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4 kor. Negyedévre 9 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban asámllUtnak 

Előfizetési  felhivÓH. 
A „CSÍKI  LAPOK"  a jelen ér 

kezdetén  tizenkettedik  évfolyamába 
lépett  s midőn  most a folyó  évi negye-
dik  negyed  küszöbén az előfizetések, 
megújításáért  a nagyérdemű  közön• 
séghez felhívást  intézünk  egyben jól 
eso örömmel konstatáljuk,  hogy a 
programmunkhan  kiirt  feladatoknak, 
a lefolyt  12 év alalt  mindig  a legjobb 
akarattal  igyekeztünk  megfelelni  és 
e vármegyének  s abban a székely-
ség érdekeinek  fellendítésére  közremű-
ködni. 

Nagy  politikát  nem üzünk,  ebben 
megakadályoz  és gátol  a lapunk  ren-
delkezésére  álló  igen szűkösen  kimért 
idő  és tér, de  azért  mégis « szabad-
elvüség eszméi mellett  rendületlenül 
kitartunk  és híven  támogatunk  min-
den  olyan ügyet és kérdést,  melyek 
a Magyarország  uj korszakát  megte-
remtő  tiszta és igaz liberalizmus  ma-
gasan lobogó zászlóját  ujabb diadalokra 
vezetik. 

Ezek  mellett  a legnagyobb  kész-
séggel  és szeretettel  munkálkodunk  a 
vármegye mindennemű igaz ügyének 
előbb  vitelén s hogy ezt nagyobb mér-
tékben  tehessük  kérjük  olvasó közön-
ségünk  és munkatársaink  szellemi  és 
anyagi támogatását. 

Előfizetési  ártlínk  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

KfféJts  érre N  koron/l  (4  frt). 
Félérre  . 4 knrotut  (2  frt). 
XegH&lérre  2 koroim  (lfrt). 
KülJVtdre  . 19 kormm (6  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátralékban  vannak, hogy a 
hátrálékos  ősszegekei  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAlHtK" 
tzerkrailöticijr  f*  kiiulvhirtituiu. 

Október 6. 
Szabadságharczunk vérlanuinak alig 

mult félszázados  emlékünnepén ismét egy 
dobbanásban egyesül a nemzet szive, fen-
séges hárinóniájával tevén tanúságot a/, 
igaz hazaszeretetről. 

Sok szomorúság érheti nemzetilnket, 
százados reményeink szenvedhetnek hajó-
törést, megnehezülhet lelett ütik a csilla-
goknak járása, de inig a nemzet tisztelet-
ben tudja tartani nagyjainak és hőseinek 
emlékét, a mig fel  Hu! lelkesedni, a nem-
zet nagy szenvedésein és kiérdemelt dia-
dalain: addig neai kell félnünk  « jövőtől. 

Bizonytalanságban álllmt előttünk az 
egész világ, megremeghet alapjaiban a 
társadalom, de ha a magyar hűséggel 
tiszteli nemzeti ideáljait, lelkébe vési a 
műit bizonyságait, dúljon bár körülünk a 
népek zivatarja: Magyarország rendület-
lenül fog  megállani Ősi alapjain. 

A inult örömeit, bánatait fölolvasztja 
a hazaszeretet és erőt ad a népek nagy 
küzdelmeiben, hogy hiven fajunk  jelle-
méhez, történetünk szelleméhez munkál-
hassuk előhaladásunkat, hizfositván  alkot-
mányunkat a szent korona viselőjének s 
a nemzetnek hűség esküjével. 

A magyarnemzetnek alkotmányához 
való szeretete csodákat müveit a mnltban, 
nein egyttzer oly erőkifejtésekre  Mkesitefte, 
minőre a történelem alig ad példát 

Ez az ősi erö él, munkál és letörli knny-
nyeinket, Im ránk szakadnak a szomorú em-
lékek, hogy megengesztelve reményked-
jünk a törvényeinkkel egybeforrott  szent 
koronában. íme a/, aradi gyásznup évfordu-
lóján is megmutatja a nemzet, hogy leievén 
koszorúját vértanúi sírjára, egy pillanatra 
sem engedi magát elragadtatni a szomorú 
emlékektől, a múltért zokogván, bizalom-
mal tekint a jelenre s jövendőre. 

Az Ur legyen a nemzettel, az Ur 
legyen a hazával, a királylyal. 

És dicsőség adassék a vértanuknak, 
kik éieiílket adták az alkotmányos sza-
badságért. Kovács  Béla. 

S z e r k e s z t ő s é i t é s k i a d ó h t v a i n l : 
Györgyjakab M. utóda könyvkereskedése, hová a 
lup szellemi részét i l lető tnibileu közlemény, vala-
II,int hirdetések s előfizetési  dijak itt kftlileodük. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
OLGÁHOZ. 

Óriző  angyalom vagy nekem 
S mégis én őrizlek  szüntelen; 
Őrizlek,  kisérlek,  mint rabot 
8 mégis én vagyok  a te rabod! 

Ragyogó szép szemed, szép orezád 
Melyik  a láncz? Mi  kőt  ugy hozzád? 
Mi  dobta  sorsomat kezedbe?!... 
Tőled  függ:  emelj föl...  taposs le! 

Tőled  függ,  kezedben  van síi  vem 
Szét  ne tépd,  bánj vele szelíden! 
De tán szét már azért  sem téped, 
Mert  bele van vésve a képed?! 

Gencsy István. 

O s i k v á r m e g y e h u s s é v m ú l v a . 
(Hajnali lltomia.) 
Irta: Bálás Béla. 

A kipihent és ébredéshez készüld szem a 
teendők éa élmények elvezetett rtflekszképeit 
látja naga előtt... 

& kertbea dolgozta». Felástam a (Ük lóvét, 
•cgkéesitettsa aa ajaknak a helyét, lenyes-
ten a kinövéseket, letördeltem as elhaszonta-
IsBodoU száraz ágakat, hadd foglalhassák  el 
helyiket u ajak, a dezzadók, as erőteljesek. 
Mát habár aţjnâlea a szárazakat is, nivel ők 

is egykor gyümölcsöket hoztak, mégis mit te-
hetek mást, bamár a természet örök törvényei 
folytonost  baladást irnak elé és végeznek el! 

Ét ekkkor észrevétlenül emelkedtem. Va-
lami g^ainszi kar emelt s csakhamar a rostélyok, 
maid a fák,  házak fölé  kerekedtünk, mig pár 
pillanat múlva Csikmegye gyönyörű völgyeit, 
hegyeit láttuk magunk alalt a lény lő Varossal 
és OltUl. 

— Ismered a tájat ? — szólt Géniuszom, 
midőn látta, bogy kérdőleg nézek szét. 

— Nem. — szóltam, a félig  borotvált hegy-
oldalukat és vonalegyenes, néhol szögben törő. 
szabályozott folyókat  látva. Nem ismerem. Melyik 
megye ez? 

— No látod, nem ismernéd meg saját szü-
lötte földedet,  Csikmegyét. ob, te 19-ik század 
gyámoltalan gyermeke 1 Az erdők helybeli szé-
kely vállalkozókból alakult részvénytársaságok 
kezén vannak, melyek községenkint „Szikulia 
Erdő-Részvénytársaság I", „Sz. ti. R. 11', stb. 
név alatt vannak annyian, a hány községnek 
erdeje van. S igy aztán az egéss egyet képez 
a Szeredában székelő „Székely Ipar Világköz-
vetitő Irodája" alalt, mely egyúttal .Munkás-
köz vetítőt" is foglal  magában az állam részéről. 
Mely iroda elsősorban ellátja a Hegedűs raioisz-
ter által Szépvizeo állított „Székely Hangszer-
gyárH-at. S aztán a többi anyagot, a mi meg-
marad, csak azt hordatja el a hargitai fogas-
kerekű vasúton. 

Elmosolyodtam vezetőm ezen szavaira, 
hogy Szépvizeo bsngszergyár van. (S szerettem 
volna erre egy megjegysési mondani.) l>e ogy 
látszik a Génioszoknakisvanszavajárása, 

Kö l lő M i k l ó s ha lá la .* ) 
Szokni lanul zúgott a telefon-hirmondó  szo-

bámban... kezembt) vettem hát a kagylót és kez-
detben bosszankodva hull iţa ttain a hétköznapinak 
leiszó. ilo (>.ir perez múlva mélyen lesújtó hírt. 

„Mélutáu egy órakor a telefon  állomástól 
keletre, 300 lépésnyire a WU. gziimu reudór egy 
jobb osztályhuz tartozó férfi  holttestét találta. A 
rendőr a lövés zajára a szántóföld  faló  sietett s 
in találta meg a holttestet. A megejtett nyomo-
zás után konstatáltatott, hogy uz öngyilkos Küllő 
Miklós erdélyi születésű 30 éves szobrász. Kii Hó 
Miklós/lé férjet  /elis merte! A türvényszéki orvos-
tani intézetben. ti yn gyí ihatatlan betegség kergette 
a halálba*. 

Kgy, egyetlen egy nngy művészünk volt.... 
s az is elveszett! Meghalt egyik büszkesége a 
székelynek.... 

A maroknyi neinzel ott a határszélen, hosszú, 
mély gyászt ölt magár* s az a székely kis köz-
ség pedig, mely nein rég büszkén vallotta, most 
pedig (áj dalom mai mondhatja aziilüiléuek a l'etőrt, 
a Knssuih szobrának nagy alkotóját, most sírhat, 
mert a gyilkos golyó rést ütött a nagy alkotó 
homlokán: nincs többé Küllő Miklósa a maroknyi 
székely nemzetnek ... Köllő Miklós meghall. A 
nagy tehetségű, igaz sikerekben részes szobrász, 
kinek miivészi alkotásai az ország több terét és 
nevezetes épületét díszítik: nem akart tovább 
élni, eluteitt ki a kelenföldi  mezőre éa gyilkos 
fegyvert  fordított  maga ellen. 

Ha elmondom, mint küzdötte föl  uiagát 
egyszerű gyaluval kezében, hogy alkotó művész 
Icgyeu belőle, ha ismertetőin, mily előkelő tehet-
séget vesz tett el az ország, a nemzet, ha el-
iambilor» azok.'il a csapásokat, a melyek a már 
világhírű művészt érték akkor, a mikor család-
jának reményeit, jövendő boldogságát, gyermekeit 
elragadni a kérlelhetetlen halál; ha leiroin, iniot 
nehezedett ezek után rá u tehetségét, munka és 
életkedvét megbénító súlyos idegbaj ; ha vissza-
idézem uzt, hogy Köllő Miklós pár évvel ezelőtt 
emelte a büszke éruzszobrot nemzetének Segesvár 
bástyáján : akkor csak sirni tudok nemzetemmel, 
simi hosszan és vigasztalauul. 

