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Választások előtt. 
Altalános kavarodás van most min-

denütt széles e hazában. Alkotmányos 
életünknek legtöbbet átkozott s mégis 
leghosszabb életű országgyűlését osz-
latta fel  e hó 9-én Budavárában a ki-
rályi szózat alig néhány héttel azelőtt, 
Iiogy törvény erejénél fogva  önmagától 
is megszűnt volna. Mit végeztek csak-
nem 5 év alatt honatyáink, mit nem, 
minő eredményeket értek el, minő sike-
reket vivtak, azzal mi most nem aka-
runk itt foglalkozni.  Számoljanak be 
vele a nemzet képviselői, számoljanak 
lelkiismeretüknek, de számoljanak a nép-
nek is, melytől megbízatásukat nyerték. 

Egy dolgot konstatálunk csak. Azt, 
Iiogy ez az erőszak jegyében született, 
a „Jog, Törvény, Igazság" aegise alatt 
feloszlott  parlament érintetlenül, gyó-
gyitatlanul hagyta a mi vérző sebeinket, 
a nagy politikai harezok alatt megfe-
lejtkeztek a népről s különösen a szé-
kely népről, a népnek képviselői. S 
ime, romlásnak indult hajdan erős ma-
gyar. Az a faj,  mely ezeréven keresztül 
messze kiemelkedett az ország minden 
nemzetisége fölött,  mely uralta e földet 
s ezeréven keresztül biztosította a ma-
gyarsághegemoniáját,letliargikus álomba 
merült, erkölcsileg züllik, anyagilag 
pusztul. 

S most erős vihar rázza meg, hogy 
mély álmából felriassza.  Megrohanják 
ót az országgyűlés végével a választási 
hiénák, a mandátumra éhes jelöltek, 
nem azért hogy segítséget hozzanak, 
hanem hogy hangos frázisokkal,  divatos 
jelszavakkal elámítva, utolsó erejével 
odavánszorogjon a szavazó urnához, 
hogy leadva szavazatát, megszerezze 

amaz ismeretlen nagyságnak az édes 
dicső képviselői mandátumot. S a nép-
nek, mely kenyérért kiált, odadobnak 
hatalmas, egetrázó merkanfilis  s agraríus 
frázisokat,  radikális függetlenségi  esz-
méket, beszélnek revízióról, delegáczíó-
ról, önálló hadseregről, hanem kenyeret 
nem adnak, nein tudnak neki adui. 

Hogy mi lesz ennek a pártkevere-
désnek a vége, miként fog  a nép eliga-
zodni a különböző inerkantilis s agraritis 
s Bánffy,  Tisza féle  szabadelvű, Kos-
suthpárti, L'gronpárli függetlenségi,  szo-
cziális s demokrata pártok, 07-es, 4s-as 
alapon álló néppárt között, unnak csak 
a jó Isten a megmondhatója. 

Nekünk székelyeknek van egy vi-
lágító sugarunk ezen tömkelegben, mely 
kivezető helyes útra terel s mely meg-
mutatja az irányt, a melyiken minden 
komolyan érző s gondolkozó székelynek 
haladnia kell. Sajnos, hogy ezen vilá-
gító pontot saját szánandó nyomorusá-
gunk teremtette meg, de ha inár meg 
van, ne hallgassunk sem egyik, sem 
másik „közérdekű- pártra, ne nézzünk 
se jobbra, se balra, hanem menjünk, 
menjünk mindaddig, a mig ezen pontot, 
ezen czélt el nem érjllk. Ús ezen czéí 
nyomorúságunk enyhítése, megmenté-
sünk a végpusztulástól,gazdasági s anyagi 
jólétünk emelése! Kddig csak közönyt, 
fel  sem vevést tapasztaltunk mindenütt, 
ezentúl érdeklődést akaruttk magunknak 
teremteni, pártfogókat  szerezni, kik nem 
hagyják elveszni azt a fajt,  mely évszá-
zadokig életét, vérét áldozta a magyar 
nemzetért, mely azért mindeddig csak 
terhet, súlyosító törvényeket kapott, de 
elismerést, segítséget nem, ha mi ismét 
belevegyülünk országos jelszavak ár-
jába, ha pártvillongásokban szétforgá-

csoljuk erőnket, nemhogy előre halad-
nánk. de ismét visszaesünk öt eszten-
dővel s ki tudja mi történik öt hosszú 
év alatt? Vájjon lehet-e még akkor, mi-
kor saját sorsunk intézését választói 
jogunk gyakorlásával ismét kezeink közé 
kapjuk, vájjon lehet e még akkor raj-
tunk segíteni s nem lesz e minden késő ? 

Most van letéve kezünkbe sorsunk. 
Kgy rossz, helytelen mozdulat s kisik-
lik kezünkből, hogy talán többé soha 
sem kapjuk vissza, de ha most jól ki 
használjuk, ha helyes útra tereljük, 
magunk fogjuk  látni jótéteményeit, ered-
ményeit s magunk fogjuk  áldani azt a 
főt.  mely nekünk az eszmél s a kezet, 
mely a helyes irányt megadta. 

Két dolog lebegjen tehát most s 
csak is e két eszme a választási küz-
delmek alatt szemeink előtt. 

Az első Osikvármegye törvényha-
tósági bizottságának iiiiilt évi. e lapok 
hasábjain többször fejtegetett  határo-
zata. Egyesüljünk, tömörüljünk saját 
pártfeleink  mögé, válasszunk magunk 
közül valót, ki az országos érdekeken 
kivül a mi saját érzelmünket, kívánsá-
gainkat tolmácsolja odafönn  a nemzet 
képviselőinek gyűlésén, a ki ismeri szük-
ségleteinket, a módokat s eszközöket, 
melylyel azokat kielégíteni lehet; a ki 
itthon van s meghallgatja panaszunkat 
s velünk él. velünk érez! A nép nem 
érti át a különböző pártok közötti linóm 
distinkeziókat, esak azt tudja, csak azt 
látja, hogy ő rajta egyik sem segit. 
bármelyik emelkedik is túlsúlyra, az ö 
ügyét, mint helyi érdekül mellőzi, meg 
sem hallgatja. Pedig ez nem helyi ér-
dek, a székely nép ügye nem lokális 
kérdés, csakhogy ezt odafönn,  messze 
tőlünk nem tudják megérteni s az a pár 

emberünk, ki oda bejutott, hol népek 
sorsát intézik, nem volt elég, hogy 
reánk terelje a közfigyelmet.  Tömeges-
tül kell tehát felklildeni  szószólókat, 
kik szivükön hordják az egész magyar 
nemzet ügyét, de szivükön viselik első 
sorban az ö szűkebb hazájuk, a Székely-
tüld bajait is s nem engedik elaludni 
azt a lángot, melyet most a székely 
nép jobbjai, a Székely Társaságok min-
denfelé  élesztenek, hanem felviszik  azt 
az illetékes körökhöz s nem engedik 
magokat elhallgattatni, mert ők itt szü-
lettek, itt élnek s össze vannak forrva 
e nemzettel. Nem azért veszik át a man-
dátumot, hogy aztán ugy elmenjenek 
közülünk, hogy öt évig hírüket se hall-
juk. hanem lelkiismeretesen, hiven tel-
jesítik nemes, magasztos hivatásukat. 

A másik dolog, melyre felhívjuk  e 
megye választó polgárainak figyelmét 
szoros kapcsolatban van az elsővel. 
Hiába választunk mi helybeli képviselőt 
is, ha a kormány, az illetékes intéző 
faktor  nincs hajlandósággal irányunkban 
s ridegen visszautasít minden közeledést. 

line most kaptunk egy kormányt, 
mely szivén viseli a székely nép ügyét, 
mely az úgynevezett székely kérdés meg-
oldását felvette  programmjába. Vájjon 
jötte utána más ilyen ? A jog, törvény 
s igazság bajnokait becsüljük tehát meg 
s ne cngcdjil magunkat Ugronista s inás 
függetlenségi,  néppárti jelöltek szemé-
lyeskedő politikája, személyes gyülöl-
ségéböl származó intrikája által megté-
veszteni s utasítsuk vissza azon dörge-
delmes szózatokat, melylyel csupán hatás 
kedvéért három r-rel ropogtatva szidja 
a kormányt, azt a Széli kabinetet, mely 
eddig is többet tett érettünk,mint előd-
jei együttvéve s mint a mennyit a mi. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 

V a l l o m á s o k . 
(Folytatása és vége.) 

S ha elgondoltam, hogyan járt el velem 
szemben, ugy éreztem, hogy gyűlölöm De 
nem! Nem birtam meggyűlölni. A sziv titkosan 
sugtu nekem, hogy bármily rosszat hiszek róla, 
ó jó, ó nemes, esak még gyermek volt, mikor 
könnyelműen velem játékot Űzött. S ez a leg-
ádázabb gyűlöletet is legyőzte, megsemmisítette, 
s újra előttem állt a tiszta, n szép kép 

Megpróbáltam helyette egy más képet va-
rázsolni. E gondolat kergetett éjjel-nappal, nem 
találtam sehol nyugtot. 

Megtudtam, hogy ő mást szeret oh! Mi-
lyen rombolás dult a lelkemben ! Mily borzasztó 
tudat, a messze távolban egy más férfit  tudni, 
a. ki szétdúlta boldogságomat. 

Voltak pillanatok, a mikor őrjöngés szélén 
állottam. Akkor nem volt nyugtom. Egyik hely-
ről, a másik helyre mentem, de gondolataimtól 
nem tudtam szabadulni. Azok, mint az árnyék 
kisértek, mnrczangoltak. 

És jött a megpihenés órája. Egy lény, a ki 
nagyot csalódott — került utamba. Egy lény, 
a ki vigasztalni tudott 

Azt hittem ujro boldog vagyok 1 És eló-
varázslódtak lassankint a régi szép idők 
De olyan boldogságot nem éreztem, nem birtam 
érezni, mint a milyent első szerelmem iránt 
éreztem I Az lebegett mindig lelki szemeim elótt. 

Miért is van, bogy bármilyen boldog ia 
az ember, a régi boldogság nagyobbnak tUnik 
fel  s ai emlék lerombolja a jelen édes perczeit. 

Pedig tán egyénileg az uj kép érdemesebb 
volt a szeretetre, mint a régi, de az emléket 
nem birtam sehogy eltüntetni. 

A boldog együttlét után mindig a régi 
jutott eszembe hozzá tért meg minden gondo-
latom Vájjon mit csinál ő V 

De miért untassam magát a lélek harczá-
val'! Miért beszéljem el, hogy lelkem, egész 
valóm mépjobban fel  lett dúlva? 

Hagyjuk ! Nem ide valók ! a sebet, ha 
gyógyulni kezd nem jó felújítani,  pedig felújul 
minden perezben magától. 

Szakítottam, mert nem lettem volna vele 
soha-soha boldog. Megmondtam neki s ó nein 
haragudott. Még ó vigasztalt. 

S mikor elváltunk, eszembe jutott ö, a 
régi. S párhuzamot vontam a két teremtés 
közt. A lélek fensége  az utóbbinál igaz. nagy 
volt s akkor kezdtem eszmélni, Iiogy nemesebb 
lelkek is vannak ! 

De mily gyarló az ember! Mily hitvány 
báb voltam én. A lélek ideálját még jobban 
korul rajongtam, mióta egy hibát fedeztem 
fel  benne. De meglehet ezt is magyarázni, 
szerettem jobban, mint valaha, mert hűtlen 
volt hozzám, s ki tudja, tán annak is én voltam 
az oka. Sajátságos tulajdona ez a léleknek. 

