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Iparfejlesztés. 
Iparfejlesztés,,  iparpártolás divatos 

jelszó moHt. A buzgalom nagy. Egyszerre 
akarnák évtizedek mulasztását pótolni.. 
Sok a ti már kiilpiaczról ábrándoznak, mig 
a belpiaczot sem tudják ellátni és meg-
tartani. Egy rész csak a nagy iparért 
lelkesedik és a gyárakban látja a jövő 
diadalát, inig sokan — főleg  szocziális 
szempontból csak a kisipart támogatnák, 
Nem lehet azt igy eldönteni. Más minden-
kinek a hivatása és igen különböző té-
nyezők döntenek abban, hogy melyiknek 
van a boldogulásra biztosabb előfeltétele 
valahol. De mindegyik csak természetes 
módon fejlődhetik  vagy alakulhat át egyik-
ből a másikká. E fejlődés  törvényeit kell 
lelismeri.i és kihasználni tudni. Persze 
ehhez sok tanulmány és gyakorlati érzék 
kell, a mely többet érne minden állami 
támogatásnál. 

A nagy ipar hiányát az egész ország 
sínyli, mert sok millió megy ki árukért, 
mikből épen semmit sem állítanák elő az 
országban. Ezek pótlásához kell az állam 
támogatása, mert ezekhez óriási erőforrá-
sok szükségesek. Egyes vidékek, városok 
teendője saját kisiparuk fejlesztése,  sok 
helyt fájdalom  már megmentése. Néhol 
alig tengődik, mert. nem birta a versenyt, 
a gyáripari termékekkel, melyek — s ez 
a legszomorúbb — legtöbb helyt külföl-
diek. De vájjon nem szükségből hóditoi ta-e 
el a nagy ipar a kis ipar egész piaczát ? 
Hibásnak kellett lenni ebben a kisiparnak, 
mint a hogy az is. Olcsón és keszen rög-
tön megveheti mindenki, a mire. szüksége 
van; mig a megrendelésnél nálunk, bár-
mint panaszkodnak is kisipa'osaiuk a 
iiiiiiiknliiáii) ról. ezeket ritkán inlliat|iik 
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Falusi törtenet. 
Irtu. Gaal Jossef. 

Deli egy legény volt Dini András, i|em is 
volt iiarja nemcsak a faluban.  hunelll az egész 
vnlekeii sem. Mikor a hegyes sarkú c^i/majaval 
végig reesegeu ae utc/Jtu, nem voll eg> ellen egy 
leány sem. a ki utanu ne vetetle volna- a tekin-
tetet, még lia mindjárt lop.vu is. Hunra, csakn. II 
fekete  arcza. csillogó fekete  szeme, (leli termete, 
a melyen ugy uu'gleszult a sötétkék, dolinany. s 
főleg  fekete  bajusza, a mely mindig csigába volt 
pödörve, hej de sok lánynak elvette az eszét. 
Midón a huszárok közt szolgált, azt mondták róla, 
hogy ó a legszebb legény az ezredben, pedig ez 
már igazán nagy dicséret egy Idgéuytól Tudta 
is Andris, hogy ó kicsoda, nem is nézett am akárki 
láuyara. Ha tanezba meut, csak azé nótája jurta, 
csak vele akartak tá|icgu|ni. még össze is perle-
kedtek érte nem egyszer a lányok, mert bizony 
az is megesett, hogy egynek intett şkeitdisma 
gára vette a szólítást s imndkettó felállott,  voll 
aztán dolga annak a kit megtáncoltatott Andris, 
mert lis a tánezban megizzadt is, de.nemany-
nyira, mint a pletyka alatt, a melyet ott rögtön, 
még a tánc2terembe megindítottak rola. De nem 
csuk lányok és menyecskék előtt volt kegyben 
Andris, hanem bizony még az iiţog asszonyok és 
a vén emberek előtt is nagy becsülete volt. csak 
ugy sultogták egymás közt; ,Ez a legény nem a 
többi. Ilyen voltam én is fiatal  koromban." Nem 
is volt becsülete más legénynek ott, n hol Biró 
Andris megjelent. 

Ilát a legények mit szólottak ? Bizony azok 
bele töródiek abba, hogy dk nem nagyon számí-
tanak, de el kellett ismerniök ai Andris felsdbb-
Bégét. Akadt ugyan egy-egy újdonsült legenyke, 
a ki uem akart engedni, uo hauem az meg is 
járta ám, mert Andris vagy az asilal slá itta s 
akkor félkészei  kitelepítette as ivóból, vagy ha 
botra kerüli a dolog egy-két oldal bordáját ha-
marosan betörte. Nem is akadt a ki vele össse-

el. Kis iparosnink nagy részének megbíz-
hatatlansága, pontatlansága valójában le 
szoktat sokakat a megrendeléstől. Ez ta-
gadhatatlan tény. De ínég azért nincs 
elveszve minden részükről. K hibájukról 
leszokhatnak, de hogy boldoguljanak s 
ne söpörje őket teljesen el a gyárak ha-
talmas versenye, ínég sok és fontosabb 
dologtól függ.  Ezek rejtik boldogulásuk 
titkát, a mit már többen is kezdtek ke-
resni B némelyek meg is találtak. 

Korunk egyik jelszava az egyéniség 
érvényesülése minden téren. Az a hatal-
mas áramlat, minek ismert — ha nem is 
teljesen találó elnevezése, a seczeszio, szin-
tén ennek egyik kifejezése. 

Sok vita folyik  ennek helyességéről, 
de hogy van jó hatása is, az tagadhatat-
lan. Az egyéni ízlésnek hódol ugyan, dc 
ezzel is a művészetnek a kultuszát hozta 
divatba és mi több, azt népszerűsíti. Nem-
csak a vagyonos, de még a középosztályt, 
sőt a népet is rászoktatja a szép kultu-
szára s igy fejleszti  az ipart müipniTi'i, a 
mi csak a kisipart foglalkoztatja.  Ebben 
rejlik a kisipar újjászületése. A folytonos 
és örök fejlődés,  'átalakulás érdekes folya-
mata ez. A kisipar gyarlóságár, nehézkes-
ségét, drágaságát fölváltotta  szükségképen 
az olcsó és szabatos munkájú nagy iparos 
Most már a s/.inte csömört okozó nagy 
iparból a lélek, a jó i/.lés (inomulása, 
megújhodása, létre hozza az egyéni izlés 
szi-riiit dolgozó művészi értékre törekvő 
kisipart Ennek igazságát legjobban bizo-
nyítja, ha egy rövid visszapillantást, ve-
tünk a/, ipar egész keletkezésére a leg 
régibb időktől napjainkig. 

A kultúra fejlődésével  tiő az embe-
riséi* szükségleteinek száma és klfö'ili'le 
sosii- E/.i »z iparnak 'teli előá^ituni. \ 

tti/.ott volna, de annál több iiiíiye volt. Ham-m 
Hxi-r1 senki se a/olott ellene 

Most is. a mint vééig lépki-d »/. iiiczan esni. 
ng\ i«-l»i ti teieje a sok lams/etn. Mimb-iiik on 
kénytelenül a virág man ny ni. Iniu> bokrétái kös 

'son arra, a félre  csapott pörge kalapia. de egyik 
si-m merte mondani: kell is annak a büszke le-
génynek Nemes Julcsa mar' inessziról nézi, mim 
közeledik á szép legény, meg is kötötte a bok 
réVát jó illatú szekfiiból.  teljes violából, hátha 
meglátja Andris és elkéri, hisz A legszebb leány 
a falúban.  De bizony' hiába epekedik, Andris arta 
se néz. Nem állhatja szónélkül, utálta kiált: 

— Hej de büszke legény, meg sem látja a 
szegény embert. 

Andris megfordul,  foga  közt mormol egy 
,jó napot", de Julcsa nem éri be annyival : 

— Ugyan álljon tneg egy szóra, hadd tegyek 
egy szál virágot a kalapjába, nem áll jnl a le 
géninek, ha nincs bokrétája. 

Azzal levette as Andris kalapját s bele 
tűzte a csinos bokrétát. 

— Így ni. most már egészen más. No ne ! 
hát meg se köszöni. 

— Köszönöm angyalom, majd a csókot át 
adja helyettem Barta Pista, ás úgyis nagyon óhaj 
tozik utána 

— Menjen maga csúnya. Tudom, hogy hozzá 
megy, tndbm. 

— Ugyan hová mennék lelkem máshová! 
mint a berekbe almát őrizni. 

— Hát oda ilyen czifrán  mennek, kék dol-
mányba, ropogós csizmával 

Ugyan hová mennék, kérdi hamiskásan? 
— Bizouy maga leikém a kisasszonyhoz 

megy sugá elpirulva Julcsa. 
— Dehogy oda, mit is keresnék én ott. Ha-

nem az Isten áldjon Juliska, mennem kell, sietek. 
Áldja meg ai Isten Andris, moudá szomo-

rúan a lányka s még sokáig nézett a déloseg le-
gény utáo, midón már eltűnt a kanyarulatnál csak-
nem könyeive sióit: 

kultnra előtti őslakóknak nem sok kellett. 
Lakást talált barlangokban, sziklaűregek-
ben s ide nem sok bútor kellett. Ruhá-
zatát is könnyen kiállította az általa elej-
tett vad bőréből. Főszükséglete a védő, 
illetve támadó fegyvere  volt s mindezt 
maga állította elő. De. az eszközök mind-
inkább gyarapodtak szám és minőség te-
kintetében, minél inkább művelődött az 
emberiség. Bizonysága ennek, hogy a tu-
dósok az ipari termékekből — mik vala-
hogyan fcnniaradtak  — tudják legbizto-
sabban egy nép vagy kor műveltségi fo-
kát megállapítani. Csakhamar rájöttek, 
mily nehéz az egyesnek saját szükségle-
teit egyedül — hogy ne mondjuk házi-
lag - előállitani s a szükség vezette rá 
az embereket a munka megosztás gazda-
ságos elvére. Mindenkor lehetőleg azzal 
foglalkozott,  a mihez legtöbb kedve, illetve 
képessége volt. E kezdetleges ipar hozta 
létre a kereskedelmet első időben csak 
kezdetlegesen, cserekereskedés formájában. 