• 

Szomorúan lengenek a gyászlobogók... Meg-
halt a művész, a ki a meglialtaknuk maradandó 
emléket csinált — érczből! 

Az ország szélén született, egy igénytelen 
kis faluban...  .zöld erdó zúgásán, vadgalamb bu-
gásán nőtt fel,  s nz ország szivében, ismerve 
nagytól és kicsinytől, akkor halt meg, a mikor 
élnie ke!lőtt volna. 

") Lnpiiiik mull szúrnám későn érkezeit. Szerk. 

mert ismét azt mondla: Oh, te 19-ik század 
g Italao gyermeke, bát nem okosabb dolog 
itt v'ldulgozui azt a fát,  mikor az anyag is ill 
helyben van, milyen a világon több niucs, s 
t'ökép a szükség is gyárra e megyében van olyan, 
a milyen - - annál a tapasztalatomnál fogva 
mondom, melyet folytonos  világkörüli ntsmban 
szerzek — stbol a világon nincs; nem okosabb 
dolog, mint elvinni olcsóért hazahozni tízszeresen 
drágáért?! Hiszen, ha az a gyár, mely innen 
messziről  kapja  a deszkát,  ha az megtud 
élni, hát akkor  hogyne tudna az, a melyik 
itt  helyben kapja!  Ezt jegyezd meg. *EzL 
szeretném a nyelvedre irni. Ezt 

S lebegtünk az éles légben tovább. Szent-
domokos melleit hatalmas épületcsoportnak a 
teteje ért föl  hozzánk, b zngó moraj hallatszolt 
ouoan. 

— Mi ez? — kérdém örömteljes reményű 
arczczal. Ez a „Szentdomokosi Székely Posztó-
gyár". Nézd körül a tájakat, mindenfelé  most 
terelik a juhnyájakat. B'elcsik munkásnépének 
az értelmesebbje a gyárban dolgozik, a közön-
ségesebbje pedig juhpásztor és sajlkészilŐ. mely-
nek az Iroda gondoskodik piaezról az országbau 
és külföldön.  (Ezt nem szabad gyári kézbe adni). 

— No, ezt igazán nem hittem volna. Most 
már legalább oem eszi Obáország t , . . , j e a 
székely ember nyakát.... 

Csitt I Most a múltba nem megyttnk vissza 
— sióit s szorosabbra fogva  karomat Gy.-Szent-
Miklós felé  kalauzolt. Egy impozáns, nagy épület 
homlokáról ragyogtak felénk  a betűk : „Székely 
Akadémia". Lásd — szólt vezetőm, innen látják 
el a balánbányai, borszéki, hargitai stb. ipar-

És es korántsem frázis. 
Igen! akkor halt meg, mikor még sokáig 

élnie kellett volns, élnie kárpótlásul a világ fáj-
dalmakért a az élet oyomoruságért, melyből aţj-
nos sok, igen sok jutott oastály róaieül. Nevét 
az elsők között emiitette a világ, tehetségét nem-
zetek dicsőítették és ő mindebből mit hallhatott?.... 
Seinini mást, mint ativéhes nőtt apró gyerm^ 
keinek halál küsdelmeit és.... öa végül még 
azt sem. 

Lelke meg volt törve, teatét pedig megtá-
madta a betegség. Meghalt a miivéai, a kiameg-
haltakniik maradandó emléket csinált — érosból. 

Megindult a gyáaaoa menet, a kerepeai-uti 
temető halottasháza üres lett... 

Ou állottunk nyitott airja fölött,  ott állot-
luuk és fájdalommal  hallgattuk a göröngyök tompa 
dübörgését... a azután a sir örökre besáródott.... 

Köllő Miklóst eltemettük I 
Vákár  P. Arthur. 

= Törvényhatósági közgyűlés. A 
vármegye törvényhatósága őszi rendes közgyű-
lését e hó 15-én fogja  megtartani, melyen a 
következő ügyek kerUlnek tárgyalás alá. 

I. Alispáni félévi  jelentés. 
± A közigazgatási bizottság elsó félévi 

jelentése. 
3. A járvány kórház felépítéséről  tett elő-

terjesztés. 
4. A megyei n y u g d i j választmánynak 

Nngy Ferencz kiadó nyugdíjazására vonatkozó 
javaslata. 

5. A közegészségügyi választmánynak a 
magán orvosi dijak megállapítása, szUésseói 
gyakorlat szabályazása, a várdotfalvi  kSrorvos 
fuvar  — és az alcsiki járás orvos helyettesi dijai 
meghatározása iránti véleményező javaslata. 

ti. A kórház bizottság előterjesztése a 
rendelő orvos fizetésének  felemelése  tárgyába». 

7. A várraegye és a havasi javak 1901. 
évi költségvetése. 

8. Az arvapénztár 1899. évi számadás». 
9. A gyergyói főszolgabíró  előterjesztésé 

kisegítő munkás alkalmazása iránt 
10. Az erdélyi róm. kath. status igazgató-

tanács megkeresése a Gyergyó-Szentmiklóson 
létesítendő gimnázium segélyezése tárgyában. 

II. Túrstör vény hatóságok átiratai. 
12. A 11-od aljegyzői állás betöltése. 
13. Községi Ügyek, melyekről a kiküldött 

meghívók nyújtanak bővebb tájékozást és 
14. Magánosok kérvényei és a közgyű-

lésig beadandó indítványok és halasztást nem 
tűrő más ügyek. 

telepeket szakemberrel, igasi boni fajtával.  Itt 
erdészet, bányászat, földművelés,  ipar kicsisybeá 
miut képviselve vau az ö mellékiskoláival, mely-
hez az alapot az itteni és szeredai főgimnáziu-
mok adják. A gyönyörű kis székely városnak 
egyébként is szebbnél-szebb középületei ragad-
ták el szépiránti érzékemet. 

— Látod-e, ezeket a képviselőjük miid 
egyenkint hordta baza „beszámolóképp  Bada? 
peairől. Igaz azooban, van helyi ia, njod pl. a 
„Gyergyó Gyermékjáték Gyár' s a „Vakok 
Siketoémák, Hülyék kiképezője". Persze adni 
az állam is ugy ád valamint, ba előbb nekAak 
is látja némi alkotásiakat. Hisz az Iateanei la 
ugy vagyunk. Előbb segíts magadon a aztán 
ő is megsegít. 

Szivem gyönyörrel volt telve, a mint to-
vább mentttok. A város közelében az ntakad* 
lett a sikelnémák dolgoztak a szép nnmnsitrtt 
fákon.  Tisztították a hernyótól. Tovább két 
csendőr egy kétlábú hernyót kisért, ki v'mmt» 
kívánván a múltból a gyfliftlwlopásl,..  (nett 
szabad a múltról.)... Olyan volt as eféaz  völgy, 
mint a paradicsom. A tanitók tették olyaaná a 
as a nemzedék, ennek a szeretetében nőtt h L 
Az emberek arcsán megcsillogtatta a M i k » 
kedv és boldogság fénylő  a verejtékei. Ugy dol-
gozott mindig, mint a hangya. 

Borszék felől  épen a gyorsvonat robogott. 
Tele volt néppel. Mentek hasa a ÍÜrdőröL Hosm 
kocsisorok szállították sz angolt, ínneslát, de 
még az amerikai yankét ia-

Ditrót, Alfalnt,  Szárbegyet, stb. aajaáltaf, 
bogy nem tekinthetjük meg, pedig ott b volt 
látni való. Egy pillanat e SsaredAatf  fttUMtv 



Október a. C S Í K I L A P O K 40. BBáffl. 

A XX-lk s z á n d boldogsága. 
A köselmnlt euipégjeire visssstérve, melyek 

e lélekvilágbs engednek betekintést — a mind-
Inkább bnjilU erkölou élet romláM kösepette — 
«MI események agy tűnnek fel  előttünk, mint 
.fény  a sötétségben". 

Egy kir jáitt be párnap alatt as earópal 
sajtók — es Ötödik katalom — révén ai orezá 
gekat, melynek vétele ntán lemét foglalkoznunk 
kell a smeaa)Kaneea eté nagy horderejével. 

Pár évvel eselőtt még caak a művelt e me 
már a félmflvelt  emberek elélt ia ismert lett es 
a asé as eeeaiények köveikestében; mesallianoe, 
mely rangkülönbség! egyenetlen básaaságot jelent. 

Midén Cbimay berezegné ssive vonsslmAt 
követve lesaállott aa egyszerű prímáshoz, a világ 
tekintete fordult  felé  s hónapokon át közbeszéd 
tárgya volt, mert a vasakarattal és erélylyel biró 
né ledöntötte a rang ée asületée kön emel kedd 
ériáai válaasfalat,  megmntatva. illetve bebiionyitva 
eaáltal a poesis hatalmát aa ember fölött,  mely 
aemeeak a kélték és irék által beirt papírlapokon, 
hanem a társadalmi életben is léteshetib. 

Alig éaodott fel  a világ e meglepetésébél, 
midéi Slefania  özvegy trónörökössé hásasságs 
Lényal Elemér gróffal  keltett ssensáosiót 
nemsokára trónörökösünk meaalllanoe básasága 
követte s ma már Ismét egy másik esemény fog-
lalkoataţja a társadalmat. Mattenolait Rikárd osz-
trák báróné, kinek már kél gyereke is van, válik 
féijétél,  hogy neje lehessen Feldmann Gyula 
kannal israelita orvosnak. 

JSaek a köaelmnll eseményei. 
Éa valóban, saüksége volt a társadalomnak 

e nagy feltűnést  kelté eeeményekre, tuoasanatokra, 
akkor ml«>én társadalmunk láthatóao slilyod alább 
alább a bünmoesarába as anyag és érdek haj 
HA—Amm kÖSbeO. 

Es nyílt hadflaenet  volt as anyagot fa  ér* 
deket hajháasók ellen s átpártolás a boldogságot 
astlé poesis*! énelmekhes. 

Mert, ha as emberek szivéből, kik egy ült 
tömegesen képesik a oagy társadalmat, kihal a 
poesis, a asépért, jóért való lelkesülés érsete, 
akkor a tárasdalom egy semmit oem tisstelé és 
félé,  fékevesstett  tömeggé leas. 

