eltekintve ettől, bármi vagyok is, bátor-
kodom felkérni,  hogy jövőre szíveskedjék lég-
ből szedett czikkeinek gunytárgyául más Es-
tánbát választani, ki elnézőbb lesz, mint én ; de 
én csak sajnálatomat fejezhetem  ki a felett, 
hogy nem kapót egyebet mivel lapjának üres 
hasábjait betöltse. 

Gy.-Sztmiklós, 1899. szeptember 26. 
Kováts  Alajos. 

(• Az c rovatban közlóttekért az aláíró felelős 
Szerk. 

S z e r l c e e s t ö l ü z e n e t 
O. L A kérdéses hir rekrimuiicziójAt Mjnála-

t unkru méR nem közölhetjflk,  mert a vizsgálat teljes be-
fejezése  előtt nem érezzük magunkat jogosítva a vizs-
gáló bíró eljárását birálni. Ha majd a vizsgálat ada-
tai fogják  napfényre  hozni az fin  állításai igazságát 
akkor szívesen fogunk  beszélni az illető ur ártatlan-
ságáról, du akkor sem a bíróság igazságtalanságáról, 
melyről mi meggyőződve nőin vagyunk. Üdvözlet. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr, 
MCti Heti n ™ 

orvosi rendelője és fogorvost  műterme 
[193] í-io 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. 
Sz. 941-1899. 

végr. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. cz. 10». §-a értélmében ezennel köz-
hírré teszi, hogy a csíkszeredai hir. járásbíróság 

1699. évi V. 531/2. számú végzése következté-
ben dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csik-
Szentmihály község javára fsiszér  Albert s tár-
sai csikszentmibályí lakások ellen 100 frt  s jár, 
erejéig 1899. évi augusztus hó 12-én foganatosí-
tott kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 
346 frtra  beosült I. Csiszér Albert lakásán 1 
drb egész vágás szekér II. Tatár András laká-
sán szekerek, széna, fa  és hám III. Lakatos 
Márton lakásán szekér, széna és deszkából álló 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a cukszeredai kir. já-
rásbíróság fenti  v. számú végzése folytán  100 
frt  tökekövetelés, ennek 1898. évi márczins hó 
17 napjától járó 6°/o kamatai váltó dij és ed-
dig összesen 28 frt  76 krban bíróilag már- meg-
állapított költségek erejéig a végrehajtást szen-
vedők lakásain Csik-Szentmíbályon leendő esz-
közlésére 1889. é v i o k t ó b e r hó 12-ilc nap-
j á n a k déle lő t t i 8 ó r á j a határidőül kitüzetik 
és ahboz a venni szándékozók oly megjegy-
zéssel hivatnak meg, hogy sz érintett ingósá-
gok az !88l. évi LX. t.-cz. 107. és 108. g a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígé-
rőnek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
más-ok is le és felülfoglaltat  Uk éa azokra kielé-
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 18H1, 
évi LX. t.-cz. a 102. §. értelmében ezek javára 
is elri ndeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1899. szeptember hó 
IC-ik napián. 

Keresz tes Gyu la 
kir biróg&gi végrehajtó. 

Szám 983/R09. [185J l - l 
végreb. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirlt kiküldött bírósági végrehajtó ezen-

nel közhírré teszi, a csíkszeredai kir. járásbí-
róságnak 1899. évi V. 538. számú végzése foly-
tán dr. Molnár Lánző ügyvéd által képviselt 
Pál Jánosné felperes  részére Dr. Bocskor Béla 
alpereres ellen 106 frt  2 kr erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 656 frtra  becsült ingóságokra a csíksze-
redai kir. járásbíróság fenti  sz. végzésével to-
vábbi eljárás elrendeltetvén, annak az alap és 
felülfoglaltatók  követelése erejéig is. amennyi-
ben azok kielégítési jogot nyertek volna, a hely-
színén Csik-Szeredában leendő megtartása batár 
időül 1899 év i o k t ó b e r h ó 24-ik nap já -
n a k dé le lő t t i 9 ó r á j a kitüzelik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt  házi bútorok a legtöbbet 
ígérőnek készpénz fizetés  mellett, szükség ese-
tén becsárou alól is el fognak  adatnak 

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak 
a mennyiben részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna, és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nemjtAník, hogy elsőbbségi bejelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alolii tt kikül-
döttnél írásban Veadni, vagy pedig szóval bejelen 
teni el ne mulasszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Csíkszeredában, 1899 szeptember 29-én. 
Keresz t e s Gya la , 