Az emberiség szaporodásával, a kul-
tnra fejlődésével  érdekes dolog förlént. 
Az ipar ugy alakult, hogy a mi kezdet-
ben nem volt más, mint segítő eszköz a 
létfentHi'tás  könnyítése és kellemesebbé 
tételéhez, az később czéllá, létfentartási 
eszközzé lett, az emberiség egy jelenté-
keny részénél. Tanulságos vizsgálni végig 
az egész történelmen, mint alkalmazko-
dott egyes népeknél és korokban a viszo-
nyokhoz, hogy legmegfelelőbben  nyilvá-
nulhasson. Minden nép és kor iparán 
ra|ta van annak a kornak én népnek egész 
jellege. Kitiluő péida erre a középkorban 
alakult illetve a kor szülötteként legjnb-
b in kifejlődött  czéh rendszer. Sok inteii 
C'.iót ti|lii|(lonit.otiak ennek és sokan még 
most is, lioiott ifin  voll más, mint első 

Kar, hogy ez a legény olyan szekér uiáu 
l'll', a melyik fel  nem veszi. 

* 

A falu  és/aki részén áll a Csákay Áron 
tekiuieies ur nemesi udvara, vagyis jobban mondva 
romladozik, mert a szép kúria ina holnap össze-
roskad. A sárgára mázolt vakolaton csak néhol 
maradi meg az eredeti szín, máslielyt leválttt a 
falról  a látni engedé az omló teglakat. A zsindely 
fedél  néhaivá lelt s csak a végig nyúló korhadt 
léczek muintták, Itogy ott valami tetó is volt. Még 
legjobb állapotban vau a léczes kapu, a tnelyuek 
edtligelé csak a sarkai törtek el. Ez azonban nem 
nokal tesz, legfentebb  annyi baj vau vele, hogy 
ha egyszer kinyitják ugy marad, a mig valahogy 
2— 3 ember segítségével újra helyére állítják. Az 
udvaron is mindeu a mulandóságot tüuteti fel. 
Az istállót egyik része hűtlenül elhagyta, mig a 
másik részét néhány cserfa  támasz s az Isten 
jnsápa tartja fenu.  A szekér szin már a földre 
hasalt, szerepét átadva a nagy csűrnek, a mely 
egészen ép csak* ledeleu vau egv négyszög ölnyi 
teriilet, a melyet zsindely helyett zsup takar. Maga 
az uri lak elég jókarban áll, osak némely helyen 
válóit rola a vakolat le, as északi oldalát a zöld 
gomba penéss már elfoglalta,  hanem azért még 
kiizd az ídófogával,  az északi szél pusztító vibarávtl. 

Pedig 20—21 év eldtt még virágzott. A 
nagy kapu tiszta uj volt s nagy recsegve nyílott 
ki reggeleukiut, felébresztve  a még alvó veudé-
geketBeste nagy csikorogva jelentette, hogy már 
hiába várnak vendégre. A istálló teljes épségben 
állott, melynek minden rekeszét virgoncz lovak s 
lusta bivalyok foglalták  el. Derék nagy épület volt, 
mégis megesett, hogy kiszorultak beldie a szíves 
gazda lovai, á kicsi szin mindig tömve állott a 
vendégek kocsijaival s még a nagy csűr ÍB helyet 
adott néhánynak. A házban jólét, gazdagság ural-
kodott. Akkor tájban hozá házához Csákay ur 
szép fiatal  hitvesét Szilgysy Leonorát, a kivel nem 
akart eliárkozottan élni, hanem arra törekedett, 
hogy barátai részt vegyeuek boldogságábau. Nem 
is volt szűke a vendégnek, mert egyik a másik-
nak adta a kilinoset. Volt is ott fogadtatás.  Jobban 

nyilvánulása a tulprodukczió és szabad 
verseny meggátlásának. Megfelelt  ez a 
középkor gondolkozásának és mindent kor-
látok közé szorító jellegének. 

El is kellett tűnnie a gondolat és szó-
lás szabadság diadalának legkezdetén. 
Béklyóiból szabadult fel  ezzel az ipar s a 
gőzgépek feltalálásával  éa alkalmazásával 
hihetetlen módon fejlődött.  Teljesen átala-
kult. De ennek szomorú eredménye lett 
a kis iparos osztályra, mely nem birt A 
gépekkel versenyezni és csüggedten nézte 
az egyenlőtlen versenyt. A kultura rop-
pant arányú fejlődésével  megszaporodott 
a szükséglet mennyiség és különféleség 
tekintetében Az igaz, tiogy ezt nem lett 
volna képes régi formájában  a kis ipar 
fedezni.  A szükség adott biztos alapot a 
nagy ipar hatalmas fejlődésére.  A látott 
fejlődésben  mindenki csak a nagy ipar 
jó oldalát nézte és látta: as olcsóságot és 
tetszetős külsőt; valósággal divatba jOtt a 
gyáripari termék. Erre aztán minden térre 
rálépett a nagy ipar, hova pedig hivatás-
szerűen nem is volna alapja. Túlságos 
akcziója megszülte a reakeziót! Ébredeztek 
az emberek és kezdték belátni, hogy a 
gyáripar nem elégithet. ki minden igényt. 
Ha szabatos és pontos is a munkája, de 
lélek nélküli, mint alkotója: .a gép. S 
minél inkább fejlődött  az emberek töme-
gében az egyéni izlés, egyéni önállóság, 
annál hamarább és jobban un rá a foly-
tonos egyformaságra!  Az egyéni hiúság 
is hasznos a kisipar szempontjából. Mind 
többen ambic/íónálják, hogy ipari szük-
ségleteiket oly alakban, minőségben birj&k, 
mely elüt a megszokott ismert sablonos 
formáktól.  És végűi mi a legfőbb:  a ha-
talmasan fejlődő  általános művészi érsék, 
mely kielégítésre vár, egyike azon té-

erézte a vendég ott magát, mint otthon, alig-alig 
ludoti megválni oAnan. Ma valaki dicsekedni akart 
csak azt tnondá, hogy Csákaynál mulatott; «lég 
volt a becsülésre. Ha valaki álmosaa tett látogat 
•ást a az/al védekézett, hogy Csákay Áronról ven-
dégeskedett, minden hibája, illetlensége ittegbe-
csátást nyert. A vidék fiatalságát  akkor BtStték-
lovaggá, ha Csákaynál három napot s három éjjelt 
végig mulatott. Szóval mindenütt Wtoég; jólét pa-' 
zariás, fény  csillogott s mindezeket a flatai  - an-
szouy és férje  tették még vónzóbbafetá. 

Hanem mindéi már esak mult s ak égési* 
uek most már csak romját láthatni.1 A mióta a 
szép Leonora asszony meghalt, (a roii nyelvek 
azt mondják, hogy megétette magát, mertl sok 
pazarlást' nem gyöste á férje  s áttehet-niár igy 
is-nagyon uyomta a nemesi birtokot, err* «Mattan: 
nem kell semmit adni). A mióta tehát as ifjú 
szép asszony meghalt, minden megváltozott. A' 
nagy kiterjedésű birtokot- elárverestéb, a ménes, 
a gulya, £ kooda mind elment, alig maradt beMle 
két öreg paripa, egy fejés  tehéu s néhány sértési 
A mi még a régi jó idókból a jelea szegénység 
,eHyhitésére fenmaradt,  az a Csákay kiaassMnynak 
jelenléte. Még icii piczi kis baba volt Etsa, mikor, 
a szereid anyját eltemeték, azóta a jé öreg Zaua» 
néni, a ki Csákay nroak valami távoli rokona volt, 
nevelte. H o n i szoktatta a kis lánykát mindenhol 
a mi szegény embernek ssükségea. Tudott dolgosai 
napestig fáradtság  nélkül, nidón a munkát féllwn 
hagyta, dalolva keresett mái dologgal aiorakosáat. 
Különösen a kertbea szeretett munkálkodni, ott 
ugy—ugy el pepecselt, ültutett, gyomlált, takaritott, 
gyakrau még ebédelni is elfeledett,  Zsuiaa n^nţ 
kellelt, hogy beszólítsa. Meg is érdemelte jt fáradt-̂  
ságot a kert, mert nem vţlt Bebol olyan Még, 
virágostábla, olyan dus vetemény, mint as 
kertjében, mert igy nevelték késíbb, nehogy, Ki 
Elza név felkösse  a régi emlékek Wg* 4 

másik fogíalkoiia,  a mi l e g i ^ b b lekötötte, 
édes anyja, sirjáqsk .ápolása volt. Óinkat, géluti-
nokat töltött ott, csinositgatva a airţ, Qitetgeţve.ţ 
virágokat, a melyek már agy felfolyták  a hűmot, 
hogy nem is látszott , a föld.  (Folyt, kdv.j 
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nyezőknek, melyek alapos reményt nyúj-
tanak arra, hogy nem kell elvesznie a 
kis iparnak, van jövflje  s lehet reménye, 
esak álljon feladata  magaslatán, simuljon 
a kor illéséhez és alakuljon annak kivá-
nalma sserint ál. Mert hiába mindennek 
haladni kell ée csak a haladás az, a mely 
megtudja menteni a kis ipart attól a Mo-
lochtól, a gyáripartól, mely minden peres-
ben elnyelni készíti őt s meg tud menteni 
egy nagy társadalmi osztályt a pusztulá», 
a romlás veszélyétől. • földművelés,  a 
természet által nyojtott adományok ki-
használása mellett, az ipar, a nyers ter-
mékek feldolgozása  az, a mely első sor-
ban s a legegyszerűbb módoD képes meg-
élhetési fonást  nyújtani a népnek s ha 
art nem fejlesstjOk,  ha elaekélyesedni en-
gedjak, egy megélhetési forrást  dugtunk 
be a nép előtt, mely hamarosan meg fogja 
s tudja nfljgát  bőszülni!... 

