
VII. évfolyam. Osik-Szereda, 1895 október . 4 . szám. 

Szerkesztőségi Iroda: 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab  Márton 
kSnyvkereekedéee 

lio.i 
bp tzellemi részét illető 

közlemények, 
előfizetési  pénzek éi hir-

dettük kftl&endik. 
5 g 

ftSSt 

csőd LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G ^ J S i l i E N I E M B i T D B 2 i T S Z B I B 3 D A . U . 

XlsflMtM  w : S 
Egész évre 4 irt. 
(Külföldre)  6 trL 

Félévre . 2 frt. 
Negyedévre . 1 frt. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak 
Uélycgdijért külön min'li n 

beiktatásnál 30 kr. 

Hyilttéri czikkak 
soronként 10 krért kOc«l 

3 Ütnek. 
7\6H 

2 

F ö l h í v á s előfizetésre. 
A „CSÍKI LAl'OK" VII. évfolyamának 

..kióber—deczember havi 4-dik negyedére uj 
, Kili/.etést nyitunk eddigi feltételeink mellett: 

Egész évre 8 korona (4 írt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre: 12 korona (6 írt.) 

Ugyan ezen alkalommal tisztelettel fel-
kérjük azokat, kik az előfízetósi dijakkal hát-
ralékban vannak, hogy a hátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
k'»nyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek 

Előfizetéseket elfogad Csík S/.eredában 
(Jyörgy jakab Márton, Gyergyó-Szentmikló-
son Kricsa Péter ur. 

Csik-Szereda, 189». szeptember hó. 

-A- „ C s í k i X^apcOs** 
szerkesztője és kiadója. 

Katonaiskola a Székelyföldön. 
C s i k-S z e r e d a, szept. 30. 

Mikor e sorokat irjuk s mikor Szere-
dáljól a vásáros nép szekereinek százai nngy 
port verve, lülbántó zörgetéssel vágtatnak 
hazafelé, szokatlanul fontos szemlélődéssel 
és tanulmányozással van elloglalva városunk-
nak egy előkelő vendége. Nyíri Sáiulor al-
ezredes, a közös hadügyminiszter megbízá-
sából, azon feladattal utazza be a Székely-
löldet, hogy tegyen tanulmányokat egy ka-
tonaiskolának a Székelyföldön leendő elhe-
lyezése iránt s nyújtson javaslatot bt*, hogy 
a/t hol és mily módon látná felállitandónak. 

Vendégünk vármegyénk fő- és alispán-
jától szerzi meg a szükséges felvilágosításo-
kat, kikről tudjuk, hogy nemcsak őszinte, 
•le a mellett teljes tárgyilagos tájékozódást 

fognak nyújtani s a mellett nem fognak 
késni a felállítandó intézetnek épen váro-
sunkban leendő elhelyezése érdekében a 
magas rangú kiküldőitet informálni. 

Ez idő szerint, természetesen, még csak 
nem is sejthetjük, hogy a beszerzendő ada-
tok előnyei vájjon melyik városát fogják a 
Székelyföldnek arra kijelölni, hogy ott ál-
littassék fel a katona-iskola. Ha a helyi 
érdekeltség által felajánlandó anyagi hozzá-
járulások tekintetbe vétetnek, ugy nem hisz-
szük, hogy a Székelyföld bármelyik városa 
vagy vármegyéje vetélkedhetnék Csikine-
gyével. Hanem, ha a kiküldőit egyéni be-
nyomásainak is szerepe leend a helykérdés 
megoldásában, akkor, mint minden emberi 
dolog, természetesen kétsége* lehet a vára-
kozás. 

Ezt azért emlitjiik fel, mert olvassuk, 
hogy Nyiri alezredes urat Sepai-Szentgyör-
gyön nagy óvácziókkal fogadták. A várost 
fellobogózták s a polgármester vezetése alatt 
küldöttség fogadta és beszéddel üdvözölte őt1 

Nálunk ez az ünnepélyesség, az épen 
folyó országos vásár miatt is, hiányzott az 
igaz. Azért, ha e réven az alezredes urnák 
talán jobb benyomásai tAnadtak a szomszéd 
városban, mint nálunk, azt csak sajnálnunk 
lehetne, de előre fel nem akarjuk tenni, 
mert Csik vármegye közönsége soha sem 
szerette a külsőségeket s közügyek iránt 
való érdeklődésének soha sem külsőségekben, 
hanem mindig a lényegben adta jelét. Ez 
Ugy előkészítése is, az eddigi komolyság 
megőrzésével kerül nálunk napirendre, ke-
rülve a hű-hót és az üres szónoklatokat, 
melyeket, ha teljes nyiltan akarjuk kife-

jezni magunkat, egy katonával szemben, 
naivságnak kell tartsunk. 

Bárhogy dőljön is el illetékes helyen 
majdan a kérdés, mi e perezben örömmel 
üdvözöljük Nyiri alezredes urat körünkben 
s nagy köszönettel veszszük a hadügymi» 
riiszler urnák azon figyelmét, hogy a mult 
évi delegácziókban lett igéretét beváltani 
készül. 

A Székelyföldnek szüksége van egy 
katona-iskolára, sőt. szüksége volt arra már 
évtizedekkel ezelőtt. A székely népnek ősi 
társadalmi szervezete már katonai alapon 
állolt. Hogy ez ősi tradicziók felújuljanak 
s iiogy a Székelyföld népe a katonai pályán 
való kiképeztetésére alkalmas nevelő intéze-
tet nyerjen, ez oly szükség, mely elől a ka-
tonai kormány sem térhet ki tovább. A 
hajdani altisztképző iskola Csik-Szeredában 
s a kadét iskola Kézdi-Vásárhelyen, még 
oly élénk emlékezetében van a székelység-
nek, liogy a mostanság felállítandó katona-
iskola majdnem azok ölökébe látszik lépni. 

4 pál inka . 
(B. H.) Szomorú igazság, hogy Oroszorszá-

gon kívül egy államban sincs ugy elterjedve az 
itiKuiioi eivezests, uiiuc naiunK magyarorszagun. 
Leginkább a föld  népe hajlik az átkos szenvedély 
felé.  A földmivelő  inkább napokig megfosztja  ma-
gát az ételtől, de pálinkájának, ha törik-szakad, 
lenni kell. És e megrögzött szokás századok óta 
tartja magát és rontja a nép egészségét, családi 
életi-1. Ugy van, a csaladi életet is, mert a pá-
linka a csecsemőig egyaránt mételyez minden csa-
ládtagot. 

Pálinkás kenyeret adnak a csecsemőnek, hogy 
sírását elhallgattassák, pálinkás kenyeret kap az 
otthon maradt, sőt az iskolás fin  is 1 A nő és férfi 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Hiazen m a g a csak r o k o n . . . 

Iita: Veress Zsigmond. 
Félhomály uralkodott a szobában. Hallgattak 

-'ii!iii| >i ketten. Az önkéntes elborult arczczal iilt a 
ki im linos pamlagon. Ó nagysága egy szúken foglalt' 
lii-hut. S azon jártatta a gondolatait, hogy mi módon 

szintén fölállott,  de lelke kínos vergődésében nem 
volt egy árva szónak ura. 

— Xein haragszik ezértHiszen maga nektiuk 
rokonunk, s csak külcsün adom. Elfogadja? 

— Nem fogadhatom  el, 
— De miért ? Xein ajándék iiknr ez lenni, 

ismétlem, hogy csak kölcsön, — s feléje  nyujtotta 

ke/iljiMi bele a dologba. 
— Miklós! — törte meg végre a kinos csendet 

u^y-i; iiuin haragszik meg, ha megkérdem ma-
gától, hogy miért ma annyira levert? 

— Kn, levert'/ — válaszolt kitérően az ön-
kéntes. Csak olyan vagyok, mint eddig. 

— Oh, dehogy olyan I Látom én, hogy tegnap 
ota nagy változáson ment keresztül. S ha meg nem 
haragszik, az okát is megmondom. 

— I>e, nagyságos asszonyom, miért haragud-
hatnám én meg? 

— Jól van, hát hallja. Ma ide küldött a sza-
bója egy kiegyenlítetlen számlát. Azt hitte itt fogja 
találni. Mondja meg őszintén Miklós, nem ez bántja? 

Miklós meg volt lepve. Azt hitte meg kell 
semmisülnie a szégyen miatt. Görcsösen szorította 
ökölbe kezét s fogaival  dühösen harapta ajkait. 

Csak az vigasztalta, hogy a félhomályban  nem 
láthat az arczába. 

— Nem. — nyögte ki végre, kinos vergődés 
után. 

— Ne tagadja Miklós. Nem is olyan nagy baj 
az. Nézze itt van az az 50 frt,  fizesse  ki tartozását. 

Fölállott s az önkéntes felé  közeledett, a ki 

Miklós gondolkozott. Azt belátta, hogy jó volna, 
sót elkeriilhetlen szüksége volna arra a pénzre, de 
hogy fogadja  azt el ebból a kézből? 

