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A székely kérdés. 
Ilyen czimen Pária Frigyes  esik-szeredai 

kir. ügyész tollából a .Hazánk ezimll újság 
szeptemper 15-iki számában egy czikk jelent 
meg. mely oly kiváló tudással van megírva, 
akkora alapossággal és kiváló jóindulattal tár-
gyalja u székely közgazdasági viszonyokat, 
hogy annak ismertetését e helyen is szüksé-
gesnek látjuk. 

Pária Frigyes, ki csnk pár éve tartózko-
dik a Székelyföldön,  a székelyeknek egyik ki-
váló és meleikeblli barátja, a legnagyobb szor-
galommal és utánjárással igyekezett a székely 
viszonyokat megismerni s e közben szüntelen 
kereste és keresi az utakat és módokat, a 
melyeken és a melyek szerint n székelyek 
nyomorúságos helyzetén segiteni lehetne. 

A kérdéses czikk szintén ezekkel foglalkozik. 
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi mi-

niszternek a székelyföldi  körút alkalmából a 
marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamará-
hoz intézett éa lapunkban szószerínt közöltés 
ismertetett leiratát az elsó komoly és gy akor-
iul ios lépésnek tartja a Székelyi öld bajainak 
orvoslása terén. 

A kormány közbelépése és támogatása 
azonban még korántsem elegendő, a siker biz-
tosítása érdekében szükségesnek látja az egész 
székely társadalom közreműködését is. 

A kereskedelmi miniszter — úgymond — 
elháríthatja a székelyipnr útjában álló akadá-
lyokat. lerakhatja a székelyipar felvirágozta-
tásának alapjait, de fogyasztó  közönséget a 
székely iparnak nem szerezhet; ez a székely 
társadalom feladata. 

Ezért szükségesnek tartja, hogy* a Szé-
kelyföldön  iparpártolO egyesületek szerveztesse-
nek, a melyeknek czéljuk az lenne, hozy az 
iparost és fogyasztó  közönséget egymással 
megismertessék, o fogyasztó  közönségnek az 
ipari termékek iránt támasztott követeléseire 
mérséklóleg hassanak és az iparosokat buzdít-
sák, hogy* minél inkább igyekezzeuek a fo-
gyasztó közönséget kielégíteni. 

Az ipurpártoló egyesületek alakításának 
eszméje csukugyun szerencsés gondolat s a ki-
vitelnek sem áll útjában semmi, ha a székely 
társadalomban meg van a jóakarat. 

Az iparpártoló egyesületek minél előbbi 
megalakítását tehát a legmelegebben ajánljuk 
a székely vármegyék s különösen Csikvármegye 
érdemes közönségének figyelmébe,  mert ezen 
egyesületek működésétől mi is igen sokat vá-
runk és reméltünk. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Midón a csillaga letűnt. 

(Folytatása és vége). 
Egy év mult el Árpid távozása ntán. 
A bárd inkognitóban utazott s Európa leg-

nagyobb városaiban mutatta be zenetudományát. 
A lapok Balog Árpádról valóságos dics-himauszo* 
kat lengtek, kl meghódította as egész Európát 
egyaserQ hangszerével. Kincsek, koszorúk hullottak 
lábaihos mindéből s könyök faksdtak  a hallgatók 
ssemébeo. A hölgyek elárasztották a sseretet 
minden jelével s aslvGket kínálták neki. A fér-
fiak  barátságáért törték egymást. 

öt mindesek ériutetlenfil  hagyták. Előliéi 
egy kép lebegett Midőn álla alá vette hegedűjét 
nem látla a osifra  nőket s ások integetését csak 
Ella volt ssflnteleu  aseme előtt 

Ulre elhatott a tengeren tull Amerikába is. 
Meghívására több sene konzervatóriumnak átha-
józott as újvilágba és elragadta, megbűvölte já-
tékával a milliomosok szivét. A yanke hölgyek 
felkeresték  lakását lábaihos borultak, sírtak és 
könyörögve koldulták szerelmét. 

Rşjta a csáb nem fogott. 
Chioágóba hivták meg játssanl. A lapok 

betekkel as előtt hirdették felléptét  s minden ki-
rakatban ott disslett képe a híres művésznek. 

Végre eljött a várva-várt est s a terem zsú-
folásig  telt meg kősőnséggel. Földszint, páholyok 
és karzatok óriási közönséget foglaltak  magukba. 

A legszebb és leghíresebb darabokból volt 
a mBsor összeállítva. 

A mgaor első kél ssámát hidegen fogadta 
a kösöaaég s aem adósott azsal a lelkesültséggel 

Páris Frigyes nagy súlyt fektet  a keres-
kedelmi miniszter által kezdeményezett ipar-
fejlesztési  akczióra, azt azon eszközök egyi-
kének tartja, a melyek segélyével a székely-
ség köz vagy onosodasn előmozdítható, de a me-
lett szükségesnek sót legfontosabb  teendőnek 
tartja u foldmivea  érdekek előmozdítását és 
istápolását is. 

A Székelyföld  lakosságának legnagyobb 
részét földroivesek  képezik, tehát ha a Székely-
föld  bnjain komolyan segiteni akarnak, akkor 
legfókép  a föld  míves nép érdekeit kell elő-
mozdítani. 

Tévesnek tartja azon nézetet, hogy a 
Székelyföldön  kevés a föld,  a bajt a téves 
gazdálkodásban látja és legnagyobb hibának 
tartja az ugarreudszert, a mely miatt a gaz-
dálkodás nem okszerű és nem intenzív. 

A kincseket éró székelyföldi  havasokon 
való gazdálkodást is elítéli s annak megvál-
toztatását javasolja. 

Az állattenyésztést is elmaradott állapot-
ban levóuek mondja. 

összehasonlítva a Székelyföld  havasi gaz-
dálkodását az alpesi tartom anyókával óriási 
különbségeket lát s arra a következtetésre jut. 
hogy elegendő a föld  még nagyobb népesség 
eltartás.-ra is, csuk okszerűen kell gazdálkodni. 

Hogy nz okszerű gazdálkodás meghono-
sittassék, arra nézve szükségesnek tartja minél 
több minta gazdaság felállítását. 

A hitel viszonyokat szintén mizerábilisek-
nek tartja s a segítséget abban látja, ha a 
szövetkezetek minden fajtúját  meghonosítják a 
Székelyföldön. 

Igen fontosoknak  és életbe vágónak tartja 
a birtokrendezési viszonyokat is. 

A közbirtokossági vagyonnak arányosítása 
által jobb helyzetbejutnak azok. kik nagyszámú 
arány részek kel rendelkeznek, de rosszabb lesz 
a sorsuk azoknak a székelyeknek, kik a nélkül, 
hogy megbecsülni tudták volna arány rész ük 
igazi értékét, jogaikat eladták. 

A faizási  és legeltetési jogok megszűnté-
iével megszülik sok ezer székelynél nz utolsó 
kötelék is, mely őt a hazai földhöz  fiizte  s igy 
természetesen a kivándorlási kedv is foko-
zódni fog. 

A birtok rendezés el maradhat lan káros 
következményein nz által kivánna segiteni, ha 
a kormány a közbirtokossági vagyont egészben 
vagy részben megvásárolná s az arányosítás 
után a korlátlan tulajdonába esó birtok illető-
séget bérbe adná azoknak, kik ott arányré-
szekkel birnak. 

a művészeknek, mint máskor. Árpád művészt 
várták. 

Harmadik pontját a műsornak Árpád hegedű 
ssólója képeste. 

Midőn kilépett az emelvényre meghajtotta 
magát s a közönség fa]rengető  tapsra fogadta. 
Koszorúk, csokrok röpültek felé  s ö állt mig a 
lelkesültség okozta zaj lecsillapulL Körülhordozta 
büszke tekintetét a közönség sorain s mosoly 
jelent meg ajkain a legfelső  karzat gyerekeknek 
látszó közössége láttára. 

Midón a saj lecsendesült állához támasztotta 
hegedűjét s halk zongora kiséret mellett játszani 
kesdett. As egyszerű aogol népdalt: .Bon-Bont" 
játszotta. 

A közönség lélegzetét visszafojtva  hallgatta. 
As utolsó Qtem is elhangzott s az óriási terem-
ben siii csend bonolt A közönség meg volt bű-
völve. Astán kitört a tetszészaj s Árpád haj-
longott 

A függöny  legördült a többször kellett a 
művéssuek megjeleonie. A közönség soraiban halk 
moraj hallatszott a tetszés hódolat és bámulattal 
adóstak a nagy mtlvésznek játékáért 

A színfalak  közt más történt János a báró 
inasa elég meggondolatlanul egy levelet mutatott 
meg Árpád bárónak, melybea irják. hogy Ella 
eltűnt, nyoma vessett. 

Árpád elsápadt, oem szólt semmit, de keb-
lében isssonyu fáidalom  tombolt A függönyt  fel-
busták s ö kilépett a közönség elé ss emelvényre. 

Szenei előtt nem lebegett már a kedves 
képe. Eltűnt as Is. 

Játssanl kesdett, Chopin egyik legkitűnőbb 
darabját jálssotta. 

A hallgatóság sorában ismét as a halotti 
oéma osend honolt Bsinte nyelték a bűbájos ben-

Ugy vau meggyőződve, hogy az iparfej-
lesztésen kivül 9ok más fölötte  fontos  és sürgős 
teendő van a Székelyföldön.  Kzeket a felada-
tokat egy miniszter az ó resszortjáu belül meg-
oldani nem képes. Ezeken csak uz anyagi bol-
dogulást és az erkölcsi emelkedést egyaráut 
czélzó társadalmi politika segíthet. 

lízen tarsadulmi politika életbe lépteté-
séhez szükségesnek látja, olyan állami szak-
közegek beállítását, kik a Székelyföld  viszonyait 
alaposan ismerve és a Székelyföldön  lakva, a 
székelység közgazdasági helyzetének javításán 
hivatásszeriileg munkálkodjanak. 

Az ilyen, állandóan a székelyek közölt 
lakó szakközegekre nem csak azért van szük-
ség, hogy* a kormány teljességében megismer-
hesse a székelység helyzetét, hanem szükség 
van azért is, hogy fölébresszék  a székely tár-
sadalom szunnyadozó erőit s hogy öntevékeny-
ségre buzdítsák a székely társadalmat. 

A kormány csak egyik tényező a székely-
kérdésnél, de nálánál hatalmasabb faktor  a 
székely társadalom. 

Kzután rámutat, hogy milyen lassan fej-
lődnek nálunk az olyan dolgok is, melyekuek 
szükségét ugyszólva mindenki érzi, mert nincs 
meg társadal ni útikban a mozgató erő, ezért 
még egyszer sürgeti a szakközegek beállítását. 

A Páris Frigyes czikkében sok szép és 
életrevaló eszme van, ezért kiváuatos, hogy 
azokat ugy a kormánynál, mint itt minálunk 
figyelemre  méltassák. 

KÖLLŐ MIKLÓS. 
lééi-íeoo. 

Meghalt a nngy székely szobrász. Az élet 
nem tudta megbékíteni a sorssal és ma kibé-
kítette végre vele a halál. Fél éve már röpös-
gették a gyászos esemény elóhirét, hogy a 
székely nemzet büszkesége. Magyarország re-
ménye és öröme Köllő  Miklós,  n fiatal  zse-
nialis székely szobrász a segesvári Petőfi,  a 
Kossuth,  ti Szent-IlÁrumság  szobrok és más 
nagyobb és kisebb alkotások hatalmas erejű 
megteremtője végzetesen beteg, mig végre 
Kelenföldön  egy eldördülő fegyver  szomorúan 
igazolta az előre sejtett rémítő katasztrófa 
elóhirét. 

Vissza röpült oda a honnan jött. Zse-
nialitása nz egekben járt, a letűnt századok 
tutgy alakjaival társalkodott vissza vágyott oda. 
PetőiJ  a halál és a csatamezők dalnokának 

gokat. Olyan felségesen  rezgeti a hang, a néma 
fájdalmat  keservet, csalódást, átélték mind s lel-
kük emelkedett a vágyak hónába, fel  az Ég felé 
a hangokkal a aztán semminégük érzetével el-
telve a könny inogeredt szemükben a a közönség 
zokogott Az eróaebb lelkű férflak  marczangoló 
fájdalmat  éreztek keblükben s szakájukon egy-egy 
harmat, vagy talán nem is az, hanem egy köay* 
csepp csillogott. 

Csodálatos hangok, melyek aaoyi embert 
hódítanak meg s tesznek rabbál 

A művész csak játszik, hisz lelke fájdalmát 
tolmácsolja as egyszerű hegedű. Megjelenik még 
egyszer előtte az imádottnak képe. keze resz-
ketni kezd, szemeit elönti a köoy, a hurok el-
pattaonak hangszeréu s a zene megszakad csak 
a zongora hangjai hallatszanak, odaborul a zon-
gorára Árpád és sir zokog a közönséggel ő ls, 
a — bámult, irigyelt művész.... 

Nem érdekli őt többé a tetszészaj, nem 
mozdul, uem hajlong, csak sir, sokog. 

A kösöoség tiszteli a művész fájdalmát  s a 
hangversenynek vége. 

Árpád felemelkedik  odalép inasához: 
— Megyünk távoli basánkba viasza I... 

Hir, dicsőség, kiuos, név! . . . — semmi 
a művész előtt, ha elvesztette szerelmét. Eldobja 
magától vslsmeunylt. 

A hegyháti kastélyban örülnek. Árpád jön 
meg. Ott vsn Malmosy, Csipkésy, kik sejtik, hogy 
as a híres hegedümüvéss áll név slatt senki más 
mint ss ők kedves barátjnk Árpád. 

Koosi gördül a« udvarra be s nemsokára 
belép as Ĵtóo Árpád. Arozaaápadt, szemel bees-
tek s teste meggörnyedt A 26 éves fiatal  ember 
egy testben lélekben megtört egyén, egy rom. 

bűbájos varázsereje magához csókolta öt le 
Kossuth  szavának lángoló ereje és a titokteljes 
Szent-Háromság  merést  egybevágó plaszti-
kája, melyeknek ragyogó művészete olyan ha-
talmasan és zseniálisán adott kifejezést  meg-
kapta, megperzselte és magához áthasonította. 

Mint embernek és művésznek szllk volt 
neki a lét, a söre utóbbi nehéz csapásai még 
inkább összeszorították szivét és ezért előszór 
meghasonlott önmagával és az élettel, azután 
elborult és végre oda vágyakozott, hol mindig 
fényes  a tér, nyitva az ut, hol a remények éi 
a vágyak szálai nem hullanak széjjel olyan 
hamar és rohamosan — az örökkévalóságba. 
Mi azért a székely testvéri sziv, mély bánatán 
val és önzetlen részvétével álljuk körill rava-
talát Siratjuk benne a jó barátot ée a tettek 
emberét, a jó férjet  éa a rajongó család atyját, 
ki önmagát megtagadta, bogy másoknak hasz-
náljon, önmagának meghalt, hogy örökké éljen 
az utókornak. 

— Mindenek felett  azonban siratjuk benne 
a szorgalom ée az erő, a törekvés és a fţji 
szeretetet minta emberét, ki önereje és szelleme 
hatalmas szárnyain által vágta magát mindenen 
és legyőzött maga elótt minden akadályt, mely 
művészi rohanásának ujában állott éa főképen 
siratjak benne a nagymüvészt ki ilyen alapon 
tereintő erejének géniuszával beragyogta as 
egész hazát és dicsőséget árasztott vele as 
olyan sokszor elfelejtett  székely nemzetre is. 

