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Még egy szerény nézet a gim-
názium elhelyezése ügyében. 

Sajátságos szokás itt uii nálunk, bogy 
ha valami uj eszme felmerül,  kezdetben 
nagy mohósággal kapunk rajta s ha némi 
tekintetben vagy az egész közönséget, 
vagy pedig magán érdekeket érint, kiváló 
előszeretettel tárgyaljuk, egyik pró, a má-
sik konlra, de caak rövid ideig; mindenbe 
hamar belefáradunk  a bármilyen üdvös is 
legyen a kipattant gondolat, az az által 
(elvert hullámok lassankint elsimulnak, 
nyomasztó csend éa nyugalom áll be, a 
mely c*end és nyugalom azután gyakran 
sírjává válik még a legéletrevalóbb esz-
mének ia. 

ilyen gyanús csendesség és nyugalom 
állott be a gimnáziumnak ide városunkba 
való áthelyezéae ügyében ia. daczára annak, 
hogy az áthelyezést már régóta óhajtják 
és midőn ezen ügyben az első kezdemé-
nyező lépést megkellett tenni, örömmel 
fogadia  éa kiváló lelkesültséggel fogott 
hozzá városunknak minden arra hivatott 
embere. 

Nem tartozom azon kicsinyhitűek 
küzé, kik azt állítják, hogy az llgy az 
elnő fellelkesülés  után a lel támadás re-
ménye nélkül végleg elpihent, hanem in-
kább hitelt adok annak, a uiit némely 
beavatottak, úgynevezett benfenteaek  állí-
tanak. hogy az Ügy elbirálás végett már 
az illetékea lorumok elé van terjesztve, 
de a hiszékenyaégem már annyira nem 
terjed ki, hogy igaznak ismerjem el ugyan-
ezek azon állítását, miszerint városunk 
közönsége a helynek felajánlásával  ezen 
ügyben kimondta as utolsó szót és hogy 
a megjelölt három pont kö/.ül, melyikre 
építtessék a gimnázium, abban ezután a 
városi képviselő testület kizárásával, a 

státus, az állam és ezek mellett m4g talán 
a vármegye fog  intézkedni. 

Nekem az a meggyőződésem, hogy 
ezen ügy annyira érdekli Csik-Szeredát 
és a város további fejlődésére  akkora be-
folyást  log gyakorolni, hogy lehelellennek 
tartom, hogy átköltözés esetén a hely 
végleges kijelölésénél Csik-Szereda képvi-
selő-testületének véleményét még egyszer 
ki ne kérnék és m-g ne hallgntnák, sőt 
még hozzá tea/ein azt is, hogy a vármegye 
mely a gimnázium építési költségeihez 
— mint halljuk — egyharmad részben 
fog  hozzá járulni, Csik-Szereda városnak, 
mint n megye központjának méltányos 
és jogos érdekeit a legmelegebben lógja 
pártfogolni. 

Azon reményben tehát, hogy a gim-
názium áthelyezésének kérdése a végleges 
döntés elölt még egyszer a városi képvi-
selő-testület elé kerül és ho^y a képviselő-
testület megindokolt javaslata kellő figye-
lembe fog  vétetni, én a Szerkesztő ur be-
cses engedelmével bátor leszek ineglörni 
a gimnázium áthelyezésének ügyében be-
állott csendet és nyiltan és leplezetlenül 
elmondom szerény nézetemet. 

Régi óhajtásaim közé tartozik, hogy 
Csik-Szereda város uiinél inkább fejlődjék 
és pedig egészséges irányban fejlődjék, 
legyen tormásabb, csinosabb, díszesebb, 
mint a hogy az egy megyei központhoz 
é9 a megye egyetlen városához illik, a 
város földmives  és iparos polgárainak mi-
nél több ut éa mód nyittassák a tisztes-
séges megélhetésre, a minden téren való 
előbahidásra, szóval a boldogulásra. 

A gimnáziumnak városunkba való 
áthelyezése — ha alkalmas helyre épít-
tetik — A város fejlődését  lagudhatlanul 
nagy mértékben elő fogja  mozdítani, mert 

mig egyfelől  a város lakóssága szép számú 
intelligens emberrel megszaporodik, addig 
másfelől  azon jelentékeny tőke, melyet 
egy népes gimnázium évenkint forgalomba 
hoz, a város lakóinak anyagi előhaladását 
Ís előlogja mozdítani. 

Mídőn tehát a gimnázium helyének 
megválasztásáról van szó, a gimnázium jo-
gos érdekein kivül, a város érdekeit sem 
leliet, sőt nem is szabad figyelmen  kívül 
hagyni. 

Ha n gimnáziumot a szék útja mellett 
levő magaslatra építik, akkor a felsorolt 
érdekek teljesen figyelmen  kivül marad-
nak, mert az oda építendő gimnázium eem 
a város egészséges fejlődését  nem fogja  elő-
mozdítani és az anyagi elŐhaladásnak sem 
fog  szolgálatába állani. A gimnáziumnak 
ide való épitése inkább Csik-Taplocza ér-
deke a ha ez igy van, akkor az a mél-
tányos és igazságos, hogy a helyet Csik-
Taplocza és ne Csik-Szereda ajánlja fel, 
mert az, hogy a gimnázium a szék utján 
innen, avagy tul építtetik Csik-Szeredára 
nézve különbséget nem okoz. 

A Galovícsdomb már sokkal jobban 
megfelel  a czéhiak, de ezen terv elé, a 
kisajátítandó telkek drágasága éa az ott 
már használatban levő zsidó temető, nem 
mondom, hogy legyőzhetlen, de minden-
esetre igen nagy akadályokat gördítenek. 

Tehát még hátra van a harmadik a 
Mindszent-felé  vezető ut környéke. Kitűnő 
levegőjű, száraz, egészséges talaj, igen jó 
ivóvízzel. A csik-somlyói szép nagy temp-
lom, a Mária kegyhelye innen is könnyű 
szerrel megközelíthető, a szomszédos köz-
ségek tanuló ifjúsága  ide ii minden na-
gyobb fáradság  nélkül leijárhat s ezek 
mellett az ide épitendŐ gimnázium a vá-
rosnak fentebb  emiilett érdekeit legjobban 

előmozdítaná és a mi azintén megszívle-
lendő, a beszerzendő területnek ax ára 
sem lenne tul magas, 

Csik-Szereda város egészséges fejlő-
désének, csinosodáaának egyik igen nagy 
akadálya az volt, hogy nem volt egy ml-
kalmaa központja, egy piacstere, mely 
körül a város alkalmaa irányokban fejlőd-
jék, most piaeztérül — igen helyesen — 
az úgynevezett vizelő van kiszemelve, jö-
vőben ez lesz tehát a város középpontja 
és a Mindezen t-felé  vezető ut mellé épi-
tendŐ gimnázium épen est a helyet do-
minálná. Egy pár telek kisajátítása áráa 
a magaslaton fekvő  impozáns gimnáatamot 
szép széles utczával a piaczczal öessekOt-
tetésbe lehetne hoznit ugy hogy a piaci 
a gimnáziumtól könnyen megközelíthető 
lenne és a gimnázium még Ís meg volna 
kímélve a piacz zajától. 

A fentebbi  okokból én tehát a gim-
názium számára legalkalmasabbnak talál-
nám a Mindszent-felé  vezető nt környékét. 

Egyébiránt győzzön a jobb!*) 

= UJ méltóságok, ó felsége  a Király 
gróf  Szapáry Gyula volt minisslerelnőköt a tár 
nokmesteri ás gróf  Csokonios Bodrit a fflaastal-
uok mesteri állásokra legkegyelmesebben kine-
vezni méltóttátott. Eiekea kívül a feaoebblekkel 
egyidejűleg a belügyminisster elötarjeastésére fü̂  
ispánokká kinevette : Ktirthy Lajos Lipté éa árva-
megyei fóispáot  Zolyom megye, Ssonreosányl Aríss* 
lód földbirtokost  Liptómegye, Cdllaghy Jónef 
Árvamegyei alispánt esen vármegye, Báfriossy 
Jené fóidmiveléaiigyi  miniseiért osstály taaá* 
oaoet Sáros vármegye, Urbán Iváa földbirtokost 
Arad vármegye és Arad város, és Pál Péter beISgy-
mioiasteri segédtitkárt Újvidék isabad kir. váns 
főispánjaivá. 

*) Hogy az eszmék tisztázódjanak és hogy a 
hely megválasztásinak kérdése minden oldalról meg-
buszétesaék, szívcsen adtunk helyet e csikknek, bárba 
czikkiróval uem értQuk mindenben egyet. Ml legal-
kalmaitabbnak tartjuk a „Galovics" dombot s néaetQnk 
szerint a gimnáziumnak ide építése semmi nagyobb. 
akadályokba nem Qtközlk. Sserk. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
A kapitány felesége. 

Sápadoztak a csillagok, keleten bálvány 
féoy  derengett, as utezsi lámpák egymásután 
sötétedlek el. Ép elöltem ollottak el egyet s a 
mint gondolataimba merülve haladtam az ntezán 

előttem birteleo elhaló féoy  fölébresz-
tett átmadozáeaimból, ugy tetszeti nekem, miotba 
•"W ragyogó tünd'r világból pottyantam voloa 
alá a bir lelni t-ötélhe. Szemeimet megdörzsölve 
néztem körül s csakhamar szétfoszlott  a láp-
lázat, s előttem állott MS éjjel esett hóval, miot 
lebér lepellel bevont oleza s a oagy, feketének 
látszó í|>fi  letek sokacAga. Szemeim a vakító 
fehér  hA láttára kissé elkápráztak, egyet ásí-
tottam midőn a kapón kiléptem, szorosabbra 
hozva magamon a felöltőt,  a közeli kávéház felé 
tartottam. 

Útközben eszembe jutott, hogy holnap vi-
déken lakó édes anyámnak névnapja van és 
üdvözölnöm kell, de csakhamar elűztem magam-
tól e gondolatot: ej ráérünk arra még I — mon-
dám a beléptem a kávéházba. 