Aa anyagéri — materialért — való sóvár-
gás, küsdelem minden nemee érsésl kiöl as emberi 
kebelbél korunkban s Inoen van as, bogy sserolmet 
teljeaen mellésé minden énelem nélküli érdek 
háaaaságok Jönnek létre, mint as erkölcsi sülye-
dés érselmeket tlpré első tünetei. 

A legasentehb énelmeknek lábbal tiprása 
as árdekhásaaság, mely mint fekély  terjed a tár-
sadsiómban, hol már annyira ment a material 
hajhásiáa, hogy piacsra viasik as eréaytl.. 

És ha es igy tart, kérdem hová jutunk? 
i el kell, hogy merüljünk saját büaüok 

jól esik látnuak és hallanunk a fényes  példákat, 
mint a melyek as érselmek táplálása és nem el 
nyomása mellett taouakodoak. 

Lerombolják a rang és sstileiés emelte vá-
lassfalakat,  megvetik as anyagban nyilváauló rang 
és érdeket, hogy sseot tűsénél as érzelmeknek 
áldoshsssaoak. 

Követésre méltó példák I 
A «siv éraelmeit követve, nem Igyekssiink 

sst elyomai as anyagért, csakis jókká, nemesekké 
lehetünk. 

Ha értelmeinket, de osakis a jóra serkeutó 
érselmoket követjük, békében munkálhatuuk 
hasznossá leszilnk eaáltal nemossk magunknak, 
hanem a társadalomnak ia és leas beoaértékiink 
születés és raog nem fog  megkülönböztetni egy' 
mástól, mert egyenlékké leszünk s ha megia 
less megkülönböztetés, ast nem as auysg fogja 
ssülni, hsoem a jók legjobbikának kitilutetéae. 

De hogy esi a kort megérhessük, illetve 
unokáink megérhessék, nem szabad a jó érsel-
meket elnyomnunk, a tehetségeket lessoritsouok s 
a ma salaién kortiioet gyanánt rágódó protektor-
aágot gyakorolnunk, mert es előbb-utóbb megbő-
szülje magát a beteg társadalmon s ezáltal ma-
gunkat demorálisáljuk. 

Éa mi vegyünk hivatvák snoak a boldogabb 
kornak alapot teremteni gyermekeinkben eaáltal, 
hogy helyes nevelési rendszerünkkel óket iokább 
ideálletákká (de nem rajongokká) mioi matériái 
islákká alakítsuk át s természetes, gáncsolni való 
hajlamaikat bennük nem elfojtva,  hanem végkép 
kiirtva, éket a társadalomnak hasznos tagjaivá 
neveljük. 

Mert, miként a vad növényt Oi.»tneaiteiii tudjuk 
ép ugy lehet a rosszra való hajlamot is nemcsak 
korlátozni, hanem a gyerekből kiirtani. 

Tehát a lélektani érzelmeken kell, hogy .a 
XX-lk ssássd boldogsága alakuljon. 

Addig ia tekintsük es érzeluivk szülte ese-
ményeket .fénynek  e sötétségben1' s a inesallianee 
saói, mint védelmezőjét a nemes, magasztos érzel-
meknek, s elnyomójául ss anyagnak, moly s rsng 
és születés ssütte válaszfalat  megteremtette. 

Rozsondai  Albert. 

Non caélank aa erkölcs prédikálás, csupán 
rá kiváaank matatni a közelmúlt eme kiemelkedő 
moaaanataira, mial melyek hivatvák aa anyag éa 
érdek hajháasók, sa érselmeket lábbal tiprók fe-
lett fényes  győzelmet aratni. 

A nemes érselmek csak nemes keblekben 
honolnak és támadnak fel  s ki as ily érselmeket 
elnyomni, elhallgattatni igyekssik as anyagért, as 
nár megssüol erkölcsös, jelemos lenuí. mert sz 
saját lelkének sugallata és énjének meggyősódése 
ellen cselekszik. 

Már pedig ki meggyőződése ellen cselekszik, 
az nem ismer semmi magasstosat, ast elvakította 
a aaterialismns ugyanynyim, hogy miategy imá-
dójává vált vagy válik as anyag királyának; a 
péassek, s ebben véli feltalálbatónak  és ebben 
keresi a boldogságot is, melyet osakis a magsaz-
tos értelmekből ssármasé lélek nyugslom nyújthat 

most, midőn aa anyagért míodent, érzel-1 
•einket, jellemet, becsületet és erényt áldozunk, I 

A Felbiv&sra. 
A lapunk mult számában Gál Sándor em-

lékének megörökítése ügyében közzé tett felhí-
vásra a következő közleményt kaptuk : 

E lap Idei 39-ik számában Ur. Otrobán Nándor-
tól egy fellilvás  jelent rang, néhiü nagy omlékQ Gál 
Sándor 184£/4S-beli honvéd-ezredes nevének és érde-
melnek megörökít éne ügyében. 

Üdvözöljük a Mlilvóuak nemes és hazafias  iu-
te ncziójút g annak valósításához tőlünk kitelhető 
módon s adatokkal is hozzá járulunk. 

Nándor! Kedves honvéd bajtárs, felhívásod 
folyamin  két igen terhelő vád van felemlítve,  egyik 
az, hogy Csikinegyének egyik jeles Káról Gál Sán-
dorról iniududdiţ? néma maradt lilió, másik a hálátlan 
feledékenység,  bzen vád u k egyike sem terhel I Csik-
megyét, mort jól tudod — csak megfeledkeztél  róla — 
hogy a cslkmcgyei hon véd-ugy leinek 1B86. évi már-
CZÍUH 15-ÉU megtartott évi nagy gyűfésében  az álta-
lam összegyűjtött adatok alapián Gál Sándornak 1817. 
évi szeptember 21-lk születésétől, egész 1866. évi 
intius 17-éu Olaszbon Nápoly tartományának Novicra 
lOzségben történt haláláig s ott a CampoSuuto (jc-
lesekslrkertjé)-ben lett eltemetéséig megirt élettör-
ténetét felolvastam  s az a gyűlés határozatánál fogva 
tárgyalási főkönyvüuk  58 - 73. lapjain bevezetve Tett 
és a „Székelyföld'  czíiuű hírlap 188tí. évi 20-gcMk 
számok alatti tárcza rovatában Is kiadatott. 

De ezzel még nincs elég téve .szabadságharcon nk, 
egv oly kimagasló férfiénak,  mint Gál báudornak 
érdemei megörökítésére, hisz számtuhm érdemel mel-
lett 6 vala, ki haza szeretetének lelkében vnló meg-
testesülése, alkotmányunkért való lángoló hazafiúi 
buzgósága, politikai és katonai szakképzettsége últal 
ugy tudott Imtni a székely nemzetre, hogy Bem apánk 
ugy mondva Gál székelyeivel mentette meg Erdélyt 
as abszolút hatalomtól. 

A székely nép B különösen Csik megye csakl 
akkor tesz eleget Gál érdemeinek, ha egy kegyeletes 
allaodó emlék fölállításával  adózik. 

Benedek István. 

Furfangos  tolvaj. 
(Igaz  mrUnet). 

Egy asszonyról van szó, kl a mait heti soka-
dalomban egészen amerikai lelemenyességgel káro-
sított meg egy kereskedőt elemelvén sátrából egy 
50 forint  azaz 100 korona értékű Úszta uj bundát. 

Az eset a következő: A prlnczlpálls azaz 
szűcsmester kurtaszáru pipájából bodor füstöket  vetve, 
megelégedéssel legelteti szemelt a sátrába kiaggatott 
szép szOcsmunkákon, melyeket segédei simogatnak, 
kefelgetnck  s oly tetszetősen igyekeznek elhelyezni, 
hogy másnak Is megakadjon azokon a szeme. A gazda 
épen azou gondolkodik, hogy milyen szép haszna 
lenne, ha csak felét  la eladná a sok jó munkának. E 
közben megtelik a sátor vevőkkel, válogatnak, alku-
doznak, a prlnczípálls és segédei alig tudják a ve-
vőket ellátni, el van foglalva  mlndeu kéz, de még 
jobban minden szem. Uj vevő jelentkezik, egy jól 
megtermett csinos menyecske, karján egy beburkolt 
és letakart kis gyermekkel. 

Szabad lesz ezt a kicsikét erre a ládácskára 
letenni? Egy buudát szeretnék választani az uram 
számára, meg pedig szépet és jót s nem is « legol-
csóbbat, mert hát az én aram jó ember, igazi jó 
ember s Igazán megérdemli. 

— Oh kérem, lessék csak a kicsikét ide tenni, 
Itt van egy párna, bizonyára jól fogja  találui inagát 
És inost tessék választani, mind kltQnű portéka, fe-
lelősség és kezesség mellett adom. 

A menyecske a kicsikét elhelyezi, azután vá 
lógatni kezd, meguézl a bundákuak külsejét és bet 
sejét, megsimogatja a sziJrinót, megmorzaolgalja a 
szövetet s végre kiválaszt egyet a melyik a legszebb 

a legfinomabb. 
— Ezt szeretném megvenni sz éu drnga uram* 

nak, mert bizony megérdemli, azt hiszem nem lesz 
olyan drága, egyébiránt a pénzből nem sokat cslná-
lünk, adott a io Isten eleget, volt jó termés s a mel-
lett inost a vasáron eladtunk 4 tul k ócskát, jól meg-
udták az árát. 

A kereskedő vígan dörzsöli a kezét, végre egy 
vevő, A melyik nem panaszkodik, ezzel aztán lehet 
beszélni. 

Alkndozui kezdenek s rövid időn megállapod-
nak AO foriutbau. 

Az asszony a bundát még egyszer megnézegeti 
kivül, belul s azután mintha valami ötlött volna az 
eszébe igy szól: 

—• Ugyan kórom, nem lehetne-e a bundát ide 
szomszédba bevinul, hogv felpróbáljuk,  ott van az 

uram, de nom tudott ki jönni, inert fáj  a lába sze-
génynek, addig itt hagyuain az aranyos kis lcáuyo* 
mot, ugy Is olyan jól alszik. Mindjárt vissza jövök. 

A kereskedő készséggel beleegyezik, az asszony 
a bundát karjára veszi és eltűulk a sokaságban. 

A vásár tovább foly,  a vevők sürOeu jelent-
keznek s észre sem veszik, hogy inllyen hosszú Idő 
eltelt s az asszony ínég nem jött viasza és a cse-
csemő uyugodtan alszik. 

A kereskedő véletlenül egy plllsntást vet 
alvó gyerekre s oda szól egyik alkalmazottjának: 

— Jaucsi nézd meg azt a gyereket, talán caak 
nem fuladt  meg. 