Dolgozni kezdtem s a dolog, a nehéz 
munka feledtetni  látszott a multat! De hiába! 
Csak pillanatnyi volt a feledés.  Emberek va-
gyunk s egymásra vagyunk utalva. 

Társaságba kell járni s itt láttam magam 
előtt boldog, megelégedett arezokat. 

A régi boldogság most már fájdalom  volt 
rám né»ve. Körülöttem vig, nevető arezok, 
mindenütt a boldogság tanyázott. Csak én, én 
egyedül voltam olyan magányosan, csak én 
egyedül voltam boldogtalan. 

Próbáltam újra szeretni, — nem tudtam! 
Egy pillanatra ugy éreztem, mintha tudnék, 
kepes volnék a szerelemre; de újra szaki-
tanom kellett. Szakítottam, mert örökre bol-
dogtalanná tettem volna egy nőt, a ki tán nem 
érdemelte meg e somot. Szakítottam, hogy 

egyedül én viseljem esak a sors csapását. Ne 
érezze más a szenvedést. 

Aztán megutáltam azt a társaságot, inert 
álnok, hazug, kétszínű volt. 

De tanultam tőle én is. Tanultam annyit, 
hogy a világ előtt az érzelmeket elkeli rejteni. 

S magamban ha óriási lajilalmat ereztem 
is, s sokszor borzasztó megerőltetésembe került 
is. vig. duhaj lettem. Álnok, kétszínű. mint 
minden e világon. 

De ha magamba maradtam, letettem az 
álarczot, a vígság elmúlt, hogy helyet adjon 
a bánatnak. Hogy kétszeresen érezzem a vesz 
tett boldogság minden keserűségét. 

Mert a folytonos  bánat, a mely tán egy 
perezre sem szakadt meg. lassankint második 
természetemmé vált. 

Most már tudom azt is. Iiogy soha, soha 
sem leszek boldog 

Azt mondják tán rólam is. hogy tuczat 
ember vagyok. Lehet, igazuk van. Csak egy 
fáj  s ez kínoz, ez rágódik a lelkemen mindig. 
Később megtudtam, meggyőződtem, hogy tuczat 
lányt szerettem. 

Hogy a sokból kiragadtam egyet s erre 
ráruháztam a földi  élet minden szépségét, meg-
tettem egy elérhetetlen ideálnak, hittem róla 
mindent a mi a tökéletes nőben meg van. Ezért 
szeretem ugy mint senkit e földön. 

De ebben is csalódnom kellett. S ez fáj 
a legjobban! Mert ha egy rendkívüli nő lett 
volna, tán minden boldogtalanságom melleit 
is n végtelen tisztelet és szeretet egy különös 
nemével gondultam volna rá, büszke lettem 
volna rá s 011 magamat hibáztattam volna min-
dig, hogy e rendkívüli nőt tán nem értettem 
meg, hogy nem voltam méltó hozzá ót boldo-
gi tani. 

Csalódtam, csalódtam, s ez uj csalódás 
most jobban fáj  hat évi szenvedéseimnél. Tu-
czatból vettem ki az ideálom minden gyarló-
sággal felruházva  s e tuczat lány bilincselt le, 

bénította meg ntinden akarat erűmet, ez ölte 
meg ifjúságom. 

Nem rég jöttem erre is rá. Kár láttam 
volna ezt én akkor légen. 

Mostanáig nem találkoztam vele. Az én 
útjaim nem keresztezték az övét soha. Sót 
kerültem volna mindig, Iiogy ne lássam, ne 
lásson. 

De a sors összehozott vele s itt láttam 
öt olyannak, a milyennek nem szerettein volun 
látni soha. 

Itt ismertem meg gondolkozás módját 
valójában s itt látom az ember nyomorúságát 
a maga teljes egészében. 

S most szeretném oda kiáltani neki, adja 
vissza nyugalmamat, boldogságomat! Adja visz-
sza szivemet, a mit elvett tőlem ok nélkül, 
könnyelműen, hogy játszék vele, addig a mig 
uj játék szert nem talál. 

Szeretném számon kérni tőle álmatlan 
éjjeiniet minden keserűségével, szeretném meg-
mondani neki. hogy bármilyen igénytelen is nz 
énem, azt soha-soha egy perezre sem érde-
melte meg. 

Mert az én életem nem lesz boldog soha, 
elveszett a boldogságom, lelkem, nyugalma 
hét esztendő felemésztette  azt teljesen, az ide-
álizmus eltűnt örökre, liép lettem, a mely ön-
tudatlanul dolgozik. 

I)c azért nem kiáltok rá átkot, nem oko-
zom öt semmiért. Legyen oly boldog ó. a mi-
lyen boldogtalan én vagyok. 

Mert ntost. annyi szenvedés után, vissza-
nyertein nyugalmamat, visszanyertem mióta 
újra láttam, mióta tudom, hogy a szerelemre 
nem képes. 

De fájdalom  a hosszú idó alatt össze-
tört, — érzem, tudom, hogy boldog nem lehetek 
soha. 

Elveszett a hitem a boldogság iránt, nem 
lesz nő, a ki boldoggá tegyen soha, soha. 

X j S . p v m . l c x x i a J . s z á . m . á J a . o z e g y tél  Í v m a l ó l c l o t v a n c s a t o l v a . 
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örökösen mindent, teliát a jót is ellenző 
idegenből importált képviselőinknek 
eszQk ágában is lett volna ajánlani. Ne 
üljünk fel  az olcsó hatást vadászó szó 
nokiatoknak, hanem gondoljunk rá, hogy 
a Széli kabinet lii ven megtartja jelszavát, 
az igazságból egy talpalatnyit sein en-
ged se mellett hűséges atyaként igyek-
szik gondoskodni rólunk is. kik addig 
az országnak mostohagyermekei voltunk. 
Végre sem az nekünk a czélunk, Iiogy 
minden kormányt csak azért támadjunk, 
mert az kormány, hanem az, hogy saját 
boldogulásunkat előidézzük ; azt pedig 
csak ugy érhetjük el, ha oly kormányt 
támogatunk, mely óhajtja a mi boldo 
gulásunkatsoly képviselőket választunk, 
kik tudják s figyelmébe  ajánlják a mi-
nisztériumnak, az országgyűlésnek a mi 
bajainkat s a módokat, melyekkel azok 
orvosolhatók. Csak nem régiben ismer-
tettük a kereskedelmi miniszter egy 
leiratát, melyben azt mondja: Kn aka-
rok segíteni rajtatok csak tegyetek ne-
kem konkrét indítványt, ajánljatok inó 
dust reá! 

S most — mint hírrovatunkban ol-
vasható — a földmivelésügyi  miniszter 
vette komoly megfontolás  tárgyává Csik 
különböző vidékein uralkodó vetőmag 
hiányt, hogy az ez által előállható nagy 
veszedelmet elháríthassa. 

S mindezt valódi székely, itt szü-
letett képviselőink vetették felszínre 
jeléül annak, hogy Csikmegye emlege-
tett határozata nem humbug, hanem jól 
megfontolt  komoly, czéltudatos kívá-
nalom. 

És ez még csak a kezdet, de re-
ményünk van a folytatásra,  okszerűen 
gondolkozunk s a székely nép szolidá 
risan, egyöntetűen nyilatkozik meg s 
felküldi  ugyanazon eszmékért lelkesülő 
képviselőit, kik teljes erejükből rávetik 
magokat a székely kérdés megoldására, 
kik közvetlen tapasztalatukból, a néppel 
való folytonos  érintkezésükből kifolyó-
lag ajánlják meg a kereskedelmi minisz-
ternek a kívánt módust, tesznek neki 
konkrét indítványt s általában minden 
téren előállanak itthon felvetett  s meg 
beszélt javaslataikkal a székely nép ér-
dekében. 

Saját nagy érdekünk, lételünk függ 
tehát attól, hogy ily egyének képvisel-
jenek bennünket, mert ily nagy fárad-
ságot s tetemes időt igénybe vevő ér-
dektelen, önfeláldozó  képviseletet nem 
várhatunk idegen, ismeretlen, velünk 
csak a választások ideje alatt érintkező 
emberektől, hanem csak azoktól, kik a 
mi testűnkből való test, a mi vérünkből 
való vér! 

Itt elhallgatott a férfi.  Leli ijtotta a fejét 
s elgondolkozott, mintha nem lenne mellette 
senki, mintha ön-ön magának mondott volna 
mesét 

Egyszerre ugy érzi, mintha két kar ölelné 
át, mintha egy fej  borulna a vállára. 

De azért esetni volt, mély ünnepélyes 
csend Mintha álomba, édes álomba merült 
volna, mozdulni sem mert, nehogy eltűnjön a 
varázslat. 

S álmodta, mintha tündér ajkakról jönne 
a szó, ugy tetszék neki, mintha messziről hozná 
a szellő a hangokat. 

— A csalódás az élet iskolájában a leg-
jobb, a leghasznosabb leczke. A lélek rázkódása. 
ha az egyensúlyt újra visszanyerte, szükséges 
az igaz boldogsághoz.. Mert a nélkül a boldog-
ságot megérteni nem tudjuk. A fájdalom  a a 
betegség az a mely a test egészségét oly be-
csessé teszik. A csalódás, a lélek betegsége 
teszi érthetővé s becsültté az igaz boldogságot. 

Maga csalódott Sándor! S e csalódásból, 
mint mondja most ébredt fel. 

Alom volt az, rossz, nehéz álom. a mely 
után az élet sok-sok utjain hamar feledést  talál. 

Próbáljon szeretni, olyat a ki megérti 
magát A kiben nem fog  csalódni 

S Sándor, a mint ráemeli szemeit, ugy 
találja, mintha az álmok tündére állana előtte, 
a ki nehéz, súlyos bajból segíti ki az embert. 

A ki leereszkedik az emberiséghez jót 
tenni s a ki a halandókba bele szeret, hogy 
boldoggá tegye. 

S e jótékony tündér nem idegenkedik tóle. 
Vigasztalja, tán szereti is Legalább ugy érzi ó. 

Egyszerre csak az ő karjai is átölelik a 
sors tündérét, de szólni nem tud. Az álomban 
sokszor az ember hiába próbál szólni, nem jön 
nz ajkakra szó. 

Csak egy hosszu-hosszu csók Szj. 

--= Mikor lesznek a választások ? A 
képviselókáz e hó li-án tartotta utolsó érdem-
leges ülését, de a házat ö felsége  csak í)-én 
oszlatta fel  személyesen, mely alkalomra a 
képviselőház megjelent Budán a királyi várpa-
lotában — hol ez esetben magyar udvari mél-
tóságok szerepeltek — ó felsége  előtt. Az ál-
talános választásokra törvény szerint a belügy-
miniszter 10 napi határidőt tüz ki oly módon, 
hogy az e tárgvban kibocsájtott rendeletnek a 
hivatalos lapban közzétételétől a választásra 
kitűzött határidő zárnapjáig legalább 30 napi 
időköz legyen s a választások e 10 nap alatt 
okvetlenül és pedig ugyanazon megyében mind 
egy napon megtartandók. K 10 nap közül a vá-
lasztás határnapját a vármegyei központi vá-
lasztmány határozza meg. Az általános válasz-
tások tehát valószínűleg október hó 1-tól vagy 
2-tól 10, illetve 12-ig fognak  tartatni, mig itt 
nálunk mind a négy kerületben régi szokás 
szerint a 10 napközül az elsőre fog  esni, tehát 
akoczka eldólése Csíkban már október 1—2-ik 
napjára várható. 