Nem csalódtam, ott találtam az éa czim-
bóráimat. 

Egy oagy hossza asztslt Ilitek körül, előt-
tük az asztalon kiürített pezsgős palaezkok álltak. 

Nagyon meglepődtem, hogy aem zajong-
nak, mint szokás szerint a jó vig gyerekek. 
Valaki beszélt Ők hallgattak. 

A miat meglátlak, nem kiabáltak felém, 
•iut szoktak, hanem esak némán integettek. 

Oda léptem hozzuk s nAmtn Üdvözöltem, Nagy 
Laczi SZÓIIHIIUI nyomolt egy mellelte Álló Ore* 
s/.ékre suttogva kér de/, te : 

— Vége az entélynek ? 
— Vége, felelém,  bál ti miért párologtatok el. 
Ej, hagyd el kérlek, nem talállak mi jól 

ottan magunkat, nagyon vontatottan ment min-
den, nyomult volt a hangulat. 

Elemér ránk nézett, mint e pil tanaiban 
észrevettem, Ő voll az elbeszélő, kit oly csend-
ben hallgattak. 

Én is figyelni  kezdtem s mivel a bevezetésnek 
nem voltam hallgatója, az elbeszélésre ép jókor 
érkeztem 

. . . . Körülnéztem a fényesen  kivilágított 
teremben s tekintetem egy gyönyörű szép as-
szonyéval találkozott. 

ó, nagyon szép volt, febér  arcza volt. 
mint a karrarai márvány és fekete  nagy szemei 
fény  leltek, mint valami elsőrendű csillag, gyö-
nyörű szép szoborszerű termete volt s arczán 
felséges  ny aga lom bonolt. Nem láttam, rajta 
kivül senkit, meghódoltam annyi szépség láttára. 
Én, ki abban a korban szeretni akartam és 
minden szép laány nlán szaladtam, mert ast 
hittem, szeretek, szerelmes vagyok beléjök,szót-
lanul álltam meg egy barátommal a sarokban. 
Szemeimmel őt figyeltem.  Nem Indtam miért, 
de ogy haragodtam a körülte forgolódó  udvar-
lókra, szerettem volna megölni valamennyit. 
Midőn pedig láttam, bogy velők mily jól mnlat 
s a fenséges  nyugalmat egy-egy mosoly űzi el, 
ngy fájt  az nekem s oly semminek éreztem 

rnsgamat mellette, miot az országutakon heverd 
kavics. Szivem lAzassn dohogott, a vér nyargalt 
ereimben s IIA n«*ha feléin  dobott egy pillantást, 
egy sogárt lövell szép szemeiből felém,  éreztem, 
bogy a vér arezomba tolni s elpirulok. 

— Végre megpillantottam szőke baja ide-
álomat, Kornéliái s felije  Ur toltam. Csodálatos 
— gondolám — oem őrölök most neki, pedig 
máskor oly boldognak éreztem magamat, ba öt 
látbatlam. Szórakozottan álltam meg mellette 
s lopva pillantottam szép ismeretlenem felé. 
Midőn észrevettem, hogy ö is néz, mennyei hol 
dogság lölté el keblemet Kezdtem fejemet  fón-
nebb hordozni, mert az előbb elvesztett becs-
érzet ismét visszatért belém. A szép ismeretlen 
tekintete bűs/kévé tett. Láltam, bogy érdeklődik 
otánsm. 

— Megkezdődő ti a táncz, egy pár leány-
nyal lánczoltam s visszatértem a sarokba. Néz-
tem ölet, bogy tánezol, szemem miodenbová ki-
sérte s keblemből egy sobaj szakadt fel.  Ekkor 
todtam meg bogy mi az a szerelem és bogy 
éo szerelmes vagyok a szép asszonyba. Vissza-
gondoltam Kornéliára s több hölgy ismerősömre 
s agy találtam, hogy én utánuk soha uem só-
hajtottam. Fölálltam a négyesre Kornéliával 
karomon s tuJja Isten szórakozottságomban 
még a „vis á visy-ról is megfeledkeztem.  Láttam, 
bogy szemével keresett. Észrevette, hogy nincs 
„vis A via"-mt tánczosával felénk  tartott s ök 
ajánlkoztak. Demotalkostunk egymásnak a meg-
t adtam, bogy ö egy főhadnagy  neje. Férjének 
nevét még abban a pereiben elfeledtem,  csak 
as ö neve: Laura csengett fülemben. 

— Szemben álltam vele s gyöngédeo meg-
szorítottam tánczközben kezét, mint ő viszonzott 

s szemeim áhítattal függtek  rajta. Gépiesen tán-
czollam. Midőn egyszer vége volt a négyesnek 
felkértem  egy keringőre. Ab, ki tndná leírni, 
mit éreztem abban a pillanatban. Derekát gyto-
géden, szinte remegve átkaroltam s aztán rfl-
pOllűnk. Közelebb szorítottam magamhoz, érezni, 
véltem szívverését, lázas pihegését s midőn fe-
jével egész közel hajolt és bajának egy ílrttes-
kéje arezomat csiklandozta, a vér arcsomba 
tolult, szerettem volna e boldog pillanatban 
meghalni. Tagjaimon kéjes zsibongás szaladt vé-
gig, csillogó ssetnei megrészegítettek nem hal-
lottam semmit, esak az Otemszerü hangokat és 
uem láttam egyebet csak a csillogó éjfekete 
szemeket, melyekből üdvöt, szerelmet, boldog-
ságot olvastam ki és ast a febér  szobor arcaOt, 
melyre gyönge pirt varázsolt a tánca hever 

— Vége lett a táneznak s 0 egy ablak-™ 
fűikébe  vont tekintetével. Önkénytelenül lábaiboa 
borultam, megvallottam, hogy szeretem. 

— Soká nézett rám, azokkal aa észboa-
lóan csillogó szemekkel s márvány ajkain éden 
mosoly játszadozott. Egyszer csak mfetka  álom-
ból riadt volna fel:  Ne, ne folytassa  tovább 
kérem, ne tegyen boldogtalanná — Bált köabe 
remegő hangon s gyorsan ellebegett. 

— Ugy álltam ottan, mint eţy sobor. 
Egy ideig gondoltam, hogy felkeresem  inét 
lánczolok vele, de 5 már férjével  együtt kasa-
ment. Én Is hazamentem, rádobtam agy rakástél 
magamat az ágyra és sírtam. 

— Sokáig sírtam, boldogtalannak éreztem 
magamat, nem találtam örömet sos mi bea, Üres 
volt nekem ax egész világ. Ssegéay korrekt» 
voltam akkor s esak olvastam, gfiplexa  Javft» 
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gattam a kefével  levont hasábokat, annélkűl 
begy tadtam voloa mit olvasok. Egyezer egy 
Illatos levélkét kaptam, tőle jött, meg irta, hogy 
ttefet  s egy hajfürtöt  ia kdldOlt, mely akkor 
ţ bálban csiklandozta as arezomil, búcsúzott 
abban a levelében, mert elhelyezték férjét  és 
kért, bogy feledjem  el. 

Elemér egy kék szalaggal átkötött baj-
flhiOt  vont ki tárcsájából, megsimogatta, meg 
eaókoka, a kOnyeket kitörölte szeméből a lár-
oájába rejtve mondá: 

— Nyugodjék csendesen I.... 
— Hát meghalt? kérdéin tSle. 
Elemér rám nézett azép fekete  szemeivel, 

aem szólt semmit, de kiolvastam, szomorú, ré-
veteg tekintetéből a válásit. 

Nagy Lacsi megtőltÖUe a poharakat kocz-
eaietottflnk  s kiittnk tartalmát Nem figyeltünk 
mi a pirkadó reggelre, kérlűk, hogy beszéljen 
tovább. 

Elemér folytatta: 
— Két ér mnlt el a éa azt bittea elfe-

ledtem. Eţjjel nappal írtam s ha eszembe jstott 
ledobtam magasut az ágyra és sírtam, mint 
gyermek. Oh, nem tadom leírni, fájdalmam  nagy-
aágáL ,A tenger kicsiny, a világűr nem elég 
aagy arrg. bogy befogadhatta  volna magába 
IK a nap fájdalmat,  mely keblemet dulta f̂e* 
agjjtoUft*:  QfreUaa,  egyetlen emlékemet, a baj-
ArtÖt, simogattam, csókolgattam, könnyeimmel 
áztattam és beszéltem hozzá. Később már non 
tndtam slral, esak maresangoló táj dal mat érez 
téa keblemben, könnyeim kiapadtak, nem érez-
tea' semmit, ftresiek  találtam a világot és seaai-

nek az életet. ó. barátaim, mennyit szenvedtem!... 
Irodalmi sikereimnek nem őrültem, óh tudtam 
is én. akkor, bogy mi az az örőtn. Azt hittem, 
bogy az idő meghozta az iri sajgó sebemre. 
Csalódtam. Nem tudtam, bogy az érzelem csak 
elszunnyadott, bogy majd, lís viszontlátom, 6t, 
százszoros erővel tér vissza. Pedig ogy volt. 

Egy pillanslig maga elé mer» ngett, mintha 
kutatott volna emlékében. Szokatlanul csillogó 
szemeit a földre  szegezte a zsebeit megtapo-
gatta. 

Mi Összenéztünk, valami megborzongatta 
hátainkat, Magunk sem tndlok, bogy miért. 

ö folytatta  elbeszéléélt. 
— Besorozlak katonának. A közbeesett 

két év alatt kiadott mnnkáimból befolyt  és meg-
takarított pénz hamar elkelt. Közlegény voltam 
még s minthogy nem tndtam löbbet traktálni 
aa őrmestertől lefele  valamennyi feljebbvalómat, 
egy napon el kelleti, hogy menjek én is czipőt 
takarítani a kapitányomhoz. 

Beléptem a konyhába köszöntem a ott ta-
láltam a kapitány feleségét,  a mint rendelkezett 
a szakácsnénak. 

— Megfordult  s elsápadt, aztán elpirult; 
én ia forogni  éreztem magammal a szobát. 

