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Egy fontos  törvény első napjai. 
Harmíncz nap telt cl azóta, hogy a 

mezőgazdasági termékek és czikkek hamisí-
tásának tilalmáról szóló törvény érvényben 
van. Ezen, a fogyasztó  közönség érdekeire 
annyira kiható törvény, a közi-cndészot; ha-
ladás egyik fontos  vivmánya s hivatva van 
a közforgalom  ez ágábnn az eddigi s már-
már tarthatatlan állapotokat gyökeresen or-
vosolni. 

A hamisítás a mezőgazdaság czikkeiben 
D O 

mind inkább lábra kapott s úgyszólván nyil-
vánosan fizetett.  A szolid termelőt nein védte 
semmi, a liamisitó megtorlás nélkill harácsolt 
A mindinkább dráguló piacz megbiihatat-
lanná vált. 

Nemcsak a gyári, hanem az áruk ki-
csinybeni előállítását is szabadon kultiválta, 
az utánzást, a mesterséges sulyszaporitását, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A falu  szépe. 

A székely földmives  ugy szereti foglalkozá-
sát, hogy tom mért sem hagyná abba! Ha teszem 
fel,  elvinnék Kelemen Ambrusbát főispánnak,  vagy 
nram bocsá', királynak, hát ö bizonyára kikötné 
azt az egyet, hogy legyen sz.V>a 1 IHI I napján 
hazajárni, hadd vethessen rázottat a „H-gycs" 
tehénnek vagy boronálhassa el a tavaszi vetést. 

Az sem ritkaság, hogy némelyiket megszállja 
a nagyravágyás ördöge. Kívánná aztán, bogy az eke 
szarvát sétabot s a kapának, gereblyének nyelét 
selyem napernyő, czifra  legyező váltsa fel  kezében. 

A szép Gál Rózsiba is ilyen veszedelmes ör-
dög költözött. 

Pedig egy időben jobb dolgu, szebb, csino-
sabb lány nem volt a faluban,  mint ő. Nem amolyan 
nti cţifra,  házi rossz féle  cseléd vala, kit csak va-
sárnap a tánezbau lehetett volna szeretni. Ha a 
mezőn sarlóval vagy kapával kezében látta valaki, 
ha ballgatá dalát és szemlélte kigyúlt, szép piros 
arczát s nádként hajladozó karcsú, könnyfi  testét: 
az rögtön érezhette, hogy mi a szerelem, ha fo-
galma sem is volt addig róla. 

De hát semmi sem állandó az ég alatt. Porba 
omlott régen a büszke Trója is, annál kevésbbé 
maradhatott meg a szép, derék, szerény természetű 
Gál Rózsi régi, áldott jó természetében. 

Vasárnap délután volt. A nyári napnak per-
zselő sngára még a templomba is betolakodott, 
hol éppen a vecsernye folyt.  Valószínűleg azért 

a használati érték megtévesztését, a rossz és 
gyöngébb minőségnek elpaláatolását s mind-
ezek mellett az áru sem lett olcsóbb, a ver-
seny megbízhatóbb. 

A hamisítás eltihilma/.ásáról szóló tör-
vénynek czélja tehát, ni itt azt a végrehaj-
tási rendelet körülírja, ,.st jelentékenyebb 
mezőgazdasági termények, termékek, vala-
niint a mezőgazdaságra fonlos  czikkek köz-
forgalmának  hatósági ellenőrzés alá helyezése 
és azok hamisításának különleges, törvényes 
intézkedésekkel való megtorlása: igy a ke-
reskedelem és fogyasztó  közönség együttes 
érdekeinek megvédése. 

A törvény nem sorulta föl  taxative mi-
ket tilalmaz, számolva a közforgalom  viszo-
nyaival az összes mezőgazdasági termékekre 
nincs a tilalmazás kiterjesztve. Olvasóinkat 
bizonyára érdekelni fogja,  melyek a tilalom 
alá vett termékek. A tej s ennek minden 
terméke, továbbá /sírok, olnjnemiiek, har-
madszor gabona és lis'ztnemüek, konzervált 
tésztaneinüek, tovább a paprika, veteim'ny-
inngvak, tíikarmáiiyfélék  i végre a műtrá-
gyák s főleg  ez utóbbit kelletett állami el-
lenőrzésbe venni, mert inasként ugyan soha 
sem fognak  elterjedni. 

Mikor hnmisitattak felsorolt  termé-
nyek és termékek ? 

Ha nem az illető c/.ikkck természetének 
megfelelő  anyagokból előállított utánzások; 

ha siilyszaporitás, minőségük szerve 
tetszetős emelése végeit az áruk idegen 
anyagokkal kikészittetnek ; 

ha a mezőgazdálkodásra káros anya-
gokat az esetleg megengedett mennyiségen 
felül  tartalmaznak; 

hatott be oda az égető napsugár, hogy a szun-
dikáló nénémasszonyékat még édesebb álomba rin-
gassa. 

A jámbor öreg asszonyok nyugodtan álmo-
doztak, pedig nem mindennapi jeleneinek lön szem-
tanuja a kicsiny, régi, füstösfalu  templom. 

Mennyegzö volt, de még milyen fényes? 
Annyi hintó, fényes  ur és finnyás  kisasszony 

vuMilt i-l előttük, hogy szemük is elfáradt  a jé 
falusiaknak  a bámulásban. 

— De bizony van is ezen csodálkozni való, 
Rózsi szivem 1 — döfte  oldalba a falu  szépét a 
szomszédasszony, — mert neked sohasem lesz 
ilyen esküvőd! 

— Iliért ne ? I . . . Minţita bizony nem ismer-
tem volna Borbálát ? Együtt játszodoztunk a por-
ban, együtt vol'unk pipepásztorok. Ő sem volt 
különb, mint én s ha igy felvitte  Isten a dolgát, 
azt csak szépségének köszönheti. 

— Hát a szerencse mit vétett ? — veté oda 
a: szomszédasszony a kedvetlenül hazasiető lánynak. 

