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Politikai mérkőzés Gyergyóban. 
A gyergyószentmiklósi kerületben ez a 

két az, melyben ádáz politikai tusára kel 
egymás ellen két politikai párt Nem lévén 
politikai lap, nem akarjuk egyik vagy má-
sik pártnak politikai erejét és szavahihető-
ségét kritika alá venni. Mi, mint szorosabb 
értelemben vett csiki újság, csak általános 
szempontból vesszük bonezolás alá a jelölé-
seket. 

Nem csinálunk titkot belőle, bogy tuind 
a kormánypárt, mind a nemzeti párt jelö-
)<wi leverőleg hatottak a lakosságra, liégi 
csiki szokás ugyanis az, hogy a székely 
ember minden buját, panaszát csakis a csiki 
embernek tudja egészen és nyiltan feltárni; 
már mostan hogyan ismerje meg akár Groisz, 
akár Matlekovics a gyergyói vidéknek han-
gulatát. Ha pedig a képviselő nem ismeri 
választóinak gondolkozását és óhaját, ugyan 
mikép lehet az illető a gyergyói választók 
akaratának igaz kifejezője. 

Részünkről csak helyteleníteni tudjuk 
azt az eljárást, hogy ugy a kormánypárt, 
mint a nemzeti párt a távolból, az egyik 
Budapestről, a másik Kolozsvárról keresett 
ki magának való jelöltet Az az idegen 
fogdosás,  bármilyen kitűnőik is legyenek 
különben az illető jelöltek, csak a megye 
ünbecsérzetének leszállítására vezet. Hiszen 
egy bizonyos szegénységi bizonyítvány az, 
ha magunk közül nem találunk senkit se 
olyannak, kit a képviselőséggel megtisztel-
hetnénk. Pedig ez csak azt tárja fel,  hogy 
mi önnönniagunkat szigorúan iféljiik  meg. 
Ámde az idegen logdosásnak van egy sok-
kal nagyobb hátrányos oldala is, és ez a 
magyar közvélemény hiedelme, mely abban 
összpontosul, hogy mi olyan poltron embe-
rek vagyunk, miszerint jelöltet sem kap-
tunk magunk közill valót, hanem kölcsön 

kellett kérnünk Budapestről és Kolozs-
várról . 

Már mostan ilyen közhiedelem mellett 
minő Csekély értéke lehet a gyergyóiak 
óhajának, akaratának vagy igényének a 
kormány, a törvényhozás, sőt a társadalom 
előtt is. Az élet a inai rideg folyásában 
c*ak azt veszi számításba, a minek ereje 
van és igy a saját erő nélkülinek feltűnő 
vidék felett  összecsapnak az elhoniályosodás 
hullámai. 

Azért hamis az a biztatás is, hogy 
akár egy volt államtitkár, akár egy egye-
temi tanár a csiki ügyekben sulylyal biró 
lépéseket tudnának tenni. Hiszen az ide-
gen képviselőt nem is égeti semmi baj; a 
mi pedig valakinek nem fáj,  bizony azért 
nem megy gyógyszerért a patikába. Ila 
pedig mégis szót emelne az egyik vagy 
másik ügyben, még se venné a felszólalást 
senki sem őszintének, hanem csak a választó 
kerület tele s/.óló kortesfogásnak  s az ilyen 
eljárásnak seninii vagy igen kevés ha-
tása van. 

A higgadtabb csiki közvélemény épen 
ezért nem is vette nagy lelkesüléssel az 
idegenek jelölését. Mi sem bizonyítja ezt. 
jobban, mint az, hogy midőn Matlekovics 
a megye székhelyére j^-ont kocsi k'V^-'t''-
ben megérkezett, egy árva hang bátorító-
lag vagy biztatólag nem üdvözölte. Vagy 
kell-e annál nagyobb és találóbb festése  a 
hangulatnak, mint hogy a volt államtitkári, 
a kormánypárt jelöltjét a megye székhelyé-
ről választó kerületébe hét kocsi kisérte, 
a melyen a jelöltön kivül a következő urak 
iiltek : a főispán,  az alispán, a főszolgabíró, 
két megyei aljegyző, az árvaszéki elnök, 
a megyei állatorvos, az iparfel  ügyelő, egy 
jó képű ur, kit pénzosztogatónak tartottak, 
a főispánnak  sógora és ennek fia,  egy kép-
viselő és két zsurnáliszta 

Ilyen hivatalos apparátus kellett ahoz, 
hogy Gyergyó elhigyje, miszerint a kormány-
pártnak csakugyan Matlekovics, a volt állam-
titkár a jelöltje. 

Ha véletlenül ez a hivatalos világ nem 
megy Matlekovicscsal, ugyan megtalálta 
volna-e Gyergyót, melyet először lát életé-
ben és talán utolszor is, és mégis a kormány-
párt őt akarja e vidék érdekeinek védésé-
vel megbizni. 

Vagy minő fogadtatás  vár a nemzeti 
párt jelöltjére? Vele ugyan még csak hiva-
talos kiséret sem lesz, ha csak a papokat 
nem vesszük ilyeneknek. A nép maga, ugy 
látjuk, ugy érezzük, jtartókozdólag éa vissza-
vonulólag viseli magát. Ez szolgáljon inté-
sül a jövőre, hogy bármelyik párt is első 
sorban csiki lakost keressen jelöltül, s ak-
kor meg lesz az üsszetartozandóság és ez-
zel kapcsolatosan a lelkesülés érzete. Már 
pedig ha ez nincsen meg, hiábavaló a nagy 
név. hiába a választási költség is, a válasz-
tás által még se az igaz közvélemény fog 
megszólalni, hanem egy elkábított kerület-
nek álomban való nyilatkozása. 

S z é k e l y k a t o n a i i sko la . 
A mintán Budapesten miiködö magyar dele-

gáczió hadügyi albizottságának t. hó 22-én tartott 
ülésében a székelj katonai iskola Ugye ismét napi-
rendre került. 

Ezen ügy — a mint lapunk olvasói is emlé-
keznek — annak idején nagy port vert fel,  a 
székely vármegyék közönsége kiváló lelkesültség-
gel fogadta  az eszmét, egyes képviselők a kezde-
ményezés dicsősége felett  csaknem hajba kaptak ; 
a nagyobb székely városok az elhelyezés tekinte-
tében egymással nemes versenyre keltek s a dolog 
vége még is az lett, bogy az ügy, a mely a 
Székelyföldön  oly nagy lelkesültséget okozott, az 
Istenben boldogult br. B a u e r táborszernagygyal, 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hogy lettem én szerencsés ember ? 

Irta: Márton Dávid állami főgimnáziumi  tanár. 
(Folyt.) 

Avedik Simon barátomnak — a ki akkor 
szülővárosa algimnáziumában mint tanár műkö-
dött, s ki ma egyik jeles tagja az erzsébetvárosi 
kir. törvényszék birói karának — eszébe jutot-
tam, mikor 1876-ban iskolájuknál a történelem-
földrajz  tanszéke üresedésbe jött. 

Fel is hivott a gyermekkori jóbarát pályá-
zati kérvényem beadására. 

„A többit bizd reám pajtás", — mondá ö. 
£n rá biztam s az eredmény tanárrá megválasz-
tatáson! lett. 

Ott működtem 18 év lefolyása  alatt a derék 
hazafias  városi közönség tanintézeténél, a mely 
időközben állami gimnáziummá lett. 

Ez esemény annyiban lön fontos  reám nézve, 
hogy az állam tanárai diszes sorába bejutottam, mi-
nek következtében, — ha gazdag nem vagyok is 
— szerencsésnek mondhatom magamat. 

Ez a szerencse pedig — szentül hiszem — 
elkerült volna, ha tekintetes Éltes Elek ur, Csik-
vármegye érdemekben gazdag tanfelügyelője,  mint 
egykori kedves tanárom, amaz emiitett földrajzi 
leczke-órában azt a kérdést nem tette volna fel  a 
fiúnak: 

„Láttad-e fiam  a Szent Anna tavát?" 
Legyen érte hála, dicséret és dicsőség, ked-

ves tanáromnak, a ki az én szerencsémnek egyet-
len szavával megalapítója lett. 

Ezeket azért mondtam el kedves székely 
tanuló ifjak  nektek, bogy példámat kövessétek. 

Jertek ide kifelé  az Alföldre  hegyes-völgyes 
hazátokból, mikor az iskolai munka szünetel. Is-
merjétek meg e szép ország mindenféle  népét s 
azok életét, hogy ne kelljen idegennek éleznetek 
magatokat drága magyar hazánk egy talpalatnyi 
földjén  se, ha pályátok ide hoz. 

Nagy munka vár itt reánk székelyekre! El 
kell oszlatnunk az alföldieknek  fajunkról  alkotott 
balvéleményét, a mire én egész véletlenül jöt-
tem rá. 

E nyár folytában  Csikból az Alföld  felé 
utaztomban Lippa-Radnánál egy pár óráig vára-
koznom kelletvén a vonat indulására, alkalmat 
vettem magamnak a bites búcsújáró hely, Radna 
szép templomát megtekinteni. 