— Laura volt, az én márványarczu szép 
asszonyom. Behívott a szobába, leöl te tett. 

— Istenem — szólt örömmel — azt hittem, 
bogy soha sem látom viszont. Ha tudná, meny-
nyit eirtam ön ntán. Hallottam irodalmi aikerei-
röl, dicsérték és az olyan iól esett nekem. Más-
kor meg fájt,  ha dicsérni hallottam mások által, 
•Intha ahoz caak nekem lett volna Jogom. 

A kisebb hivatalnokok ujabb 
mozgalma. 

Még élénk emlékezetünkben van, bogy kél 
évvel előbb milyen eredmény* volt a magyar 
állami tisztviselők országos értekezlet ének. Még 
előiiQnk a képe annak, kogy az emlékirattal 
kiküldött bizottság milyen benyomással távozóit 
a miniszterelnöki palotából. Vájjon most a „ke-
zelők" által indított mozgalom törekvése, nem 
jut e, hasonló sorsra V Vttjon lehet-e többet re-
mélni a/ egyes csoport kérelmire, mint az egész-
nek közös óhajtására? 

Ne léveszsze el szem elől senki, hogy va-
lahányszor a magyar állami tisztviselők helyze-
tének javításáról van szó, ha bár az élet küz-
delme adja ajkunkra a szavakat, mindannyiszor 
számot kell vetni azzal is, hogy a kormány nem 
veheti konolyan az olyan egyes csoportok moz-
gslmát és tervezeti javaslatait, melyek nem az 
egésznek érdekéi czélozzák előmozdítani. 

Ma már a kormány tisztában van azzal, 
hogy az 1893. évi IV. l.-c*. végrehajtásával nem 
rendezhette véglegesen a tisztviselők javadal-
mazását és azok helyzetének javítása már to-
vábbi halasztást nem szenvedhet. 

Ma már a magyar tisztviselők sorsa, meg-
élhetések küzdelme, nem c«-upán minket, hanem 
a nemzetet és a kormányt is egyaránt érdekli, 
tehát hazsfias  kötelességet teljesít bár ki, midőn 
e közérdekű kér lés megoldásához hozzá szól, 
vsgy annak érdekét előmozdít js. 

Kz a ezél lebegett a mi szemflnk  elölt is. 
midiin tAvid az ország szivétől. csHtlakozinnk 
a szívből támadt mozgalomhoz, hogy részt ve-
gyünk a kezelő tisztviselők Által 1900. évi ok-
tóber 2-árn összehívott, Budapeslen megtartandó 
országos értekezleten. 

Készséggel sorakozunk olyan zászló alá, 
melyen az „egésznek érdeke" van felírva,  mert 
a ezél eléréséhez csak ezzel juthatunk, de nem 
támogathatunk olyan törekvést, mely csak a cso-
port érdeket akarja előmozdítani, ennél fogva 
mi, a'vidéken alkalmazott Állami tisztviselőknek 
bár csekély töredéke, kifejezést  kell adnunk azon 
véleménynek, hogy az egyes csoportok mo/g I-
mával — ba az nem az egésznek érdekében 
történik — belyz-lUtik javítását egy lépéssel 
sem vihetjük előbbre. 

A fővárosból  indult mozgalom bizottsága 
olyan tervelni javaslatot közölt felhívásban, 
melynek a régi rendszer 500 frtos  minimuma 
képezi a kiindulási pontját, és a helyzeten akép 
kíván segíteni, hosy a 3 alsó fizetési  osztályba 
sorozott 4ri42 kezelő tisztviselőt a fizetési  osz-
tályok és fokozatokba,  az eddiginél aránylagosabb 
és czélszerllbb beosztását kérik, vagyis az ed-
digi 106/IX., 718,'X. és a 3818 X1. létszámok 
helyeit, helyezzen a kormány 6d3 kezelői a IX. 
I. osztályba, 1327 kezelőt a X. í. osztályba, 
2652 kezelöt a XI. f.  osztályba és mindezzel 
csupán a 674.343 forinttal  terhelné az állam-
pénztárt. 

Bár-n kevés pénzáldozallal járó kedvezőnek 
látszó módozatot nem lartjnk czélszerünek. nem 
pedig azért, mivel a kiindulási pontja túlhaladott 
állás és nem az egész érdekében terveztetett. 

Alig pár év előtt láttuk, hogy a mi jó és 
bölcs királyunk az Ő atyai jóságával, mily sze-
rencsésen boldogította másik országában az oszt-
rák tisztviselőket 

Láltnk azt is, hogy az osztrákok szeren-
cséje nlán mily bamaiossn keres/.lQl vitték a 
katona tisztek fizetésének  felemelését,  (nem is 
említve, hogy e közben honatyáink mily leltize-
lős „fizetés  emelést" rendeztek önmagnknak) 

csak a magyar állami tisztviselők lettek mos-
toha gyermekei a magyar hazának. 

Hogyan tegyünk hát mi most olyan fize» 
lés rendszeresítési javaslatot, melynek kiindulási 
pontja az 500 frtos  flze'ési  alap ? 

Hogyan helyezkedjünk olyan álláspontra, 
mely hu» évvel előbb túlhaladott volt? Hisz a 
törvényhozás az I88i-ben megsIkotoU végrehaj-
tási törvénnyel kimondta, bogy a „tisztviselő 
megélhetési feltételét1*  800 frt  fizetőnél  keve-
sebb fizetéssel  biztositni nem lebet. 

Mindezektől eltekintve nem tartható ezél-
szerűnek az országos értekezlet elé terjeszteni 
szándékolt tervezeti javaslat azért aem, mert 
csakis aX. és XI. fizetési  osztálybeliek érdeké-
ben tétetik javaslat, bár érinti a IX. fizetési 
osztályt is, érinti anélkül, bogy azok érdekét 
előmozdítani kívánná, ilyenek a kir. albirák, 
alflgyészek  (1163 útszámban) és a bírósági jegy-
zők, aljegyző, (840 létszámban), de mindezek 
felett  a javaslat nem nynjthat segedelmet a XI. 
fizetési  osztály 3-ik fokozatában  marad 600 frtos 
igénylőknek, tehát azoknak sem, a kik.iek ér-
dekét általában lelftlelle. 

És végre ha tekintjük, hogy nyilván való 
mikép a pénzflgyminiszteriomhan  az állami tiszt-
viselők fizetésének  végleges rendezése tárgyában 
kétféle  tervezet is készen van, és szoknak a 
törvényhozás elé terjesztését eddig is csak az 
ország pénzügyi helyzetének számba vétele gá* 
tolla, és ha tekintjük, hozy ez az akadály már 
nem áll a törvényjavaslat útjában, helyeselnünk 
kell mindazon vidéki tisztviselők azon állás 
pontra helyezkedéséi, a kik sz egésznek az ér-
dekére kiterjeszteni óhajtják az országos érte-
kezletei. 

Ily értelemben ajánljuk kartársaink figyel-, 
méhe a Tordán alkalmazott állami tisztviselők 
köréből az országos értekezlet elé felterjesztett 
kővetkező balározsli javaslatot: 

1. „A IX-XI-ik fizetési  osztályba beosz-
tott állami tisztviselők nevében egy emlék iratba 
foglalt  kérés intéztessék a minisztertanácshoz 
az iránt, bogy a magyar állami tiszlviaelőknek 
az osztrák tisztviselőkéhez hasonló 800 frtos 
alapfizetéssel  elkészített fizetés  rendezési tervezet 
törvényjavaslata terjesztessék a legközelebbről 
megnyitandó országgyűlés elé. 

9. Az előlertesztendő törvényjavaslatban 
létessék előterjesztés arra nézve, hogy a telek* 
könyvvezetőkkel egyenlő minősítéssel biró és 
egyforma  munkát teljesítő segéd telekköoyvveze-
tők (345 létszámmal) állása szűntettessék meg 
éa osztassanak be a telek könyvvezetők létszá-
mába a X-ik f.  osztály 3-ik fokozatába  leendő 
beosztással. 

3. A törvényjavaslatba létessék arra nézve 
is előterjesztés, hogy a bíróságoknál alkalma-
zott írnokok szolgálati működésűkre való tekin-
tettel írnoki czimük változtassék át iroda segéd-
tiszt czimre: mint a hogy minden más ssakbsn 
„irodatisztek- és „iroda segédtisztek" vannak 
alkalmazva. 

4* Tekintettel arra, hogy sz életbn lepő 
törvény alkalmazása hosszabb időt vehet igénybe, 
segítsen a kormány a kisebb javadalmazása 
tisztviselők nyomasztó helyzetén oly módon, 
hogy az nj törvén) végleges alkalmazásáig a 
IX—IX. 07. osztály létszámát segélyezz* vsgy 
bizonyos százalékban, vagy 100—100 Irt segély 
djjban megállapított személyi pótlékkal. 

Méltányosan, igazságosan és gyorsan csak 
igy lehetne a helyzeten segíteni. 

Előfizetési  felhívás. 
A „CSIKI  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 
programmunkhan  kiirt  feladatoknak. 
a lefolyt  Î2  év alatt  mindig  a legjobb 
akarattal  igyekeztünk  megfelelni  és 
e vármegyének  s abban a székely-
ség érdekeinek  fellendítésére  közremü 
ködni. 

Nagy  politikát  nem űzünk,  ebben 
megakadályoz  és gátol  a lapunk  ren-
delkezésére  álló  igen szűkösen  kimért 
idő  és tért  de  azért  mégis a szabad-
elvűség  eszméi mellett  rendületlenül 
kitartunk  és hiven támogatunk  min• 
den  olyan ügyet és kérdést,  melyek 
a Magyarország  uj korszakát  meg te-
rémtő  tiszta és igaz liberálizmus  ma-
gasan lobogó zászlóját  ujabb diadalokra 
vezetik. 

Ezek  mellett  a legnagyobb  kész-
seggel  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. 

