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Molnár Ákos a központban. Vitos Mózes Alcsikon. 

Az erkölcsrontu sajtó. hirdető szenvendélyiik miatt, az újság csnlá-
Szabolcsvármegye törvényhatóságának dos emberek számára valóságos diigáru lesz, 

a mi megyénk közönségéhez is pártolás vé- m f ; r t  ugyan gyermekei erkölcsét védő me-
gett megküldött felirata  teszi aktuálissá, | K ik szülő engedné ineg, liogy az érzékiség 
liogy szóvá tegyük azt az igazán szomorú j minden nyavalyájáról a lapok révén tudo-
témát, hogy a nyilvánosság ama tényező- mást szerezzen a gyermek ? 
jének, melynek elsősorban az erkölcsöt kel- .S(; t toVíi|,l> n.egyilnk. Láttuk, hogy a 
lene szolgálnia és pedig a sajtónak, ez meny- budapesti lapok hirdetéseiből üzleti arezát-
nyiszer szemet huny eminens feladata  előtt, l ^ ^ a l tolakodé. e hirdetések térjes nők 
sőt a demorálizáló hatást tekintve, alig szám-
bamenő anyagi előnyökért, munkás ténye-
zőjévé fajnl  le az erkölcstelenségnek, .lói 
meggondoltak, a miket beszélünk és semmi 
seui áll tőlünk távolabb, mint a priidéria. 
Tényleg igaza van Szabolcsvármegyének ab-
ban, hogy a sajtónak a legmcztclencbb er-
kölcstelenséget kultiváló hirdetései ellen 
valamit tépni kell. 

Akárhány jól nevelt urat ismerünk na-
gyobb városokban, a ki való<:ág'»al zár alatt 
tartja a fő-  és székvárosi lapok egyik-mási-
kát, mert véletlenül olyan növendék-gyer-

arezára a szégyenérzet, biborát testetlék. Na-
gyon nagy ár a t,. lapkiadók c nemű jöve-
delme lejében az a romboló hatás, a melyet 
e titkos hirdetések révén az erkölcsi érzet 
veszt. 

A közmorál érdekében tehát a legele-
venebb érzéseit tanúsította Szabolcsvármc-
gye, midőn az országgyűléshez felir,  liogy e 
botrányos és tiirhetlen állapotok megszűn-
jenek. 

Csodálatos, hogy a központi sajtó, mely 
oly fürge  buzgalommal ereszti meg n vidéki 

mekei vannak, a kiket a legmesszebb menő jól felhizlalt  kacsákat, Szabolcsmugye becsii-
fokig  megmételyezni tudna egy-egy, a sze- letes szándékairól tudomást nem vesz? Ili-
mérém érzetét durván megsértő közlemény. | szén sokkal jelentéktelenebb közigazgatási 
A dolog annyira szubtilis, hogy bővebb fej-1  ténykedések figyelő  szemét el nem kerülték. 
tegetését a jnbbizlésü közönség bizony nyal 
el fogja  engedni, de még is ineg kell emli-
liteniink annyit, hogy azok i titkos hirde-
tések, melyek meztelenül kö/.ülnek olyan 
gyógyítás módokat és betegségeket, liogy az 

De értjiik. A felterjesztés  most a bőrükre 
megy. l'edig merjük mondani, hogy csak 
látszólag, mert legyenek meggyőződve, hogy 
nagyon sok szemérem húzódik meg, még 
ha másutt nem, legalább a vidéken. Merjük 

ember, legyen bármily modern-fel  fogása,  a < tehát megkoezkáztatni, hogy a niit a titkos 
legnagyobb megbotránkozás nélkül nem lök-J anonszok adóitól kapnak, annak fejében 
heti félre,  csakugyan megbotránkoztatok. I magukat számos családból száműzték. Nyerni 
A tisztelt specziálisták pedig makacs kö-Jnem nyernek, hanem veszítenek. Nagyon 
vetkezetességgel hirdetnek az év minden szép és nobilis dolog lenne, ha mielőbb a 
páros és páratlan napján, igy az ő nagy | Szabolcsmegye föliratával  az országgyűlés 

foglalkozik,  ők lépnének kartelbe és együt-
tesen kimondanák, hogy a hirdetési helyek-
ről száműzik a szeméremsértő hirdetménye-
ket, melyek miatt egy-egy családapának el 
kell tiltani a laptól gyermekeit. 

Ks ezek után nem hipokrátiskodunk 
abban sem, lio_ry Iáin a vidéki sajtó! Ez bez-
zeg nem közöl ilyen szeméremsértő hirdeté-
seket. Könnyű nekik ! A titkos hirdetők nagy-
ban dolgoznak, ők nem tartják a>.t a példa-
szót, liogy „Kleine Fisohe, gute Fisclie", 
mert valljuk meg, hogy egyik-másik vidéki 
újság is könnyithetett voln a alelkiismereténés 
szintén beállt volna jő hirdetési dijakért az 
— erkölcstelenség terjesztőjének. 

Csak azért, mondottuk ezeket el, nehogy 
a más házatájékán látszassunk söpörni. Bi-
zonyos dolog, hogy az újságok az 5 modern 
tényezőikkel, a villany-, gőz- és telegráffal 
hatalmasan : 'ijesztik az idegességet, bizo-
nyos, hogy azon nemes erkölcsi feladatok-
hoz, melyeket nap-nap mellett teljesítenek, 
a rombolá--, a felületességnek  démona is hozzá 
szegődik: ne szegődjék tehát a naturálizinus 
iskolájába, annál kevésbé, mert hasábjait, 
bármily nagy az ellenőrzés, gyermekek is 
kezükbe veszik. 

Sorainkat nemcsak a jóakarata tanács-
csal. hanem abban a biztos és jóleső meg-
nyugvással fejezzük  be, hogy vármegyénk e 
tekintetben is megtette kötelességét, midőn 
f.  hó 25-én tartott közgyűlésében Szabolcs-
megye kezdeményezését magáévá tette s azt 
az országgyűlés előtt pártolni határozta. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hadúr halála. 

— Költemény prózában. — 
I. 