Tüneményszerű valami is Köllő Miklós 
életének kezdete, bámulatos a folytatása  az 
emelkedése és megfoghatatlan  a vége. 

Futó meteor a láthatáron, mely elrohan, 
világit, fényes  nyomokat hagy maga után azután 
kiég szétmállik éa lehull a földre. 

Azért az egész ország mélyen felsóhajtott, 
a magyar művészetet ezen váratlanul ért gyá-
szos esemény miatt és szive mélyéből adott 
kifejezést  kegyeletének. Székely testvérek mi 
is ha elzarándokoltunk lélekben a nagy mester 
sírjához rójjuk le ott mint testvér testvérrel, 
mint rokon rokonnal, mint jó barát jó baráttal 
szemben hálánkat és mély kegyeletünket. A 
természet a vérköteléke fllz  minket hozzá és 
ez halála után aem tagadja meg önmagát, mert 
ó test a mi testünkből, csont a mi csontunk-
ból gondolat a mi agyunkból, tény a ml tö-
rekvéseinkből, sziv a mi érzéseinkből és vér a 
a mi vérünkből. 

Teremtő géniusza a mi földünkön  szedte 
elsó benyomásait, a mi zugó szirtes sziklás 
havasaink éa folyóink  között erősbödött és hó-

A szobában levők össsenéstek és könyökkel 
szemükben vették körül. 

Árpád felemeli  fejét,  bűsskén nés körűi a 
megvetéssel siói: 

— Mig világot jártam s hegedűmmel meg* 
hódítottam az emberek szivét, mit mi vettetek ase-
relmemmel Ellával, hová tettétek, hová űztétek ? I 

Kezében levő kis táskáját felnyitotta  e ki-
szórta az aranyakat és bankjegyeket belőle. 

— Adjátok vlsssa öl nekem s ott van bál* 
váoyotok a péns, legyen mind, adud a tiétek. 
Legyetek boldogok, gasdsgok 1 Adjátok visssa öt 
nekem ti koldusok, kikért végig muzsikáltam a 
fél  világot 1 tl rut hálátlansággal elQsitek addig 
ót kiért éltem I Bs a ti bálátok f  I , . . 

Nem tudott tovább bessélni, zokogva borait 
egy támlásasék karjára. 

Megilletődve nésték s nem merték zavanl. 
Végre felállott  kitörölte könyeil és síré köroye-
setét Ő vigasztalta. 

— Ne Bírjatok no, már nem haregssom.... 
Megbocsátok.... És egyaser as anyját, asutáa iö-
vérelt csókolgatta, kérlelte. 

— Mert boldogok leszünk, ugy-e — ford  alt 
környezői hes. 

Ások szótlanul bólintottak. 
A bárónét vádolta a lelkiismeret s sokogva 

mondta: 
— Én vagyok a hibás Árpád, egyedül asak 

én.... Mitsem tudtunk világot hódité mOvésal ri-
kérőidről s gasdag kineabányádrél, honnan ayer-
ted kincseidet. Magamhoz hívtam Ellát elmond-
tam, hogy ml anyagi zavarokkal kfisdlak  sesak 
egy jó házasságod meat meg mlaket a töabe-
jutás tói... A szegény leány alít, sokogett ktsdőtt 
magával. Kesét nyújtotta és ast aoadta: 

j^ja^iw  B Q J Ű . e e 4 n a 4 H © z fél  Í v a a e l l é l ű e t rtoiv*. 



Bieptember 26. C S Í K I L A P O K 39. esáiD. 

ditott ai időben a mi viharon históriánk izgé-
konyaága vagy magaastossága van rá nyomva 
minden alakjára, a mi esetnünk láttára es örö-
münkre bontotta ki szárnyait és röpült világgá, 
hogy bámulatot szerezzen B magyar névnek és 
dicsőséget az 6s székely hasának. 

Küzdelmes misztikus életéhez legjobban 
Illik as Összes székely nemzet — de különösen 
nekünk csikvtanegyeieknek — a mi részvétünk 
esen örök  sóid  nefelejts  koszorúja. 

As ósz most hullatja hervadó virágait, 
hulţjon a mi szeretetünk és részvétünk virága 
Is bánatos koporsójára. Bágyadt őszi fény  ki-
séri utolsó útjára, kisélje a mi szeretetünk és 
könyünk az örökkévalóság hazájába. 

Hiszen mindnyájan, kik e hazában lakunk 
Ismertük öt, láttuk mint kelő napot, éreztük 
forró  melegeégét, megfürödtünk  ragyogásában, 
önmagunkhoz és az ó szent emlékéhez volnánk 
azért hűtlenek, ha nem lennénk ott élete al-
konyánál  is. 

Tartozunk ezzel mi magunknak és tartó-
toznnk neki, az Ő szent kegyeletének. 

Mert minden nemzeti kegyelet hőmérője 
a hálának és a hála legerősebb biztositéka a 
jövendő nngyságának. Mi pedig ha együtt, 
összesen a Kegyeletben Ölelkezünk egymással, 
merítsünk bizodalmat az ó halálában a jövendő 
állandóságához. Merítsünk az alkonyból fényt, 
a kegyeletből reményt, a tragikus halálból re-
ményteljes életet a jövőre. 

A mint életében tanított ugy tanitani fog 
halála után is, mert emléke kitör a síritól és 
eljön hozzánk mint permetező eső a magasból, 
rajongókat vonz maga után, megmossa és meg-
szállja sziveinket, emocziókat támaszt a lel-
kekben, generácaiókot teremt és ambicziókat 
fakaszt  gyermekeink szivében, mert a ki ke-
veset élt és mégis sokat dolgozott a nemzet 
számára — mint ast KŐIIŐ  Miklós  tette — 
annak emléke egy örök magasztalás, mely a 
halálban is teremt és alkot... mert az ilyen 
él a — hazában... ifopacz  Gergely. 

Egy év az E. M. K. E. életéből. 
Előttünk fekszik  sz Erdélyrészi Magyar-

Közművelődési Egyesület 1900. évi jelentése, 
mely a közelebbről Kolozsváron tartott köz-
gyűlés slksloából Szerkesztőségünknek is meg-
küldetett. Nagy érdeklődéssel vettük kezünkbe 
a jelentést és még nagyobb érdeklődéssel olvas-
lak végig, mert sz E. M. K. E. alakulásától 
kezdve mindig kiváló súlyt fektettünk  annak 
működésére, egy pillanatig sem kétkedtünk an-
nak hazafias  missziójában és nem tudtuk eléggé 
méltányolni amaz eredményes mookát, melyet 
nemzetiségünk, fsjnnk  és annak kulturája ér* 
dekébea e basa részben már 16 év óta kifeji. 

Nagy és nemes feladatokat  irt fel  az E. 
M. K. E. ki tűzött lobogójára. Megkorrigálni a 
mait századok társadalmának hibáit és büneil, 
mely s kies b«za résznek némely pontjain kis 
tömegben lakó magyarságot körül özönölve ide-
gen nyelvű hazánk fiainak  áradatától, pusztulni, 
veszni hagyta; megmenteni a magyarsAgnak 
azokat, a kiket még nem nyelt el a nemzeti 
ségek árja, visszakövetelni a fajunkhoz  tartozó-
kat, erős nemzeti szellemet teremteni és ter-
jeszteni a magyar kultnrát a társadalom minden 
rétegében. 

Nagy, nemes és fontos  feladatok,  a me-
lyeknek ssolgálstábsn az ti. M. K. E. alakulá-
sától kezdve a mai napig mindig hiven és dere-
knsan kitartott s a feladatok  nagyságához ké-
pest aránylag rövid 16 év alatt már is igen 
szép eredményeket mutatott fel. 

— Báróoé, Árpád ssabnd less, én lemondok 
róla).,. És másnap eltűnt. 

— ó vége, vége aekem I... 0 volt ss én 
csillagom. Nem tudok többet játszani sem. nem 
vagyok többé ember, csak egy darab kó, mit 
dobhattok bárhová, törhetitek darabokra, nem érez. 

á kél barát össsesngott: 
— Ellával as Ó csillaga is letűnt. Midőn 

a művész csillaga letűnik, a művész megszűnt 
mflvéas  lenni: meghal, csak as ember s as is 
esak mint rom t Rozsondai  Albert. 

Mi is az a szivî l 
Ha orvostól kérded, azt feleli  rá, .a sziv 

egy üreges izmos szabálytalan kúpalakú, egyik 
feleimén  lapos test; felső  szélesebb és vasta-
gabb részét alapnak (basis cordis) nevezik, alsó 
keskenyebb legömbölyített vége a szivcsucs 
(apex cordis)' stb. B még több efféle  tndomá-
nyoe értekezést fogaz  hallani kérdésedre, a 
mitől bizony cseppet sem leszel okosabb. 

Hanem kérdezd meg csak, KrizBán Gedeon 
ő gigerliségét, bogy hát mi is az az sziv, tu-
lajdonképen? 

Először is kapsz, egy ah I egy oh I és 
egy hml sóhajtás ssertt felkiáltást  és aztán 
nyakadba borulva, majdnem sirva mondja .oh 
barátom bárcsak szive se lenne az embernek I' 
Igen, mert Krisnán Gedeon, ha egy csinos lak, 
vagy egy divatos sárga csípőt meglát és még 
hozzá angol alj, kaczér kis flgaros  derékkel 
a egy pulyka farit  tollú, burkalap a fület  el-
takaró göndör fürtökén,  as 6 szive mindjárt 
tikk-takkolni kesd és kész nála a holdkorosság, 
melynek esoptomái a következők: A fóntem-
Utett ruhadarabok hirtokoanöjének ablaka alatt 

A nsgy nnnka azonban még korá.it sincs 
bevégezve, a kitflzOlt  ezéltól még nagy távol-
ságra állunk s épen esért szükséges, bogy az 
erdélyrészi társadalomnak minden számot tevő 
tagja sorakozzék az E M. K. E. lobogója alá 
s azt áldásos munkájában szellemi és anyagi 
tehetségével támogassa, ez mindenkinek haza-
fias  kötelessége. 

Kötelességet vélünk teljesíteni mi is, mi-
dőn a terjedelmes jelentést laponk szűk keretéhez 
mért kivonatban megismertetjük, a követke 
zőkben: 

A jelentés elején közölve vau, hogy Ő 
Felsége a mult évi közgyűlésből felküldött  ho-
doló táviratért a kabinet iroda, utján legmaga-
sabb köszönetét nyilvánította. 

A mnlt közgyűlésben megszavazott köszö-
netet, mindjárt közgyűlés után közölték: 

Darányi Ignácz  földmivelésűgyi  minisz-
terrel az algyógyi székely földmives  iskola fel-
virágoztatásáért. 

Gr. Majláth  Gusztáv Károly  erdélyi 
róm. kath. püspökkel az Erzsébet királyné felett 
tartott emlék beszédért. 

Nóvák  Ferencz kir. tanácsos gyulaiebér 
vári polgármesterrel a közgyűlés rendezéséért és 
a szíves fogadtatásért,  trelyben a közgyűlés tag-
jai a város részéről részesüllek. 

Az a 40 tagn férfi  és női társaság, mely 
az algyógyi löldmives iskoláL meglátogatta a 
kegyelet szép kötelességét is gyakorolta, a 
mennyiben a kiránduló társa'ág a nagy alapító 
gróf  Kun  Kocsárd  sírját megkoszorúzta. 

Az igazgató-választmány  a mult köz 
gyűlés óta tartott 10 rendes ülést. ezeken 
hozott 383 határozatot. A választ mányi Olésrk 
látogatottak voltak. 

A direktórium  az igazgató választmányi 
ölének tárgyainak előkészítése czéljából tartott 
16 ftl'nt  és hozott 471 határozatot. 

Küldöttségileg résztveit a válaazmány 1899. 
október 6-án az aradi 13 vértanú emlék Ünne-
pén, a mikor a szobrot meg is koszorúzta és 
1900. május 9-én Munkácsy  Mihály  temetésén, 
a bol a koporsóra koszorút helyezett. 

A fiók  választmányok száma Összesen: 61, 
melyből egy székes-fővárosi,  2 alföldi,  16 erdély-
részi megyei, 1 szomszédos vármegyei, 7 önálló 
városi, 34 járási és vidéki, 

A fiók  választmányok és járási körök ré-
széről, különösen a nemzetiségi vidékeken igen 
bnzgó működés fejtetett  ki s ezzel nagy mér-
tékben előmozdították az E. M. K. E. üdvös 
czéljait. 

A fiók  válaszlmányok együtt beküldőitek 
9749 korona 70 fillért. 

Az egyesület vagyona lolyó évi augusztus 
bó l-én: a) kész vagyon bank elhelyezésekben, 
értékpapírokban, kölcsönökben és ingatlanokban : 
2,351,766. kor. 37 fill.  b) várandóság aláirt 
tagdíjakban és tárgyalás alatt levő hagyatékok-
ban: 231.840 korona 52 fill.,  Összesen: 2.583,606 
kor. 89 fill.  Ezen összegben nincsenek be szá-
mítva némely befektetések,  várandóságok, az 
E. M. K. E. palota érték emelkedése és némely 
hagyatékok, ha ezeket is számításba veszik, 
akkor az E. M. K E. kész és várható vagyona 
jóval tul m-gy a három millió koronán. 

A tagok száma a lefolyt  övben jelenté-
ktnyen gyarapodott. Belépett 30 alapító 7000 
kor., továbbá 1141 rendé* tag 46714 korona, 
s igy 1171 uj tag 63,712 koi ona kötelezettséggel. 

Az egyesület segélyekre felhasználható  s 
áltálén elkölthető tókekamat és ingatlan nláni 
jövedelme 132.285 koroua 95 fillér. 

való járdakoptutáa, képes levelező-lapok, virá-
gok küldözgetése, a záÖgóiJi, vagy más jóté-
kony alkalmakkor való tüntető pazarlás az imá-
dott Hebe árucikkeinél s több efféle  divatos 
bolondság, melynél azt hiszi Krizsán Gedeon 
uram, hogy a szív a hibás. Pedig dehogy az! 
szegény sziv, tőle bizony nyugodtan alhatna a 
gazdája, ha az elhaló század betegsége, a fől-
tünési viezketeg nem bántaná. 

Udvarolni I és még pedig a legdivatosabb 
asszonynak udvarolni! akkor lesz ő csak a 
bámulat tárgya, még hozzá egy-két párbaj s 
minden gavallér irigy szemmid néz rá, ő lesz 
az évűd hőse, oly büszkén fog  iépdegélni vá-
roskánk hepe-hupás kövezetén, mint Julius 
Ceasar Carthago romjain I Hát itt ne keress 
szivet! mert arról itt szó BÍncs. Szerintem ott 
van igazán érző sziv, mely lassan melegszik 
fői  és caak egyszer tud szeretni. Először va-
lami fájó  szorongó érzés költözik a szívbe, 
midőn öntudatlanul, egy rokon lelket inegérez 
9 ez a gyötrő kinzó érzés tart mindaddig, mig 
a sziv tulajdonosa a viszontérzelemről nincs 
meggyőződve a ekkor a sziv megnyugszik. 
Valami édes zsibadás jóleső érzés, kellemes 
restség veszi körül, hisz érzi, hogy már nyu-
godt lehet, kararácskái ki vannak adva, bele-
költözött a boldog szerelem I B hogy tni a sze-
relem, hej, ez nehéz problema, ezen már sok 
szellemes ember törte a fejét  s eredményre 
vnjmi kevesen jutottak, még pedig azon oknál 
fogva,  hogy sokféle  váriáczióba tűnik fel. 