[2ö,~> 1—1 bir. végrelmjtó 

1007. vh. szám. 
1899. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1899. 
évi 4138. polg. számú végzése következtében 
Nagy Sándor ügyvéd által képviselt csiksnmlyói 
róni. katb. iskola pénztára javára Szabó János, 
Ferencz Lajos és Kopacz Ignácz ellen 100 frt 
a jár. erejéig 1899 évi aoguszus hó II-én foga-
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 336 frtra  becsült I. Ferencz Lajos csikpál-
falvi  lakásán szekerek, széna, és bükkfából  álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jbiró-
ság 1899 évi V. 530/«. száma végzése folytán 
100 frt  tőkekövetelés, ennek 1899 évi jnnins 
hó 21-ik uapjától járó SV.kamatai, és eddig ösz-
szesen 18 frt  25 krban bíróilag már megállapí-
tott költségek erejéig Ferencz Lajos lakásán 
Csik Pálfalván  leendő eszközlésére 1898. ávi 
október hó 2-lk napjának délelőtti 8 éréja ha-
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. L-cz. 107. 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alnl is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóaágokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  és azokra ki-
elégitéBi jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1399 szeptember 16-én 
Keresztes Gyula, 

[2011 l - l kir. bir. végrehajtó. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1898. 
évi V. 44/,. száma végzése következtében dr. 
Molnár László ügyvéd által képviselt Alcaiki 
bank részvénytársaság javára Keresztes István 
a taisai csíkszeredai lakosok ellen 75 frt,  a jár 
erejéig 1899 évi márczis hó 23-án foganatoaiott 
kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt  és 337 frt 
becsült I. Elthes Jakab lakásán 3 drb kancza 
II Kalamár András lakásán szekerek, vas bo-
rona és bosszú fákból  álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás 
birőság fenti  V. száma végzésefolytán  76 frt 
tőkekövetelés, ennek 1897. évi november hó 18. 
napjától járó 6°/o kamatai, váltó díj éa eddig 
összesen 18 frt  60 krban bíróilag már megálla-
pított költségek erejéig Élthes Jakab éa Kala-
már András lakásain Csíkszeredán leendő 
eszközlésére 1899. ivi október h* 16-» napjának 
délutáni 2 órája határidőül kitüzetik é* ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén beca-
áion állal is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűlfoglaltatták  é* azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. § értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1899. okt. 16-én. 
Keresztes Gyula, 

[204] l - l kir. bírósági végreh. 

A gyergyói járás fószolgabirájától. 
Sz. 5049—899. 

kT 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye gyergyói járásához 

tartozó, 4600 lelket számláló Gyergyó-
Várhegy és Salamás községekből alakult 
körben a körjegyzól állás üresedésben 
lévén, annak betöltésére újból pályáza-
tot hirdetek és felhivom  mindazokat, 
kik ezen, 400 frt  évi javadalmazással, 
95 frt  utazási és 70 frt  irodai általány-
nyal természetbeni lakással, valamint 
magán munkálatokért szabály rendele-
tileg megállapított dijak élvezetével ősz-
szekötött állást elnyerni óhajtják, bogy 
az 1883 évi I. t.-czikk : 6-ik §-ában elő-
irt képzettségüket, honosságukat, nagy-
korúságukat és eddigi szolgálatukat iga-
zoló okmányokkal felszerelt  folyamod-
ványaikat 1888. ok tóber h ó 29-éig 
bezárólag hozzám adják be. 

Oy.-Szentmiklóson, 1890. szept. 28-án. 
Nagy Tamás, 

[203] 1—2 főszolgabíró. 



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

Első magyar márvány raktár Gyergyó-Yasláboo, 
Ezentúl nincsen szükség idegen országokból rendelni márvány 

síremlékeket, mert a Oyergyóvaslábi fehér  és szúrke már-
vány felül  múlja azokat és megállja a versenyt a Karral lnres 
márványnyal. 

Készítünk a legjutányosabb árban mindenféle  s íremlékeket 
obeliszkeket s minden e szakmába vágó munkákat a legnagyobb 
csínnal és pontossággal. 

Toffoloni  és társa 
[1911 ;i— s Gyergyó-Vasláb u. p. és távírda GyerQyé-Sient-Hiklóson. 

A Györgyjakab Márton £ 
utóda, könyvnyomdájában egy ^ 
jó családból való fiu  mint % 

% T ö l o ^ - C L I Ó { 
$ felvétetik,  a ki legalább két-három £ 
J gimnáziumot végzett. ? 

Sz. 1450—«9!). (««1 1 3 

Árverési hirdetés. 
Alólirott község Elöljárósága köz-

hírré teszi, a község tulajdonát képező 
és Aladár nevű erdőrészen lévő 
fehér,  illetve porczellánföld  hasz-
nálata nyílt árverésen az 1900 évi 
január 1-től 3 egymás után következő 
évekre bérbe fog  adatni. 

Az árverés Csikszentsimon község 
házánál a folyó  évi november hó 
14-én d. e. 9 órakor fog  megtartatni. 