Székelyföldi  arányosítások. 
Mait években mozgalmat indítottam volt 

meg a székelyföldi  hírlapokban, annak leleple-
zésére, hogy Székelyföldön  a közhelyek (erdők, 
legelők) arányosításánál egyes kapzsi emberek, 
•ÍBŐ uzsorával határos visszaéléseket követnek 
el a székelyföldi  kisbirtokosok nagy tömegével 
szemben. Megveszik a tájékozatlan kisbirtoko 
soktól papiroson megállapított arány részét a köz-
erdökböl és közlegelőkböl potom áron holdankínt 
•gy koronától huss koronáig terjedő átlag ár-
ban. (Az eladók legnagyobb résie azt hiszi ma 
is, hegy a közhelyekben marhát legeltethet és 
lát vághat, mert a vevők egyelőre tévedésben 
tartják az eladókat). És midőn a községben ma-
radott székely kisbirtokosoktól 100 kat. hold 
arányrészeket összeharácsoltak; a már végre-
hajtott arányosításnak tovább folytatását  (fej-
lesztését) kérték ée ezzel a községben maradott 
kis székely birtokosok terhére ajabh arányosi-
tási költséget indítottak. 

Es a mozgalom élénk hírlapi vitát provo-
kált; és a kormány ügyeimét is. ezen tárgyra 
irányította ée történt is ebben az ügyben két 
fontos  dolog. 

Egyik az, hogy a kir. Kúria, azon eléggé 
nem méltányolható elvet mondotta ki, hogy a 
már egyszer végrehajtott arányosítás tovább 
fejlesztésének  költségeit, nem a közösségben 
megmaradóit kis székely birtokosok terhére, 
kanén annak terhére kell végrehajtani, a ki 
azt kéri. 

Másik az, hogy Darányi miniszter elren-
delte azt, bogy Székelyföldön  a legelő erdők, 
tekintettel a székelyföldi  marha tenyésztés fon-
tosságára, az egész Székelyföldön  felülvizsgál-
tassanak és njból megállapitaasanak. 

Már ezen két fontos  eredmény némileg 
lelohasztotta a kapzsi emberek fosztogatás]  hír-
vágyát, hogy a tájékozatlan székely kisbirtoko-
sok tömegét koldusbotra juttassák. 

Óhajtandó volna azonban, hogy a további 
fosztogatásnak  ntja egyszer a mindenkorra elzá-
rassék. Ez azonban esak radikális eszközök al-
kalmazásával volna lehetséges. A ki azonban 
a ezélt komolyan akarja, annak netán a liberális 
felfogásba  ütköző eszközöket is meg kell rs-
gadaia. 

Egyik alkalmsa módja annak az lenne, ha 
az arányosilási törvény oda módosíttatnék a Szé-
kelyföldön,  hogy a közerdőkben és közlegelők-
ben, mindazon székely kis közbirtokosok, kik 100 
holdon alól bírnak arányrészeket, köteleztetné-
nek közösségben maradni, miként ez a volt úr-
béresekre nézve az erdélyi részekben kötelezőleg 
ki lett mondva éa a mely üdvös intézkedésnek 
a volt oláh úrbéresek az erdélyi részekben olyan 
nagy faj  fenntartó  hasznát vették. Ez a módo-
zat szólana jövőre. 

Másik alkalmas mód lenne a székely kis-
birtokosok tömegét megmenteni az, hogy azok-
nak a székely kisbirtokosoknak, kik arányré-
nzeiket potom áron a kapzsi embereknek tudat-
lanságból eladták, maga az állam ezen eladott 
aráayrészeket a telekkönyvi és arányosilási ada-
tok alapján az eladók részére hivatalból váltsa 
vissza, és ezen visszaváltási összeget a telek-
könyvileg biztosítván, emortizáczió alapján köz-
adók módjára hajtsa fel  az eladókon és jog-
utódaikon. 

Ha ez a megváltás megtörténhetett a múlt-
ban az erdélyréazi volt uláh úrbéresek tömegével 
izemben, annál inkább végrehajtandó • székely-
földi  kisbirtokosok érdekében. 

Ez a módozat szólana a múltra. 
Javaslatom első olvasásra szokatlannak 

Maik lel ugyan, de a kormány a székelyföldi 
arányosítások irataiból ée arra vonatkozó telek-
könyvi adatokból, nem «ok utánjárásul, biztos 
•eggyőződési cserezhet magának arról, hogy 
Udvarhely-, Csík- és Háromezékvármegyékben 
legalább Is 30,000 székely kisbirtokos család 
megmentéséről van szó. Be fog  bizonyulni, hogy 
egyes tökepénzesek, uzsorások és idegen nzár-
•szásu kétes exiaxteneziák arányrészeket a 
közlegelók és közerdökbői fejenkint  1000 k. 
holdtól 40.000 k. holdig vásároltak össze a tu-
datlanság és tájékozatlanság kihasználásával. 
Meg kell tehát minden lehetséges módozatot 

ragadni arra, hogy a székely népet, mely as er-
délyi részekben a tiszt* magyar faj  ősforrását 
képezi — megmenteni lehessen. 

Ma egész Európáben minden állam és abban 
minden nemzet, najái fajának  önfenntartó  küz-
delmét folytatja..  Ezen hatalmas áramlattal szem-
ben, mi magyarok, kik semmiféle  európai nép-
pel rokonságban nem állunk, el nem zárkózha-
tunk. Elöljárnak ezen bódító küzdelemben a 
hatalmas Oroszország éa Németország. Mindenki 
látja, kinek szeme van, hogy a felosztott  Len-
gyelországot minő kegyetlen ée drasztikus esz-
közökkel rnsziflkálják  ée germanizálják. Egy-
szerűen hivatalból kisajátítják az ösi lengyel 
birtokost éa helyébe orosz éa német elemet he-
lyeznek a kisajátított birtokba. Csak mi ma-
gyarok vagyunk olyan liberálisok éa rövidlátók, 
hogy saját véreinket, az erdélyi részekben, a 
magyar faj  ősforrását,  a azékelynépet, világpol 
gári felfogással  és gyávasággal pusztulni és ki-
vándorolni engedjük. 

Miniszter nrl a Székelyföldre  is egy Egán 
Edét kell sürgősen kiküldeni; ki a kétségtelenül 
létező nagy bajokat és a pusztulásnak indult 
székelyek nagy tömegének megmentésére vonat-
kozó módozatokat a helyeimén tanulmányozza; 
és a tárgyilagosan megállapított bajok orvoslá-
sára a mnlhatlao azükaéges éa czélra vezető 
javaslatokat előterjesztheste; mert a székelyek 
is vannak olyan államfenntartó  faj,  mint a 
ruthének. 

Székely-Udvarhelyt, 1902. január 21. 
Dr. Tőrök  Albert. 

A gyergyói mandátum. 
De már félig  se tréfa  I Ugy látszik Markos 

Gyula ur telje» energiával Gyergyó-Szentmiklós 
kerületének országgyűlési képviselőjévé kívánja 
magát megválasztatni I Segélje őt az Isten tel-
teti szándékában, nekünk abszolúte semmi kifo-
gásunk ellene, de mégis igen különösnek tart-
juk, hogy miért épen Markos Gyula és nem 
Földiák — ki tényleg a mandátumért megküz-
dött — áll a harcz tüzében? 

Ezelölt mintegy pár héttel a Markos Gyula 
aláírásával vörös falragaszok  hóhér bárddal és 
bebörtönöz te téssel fenyegették  mind azon válasz-
tókot kik a pelicziót vádaskodásokkal támogatni 
nem akarják, most az alább közölt .Arany-
hitlevél'1-lel dédelgeti Markos Gyula ur mindazon 
székely atyánkfiait  kik a kérelembe befolytak. 

A peticzióban felhozott  érvénytelenségi 
okok előttünk ismeretlenek s nem tudjuk ha 
azok bizonyithatására képesek lesznek-e a kér 
vényezök, nem tudtuk, hogy Lázár Menyhért 
orsz. gyűl. képviselő nem fog-e  szintén ellen-
kérvénnyel élni, de azt tudjuk, hogy sz 1899. 
XV. t.-cz. 3. §. 2—9. pontjai teljes szigorral 
állapítják meg tz érvénytelenségi eseteket, de 
egyúttal azok bizonyithatására akadályul állítja 
(el a 94., 9S., 98. és 99. g§. erre vonatkozó 
intézkedéseit a a mint az eddig tárgyalásra ke-
rült peticziókból tapasztaltuk a fennt  idézett 
törvényezikk hiányossága legfölebb  azt eredtné 
nyezheti: hogy egyik vagy másik fél,  a 187. g. 
alkalmazásával megfelebbezhetlen  erkölcsi és 
•nyagi felelősségbe  sodortatik. 

Knriozumképen a fen  említett Arany-hit-
levelet szórói-szóra szövegében közöljük: 

Arany-Hitlevél 
48-as függetlenségünkért  harczoltak a gyergyó' 
azentmiklósi honfiak  az 1901. évi választáson. 
Az átkos kormány a lelkesedés szent tüzét pil 
lanatra bár — de elfojtotta.  A szabadságért, 
függetlenségükért  éa önállóságukért lelkesedő 
igaz 48-asok a magas Knriánál kérvénynyel tá-
madták meg a választás eredményét • a barez 
tüzében, mint hajdan apáink, moat dicsőén ki-

tartottak ők ie. 
A szent mozgalom emlékére kelt ez Arany-

hitlevél: 
Hőaök, kik a harezsikon arattak 
Diadalt és győzedelmi babért, 
Kik utolsó vég leheletükig 
Élni halni tudtak a bonért. 
Hitvallók és szent apostolok mind 
A nevük örOkre fenmarad, 
Mig egy igaz becsületes honfi 
Sziv, dobogni tud az ég alatt. 

Nem csekélyebb és nem kisebb hősök 
Kiknek neve itt alant ragyog, 
Mint a jellem s becsület vittel 
Tántoritlan bivek és nagyok. 
Méltók rá, hogy sranynyal jegyezve, 
Emlékkönyvbe nevüket a kor, 
Unokáik szent büszkeségére: 
Példaképen örök mindenkor. 