Előfizetési  áraink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz: 

Egész  évre 8 korotM  (4  frt). 
Félévre  . 4 korona  (2  frt). 
Negyedévre  . 2 korona  (ífrt). 
Jfül/Vidre  . 12 koroim  (6  frt). 
Ugyanezen  alkalommal  tisztelettel 

felkérjük  azokat,  kik  az előfizetési 
dijakkal  hátrálékban  vannak, hogy a 
hátralékos  ősszegeket  kiadóhivatalunk-
hoz (Györgyjakab  Márton  utóda  könyv-
kereskedése)  beküldeni  szíveskedjenek. 

A „CSIKI  LAPOK" 
azerktaztfaige  4a kiudúhirulala. 

Politikai helyzet. 
Alig neháoy nap és az országgyűlés ler-

mei Ismét megnépesülnek,, a honatyák és a fő-
rendek azokban ismét elfoglalják  helyeiket,hogy 
törvényhozói kötelességüket tovább teljesítsék. 
Ezt megelőzőleg azonban az egész ország terü-
letén szokatlan álénkségű mozgalom indolt meg 
s a politikai élet tengerének pár bónspig oyu-
godt és sima felülete  megfodrosodott  és erős 
hullámzásba jött. 

A mozgató erőt azon beszámoló beszédek 
képezték, melyek az ország kűlöoböző pontjain 
a választó kerületekben elbaogzottsk s melyek-
ből az egyes pártok törekvései, ohsjtássi és 
Jövőre nézve kitűzőit czéljai kiolvashatók. 

A beszámoló beszédek kőzöl különösen 
kettO váH ki éa okozott nagyobb hatást, a Tisza 

Kálmáné, melyet Nagy váradon és a grófApponyi 
Alberté, melyet Jászberényben tartott. Ezeket 
a beszédeket óriási érdeklődéssel hallgatták meg 
a helyszínén, de még nagyobb érdeklődéssel ol-
vasták országszerte, különösen sz ellenzéki pár-
tok, ezekből akarván tájékozódást nyerni a sza-
badelvű párt jövendöbeli alakulását a vonatko-
zólag. 

A szabadelvű párt kebelében uralkodó vi-
szonyok az ellenzéki pártok figyelmét  ig>-n nagy 
mértékben és folyton  lekötik s különösen abból 
a szempontból vizsgáltatnak, bogy a nemzeti 
párt belépése ntán meg van-e a tökéleies. egy 
ség a szabadelvű pártban? Hoey vájjon bekő-
vetkezik-e azon régóta jósolt felbomlás  és H ve-
zérlő pártnak az nj viszonyokkal — szerintük 
— elégedetlen elemei végre valahára mikor lép-
oek ki a pártból és mennek át az ellenzékbe? 

Erro váriák a feleletet,  melyet különösen 
e két kiváló és nagyszabású politikus beszámo-
lóiból akarták kiolvasni, de a legalaposabb ka-
tatás daczára sem fedeztek  fel  a két beszédl» n 
akkota elvi ellentéleket, a melyekből legtávo-
labbról is a pártbomlásra lehelne következtetni, 
sőt ellenkezőleg mindkél beszéli egyaráut han-
goztalla a szabadelvű eszmék egységét, a szoros 
összetartás szükségességét. Mimikéi szóuok igye-
kezett keiQlui beszédében az o'jan részleteket, 
melyek az egyesült elemek szét választására ve-
zethetnének. Mindkét beszéd hirdette a parla-
menti, felekezeti  és nemzetiségi békét s elítélte 
azokat, kik ezen bekes.-ég megrontására törek-
szenek. 

Ha talán vannak is a két beszédben némi 
ellentétek — mint bogy az nem is lehet más-
ként— azok egyáltalán nem olyanok, melyekből 
a szabadelvű pártuak felbomlását  lehetne ki 
magyarázni, sőt a szabadelvű párt mostani 
összetételében a magyar állam Önállóságának 
fentartására  és az egységes magyar nemzeti 
állam kiépítésére a Széli kormány vezetésével 
teljesen rátermett és alkalmasabb mint bármi-
kor ezelőtt. 

A szabadelvű párt tehát teljesen akczió-
képes a bizalommal lehel tekinteni jövendőbeli 
mnnkássAga elő az njjon megoltandó ülés 
szakban. 

Nem igy vau ez a függetlenségi  pártokkal. 
As a test vér barez a mely a mult választásoknál 
az Ugrón pártiak és Kosenthisták kőit olyan 
ádáz módou kitört, koráot sem szünetel, sői a 
mostani beszámolók alkálmával ez a gyűlölködés 
megujolt és fokozódott. 

Nsgyon csalódtak azok, a kik Széli Kál-
mánt néppárti tendencziókkal vádolták s most 
már alaposan meggyőződtek arról, hogy a bir-
lelés, melyet itt és olt hallani leheteti, mintha 
Széli Kálmán a néppárttal paktálna, alaposan 
alaptalan. Meggyőződhettek abból a lényből, 
bogy Széli a lőrendibázi megüresedett elnöki szé 
kekbe gróf  Caáky Albini és Ernuszt Kelement, 
as egyház politikai vilák leg liberálisabb' szerep-
lőit ültette. 

Igy állanak a párt viszonyok a közelebb-
ről megnyitandó ülésszak kezdeten. 

Midőn átIMyeziék férjemel  és előléptették írtam 
Önnek s küldöttem egy hsjlűrtöt. 

— Igen, megkaptam, nagyságos asszonyom 
feleltem  s megmutattam neki, uiert mindig 

magammal bord la in, 
— Be jó ön, —mondá—- hogy megőrizte 

emlékűi azt. írtam, hogy feledjen  el, pedig sze-
reltem Voloa, keblemre öleloi miodig. 

És megölelt, megcsókolt. Mondts, bogy 
megmoodja férjének,  a kapitánynak, ne küldjön 
engem többet czipő takarítani baza, de én kér-
tem ölet, bogy hallgasson, mert különben nem 
lalálkozhalunk. Átvezetett a lérjft  szobája mel-
leiti kis inas szobácskába, hol a czipök álltak 
és keték és segitett nekem czipőt takarítani, 
bárhogy szabadkoztam is. Ö, az ő szép kezeivel I.. 

— Azért nem lakarittatom meg a leány-
nyal — sugá — nehogy lekűnjön neki valami. 

— Én, folytalta  Elemér — áldottam a 
sorsot, hogy beteggé tette az inast s nekünk 
kell szerre helyette takarítani. Mikor k&zen-
voltunk, megmostuk kezeinket s egymás karjai-
ban pihentünk. Leborultam aztán ismét, mint 
régen, akkor a bálban a epedve néztem fel  szép 
szemeibe, ö lehajolt hozzám s csókokkal borí-
totta e| arezomat, majd meg felemelt  a odavont 
magához a puha pamlagra... Néztük egymáa 
szemében a szenvedély által felkorbácsolt  lángo-
kat s ajksiok összeértek s egy hosszn szenve-
délyes csókban olvadt össze szerelmes lelkűnk.... 

— Ami ezután következett, ah, még most 
és borzong a hátam — folytatta  Elemér — vér-
ben forgó  szemekkel rohant a váratlanol érkező 
kapitány hozzánk s kardját kirántva szívébe 

döfte  anoak a szép, márványarczu, szoborter-
meiű asszonynak.... 

Elemér eltakarta arczát, és zokogott, ml 
szomorúan néztük, liszteltük szentelt fájdalmát. 

Midőn kisírta magát, remegve, alig hallható 
halk hangon folytatta: 

— Előttem buggyant kl a vér szerető szi-
véből s én oem bírtam elhárítani a kegyetlen 
aczélt Tehetetlenül álloLUm ott, mint egy szobor, 
tagjaim megmerevedtek, mozdulni akartam, de 
nem tudtam, vártam a halált, hisz az Ösztön 
azt súgta, bogy utána én köveikezem. Csalód-
tam. A kapitány nem ölt meg, talán oem akarta, 
bogy neje egy kOzlegéuynyel heverjen a szobában ; 
elkergetett... Al g léptem ki az ajtón egy lOvést 
hallottam. Szivén lőtte msgát. 

— Nagy részvét mellett, teljes katonai 
dizszel eltemetlék óket, senki sem tudta, boty 
mi előzte meg, illetve mi okozta e drámát Én 
Indiám, eirlam mikor egyedül voltam és hall-
gattam. íme, az én szerelmem története, ezért 
maradtam agglegény — végzé elbeszélését Elemér. 

Reggel volt s mi még olt Ültünk as ass-
isi körűi. 

Egyezer egy dördülés vegyült a koczczanó 
poharak csengérébe. Elemér holtan terOltel. 

Én buaau hazamentem, gondolkoztam a 
bohém-életről, aztán neki öltem íróasztalomnak 
s irtam a névoapi Üdvözletet édes anyásnak 
mindaddig, mig el nem nyomott as álom. 

Rozsondai  Albert. 
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A b o b knianatfei  ia tuí i h m . 
Cslk-Bsereda. október 8. 

A vármegye kiiaigasgstáal bisottságs rendes 
bavi ülését Mikó Haliak fóispio  ur elnöklete alatt 

tartotta meg. melyen a főj  egysét ennek hiva-
talos távolléte miatt Beeze Imre III-ad aljegyaó 
helyettesi tette. 

A gyűlés általában rövid lefolyása  volt s 
nevexe'esebb tárgyak nem Is voltak napi renden, 
vi]s0Í»t a> előadói jelentések sem tárgyastak 
fosios  eseményeket, a mit pedig azokból meg-
jegyzésre méltónak tartottunk, as aioa örveadetes 
jelenségből áll, hogy megyénk egészségügyi vi-
szonyai a moll hó folyamán  igeo kedvesóek vol-
tak, mennyiben a heveoyfertózó  betegségeknek 
csak néhány asorványoe esete fordolt  eló. járvá-
nyos betegség pedig egyátalán nem uralkodott. 

Essél ellenkezőleg asonbao ss sdósó nép 
anyagi helyietének szomoro képét tQntette fol  s 
péoiügyigaigaió jelentése, mely szerint vala-
mennyi kfilönbösö  adónemekből a mult hó végéig 
sokkal kevesebb folyt  be a kincstár részére, mint 
s megelőző áv hason idössakábao, holott a termés 
eredmény nem állott mögötte a mult évinek, sőt 
bisonyoe tekintetben amannál kedvevőbb is volt. 