Erdélyi róm. kath. státus gyűlési 
képviselővé, mint egyik régebbi számunkban 
említettük, a felcsiki'  esperesi kerület várme-
gyénk két köztiszteletben álló vezérférfiának 
Uecze Antal alispán s dr. Kejér Antal ügyvéd 
eddigi képviselők mellőzésével Csedö Istvánt, 
és (ieczó Bélát választotta meg. (ieczó Béla a 
bizalmat visszautasítván, helyébe ismételten dr. 
Kejér Antal lett megválasztva, ki azonban el-
ismerésre méltó önérzettel mond le ezen, kü-
lönben megtisztelő bizalomról, melyet ilyen 
körülmények között semmi esetre el nem fo-
gadhat. S mivel megválasztása a fóesperes  ur 
által, hivatalosan tudomására nem hozatott, 
ó is e lapok hasábjain kénytelen lemondását 
a következő nyílt levélben Murányi Kálmán 
fóesperes  úrral közölni: 

Méltóságos Murányi Kálmán ker. fóesperes 
urnák! Csik-Kákos. Magán uton tudomásomra 
jutott, hogy a felcsiki  esperes kerülethez tar-
tozó egyház tanácsok világi kiküldöttjei engem 
Státus-gyülési képviselőnek voltak szívesek 
megválasztani. Midőn ezen megtiszteltetésért 
hálás köszönetet mondok, egyúttal kijelentem. 
Iiogy az adott viszonyok között e megbízatást 
el nem fogadhatom.  Tisztelettel Dr. fejér  Antal 
ügyvéd. 

Hogy állanak a kerületek? 
E czinien a .Magyar Hirlap" vasárnapi 

száma terjedelmes kimutatást közöl az ország 
összes képviselő választó kerületei választási 
mozgalmairól. Minket ezekből természetesen 
csupán a négy csiki kerület érdekel, melyet 
kiveszünk belőle s alább közlünk, megtoldva 
saját értesüléseinkkel s tapasztalatainkkal is. 

i  'nik-  Karczf'alrtt. 
„Kddigi képviselő Várossy Gyula ugro-

nista függetlenségi.  Mostani képviselő átengedte 
helyét a szintén ugronista Lázár I'ál műegye-
temi tanárnak. A szabadelvüpárt jelöltje dr. Ke-
jér Antal ügyvéd". 

Megüti ezen közleményből fülünket  az 
.átengedte'  szó. Hogyan V Hát a csik-karez-
falvi  kerületet csak ugy átengedi egyik ugro-
nista jelölt a másiknak, adják, veszik őket, 
mint lelketlen állatokat? Azt hiszik, hogy ebbe 
Felesik választóinak semmi beleszólása nincs 
s csak ugy könnyen lehet velők elbánni? 

Mintegy élő tiltakozásképen ezen vád 
ellen nyilatkozott meg a választók impozáns 
tömege a szabadelvüpárt jelöltje, dr. Kejér 
Antal mellett, ki midő'i a kerületet először 
bejárta, m'iideniitt óriási lelkesedéssel, őszinte 
ör immel fogadtatott.  Meglátszik a népen, hogy 
megelégelte a sokat mondó, de semmit sem 
tevő szóvirágos politikát s olyan embert akar 
bizalmával megtisztelni, ki nem csak igér, de 
tenni is fog  a székely nép érdekében. Nem 
lehet tehát „átadni' most már e kerületet, 
hanem az saját akaratából a megliumisitutlan 
népakaratból fogja  képviselőjének dr. Kejér 
Antalt megválasztani, kit nemcsak Felesik népe, 
de az egész megye szívesen látna e kerület 
élén. E józanul s higgadtan gondolkozó nép 
között kevés kilátása lehet Lázár ['álnak s 
bizony jó lesz, ha másutt néz körül inaudatum 
után, mert innen bizonyosan hosszú orral fog 
távozni. 

Dr. Fejér  Antal u jövö hét folyamán 
fogja  programmbeszédét  községenként  meg-
tartani,  mely elé érthető  várakozással  te-
kint  u választó közönség. 

('nikttxeretlu. 
„Kddigi képviselő Kgyedi Artliur. A sza-

badelvüpárt jelöltje — irjn a „Magyar Hírlap" 
Molnár József,  a ki öt év előtt az Ugronpárt 
tagja volt s mint közgazdasági kérdésekben 
avatott szakértő szónok tűnt fel  a parlament-
ben. Megjegyzendő, hogy a csikmegyei szabad-
elvüpárt ragaszkodik a inegyegyulés ama óhaj-
tásához, hogy csak helybeliek jelöltessenek". 

Kgyedi Arthur, mint liirlik, nem lép fel  s 
igy Molnár József  megválasztása — ki körűi 
a kerület összes intelligencziája s szabadelvű 
polgársága sorakozik — bizonyosra vehető. 
Programmbeszédét  e hó 15-én tartja  meg 
Csíkszeredában. 

A függetlenségi  (Ugrón) párt hivei folyó 
hó s-án délután 3 órakor a városház nagy-
termében gyűltek egybe abból a czélból, hogy 

a gyorsan közeledő választásra ók is jelöltet 
állítsanak. 

Mintegy harminczan jöttek össze a párt 
tagjai és először is szervezkedtek. Elnökké meg-
választották Csedó István ügyvédet, alelnökké 
Hajnód Ignáczot és Dávid Lajost, jegyzőnek 
pedig Lux Sándort. 

Azután a jelölést ejtették meg és Hajnód 
Ignácz, ki á mult választáskor a kormánypárt 
legnagyobb híve s az ugronista jelölt legna-
gyobb ellensége volt, indítványára elhatározták, 
hogy a csíkszeredai kerület képviselő jelóltsé 
gének elfogadására  Ugrón  Gábort  kérjék fel, 
a kihez e czélból nyomban táviratot is küldtek. 

Kihatározták azt is, hogy az ügyek további 
intézésére a kerület községeiből egy 100-as 
bizottságot fognak  alakítani. 

Ezek után Csedó István elnök megkö-
szönve a megjelenteknek az Ugy iránti érdek-
lődését, azon kijelentéssel, hogy ha Ugrón a 
jelöltségei el nem vállalná, csütörtökön dél-
utánra uj gyűlést fog  egybehívni, a gyűlést 
bezárta. 

l'gron (Jábor táviratozott, hogy a jelölt-
ségről levélben fog  válaszolni. 

Cxik-Ssen  t marton. 
Eddigi képviselő UyörlTy Gyula, ki könnyű 

szerrel fogja  most is leverni a néppártot. Ez 
a Magyar Hirlap értesülése. S tényleg. Ellen-
fele  Ladányi Miklós ismeretlen nevű s tartóz-
kodásu kereskedelmi tengerész kapitány, kit a 
néppárt felléptetett  ugyan már hónapokkal eze-
lőtt, de azóta sem szóban, sem Írásban nem 
jelentkezett. Hiába is jelentkeznék, líyörffy 
Gyula oly sokat tett a székely nép érdekében 
egyenként s összesen oly tiszteltté s becsültté 
tette a székely nevet e bérezés kies haza ha-
tárain tul is, oly kedvelt egyéniség a kerület 
s megye minden körében, hogy nemcsak La-
dányi Miklósnak, de egyáltalán senkinek sem 
sikerülne az ő poziczióját ott veszedelmesen 
megmozgatni, megrendíteni. 

Heszámoló  és programm beszédét  e hó 
15-én délután  két  órakor  tartja  Csik-Szent-
mártonban, melyen a kerület minden községe 
fogja  magát képviseltetni. 

(ii/erfft/ó-Sxeutmiklóii. 
Eddigi képviselő Lázár Menyhért, ki most 

is a szabadelvüpárt jelöltje. Egy része a párt-
nak Beck Albertet jelölte, Borszéky Soma a 
harmadik szabadelvüpárti jelölt. A néppárt je-
löltje Orbán János gyógyszerész, az l'gron-
párté Földiák Gyula. Lázár áll legerősebben". 
Eddig a Magyar Hirlap. Mi még egy jelölt gya-
nánt megemlíthetjük Fényfi  Kálmán gyógy-
szerészt is. Haton pályáznak e kerület mandá-
tumára. Szép numerus. Tekintve azonban, hogy 
a székely nép vulódi képviselőt akar s nem 
holmi mandátum vadászó uraknak a Jákob 
létráját tartani, mi is kétségtelennek tartjuk, 
hogy Lázár Menyhért fog  a harczból diadal-
masan '"ikerülni. 

Székely vasutak. 
N'eliéz elemi csapások látogatták meg az 

idén a Székelyföldet,  mely most már nemcsak 
a munkahiányt, hanem a rossz termést is sínyli. 
Elpusztult az a kevés is, a mit a föld  külön-
ben is oly szűken termett; vizáradás, jég és 
szárazság elárasztotta, kiégette a föld  gyümöl-
csét s a nép teljesen kenyér nélkül maradt. 

A nyomor sürgős segítségért kiált. Helyi 
hatóságok, székely társaságok fáradoznak  a 
nyomor megakadályozásán. Nem alamizsna kell. 
hanem munka. S Iiogy mi legyen ez, azt meg 
mondja az 1895. évi VII. t.-cz. a mely elren-
deli a székely vasutak kiépítését, A kormány-
tól függ  tehát, akar-e segíteni rajtunk vagy 
nem. Csikvármegye törvényhatósági bizottsága 
ez év elején megsürgette a vasutak építését 
a törvényhozásnál, a képviselőház kérvényi 
bizottsága e feliratot  pártolólag adta ki a ke-
reskedelmi miniszternek, kinek most már nem-
csak a vasút hálózat vagy más szempontokból, 
hanem az általános nyomor enyhítésére kell, 
kötelessége a vasútépítést megkezdetni. 

Erről a vasútépítésről írja igen érdekesen 
s rokonszenvesen a Budapesti Hirlap mult heti 
egyik száma a következőket: 

A Bíékely vasutak kiépítésére a magyar 
kormányt országos törvény kötelezi. Az I895. évi 
Vll. törvényezikk, a mely errAI rendelkezik, nem-
esük H magyar államvasutak budapest—brassói 
vonalának és a brassó—háromszéki szárnyvonal 
uak Romániával való üüszeküttetését határozta el, 
hanem SzászrigentAI kiindulva Gyergyón keresz-
tül egy uj össaekötA vonalnak létesítését is. Ai 
elsó összeköttetést a Romániával kötött egyez-
mény záros határidőhöz kötötte, ininél fogva  az 
idejére ki is épiilt. Kiépítésére azonban nem a 
székelység közgazdasági érdekeinek istápolása 
adta a lökést, hanem a vasútnak, mint hadászati 
vonalnak katonai jelentősége. A második vonal: 
a szászrigeD—gyergyői lett volna hivatott a szé-
kelyföldnek  egyik, termósieti kincsekben gazdag 
is legelrejtettebb részét a világ piacza számára 
megközelíthetővé tenni és a székely közgazdasági 
kérdést egy lépéssel közelebb liozui a megoldás-
hoz. Sajnos, hogy ei as ok hat év alatt nem 
látszott oly foutosnak,  hogy a kormány a vasút 
kiépítésire ai előterjesztést megtegye. Hegedűs 
kereskedelemügyi mioisxtor legutóbbi budget be-
szédjóbeu azt mondotta, hogy a vasút ösezes tervei 
uiár kiszeu vannak, de addig a kiépítéshez hoizá 

nem foghat,  a inig • szükséges fedezetet  a pénz-
ügyminiszter rendelkezésire nem bocsátja. A szük-
séges fedezet  kürülbelül huszonnyolc* millió ko-
rona. SemmieBetre aem kicsinylendő e nehizség, 
a mely ez összegnek, habár részletekben, az 
állami budgelbe való beállításával jár, de más 
oldalról az ÍB igaz, hogy ez az összeg a több ezer 
milliós magyar állami vasúti beruházás program 
jában alig számot tevő, a mikor arról van szó, 
hogy ez a vasúti programul egyik kardinalis ré-
szében egészíttessék ki. 