Mert kiket sem pénz, sem erőszak 
Megejteni sehocv gem tudott, 
lm ezek a dérit biv polgárok 
Kiknek neve IU alant ragyog: 

Blénesi látván, Vass Imre, Vizi Demjén, Bene-
dek István, Köllö Sándor, Blénesi Imre (Imréé), 
Id. György Alajos, id. Tamás József,  Béthy 
Mihály, Veress Miklós, Buslig Gyula, Bétbi lel-
vén, Benedek József  (Imréé), Pál Márton, Hop-
son Ferencz igaz 48-asok kik a kérvényt aláírták. 

Im tehát a 48-as szent szabadság 
Nem bukott meg. csak egy szebb kort vár, 
Melynek előbb utóbb meg kell jönni 
Mint tavaszra megjön a madár. 

Markos  Oyula. 

A kisbirtokos és a kisbirtok hiteléről. 
(Folytatás éa vége.) 

Nem vagyok pesszimista, hanem optimista. 
Inkább szebbnek és jónak látok minden képet, 
mint mások, de mint a ki hazarészttnk több 
vidékét alaposan ismerem, nyugodtan állítom, 
hogy a mai elszegényedés és vagyoni romlás 
egyik legfőbb  oka a mai hitelviszonyok mellett 
kifejlődött  és lábrakapott kisbirtok hiteléből 
szánnazik. 

Ütött a tizenkettedik órai Most már vagy 
tenni kell valamit, vagy összetett kézzel kell 
néznllnk, hogy turbulens csellengők a városok 
széleit elfoglalják  és a közbiztonságot veszélyez-
tessék. Támogatuunk kell a kifosztott  és nyo-
morba jutott elemet kivándorlásában, avagy a 
megindult veszélyes irány elé gátat vetni és 
gyorsan, de nagyon gyorsan a hatályos orvos-
szerekkel előállani ÓB a gyógyítást megkezdeni. 

Az orvoság móljáról is akarok egy pár 
szót szólani. 

A kisbirtokos hitelének fokozottabb  mér-
tékben leendő gyakorlására buzdítandó az Or-
szágos Központi Hitelszövetkezet és esetleg a 
kormány vagy országgyűlés által felszólítandó 
hogy fokozottabb  mérvben alapítson hitelszö-
vetkezeteket. Tegyen meg mindent és hasson 
oda, hogy még a legrejtettebb bavasi faluban 
is a földmivesek  szövetkezeti érdekhálózatba 
lépjenek. Vegye igénybe e munkánál a fele-
kezetek papjait és tanítóit, az állami és megyei 
tisztviselőket, a gazdasági egyleteket, a jobb 
indulatu földbirtokosokat  és egyáltalán minden 
jobb gondolkodású embert, minden egyletet, 
kultur-intézményt, hogy a szövetkezeti érdek-
hálózat minél elébb teljesen kiépíttessék. 

Jövessen, menessen, járossan szakértő 
tanítókat országszerte; alapítsa a szövetkeze-
teket tömegesen; vegye kezelése alá az elzttl-
lésnek indult nagy tömeget és mentse meg 
még hazánknak azt az értékes munkaerejét, a 
mi még ma megmenthető, mert csak akkor tett 
az Országos Központi Hitelszövetkezet köteles-
ségének mindenben eleget, ha a munkát teljes 
erejével kezébe veszi és azt diadalra is VÍBZÍ. 

A kisbirtok bitelére még nincsen meg a 
megfelelő  szervezetünk. Annak épen olyan haj-
lékonynak, olyan kis egyedek részéről is hozzá-
férhetónek  kell lennie, mint az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezetnek. A kölcsön nagysá-
gának értéke relativ, a kölcsönkérő vagyoni 
viszonyaival áll arányban. Egy dúsgazdag bir-
kosnak egy pár százezer koronás kölcsön — 
nem nagy kölcBön; egy száz koronás kölcsön 
nekem szintén nem nagy kölcsön, — de egy 
két-három holdas kisbirtokra egy száz koronás 
kölcsön már elég nagy kölcsön. 

Ugy kell tehát ezt a még nem lévő in-
tézményt szervezni, hogy még szpz koronás 
járadék kölcsönöket is adhasson. EB ugy kell 
ennek az intézménynek berendezve lennie, hogy 
szökség esetén összesen egy pár száz millió 
járadékot is bocsáthasson ki. Mert én nem a 
bankok adataiból, hanem a vidék eladósodott-
ságából számítok és biztosan veszem, hogy több 
mint hatszázötven millió korona a kisbirtok 
azon terhe hazánkban, melyet járadék adós-
sággá kell átalakítani. 

Ilyen czélra lenne fejleszthető  alapsza-
bály módosítással, állami garancziával és tá-
mogatással az Országos Központi Hitelszövet-
kezet, már csak azért is, mert ennek az intéz-
ménynek a vidéki hitelszövetkezetek vezető-
ségében meg volna a már eddig is ellenőrzött 
és vezetett gárdája és pedig sok ezer jóravaló 
ember, a kiket ilyen czélra jól felhasználhatna. 
És ezek naponkint csak szaporodni fognak. 

Hibás lépésnek tartanám, ha akármilyen 
okból a kisbirtokos éa a kisbirtok hitelének ki-
elégítését két ónálló, egymással Bzervea kap-
csolatban nem levő intézményre biznók. 

Azt nem is tartom szükségesnek fejteget-
ni, hogy a kisbirtok hitele, mert koczkázattal 
nem jár, olcsóbb legyen valamivel, mint a kis-
birtokos hitele, mert ez utóbbi biztonsága a 
személy kválitásától is függ. 

Dr. Oidófalvjr  István, 
kir. közjegyző. 

Társaság. 
Mily különösen la hangzik vidéki városban a 

„társaság" szó. Pedig Igazi értelemden vett társaság, 
Igazi, társas élet csak a vidéken található iel. 

Nagy városban már nem beszélhetünk erről. 
Minden ember el van foglalva  a létért való küzde-
lemmel, a 80k csillogó ruha, a nagy házbér, a drága 
életmód felemészti  s kevés jövedelmet s igazán nincs 
az embernek kedve még társaságba is járni, mosolygó, 
kedves arezot mutatni akkor, a mikor a lelkében dul 
a harcz, a megélhetés feletti  problémán. 

Mily más az élet itt vidéken 1 Nincs nagy 
kiadás a minden ember áldozhat olyan dolgokra is, 
a mit fOvárosban  csak igen-igen gazdag ember en-
gedhet meg magának. Mi természetesebb tehát, ha 
Itt a vidéken a társulás eszméje nagyon U van fej-
lődre s mindenki arra törekszik, hogy a megfeleld 
társaságnak A Is tagja legyen I 

Így van az jelenleg a szeredal társas élettel 
ls. Az "-nlmal téli esték bizony nem kecsegtetőek 
valami Itayea mulatságokkal, ha csak a pletykát nem 
vessztlk annak, mert hiszen a pletyka éltető itt a kis 
városkában, a szenzáczió hajhászís egy dolognak a 
végtelenig való el csűrés-csavarása már megssokott 
dolog s kik vete foglalkoznak,  tán maguk ia megunták 
már inkább szokás már, egy második rossz 
természet, a ml nilkfll  nem sQthet al a nap sem már 
a háatetAre. 

De hát ez nem életczél a • ml a ti,  nem elégíti 
ki a finomabb  lelkületeket. Hiszen valljuk meg, jól 

esik egyasar-egyaxer elcsépelni valamelyiket, a kinek 
épen uj ruhája van, vagy a ki kétssóval többet szólt 
egyik este valakihez, mint a többihez, vagy pedig 
valakinek vajlzü volt az estélyen a fagylaltja  és a 
jóságos ég tudná megmondani ml minden apró-cseprő 
dologról el tudjuk verni a dobot, de hát elvégre ls 
mindennek van határa a Igazán nem vallana jó Ízlésre, 
ha valaki ezt élethivatásnak tekinti. 

Nemesebb szórakozásra vágyik a lélek, annak 
kell egyszer-egyszer élvezni. S ezt csak oly eszkö-
zökkel lehet elérni, a melyek osak arra valók, hogy 
nemesitsOk Is valóban velük a lelket. 

Tudományos felolvasások  nálunk nem hono-
sodhatnak meg soha, mert arra Itt — legalább jelen-
leg — nincs talaj. 

A legkönnyebben a zene délutánok közkedvel-
tek nálunk, hiszen a zenét szereti miudenki! fi  arány-
lag a helyi viszonyokhoz mérten itt sok azeno értő, 
a vannak elegen a kik kultiválják a zenét. 

Természetesen az ilyen zenedélutánok rende-
zése OrSmmel tölt el bennünket a igazán hálás lehet 
az a közönség, a mely ilyenekben részt veaz azok 
iránt, a kik ezt kezdeményezték. 

Sziiveazter estét összekötni nemes, kellemes 
szórakozással, megszólaltatni a klaszikusokat H élvezni 
müveiket zongorán, gordonkán, gyfinyOrü  énekszá-
mokban stb. E nemes szórakozások kezdeményezője 
Paosznó Mikó Ilona őméltósága, neki köszönhetjük, 
hogy ily nemes szórakozásokban részünk lehet. Az 
ó szeretetre méltó egyéniségével élére állt es össze-
jöveteleknek a végtelen hálásak lehetünk azokért as 
élvezetekért, a melyeket nekünk szerzett. 

A zéne méla hangjai mellett feledünk  mindent.... 
KOznapiasságot, lntrlkat, lelkünk belemerül a zene 
szépségeibe s olyan jól esik itt a mi kis vidékünkön 
látni egy társaságot a mely nemes szórakozást keres. 

E zene délutánok elseje Zsögödön volt. P. Mikó 
Ilka Őméltósága Sziiveazter estély én illusztris társa-
ságot hivott vendégszerető házához s bevezetett min-
ket a nemes szórakozás, a kellemes időtöltés elsejébe. 

Nagy vacsora után megszólal a zongora sHu-
nyady László nyitányával bevezettek a zenei élve-
zetekbe. 

