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A vasútépítési munkálatok vajúdó Ilire 
olvan eksztázisba hozta a csíkszeredai ház-
tulajdonosokat, hogy nyomban megtétették 
ezt a nyomorú várost Budapestnek, sőt né-
mely esetben a házbéreket még a budapes-
tieken is felül  akarják Hezitálni. Ezen privát 
esethez természetesen semmi hozzászólásunk 
ni ne» addig, inig nz a közérdeket nem sérti; 
de igenis komoly hozzászólásunk van, mi-
kor azt látjuk, hogy ez a privát kapzsiság 
végeredményében Csik-Szeredának, mint vá-
rosnak s mint a vármegye központjának az 
érdekeit és jövő fejlődését  koczkáztatja. 

A felcsigázott  lakásbérek elijesztették 
innen, hogy Csik-Szereda központi állomás 
legyen s itt állíttassanak fel  a javitó és 
szerelő műhelyek. Ugyanezen lakbér viszo-
nyok késleltetik, hogy Csik-Szeredában pénz-
iigyigazgatóság állittassék fel.  Most újból az 
van napirenden, hogy a vasútépítési vállalati 
iroda is valahol vidéken helyeztessék el, 
inert nálunk oly drágák a szállások, hogy 
a vállalkozók nevetségesnek tartják oly me-
sés árakat igérni, a milyeneket a háztu-
lajdonosok követelnek. 

Az Isten szerelméért, ne háborodjunk 
meg annyira, hiszen saját érdekeink ellen 
cselekszünk. Ha igy bánunk el a szállásra 
.«/oruló idegenekkel és azok közt a hivatal-
noki osztálylyal is, maholnap mindenki csak 
"Kiszökni fog  óhajtani innen, hogy szaba-
duljon szállást adó körmeink közül s rövid 
i'lőn beáll az üres szállások korszaka. Most 
i> több szállás áll üresen, mint ezelőtt s 
i:.ctlia még hozzávesszük azon épülőfélben 
!• v.; 10—12 házat, vájjon nem lehet e tar-
i iiii tőle, hogy nagyon is megszaporodnak 

üres szállásokat hirdető czédulák. 

A „CSÍKI LAPQK" T Á R C Z Á J I ^ 
A Hargitából. 

Most a negyedik testamentumot irtam meg, 
Hargitából haza érkezve, melyben ojból és is-
:Hve szigornan meghagytam minden meglevő és 

i-'-ndő unokámnak, hogy a Hargitába ne fogjon. 
^ -ménylem, hogy e testamentumot még egy ne-
i. tuyszor meg kell repetáljam, olyan előfordulható 

kikerülhetetlen alkalmakkor, mikor a feleségem 
'"'I odaviazen, de eonek daczára, ha nyiltan nem 
leltet rezonirozni, legalább suttyomban rezoni-
'Uni s megírtam a rendelkezést, gondolván ma-
miban, hogy a pap is mindig vizet prédikál,pedig 

'•••rí iszik s még sem vétkezik. 
Ha vissza gondolok azokra a kellemes „kop-

pokra*, melyek az uj ut mentén kiráztak belő-
ink mindeu poézist s ha vissza emlékezem azokra 

áldásos igékre, melyeket utazó társaságunk 
nekikeseredett tagjai amaz uj ut tervezőire szen-
eitek, szinte meg vagyok nyugodva, hogy okszerű 
cselekedet volt tőlem az előrelátó gondoskodás és 

utódok óva in'ése. 
így kellemetes vigasztalásom abban van, 

l"'gy ezúttal valahogyan sikerült kikerüluöm a 
Kossuth-üziklához való menetelt, sőt még a Har-
gita tetejére sem kellett feltnristáluom. 

-.mlékeim közül élénken domborodik ki a 
•r kerek alakja, kék ingével és hosszú sar-

Az alkalmat kihasználni igenis okos 
dolog, de ne járjunk a mesék országába, 
mert azok ideje lejárt. Nemcsak nevetséges, 
de boszantó, mikor olyan szállásokért kö-
vetelnek a tulajdonosok 2—300 frt  bért, 
melyek ezelőtt 10—15 évvel történt épitte 
tésök alkalmával összesen se kerültek többe. 

Mikor azonban ezeket itt elmondjuk és 
komoly figyelembe  ajánljuk, akkor egyúttal 
szavunk van a vasúti vállalkozókhoz is. 

Ha a vállalkozók érdeke nem kívánja 
azt, hogy a vállalati főiroda  Csik-Szercdá-
ban legyen s ezért készek valahol vidéken 
szállást venni, mi ezzel szemben azt mond-
juk, hogy nem mindent épen saját kizáró 
érdekökben kell tenniök, mert a közönség-
nek, a vállalatot kiszolgáló helybeli érde-
keltségnek is vannak érdekei, melyet szük-
ség lesz számba venni. Különösen, ha a 
gyimes-csikszeredai vonal épitő vállalkozói 
a Csíkszereda sepsiszentgyörgyi vonal építé-
sének vállalatát is megnyerik, — a mi a 
legvalószínűbb — csak nem fogják  az al-
csiki és kászoní érdekelt felektől  azt kívánni, 
hogy azok valahol Felcsikon keressék fel  a 
vállalati irodát? Azért, netalán egy-két 
száz forinttal  talán nagyobb bért fognak  is 
fizetni  Csik-Szeredában, mint a vidéken, ezen 
bérösszeg különbözet távolról sem szolgálhat 
elfogadható  okul arra, hogy irodájukat vi-
déken helyezzék el. Ezen bérösszeg többlet 
nem fogja  koczkáztatni a vállalat nyeresé-
gének sikerét. Más oldalról pedig a válla-
latnak naponta érintkezése levén a külön-
böző hatóságokkal, az itt a központban fel-
található hatóságok közvetlen közelsége, 
nemcsak az intézkedések gyorsabbságára, 
hanem olcsóbbságára is befolyással  lehet. 

MidŐn tehát komolyan figyelembe  ajánl-

czával, ki annyira otthonosnak érzi magát a ven-
dégek kiszolgálása körül, hogy kutyába se vesz 
egy-két érkező vendéget, tizet, tizenötöt pedig épen 
megátkoz, mondván: mi a fenyének  nem tudnak 
otthon ülni, mikor tudják, hogy itt most is sokan 
vannak ? 

Igaza van, hogy sokan vannak. Annyian, 
hogy nagyítás nélkGI fejezzük  ki magunkat, ha 
azt mondjuk, hogy ember-euiber hátán vAn. 