Visszajövet összetalálkoztam egy három tag-
ból álló társasággal, mely Aradról egyenesen a 
templom meglátogatása végett rándult ki. Egy ur, 
a neje és bájos nnokahuga voltak együtt. Egy 
kupéba kerültünk és csakhamar jó ismerősökké 
lettünk. 

Az nr — a pesti vasöntő gyárban munka-
vezető — rokonai meglátogatása végett időzött 

I Aradon nejével, egy jóságos dunántuli java kor-
ban levő asszonysággal. 

Unokahuga, Ella kisasszony, mindent elköve-
tett vendégeik mulattatására, a környék egyik 
nevezetes pontját a másik után látogatta meg 
velők, a mi a pestieknek igen jól esett. 

Útközben is folytonosan  csevegett nekik, egy-
egy szellemes ötletet csatolván a vidék egyik-
másik feltüuőbb  pontjához, a szellemes társalgó, 
müveit szép leány. 

Mikor én megmondtam a nevemet és azt, 
hogy a Székelyföldről  utazom, Ella kisasszony 
összecsapta kezeit és azt kérdezte: 

— Hát Tatrangi Dávidot ismeri-e? 
— Találkoztam vele a „Jövő század regé-

nyéiben — felelém. 
Aztán elkezdtük bouczolgatni az emiitett 

irodalmi mii egyes alakjait, a melyek közt igen 
sok székely szerepel. Majd átcsaptunk az „Egy 
az Isten" czimü regényre. Annak is elöemlegettük 
kiválóbb jeleneteit és jellemeit. 

Gyönyör volt hallani e kedves ajkakról, 
mily gazdag irodalomtörténeti ismeretekben, mily 
szép és kiterjedt olvasottsággal bir a szép aradi leány. 

— Látja, mondá felém  fordulva  — ön az 
első eleven székely, a kit láttam életemben. A 
többit csak a könyvekből ismerem. A székelyek 
nagyon ügyes emberek. 

— Örülök, hogy ily jó véleménynyel van ró-
lunk nagysád — mondám meghajtva magamat. 

Lapunk mai számához egy fél  iv melléklet van csatolva. 
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akkori hadügyminiszterrel együtt csendesen el-
szenderült. 

De a leányzó nem halt meg, csak alndt s 
most B n d n y á n s z k y József  br. szarára, ki a 
székely katonai iskola felállítását  ujolag megsür-
gette, ismét életre kelt. A Bndnyánszky által fel-
színre hozott ügy mellett különös melegséggel szó-
lalt fel  Hegedűs Sándor, kinek meggyőző beszé-
dére E r i e g h a m m e r hadügyminiszter kijelen-
tette, hogy a dolgot megfontolás  tárgyává fogja 
tenni, informácziókat  szerez s a döntést ezektől 
teszi függővé. 

A hadügyi albizottság tanácskozásának azon 
részét, a mely e dologra vonatkozik, a kővetke-
zőkben közöljük: 

Az Ausztriában felállítandó  hadapród isko-
lák költségvetéseivel kapcsolatosan 

R n d n y á n y s z k y József  báró azon néze-
tének ad kifejezést,  hogy jobb volna egy ilyen is-
kolát a Székelyföldön  felállítani  s egyszersmind 
kArdi aminisztert, hogy a S z é k e l y fö ldön  fel-
á l l í t a n d ó h a d a p r ó d i s k o l á v a l szem-
ben, a m e l y a t a v a l y m e g p e n d i t t e -
t e t t , minő á l l á s t f o g l a l  el? 

N o p c s a Elek br. kívánatosnak tartja, hogy 
a hadapród iskola Székelyföldön  állittassék fel. 

H e g e d ű s Sándor melegen pártolja az in-
dítványt. 

K r i e g h a m m e r hadügyminiszter. Egy ka-
tonai intézet felállításának  kérdése a Székelyföldön 
előttem nem idegen, de a földrajzi  fekvés  miatt 
nem kevés meggondolni valóm van. Képzőintéze-
teknél a szülőknek gyermekeiktől nem szabad 
messzire lenniők és távol fekvő  vidékeken a tani-
tók és tannlók könnyen elveszítik az érintkezést 
a világgal és az előbbiek a haladás menetével. 

H e g e d ű s Sándor azt válaszolja, hogy szük-
ségesnek tartja, h o g y a h a d ü g y m i n i s z t e r 
ez ü g y b e n j o b b a n i n f o r m á l t a s s a  ma-
gá t , mert a Székelyföldön  nagy városok vannak, 
a hol a tanári kar is jól találhatja magát és a 
czivilizáczióval állandó összeköttetésben lehet, má-
sodszor nem a tanári kar, hanem a Székelyföld 
lakóssága és ifjúsága  érdekében tartja szükséges-
nek ily intézet felállítását,  rnert ott tényleg hajlam, 
erő és képesség van a katonai pályára és lehetővé 
kell tenni, az ország azon része lakosságának, hogy 
nj pálya nyíljék előtte és kiképeztetése is kato-
nailag történjék. 

K r i e g h a m m e r hadügyminiszter kijelenti, 
bogy a H e g e d ű s által felhozottakra  vonatko-
zólag még egyszer tájékoztatni fogja  magát és 
ehez mérten fogja  magát elhatározni. 

Ennyi a tanácskozás. Eredménye egy roppant 
sovány miniszteri ígéret. Minden azonban attól 
függ,  hogy a miniszter nr milyen forrásból,  kitől 
és milyen irányban fogja  beszerezni informáczióit  ? 

Mert erős a meggyőződésünk : ba a miniszter 
nr tndomásnl venni kegyeskedik, hogy mily kitűnő 
e m b e r a n y a g áll a Székelyföldön  rendelkezé-
sére, ha megszívleli, hogy a székely kiváló lelki 
és testi tulajdonságokkal rendelkezik, hogy kitartó, 
számolni tnd a körülményekkel és már ab origine 
harczra termett: akkor a most soványnak látszó 
ígéret megvalósul, testet ölt, a székely hadapród-

iskola felállíttatik  és ebben előnye és haszna lesz 
nem csak a székelyeknek, hanem magának a kö-
zös hadseregnek is, a mennyiben bátor, lelkes, 
kitartó, a királyért és hazáért utolsó csepp vérét 
is feláldozó  intelligens tiszteket fog  nyerni. 

Bs. 

— Ügyesek, víg kedélyüek, vendégszeretők, 
vallásosak, eszesek, de azt mondják a munkát 
nem szeretik!... 

Hogy fájt  ez ntóbbi megjegyzést hallanom 
azokról a kedves eperajkarói 1 Mint igyekeztem 
minden kezem ügyében levő érvet felhozni  e ke-
mény ítélet megdöntésére. 

— Nézze meg nagysád — mondám — azt 
a területet, a mely Paulis, Világos és Glogovácz 
között fekszik:  Csikmegyében akkora helyen leg-
alább is tíz falu  van. Ha munkátlanok volnának 
a székelyek: oly kis területen hogy élnének meg? 

— Én a mult évben Romániában jártam; ott 
Kopasz Antal ur a gyergyószentmiklósi örmény 
vállalkozó, ki egy őserdő fáját  vágatja vagy 400 
olaszok, oláhok és székelyekből álló munkással, 
azon kérdésemre: munkásai közül melyik cso 
port a legtevékenyebb? azt a feleletet  adta: 

— Uram, a székely munkásnak párja nincs 
Félig meddig győztem meg csak e szép, ifjú 

hölgyet állításának valótlanságáról. A tiétek e fel 
adat, fink,  lerontani e balvéleményt és megmntatni 
azt, hogy Ella kisasszonynak nincsen igaza! 
Előre! 

Vigasztalásul csak annyit jegyzek meg, mi 
szerint a kisasszony nem tiszta forrásból  meri 
tette fajnnkra  kimondott kemény ítéletét, mert 
szerinte a székely nő festői  szép ,katrinczá'4-t visel 

(TOge-) 

Képvise ld választási mozgalmuk 
© y e r g y ó - S z e n t m i k l ó s o i i . 

A Mikó Árpád főispánná  történt kinevezte-
tése folytán  megüresedett gyergyószentmiklósi vá-
lasztó-kerület képviselői állásának újbóli betöltése 
tekintetéből szükségessé vált és törvényben előirt 
előleges intézkedések meghatározása és megtétele 
végett Csikvármegye központi választmánya f.  bó 
23-én d. e. 9 órától kezdődőleg a vármegyeház 
kisebb tanácskozási termében Becze Antal alispán 
elnöklete alatt ülést tartott. 

Elnöklő alispán az ülést rövid pár szóval meg-
nyitván, Madár Imre főjegyző  mint a választmány 
előadója megtette propoziczióit a választmány által 
teljesítendő intézkedésekre vonatkozólag. 