A Juncsl ods ugrik, felemeli  s kendőt s bámu-
latában nagyot ordít. 

— Msjeszter ur, ez nem gyerek ! 
— Nem gyerek, hát ml a menydörgős inenykő ? 
— Nein is menykő, majeszter ur, hanem egy 

rongyból készített baba. 
A majeszter ur egy nagyot Qt a fejére,  lecsapja 

szájából a pipál és clrolian. 
De már ekkor késő volt. 
Nein talilt sem asszouyt, sem bundát. 
Hogy ml történt az alvó csecsemővel, arról 

nem szól a krónika. 

K Ü L Ö N F É L É K 
— Személyi hirek. Dr. Perjtaiy Mihály 

lörvénysxlki «lufik  ís Csipkés Árpád kir. t. biré, 
kik szabadság t-gyídejUknpk egy részét Párizs-
ban töltötték, városunkba visszaérkeztek és át* 
vélték hivatalaik vezetékét. 

— Kinevezés. A roídmivelésttgji minisz-
i.t>r Jsncrfó  lütváo ID. kir. erdőgyakornokot « 
XI. ÍUetéiii osztály 9. fokozatába  erdé«zjelöllté 
nevezte ki. Graiolálnnk. 

— Eljegyzés. C s i k y Kálmán gy.-szent-
miklósi nsgy birtokos szeretetre méltó leányát. 
I l oná t t. évi itzeptember hé 93 áll eljegyezte 
M é I í k István remetei nagy birtokos. 

A város kézepéböl magas torony nyalt fel, 
Nsgy városi .cs^gbogos". Tornyain ragyogtak 
sa araayozott keresztek. 

Mikor építették a fögimoáziooot,  termé* 
ssoteani ennek kápolna is kellett. De a város 
ls sstkségst érezte a hivatalnokokkal, katoná-
sánál, gyári msakáaokksl megszaporodott né* 
(«séfének  megfelelő  templomnak. S aztán mi-
kor s király Somlyóra püspökséget alapított 
Csik megye számára, as ţ j püspök mozgalmat 
Mltott s most áll a brilliáos gét ízlésű tem-
plom. Itt zeng már most a diákok áhítatos 
ekkorija s reggeli érákban, ide jár a hívé nép 
•apkBzben, a forgatag  zajából betérvén meg-
•egplhraletal lelkét egy fotó,  cerimonia nélküli, 
de igás tokásban. Itt kepia alkonyatban, pihenő 
éráiban as elsö édes lelki caeppet a gyári man* 
kás la, midta aserssámját letéve, oda betér. 

8 s miit a város felett  lebegünk, finom, 
gyermeki hangok zsongansk füleinkbe,  Arra 
ssállaok s Somlyó felé.  A mezőn nagy kiterje-
4M kert kösepében két eaoportban épületek 
vasnak. Homlokán egyiknek: „Caikmegyei árva-
fls-ssaretetfcás",  másiknak: „Csikmegyei árva-
Máay-neretetkáa". Egyik szárnyon nyitott ab-
lakoknál a gyermeki leiek sorban lataxának. 
A del lágy ás édes harmonínmkiséret mellett teng t 
•Árvák Atyja Édes Atyán! halld meg buagó kérésünk 
Melylyel ml a dalnak szárnyán égbessállva keresünk. 
Kicsiny ssivünk hŐimája uért ssáll (el tehosád. 
Áldd meg, a kik elhagyatott árváidat gondozzák." 

Szemembe könnyek tolslnak. Oh, emberek 1 
Miedee bteWIket megbocsátja Isten, ha aa ár 
fát  fslvessitek,  gondoaaátok.... 

A leánykák e másik épáletesoportbas ápaa 
M t Tdgestdk reggeli imţjtkat. Mennek le aa 

ebédlőbe, hol melegie) dsrab kenyér várja 
ök«t. Itt is szépen imádkoznak : 

„A kl ételt, italt adott, 
Annak Neve legyen áldott. 

Ámen." 
Aztán esznek. Ezt unnak kellene látnia, 

kinek fából  van a szive.... 
Pár perez mnlva, mint a méhek dolgoznak 

szél a kertben, ki hová van beosztva. Egyik 
esoport ás, a másik répát hóid a pinczébe, har-
madik, vágja e gépen a teheneknek, negyedik 
ágakat uyea. ötödik (az aprsja) a gazt hordja 
a favágóra.  A nagyobbak gimnáziumban, né-
hányan a „Székely Gyufsgyár'-bsn  vsnnak. 
Egy csapat benn a város között sepri össze a 
szemetet * hordja basa trágyáoak. 

A leányok gyümölcs éa virágmagvakbél 
raktárt tartanak s most a kiszedéssel dolgoznak. 
Ax egész országba küldik a magvakat. 

A két épületcsoport között mellszobor áll. 
Fgy árva ezt törülgeti. — Ki-ó ? — kérdezzük * 
kalaplevéve feleli:  ,A főispán  nr-é, kérem szé-

" a egyidejűleg rámutat a bevésett névre. 
Mikor elhagyjak ezt az intézetet, mintha 

egy méhesből léptünk volna ki. Mert bizisten 
olyan. J>e a város közölt is találunk egyenrnbás 
árvát, mert olyik újságot árul ládiköban s képes 
levelezőlapot- A aCsiki Lapok" és „Csikmegyei 
Híradó* napilapok lettek s s rikkancsok amagy 
kínálják. Van is ám keletje. Mintegy kétazás 
főnyi  ember omlott ki egy épületből s veszik. 
Állsml tanítók esek. Gyüláuflk  volt. Beszeg nem 
rongyo ,̂. (pszt 1 s múltból nem szabad beszélni I.) 

Gyönyörű hossza épület nyeldes el egy-egy 
csoport diákot. Es a főgimnázium.  Most tiszta 
es utesája. A plaes máaatt van. Ebben ss ot-
czában ven még a templom, e flSzékely  Színház 

a Soviniszta Székelyek Társasága", a „Hajnal 
Irodalmi kör" s uem kerüli el figyelmünket  az 
sem bogy a járda aszfaltos,  alatta vízvezetékkel, 
leiette villám világítással e a háxak mázas cserép-
pel ledvék. Még sz Igazságügyi palota kupolája, 
tornysi ís. 

Majd egy aulomala bérkocsi kivisz a vár-
hoz. Előtte van Kossuth, Petőfi  és Bem szobra. 
A megyeház előtt pedig a mostani királyé s az 
Erzsébeté. Szerteszét apróbb mellszobrok, a 
Vörösmartyt Aranyé, Jóakaié, stb. 

A megyeházából omlik ki a sok ur. Körül-
vették egy fiunkat,  ki miniszter. Mennek- ebé-
delni s „Székely Nemzetibe. (Most már van 
értelme ss sukettnei, bankettnek I) A Géuiuss 
most Alcsikra lebegtet. Szenlmártonon bőrgyár 
és polgári fiaiskola  van s s pisezon egy szép 
épületben a „Csikmegyei Gazdák Szövetkezete". 
Meg a miniszterükről elnevezett fényes  kávéház. 

Tusnádon nsgy ezsuslorium, hová elhord-
ják a félország  betegét. Pillanatra mneu is 
visszslebegünk s Somlyót is megnézzük. A pap-
nevelő csendes bsjlékai még nagyobb áhítatot 
gerjesztenek, roíot a múltban s „Sorolyö város-
rész" névvel Szeredábos Urtosik. 

Itt letörüljük az izzadság csepeket s kí-
sérőm eltűnik s helyette édes Anyám áll 
ágyam előtt: 

— Béla, fiam  kelj fel,  vág) egy kicsi fát, 
a tejet főzzem  fel.... 

8 mig a esorbás fészivel  kaczálolom s 
fenyőt,  elgondolom, milyen remek hegedű, vagy 
más hsngsser vau ebben a hssáblában. Illetve, 
volt as előbb..., 

Én Istenem, márt Is vals ss e sok ssáp 
minden — álom 1 

— Változások * lelkészi karban. 
Kiss András szentháromsági plébános, városunk 
szülöttje Oroszhegyre helyeztetett át. Zsig-
mond Gusztáv csiktaploexsi expozilus leikéss 
Vicsére lelkészül küldetett ki; Körös i Géza 
csik-ksrczfalvi  se?édlelkéss Csik-Tsploczárs, 
László János gyergyó-njfslasi  segéd lelkész 
Gy.-Szárhegyre, Vá r t e r én* Antal csikszent-
mártoni s. lelkész Csik-Karczfalvára  helyeztet-
tek ál hasonló minőségben. Végűi sz ujjon tel-
ozentelt papok kOzül Molnár Miklós Csik-
Szentmártonba neveztetett ki segéd lelkésznek. 

— Távbeszélő összeköttetés a ha-
társzél egyes részeivel. A kereskedelmi 
miniszter rendelkezése folytán  a kolozsvári 
posta és távírda igazgatóság által Csík-Szent* 
Márton—Kőkért, valamint Tölgyes és Bélbor, 
esetleg Borszék és Bélbor között határszéli 
csendórségi távbeszélő összeköttetések fognak 
közelebbről létesíttetni. A Csik-Szeotmárton— 
kókerti vonalra Buzogány Gyula kir. mérnök, 
a tölgyes—bél bori vonalra Kol Ferencz kir. 
mérnök küldettek ki a közigazgatási bejárás 
eszközlésére, mely az előbbi részen október 
7-én, utóbbi részen 3-án fog  megtörténni. A be-
járáson a hatóságot mindkét vonalon Mihály 
Ferencz vármegyei főjegyző  fogja  képviselni 
Az érdekelt köznégek szintén utasíttattak a 
maguk részéről megbízottak kiküldésére. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
Orelt Győző csik-szeredai kir. adóhivatali ellenőr 
és kiskora gyermekei Margit és László vezeték 
óévének „Ferenczi"-re kért változtatását enge-
délyezte. 

— Áthelyezés. Az igazságügyi minisz-
ter Kelemen Elek gyergyó-szt-mikiósi járás bí-
rósági Írnokot a kovászuai járásbiró ághoz he-
lyezte át. 

— Uj számtanáosos. A pénzügyi m. 
kír. miniszter B a r a n y a i Gyula kir. számvizs-
gáló, számvevőségi főnököt,  ugyancsak az ud-
varhelyi kir. pénzogyigazgatóság mellé rendelt 
számvevőséghez kir. pénzügyi számtanácsosnak 
nevezte ki. 