Mert tudta, érezte, hogy miért ajánlják fol 
neki azt a pénzt. I)e mit csináljon ? A szabója na-
gyon fenyegetfidzik,  hogy fülebbvalóihoz  fordul,  ha 
adósságát, melyet még az önkciitesi év elején csi-
nált, ki nem fizeti.  Kgyszerü, becsületes lelke irtó-
zott a botrány gondolatától is. 

De hát mit tegyen. Istenem, mit tegyen? 
Visszautasítsa vagy még jobban lekötelezze magát ? 
Hisz világos volt elótte, hogy megakarják venni. 

— Jól van, elfogadom  nagyságos asszo-
nyom . . mint kölcsönt. . szólalt meg végre Mik-
lós fuldokló  hangon, s remegó kézzel átvette azt a 
bankót, mely ugy égette kezét, lelkiismeretét. 

Köszönetül félénken  csókolt kezet. Ingadozó 
léptekkel tért vissza a pamlaghoz s megsemmisülten 
rogyott le. 

Izzó homlokát tenyerébe támasztotta s gondo-
latait rendezni iparkodott. 

Őnagysága szintén visszaült előbbi helyére. 
Arcza komoly volt, de szája körül a káröröm vagy 
a megelégedés mosolya játszadozott. 

Hallgattak. 

Miklós a kinos néma csöndben végig futott  az 
elmúlt év«u, mely neki ennél a háznál annyi bol-
dogságot hozott. 

Oh mi más volt akkor az ó élete! 
Az őrnagy ur rokona volt. De azért Miklós 

nem akart ismeretséget kötni velük, ámbár, mikor 
az önkéiitesi szolgálat megkezdése végett ebbe a 
városba jött, figyelmeztették,  hogy keresse föl  az 
őrnagy rokonát. 

Megtudták ők is, hogy egy rokonuk itt szolgál 
mint önkéntes. Várták, hogy majd meg fogja  láto-
gatni őket. De hasztalan. Végre is az őrnagy fül-
kereste s meghívta magukhoz. Kz elől már nem 
térhetett ki. Hl kellett mennie. 

KI is ment, kitüntető szívességgel fogadták. 
Távozáskor inegfogadtatták  vele, hogy nem sokára 
meg fogja  ót látogntni megint. 

Az olsó egy-két látogatás alkalmával idegen-
kedett egy kissé, de látva, hogy mennyire szívesen 
látják, megadtn magát s minden vasárnaap eljárt a 
házhoz. 

Az idő kellemesen telt s Aranka nem ment 
volna a világért sem a jégre az önkéntes nélkül. 

Lassankint ugy tekintették, mint a házhoz 
tartozót. A mama eltiltotta, hogy Arankát nagysá-
golja, csak keresztnevén volt szabad szólítania, sőt 
a mama azt akarta, hogy tegezzék egymást, mert 
hiszen rokonok. De ebbe már nem ment bele as 
önkéntes. 

Az a végtelen szívesség, az a lekötelező elő-
zékenység Miklóst teljesen elkábította. Nem gondolt 
semmit, csak engedte magát az ár által ragadtatni 

íApiinir m á j w á i r»áh«« a g y fáliv  mel lék le t v a n osatolva . 
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Különös figyelemben  részesült Z i c h y Jenő gróf, 
a „magyarok ős hazájának kutatója". 

Az országgyűlést megnyitó királyi leirat fel-
olvasása ntán S z i l á g y i Dezső házelnök meleg 
hangon emlékezett meg László főherczeg  elhuny-
táról s indítványára a ház fájdalommal  és mély 
részvéttel iktatta emlékét jegyzőkönyvbe, ü gr o n 
Gáltornak azon kijelentése után, hogy azt, a ki 
bennünket szeret, mi is szeretjük ós annak bá-
natában mi is osztozunk. 

Továbbá az elnök némely képviselők elhalá-
lozását s uj képviselők választását jelentette be, 
minek megtörténte után U g r ó n Gábor interpel-
lált az iránt, hogy miért hagyták ki Magyarország 
volt első miniszterelnökének, Battyány Lajosnak 
arczképét a miniszterelnöki palotában kifüggesz-
tett többi miniszterelnökök arczképei közül? 

Mire Bánfiy  miniszterelnök kijelentette, hogy 
B&ttyány arczképe már ott függ  a miniszterelnöki 
palotában, kellő diszbeu és egyéniségéhez méltó 
alakban. 

Csikniegye legtöbb adót fizető  bizottsági 
tagjainak 1896. évi névjegyzéke. 

A megyei igazoló választmány a törvényható-
sági bizottság legtöbb adót fizető  tagjainak jövő 
évre érvényes névjegyzékét összeállítván, a törvény-
hatóság hozzájárulásával az eddigi 108 számot 9-el 
szaporította. 

Minthogy a törvényes határidő ulatt ez ideig 
felszólamlás  nem adatott be, valószínű, hogy a név-
sor változás alá nem esik. 

A névjegyzékbe a következők vétettek föl:  id. 
Mélik István Remetén, 1519 frt  71 kr. Zakariás 
Lukács Szépvizen, 421 frt  9 kr. Balázsi Lajos K.-
Impér, 396 frt  20 kr. Száva Lukács Taplocza, 370 
fit  9:"j kr. Szebeni Péter Szépviz, 357 frt  49 kr. 
Lázár Domokos Taplocza, 350 frt  83 kr. Szatmári 
János Ditró, 300 frt  70 kr (gyógyszerészi oklevél 
alapján). Czift'ra  Mihály Gyó-Szentmiklós, 330 frt 
43 kr. Száva János Madaras, 327 frt  24 kr (ügy-
védi oki.). Mikó Bálint Zsügüd, 312 frt  24 kr. Za-
kariás Kristóf  Szépviz, 306 frt  47 kr. Dr. Betegh 
Antal ügyvéd Szereda, 287 frt  80 kr (ügyvédi oki.). 
Nagy Sándor Szereda, 273 frt  88 kr (ügyv. ok\.). 
Sáska k'ajetán Gyó-Szentmiklós, 208 frt  90 kr. Dr. 
Filep Sándor Szereda, 254 frt  60 kr (orvosi oki.). 
Lcicht János Szereda, 252 frt  12 kr. Dr. Fejér 
Antal ügyvéd Szereda, 244 frt  82 kr (ügyvédi oki.). 
Dobribán János Remete, 243 frt  18 kr. Bogdán 
István Gyó-Szentniiklós, 234 frt  90 kr. Fejér Miklós 
Szénvií 93J frt  41 t r n.ljhulíAt Dávid Szépviz, 
233 frt  41 kr. Lázár Menyhért Gyó-Szentmiklóa, 
229 frt  10 kr (ügyv. oki.). Mánya Kristóf  Rákos, 
227 frt  93 kr. Karácson János Gyó-Szentmiklós, 
223 frt  64 kr. Baktsi Gáspár Szereda, 223 frt  20 
kr. György József  K.-Impér, 219 frt  60 kr. Lázár 
János Ditró, 217 frt  60 kr. Száva István Ditró, 216 
frt  23 kr. Becze Antal Szereda, 213 frt  58 kr. 
Györffy  Ignácz Szereda, 210 frt  60 kr (ügyv. oki.). 
Eránosz Bogdán Gyó-Szentmiklós, 205 frt  60 kr 
(gyógysz. oki.). Kánya József  Delne, 190 frt  96 kr. 
Gál József  Szereda, 196 frt  76 kr. Dr. Csiszér Mik-
lós Szeutmárton, 184 frt  12 kr (orv. oki.). Jánosi 
János Gyó-Ujfalu  183 frt  88 kr. Székely Endre 
Szentimre, 180 frt  9 kr. Zakariás Izsák Szépviz, 
178 frt  57 kr. Jakab Lajos Szereda, 175 frt  71 kr. 