Magyarországunk kereskedelmi, ipari is for-
galmi politikájában ugy is első sorban arra kell 
tekintettel lenni, hogy az országban található nyers 
anyagok dolgoztassanak föl,  főleg  azok a tömeges 
áruk, a melyeknek szomszédos helyzetünknél fogva 
keletre való szállításánál a többi viláepiaczoknak 
áruival leginkább képosek vagyunk a versenyt 
fölvenni.  K tömeges Aruk közül fa,  szén, vas, 
riz. márvány, üditő vizek Székelyföldön  nagy 
inenuyiségbeu kaphatók. Ezeknek földolgozása  és 
értékesítése egy jelentőségű H székelynép anyagi 
fölleiidülésivel.  De ezeknek az áruknak és egy-
általán Magyarország terményei is ipari termikei 
legnagyobb részinek keletre legközelebbi tengeri 
kikötője tittlacz lévén, arra kell törekedni, hogy 
Galaczhoz a legközelebbi utat keressük meg. Qa-
lacz A gyimesi határtól '230 kilométerre van; 
üyiincstől pedig Csíkszeredáig, Brassón, Tövisen, 
út Undupestig most a távolság 802 kilométer. Ha 
azonban Budapestről Szászrégenen át már meg-
levő vasútvonal ^zászrégeutől Gyergyú Szeutmik-
lóson át Mudéfalváig  kiépíttetik, akkor a távolság 
a gyicnesi leltárig 751 kilóméterre ezáll le. Már 
a száazrégen—gyergyói vasút a távolságot egy-
száztizenegy kilométerrel löviitlti meg, a mi vasúti 
szállitásuál már jelentékeny különbség. 

Hz a 111 kilométerrel rövidebb útirány a 
kelet felé  irányuló égisz magyar kereskedelem, 
uuk és iparnak javára esik. Annak tudniillik, a 
mely Gnlaczon át Ilomáulával, Dél Oroszországgal, 
Kulgáriu keleti részivel, Máltával, Ci prussal, Kis-
Azsiával, Kgyptommal As India előriBzivcl keres 
összeköttetést. Főképpen inig ÍB javára lesz a 
székelyvármegyikuek és az erdélyi riazek északi 
és keleti részében, valamint a Királyhágón inneni 
Magyarország északkeleti résziben lévő várme-
gyéknek 

Hisszük s reméljük, hogy a kormány meg-
találja módját annak, hogy a vasútépítést a kö-
zel jövőben megkezdhesse s ezzel segítsen a 
magyar határ élő bástyáján a székely népen, 
mely nem koldus tarisnyáját tartja elé, hanem 
csak azt kiáltja: .Munkát a székely népnek!" 

Molnár József  képviselővé 
jelöltetése. 

A csíkszeredai választó kerület szabad-
elvűpártja felyó  évi szeptember 8-án délután 
tartotta jelölő gyűlését. Nagy előkelő közön-
ség gyűlt egybe e napon a csíkszeredai ka-
szinó kerti helyiségében. A választó kerülethez 
tartozó összes községekből a legtekintélyesebb 
választók igen nagy, az intelligenczia pedig 
ugy szólván teljes szamban volt jelen. 

A gyűlést Nagy  Sándor  ügyvéd, mint a 
csíkszeredai választó kerület szabadelvüpárt-
jának elnöke nyitotta meg s a jegyzői teen-
dőket dr. Csiki József  ügyvéd teljesítette. 

Nagv  Sándor  bevezető beszédéhen min-
denek elótt kiemelte, hogy a szabadelvüpárt 
az egész megyében elvi álláspontot foglalt  el, 
a mennyiben az egész megyére nézve oly kép-
viselőjelölteket határozott el felléptetni,  a kik 
megyebeliek. Előadta ezután, hogy a csíksze-
redai választó kerület még nem tartott jelölő 
gyűlést, a miért is felhívta  a szabadelvüpártot, 
hogy a jelölés tekintetében határozzon. 

Mihály  Ferencz  megyei főjegyző  erre 
szokott ékesszólásával kifejtette,  hogy milyen-
nek kell lenni a képviselőuek s részletesen is-
mertette, hogy a megye és csiki székelység 
érdekében mennyit tett Molnár József  úgyis 
mint országgyűlési képviselő, úgyis mint me-
gyebizottsági és közigazgatási bizottsági tag, 
kinek jelleme, tehetsége és képessége elég ga-
ranczia arra, hogy benne a csiki székelység 
a legjobb és legderekabb képviselőt kapja. 
Ennél fogva  őt ajánlja a csíkszeredai választó 
kerület országgyűlési képviselőjelöltjének. Zugó 
éljenzés hangzott fel  Mihály Ferencz indítvá-
nyára s miután perezekig tartott Molnár József 
mellett a tüntetés, az elnök a csíkszeredai vá-
lasztó kerület szabadelvüpártjának egyhangit 
határozata alapján Molnár József  csíkszeredai 
ügyvédet jelölte ki a szabadelvüpárt jelöltjének. 

Molnár  József  a választó közönség él-
jenzése mellett lépett az emelvényre és lénye-
gében a következő beszédet tartotta: 

A felhívás,  hogy ezen választó kerület 
szabadelvüpárti képviselőjelöltségét elfogadjam, 
oly megtisztelő és annyira e kerület sziue és 
javától jón, hogy én azt parancsnak tekintem 
s eként a köztérre kiállíttatván elfogadom  a 
kezembe adott zászlót. (Éljenzés). 

Az a kérdés, hogy az itt elhangzott di-
cséreteket megérdemlem-e, ezúttal mellékes 
kérdés, a fö  most az, hogy egy nagy elvi állás-
pontból, a székelység megmentése érdekében 
helybeli képviselők felküldése  szempontjából, 
a csiki székelység figyelme  felém  fordult  s ha 
a nézők tekintete engem szemelt ki a székely-
ségért egyik küzdőnek, bazatiatlanság, sót po-
titikai gonoszság volna, visszavonulni és fel 



E L L K L E T „ C S I K I L A P O K " - Z Á A O Z . 

nem ajánlani karomat, eszemet és szivemet a 
közérdekért s különösen a székely érdekért. 

Méltóztassék elhinni, bogy a mostani ne-
héz viszonyok között nem kicsi feladat  éa te-
her elvállalni a képviselőséget, midőn a magyart 
minden oldalról szorítják, midón a szegénysége 
miatt nem is tud ugy védekezni, mint a gaz-
dagabb tehetné, midőn a magyarnak talán több 
az irigye is, ellensége is, mint a hány magyar 
lélek van éa ilyenkor a nemzet nevében éa 
képviseletében beszélni, gondolkodni és tenni 
minden lelkiismeretes politikustól sok időt, fá-
radságot és fejtörést  vesz igénybe. Én azon-
ban azon régi, hazafias  iskolának vagyok hive, 
mely minden embertói azt követeli, hogy min-
denkinek a maga helyén a hazáért oda kell 
áldozni azt, a mit tőle a közérdek kiván. Ösz-
Bzes lelkesültségemet, képzettségemet éa lel-
kiismeretes munkálkodásomat ezennel n szé-
kelység érdekében a közoltárra felajánlom  a 
Ígérem, bogy szavam beváltásánál senki se fog 
csalódni bennem. (Éljenzés). 

Programm beszédet ezúttal nem akarok 
tartani, hanem mához egy hétre fogom  azt 
előterjeszteni, melyre ezennel tisztelettel meg 
ia hivom a tisztelt választópolgárokat, hanem 
két nyilatkozattal most is tartozom. 

Az első az, bogy miért vagyok azabad-
elvUpérti, holott 18967 előtt tiz esztendeig mint 
ellenzéki képviselő Bzerepeltem. Ennek reám 
nézve két nagy oka, de talán egy harmadik 
is van. Az első ok az, hogy az 1896. óta le-
folyt  külföldi  háborúk azt a tanulságot szol-
gáltatták minden komoly gondolkodónak, hogy 
a kicsi államok és nemzetek a világ történel-
mében nem számítanak semmit, azoknak még 
a saját bőrüket sem szabad megmenteni a 
nagy hatalmak intése és beleegyezése nélkül. 
Ezután felsorolta  a görög-török éa a bur há-
borúk rövid történetét, melyek annak igazolá-
sául szolgálnak, bogy a kis államok és nem-
zetek sorsa a nagy hatalmak kezében van. 
Mindezen történeti tényekből levontam a kö-
vetkeztetést, hogy nekünk magyaroknak, mint 
kia nemzetnek ragaszkodni kell alioz, hogy 
Ausztria és Magyarország együtt egy nagyha-
talom maradjon, mert nincsen olyan máa állam, 
melylyel egyesülni lehetne és a melylyel együtt 
magyarságunkat jobban megvédhetnénk, mint 
Deák Ferenez kiegyezési müvében letett alap 
szerint A második ok ezzel kapcsolatos a ez 
az, hogy Auaztriában olyan nagy politikai zűr-
zavar van már 6 ~ ö év óta, hogy a különböző 
nemzetiségiek egymást fölfalnák,  de azért mind-
egyik annyira irigye és ellensége a magyarnak, 
hogy romlásunkért készek volnának feláldozni 
saját alkotmányukat. A németek Németorazág, 
a csehek és morvák Oroszország felé,  a szlo-
vénnek egy Délszlávia ábrándképe, az olaszok 
Olaszország felé  húzódnak, egy szóval az össze-
tartás érzete teljesen hiányzik és a jelenlegi 
nemzedék Ausztriában egy cseppet se bánná 
az orsaágok felbomlását.  Nekünk magyaroknak 
nem áll érdekünkben a repedésbe még egy 
nagy éket ütni be a ha áll az, hogy a magyar-
ság érdekében van nagyhatalomnak maradni 
és ha az is bizonyos, hogy az együttes erő 
legnagyobb biztosíték az ellenségeink ellen, 
akkor vak ember az, ki a széthúzást növelni 
Bzeretné éa ne az összetartó kapocshoz ragasz-
kodnék. Hozzá tehetem ehez azt is, bogy köz-
gazdasági háborúnknak az eddiginél való jobb 
kimenetele azt teszi kötelességünkké, bogy a 
magyarság együtt tartson, mert minél több 
részre, több pártra oazlunk, annál könnyebben 
győz az ellenfél. 

A harmadik ok, a melynek következtében 
szabadelvlipárti vagyok, az hogy most Széli 
Kálmán kormányoz, ki a törvényt a jogot éa 
igazságot jelentette ki programmjául, a eddigi 
kormányzása azt mutatja, hogy ettől az elvétől 
nem állott el s bizony a nemzet javulása, a 
nemzeti igazi erő fejlődése  csakis e politika 
mellett haladhat elő. Már most ily kormányt 
támogatni minden igaz magyar éa hazafias  po-
litikusnak kötelessége s nézetem hogy szembe-
szállni és ellenzékeskedni a jóravaló kormányai 
nem volna egyéb, mint fából  vaskarika poli-
tikát csinálni. 