Kikiáltási ár (>00 frt,  mely összeg 
nek 10""-át az árverezni szándékozók 
az árverés megkezdése előtt készpénz-
ben, vagy elfogadható  érték papirban 
letenni tartoznak. 

Az árverési feltételek  Csikszentsi-
mon község házánál, a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szentsinionon, 1899 évi 
szept. hó. 
Reck Ferencz, Veress József, 

ku IJ' V/M. k.-lmú. 

Sz. ">097—899. 
ki. 

lüiy] « -a 

Pályázati hirdetmény. 
A csík-mindszenti körjegyzői körben, 

Csik-Zsögöd község székhelylyel évi 
24» frt  fizetéssel  újonnan rendszeresí-
tett segédjegyzői állásra pályázatot hir-
detek, s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, hogy életkoru-
kot eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal felszerelt  pályázati kérvényü-
ket hozzám az 1899. év október 25-ikéig 
annál bizonyosabban adják be, inert a 
később érkezőket figyelembe  venni nem 
fogom. 

A választás az 1899. évi novem-
ber hó 2-án d. e. 8 órakor Csik-
Zsögöd község házánál fog  megtartatni. 

Csíkszereda, 1899. szept. 21-én 
Fejér Sándor, 

fös/ol̂ ubiró. 

Szám 204. [ItKiJ S—2 
1899. 

Árverezési hirdetés. 
Csik-Tusnádfürdön  f.  évi oktober 

hó 10-én d. e. 10 órakor nyilvános 
árverés utján a mészárlási-husvágási 
regale jog három egymást követő évre, 
az az 1899 évi október 16-átől 
1902. évi október 16-ig bérbeadatik. 

Feltételek a fürdő  igazgatósági iro-
dában CsiktusnádfUrdőn  megtekinthetők. 

A fürdő  igazgatóság. 

Jártas egyén g 
előnyös állast kaphat utazá- 5 | 
sokra (Landtouren) egy rész szo- 5$ 
líd deta ' l és iparos vevőkkel H 

liiró vidéki üzletben. 
| Nőtlen egyének előnyben 
> részesülnek. |isx| :i :i 
> Ajánlatokat továbbit S. C. 
< jel alatt e lap kiadóhivatala. n 

Zongorák, pianinok, caimbalmok részletfizetésre. jbé 
Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 

T S b b é r e m m e l j s i f ü j a t e t T r © . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raktár 

Maros-Vásárhelytt. 
|IM>| :i -4 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Miii(lenneinl) hangszer javítása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. I K 

f 

1í 

3* 

• 

• 

• 

• 

• 

I x t i l t a d i s x e k a l e « - i i j j a h l ) d i v a t u t á n . 

ERTESITES! 
Van szerencsém a nagyérdemű városi ós vidéki közönség becses ludomására 

hozni. ho«»v Budapesten és Bécsben leli személves bevásárlásomról vissza 
térve árnimol a legújabb divat után választottam s ezek nai>yrészben 
mej»- is érkeztek, iî yinint: angol és franczia  női ruha szövetek, bar-
chétok, flanelek,  női kabátok, gallérok és bundák, női diszkala-
pok a legújabb dival után. 

A szolid árak meggyőződéséről kérem szives látogatásukkal me<>keresni. 
maradok mély liszlelettel 

ZE^. , női és íélíi divat raktára 
(  ' s i k - f r ^ x c r i H l á b a i  i . 

I ' V ' i ' í i j á í r e r a l s ó n a d r á g o k ó s i n < > v k . 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor. 
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Györgyjakab Márton 
könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját 

á . t T 7 e t t e m . — 
s azt a mai kor igényeinek mogfelelőleg  kiegészítettem, ugy hogy Üzletemben nemcsak a könyv S 
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak a áruk. mint iskolai tankönyvek, kereskedelmi 
könyvek s mindenféle  papíráruk s nyomtatványok, hanem különféle  norinbergi s díszműáruk 
u. m.: pénzestárczák, borostyán és t a j ték szivar és czigaretta szipkák, zsebkések, ollók, név-
jegytárczák, fénykép  rámák, dohány szelenczék, bronzirozott t intatar tók, hőmérők a 
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb 
árban kaphatók, mig bármiféle  nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltányosabb árban s 
kívánat szerinti kivitelben elvállalok. 

Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak 
figyelmét  dúsan felszerelt  nagy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő  papság s tanító urak iskolai 
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét  a már :i-ik kiadást ért, s mintegy 15.000 
példányban megjelent Őrangyal czimü Ima és Énekkönyvre ugy szintén a Józsa Sándor-féle 
Csikmegyei földrajzra  és Magyarország földrajzra  felhívni. 

Végül magainot egész Csikvánnegye küzünségénck jóakaratú pártfogásába  s támogatásába ajánlva vagyok. 
C si k-K zc re d a , ÍM'.IK. augusztus hó 20-án 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1899. 