Szebbnél-szebb pontok váltogatták egymást 
gyönyörű ének és zeneszámok, a mely hol komoly, 
hol pajzánabb témával mulattattak s ugy beleme-
rültünk a zenébe^ hogy nem is vettük éazre az újév 
beköszöntését. 

Vidámabb epizódok is játszódtak le. Egy ked-
ves kis leánynak gombóezot főztünk  Szilveszter éj-
félén,  diót asztattunk s végre is a szerencse oly sze-
szélyes volt, hogy három iérfi  nevet is a felszínre 
hozott... 

£ zene-estély feledhetetlen  lesz azoknak, akik 
ott voltak. 

Ilyen zene délután volt folytatás  képen dr. Per-
jéssy Mihály törvényszéki elnök urnái is, a hol a 
rendes társaság megtalálta mindazon szórakozásokat, 
a mik a zenével járnak. 

A harmadot zene délután újból P. Mikó lika 
őméltóságánál volt, a hol 26-án délután gyülekeztünk, 
s a melyről csak kellemest, kedvest tudok mondani. 

Meg keü emlékesnem mée a szereplőkről, a 
kik egy egész szép kis művész társaságot képeznek 
s a hol kepviselve van minden hangszer. Dr. Kolo-
niesné, Xornhaber Adolfné,  BolJó Gáborné, Loyczel 
Ivánka, Perjéssy Paula, Nagy Gyula, Száva József  stb. 

Még csak annyit, hogy ily nemes szórakozások 
létrehozásáért a kezdeményezd P. Mikó lika őméltó-
sága fogadja  háláját annak a társaságnak, a melynek 
ily kellemes napokat szerzett. Bábi. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Legóny-estély. A legény-estély tör-

ténetében az elmúlt hét igen nevezetes mozzana-
tot produkált. Mnlt számunkban említettük uxya-
nis hogy a rendezőség tiszteletbeli elnökké Caik-
vármegye első legényét, főispánját,  Mikó Bálintot 
törekszik megnyerni, felkérése  azonban távolléte 
miatt meg nem történhetett. Az idő előrehala 
dottsága miatt a meghívók szétküldésével tovább 
várni nem lehetett, miért azok az elmnlt pénteken 
postára tétettek, a rendezőség azonban azért 
nem mondott le kedvencz eszméjéről a mikor a 
főispán  ur ö méltóság* hazaérkezett, felkérte  öt 
a tiszteletbeli elnökség elfogadására  mit ő a 
legnagyobb készséggel el is fogadott  így aztán 
habár neve a meghívókban kitéve nincs, a Le-
gény-estély tiszteletbeli elnöke mégis Mikó Bálint, 
Csikvármegye főispánja. 

— Eljegyzés. Csiszár Imre vármegyei 
közigazgatási harmad aljegyző folyó  bó 26-én 
váltott jegyet Gyimesbükkön odavaló Vasa István 
postamester és neje, született Györpál Rózália 
kedves leányával, Vilmával. Szerencse kísérje 
frigyüket 

— Pál fordulása.  Köztnondái szerint 
„Pálnak fordulása,  féltél  elmuláBa." Ei idén 
tulajdonképpen Pál nap előtt léi nem is volt, a 
mire az agy neveiett .öreg emberek" is nálunk 
alig ha emlékeinek a már ia bekövetkezett a télnek 
második periódusa, mely lassankint a tavasira 
való kibontakoiáihoi vezet. A hirea apóstól emlék 
napja a mait szombaton telt el, melynek Pálfalva 
községe ünnepet uokott szentelni, lévén kis kápol-
uája a Pál tiszteletére felavatva.  A megyés bueaun 
a közel községekből sokan vettek réaat, kiknek 
ai ünnepélyes sieat misét Balogh József  főgim-
náziumi hittanár, az alkalmi szép szóuoklatqt 
pedig Kóröai Oéis taploozai leikési tartotta. Bgéai 
uap afirU  köd borítván a látókört, ai a babonás 
nép hit, hogy ha Páloapja ködös, ai évben dög 
vésztől lehet tartani, siálló igévé vált esutlal is 
a nép köiött. 

— Jég. Mnlt számunkban kezdtük remélni 
hogy végre valahára leszáll a víz hömTséke a 
fagyponnra  • a lüzesvérü fiatalság  megkezdheti 
legkellemesebb téli foglalkozását,  a korcsolyázást. 
Keményünk be ia teljesedett. Már csütörtökön 
s az óta január 27-ig mioden nap a legvidámabb 
élet tolyt a korasolyapályán kaczagás, visitás, 
csapó, szélmalom s más szórakoztató mulatsá-
gokkal élénkítve nem is említvén a jég szélére 
törekvő kedves páros korcsolyázásokat De baj, 
mikor e sorokat írjuk, már ismét csak eső esik 
s ha a jó Isten ott a magasságos mennyekben 
nem segít, elolvad a jég • Ismét csolnakázhatunk 
a helyett hogy korcsolyáznánk. De as latén 
bizonyára segít sm'g hossza ideig lehet részünk 
ezen kedélyes a egészséges sport késében. 
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— Gazdasági tanítások. A csikmegyei 
gazdasági egyesület állal rendeleti gazdasági 
tanítások a mult hit folyamán  a követkeid köz-
ségekben tartottak: január hó 23-án éa 20 án 
Csik-Taploozáo, január 24 én Vacaároaiban, január 
hó 26-án Csík-Ssentsimonon. A köiségek lakásai 
ai elöljáróságok buzgósága és példaadása folytáu 
a legtöbb helyen igen szívesen keresi fel  aa elő-
adások színhelyét és érdeklődéssel a figyelemmel 
hallgatják a tanításokat. így pld. Csík-Szenlsímo 
non és Vacaároaiban 100-nál jóval több hallgató 
gyiilt egybe a tanítások meghallgatására. Sajnoa. 
hogy uem mondhatjuk ugyanezt Taptoczáról is, 
a hol az első alkalommal a tanítással megbizot-
takot senki sem fogadta.  Bírónak, jegyzőnek a 
vagy más elöljárónak híre, helye sem volt, mintha 
csak füstté  és párává váltónak volna, sehol meg-
kapni nem lehetett őket sőt a tanítás helyéül 
megjelölt iskola sem volt fűtve  és világítva. Jelen 
alkalommal nem akarunk a tisztelt elöljáró urak 
köleleaségtudáaáról beszélni, tndjukhogy sok elfog-
laltságuk és sok dolguk van a némelykor Csíksze-
redában is napokat kell eltölteni, de annyit talán 
még is csak megtehettek volna, hogy a Il ik. 
vagy a Ill ik baktert a helyszínére küldjék, bogy 
jelentse az előadóknak : .Igen tisztelt teéus urak 
tessék baza sétálni, mert hát az idd pénz s a 
mellett a gázt, meg a fát  sem edják prediká-
czióért. Egyebet nem ízentek". 

— Ismeretterjesztő előadások. A 
helybeli iparos ifjnsági  önképzőkör február  bó 
2-án, vasárnap délntán 3 órakor saját helyiségé-
ben ismeretterjesztő öszszejövetelt tart. Ezen 
alkalommal felolvasnak:  dr. Wasyilkievicz Viktor 
éa ifj.  Botár Béla. Monologot ad elő: Müller 
Juliska, szaval: Tarsay Sándor. Meghívók nem 
bocsátatnak szét, vendégeket szívesen látnak. 

— A gyergyó-szentmiklósi kórház 
nyilvános jelleggeli felruházása.  A m. kir. 
belügyminiszter az aNspán felterjesztése  folytán 
a január hó l-én megnyitott gyó-azentmiklósi 
uj kórházat nyilvánosaági jelleggel rnházta fel 
a az országos betegápolási alap és az államkincs 
tár terhére a folyó  évben ott ápolandó betegek 
után felszámítható  napi ápolási dijakat 1 korona 
64 fillérben  állapította meg. 

— Kanyaró járvány. Csatószeg köz-
ségben, főként  az iskolás gyermekek közölt a 
kanyaró járvény tömegesen lépett tel. Már az 
első vizsgálatnál 54 iskolás gyermek találtatott 
ezeu betegségben, minek szükségszerű következ-
ménye lett az iskolai tanítás beszüntetése. 

— Műkedvelői előadás és tánoz. A 
csik-lázárfalvi  műkedvelők 1902. év február  hó 
l-én (szombaton) a községi iskola termében rész-
ben az iskola javára és saját színpadi készle-
teiknek beszerzése czéljából tánezmulatsággal egy-
bekötött jótékouyczélu műkedvelő előadást tar-
tanak, mely alkalommal elöadatik: .Kósza Jutká" 
eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban,  iita 
Lukácsi Sándor, rendező Péterffy  Árpád. A főbb 
szerepeket Ábrahám István, Bálint Qyárfás,  Boga 
József,  Kerekes György, Urszuly Borbára, Bá-
lint János, Ábrahám Jnla, Kerekessé, Ábrahám 
Anna, Bardocz Barabás, Drsznly István játszák. 
Kezdete este '/,8 órakor. Belépő dijak előadás 
éa tánczra együttesen: ülőhely személy 1 korona, 
család 9 kor. 40 fillér,  állóhely 60 fillér.  Kilünő 
zenéről gondoskodva leszi Jelszó: egyszerűség 
és jó kedvl Feldlflzetések  köszönettel fogadtatnak. 

— Batynsbál. Csik-Szentmiklóson, 1902. 
február  l-én (szombaton) az „ískolai-kármoninm" 
alap javára az iskola nagytermében Korody Mi-
hály plébános védnöksége alatt zártkörű Koaaras-
fániizrjgalmat  rendeznek. Kezdete 7 órakor. 
Belépti-dij: esaládtól 1 kor. 60 fillér,  személyen-
kint 1 korona. Jó zenéről és kitűnő borról 
gondoskodva van. Felülflzetéseket  a nemes czél 
érdekében bálás köszönettel fogad  a rendezőség. 