Dr. Csiki József  Szereda 174 frt  (ügyv. oki.). Gözgy 
Árpád Szereda 173 frt  60 kr (gyógysz. oki.). Nagy 
József  Szentmárton, 106 frt  78 kr. Rancz Ignácz 
Szereda, 163 frt  62 kr. Lázár János Gyó-Szent-
miklós, 160 frt  58 kr. Dr. Szilvásy János Borszék 
(orv. oki.), 160 frt.  Hodor András Szentgyörgy, 159 
frt  79 kr. Korpos Ádám Tölgyes, 158 frt  77 kr. 
Roinfeld  János Gyó-Sztmiklós, 158 frt  40 kr. Gyár-
fás  László Szereda, 158 frt  10 kr (birói oki.). Mikó 
Árpád Sz.-Udvarhely, 150 frt  72 kr. Id. Tiltscher 
Ede Gyó-Szentmiklós, 150 frt  08 kr (ügyvédi okl.j. 
Lázár Gyula Gyó-Szentmiklóa, 150 frt  00'/, kr. 
Búzás Mihály Szentmárton, 15« frt  (lelkész). Pál 
Gábor, Somlyó, 150 frt  20 kr (tanári oki.). Vakar 
László Szárhegy, 119 frt  74 kr. Deér Venczel Gyó-
Szentmiklós, 14« frt  32 kr (iparkamarai tag). Szabó 
Miklós Szereda, 149 frt  I kr. Kovács János Szere-
da, 148 frt  74»/, kr. Orel Máté Gyó-Szentmiklós. 
118 frt  (ügyv. oki.). Ifj.  Tiltscher Kde Gyó-Szent-
miklós, 147 frt  40 kr (ügyv. oki.). Zakariás János 
Ditró, 145 frt  69 kr. Száva Kristóf  Szépviz, 1-15 
frt  8 kr. Márton Ferencz Szentmárton, 144 frt  98 
kr (birói oki.). l)r. Szentpétori Kristóf  Gyó-Szent-
miklós, 144 frt  80 kr (ügyv. oki.). Kedves Tamás 
Gyó-Szentmiklós 144 frt  70 kr (iigyv. oki.). Lukács 
Márton Alfalu,  143 frt  0 kr. Domokos János Szcrudu, 
141 frt  00 kr (lelkész). Gereüffy  Ferencz Gyergyó-
Szeutniiklós, 140 frt  30 kr (ügyv. oki.). Mer/.a 
Kristóf  Gyó-Szeutmiklós, 139 frt  15 kr. Bocsánczi 
János Gyó-Szeutmiklós, 139 frt  15 kr. Nagy Gyula 
Szereda, 139 frt  0 kr. Dr. Mezői Géza Ditró, 13* 
frt  40 kr (orv. oki.). Karácson János Szentdomokus, 
137 frt  73 kr. Nagy Imre Szereda, 130 frt  72 kr 
(tanitói oki.). Meskó Jakab Madéfulva  130 frt  30 kr. 
Potoczky László Szentgyörgy, 135 frt  44 kr. Dr. 
Bocskor Béla Szereda, 134 frt  91 kr (iigyv. oki.). 
Both Ferencz Szárhegy, 130 frt  10 kr (lelkészi. 
Jakabffi  B. Miklós Alfalu  129 frt  37 kr. Dr. Mol-
nár László Szentmárton, 129 frt  8 kr (iigyv. oki.). 
Yákár Lukács Gyó-Szeutmiklós, 128 frt  81 kr. Fe-
renczy Károly Gyó-Szentmiklós, 128 frt  14 kr (lel-
kész). Geczö Elok Szereda, 127 frt  40 kr. Eltlies 
Zsigmond, 127 frt  30 kr (birói oki.). Avéd .Innus 
Alfalu,  123 frt  98 kr. l'uskás Jenő Alfalu,  122 frt 
04 kr (tanári oki.). András István Sztkirály, 121 frt 
73 kr. Balázs József  K.-Impér, 121 frt  07 kr. Al-
bert Béniám Sztkirály, 121 frt  26 kr. Lukács János 
Ditró, 120 frt  79 kr. Madár Antal Bánkfalva,  TJO 
frt  72 kr (birói oki.). Hajniid Innácz Szereda. 12'» 
frt  52 kr (tanítói oki.), KmIi Mihály Alfalu,  12'Hn 
41 kr. líótli István Alfalu,  120 frt  41 kr. Kis Sán-
dor Gyó-Szentmiklós, 120 frt  29 kr. Id. Fen 
Balázs Gyó-Szentmiklós, 120 frt  19 kr. Ifj.  Molnár 
József  Szereda, 117 frt  98 kr (ügyv. oki.). Dr. 
Molnár József  Szereda, 117 frt  (orv. oki.). Ferencz 
András Szárhegy, 110 frt  70 kr. Markaly Antal 
Szentgyörgy, 110 frt  42 kr (lelkészi), Bogódy Ká-
roly Szenttamás, 115 frt  00 kr. Ágoston Agostou 
Csomafalva,  114 frt  3 4 ' k r . Keresztes István Ditró, 
113 frt  51 kr. Albert Balázs Szereda, 114 frt  44 
kr. Miklósi József  Lázárfalva,  113 frt  42 kr. Jakab 
Alajos Szentimre 113 frt  22 kr. Jakab Péter Ditró, 
113 frt  6 kr. Vajna Tamás Tusnádalvég, 113 frt 
(birói oki.), Szopos Elek Szereda, 112 frt  20 kr. 
Dr. Molnár Károly Szereda, 112 frt  14 kr (orvosi 
oki.). Szász Károly Somlyó, 112 frt  14 kr (tanári 
oki.). Solnay Sándor Szentmárton, 111 frt  42 kr 
(ügyv. oki.). Tódor János K.-l'jfalu,  111 frt  40 kr. 

pláne nem bir, nem tud dolgozni, ha reggel, dél-
ben és este egyet nem huz a pálinkás csutorából. 

Ezt az életölő rákfenét  törvénynyel kell meg-
rendszabályozni. A szeszfőzést  kell tehát korlá-
tozni. Igaz, hogy ezzel az állam károsul, de a mit 
vészit a vámon, megnyeri a réven; mert ha jöve-
delmében vészit is, de nyer emberi egészségben és 
életben. Nem frázis  az, hogy népünk satnyul, mert 
már a földmivelő  osztály között is több a csene-
vész, neszlet ember, mint az ép, katonának való. 

A szabadság országában Amerikában, már 
közel egy század óta a temperéne-törvény uralko-
kodik. Ott egész szekták uralkodnak, melyekuek 
főfeladatuk  a tagokat, sőt a társadalmat megóvni 
a szeszes italok élvezésétől. És ezt nem törvény 
utján, de a nemes tettek példája által érik el. Hu-
mánus gondolat. 

Igaz, hogy ezek a temperéne-egyletek néha 
elragadtatják magukat. Cleveland Crover a köz-
társatág elnökének nejét nyilvánosan incgfeddlék, 
mivel egyik estélyen pezsgőt szolgáltatott vendé-
geinek. Ez kissé nevetséges. 

A temperéne-törvények folytán  jött létre, 
hogy vasár- és ünnepnapon nemcsak a boltok, de 
a sör- és bormérések is zárva tartatnak. Szomba-
ton esti 12 órakor minden szeszárnló üzletnek be 
kell csukva lennie és csak másnap hajnali 5 óra-
kor szabad ismét megnyitni. 

A törvény teljes szigorával sújtják azt a bor-
és sörmérő tulajdonost, ki ez ellen a legkisebb te 
kinletben vét. Sőt még arra is figyelnek,  hogy az 
udvaron át se mérhessék italaikat. 

De a legczélszerübben hajtják végre a tem-
perené-tőrvényeket Filadelfiában.  Olt hétköznapo-
kon sem adnak gyermeknek, vagy ifjúnak  semmi-
nemű italt, ba atyjától, gyámjától erre engedélyt 
nem hoz. Sőt még a dohányos boltokban is őriz-
kednek pelyhes állu ifjaknak  árukat szolgáltatni. 

A tanulság ebből az, hogy a mértékletes-
ségi törvényt már a gyermekekkel szemben gya-
korolják, még pedig tisztességes úton-módon. 

Nálunk Magyarországon is égető szükségnek 
bizonyult a szeszes italok kimérését hasonló mó-
ünn IrnrUtAvni S'/nmnvn i*4Málr iff»7nljilr  u pá. 
linka romboló hatását. Ez égető kérdés megoldása 
előtt nem lehet többé elzárkózni, mert a hazának 
egészséges, munkaképes népre s katona-edzett 
fiakra  van szüksége. 

P O L I T I K A I M O Z G A L H A K . 
Három havi szünet után mult hó 26-án újra 

megnyílt a képviselőház, s a helyzet magaslatán 
álló hasonlattal élve, „jó középtermés" fiziogno-
miáját mutatta. Ha nem is boldogságtól sugárzó, 
de megelégedett, jól táplált, üdült arezok tűntek 
fel  a szépen renovált gyűlésteremben 

A kölcsönös üdvözletek alig értek véget. 

A gyakori látogatás s azon körülmény folytán, 
hogy Miklóst mindig Aranka mellett lehetett látni, 
az ismerősök szerelemről, eljegyzésről s más egyéb 
dolgokról kezdtek sugdosni. 

Hallott ezekről Miklós is, s gondolkozni kezdett. 
Az igaz, hogy jóleső melegség tölti el szivét, 

ha Aranka közelében van, de hát szabad-e neki al-
kalmat adni arra, hogy mások s tán Arankáék is 
ót komolyan vegyék ? Vagy tán már eddig is ugy 
vették ? 

S kezdett valami előtte derengeni. 
Miért az a nagy szívesség, melylyol az Aranka 

mamája fogadja? 
Ezzel tisztába akart jönni. A legelsó alkalmat 

megragadta, hogy felvilágosítást  kérjen. Tudni akarta, 
miért halmozzák el annyi előzékenységgel ? 

De őnagysága megnyugtatta. 
— Hiszen ön rokonuuk, férjem  sokat köszön-

het az ön atyjának, nekünk ezt vissza kell adnunk, 
mi mintegy adósai vagyunk önnek. Vugy tán unal-
mas, alkalmatlan önre nézve a mi házunk '/ 

S Miklós élt tovább ugy, mint eddig a szives-
ségükkel s csak a sejtések mellett maradt. De végre 
is csak tudatára ébredt anna!, hogy iniért látják 
ót annyira szívesen. 