A szürkület aczélszlüe borongott a Lomniczi 
csúcs felett.  A hegyormok körül felbők  kavarogtak 
s a legmagasabb szirten haragos arczczal ült a 
menydőrgő Hadúr. 

A tündérek félve  bújnak el források  ölébe, 
kövér moha közé. A pajkos manók is komoran 
gunnyaszkodnak egy furcsa  felkődarabon.  Előbb 
emberi koponyához hasonlított az a felhő,  aztán 
szétfoszlott  s olyan lett, mint két egymásra dobott 
lábszárcsont, azután meg lett belőle: kereszt. 

A Hadúr balján valamivel lejebb guggolt a 
rőtszakái a Ármány, oldalt a szakadékban boszor-
kányhad pihent. Csendes volt a magyar Oliinpus, 
mint zivatar előtt az erdő. 

Egyszerre megnyílik a felhőgomoly  és sisakos, 
pánczélos vitéz lép a komor Isten elé. A vitéz nyo-
mában csuklyás barát lépked, félénken  tekint kő 
rül, alig birják lábai a reszketéstől. 

— Hadúr isten — szólt a vitéz — betölt a 
sorsom lent a földön,  meghaltam. Itt vagyok előt-
ted. Ez a barát itt szolgám, karddal ültem meg, 
hogy velem jöjjön a másvilágra. 

— Nem jól van az, vitéz. Ennek nem volt 
fegyvere. 

Megint beállott a csend. 

Az alacsony Tátra felöl  menydörgés közele-
dik. Villámlás, égzengés közt nehéz felhő  repül, 
elöl magas felhőpárkányon  kardjai villogtatva Csaba 
királyfi  nyomában bun s magyar daliák. Kardjuk 
villanása villám, mozdulásuk ég zengése, haragjuk 
az ellenség veszte. 

A néma lég besötétül. Nincsen az égen csak 
egy fényes  csillag, az is mintha a föld  felé  köze 
ledne. Száll az égen fényes  ivben, lehull izzó ra-
gyogással, akár c9ak az emberi sziv, hogyha fel 
gyújtják a vágyak. 

Hulló csillag oda hullott az istenek sátorá-
hoz, hulló csillagon egy angyal, fehér,  fényes,  szőke. 

Elhalványul az istenek arcza, reszketve néz-
nek reá a hősök. 

— Mit akarsz itt ? — kiáltá a Hadúr és ret 
tenetes szavaira megdördült a felhők  széles bol-
tozata, bömbölve hullottak alá a gránit-sziklák; 
tajtékosan rombolva bukott a völgybe a tarpataki 
vizesés megakadt árja. 

Az angyal fölemelte  jobb kezét és megsza-
kadt a hangok és elemek vad háborúja. 

Az angyal letette jobb kezét a barát vállára : 
— Ezt akarom. Ez nem a tiétek. Ott a csil-

lagos magasság fölött  vár reá a Láthatatlan. 
Ármány, keserű mosolygással tekintett a 

Hadúrra. 
Senki sem felelt. 
Mintha megkövültek volna. És az angyal el-

repült a barát lelkével a csillagos magasság fölé, 
a hol vár rájuk a Láthatatlan. I 

! Beállt az éj már, mikor egy nehéz sóhajtás 
tört elő az öreg Isten kebléből. Aztán felkelt  és 
kezébe kapta rettenetes buzogányát. 

Ezt a földet  én szereztem, enyém a nép, a 
ki lakja. Ki meri elvenni tőlem? Ti az enyémek 
vagytok itt körültem. Jó kardunkat nem győzte le 
még ellenség. Foglaljuk vissza ezt a főidet  megint. 

S leszállottak nehéz ködben a Poprád' völ-
gyére. Elmentek a Hernád völgyén szőke Tiszáig, 
szőke Tiszától öreg Dunáig, át a Dunán arra felé, 
a hol lakik a magyar fejedelem. 

:i. 
Lenn a földön  akkortájban Géza fejedelem 

országolt, ez a békés fejedelem,  a kiről azt irják 
a krónikaírók, hogy elég gazdag volt arra, hogy 
két Istent szolgáljon: azt a régit, a ki Ázsiából 
ide hozta népét, meg azt az ujat, a kit német pa-
pok terjesztetlek. 

Fehérvártól nem messzire, erdő mélyén pihent 
meg a csapat, Egy-két manó bekullogott a vá-
rosba, hogy megtudja, mi njság. A többi had nyu-
galomra tért, el is aludt, csak Hadúr nem tudott 
pihenni. Fárasztó a pihenése, nem jön álom se. 
hogy a szemére. 

Nehéz éjjel volt. már. Megérinti valaki az Is-
ten vállát. Magas, szikár férfi  állt elötle. 

Kelj föl*. 
Feláll. A férfi  szelíd zenéjü hangon mondja : 
— Jer velem! 
— Tudom mit akartok. Karddal akarjátok 
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C 3 i k-S zer e (1 a, jnnius 25. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága rendes 

tavaszi közgyűlését ma tartotta meg Mikó Bálint fő-
ispán ur elnöklete alatt, melyen a tagok — külö-
nösen a gyergyói részekből — nagy számban jelen-
tek meg. 

Délelőtt fél  10 érakor az előzetesen kiküldött 
meghívó bizottság élén főispán  ur a tanácskozási te-
remben megjelent, elnöki székét éljenzések között 
elfoglaltn  n u tagokat üdvözölvén, a gyűlést meg-
nyitotta. 

A gyűlés lefolyásáról  megeinliteni kívánjuk, mi-
szerint talán egy évtized alatt sem fordult  elő a 
mostanihoz hasonló eset arra, hogy oly nagy számú 
és fontoH  tárgyak egy nap alatt, vagyis o gyűlésben 
rövid O óra alatt elintézést nyertek volna. Ennek 
oka abban leli magyarázatát, hogy nz állandó vá-
lasztmány a határozatok előkészítésénél kellő körül-
tekintéssel járván el, alig 5—0 tárgynál történt fel-
szólalás, r ezen eseteknél is a felmerült  ellenveté-
seket sikerült a kívánalomnak megfelelőleg  röviden 
kiegyeuliteni. 