Volt például olyan eset, hogy fiatal  egyé-
nek őrülten szerették egymást, de valami ok-
nál fogva,  nem lehettek egymásé, hozzátarto-
zóik rábeszélése folytán  meggyőződtek a lehe-
tetlenségről és szépen kiábrándultak, megnyu-
godtak, tehát itt caak látszatja volt a nagy 

Esen összeget a mull évben a következő-
leg használták fel: 

Az algyógyi gróf  Kun Kocsárd asékely 
földmives  iskola fentartási  költségeire fordíttatott: 
43.604 korooa 02 fillér. 

Egy székely árva fla  szeretetház létesíté-
sére 9600 korona. Ezzel as intézettel ason ezélt 
akarják elérni, hogy azeddigi egyoldalú iparos 
lanonczkodá* helyeit a ssékely fiókból  jó föld-
míveseket és gazdasági cselédeket is neveljenek. 

Hét Önálló Emke Iskola — melyek közölt 
van a csik-gyimes—rakottyási iskola is — fen-
Laitási köliségeire 8666 korona 92 fillér. 

11 kisdedóvó fentartási  költségeire: 7630 
korona 51 fillér. 

Hét gyermek menedékhelynek: 700 korona. 
Agitáczionálís kiadásokra: 6200 korona 

Ezen kiadások egy része 100 drb Emke-dalos-
köri lobogó beszerzésére, a más része pedig a 
boni ipar pártoló mozgalom támogatására lor-
díttatott. 

S**k és középoktatási kiadásokra: 1310 kor. 
Népiskolai szegény tanulóknak: 558 kor. 

50 fillér. 
Népiskolákra és néptanítói jutalmakra: 

2100 korona. 
Ösztöndíjakra: 1844 korona. 
Hármino.bárom köz-égbe egybáüi *egá-

lyekre és felekezeli  iskolákra: 6403 kor. 60 fill. 
Népkönyvtárakra, daloskörökre és irodal-

miakra : 5600 korona. 
Itt megjegyezzük, hogy az Emke-népkönyv-

tárak számú jelenleg: 238, a népdalosköi öké: 66. 
Vegyes segélyekre : 4006 korons 30 fillér, 
Kultnrális alapok növelésére: 3676 kor. 

44 fillér. 
Egyesűleiü épületek kiadásai: 6323 kor. 

61 fillér. 
Dologi kiadások: 8300 korooa. 
Kezelési költségek: 12000 korona. 
Segélyekre még felbesználhaló  az 1900 ik 

évben: 22,882 korona 15 fillér. 
Az E M K. E. a közgazdasági téren is 

tevékenybe lett. Megalakította az erdélyi ipar 
pártoló szövetséget, némely honi iparczikkék-
nek kelendőségét etőmozditani. A hitelszövet-
kezeti eszme terjedése czéljából megszerezte 
Páris Frigyes csíkszeredai flgyészmunkáját  „A 
németországi mezőgazdasági szövetkezetekéről. 

Csik vármegyében az E. M. K. E. fen  tartja 
a csik-gyimes—rakotyási Emke-iskolát s erre a 
czélra évenként kiad 624 koronát, az iskola 
lentarláaáboz a Kissing és Möhlman czég hozzá-
lárol évi 200 koronával. A gy.-tölgyesi róm. 
kath. tanítónő fizetésébe  600, a borszéki róm. 
kath. körlelkésznek 900. a gy.-tölgyesi r. katb. 
körlelkésznek pedig 300 korooát ad az E. M. K. E. 

Emke könyvtár van vármegyénkben Bél-
boron, Csik-Bánkfalván,  Gy.-Békáson ; ki Iái ás ba 
van helyezve Csik-Szeotimrén. 

Emke-daloskör van Gy. Szt-Miklóson. 

Az Állami népiskolák hivatása 
megyénkben. 

Irta Bálás Béla, 
Pár hónappal ezelőtt irt czikkeinben rá-

mutattam, hogy u népoktatás államosításánál 
mindenekelőtt a fajmagyarságot  kell tekintetbe 
venni s legelsósorban a Székelyföldön  áilitandók 
ilyen iskolák. 

Akkor a legilletékesebb helyről értesül-
tem, hop* az állnm szívesen adja székelyeinek 
az iskolát, csak ők nem akarják elfogadni  a hogy 

szerelemnek, mert az igazi szerelem nem érvel, 
nem okoskodik, hanem szeret gondolkozás nél-
kül mindhalálig I 

Megint egy máa esetben, szerették egy-
mást nagyon de nagyon, boldogan egyesültek 
s ekkor nem győztek a Mindenhatónak eléggé 
hálát adni, liogy erre rásegítette őket. Es íme 
alig telik el egy pár év, a képzelt nagy sze-
relem ugy szétfoszlott,  mint a köd és pára, 
bekövetkezett a gyűlölet, a minek vége a válás, 
nos hát ez sem volt szerelem, mert az igazi 
szerelem soha sem tud gyűlölni, hanem csak 
szeretni a sírig! 

Igen, a sziv s a szerelem egy fogalom, 
oly egyénnél, ki szeret lelke egész melegével, 
nemes szive minden dobbanásával, önzetlenül 
önfeláldozóan. 

S ha ez az egyén, még azonkivül korekt, 
komoly, tehetséges, mindenki által becsült férflu 
és ha imádata tárgya szintén a társadalom köz-
szereteteiben álló tagja, ha ez a jellemes férfi, 
azon töprengve és érezve kimondhatatlan sze-
relmének Önzetlenségét, hogy azt hiszi, miként 
ő szeret, ugy Őt viszont szeretni nem tudná 
senki, fegyvert  fog  kezébe és elfeledve  egy 
élet nehéz küsdelmét, szép pályáját melyet 
elért, édes anyja szivet tépő bánatát, azerető 
rokonokat, jó barátait mindent, mindent és egy 
lövéssel vet véget töprengéseinek. 

Nos hát ez as Igazi szerelem I Inkább 
elviszi nemes szivét as ignsságos biró elé tisz-
tán, mint a 16 éves leány ártatlanságát, de 
sem kiábrándulni, sem gyűlölni nem tud soha 1 
csak szeretni mindhalálig a eirig. 

Nos hát ez as igazi aziv I Minké. 

csakugyan mennyire nem akarják, szomorú 
tapasztalatokban kellett meggyőződnöm arróL 

Pedig nem mondhatnám, hogy népünk 
nem volna még ráérett annak beragadására, 
azt sem mondhatom, hogy késztetve állana 
uţjâbau annak, a ml haladás, hanem az a régi 
a közönyösség, as ver még meg, jól tudom. 

S hogy aa, mit én nemtörődömségnek 
gondolok, bogy valójában csakugyan as és nem 
bölcs nyugalom s hogy törekvéseim csakugyan 
korszerűek és nem iţjui ábrándok, meggyőz-
hettek csak olyan apróságok is, mint peldánl, 
midőn egy boltajtóban anról folyt  szó, elvan-e 
Csikraegye maradva a világtól, engemet min-
denki levitatott azon nézetemről, hogy .elvan". 
S valaki még azzal is bántott, hegy rósz kutya, 
ki a maga vaszkát megugatja. Istenem, milyen 
mélyen fiyt,  hogy én, kinek szive oly rajoogó 
szeretettel csüng a mi drága, azép szülőföl-
dünkön, én... én rósz kutyája vagyok annak. 
Idő telt el. Az, ki legérzékenyebben megbántott 
s ki Csíkot az egész Magyarország mintaképé-
nek állította s ki azt mondta. Járjak mig Csík-
nak párját kapom, elment nem sok idomulva, 
nem is oly messze, csak a szomszédba, Sepsi-
szentgyörgyre. 6 mikor hazajött, ugyanott, hol 
lepirongntott, igy szólt: .Fogalmuk sincs, mi 
van Csíkon kivül. Csak itt  Sepsi-SzentgyŐr-
gyön is egész más éra van..." 

Tehát látszik, hogy nem az a baj, mert 
nem akarnánk jobbat, csak az, hogy nem is-
merünk jobbat. Bocsánat, ez igy van. 

Igy van az állami iskolákkal is. Még 
olyantól is, ki magát uri, felvilágosodott  em-
bernek tartja és vallja, hallottam: .minek ne-
künk a czifra  iskolák? mi.szalmás iskolában 
tanultunk s úgyis jó volt*. 

Ámde a szslmafedeleket  hányják s lekell 
vetkeznünk közönyösségünket is, mert es ma 
már annyira veszedelmessé kezd lenni, hogyha 
bekövetkezik megyénkben az nj kor, mikor a 
kereskedelmi miniszterünktől megígértek a 
munka tüzében izzanak, közönyösségünk akkor 
megperzseli a nyakunkat, ha idegeneket hoz-
nak nyakunkra, azt vetvén okul, hogy nincs 
itt elég érett ember. S kieszik szájunkból ai 
amúgy ia későn kapót porcsiót. 

Maholnap már nemcsak, hogy szakmun-
kás, de még közönséges tologató napszámos 
sem lehet az ember kvalíAkáczió nélkül, hiszen 
oly tulmennyiségben van minden munkára a 
kvalitás, hogy pl. mégcsak egy irodaszolgai 
állásra is a mult őszön Budapesten egy pár 
ezer ember pályázott. Szóval, ezerszeresen több 
az eszkimó, mint a fóka.  Még pedig a túlérett 
eszkimó. 

S ba teszem, egy gyárat  állítanak  fel 
Szeredában,  vagy Szépvizen  e munkásokat 
keresnek,  ezrére/ fog  tódulni  ide  nz idegen, 
szakképzett  munkás s akkor  a mi népünket, 
mely még a közönséges  életre  sem lesz 
praktikusan  nevelve, veheti-e számba még 
a legnagyobb  sovinizmus is? 

Igazán fel  nem foghatom,  hogy a minden 
műveltségnek és igy minden jólétnek alapját, 
feltétlen  alapját, a népoktatást, még a legszé-
lesebb látókörrel bíró államférfiak,  publiczisták 
a más tenni képesek sem veszik kellően a 
szivükre. 

Pedig ha a leendő polgárt, a gyermeket 
abban a korban, midőn lelke még a viasz 
módjára idomítható, midőn arra, mint tiszta 
papirosra, 90°/,-ban tetszésünk szerint Írhatunk, 
ha abban a korban el nem hanyagoljuk — bárki 
beláthatja — kevesebb lesz a dolga akkor a 
felnőtt  emberrel a lelkésznek, a bírónak s min-
dennek, de mindennek, mi a társadalomban az 
emberi gyarlóságból kifolyólag  azülmégazerűen 
kell, hogy valamely eszközzel hivatást telje-
sítsen az ember felett 

Hisz a jó népoktatás természetes napfény, 
mely kicsírázta^ a a szunnyadó Jó tulajdonsá-
gokat B erős, egészséges fát  ad az életnek, 
mely aztán kevés gondozással  termelhet gyü-
mölcsöt rajta. 

Mert a lelkiismeretes ember nem játsaa 
ki a vallás törvényeit hanem boldogságot 
nyújtó kegyelmét keresni és használni fogja. 
A gyakorlati gondolkozású szorgalmas ember 
nem játsza ki a polgári törvényt, mert tudni 
fogja,  hogy nincs oly kamatozó töke, mint a 
becsületes, igaz uton szerzett vagyon s hogy 
a verejték cseppjei legjobb sokszorosé saámok. 

Viszont a lelkiismeretlen elótt nem aseat 
a vallás sem s annak nsent törvényeit nem 
aaját lelkének boldogitására s mások épülésére, 
hanem beneejének feldúl  ás ára, másoknak pedig 
megbotránkoztatására fordítja.  A munkanélkül, 
hamisan szerzeni akaró pedig ugy jár, mint 
járt boldogult édes apámmal egy ember, ki a 
kötelezvényen egy tollvonással ásás forintot 
akart szerezni a százat veszített, mert a szám 
után betűvel is ki volt írva e ez aa irotrés 
észrenemvett egyszáz elvitte a hamis 200-at is. 

Mert a szalmás házakban a régi kántorok 
magok sem ismertek más vallást mint kiját-
szani a papot képmutató vallásossággal, nem 
Ismertek más .életre nevelés"-i feladatot  mint 
sţjât életfentaitáankért  szemfényvesztő  munkát 
csinálni a azalmafedél  alatt. 

Hát aatán milyent ismertek volna a nö-
vendékek, kik a templomot csak kényszernek, 
a tanulási munkát meg kínzásnak ismerték 1 

Ámde a kor elhozta a maga követeléseit 
Elpihentek a régi tó kántorok s helyökbe lépik 
aa nj, a meg lenésett, a még gyarló, a még 
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szegény tanitól-kar, de A melynek már hasad 
a hajnala, Ölelkezik szive tüzével az - uj kor 
pirja, lassankint lehányja kérgeit a föld,  a hólé 
elfoly  s elviszi magával a szemetet is s az 
Örökön monkáló természet, bár meg sokszor 
tör rá az április szele, elhozza megyénkre is 
az általános államosítás májusát, a csira kipat-
tan, a bimbó kibomlik s mit a világ nem hitt, 
esak Jókai sejtett, a tani tó k lesznek az uj ezredév 
apostolai. 

S akkor mţjd: ,áldó imádság epedez 
százezrek ajakán" de nem fognak  békén pi-
henni sírjaikban, kik a haladásnak útjában va-
lónak. Mert minden percznyi hátramaradásért 
százszorosan fog  megnehezülni a liant felettük 
s unokáik pótló Izzadság cseppjei is poraikat 
fogják  nehezíteni. 

Mert, hogy ez igy lesz, abban csak azok 
fognak  kételkedni, kiknek nincs tudomásuk 
arról, bogy Isten az embernek egyeden fel-
adatot tűzött eléje: a tökéletesedésben való 
haladást. 

N azok, kik nem tudják, hogy a haladást 
úgyis csupán csak akadályozni és nem meg-
akadályozni lehet, mert a mag még a szalmás-
fedélből  is kihajt s megmutatja még ott is, 
hogy a természetnek ninca mi ellenálljon, mert 
székely példaszó szerint, a füvet  kalnpácscsul 
sem lehet visszaverni. 

Arra kérem tehát azokat az igazi vallá-
sossággal tölt s gyakorlatiasan gondolkozó, 
szorgalmas éa haladni vágyó embereket, kik 
községeikben imponálnak értelmiségükkel és 
más előnyökből származó tekintélyükkel azo-
kat. kikoek Isten megadta azon kegyelmét, 
hogy nemcsak egyesmaguknak, hanem százak-
nak s talán ezreknek munkálhatnak javára te-
vékenységükkel, arra kérem, arra a kötelesség-
szerű feladatra,  hogyha eddig vagy tájékozat-
lanságból, vagy ferde  értesülés, informáczió 
alapján talán ellenszenvvel viseltettek voloa 
is az állami iskola iránt, hát jóakaratú lélekkel, 
mellőzve minden előítéletet, igyekezzenek meg-
győződést szerezni annak áldásos voltáról s 
arról, bogy a ki az ellen beszél, azelőtt bizo-
nyos érdekek lebegnek. Továbbá arról, hogy 
székely  népünknek  minden  tekintetben  fel-
tétlen  szüksége  van erre, ugy nemzet poli-
tikai  általános  okból,  mint az idegenekkel 
szemben való versenyünk  szempontjából, 
mely utóbbi ép oly fontos  faji  érdek  kicsiny-
ben, mint előbbi  nagyban. 