Nappal még csak megy valahogy, mert hát 
erdő is elég van, bokor is elég van, mely szállást 
nyújtson, de éjjeli — meggondolni is borzasztó. 
Nyolcz-tiz ember egy szobában a Székelyföld  kü-
lönböző vidékéről, kik eddig egymásnak hirét sem 
hallották Öregebbek az ágyban, fiatalabbak  a földön, 
még fiatalabbak  az ágy alatt húzzák meg magukat. 

Ki az éjszakának idilljét nem a savószinü 
hold fényénél  való mélázásban s a csillagok égő 
szemének számlálásában szokta keresni, hanem 
gyönyörűséget talál a nemzetközi alvás és bálás 
tanulmányozásában, az mindenesetre jöjjön a Har-
gitába, mert itt bő anyagot talál ismeretei gyara-
pítására. A hangos alvás különböző nyilvánulásait 
egy éjen át közvetlen tanulmányozhatja. 

Az a két csinos és kényelmes épület, melyet 
Csicsó község az utóbbi években építtetett, telides-
tele van, sőt dugtig vannak a légi épületek is, 
melyek ékesen hirdetik a Hargita hajdani esztena-
korát. 

Az őslakósok közül csak szakállas Gyurkát 

i juk háztulajdonosainknak, hogy a tul csigá-
zott háxbérkövetelésekkel ne riaszsz&k el a 
szálláskeresőkct, akkor egyúttal, a most 
szőnyegen levő esetben, a vállalkozókat és 

, közegeiket is óvjuk a közérdek ellen való 
krajczáioskodástól, mert az megboszulhatja 

, magát. 

' Csikszentdomokosi Sándor Lászlót, 
Maroslordainegye volt alispánját jul. 31-én instal-
lálták Nagykflküllőmegye  főispáni  székébe, nagy 

L ünnepségek közt. Az uj főispán  életéről álljanak 
itt a következő adatok : 

S á n d o r László Maros-Vásárhelyt 1832. 
szept. 8 án született. Atyja Sándor László, kir. 
táblai ülnök; anyja szül. báró Szentkereszty Bor-

1 bái a, nagyatyja Sándor János, kir. táblai bíró; 
• nagyanyja báró Naláczy Anna, szülőnagyapja Sán-
. dor László L'sikszék-, később Csik- és Udvarhely-

megye fökirálybirája  és nagyanyja ikafalvi  Dombi 
Mária volt. 1848-ban még 16 éves korában beál-
lott Mátyás kuszáinak és Világosig végigküzdötte 
p. szabad*ágliarczot. A vajdaszentiványi, szász-
régen i és marosvásárhelyi csaták után, a szász-

, hermányi ütközetben vett részt, a hol könnyű se-
bet kapott. Majd D<*m hadseregébe ment, a hol 
az öreg Uem maga mellé osztotta be szolgálattevő 
ordunáncz tisztnek. Ettől az időtől kezdve a Bem 
testőrségéhez tartozott s csatáról-csatára ment a 
szabadsághős oldalán. Készt vett a segesvári, med-
gyesi, szebeni csatákban, Szeben bevételénél, Bem-
nek temesvári kirohanásánál, a hol leszúrták alóla 
a lovat s két óra hosszat feküdt  a lova alatt. Ott 
volt a szegedazőreghi és temesvári döntő csatá-
ban is. Itt elszakadt Bemtől s Világosra került, 
a hol a fegyvert  letette. A szabadságharcz főhad-
nagyát a győzelmes osztrák hatalom ekkor beso-
rozta közbakának, s Marburgbá szállították, majd 
Tirolba, később a holsteini ekszpediczióhoz osz-
tották be s csak 1852-ben szabadságolták, mint 
huszárlizedest egy galicziai katonakórházból. — 
1864-ben öt esztendei szenvedés után végre meg-
kapta a tiszti kardbojtot s 1858-ban mint főhad-
nagy elhagyhatta az osztrák hadsereget. A követ-
kező évben feleségül  vette 6 . Horváth Berta báró 

találtuk ott, a ki az egymagából álló zenekarral 
a napi térzenét ellátja. Csicsai Jánost szomorúan 
nélkülöztük árért, mert neki épen a madéfalvi 
búcsúra kellett akkor berándulnia. Mint a vendé-
gek beszélik, János épen a luminácziók rendezé-
sével fejleszti  tehetségét «nevezetesebb alkalmak-
kor az általa a tér közepére összehordott rőzsé-
ből nagy tüzet gerjeszt s azt a vendégek mulat-
tatására körül tánczolja. Ez ha talán némi csor-
bát is üt az ő .fürdőbiztosi"  tekiutélyén, de ha-
már kireperálódik ez a csorba, ha elkiáltja magát. 

Az őslakósok közül természetesen vannak 
többen is, de én csak aféle  jövevény levén, nem 
vehettem számba mindeniket. A miért kegyes el-
nézést kell kérnem. 

Azonban, hogy a Hargitában kellemes, jó 
élet van, annak tanúság jeléül elég lesz hivatkoz-
nom arra, hogy Lázár Dénesné, Csabyné, Dapsyné, 
Paál Istváuné, Balióné és a többi ismerős és is-
meretlen hölgyek igen jól érzik ott magukat; 
Böjihy Endre és Paál István, két nagy fenyőfa 
botra támaszkodva, olyan nagy nyugalommal sé-
tálgatnak hajnaltól estig fel  s alá, hogy szinte 
kedvet kap az ember egy hasonló botot vágni s 
beállni őslakosnak. Salamon bácsi fogyó  kúrát 
használ, de a vendégek ráfogták,  hogy naponta 
egy fél  kilót hizik. Márton Dávid a lét és nemlét 
problémáját fejtegeti  a gőzlőben, mert máig sem 
juthatott egy külön szobához, llyés százados zsém-
bel ugyan, de szorgalmasan járja a gőzlőt. 
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kisasszonyt. Az 1860-iki kis szabadságidején te-
vékeny részt vett a megyei közéletben, az uj ab-
szolút éra elöl azonban visszavonult madarasi bir-
tokára, a bonnan csak a kiegyezés hit ére mozdult 
ki, a mikor Marosszék második alkirálybirájává, 
1881-ben pedig alispánná választották. Szívesen 
konstatáljuk e helyen, hogy a nagyküküllői főispán 
nincs rokonságban a Tisza-családdal. A Tísza-fa-
miliába csikszentmihályi Sándor János a kiskilllői 
főispán  házasodott. 