— Magántisztviselők mozgalma. A 
Magántisztviselők Orezágoá Nyögdijegyesülete a 
nagyobb városokban megalakítandó helyi vá-
lasztmány, illetve bizottság érdekében összejö-
vetel megtartását tervezi, amelyre az összes 
magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazot-
takat meg fogja  bivni. A% összejövetel helye 
ést időpontja lapank alján fog  közzététetni eset-
leg külön szélküldendő meghivók által, ha ugyan-

központi igazgatósághoz (Bodapeat, VII. 
ker. Kerepesi nt 78 szám alali) intézendő be-
jelentések a résztvételt e kellő számban ideje-
korán érkeznek be. Mi örömmel üdvözöljük a 
Magántisztviselők Országos NyngdijegyesOlete 
vezetőinek (Elnök : Lukács Béla v, b. 1.1. orsz. 
képviseld, alelnökök: kisjókaí Ágoston József 
kir. lanácos, orsz. képviselő és Weiss Berthold, 
orsz, képviselő) ama komoly törekvését, hogy 
az ország minden nagyobb városában helyi vá-
lasztmányokat szándékszik létesíteni és kívána-
tos, bogy az érdekeltek a részt vétel re mielőbb 
és minél nagyobb számban jelentkezzenek. As 
egyesület egyáltalában lolylon fejlődő  tevékeny-
séget fejt  ki és ennek köszönheti azt az álta-
lános érdeklődést, amely minden oldalról feléje 
irányul. Nemcask a főváros,  hanem az országuok 
minden jelentékenyebb városa szép számmal 
szolgáltalja a tagokat és ennek tudható be, 
bogy az egyesületnek nemcsak i Ők éje, hanem 
tartalékalapja is jelentékenyen gyarapodnak 
íny, hogy ma már az egyesület vagyona, amely 
egy nagy bérpalotába és értékpapírokba van 
befektetve,  jóvat felülhaladja  az egy milliót. 
Szükségesnek tartjuk még megjegyezni, bogy 
az egyesületnek nemcsak mindeo magántiszt-
viselő. hanem egyáltalában minden kereskedelmi 
alkalmazott tagja lehet. 

— A oslk-somlyól róm. kath. főglmn. 
„Önképző kört-" az iridi vértsünk emlékére 
folyó  bó 7-én d. D. 8 órakor a íógimoáziiiiD 
rajztermében diszgyfllést  r-ndez a kővetkező 
pronrammal: 1. Himoiuz Doisono. 2. Alkalmi be-
gzéd. Tartja Daragos András, VIII. o. t. Ooképzft-
kOri elDók. 3. „Október 6." Ifj.  AbrAoyi Koméitól, 
Hzav: IIAoya Márton, VIII. o. t. 4. „Bueeaccio" 
ból egy részlet (qniotett) elöadjAk : laeze Gy. 
VIII., Kerekes Gy., Fejér I , Szultán J. VII. 
én Sprencz Gy. V. o. t. 5. Meg egyszer. Szabó 
Jeuótól s/av : Schlrtl Győzd VIII. o. t. 6. Csak 
gyónyórQ nemzet, énekli • férlkar.  7, Apo-
tbfOKis,  Bajza Józseftói,  szav: Fncbs Hermann 
VIII. o. t. 8. Szózat nnisono. A kör itjnsága 
ez nton is'meghívj, a műkedvelőket. 

— A Szent Mihály napi vAsár. Az 
úgynevezett „tazi sokadalom" mely városunkban 
Szent Mihály napjával szokott megtartatni ked-
vezd anspiezinmok mellett vette kezdetét s jó 
eredménnyel is folyt  le. A három napos bsrom-
vásárra igen sok szarvasmarha és Id hajtatott 
fel,  még pedig tekintve, hogy azoknak na*yrésze 
most kerölt be a havasi nyári legelőkről, igen 
jó állapotban kerültek eladásra. Vevt idegen 
vidékekről is meglehetős számban volt s vásár 
is sok köttetett, még pedig elég jó árban. Te-
henek páronkint 120- 180 frtig,  ökrök 300 - 300 
írtig, bivalak darabonkint 80—100 frtig  kerll-
lek vételre. A belső vásáron is meglátszott az 
évnek azon szska, mely a szántóvető embert 
kenyérhez jnuatja. A téli ezdkséglstek bevásár-
lása végett is igen sokan jöttek «as» t vásárra 
s különösen a lábbelieknek, bandák, sapkák és 
tüzelő kályháknak ugy kelendöséglk vnlt. A 
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konybs egyik sglksfglsts:  a hagyma egyik egyik 
keresettebb czikk v.«!t, miből alig is maradt va-
lami. Gyümöles fél-  ezottal kevés volt. Hatását 
megmutatta a májú* 13-iki fagy,  mely igeo kár-
tékony befolyással  volt as akkor már t*lifs  vi-
rágzásban állott */<'maiéd Udvarhely és Maros-
torda megyei fákra  nésve, honnan a gyümölcs-
nek megyénkbe való behozatala történni szokott. 
A s z t a l o s és kárpitos valamint lakatos munkák 
ia btoégesen *oltak előállítva, de a két ntóbbi-
Qlk kelendősége igen korlátolt volt. Házi darócz 
pofitó  és téli takaró (cserge) nagy mennyiség 
1*0 állíttatott elő s jól is keltek, melyek mellett 
az ügynevezett #héifalnsi"  a miénknél finomabb 
ponstó \* nagy keresletnek Örvendett. Általában 
« most lefolyt  vásár az iparos osztályra nézve 
kedvezőbb képet mutatott, mint az év megelőző 
bárom országos vására. 

— Lóvásár. A honvéd lovasság Ica/.ük 
ségletéoek kiegészítésére városunkban mult hő 
28-án megtartott lóvásár sukkal eredményesebb 
volt, mint hasonló más alkalmakkor. A honvéd-
ség képviselői, illetve megbízottjai ezúttal az 
előállított anyag felett  nemesk szemlét tartot-
tak, hanem vásároltak is. Előállíttatott miutegy 
12—19 drb ló, a miből & darabot vásároltak 
nisg éa pedig: Dr. Fejér Antal, Hiinötl Ignáez, 
Lörincz Ferencz, Dávid Lajos sxeredai és Lá-
zár Domokos taplocxai tulajdonosoktól 28Q—350 
Írtig terjedő árban. 

— A ragályt terjesztő patak. Több 
patakmenti lakostól IMRIMXI vettünk ttrról, hogy 
a városunk mellett elfolyó  patak rendben ós 
tisztán tartusára semmi gondot sem fordítanak 
nem csak mindenféle  mocskot és szemetet bele 
hánynak, hanem az apróbb döglött négylábunknt 
csirkét, tyúkot, libát, rucsát s más kimúlt jó-
szágokat is abban temetik el, ugy hogy az 
egész patak tömve van állati hullákkal. Ilyen 
formán  nem lehet csodálkozni, hogy a sertés-
vészt s a szárnyasok koleráját nem lőhet kiir-
tani a ezek nap-uap mellett grusszálnak óriási 
kárt okozva a lakosoknak. Felhívjuk a városi 
elöljárókat, hogy a patak tisztán tartására for-
dítaaoak nagyobb gondot. 

— Jönnek a színészek. Fekete Béla 
Jóhirli színtársulata a napokban városunkba 
érkezik s már e hó 6-án megkezdi előadásai 
sorozatát „Hámán és Kszter vagy a csodaember' 
czimil keleti operával. Fekete Béla társu'ata 
legközelebbi itt idózése alkalmával teljeseu 
megfelelt  a kívánalmaknak s a legjobb aka-
ratiul igyekezett közönségünk igényeit kielé-
gíteni. Ezen nlapoti hisszük és reméljük, hogy 
jelenleg sem lesz ok a panaszokra, mert a tár-
sulat egészen újra van szervezve és a közölt 
miisor ia a legfőbb  hirli darabokat tartalmazza. 
A társulat tagjai között vannuk: Feketénó, 
Fejér Irén társalgási szinészuÖ, Szigetig Ma-
riska operett és oépszinmll énekesnő, Kxirmny 
Júzelin bósnó. Matrainé Mnriska paraszt ko-
mikit. Török Margit operett és népszimil éne-
kesnő, Tordayné Adél ugyanaz. Fehér Irén 
naiva, S. Sebestyén Kornél drámai unya, Ma-
josházi E-izti operett komi ka, Bérezi Mari tár-
salgási anya, Fekete Béla komikus, Mátray 
(iyula jellem színész. Asztalos Sándor bariton 
énekes, Lukácsi Aladár társalgási színész, Tor-
day Béla operett tenor, Kemény Bernát kar-
mester. I'ápay József  apa színész, Dunay Ár-
pái I komikus, Horváth Elemér szerelmes ós 12 
kardalos és kardalosoó. Színre fogunk  kerülni: 
Kurucz furfang.  Nápoleon öcsém, Tukácsok, 
Anyaföld.  Felfordult  világ, A mit az erdő me-
sél, Adóiján báró. Hadak útja. Koldus és ki-
rályfi,  Gyurkovics leányok. Katona története, 
Leszámolás, Hzélbáziak, Ördög piiuláí, Faust, 
Két árva, stb. stb. A bérlet gyűjtéssel Mátray 
Gyula titkár van megbizva. A társulatot ajánl-
juk közönségünk szíves pártfogásába. 

— Kiszámolás és köszönet nyilvá 
nitáf.  A cstkmkgyi egyrtenu baHgafókask  f. 
évi aog. 4-én tartott «stélyére vonatkozólag, 
ösases bevétel volt 498 korona. Ö-uzra kiadás 
430 korona. Tiszta íövedelea $7 korona. 46 f. 
Jegyeiket megváltották: Mikó Bálint 40 kor. 
Dr. Ptfjéasy  Mihály 30 kor. Baktsi Gáspár 50 
kor. Dr. Bocskor Béla 60 kor., és p r . Tilt-her 
Ede 60 koronával. Feléifizettek:  Éltes Ztig-
mond, Dr. Kiős Vilmos 10-10 kor., Dr. Fejér 
Dávid, Lakatos Mihály, Madár Imre. Pap Do 
•okos, Ssebeni Gevő 4—4 kor., Szabó Géza 6 
kor. Bocskor Mihály, Czikó István, Fejér Mik 
lés. Lázár Miklós, Török Fereocz 3 - 2 kor. 
Borsai Jfér,  Keresztes Astsl 1—1 kort. Kogad-
ják a •emesszivl adakozók a jótékony ezél 
— a Tanítók háza alapja — érdekében a ren-
dezőség hálás köszönetét. A rendezőség nevé-
ben: Feresczi Emöeteftk,  Daradics Félix pénz-
tárnok. 