8 önök azáltal oly kötelességet teljesí-
tenek, melylyel az édes és magában is bóven 
jutalmazó öntudaton kivül kivívják maguknak 
az emberek tiszteletét a jelenben s unokáik 
háláját a jövőben. 

Hisz azt mondja Gróf  Széchenyi István: 
„Jó nemzeti Iskola az, a mire egy- hátramara-
dott népnek mindenekfölött  szüksége van". 3 
ha mi még most hátra ia vagyunk maradva, 
ment az ok, hogy elődeinknek Kurópa kapujan 
kellett karddal kezeikben Őrt állani, mig az 
általuk védett népek a sarkuknál, az árnyé-
kukban tanultak. De most, midőn tölcsérrel 
töltik a fejünkbe,  csak éppen tanuljunk, az 
Isten is megverne, ba nem engednők. 

De kérem azokat is, kik a népből kü-
lönösen kiválnak, ne sajnálják a fáradságot 
leereszkedni hozzá s ezer alkalom lesz egy-
egy szóban vérébe hozni az uj áramot. Híva-
vatalnokok sokat tehetnek a népért, ha lépten-
nyomon éreztetik vele Írástudatlanságát, csak 
érezzék át azt a nagy bajt, mely a hátrama-
radásban van. 

8 bánni magas álláson vannak, jusson 
eszükbe, a mit Baró Eötvös József  mond: 
.Valóban nagy caak az as ember lehet, ki a 
bajokat ótérezi s a népet lelkesítve emelni 
tudja.* Örökbecsű, aranyssavak ezek. Egyedül 
egy Biblia, egy korán ez a mondás. 

Ismételve csak arra kérem a községek 
előkelőbb embereit, ne késsenek a népoktatási 
kormány jóakaratát és áldozatikészségét igénybe 
venni, mert kié  az értelem,  azé a jő vő. 

A mftrosvásárhelrl  kereskedelmi 
és iparkamara küldöttel váro-

sunkban. 
Szakács  Péter  a marosvásárhelyi ipar-

kamarának tevény titkára ée örley János ipar-
felügyelő  folyó  hó 28-én városunkban kiszál-
lottak, bogy a keraadeleműgyi m. kir. minisz-
ter urnák a marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamarához intézett magas rendelete értel-
mében az ipari viszonyokat  tanulmányozzák, 
a gyári iparra vonatkozó óhajtásainkat jegy-
zékbe vegyék,  a kézmű iparosok sérelmeit, 
kívánságait meghallgassák. 

A küldöttek főispán  urnái jelentkezvén, 
ó bogy a kiküldöttek  feladatát  megkönynyitee 
szökött udvariasságánál fogva  másnap délelőtt 
9 órára Összehívta a vármegyei iparfejlesztő 
bizottságot és a polgármester utján a helybeli 
iparosokat és kereskedőket  is. 

Aa értekezleten aa elnöklő főispán  úron 
kivül részt vettek Becse Antal alispán, Mihály 
Fecenes fityegyzó,  Beeze Imre megyei III-ik 
aljegyző, Bőjthy Endre árvaszéki elnök, Fejér 
Sándor fűuólgaMró,  Negy Imre közgazdasági 
előadó, Dr. ifrnár  Jónef  ügyvéd, Dr. Fejér 
Antal ügyvéd ée lapszerkesztő, Elthes Jakab 
polgármester, Balásy Lţjoe váród Jegyző, La-
katna Mihály iparos tanoncz iskolai igazgató, 
Wb fearţa  és kereskedő. 

Az értekezletet Mikó Bálint fóispár  ur 
nyitotta meg lendületes beszéddel s hivatkoz-
ván a kereskedelmi miniszter urnák a székely-
ség iránt tanúsított kiváló jóindulatára, fel-
hívta az értekezlet tagjait, hogy egész Őszin-
tén és leplezetlenül nyilatkozzanak  az ipar álla-
potáról, mondják el nyíltan bajaikat és sérel-
meiket, tüntesék fel  az ipar fellendülésének 
útjában álló akadályokat,  mert csak igy lesz 
lehetséges az itteni ipar állapotáról tiszta képet 
alkotni s a magas kormány is ilyen alapon 
tudja megadni a szükséges támogatást s tudja 
megorvosolni a sérelmeket. 

Az éljenzéssel fogadott  elnöki megnyitó 
beszéd utón Szakács Péter kamarai titkár fej-
tegette ide jövetelük czélját a egyben biztosí-
totta^ a megjelenteket a székely iparkamara 
kiváló jóindulatáról s azon buzgó törekvéséről 
melylyel a kormány éa állam részéről minden 
lehető segítséget és támogatást ki fog  eszkö-
zölni, melyeknek segítségével a nyomorúságos 
ipari állapotokon javítani lehet. R mellett azon-
ban azt ia kijelentette, .hogy az állami támo-
gatás és segélyezés csuk akkor fog  beválani 
és csak akkor lesz eredményes, ha maguk az 
iparosok ia igyekezni fognak  önmagukon segí-
teni. Mint legalkalmasabb eszközt erre a czélra 
a szövetkezést jelöli meg s ennek áldáso9 hatá-
sát ismertetvén kéri az iparosokat, hogy ala-
kítsanak maguk között ipari szövetkezeteket 
olyanokot, melyek czéljaiknak legjobban meg-
felelnek  s arról is biztosítja őket, hogy jól in-
dokolt szükség szerint az ilyen szövetkezetek 
részére az állam ia engedélyez megfelelő  hi-
telmentes kölcsönt. Ezután felkéri  az értekez-
let tagjait, hogy az ipar felögyelŐ  által felte-
endő kérdésekre a legjobb belátásunk, de kü-
lönösen a meglevő állapotnak megfelelően  ad-
ják meg válaszaikat. 

Örley János iparfelügyeló  kellő beveze-
tés után kijelentette, hogy a kérdéseket, me-
lyeket az értekezlet tagjaihoz kíván intézni, 
három részben csoportosítja, 1., a gyáriparra, 
2., a kézmű iparra, 3., a házi iparra vonat-
kozólag. 

Legelőször is azt kérdést intézte a meg-
jelentekhez, hogy minő anyagok állanak ren-
delkezésre a gyári feídolgozáara  a természet 
három országából. 

Molnár Józaef,  Becze Antal, Mihály Fe-
rencz, Nagy Imre felvilágosításai  után konsta-
táltatok hogy itt a vármegyében vannak az 
ásvány országból: 

1. Nagy kiterjedésű és igen jó minőségű 
feldolgozásra  éa fűtésre  alkalmas tőzeg telepek. 

2. Kitűnő minőségű kőszén, mely kok-
szolós tekintetében AZ ország területén talál-
ható többi kőszeneket felül  múlja és az úgy-
nevezett porosz kőszénhez hasonló. 

3. Petroleum, melyre vonatkozólag Mol-
nár József  tudomására hozza az értekezletnek, 
hogy két nagy czéggel érintkezésbe lépett, 
melyek 250 ezerforint  erejéig furatásokat  fognak 
eszközölni. 

4. Grafit,  jóininóségü, igen nagy mennyi-
ségben, mely a 4 mililó forintra  menő ţraflt 
behozatalt nagy mértékben csökkenthetne. 

5. Igen jó minőségű vas. 
6. Csik-Baláubányán kitűnő vörös réz. 
7. Jó minőségű porezellán föld. 
8. Czinóber. 
9. A giesshüblibez hasonló borvíz. 
10. Márvány éa egyéb feldolgozható  kő-

zetek. 
A növény országból: 
Kender és len. 
Az állat országból: 
1. Gyapjú. 
2. Ny ere bőrök. 
Ezekhez képest a kamara küldöttei jegy-

zékbe vették, hogy a fentebb  emiitett ásványi 
anyagok kiaknázására megfelelő  állami segély 
leaz kéreodó. 

A bajánbányai rézbánya állami segítség 
mellett újra üzembe lenne veendő, olyformán, 
hogy a kitűnő réz feldolgozására  ugyan oda 
gyárat is állítsanak. 

Felállítandó lenne ezeken kivül egy len-
fonó,  egy gyapjuszövó és egy bőrgyár. 

A gyáriparral kapcsolatosan ajánltatott 
még a kamara figyelmébe,  hogy indítson moz-
galmat a kisüstös pálinka főzés  visszaállítására, 
mely egyfelől  megmentené az embereket a 
nagy szeszgyárak nyomasztó nyűgétől, másfelől 
módot nyújtana a termelőknek gabonaféléik 
nagyobb árban való értékesítésére s a mellett 
az állattenyésztést is megkönnyebitené a elejét 
lehetne venni a maláta etetése által némely 
már már állandóvá váló állati betegségeknek ia. 

A kézmü-ipar fellendítésére  a külön vám-
terület minél előbbi életbe léptetése, alkalmas 
placzok szerzése, továbbá a hitelviszonyok ja-
vítása és ipari szövetkezetek felállítása  jelöl-
tettek kl legalkalmasabb eszközökUl. 

A háziipar köréből a fazakas  ipar, a kő-
faragás  és a házi szövőipar jelöltettek ki olya-
nokul, melyek legnagyobb támogatásra tart-
hatnak igényt 

Esek képezték a nagy érdeklődés mellett 
lefolyt  értekezlet főbb  tárgyait 

Az értekezletet a főispáo  ur azon óhajtás-
sal zárta be, hogy az a közgazdasági viszonyok 
megjavítására a legjobb eredménnyel járjon. 

Oslkmegye virilistái. 
A vármegyei igazoló választmány folyó 

Uő 17„ 16. és 19 napjain folytatva  tartott ülé-
sében állította Össze a törvényhatósági bizott-
ság legtöbb adót fizető  tagjainak 1901. évi 
névjegyzékét részint az adóhivatali kimutatá-
sok, részint pedig egyesek felszólamlása  alap-
ján a tétette ki szeptember 21-től október 6-ig 
terjedő időre a megyei kiadóhivatalban köz-
szemlére, hogy az esetleges felebbezések  a 
bíráló válnsztmáuyhoz, megtehetők legyenek. 
A névjegyzékbe felvétettek  a következők: 1. 
Mélik István Remete 4004 korona 86. flll.  2. 
Roth István Alfalu  11179 kor. GG fill.  3. Cziffra 
Mihály Gy.-Szentmiklós 1933 kor. 35 flll.  4. 
üaktsy Gáspár Szereda 1470 korona 35 fillér, 
5. Zakariás Lukács Szépviz 1210 kor. 86 Üli., 
6. Jánosi János G.-l'jfalu  1061 kor. 32 fillér, 
7. Zakariás Izsák Szépviz 984 kor. 76 fillér, 
8. Dohribán István Gy.-líjfalu  910 kor. 36 flll., 
9. Száva Kristóf  Szépviz 907 kor. 01 fillér, 
10. Fejér Miklós Szépviz 867 kor. 92 fillér. 

11. Nagy Sándor Csik-Szereda 820 kor. 
88 fillér.  12. dr. Bocskor Béla Szereda 777 kor. 
36 fillér.  13. Gál József  Szereda 776 korona 
35 fillér,  14. Kézér Sámuel Tusnád 772 kor. 
67 fillér.  15. dr. Fejér Antal Szereda 760 kor. 
18 fillér,  16. dr. Csiszér Miklós Szentmárton 
742 kor. 36 fillér,  17. Becze Antal Szereda 
726 kor. 12 fill..  19. Mikó Bálint Zsögöd 647 
kor. 85 fillér.  20. Lázár Domokos Taploczo 
635 kor. 90 fillér. 

21. Id. Karácsony János Gy.-Szentmiklós 
635 kor. 51 fillér,  22. Mánya Kristóf  Rákos 
631 kor. 92 flll.,  23. Lázár Gyula Gy.-Szent-
Miklós <>31 kor. 62 fill.,  24. Száva Lukács 
Taplocza 594 korona 56 fillér,  25. Nagy Imre 
Szereda 588 kor. 14 fill.,  26. Jáii09i Sándor 
Xagy-Szeben 587 kor. 92 fill.,  37. dr. Dohribán 
Anul Gy.-Szentmiklós 549 kor. 92 fillér,  28. 
Hajuőd Iguácz Szereda 544 kor. 93 fillér,  39. 
Sáska Kájetán Gy.-Szentmiklós 538 kor. 13 flll., 
30. Romfeld  János Gy.-Sztmiklós 537 kor. 46 flll. 

31. Yákár Lukács Gy.-Szen tinik lós 533 
kor. 47 fill.,  32. dr. Filep Sándor Szereda 
499 kor. 20 fillér,  33. GÖzsy Árpád Szereda 
4!>5 kor. 84 fill.,  34. Zakariás Lukács Kristófé 
Szépviz 485 kor., 62 fill.,  35. Ferenczy Károly 
Gy-Szentiniklús 480 korona 74 fillér,  36. Kiss 
Sándor Gy.-Szentmiklós 479 korona 63 fillér, 
37. Kristó Ferencz Tusnád 468 kor. 49 fillér, 
38. Kopacz Lukács Gy.-Sztmiklós 466 kor. 88 f., 
39. Lázár János Ditró 453 kor. 90 flll.,  40. 
Bocsáticzi János Gy.-Sztmiklós 462 kor. 29 flll. 

41. Ró/.enfeld  Dávid Szereda 461 kor. 
71 fill.,  42. Pap Domokos Szereda 459 kor. 
60 flll.,  43. Smiiovics Zélig Holló 458 kor. 82 fill.. 
44. Mayer Lipót Somlyó 440 korona 03 fillér, 
45. Meskó Jakab Madéfalva  425 kor. 83 fillér, 
46. dr. Tiltscher Ede Gy.-Sztmiklós 424 kor. 22 f., 
47. ,Száva István Ditró 420 koroua 74 fillér, 
48. Ágoston Ágoston Csomafalva420kor.48fill., 
49. Mánya Antul Rákos 398 kor. 10 fillér,  50. 
Eránosz Bogdán Gy.-Sztmiklós 394 kor. 40 flll., 
51. Kovács Lajos Gy.-Sztmiklós 394 kor. 20 fill., 
52. Heim Ábrahám Tölgyes 390 kor. 50 fillér, 
53. dr. Csiky József  Szereda 388 kor, 54 flll., 
54. Lánczet Jankó Békás 3*7 kor. 17 fillér, 
55. Sztrul Mihály Tölgyes 387 kor. 13 fillér, 
56. Schwarz Dávid Tölgyes 375 kor. 66 fillér, 
57. Székely Kndre Szentimre 373 kor. 93 flll., 
58. Sztrul Smil Holló 368 korona 89 fillér, 
59. Takó János Ditró 361 korona 62 fillér, 
60. Urmáuczi Yertáo Gy.-Sztmiklós357kor. Ő8f.. 
61. Jakab Lajos Szereda 351 korona 22 fillér. 
62. Márton Ferencz Szentmárton 446 kor. 64 flll., 
63. Márkovics Pirmán Borszék 340 kor 38 fillér, 
64. Csiky Dénes Gy.-Sztmiklós 339 kor. 56 fill., 
65. Nagy Gyula Szereda 336 korona 10 fillér, 
66. Kltes Zsigmond Szereda 334 kor. 54 fillér, 
67. Jakabfl  B. Miklós Alfalu  328 kor. 66 fillér, 
68. Lázár János Gy.-Szeutmiklós 328 kor. 60 flll.. 
69. Zakariás Antal Kristófé  Szépviz 318 k. 12 f. 
70. Yákár László Szárhegy 315 kor. 93 fillér. 
71. Fejér János Szépviz 304 korona 69 fillér. 
72. Dr. Szentpéteri Kristóf  Gy.-Sztmiklós 304 k. 
64 flll.,  73. Mikó Árpád M.-Vásárhely 302 k. 84 f. 
74. Potoczki Alajos Szereda 301 kor. 21 flll. 
75. Dr. Bardócz Gyula Szuntmárton 298 kor. 
76. Herink Leó Kozmás 290 korona 26 fillér. 
77. Potoczki László Szentgyörgy 288 k. lő Ali. 
76. Avéd János Alfalu  287 korona 99 fillér. 
79. Haszazán Muchmed Tölgyes 265 k. 84 flll. 
60. Jakab Alajos Szentimre 284 kor. 91 flll. 
61. Nagy József  Szentmárton 284 kor. 90 fill. 
62. Id. Tiltsher Ede Gy.-Szentmiklós 284 k. 56 f. 
83. Puskás Jenő Alfalu  283 korona 44 fillér. 
64. Szebeni Péter Szépviz 283 korona 12 flll. 
85, Krausz Mihály Szentdomokos 281 k. 90 f. 
86. Szultán Lázár Szereda 281 korona 86 fill. 
67. Dájbukát Antal Dávidé Szépviz 277 k. 19 f. 
88. Both Ferencz Szárbegy 273 koroua 9 flll. 
89. Dr. Györffy  Gyula Budapest 271 korona. 
90. Koródi Mihály Szentimre 270 kor. 88 flll. 
91. Kótli Mibály Alfalu  267 korona 93 fillér. 
92. Orel Máté Gy.-Szentmiklós 266 kor. 86 f. 
93. Merza Vilmos Gy.-Szsntmiklós 264 k. 63 flll. 
94. Landau Zaigmoud Szentsimon 263 k. 47 f. 
95. Imre Károly Szentgyörgy 263 kor. 44 flll. 
96. Dr. Szilvásy János Borszék 2G3 k. 44 Ali. 
97. Heim Simon Tölgyes 262 korona 34 fill. 
98. Gál István Csik-Szentmárton 260 korona. 
99. Helvig G. János Szereda 259 kor. 76 flll. 
100. Keresztes István Ditró 257 kor. 78 fillér. 
101. Pál Gábor Somlyó 257 korona 38 fíUér. 
102. Dr Harm&th Leó Szereda 267 kor. 88 Ali. 