Egy perezre visszarettent. De akkor már a 
szive jobban oda volt tapadva, semhogy szakítani 
tudott volna velük. 

Nem szakított, sőt gyakrabban kereste föl  ez-
után Arankáékat. Mintegy rábeszélte magát, hogy 
Arankát el kell vennie. Kötelezve volt azon szíves-
ség által, melylyel minden lépten-nyomon elhalmoz-

ták, s melyet ő sem idegenkedett többé igénybe 
venni. 

Hisz egyszer majd visszafizeti,  ha Arankát 
megkéri. 

De mind ennek daczára óvakodott nyilatkozni, 
csak czélzásokat tett, melyet jól megértettek. Be-
szélt a jövőről, boldog házasélotről, terveiről. El-
mondta, hogy még csak két évet kell az egyetemen 
elvégeznie s mihelyt megkapja a tanárrá való kine-
vezését, első dolga lesz nősülni. 

Mindezek után a mama azt hitte, hogy a leg-
jobban megy a dolog. S nagylelkűen fölajánlta  tár-
czáját is Miklósnak, mint ő mondta: kölcsönképen, 
melyet majd, ha kinevezik tanárrá, akkor fog  rész-
letekben visszafizetni. 

Boldog tervezgetés és mulatozás között eltelt 
az év. Közeledett a tiszti vizsga. Az őrnagy Mik-
lósért uagyou kitette magát s biztosítva volt, hogy 
nem fog  a vizsgán elbukni. 

Az utolsó napok egyikén Miklós levelet kapott 
hazulról. E levél minden terveit halomra döntötte. 

Az örege megirta, hogy ő nem képes az egye-
tem bevégzésére szükséges pénzt neki megadni. 
Nincs más hátra, mint, ha leteszi a tiszti vizsgát, 
ténylegesittetnie magát, kijelentette, hogy ez meg-
változhatatlan akarata. Miklós jól tudta, hogy a mit 
az öreg a fejébe  vesz, azt ugyan ki nem lehet on-
nan verui. Nem is tett semmi kísérletet. 

De mi lesz most az ő házasságából ? Mi Aránk a 
iránt való kötelezettségéből V Hiszen ó eladta már 
magát, neki kötelessége elvenni Arankát. 

Kétségbeeseten szédelgett ki az utczára, gon-
dolat nélkül engedte magát lábai által vitetni. 

Önkénytelenül Arankáékhoz ment. Félt a ta-
lálkozástól, de azért ment. 

S még most is, most a mikor tudta már, hogy 
Arankát nem veheti el, hogy azáltal adósságait le-
róhassa, még most is el merte, el tudta fogadni  azt 
a pénzt, a melylyel megakarják venni ! 

Azt hitte meg kell öriiluie. De hát mit csi-
náljon ? 

— Mikor fog  elutazni, Miklós? — törte íne^ 
a kinos csendet ó nagysága. 

— Holnap délelőtt, — felelt  Miklós tompán. 
— Tehát utoljára látjuk ma önt ? 
— Igen, utoljára. 
— Arankának nagyon fog  ön liiányzani. Any-

nyira megszokta önt, hogy nem is hinné az ember. 
Miklós ijedten egyenesedett föl.  Mi akar ez 

lenni ? 
Ő nagysága beszélt tovább. 
— Igen, nagyon megszokta önt; szinte azt 

lehetne mondani, hogy megszerette. Es ön ? 
Miklós átértette, hogy ez a kérdés aunyit tesz: 

ha elvetted a pénzemet, vedd el a leányomat is. 
— Én én hebegett Miklós, bocsánat 

nagyságos asszonyom . nem tudok válaszolni. 
A szobaleány behozta az égő lámpát. Ö nagy-

sága szemei a haragtól szikráztak, megvetőleg nézte 
végig Miklóst, ki sáppadtan, kétségbeesve bámult 
maga elé. 

— így visszaélni bizalmunkkal! — sóhajtott 
ó nagysága, s magára hagyta Miklóst. 
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Herink Alnjoa Kozmás, 1)0 frt  90 kr. Mzár Za-
IturiiH (iyó-Özentmiklós, 109 frt  »12 kr. Csiki Dénes 

-Szentniiklós, 108 frt  18 kr (Iigyv. oki.). Kovács 
l :iins (iyó-Szontmiklós, 108 frt  (kíiujegyzói oki.), 
jjvss Klek Hxureda, 10ö frt  70 kr. 

Megjegyezzük végül. Iiogy ilr. Iletegli Antal 
..lóközben elhalt és Markaly Antal Kzeiitgyörgyröl 
Kr/ili-S/.i-ntlélekre választatván meg, özeknek he-
Iveit a sorrendben következő póttagok fogják  el-
i ,-lalni. 

Felkéljük mindazon t. előfize-
tőinket, kik hátralékban vannak, 
szíveskedjenek azt beküldeni. 

K Ü L < k F É L É K . 
— Székelyföldi  katona-iskola. Néhány 

luppal ezelőtt a fővárosi  lapok hírül adták, hogy 
Kiii'gli.immer kö/.ös hadügyminiszter a Székely-
r;>!ilön felállítandó  katona-iskola ügyében körutat 
wiiidékszik tenni a Székelyföldön  s nevezetesen 
S-psi-Szenlgyörgyön, Kézdi-Vásárhelyt, Csik-S<te-
i ódában és Maros-Vásárhelyt személyes tapaszta-
latok szerzése czéljából. Nevezett miniszter ur 
szándékát megváltoztatván, maga helyett Nyiri 
Sándor alezredest küldötte ki, a ki Sepsi-Szent-
ir\ <>rgyön, — hol impozáns fogadtatásban  részesült 

körútját m. hó 28-án megkezdette 9 Kézdi-Vá-
.«árlielyen át tegnapelőtt érkezett Csik-Szeredába, 
kit vármegyénk főispánja  fogadott  és saját foga-
tán csikzsögödi lakására szállított, hol részére fé-
mes vacsorát rendezett, melyen Szereda város pol-
ii iimestere, jegyzője és kapitánya s a vármegye 
n háuy főbb  tisztviselője vett részt; tegnap pedig 
i>ik-Szeredában a Csillag vendéglő nagytermében 
vármegye tisztikara az alezredes liszteletére ban-
kettet rendezett, melyen számos felköszöntő  tör-
tént az alezredesre s a kormányra. Az alezredes 
tegnapi napon meglátogatta a helybeli iskolákat s 
különösen a számtanból egyesekhez kérdéseket 
iiné/.ett, nemkülönben látogatást lelt a somlyói 
iskoláknál is. 

— Honvédeink a bánifihunyadi  nagygya-
kuilatrúl vasárnap d. e. '/all órakor érkeztek 
\ issza városunkba, kiket a polgárság a viszontlá-
tás ölömére zeneszóval fogadott.  Bár a hadgya-
korlatok a terepnehézségek miatt nagyon megvi-
selték a legénységet, mégis nagyon jó kondiczió-
lian és feszes  magatartással érkeztek meg. 

— Lelkész választás. Markaly Antalnak 
Kézdi-Szentlélekrs történt megválasztásával Csik-
>/.entgyörgyün megürült lelkészi állás betöltése 
Húzás Mihály főesperes  elnöklete alalt e hó 24-én 
ejtetett meg a választás. Megválasztatott első helyre 
Imre Károly oláhfalvi,  második helyre Fejér Endre 
v.Hiittainási, harmadik helyre Miklós István szent-
tryörgyi sziiletéstt lelkész. Ezeken kívül legtöbb 
szavazatot kapott borzsova születésü, nyujtodi ple-
i'Anoü Balog Ignácz. Azt irják Szentgyörgyről, 

i.'V bizonyos választóvíznek is nagy Bzerepe 
a fennebbi  eredmény előidézésére, a mi ha áll 

puticzióra szolgáltat alkalmat, a kinevezés elébe 
-:><:ilit akadályokat. 

— Anyakönywezetők kinevezése. A 
belügyminiszter több pályázó közfii  a bélbori anya-
kllnywfzftííi  állásra bélbori Csató Sándori, a 
iniinl>z. ut: gyúszentmiklósi Antal Sándort, a le-
inoii'1 tis inii,tán üresedésbe jött következő helyekre 
u. in. (íjo-L'jfaluba  anyakönyvvezetőül Puskás 
Adolfot,  BalAnbányára Kámnyczky Józsefet,  Pál-
falvába  Jiultyán Lászlót, Szentsimonra Kőitek Sán-
dort, Tusnádra Hartba Györgyöt, anyakönyvvezető 
helyettesül Tuploczára Bálint Ferenczet, Sztsimonra 
László Domokost kinevezte s egyúttal a csatószegi 
anyakönyvezetni állás székhelyét Sztsimonra, a 
delneit pedig Pálfalvába  helyezte át. 