Javaslatba hozta, hogy a választás napja f. 
évi október hó 3-ára tűzessék ki, bogy választási 
és egyúttal az I-ső küldöttség szavazatszedő el-
nöke Lázár Menyhért, a 11-ik küldöttség elnöke 
dr. Lázár János, helyettes elnökök Szatmáry Já-
nos és Császár József,  jegyzők dr. Tiltscher Ede 
és dr. Sziui János, helyettes jegyzők pedig Lőrincz 
Vilmos és Puskás József  legyenek, továbbá javas-
latba hozta a községeknek az egyes küldöttségek-
hez következő sorrendben való beosztását: I. kül-
döttséghez Szentmiklós, Alfalu,  Várhegy, Salamá9, 
Borszék, Bélbor és Holló községek, a II. küldött-
séghez Szárhegy, Ditró, Remete, Tölgyes, Zsedán-
patak, Békás és Domuk községek beosztását. 

A javaslat előadása után elnök felhívta  a 
vál. tagjait a javaslathozi hozzászólásra, mire dr. 
Bocskor Béla vál. tag annak előrebocsátásával, 
hogy sem a választás határnapja, sem pedig a vá-
lasztást vezető bizottság személyei ellen legkisebb 
kifogása  sincs, óhajtja, hogv tekintettel, mikép egy 
okleveles ügyvéd magasabb társadalmi állást foglal 
el, mint akár egy köagégi jegyző, akár pedig egy 
gyógyszerész, cseréltessék meg a kiszemelt hely, 
elnökök és jegyzőknek szánt szerep, nehogy a ter-
vezett beosztás miatt egyik, vagy másik magát 
sértve érezze s ennek folytán  a megbízatást el 
nem fogadva,  valami zavar történhessék. 

Gál Endre tiszti ügyész felszólalása  és kü-
lönösen elnöklő alispán azon fel  világosi tása után, 
hogy ezen tervezett beosztás magának a gyergyói 
kerületnek kívánsága, a választmány egyhangúlag 
elfogadta  előadónak összes javaslatait. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárta 
d. e. 10 órakor. 

szekerek sora Gyergyó-Szentmiklóstól a Gyergyó-
Tekerőpatakon inneni mező közepéig 5 kilométer-
nyi távolságban foglalták  el az utat s az érkező 
jelöltet mindenütt kitörő lelkesedéssel fogadták. 
A programmbeszéd megtartása után a jelölt a 
Laurenczy féle  szállóba hajtatott, hol este 120 te-
ritékü fényes  bankett volt. A banketten az első 
felköszöntőt  Hochschild Lajos a szabadelvű párt 
jegyzője tartotta, szépen átgondolt beszédben él-
tette dr. Matlekovics Sándor jelöltet, mint a ki 
hivatva van Csikmegye elhanyagolt közgazdasági 
viszonyain javítani s a székely népét, mint Erdély 
védbástyáját az anyagi vagyonosodás gyarapítása 
által megerősíteni. 

Matlekovics jelölt, valamint Bessenyei kép-
viselő több szellemes t'elköszöntőben éltették a 
választó polgárságot, a csiki székelységet s ennek 
vezető férfiat  u. m. Mikó Bálint főispánt,  Becze 
Antal alispánt, Lázár Menyhértet sth. Felköszön-
tőket mondottak még Mikó Bálint főispán,  Becze 
alisgán, Fischer és Kasztner gyárosok, Herczfeld 
lapszerkesztő stb. 

Ha Gyergyóban az eddigi hangulat megma-
rad, az esetben valószínűleg Matlekovics ellen-
jelölt nélkül fog  megválasztatni; minden esetre 
azonban megválasztása bizonyos. 

Dr. Groisz Gusztáv, a nemzeti párt jelöltje 
szintén f.  hó 24-én érkezett Szász-Régen felöl 
Gyergyó-Ditróba, fogadtatásáról  és kilátásairól 
azonban biztos értesülésünk nincs. Az azonban 
a fenti  tudósításból eléggé megítélhető. — Hock 
János képviselőt a nemzeti párt vasárnapra várja. 

Dr. M a t l e k o v i c s Sándor szabadelvű 
párti jelölt bevonulása Gyergjó-Szentmiklósra f. 
hó 25-én történt meg, melyről a legszigorúbb tár-
gyilagossággal s tisztán csak a történtek regiszt-
rálásával következőkben számolunk be. 

Dr. Matletlekovics már f.  hó 24-én d. u. 4 
órakor megérkezett Csíkba Bessenyei Ferencz 
képviselő, Kasztner é.s Fischer gyártulajdonosok, 
Szterényi kir. iparfelügyelö,  dr. Hertzfeld-  lap-
szerkesztő kíséretében és Mikó Bálint főispán  úr-
hoz szállott, hol este szűkebb körű társas vacsora 
volt. F. hó 25-én d. u. 3 órakor a fentnevezettek, 
Mikó Bálint főispán  és több csikmegyei előkelő 
szabadelvű egyén kíséretében a képviselőjelölt 
Gyergyóba érkezett, hol Gy.-Tekerőpatak község ha-
tárától Gy.-Sz.-Míklósig az ut mentén mintegy 1200 
(ezerkétszáz) választó polgár várta 350 kocsival s 60 
főből  álló lovas bandériummal. A találkozásnál 
Lázár Menyhért pártelnök rövid, velős beszédben 
üdvözölte a jelöltet, Gyergyó Szentmiklóson pedig 
szépen felékesített  diszkapunál Simon Balázs fő-
bíró tartott igen szép beszédet. 

A jelölt programmbeszédét, mely külöuösen 
Csikmegye közgazdasági kérdésével foglalkozott, 
a gyergyói választókerület választó polgárságának 
legkevesebb '/«-ed része hallgatta. A programm-
beszéd után Bessenyei képviselő tartott igen szép 
beszédet, örömének adva kifejezést,  hogy meg-
ismerhette Csikmegye derék székely népét, mely 
a szabadelvű eszmékért most is tud lelkesülni. 

Általában olyan impozáns fogadtatása  volt 
Matlekovicsnak Gyergyóban, a milyenben képviselő-

ijelölt vajmi ritkán részesül. A kivonult kocsik és 

l i E Y E L E Z E M . 
Helyreigazítás. 

A „Csiki Lapok" ez évi szeptember 19 én 
kiadott :iS-ik számában „Műkedvelői előadás" czim 
alatt egy közlemény jelent meg. Ennek egyik ré-
szére vonatkozólag terjedelmes választ kaptunk, 
melyből adjuk a következő tárgyilagos részeket: 

A tudósító azt mondja, hogy Búzás Mihály 
főesperes-plebános  Péter Balázs tanítót az előadás 
előtt öt perczczel tudatta, hogy Kisasszony napján 
színpadon játszani nem szabad. Kz nem áll, mert 
ezt a hi-lybeli főesperes-plebános  P. B. tanítóval 
már reggeli C órakor tudatta s ez oly tény, mely 
bármikor is bizonyítható tauukkal. 

De talán az a kérdés merül fel,  hogy a hely-
beli főesperes-plebános  a norma napot miért je-
lezte ép az előadás napján ily későre ? Azért, mert 
ö a szinlapot a megelőző napon szeptember 7-én 
esti szürkületkor kapta a kezéhez s ez megint oly 
tény, a melyet szintén tanukkal bizonyítani lehet. 
S hogy most ő P. B. tanítónak Kisasszony napját, 
mint norma napot jelezte, mely e tekintetben ka-
rácson, nagypéntek, húsvét, pünkösd stb. ünne-
peivel egyenrangú ünnep, ezzel — mint az egyház 
törvényeinek őre — csak állásából kifolyó  köte-
lességének tett eleget. A hivatolt czikkben a kül-
dönczre vonatkozó rész szintén téves. A tény ez: 
a helybeli főesperes-plebános,  miután P. B. tanító-
val reggel tudatta, bogy Kisasszouy napján a színi 
előadás tiltva van, egyszersmind azt is kijelentette, 
ha a tanitó, daczára az ő tudósításának, mégis 
játszani merne, több miut biztos, hogy állásába 
kerülend. 

Én ezt jól tudva, de tudva azt is, hogy a 
tanitó mégis játszani akar, többeket kértem fel,  kik 
ezt bizonyára nem is tagadják, hogy a tanítónak 
mondják meg, ne hogy játszani merjm, azonban 
erre vállalkozni egyik sem mert. Mivel pedig nem 
tartozom az emberek ama csoportjához, kik ember-
társaik szerencsétlenségére csak mulatozni és ör-
vendezni tudnak, kikbeu a lelkiismerettel együtt 
a felebaráti  szeretet is már egészen kihalt: ily 
körülmények közt nem volt mit tennem, minthogy 
én magam személyesen mentem és a tanítót négy 
szem közt kértem, ne hogy játszani merészeljen, 
mert állásával játszik. Ezt tennem parancsolta a 
felebaráti  szeretet és nem a helybeli főesperes-
plebános, de ezt kellett tennem továbbá azért is, 
mert ha azután a baj bekövetkezik, kigyót-békát 
reám kiáltottak volna, hogy én előre tudtam és még 
sem mondottam. 