A tanácskozás nz alispán félévi  jelentésével 
vette kezdetét, mely az ügyforgalmon  kivül megyénk 
egészségügyi, közgazdasági és kulturális viszonyait 
nagy részletességgel és teljesen tájékoztatólng is-
mertette meg, s különösen kiemelte a gyergyói la-
kosság érdekében egy kórháznak (iyergyószentmik-
lósan a meglévő 22000 frt  s ehhez társadalmi uton 
gyűjtendő összegből luciul ő fölépítésének  sürgősségét. 

Az alispáni jelentést a közgyűlés helyesléssel 
vette tudomásul, .Madár főjegyző  indítványára a kór-
házépítés ügyét magáévá tette n uz idevonatkozó ja-
vaslat elkészítésére líecze Antal alispán elnöklete 
alatt egy 5 tagu bizottságot küldött ki. 

A fontosaid)  iigyek köziil kiemeljük még a kö-
vetkezőket : 

Kereskedelmi miniszter urnák a szentmárton-
szentkirályi és a .szcredn-mindxzciiti útvonalnak a 
törvényhatósági utak sorából való kivétele s ez ál-
tal az útalapban megtakarítandó összegből az utak 
törzskönyvezésének keresztül vitele tárgyában kiadott 
rendeletével szemben einez utaknak .sértetlen fenn-
tartása s*a törzskönyvezés költségeire 12000 frtnak 
az állampénztárból való utalványozása iránti felirat-
küldés mondatott ki határozatid, azon megjegyzéssel, 
hogy ha ez eszközölhető nem lenne, méltóztassék a 
kereskedelmi kormány a törvényhatósági utak né-
mely szakaszát az állainutak sorába átvenni. 

A fóldmivelésügyi  miniszter leirata folytán  a 
vármegyei mezőgazdasági bizottságnak fi  évre leendő 
megalakítása s az ennek működésére szolgáló sza-
bálytervezet elkészítésére Bceze Antal alispán el-
nöklete alatt Madár Imre, O'ál Endre, T. Nagy Imre 
és Bartalis Ágost személyében bizottság küldetett ki. 

Markovi cs l'irnián borszéki kereskedőnek a vár-
megye tulajdonát képező. liélbor község területén 

kiirtani az uj hitet Hasztalan, a ki kardot von, 
karddal vész el. 

— Idegen férfin,  megölitek ezt a népet, ha 
kardját elveszitek. 

— Nincsen ott ellenség, a hol meglionosul a 
szeretet. A ki az uj vallásban hiszen, ba meg-
hal is él. 

— A szeretet. 
— Nézz oda. 
És a csillagtalan, sötét égboltozat ketté nyilt. 

Angyalok éneke zengett az éjszakában. Az angya-
lok között egy megdicsőült női alak. 

— Ki az ott? 
— A míg néped ós hite minden vonását el 

nem veti, országod védő asszonya. 
A lovagias gondolkodás előtt istenitett ideál. 

Elvész a pusztító kard, de megmarad a bátor lel-
kesedés. És elejti kardját a bátor Hadverő és a 
férfi  ölébe hall. 

— A fény  megöl Ki vagy idegen? Lá-
tod-e a jövőt ? Nem felejt-e  el népem ? Nem lesz-e 
satnya, megvetett? 

— Lengjen fölötte  szellemed. 
— Ki vagy? 
— Én vagyok, a Iti eljöttem, hogy életemet 

adjam e világ bűneiért. 
. K̂  zokogva úsztak a patakok, fák,  vi-

rágok tindérei. Hadúr nem volt többé. 
Havas  József, 

fekvő  birtokain meglévő borvíz források  bérbevétele 
tárgyában beadott ajánlatára elhatároztatott, hogy 
mielőtt a szerződés megköttetnék, a borszéki fiirdö-
birtokosság érdekeinek figyelembe  vétőiével a me-
gye alispánja által a helyszínén tárgyalás tartassék, 
arra ugy ajánlatot tevő, miut a bérletet biztosítani 
óhajtó borszéki fürdőtársulnt  is meghivaasék s a 
teendő ajánlatok végelhatározás végett a törvényha-
tóság elé terjesztessenek. 

A kör- és községi jegyzők nyugdíjalapja gya-
rapítására a ruházati alapból 4000 frtnak  évenkinti 
kamatja clfordittatni  engedélyeztetett. 

Az 1800-ban Budapesten tartandó millenáris 
kiállításon emelendő Székelyház felépítését  a tör-
vényhatóság elvállalta s annak költségeire a havasi 
javak jövedelméből 2500 frtot  kiutalt. 

Kereskedelmi miniszter urlioz 3"» székely esiki 
fiúnak  különböző állami gyárakba lett elhelyezéséért 
köszönő felirat  küldése mondatott ki. 

A vármegye alispánja által tett s a vasúti bi-
zottság részéről elfogadásra  ajánlott indítvány foly-
tán elhatároztatott, hogy miután a kereskedelmi mi-
niszter által tervbe vett székely vasút kiépítésére a 
törvényhatósági bizottság által 1802-ben a megye 
részéről 250,000 frt,  a községek ajánlatából 74,1 10 
frt,  az útadó alapból 37'I.HOO frt  szavaztatott volt 
meg s ez utóbb említett tehernek jelenleg reális 
alapja nines, kereskedelmi miniszter urlioz felirat 
küldessék nz iránt, hogy a buesin-alfalu-gyergyó-
szentuiiklős-ditrö-tölgyes-putnai utvoniil az állani ke-
kezelésébe átvétessék, hosry igy az útalapból meg-
ajánlott összeg biztosittathassék: továbbá a felirat-
ban kéressék meg arra nézve is nevezett miniszter 
ur. hogy az J8UI. évi 12873. számú leiratában fenn-
tartott 38775 frt  községi hozzájárulás is az érintett 
vonalak építési ezéljaira számításba vétessenek, ré-
szint azért, hogy Szárhegy, Ditró, Heinete, Várhegy 
és Salamás községek által kikötőit feltétel  a szász-
régen-gyergyószeiitmiklósi vonal létesítésében bekö-
vetkezzék, részint pedig azért, hogy n tölgyesi járás 
községei amúgy is kismérvű ajánlataikat feltételhez 
uem kötötték volt. 