— Egy katholikus iró kitüntetése. Ez 
iilutt a ozim alatt a lapokban a következőket olvas-
suk augusztus 19-én kell legmagasabb elhatározá-
sával a királyi család hitbizonyitványi könyvtára ré-
szére elfogadta  csikszeutkirályi Simon Péter fő-
városi fógimn.  tanárnak a .K i rá I y és X e in z e t" 
'-zimii legújabb és a sajtó által osztatlan elismerés-
sel fogadott  miivét. Ö felsége  egyszersmind legma-
gasabb elismerése jeléül a nagy arany érmet 
adományozta a szerzőnek, a kinek ax előtt egy pár 
héttel nyújtotta át dr. Er$dy Béla tanulmányi fő-
igazgató. Az érem ötven darab arany sulyu. átmé-
rője 47 min. s felső  lapján ő folsége  arczképe kö-
rül e körirat olvasható : „Fntncisens Joseplius I Dei 
Gratia Imperátor Austriae et Hungáriáé Kex Apos-
toliéiig" ; hátsó lapján a korona alatt a király jel- j 
úava áll: .Viribus uni tis." Hogy Simonnak| 

ugyaitoseii muukáját a k i r á l y n é ő felsége,  Ste-
f á n l a  özvegy trónörökösné él az uralkodóház leg-
több tagja elismeréssel elfogadták  és lmgy Józse f 
kir. berezeg brilliantos nielltllvel tüntette ki érte 
S i III o n t azt már annak idején közöliék a hírlapok 
és most újra felemiitik  s felemlítjük  mi azért, mert 
a legfelsőbb  kitüntetések ezen sorozata egy csikme-
gyei és kiváló kntliolikus irót ért. S i in o 11 tanúi-
régi és kitűnő munkása a katholikus irodalomnak, 
tagja a Szent-István Társulat Tudományos és Iro-
dalmi Osztályának és most kitüntetett müvét, mely-
nek egy kuth. kör könyvtárából sein volna szabud 
hiányoznia, elejétől vógig a kntholiczizmus szelleme 
lengi át, az a szellem, a mely hiven tüntetvén fel 
a katholikus egyház liervndhatlon érdemeit, a haza 
és a trón körül, nem hallgatja el a más felekeze-
tűek érdemeit sem. Szolgáljon Simon Péter tanár-
nak megyénk szülöttjének a legfelsőbb  kitüntetés 
buzdításul működésének lelkes folytatásárai 

— Óvodai vizsga. Mult hó 16-án volt a 
csikrákosinyári menedékház vizsgája, melyen —a 
mint értesülünk — a kis növendékek igazán hü 
tükrei voltak azon pontos és szorgalmas utánjá-
rásnak, melylyel velük szemben a tanügy iránt na-
gyon buzgó tanítónőjük Gidró Róza kisasszony ta-
núsított. 

— Lótenyészdlj osztás. A vármegyei ló-
tenyész bizottmány által ávenkint tartatni szokott 
dijosztás, ez évben Csik Szeredában szept. 28-án 
Mikó Bálint főispán  nr elnöklete alatt ment végbe. 
Az érdeklődés nem nagy volt a gazdák részéről, 
inert átlag kevés számn lóanyag állíttatott díja-
zásra. A dijak a következőleg osztattak ki: Szo-
pós csikóval bemutatott anyakanczákért: I. dijat 
(30 frt)  nyert Dapsy Frigye; H. dijat (20 frt) 
nyert Becze Antal; III. dijat (10 frt)nyert  Erőss 
Klek; IV. dijat (5 frt)  nyert Sándor Gergely. 
Kancza csikókért: I. dijat (25 frt)  nyert Tódor 
István; II. dijat (15 frt)  nyert Szacsvay Imre; 
III. dijat (10 frt)  nyert György Ignácz; IV. dijat 
(5 frt)  nyert Bodor József.  Díszokleveleket nyer-
tek : Becze Antal, Dapsy Frigyes, András Mózes 
és Szőke Antal. A sepsiszentgyörgyi méntelep pa-
rancsnoksága részéről: Rajky Kornél hadnagy és 
Schmíd Ede állatorvos voltak jelen. 

— Székely munkások ujabb alkalma-
zása. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara köztudomásra hozza, hugy a ni. kir. állam-
vasutak gépgyáraiban, hová a mult hónapban két 
székely vidéki munkás vétetett, föl  és pedig egy 
kovács vasöntö, a jövő hónapokban még több ügyes 
vasgyalus, vésős és marósra lesz szükség. A pá-
lyázó székely munkások az iparkamaránál jelent-
kezhetnek. 

— A kászonalcsiki róni. kath. f.-íanitó-
egyesület f.  évi okt. hó 17 én, d. e. 9 órakor kez-
dődöleg, működésének éves jubileumát Csik-
S/.entmártonon az iskola nagytermében fogja  meg-
ünuepelni. Műsor: l.A templomban : „Te-Deum" 
és ünnepélyes szent inise, mely alatt az egyesület 
dalköre férfi  négyes én* keket fog  énekelni. 2. Az 
iskolában: „Himnusz" Erkeltől. Énekli a dalkör. 
3. Elnöki megnyitó. Tartja ngos és főt.  Buzáa 
Mihály t. kanonok főesperes  nr. 4. „Ünnepi dal", 
alkalmi ének. Szövegét és dallamát irta: B J. 
Énekli a dalkör. 5. Az egyesület történelmének 
felolvasása  Tamás Imre által. 6. .Nemzeti ima" 
bartay Edétől. Énekli a dalkör. 7. „Ünnepi óda." 
Irta Bálint György. Szavalja Tamáa Imre. 8. Baka 
János Üdvözlése, Tódor István által. 9. „Z-ngje 
keblünk hő dala". Zs. F.-lől. Énekli a dalkör. 10. 
Záró beszéd. Tartja Baka József  f.  egyesületi el-
nök. 11. „Szózat." Egressy B. től. Énekli a dal-
kór. Étinek végével bankett. Este 7 órakor kez-
dődöleg tánczvigalom a f.-egyesületi  könyvtár ja-
vára, melyre belépti dij személytől 60 kr, család-
tól 1 frt  20 kr. Felülfizetések  köszönettel fogad-
tatnak és nyilvánosan nyugtáztalnak. Jegyek előre 
válthatók Márton László pénztárnoknál. 

— Uj iskolaépület. A gyergyószentmik-
lósi polgári fiaiskola  uj épületének a tervét egé 
szon bevégezték s jóváhagyták, a hogy az építést 
a jövő tavaszon megkezdhessék az árlejtést legkö-
zelebb ki fogják  irni. A költségvetést 16228 frt-
ban állapitolták meg. Az uj épületben téli torna-
helyiség is lesz. Az építés végrehajtását s tanulók 
számának fokozatos  emelkedése is siettette; az 
idén ugyanis a tanulók száma 98-ra szaporo-
dott, a mi a mait évihez képest 17 növekedést 
mutat fel. 

— Pályázat elemi iskolai ösztöndi-
jakra. Az Kmke gyergyói fiókköre  * saját pénz-
tára terhére két 30 —30 frtos  ösztöndijat állapí-
tott meg Békás- és Bélborban lakó magyar szülők 
oly fiai  részére, kiket a jelen tanévben a gyergyó-
szentmiklóti «Iezii iskola valamelyik osztályába 

szándékoznak adni. Felhívatnak tehát az illető 
szülök, hogy írásbeli kérelmöket az Emke gyer* 
eryoi fiókkör  elnökéhez, méltóságos Ferenczy Ká-
roly espereshez Gyergyó-Szentmiklósou sürgősen 
adják iie. 

— Felhívás pályázatra. Gyertyánfty  Ist-
ván, a in. kir. áll. Pádagogium igazgátója s az 
orsz. lanszer-muzeum főfelügyelője,  az E. M. K. 
E. birtokában levő 1423—1887. az. alapitó levél 
szerint 1000 frtot  helyezett el a „Magyarországi 
tanítók Eöt.vös-alapjá"-nál, oly föltétellel,  hogy ez 
alapítvány évi 50 frt  kamatja oly tanítók és taní-
tónők segélyezésére fordíttassák,  kiket az E. M. 
K. E. igazgató-választmánya saját czéljai szem-
pontjából is arra kiválóan érdemesnek talál. Az 
alapitó-levél értelmében ezennel fölszólítják  az er-
délyrészi 17 megye (Arad és Szilágy megy ének is) 
tanitóit és tanítónőit, hogy kellően felszerslt  fo-
lyamodványaikat elbírálás, illetőleg ajánlás végett 
az E. M. K. E.-hez (Kolozsvár) f.  év október hó 
10 ig nyújtsák be. Megkívánjak jegyezni, hogy 
csak azok a tanítók és tanitönók pályázhatnak, 
kik az Eötvös-alapnak legalább 5 évig tagjai vol-
tak és tagsági dijaikat pontosan befizették,  vagy 
kik ez alapnak örökfis  tagjai. Kolozsvártt, 1895. 
szeptember 12-én. Gróf  Bethlen Gábor, elnök. 
Sándor József,  t. alelnök-főtitkár. 