Végül, hogy Birtha József  szolgabíró nr 
— mint rendező — jött a legkellemetlenebb hely-
zetbe, ezt nem csak elképzelem, de el is hiszem. 
Ámde ez is kikerülhető lesz, ha mindjárt reggel a 
helybeli főesperes-plebános  urnák P. B. tanítóhoz 
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küldött tudósítását annak módja szerint veszik s j dr. Nóvák István 45 krral, N. N., Szőcs Károly; 
ezt annál is inkább kellett volna tenni, mert el- (éa Kakucsi Ádám 40—40 krral, Turóczi László 
ismert dolog, hogy ö nem szokott tréfálozni.  Igen, ? B r t k k J/tván 30—30 krral, özv. Metz Matild 
mert ha igy sem volt semmi baj, bárha az előadás | Je tz Mána^ 25-25 krral, Péteifiy  Lő-, 
előtt 5 perczczel tudták meg egyik szereplőnek a 
nem játszását: annál kevésbé nem áll elő e kelle-
metlen helyzet, ha azt — a mint kellett vala — 
azelőtt 12 vagy 14 órával tudomásul vették volna. 

Csik-Szentmárton, 1894. szeptember 22-én. 
Tisztelettel: 

Oh'ilt  Károly, 
Bcgéd-lclkí-sz. 

jelen számunkban ki van mutatva 101 frt  15 kr. 
Az eddigi gyűjtés 2li>2 frt.  71 kr. 

Főösszeg . . "2256 frt  86 kr-
Azaz: Kétezerkétszázötvenhat forint  es 86 kr. 

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

— Esküvő. F e r e n c z y Alajos szegedi ta 
nitó f.  hó 16-án tartotta esküvőjét Csik-Szépvizen 
B i r ó Vilma kisasszonynyal, Biró Antal p. ü. fö-
vigyázó kedves leányával. Az esküvőt a meny-
asszony szüleinek házánál lakoma követte, ezen 
többen sok szerencsét kívántak az uj párnak, mi-
hez mi is őszinte szívből hozzájárulunk. 

— A csikszeredi hitelszövetkezet alakuló 
közgyűlését f.  hó 14-én tartotta meg a városház 
tanácskozási termében. Az eddig aláirt tagok kö-
zül Kovács István megyei főszámvevő  és Biró 
Ferencz városi polgár — saját kijelentésük sze-
rint — a nagy nyereségre való kilátás hiánya 
miatt kiléptek a szövetkezetből. Igazgatósági ta-
gokul 3 évre megválasztattak: ,Tamás József, 
Mihály Ferencz, Lux Sándor, Darvas Béla, Lörincz 
Ferencz, ifj.  Dávid János, Jakab János, Nagy 
János, Bartalis Ágost. dr. Csiki József.  Dávid 
Lajos és Tamás Béla; felügyelő  bizottsági tagokul 
pedig Csedő István, Kovács Antal és Bogádi 
Gyula. Az igazgatóság elnökségét Bartalis Ágost 
vállalta magára egyelőre, mig a szövetkezet kel-
lően működésbe hozatik. Könyvelőnek megválasz-
tatott Kiss Antal, pénztárnoknak pedig György-
jakab Márton. Legközelebb f.  évi október első 
napjaiban a központi hitelszövetkezet kiküldöttje 
le fog  jönni az ügyvitel beoktatatására s azután 
a szövetkezet nyomban megkezdi működését. 

éves ünnepély megtartásának mikéntiéről szóló — Rendőrségünk figyelmébe.  Árnyékszék ürii-
inditvány, beadja Hejja Kálmáu marosvásárhelyi i léket hordat valaki az uj ut közvetlen közelében és 
segédlelkész. a Taplocza felé  vezető országút mellett levő fol-

ii. Egyesületi és az országos kath. segély-! dekre, mely oly kiálhatatlan bűzt terjeszt szét 
alap tagsági dijak befizetése.  | bogy lehetetlenség arra járni. Felhívjuk a rend-

it). Az egyesületi könyvtárnak — ugy a fel-!  őrség figyelmét  ezen visszaélésekre, a melyek ugy 
csiki, mint az alcsiki körökben többször hangoz-1 látszik, évről-évre ismétlödnek, s kérjük, hogy a 
tátott — megosztása íeletti intézkedés, esetleg a köztisztaság és közegészség érdekében haladék-
megosztó bizottság megválasztása és kiküldése, i talanul intézkedjék. 

11. Az elnökséghez beérkezett pályamunká- — Megérkeztek a honvédek. A városunkban 
nak bírálatára a választmány által Kiss Antal el- állomásozó honvéd zászlóali tisztikara és legény-

Megli ivó. 
A csiki róm. kath. tanitó egyesület a f.  1894. 

évi október hó 3-án Csik-Somlyón a tanítóképezde 
zenetermében közgyűlést tart, melyre ugy az egye-
sület tagjai, valamint a tanügybarátok tisztelettel 
meghivatnak. 

A g y ű l é s t á r g y a i : 
1. D. e. V» 8 órakor ünnepélyes „Veni sancte". 
2. Méltóságos és főtisztelendő  Murányi Kál-

mán íelcsiki főesperes  nr, mint kiküldött püspöki 
biztos megnyitója. 

3. Jegyzői jelentés. 
4. Pénztárnoki jelentés. 
5. Könyvtárnoki jelentés. 
0. Tisztújítás. 
7. A gyergyói róm. kath. tanitó egyesület-

nek 1894. lebrnár 1-én Gyergyó-Szent-Miklóson 
tartott gyűléséből kelt átiratanak tárgyalása, mely-
ben fiók-köreinket  megyei tanitó egyesületté ala-
alakulásra hívja fel. 

8. A maros kerületi róm. kath. tanitó egye-
sületnek pártolás és hozzájárulás végett átküldött 
2 inditvááya fölötti  tanácskozás: r<) a „Közműve-
lődés" czimü erd. egyházmegyei lapnak pedagógiai 
közlönynyé leendő kibővítése tárgyában, beadja 
Máthé József  marosszentgyörgyi tanitó; !>) az ezer 

nöklete alatt Bnzás János, Xántus Klek, Paláncz 
Sándor és Ferencz János kartársak személyében 
alakított bíráló bizottság jelentése; előadó Búzás 
János csikszentmihály—ajnádi tanitó 

12. Uj pályatétel kitűzése. 
13. Uj tagok jelentkezése. 
14. Indítványok. 
Közös ebédről gondoskodva van. 
Csik-Szépviz, 1894. szeptember hó 20-án. 

Puskás  Tamás, 
c. aljegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  emlik-alap javára. 

K é z d i - V á s á r h e l y r ö l G á l István kir. tör-
vényszéki biró és N a g y Domokos törv. jegyző 
nrak a G74. számú gyüjtö-iv kíséretében 104 frt 
és 15 krt küldöttek kiadóhivatalunkhoz. Ezen ösz-
szeghez hozzájárultak: id. Tóth István és Séra 
Imre 6—5 frttal.  Nagy Domokos és NVelnreiter 
György 2—2 frttal.  Török Sándor 1 frt  50 krral, 
Kánya János. dr. Nagy Samu, Gál István, Soliom 
Miklós, Száva Jakab, Kiss Lajos, Kovács Lajos, 
Szabó Albert, dr. Balogh Vendel, Dénes Lajos, 
dr. Szini Gyula, Gábor Péter, Jaucsó János, Benkö 
Lajos, Barabás Miklós, Jancsó Mózes, Dobál Lajos, 
dr. Szentpétery Bálint, Elekes Béla, Kelemen La-
jos, Benkő Sándor, ifj.  Dávid István, ifj.  Tóth 
István, Fejér Antal, Dávid Antal, Molnár Józsiás, 
Dávid Gyula, Potsa Gyula, Damokos Dénes. Be 
czásy Imre, Bernier György, báró Apor János, 
Török Bálint, Imecs János, Jancsó Dénes, Barabás 
Károly, Könczei Domokos, Cseh Antal, Pataki Vik-
tor, Máthé Albert, dr. Bánffy  Zsigmond, László 
Géza, ifj.  Jakab István, Vajda Zsigmond, ifj.  Mihucz 
György, Kovács Károly, dr. Szacsvay Gyula, Fejér 
János, Nagy Ferencz, Kovács Károly. Botinsk 
Kálmán, dr. Veres Gyula Dézsi Bálint, Benkő Ist-
ván, dr. Szász Károly, dr. Vass Péter, Soliom 
Tamás, Györik János, Nagy Lajos L. fia,  Barthos 
Károly, dr. Sinkovits Aurél, Incze Dénes. Csomor-
táni Péter, Pánczél Noé, K. Csiszár József,  Weln-
reiter Sára 1—1 frttal.  Vajna Gáspár 80 krral, 
Incze István 70 krral, Vajna Dénes, Postás Pista, 
Barcsa Miklós, Szentiványi Árpád. Mihály Gergely, 
Vajna Domokos, Cseh Gyula, ifj.  Kovács Bilint, 
Benkő Gyűli, Molnár Ferencz, Kovács Ferencz, 
dr. Pethő János, Bándy István, Forró Albert, Kalit 
Ferencz, Pap Adolf,  Klünglein Béla, Jancsó Géza, 
Dobay Lajos, Csiszár Pál. Könczey Albert, ifj. 
Kovács István, Perényi Ferencz, Csia György, 
Zonda Mihály, Pál Péter. Császár G., Alberti és 
Szenkovics, Kiss Mózes, Szabó Gyula, id. Kupán 
József,  Barabás Gynla, Nagy Sándor, Solnay Já-
nos, Jancsó Gynla és Dávid János 50 - 50 krral, 

sége f.  hó 25-én délben érkertek vissza a bárom 
hétig tartott gyakorlatról. A város közönsége 
virágcsokrokkal, koszorúkkal és a lehető legszive-
sebbeu fogadta  a derék honvédi ket, a kiken a 
hosszú gyakorlat látható nyomokat egyáltalán nem 
hagyott. A város végéről a laktanyáig a helybeli 
első zenekar indulói mellett vonultak fel  s a lel-
kesítő ütemekre olyan daliásan és ruganyosan lé-
pegettek, mintha csak egy közönséges délelőtti 
gyakorlatról jöttek volna. Még aznap délután 
megkezdődött a leszerelés s mai napon a tartalé-
kosok hazatértek övéikhez. 