— Hgyelmeitetéfl.  Az osztrák értékű 
régi frankéjegyek  éa a folyó  évi janaár bó 
1-ével forgalmon  kivfll  nem helyezett egyéb régi 
értékezikkek érvényessége folyó  évi szeptember 
bó 30-ával végleg megszűnik. A közönségnél 
kíanlevö osztrák érték! frankójegyeket  és egyéb 
régi értékesikk ekei. ha azok valódiak, épek és 
használatlanok, a posta (és távírda) hivatalok, 
lolyó évi október bó l éUl bezárólag deezember 
hó 31-éig terjedő káros havi batáridő folyama 
alatt — a bemautó kívánsága szerint — t j 
kiboesátása (ÉllérértAjelzéa) fraakójegyekre 
és egyéb értébesikkekre beeseréiik. Folyó évi 
deczember hó 31-éa tal az osztrák érték! régi 
frankéjegyek  éa egyéb régi értékezikkek be-
CNféwre  többé 4 mm  fogattatnak. 

— Kellemes ősi. Az Időjárás szeszélye, 
mely a mi magasan fekvő  vidékünkön igen 
gyakran egyik szélsőségből a másikba szokott 
át csapni rekkenő augusztusi napok után szep-
tember 1-ére meghozta volt a korai dért, mely 
kényesebb kerti veteményeinken hervatag nyo-
mokot hagyott maga után. Azt a komor hangu-
latot azo'iban, mit a korán beállott hidegtől való 
félelem  okozott, osnkharanr eloszlottá az a nap-
palonkinti igazán knnikului meleg, mely szep-
tember három utolsó negyedét állandóan uralta. 
Azok a pessimlsztlkus jóslatok, melyek szep-
tember első napjaiban a további fürdés  lehetet-
lenségét hangoz taták, halomra dUltek, mert a 
bó második felében  klllönösen a szeredai fürdő 
enyhe forrásait  keresték fel  fllrdézésre  annyian, 
mint nyár elején. Még a fákon  is csak alig 
látszik n liervadás jele, mert azok is elhalasz-
tották leveleiknek szoiuorti hullátását s nagy 
részén üde zöld tv lombozat, akár csnk május-
ban. Nein lehet tehát panaszunk a nyárutó és 
az őszelő ellen, mely a mezei munkákra is 
igen kedvező volt. 

— Hercaka Gyulának electrotekniksi 
és műszaki Üzletére vonatkozó mellékletünkéi 
t. olvasóink figyelmébe  ajánljak annyival is In-
kább, mert nevezeti kere»kedŐ az iparfejlesztés 
érdekében is kiváló tevékenységet lejt ki itten 
Csik Szeredában tüz és betörés mentes pénz 
szekrények készítése körül. 

— Nyllatkoaat. Sokszor intézik liozzAnk nxl 
A kérési, ajánljunk a központi napilapok közül olviinl, 
mely teljesen ki elégi li nz olvusók igén vél. E kérdésre 
nehex válaszolni, mintán a fővárosi'  liirlnprodiilom 
nagyon fejlett  [okon úll és sok jó napilapunk vun. 
Megltf  ha választanunk kell, azt választjuk, a inelv 
u ml kOxOfiségtlnk  igényelnek ós viszonvuiiiak telje-
sen megfelel  ésex :i .Ma-yar Hirlap-, inelvet Fenyő 
Sándor szerkeszt. A mi vidéki közönségünknek efsó 
sorban azért ójául Untjuk u legmelegebben u Magyar 
Hirlap járatásul, meri inig tt löbhi központi lap csak 
szenzacziu szum punt jál>úl. a törvényszék és rendőr-
ség körébe vágó események alkalmával szórványosan 
foglalkozik  vidékünkkel, a Mngyar Hírlap Ügyelem-
nu-l kiséri kulturális, társudalmí. gazdasági es'keres* 
kedelini helyzetünket is. Knnck annál nagyobi) uz 
értéke, in.-rl min-l.-nki tudja. bogy ez a nilliJeil párt-
tól független  lap leplezetlenül kimondUttljA rólcmé-
n.vél iiiiiiili-ukiv-l szemben. A Mugyur Hirlup politi-
kája: ii magyar fiijp»lii  ika, u melynek diadalra julá' 
sáért elszántan küzd nap-nup után. A sxulmdulvU 
•leinokrnlu irányiam való haladási s/.olgâlj'i a Mugyur 
Hirlap. mely tízéves fennállása  óta óriás) szolgálato-
kat is t«U a magyarság ügyének. A Mugyur Hlrluj» 
niniikutáisuinuk sorában u legkiválóbb nublicftlsták 
és irók neveivel találkozunk. Nem crtodálni Viiló ttt-
Lát. bogy vx a lup a külföld  bármely nnpilanjávHl 
kiállja a verseny!. Wzérczikkt-i és eredeti larcaái, 
politikai, lársailiilini. gazdasági ós humoros czikkel, 
valuniinl könyvalukhau megji>k>nú érdekfeszilú  regé-
nyei nz olvusók óriási táborát xüercxlúk meg a Ma-
gyar Hiriapiüik uiely éppen ennek n nngy nénszerH-
segnek kösxonlieii, liogy u legnagyobb terjedeleinbeu 
naponkint 24-32 oldaton jelenik meg, s mégis Igeu 
olcsó az elölixi-tésl áru. Ex ur. olcsóságot még nagyobb-
nak. még meglepőbbnek fogja  találni közönségünk, 
hu tigyuTmót ama kedvezményekri' tereljük, melyek-
kel a -Magyar Hírlap olvasóii elkénvezieti. D keJ-
vuzinények kiixütt elsó lielven áll a parulIun irodai.ni 
becsli ka rácson vi ujámlék, inelvi-t minden i-lölizetü 
(lljtalunili luegüiip a most következő évnegyedliei 
l.'gvuncsak Ingyen kapják meg n Magyar Hirlapinost 
belepő uj előtizctiii a .BÜn utján" ezimü rendkívül 
érdekes regény eddig megjelent lolytatásait. Az 
Otthon czimfl  szépirodalmi illusztrált folyóiratot  a 
Mugyur llirhi|»|Hil együtt l'-szúlliioti áron, uvnogyed-
re 4 forintért  kapják ax olűlíxetői. Kcdvi-zinuiiyus 
áron, iicgycilévonkiiit 76 krajt-zárért rundeilictik meg 
• Mag%'nr Hirlap előlizolői a remek t'ram:zia Uivat-
ln|Ml os a Képi-s Gyermekiu]K>t (utóbbit negyedéven-
ként 1 koronáért). A sxerkcs7.iöi Dzenclek írására 
kRlön ni nuku társuk vannuk szerzóJlvtve. liogy niiu-
ilcu lúnncly szukba vágő közérdekD kérdésre ingyen 
írják meg a választ. Végül iaá|> egy kedvvxinőtiyről 
kell inegem lékczunnk. mely valósággal jwrját ritkítja. 
Arról t. i. liogy 10 mond tiz krajcxárerl u lap liar-
•uely elő tize tűje U-liri kOzzé hirdetést a Magvur Hír-
lapban, melynek reudkivUli olvasottsága bizlositja a 
hirdetőnek, liogy álláshoz. költsöuliOz. esvlódlicx stb. 
jut. Mindezekért ismételten a legmelegebben ajánl-
liatjuk a Magyar Hirlu|>ot, melynek kiadóliivatulába 
(Budapest, Honvéd iitcza |0.) október S-ig ktlldliotők 
az elő tizet óni Összegfk,  évnegyedre íi frt  öOkrajczár, 
egy hónapra 1 fit  âO kr. 

A «Magyar Hirlap-' jelenti, bogy Jókai Mór, 
Mikszáth Kálmán. B ró ily Sándor, Bársony István, 
George* Ohnct, Einilv í̂ ola, Marvei l'revost, Itidder 
Hagyard, Leó Tolstoj egy-egy kötet uj regényét, ' 
hát tlz kfitet  regényt kapnak clőlizctöi karacsonyi 
ajándékul teljesen ingyen, ózok t. i., a kik félévre 
eióüzetnek. A negyedéves előfizető  fit  kOtet kap c 
regényekből. A kl pedig liónapről-liAnajira kOl Jl bc az 
elolizelési dijat, luiuak két kötet regényt kuld a ka-
rácsonyt megelőző napokban, legkésőbb decsember 
20-ikáig s «Magyar Hirlap1* kiadóidvaUla. 

KÖZOAZDASáO éa I P A R 
A kassai találkozó. 

A magyar gssda asövelaégaek okiéber hó 
6-áa tartandó nagy gyűlése, mint a jelek elére 
mutatják, impozáns bisonyitéka lees a magyar 
agrárpolitika térhódításának. Ötödik koagreaasasa 
lesz es a msgyar gastfékosk;  eredménye aa elő-
sék mindegyikének is késsel fogható  volt. Hyo-
mukbaa keltek életre ások as iotésmények, a 
melyekoek gaadaaági ésasocsiális foatosaágát  ma 
•ár aíoes ombor, a ki tagadná. Azaz, hogyvaa. 
A roakozió, a uely árnyékként kiaérmiodna jóra-
való törekvést, teljes erével tör a msgyar gas-
éák aikerokben gasdag működései ellen ia. Igás, 
hegy a multhos képest óriási a váltosáa. Egy-két 
év elótt még a magyar kösgasdeságl politika te-
rén aralkodó fölfogás  homlokegyeaest elleakesője 
volt a mainak. Egy kél év előtt még as agráris-
must hirdették reakesiéaak. Ma már —aeataláa 
a alkoreknok legWstosabb jele — as agrár-
easmék polgár jogot oyertek a hasában, sőt nagy-
réesbea vesetőaserepre is lőttek asert s a maltask 
aralkodó néeetel mér essk sötét reakeslóként Je-

As előiő kongreaasn^ok a kisemberek ér 
lökében munkálkodtak. A magyar parasitaágoak 
a nemset lömének a megmentése volt a legelső 
föladat,  As ingó tőke uralma végromlással fenye-
gette a kis gaidákat. A magyar főid  ural, birto-
kosai csak névleg voltak urak, voltaképen rab 
axolgéja volt miud a spekuláesiónak. Földjének 
haaznát elsaedték A knfárok,  ahösvolltők; nagy-
bun npaszlotta s spaastja est a haainot máig ia 

börse. As általános bajokhoi Járult, igen sok 
helyütt, as uzsora kütönböső fajtája,  a mely as-
tán igasáa végromlással fenyegette  aa amúgy ia 
aiorongatott föld  népét. 