— Jó, jó Andrisné asszony — gondolá ez 
— ípnjd rám is fog  kelmed irigykedni, — ha se-
lyem viganóban és négy lovas hintón jövök haza. 

Éppen estéra harangoztak, mikor szép Rózsi 
belépett galambbugos kapujukon. Édes anyja künn 
az ereszben mondotta el kis testvéreivel az estéli 
imát. 

— És ne vigy minket a kísértetbe! — hang-
zott el az utolsó szó is. 

A tiszta mennybolton millió csillag ragyogott, 
mintha Isten nézett volna onnan rájok és mintha 
mondotta volna: 

ha más vagy esetleg hasonló, de liasz-
nálali értékre kevesebb anyagokkal össze-
kevertetnek ; 

ha a megjelölt használati értéknél cse-
kélyebb szállítási értéktartalommal árultat-
uak; ha megromlott alakban megtévesztésre 
alkalmas elnevezés alatt áruitatnak; ha köz-
forgalomban  elfogadóit  áa értékesebb néven 
elkeresztelve kerül közforgalomba; 

ha nincs ugyan hamisitás, de oly vi-
dékről termett czikk gyanánt kerül forga-
lomba, melynek nagyobb értéke ismeretes. 

Ezek a tontosabb tudnivalók. Mindenki 
tartsa szem eiőtt érdekeit s éljen megtor-
lással, lift  kell, mert a törvény a fogyasztót 
erősen védelmébe veszi. 

A mi vidéki fogyasztóközönségiink  ez-
íduig keveset törődött az ilyen hamis áruk 
ügyével, legfennebb  azt látta, hogy némely 
vásárolt áru ulig ér pénzt. Orvoslás módul 
azt követte, hogy a hol ilyen hitvány árut 
vásárolt, azt a forrást  lehetőleg kerülte. Ter-
mészetes. hogy e tanulságot mindig saját 
kárán kellett szerezze. 

A nálunk forgalomban  levő ilyen ha-
mis, vagy megrontott termékek közül leg-
első sorban rámutathatnánk azon sok hit-
vány tejre, melyet, a szomszédfalak  élelmes 
tejesasszonyai naponta a városba literálnak, 
melyet ezídeig nem őrzött ellen senki. Jó 
lesz, ha gazdasszonyaink jövőre több óva-
tossággal vásárolják az ilyen tejet, s még 
jobb, ha azt a rendőrségnek mutatják be, 
hogy cz a fentidézett  törvényt a hamisítók-
kal szemben alkalmazza. 

Tavasz folyamán  nagy mennyiségben 
árasztják el a különböző magkereskedők 

-- Senki sem téved le utamról, ki ég felé 
emeli szemeit; mert a ki rám gondol, azt én sein 
feledem  el. 

A szép Gál Rózsi azonban sokkal inkább el 
volt foglalva  gondolataival, sem hogy ég felé  te-
kinthetett volna. 

Selyem vigánA, négy lovas hintó, uri férj, 
czifra  inasok sürögtek, forogtak  a fejében.  Olyan 
gyámoltalannak képzelte magát igénytelen családja 
körében. Hiába párolgott feléje  hivogatólag a töl-
tött káposzta, hiába rakta elébe anyja a málnát 
és kokojzát, melyet öcscse Tónika délután hozott 
a „Fekete sorokról." Mit ért mindez, ha nem csil-
logó ruliás inasok hordották fel? 

— Mi a bajod llózsi ? — kérdé anyja — 
miért nem eszel ? 

— (Igy meg untam ezt a falul!  . . . Hány-
szor emlegette apám, hogy nem parasztleánynak 
születtem és még sem akar elvinni innét. 

— Ne félj  fiam  — [állott pártjára atyja. — 
Hi.'tba ellenkezik anyád: belőled léns asszony lesz. 

A czifra  dámák boz képest te valóságos an-
gyal vagy. 

A jó Erzsók asszonynak ilyenkor csak a sí-
rással kellett beérnie. 

S egyszerre, mintha csak az Erzsók asszony 
bánata testesült volna meg, panaszos furulyaszó 
hangzott fel  az ablak alatt. 

— Kredj Tóni, küld el azt a szegénység-
hordozó Kapus Ferit. 

— Hagyja el apám aram! ki tudom én is 
adni az utat neki. 

A szép Gál Rózsi arczát akácz és barastyán 
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mindentéle magvakkal a gazdaközönségre, 
melyeknek haszontalanságáról a gazda csak 
a késő nyár folytán  győződik meg. Jó lesz 
jövőre az ilyen humbugos kereskedőkkel 
szemben is, ha a gazda óvatos lesz s már a 
vásárlás alkalmával a törvény oltalmát hasz-
nálja a maga javáért. 

Ml l lenár l* ére t t ség i vlxsjga Cs ik-
üumlyóu. 