Még igen röviden egy nyilatkozatot teszek 
g ez az, hogy a székelység megmentése min-
den magyarnak feladata.  Ha a székely faj  el-
pusztul, vége van a magyarnak is. A jövő or-
szággyűlésnek meg kell oldani legalább nagy-
réuében a székeiy kérdést Már most mik a 
bajok itten, miféle  gyógyszerek segítenek, azt 
csak az tudja előadni, a ki maga Is benne úszik 
a székely bajok tengerében s midón éppen 
ebból a szempontból a törvényhatóság a utána 
a szabadelvüpárt is elhatárolta, hogy képviselő 
jelöltekül csak helybelit választ és a csíksze-
redai az te személyemet jelölte ki, a magyar-
ság és székelység érdekében reám rótt feladat 
és teher elöli megfutamodást  jelentené, ha nem 
hajolnék meg a kívánságok elótt (Éljenzés.) 

Ezután még fejtegetvén  a székelység fel-
adatait, a basa és király éltetésével fejezte  be 
saavait Hosszabban tartó zugó éljenzés fogadta 
a kijelentést s mintán még Nagy Imre igaz-
gató és földbirtokos  fejtegette  a csiki földmi-
velók érdekeit, a gyűlés elhatározta, hogy a 
megtörtént jelölésről ugy Széli Kállmán mi-
niszterelnököt, mint ai országos siabadelvüpárt 
elnökét Podmaniesky Frigyest táviratilag ér-
tesiti, mire a gylilés Molnár József  éltetése 
között szét oszlott 

A nőéi töpíatáü Uzettsát üMtiL 
Csíkszereda, Bzeptember 9. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága ma 
tartotta meg rendes havi Illését, melyen főispán 
ur hivatalos távolléte mistt Becze Antal alispán 
nr elnökölt és a melyen a május havi közgyű-
lésben megválasztott dr. Tiltscher Ede ia meg-
jelenvén a hivatalos esküt letette. 

A gyűlés rövid tartamú volt és az azon 
előadott ügyek közül a következőket tartottuk 
fölemlitendőknek: 

Csik-Szentgyörgy, Bánkfalva  és Menaság 
községek képviselő testületei Csik-Szentgyör-
gyön a postahivatal mellé egy távírda hivatal 
berendezése a huzal felállítása  iránt folyamod-
ván, ebbeli kérésük pártolókig a kolozsvári 
posta- éa távizda igazgatósághoz fői  terjesztetni 
batároztatott. 

Csík-szentsimoni egyesek települési dij-
czimen törvényellenesen kivetett községi adók 
ellen felebbezvén,  a képviselő testületnek oda 
vonatkozó határozata megsemmisíttetett a ezén 
inczidensből kifolyólag  a törvényhatósági bi-
zottság megkerestetni határoztatott, hogy miután 
gyakran fordul  elő, hogy a községi kötelékbe 
való fölvételre  vonatkozó szabályrendeletek a 
törvény szellemével és rendelkezéseivel ellen-
kező határozatokat tartalmaznak az ide vonat-
kozó szabályrendeletek minden községből vo-
nassanak be, vizsgáltassanak át s a szükséges-
nek látszó módosítások rendeltessenek el. 

Gyimes-felsőlok  község egy önálló anya-
könyvvezetői állás rendszeresítése iránt folya-
modván, miután belügyminiszter ur annak tisz-
teletdijába 250 korona megadását kilátásba 
helyezte s erre Péli Lajos ottani tanitó vállal-
kozni hajlandónak ÍB nyilatkozott, a kinevezés 
felsőbb  helyen javaslatba hozatott 

Nem különben javaslatba hozatott a ká-
szon-jaknbfalvi  anyakönyvi kerületben Balázsi 
Sándor tanítónak anyakönyvvezető helyettesül 
való kinevezése is. 

Csik-Szépviz és Szen'mihály köBzségek-
nek azon kérése, hogy a már engedélyezett 
segédjegyzői állással az anyakönyvezető he-
lyettesi tisztség is köttessék össze s ennek 
javadalmazására a két község által megaján-
lott 260 koronán felül  500 korona állami se-
gély eszközöltessék ki, pártolólag belügymi-
niszter úrhoz felterjesztetni  határoztatott. 

Csík-Szenttamás község róm. kath. iskola 
székének azon kérése, bogy a tanítói javadal-
mazások njból állapíttassanak meg s a szük-
séghez képest legalább 800 koronára állami 
segélylyel ia kiegészíttessenek, indokoltnak ta 
láltatván, a tani tói javadalmazások ujabb ér-
tékelése vallás és közoktatásügyi miniszter 
urnái javaslatba hozatott. 

Minthogy a gyergyó-szentmíklós—alfalu— 
marosvásárhelyi állami ut úgynevezett „bucsini* 
szakaszának áthelyezését a kereskedelmi mi-
niszter engedélyezte, hogy a súlyos gazdasági 
bajokbél származó ínséges bajokon a szegény-
népnek mielőbbi munkaadással segíteni lehessen, 
a nevezett útrésznek házi kezelés mellett való 
áthelyezésére, illetve az áthelyezés megkezdé-
sére az engedély kikéretni határoztatott. 

Két indítvány, illetve interpellaczió ada-
tott elő a gyűlés végén nevezetesen: Nagy 
Sándor bizottsági tag ismételten indítványba 
hozta a Csíkszeredában már két ízben is kérel-
mezett dohány különlegességi áruda felállítá-
sáért pénzügyminiszter úrhoz egy ujabb felírat 
küldését, a mi el is fogadtatott 

Dr. Tiltsher Ede bizottsági tag pedig azon 
felmerült  esetből intézett interpellácziót a pénz-
ügyigazgatóhoz, hogy a pénzügy-örök az ugy-
nevett „Nicociána" nevü disz növényt dohány 
Ultetvénynek minősítvén, a főidből  kitépették 
és abból jövedéki áthágást igyekeztek meg-
állapitnni. Az interpelláczió kiadatott a pénz-
ügyigazgatónak az ügy kivizsgálása és jelentés 
tétel végett 

Kazár földön 
czimü könyv keletkezése  és ezélja. 

A bavaa dodilatos vonzerőt gyakorol rám 
Ugy tetszik, hogy a természet a havason érii 
magát igaián otthon. Egyebütt mec kell őt lesni; 
de itt kitárja a miga iudulatsit ősiintén. Ei H 
valódi barag; ei a fenség  oem komédia; ej a 
báj nem üiOsiépség. A«ó, kapa, ekevaB nem vál 
(Oltatták meg silóét és alakját. Vasutak, csator-
nák és árkolások mértani vonalai nem nyugtala-
nítják a Vadon ősi siabadságát. Minden ugy van, 
a miként ai örök műhelyből kikerült s a miként 
ait megformálta  a ilvatar, a görgeteg, a jég, a 
napsngár, a villám. 

Hinlha más volna ott ai ember is. Régi 
stokáaalt. régi szerszámait, régi viseletét. Inkább 
megtartotta, mint ml. Erisebb a teste,-szívósabb 
u élete, jobb a sietne, mlot nekünk. Fejletlenebb 
állapotánál fogva  köielebb áll a vadállathoz s 
erősebb hiténél fogva  kSselebb áll ai Istenhei, 
miot ml. A történelmi átalakulások jóformán  nyom-
talanul siklanak el reje fölött,  miként azok a 
felhők,  melyek esak megpihennek a bérelek or-
mán s .néma borongással" tovább siállanak. 

Ugy te Isiik, hogy a gyergyói rengetegek 
pán torembere ai elődök ruhájában járja a bér-
eseket éa ahţjdankoroak nyelvén beaiél honánk. 
Letűnt siáiadok vonásait látom a havas lakéban. 

miként a paleontológiái leletekbzn láthatók a* 
elpusstult világrend úsnyomai. 

Ai elmúlt Assszel két heti pihenőre tettem 
szert. A kl jól be vsa fogva,  annak nom kis fel-
adat eldönteni, Iiogy hová menjen és niit csináljon, 
mikor a semiltevés gyönyöreire nyílik kilátás. A 
mig e fölött  töprenkedtem, mindi; havasi képek 
mjiottak körül. 

Egyszer aztán véletlenül találkoztam Egán 
Edével, a kit a Kárpát-hegyvidéki földművelő  nép 
nyomorának enyhítése czéljából Berogtnegyében 
foglalkoztat  a földinivelésilgyi  kormány. Kz az 
skczló már régen érdekelt. Különböző leírásukból 
tudtam, Iiogy elhanyagolt és kegyetlenül elesigá 
zott népet ihsjt a I ormány Baörnyü helyzetéből 
kiszabadítani. Itt ott szórványos közlemények jelen 
tek mog a mentési munkálatról. A közlések nem 
vágtak össze. Egyik dicsérte, a másik gyáluzta 
a munkát. Sikert jósolt az egyik; kudarezot a másik. 

Kinek van igaza? Megleliet-o cnakugyatt 
ineoteni egy végpuaztulAsnnk indult népet ? Meg-
érdemij e a kezelésbe vett anyag a ráfordított 
fáradtságot?  Nem olyan kísérletezéssel állunk e 
szemközt, mely pénzt, ;;us>.tot, erót nyel el ok 
nélkül. 

Elhatározásom gyorsan megfogant.  Oda me-
gyek pihenni a miliőnek közé. Ott havnavidékel 
is találok B ezenkívül sziuról-szinro megnézhetem 
a népinentési munkát. Tervemet Hgán azzal sz 
örömmel fogadta,  a melylyel u mosten-k szokták 
fogadni  műtermüknek értelmes látogatóit, l'ilte 
nésem kérdése ezzel meg volt oldva. 

Szeptember T-én crkeziem Szol) wlra s a 
miniszteri kirendeltség központi műhelyében föl 
ütöttem sátoi fámat.  Innen kirándulásokat tettem 
Beregszeniiniklósra, K. Viznyiezéro, l'áznyánfal 
vára, Frigyesfalvára,  Doniboslelkére, l'alknnyúczrii, 
Nugy-Marosra, Munkácsra. Ardiinliázúrn, Hársfai-
vára, Zsdenyovúni, Veri-ezkóre. u Ileszkíd csúcsra, 
Volóozra, Fírczák huvuHra. u Névtelen h ívásra, 
ökörmezőre, Biszlráru, Husztra síb. 

Alkalmam nyílt megnézni u nép életmódját, 
szokásait, vagyoni és kulturális álllapoiát. Erínl-
keztempapokkal, jegyzőkkel, bírákkal, erdőujós/ök-
kel, kerülőkkel, földművelőkkel,  boltosokkal, nap-
számosukkal, tanítókkal, korcsiuárosokknl, uzsorá-
sokkal, nagyúri családdal és szegénységben sinilöiló 
ruthén háznéppel. Latiam és megmértem a hely 
•etet s nyílott szemmel néztem, hogy a füldinii 
velési kormány terve, ezélja, eszköze 'behat e 
valóban a népélet viszonyaiba és hogy vau e a 
valóságban ennek a behatásunk lillanrióxági biz-
tosítéka ? 

Kimondhatatlan örömet okozott az a meg 
győződés, hogy nem szappan-buborékos légvárakat 
épít a miniszteri kirendeltség, hanem reális nl 
kotásokut hoz léire. Faluról falura  látja az ember, 
hogy miként lábbad föl  a nagy beteg. .Vlert hajh. 
nagy volt és még most is nagy olt a betegségi 
Ennek a néptestuek mindene fáj:  a feje,  a lába, 
a dereka, a háta, a gyomra. Miiideno. 