103. Lázár László K.-A]tlz  256 kor. 18 fillér. 
104. Dr. Fodor Antal Budapest 250 k. 80 flll. 
105. Kovács Mihály Csícsó 247 kor. 94 ffflár. 
106. Kovács János Szereda 246 kor. 76 AH 
107. Miklósi József  Lázárfalva  246 kor. 8 flll. 
108. Lázár Márton Kozmás 246 kor. 84 lUlér. 
109. Kiss Dénes Remete 243 korona 40  fillér. 
110. Antal Domokos Szépviz 239 kor. 92 AU. 
111. Mátyás Albert Ditró 239 korona 66 flll. 
112. Id. Dájbukát Antal Szépviz 239 k. 1 AIL 
113. Zárug M. Zakariás Gy-Sztmiklós 287k. 77 f. 
114. Szabó Miklós Szereda 287 kor. 41 AIL 
115. Bogády Károly Szenttamás 237 k. 14 AIL 
116. Dr. Kolonics Dénes Somlyó 284 k. 80 f. 
117. Szopos Elek Szerada 233 korona 3 fill 
rendes tagokul. 

Póttagokul felvétettek:  1. ZakariáB Já-
nos Ditró 232 kor. 32 Ali. 2. Szultán Gergefy 
Szereda 230 kor. 60 flll.  8. Tarísnyás Gergely 
Gy.-Szentmiklós 280 kor. 27 fUl.  4. Smil Si-
mon Tölgyes 229 kor. 90 Ali. 5. Lukács János 
Ditró 229 kor. 41 Ali. 

Felhívás. 
Félszázadnál több mult el as éta, hogy 

annyi véráldozattal járt szabadság és önvédelmi 
harezunk lezajlott. 

Az akkor Ütött sebek legnagyobb részét 
csak az idő, a mindeneket behegesztő idő vonta 
be a feledés  kérgével. 

Ki tudná felsorolni  azok nagyszámát, kik 
akkor a honszeretet szent tüzétől hevülve oda 
áldozták vagyonukat,  állásukat, családi boldog-
ságukat és életűket s igy nyomorban posztol-
tak el az elnyomott hazában vagy külföldön. 

Aránylag kevés azon jeleseink száma, 
kikről a történet azon nehéz időkből méltóan 
megemlékeznék. Inkább a hareztéren felttttft 
jeleseinkről emlékezik meg a krónika e kevésbé 
a családokról, az anyákról és hitvesekről, Ük-
nek már elhamvadott, de akkor hón dobogott 
szive lelkesedést, bátorságot és elszántságot 
öntött a küzdők lelkébe. 

Most volna még idején és helyén, hogy 
megyénként megírassanak az akkori Időknek  a 
megye kebelében lefolyt  eseményei. 

Az ily megyei krónika becses adatokat 
szolgáltatna szabadságharcznnk történetéhe*, 
de azonkívül tanulságul, okulásnl és busditó 
például szolgálna a jövő nemzedéknek Is. 

Óhajtani szabad. Én is csak jámbor óhaj-
ként irom ide ezt. 

Csik megyénknek  az 1848/49. viszontagság 
teljes korszakában feltűnt  jeles fiai  közül egp 
ről mindeddig néma maradott Klió, elfeledte 
Gál Sándort, kit megyénk szült, ki mint lelkes 
tényező, Bem apánknak jobb keze, harcsunkat 
végig küzdötte, mint száműzött külföldön  nyo-
morral küzdött és nyomorban halt el. 

Tartozásunk van ez ember emlékének, 
tartozása van megyénknek  fla  iránt, kire bflsske 
lehet. A hálátlan feledékenység  sötétségéből 
ki kell ragadnunk ót Tiszta fénnyel  kell meg-
világítói emlékét annak, kl iQu hévvel, lelkénot 
teljes erejével sikerrel szolgálta hazáját 

Nem szobor vagy más nagyobbszerü em-
lékmű felállítását  czéíozom én felhívásom  által 
(noha ezt is szívesen tenném, ha hatalmamban 
volna), hanem csak az emlék felelevenítését, 
az emléknek emberi fogalom  szerinti olyan tény 
megörökítését czélozom én, hogy azt a jelen 
aemzedék biija tovább adásra, nem lévén ki-
zárva, de sőt mindenesetre szükséges lévén az 
emléknek maradandó szerény emlékmű általi 
jelzése is, mint például születési házának em-
léktáblávali díszítése. 

Mind ezeknek előre bocsátása után rég 
elhunyt jeles bajtáreunk 1848/49. honvédezredes 
Gál Sándor földink  életrajzához adatok lévén 
szükségesek, tisztelettel kérem mindazon hon-
fiakat,  kik ótet ismerték vagy születéséről, 
életéről éa viselt dolgairól adatokkal bírnak, 
szíveskedjenek  azokat velem közölni. 

Brassó, 1900. szeptember hó. 
Dr. Otrobán Nándor. 

K Ű t Ö S F i L É f L . 
t Köllő Miklós temetése. A siralmas 

véget ért székely szobrászt nagy részvét mel-
lett eltemették. A művésznek a végső tisztes-
séget rendkívül nagy közönség adta meg, mely 
tömegben lepte el a halottas házhoz vésető 
utat. Ott voltak bajtársai Zala, Stróbl, Fadruaz, 
Róna és sokan, igen sokan as ismert Írók ée 
művészek közül. A nemzeti sslnfl  lepellel 
bevont koporeót roppant sok koszom födte, 
köztük volt a művész Özvegyeé, szüleié, a 
képzőművészeké,  a székely szobrászoké (sze-
retett mesterüknek), az egyetemi ifjúságé, 
Rákosi  Jenőéké, Rákosi  Ssldié, Ssana Tamásé, 
Péterfy  Tamásé, Siklódy Imre és családja éa 
még többek koszoriga. A hossza menet a te-
mető negyedik mezejére ment, a Deák-mauze-
leum és a Kossuth sírhely szomszédságába, a 
hol a főváros  disz-sirhelyet adott as elhányt 
művésznek. Jendrasslk Jenő mondotta a bucsu 
beszédet, mely sokakat könnyekre  fakaastott 

— Eljegyzés. Dr. Klug Gyula pozsonyi 
jogakadémiai tanár közelebbről tartóttá kwp 
fogóját  Jakab Antal csik-somlyól főgimnáziumi 
tanár leányával Jolánka kisasszonnyal 
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— Állandó válaaatmányl gyűlés. A 
törvényhatóság által október hó közepe táján 
megtartandó öezi rendes közgyűlés tárgyainak 
előkészítése cséljából, a közgyűlés kebeléből 
alakított 80 tagu állandó választmány október 
hő l-én ülést tart a vármegyeház tanácskozási 
kistermében. 

— Fonográf-hangverseny.  Az erdélyi 
kárpát-egylet megbízása folytán  a Mátyás Kl-
rfly  ssülóházában Kolozsvárt felállítandó  Nép-
ről! Musenm javára Vikár Béla budapesti író 
október első napjaiban s valószínűleg október 
6-án este Szeredában a .Csillág"-vendéglő 
nagytermében fonográf-hangversenyt  fog  tar-
tani, mit az K. K. R. külön falragaszok  utján 
is közsé fog  tenni. A hangversenyre a terem 
berendezését Kovács János városi kapitány 
vállnlta magára, mely hazafias  czélu előadásra 
előre Is felhívjuk  a közönség becses figyelmét. 
A nagyszerűen tökéletesített fonográfon  ez al-
kalommal nálunk először bemutatandó darabok 
milsora a következő: 1. Honeymoon  induló. 
Zenekar. 2. Réssiet a .Vigfegyver  kovács'-
ból. Zene és énekkar. 3. Troubadourbnl.  Te-
nor soló. 4. Réssiet ugyanazon operából. 
Zenekar. 6. Toreador éneke Carmenból.  6. 
Hugenotta*. Zenekar. 7. Dallam,  Adiából. 
S.Doona Jüan  itta.  Zenekar. 9. Nevető  dal. 
Neger kupié. 10. Santíago-keríngő.  11. Dallam. 
Bajazzo operából. 12. Spanyol  szerenád.  Ze-
nekar. 13. Kettős  a Bohemek operából. 14. 
Garibaldi  Hymnua.  Zenekar. 15. Fru  Dia-
voló. Vegyeskar. 16. fosta  az erdőben.  Kürt 
soló. 17. TOsjelenet.  Zene és énekkar. 18 
Faast  keringő.  Pikkoló soló. 19. Néger  csárda 
jelenet.  Zene  és énekkar. 20. Vashington 
Port. Induló zenekar. 21. Banjo soló. Indián 
hangBier. 22. Szerenád.  Gounod-tól. Kürt soló. 
28. Palócs nóták.  Énekli Göndör Aurél. 24. 
Haragszik  a puszta biro. Énekli Kósa Árpád. 
25. Kalotaszegi  dalok.  Énekli Tamás Kata. 

— Tanító válaastáaok. Az államiing 
segélyezett ajnádi és borzsovai községi elemi 
iskoláknál elbocsátás és illetve nyugdíjazás 
folytán  megürült tanítói állomások betöltése 
végett a valasztások a főszolgabíró  elnöklete 
alatt folyó  hó 20. és 21-ik napjain meg, Aj-
nádra 7 szavazó közül 1 szavazat többséggel 
a jelentkezett 10 pályázóból csik-szépvizi Ba-
lázs Béla okleveles tanító, Borzsovábu pedig 
5 pályázó közül egyhangúlag Biró József  csik-
delnei kántor-tanító választatott meg. Az ajnádi 
választás ellen Jakab Lajos iskolaszéki elnök 
és béttána felebbesést  jelentettek be. 

— Magán orvoaláa dijaiása. Már 24 
éve, hogy a közegészségügyi törvényt meg-
hozták, mindazon által ama törvény 48-ik §-sába 
foglalt  ason rendelkezés melylyel a magán or-
voslás díjazásának szabályozása a belügymi-
niszterre bízatott, csak most jut érvényre, 
mennyiben Bséll Kálmán mint belügyminiszter 
egy 11 szakaszból álló szabályzattal és ahoz 
csatolt díjjegyzékkel állapította meg a díjakat 
oly esetekre, a mely esetekben ezen dijazásru 
nésve kölcsönös megegyezés orvos és beteg 
között nem jött létre és a melyekben ennél-
fogva  a bíróság van hivatva peres esetekben 
ssakértók kihallgatásával a dijat meghatározni. 
A magáu orvoslás dija 4 fokozatban  állapít-
tatván meg, hogy ások egyes törvényhatóságok 
városai és járásai részére, tekintettel a távol-
ságokra, miként illetve melyik fokozatban  al-
kalmaztassanak, arra nézve a belügyminiszter 
a törvényhatóságok, azok tiszti főorvosai  és 
közegészségügyi választmányainak véleményét 
kérte ki. 

— • határjelölés befejesése.  A Ma 
gyaroruág és Románia közötti országos határ-
vonalnak törvényhozáailag elrendelt uj határ-
jelekkel való ellátási munkái a vegyes bizott-
ság által 3 havi működés után befejeztettek 
B az egyeztető tárgyalás e hó 24-én tartatott 
meg a vármegyeházánál. A vasszerkezetű uj 
hatáijelek felállításával  a kormány az állon-
dóra ág és tartósság elérésére kívánt törekedni, 
de hegy a czélt azzal teljesen elérte volna 
alig lehet feltételezni.  Ezt nyilvánvalóvá teszi 
a közelmúlt idők tapasztalata, midőn romáu 
réasről az állandósag biztosítására felállítva 
volt tölgyfa  határoszlopok folytonos  rongálás-
nak és itt-ott teljes megsemmisítésnek voltak 
kitéve, miből jövőre is következhetni lehet arra, 
hogy a törékeny vasöntvények részükről ha-
sonló elbánásbűi fognak  részesülni a igy a 
hatáijelek megújítási költségei rendszeres ós 
állandó felügyelet  nélkül az állami költségve-
tést ujabb-ujabb kiadásokkal fogják  terhelni. 

— Iparos tanonoaok elhelyoaése. 
Különböző ipari pályákra folyamodott  éa köze-
lebbről besorozott 29 székely flu  folyó  hó 22-én 
jelentkezett elindulás végett 9aeredában a vár-

Vlgyázó Ferencz, gróf  ttziczhenyi Aladár orazgy. kép-
viselő, Thon Károly egyetemi tanár, a Magyar Keres-
kedelmi R-T., Okollcainyl Sándor hágai követünk, 
Szabó Ferraris Arthur festőművész  ia még számosan. 
Apróságok a „Pillangó" a heti ssámából. 

As Inkolából. 
T a n í t ó : (magyarázva) 8 nagy erővel folyt  a 

Itarcz mindkét részről, midőn hirtelen egy szózat 
hangzott. Mayer ne vigyorogjon folyton  '. 

Gyöngéd osélnás. 
S soban r : Ugyebár kérem ön tagja az állat-

védő egyesületnek ? 
Szobaasszony: Eltalálta dehát honuau tudja? 
S z o b a ú r : Az éjjel vettem éazre. 

MtMtia. 
— Orvos ur kérem, kinn aa előszobában van 

,.gy siketnéma ember, aki azt mondja, hogy Önnel 
beszélni szeretne. — 

A Us müvéssnö. 
Marg i tka : (ki egy gyáazindulót hall felkiált!) 