A csik-somlyói róni. kath. főgimnáziumban  a 
szóbeli érettségi vizsgálatok f.  évi junius hó 20. és 
27-én tartattak meg Kuncz Elek kir, tankerületi fő-
igazgató és dr. Győrffy  Gyula státus megbízott, mint 
kikiildütt vizsgáló biztosok jolenlétében. Nemcsak 
Magyarországon, du a szorosabban vett Erdély összes 
intézetei között az idén ez intézetben tartatott ineg 
az utolsó érettségi vizsga. Az ország különbözó 
részeiből érkezett megdöbbentő hirek az érettségi 
vizsgák eredményei és lefolyásánál  alkalmazott 
szigorról érettségező ifjaiokat  nem csekély mórték-
ben hangolták le, különösen midőu a szomszéd vár-
megyében szomorú véget ért érettségi vizsgának 
eredménye nyilvánosságra jutott. Ily rossz hirek és 
elójolek között szállt sikra ez intézetnek mind a 14 
növendéke az „érett" jelző, s az azzal járó jogok és 
kedvezmények elnyeréséért. A széles körökben visz-
lmngot keltő s ez intézet kitiinö hírnevéhez méltó 
vizsgálat eredménye a jelen volt vizsgáló biztosokat 
nem remélt mértékben lepte meg, ugyanannyira, 
hogy midőn Kuncz Elek főigazgató  ur a vizsgálat 
eredményét kihirdette, ékes és lelkesült szavakban 
udott kifejezést  méltánylásának és elismerésének a 
csik-somlyói főgimnázium  vezetősége, a tanári knr 
iigybuzgósága s annak hazafias  szelleme felett,  egy-
ben kijelentvén, miszerint hosszas eddigi működése 
óta először volt alkalma és szerencséje ily meglepő 
szép eredményt konstatálhatni, a mennyiben a vizs-
gára jelentkezettek kivétel nélkül legnagyobb meg-
elégedésére állották ki a tudományos csatát. A 14 
ifjú  közül 1 „jelesen", 7 „jól" és fi  „egyszerűen" 
érettnek nyilvánitattak. Tudva azt, hogy a tudomá-
nyos pályára lépők lehető megszoritását és korláto-
zását czélba vett intézkedések az illetékes tan-
férflakat  a vizsgálatok alkalmával rendkívüli szigor 
alkalmazására késztetik, a számokbau kifejezett  előbbi 
eredmény méltó büszkeséggel töltheti el a csik-
somlyói főgimnázium  derék tanári karát, kik nem 
csak derekas munkát végeztek, de az intézet széles 
körben ismert niveoját és hírnevét kiváló magas-
latra emelték. A derék tanári karnak, mely ily ne-
héz munkát végzett, e helyen sietiiuk elismerésün-
ket kifejezni,  kívánván nekik a már beállott szün-
időben kitartó egészséget és kellemes üdülést; — 
kedves ifjúinknak  pedig, kik az iskola porát lerázva 

magukról e küzdelmes élet rögös utain egy-egy uj 
életpályát választanak maguknak — jó választást 
és szerencsét kivánnnk I Isten mindnyájukkal I 

Borsajr. 

hewél  a k iá l l í tá sbó l . 
A nagy ünnepek ntán alig változott valamit 

az ünneplő Budapest és á kiállítás képe. Mintha 
még mindig a hódoló díszmenet világraszóló pom-
páját nézhetnék az emberek, olyan telve az egész 
főváros  az ideözönlő vidékiekkel és külföldiekkel. 
A kiállítás látogatása óriásit szökött a magasba, 
mindennap átlag húszezer napijegyes látogató nézi 
vasárnap- és ünnepnapokon hatvan-nyolezvanezer. 
Az ntezák népesek, a közlekedő eszközök mindig 
és minden iránybán tömöttek, kávéházakban, 
vendéglőkben eleven, mozgalmas az élet, szóval 
a főváros  igazi főváros  lett, valósággal az ország 
szive. 

Ui okozta ezt a kedvező, örvendetes ja-
vulást ? 

Mondjuk ki egyszóval: a vidékiek. Azok a 
lelkes emberek, a kik az ország minden részéből 
idesereglettek a nemzet ünnepére, lankadatlan 
buzgósaggal nézték és tanulmányozták a látni-
valókat, s hazatérve mindmegannyi egy-egy buzgó 
apostola lett az ezredéves kiállításnak. 

Való és igazság, hogy az irott szónak is 
megvan a nagy hatása : a reklám, hirdetés, plakát, 
s leirás ezer ember érdeklődését kelti föl.  De a 
leglelkesebb vezérczikknél, millió aranyos hirdetés-
nél nagyobb hatást tesz az élő szó, az eleven 
elmondása a látottaknak. Az a közel kétszázezer 
ember, a ki jnnius elején Budapesten volt, s látta 
az ezredéves kiállítás mesébe való szépségét, ta-
pasztalta a rágalmak igaztalan voltát, több hasz-
nára van a kiállítás népes voltának mindennél a 
világon. 

Köszönet és elismerés illeti meg őket, a kik 
hirül vitték az egész országnak, hogy itt a fő-
városban, ezen a szép kiállításon, ott kell lenni 
minden igaz hazafinak;  s hogy önmaga ellen vét-
kezik, a ki legalább egyszer nem jön fel. 

Olcsó, ) a k á s o k : 
S hirül vitték vTdéki vendégeink bizonyára 

mindenfelé,  hogy rosszakaratú rágalom beszélt 
csak mesés drágaságról a kiállításon. 

Nem igaz egy szó se a vádakból. Csak a 
lakáskérdésre akarunk itt figyelmeztetni. 

A hódoló díszmenet banderistái, az ország 
minden tájáról idesereglett tornászok, tanulók, ta-
nítók beszélhetik el legjobban, milyen jól, kényel-
mesen s hallatlanul olcsón laktak a fővárosban.  A 
községi és állami iskolákban laktak, a melyekből 
a kiállításra olcsó és jó szállodákat csináltak. Át-

lag 30—50—70 krajezárért kaphatók ott szobák 
kényelmesek, tiszták és jók. A ki csak lakott 
bennünk, — pedig a mozgalmas napokban sok 
ezer vidéki használta, — telve van dicsérettel és 
elismeréssel. 

A kiállítás egész ideje alatt megmaradnak 
ezek a szállók s bővebb felvillágositásokat  szívesen 
ad a székes-főváros  központi lakásközvetitő iro-
dája, a kiállítás igazgatósága, vagy maga a vál-
lalkozó Hegedűs A., Józseftér  14. sz. 

M i l l e n i u m i e m l é k k o r o n á k . 
A legkedvesebb emlékei a millenium szép 

évének bizonyára a pompás verésQ, díszes mille-
niumi emlékkoronák maradnak. Magyarországon 
még aligha vertek ilyen nagy számban ennyire szép 
és nemes ízlésű érmeket, mint ezek. Koronanagy-
sága van az éremnek, s tiszta ezüstből való. Az 
egyik oldalon a legszeretettebb király legújabb és 
legjobb mellképe látható, fején  Szent István koro-
nájával. A másik oldalon honalapító Árpád fejede-
lem lovát vezeti kantáron a magyar Géniusz, meg-
mutatva neki az utat az uj hazába. A vezérek 
követik az első fejedelmet  hazakereső utján. 