Hol kezdették tehát a kúrát ? Víláeos, hogy 
magán a leston; anuak valamennyi lúgján. A 
nyomort nem ez, vagy az okozza, huncm minden, 
a mi e népet körülveszi. Az intézmények, az ég-
hajlat, uz emberek. A pénz, Iiogy ennek van, 
annak nincs. A terméketlenség. A munkiihiiiny. 
As adósság. A tudatlanság. A pálinka. A demo 
rálizáczió. A közlekedés hiánya, n fölszerelés 
hiánya, A legeld hiánya. A szolgabíró. Az uzsora. 
A jegyző. Az erdő. A duvad. A szarvas. A kazár. 
Minden, a mit lát. 

Kz mind együttvéve ezen egyelleu szóban 
jelentkezik: Éhség. 

Búzatermő Magyarországnak van egy vidéko, 
a hol a nép évről-évre százezerszám rti mindig 
éhezik. Nem ismeri a jóllakás állapotát. Kuész 
élete abban a sóvárgásban telik ol. hogy jóllak 
hassék. Ime, az állattá fajulás  ntja. A kutya ra 
gadosóvá leaz, a verébb tolvajjá, hu élius. A birka 
bőg, a ló nyerít Ez a szegény nép sem tolvajjá, 
sem martalóczczá nem lett. Nein is kiabált. Né-
mán tür évtizedek óta. 

A mit láttáin és hallottam, arról futó  jegy-
ieteket Írtam kia uti naplómba Eszein ágában sem 
volt, hogy köizétegyem Egyszerűen feljegyeztem, 
a miként műkedvelők rajzfelvételekot  készítnek 
egy-egy tájékről. A magam okulására és az em-
lékezet támogatásáru jegyeztem fel. 

Jóval később egyik képviselőtársam feltűnő 
kioaioyléssel bessélt előttem a miniszteri kireu 
deltség hegyvidéki akcziójáról. Még kéjőbb u hegy-
vidék egyik föispáiiju,  n ki müveit és eszes ember, 
a kl tehát képes felfogni  egy ilyeu akeziónak 
becsét, horderejét és nehéuégeit, a vádak cgéBz 
sorozatival terhelte meg előttem a kormány nép 
mentési munkálatát. Nemsokára a péuziigyi bizott-
ságban is fölmerült  a kérdés s egyik tag élesen 
elítélte ai égési mozgalmat, mint költséges és 
haszontalan fáradozást. 

Ehei járult néhány hírlapi ezikk olyan lapok 
ban, a melyek máskülönben mindig a kormány 
politikáját ssokták támogatni. Ezúttal azonban 
keményeu kirágták a hámból. Ai egyik Darányi 
íüldmlvelési miniszternek szegezte mérgezett nyi-
lait A többi megelégedett ai Egán ssétmarczan 
golásával. Hanem ez aztán derekas munka volt. 
Csak amúgy iszadt minden betű attól a nagy 
fáradtságtél,  a mit as irók kifejtettek  az Egán 
síétsiedésére. 

Mlndes arról győzött meg. hogy a mozga-
lom miben létét még aiok sem ismerik, a kik 
arról beszélnek és írnak. Még kevésbé ismerik a 
Darányi miniszter intencióját és legkovésbé is-

merik EgánL Egyszersmind meggyőzött arról is, 
hogy cz az üdvös és kivált nemzeti szempontból 
elsőrangú kezdeményezés hajótörést fog  szenvedni 
az ellesnségcs irányú hangulat áramlatában, ha 
nein alakul egy erőteljes és mindenható közvéle-
mény, mely a dolgok, viszonyok, caélsatok és 
eszközök alapos ismeretével leszerelje as ellen-
séges irányú hangulatkeltést. 

Ennek következtében elhatároztam, Iiogy le-
irom tapasztalataimat. 

A kínok kezébe kerül ez a kis könyv : le-
gyen szives és olvassa át. O'zélom a toborzás. 
Azt akarom. Iiogy különb harezosok sorakozza-
nak eiry jó ügy mellé, miut a milyen én vagyok. 
Lelkemet az u vágy égeti, Iiogy minden olvasó 
meggyőződjék soraimból a fiildmivoléai  kormány 
hegyvidéki akczíójánuk helyessége, czélszeriíségc 
és szükségessége felül. 

De c/élmn elérésénél óvakodtam ugy a kép-
zelgéstől, mint n túlzásoktól. A valóságot írtam 
meg a valóság színeivel. Aznk a képek, melye-
ket az olvasó elé lárok, akár a mélységekből 
hoztam azokat, nkár az ormokról, mindig hű má-
solatai az éleinek, a viszonyoknak, as embereknek. 

Bartha Miklós. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ugrón visszalépése. A kolozsvári 

Ellenzék azt írja, liogv l'gron Gábor visszavo-
nul a politík ai a élettől. Az említett lap Szi-
lágy-Somlyóról kapta azt az értesítést, Iiogy 
l'gron (íábof,  a szilágy-somlyói választó ke-
rületnek egyhamrulag megválasztott ország-
gyűlési képviselője, a kerület pártelnökéhez 
intézeti levelében kijelentette, hogy töbhé nem 
vállal képviselői mandátumot és emielfogva  a 
kerületben jelölt gyanánt nem lép fel.  Ezt uz 
értesülést megerősíti az a körülmény is, hogy 
l'gron az augusztus li.Vérc jelzett beszámoló 
beszédét nem mondotta el. 

A csíkszeredai székely társaság e 
hó 14-én délután fél  6 órakor tartja első 
összejövetelét a csíkszeredai uri kaszinó 
helyiségében, melyre a tagokat tisztelettel 
meghívja az elnökség. A tárgysorozat egyik 
Icgfontosabbja  lesz a társaság egyesülési sza-
bályainak részletes megállapítása. Azok. kik 
még nem léplek be a társaság tagjai sorába, 
tle azt óhajtják megtenni, a tagsági ivet l>r. 
Szántó Samu titkárnál bármikor aláírhatják. 
Szól pétiig ezen felhívás  nemcsak honoráczioók-
nak.. hanem a kereskedőknek, iparosoknak s 
gazdálkodóknak is. mint a kiknek első sorban 
áll közvetlen érdekükben, Iiogy a társaság si-
kercsen működjék s kitűzött ezélját minél tel-
jesebben érje el. 

Uj közjegyző helyettes. A kolozs-
vári közjegyzői kamara Iiakcsi Gáspár csík-
szeredai kir. közjegyző helyetteséül Dr. Gutt-
inaun Hugó budapesti ügyvédet kirendelte. Az 
u j közjegyző helyettes hivatali állását már el is 
foglalta  s a közjegyzői eskiit c hó K-án vasár-
nap délelőtt tette le a kir. törvényszék nyilvános 
ülésében, mely időponttól fogva  a közjegyzői 
teendők végzésére jogosultságot nyert s hivu-
tirios működését megkezdette. 

— Vetőmagot Alcsiknak. Mint egyik 
régebbi számunkban is említettük, az idén be-
állott rosz termésviszonyok annyira elszegényí-
tettek Alcsik egy részenek népét, hogy annak 
idei termeséből nemhogy élnivalója, de még 
vetőmagja sem maradt. Az illetékes hatóságok 
fordultak  fiihoz,  Iához, felírtak  a megyéhez, 
megbeszélés tárgyává tették az ügyet a szé-
kely társaságban, inig végre a kerület buzgó 
képviselőjének Dr. Gyürfi  Gyulának sikerülte 
téren is eredményt elérni. O egyenesen a fölil-
mivolésügyi miniszterhez fordult  s vázolván az 
itteni viszonyokat, ingyen Vetőmag kiosztását 
kérte a nép között. Daranyi cz íntervenczióra 
minden tőle kitclhetőt megígért s sürgősen 
utasította a minisztérium illetékes osztályát, 
hogy komolyan foglalkozzék  e dologgal s tegyen 
ahhoz képest azonnal javaslatot. Igy most már 
biztosra remélhető, hogy Alcsik népe hamarosan 
meg fogja  még pedig a maga idejében kapni 
az ingyen vetőmagvak 

— Tiz forintosok  bevonása. A most 
forgalomban  levő tíz forintosokat  az Osztrák-
Magyar bank fő  és fiók  intézetei 1903. február 
ifvig  fogadják  el fizetésképp  és átváltás vé-
gett. 11103. márczius 1-étöl augusztus 31-éig 
ezeket a bankjegyeket az Osztrák-Magyar bank 
budapesti és bécsi loiiitézeteí még fizetésképp 
és átváltás végett, a többi bank intézetek azon-
ban már csak átváltás végett fogadják  el. 1U03. 
szeptember I -tői kezdve a liank a tiz forinto-
sokat többé fizetésképp  se logadja el, ugy Iiogy 
1903. augusztus 31-én a bankjegyek bevoná-
sának utolsó határideje lejár. Ettől fogva  az 
ilyen behívott bankjegyet a bank budapesti éa 
bécsi fóintézete  csak átváltás végett fogadják 
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el, a Hót intézetek pedig 1903. szeptember 
1-tól kezdve az ilyen bankjegyet csakis külön 
kérelemre, a bank főtanácsának  engedelmével 
téritik meg. 1903. augusztus ai-ike után a bank 
az alapszabályok 89-ik szakasza értelmében 
nem köteles többé a tiz forintosokat  beváltani, 
vagy becserélni. 

— U j a n y a k ö n y v v e z e t ő . A gyó-békási 
kerületben Üresedésben volt anyakönyvvezctói 
állásra a belügyminiszter Csató József  segéd-
jegyzót nevezte ki, s egyúttal Kolcsár D"iueter 
helyetest ezen tisztség alul felmentette. 

— Merénylet egy képv i se lő ellen. 
Csak a véletlen szerencse mentette ineg Sepsi-
Szeut-György város országgyűlési képviselőjét 
Beksics Gusztávot attól, Iiogy magán boszunak 
nem esett áldozatul. A képviselőt, ki a Békás-
megyer melletti Csillaghegyi villájában nyaralt, 
e hó 5-én egy Nagy János nevii egyén, ki még 
néhány héttel ezelőtt neki szolgája volt, egy 
késsel megakarta gyilkolni. Beksics a mondott 
napon Pomázról a Csillaghegyi villájába utazott 
vasúton, a hol Nagy János már várt rá. Egy 
Benjámin Vilmos nevü vasúti őr rá ismervén, 
a rósz hirben álló Nagy Jánosra, megtudakolta 
tőle, hogy mi járatban van? Nagy János azt 
felelte:  .Várok, boszut állok!" K pillanatban 
a vonat berobogott a csillaghegyi állomásra, s 
a mint a vonat megállott Benjámin vasúti őr 
beugrott a kiszállani akaró Beksics kupéjába 
figyelmeztetendő  a veszélyre, de e pillanatban 
már Nagy János is a kupéban termett s hosszú 
éles késsel Beksicsnek tartott. Beksics szeren-
csére a kocsi másik oldalán szállott ki. Vélet-
lenül csendörök is utaztak a vonaton, kiket 
Nagy észrevévén, futásnak  eredt s futás  közben 
az öt üldözó csendőrökre visszalőtt, kik szintén 
fegyverüket  használták, s az 5-ik lövésre a 
gonosz embert eltalálták s ez össze rogyott de 
még élve Budapestre szállítani akarván, útköz-
ben meghalt. 