Az ezredéves országos kiállítás helyi bizottsá-
gának megkeresése folytán  a kiállításra szánt ipari 
készítmények megrendelése és segélyezése ezéljából 
utólagos megtérítés kötelezettsége mellett a nevelési 
alapból '>00 frt  kilizettetni liatároztatott. 

A folyó  év augusztus havában Debreczenben 
tartandó országos tanszer kiállításra küldendő egy 
felsőnép-.  egy polgári és egy elemi iskolai tanitó ré-
szére 110—00 frt  utiköltség megszavaztatott. 

A Ditróbau mult év végén történt elöljárósági 
választásnál elkövetett zavargás miatt az állandó vá-
lasztmány által javaslatba hozott választói jog fel-
függesztés  a főjegyző  felszólalása  folytán  elvettetett, 
a községi előljárösági tagok újra választása elren-
deltetett 8 annak foganatosítására  a központból egy 
tisztviselő kiküldése liatároztatott el. 

Szemere Bertalan elhunyt hazánkfiának  Miskol-
ezon emelendő szobrára 50 frt  megszavaztatott. 

üeregvármegye átirata folytán  Rákóczy Ferencz 
emlékére emelendő szobor költségeibe 100 frt  ki-
utaltatni liatároztatott. 

Kossuth Lajos nagyhazánkfia  halála felett  a 
törvényhatóság mély fájdalmát  jelentvén, emlékét és 
érdemeit jegyzőkönyvilog megörökítette s a Buda-
pesten emelendő szobor költségeihez a maga részé-
ről 200 frttal  való járulást kimondotta. 

A madéfalvi  veszedelem megörökítésére eine-
loiulő emlékszobor javára 500 frt  kifizettetni  liatá-
roztatott a havasok jövedelméből. 

A gyergyószentmiklósi latin szertartású egyház 
és iskola tanácsának n többi gyergyói községek ál-
tal is támogatott azon kérése folytán,  hogy nz ot-
tani polg. leányiskola részérc a megyei nevelési alap-
ból állandóan bizonyos évi segély szavaztassék meg, 
minthogy az állandó választmány n felekezeti  jelegii 
iskola ezéljaira a segély megtagadását javasolta, 
éles vita fejlődött  ki a különösen Görög Joákim 
gyergyószentmiklósi örmény szertartású lelkész ha-
tásos beszédben fejtette  ki az okokat, melyek cgye-

! neseii involválják a segély megadását. 
Hogy a vita cl ne mérgesedjék s a gyergyói 

bizottsági tagok is megnyugtattassanak Beeze Antal 
alispán közvetítő indítványára az állandó választmány 
véleménye egyhangúlag mellőztetett a az idevonat-
kozó kérvény, valamint a csiksomlyói főgimnázium 
igazgatójának abbeli folyamodása,  hogy a tanulók 
sokasága miatt az első osztály mellé felállítani  ter-
velt paralel! osztály költségeire a megyei nevelési 

alapból egyelőre legalább 388 frt  megRzavaztassék, 
a törvényhatóság által az ösztöndíjak és segélypén-
zek évenkinti kiosztása iránti javaslattétel végett ál-
landóan kiküldött bizottságnak kiadatni liatá-
roztatott s ezen kérdés tárgyalásához Lázár Menyhért 
és Bándi Vazul a bizottságba kiküldetett azon utasi-
sitással, hogy javaslatukat az augusztusi közgyűlés 
elébe terjesszék. 

Az erdélyi Kárpát-egylet által az ezredéves ki-
állításra szerkesztendő a „Székelyföld  természeti vi-
szonyainak leírása1* czimü moiioirrafia  kiadási köli-
ségeibe 200 frt  megszavaztatott, azon kikötéssel, 
hogy a munka 100 példánya a vármegye rendelke-
zésére fog  bocsáttatni. 

Ezek és több más l'untus községi és magán 
ügyek letárgyalása után a gyűlés délután fél  4 óra-
kor véget ért. — 

Ei K V f i L E Z É S . 
A Hilária daloskör estélye. 

(jyei'gyó-Szentmiklüs, jnnius 19. 
A dalt a sziv beszédének mondják; mert a 

dalban lángol a legtisztább emberi érzemény. Az 
embernek legszebb ékessége, boldogsága a szívben 
van elrejtve. A sziv világa nélkül olyan lenne az 
élet, mint a téli tájak haván a nap kápráztató 
fénye,  mely tiszta égbolt mellett is hideg időt je-
lent. Mennyire hideg, kietlen lenne az emberi élet 
a dal költészete nélkül 1 Dalban fakad  fel  a lelke-
sedés, a honszeretet s a nemes erények forrása. 
A dal virágot hint az emberi műveltségre is: azért 
a nemes erények terjesztésében, a műveltség ápo-
lásában kiváló helyet foglalnak  el a daloskörök 

Ilyen helyet tölt be nálunk a Hilária dalos-
kör is, mely nemes czéljának megvalósításában 
dicséretreméltó törekvéssel halad előre. 

Életrevalóságának és bnzgóságának szép jelét 
adta legutóljli is azon művészi estélyével, melyet 
Nyers Károly polg. isk. tanár, mint jeles kirmester 
vezetése alatt. f.  lió 17-én adott. 

Az élvezetes estély programmja a következő 
volt: 1. Borgia Lnkréczia. Donizettitől. Előadta: a 
vonós négyes zenekar. 2. Roináncz. Szultán ope-
rettből. Előadta: a Hilária női kara, zongorán 
kisérte Csergő Yenczelné urnő. 3. Fohász. Huber 
K.-tól. Előadta: a Hilária vegyes kara; harmo-
niumon Csiky Anna k. a , zongorán dr. Dobribán 
Antal ur kisérték. 4. A honvéd özvegye. Szavalta: 
Gencsy Olga k. a. 5. Népdalok. Előadta: a Hilária 
női kara. 6. 13irdal. Előadta: a Hilária férfikara. 
7. Czigánynök kardala Traviattáböl és Népdalok a 
női kar által, dr. Dobribán Antal ur zongora- és 
a vonós négyes zenekar kísérete mellett. 8. Nép-
dalok. Huber K.-tól. Előadta: a Hilária vegyes 
kara. 9. Béka-kántáté. Heni.ig C.-től. Előadta: a 
Hilária vegyes kara. 10. Szultán-induló. Verőtől. 
Előadta: a Hilária vegyes kara, zongorán kisérte : 
Csiky Anna k. a. 