Az érmek különös szépségét a verési mód 
adja meg Körmöczbányán, az állami pénzverőből 
kerülnek ki ezek a pénzek, s csodálatos lágy, 
mesterséges patina van rajtok. Ezek az érmek — 
örökre való emlékei a millenium nagy évének — 
csinos tokokban mindenfelé  kaphatók a kiállításon 
és az ország miuden más pontján levő eláruzitó 
helyeken. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A kereskedelmi miniszter 

csik-somlyói Sánlha Lajos posta- és táviida segéd-
tisztjelöltet egyelőre ideiglenes mir őség ü posta- és 
távirdai segédlisztté nevezte ki. 

— Kitüntetés. Ö felsége  a Csik-Szeredából 
nemrég áthelyezett Keresztély Mózes m. kir. csen-
dőrörsvezetőt a koronás érdemkereszttel tüntette ki. 

— Előléptetés. A fővárosi  tanács folyó  hó 
25 én délelőtt tartott ülésében Kritsa Lukács föl-
diákét II. osztályú számtisztté léptette elő. 

— Eljegyzés. Dr. P á 1 ff  y M 6 r budapesti 
egyetemi tanár a napokban jegyezte el helybeli 
polgártársunk Pap György kedves sógornőjét 
R á c z Emma posta- és távírda kiádónőt Szé-
kely-Udvarhelyen. Gratulálunk ! 

— Aranymisós pap. Ritka ünnepélynek 
volt színhelye junius 20-án a csiksomlyói plebani-
alis templom. Bodó Alajos alesperes-plebános ur 
ugyanis, a ki ezelőtt 50 évvel mutatta be az nrnak 
az első szent-miseáldozatott s a ki köz>-l 40 év 
óta áll a Szent-Péterről nevezett várdolfalvi  egy-
házmegye élén hiveknek szeretetéül n és teljes 

illattal telt szellő csókolgatta össze-vissza, mikor 
a kicsi kertben kikajlott. 

— Áldjon meg az Isten, hogy kijöttél. Olyan 
ritkán látlak künn ilyenkor. 

— S mit csinálnánk itt?! 
— Hallgatnék, hogy mit i-u îg a szellő az 

orgonafák  és pünkösdi rózsának. Néznénk a csil 
lagos égre, megkeresnék a mi csillagunkat. 

— Annyi szent igaz, — szakitá félbe  a lány, 
hogy fényesebb  az én csillagom, sem hogy a magáé 
mellé kerülhetne. Őszintén beszélek: nem vagyok 
én magukhoz való. S különben is még e héten el-
visz innét apám. 

— Ugyan ug jr-e ? ! S hát aztán hová mennél ? 
— Egyelőre csak Borszékbe knti leánynak. 

Olt azulán magához venne valami gazdag ur. 
- - Ott az ut, a Imi a kerékvágás, húgom. 

Ne félj,  nem háborgatlak ezentúl. Arra kérem 
csak a Miudenlialót, ne verjen meg hűtlenségedért. 

A lány vállvonogatva távozott. Kapus Feri 
behúzta pörge kalapját szemére és ismét felhang-
zott a bánatos fu''ulyaszó  : 

Volt nékem egy szép szeretőm, 
Kökényszemü barna leány. 

ügy ideig még emlegették a faluban  szép 
Rózsit, sajnálkoztak szívok mélyéből, hogy isinél 
fogyott  egy?yel a fa ln  angyalainak száma. De 
végre is beletörölitek, hiszen ha letörik egyik 
rózsa, más nyilik helyette. 

Csak apja, az öreg Gál Márton ujitgatá fel 
néha emlékét, ha benézett a zsidóhoz egy-rev fél 
liter pálinkáért. 

— No hát, mit ir a lánya, Marczi bá? 
— Jaj öcséiin, az most a nagyságos asszo-

nyunkkal sem cserélne. Minden njjára jut egy-egy 
gróf  vagy báró szerető. Mikor a minapában haza-
küldötte a fényképeket,  annyi sokan voltak, hogy 
alig győzte Tónika kiszurkálni a szemöket. 

— Hogy tett szert a grófokra? 
— Ha urnák született, annak 9zületelt. Már 

Borszékből irta, bogy egy gróffal  még a jövő ta-
vaszon meglesz az esküvője. 8 alig érkezeit Ra-
tosnyáia, már ismét jött a levél, hogy a báró le-
vágta a gróf  fülét  miatta és most ezzel lesz a la-
karialma, mert a/, összes között még őt szereti a 
legjobban. 

— Hm, hm! De bizonnyára valami ágról-
szakadt szegény báró lehet. 

— Ágról szakadt ? Meghiszem biz én! Ka-
rácsonyra is annyi ajándékot küldött haza, hogy 
alig luiíta elhozni Tóni a postáról. Volt ott kará-
csonyfa,  faszekér,  ló, tajtékpipa, minden, minden 
a világon. Még egy üveg bort is küldött nekem. 
Az anyjuk duzzogott, bogy imádságos könyvet 
nem mellékelt. De bezzeg örült Trézsi, mert olyan 
czifra  selyemszoknyát és kurtlit kapóit, hogy csak 
a házban mer benne járni. Az ostoba nép kika-
czagná az utczán. 

— S mikor lesz az esküvő? 
— Pii 'os pünkösd napjára gondolták volna. 

Akkorra, ha Isten éltet, volahogy csak megláto-
gatom. 

A jámbor Gál Mártonnak azonban nem kel-
lett felkeresnie  lányát. 

egy napon. Nem négy lovas hintó repítette, amint 
gondolták némelyek. Selyem ruha helyett fosz-
lányok, koldusrongyok takarták testét. A báró-
urflaknak  híre, helye sem volt. 