Mihestartó tudomásul vétetett a kereskedelmi 
miniszternők aion leirata, hogy as 1900 VII. L-cs. 
2. S-»a azerioi aa 1693. évi IV. t.-cs. 15. g-ábao 
foglalt  ason kedvezmény, mely szerint a Sietésre, 
valamint a nyugdíjra kivetett állami adó utáo 
törvényhatósági, vagy községi adó s oladó nem 
veihetó ki aa ugyanosen törv. czikk 21. §-séoak 
a), i) pontjai slati felsorolt  állami alkalmazol lakra. 

A Csik-Szeelmihály-Aj nádon mult hó 20-án 
megejtett taoitóválasstás Jakab Lajos s társai által 
megfelebbesietvén,  szépvizi Baláss Bélának meg-
választása azon okból, mert Ó befektetett  okmá-
nyai szerint egy-egy tani tói állomáson cssk egy-egy 
tanévet töltött ki s Így megbízhatósága s kitar-
tása is kétes, megsemmisíttetett s uj választás 
rendehetett el. 

Hasonló módon járt el a bisottság a Bor-
ssováo ngyancssk mult hó 21-én megejtett tanító 
válasstásaal is ; hol pedig Biró József  deloei kán-
tortanító egyhsngnlag lett több pályásé kösül meg-
választva. A bisottság itt azon nézetből semmisi -
telte meg a válssstást és rendelt el ujabb pá 
lyázat hirdetést, mert ugy lalslta, hogy as előre-
haladott korú Biró Jóssef  elméleti és gyakorlati 
képseitsége s eddigi taoitéi működése nem nyúj-
tanak elég biztosítékot arra oésve, hogy as évek 
óta elhanyagolt borzsovel népiskolának kül- és 
beléletét a tanügyi törvények s utasítások által 
előirt mérvben fejleassse.  Csik-Szentmihály köz-
ségének egy róm. katb. iskola építése iránti ha-
tározata, építési terve és költségvetése a vallás 
és közoktatásügyi minisztérium által kiboeaátott 
atMntsiervek" szerinti pótlás és kiegészítés vé-
gett vitass adatai, az ajnádi islcols építésnek a 
jövő évbeni megkezdése szorgalmaztatni és a 
ssépvisi községi iskola épités ügye figyelemben 
tartatni határoatatolt. 

A Csik Ssentgyörgy községben létesiteoi ter-
velt iakolára nésve pedig a járási főszolgabíró 
utasíttatott, bogy miután as épitéshes szüksége* 
költségre a caikmegyei erdóipar résavéuytársaság 
által fizetett  összegből 6000 korona a kösségoek 
rendel keaésére áll, Ssentgyőrgy közaég as iskola 
építését megelósö munkálatok megkezdésére uta-
síttassák a addig is ss isklóának alkalmas bér-
épületbe leeodó elbelyesésére ssorittassék. 

Tárgyalt ezeken kivül a bizottság több kös-
adó és utsdó elleni felszólamlást,  melyek as elő-
adói Javaslatok értelmében nyertek eliatésést. 

A bizottság tagjait as alispán ebédre hívta meg. 

K Ű L O N F É L É l á . 
— Október 6-lka. Szabadság barczook-

nak ax aradi Golgothán 51 évvel ezelőtt vértanú 
halált szenvedett dicső bajnokai emlékére ke-
gyeletes ünnepélyt rendesett a esik-somlyőí fő-
gimnázium tannló iíiaaágának önképzőköre a 
főgimnázium  rajaleimében e bó 7 én, melyet ez 
alkalomra előkelő közönség töltött be. Az ün-
nepély műsora rövid, de tartalomdu* volt s a 
szereplők valamennyien derekasan megfeleltek 
feladatoknak,  miért is őket és a vezető taná-
rokat a közönség élénk tapsokkal jutalmazta. 
As ünnepély a .Himnasz" elének lésével vette 
kezdetét, mit a közönség állva hallgatott s együtt 
énekelt a AatabággaL Erre következett as al-
kalmi beaséd, előadva Darngos András Vlll-ad 
oezlályo* tanuló, mint aa Önképzőkör elnöke 
által, a ki szabadon szép szónoki képességgel 
vázolta azabadsághsrczaakask a gyászos emlékű 
Október 6-án, Aradon 1849 bea végbe meni 
szomorú epizódját s soaak a nemzet mai alkot-
mány»* éleiére nézve kedvező következményeit. 
Ezután liáaya Márton VlII-ad osztályos tsnaló 
lépett az emelvényre s nagy hatással szavalta 
el il}. Ábrányi Kornélnak .Október 6-ika" eslmtt 
szép költeményét. Majd a Boceáccióból egy 
részletet Száva Jóssef  senetnniló vezetése alatt 
adtak elő kvintetben hegedűn és fuvolán  Incze 
György Vlll-ad. Szultán János, Kerekes Károly, 
Fejér István VII ed és Sprenez György V őd 
osztályos tanulók szép sikerrel, továbbá Seblett 
Syózö VIII-ad oeztályoe tanaié szavalu Szabó Je-
nőnek ,Még  egyuer'  czimü költeményét és a 
férflksr  Bissner Ödön tanár által szépen be-
tanítva és vezetve ndta elő a .Csak gyönyörd 
nemzet az a magyar aemsei' czimü dalt, s 
miután Fteks Hermán VIII-ad oesL Unnló Bajza 
nApotheoaa'-ét  elszaval ta, as ünnepély a 8aó-

éneklésével véget ért. 

— Klneveaéaek. As erdélyi Püspök a 
kásson-qjfslvl  római kstholikus Iskolához Benedek 
Józsefet,  a esik dánlalvl róm. kath. Iskolához pe-
dig Pálosi Jánost tanítókká neveste ki. 

— A ÍÖldmivelésl minisster által 
kiküldött iskola látogató, A röídmiveiés-
ügyi m. kir. minisster egyetértve s vallás és 
közoktatásügyi miniszterrel a helybeli gazdasági 
irányú államilag segélyzett felsőnépiskola  meg-
látogatására kiküldötte Koller Gyula gazda-
sági intézeti tanárt azon czélból. hogy ss iskola 
é«i a vármegyei gazdasági egyesület közölt fen-
álló viszonyt és összeköttetést tanulmányozza éa 
eahetóleg as iskola átalakítása czéljából as ér-
dekelt minisztereknek javaslatot terjesssieu elő. 
Keller Gyula folyó  hó 4-én érkezett városunkba 
s nyomban hoszá látott küldetésének teljesitésé-
hes. Kérdezöakődéseire a válaszokat és szükséges 
felvilágosításokat  a vármegye alispánja, a kir. 
UofelUgyelŐ  és as intézet igazgatója adták meg. 
Atután tüzetesen megvizsgálta as iskola tanter-
meit, felszerelését,  az iparmii helyt, az intézet 
gssdsságát, a gazdasági felszerelést,  as állat-
állományt. a gazdttsági egyesület faiskoláját,  és 
kertésie:ét. A mint értesültünk a kiküldött ugy 
a hallottak, miat a látottak lelett megelégedését 
fejezte  ki éa az iskola oagyobb mérvű támoga-
tását mindkét miniszter részéről kilátásba helyezte. 

Előléptetés. A marosvásárhelyi főügyész 
Csissér Lajos csik-szeredai ügyészségi hivatal-
szolgát a hivatalszolgák réssére megállapított 
fizetési  osztály első fokozatába  léptette «ló. 

— Eljegysén. Kovács Mózes ősik madófalvi 
állami anyakönyvvezető és községi lauitó Bzere 
tet remél tó kedves leányát Aunuskát folyó  évi 
okióber hó A-án eljegyezte Avéd Antal gyergyó-
alfalvi  kereskedő és nagybirtokos. 

— Salnóssek városunkban. Fekete 
Béla színtársulata a mult ssumbstra hirdetett be-
mutató előadását közbe jött akadályok miatt nem 
indván megtartani, elóadássinsk sorozatát folyó 
hó 10-én fogja  megkezdeni a Csillag vendéglő 
nagy termében Herczeg Perenoa , A dolovai Nábob 
leánya" osimü kitűnő & felvonásos  színmüvével. 
A főbb  szerepeket Lörlnczl Aranka, Hunyadi £11 a. 
Jáazay Olga. Fekete Béla, Málray üyula, Lukács} 
Aladár, Pápay József  fogják  játszani. A heti mű-
sor s következőkép van Összeállítva: Csiilüriökön: 
,Ördög mátkája". Pétitekeo előkészület miatt szü 
not. Szombaton: „Hámán és Eszter". Vasárnap: 
.Szökött katona". A Jól szervozelt színtársulatot 
ajánljuk városunk és a közel vidék kősönségének 
szíves pártfogásába. 

— Statua gyűlés. As erdélyi róm. kath 
status nsgy gyűlését Majlálh Gusztáv Károly gróf 
erdélyi püspök folyó  évi október hó 25 ik napjára 
Kolozsvárra hivta Össze. A gyűlés tárgyai: I. Aa 
igazgató tanács évi jelentése. 2. Annak alapján 
jelentés a jószág igasgató beállításáról és a vele 
kötött szerződés bemutatása. 0. A kilépő igazgató 
tanácsosok helyeinek szabályszerű betöltése. 

— A kassal m. kir. gazdasági tan-
in ténet as éves jubileuma alkalmából 
Ssentmiklóaay Bertalau és Steller Béla ró Id birto-
kosok felkérik  a tanintézet volt hallgatóit, hogy 
a f.  hó I6*áii megtartandó emlékünnepélyen mi-
uél számosabban megjelenni szíveskedjenek. As 
emlékünnepély a kassai székesegyházban délelőtt 
9 órakor tartandó hálasdó isteoiiisztelettel veszi 
kezdetét, majd folytatást  nyer a tanintézet főépü-
letében. Délben 1 órakor a Schsdkház-ezállodábau 
kösebéd, a molyen való réssvétel iránti bejelen 
tések f.  hó 12 ig bezárólsg ss intézet igazgató-
aágábos iatésendók. 