A programm tehát nagyon változatos volt s 
művészi darabokból állott. Ugy általában, mint 
minden egyes pontjában pedig oly nagyszerű pre-
czizitással, kifogástalan  összhanggal volt előadva, 
hogy hízelgés és túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 
ily kitűnően sikerült és művészi magaslaton álló 
hangverseny nálunk mostanában nem volt. A kö-
zönséget egészen elragadták a szép darabok, egyik 
gyönyörből a másikba esett; tapsolt, újrázott, él-
jenzett s kiváló tetszésének nyilatkozataival hal-
mozta el a szereplőket. Elragadtatása a legnagyobb 
mértékben nyilvánult a „Fohász"-, „a Béka-kán-
táté"- s a női kar dalainál. A .Fohász" már ma-
gában véve ritka művészi darab; benne a külön-
böző szólamok, a zongora és harmóniám oly gyö-
nyörűen váltakoznak, hogy az ember szive, lelke 
valóban gyönyörködik s ha hozzá veszszflk  az elő-
adás kifogástalan  szabatosságát, azt kell rőlft 
mondanunk, hogy a legelőkelőbb pódiumra és te-
rembe is beillett volna. Ugyanígy szólhatunk a 
kitűnően sikerűit kedves és vig elemekkel telt 
Béka-kántátéról, valamint a női kar nagyszerűen 
sikerűit dalairól. Meg  kell vallanunk, hogy az el-
ismerés, sőt a kitüntetés első babérját a hölgyek-
nek kell nyujtanunk, kiktifk  már a megjelenésűk 
is kedves volt s oly szépek voltak, hogy joguk lett 
volna csúnyán énekelui ; azonban ők csakis a szép 
énekekben akartak tündökölni, mit el is értek. De 
mindezzel n<<m akarjuk azt mondani, hogy a többi 
darab sikere ezektől távolabb van ; a kftlön  is fel-
emiitettek csak elsők az egyenlők között; mert 
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minden egyes énekdarab-, szavalat-, zongora-, liar-
moninm- és hegedfljátákkal  a szereplők a legna-
gyobbszerfl  sikert aratták és sokszorosan kiérde-
melték a közönség tapsait és ujrázásaít. Kiváló 
elismerés illeti a derék karmestert is, még pedig 
első sorban; mert a szép siker az ö odaaló buz-
góságának tudható be. 

A hangverseny után megkezdődött a táncz, 
mely a legvidámabb hangulatban tartott egészen 
reggelig. A Hilária a szép számú közönségnek 
egy pompás estély kedves emlékeit nyújtotta, a 
maga részére pedig nyert hirt és dicsőséget és 
ebhez a publikum szivét is meghódította. Végül 
meg kell még említenünk, hogy az erkölcsi sikerrel 
mélió anyagi siker is párosult. 

Egy- jelenvolt. 

krt. — U g y a n c s a k o n n a n K a s s a y La-
jos tanár úrtól 1 frt  41 krt. Mely összegből 27 
krt egy társaság, 1 frt  14 krt a csiksomlyói fő-
gimnázium 4-ik osztályos tanulói adtak össze. 
Ez utóbbihoz járultak': Tódor Üéla 20 krral, 
D a r a d i c s Félix (gyűjtő). Eróss Béla, Szász 
Gyula, Potovszky András, Erőss József,  Hol-
bach Gyula, Élthes Alajos 10—10 krral. Imre 
Béla, Keresztes József,  Bálás Béla, Bálás Andor 
6 —C krral. Jelen számunkban ki van mu-
tatva . . 14 frt  G1 kr. 
Az eddigi gyűjtés 1922 frt  G9 kr. 

I R O D A L O M . 
„Lurdi' gyógybalzsam". Ilyen czimen Vi-

t o s Mózes ny. lelkész szerkesztésében és G y ö r g y 
j a k a b M. kiadásában püspöki jóváhagyás mellett 
16 ívnyi terjedelemmel, diszes kiállításban egy 
tartalmas imakönyv jelent meg, melynek ára fűzve 
46 kr, kötve 55 kr. Kapható: G y ö r g y j a k a b 
Márton könyvkereskedésében Csik-Szeredában és a 
szerzőnél Csik-Szentkirályon. A lélekemelő imá-
kat tartalmazó imakönyvet ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

Előfizetési  felhívás 
az erdélyi részek legnagyobb és legelterjedtebb 

politikai napilapjára : 
az „E L L E N Z É K"-re. 

nyi-Az uj évnegyed közeledtével előfizetést 
tnnk az „Ellenzék"-re. 

Lapunk politikai irányának és társadalmi 
tevékenységének felsorolásával  n-n intatjuk olva-
sóinkat, csupán annyit jelentünk ki, hogy «hoz a 
múlthoz, melyet eddig követtünk s a melyben min-
ket előfizetőink  annyi lelkesedéssel támogattak, — 

Főösszeg 1937 frt  30 kr. 
Azaz: Egyezerkllenczszázharminczhét forint  30 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 
ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Évzáró vizsgák. A helybeli polgári leány-
iskolában az évzáró vizsgák f.  hó 25-én reggel 8 
órakor kezdődtek meg. A vizsgák lefolyásáról  la-
punk jövő számában fogunk  tudósítani. 