A kisgazdák hiíel kérdése. 
— julius hó 31. 

(+) Ha méltán feljajdulhatnak  hazánk nagy 
s középbirtokosai a hitel elégtelensége miatt, ugy 
mit tegyenek kisbirtokosaink, kikről semmikép sincs 
gondoskodva? Gondoskodni kell tehát a birtokosi 
osztályról. Még inká'b előtérbe lép az e részbeni 
gondoskodás szüksége, ha tekintetbe veszszük, 
hogy ez osztály, mely számánál a a kezein levő 
terület nagyságánál fogva  egyike a legtekintélye-
sebb néposztályoknak s a legtöbb vagyont képvi-
seli, melyre az összes hazai őstermelés oroszlán-
része nehezedik, melynek emelkedése s jólététől, 
gazdasági rendszerének javításától várjuk köz-
gazdasági állapotaink javítását, mely a mezőgazda-
ság fejlesztése  által megvetheti Magyarország ipar-
fejlődésének  alapját: ez az osztály terhei adók s 
alacsony gabonaárak súlya alatt görnyedez és nem-
csak befektetési  tökével nem bir, hanem a megél-
hetés eszközeit is alig képes megszerezni magának 
és adósságok miatt a tönkremenésnek, a pusztu-
lásnak megy elébe. 

Segélyt kell nyújtani a gazdáknak, természe-
tesen nem könyörsegélyt; a hónuk alá kell nyúl-
nunk, hogy el ne bukjanak, de ne adjunk nekik 
inség kölcsönt, mert ilyesmivel, mulandó hatása 
miatt czélt nem érünk. Olcsó, könnyen igénybe 
és megerőltetés nélkül visszafizethető  kölcsönök 
lehetőségét nyujtsuk kisbirtokosainknak. Távol va-
gyunk attól, hogy a hitelnyújtást valami gyökere-
sen orvosló gyógyszernek tekintsük. A hitel még 
nem ad meg mindent. Áldásos hatását azonban ta-
gadni nem lehet. A hitel két élű kard. Igen áldá-
sos lehet arra, a ki azt később jutalmazó beruhá-
zásokra használja fel.  Az úgynevezett konzumtív 
hitel, ba még oly kis mértékben vétetik is igénybe, 
csak romlásra szolgálhat; ellenben a produktív hi-
telnek jó számítás és okszerű gazdálkodás mellett 
üdvös eredményei sohasem maradnak el, előbb-
utóbb bőven jutalmaz. 

Hiába igyekszik a magyar kisbirtokos saját 
jövőjének biztosítására, a hazai, mezei gazdasági 
állapotok emelése, továbbá adózó erejének növe-
lése czéljából nj alapokra fektetni  gazdaságát, mi-
kor a mindezeket feltételező  gazdasági rendszer 
behozatalára a szükséges eszközt — értjük a pénzt 
— meg nem kaphatja. Nálnnk a kisgazdák pilla-
natnyi megszorulás esetén senki sem segit. Más 

—.Milyen söre van? — kérdjük Bálint urt. 
— Kőbányai — feleli  röviden. 
— Hozzon hát egy üveggel! 
— Elfogyott.  Holnap hoznak Szeredából. 
— Köszönjük a felvilágosítást  1 
Tizenhat nri vendég érkezik épen álló dél-

ben a szomszéd Lobogóról. Éhesek, mint a farkas. 
Alig várják, hogy a közös ebédlőben asztal ürül-
jön s melléje telepedhessenek. Végre helyet fog-
lalnak egy asztalnál. Keresik a vendéglőst. Bálint 
ar megjelenik az ű patriarkális toaletjében. 

— Mi van ebédre? kérdik egyszerre mind-
nyájan. 

— Van három porczió leves. 
— Egyéb semmi ?• 
— Semmi. 
A vendégek kérdőleg néznek egymásra. A 

három porczió levest megeszik a legéhesebbek s 
aszal nyomban hajtatnak vissza a Lobogóra. 

Mi is kiürítjük az éttermet, bol egy éjet és 
egy napot töltöttünk. Felpakolják az elemózsiák 
megmaradt roncsait. 

— Mit fizetünk  ? — kérdjük a jámbor ven-
déglőst. 

— Hát, — a lámpa egész éjjel égett — s 
egyéb minden — összesen 3 frt. 

— Nem is sok, — hálálkodunk, R azzal fel-
kászolódunk a szekerekre s neki megyülik a lüj-
töknek és kaptatóknak s újból áldjuk az ulcsináló 
művészetet. pont_ 

államokban, hol a reálhitel jól van szervezve, ily 
esetekben az úgynevezett „credit agricola" rop-
pant hasznára van a gazdaközönségnek, mert el-
látja azt az egyes termelési ágak megkezdéséhez 
vagy folytatásához  szükséges előleggel, melyet 
aztán a nagyobb jövedelemből részletenkint köny-
nyen visszafizethet. 

Nálunk a kisgazdák legfőkép  a nyári időszak-
ban, a mikor már nincs mit eladniok, jutnak a 
leggyakrabban pénzzavarba. A jövő termés remé-
nyeivel állnak szemben, de nem képesek a folyó 
kiadásokot viselni s a még szükséges megmunkál-
tatást elvégeztetni. Ilyenkor olcsó hitel, úgyneve-
zett avance-ok könnyen segíthetnének rajtok s 
nem kellene még álló terméseiket lekölniök vagy 
olcsón eladniok. 

Segíteni kell tehát e bajon annál is inkább, 
mert napról-napra hangosabbak a panaszok, mind-
inkább érezzük égető szükségét mezőgazdaságunk 
ápolásának. A kisbirtokos és földmivelő  osztály a 
magyar birodalom népességének egy harmadát 
képezi; ennek legfontosabb  érdekeit felkarolni 
annyit jelent, mint az ország anyagi jólétét előse-
gíteni s összes közgazdasági állapotainkat bizto-
sabb alapokra fektetni.  Ezt azonban csak ugy ér-
hetjük el, ha a jelenkor egyik jelszavát: az ön-
segélyt írjuk zászlónkra, s ennek segélyével meg-
teremtjük azt az eszközt, melyre oly nagy szük-
ségünk van. 