— Elégett gyermek. Gyergyószentmik-
lósi Blénesi Félixné a mait héten leánytestvérével 
kinn nl a hegyek közé kokojzát szedni, magukkal 
vivéu az asszonynak csecsemőjét és 4 éves fiacs-
káját. Az éjjelt egy kalibábau töltötték tfiz  mel-
lett. Kora reggel a 4 éves fiacska  még alsdt, s 
az anya őrködés végett a kalibábau hagyta test-
vérét a kis csecsemővel s egyedül ment az erdőbe. 
Testvére azonban n«ui őrködött gondosan, hanem 
az alvó fia  mellett * tüzet száraz gallyakkal még 
jobban megrakván, a csecsemőt magával vivéa, 
szintén elhagyta a kabbá*. Később visszatérvén, 
a fiút  haldokolva kapta, kinek a ruhája meggya-
ladts annyira összeégett, hogy nemsokára meghalt 

— öngyilkosság. A szerencsétlen házasság 
s az ebből lolyó családi viszálykodás igen gyak-
ran szolgál manapság okol az életaatságra. Annak 
lett áldozata gyergyóujfalvi  Dénes József  fiatal 
gazda is, ki a folyó  év tavaszán megnősülvén, 
neje egy pár napi együtt élés után ott hagyta. 
Szept. 19-én a hűtlen nőt sógorai Dénes József-
hez visszavitték s férjével  kibékéltelték. 20-án 
egyiilt mentek térj és feleség  mezei munkára, s 
állítólag teljes békében végezték az azoapi mun-
kát s térlek haza este lakásukra; mégis 21-én 
reggel Dénes Józsefet  a saját csűrében felakasztva 
találták meg. 

— Tüzeset Bánkfalván.  Csík-Bánk falva 
községben szept. 29-re virradólag eddig ismeretlen 
okból tüz ütvén ki, bárom Madár-testvérnek 
gazdasági épületei, eszközei és takarmánya a 
pusziitó elem martalékává váltak. 

— Nyugdijasok életbenlétének igazo-
lása. Az Állami és más közpénztárakból állandó 
vagy ideiglenes nyugdijat, kegydijat avagy neve-
lési pótlékot élvező telek érdekében állónak tart-
jak e helyről is tájékozás végett közölni belügy-
miniszter ur ő nagyméltóságának e hó 18-ikán 
81418 szám alatt kibocsátolt rendeletét, melysze-
rint a nyugdíjas egyének, özvegyek és árvák élet-
ben létének nyugtáikon való igazolása október 
hó 1-től kezdődöleg kizárólag a községi elöljárók 
teendője lett. A fent  jelzett körülmény igazolása 
s a nyugtatványra megfelelő  záradék rávezetése, 
városban a polgármester, n*gr községben a biró 
és jegyző, kis községben pedig a biró és körjegyző 
aláírása és a hivatalos pec<ét alkalmazása által 
történik a következő módon : „Nyujtatványozó élet-
benlétét (nyngUlványozó özvegyi minőségét és 
életben létét, az árva ellátatlan állapotát és élet-
ben létét) igazoljak." Az ilynemű igazolásokért 
semmiféle  dij nem szedhető. 

— Uj birlap. Kolozsvárt .Erdélyi Napló* 
cz. alatt uj napi lap indult meg dr. Szász Károly 
és Deák Albert szerkesztósóben. A lap előfizetési 
ára egy évre 9 frt  s igy a legolcsóbb napilap Ma-
gyarországon. A lap teljesen függetlenül  az egyes 
pártoktól, személyeskedést kerülve politikában és 
társadalmi kérdésekben az igazság álláspontjára he-
lyezkedik s a demokráczía szolgálatában fog  állni. 

— Kellő időben hirtelen előforduló  ese-
tekben Vértes gyógysz. Fereuez-pálinkája már sok-
szor meggátolta komolyabb betegségek kifejlődését, 
melynél fogva  egy család sem nélkülözheti azt. 

— Kerestetik egy értelmes nős üzletve-
tető vendéglőbe. Bővebb felvilágosítást  ad e lsp 
kiadóhivatala. 
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— Megőrült. Kászonimpéri Kiss Györgyné 
s/.ül. Bartalis Katalin állítólag amiatti bánatában, 
hogy férjét  a harangozóságból kiválasztották, meg-
örült Hogy kenyér nélkül maradtak, férjével  Ro-
mániába ment munkára. Onnan haza kívánkozván, 
a falu  között kezdett kóborolni s a gyermekeket 
ijesztgetni. Az elöljáróság észrevévén elmebeli köz-
veszélyes állapotát, felügyelet  alá helyezte s or-
vosi megvizsgálás ntán állam költségén tébolydába 
szállítását a hatóságnál kérelmezte. 

— Háztartási és slöjd iskola Maros-
Vásárhelyen. „Marosvásárhelyi Izabella egyesület" 
czim alatt egyesület van alakulóban, melynek alá-
írási ivét br. Bánffy  Györgyné és Máriaffy  Albertné 
küldötték szét. A felhívás  szerint, az egyesület 
egy iskolát akar létrehozni és vezetni, melynek 
czélja volna honleányainkat a háztartás, gazdasz-
szonyság minden ágában ogy kiképezni, hogy az 
illető élethivatásának megfelelő  ismereteket ugy 
sajátítsa, hogy háztartását észszerűen tudja ve-
zetni s ez által a család vagyonosodását előmoz-
dítani, vagy ha körülményei ugy kívánnák, élete 
tentartására tisztes alappal bírjon ezen ismere-
tekkel. A tanfolyam  két évre terjedne. Ajánljuk 
az ujon alakuló egyesületet olvasóink minél széle-
sebb köre figyelmébe  és támogatásába. Aláírások 

S z e r l s e s z t < 5 1 l z e n e t e l s . 
G. L. Tölgyes, Kívánságának megteleltünk 8 az uj in 

házati czikkek minden neme élénk kereslet tárgya 
volt, de az élvezeti czikkek vétele is a szokottnál 

tézmény t'olvasóink figyelmébe  ajánlottuk. Aláírást azért sem | nagyobb mérvben történt. Több mint 100 székéi 
nyithatnánk, mert a mellékelt felhívásban  egy szóval sem té-
tetik említés arról, hogy a tagok minő dijakat tartoznak fizetni. 

P. J. A tárcza elég jól volna megírva, de igen rövid 
egy közleményre. Alkalmilag szerét ejtjük. Közgazdasági köz-
leményeknek lapnnk mindig nyitva áll. Előbb azonban lát-
nunk kell a közleményt, hogy nyilatkozhassunk. 

K Ö X G A Z D A H Á O é s I P A R . 
Országos vás&r. 

— okt. 1. 
A Szent Mihálynapi országos vásár szept. 

87—30. napjain zajlott le városunkban. 
Ámbár a baromvásárra igen nagymennyiségű 

ló és szarvasmarha hajtatott föl,  de a kinálat tar-
tóssága és az árak megdöbbentő alacsony volta 
mellett is a kereslet a várakozásnak alig felelt 
meg. A vétel inkább a kinőtt ökrök és tehenekre 
szorítkozott s ezekből is főként  a vágóhídra valók 
kerestettek. 

A kinőtt és jó állapotban lévő ökrök párja 
SCUU » U I C U i v e i i u c u g c a i a i n u t o i ( » o » w u , ««»•«« . . , , , n , . t . « « 

és adakozások Beck Béla gyógyszerész úrhoz kül-, 200-300 frt  kozt váltakozott a fiatalabb  és so 

hagyma hozatott be Udvarhely megyéből s ezen 
óriási mennyiség koszorúnként 8—10 kron c.«;>k 
nem teljesen eladatott. Jó üzletet csináltak főként 
a lábbeli készítők és mézes kalácsosok, továbbá 
a gyümölcs árusok. Szóval minden áruczikk nl\ 
kelendőségnek örvendett, hogy az eladók teljest u 
meg voltak elégedve a vásár eredményével. 

dendök Maros-Vásárhelyre. 
— Kenyérszállitás biztositása. A csík-

szeredai m. kir. honvéd zászlóalj legénysége részére 
az 1896-ik évbeu szükséges kenyérszállitás biz-
tositása iránt folyó  október hó 14-én délelőtt 9 
órakor fog  a versenytárgyalás megtartatni, miről 
az érdekeltek e helyről is értesíttetnek. 

— A honvédség szükségleteinek biz-
tositása. A kolozsvári Vi-ik honvédkeriiletbeli 
közös állomásokon elhelyezett csapatok és azok 
lovai kenyér- és zab-szükségletének biztositása 
iránt hirdetmény lévén kibocsátva, vállalkozni szán-
dékozók tudomására hozatik, hogy a hirdetmény-
ben felsorolt  feltételek  a helybeli houvéd zászlóalj 
kezelő tiszti irodájában bármikor megtekinthetők. 