— Segély t e m p l o m épitésre. Biztos 
kutforrasból  származó értesülés szerint az er-
délyi róm. kath. státus igazgató-tanács Püspök 
Ur O méltósága hozzájárulásával a csíkszeredai 
templom építésére a vallás alaphói évcnkinti 
4000 koronás részletekben kifizetendő  akkora 
segély összeget ajánlott fel:  mint a mekkorát 
Csikvármegye 100000 koronás millenáris aján-
latán felül  a gimnáziumi építési költségeire ad. 

— Halálozások. Benke Sándor csik-
szentmártoni jó hirii vendéglős folyó  hó 6-án 
idült gyomor es bélhurut következtében (17 éves 
korában elhalálozott. A megboldogult földi  ré-
szei életében kifejezett  kívánsága folytán  ha-
tósági engedély mellett a kézdi-vásárhelyi ev. 
ref.  temetőben lévő családi sírhelyhez szálli-
tattak és ott helyeztetett el. 

— Haydn Hugót, a csik-soinlyói főgim-
náziumnál huzamos ideig volt s két év óta az 
uj-verbászi államilag segélyezett községi gim-
náziumnál alkalmazott tanárt folyó  hő 2-án 
helyezték örök nyugalomra 42 éves korában 
Uj-Verbászon. 

— Párbaj. Balázs Héla csikszépvizi szii 
letisii állami tanító és a Sagybecskereken meg 
jelenő .Torontál" cziinii politikai napilap munka 
társa a napokban kardpárbajt vívott dr Eisler 
Mihálylyal, a ki az einlitell lapra sértő megjegy-
zést tett. A párbajban mindketten könnyű sérii 
lést szenvedtek. 

— A Magyarság cziinii Budapesten 
megjeleó napilap szerkesztését, melyet addig 
Korbuly József  szerkesztett, Dr. Györlfy  Gyula 
a csik-szentmártoni kerület országgyűlési képvi-
selőjének társaságában Benedek Klek, az elis-
mert iró veszi át e hó folyamán.  A ezél az, 
hogy legyen a központban egy olyan napilap, 
mely a hazai s külföldi  fontos  események 
hirílladása mellett, állandóan, napról-napra fog-
lalkozzék a székelység mindennemű dolgával, 
ébren tartsa az érdeklődést a „Székely kérdés" 
iránt, egy szóval minden tényezőt megmozgas-
son a székely nép anyagi s erkölcsi megúj-
hodásának érdekében. A szerkesztőség felelős 
szerkesztőnket, dr. Fejér Antalt is munka-
társául kérte fel,  ki e megtisztelő bizalmat 
készséggel is fogadta. 

— Méhészet i e lőadások. Nagy János 
kerületi méhészeti szaktauár szeptember 12 éu 
Oyergyá-Remetén, 13-án Szárhegyen, 14 én Al-
falubau,  15-én Vaslábon és Madéralván, 10-án 
Csiksoinlyón, 17 én Csíkszeredában gyakorlati elő-
adásokat tart ai okszerű méhészet köréből, melyre 
felhívjuk  a méhteuyásztéssel foglalkozók  figyelmét. 

— Akik a színi pályára készülnek, 
rendkívül előnyős és teljes kiképeatetést nyernek 
as üaaiea színpadi szakmára (még az operetté 

és operára is) a hatóságilag is támogatott temes-
vári „Színművészeti képezdében", mely intézet 
1806 buti alapíttatott, s főczéljainak  egyike, hogy 
a budapesti drágasággal szemben Temesváron n 
képzelhető legolcsóbb életmódot nyiijthasso Min 
tehát eddig csak óriási költséggel juthatott valaki 
teljes képzettséggel a színi pályához, a Temesvár! 
már 6 év előtt létesített intézetben n legkisebb 
áldozattal ÍM teljes képzettség nyerhető (ép oly 
képesítés, mint a budapesti színművészeti isk<> 
Iákban) ós pedig fényes  credmónynyel; bizonyítja 
ezt arini körülmény is, hogy mindazok, akik ez 
intézetben végeztek, a legnagyobb városok szín-
házaihoz nyertek elóuyös szerződést. Nemes in 
tencziója uz intézetnek is, Iwgy a szegény, de 
előnyös képességűek teljes tuudijineiitc-H 'Kg--I ta-
nulhatnak, sót ellátásuk iránt is intézkedik. Az 
intézőiben ll leái lyuövci ldék.száaiáru internátus 
is van, a hol a leggjndosiint) foliigyelot  alatt 
vaunak. Föltétel: megfelelő  külső és tehetség. 
4 elemi (nem szükséges polgári) osztály lérflaknál 
1 - -28 , nőknél 14 - 2 5 évos életkor. t'álasz bé 
lyeggel ellátott levelekre bóvebb felviiáguMlust 
is ad a Színművészeti képezde igazgutósága Te 
inesvárott. 

— H á m to lvajok. Bubin Fülöp gyer-
gyó-tölgyesi lakos augusztus hó 22-én este 
Ditróban éjjeli nyugodalomra Kolin Iguácz ditrói 
korcsmáros vendégszerető hajlékába szállásolta 
el magátj Lovait ellátta, mint a hogy azt a 
gondos gazdák tenni szokták, tarisznyájából 
megvacsorázott s az esteli imákat elmondván 
a számára kijelölt fekhelyen  végig nyújtózkodott 
s míg fáradt  teste pihent, addig lelke Palesz-
tina napsütötte vidékéin koliorolt és ábrándozott 
Júdea régi dicsőségéről. Nem pihentek és nem 
ábrándoztak azonban S. 1'., T. .1. és Cs. L. 
ilitrői lakosok, hanem heorozkodtak a Kohn 
Ignácz udvarára s az éj sötét leple alatt Ku-
liin Fülöp hámjait elemelték. Kuhin Fülöp a 
kellemes álmok hatása alatt mosolyogva ébredt 
Iul, de mosolygó ajkai haragos káromkodásra 
fakadtak,  miliőn a tovább utazásra készülve 
konstatálta, hogy a lovak, szekér meg vaunak 
ugyan, de a hámok eltűntek. A földi  gondvi-
selés azonban Fekete György ditrói csendőr 
őrmester személyében segítségére jött, szokott 
ügyességével rövid idő alatt kipuhatolta a tet-
teseket, sőt az eltulajdonított hámokat is meg-
kerítette, Kuhin tovább utazhatott, az idegen 
tulajdont nem respektáló legények pedig u 
gyergyószenliniklosi járásbírósághoz sétáltak 
be. Fekete György ezen esetnél is megmutatta, 
lugy milyen tapintatosan tudja kötelességét 
teljesíteni és milyen nagy mértékben kiérdemli 
az elismerést és dicséretet. 

— Színház. Az elmúlt héten egy házas-
pár, Domhai Mihály és neje szórakoztatták a 
Csillag nagytermében a megjelent közönséget. 
Csak két tagból állott a társulat, — férj  és fe-
leség — de az egy felvonásos,  két szereplőre 
berendezett darabok ügyes megválasztásával, 
azoknak összevágó diskrét előadásával minden-
esetre kellemesebb estéket szereztek a publi-
kumnak, mint egy nagy, de bárdolatlan s rosz 
társaság a maga összes instrumentumaival. 
Összesen hat előadást tartottak, — legutolsót 
hétfőn  — melyek műsorában felölelték  a hazai 
s külföldi  irodalom egy felvonásos  remekeit s 
közülük esténként kettőt-hármat játszván el. az 
estét 10 óráig mindenkor kellemesen kitöltöt-
tek s a pártolásra magokat érdemessé tették. 
Szerdán ifjúsági  előadás lesz, csütörtökön kü-
lön előadás a leáiiynöveiulékek számára. Mint 
hírlik a szinészpar pár műkedvelői előadás össze-
hozásán faradozik,  melyre közreműködését a 
helybeli intelligenczia megígérte, mely vasár-
nap log a Csillag nagytermében megtartatni. 

— Emke love lpapirok. kűztudomásu. 
Iiogy mekkora sikert ért el az liinku kUlluhli és 
osztrák gynjlók kiszorítása tekintetében az Kinké-
gyújtók forgalonibu  hozatalával. Tény usyanis. 
hogy miótu az Kinké gyújtók forgalombu  j iltek. 
más hazai gyújtó gyáraink versenye folytán  is a 
külföldi  behozatal e nemben f»!)»;,  kai ap idt. 
Ezen a szép példán felbuzdulva  a itigler .1. Kde 
féle  piipirneiniigyár r. t. Budapestről az Emke 
engedélyével szintén linzai készitésii Emke levél 
papírokat hozott forgalomba  i-Téle kiállításban, 
liliom caonlpupiroii uz limke vizjegyü betűivel 
ellátva. Kzen Emke levélpapírok igen csinos kiál 
lilásban találhatók megfelelő  kereskedésekben. 
Tekintettel, Iwgy Magyarországra a külföldről 
csak papiriieinüeklicn 8.000.000 K áru behozatni 
van s hogy a Rigler czég ezen hazai Kmku 
levélpapírok után is az Ktnkc kulturális c/éljaira 
szintén 5"/,'Ot ad ; kettős hazafias  kötelesség eze-
ket az Emke levélpapírokat fogyasztani  s kéri az 
egyesület, hogy a kereskedésekben a hazafias 
magyar fogyasztó  közönség ilyen levélpapírokat 
követeljen. Mert a kereskedők sziv esőn tartják 
az árut, ha a közönség keresi és követeli. 

— Zrínyi Miklós egy levele. Van nz Orszá-
gos Levéltárbun egy roppant érdekes másolata Zrínyi 
Miklós cgv Icvcleuek, melyet Csáktornyáról löWi. 
nprilis 19-eii, három hónappal Szigetvár megvívása 
előtt irt Náilasdy Taiuásuéhoz, tőle segítséget kérni. 
A levél egész terjedelmében igy hangzik: A latin 
szöveg [ordítása. Nemzetes és nagyságos, különösen 
tisztelt úrasszonyom. í'dvözflliük  ós ajánljnk szolgá-
latunkul. Mivelhogy nem homályos, hogy igen iindok 
ellenségünk, a török császár, roppiuit hatalommal 