L E G Ú J A B B . 
A székely vasút csikszereda-gyiuiesí 

vonalára nézve már a komolyabb első lé-
pések megtétettek, a mennyiben az építési 
fővállalat  már berendezte központi irodáját. 
Véglegesen eldőlt már az, hogy Csik-Szere-
dában lesz nemcsak az államvasutak kiren-
deltsége, hanem az épitési fővállalat  is. Pe-
dig nem volt ez a kérdés olyan könnyen 
megoldható, miután irodahelyiségeknek való 
szállást nem igen lehetett találni. Már azon 
a ponton állott az épitési fővállalat,  hogy 
székhelyét Szépvizre teszi át, midőn a kény-
szerhelyzetet figyelembe  véve, megyénk de-
rék alispánja megígérte, hogy a közgyűlés 
termét technikai iroda részére átengedi azon 
napok kivételével, a mikor a megyének szük-
sége lesz e teremre. így aztán segítve lévén 
a legfőbb  bajon, az épitési fővállalat  az ad-
minisztratív iroda részére kibérelte a Fejér 
Antal-féle  (volt Vajna-ház) házat és igy meg-
kezdődhetik a munka. Megérkezett az állam-
vasutak kirendeltségének uj főnöke  Rudolf 
főmérnök  is, ki már tegnap átadta a vona-
lat az épitési fővállalatnak.  A fővállalkozók 
ugy tudjuk, hogy aug. 10—12-ike körül 
érkeznek Csik-Szeredába s akkor nyomban 
megindulnak a nagyobb munkák iránti tár-
gyalások. Ugy halljuk, hogy az élelmezés 
ilgye már elvben el van intézve, a mennyi-
ben azt a csiki vasutépitkezési élelmezési 
részvénytársaság fogja  megkapni, valamint 
a tégla, mész és a terméskő szállítását is. 
A faanyag  tekintetében most folynak  a tár-
gyalások. Egy szóval mostan Csik-Szereda 
egész kisebb szabású amerikai város jellegét 
viseli magán, annyi az üzletember és senki 
sem beszél másról, mint az üzletekről. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A pénzügyminisztérium Sán-

dor Géza adóhivatali gyakornokot a mezőkövesdi 
kir. adóhivatalhoz adótiszté nevezte ki. Gratu-
lálunk ! 

— A. székely vasu tak (csikszereda-gyi-
mes-határszéli vonal) épitési fövállalata  Gross E. 
és társa és Fischer Henrik helybeni irodája mai 
napon a kedd-utezai dr. Fejér-féle  házban nyitta-
tott meg. 

— Tanítónő választás. Csikvármegye 
iskolaszéke f.  hó 4-én tartott ülésén, a csíkszeredai 
polgári leányiskolához, Márton Anna okleveles 
polg. iskolai tanítónőt egyhangúlag tanitőnővé vá-
lasztotta. A pályázat alatt állott állásra több pá-
lyázó nem is jelentkezett. A választott ifjú  taní-
tónő, Márton Ferencz csikszentmártoni nyug. kir. 
járásbiró leánya. Sok kitartást és állandó türelmet 
kívánunk a választottnak 1 

— A csiki vasút építkezési és élelmezési 
részvénytársaság igazgatósága f.  hó 1-én tartott 
ülésében elhatározta, hogy a részvényeseket az alá-

írt részvény névértékének 20»/0-os, vagyis részvé-
nyenkint 10 frt  befizetésére  hivja fel.  A befizeté. 
sek iránti felszólítások  már szét is küldettek. Leg. 
czélszerübb a befizetéseket  postautalvány utján e*?.. 
közölni, mert a kibocsátott ideiglenes részvényje-
gyeken irt azon eljárás, hogy a befizetések  a rész-
vényjegyek hátlapján ismertetnek el, a vidéki rész-
vényesekre oly nehézkes és majdnem kivihetetlen, 
hogy ettől az igazgatóság — a részvényesek ér-
dekében — kénytelen volt elállani. A kezelés egy. 
öntetüségének okából egyúttal elhatároztatott, hogy 
azon részvényeseknek, kik a részvénytőkéből a/, 
eddig bekivánt összegnél többet fizettek  be, a/. 
50°/o*°n felüli  összeg visszafizettessék. 

— Papválasz tás . Csik-Szentimre hitköz-
sége julius hó 30-án az elhunyt alesperes helyett 
plébánost választván, első helyre Székely Károly 
petrozsényi káplánt, 2-ikra Kóródi Mihály türkösi 
lelkészt és 3-ik helyre Csató János csiksomlyói 
tanárt választotta meg. 

— A Csobányosi ipar-vasut . A keres-
kedelemügyi miniszter Kaszab Soma és társa fa-
kereskedők által Csobányostól a Szentmárton köz-
ség felett  lévő „Rugáttető" ig létesített lóvonatu 
iparvasutnak gőzüzemre való berendezését enge-
délyezvén, a m. kir. vasúti és gőzhajózási felügye-
lőség az emiitett vasútvonalnak közigazgatási be-
járását elrendelte s annak foganatosítására  határ-
napul Csik-Szentmárton községházánál f.  évi aug. 
hó 13-ának délelőtti 9 óráját tűzte ki. 

— A polgár i házasságkötés helyisége. 
A Bzélrózsa minden irányában szétment már H 
miniszteri rendelet, hogy a polgári házasságkötés 
ünnepies aktusához illő szobát vagy esetleg termet 
rendezzen be minden község. Gyergyó-Szeutmiklós 
is szószerint megakar felelni  e rendeletnek, mivel 
azonban a mostani községházánál czélszeiü helyi-
ség nincs, egészen uj termet fng  a meglevő he-
lyiséghez csatolni, melyet szépen, ízlésesen fog 
bebutorozni, hogy a terem kellőképen emelje az 
aktus ünnepies színezel ét. 

— Jótékonyczélu műkedve lő i előadás. 
A csikszentmárton-csekefalvi  műkedvelő egylet ál-
tal, f.  évi aug. hó 11-én (vasárnap) Csik-Szem-
mártonban, a két község nagytermében, az „Olva-
sókör" javára adatik : N é z d meg az a n y j á t . 
Eredeti vígjáték 3 felvonásban.  Irta Bérezik Ár-
pád. S z e m é l y e k : Viski Albert, Boga József. 
Leontin, neje llészegli Anna. Edit, leányuk Ma-
gyarósi Anna. Téssy Tamás, Keresztes Venczel. 
Lajos, unokaöcscse Szabó István. Szeredy Alfréd, 
Hazay Gábor. Homokiné, Bardocz Ágnes. Iza, 
leánya Részegh Berta. Inas, Márton József.  Ven-
dégek. Történik a Svábhegyen Viskiék nyaralójá-
ban. H e I y á r a k : Körszék 60 kr. I-sö rendű 
zártszék 40 kr. II od rendű zártszék 30 kr. Álló-
hely 20 kr. Gyermekjegy 10 kr. — Ezt követi: 
Z á r t k ö r ű t á n c z e s t é l y , a csíkszeredai első 
zenekar közreműködésével, melyre a belépő díj 
személyenkint 50 kr, családonkint 1 frt  10 kr. 
Felülfizetések  köszönettel fogadtatnak  s liirlapilag 
nyugtáztatnak. Kezdete este Vi 7 órakor. 