1 B O D A L O J l . 
Vívmányok a hirlapirás terén, l'ár év előtt még 

senki se liitte vulna el azt a csodás fejlődést,  a idíi a hír-
szolgálat terén elértünk. Ma már csaknem szárnyat üllüttek 
az események. A telelőn és távírda iilegszálai át és átszövik 
az országot. A főváros  csaknem együtt él az ország és a kül-
föld  nagyobb városaival. Minden esemény, a mi a világ négy 
táján történik, a másik perczlien már tovább van adva. Le-
hetetlenség, hogy ilyen küritlméDyek közt a hírszolgálat is át 
ne alakuljon. A vidék művelt közönsége ma már nem elé-
gedhetik meg azzal, liogy csak a déli vagy esteli órákban ér-
tesüljön az előző nap eseményeiről. A külföld  számos nagy 
napilapja már akként rendezkedett be, hogy a na]> folyamán 
összegyűjti a nap eseményeit és a késő esteli órákban kinyo-
matva, liirlappéldányainak ezreit már éjjel szétkiildi az or-
szágba Nálnnk egyedül a „Magyarország'" az, mely e mo-
dern ujitást behozta. Mindaz a mi nappal történik, ország-
gyűlés. más tanácskozások, ülések, tárgyalások, tőzsdei zár-
latok, az országnak és külföldnek  összes nevezetesebb ese-
ményei a „Magyarországában már mind közölve éj átdolgozva 
vannak. Ugy hogy a vidék müveit közönsége az éjjeli vona-
tokkal elszállított példányokat mág reggel megkaphatja, és 
reggel az ország távolabb esö részeiben is a „Magyarország"-
ból már értesülhet mindenről, a mi az országban és külföl-
dön előzü nap történt Az üzletember, politikus, gazda, hiva-
talnok és a közügyek iránt érdeklődő minden más müveit 
embef  nagyon jól tudja, hogy mit jelent az: lépést tartani az 
eseményekkel, kell» időben szerezni mindenről értesülést, nem 
várni egy félnapot,  sokszor egész napot is, mig a nappali 
postă nagysokára elhozza a tudósításokat Az ország közön-
sége teljesen méltányolja a „Magyarországának ezt a nagy 
újítását, erre vall az az általánös rokonszenv és elismerés, a 
melylyel a „Magyarország" találkozik. A „Magyarország" 
kiadóhivatala kívánatra ingyen küld egy hétig mutatványszá-
mokat Előfizetési  ára egy hóra 1 frt  20 kr, negyedévre 3 frt 
5<> kr. 

Az előfizetések  postautalványon a Magyarország kiadó-
hivatalába : Budapest, Sándor-ntcza 2. küldendők. 

Előkelő magyar hetilap a Székely Sámuel szerkeszté-
sében megjelenő „Politikai Hetissemle." Magyarország ez 
egyetlen komoly iránya politikai hetilapja, mely fényes  kiállí-
tás, gazgag és változatos tartalom, magas étikai és szellemi 
Bzinvonal tekintetében vetekedik a kültüld legkedveltebb heti-
revue-ivel. 

E lap tárgyilagos és független  magatartásával rövid 
idő alatt irányadó politikai köreink elsőrangú orgánumává 
küzdötte fel  magát. 

Közgazdasági, társadalmi, irodalmi és művészeti rovata 
a maqyar társadalom elitejének igényeit szolgálja. Klubbok-
nak, kaszinóknak, olvasóköröknek és előkelő kávéházaknak 
pedig nélkülözhetetlen s állandó becsű hetilapja. 

Nemcsak kollegiális, do hazafias  kötelességet vélünk 
teljesíteni, midőn erre, a nagy körültekintéssel, sok ízléssel 
és meglepő szakképzettséggel szerkesztett, magas színvonalú 
hetiszemJére felhívjuk  a művelt és előkelő olvasóközönségnek 
becses figyelmét  A Politikai Hetiszemle előfizetési  ára félévre 
5 frt,  negyedévre 2 frt  50 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Vili. ker., Kerepesi-ut 17 

ványabb, valamint a jól táplált mokányfaju  ökrök 
párja 100—160 frt  közötti árban került vételre. 

A tehenek ára páronkint 80—120 frt  kö-
zött váltakozott, de sajnálattal kellett tapasztalni 
egjes jelenségeket, midőn a szükség által kény-
szeritett némely gazdák teljesen kinőtt teheneket 
30—40 frt  közötti potomárban, esztendős borjukat 
10—15 írton s a tavasziakat 8 - 1 0 Irton veszte-
gették el, csakhogy pénzre tegyenek szert. 

Nem is csoda, hogy ez igy van, mert alig 
van a községekben 5 — 10 ember, melyik a külön-
böző pénztárakból kereset hiánya miatt felvett 
tetemes adósságok kamat terhe alatt ne roska-
dozna ; de másfelől  az évnek azon szakába került 
a szegény gazda, a mikor felszaporodott  adótar-
tozását, téli ruházatát, fáját  és élelmezéseit kény-
telen beszerezni, s igy rá van utalva marháját is 
elvesztegetni. 

Ló is nagy mennyiségben volt felhajtva  és 
ezeknél az árak sokkal jobbak voltak s a kereslet 
is nagyobb volt. 

A belső piacz zsúfolt  és nagyon élénk volt. 
Évek óta nem láttunk Szereda város piaczán annyi 
áiut összehalniozva, mint ezen a vásáron. A ru-
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Árverezési hirdetmény. 
Alólirt községi elöljáróság ezennel küz-

hirré teszi, miszerint a esikinegyei tekinte-
tes árvaszéknek ezidei 3584. szám alatt 
kelt engedélye folytán Gyergyó Csorna 
falva község Maros folyóján a Bartis Mi-
hály árvái tulajdonát képező két kövii lî z-
telő-malom, jó karban álló alioz tartozó liáz 
és gazdasági épületekkel és hozzá járó nt, 
megfelelő' kertes kaszáló 011 öl teiiíletií tci-
nagyságu ingatlan birtok örök áron eladó. 
Az árverezés 1895. évi október hó 13 ál) 
délután 2 Órakor a helyszínén fog  meg-
tartatni . 

Árverezni szándékozók tartoznak a 3")0 
frt kikiáltási árnak 10°/o át bánatpénzül le-
tenni. Megtartás esetén a letett bánatpénz 
beszámittatik, meg nem tartás esetén vissza-
adatik ; valamint megtartás esetén azonnali 
készpénzlefizetés fog megállapittnlni. Az ár-
verezési költséget, u m. bélyeg és a szer-
ződés kiállítása, vevő köteles fizetni. 

Gyergyó Csomafalva, 189Ö. szept. '2i>. 
A község elöljáróság: 

Rokaly Alajos, 
k. biró. 

Orbán Lajos, 
k. gváui. 

0oooooo# 
Bátor vagyok a n. é. városi 

ajánlani, hogy raktáromon 

Ş o o o o o o > 

és vidéki közönség becses figyelmébe 

e S T 3 7 " 2 0 0 f o r i n t o s 
meiiyANMZonyi k e l e n g y e az alant megjegyzett legjobb minőségű clii-

n n vászonból „ 
nadrág tartós chifonból hímzéssel, 

„ „ barkettből kézi hímzéssel, 
alsó szoknya finom chifonból hímzéssel, 
alsó szoknya finom barkettből kézi hímzéssel, 
hálókabát finom chifonból hímzéssel, 
fehér vászon zsebkendő, 
batist zsebkendő a jour széllel, 
szines harisnya, 
fekete harisnya, 
6 személyes asztalterítő, 
szalvéta, 
törülköző 
6 személyes kávés teriték szines, 
lepedő egy szélességben tartós minőség, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő erős vászonból, 
párna, 2 capric, 2 paplanlepedő chifonból, 
párna, 2 capric nanking tok, 
cacheruir paplan, 
különböző konyhatörlő, 
szürke cselédtörölköző, 
párua s dunyha szines canavászból. 

. * ' e s t i bevásárlásomról haza térve, a l e g f i n o m a b b és di-
v a t o s CZlkkeket személyesen szereztem be, minek megtekintésére felhí-
vom n t. közönség figyelmét. 
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Melléklet a „Csíki Lapok" okt. 2-ik 40-iki számához. 
4007—1806. 
polg, 

Hirdetmény. 
i—3 Pályázat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék ezennel 
kö/lúrré teszi, hogy a „székely vasutak" czél-
i;,r;i C>ik-Taplocza község halárában kisajáti-
t.iiidó ingatlanokra nézve a kártalanítási eljűrást 
kirendelte s ennek foganatosítása  végett a ne-
vezett község házánál megkezdendő és a hely-
s/iiicn folytatandó  tárgyalás határnapjául 1895. 
«vi ckt hó 10-Ht napjának d. e. 9 éráját azon 
hozzáadással tűzte ki, hogy ezen határnapra a 
|;i -.íjátitó nevében a m kir. államvasutak igaz-
gatóságát, a távollevők és ismeretlen tartózko-
j .suait számára gondnokul kinevezett dr. Bocs-
,,..r Béla ügyvéd, csíkszeredai lakost, továbbá 

Ijsajátitási összeírásban foglalt  tulajdonosokat, 
i.̂ v nero különben az összes telekkönyvi érde-
keiteket. illetve azok törvényes képviselőit hi-
.lulos felzeteken  egyénenkint külön megidézte. 