As agráriusok első fsladala  volt tebátesek 
ellen sikra asáiaiii. Nagy munka volt es, mert a 
mint említettük, lagtöbbja a visszaélésnek as ural-
kodó felfogásnak  a torssiülötte volt. As ingó tőke 
lovagjai nem is igen késtek hol nyilt, hol akna-
munkával meghiúsítani est a munkát. Sikerült 
azonban síivós kl tar lássál a Igás lelkesültséggel 
odáig vinni a dolgot, bogy ma már es a nagy 
munka feltartóshatatlanui  folyik  tovább. A kis* 
gazdák azsrveskedoi kesdenek, tisztult néaetok 
terjednek a nép között, as uzsorát pedig győzel-
meden verik vissza a folyton  ssaporodó szövet-
kezetek bástyái. 

Aa alapjában megtámadott önérdek, perase 
aiáx ineg ssáa uj akadályt gördít as agráriusok 
muukája elé ámde a már elért eredmény meg-
dönthetetlen bizonyítékot képes minden eddigi 
iutézmény létjogosultsága mellett. Éppen esért 
lehoiett az agráreszmék híveinek fokoiatoaan, 
mindig azéleaebb körben, akoilóba lépőtök a va-
lóban ha figyelemmel  kísérjük aa eddigi kong 
rosssusokal, saok munka anyagán föl  lehet is-
merni a fokozatos  fejlődést,  ügysaerre minden 
föladatot  megvalóaitaui nem is lehetne, a lépés-
ről lépésre való megfoutolt  haladáa bistoalt csakis 
kellő axllárdságot minden a gaadasági haladáa 
érdokébou meg valósított intézménynek. 

A a október 8 iki nagygyűlés a középosztály 
kérdésével fog  foglalkozni.  Ha ismerjük a ma 
gyar társadalom kösépaó rélegeinok mai helyze 
tét, ha tiaxtábuo vagyunk a köséposstály fogal-
mával ; őszinte elismeréssel kell adósnnnk a 
Kassára ünssegyülő magyar gasdáknak, bogy est 
a kérdést napirend rend re tüsték. A nemset ge-
riuuzőról van ssó. Valóban a legfőbb  ideje volt 
akcaióba lépni megmentése érdekében, mert es 
a geritibs ia nagyon pusitulásosk indnlt. A kösép 
birtokok felett  napról-napra megperdül a dob, 
gazdájukat elnyelik a városi bürók. A gentryt 
mintha eltörülték volna a főid  aainéról. Maga a 
városi kötópoastály a folyton  ssaporodó elégedet 
len elemek raitll mindinkább halad a proletár! 
zálódáa felé.  Egy sió val a msgyar középoaitály 
beteg a félni  Ishet, hogy a bslegaég átcsap as 
egész testére a nemzetnek, avagy talán már át 
is csapott. 

A kassai gyüléa egyforma  asimpathiával fogja 
tárgyalni a középbirtokos s a városi köséposstály 
ügyét, egyforma  igyekezettel fog  a les 
kongreszuai határosatok alapján mind a ketté ér-
dekében megteoni miaden leheléi. A koagreas-
azuanak alig lehelen volaa asebb keretet válaaa-
tnni, mint a felvidéket,  a melynek minden vároaa, 
minden faluja  bü képe az általános gasdasági ha-
nyatlásnak. Itt vannak azok as ősrégi városok, a 
melyek a múltban fürdőitek  a jólétbea a 
tönk szélén vanuak. A hajdan virágáé kécmöipar, 
a bánya müveién, a mely gazdaságuk főforrása 
volt. paug. Itt vaunak ások a nemesi kúriák, a 
inelynok falai  kösött a középbirtokoaaág: a geatry 
századokon letéteményese volt a aemseti géoinas-
nak. a haza fiaágnak  s melyek ma igasi gazdájuk-
tól elhagyott részekbei hasonlítanak s bennük 
kóbor denevérek ütöttek tanyát. 

Bízunk azért benne, hogy a ksasai keag-
reaazuB találkozója leas a jobbérsésüek egéasse-
regének, a kik as igaa ügyhöz méltó lelkesedés-
sel fogaak  érvényt azereini minden határosataak. 
Bistink egyasersmiad abban is, hogy a kassal ta-
lálkozó ujabb diadala leas a magyar agrárismas 
aak, a magyar fold  birtokoaai ujbél viassaayernek 
jórészt abból a tekintélyből a azokból a jogokbél, 
melyeket máig aem szűnnek megnyirbálni s me-
lyektél a múltban majdnem egéesen megCoastot-
ták éket. Hisszük, hogy as ellenkesé 
politika hivei kösül sokakat záaslónk alá ksjt 
annak as önsetleaségaek megayilatkoséaa, mely-
lyel az agráríoaok a legégetőbb aemseti fölada 
tek érdekében ezuual ia sorompóba lépnek, 
magyar gazdáktól függ  akaaaal koagreasznt im-
pozánsé s maradandó becsivé tenni. JőJJÖs el te-
hát Kassára mindenki, aki biaik egy asebb jövő-
bea, a kassai kongresasns aáloga leas aanak a 
jobb, asebb jövendőnek. 

A koagresssnara atasék. ha ebbeli IgéayB 
ket a Magyar Gasdaasövetaégaél (Baross a. 10.) 
bejeleatetik, as összes vasutakon kedvezményes 
utasáaban réaseaülhetaek. Éa pedig II. oestálym 
jegygyei l.osstályban, III. oastályu jegyei II. oastá-
lyon atashatnak, a kiadandó igazolvány alapján. 

A holdvilág mostanában nem lát nap-
világot, mivel ilyen dolgokkal hoesxn időre elvagyunk 
látva. Szives ajanlatát kOezOigOk a tudósításait min-
den közérdeké dologról sslvcaen veassOk. 

B. B. Catk-Saépvla. A küldötteké megkötök, 
de as alkalmi csikk már későn érkezett. Verseket 
nem szívesen kOzlOnk, azért ezekkel tessék más lap-
nál próbál tenni. Apróbb dolgokat, újdonságokat 
dig Bzivoocn fogdánk  ée nyomben kMQu, 

ir g , Fnionaa Beménylssa, bogy i 
lisztből készített „nemzeti eledel" jól a h 
vallottál vele szégyent. HgésMégetekie kívánom. 
— levélben tObbet. 

. A beküldött vereekrŐl a jOvŐ 

HIVATALOS RÉSZ. 
Ihgjlr Ur. balOg^lilHtar. 

72440 i 
IX. a. 

Körrendelet 
valamennyi  vármegye törvényhatóságinak. 

(Folytatta éa vége.) 
Félreértéseb elterOléw okábél megjenjna, 

hogy mindenkor rendeletekből folydlag  u illem 
réasére uedett. gyűjtött, vagy behatott pén ér-
tendő, pl. a köuég. mint jogi uemély ^JAt ál-
lami «lóját, Illeték egyenértékét, egyháal alléját 
elb., nem küldheti be pnrldmenteMn aw ulótü-
vatalba, hanem mint kfiavetlen  «lAIhetd a poéta-
dijat viselni kötelea. Caomagok tekintetében kto-
aégek (rendeiett tanáean vároaok) portiVmeatee-
sége a már említett CMmagokkánt keaidltetd 
veleken kwai csak a kfivetkeiékre  teljed U : 

1. bűnjelekre (eorpua delied) ^ymáakltat por-
témentea batéaágekhoa tndományoa ioténtekhea, 

2. emberi hullaráoekre aa emberi teatMl 
aaármaxé valadöbokra öa folyadékokra,  mlatbfla* 
jelekre vagy hivataloe vegyi vingáútra aáot 
tárgyakra, törvényaiékekhea, eaek vlaagálé Urél-
hoi, járáablróiágokoa, Ogyéeiaégekbea, aliapésok-
boa, polgármeaterekhea, várnai tanáookhoi, rea-
dérkapitányl hivatalokhoa, Haaolgabliikboa, egf-
másköit, oraiágoa vármegjei, vagy vásári kfta-
korhiiakhoa, állami éa tSrvényhatéaégl, bakttrl-
ologíal vegyéeaetí intéaetekhea, a budapeatl ona. 
bírósági vegyéezhea, kőiegéaxségügyben kiküldött 
mlnisiterl biatoeokhoa. 

II. Béu. Ai alkalmaaandó aáradák tekinteté-
ben ezennel a követkeaókre ntaaltom: na alkal-
maaandó aáradék tekintetében aaabály as, hogy 

köaaégek (rendeaett tanáean vánaok) mindig 
megnevesni tartósnak aat aa ügyet, melybea a 
portómentességet Igénybe ve,lik. .Hivatalból". 
Hivatalból „portómentea* kösasolgálatl Ogy bea 
portómentea-, .kösigaagatáai ügyben dijmentea-, 

„hivatalos péna portómeetee', a Ily féle  láradé-
kok egyáltalán nem elegendék, hanem aa ügy 
tárgya röviden, de világosan mindenkor feltétlenül 
megneveseodd, pl. .anyakönyvi, Iparhalóaágl*, be-
tegsegélyeaó, adó, ajonososási, faiskola,  Mlyem-
tenyésztési stb. ügyben .portómentaa*, Illetve pL 
.bessedett adópéns", kösmnnkaváltaágl péna, bír* 
ságpéns, rsbtartáal költség stb. .portémentee*. 

Kösigaagatáai ügyben, a melyekben a köaaé-
gek nem működnek köare a a mennyibei önálló 
portómenleaaégi Joggal nem birnak, a feltétie.11 
portómentea hatóságok, hivatali kflao&ofc  éaMa-
tületektól, eredé hivatala. felsnMitáaára  adatt vá-
laasokat unalmasé leveleket .hivatalos falaaHI-
tla folytán".  . . . ügybea portémentee sárWékkxl 
ellátni, melybe* aa Ueté tgj megaenimM. 