— Borsitzki Károly erdész, kit városunk kö-
zönsége is mint igen derék fiatal  embert ismer 
— mint mély részvéttel értesülünk — f.  hó 24-én 
Gyergyó-Tölgyesen véletlen balesetnek esett áldo-
zatul. U. i. vadászat közben töltött fegyvere  elsült 
s a golyó jobb fültüvön  találta, minek következ-
tében másnap hajnalban kiszenvedett. A derék 
fiatal  ember halála Gyergyó Szentmiklóson is, 
— hol legutóbb alkalmazva volt — általános rész-
vétet kellett. 

— Lapunk mai száma a miatt késett egy 
nappal, hogy a Gyergyóban fellépett  képviselője-
löltek programmbeszédjéröl tudósítást tudjunk hozni. 
Egyben értesítjük lapunk olvasóit, hogy a megej-
tendő képviselőválasztás miatt lapunk jövő száma 
szintén egy nappal későbben fog  megjelenni. 

— Korona gyűlés. Az alcsik-kászoni esp. ke-
rületi papság őszi korona gyűlését folyó  bó 25-én 
tartotta meg Csik-Szentléleken. 

— Udvarhelyvármegye nyugalmazott főispán-
jának űnnepeltetóse. Dr. Török Albert nyugalma-
zott főispán  arczképét a vármegye f.  hó lo-én 
ünnepélyesen leleplezte. Ezen leleplezést az ünne-
pelt tiszteletére az Európa szálloda nagytermében 
rendezett 200 terítékű társas díszebéd követte, 
a melyen Tibád Antal orsz. képviselő, Jung Cseke 
Lajos székelyudvarhelyi apátplébános, Jakab Elek 
monográfia  író, Szabó Dénes kir. táblai biró is 
részt vettek. Az ebéd felett  Ugrón János kor-
mányzó alispánnak ő felségéről  való szép meg-
emlékezése után Jung Cseke Lajos apátplébános 
emelt poharat az ünnepelt tiszteletére. Ékes sza-
vai magával ragadták az egész társaságot. Az ebéd 
alatt több üdvözlő távirat érkezett. Ugyanaznap 
este Mouori Sándor Udvarhelytt időző színtársu-
lata fényes  díszelőadást rendezett dr. Török Albert 
tiszteletére. 

— Vasúti Állomást szeretne kapni Csik-Szent-
Márton község, s e végett minden követ meg-
mozdít, hogy az eddigi tervezet, megváltoztatásá-
val a község a vasúti hálózatba belevonassék. 
Az eddigi tervek és megállapodások szerint ugyanis 

a rákos—s.-szentgyörgyi vonal az Olt mentén vi-
tetnék keresztül, miáltal Szent-Márton és népes 
községekből álló vidéke, valamint Kászon a háló-
zatból kiesnék. A község képviselőtestülete köze-
lebről elhatározta, hogy a kereskedelmi minisztert 
küldöttséggel kéri fel,  hogy a vasúti állomást he-
lyeztesse a község közelébe, mire ingyenesen a 
kellő területet felajánlja.  Mi részünkről, habár a 
vasút hálózatnak Szent-Márton felé  kanyaritását 
költségesebbnek tartjuk, — tekintettel az említett 
vidék érdekeire, — igen üdvösnek tartjuk Szent-
Márton község mozgalmát s hisszük is, hogy a 
kereskedelmi miniszter teljesíteni fogja  a kellően 
indokolt kérést. 

— Az uj főispán  fogadtatása.  Udvarhely-
vármegye uj főispánját  Mikó Árpádot nagy ünne-
pélyességekkel készül fogadni.  A székelység anya-
városa ősi szokáshoz hiven impozáns módon ad 
kifejezést  tiszteletének s a beiktatási ünnepsége-
ken pártkűlönliség nélkül mindenki részt veszen. 
A Héjjasfasfülva  felöl  jövő főispánt  az egyes 
kisebb állomásokon küldöttségek fogadják.  Székely-
Udvarhelyt diadalkapu várja, bandérium mellett 
vonul be a lobogó-diszben álló városba. Lesz tisz-
telgés, ünnepélyes közgyűlés, bankett, világítás, 
fáklyásmenet  s végül a dalegylet a főispán  tisz-
teletére díszhangversenyt rendez a következő mű-
sorral : I. Nyitány. Erkel Hunyady L. cz. dal-
művéből. Előadja a helybeli első zenekar. 2. Győ-
zelmi dal. Huber Károlytól. Előadja a dalegylet. 
3 Szavalal Gálfy  Kálmán által. 4. Olyan a te 
dalotl. Huber Károlytól. A dalegylet verseny-
darabja a ti ii in ei orsz. dálárünnepélyen, melylyel 
a 3-ik dijat nyerte. Előadja a dalegylet. 5. Hegedű-
hangverseny. Hubayt.ól. Előadja dr. Vajda Emil, 
zenekar kísérettel. 6. Népdalegyveleg. Starck H. 
Előadja a dalegylet. 7. Bariton szóló. Török Bó-
dog álul. 8. Dalünnepen. Thern Károlytól. Elő-
adja a dalegylet. 9. Banditák nagykara. Ernaní-
ból. Előadja a dalegylet teljes zenekar kísérettel. 
Hangverseny végével táncz. A száz tagból álló 
rendező bizottság élén Ugrón Ákos orsz. képviselő 
áll; alelnökök Jung Cseke Lajos és Sebesi Ákos. 
Az egyes bizottságok elnökei: Ugrón István, Ké-
nosy Béla, br. Gauiera Oszkár, Kassay J. Ignácz, 
Koncz Ármin, Solymosi Lajos, br. Orbán Ottó és 
dr. Vajda Emil. 

— Székely fiuk  felvétele  iparosokhoz. A 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara ismé-
telten felhívja  az érdekelt székely szülőket, hogy 
a kiknek az ipari pályára szánt gyermekeik van-
nak, haladéktalanul jelentsék be az iparkamará-
nál. Felvétetik kovácsmühelybe 4 tanuló, a „Ma-
gyar rézmüipar és pipagyár részvénytársaság" 
ó-budai gyárába 10, vasbutor gyárba 5, mészáros 
üzletbe 2, péküzletbe 2, esztergályos műhelybe 2, 
kárpitos műhelybe 2, aranyozóhoz 1, fűszer  és 
vaskereskedésbe 1, Salgó-Tarjánba különböző ipa-
rosokhoz 20 ás Nagy-Szebenbe szövő, kárpitos, 
kefekötö  és fazekas  iparra 10 tanuló. A jelent-
kezés alkalmával a kamarának beküldendő, vagy 
bemutatandó a fiu  keresztlevele, iskolai és himlő-
oltási bizonyítványai, megjegyeztetvén, hogy csak 
14 évet betöltött egészséges fiuk  vétetnek föl. 

— Társas estélyek. A gyergyószentmiklósi 
szegény tanulókat segélyező egyesület szokásos 
társas estélyét e szezonban is meg fogja  tartani. 
Az első estély október hó 6-án lesz Kálmán Ist-
vánné, Görög Joáchim és Kálmán István rende-
zése alatt. Az estélyek özv. Laurenczy Jánosné 
nagytermében tartatnak meg a rendes 20 kr be-
lépti dij mellett. Ajánljuk a közönség figyelmébe. 