Kiuyclmeztcttetnek az érdeklettek, hogy 
e'm iraddsuk a kártalanítás fölött  hozandó ér-
demleges határozatot nem gátolja és hogy az 
î véni külön értesítésnek elmaradása vagy a 
i rt;válásról elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 

A kir. törvényszék üléséből 
Csik-Szeredán, 1895. augusztus 21. 

Gyárfás  László, Gözsi Géza, 
elnök. jegyző. 

A csikszentdomokosi róm. kath. nép-
iskolánál egy renden tanítói állás lemondás 
folytán  Üresedésbe jővén, arra ezennel pá-
lyázat hirdettetik. 

1. Fizetése a község pénztárából havi elő-
leges részletekben kiszolgáltatva évi 300 frt. 

2. Négy Ul lágy tUzifa  természetben 
beszállítva. 

3. Tisztességes lakás, mely áll : két 

szoba, konyha, kamra és pinczéből a úgy-
szintén a szükséges gazdasági épületekből. 

4. Veteményes kert. 
A kellően felszerelt  s Varga Ferencz. 

iskolaszék! elnökhöz czinizett folyamodvá-
nyok I. évi október lló 11-ig beküldendők. 

Kelt Csik-Szentdomokoson, 1895. évi 
szet. hó 22-én megtartott iskolaszék gyű-
lésében. 
Ráduly Benjámin, 

iskolaszék i jegyző. 
Varga Ferenci,' 

iskolaszéki elnök. 

Pályázat. 
A psikszentgyürgyi r. katli. ndpiskolá-

ii.il egyik segédkántortanitói állomás meg-
üresedvén, arra pályázat hirdettetik. Jöve-
<l<-liu«i: 1. Tisztességes lakás kert illetmény-
nyel; 2. 47 kalangya őszi, kalangya 
tavaszi kepe; 3. a községek pénztárából 
évi 120 frt;  4. stóla átlag 15 frt;  ö. osz-
pora 7 frt;  G. misealapitványokból 5 frt; 
7. ') öl fa. 

Kötelességei: a reá eső mindennapi és 
ismétlő osztályok önálló vezetése; az egy-
liá'i szertartásoknál segédkezés. Pályázni 
szándékozók kellően felszerelt  folyamodvá-
n\aikat folyó évi október lló G-ig az is 
k-ilaszékhaz nyújtsák be. Pályázhatnak ké-
jiezilét végzett ifjak  is. 

Csik Szentgyörgy, 1895. szept. 16-án. 
<*-•> Az iskolaszék. 
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B U T D E - E A K T A E ; 
a dr. FEJÉR ANTAL-féle  házban, 

hol egy a helyi viszonyoknak megfelelően  előállított 
kárpitozott, furnirozott  és mattfa-butorok, 
továbbá csinos nagy és gyerek vaságyak, vas-1 

sodrony-mátráczok, mozsdó-állványok és ele-
gáns gyermek-kocsik találhatók. i 

Bővebb felvilágosítással  BARCSAY K. férfi-  és női- ! 

divat-áru üzletében szolgálnak. 2—* 

- D 
1 - 6 

n a . k ó b á m y a i 

K I R Á L Y S Ö R F Ő Z Ő 
r é s s v é n y t á r s a s á g 

tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, hogy s ör gyártmányainak clárusitáaát 
megkezdte és azokat: 

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsőr 
elnevezéssel hordókban és palaczkokban hozza forgalomba. 

bk* I Z i v á m a t r a á r j e g - y s s é l s l n g - y e a a . é s " b é r m e n t v e , ^ g 

litatványszáuiokkal szolgál a „Pesti Hírlap66 és „Párisi Divat" kiadóhivatala váci-körut 7$. 
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Magyar Osztálysorsjáték 
. . . . . . i • . i T T A n n 4 - Á l T r i i n í r a t t a m Ö T l V o l / I. osztályú nyeremények. 

Huzás 1895. október 16--19-ig. 
korona korona 

i nyeremény 80000 80000 
i 60000 60000 
i 40000 40000 
i 30000 30000 
i 20000 2Q000 
i 15000 15000 
i 10000 10000 

2 8000 16000 
8 4000 32000 
10 2000 20000 
13 1000 I3Q00 

100 400 40000 
860 200 17200 

9000 n 80 = 720Q0 
10000 nyeremény összesen 1268000 

az 1896. ezredéves kiállítás alkalmából. 
K i b o c s á t á s Í O O O O O s o r s j e g r y i 

;il,4í)i) í iyeiTiní ' i iynyí ' l és egy ju ta lo in t l í j j a l . 
A nyoraiirnyuk ininileii Ii-vuiiús núlkiil fizrllcliick  ki. A Imzások 

,illámf'i'liigjclct  '-S kir. kíizjcgyy.ű ellenőrzése mellett Uirléniiek. 
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben: 

I I . osztályú nyeremények. 

Huzás 1895. deczember 6—14 ig. 
korona 

I jutalom 600000 

" g - s 
O a 

B m ° 
o cd CD ^ c O (O o l— 

O 3 CB s 
, , N tB 
UJ (0 JC 

korona. 
Az 1. osztály Im/ása után vá-árolt sorsjegyekért az I. 

osztály dija után fizetendő. 

I 
I 
I 
1 
2 
2 
4 

10 
27 
100 

200 
1150 

20000 

4Q0000 
200000 
IQQ000 
50000 
20000 
I500Q 
10000 
8000 
6000 
2000 
1000 
2U0 
100 

korona 
600000 
400000 
200000 
100000 
50000 
4000Q 
30000 
40000 
80000 
162000 

200000 
200000 
230000 

2000000 

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI: 

21499 nvciorm-nv S julal. 4332000 
A TELJES (mindkét osztályra érvényes) SORSJEGYEK ÁRAI 

sorsjegy 
4. 

tc-ljf'S  sorsjegy 
korona. 40.— 4.— 2.— korona. 80.— 8.— 

V a l a m e n n y i norsjegjek a ralragiiNzok á l la l megje lö l t e ladás i l i e lyckon kaphatók . 

Magyar Osztály sors játék Igazgatóság. 
Sorsjegyek eladásra való á tvé te le i ránt i megkeresések hozzánk intézendök. G - 6 

Andrássy-ut 5-ik szám 

rr r 

ELSŐ ALLAMILAG ENGEDELYEZETT 

Magyar Osztálysorsjáték 
az Ezredéves kiállítás alkalmából Budapesten, 100,000 sorsjegy, 

31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal. 
5 m i l l i ó 6 0 0 , 0 0 0 Üsoroan-SL összértékben 

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő.  — Legnagyobb nye remény a legszerencsésebb esetben 
e g 3 7 - j z c l U I L Ö  I r o r o z i - S L -

Első huzás 1895. október 16—19-ig BUDAPESTEN. 
E szerint a ján lom és u t á n v é t mel le t t kü ldök szét 

eredeti sorsjegyek az 1-ső osztály részére 40;_— 20._ 8 4 . - 2.- korona. 

eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásra érvényesek « f c — 
16,— 8.— 4.— korona. 

Teljes sorsjegyek, a melyek nz első osztályban nyereiuényiiyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereméiiynyel az előlegesen a második osz-
tályra vonatkozó betét fizettetik  vissza. — Megrendelések pos tau ta lvány u t j án lehetőleg a ezim igen pontos megjelölésével kéretnek. 

H E I N T Z E K Á K O L Y f ő - e l á r u s i t ó ,  B u d a p e s t , s z e r v i t a - t é r 3 . 
Check-Contó: Magyar postatakarékpénztár 3960. — sürgöny ezim: L0TT0HEINTZE Budapest. — Vidéki mecn-iuk-Mk |...rió fejében  a«• fillért, 

ajánlott levelekért 30 fillért,  továbbá minden egyes nyereményjegyzékért -J0 miért szíveskedjenek külön mellékelni. 

~ Lottogyüjtődék, viszontelárusitók és ügynökök mindenhol felállíttatnak. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön V 

Budapest , Kerepesi-ut 65. I I . emelet 24. 

40 évi íiVa, 50 évi 5°;0 törlesztési köl-
csön földbirtokra, vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak :J2 évre (i°/0 amorti-
záczió uton, házak építkezési kölcsön 50o/° 
megkezdésnél. 50°/0 teljes felépítés utáu (>°U 
kamat mellett. Személyhitel 'U  évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig G és 7°/0 pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

9 - 1 2 Budapest, Kerepesi-ut 65. 

Védjegy. :i - 2o 

T T R E N c Z - W ^ H 
V É S T E S 

(Sósborszesz) 

— _ —*—  . 

'fi  > i 

használa tban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
BV" IKIap l i a tó : 

Csik-Szeredában: Güzsy Avpád gyógytárában és N'agy tiyula koreskeilíjólien. 
Székely-Udvarhely: Bodrogi A, ilj. [>erzsy Antal, l'arczády K. K., Gál János, 

•icrgcly János és Mallió János kereskedőknél. 
Sz.-Kereszturon : Jaegcc J. gyógytárában és I.ongyel I ász ló kevi'skwlésétieii, 

valamint köz.cili'ii 
VERTES LAJOS Saa-gyógytárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1896. a laptulajdnoa és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