— A hőség áldozata . Gyergyó időjárásá-
ról került közforgalomba  az a közmondás : „Ká-
nikulában hosszú bundában." Idei kánikulánk azon-
ban ennek a közmondásnak még Gyergyóban is 
ellent mond; mert meglehetős forróságot  hozott 
ide is, melynek Hunyadi Jánosné újfalvi  napszá-
mos asszony áldozatává is lett. Mult pénteken 
Gyergyó-Szentiniklóson a mezőn szénát takart, 
e g é B Z délelőtt jól dolgozott, semmi baj nem lát-
szott rajta; dél tájban azonban egyszerre előre 
bukott s rögtön meghalt. Az orvosi vizsgálat nap-
szúrás miatti halált konstatált rajta. Megjegyzendő, 
hogy az asszony egy alkalommal agybántalomban 
szenvedett s lehet, hogy e miatt a halálát okozó 
bajra ínklinálva volt. 

— Vélet len halál . A julius 23-án esteíelé 
történt nagy esőzés alkalmával a Fisák vize rend-
kívül megáradván, csikszentgyörgyi Elek Márton 
malmát elsodorta, s midőn ez a malomházba sza-
ladt bútorainak megmentésére, a ház düledezni 
kezdett s a nélkül, hogy menekülni tudott volna, 
a hirtelen összeomló malomház maga alá temette 
és a nagy vizbe fulasztotta. 

— Öngyilkosság. Salamási Mírk Jakabné 
szül. Negra Teodora julius 30 án saját lakásukon, 
mialatt férje  é* mostoha leánya takarni volt, fel-
akasztotta magát. Az öngyilkosság oka a vizsgá-
lat adatai szerint, gyógyithatlan betegség volt. 



Augusztus . C S I K I L A P O K . . szám. 

€ 8 i B l i O K . 
A z c5ser<5. 

— Rajz. — 
(Folytatás.) 

Ha istenes ének szövegén rezeg végi::: a val-
lásos jámbor sziv igaz élő hite, csalatkozhntlan bi-
zodalma és egy jobb jövőbe vetett reménye csendül 
ki akkordjaiból; lm az élet tarka jelentés ragadják 
magukkal e hanghullámokat: az emberi kedély min-
den igaz öröme, báuata hiveu feltűnik  tükörén. 

A párját sirató gerle epedő bugása, a hiite-
lenség áruló csókjának csattanúsa, a balsors sze-
mébe gunykaczajt küldő könyclmü lélek kihivó 
fittye;  a szerelem boldogító mámorában fiirdö  szív 
imává magaslott üdvsusogása, mint a nyája elvesz-
tése fölött  kesergő egyszerű pásztor síró hangja: 
mind, mind ott vannak az égi háború csattánásával, 
a rengeteg szakadékai között alázuhanó, rakonczát-
lan vízesés zúgásával együtt szépen megférnek  egy-
más mellett a Mátyás bátyáin tüdőjében; sőt maga 
a pajzánság csélcsap dallama is egy kohóban van 
ott az Isten dicséretére felcsendülő  himnusz áriája 
társaságában. 

Maga a tulajdonos sem tudja, mit tegyen azzal 
a rettenetes kincscsel, a mit az anyatermészet az 
6 torkába rejtett: pazarolja folytonosan  szép és ke-
vésbé szép érzelmekre egyaránt. Dalolva jár-kcl 
mindenütt: a templomban az áhitatoskodó énekesek 
hangzavarából kicsendül az ó hangja, a rengetegek 
mélyén a farkas  üvöltésére odafelel.  Néha meg min-
den kihivás és ingerió alkalom nélkül feliivölt,  mint 
a ketreezbe zárt oroszlán, melytől kegyetlen embe-
rek elrabolták a hang gyakorlására alkalmas iskolát: 
a beláthatatlan sivatagot. 

Ueli nagy mértékben nyilvánul ez egyszerű 
nép gyermekében az őserő! Sohase láttam én ilyen 
embert a tanulatlan emberek sorai között. 

És a mint óriási hnngja küzdött, vívott egész 
életében nem találva meg az alkalmas tért, a melyre 
az anyatermészet a világra sziiltc: ép oly nagy 
küzdelmeket kellett végig harczolni az ö ritka szép 
természetes eszének is, hogy némileg érvényesül-
hessen. 

Mivel a nép között nem talált egyént, a kinek 
szellemével eszét összemérhette volna: a faluja  leg-
tanultabb embereibe kötött bele : s — a mint ő 
mondja — egyetlenegy papjuk sem volt diadalmas 
vele szemben a versengésben. 

Némelyiket segítette, gyámolította pályáján 
befolyásával,  mivel a faluban  hangadó volt és ma 
is az, a másikat lehetetlenné tette a parókián, ha 
neki uem tetszett. 

Az anyaszentegyház szolgáival szemben az 
egész falu  népe a Pál Mátyás gusztusa szerint járt el. 

-— Meghal egyszer egy kicsi fiain  — mondá 
a többi között — elmegyek a paphoz, megkérem, 
hogy temesse el. A pap azt feleli: 

— El tíz forintért. 
Még egyszer megkérdem, hogy mennyiért. 
•— Tíz forintért  — szólt a pap. 
— Az sok lesz, szent atyáin — mondám neki. 
Gondolkozzék meg jobban. 
i>e csak nem engedett. 
— Tudja mit tisztelendő ur? lm nem enged 

le belőle: én bemegyek Udvarhelyre, kihozom on-
nan a czigánybandát és olyan temetést csinálok, a 
milyent még Máréfalva  nem látott. Onnan 10 frtért 
tizennégy embert hozok és azoknak mindenike szol-
gál a temetésén. 

— Megtenné? — szólt a pap. 
— Meg én. De ha a tisztelendő ur csakugyan 

nem akar illendő árt szabni, ugy arra kérem : ad-
jon felhatalmazást,  hogy a fenyédi  pappal temettes-
sem el a gyermekemet. 

— Micsoda ? kiáltott a pap és a végében na-
gyot káromkodott. 