— An építő Iparosok téli tanfolyama 
a budapesti m. kir. állami felső  (építő) iparisko-
lában (VII. Damjaoiob utcsa 26 as.) f.  évi no-
vember 8-án nyílik meg. A tanfolyam  czélja és 
feladata  a télen ssüoetelö kómives, ács és kő-
faragó  tanoncsoknak és segédeknek szakmájuk-
ban olyan rendsseres kiképzése, bogy azok idővel 
mint pallérok, vagy miot önálló kómives, áos és 
kőfaragó  mesterek működhessenek a gyakorlatban. 
A tanfolyam  négy téli félévro  terjed. Rendes 
tanulókul felvétetnek,  a 16 életévet betöltött azon 
kómives, ács és kófsragó  tanooosok és segédek, 
a kik folyékonyan  olvasai, Irai és ssámolnl tud-
nak, s legalább egy teljes építkezési időszak alatt 
mesterségekben gyskorlstilsg foglalkoztak.  Azok, 
a kik több Időt töltöttek a gyakorlatbau, a fel-
vételnél előnyben rőssesülaek. A beiratások ss 
intézet helyiségében f.  évi október hó 15-tól 
október 29-ig a kösnapokon este 6 órától 7-lg. 
a vasárnapokon és ünnepnapokon délelőtt 10 órá-
tól 12-ig tartanak. A felvételnél  a követkesó bl-
sonyltványok szükségesek: I. Keresslevél, vagy 
születési bizonyítvány. 2. Erkölcsi blsonyltvány. 
8. As elvégsett Iskolai osstályokról szóló biso-
nyltványok. 4. Munkakönyv, vagy iparbatóságllag 
hiteleeltelt munka blsonyltvány. A beiratási dij 
4 kor., a tandíj 20 kor., szertári biztosíték 4 kor. 
A második, hsnnadik és negyedik évfolyamra 
Jelentkező tanulók a szükséges blseayltványok és 
dijak beküldése mellett levélben is iratkozhatnak. 

- — Kettős tüssset, kettős haláleset-
tel. Csík-Tusnádon folyó  hó 3 ára virradólsg két 
nyúlási eset történt. A falu  egyik réssébeo egy 
csűr és istálló hamvadt el, a másik réssében pe-
dig Bencze Pálnak háza gyuladt ki, de egyik 
uynlásnsk sem lehetett ss okát megállapítani s 
valószín0, hogy mlodkettó szándékos cselekmény-
nek a következménye. A Beuoze Pál házának 
elégése aa anyagi káron kivül — aajuoa — em-
beráldozatot is követelt. Egy I1/» éves és egy 4 
éves kis leánykájuk égett porrá a szegény szü-
lőknek as egyszerre lángba borult és o miatt meg-
közelilhellenné vált lakó szobában, Az édes anya 
erővel be akart rohanni as égóházba és súlyos 
égési sebektől borított un hurczolták el as ajtó 
küsaöbóról, a ki csakuem as örülésig kétségbe-
esetten jajveszékelt szerencsétlen gyermekeiért. 

— Októberben nyári zivatar. Az a 
ritka meleg idó, mely aseptember második felél 
uralta, okióber első napjaiban még fokozódott, 
3 áu déluláo 3 órakor nehéz felhók  kezdették ss 
égboltot ellepni s rövid félóra  múlva eürü villám-
lás és menydörgés mellett iil-ott megeredt a rö-
vid ideig tartó zápor, a mely Tusnüd körül dió 
nagyságú jéggel vegyest jelentkezeti, as emberek 
álmélkodására, kik nálunk as évűek ezen ssská-
ban ilyes lermésseti tüoeménynok nagyon ritkán 
lehetnek tanúi. Az eső ulán sem következett be 
a levegő hülése — a mi uálunk ősszel történni 
szokott hnnem továbbra ÍB enyhe és napos ma-
radt, a mi hosszú ószre euced következtetni. 

— Októberi áhítatosságok. A helybeli 
róm. kath. templomban folyó  hó l-tól kezdve 
naponkint délután 5 órától keüdddóleg veosernye 
tnrtatik. melyet a hivők közül kiilöuösen a nők 
igen nsgy számban keresnők fel. 

— Betörés. A ditrói takarékpénztár hi-
vatalos helyiségébe, miut onnan értesitenek, folyó 
hó 2-áu az éjjeli órákbnn betörtek. A tettesek az 
ablakvasak kiteszi lése utáo as ablakon keresztül 
hatoltak be ason szobába, a hol a kassza áll és 
annak feltörését  megpróbálták, de as nekik nem 
sikerült. A nagy muuka közben nem vették éssre, 
hogy az asztalról könnyű szerrel elemelhctó 90 
korona mosolyog feléjük  * igy a fáradságos  és 
sikertelen munka ulán teljesen üres kézzel tá-
voliak. 

_ Duhajkodó szolgalegények. Majd-
nem minden nap esti 6 óra után városunk ut-
czáit kisebb és nagyobb szolga legények, kocsisok 
lepik el a csoportokba ÖM£,everódve kurjongatnak, 
ordítoznak, cserepeskedoek éa ssertelenkednek s 
es által nemcsak a város csendjét háboriiják, 
hanem a mellett az u'czán járó közönségnek ia 
alkalmatlankodnak. Megrendszabályosás végett 
ajánljuk őket a rendőrség figyelmébe. 

— Sertésvóss. Vármegyénkben a sertés-
vész még mindig pusztítja a sertés állományt, a 
hivatalos kimutatás szerint a felosiki  járásban 
Csik-Szópvizen 43 udvar, a kászou-alcsiki járás-
ban Kásson-Újfaluban  25 udvar, végül Csikszereda 
rendezett tanácsú városban 9 udvar van meg-
fertőzve. 

— TQn. Menaeág-Ujfalubaa  f.  hó 6 án az 
estéli órákban lüz ütött ki, mely egy lakóházat 
és 6 gazdasági épületet hamvasztott el as azok-
ban fellialmasolt  takarmánynyal együtt. A tüs ke-
letkezésének okát uem tudják. Valósziuüleg, mint 
legtöbb esetben szokott, vétkes vigyázatlanságból 
származóit. 

— A frano&iák  ősei Mikor as egész 
világ Páriaba özönlik, hogy a műveltség mai ál-
lását ss ott összehaluiozolt adatokban egész tel-
jességében láthassa, uem lehet érdektelen ss oly 
mü, mely a francaia  föld  régi állapotáról, a 
.grandé nation* őseiről, a kifejlett  és finom  mű-
vészet dadogó koráról szól. Egy ily kis füzet  jetent 
meg, a frankok  országáról, a Chlodovigtól Martell 
Károlyig terjedő időssakot tárgyalva, azt a kort, 
melyben IY. Theodorich észrevétlenül hanyatlott 
sírjába, a nélkül, hogy holtáról csak egy króoi-
kás ís megemlékezett volna: ast a bort, mely-
ben az arabok psripáinak lába taposia a kedves, 
költői Provence rétjeit. Királyok kora es, kik 
Moote Cassiao magáuyábaa végzik életüket, ba-
rátcsuhában, mint Karlmanu; népeké, melyek 
szörnyű tusákban töruek egymás ellen. A füzet 
a müipari és művészeti emlékeket, maradványo-
kat is összegyűjti. Üvegpoharakat látni benne, 
kesdetleges veretű pénzeket, Fredegoodának, a 
vérengző klrályaénak síremlékét, mely a párisi 
St. Germein des Prés templom kókocskái közt 
fekssik  egy fal  tövében ; látni a híres üt. dealsi 
templom belsejét, melynek alapítása 013-ra esik, 
s fontossága  rendkívüli nsgy a müvéssetek tör-
ténetében. Mindesea képek a tanulságos és él 
vesetes ssöveggel együtt 2 ivet tessnek, a Nagy 
Képes Világtörténet 75-ik lüsetét. A 12 kötetes 
nsgy muuka szerkesztője Marczali Heurik, egye 
temi tanár, a IV. kötet szeraóje dr. Borovssky 
Samu. Egy-egy kötet ára díszes félbőrkötésbea 
10 koroea; fűsetenkéat  ls kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy fűset.  Kapható a 
kiadóknál (Révai Testvérek, írod. Int. Bt Buda-
pest, VIII., Üllői-ut 18.) s minden hasai könyv-
kereskedés utján. 

— Vásároljon oantálysonj egy et 
Lukács Vilmos bankházában, Budapest V. Fürdő-
utesa 10. Egy egész 12 kor., egy fél  0 kor., 
egy negyed 8 kor., egy uyolessd 1 kor. 60 fill. 