Oli! cz semmi, ezt éu ls tudom még pedig sokkal 
gyorsabban is játszani. 

Nem elég. 
P la t . 
J a n i : Mit ér ta 

Hurrá.... Éljen.... Leégett az iskola! 
A tanító nein égett el! 

Indoklás. 
kn l inázo t t : Főnök nrbátorkodom 14 napi 

szabadságot kérni Qdfllós  czéljából. 
Fönök: Micsoda? Hisz alig egy hónapja, 

bárom bélig beteg volt; hát nem ndQlt akkor eleget 

Kavlosok. 
•Xagyon resteljnk, ha azt mondják, hogy az 

ősapánk negykezű állat volt Hát még ő liogynn 
pirulna, lia látná, hogy az unokái jó része még 
CSUSZÓ-IIIŰKZÓ. 

- Plumóban rendkívül érdekes folyóiratot 
indított meg pár lió elölt Koinpolthy Tivadar ten-
gerész-irólársunk, kl tt magyar lenge .tszotiick, klllső 
kereskedelmünknek H külügyi érdekűinknek évtizedek 
óta legngilinubb publlclslájj. Az uj vállnlut „Fiume" 
czimet visel, minden fűzeiében  (mely u loudonl,(JruIic-
hoz" hasonló) pompás képeket boz a niugyur ten-

f>urt H a tengerészet köréből. Rendkívül érdeke» 
einényelhen a külső kereskedelem a az öt világ-

részben «!<» hiváudorloU magyarunk  dolgaivá)  íoglul-. .. i . . . . . 
lugyi 

gyár tengerészek albuma czimü frappáns  érdckQ ro-

kőzik oly inteuzivc, 
kesébb kQlföldi  mag 

bogy miuden száma a lcg< 
ar élményekkel van tele. Ma-

vatában a magyar teugerészkapitányok arczképcit, 
' • • • • * őlc 

tengerész eletet íninden varázsávttl — borzalmavnl. 

életraj Kait, 
ityllal, " 

tengeri vi lágutnzásult Írja Ic oly 
hocvs/Jntc szeműnk elótt látjuk lefolyni 

megyei iparfejlesztő  bizottság elótt s osztatott 
ki közöttük as ingyenes vssuti menetjegy, kik 
a marosvásárhelyi iparkamara kiküldöttjének 
vezetése és felügyelete  alatt a délután egy 
órai vonattal ssallittattak el az ország külön-
bÖsÓ városaiban egyes msgán iparosoknál ki-
jelölt helyeikre. Szülők és gyermekek könnyes 
elemekkel megható érzékenység mellett vettek 
egymástól bucsut a vonat elindulásakor. 

• *. M. K. X. ig űrökön taf|aL  A Fal vidéki 
Magyar Közművelődési EgveaÖlet Örökös tagjai, akik 
«gyeer és mindenkorra W—60 koronivaPjinünak 
as agyas űlet kulturális alapiökóláfaes,  Örvendetesen 
szaporodnak. Ujabban 2S-an iratkoztak be aa örökös 
tagok közé, köatQk dr. Emmer Kornél orezgy. kép-
l U L Benlesky Ádám, saámbokl földbirtokra,  ld. 
mM Ghotak JteBfi,  báró Lóvav Henrik fórendlhás 
tag, Lokáes Antal földhitelintézet!  Igazaid, gróf 

Az eddigi füzetekbea  Magyar László az első magyar 
tengerész s bthói király, — fi  lein A. aradi szárma-
zású volt khinui liujó paruncanok, ut .Adriatenger' 
hajózási társulat főfelügyelője,  — Pelerdi István v 
franexia  révtiMzt, tuoat a RPetóH'lkapitánya, — Nagy 
Iiure v. au^ol hajóparancsnok, most az „Adrin' len-
gerésxuti lutiaztje, — Kardon László flmnoj  révbiztos, 
uz olnsz tengerészeti vitézségi éreinniel kllUutotctt 
életmentő uiugyar kapitány, a 
tengerész kupltány arczkepelt 
közölte a „Fiume-1. A„Fiuine' elóflzetésl  ára csekély, 
egy évre II forint,  félévre  H forint,  az összeg a szer-
kesztő nevére eximzendó Fiúméba. Minden indvelt 
cxaládnak én olvasókörnek meg kellene rendelni e 
rendkivDl díszes és érdekes folyóiratot. 

- Nyllatkoaat. Sokszor Intézik hozzánk azt 
a kérést, ujánljunk a központi uapilapok közül olyant, 
mely teljesen kielégíti az olvasók igényét. E kérdésre 
neliez válaszolni, miután a fővárosi  hirlaprodalom 
nagyon fejlett  fokou  áll é* sok jó napilapunk van 
Mégis ha válaMxtmiuuk kell, uzt választjuk, a mely 
a ini közönségünk Igényelitek és viszonyulnak teljé-
sen megfelel  ós ez n „Magyar Hírlap", melyet Fenyő 
Sáudor szerkeszt. A mi vidéki közönségünknek olsó 
sorban azért ajánlhutjuk u legmelegebben n Magyar 
Hírlap járatását, mert mig a löbltl központi lup csak 
szeuzaczió s/.oinpouíjából, n törvényszék és rendőr-
ség körébe vagó események alkuiméval szórváiiyo.sait 
foglalkozik  vidékitukkel, a Magyar Hirlup Hgyelcm-
mcl kiséri kulturális, társadalmi, gazdasági es keres-
kedelmi helyzetünket is. Euuek annál nagyobb uz 
értéke, mert iniiideukl tudja, hogy ez a mliuíou párt-
tól fnggetleii  lap leplezetlenül kimondhatja vélemé-
nyét mindenkivel stomlign. A Magyar Hírlap politi-
kája: a magyar fujpolitika,  a melynek diadalra jutá-
siért elazántun küzd uup-tmp utáu. A szabadelvű és 
demokrata Ira/jybati vulo littiadfist  /̂co.'gMljK a. Magyar 
Hirlup, mely tízéves fennállása  óta óriási szolgálato-
kat Is tett a magyarság Rgyéuek. A Magyar Hirlup 
munkatárauiuak sorában a legkiválóbb publiczlsták 
és Írók uevb'lvel találkozunk. Nem csodálni való te-
hát, hogy ez a lap tt kAKöld bármily napilapjával 
kiállja 4 versenyt. Vuzérczikkel és eredeti tarczál, 
politikai, társadalmi, gazdasági és humoros czikkel, 
valamint könjrvalakbnn megjelenő érdokfeszitA  regé-
nyei az olvasók óriási táborát szerezték tuog a Ma-
gvar Hlrlupnuk moly éppen enuek a nagy népszcrR. 
segnek köszönheti, hogy a legongvobb terjedelemben 
naponkint 24-.12 oldalon jcloulk meg, s méglg lţ 
olcsó az előfizetési  ára. Ez az olcsóságot még nagyol 

-Icpólbucb fogja  találni közönHégQ 
amu kedvezinéuyekrc tereljük, melv 

kel a Magyar Hirlap olvasóit (dkéityi 

feltárta  as egóaa mOvelt vilá« előtt kétatebe-
eltó, sslnte a teljes elzQUés haUrÜg Jutott erkölcsi 
ettlyedést. melyben a modern franczla  ţârşadalom 
manapság sínylődik. A Párisba zárandokolt népek 
százezrei személyes Impreaxlók alapján győződhettek 
meg, bogy a franczla  aekadenee eljutott Immár arra 
a fokra,  melyre a primitíven egészsége» magyar tár 
aulalom ma még szédülve tekint. Es ai egyetemessé 
vált tapasztalat első sorban a modern franezla  re-
gényírókat Igazolta, kik as utolsó évtizedben végleg 
elhagyták a mesemondás ártatlan mezejét s helyette 
kegyetlen Igazsággal rajzolt képeket nyújtottak aş 
ruervált, sOllÖtt, fenékig  perven párisi életről, bot 
a legszentebb embert érzés: a szerelem Is puszta 
fajtalansággá,  a római császárság ideiét Is megszé-
gyenítő bujálkodáasá fajult.  Beigazolódott, hogy a 
Prevost-k, Plerre Louys k, Zolá-k, minket Iszonyattal 
eltöltött erkölcsrajzai nem túlzások — mint eddig 
sokan hinni «zcrctték voios — hanem szomorú va-
lóságok, melyeket Igazságban aligha múlhat felül 
valami, hacsaz nem maga aa — élet. Ezeknok a ke-
gyetlen Igazmondóknak táborába most egy uj, genl&lls 
Iró lépett: June de la Vaudéra. A íéluemQek cslmü 
regényével, melyben a perverz Párisuak még as ed-
digieknél Is rikítóbb képét adja. Ainlt Zola a „Fécon-
dité'-ben állit, hogy párisi anyák öntudatosan veszik 
magukra a terméketlenség átkát, csakhogy az anyasás 
gyötrelmeitől megszabaduljanak, azt Vsudére „A tél-
nem0ek"-bcii még általánosabb kórságnak mutatja 
be. Megraizolja az előkelő leányt, a ki az orvosi 
tudomány "segítségét veszt Igénybe, hogy már mint 
leány a következményektől való félelem  nélkül él-
vezhesso a szerelem gyönyöreit; megrazolja ezek-
nek a félnomQeknek  egész női társadalmát, hol a 
férfi  értéktelen eszközzó senyved, hogy helyét a — 
lesbosl szerelem foglalja  cl. Igy tárja fel  A felnemOek 
a párisi fajtalanságunk  Dalunk meg uem is sejtett, 
Izgatóau borzalmas titkait, olyan művészettel, hogy 
érette megbocsátjuk A veszedelmes terrénumot Is, 
melyre a szerző o regényével lépett. — A ÍéluemQek 
a inal Pária dckadoncziájának, valóban ékesen szóló 
emberi dokumentuma, melyen gondolkozhatunk, eltű-
nődhetnek mindazok, kiket az emberi faj  fennmara-
dásának problémája érdekel sgyöoyörködhetuek, ki-
ket izgut és lelkesít egy-egy ujabb — s valljuk be! — 
táu minden eddiginél nagyobb irodalmi szetizáczló. 
A félnemQek  egyedül jogosított, teljes magvar kl-
ndásu a mllhöx méltó gonddal kiállítva, stilizált czlm-
lappul, ulaklmu jeleut ineg 9 bolti árou 1 írtért 
miuden könyvkercskedésbeu kapható. 

Magyar Gasdák Zsebnaptára. Mlndrn téren 
gyakorlatiasság ozolloino Hódit. A gyakorlatiasság 

L-hol sincs annyira holyéu. mint a gazdasági min* 
deuuupi életben, hol lépteu-oyomon a ezélazerUsógl 
szempont kell, hogy Irányodé legyen. A gyakorlati 
használhatóság eszméje vezette azokat a gazdákat, a 
kik összeálltuk, hogy egv Igazán praktikus zsebnap-
tárt állítsanak Ös9ze, melybe praktikus gazda, Illető-
leg gazdatiszt első följegyzéseit  megtehesse. A Lé-
vul-féle  „Magyar Guzdak Zsebnaptára', mely október 
hó közepén kerül k> a sajtó alól, a gazdasági üzlet-
vitel első föl  jegyzési könyve loaa. A szerkesztőség 
mely csupa praktikus gazdikból itl, arra törekszik, 
hogy c naptár minden tekintetben megfeleljen  a prak-
tikus gazda igényelnek. Ezt el ls fogja  érni, mivel 
a szerkesztőség, mint az előszóban Írva van. min-
denki tanácsát a naptár czélszertl berendezésére szí-
vesen fogadja  s Így teljesen be kell válnls. A Lévai-
féle  Magyar Oazuak Zsebnaptára díszes és tartós 
bekötésben kűrill a könyvplaczra és az ára csupán 
2 korona leuud azért, hogy mindenki megszerezhesse, 
a kl egy praktikus Jegyzőkönyvet akar zsebében 
hordani. A naptár Lévai Mór könyvkladóhlvatalában 
Uncvárt jelenik meg éa miuden jölilrU könyvkeres-
' edésben Is kapható lesz. A kl 2 korona 20  fillért 

nld postautalványon a kiadóhivatalba, annak postán 
bérmentve fog  megkQldclul. 

HIVATALOS RÉSZ. 
Magyar Ur. belfigymlnisstor 

72440 szám. 

. ... p „ 
vezmenyek kőzött első helyen áll a paratlan irodal.nl 
becsű kuracsonyl ajándék, melyet minden előfizető 
dijtulanul megkap a most következő évuogycdbeu. 
Ugyancsak Ingyen knpják meg a Magyar Hlriapmost 
belepő uj előfizetői  a „Bftn  utján" czimü rendkívOl 
érdekes regény eddig megiclent folytatásait.  Az 
Otthon czimü szépirodalmi Illusztrált folyóiratot  a 
Magyar Hírlappal együtt leszállított áron, évnegyed-
re 4 forintért  kapjak az előfizetői.  Kedvezményes 
áron, negyedévonklnt 76 krajezárért rondolhetlk meg 
•• Magyar Hírlap előfizetői  a roinck Franczla Divat-

ir)B> met; a v u w h vagui meg egy aeuvesinen] 
kell megemlékezaOnk, mely valósággal párját ritkl 
Arról t. I. hogy 10 mond tlz krajezárért a lap 1 
mely el&SzoWye  tehet közzé hirdetést a Magyar 1 

lapot és a Képes Gyermeklapot (utóbbit negyedéven-
ként 1 korouáért). A szerkesztői üzenetek írására 
ktlttu niUDkaliirsak vannak szerződtetve, hogy min-
den bármely szakba vágó közérdekű kérdésre Ingyen 
irják meg a választ. Végül még egy kedvezményről 

- • —i — r i j . t i t j a . 
lap bar-

. - Magyar Hír-
lapban, melynek rendkívüli olvasottsága biztosítja a 
hirdetőnek, hogy álláshoz, kölesönhöz, cselédhez stb. 
ut. Mindezekért Ismételten a legmelegebben alinl-
latjuk a Magyar Hírlapot, melynek kiadóhivatalába 
(Budapest, Honvéd utcza 10.) október 8-lg küldhetők 
as előfizetési  összegek, évnegyedre fl  frt  50 kralczár. 
egy hónapra 1 (rt S0 kr. 

A Mlnemüek. Begéoy, irta: Jane de la Va-
ud ere. Fordította báró Podtnaolezky üariet Kiadja 
Sachs ós Pollik könyvkiadó-vállalata Budapesten 
(VI., Andráasy-nt 87.) Nagyon aktuills regényes: 
aktuálissá tette a mázad hatalmas finalele  : a pirui 
világkiállítás. A nsgy nemzetközi vtlágv&sár turvanls 
- tagadhatatlanul óriási kulturális sikere mellett — 

Előfizetési  felhívás. 

A „CSlfCl  LAPOK"  a jelen év 
kezdetén  tizenkettedik  évfolyamába 
lépett  s midőn  most a folyó  évi negye-
dik  negyed  küszöbén az előfizetések, 
megújításáért  a nagyérdemű  közön-
séghez felhívást  intézünk  egyben jól 
eső örömmel konstatáljuk,  hogy a 
programmunkban  kiirt  feladatoknak, 
a lefolyt  12 év alatt  mindig  a legjobb 
akarattal  igyekeztünk  megfelelni  és e 
vármegyének  s abban a székelység  ér-
dekeinek  fellendítésére  közreműködni. 