— A „Pesti Hirlap" demokratikus napi köz-
löny lapunkhoz mellékelt ismertető előfizetési  fel-
hívását melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— A Divat Szalon, ez elsőrangú, diszes és 
tartalmas női divatlap, mely immár a legszélesebb 
körben ismeretes és kedvelt, f.  é, október hó 1-én 
kezdi meg VIII. évfolyamát.  Az nj évfolyam  első 
száma egyike a legsikerültebbeknek. A pompás di-
vatképen, kitűnő divattudósitásokou kivül — melyek 
tudvalevőleg V a n g h n é Gyújtó Izabella urnö szak-
szerű vezetése alatt a legperfektebb  utmutatói a női 
toálette és kézimunka kérdéseinek — egy olyan 
szépirodalmi mellékletet ad, mely bármely különálló 
hetilapot pótolni képos, Elég szerkesztőjének Sza-
bó ii é Xogal Jankának nevét emlitenünk s mindenki 
megnyugszik abban, liogy e lap közleményei gond-
dal, Ízléssel vannak összeválogatva és elsőrangú 
irók tollából kerültek ki. Rendkivül érdekesnek Ígér-
kezik az uj regény is, mely az elsó számban veszi 
kezdetét. Hét év óta küzd a Divat Szalon, hogy az 
idegeifnyelvü  divatlapokat kiszorítsa. A külföldi  la-
pok kedveltek voltak, mert olcsók. Tehát a Divat 
Szalonnak arra kellett törekednie e hazafias  küzdel-
mében, hogy amazoknál j o b b a t és o l c s ó b b a t 
adjon s igy, .e szembetűnő haszon leple alatt, lopja 
be az eiegáns nők szalonjába a magyar irodalmat. 
E végből lett e derék, szép lap, daczára annak. 
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hogy a legdíszesebb, legtartalmasabb, a legolcsóbb, j 307/i. hrsz. belsőségre az árverést 800 frt  ezennel 
ugy a hazai, mint a külföldi  vállalatok között. A 
nyolczadik évét járó Divat Szalon, diszes közönsé-
géhez méltóan megizmosodva, meggazdagodva lép 
hivei elé. Uj évfolyamában  ugyanis, mint az előze-
tes jelentésből olvassuk, havoukint igen érdekes és 
értékes meglepetésekkel szolgál olvasóinak. Ilyen 
egy kitűnő .Uj gyermek-divat" cziinii gyermek-divat 
lap, színes divat-képekkel és értékes ifjúsági  olvas-
mányokkal, nemkülönben egy pompás szinnyomatu 
mülap. Ugy a gyermekdivuttal és a gyermek testi, 
szellemi nevelésével foglalkozó  újság, vulamint a 
színes mülap i n g y e n mellékletét képezi e kitűnő, 
páratlanul diszes és tartalmas divatlapnak, melyet 
őszinte jóakarattal ajánlunk olvasóink figyelmébe. 
Mutatványszámokat mindenkinek ingyen küld a ki-
adóhivatal Budapesten, Oizella-tér (Haus-palota), a 
hová az előfizetési  megrendelések is intézendók. 
Előfizetési  ára negyed évre 1 frt  50, félévre  3 frt, 
egész évre 6 frt. 

— Érdekes közgyűlés. G napokban tartatott 
meg a gróf  Eszterházy Géza-féle  cognac-gyár részvény-
társaság évi közgyűlése. Mikor a közgyűlés véget ért, 
az igazgatóság meg hivtu a részvényeseket a gyár és 
pinczehelyiségek megtekintésére. Kíváncsi érdeklődés-
sel hallgatta a csupa előkelő kereskedőkből álló 
vendégcsoport a vezérigazgató magyarázatait: miként 
desztillállódik meleg uton a jófajta  bor cognHccá, mint 
erősbödik ízben, aromában hovatovább való pihenése 
alatt stb. stb. Mikor aztán meglátták a részvényesek 
az óriási hordókkal telt pinczeraktárakut. u hol érték 
szerint külön-külön fekszenek  az egy és többcsillagos 
cognacok, mikor megkostolgatták a hordók illatos, za-
matos tartalmát, tisztelettel tekintettek a drága tartal-
mat rejtő hordóóriásokon végig (némelyik 8,000 és 
9,000 liter tartalmú) és mintegy vezényszóra hangzott 
fol  az éljen, melyet visszliangoztntutt a részvénye-
seknek a borpinezékben kustolgató csoportja. Késő 
délután volt már, mikor a részvényesek bizalomtel-
jes hangulatban a gyárból távoztak. 

— Budapesti Hírlap. Az njságesinálás egyik 
főfeladata:  a közönség helyes, jryors s pontos érte-
sítése. Még száz éve sincs unnak, hogy a magyar 
sajtó csak a Bécsből kapott legmagasabb enge-
dély ly el vehetett tudomást a külföld  eseményeiről, 
igy is csak hetek múlva. Ma huszonnégy óra sem 
múlhat el, hogy a közönséget ne értesítsük nemcsak 
hazánk, hanem az egész világ nevezetescbl) esemé-
nyeiről. Távirat, telefon,  éber levelező a világ mind 
a négy tájékáról s az ország minden népesebb pont-
járól hirt adnak mindarról, a mi igényt tarthat a mű-
velt ember érdeklődésére. Tudósításaink e rengeteg-
éből kiválogatni és megrostálni, ügyesen és tetsze-
tősen feldolgozni  azt, a mi a közönségre nézve szüksé-
ges, hasznos és érdekes: ebben a .Budapesti Hirlnp* 
fennállása  óta eddig utói uem ért példaadással járt 
elől, mert szerkesztőségünket nz a meggyőződés vezeti 
munkájában, hogy a közönség semmit sem várhut el 
annyira újságjától, mint azt, hogy pontosan, megbíz-
hatóan és lelkiismeretesen legyen tájékoztatva. Ez 
a közönség ignzi anyagi és közművelődési érdeke,ez 
a mai zsurnalisztika fejlődési  iránya. Ott pedig, ne-
vezetesen azokban a rovatokban, a hol inugáuak a 
Budapesti Hirlap-nak a véleménye, Ítélete iránya, 
karaktere, egyszóval egyénisége nyilatkozik meg, 
tizennégy évi tüzpróba után már mindenki tudja, hogy 
mit várhat a Budapesti Hirlap-tól. Az előfizetési  föl-
tételek a következők : egy hónapra 1 frt  20 kr ţ ne-
gyedévre 3 frt  50 kr; fél  évre 7 frt:  egész évre 
14 frt.  Vidékről legezélszerübb a postautalványon való 
előfizetés.  Czim: Budapesti Hirlap kiadóhivatala Bu-
dapesten, VIII. kerület, Rökk Szilárd-utcza 4. szám 
és József-könit  5. szám. 

— Kfihl»  Ede, Magyarország legrégibb gazda-
sági gépgyár tulajdonosa Mosonban, kinek budapesti 
fóraktára  eddig Yáczi-körut 21. sz. alatt állott fenn, 
uj raktárát, mely a főváros  látványosságai közé so-
rolható, kiválóan Ízlésesen épült saját házában Váczi-
körut 57/a sz. alatt a nyugati pályaudvar közelében 
nyitotta meg. Egy a legjobb ízléssel berendezett nagy, 
impozáns csarnokban mindennemű saját gyártmányú 
gazdasági gépek és eszközök gyűjteménye van kiál-
lítva, mely minden szakértőt bizonyára édekelni fog. 

Szám 1097—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Maxim Éva, 
Maxim Anna és Maxim Francziska csikszépvizi 
lakosok végrehajtatóknak, Itotb Jánosné szül. Dáj-
bnkát Katalin oláh-topliczaí lakós végrehajtást 
szenvedő elleni közösség megszüntetése és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék mint telekkönyvi hatóság területén levő 
Csik-Szépviz községben fekvő,  a csikszépvizi 2049. 
n . tjkvben A f  alatt foglalt  Dájbnkát Katalin, 
8sv. Barta Istvánné szfll.  Maxim Éva, Sznltán 
£*zárné szfll.  Maxim Francziska, kiskorú Maxim 
Rozália, továbbá Mánya Kristóf,  kiskorú *Mánya 
Jiarton, Mánya Antal és Mánya Berta nevén álló 
Koth Jánosné szül. Dájbnkát Katalin által az 1891. 
évi január 8-án Csik-Szépviz község házánál meg-
wtot t árverésen 3050 frtért  megvett 1. r. 306 

megállapított kikiáltási árban elrendelte es hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlan az 1894. november 
hó 5-ik napján délelőtt 9 urakor Csik-
Szepviz község házánál megtart indó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10«/0-át, vagyis 80 frtot  készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. törvényezikk 42. §-aban 
jelzett árfolyammal  számított és az 1881. évi 
november hó l-én 3333. szám alatt kelt m. kir. 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt átszol-
gáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1894. augusztus 3l-éu. 

Szacsvay Imre, 
törvényszéki biró. 