— Szinház. K ö m 1 e y Gyula színigazgató 
jól szervezett operett, népszínmű, dráma és vig 
játék társulatával közelebbről városunkba érkezik 
s előadásainak sorozatát í. évi július hó 1-én Verő 
György „Szultán" czimü nagyszabású operettjével 
kezdi ineg. A társulat tagjai közt vannak: Tarnay 
Leona, Kolozsvári Etel, Miklósi Ilonka, Makó Er-
zsike, Némethy Jolán, Eörsi Gusztávné, Sziklay 
Miklósné, Kömley Gyula, Borbély Sándor, Bírényi 
Gyula, Országh Bertalan, Iványi Antal, Gálosi 
János, Békési Gyula, Árkosi Gyula, Váradi D^zsö 
jónevü színésznők és színészek. Az igért műsor 
gazdag és változatos. Operettek Szultán, Czite-
rás, Madarász, Szegény Jonatlián. Ötödik pont, 
Kis moluárné, Kis berezeg ; drámák : Lemondás, 
Dolovai nábob leánya, Lengyel zsiiló, Orleani szűz ; 
népszínművek: Asszony verve jó. Apja leáuya, 
Szegedi boszorkány ; vígjátékok : Huszárszerelem, 
Keleti utazás, Váljunk el, Három testőr, Csapodár. 
Könyvtárnok, Pezsgő stb. Tizenkét előadásra tám-
lásszék 8 frt,  körszék 6 frt.  A jöliirü társulatot, 
mely hazánk több előkelő vámsában általános el-

ezután is hívek maradunk. Hazánkat, nemzetünket i í i n e r é g m e | i e t t működött, ajánljuk a helybeli és 
hiven, önzetlenül és függetlenül  szolgáljuk. 

Kérjük olvasóinkat, hogy terhes munkánkban 
legyenek segítségünkre, inert csak a közönség 
támogatása biztosítja törekvéseink sikerét. 

Az „ E l l e n z é k " előfizi  tA«i ára: 
Egy évre |6 fi  t. 
Félévre 2 íVt. 
Negyedévre 4 frt. 
Egy ''óra I 1, t 50 kr. 
Az előfizetési  pénzek postautalványon K 0-

10 z s v á 1 r a, az „Ellenzék" kiadóhivatalának kül-
dendők. 

Az „EHenzók" 
kiadóhivatala. 

A holt idényt a „Képes Családi Lapok" a 
müveit magyar közönségnek e kedvelt lapja, nem 
ismeri mert annak szerkesztősége most is tarta-
lomdusan állítja össze minden számát. A „Képes 
Családi Lapok" szépirodalmi és ismeretterjesztő 
hetilap szerkesztősége számtalan jeles és ismert 
tollú bel- és külmunkatárssal dicsekedhetik. A jú-
lius—szeptemberi évnegyedben a főlapon  „A Pándy 
kisasszonyok" c. imü, Rudnyánszky Gyula elismert 
poéta által írott regény közlését kezdi meg, ezen-
kívül „A ki az életben meghalt" czimü elbeszélést 
Miskolczi Henriktől, mig a mellékleten Perjessy 
Lajos „Egy tanító kisasszony regénye" czimü pom-
pás jelenetekben gazdag regényét adja. Sikerült 
és aktuális képeken kivül sok érdekfeszítő  és mu-
lattató kisebb-nagyobb rajzok, humoreszkek és 
ismeretterjesztő czikkek fogják  gazdagítani a „Ké-
pes Családi Lapokat". 

K V L Ö I Í F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára. 

C s i k-S o m l y ó r ó l A d o r j á n Imréné ő 
nagysága a 2-ik számú gyűjtőiv kíséretében 13 
frt  20 krt küldött kiadóhivatalunkhoz. Ezen 
iven adakoztak: Dr. Molnár József  3 frt.  Ador-
ján Imréné, Adorján Imre, Madár Imre, Bodó 
Alajos l - l frt.  Farkas Lajos, Lakatos Izra, Pál 
Istvánné, P. Paál K. János, Glósz Miksáné, özv 
Bocskor Mihályné, Bándi, Nagy István, Kassay 
Lajos, Azbe Antalné, Csiszcr József  50—50 krt. 
Petres Antalné 40 krt. Özv. Csató Antalné 30 

vidéki közönség szives támogatásába és párt-
fogásába. 

— Fürdői tánczmulatság. A „Csillag" ven-
déglő első asztaltársasága folyó  évi junius 30-ik 
napján a csikzsögödi fürdőn  tánczc./al egybekötött 
juniálist rendes. A megliivók, melyek egyszersmind 
belépő jegyül is szolgálnak, már szélküldettek. A 
kedélyesnek Ígérkező mulatságra előre is felhívjuk 
az érdekeltek figyelmét.  Ízletes ételekről és jó bo-
rokról a fürdőbérlő  gondoskodik. 

— Felhívás megrendelésre. L ö 11 h á r t Fe-
rencz erdélyi püspök élete, 50 éves áldozárságának 
ünnepe alkalmából. írták : Dr. Bilinszky Lajos és 
Prokupek Sámuel. Az 1894. július 28-án ünnepet 
ülnek az erdélyi róm. kath. hívek. Szeretett fö-
pásztornk ünnepli áldozárrá szenteltetésének 60-ik 
évfordulóját.  A magasztos alkalom és azon czél, 
hogy egy nemes és munkás élet példáját állítsuk 
a hivők és az ifjú  nemzedék elé, indított bennün-
ket arra, hogy kegyelmes főpásztorunk  életrajzát 
megírjuk. A hét nyomtatott ívre terjedő mü dr. 
Tódor József  székesegyházi kanonok és ország-
gyűlési képviselő, nemes meczenásunk kiadásában 
f.  év. julius hó közepén fog  megjelenni kegyelmes 
főpásztorunk  fénynyomatu  arczképével, több szép 
illusztráczióval a lehető legdiszebb kiállításban 
Megrendelési ára 2 korona. A tiszta jövedelem 
pályadíjul fog  kitüzetni. 5 kr melléklése után a 
mii bérmentesen fog  a megrendelőknek megkül-
detni. Megrendelhetni f.  é. jul. 10-ig a szerzőknél 
vagy a „Közművelődés" kiadóhivatalában dr. Cserny 
Béla fögymn.  tanár urnái Gyulafehérvárit. 