— Gyászrovat. Dr. Pálfy  Mórné szül. 
Bácz Emma, dr Pálfy  Mór m. kir. geologns neje 
Budapesten ez évi január bó 18-án délelőtti 11 
órakor boldog házassága 6-ik évében,- hosszas 
azenvedés éa a haldoklók szentségének ájtatos 
felvétele  után az Drban csendesen elhunyt. A 
drága halott bttlt tetemeit e bó 90-án délután 
3 órakor helyezték örök nyugalomra a farkas-
völgyi temetőben. A megboldogultban Pap György 
helybeli pastatiszt sógorasszonyát, Pap Györgyné 
pedig testvérét gyászolja. 

— Kaszinó közgyűlés. A csíkszeredai 
kaszinó évi rendes közgyűlését e bó 96-én tar-
totta eaját helyeégében, mely alkalommal több 
tárgy elintézése mellett, a tisztújítást is meg-
ejtette • a lemondás vagy eltávozás által meg-
üresedett állásokat nj tagokkal töltötte be. A 
gyűlés után társas vacsora volt, melyen igen 
sokan vettek részt s mely a legjobb hangulat 
mellett a késő éjjeli érákig húzódott. 

— Műkedvelői elöadáa. A gyergyó 
ditrói önkénytes tűzoltó egyesület folyó  hó 12-én 
saját pénztára javára szépen sikerült színi elő-
adást rendezett. Ezen alka'ommal szinre került 
Tóth Edének „Toloncz" czioiO 3 felvonásos  nép-
színműve olyan bemutatásban, mely gyakorlott 
színészeknek ia előnyére vált volna. A szerep-
lők miodnyajan kitűnően megállották helyüket, 
némelyek pedig ugyancsak kitettek magukért. 
A zajos tapsokból és viharos éljenzésekböl min-
deniknek bőven kijutott, mert a hálás közönség 
egyáltalán nem fukarkodott  a tetszés nyilvání-
tásokban. A tűzoltó egyesület ia nagyon le van 
kötelezve a jelea műkedvelők iránt, mert a szép 
és ügyes szini elöadáa az egyesület pénztárába 
81 korona tiszta jövedelmet hajtott. A tűzoltó 
egyesület elnöksége e helyről is köszönetet mond 

a szives közreműködőknek és mindazoknak, kik 
ügyüket pártfogolni  szíveskedtek. 

— Kaszinó estély Cslk-Szépvizén. 
Igen fényes  8 nagy«ikerű estély folyt  le az elmúlt 
szombaton, január 26 én Csík-Szépvízen a Deák 
György-féle  vendéglő báltermében. Az estélyi a 
Kaszinó rendezte saját könyvtára javára s jelen 
volt kevés kivétellel Szépviz intelligens közön-
sége söt még a vidékről is sokan rándnttak át. 
ez alkalommal Szépvizre. A rendezőség, melynek 
jelvényét gyöngéd női kezek (C. E. monogramm) 
hímzése képezte a legnagyobb előzékenységet 
fejtette  ki ugy a vendégek fogadásában,  mini a 
jó hangulat fenntartásában,  a mely sikerűit is 
nekik ugy, bogy a a megjelent vendégek mind 
egy igen kellemesen s vígan eltöltött est emlé-
kével távoztak, melyben különben volt valami 
része a csíkszeredai első zenekar, Miczi Miska 
muzsikájának is. A mulatság egész reggeli 
6 óráig, aőt mint a rosz nyelvek állítják, még 
ennél ia tovább tartott. 

— Honvéd lóvásár. Az annak idején 
lapunkban előre jelzett honvéd lóvásár folyó  bó 
24-én megtartatott városunkban a fazakaa  téren. 
Az eredmény ezúttal nagyon ia gyengének mu -
tatkozott. Kinál&tra volt ugyan elég ló előtllit-
va, de a honvédség kiküllöiljei igen válogató 
sok voltak az anyagban s csakis a legkiválób-
bakból veitek meg 3 darabot, nevezetesen Be-
cze Antal alispsntól, Kornhaber honvéd alezre-
destől és Szopos Albert csíkszeredai lakóstul 
600 - 600 korona értékben. 

— Elszámolás és köszönet. Csik-Bá-
koson f.  évi január hó 11-én megtartott szini-
előadással egybekötött tánczestély összes bevé-
tele 233 korona 20 fillér.  Kiadás 123 korona 
20 fillér.  Tiszta jövedelem 110 korona, mely ösz-
azegből 100 korona az iskola, 10 korona pedig 
a templom javára adaton. — Felülfizettek  Dr. 
Fejér Antal orsz. képviselő 6 kor. Mnrányi Kál-
mán lőesperee 4 k., Kovács Mihály plébános 3 k., 
Geczö Béla tszéki bíró, Dr. Ceiky József,  Lu-
kács Vilmos, Jakab Lajos, Klein Adolf,  Pál Ka-
pisztrán János, Incze Domokos Kiss Antal, Pap 
Kajetán urak és Silló lstvánné úrasszony 2—2 k., 
László Ferencz 1 k. 40 f.,  Bácz Lajos 1 k. 40 f., 
Karda Mihály, Bőjle Lajos, özv. Farkas Jánosné, 
Veress Péter Ferencz János, Boltresz Ferencz, 
Árpa Lajos, Xántus Dávid, Bara János, Deák 
György, Jancsó György, Balázs Lajos Hozó 
Annuska, Fejér Miklós, Antal Domokos, Lázár 
Ferencz, Meskó Jakab, Klein Zoltán, Záing M. 
Zakariás, madéfalvi  csendörőrs, Szebeni Antal, 
Trohán Kálmán, Csedő Domokos, Dájbnkái Gerő, 
Török Fe-encz, Szabó Miklós, Gaál Ferencz, 
Balázs Dénes 1 — 1 k., Tímár Tódor, Bardóczf 
János 80—80 t., Szász István, Káinoki János, 
Veress Márton, Császár Nándor ••60-—60 fillér, 
Ferencz József,  Daazbek Sándor, Szekeres Péter, 
Tőke József  Bodó Andrásné, Lázár Pál, László. 
Gáspár Antal Gyula 40—40 f.  Gál Sándor, An-
tal József,  Szakács Antal, Péter István, Hunyni 
Mihály ifj.  20 —20 fillért.  Az estély anyagi sike 
rét jó részt a fenti  hölgyek és uraknak tudván 
be, a jólékonyczél érdekében bálás köszönetet 
mond a rendezőség megbízásából Fodor Miklós. 

— Rószvétiratok. Megboldogult Sprencz 
György családjának a családfőnek  elhalálozása 
alkalmából meleg részvétüket írásban fejeztek  ki: 
a helybeli dalegyesület választmánya és a ke-
reskedő társulat elnöksége. 

KÖZÖNSÉG KÖRÉBŐL. 
Svicetiszó. 

Gyors és váratlan áthelyezésem miatt igen 
sok ismerősömtől és barátomtól nem vehettem 
személyesen bucsnt. Ez okból engedjék meg 
mindazok, kik bizalmukkal megtisztelni éa ba-
rátságukba befogadni  szívesek voltak, hogy e 
helyről mondhassak nekik szives „Isten hozzád"-ot 
azon kérésem mellett, bogy jó emlékezetükben 
továbbra is megtartani szíveskedjenek. 

Csíkszereda, 1909. január 24 én. 
Nemes Béla, 

m. kir. honvéd kezclótiszL 

K Ó Z G á Z D A i Í G éa I P A R . 
Székely földhitel-intézet. 

A szomszéd Udvarbelymegye közönsége 
okulva az Udvarhelyt csődbe jutott takarékpénz-
tár által előidézeti bajokon azoknak orvoslása 
eszközéül meirorandnmot készített egy .Székely 
földhitelintézet''  létesítése érdekében s terjeszteti 
fel  a miniszterelnökhöz megküldvén azt egyúttal 
a társ Bzékely törvényhatóságoknak pártolás 
végett. 

A különféle  takarékpénztárak — mondja 
n memorandum — igen drága kölcsönökkel ter-
helik meg a székely kisbirtokosokat s ez a leg-
több bajnak és nyomornak oka és forrása. 

Ezeknek a takarékpénztári drága kölcsö-
nöknek olcsó kölcsönökkel leendő konvertálása 
volna az a czél, melynek sikeres elérésével egy 
„Székelyföld-hitelintézet"  esetleg „Székely Jel'-
zálog Hitelintézet" ugy közgazdasági, mint ma-
gyarnemzett szempontból kitűnő szolgálatot te-
hetne a különböző hitelképes kisgazdáknak s 
ezek összeségében az egész székelységnek. 

Ezen pénzintézetnek kettős feladata  lenne. 
Először az apró birtokok méltányo* hiteligényei-
nek a helyi viszonyoknak tényleg megfelelő  érté-
kelési eljárás alapián való kielégítése b ez által 
a jelzálogos kölcsönöknek konvertálása, lehető-
leg olyan feltételekkel,  hogy azok a nemzetiségi 
pénzintézetek feltétéinél  kedvezőbbek legyenek. 

Ez által eléretnék az a czél, hogy a nem-
zetiségi pénvintézetek jelzálogos adósainak java-
része a magyar pénzintézet adósává válnék s a 
mellett, hogy az adósok terhén némileg könnyít 
ve lenne, a magyar föld  magyar tőkének jöve-
delmez s ez által lenne lekötve. 

A létesítendő pénzintézet másik hazafias 
feladata  volna az, hogy ott, a hol kínálkozó al-
kalom mutatkozik az eladósított apró birtokok 
árverés, utján való eladása alkalmával a birtok 
cserét akklnt közvetítse, hogy a magyar föld 
lehetőleg magyar kézben maradjon akkor, mi-
dőn gazdát cserél. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Magyar, kir. belügyminiszter. 

135S43. sz. V. a. Másolat. 
Körrendelet valamennyi törvényhatóságnak. 

A közös külügymiuiszLer ur arról értesít, 
hogy Németországban a gazdaság és kereske-
delem terén már hosszabb idő óla mutatkozó 
pangás folytán  Münchenben a k ereseti viszonyok 
egyre rosszabbodnak. 