— Tyüh a ki ilyen-olyan adta! hát te pap 
létedre káromlod az Isten szent nevét ? rikolték és 
oda ugrottam, mint a tigris egy ugrással; aztán 
megragadtam ó tisitelendőségét és a kanapéba ugy 
belevertem, hogy alig tudott magához térni. Mikor 
kijózanodott: tentát, pennát vett elő és megírta a 
fenyédi  pap számára a felhatalmazást.  Én erre be-
fogtam  a két legszebb csikómat, beszaladtam Fe-
nyédre s az irást a papnak átadtam. 

- — Ez nem a máréfalvi  pap írása — szólt a 
fenyédi  leikéss csodálkozva, a mint megpillantotta a 
papirost. 

— Az az tisztelendő ur, ő irta utolsó betűig, 
csakhogy tánczolt a keze, a mig egymás mellé rakta 
a betűket. 

Elbeszéltem neki az esetet. A fenyédi  örog pap 
kérelni kezdett, megkínált egy pohár jó borral, mi-
közben rendeletet adott ki, hogy a halottunknak 
harangozzanak. 

A harangok megszólaltak a mig ott voltam. 
Ezért nem kellett semmit fizetni,  inert a fenyédi 
templom s a czinterem az ón elődeim birtokán van, 
a miért ott minden esztendőben kétszer szolgálni 
tartozik a pap a famíliánk  elhunyt tagjainak a lelki 
üdvösségeért. 

Meg is jelent a fenyédi  üreg pap egy segéd-
del a temetési szertartás végzésére, de én nem elé-
gedtem meg azzal, hanem a mint megpillantottam 
őket, oda kiáltottam : 

— Hát csak ketten vannak ? Helyből fordul-
janak meg s hozzák ol a harmadikat is. 

Erre megsiriiltek s rövid idő múlva liárinan 
jöttek vissza. Nem kaptak más társat, nint egy bol-
dogtalan barátot, a kit akkor öltöztettek volt fel 
barát-gunyába s azt hozták el magukkal, hogy hár-
man legyenek, a mint dukál. 

Azután megbékéltem a mi papunkkal is. 0 
maga hivott fel,  hogy ürítsem ki vele a hékcség-
poharat. Én a jó borral színültig telt poharat így 
köszöntöttem el: 

„Adjon Isten az ilyen magyar uraknak mindig jól! 
Dolománljún a a nadrágján soliasc Ipgyen folt.11 

A mint ezt elénekeltem, felszólított  egyik ven-
dége a plébánosnak, egy másik pap, hogy reá is 
köszöntsek poharat. Reá is elénekeltem, hogy : 

„Adjon Isten az urnák 19 vig áldási! 
Feleseget sohase szeressen mást!" 

Szent lett a békeség ezután egy ideig közölte 
és a papja között. 

Azonban e boldog állapot ncin tartott sokáig. 
Hogy a békeség megzavarodott, arra Mátyás bátyám 
maga szolgáltatott alkalmat, mert bút az ó agyafúrt 
feje  nem nyugodott a törzsökén. 

(Folyt, köv) 

Fürdővendégek , n é v j e g y z é k e . 
Csik-Tusnádfürdö. 

(Folyt.) 
(iriiiifelil  .Tenö, joghallgató Nagy-Enyed I sz. 

Zudor Elek, mészáros Déva 2 sz, Silviu Dimián, 
magánzó Szászváros I sz. Pogány Jánosné, földbirto-
kos Nagy-Enyed 2 sz. Anna (iutt, magánzó Vidom-
bák 1. sz. Nagy Terézia, magánzó Vidombák 2 sz. 
Jancsó Sámuel, mészáros K.-Vásárhely 1 sz. I. Mar-
kolt', ügynök K.-Vásárhely 1 sz. Miksa Zsuzsánna, 
birtokos N.-Enyed I sz. Kósa Endre és neje, kerü-
leti körjegyző Módos 2 sz. Mihájlovits Márietta, 
nagybirtokos Szabadka 1 sz. Kremits Pál, magánzó 
Nagy-Kikinda 2 sz. Hirsztó Rozália, kereskedő Déva 
I sz. Hussu János, főesperes  Nagy-Szeban 2 sz. 
Rebeka L. Horovitz, kereskedő Bukarest 4 sz. Uold-
sehniidt József,  kereskedő Szeged 2 sz. Özv. <Já-
mántzi Jánosné, birtokosné Kolozsvár 1 sz. Mihály 
Mariska, orvos leánya Kolozsvár 1 sz. Káhán Léb 
és családja, regálé bérlő 11 sz. C. Thomescu, bizo-
mányos Bukarest 2 sz. Özv. Pevti Frigyesné és 
leánya, k. tanácsos neje Budapest 2 sz. Dr. Koller 
Imre és neje ügyvéd Baja 2. sz. Moses Jakab, szesz-
gyáros Hévíz 10 sz. Özv. Farkas Uergelyné, szesz-
gyáros Maros-vásárhely 1 sz, Stam János, vendéglős 
Brassó 2 sz. Dinxler A. János, kereskedő Brassó 1 
sz. A. C. (Jogn, professzor  Krajova 8 sz. Dr. Naeg-
rutziu F. Emil, körorvos Balázsfalva  1 sz. Frau A. 
üiesál, kereskedő Bukarest 2 sz. Frl. E. Schulérius, 
kereskedő Brassó t sz. Madám Ábrohánovits, keres-
kedő Athéné 1 sz. Const. Stathat, kereskedő Brailla 
1 sz. Klein Jakab, műépítész szaktanár Temesvár I 
sz. Urescu Anetta, birtokos Bukarest 4 sz. Ábrahám 
Ignácz, kir. aljárásbiró Lúgos 1 sz. F. D. Éliás, ke-
reskedő Bukarest 0 sz. Engel Ferdin és leáuya Brassó 
2 sz. Szaitz Gáborné és fia,  bányamérnök Solgó-
Torja 1 sz. L. Griinbauin, mérnök Bukarest 4 sz. 
Csokonay Károly, vadkereskedő Szeged 1 sz. Dr. 
Sonnenfeld  Zsigmond, ügyvéd Nagyvárnd 0 sz. Pet-
iik Péter, kereskedő Bukarest 3 sz. Lencsés Ambrus, 
erdész Nagy-Szeben 1 sz. I. Klutareh, gyógyszerész 
Bukarest 2 sz. Nagy Rudolf,  cs. és kir. százados 
Gyulafehérvár  1 sz. Kápdebó Lajos, mérnök Talpas 
1 sz, Mme. Penelose Tolnudes, magánzó Athénes 1 
sz. É. Kamner, tanítónő Athénes 1 sz. Vasseles P. 
Vasiliu, magánzó Galacz 6 sz. Therózia Rügy, ma-
gánzó Bukarest 1 sz. Összesen 1185. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MARTON. 