— Kegyetlen tréfa.  Csiktaploczai János Fe-
reneznét a mindennapi élet apró bajai mellett még 
7 gyermekkel és goromba férjjel  áldotta meg a 
sors. Nem csoda, hogy a szegény asszony az élet 
terhei miatt végkép elkeseredett és egy pillanatra 
arra gondolt, hogy elpusztítja magát. F. hó 22-én 
délután kiment 10 éves kis leánykájával a meg-
áradt Olt vize mellé, ott lehúzta csizmáját, átadta 
a kis leánykának oly utasítással, hogy menjen haza 
s mondja azt apjának, hogy ő beleugrott az Oltba. 
A kis leányka beszére halálra ijedt férj  hamarosan 
öss-íegyiijtölte rokonait, szomszédait s hosszú ru-
dakkal, lnrgokkal fölfegyverkezve  késő estig ke-
resték az állítólag vizbe ugrott asszony hulláját, 

de nem találták meg. A munkában kifáradva,  haza-
tértek s nagy volt örömük, mikor az elveszettnek 
hitt asszonyt otthon találták, ki az alatt már jó 
vacsorát is készített. Mint 'talljuk, a férj  fogadást 
tett, hogy többé nem bánik durván az a9Szonynyal. 

— Iparos tanoncz munkakiállitás. A gyergyó-
szentmiklósi iparos tanouczok muukakiállitása f. 
hó 9. és 10-én volt. Részt vett 25 tanuló 28 
tárgygyal. A kiállítás sikere a mult évinél jobb 
volt ugyan, de azért még sok kívánni valót ha-
gyott bálra. A bíráló bizottság rendelkezésére 50 
frt  állott a jutalmakra, mely összeghez a maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamra 20 frttal, 
Gyergyó-Szentmiklós képviselőtestülete 20 Írttal, 
a gyergyószentmiklósi ipartestület 10 frttal  járult. 
Jutalmat nyertek: Csibi János, Dobai István, 
Bogdán István, Csiki István, Sáska János jeles és 
ízléses munkájukért 4—4 frtot;  Szentpéteri János, 
Polgár József,  Angi András, Hompót Ferencz jeles 
munkájukért 3—3 frtot;  ifj.  Bo kor István, Gáspár 
Balázs jó mnnkájukért 2—2 frtot;  Csergő István, 
Dáuiel Jenő, Kolumbán István, Lukács Gyula, 
Sebestyén János, Demeter Péter, Leopold Mózes 
szintén jó munkájukért 1—1 frtot.  Az iskolának 
a kiadott értesítő szerint 80 beiratkozott tanu-
lója volt. 

— Medvevadászat. A mult hét folyamán 
Kászon-AItiz határán Szultán János, ki évek óta 
mint je'es medveirtó ismeretes és néhány tár-a hajtó-
vadászaiot rendeztek. A hajtásba több maczkó 
kei ült, a melyek közül hármat a hét lefolyta  alatt 
el is ejtettek. A vadászatot folytatják  s kilátás 
van reá, hogy még több ártalmas fene  vadat el 
fognak  ejteni. 

— A lutrizók figyelmébe.  A kik szerencséjüket 
a kis Intrin megszokták kisérteni, azt most újra 
tehetik, mert a lotto gyűjtődé K a r á c s o n y Já -
u 0 s n é 11 á I Csütörtök ntezában megnyittatott és 
a közönség 1 • mlelkezésére áll. 

— A székelyudvarhelyi önkéntes tűzoltó egy-
let kitűnően sikerült „népünnepélyt* rendezett a 
kollégium 1KU.V kertjében. A rendezőség hirdetése 
szerint .jó id':röl elére gondoskodván", a legjobb 
reményűvel volt az ünnepély sikerülése iránt : do az 
eredmény még a várakozást is felülmúlta;  Ott volt 
a városnak és megyének színe java s mindenki ki-
tűnően mulatott. A közönség részéről azon óhaj nyil-
vánult. liogy az egylet minden évben rendezzen ilyen 
népünnepélyt. A tiszta jövedelem mintegy 300 fo-
rintra t e l i . i > i e ; é r e t illeti a rendezőséget s annak 
élén dr. Török Albert, Ugrón János, Kassay Ignácz, 
Konez Ármin /<",- és Csillag J. alpíiraiiesnokokal. 

Kiadói Üzenetek. <i. L. u r n á k Arad. A madé-
falvi  emlék-alapra küldött összeget kezünkhöz vet-
tük és lapunk jövő számában nyilvánosan nyiigtat-
ványozni fogjuk.  Előfizetési  pénzt ezen évben nem 
kaptunk. T ö b b e k n e k . A „Csikmegyei Füze-
tek"-™ vonatkozó szives gratuláeziókat köszönjük. 
Kz nem esak jól esik nekünk, hanem egyszersmind 
buzdítani fogja  ugy a szerkesztőséget, miut a kiadó-
hivatalt, hogy a kezdéses vállalat hova-továblí mind 
jobban kielégítse a hozzá fűzött  igényeket. Mind-
azoknak, kik vállalatunk érdekében gyűjtésekkel fá-
radoztak, a legszívélyesebb köszönetünket nyilvánít-
juk s tisztelettel kérjük, hogy továbbra is támogatni 
sziveskedjenek-

- A - p r ó s á g r o l c . 
K. E. után összeszedte Kóródy Mihály tllrkiisi r. k. lelkész. 

Thales szerint legboldogabb azon ország, hol a polgá-
rok 9cin fölülte  nein gazdagok, sem földhöz  ragadt szegények. 
Solon szerint, liol a legkisebb jogtalanság is bűnhődik. Hias 
szerint, hol a polgárok erényeik szerint mérlegeltetnek, l'leo-
bnlus szerint, liol a polgárok inkább a meggyaláztatástól mint 
a törvénytől félnek.  IMttakns szerint, hol a kormány ílén 
csakis becsületes férfiak  vannak. Cliilon szerint, hol a polgá-
rok inkább hallgatnak törvényre, mint a szónokra Tjtliaguras 
szerint, hol nem a testet, hanein a lelket igyekeznek ékesíteni 

Mikor az ürdögöl letaszították az égből, a földre  esett 
és darabokra tört Feje SpanyoVszágba esett, ez az oka, 
hogy a spanyolo!; olyan büszkék. 

Kezei Törökországba hullatlak, e/.ért olyan kap/.sik a 
törökök. 

Szive Olaszországba gurult, ez okozza, hogy az olaszok 
oly szerelmesek 

Hasa Németországnak jntoít, ez rVjli meg a németek 
falánkságit. 