A építkezés terén az utóbbi években mu-
tatkozott fellendülés  sok munkaerőt vonzott 
Münchenbe, melyek a most beállott változás kö-
vetkeztében kereset nélkül maradnak. A munka-
nélküliek száma jeleubga lu000-et meghaladja, 
s attól lehet tartani, bogy ezek száma a legkö-
zelebbi hetekben még gyarapodni fog. 

Minthogy ezen munkanélküliek közt sok 
magyai honos munkás is van, felbivom  a törvény 
hatóságot, hogy a törvényhalósága területen 
tartózkodó munkásokat a Bajorországba és kü-
lönösen Münch'-nba leendő utazástól, alkalmas 
módon, nevezetesen a hírlapok utján is óvja. 

Budapelen, 1901. évi deczember hó 27-éu. 
A miniszter helyett 

Széli s. k. államtitkár. 

Kereskedelemügyi m. kir. miniszter. 
81516. szám. 

901. VIII. 
Valamennyi  magyarországi  U-odfoku 

iparhatóságnak. 
Ái italmérés! engedély alapján szokássá 

vált étel éB élelmiszer kiszolgáltatás eltiltása 
tárgyában mult évi deczember hö 15-én 86512. 
sqám. alatt kiadott rendeletemben a szükséges 
ipar igazolványok illetve ipar engedélyek elnyerése 
iránti kérvények benyújtása tekintetében folyó 
évi,deczember hó 31-én megállapított határ időt 
-az .-érdekeli körökből elém terjesztett kérelemre 
valS tekintettel ÍÖ02. óv deözember hó 31-éig 
kitffrjedőleg  meghosszabbítom. 

Miről a hatóságot tudomás és mihez tartás 
végett értesítem. 

Budapesten 1901. deczember hó 24-én. 
Hegedűs  s. k. 

A kiadóhivatal kérelme. Kiadóhivatalunk 
mindent elkövet arra nézve, hogy ugy a lap bél-
tartalma, mint annak kiállítása kielégítse a lap 
mélyen tisa telt elöflaetölt,  ennek tudatában biza-
lommal fordul  a közönséghez szíves támogatásért 
a felkéri  aaon tisztolt elöflaetóket,  kik előfizeté-
seikkel hátrálékban vannak, hogy a hátralékokat 
posta fordultával  beküldeni asiveakedjenek. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

339. vh. szám. [2HJ l - l 
1901. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1901. 
évi Sp. 11. számú végzése következtében Nagy 
Sándor ügyvéd által képviselt Pap György csík-
szeredai lakós javára Horváth Zoltán és társa 

I csiktaploczai lakós ellen 96 korona s jár. erejéig 
1901. évijulins bó 90-án foganatosított  kielégí-
tési végrehajtás utján lefoglalt  és 1456 koro-
nára becsült köveikezd ingóságok, n. m. házi 
bútorok, sátor és képkirakat nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csik-szeredai kir. járás-
bíróság 1901. évi fenti  számú végzése folytán 
96 korona tőkekövetelés, ennek 1900. évi aug. 
hó 20 napjától járó 5°/o kamatai és eddig össze-
sen 33 koiona 10 fillérben  bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig végrehajtást szen-
vedők lakásán Csik-Tsploczán es fényképészeti 
mütermükban C ikszeredában leendő eszközlésére 
1902. évi február  hó 10-ik napjának délutáni 2 
órája határidőül kitüzelik é.« ablioz a venni szán-
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés  mel-
lett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
lógnak adatui. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felülfoglaltatták  és azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
év1 LX. t -cz. 109. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán. 1909. évi január hó 
16-ik napján. Ábrahám Márton, 

kir. bir. végrehajtó. 

\ Veress Sándor dr. \ 
j | i fogorvosi  műterme c j 
11! néhai Lázár Domokos örökösei házában C | 
| -1 az emeleten [i] 4—10 J J 
|. I rendelés  naponta ViO-tâl  4-ig.  C i 
A U W U U W W W W k U U U U J U W W J ' 

Pályázati hirdetmény. 
Gyimes-középloki róm. kath. népis-

kolánál szervezett tanítói állásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Járandóság: 800 korona, kántoriak-
ban való segédkezésért 72 korona, la-
kás, mellék épület, kert. 

Pályázhatnak kántor-tanitói oklevél-
lel birok. 

Pályázati határidő 1902. február 
12, mikorig folyamodványok  az iskola-
székhez beadandók. 

Az állás azonnal elfoglalandó. 
Benke János, 

[20] 2 - 2 iskolaszéki elnOk. 

Sz. 6952/901. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy a brassói 
általános nyngdij inté».el végrebajtatónak, Mánya 
József  és társa végrehajtást szenvedők elleni 
6000 korona tőkekövetelés és jár. iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. tÖVvényszék 
a csik-szentmártoni kir. járásbíróság területén 
lévő Csik-Szentgyörgy község határán fekvő,  a 
osik-9zentgyőrgyi 24. sz. tjkvben foglalt  Mánya 
József  tulajdonát képező 3839. hrsz. intfttlanra 
7 korona, .3946. hraz. ingatlanra 20 korona, 
4068. hrsz. ingatlanra 9 korona, 967ö. brsz. 
ingatlanra 12 korona, az 1929. sz. tjkvben fog-
lalt Mánya Józsefné  tulajdonát képező 34. brsz. 
ingatlanra 800 koronában az árverést ezennel 
megállapított, kikiáltási árban elrendelte, éshogy 
a fennebh  megjelölt ingatlanok az 1902. évi ftbrair 
hó 15-ik napján délelőtt 9 orakor Csík-Szent-
György községházánál megtartandó nyilvános ár-
veréses a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át vagyis nyolczvan-
négj kor. 80' fillért  készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november bó l-én 3333. sz. 
a. kelt igazság ügyminiszteri rendelet 8 §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban á kiküldött 
kezéhez letenni, avágy az 1881. 60. t.-ez. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előbges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1901. november 13-án. 

Dr. Szabó, 
[22] l - l kir. alblró. 
Sz. 349—1902. 

tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Alulirt kir. törvényszék, mint telekkönyvi 

hatóság ezennel közbirré teszi, bogy Dávid István 
és neje Kiss Juliánná csíkszeredai helyszínelés! 
birtokosok nevén álló csík-zsögödi 969. számú 
tjkvböl a 6411—1900. tlkkvi számú végzés foly-
tán Kalamár István (Eleké) és neje, szül. Pál 
Begina csíkszeredai lakósok nevére újonnan nyí-
lott, de elveszett csík-zsögödi 2572. ez. tjkvben 
foglalt  ezen jegyzőkönyvet pótló csik-zsögödi 
2672. számú telekjegyzőkönyvi tervezetet a te-
lekkönyvi iroda az 1880. XLVI. t.-cz. 1. §-ának 
a) pontja, illetőleg az 1880. évi 18068. I. M. 
számú rendelet 3. § ának 3. pontja értelmében 
az 5106—897. tlkkvi számú meghagyás folytán 
elkészítette. 

Ezen lerzezelet a tlkvi hatóság az idé-
zett rendelet 14. §a értelmében elfogadja  s azt 
a 15. §. szerint ezennel közbirré teszi. 

Egyszersmind felhívja  mindazokat, kik ezen 
tervezetben foglalt  (4776., 4800.) hrsz. alatti 
szántóra az 1900. évi április hó 99. óta szer-
zett tulajdon, zálog, avagy haszonbéri jognál 
fogva  a telekjegyzőkönyvben valamely helyesbí-
tést, igazítást, kiegészítést, lejegyzést, bozzi-
jegyzést, vagy átjegyzést igényelhetni vélnek és 
illetőleg a kik ezen fekvöségekre  elsőbbségi és 
zálogjogokat már nyertek, végül a kik ezen ter-
vezet összeállítására nézve kifogást  emelni kí-
vánnak ; miszerint ebbeli igényeiket, Illetőleg ki-
fogásaikat  1902. évi január hö 30-tól 1902. évi 
márczius bó 31-ig terjedő 60 napi batáridő alatt 
annál bizonyosabban jelentsék be, mivel az ezen 
batáridő elteltéig be nem jelentett igények, ille-
tőlég kifogásolások  figyelembe  véietai nem fognak. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csíkszereda, 1902. január bó 13-án. Geoaő Béla 

[25] 1—3 kir. törvényszéki bíró. 



Január 29. C 8 I K 1 L A P O K 5- 8 z á m -

Sz. 634—909. 
tlkkvi. Hirdetmény. 
Csikbinkfalva  község telekkönyve a Lesőd 

havas arányosítása kövekeztében az 16P9. évi 
2579. az. szabályrendelethez képest átalakittas 
sék B ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra 
nézve, a melyekre az 188«. XXIX., az 188». évi 
XXXVIII, és az 1891. évi XVI. t.-czikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892. évi XXIX. t.-czikkben sza-
bályozott eljárás a telekjegyzökönyvi bejegyzések 
helyesbítésével kapcsolatosan foganalosiltatik. 

E czélbél az átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás nevezett község-
ben 1902. év i mároz ius hó 1-én dé le lő t t 
9 ó r ako r fog  kezdődni. 

Knoélfngva  felhívatnak  : 
I az összes érdekeltek, bogy a hitelesítési 

tárgyalássa személyesen vagy meghatalmazott 
által jelenjenek meg és az aj telekk&nyvi lervezet 
ellen netaláni észrevételeiket annál bizonyosab-
ban adják elő, mert a régi telekkönyv végleges 
átalakítása ntán a téves átvezetésből eredhető 
kifogásakat  jóhiszemű harmadik személyek irá-
nyában többé nem érvényesíthetők. 

2. mindazok, a kik a telekjegyzökönyvek-
ben előforduló  bejegyzésekre nézve oka.iatolt 
előterjesztést kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi 
hatóság kikflldöltje  előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alattjelenjenek meg és az 
előterjesztéseiket igazoló okiratokat matassák fel. 

3. mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de a telekkönyvi beke-
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az 

átíratásra az 1886. XXIX. t.-cz. IS—18. és az 
1889. XXXVIII, t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §§ ai ér-
telmében szükséges adatokat megszerezni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiketa kiküldött előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átru-
házó telekkönyvi Inlajdonos az átiuházás létre-
jöttét a kiküldött elölt szóval ismerje el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítja 
mert különben jogaikat ezen az uton nem érvé-
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked 
vezményektöl is elesnek és 

4. azok, kiknek javára tényleg már meg-
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog ; vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg hejegye/v 
ngy szintén az ily be|egyzésekke| terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, hogy s h-jegyzetl jogn k 
törlését kérelmezzék, illetve hogy törlési eus;-
dély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen 
jenek illeg, mert elleneseiben a bélyeg inenles-
ség kedvezményitől elesnek. 

Csík-Szent máilnn 1902. évi január 23-án 
A kir. járásbíróság telekkönyvi halósága. 

Dr. Szabó Ala jos , 
[14] 1—í kir. albiró. 

Jó családból való, legalább két 
polg. isk. osztályt végzett fiu  ve 
gyes kereskedésembe [21 j 

felvétetik.  Értekezés személyesen vagy 
levélben. JAKABFY B. MIKLÓS, 
Gyergyó- Alfalu. 

K Ö N Y V K Ö T É S Z E T 
C S r E S Z E E E D A B A N , 

VÁR-UTCZA 204. HÁZSZÁM ALATT. AZ KV. KKK. TKMl'bOM UDVARÁN'. 
Van szerencsém a városi és vidéki közönség figyelmét  fel-

hívni három év óta fennálló  s jól berendeze t t 

Könyvkötészetemre. 
Elvállalok minden e szakmába vágó munkálatokat a legegy-

szerűbbtől a legdíszesebb kivitelben, jutányos árak és 
pontos kiszolgálás mellett. 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  kérve, 
vagyok kiváló tisztelettel 

S z e m e r j a y F e r e n c z , 
könyvkö tő . 

[236] 9 -9 

• 

• 

• 

• 

CSAKIS LE6UJABB DIVATÚ CZIKKEK. 

BITTÓ EEZSO 
ELSŐRENDŰ URIDIVAT, KALAP, CZIPÖK ÉS FEHÉRNEMŰ KÜLÖNLEGESSÉGI ÜZLET 

K Q L Q g a Y Á S Mitiya» király tér 12. 
Ajánlja dus választékban raktáron lévő t-zikkeit 11. 111.: 

Ingek a legjobb franczia  szabás szerint, gallérok, kézelők, 
zsebkendők, lábravalók, harisnyák, valamint valódi Jiiger-

fele  alsoruhák. 
Legdivatosabb nyakkendők, mindeneinii keztyük, esóernyök, 
sárczipők, sétabotok, utazó czikkek, kocsitakarok angol 

plédek, legfinomabb  szappanok, illat és pipereszerek. 
Belföldi,  angol és olasz kalapok, cilinderek és legjobb szabású, 

kézzel varrott czipök, elsőrendű budapesti czipószmestertöl. 
.í V a d á s z , i c e x ó i c p á r é s s p o r t c z l l E l c e l E . 

Szolid kisiolgalas! Szabott ár, vidéki megrendelések pontosan teljesíttetnek. 

B ® " Árjegyzék ingyen é« bérmentve. " " S M 

j i i i i i i j M i l i l l l ^ ^ l j CSAKIS LEGUIABB DIVATÚ CZIKKEK. 

F e r e n c z p á l i n l - c a 
(SÓSBOBSZESZ) |«| 3-W 

Vértes gyógyszerész-féle 
haszná la tban a legha tásosabb . Fe l t é t l en t i sz tasága 
következtében ugy külső,  mint belső  használatra mindenek-
előtt legjobban alkalmas,  különösen is a most annyira kedvelt 
gyurómódszerre (inassage;. Kitűnő sikkerrel h asznaltatik csuz, 
köszvény,  meghűlések  ellen, bénulások,  Hozamoknál,  gyu-
ladások  és kelésnél,  továbbá a fejbőr  erősítésére, valamint 
a száj tisztítására; belsőleg,  gyomorgörcs,  rosszullét  fej-
fájás  stb. ellen. Katonáknak, vadászoknak, turistáknak, levél-
hordóknak s általán sokat gyalogotoknak nélkülözhetetlen. — 
Valódi csak a mellékelt védjegygyei. Bgy üveg 30 fillér.,  1 
és 2 korona. Kapható a gyógyszertárakban, drogueriákhnn és 

, füszerkeresketlésekben,  Cs íksze redában : Simon Jenő , Tro-
| h á n József  és Veress Elek uraknál, általában ott, hol pla-

kátok a fenti  védjegygyei láthatók, valamint közvetlen 

v ü i t t T C i ö L. „SA&'-gyógy szertárában Lúgoson. 

« 
x K x a o o o o o o o o c x ) ^ 
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Elv mindig kevés haszon, nagy forgalom! 

Bátor vagyok a helyi és vidéki nagyérdemű közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletemben minden árut — az áruczikkek tulhalmozottsaga miatt 

tetemesen leszállított áron árusítok. 
Mivel már eddig is volt alkalma a mélyen tisztelt közönségnek szolid 

áraimról meggyőződni annál is inkább hiszem, hogy jelen esetben is meg 
fog  tisztelni becses látogatásával és személyes meggyőződést szerezni állí-
tásom valódiságáról. 

A nagy érdemii közönség szive* pártfogását  kérem mély tisztelettel 
S z é k e l y h i d y S á n d o r 

noi es f.  ifi  ilivaiii/li-ii'. Csikszetvda (Hutt>*r szállodával szemben). 
13(1.11 

X 
- X 

Elv mindig keves haS'On, nagy forgalom  I — _ 
e e x x x x x x x x x x x x ) i o i c ) i a x x x x x x x x x x x x x ) i o i » ş 

• í l W W W W W f c ^ ^ 
3 Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piacz-utczában, 
*> SZOROS BÉNI házában levó minden igényeket kielégitóleg berendezett ^ 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
üzletembert minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Raktáron tartok mindenféle  r u g a n y o s d i v á n o k a t 40—200 ko roná ig és 

g a r n i t ú r á k a t ; ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, 
mint bármely nagyób városban. Továbbá kész kocs ik is raktáron vannak. 

Végiil a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajáulva maradtam 
Kiváló tisztelettel 

[ti] 3-10 
B á j e r F e r e n c z , nyerges és kárpitos 

Csikszereda, piacz-utczában. 
T. B á j e r Fc rcne / . urnuk Csíkszeredán. Tis/.tulettel értesíteni, ho<ry u/. üu állni ké- ## 

szíté h'tt Ks/.terbá/.y bnjlúkocsi n»ry kiilsö csiii, niiot jóság tekintetében teljesen kilo^ástalan. C» 
lr£ys/.iotón a kocsiföiléllel  és szánjuvitássul teljesen meg vagyok t'lé^eüyr. Minélfogva  innnkáil ţ ţ 
bárkinek ujánlliatoin. Csik-.S/.ent.uárton, 11101. deczember 1. BartaÜS ÁgOBt, íiiszolgulnró. 
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HsfW-pt-srogel  Ferencz 
f é r £ L s z a . ' b ó - - ü . z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-űzlete  Csikszereda, vár-uteza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mértékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Ki.lvező összeköttetéseim által, melye ,et szállítóimnál elél tem, azon-
kellenifs  helyzetbe jutottam, hogy az amugyis mar olcsó arakat még 15—20",n-al 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40—50 korona, 

zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 4f<—tilt  korona, 
zakó-öltöny liliom angol szövetből . . . öli—(iS koronn. 
zsaket társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből öö -70 korona, 
szalon-öltöny linóm kamgani szövetből . Uö—1)0 korona. 
Kerenez .József  kahat öltöny fekete,  szürke- és 
kék, finom  angol szü\utbol 70—90 korona, 
linóin teli kaliat . ;).">—55 korona, 
finom  teli kahat atlgol szóviliol lill—'.15 korona, 
nadrág finom  s/övi'llml l'J IS Korona, 
nadrág linóm angol .szövetből Ili— ±2 kuruna. 
J ó t á l l á s 

Gvoig lis nljahs. 
k i f  : g á s t a l a n 

K.l.ni IIs/.ll'letti'l 

k i v i t e l é r t . 1 
Versenynelktlli a ak. 

|f«|34  MN H a u p t v o g e l F e r c n c z . 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönséget értesíteni, hogy temetkezesi 
üzletemet a mai kor igényeinek megfelelően 

V 

alakítottam át. 
Temetkezési intézetemben elvállalok temetssékst a legegyszerűbbtől a legdíszesebbig. 

Z b ^ i n d l g - <3.vis T á l a s z t ó l i : 

é s e a és í a a k e p d c e a k t í A B i , e t s k e s z e i r B j f e ,  e s e m f e d e l & k » 

p á s m á k é e e ^ f t l a g e k k a a . 

M T - N a g y k u p o r n ö k 3 T o r i n l ó l f ö l f e l é .  " A l 
Hogy helybeli és vidéki megbízásoknak azonnal eleget tehessek, a ravatalok 
felállítására,  szobák díszítésére, szóval a temetkezésnél előforduló  összes munkák 
elintézésére helybeli lakós SZül'OS DOMOKOS urat vettem fel,  ki a gy ászoló 

feleknek  éjjel vagy nappal bármikor rendelkezésére áll. 
Temetkezési intézetemnél főelvem a jutányos és pontos kiszolgálás. 

Diszes gyászkocsit a temetésekhez ingyen szolgálok. 
ÍOO  tluralt  i/i/úsyclriitrs  nyomtatra  líéttzen  . . . . .V frt  .»0 kr. 

1 „ Hxalay  felirat,  arany raţ/y  fekete  betHrel  1 „ 50 „ 
A nagyérdemű közönség nagybecsű bizalmát és pártfogását  kérve 

mély tisztelettel 
[ r,N]5 i2 M e r z a R e z s ő , 
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Nyomatott CBÍk-Szeredában, a lapkiadó Uyörgyjakaii Marton utóda, könyvnyomdájában I1KI2 