— Gróf  Leininavn-Westerbuzi Károly hon-
védtábornok Levelei éa Naplója lM8/40.) Fordl-
totta és bevezette Marcsali Henrik. Lelnlngen tábor-
nok Leveleit és Naplólát taasl most a jelen namsedék 
olvasó-asztalára a Budapesti Hírlap Ujságvállalsia. 
A sors különös kedvesése as, hogy esek as Iratok 
most, félszázaddal  a nagy dráma ntán, napvilágra 
kerültek. Ötven esztenJolg nem tndtonk róla, hogy 
a szabadságharc* egyik legnagyobb vezére és ax aradi 
vértanuk egyik dicső alakja megírta tapasztalatait és 
benyomásait. A tizenhárom vértanú tábornok a saa-
badságharcz kaloual történetének bizonyára a legille-
tékesebb szószólója. A Budapesti Hírlap UJságválla-
lAla szolgálatot vél teljesíteni a történetírásnak, mi-
dón ez iratokat Mareşali Henriknek, a kitűnő tórté-
nettudósnak, a levelek és napló fölkutatólának  nagy-
értékű bevezetésével és remek fordításéban  kiadja. 
A vállalat ezt az ereklye-könyvet fényes  kiadásban, 
a modern teknika minden vívmányának fölhasználá-
sával adia kl. Rajta volt, hogy a könyv a kiadás 
tekintetében is dlase legyen minden könyvgyűjte-
ménynek és szalonnak. A aQlső köntOs, a nyomtatás, 
a berendezés dolgában la arra törekedett, b o n Ízlé-
ses, Ónálló nyomon haladó, eredeti legyen.. Magasé 
rezte Lein ingen tábornoknak és nejének eddig Isme-
retlen és kiadatlan arczképét és — bízvást állíthat-
juk — ritka módon aikerdlt, művészt sslnavomata 
sokszorosításban mellékelte a könyvhöz, valamint fak-
szimilében közli Kossuth Lajoanak Lelnlngenhes In-
tézett levelét, a tábornok naplójának két lapiát éa a 
panctioval, czlbakházal és asolooki ütközeteknek a 
tábornoktól papírra vetett tervrajsát. A könyv ne-
gyedrét alakban, az eredetlek ntán készült kOvetkeső 
mellékletekkel jelenik meg pergamentbe kOtve: Lel-
mngeo és Leiuingenné arczképe szionyomathan, 
Kossuth levele Lelningenhes, Leinlngon naplójának 
i)-ik lapja, a pancaovai, czibaUiáaai és asolnokt OtkO-
zetek tervrajzai, az utolsó napló jegyzet facsimiléje. 
Ara 10 korona és megrendelhető a Budapesti Hírlap 
kiadóhivatalában (VIII. ker., BOkk Bzllárd-utcza4 n.) 
ÓH általa inludon hazai könyvkereskedésben. 

„A bolygó asldó** oa. regény Sne Jenőtől, 
írancziúból átdolgozva Tlliánvl Bem)tói. | . és L fü-
zete ínegjeleut. A bolygó zsidó, mondai alak, mely-
lyel minden Irodalomban sokat foglalkoznak.  Lagel-
sóoek egy augol szerzetes említi egy krónikájában. 
Sxeriutc a bolygó zsidó Kartaphlloa, Pllátos ajtón-
állója volt, ki a halálra ítélt Krisztust, mikor as a 
palotából kiment, mcgQttttte, gúnyosan mondá: Menj 
már, mért késlekedel 7 Mire Krisztus azt felelte:  Én 
megyek, de te várj, mig én visszatérek. 6 Kartafllos 
még ma is várja Krisztus visszatérését. A XVL 
században mán alakot öltótt a legenda, s ebben sa 
alakban terjedt el. E szerint Ahasverus jeronaleml 
csizmadia nem eugedte meg Krisztusoak, hogy es 
az ú ttitaja elótt megpihenjen, mikor vállán a kereszt-
tel a Uolgolhára nieot Ezért Krisztus azzal az átok-
kal sújtotta, hogy ó se pihenhessen meg, hanem 
bolyongjon iniudaudig, mig a megváltó viasza nem 
tér. Kz a rogéuy fAmcmentuma.  Minden lapja megkapó 
és érdekfeszítő.  Végig halad abban az olvasó Szibéria 
liómczőin, Jáva kábító tropikus világán, egy pártái 
farsangi  éjszaka orgiáin, hogy tanuja lehesseo 
a szörnyű küzdelemnek, mely egy tóbbssOrOs száz-
milliós órtikös körül, egy démonikus jezsuita veze-
téke alatt mUkOdü, az egész világot behálózó titkos 
szövetkezet között és a megtestesült szépség, bátor-
ság, jámborság és szerelem között leiátssódlL A bár 
nem mai keletit, de világhírre vergődött könyvet a 
„Pannónia4 könyvkladóhlvatal Budapest, VIL, Akács-
fa-utezu  22. adja kl illusztiáltt 43 fQsetbea  éa egy 
fűzet  ára 90 fillér. 

— Jogiamé. Gerloczl Géza a kassal gazd. tan-
intézet közgazdasági és iogt tanszékének tanára, a 
.Gyakorlati mezőgazda" lelelőa szerkesztője a napok-
ban adta ki „Jogisme a gazdasági akadémia és tan-
in Lezctok hallgatói s gyakorlati gazdák részére' es. 
könyvét. Ezen munka régóta érzett hiányt pótol a 
mezőgazdasággal foglalkozók  körében mert amellett, 
hogy az őstermelésre vonatkozó összes térvényen 
vagy rendeleten alapuló jogi szabályokat rendsseres 
és könynyen megérthető Irányban Ismerteti, ezenfe-
lül részletesen méltatja az összes magánjogi és köz-
jogi szabályokat, a melyek a gazdát ugy az általános 
iniveltség, mlut a gyakorlati elet szempontjából kivá-
lóan érdeklik, szóval felöleli  az egész jogéletet A 
mű a szerző kiadásában jelent meg, á n 6 korona. 
Megrendelhető a sserzőnél Kassán a gazdasági tan-
intézetben. ^ 

— A peraa sah Budapesten nagyon Jól te-
lálta magát és lelkes szavakkal fejezte  kl elismerési 
és megelégedését, a látottak felett.  Azonban minden-
kinek feltűnt  a felséges  ur komolysága, mélabús te-
kintotc, csak Vámbérybel beszélt, akkor derOlt fel 
arcza, sőt néhányszor hangosan el is kaessgta magát. 
Természetesen mindenki kíváncsi volt, hogy mltmon-
dott a salinak azósz tudós. Vámbéri Ismetelte amit 
a sahnak mondott s az egész kiséret ksraagnl kez-
dett. — KltOnó I Pompás I Nagyszert!! Hallatszott. 
És hol hallottad ezt a remek tréfát?  Kérdezték töb-
ben. — Olvastam a „Pillangóban". Nagyon Jó |sp 
ajánlhatom mindenkinek! A kl sokst és szívből akar 
kaczagnl az járassa a „Pillangót". Október hó 1-ével 
kuzdőalk az uj negyedév, tehát most van a legked-
vezőbb alkalom. A „Pillangó" a legdíszesebb magyar 
élezlap előfizetési  ára mégis csak egéss évre 12 kót. 
félévre  6 kor., negyedévre 8 korona. A „Pillangói" 
kiadóhivatala Budapesten VIII. Kerepesi-ut 69. ss. 
alatt van. 

— Fejlődő Iparágak támogatása. Kormá-
nyunk minden lehetőt elkövet uj Iparágak teremt^» 
sere. A „Magyar Kereskedők Lapja" azonban egy 
konkrét eset alkalmából Igen helyesen flgyelmortst 
arra, hogy közvetetlenebb hatást érhetnénk el, ha 
már működésben levő, fejlődőképes  Iparágakat karol-
nánk feL  Különös figyelmet  érdemelnek e tekintetben 
a hazai nyers terményeket feldolgozó  a kétugyármányt 
slkkerrel exportáló ccégek. Példaképpen a „Magyar 
Kereskedők Lapja" felemlíti  az első magyar toll-és 
lószór gyárat, Budapesten soroksári ut 69. sa. a^ 
moly mint egyszerű iparosok vállalata, a legkisebb 
méretből fejlődve,  ipari életűnkben ma már számot-
tevő tényezővé vált. A gyártelep modern követelmé-
nyeknek megfelold  épQletel gőzerővel hajtott gének-
kel vonnak felszerelve,  a toll éslóssOr osztályozását, 
feldolgozását  stb iskolázott munkások végzik ia a 
gyár Utal előállított áru jórészben Német- és Fran-
czlaországba kerül A tollgyár exportja most évi 1000 
métermázsára rug, de keUŐ befektetéssel  tíOOO méter-
mészára biztosan emelhető. Nyeretoll- és lóssőr ter-
melőtök ma teljesen kl vannak szolgáltatva a kOUBl-
dl vevők kénye-kedvének; ezen iparág felkarolása 
esetén megszűnik esen visszás állapot. Ily esetekbeik 
kell az állami támogatásnak érvényesülni ha kellő 
garanczlák vannak arra nésve, hogy sa Illető Iparág 
úgynevezett gyermekbetegségein már tul van, nogy 
fejlődése  eredményesen előmozdítható és hogy as 
esetleg nyújtott állami pénzsegély nemcsak biztosítva 
van, de aránylag rövid Idő mnlva vissza ls fizethető. 

— Eladó eankösök. Egy kettős hatása 
azacskavágó, egy cséplő gép esslopoe Járgány-
nyal, egy tisedes mérleg aulyokksl, eesMsftk, 
stb. eladók Busás Jánosnál Cdk-Bseattalhályf.-
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E Ö M A I D A S A e 6* I P A R 
Termelünk jobb vetőmagot. 

A ÍBIdalvelésflfyi  minisztérium bivstslos 
érteahójébeQ betek óta olvsshatjuk a gszdssAgí 
tudósítók Mentését t i idei «ratâs és csépelés 
eredsdayéról. E jelentésekből azon nem a leg-
kedvezőbb adatok tárainak elénk, bogy az ór-
ásig legtObb részében a termés agy mennyisé 
glleg mint minőségileg esak közepes. 

Keresve a jelenség okát, azt a legtöbben 
as időjárási viszonyok kedvezőtlen alakolásábao 
vélik feltalálni,  abnormis tél, száraz tavasz, ned-
ves erős viharokkal gyakori nyár, ezek szere-
peltek gazdáink szemében a baj kntforrásai  gya-
záat. Tagadbatlao a mi sem vonjnk kétségbe s 
klimatikus viszonyok kedvezőtlen alaknlását a 
azoknak a termelés eredményére gyskorolt row 
befolyását,  de részOnkröl még egy okot és pe-
diglen véleméoyftnk  szerint első sorbao figye-
lembe veendő okot fflzBnk  as előbbiekhez a ez 
az, hogy a magyar gazdaközöl)ség tnloyomó több-
sége nem fordilváa  kellő gondol a velőmag mi-
Bőségére, leginkább «szel árt Önmagának, leg-
inkább ezzel járni a termések silányságához. 