Lábai Kraneziaországban maradiak, azóta szaladnak a 
fi'aneziák  ngy asszonyok után. 

Vállai pedig Magyarországba eslok, ez teszi lehetővé 
hogy a magyar annyi adóterhet elviselhet. 
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Szám 176—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a brassói kir. törvényszék 1894. évi 2131. 
polg. számú végzése következtében Pnscaria Jó-
zsef  brassói ügyvéd által képviselt Eisenstein II. 
és fiai  brassói czég javára kászonjakabfalvi  Ka-
zacsai A. Béla ellen 125 frt  99 kr s jár. erejéig 
foganatosított  kielégítési végrehajtás utján lefog'alt 
és 318 frt  14 krra becsQlt gyapott fonalak,  gyolcs-
vásznak, posztó, flánel  s több különbféle  szövetek-
ből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. járás-
bíróság 1449—1894. számú végzése folytán  3 frt  93 
kr tőkehátrálék, 225 frt  93 krnak 1894. márczins 
10-től 1894. ápr. 1 G-ig, 125 frt  93 krnak 1894. évi ápr. 
1 G-ig járó 6"/o kamatai és pedig összesen 33 frt  62 
krban bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Kászon-Jakabfalván  Kazacsai A. Béla keres-
kedésében leendő eszközlésére 1894. évi július hó 
10-ik napjának délelőtt 9 órája határidőül kitüze-
lik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés-
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
18sl. évi LX. t. cz. 107. és 108. ij-a értelmében 
készpénzfizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs-
áron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 181)1. junius 22-én. 
GoimIo.h István, 

kir. jbir. végrehajtó. 

Eleven vadakat 
bármikor venni keresünk é.s fizetünk  dara-
bonként : 

Medvebocsokért darabját lf>  fiitól  20-ig. 
Hiúz fiukat  20 25-ig. 
Farkas fiukat  l (l-ig. 
Fülesbagoly fiukat  f>  7-ig. 
Fülesbagoly öreget „ 12 „ 14-ig. 

Továbbá minden sasfajt  legjobb ár mellett 
beveszünk utánvét mellett. 

Kuscbman-testvérek, 
vad- és hentes üzlete 

2—5 Brassóban. 
> 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A Brassói Portland-Czement Gyár 8 
B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkit i i l lőhb 8 

O 
P o r t l a n d . -

O z o x x i . e x ^ t j é t 
felelősség  mellett folj'tn:;  <• yrillfi  és 
te l j OHO II megb ízha tó minőségben bár-

i mely vasúti állomáshoz szállítva, a 
legolcsóbb árban. 

Csik-Szeredában kapható: 
A L B 1 C R T l U I i . Í K K i i r n & l . 

I - :to 

Sz. 2328—894. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
A felcsiki  járáshoz tartozó Csicsó és 

Madéfalva  községekből álló csoportban Csicsó 
székhelylycl rendszeresített k ö r j e g y z ő i 
á l l Ah eltávozás folytán  üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázatot hirdetek. 

A javadalmazás áll évi 400 frt  kész-
pénz fizetésből,  30 frt  irodai átalányból, 
természetbeni lakásból és a magánmunkálato-
kért szabályrendeletileg megállapított dijakból. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állo-
mást elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 
I-ső t.-cz. 6. §. értelmében felszerelt  és ed-
digi működésűket is fel  tűn te ló' pályázati ké-
relmüket hozzám f.  évi j u l i u s lló 15- ig 
nyújtsák be. 

A választás julius hó lG-án fog  meg-
tartatni. 

Csik-Szeredában, 1894. évi jtiius 19. 

Mihály Ferencz, 
1 - 2 füszolgaliirú. 

MC CORMICK 
fűkaszáló-  és aratógépek a legjobbak a világon. 3 

KITÜNTETVE MINDEN KIÁLLÍTÁSON.  se-
Petroleum-motorok, gőz- és járgány cséplőgépek, ekék, boronák, r o s t ák , 

Itrinrök, sorvető-gépek, kézi vetőgépek, kukoricxa-morzsolók, szecska- és 
.répavágók, daráló-gépek, malmok, ugy mint mindenfele  gépek, szerszámok és 
I eszközök a gazdaság számára legjobban és legolcsóbban kapható : 

M Ü L L E R ŝ WEISZ-nái 
10-IS BUDAPEST, VÁCZI EÖRUT 76. 

m a n y a g a t i p á l m a i a d . v a . r i s ö z e l é t o e n . 

E O E S Z 
TELJESEN F Ü G G E T L E N P O L I T I K A I N A P I L A P . 

Felelő* szerkesztő és laptulajdonos: XX O L L Ó X j T O S d.r . , orsz. képviselő. 
K E G G K I i nz ország legtávolabb e»6 részeiben ín már 

az olvasó kezeiben van. 
A Magyarország politikai, közgazdasági cs társadalmi tudósításaival a z ÖSZ-

szes lapokat megelőzi. 
A Magyazországból a közönség már kora reggel olvashatja az országgyűlés 

tárgyalásait kimerítő alakban, az aznapi összes kül- és belföldi  eseményeket, kimerítő 
tőzsdei tudósításokat stb., stb. 

A Magyarország eddig is tanújelét adta, hogy férfias  bátorsággal küzd az 
ország függetlenségéért  és önállóságáért, és szembe száll m i n d e n kOITUpCZiÓval és 
közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

A Magyarország független  minden hatalomtól, minden magánérdektől, sen-
kinek alárendelve nincs s igy álláspontját nyíltan és egyenesen mondhatja ki bár-
kivel szemben. 

A Magyarország ezen törekvéseiben a közönség részéről már eddig is nagy 
támogatásban részesül, s így mint a nyilvánosság és a kö7i'rdek organuma folytono-
san fejlődve  és megerősödve áll jövőben is a közönség szolgálatára. 

Szerkesztösőg: 
VIII. kei-., 

Fhg Sándor-utcza 
2. szám. 

A „Magyarország" előfizetési  ára: 
Egész évre 14 frt  — kr. 
Fé lévre 7 — 
Negyedévre 3 50 
Egy hónapra 1 20 2- "ám. 

Kiadóhiva ta l : 
IV. ker., 

Rostély-utcza 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