Egyedüli útitársa a mankó vala, a melyre 
támaszkodva biczegett faluja  felé  a poros ország-
úton. 

Ismét vasárnap délután volt é| p̂ -n. A nyá-
jasan mosolygó kék ég és melengető napsugár az 
egész falut  kicsalta a zöldbe. S míg a túlnyomó 
rész a „Köves patak" mellett a Maroshoz mfettt 
be halászni, addig sokan a szépen fejlődő  vetéi-
ben gyönyörködve, a „Nagyérig" és „Güdüczig" 
sétáltak ki. 

Gál Rózái a vetések mögé rejtőzve haladott 
el mellettük, hogy rá ne ismerjenek. Majd a ke-
resztnél feltért  a dűlő utou a temető mellé. 

Fürge ifjak  futkostak  a keresztek között a 
puha, zöld gyepen. 

— Jersze kis fiam,  — szólita meg egyet a 
lány rikácsoló haugon — ott lakik-e Gál Márton, 
a hol régen lakott ? 

— Ott, ott, néni — a templom hátánál. 
— Né, te né! hiszen ez szép Rózsi 1 — ki-

állának csodálkozva némelyek. 
— Inkább csúf  Rózsi, — gunyolák mások — 

olyan, mint a csontváz. 
— Hatalmas Isten! — kiálta fel  megrémülve 

atyja, a mint benyitott. — Hát te vagy az Rózsi? 
Ilyen rongyosan, ilyen másvilági arczczal? . . 
Hol a báró? . 

— Az Istenre kérem, édes anyám, vessen 
Szép Rózsi látogatott el a helyeit hazafelé  [ ágyat 1 Ugy fáj  valami, olyau beteg vagyok. 



Julius 1. C 8 I E I L A P O K 27. nsim. 

megelégedésére, azon napon vagyis Péter és Pál 
apostolok emlék ünnepén mondotta el a megyés bn-
csiii íi összesereglett nagy számn hivek jelenlétében 
arany miséjét fényes  segédlet mellett. A felesik  ke-
rületi papság közül Bálint Lázár csik-szentmiklósi 
; l ános az odavaló és karczfalvi  segédlelkészek, 
A - król pedig a csatószrgi, szt.-királyi és a szent-
jeiét: plébánosok jelentek meg az ünnepélyen; eze-
k- n kivül résztvett abból a jubiláns számos barátja 
,s tisztelője. A templomban az ünnepi és alkalmi 
szónoklatot egy óránál tovább tartó szép beszédben 
Hálint Lázár plébános tartotta, ékes szavakban 
fejtegetvén  a papi állás és hivatás fontosságát. 
Isteni tisztelet után az finnepeit  alesperes ur házá-
nál fényes  ebéd jkövetkezett, melyen az fidvőzlá 
és szerencse kivánatok számos toasztban nyeltek 
kifejezést,  a melyekhez részünkről is őszinte szivvel 
járulunk. 

— Molnár Ákos ártól vettük a következő 
sorokat: „Én a Kossuth-gyászünnnpély alkalmával 
befolyt  pénzeket és gyűjtő-iveket még 1891. évi 
márczius havában, illetve mindjárt az ünnepek al-
kalmával átadtam Csedő István polgármester ur-
nák további intézkedés végett, — azóta ez ügyről 
mit sem tudok." Molnár Ákos ügyvédjelölt. 

— A Csíkszereda városi iskolaszék 
figyelmébe.  Van e tudomása a t. iskolaszéknek 
arról, hogy az óvodaépület udvarán dűlőfélben  levő 
ii)Ari szili alatt a kicsinyek játszanak!? Ha nem 
li une tudomása, kérem sürgősen tudomást sze-
rezni, liogy a sepsiszentgyörgyi szerencsétlenség 
meg ne történjék, ideje korán kérem legyen szives 
a fentnevezett  nyári szint helyreállíttatni, avagy 
megsemmisíttetni. E g y apa . 

- - Névváltoztatás. Dr. Tódor József 
gyulafehérvári  kanonok, országgyűlési képviselő 
vezeték nevének „Ujfalusira"  változtatását a bel-
ügyminiszter engedélyezte. 

— Az erdészeti személyzet szaporí-
tása. A földmivelési  miniszter a megye közön-
sége felterjesztése  folytán  az erdőrendezési mun-
kálatok gyorsabb foganatosithatása  czéljából 
gyergyószentmiklósi erdőrendezőség létszámát 
erdészeti szakközeggel szaporította. 

— Jegyző kongresszus. A magyar köz-
ségi- és körjegyzők Budapesten, a kiállítási ün 
népségek csarnokában 1896. évi augusztus 3-án, 
d. e. 10 órakor Perczel Dezső belügyminiszter 
védnöksége alatt országos kongresszust tartanak 
következő programmal: 1. Kuncze Imre egyleti 
elnök üdvözlő beszéde a kongresszus védnökéhez 
2. A kongresszus megnyitása a védnök által. 
Szegedi Albert első alelnök értekezik „a községi 
jegyző a társadalomban" czimü kérdésről. 4. Uszkay 
Bálint egyleti főjegyzőnek  „a községi szervezet az 
állami közigazgatás keretében" czimü feloldásai 

Gál Mártonékhoz minden pillanatban benéz 
az orvos. Mikor kijő, csak rázza a lejét hol 
jobbra, hol balra. 

A gazda kétségbe van esve: elhivatta már 
a papot is és alkuszik a koporsó fölött  is. 

Erzsók asszony azonban még most sem ha' 
gyott fel  a reménynyel. Ott könyököl a vetett 
ágy mellett; szemei veresre vannak siiva 

Lánya mellett görnyed szüntelen, kinek ar-
czárói rég lehervadt a rózsa, de a kinek patyolat 
arcza, ébenfekete  haja és koromsötét, tüzes sze-
mei még most is oly csábítók, oly igézők. 