Szám 2800-1894. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törzényszék mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Biró András 
csíkszeredai lakós végrehajtatónak özv. Csedő 
Lászlóné szül. Ilyés Veronika úgyis mint kiskorú 
gyermekei Csedő Mária, Sándor és Etelka term. 
és törvényes gyámja, továbbá Csedő Károly és 
Csedő Veronika csiktaploczai lakósok végrehajtást 
szenvedők elleni 220 frt  2 kr tökekövetelés és já-
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék területén lévő Csik-Zsögöd község 
határán fekvő  csikzsögödi 660. sz. tjkvben A ţ 
alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek nevén álló 
1. rdsz. 3187., 3188'3. brszámu kaszálóra 13 frt, 
Csik-Zsögöd község határán l'ekvö, a csikzsögödi 
138.'). sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást 
szeuvedettek nevén álló 1. rdsz. 3012. hrszámu 
kaszálóra 9 frt  ; 2. rdsz. 4859. hrsz. szántóra 4 
frt;  3. rdsz. 50í>4. hrsz. szántóra 18 frt;  4. rdsz. 
5119. hrsz. szántóra 8 fit.  Csik-Várdotfalva  község 
határán fekvő  a csikvárdotfalvi  048. sz. tjkvben 
A -J- alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek nevén 
álló 1. rds*. 1 IS:"), hrszámu szántóra 17 frt;  2. 
rdsz. 124. hrsz. szántóra 10 frt.  Csik-Taploeza 
község határán fekvő  a csiktaploczai 1024. számú 
tjkvben A -j- alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek 
nevén álló 1. rdsz. 3;í5/o. hrszámu belsőségre 160 
frt.  Csik-Csicsó község határán fekvő  a csikcsicsói 
336. sz. tjkvbeu A f  alatt foglalt  Csedő Tamás, 
Csedő Pál, Csedő János csiktaploczai lakó-tok, 
Csedő István csíkszeredai lakós és Lakatos András 
csikcsicsói lakós nevén álló 1. rdsz. 1290., 1291. 
hrszámu kertre 1G0 frt.  Csik-Csicsó község hatá-
rán fekvő  a csikcsicsói 481. számú tjkvben A f 
alatt foglalt  Csedő János csiktaploczai lakós és 
Lakatos András csikcsicsói htkós nevén álló I. 
rdsz. 1799/,. hrszámu szántóra 33 frt  s igy ösz-
szesen 442 frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1894. évi október hó 29-ik 
napján délelőtt 9 órakor Csik-Zsögöd, d. u. 2 óra-
kor Csik-Várdotfalva  ós 1894. október 30-ikán 
d. e. 9 érakor Csik-Taplocza, d. u. 2 órakor Csik-
Csicsó község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jolzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
szátn alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1894. augusztus 23-án. 

Szacsvay Imre, 
törvényszéki biró. 

Szám 2802—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mihály Lajos 
és Pál István csiktaploczai lakósok végrehajtatók-
nak özv. Csedő Lászlóné szül. Ilyés Verónika, úgyis 
mint kiskorú gyermekei Csedő Mária, Sándor és 
Etelka term. és törvényes gyámja, továbbá Csedő 
Károly és özv. Holló Mátyásné szül. Csedő Veró-
nika csiktaploczai lakósok végrehajtást szenvedők 
ellőni 218 frt  tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő, Csik-Zzögöd község határán 
fekvő,  a csikzsögödi 660 sz. tjkvben A f  alatt 
foglalt  végrehajtást szenvedettek nevén álló 1. r. 
3187., 3188/,. hrsy. kaszálóra 13 frt;  Csik-Zsögöd 

község határán fekvő,  a csikzsögödi 1385. számn 
tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek 
nevén álló 1. r. 3012. hrszámu kaszálóra 9 frt; 
2. r. 4859. hrsz. szánlóra 4 frt;  3. r. 5084. hrsz. 
szántóra 18 frt;  4. r. 5119. hrsz. szántóra8 frt; 
Csik-Várdotfalva  község határán frkvő,  a csikvár-
dotfalvi  048. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végre-
hajtást szenvedettek nevén alló I. r. 1185. hrsz. 
szántóra 17 frt;  2. r. 1243. hrsz. szántóra 10 frt; 
Csik-Taplocza község határán fekvő,  a csiktaplo-
czai 1924. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végrehaj-
tást szenvedettek nevén álló 1 r. 335/,. hrszámu 
belsőre l60»frt;  Csicsó község határán fekvő,  a 
csicsói 33. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  Csedő 
Tamás, Csedő Pál, Csedő János csiktaploczai, Csedő 
István csíkszeredai lakós és Lakatos András csik-
csicsói lakós nevén álló 1. r. 1290., 1291. hrsz. 
kertre 160 frt;  Csicsó község határán fekvő,  a 
csikcsicsói 481. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  Csedő 
János csiktaploczai lakós és Lakatos András csicsói 
lakós nevén álló 1. r. 1799; hrsz. szántóra 33 frt 
s igy összesen 432 frt  ezennel megállapított kiki-
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
tennebb megjelölt ingatlanok az 1894. évi októ-
ber hó 29-ik napján d. e. 9 órakor Csik-
Zsögöd, d. u. 2 órakor Vardotfalva  és 1894. 
október 30-ik napján d. e. 9 órakor Tap-
locza, d. u. 2 órakor Csicsó község házánál 
megtartaudó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni tognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1 én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgrtlialni. 

A :n. kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szereda, 189-1. augusztus 24-én. 

Szacsvay Imre, 
lörvéuyszéki biró. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. . laptnhydonos és kiadó Györgyjakab Márton k ^ ^ j ^ 

Szánt -1803—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy László Ignácz 
és Mihály Lajos csiktaploczai lakósok végrehajta-
tóknak ó/.v. Csedő Lászlóné sziil. Ilyés Verónika, 
úgyis mint kiskorú gyermekei Csedő Mária, .SAu-
dor, Etelka term. és törv. gyámja, továbbá Csetlő 
Károly és özv. Holló Mátyásné szül. Csedő Veró-
nika taploczai lakósok végrehajtást szenvedők elleni 
141 frt  71 kr tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő, Csik-Zsögöd község határán 
fekvő,  a csikzsögödi 6G0. sz. tjkvben A f  alatt 
foglalt  végrehajtást szenvedettek nevén álló l.rend 
3lb7., 3188/,. hrszámu kaszálóra 13 t r t ; Csik-
Zsögöd község határán fekvő,  a zsögödi 1385. sz. 
tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást szenvedettek 
nevén álló 1. r. 3012. hrsz. kat/áléra 9 frt;  2. r. 
4859. hrsz. szántóra 4 frt;  3. r. 5084. hrsz. szán-
tóra 18 frt;  4. r. 5119. hrsz. szántóra 8 frt; 
Csik-Várdotfalva  község határán tekvő a várdot-
falvi  648. sz. tjkvbeu A f  alatt foglalt  végrehaj-
tást szenvedettek nevén álló 1. r. 1185. hrszámu 
szántóra 17 frt;  2. r. 1243. hrsz. szántóra 16 frt; 
Csik-Taplocza község határán fekvő,  a taploczai 
1924. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végrehajtást 
szenvedettek nevén álló 1 r. 335/j. hrsz. belsőségre 
160 frt;  Csicsó község határán fekvő,  a csicsói 
336. sz. tjkvben A j alatt foglalt  Csedő Tamás, 
Csedő Pál, Csedő János csiktaploczai lakósok, 
Csedő Látván szeredai lakós és Lakatos András 
csicsói lakós nevén álló 1. r. 1290., 1291. brszámu 
kertre ir>0 frt;  Csicsó község határán fekvő,  a 
csicsói 481. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  Csedő 
János csiktaploczai lakós és Lakatos András csi-
csói lakós nevén álló 1. r. 1799/i. brszámu szán-
tóra 33 frt  s igy összesen 432 frt  ezeunel meg-
állapított kikiáltási árbau elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1894. évi október 
hó 29-ik napján délélött 9 órakor Csik-Zsögöd, d. u. 
2 órakor Vardotfalva  és 1894. október 30-án d. e. 
9 órakor Taplocza, d. u. 2 órakor Csicsó község 
házánál megtartaudó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 100/„-át vagy készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvdékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1894. augusztus 25-én. 

Szacsvay Imre, 
törvényszéki biró. 



Melléklet a „CSIKI LAPOK" szept. 26-ik 39. számához 
Pályázati hirdetés. 

A csikszentmiklósi (Csikmegye) községi 
iskolánál üresedésbe jött m á n o d t a n i t ó 
á l l á s r a 1894. évi október hó 5-ig ter-
jedő zároa határidővel pályázat hirdettetik. 
Javadalma: Évi 300 frt  fizetés  az iskola 
pénztárból havi előleges részletekben kiszol-
gáltatva, megfelelő  ötödéves korpótlék, 6 öl 
.száraz lágy tűzi fa  avagy ennek értéke, 24 
frt  kertilletmény és természetben lakás. Pá-
lyázni kivánó okleveles tanitók felhivatnak, 
liogy szabályszerűen felszerelt  kérvényüket 
a községi iskolaszéknek czimezve küldeni 
szíveskedjenek. 

Csik-Szentmiklós. 1894, szept. 19. 
Kovács Mózes, Kiss Dénes, 

iskolaszéki jegyző. h. iskolaszéki cincik. 

Pályázati hirdetmény. 
Alólirt társulatnál ó-topliczai birtokán 

300 frt  és 240 frt,  szabad lakás és 2 drb 
marhatartásával javadalmazott két erdővédi 
állomás betöltendő. A 300 frttal  javadal-
mazott állomás elnyerésére a magyar és ro-
mán nyelv tudása okvetlen szükséges; a 
240 frtnyi  állomásra kívánatos. 

Volt altisztek vagy hasonló állomásban 
már alkalmazva volt személyek előnyben 
részesülnek. Jelentkezni f.  évi október lló 
10-ig O-Topliczán a társulat irodájában. 