I T I L T I É B.*) 
A vasutépltkezés irodájában al-

kalmazott négy technikus intelligens 
családoknál lakást keres, esetleg ellá-
tással. Ajánlatok a föltételek  és ár 
megjelölésével c lap kiadóhivatalába 
küldendők. 

Zsidó üzlet. 
Tekintetes szerkesztő ur! 

Becses lapja mult heti számában megjelent 
„Zsidó üzlet" czikkre, hogy egy kis észrevételt 
tehessek, kérem ezen pár sornak b. lapja legkö-
zelebbi számában helyet adni. 

A „Zsidó üzlet" alatt előadott szenzácziós 
mesében sok a költészet és vajmi kevés a valóság, 
íme a történet: Egy madarasi szekeres egy em-
bert hozott Udvarhelyről ide Csik-Szeredába, mel-
lette pedig 5 liter fenyővizet  is c s e m p é s z e t t . 
Hogy a czikkiró ur a csempészet felül  hogy gon-
dolkozik, arról hallgat a krónika (vagy tán nem 
is gondolkozik ? mert csak zsidót lát), a becsem-
pészett fenyővizet  nein a „regálé bérlőség" embe-
rei, hanem igen helyesen a „háromszéki szeszgyá-
rosok alkalmi egyesülete" felügyelője  elkobozta s 
hogy nagyobb kellemetlenség ne legyen, a mada-
rasi ember vele kiegyezkedett 5 frt  birság fizeté-
sében (a 20 krajezárt czikkiró ur hagyja meg a 
szegényeknek). Az „irodának" az egész dologban 
csak az a szerep jutott, hogy mivel meg nem en-
gedhető, hogy az r> liter fenyővíz  bárki által is 
a szabályos italbeszedési adó lerovása nélkül elfo-
gyasztassék — azt nollens-vollens — átvenni és 
teljes értékét a nevezett egyesület felügyelőjének 
készpénzben megfizetni.  Merő hazugság tehát az, 
hogy az „irodások" 50—25 vagy uem tudom mennyi 
forintot  követeluk volna. 

Az igen t. czikkiró ur ismét nem gondolko-
zik arról, hogy az a szegény fuvaros,  ki 20 kraj-
czárért hoz egy embert Udvarhelyről Szeredába, 
talán nem is saját szükségére csempészte az 5 
liter lenyövizet — ezt pedig minden józan gon-
dolkozású ember beláthatja — liauem inkább va-
lamelyik korcsmárosnak szállítja — és hogy ala-
pos a gyanú, szíveskedjék t. czikkiró ur ugyan-
csak Csötöi tökfalvára  átfáradni,  hol csakhamar 
meggyőződést szerezhet magának arról, hogy azok 
a szegény, de — reczipiálásra nem szorult atyafi 
szekeresek, igenis nagyon gyakran mindenféle  ita-
lokat, egyes korcsmárosok részére, tiltott uton 
szállítanak be, csak hogy akkor persze nem ta-
lálna okot, az ily tendencziós czikk megírására; 
de nagyon ajánlatos is volna a czikkiró urnák, 
hogy azon időt, mely alatt ily kánikulás czikkeket 
ír, inkább egy hideg fürdő  vételére használná fel, 
mert a „zsidó üzlet" neki igen meleg. 

Különben ezen ügyet részemről befejezettnek 
tekinlem. Irodás. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem vállal a Szerk. 

Felhívás. 
A csiki vasut.épitkezési és élelmezési 

részvénytársaság részvényesei ezennel fel-
hívatnak, hogy aláirt részvényeik után a 
névérték 20 °/o-át, vagyis minden egyes 
részvény után ÍO frtol  Nagy Imre tár-
sulati pénztárnok úrhoz Csik Szeredában 
1895. aug. 15-ig postautalvány utján befi-
zetni szíveskedjenek, még pedig a társulati 
alapszabályokban és törvényben megbatáro-
zott következmények terhe alatt. 

Csik-Szereda, 1895. aug. 1-én. 
A csiki vasutépitkezési és ólelmeiiai 

részvénytársaság igazgatósága. 

Hirdetmény. 
A főt.  Veress Sándor volt szentimrei 

plébános hagyatékát képező ingóságok a u g . 
11-én d. U. 2 órától kezdve árvereztetni 
fognak. 

Pályázati hirdetés. 
A csik-dánfalvi  nőtanitói állás a mult 

tanév végén üresedésbe jött, miért is neve-
zett állásra az iskolaszék nevében pályáza-
tot hirdetek. 

Ezen nőtanitói állás évi jövedelmét ké-
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pezi: I. Havi előleges részletekben nyug-
tára veendő évi 300 frt  o. é. 2. Hat öl 
lágy tűzi fa.  3. Egy szoba, kamra és kony-
hából álló lakás. I. Egy 150 (Hol vetemé-
nyes kert. A nőtanitó kötelessége lesz: a 
II—VI. oszt. tanköteles leány-gyermekek és 
ismétlők tanítása s ezeknek a női kézimun-
kákban való oktatása. A kellően okmányolt 
folyamodványok  1895. augusztus hó 2Ö-ig 
alattirt iskolaszéki elnökhez benyújtandók. 

Csik-Karczfalván,  1895. julius 21-én. 

2-2 

Rancz János, 
plébános, a dánfalvi  iskolaszék 

clcöke. 

I g y t a n u l ó 
felvétetik  Franki Dezső 

fűszer- és k é z m ü á r u -
kereskedésében, Csik-Szereda. 

Csik-Menaságon, Benedek Gábornál f,  m 't, r 
mázsa ti«zta p e r g e l o l t méaemmázsánkiia 
45 frt,  klgramjn 50 kr; I ÍMXIH CHCIIIOJ,,, 
l épenméz táblánkint, klgrüiiija 80 |<r 
végül 2 © c s a l á d mél i , (-Haladónkat 
5 forint.  1 — 

• o o o o o # . # o o o o o o # 

87—1895. sz^ 
h. k. 

Marostorda váruiegye alispánja. 