— Hallja-e anyám —> kérdi a lázban beszélő 
lány — milyen szépen furulyái  Kapus Feri ? . . . 
Eressze be hozzám; ngyis azt mondotta, hogy 
férjhez  viszen. 

Férjhez viszen, lányom, ne félj;  káposzta 
vágáskor megcsináljuk a lakzit — szólott Erzsók 
asszony és egy könycseppet törült ki szeméből; 
meit eszébe jutott, hogy Kapus Feri rég meg-
nősült. 

— Nyissa ki az ajtót anyám 1 Nem hallja a 
furulyaszót? 

S Erzsók asszony hsngosabban kezdett be-
szélgetni, hogy ne hallhassa lánya a nótát, nielv 
az utczáról tisztán kivehetöleg hallatszott be az 
ablakon. 

Künn vidám legények siettek guzsalyosba és 
pajkosan, nevetgélve dalolták: 

„Gál Mártonnak van egy lánya, 
Csak a lidércz jár ntána. . 

tíencsy  István. 

6. A kongresszusi közgyűlés berekesztése a védnök 
és az elnök által. 

— A millennáris népünnepélyről szólló 
közleményt — lapunk szűk tere miatt — jövő 
számunk fogja  hozni. 

— Uj politikai hetilap. Kulcsár Ernő, a 
ki tizenkét év óta szerkeszti a Nemzeti Hírlapot, 
e laptól megvált, s uj hetilapot indít „Népvezér„ 
czimmel. A Népvezér Ugrón Gábor pártjának lesz 
a hetilapja. Előfizetési  ára egy évre 4 forint.  Mu-
tatványszámokat ingyen küld a Népvezér kiadó-
hivatala (Budapest, Práter-utcza 44. sz.) 

~ A lelkészi jövedelmek (congma) 
összeírása. A vallás- és közoktatási miniszter 
folyó  hó 6-áról 2337. eln. szám alatt kibocsátott 
rendeletével a lelkészi jövedelmek összeírását min-
den törvényhatóságban elrendelte. A felülvizsgáló-
bizottságok a rendelet értelmében azonnal megala-
kitandók, s ebbe az egyházmegyei főhatóságok  ál-
tal kinevezendő egyházi tagok neveinek közlésére 
eme hatóságok fel  lettek kérve. A felülvizsgáló-
bizottság tagjai napidíjakban csak akkor része-
sülnek, ha valamely hatósági közeg kiküldése válik 
szükségessé; vagy ha az egyházmegyei megbí-
zottak állandó lakása nem a törvényhatóság szék-
helyén van. Ez esetben ö frt  napidij jár. 

— Vidéki szinészet. Egy jól szervezett 
színtársulat tartja előadásait Oik-Szent-Mártonon 
f.  évi junius hó 23 a óta. Bérlet számban szinre-
hozták már „Nánit," „Parasztkisasszonjl" és 
„Felhő Klárit." Általában igen sok ügyességet és 
művészi erőt, fejtettek  ki e három darab előadá-
sában ; a kél utóbbi előadás különösen magas mü 
vészi nivon állott. Legtehetségesebb tagjai a tár-
saságnak: Gömöri Róza, Faludi Anna, Erdődi 
Miklós, Nagy Imre és Katona Zsigmond stb. — 
Pénteken, előkészületek miatt előadás nem volt 
előkészületen vannak: .Varázsbegedü," „Végre' 
hajtó," „Betyár kendője," „Árendás zsidó" és 
mint megbízható forrásból  értesiiltüuk, a szent 
mártoni jeles műkedvelői kar egynémely tagjának 
közbejöttével a „Tót leány," esetleg az „Igmándi 
kis pap" és „Pry Pál." — Sajnos, hogy intelli 
gencziánk legnagyobb része az országos kiálli' 
tásra készülvén, nem méltányolja és nem látogatja 
eléggé az előadásokat. — Ezen bajon segítendő, 
felhívjuk  a vidék figyelmét  is á következő elő 
adásokra. (Kr.) 

— Villámcsapás Csik-Szentgyörgyön, 
Junius 27-én d. e. 10 órakor villámcsapás követ 
keztében tűz ütött ki; 2 ház, 8 csűr és 11 mel 
lék^piilet és 3 drb marha égett oda. Két gazdá 
nek épületei voltak biztosítva. — Az órányi tá-
volságban levő men.tsági és szentgyörgyi vizfecs' 
kendőkkel elég gyorsan megjöttek és sikerült a tűz 
tovább terjedését megakadályozni. 

— Az u j gyógyszer-árszabás. A belügy 
minisztériumban elkészítették az uj gyógyszer-ársza-
bást, mely julius 1-től érvényes. Az árszabás ren 
delkező részéből közöljük a következő fontosabb 
rendelkezéseket: A reczeptekre a gyógyszer árát 
számokkal olvashatóan ki kell írni. A gyógyszer 
tárak legkisebb ártélele 2 krajezár, '/a krajezár, 
vagy ennél nagyobb értékű tört egy krajezárnak 
s?ámit. A reczept árát és a használati utasítást 
gyógyszerészeknek kell irni es a gyógyszertár bé 
lyeg/.őjével kell ellátni. E rendeletek átliágóit 
hatóság 100 frtig  terjedő büntetéssel sújthatja. — 
A közönséget legjobban érdekli a dologban az, 
bogy az uj árszabás szerint 10-12 százalékkal 
olcsóbb lesz a patika. 