Kelt Sz.-Régenben, 1894. szept. 20. 
Első szászrégeni 

tutajkereskedö társulat. 

j g j i l M H M H t H H 

Hirdetmény. 
A csikpálfalvi  részvénytársaság megha-

sonolván, egy uj 4 lóerejü kitűnő gőzmozdony 
cséplőgéppel, hozzá tartozó tűzi feeskendő-
és fiirészszel,  egy uj gátér szijakkal ellátva, 
12 drb metsző vaslapokkal ugy egy kovács-
kohó, valamint a telepen levő épületek Csik-
Pálfalván  a helyszínén nyilvános árverésen 
a legtöbbet ígérőnek, készpénz fizetés  mel-
lett 1894. évi október 7-én délután l 
órakor eladatnak. 

Miről venni szándékozók értesíttetnek. 
Csik-Pálfalván,  1894. szept. 23-án. 
A részvénytársaság megbízásából : 

i- > Csiszér Pető. 

Ü f — M M — H Í M 

Tökéletes fertőtlenítés?  Tel- / ,jó^ 
jesen szagtalan! / / 

Önműködő tözegszóró closettek. X <J> 
Belföldi  éa külföldi  szabadat- / X̂ b- £ / 
mak! Szobai árnyókszókek / A . 
mindenféle  tetszetős alak- / i j y J Ş / j)^ 
ban. Árnyókszókberende- / y / 
•esek, kórházak, lakta- / ^ ^ / p e r t 0 t i e . 
nyák, iskolák, ipar- >Vnitö és szag-
Tállalatok, szál- / A . > / t a l a n i t ó tözeg-
lodák atti. ti- /  l f 6 A  ^ o V p Q  T  , Tözegalom 
szére. / 4 ® / Mindennemű tő-

Gyergyó-Szentmiklóson férfi  és 
női divat üzletemet, mely a benne 
fekvő  tőkét háromszor forgatmá-
nyozza, elköltözködés miatt eladom. 

i-2 L Á Z Í B A N T A L . 

Hirdetmény. 2 - 3 

Csík-Madaras községében néhai Gál 
Erzsébet tulajdonát képező belső birtok, va-
lamint a dánfalvi  és vacsárcsi határon levő 
külső szántó- és kaszálókat akár összesen, akár 
egyenként ez év deczember hó l-ig a 
többet ígérőknek legelőnyösebb feltételek 
mellett szabad kézből eladom. 

Értekezések Írásban G á l J á n o s ke-
reskedőhöz intézendők Székely-Udvarhelyre. 

E O E S Z A & . 

KSl zeggyártroány nagy 
raktára. 

Különlegesség: 
/ A ' emberi éa városi hulladékok 
, AŞ® ! y ipari- és gazdasági értékesítése. 

i i ' / Várostisztltisi és elfuvarozisi  vil-
V . Ş / lalatok szervezése. 

&J Mutrú̂ j;l(r,úrtid. Hi'szli-lr.. ti.rvi.kko]. k.iltai'-nvc-
^ / ti'-i'Uki'l i'rrili'ti bizonyitv&iijokkul 8z'v*'í(.|i 

FB.ilgáJ az înB jul̂ ái;. 
Az országos közegészségügyi tanics által 

többszörösen ajánlva. 5 

TELJESEN FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP. 
Felelős szerkesztő és laptulajdonos: H O X J X J Ó X J ^ T O S dLr., orsz. képviselő. 

R E G G E L az ország legtávolabb eső részeiben is már 
az olvaq6 keze iben van. 

A Magyarország politikai, közgazdasági és társadalmi tudósitásával az ÖSZ-
szes lapokat megelőzi. 

A Magyarországból 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 minden kOITUpCZiÓval és 
közéletünket minden visszaéléstől megtisztítani törekszik. 

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

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

A „Magyarország" előfizetési  ára: 1 - 3 

Szerkesztőség: 
VIII. ker., 

Fhg Sándor-utcza 
2. szám. 

Egész évre 
Félévre 
Negyedévre 
Egy hónapra 

14 frt  - kr. 
7 -
3 50 
1 20 

Kiadóhivatal: 
IV ker., 

R o s t é l y - u t c z a 
2. szám. 

t a - a ^ L é - r r -

Államérvényes bizonyítvány. 
NaSChitZ f é l e  e ' e ' n ' 8 te ' sőkb leány-, tan- és nevelő-intézet, Andrássy-ut 

Az egész háromemeletes épület az iskola és nevelőintézet czéljainak van átalakitva. 
Áll : 4 osztályú minta elemiből, 1 osztályú kereskedelmi tanfolyamból,  6 osztályú 
felsőbb  iskolából, 1 osztályú kézimunka tanfolyamból,  1 oszt. ismétlő tanfolyamból. 

A jövő tanévben, az igazgatóság által tett hosszabb külföldi  tanulmány-
utakon szerzett tapasztalatok alapján, czélszerü újításokat eszközöltet. 

Az elemi iskolában a tanítás reggel 9 órakor kezdődik. 
A beiratások augusztus hó 20-án kezdődnek. 

Bennlakók csak korlátolt számban vétetnek fel. 
Értesítést bérmentve küld 

6—6 az igazgatóság . 

Főraktár: Budapest, 1894. augusztus 1-töl saját házban Vl„ Váczi-körút 57?. sz. 

KÜHNE EDE 
gazdasági gépgyár Mosonban, (alakult 1856-ban) 

ajánlja általánosan kedvelt, egyszerűségében felülmufhatlan  s több mint MOO |>. 1 lányban elterjedt 
* w«w«BkW ^BWnM PilRiTT Y HUNGÁRIA DRILL é s J U B I L E U M rin sorvetögépeit leszállított árakon. 

Hegyes, hullámos területre „ M O S Ó N . D R I L L " le^jabb, legegycerübb .or.etat. 
Sack-féle  ekék ket és többvasú ekék. Laacke-féle  szántóioldboronák l2-;ele nagysagban. 

Laacke-féle kedvelt ré'boronák. Rosti'-. Konkolyozók. Kitűnő szelelő magtár-rosta (33 frt), meglepő 
munkaképesség. — — 

V E N T Z K Y-«éle 

FÜLLESZTÖK. 
Szecska-ésrépavágók 

stb. 
Árjegyzékek bérmentve. 

Főraktár: 
BUDAPEST, 1894. 

augusztus 1-töl 
saját ház 

VI., Váczi-körút 57' 



C S I K I L A P O K 39. Bzám 

M 
0 

Az Első Magyar Papíripar-Részvénytársaság gyártmányainak kizárólagos flókraktára. 

Üzlethelyiség változtatás! N (D 
cq 

. CD 
Tisztelettel tudatom a t. közönséggel és vásárlóimmal, mi- p, 

szerint fi 
b a HÜTTER-féle  szálloda mellett ujon épitett SAJÁT HÁZAMBA <j 
^ helyeztem át s hogy üzletemet még 0 

í! N O R I N B E R G I É S D Í S Z M Ű Á R U K K A L , g 
u könyvnyomdámat pedig egy - u j g y o r s s á , ] t ó - g é p p e l és Jj1 

"bet"ü-ls!3s:el rendeztem be. m 

NAGY VÁLASZTÉK: F 
Író-, rajz- és diszes levélpapírok, rajzeszközök, iskolai és üzleti könyvek, tintatartók, ál- ^ 
bumok, tollkések, ollók, doliunyszelenczék, pénztárczak, szemüvegek, óralanczok, szivar- ^ 

és szivarkaszipkák papir-, fa-,  tajték- és csontból. j 

M 
d 

a 
•H 
jjj Úgyszintén ajánlom a saját kiadásomban és nagy elterjedésnek örvendő Ő r a n g y a l czimü ima- ének- i 11 
W könyvemet, ára 40 kr; Ártatlanok Őrangyala, kis gyermekek részére, ára 15 kr; Lurdi GyÓgybalzsam, J? 
H ára kötve 05 kr, fiizve  50 kr: A mijlisztráczió, magyar betűkkel és a szent mise alatti szolgálat módja, ára í j j 
ţjj 4 kr; Halotti zsolozsmák és szertartások könyve, ára 50 kr; Irva-olvasás, ára 40 kr; Csikmegye ţjj 

| r | Földrajza Ill-ik egészen ujon a n átdolgozott kiadás a sznmszédmegy ékkel, ára 18 kr. 

0 Ugyanitt előfizetősök  elfogadtatnak  a CSIKMEGYEI FÜZETEK vagyis ADATOK CSIKMEGYE W 

LEÍRÁSÁHOZ és TÖRTÉNETÉHEZ. 12 füzet  ára 2 frt  40 kr, G füzet  ára 1 frt  20 kr, 3 füzet  ára C0 kr 
Kérem a t. közönséget ós vásárlóimat, hogy nagybecsű bizalmukkal ezutánra is. meg- ín 

tisztelni sziveskedjenek. 
Csik-Szeredában, 1894. évi augusztus liavában. Tisztelettel | ^ 

Györgyjakab Márton, i O 
könyv-, papir- irószer-kereskedő és nyomdatulajdonos. J ţ ' 

o r i a a / b e r g i é s d±szrra . -CL-©-r -uJs -

Myuuiatott Csik-bzm-tídahan 1894. a laptulajdouos fe  k.adó GyörByjakab Márton könyvnyomdádban. 