III. Bén. Poatal feladókönyvek  "--Ţ,"— 
Végül wükaégea, hegy a ktaéfrt  (reedeastt 
tanácsú vároeek) 1a hivataloe leveleséelkM felaM-
könyvbe bevmtve a Mlvevé poataköseg kssébea 
adják át. Eaea Madóköoyveket * poéta és «Mite 
igaagalórigok kitelealtik ely iráaybu, h^y • 
mind eeetekbes, mily mérvben éa allé m^s 
satok köat veheti Igéaybe a pssfiatsaalgsL 

* hiteleeltée ely képw törtéalk, k i p a 
poéta éa távirda igaamtM« e feladéköayv  M -
ték Upjáaak tudni val.kst ir, vagy ragaast h*, 
mely a Mvetkeaé adalékai tartalmaaaa: aa lgé«y-
jogeaalt tevét éa aaékhelyét kivel mmbe. éa 
mind ügyekben veheti igéaybe a portóaeateeaéget, 
mind küldemény fajokra  teejed kl • porténeateaeég, 
miafl  portómeateeségl léradéket kell alkslmsiai, 
aetáni egyéb feltételek,  végül as engedély kelt. 
éa azáma. Ajánlott éa köaóaaégea levelek elegje-
aen ngynnaaon feladéköajvbea  i w Irható, ha-
nem na ajánlott levelek MWi köayvhe, vagy 
legalább kéainaégea levelek feladóköayvéMk  el-
különített réeaébe veaataoddk. árlékayUváaltáaaal 
el nem látott csomagok Is Madéköayvvel adhatók 

A poéta feMékényvekbe  ely 
melyek a klaaég aaját küaagévS kérteak, M n l 
nem naahad. 

Utalványok éa péasM levelek elleabea fel-
adókönyvvel aem adhatok pestára, ha aem Oye-
aekról reladévevéay álltttatlk kl, ép agy rial 
magáahlek haaoaló küldeaényelaél. 

Errdl a törvéoyketóaágot sseree mlbes taKda 
éa további aaahélyeaefC  eljáráa végeit I1I1S—, 

Badapeat, 1»00. jallna hé lü-áa. 
A mioiaater kalyett: 

Oolaar ». k-

OTOBOT/AKAB d a O z d e a . 

( M t M I M I I I I I i m 

U6 I 
utáa 2—4 éráig. 



Október 3. C S Í K I L A P O K 
40. mám. 

M E R Z A R E Z S Ő ş l C S I K - S Z E R E D A . NŐI- ÉS FÉRFI DIYAT-ÜZLETE 

A nagyérdemű  közönség  figyelmébe! 

Az őszi  és téli  idényre  üzletemet  különös  gonddal  és gazdagon 
láttam  el 

DIVATOS  NŐI  RUHAKELMÉK 
éa hozzá illő  remek  díszekkel.  Legújabb divatú  női kabátok  és gallérok, 
női  diszkalapok,  sapkák  és muffokkal. 

Remek mintázatú selyem, bársony, llanell  és barchetek  meglepő 
választékán  kivül,  meleg alsó ruhák,  harisnya és mindenféle  vásznaimat 
b. figyelmükbe,  magamat bizalmukba  ajánlva, vagyok 

szolgálatkész  tisztelettel 
[182]  9 8 Merza  Rezső. 

•1 • k i u 

Az idény  olcsóságai! 
Kitűnő  jó, egytuinil  nSi posxtó SS  cm. széles mtr. in 80 Bllir.  Minden  divatos 

szép színben  kapható.  Ugyanez  120 ora. szélességben  1 kor.  30 üller. 
EyyedMi  raktár  a hintene» „Liliom vászon" vállalat  gyártmányaiból 

1 vég 23 mtr. (régi  30 röföt  tartalmazó)  82 cm. széles. 
Liliom vámon. 14 korona  40 fillér  1 vég 23 mtr. (régi  30 rőfít  tartalmazó) 

82 cm. széles. 
lláxl  vámon 11 korona  90 fillér  156 czm. széles lepedő  vászon 6 alsó lepedőre 

1 vég 21 korona. 
„Liliom Sifon"  háztartásban  nélkülözhetetlen,  mindenre  alkalmas  mtr. ára 60ttll. 

Folyton  érkexS  újdonságok: 
női közimunkákból  minden  létező  kellékekkel,  előrejzolt,  kezdett  és készen hímzett 
aszta/futók,  tiílczakendők,  bölcsőtakaiik  és butorvédők.  Csipkék,  szalagok,  hím-
zések  és pipere czikkek.  Varró-,  horgoló-,  kötő-  és himző aranyszálak,  czérnák, 

Z  selymek  pamutok  és haraszt fonalak. 
1 Xöl.  férfi  és gyermek  ft'hénitnnfit°k,  gallér,  kézelő  éa nyakkendő,  esőernyő  és 
! mindenféle  téli.  selyem kendők  és zsebkendők. 

S M i n t á k a t k é s z s é g g e l 
I b é r m e n t v e küldök. 

J-;-']Q'PÍ-Í-Í';[ I L-'iT: .1-! 

VI» lC'Ui rneKroutlelé-Melcot 
fi  ICKelsü ] lOHlrívíi l 

/ ÍEyelineson Intézek cl. 

MGK Iiri i i felelő  rlrut viasünve-
swlc. cs.nk oly ose tbon n e m . 11• i 
í\x  [DonnylACR te rmúszo t -
iléi foiívri  .-"ilt'il.nn n e m órtöke-

«Itliető. 

Hulla, b louz t s disz 
s e l y m e k b e n . UJdonartRolc 
é s nn(íy a l k n l m l vé te lek . 

C s i k m e g y e i első t e m e t k e z é s i vállalat. É r e z ós í a k o p o r s ó k , s i r k o s z o r u k é s szalagok. 

Szőlőeladás. 
A neves viaootaí hegyen, melynek 

azilii kitűnőek nagy szilibirtokos vagyok. 
Ezen s z ő l ő k b e n termelt kiválóan 

édes és kellemes izü ez évi csemege 
s z i l i termését ajánlom a kővetkező 
árakon: 

1. Fskate-fsMr  etemet* «116 kilója 46 flllir 
2. FaUr ia piros cbaaaalaa „ 50 
3. Kiváló csemege fajok  50 „ 
4. Bmkattlok „ 54 
3. Otkalló „ 42 „ 

A ezilik 5- -10 kilós kosarakban 
küldetnek. 

Kereskedi uraknak 100 kilón felüli 
egyszerre tett megrendelésnél 8°Vtóli 
leszámittatik. - Ha többszöri megrendelés 
a 100 kilót meghaladja, utólag 4a/a-tólit 
téritek meg. 

Ezenkívül ajánlom a létező legne-
mesebb dinnyéket: 

Sárga dlnya kilója 8 fillér 
Górőg dinnye 6 lllér továbbá 
Paradicsomot „ 8 fillér. 

Később Aulbaracikot, diót stb. 
A megrendelések a pénz előleges 

beküldése, vagy utánvétel mellett expe-
diáltatnak. — Kosarak, hordók a felszá-
mított árbau nyolez napon bellii visázu-
vétetnek. 

Nagyobb m e g r e n d e l é s e k n é l még 
kedvezményesebb árengedélyt állapitok 
meg. — A megrendelésnél a cziinet, la-
kást, vasúti állomást és utolsó postát 
olvashatóan kiírni kérem. 

Gyöngyös, 1900. évi szeptember hó. 

Tisztelettel 

C s o m o r I v á l r n á r i , 
11M11 2-2 szóló nagybirtokos. 

A sörllzlet terén 22 éven kere9ztill kifejtett  eredményes működéséin következtébe!' sikerült | 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a • 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  í 
sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az emiitett két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírnevű és Brassóban ±> éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, bogy mindenkor esak a legjobb 
nMsóget fogom  szállítani. Az eredetiség fönti  sörfőzdéből  kibocsátót pahu-zk söröktől 
csakis akor lehet biztos, ha a dugó mint kétfelén  a czég neve bele van metszve. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 25 liter. 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
1 1 2 1 1 1 6 - 3 0 BRASSÓ, homu-uteza 104. j 

r r r r r r r r w 

Sz. í>990. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárraegye törvény hatóságának válasz-

tás folytán  a vármegyei II-oü aljegyzői állás 
megüresedvén, ezen állásnak a törvényhatóság 
legközelebbi közgyűlésén választás utján leendő 
betöltése ezéljából ezennel pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása: 2200 korona évi 
törzsfizetés,  400 kor. lakbér, 200 kor. 40 fill. 
vármegyei segély. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. t.-cz. kö-
vetelte minősítést igazoló, okmánnyokkal fel* 
szerelt pályázati kérvényeiket f.  évi októ-
ber 14-ig bezárólag nyújtsák be. mivel a ké-
sőbb beérkező folyamodványok  figyelem  be-
vételűi nem fognak. 

Csik-Szereda, 1900. szeptember 18. 
Az alispáu helyett: 

Mihály Ferenos, 
íöjcpyzó. 

| Erausz Mihály 
^ vágyra OileMte, Csik - SzeatriomkosM 
1 1—2 gymn. osztályt végzett jó 
2 családból való flu  [193] 2—a 

2 TANULÓNAK 
V felvétetik. 

I 
I 
i 
I 

S : VETŐGABONA! % § 
Öszi buza (Ka lászszá lkás ) : | 

100 kgrja 17 korona. : t 
Őszt rozs ( P r o b s t e i i ) ; f 

100 kgrja 14 korona, zsákok vétel ! " 
árban, ad el mig a készlet tart, ' ţ 

4} Botfalu  állomásra szállítva a ; 

J : [189)2-2 Botfalvi  cMoroár. J 

P i i B O S 
mir 100 fürátért  is kapbatólL! 

Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy 
raktára u. m. „ S o h l a d i t s - dresdai 
.Patria" sollingeni, .Morlonm- láncz-
nélkllli, „Styria-Puoh* eredeti, ,Naa-
oott", „Helloal-Premler* stb. feltű-
nően oloaó á r a k , felsxerelések. 

Nagy mechanikai műhely 1 
OROSZ FRIGYES, 1127115~15 

Kolozsvár, Beltorda-utoaa „New-York"-ssálloda mellett. 

Í Jzleteni a „ I l u t t e r szál lodával" s z e m b e n . 

s ö 

Bátor vagyok a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  ajánlani, hogy üzletemet az őszi és 
téli szezonra is személyesen választott árukkal rendeztem be. 

Különösen pedig női divat szövetek, női diszkalapok, női kabátok és gallérok, 
női- és férfi  fehérnemüek,  barchetek, női divat flanellek,  vásznak, asztalnemüek, 
gyermek-, női- és férflezipők,  nyakkendők, pipere czikkek, stb. stb. 

Üzletemet a nagyérdemű közönség szives pártfogásába  ajánlva maradok 

kiváló tisztelettel 

női- és férfi  divat-üzlete, Csik-Szereda. [183] 3 - 3 

—»•=<$• E l v e m m i n d i g k e v é s h a s z o n n a g y f o r g a l o m !  4 0 « s — 

Nyomatott Caik-Swredában, a lapkiadó Györgyjakab liánon utóda, könyvnyomdáiban 1900. 