— A milliomodik. Az ezredéves országos 
kiállitás milliomodik látogatója junius 24-én ér 
kezelt be Budapesten a kiállítási területre és pe-
dig ez a szerencsés halandó, kit, mint ilyent, 
kiállitás igazgatósága igen szép és értékes aján 
dékkal lepett meg: s z é k e l y m e n y e c s k 
volt Marostordamegye Nyárád-Szereda községéből 
névleg Ács Ferenczné szül. Gáspár Róza. A kiál-
litás látogatói egész napon lázas izgatottsággal 
lesték," vájjon ki lesz az a szerencsés halandó, 
ki milliomodiknak lépi át a kiállitás kapuját. Dél 
ben terjedt el a híre, hogy körülbelül délután 2— 
óra között várható a milliomodik, s háromnegyed 
háromkor elzárták az összes kapukat, a főkapu 
jobboldali bejáratát kivéve. Ezen tódult be a so-
kaság, s belől sorfalat  állott a közönség és izga 
tottan számlált és kalkulát. Pár perczczel egy 
negyed 4 után megjelent Kovács dr. a vezetése 
alatt jövő marostordamegyei székelyekkel, s 

jegyirodának számláló főnökei  ezekből számitolták 
ki a milliomodik látogatót a nevezeit rő szemé-
lyében, s adta át Kovács dr. a jegyiroda aján-
dékát az őrömtói szólni is alig tudó asszonynak, 
mely egy politúros tokban levő duplafedelű  kis 
női aranyórából és aranylánczból állott. 

— Vasúti szükségletek. A marosvásár-
helyi kereskedelmi- és iparkamara tudatja, liogy a 
m. kir. államvasutak igazgatósága részére szük-
ségelt kovácsszén, szurokfáklya,  kőolaj, lenolaj, 
kenócze és rézgálicz szállítása iránt nevezett igaz-
gatósághoz f.  évi julius hó 16-áig lehet pályázni, a 
közelebbi feltételek  a kamara irodájában megte-
kinthetők. 

— Vasúti szállítások. A marosvásárhelyi 
kereskedelmi- és iparkamara tudatja, liogy a m. 
kir. államvasutak budapest-bal parti iizletvezetóségo 
részére 1897. év végéig bazalt terméskő, valamint 
zúzott- és koczka bazaltkövek szállítása iránt az 
ajánlatok nevezett üzletvezetőséghez Budapestre f. 
évi julius hó 13-áig nyújtandók be. A részletes 
pályázati feltételek  a kamara irodájában megtekint-
hetők. 

— KELETI J. cs. és kir. az. hírneves servkötő ipe-
ozlallsta gyári CZÚKIŐI Budapest, IV., Koronaherczeg 
utoza 17. sz. azon értesítést vettük, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iránr, liogy a budapesti ezredéves 
kiállitás alkalmával számos vevői által előreláthatólag töme-
gesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal és 
a megrcndlők legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. — E 
czélbol fenti  ezeg Budapest, IV., Hostély-utczai (Károly 
laktan a 15.) műhelyében nuinka személyzetét kettőzteti», 
mely miuilen idejét a személyes ntasitisii a és mirték szerint 
megrendelendő ozikkekre fordítja.  Nevezett czég készséggel 
meghívja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére hol iniiien megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő köt- vagy niiiszer lelkiismeretes, pontos és 
Elikérté kiviteléről. Különös gonddal és elismert mii értéssel 
készülnek itt a legnjabb szerkezetit tesţegyeniezetl készülé-
kek, Eeeeing rendszerű miderek és más orthopaedlai fűzök, 
nynjtö és járógépek, mfllábak  és mtleges kezek (ainputáltak-
nak) valamint minden e. szakmába vágó orvos sebészi aozél 
árok, villany gépek stli. Mindezen saját gyártmányú ké-
szülékek, kötszerek és gépeknek mintái a legnagyobb 
választékban megtekinthetők e kiiiinü czég kiállításban IV. 
csoport köregészaégl pavilion. EgyuUal a t kftzünség  figyel-
mébe ajánljuk nevezett ezógnek e napokon megjelent miUen-
niumi nagy képeB árjegyzékét, mely nagyszerű kiállítása, 
de külőnú-cn lartalmmltis és szaktudatos összeállítása által a 
szakavatott kftriikben  zárt méltó feltüntetést  kelt és melyet a 
czég ingyen, bérmentve és borítékban kiildi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelheti a czég főnöke 
KELETI LEÓ ur álul irt: „A Bérvek keletkezése" gyógyítása 
stb. czimii éltekezet, mely sérvben szenvedőknek igen czél-
szerü és tudnivaló felvilágosítást  n>ujt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  tehehetne megrendeléseket. lemitela&Oknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Üzleti elv: Szigorú pontos 
kiszolgálás, legjutányösabb árak. 7—13 
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Hirdetmény. 
A nagyméltóságú kereskedelemügyi m. 

kir. ministerium az 1896. évi junius hó 18-án 
kelt 28.550 számú rendeletével a héjjasfalva-
gyimesi államut 113—114 kmt. szakaszán 
egy kettős utőrház építését 4260 frt  12 kr 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemlitelt  munkálat foganatosítá-
sának biztositása czéljából az 1896. év i 
julius bó 14-ik napjának délelőtti 
10 Órájára a csikmegyei m. kir. állam-
épitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálat végrehajtásának 
elvállalására vonatkozó, az engedélyezett 
költség után számilandó, s a részletes felté-
telekben előirt 5°/o-nyi bánatpénzzel ellátott 
zárt ajánlataikat kitűzött nap d. e. 9 órá-
jáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki művelet és részletes feltételek  a ne-
vezett m. kir. államépitészeíi hivatalnál, a 
rendes hivatalos órákban, naponként meg-
tekinthetők. 

Kelt Csik-Szereda, 1896. évi junius hó 
27-ik napján. 