Nagy  politikát  nem üzünk,  ebben 
megakadályoz  és gátol  a lapunk  ren-
delkezésére  álló  igen szűkösen  kimért 
idő  és tért  de  azért  mégis a szabad-
elvüség eszméi mellett  rendületlenül 
kitartunk  és hiven támogatunk  min-
den  olyan ügyet és kérdést,  melyek  a 
Magyarország  uj korszakát  megteremtő 
tiszta és igaz liberálizmus  magasan lo-
bogó zászlóját  ujabb diadalokra  vezetik. 

Ezek  mellett  a legnagyobb  kész• 
séggel  és szeretettel  munkálkodunk  a 
vármegye mindennemű  igaz ügyének 
előbb  vitelén s hogy ezt nagyobb mér-
tékben  tehessük  kérjük  olvasó közön-
ségünk  és munkatársaink  szellemi  és 
anyagi támogatását 

Etáftzetért  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára is maradtak  a réglek  azaz; 

Eyéaz évre . 8 korona  (4  frt). 
félévre  . . 4 korona  (9  / r í ) . 
Negyedévre  . » korona  (Ifrt). 
Külföldre  . 19 korona  (6  frt). 

Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 
felkértük  azokat,  kik  az előűzetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátrálékos  Ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSÍKI  LAPOK" 
«"fesatMjp  ím HodAfeatefe. 

IX. s. 
Körrendelet 

valamennyi vármegye törvényhatóságának. 
Hivatali elödöm as 1674. évf  7618. ssám 

alatti körrendeletében réasletee utasítást adott kl 
s kösségek és rendeseit tanáosn városok leve-
lezéseinek portómentessége ügyében. 

As évek során felmerült  ssám talan konorét 
esetből azon meggyőződés volt meríthető, hogy 
a kösségek réazlnt a megengedettnél tágabb körű 
portómentes levelesét! jogot tulajdonítanak ma-
gukaak. résslnt portómenten leveleséselket nem 
záradékolják kellőképen és végre, hogy hivatalos 
leveleiket nem mindig adják fsladókönyv  mellett 
postára, Tekiotettel ama tetemes Idő és munka-
veszteségre, melyet a portómentességi esabályok-
nak a kösségek részéről sürün előforduló  esetek-
ben nem értése, félre  msgyarásáaa, vagy Ügyei-
men kivül hagyáaa egyrészt a keseló postahiva-
taloknak és esek felettes  hstóságáaak, másrészt 
a köslgasgatásl hatóságoknak okos hátrányokat 
a kereskedelemügyi miolester úrral egyetértóleg 
szükségesnek tartom a községeket a portómén-
tességl szabályok pontos belarlásárs újból figyel-
meztetni. 

Ennél fogva  a most nevezett miniszter or-
ral törtónt megállapodás alapján felhívom  a tör-
vényhatóságot, bogy törvényhatósága területén 
az összes kösaégek és rendesett tanácsú városok 
elöljáróságát, a köveikesó intéskedések szigora 
betartására utasítsa. 

Községek és rendezett -anácsn városok le-
velezéseinél a poriómen teaség. 

I. csupán a megeogedett esetben vehető, 
igénybe, 

II. ilyen küldemények kellőképen záradé* 
kolandók és 

III. ások feladásához  postai feladókönyv 
használandó. 

I. Réss. 
A portómentesség terjedelme tekintetében 

s törvényhatóság Ügyeimét a követkesókben hí-
vom fel  \ 

A községek és rendesett tanáesa városok, 
mint ilyenek, postai esempontokból a postai dij -
kötelezettség tekintetében ugyaaoly elbírálás alá 
eeoek, mint bármely máa magán fél,  vagyis saját 
ügyeikben a portómentességet nem vehetik igénybe. 

Csakis ason esetekben, midőn s község 
(rendezett tanácsú város) as állami közlgasgatáa 
végrehajtó közege gyanánt jelentkezik, tehát as 
állam által átruházott hatáskörben állami kösazol-
gálati ügyekben élveznek a községek (rendezett 
tanéosu városok) portémentességet. 

Ea a poriómentesség is általában esak a 
belföldi  és a megszállott tartományokkal való 
forgalomban  és osak a közönséges (nem ajánlott) 
levelekre fide  értve as egy kilogrammot meg-
haladó, sulyok, vagy nagy térfogatuk  miatt levél-
ként nem tzálli'haió: okmáoyokat. Irományokat, 
számadásokat, ügyiratokat, térképeket, tervrajzo-
kat, és nyomtatványokat tartalmasé, értéknyil-
vári itássai el nem látott és szállítólevél mellett 
feladandó  csomagokat) terjed kl, Ason esetek, 
melyekben a községek (rendezett tanácsa városok) 
az iméut meghatározott portómentességet igénybe 
veheiik, részletesebben a következők; 

1. egymás közt éa a feltétlenül  portómeqtM 
hatóságok, hivatalok, kfoegek  és testületekhes a 
a hatáskörükbe utalt közszolgálati ügyekben. 

2. kereskedelmi és iparkamarákhos, keres-
kedelmi éa iparkamarai ügyekben. 

8 hagyatéki ügyekben a kir. járásbíróságból, 
4. örökhagyók logatlaa birtokaira vooaikosó 

telekkönyvi kivonatok kissolgáltatáaa iránt a te-
lekkönyvi hatóságokhoz. 

6. iparhatósági ügyekben Ipartestületekhez. 
0. anyakönyvi ügyekben anyakönyvi fel* 

ügyelökhöa és anynkönyvvesetóköa, 
7. betegsegélysó ügyekben a kerületi be-

tegsegélysó pénstárskbos, 
P. kasán ügyekben a kaaáavizsgáló blstoeokhos, 
0. mértékhitelesítőm Ügyekben a m. Ur. ál-

lami központi mértékhitelealtó bisottsághos és a 
mértékhitelesítő hivatalokhoz, 

10. anyakönyvi ügyekben a leJkéMi hiva-
talokhoz, 

11. telekkönyvi betétek sserkesstésével Bss-
ssefüggő  értesitvények és hirdetések küldésénél 
as Uletó községben birtokos, de olt nea lakó és 
aem képviselt egyénekhez éa magán felekhes. 

12. s telekkönyvi helyesbítések ügyében 
magánfelekhes. 

18. As nj földadó  kivetése tárgyábaa kfll-
blrtokosokhos, a járási földadó  blsottckgj elnökök 
hös, a kstsssteri Igasgatóaágokbea. 

14. vásárhlrdetmények küldésénél egymás-
köst. 

16. átadó ügybea vármegyei asámvevósó-
gekhes. 

10. fogyasztást  italméráal, bor ás sür Hal-
adók bessédésért Járó jatalékokról ssóló ayag-
tákaak as adóblvsftalokhos  bekUdfeéná), 

17. fllokssera  Ügyekben as orsságos fllek-
kísérteti állomáshos. 
18. kórháal ügyben a maraasomball Us-

kórháahos, a sslsseki városi nyilváaes köskór-
háshos és a prlalgyel trmkomajárványkérbáskea. 
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19. irvabási ügyben a lolyom-ljpceel Gl-
lells munkás ArvahAihos. 

20. tissavBIey szabály osási ügyben a tieia-
vfilgyi  társulat kös|iooti bizottságához ée as 1884. 
XIV. t.-c«. alspján nlakolt visssabályocó és ir-
mentesitÓ társulatok hos. 

21. vesrendezó flgybeo  as I8B5. évi XXIIt. 
L-cz. alapján alakult, visrendesö társulatokos 
(a vishaasDálataikhos nem). 

22. faiskola  ügyben Lukácsi Sándor ker-
tésaeti vándort anitéhoi, 

29. fstenyésstési  ügyben Gaái József  fa-
teoyéastési vándortauitóhos, 

24. selyemlenyésstési ügyben Beierédi Pál 
és Soós Sándor selyemtenyésttési folügyelékbös, 

25. kendertennelési ügyben Bakai Nándor 
kender termelési mioiasteri bittoshoz, 

28. méhészeti ügyben a méhészeti vándor-
tsoitókhos, 

27. fstenyésstési  és gyüm Öl csészét i ügyébeo 
pr. Schmidegy János, min. bixtuihoi és Spach-
tbolcz Jóieef  vándortanítóhoz, 

20. szólötenyésztési ügyben Budapest szé-
kes fövároB  szölö és gyümölcs gazdasági intéz új éhes, 

20. tejgazdasági Ügyben az országos tej 
gazdasági felügyelőséghez, 

30. telepítési üeybeo gr. Ssirmay Ottó te-
lepítési mioiszter megbízotthoz, 

91. mivelödési ügyben az orsz. erkölcs ne 
mesilö egylethez, 

32. a községi elöljárók kisebb polgári perea-
ügyékben egymásköit. járásbirókboz, stolgabirók 
hoz. békebirókbos, feltétlenül  portóoientes hato 
ságokhoi, 

33. a kösségi elöljárónág. mint rendőri ha 
tóság az I8i»6. XXXIII, t.-cz. alapján 189U. évi 
deczember hó *22-én 130000 ss. a. kibocsátott 
belügyi m. kir miolszteri „utasítás" 40. §-a ér 
telmében a terheltekbes intézett az idézólevél 
megtürtént kifüggesztéséről  szóló értesítések kül-
désénél, 

34. a kösségi kézbesítők a kir. közjegy' 
zókhös hagyatéki ügyben, a bíróságokhoz igaz-
ságszolgáltatási ügyben és az árvaszékekhez árva 
ügyben, 

A portómentesség a helyi forgalomban  neoi 
vehető igénybe, kivéve azon leveleket, melyek 
nem a felvevő  postahivatal székhelyére, hanem 
a kézbesitési külkerületbe szólnak. 

A fenti  II.. 12. éa 33. pontok alatt emiitett 
levelek azooban a felvevő  postahivatal székhelyén 
is portómeatesen kezeltetnek. A községek (ren-
desen tanácsú városok) port*mentessége sz aján 
lási dij alól való mentességre oem terjed ki. A 
különben portómentes levelek sjáolva való fel-
adása esetén, tehát a községek (rendezeti tanácsú 
városok) as ajánlási dijst megfizetni  tartoznak. 

Kivétel csupán a fenti  ll„ 12.. 13. ée 33. 
pontok alatt említett levelek éa a községi kéz 
besitŐkoek a fenti  34. pont szerint a bíróságok 
bos és as árvassékekbez intézett okmányokat 
tartalmazó levelei képeznek, melyek az ajánlási 
dij alól is mentesek (a kir. közjegyzőkhöz intéz-
tek asonbsn nem). 

Pénzküldemények tekintetében a községek 
rendezett tanácsa városok) caak az állam számára 
szedett, vagy gyűjtött pénzek küldésénél élveznek 
portómentesnéget mely azonban a helyi forgalomra 
(a felvevő  postahivatal széhelyére és kézbesítési 
kerületére) egyáltalán nem terjed ki. 

A községek (rendezett tauácsu városok) ennél-
fogva  a távolsági forgalomban  portó mentesen 
küldhetnek. 

1. általuk beszedett, vagy végrehajtás utján 
behajtott állami adópénzekel és állauii illetékeket 
egymásköit, as adóhivatalokhoz, s budapesti közp. 
illetékkiszabási bivstalhos. a péuzügyigazgatósé 
gokhos, a szolgabirák hoz, 

2. egyéb közvetlenül as állam részére gyűj-
tött pénzeket, as adóhivatalokhoz, vagy más köz-
péoztárakhos, továbbá vármegyei adópéozeket, 
illetőleg pótadókat egymásköst feltétlenül  portó-
mentes hatóságok, hivatalok, közegek és testüle-
tekhez, 

3. beszedett utsdópénseket a törvényható-
sági pénztárakhoz és as adóhivatalokhoz, 

4. fogjaastáai  ital mérési, bor és sör ital' 
adók beváltásául beszállított pénzeket as adóhi-
vatalokhos, 

6. közműn kaváJtsági pénzeket a vármegyei 
pénztárba szolgabirákoz, 

0. marba* és lólevelek elárusitáaából befolyt 
pénzeket as adóhivatalok bos, 

7. kihágáai pénzbüntetéseket s szolgabirák-
bos, a várm. pénztárakhoz, 

8. katooa besiállásolási, bélyegé polási, kös 
monkaváltsági, pénseket as alispánokhoz, 

0. bírságpénzeket, rabtartási költségeket, 
bűnvádi eljárás költség téritményeket, ügyészéé 
gekhes, törvényssékekhes, járásbíróságokhoz, adó-
hivatalokos, 

10. as .Országos Törvénytár" a .Magyar-
onsági Rendeletek-tára", a .Törvény gyűjtemény' 
beszerzési árát szolgabirákhoz, alispánok hos, 

11. állami hatóságok felssólitására  jótékony-
czélokra gyűjtött pénzeket portémentes hatóságok, 
hivatalok, kösegek és testületekhez, 

12. as orsségos tanítói nyugdíj alapra be 
folyt  pénzeket as adóhi vatalokhos. (Folyt, kov.) 

I^ptnlajdoDoa: 
GYOBGYJAKAB ÖRÖKÖSK. 

VERESS SÁNDOR dr, 
oeoei tiszti íöorvos 

rvosi rendelője és fogorvosi  ntUterme 
ii?»] a-io Cs ik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta dél-

után 2—4 óráig. 

Sz. 0990. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye törvényhatóságának válasz-

tás folytán  a vármegyei Il-od aljegyzői állás 
megüresedvén, ezen állásnak a törvényhatóság 
legközelebbi közgyűlésén választás utján leendő 
betöltése czéljábol ezennel pályázatot hirdetek 

Az állíts javadalmazása: 2200 korona évi 
törzsfizetés,  400 kor. lakbér, 200 kor. 40 fill. 
vármegyei segély. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy az 1H83. évi I. t.-cz. kö 
vetelte minősítést igazoló, oktnánnyokkal fel 
szerelt pályázati kérvényeiket f.  evl októ-
ber 14-ig bezárólag nyújtsák he. mivel oké 
sóbb beérkező folyamodványok  figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Csik-Szereda, 1900. szeptember 18. 
Az alispán liolyeU: 

Mihály Ferencz, 
l.'.jOfíyzö. 

Szám 10221—1900. 
ÎI. ai. 

Figyelmeztetés. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb adót 

fizető  tagjainak 1901 évi névjegyzéke az igazoló 
választmány által összcálliItatván, az: a mai 
naptól számított 15 napi közszemlére a megyei 
kiadóhivatalban kifüggesztetett. 

Ezt azon kijelentéssel hozom köztudomásra, 
hogy az 1886. évi XXI. t.-sz. 28. §-a értelmében, 
a névjegyzék ellen, a kifüggesztéstől  számított 
15 nap alatt az állandó hiráló választmányhoz 
intézendő felebhezéseknek  helye van. 

Csik-Szeredán, 1900. évi szeptember 
hó 21-én. 

Becze Antal, 
alispáll. 

Hirdetmény. 
Alulírott, minta vagyonbukott Jakab 

i'* Társa csik-szercdai kereskedő czég, 
-egyedüli czégtulajdonos Potoczky Antal — 
csődtömegének gondnoka, ezennel közhírré 
Ieszem, miszerint a csődválasztmánynak 
folyó  Ivi s/eptember hó 18-án kelt hatá-
rozata értelmében, a csődtömeghez tartozó 
13826 korona 91 fillérre  becsült áruezikkek 
egy tömegben 1 9 0 0 . év i október 4 - é n 
d. e. 10 Órakor Írásbeli ajanlat és szó-
beli árverés utján eladatnak. 