K bajon segiteni lehet és segireni kelL N« 
bizza a gazda kizárólag a természetre a velő 
mag előállítását, hanem kövessen el min 
deat, a mi szükséges ahoz. hogy sz adoli vi-
azonyok között a lehető legszebb minőségű ve-
tőmag teremjen. Ezt pedig az állal érbeti el. 
bogy a vetőmagot oem az ösztermé>töl veszi, 
banem kllOn termeszti, a következő szabályok 
figyelembe  vétele mellett: 

Kiválaszt gazdaságában egy oly helyet, 
melynek talaja a növény igényeinek leginkább 
megfelelő,  á kiválasztás nsgy nehézséggel nem 
jár, mert hiszen az eddigi termések eredménye 
alapján mindenki tndbatja az. bogy melyik az 
a talaj, mely az illető oövény termelésére a többi-
nél alkalmasabb, s melyen az szebb és jobb mi-
nőségben terem meg mint a gazdaaág többi 
talaján. 

Ha a talajt kiválasztotta, arra legyen 
gondja, bogy anoak trágya ereje a növény igé.. 
nyeinek megteleljen, olt a bol szükséges, ne 
sajnálja az áldozatot a műtrágyák vásárlására 
sem, mert hiszen köztndomásn, bogy gabonafé-
léink a foszforssvat  nagyon megkívánják, föld 
jeiak legtöbbje pedig foszfonavban  szegény. 

Elöveteményűl olynövéoyt válaszszon, a 
mely lehetővé teszi a földoek  kitűnő előkészí-
téséi, helyes és megfelelő  időközbeni szántását 
a a mely ntán a termelendő növény szépen szo-
kott sikerülni. 

Vetőmagul a legszebb teljesen gyommentes 
s a talaj éségalji viszonyai közé leginkább be-
illő magot vegyen. A vetést a szokottnál vala-
mivel ritkábban eszközölje s különösen gondot 
fordítson  a növények ápolására s főkép  a gyo-
mok irtására. 

Ki as ily módon termelt magol basznál ja 
lel vetésre, as rövid Idő molva meg fog  győ-
ződni annak eredményességéről. 

Leptnlajdonos: 
GYÖRGY J AXAB Ö&ÖKÖSE. 

Szám 316—900. 
VI. erb. 
Pályázati hirdetmény. 

Csikvármegye területén s gyergyó-szenl-
miklósi m. kir. erdőgondnokság kerületében 
Gyó-Djlaln székhelylyel 600 korona évi javadal-
mazá-isal rendszeresített I-ső osztályn erdőőri 
állásra ezennel pályázat hirdettetik. 

Felhívatnak mindazok, kik fenti  állást el 
nyerni óhajtják, bogy as 1879. évi 31 -ik t.-cz. 
37. g-Aban előirt teljes minősítésűket, ép és 
egészséges testalkatukat, életkorukat, illelőné 
gűket és eddigi alkalmaztatásukat, valamint a 
magyar nyelvnek szóban és írásban való bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt,  szabályszerű 
bélyeggel el látott kérvényeiket folyó  évi ok-
tóber hó 30-áig alulírott bizottsághoz any-
nyival is inkább nyújtsák be, mivel későbben 
beérkezendő folyamodványok  figyelembe  vétetni 
nem fognak. 

C*ikvármegye közig, erdészeti bizottságának 
Csik-Szeredán, 1900. évi szeptember hó 

21-én tartott üléséből. 
Mihály Ferencz, 

(11H] 1 - 3 erb. elnök 

Előfizetési  felhívás 
- A - „ P i l l a n g ó 4 

társadalmi és művészeti élclapra. 
I Előlap, u melynek egye-
I düli i-zúljit nz. hogy nui-
I lattusHcn, ősszel lonlva 
| n lúrsinlulom ileriis je-
| loneleit, olykor-olykor 
| tollhegyre s/urvii cgy. 
; egy f é l s z o g s ú g e l  is, 

hogy okuljon ruj la uz. 

I a h i t i l l ó t . 

É lolap, melynek Magyar-
országon nincsen |>úrjn. 

Előlap, mely nem a po-
litiktL nn-zojén keresi a 
liuinor tárgyát. 

Előlap, a mely nem u pi-
kantéria forrásúból  me-
ri Vi tárgyát. 

Élc lsp , mely nem bánt 
személyeket. 

A „ P I L L A N G Ó " » < ™ L I J ' • } T -
A|ui. unva Imi-

run kezébe adhatják e lujtol serdülőknek 
é.su kicsiuvckuek is. Nincs Kenne semmi, 
a toi megmételyez, száműzve vmi IIHSÚI». 

juiról a kétértelmUség. 
A „ P I L L A N G Ó " : " R Í N I R , , . R ; ; " 

" lelkeinek ukUI-
föld  hasonló kiudvi'uiyiiivul es minden 

s/.alon diszét ké|H-/.ik. 

A PILLANGÓ HLŐKIZKTfiSl  ÁHA: 
Egész. évre 12 kvronn. 
Félévre ti korona 
Negyedévre 21 korona. 

Legcaólsaerübb postautalvánnyal elöŰaetDÍ. 
A PILLANGÓ KIADÓHIVATALA: 

Budapest, TM., Kerepesl-ut 66. se. 
Ingyen küld imitiilváiiyH/-ámnl mindenkinek, u 

ki erre felszólítja  egy levelező-luj) utjnn. 

Van szerencsém a nagyérdemu közönséget tisztelettel értesíteni, hogy 
Uzletem nagyobbitása és tisztelt vevőimnek kényelmesebb kiszolgálhatása ezéljáböl 

g : Nyerges és kárpitos üzletemet ^s 
a pUos-atezába, Ssopos Béni házába helyeztem át. Kgylien becses tudomásukra 
hozom, hogy nnerye* én  fcárjHtt/M  üzletemet  a mai kor igényeinek teljesen meg-
felelően  ujonann rendeztem, hol minden e szakim vágó munkák elkészítésit legnagyobb 
készséggel elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszkcizlöin. 

Raktáron tartok mindenféle  rugányos divasokat 40 —200 koronáig és garniturakat: 
ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron. mind bárm-lv 
nagyobb városban. Továbbá kész k<n*U;  raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szíves figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalóul. 

Magamat a n. é. közönség jóindulatu pártfogásába  ajánlva maradtam 
Kiváló tisztelettel BÁjeV  FeVetlCZ.  nyerges ós kárpitos. 

[196] 1-10 Cnik-Szrretta,  jiiaez-ttlexúlnni. 

Asörllzlet terén 22 éven keresztül kifejtett  eredményen működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát m<-ginérnem a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
Bőrgyárak brassói fóraktárak  vezetését reám ruházták. 

Az említett két legtekintélyesebb czégek kitünó hírneve és Brassóban 2*2 éven 
át elismeréssel találkozott Üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkéljem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek, 
a magam résséról biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
nÉaöeáfet  fogom  szállítani. Az eredetiség fönti  sörfőzdéből  kibocsátot palaczk söröktől 
csakis akor Tehet biztos, ha a dugó miot kétfélén  a czég neve bele vun metszve, 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 2ő liter. 
Kívánatra árjegjzéJrkel szive9en szolgálok. Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
[isi] 17—20 BRASSÓ, hoiuii-utcia 104. 

VERESS SÁNDOR dr., 
Begyei tiszti főorvos 

orvoai rendelője ée fogorvosi  mUternie 
[i79j 6-iu Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 
Kendes orvosi t;inác,skozási idő naponta dél-

után 2—4 óráig. 

Krausz Mihály 
vegyes Ollelébe, C tik - SientdoMke.ee 
1—2 gymn. osztályt végzett jó 
családból való Hu [i(B|3-3 

TANULÓNAK 
felvétetik. 

GYÖRGYJAKAB MARTON OTODA 
DRESZXÁNDT VIKTOR 

könyvnyomflája,  tönyr-, japir- és irtaer- Meilése Csit-SzeredátiaiL 

Ajánlja dúsan fölszerelt  raktárát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
és iskolai kellékekből u. 111.: vonalzók, palatáblák, tisztázati és 
rajzfiizclek,  igen jó p l aj I jászok, irótollak, közönséges és diazes 
tollnyclek, tolltartók. tinta tartók, rajzeszközük, korzók. festékek 
és leslőeesetek, egyenes és háromszög vonalzók, mindenféle  köz-
ségi. egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. stbbihól. 

Továbbá dusvalaszteku üzleti-, jegyző-, ima- és énekeskönyvelt. 
Úgyszintén kaphatók: vegyes ifjúsági  iratok, mulattató képes me-
séskönyvsk, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadvanyok. 

Jól berendezett papirüzletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz-
papir, rózsaszín és fehér  itató, kek másoló és minden-
féle  színes papirok, selyempapírok.  — l«en nagy választékú 
levélpapírok  angol és franczia  gyártmányú diszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagy választék névnapi és újévi 
kártyákból,  díszes emlekkönyvek  és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jó minőségű fekete  tintáit nagy-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, lilla, kékszinü 
tinteit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jegyző tinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és nagy elter-
jedésnek Örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
eziniü ima- és énekkönyveit; ,Erények gyöngyé"-t: .Halotti 
zsolozsmák és szertartások könyvó~-t;  .Irva-olvasás"-t; 
„Csikmegye földrajza"-t. 

Dgyaoitt letel a lesloiáomalib árak mellett tiessemni a \m\M és levetíti 

TÁJ ÉSKKI'KS MíVKLKZŐ-IiAI'OKAT. 
\'íszont elárusítók árkedvezménvbeu részesülnek. 

• • ) O O I O K X X X X X X X X X X X I Í I O O O O Ü O O O C X X X X X X I 

I r i í j n b b éa H z n l i d n b b 

TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek at Oraiág erdélyi résieiben egyedüli vanzekrénygyárban kéaiflltek. 
Továbbá vasszekrenyek.  községek, templomok és anjakönyvvezetök számára 

resxletlizetesre mindenfele  nagyságban szállíttatnak és raktáron tartatnak. 

lattal 2-icj 
Teljes tisztelettel 

Nyomatott CaUc-Sseredában, a lapkiadó Oyörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

MOESZ GUSZTÁV, vasszekrény íyáros 

q í Csikvármegye vezérttgynüksége GyOrgyJakab Márton utódánál, Cslk-Sieredábaa. ^ 
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