Csikmegyei m. kir, épi-
tészeti hivatal. 
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Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság közliirn 

teszi, hogy a Gyergyó-Remete község tu 
lajdonát képező 40 hold területű fagyeczeli 
erdőben, felsőbb  hatóságilag engedélyezett 
és a ni. kir. erdőrendezőség kiszámítása 
szerint 21—30 cm. átmérőjű 3977 darab 
1900 m3, — 31—40 cm. 3798 drb. 3700 
m3, - - 41-100 cm. 2467 drb. 5100 m" 
tevő famennyiség  kihasználása 18,240 frt 
összkikiáltási ár mellett - melyen alul el-
adatni nem fog  — a Gyergyó-Remete köz-
ség hivatalos házánál 1896. évi julius 
hó 20-án délelőtt 10 órakor megtar-
tandó nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Az árverezés szóbeli, de szabályszerű 
Írásbeli zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Árverezni szándékozók tartoznak a ki-
kiáltási ár 10°'«-át, vagyis 1824 frtot  bánat-
pénzül készpénzben letenni. 

A vételárból 4000 frt  az árverés nap-
jától 15 nap alatt, a többi a feltételek  ér-
telmébeni idők és részletekben fizetendő. 

Egyéb feltételek  Remete község elöl-
járóságánál és a gyergyószentmiklósi fő-
szolgabíró urnái a hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-liemetén, 1896. évi junius hó 

17-ik napján. 
Nagy József,  M. Deák Pál, 

biró. jegyző. 

Legjobb minőségű fehér  uj és 
ó-boraimat, melyeket Erdély leg-
jobb bortermő vidékeiről közvetle-
nül szereztem be, legjutányosabb 
ár mellett ajánlok kicsinyben és 
nagyban. 

Csik-Szereda 1896. 
illő tisztelettel 
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bor és czipő-felsőrészek  gyári raktára 
=r= nagyban és kicsinyben 

BUDAPEST, 
VIII., kerepesi-ut 49. 

Nagy raktár mindennemű 

bőrök, 
czipész-kellékek 

és saját, készítményű 
czipő felsőrészekből 

Nagy képes árjegyzékein most jelent meg, 
melyet kívánatra bérmentve küldök, egyszer-
smind mindazon, a kiállítás alkalmával fel-
jövendő czipész- és csizmadia-mester urak-

nak ajánlom bürraktároinat megtekintésre. 
Megrendelések poatán és vasúton csakis után-

vet mellett azonnal eszköeöltetnek. 

Hirdetmény. 
Csíkszentkirályi ö/.vegy Gál Endréné 

ezennel közhírré teszi, hogy a Csik-Szentki-
rály község határán a községtől 4 kilome-
ter távolságra és két fürészgyár  és vasút 
közelébe fekvő  és a Kíspatak nex II dűlő 
ben lévő s 34 5 katasztrális holdon s lí 
ctm mcllmngnsságii átmérőtől 4.1 ctm. átmé-
rőig található 7185 tömör köbméter épület 
és hosszú tőkefát,  _ „,e!y m í n s t e k 
1892. október 3-án vétettek a csikszered 
m. kir. erdőlii^taj_tÍ8ztviHclője által fel lai 

azóta sokat nőttek, — szabad kézből is el-
adja. Lakás Csik-Szentkirály. 

Csik-Szentkirály, 1896. junius 9-én. 
4_4 Özv. Gál Endréné. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 3115—1896. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében, a 6200 lelket számláló 

Gyergyó-Szt-Miklós nagyközségben a másod-
jegyzői állás, melylyel évi 500 frt  fizetés 
és 100 forint  lakbér-illetmény van javadal-

mazáskép összekötve, ürp êdésbe jővén, 
annak betöltésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, s erre az 1883. évi f, 
törv.-czikk 6-ik §-ában előirt képesítéssel 
bírnak, hogy az oklevéllel, születési és ho-
nossági, valamint eddigi szolgálatukat fel-
tüntető bizonyítványokkal felszerelt  folya-
modványaikat 1896. évi julius 15-éig 
bezá ró l ag hozzám adják be. 

Gyergyó-Szt-Miklóson, 1896. junius hó 
10-én. 

Nagy Tamás, 
3—3 főszolgabíró. 

A „Csíki vasutépitkezési és élelmezési részvénytársaságinak 1896. évi junius 
24-ére összehívott rendes közgyűlése a részvényesek csekély számának megjelenése miatt 
határozatképtelen lévén, az alapszabályok értelmében ezennel Csik-Szeredában1896. 
évi julius 8-ára d. e. 9 órára uj 

rendes közgyűlés 
hivatik össze az igazgatósági helyiségbe (Csedő István-féle  ház földszint),  melyre a t. 
észvényesek azon figyelmeztetéssel  hivatnak meg, hogy ezen közgyűlés az alapszabályok 

értelmében a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül határozatképes les/. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Az 1895. évi vagyonmérleg megállapítása, s ennek kapcsán az igazgatóság és 

felügyelő  bizottság részére a felmentvény  megadása iránti határozathozatal. 
2. Az alapszabályok 41. §-ának módosítása. 
3. A felügyelő  bizottság négy tagjának választása. 
4. Az alapszabályok szerint esetleg előre benyújtandó indítványok. 
A közgyűlésen minden részvényes szavazati joggal bir, ki e végből a társasági 

pénztárnál 1896. julius hó 2-ától, julius hó 7-éig részvényeit illetőleg részvényjegyeit 
elismervény mellett leteszi. 

E letétel a közgyűlés napján a közgyűlési helyiségben is eszközölhető. Meg-
jegyezzük, hogy az alapszabályok 14-ik szakasza szerint, egy részvényes sem bírhat 20 
szavazatnál többel. Az 1895. évi vagyonmérleget, valamint a forgalmi  kimutatást nem 
különben az igazgatóság évi jelentését is a magukat igazolt részvényesek a közgyűlés 
előtt az igazgatóság helyiségében délelőtt bármikor betekinthetik. 

Csik-Szereda, 1896. junius 24. 
Csiki vasutépitkezési és élelmezési részvény-társaság 

igazgatósága. 
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O felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
lítás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállitáson csakis legelső dijjal jutalmazott 
E © t e r ! h . á L Z 3 r - 0 © g , : r L © - c o t 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár : VÁKAR-FIVÉRKK  Gyergyó-Szentmiklós. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 18ü6. laptulajdonos ós kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