írásbeli ajánlatot tenni szándékozók 
(elhivatnak, liogy a fennebbi  becsérték 
l0°/«-ával és 1 koronás bélyeggel felszerelt 
zárt ajánlataikat — melyben a megajánlott 
összeg számmal és betűvel tisztán és olvas-
hatóan kiírandó — az árverés napjának 
d. e. 9 óráig hozzám adják be, mert ké-
sőbb érkező ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

A szóbelileg árverezni szándékozók 
szintéi» kötelesek a becsérték lO'Vo-át bá-
natpénzül az árverés megkezdése előtt 
letenni. 

Az Írásbeli ajánlatok éa szóbeli ígé-
retek elfogadása  fölött  n csődválasztmány 
24 óra alalt határoz, a fen  fa  ttja jogát, 
liogy eaelleg tijabbi árverést rendeljen 
el. Az el nem fogadott  ajánlattevők s il-
letve árverezők bánatpénze a csőd választ-
mány határozata után azonnal visszaadatik. 

Az elfogadott  ajánlat, illetve ígéret 
tevfije  köteles a megajánlott, megígért ösz-
szeget az áru raktár átvétele mellett 8 na-
pon belül készpénzben az én kezemhez 
kifizetni;  ennek elmulasztása esetében bá-
natpénze elvesz és uj árverés fog  meg-
tartatni 

A csődlelt Ár irodámban és a csík-
szeredai kir. törvényszék, mint csődbíró-
ságnál (Jerzsák János kir. trvszéki biró, 
caAdbiztos urnái) a hivatalos órák alatt 
betekinthető. 

Csik-Szeredán. 1900. szeptember 18. 
Dr. Csiky József, 

[187) 3-2 

Szőlő eladás, 
A neves visontui hegyen, melynek 

szőlői kitűnőek nagy szőlőbirtokos vagyok. 
Ezen s ző lőkben termelt kiválóan 

édes és kellemes izl) ez évi csemege 
s z ö l ö termését ajánlom a kővetkező 
árakon: 

1. Fekete-fehér  csemege eztlö kilója 46 fillér 
-2. Fehér ée plroe cheeeelee 50 
3. Kiváló ceemege fejek  50 „ 
4. MuekoUlok 54 
5. Othelló „ 42 „ 

A szőtök 5- -10 kilós kosarakban 
küldetnek. 

Kereskedő uraknak 100 kilón felüli 
egyszerre tett megrendelésnél 8%-tóli 
leszároittatik.- Ha többszöri megrendelés 
a 100 kilót meghaladja, utólag 4°/,-tólit 
téritek meg. 

Ezenkívül ajánlom a létező legne-
mesebb dinnyéket: 

Sárga dlnye kilója 8 flIIAr 
Gtrüg dinnye „ 6 fillér  továbbá 
Paradicsomot „ 8 flllér. 

Később tszlbaracikot, dlét stb. 
A megrendelések a pénz előleges 

beküldése, vagy utánvétel mellett expe-
diáltatnak. — Kosarak, hordók a felszá-
mított árban nyolez napon bellii vissza-
vétetnek. 

Nagyobb megrende l é sekné l még 
kedvezményesebb árengedélyt állapitok 
meg. — A megrendelésnél a ezimet, la-
kást, vasúti állomást és utolsó postát 
olvashatóan kiírni kérem. 

Gyöngyös, 1900. évi szeptember hó. 
Tisztelettel 

C s o m o r K á l m á n , 
[191] 1 — a s z ó l ó n a g y b i r t o k o s . 

Sz. 369—1900. 
tjkvi. 

[190] l - l 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík-szent mártoni kir. járásbíróság. mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy e Cslk-
megye nevelési kftlcsOn  pénztára végrehejtató-
nnk Kovács Ferencz végrehsjtást szenvedi! el-
leni 200 korona USkekOvetelés és járulékai iráati 
végrehajtási flgyében  a cslk-ezeredai kir. tör-
vényszék. a csik-szentmártoni kir. járásbíróság 
területén lévő Csík-Koimás községben és halá-
rán fekvő  a cs-koztnáai 20. sztjkvben 48. hm. 
ingatlanra 8 kor., 98—101. brsz. ingatlanra 
320 kor., 1336. brsz. ingatlanra 79 kor., 2108. 
brsz. ingatl. 4 kor.. 9164. hrsz. ingatl. 26 kor.. 
2217. brsz. ingatl. 90 kor., 2360. hrsz. Ingatl. 
4 kor., 2364., 9366. braz. ingatl. 2 kor., 2410. 
brsz. ingatl. 4 kor., 2485., 2486. hm. ingatl. 
6 kor., 2653—9655. hrsz. ingatl. 8 kor., 9tM,, 
9597. hrsz. ingatl. 4 kor., 9646. hraz. ingatl. 
10 kor., 9699. hrsz. ingstl. 24 kor., 9715. hraz. 
ineatí. 32 kor., 9906. hrsz. ingatl. 98 korona. 
4076. brsz. íngall. 10 kor., 4112. hrsz. ingatl. 
96 kor., 4523. braz. ingatl. lOkor., 4949. hraz. 
ineatí. 4 kor., 6073. hrsz. ingatl. 8 kor., 6148.. 
6949. brsz. ingatl. 4 kor., 6766. hrsz. Ingatl. 
8 korona, 6612. hrsz. ingatl. 24 kor., 6767. 
brsz. ingatl. 44 kor., Összesen 780 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és bogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1900. évi október hó I5-Hc napjéaak d. a. 
9 órakor Caik-Kozmás község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen birtoktestenkint a meg-
állapított kikiáltási áron alél is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenkint 10°/o-át, vagyis 

SPQ 78 koronát, készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 49. g-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november 1-én 33S8. 
sz. alstt kelt igazságflgyminiszleri  rendelet 8. 
§-ában kiielolt ovadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
t.-cz. 170. §-sa értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított Pza-
bályszerü elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság. mint tlkti hatóaág. 
Csik-Szentmárton, 1900. évi ápr. 3-án. 

Gagyl Dénes, 
Ur. «lblró. 

löuieppoml nok. 

Árverési hirdetmény kivonat. 
A csik-szeredai kir. Irvszék, mint telek-

könyvi hatónál? közhírré teszi, bogy Jakab és 
tarsa czég végrebajtatónak Balló Gábor végre-
hajtási szenvedő elleni 947 kor. 64 fillér  tflke-
követelés én járulékai iráüti végrehajtási ügyé-
ben s csik-szeredsí kir. törvényszék területén 
lévő Csik Zsögöd község határán fekvő  a c«ik-
zaftgftdí  1762 HZljkvnen A. 2. rndsz. 6720 j., 
6791/s., 6729«. brsz. belsőségre 4000 korona 
megállapít ott ktkiállAsi árban elrendelte, és hogy 
a fennebb  meg jelfiit  ingatlan AZ 1900. övi október 
hó 8-ik napjának délelőtti 9 órakor, ezen kir. 
törvényszék mint tlkvi. halfcágnak  hivatalos 
helyiségében megtartandó nyilvános Árverésen A 
megállapított kikiáltási áron ala! is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak AZ ingat-
lanok becsárának I0°/o-át kézpénzben, vagy 
az 1661: LX. t. cz. 49. § ábau jel/.ett árfolyam-
mal számitolt é* az 1881. évi november hó l én 
33)3. sz. a. kelt ra.kír. igaznAgQgyininisteri rende-
let 8. §-ábsn kijelölt óvadékképp értékpapírban a 
kiküldött kezébe/, lelenni, avagy az 1661. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek A bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hstóság 

Kelt Csik-Szereda, 1900. évi sugosztus hó 
2-ik napján. 

Oeoső Béla, 
[1*2] l - l kir. Wszki bíró. 

Figyelmeztetés. 
Alanlirt tudatni kívánom, hogy a kik 

üzletembe tartoznak s többszöri felszólí-
tásomra idáig tartozásaikat nem rendezték 
e hó 30-ig rendesni szíveskedje-
nek , mert más különben kénytelen vagyok 
ügyvédemnek átal adni. 

Tisztelettel 
\m}2-2 BARCSAY K. 

j j 5 : Y E T Ő G A B O N A ! g 
Öszi buza (Kal&szsz&lk&s) 

100 kgrja 17 korona. 
Öszi rozs (Probste i i ) 

100 kgrja 14 korona, zsákok vétel 
árban, ad el mig a készlet tart, 

f{  Botfalu  állomásra szállítva a 

4 , [1B9] 1-2 

Botfalvi  cmloroár. 

â Erausz Mihály B 
^ vegyes Ozletóhe, CaHt-SzentdimkóMa ? 
1 1—2 gymn. osztályt végzett jó P 
2 családból való fiu  [i93]t 
2 TANULÓNAK 
V felvétetik. 

A sörllzlet terén 22 éven keresztül kifejtett  eredményes mllködesem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak brassói fóraktáruk  vezetését reám ruházták. 

Az emiitelt két legtekintélyesebb czégek kitűnő hírneve és Brassóban 22 éven 
át elismeréssrj találkozott Üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztult közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  sziveske4jenek, 
ii magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minlsóget fogom  szállitnni. Az eredetiség fonti  sörfőzdéből  kibocsátot palaczk söröktói 
csakis akor lehet biztos, ha a dugó mint kétfélén  a czég neve bele van metszve. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 26 liter. 
Kívánatra  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
[121] 15-20 
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M E R Z A R E Z S Ő CSIK-SZEREDA. NÖI- ÉS FÉRFI D1YAT-ÜZLETE 
^ "E5S5" 

A nagyérdemű  közHwtég  figyelmébe! 
Az őszi  és  téli  idényre  üzletemet  különös  gonddal  ós gazdagon 

láttam  el . 
DIVATOS  NÖI  RUHAKELMÉK 

és hozzá illő  remek díszekkel.  Legújabb divatú  nöi kabátok  cs gallérok, 
női  diszkalapokt  sapkák és  mufíokkal. 

Remek mintázatú  selyem, bársony, llanell  és  barchetek  meglepő 
választékán  kivül,  meleg  alsó ruhák, harisnya és mindentéle  vásznaimat 
b. őgyelmükbe,  magamat bizalmukba  ajánlva,  vagyok 

szolgálatkész  tis/.lelettel 
[182] 2-3 Merza  Rezső. 

Az idény  olcsóságai! 
Kitűnő  jó. effifxxinü  női  jWHztó  85 cm. széles mtr. ára 90 fillér.  Minden  divatos 

szép színben  kapható.  Ugyanez  120 cm. szélességben  1 kor.  30 üllér. 
Egyedüli  raktár  a hint  eres „Liliom vászon** vállalat  gyártmányaiból 

1 vég 23 mtr. (régi  30 rőföt  tartalmazó)  82 cm. széles. 
Liliom vászon 14 korona 40 fillér  l vég 23 mtr. (régi  30 rőföt  tartalmazó) 

82 cm. széles. 
Házi  ráMXon  11 korona 00 fillér  156 czm. széles lepedő  vászon 6 alsó lepedőre 

i vég 21 korona. 
„ Liliom Sifon**  háztartásban  nélkülözhetetlen,  mindenre  alkalmas  mtr. ára ŰOüll. 

Folyton  érkező  •újdonságok: 
női kézimunkákból  minden  létező  kellékekkel,  előrajzolt,  kezdett  és készen himzett 
nsztalfutók,  tnlczakendők,  bőlcsőtakarók  és butorvédők.  Csipkék,  szalagok,  hím-
zések  és pipere czikkek.  Varró-,  horgolókőtő-  és himző aranyszálak,  czéroák, 

selymek  pamutok  és haraszt fonalak. 
Xői,  férfi  és  gyermek fehérnemüek,  gallér,  kézelő  és nyakkendő,  esőernyő  és 

mindenféle  téli,  selvem kendők  és  zsebkendők. 

gglgMejlgJo; 

M i n t á k a t kéMSíwégKe] 
b é r m e n t v e k ü l d ö k . 
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Kulin. blouz C'R disz 
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már 100 tatért is laptól! 
Csak is elsóningu gyáruk államló oagy 
raktára u. ni. . S o h 1 a d i t z ' dresdai 
„Patria" sollingeni, „Noricum" lánez-
nélklili, .Styria-Puch" eredeti, .Nas-
cott', „Helical-Premier- stb. feltű-
nően o l c s ó Árak, felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely! 

OROSZ FRIGYES, ||L'7' 1 4 1 3 

Kolosavár, Beltorda-ntcza „New-York"-szálloda mellett. 

PPFí 
Zongorák, pianinok, czimbalmok reszletflzeteare. 

Ő Felsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
T ö b b é r ó m m e l lclfQxLtet-^e. 

Schmidt S. 6s Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raktár 

Maros-Vásárhelytt. 
|156] 4 - 4 

Külföldi  éa saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azuk kellékei és 
alkatrészei. 

.Mindennemű hangszer javitása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletflzetesre. 

GYÖRGYJAKAB MARTON OTODi 
DRESZNÁNDT VIKTOR 

töBMom̂ a, tönyv-, papir- es iroaer-toteiese Cnt-SrtiliaL 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát raindftnféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, palatáblák. tisztázati és 
rajzfiizetek.  igen jó plajbászok, irótollak, közönséges és díszes 
toilnyelok. tolltartók, tintatartók, rajzeszközök, korzók, festékek 
és festóeesetek,  egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi, egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. stbbiból. 

Továbbá duaválasztéku Qzletl-, Jegyző-, ima- éa éneksakönyvelt 
Úgyszintén kaphatók: vegyes Ifjúsági  Iratok, mutattató képes ne* 
séekönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papiriizletében 
kapható: közönséges iróp&pir, nagy csomagoló, jó rajz* 
papir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló és minden-
féle  szines papirok, selyempapírok. — Igen nagyválasztéku 
levélpapírok angol és franczui  gyártmányú díszes dobozokban 
00 fillértől  10 koronáig, nagy választék névnapi és újévi 
kártyákból, díszes emlékkönyvek és albumokból. 

KiilönÜsfii  ajánlja elismert jóminóségü fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá píros, carmin, lUla, kékszínű 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyzötinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent éa nagy elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
c/.imü ima-éa énekkönyveit; .Erények gyöngyé'-t: .Halotti 
zsolozsmák éa szertartások könyvé'-t; „Irva-olvasás'-t; 
„Cslkmegye földrajzá"-t. 

OííJDiH lehel a leetmánro&abb int mellen tarai i íesUaM n lieuetb 

TÁJ ÉS KÉPES LEVELEZŐ-LAPOKAT. 
Viszont elárusítók árkedvezményben részesülnek. 
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Í j j í l e t e i n a „ I l u t t e i - s z á l l o d á v a l " s z e m b e n . 4>=<s— 

Hátor vagyok a nagyérdemű közönség becses figyelmébe  ajánlani, hogy üzletemet az őszi és 
téli szezonra is .személyesen választott árukkal rendeztem be. 

Különösen pedig női divat szövetek, női diszkalapok, női kabátok és gallérok, 
női- és férfi  fehérnemüek,  barchetek, női divat flanellek,  vásznak, asztalnemüek, 
gyermek-, női- és férflezipők,  nyakkendők, pipere czikkek, stb. stb. 

Üzletemet a nagyérdemű közönség szives pártfogásába  ajánlva maradok 
kiváló tisztelettel 

[189] 2—1 női- éa férfi  divat-üzlete, Csik-Szereda. 
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E l v e m i r i i i i d i t r k e v ó s l i a s z o n n a g y i ' o r g a t o m ! 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapldadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