Árverési hirdetmény. 
A nagyméltóságú földni.  m. kir. Miniszter urnák 

1895. évi 3131. sz. a. kelt engedélye alapján, zárt 
Írásbeli ajánlati tárgyalás utján eladatnak a „volt 
Marosszék közönsége" tulajdonát képező és Maros-
torda vármegyéhez tartózó Szováta községe hatá-
rában fekvő  erdőkből: 

1. A C) üzemosztály I-sü tag 4 osztag, Il-ik 
tag 'J és 10 osztagaiból a természetben egy ösz-
szefüggö  testben kijelölt 170., kat.. hold területen 
levő és 35150 (Harminczötezer egyszázötven) frt 
becsértékü összes fenyőfa  készlet. 

•2. A (J) üzemosztály I sö tag 4 osztag, Il-ik 
tag 9 és 13 osztagaiból kihasznált és a természet-
ben kijelölt vágásterületeken még fenálló  fakész-
let, valamint a földön  fekvő,  de még felhasznál-
ható fák  és tönkök köbméterenként 40 cm. kö-
zépátmérőn felül  I frt  50 kr; 20—40 cm. közép-
átmérő mellett I frt  20 kr és 25 cm. középátmé-
rön alul I frt  kikiáltási ár mellett. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és 
1895, évi október 30-ik napjának déli 12 órájáig, mint 
a versenytárgyalásra kitűzött időig, hozzám be-
nyújtandó ajánlatokban a felajánlandó  árak szám-
jegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, va-
lamint az is határozottan kijelölendő, hogy aján-
lattevő az árverezési feltételeket  teljesen ismeri és 
azokat feltétlenül  elfogadja. 

Ajánlatok az 1. és 2. pont alatti fakészle-
tekre külön külön teendők. 

Az ajánlatokban és pedig az 1. pont alattira 
nézve a becsérték 10°/0 ának megfelelő,  — a 2. 
pont alattira nézve 500 (ötszáz) frt  bánatpénz 
csatolandó. 

Az árverezésre vonatkozó részletes feltételek 
megtekinthetők Marostorda vármegye alispáni hi-
vatalánál, Szovátán a kezelő löerdésznél, Nyárád-
szeredában. Magyarrégenben, a főszolgabírói  hiva-
taloknál és Szászrégenbén a város tanácsánál. 

Marosvásárhelyt, 1895. julius 17-én. 

3-3 Sándor László, 
alispán. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön K." 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi 5','j, 50 évi 5°/0 törlesztési köl-

csön földbirtokra,  vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre 6% amorti-
záczió utón, házak építkezési kölcsön 50% 
megkezdésnél. 50°/» teljes felépítés  után 6°/0 
kamat mellett. Személyhitel '/. évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig  f.  és 7°/o ponto8 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

Budapest, Kerepesi-ut 65. 1—12 

•H S M 
egy jó családból felvétetik  Zakariást 
J a k a b fűszer-  és vajtltrreNkedéíié-

b e n , Csik-Szép vízen. 1—2 

S ^ M M M M M M M t l S T i 
A l'etres Károly-féle  piaezso-

ron levő kőház 

örök áron eladó. 
Bővebb felvilágosítást  ad a 

tulajdonos 
| Albertini Géza, Bükszád. 

»J | j |MMNM 

Bátor vagyok a n. é. városi és vidéki közönség becses figyelmébe 
ajánlani, hogy raktáromon 

eg37" 2 0 0 d E b r i m / t o s 
m e n y a s s z o n y i k e l e n g y e az alant megjegyzett legjobb minőségű chi-
fonból  és vászonból van össze&llitva, úgymint: 

6 drb ing tartós chifonból  himzéssel, 
6 n n vászonból „ 
(5 nadrág tartós chifonból  hímzéssel, 
3 n n barkettből kézi himzéssel, 
3 alsó szoknya finom  chifonból  himzéssel, 
3 alsó szoknya finom  barkettből kézi himzéssel, 
6 hálókabút finom  chifonból  himzéssel, 

12 fehér  vászon zsebkendő, 
6 „ batist zsebkendő a jour széllel, 
6 pár szines harisnya, 
0 „ fekete  harisnya, 
3 drb ti személyes asztalterítő, 

szalvéta, 
törülköző 
G személyes kávés teríték .szines, 
lepedő egy szélességben tartós minőség, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő erős vászonból, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő chifonból, 
párna, 2 capric nanking tok, 
caeliemir paplan, 
különböző konyhatörlő, 
szürke cselédtörölköző, 
párna s dunyha színes canavászból. 

Még bátor vagyok megemlíteni, hogy az idény előre haladta miatt a 
nyári mosó és s/.őr kelméket tetemesen leszálitottam s becses pártfogását  kéri 

mély tisztelettel 
H á r y G é z a utóda : 

i - * B A R C S A I K . 

12 
12 

2 
6 
4 
4 
4 
2 

24 
6 
2 

Van szerencsénk a nagyérdemű helyi és vidéki közönség becses tu-
domására hozni, hogy e hét folyamán  a Szultán Lázár-féle  házban 

liszt-, íüszer-, norinbergi- és rövidáru kereskedésünket 

KÖSTENBAUM és FEUEKSTEIN 
czúg alatt 

megnyitjuk. 
Kiszolgálás ugy nagyban, mint kicsinyben a legjutányosabban fog-

juk eszközölni. 
Becses pártfogást  kérve, maradtunk 

kiváló tisztelettel 
KÖSTENBAUM és FEUERSTEIN. 

I 
I 

» 
rjCHLICK -féle vasöntöde és g é p g y á r 

rész v én y társaság 
B U D A P E S T E N . 

Gyár 68 irodák: Városi iroda és raktár 
VI. ker. , kü lső váczi-ut 29—35. Podmaniczky-u tcza 14. 

Gőz- és j á r g á n y cséplő-kész i i le tek, 
számos első dijjal kitűnt. S C H L I C K - f é l e szab. 2 és 3 vasú ekék, 

m é l y í t ő é s e g y e t e m e s a c z é i - e l s é l c . 
eredeti SCHLICK- és VIOATS-féle 

egyvasu ekék, talajmivelő eszközök 
valamint 

/ 

Schlick-féle  szab. „HALADAS" sorhavetö-Qépek. 
Takarmány készítő gépek, darálók, őrlőmalmok és min-
ilenncmU gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, és fükaszáló-gépek,  szál-

lítható mezei vasutak stb. 
Előnyös flzetéil  feltételek.  Legjutányoiabb árak 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 7—12 

Nyomatott Csik-Szeredában 1895. a laptulajdnos és kiadó Györgyjakab Márt™ könyvnyomdájában. 