eljö c gyú.szlmbornlt ház maradványainak elpusztítá-
sára. és teljes megsemmisítésem és hogy első sorban 
Szigetvárát, mely aunvi tartományok védőbástyája, 
fogili  osromolni, Iiogy onnét tovább haladjon, iml-
Vttló szllkség, hogy ez annyira fontos  helyre gondja 
legyen mindenkinek, kinek java vagy veszedelme e 
helytől függ.  Ks bár kegyelmes urunk. Ivárolv fő  ber-
ezeg .1 fejedelmi  fensége.»  római császár es király ő 
felségének  távollétében azon vár megmaradása vegeţt 
erősítésekről, más szükséges dolgokról ós kutonakrol 
kegyesen fog  gondoskodni. Mégis mivel azt liiszszük, 
bogV a török császár személye és unnak roppant 
hatalma ellen jóval töhb katonára lesz szükség, mint 
egv busának ostroinn ellen: ezért, hu N ós N. urusz-
szojivoinjmk kedves ódes hazánk, hu u niuga, gyer-
mekéi, testvérei, barátai ós próbált szolgái jövendő 
megmuradását óbujtia : igen sürgősen kérjük es tisz-
tünk kötelességénél fogva  ünnepélyesen felszólítjuk  : 
küldjön saját költségére, négy hónapi ellátással sze-
mélyünk mellé belátása szerint néhány puskás gya-
logos és velük egy-két tisztet, nem unnyiru személyünk 
kedvéért, mint a keresztény köztársaság további ineg-
muradásu ós uz azon hely és inás tartományok várbutó 
vészéi vének elliúritásu végett Szigetvárra. Kiszálltuk 
magunkul urru, hogy Isten nevében ott bezárkózunk, 
azt óhajtva, Iiogy első sorhun u jó Istent, n/.tán ő 
császári és királyi feleségét,  a koresztóny köztársa-
ságot és ezt uz édes, végsó nyomorúságra jutott 
liu/.át szolgáljuk, liiven. rendületlenül, villámán, vé-
rünk ontásával, tejünk vesztével is (hu a sors akitrjti). 
lteinéljük, Iiogy N. és N. úrasszonyom megtenné ezt 
csupán személyünk iránt való tekintetből ós burát-
ságból még akkor is lingyhu sein java, sem veszedelme 
nem riipgcne Szigettől. Isten turtsu illeg sokáig, 
egészségben, boldogságban. Várjuk uz óhajtott! udó-
sitást és ajánljuk kész szolgálatunkat. Ívelt csúktor-
i,viii várunkban, l'riltt. április lll-én. Miklós, Zriiiv 
örökös  grófja.  K levelet most fuks-zitnilébau  közli u 
Nagy Képes Világtörténet IMJ. füzete.  A 12 kötetes 
nagv munka szerkesztőié dr. Murezali Hsnrik, egye-
temi tanár. Kgy-egv kötet ára diszes félbőrkötéslien 
Ili korona : [iizelenkéul is ka|iliató i«l lillérjével. Meg-
t e l e l i minden liéten egy füzet.  Kaphatók u kiadóknál 
(liévai Testvérek Írod. Int. Itt. Budapest, Vili., 
Cllfii-llt  IS. sz ) s minden bazai köny vkernskedés utján. 

Uferbacb  Géza c s e m e g e ü z l e t é b e 
Brassóban naponként érkezik a Herczeg Sul-
kovszki-lele Pankotai telepről a legnemesebb 
fajú  muskotály és rózsa ízű faj  szólló. Napi 
legjutányosabb árban. Vidékre bérmentve szál-
lít. Valamint naponként friss  pragai sonka, 
különféle  sajtok, mindenféle  csemege áruk. 
eredeti borok, likőrük és cognacoe kaphatók. 

— A „Zenélő Magyarország1 ' zongoru és lic-
gedii zenemű lolvóirut szeptember 1-seji 1 f-ik  fii/.ete 
különösen érdekes zenemű tartaloinui'tl jelent meg. 
Tartalmazza 1. Moyzes .Miklós „Boldog voltain" mil-
dalál. II. I.iinger Viktor „Az árva lány imája-* 111. 
Zsádányi Armând „Magyar h:illgató"-t. inngiinliege-
11üre, liv gazdag választékát és a legújabb müveket 
találja meg u zongorázó közönség a „Zenélő Magyar-
ország" minden füzeiében.  Minden füzet  10 -10 oldal 
zenét ad. Kb'itizelési ára a most folyó  111. évnegyedben 
li hasonló gazdag tartalmú füzetre  I»<1 obiul zenetár-
tal.miért 3 korona. Kbítizet bet ui a „Zenélő Magyar-
ország" (KK'kner Kde) zenemű kiudóliivululában, Bu-
dapest, VIII. József  köriit. 2-1. a honnan miitutvúny 
füzetet  lill lillér beküldése ellenében megismerésre 
bérmentve küldenek. 

HIVATALOS RÚÖZ. 
A földmivelési  ni. kii*, miniszter kiadása. 
Útmuta tás a káposzta pi l langó 

hernyójanak irtására. 
Életmódja  ós kártételé. 

A káposzta pillangó hernyóját falánksá-
gáról egyaránt jól ismeri a falusi  gazdasszony, 
a ki zöldséges kertjében maga gondozza a ház-
hoz szüséges káposztaféléket,  meg a gazda-
ember is, a ki eladásra nagyban, táblaszámra 
termeszti a káposztát. 

A káposztapillangó hernyója kisebb-na-
gyohb számmal minden évben akadhat, egyik-
másik esztendőben azomban oly nagymértékben 
szaporoilhatík el, hogy nem elégszik meg csu-
pán csak a káposztával, a melyet a hernyók 
serege egész a torzsáig pusztára letarol, ha-
nem a káposzta fogytával  neki esik a kalará-
bénak, sót ennek hiányában a tormaleveleknek 
is. Így történt az elmúlt 1900. esztendőben is, 
a melynek őszén a káposztahernyó roppant 
kártétele miatt mindenfelől  felhangzott  a panasz. 

Ezek a kártékony hernyók a káposzta-
pillangó tojásaiból fejlődtek,  a melyet nyál-
elején a fehér  lepke a kalarábé, torma, de kü-
lönösen a káposzta leveleire rak le. A lepke 
ezeket a tojásokat szép sárgaszínű csomócs-
kákbau tapasztja oda egymás mellé a levelek 
fonákjára,  l'gy két hét múlva ezen tojások 
mindegyikéből egy piczi hernyó bújik ki. A 
hernyók ilyenkor még igen aprók, eleinte fe-
héres zöld színűek, egyideig egymás mellett 
egy csomóban vesztegelnek és nem igen lát-
szik meg, Iiogy nagy kárt tennének, mindössze 
a levelek fonákját  hámozzák meg itt-ott. Né-
hány nap múlva azonban elszélednek a káposzta-
leveleken, hogy mindegyikük a maga szakál-
lára szabadon garázdálkodhassak s a milyen 
mértékben nőnek, híznak a zsenge levelek árán, 
olyan azányban növekedik a kártételük is: ki-
kezdik a leveleket a szélükön és lyukakat rág-
nak azok közepén, ugy hogy utoljára semmit 
sem hagynak meg a levelekből az ereken kívül. 

A hernyók őszre, rendesen a káposzta-
szüret idejére teljesen kifejlődnek  s a káposz-
táról stb. vándorútra indulnak. Ilyenkor látjuk 
a kövér hernyókat a szomszédos fákon,  kerí-
téseken, a falakon  mászkálni, sót egy némelyik 
lakásunkba is betolakodik, hogy alkalmatos 
helyen, a hol a tél hidege, a nedvesség és sok-
féle  ellenségük ellen oltalmat találnak, bábbá 
alakuljanak át. Ha a báb szerencsésen kitelel, 
akkor abból tavaszra kibújik a fehér  lepke, a 
mely n fent  jelzett inódon ismét lerakja petéit, 
még pedig a tavaszi ivadék szárára, káposz-
tára ilyenkor még nem igen talál, leginkább a 
vadon termő káposztafélékre  (mustár, vadrep-

cze stb.). Ezeken nevelkedik fel  a második a 
nyári ivadék, a mely, mint fentebb  említettük, 
a mi káposztánkat fertőzi  meg. 

Védekezés. 
A védekezésre a legtöbb gazda csak ósz-

szel, tehát akkor szánja rá magát, a mikor 
már nagyon is a körmére égett a baj s ami-
kor a hernyók kártétele bábbá alakulásuk foly-
tán amúgy is magától megszűnnék. Ekkor csak-
ugyan nem tehet egyebet, mint hogy nagyra 
hizlalt hernyóit megkésve bár, vizzel félig  telt, 
belül mázos edénybe szedeti egyenkint és azo-
kat a házi szárnyasokkal megeteti; ezenkívül 
pedig talán még megkísérli, hogy a falakon, 
kerítéseken stb. levő bábokat elpusztítsa. Pe-
dig minderre a költséges, elkésett védekező 
eljárásra nem kerül rá a sor, hogyha annak 
idején olcsó szerrel útját állja a hernyók túl-
ságos elszaporodásának s igy mintegy mege-
lőzi a hajt. 

Megismerve a fentiekben  a káposztapil-
langó életmódját, annak alapján a megelőző vé-
dekezés módjait most már meg is állapithatjuk. 

A munka kora tavasszal kezdődik. A ká-
poszta pillangó elsó ivadékát, tehát a tavasz-
szal csak imitt-amott gyéren repkedő fehér 
lepkéket, össze kell fogdostatni,  még pedig 
mielőtt nőstényeik leraknák tojásaikat.. Minden 
egyes terhes fehér  lepke tavaszi elpusztitával 
ezer tneg ezer őszi hernyótól szabadíthatjuk 
meg a kaposztafóldünket;  jól fontoljuk  meg 
ugyanis, hogy lepke tavaszkor a vadon termo 
káposztafélékre  (vadrepeze, mustár stb.) 200— 
300 tojást rak és vegyük fel,  hogy ezekből 
nyárára lepke fejlődik  és hogy utóbbiak mind-
egyike megint ugyanannyi tojást tojik le 
a káposztára, mennyi temérdek hernyó uno-
kája lehet egy-egy káposztapillangónak tavasz-
tól őszig.' 

A kertek és káposztafőldek  közelében 
nem szabad megtűrnünk a dudvát, gazt, mert 

j éppen azok egy részén (vadrepezén stb.) ne-
' velkedik fel  a káposztapillangó nyári ivadéka 
a mely aztán a mi káposztánkat fertőzi  meg. 

A lepke nyári ivadéka a káposztásfólde-
keu már sokkal nagyobb számmal repked, 
semhogy összefogdosása  olyan hálndatos mun-
ka volna, mint a tavaszi lepkék elpusztítása. 
A helyett sokkal tanácsosabb megvárni míg a 
nyári lepkék a káposztára lerakják tojásaikat, 
hogy ezeket ujjunkkal széjjel nyomkodjuk. A 
leveleket felluijtogatva,  azok fonákján  rövid 
gyakorlat után igen gyorsan megtaláljuk a sárga 
színű tojáscsomókat. A tojáscsomók ilyen mó-
don való felkutatását  és elpusztítását néhány 
napi időközben meg is kell többször (három-
szor-négyszer) ismételnünk, mert a lepkék nem 
egyszerre rakják le a tojásokat. 

Ha a tojások elpusztításával elkésünk, pl. 
a rossz idő miatt, ugy még mindig marad időnk 
arra is, Iiogy a már Kikelt piczi hernyóeskákat 
széjjelnyomkodjuk ujjunkkal addig, a mig egy 
csomóban vesztegelnek. Semmiesetre sem sza-
bad a hernyóknak időt engedni arra, hogy el-
széledjenek, mert azokat azután bajos dolog 
egyenkint összeszedni. 

Fontos dolog, hogy ismerjük a káposz-
tapillangó ellenségeit is, a melyek a káposzta-
hernyók ellen való védekezésben sokszor nagy-
mértékben segítségünkre vannak. Az énekló-
madarakon kívül itt főleg  azokra az apró, szú-
nyognál is kisebb darazsakra gondolunk, a me-
lyek egyike a káposzta hernyóban nevelkedik 
fel  s a hernyóban élősködve, ezt tönkre teszi. 
Azok a hangyatojás nagyságú sárga gubócskák, 
a melyek egy-egy beteges hernyót a kerítésen, 
fa  derekán, falon  borítanak és a melyet a tu-
datlan tévesen a káposztahernyó tojásainak tart, 
ennek a hasznos darázsnak a bábjai. Ezeket 
tehát kímélnünk kell, nem pedig irtani, ugy a 
mint azt egyik-másik tapasztalatlan kertész 
teszi. Egy másik élősködő darázs a bábokat 
támadja meg. Az ilyen fertőzött  bábot, a mely-
ből sohase lesz lepke, a gyakorlott szem sö-
tétebb (szennyes) színéről ismeri meg. Az egész-
séges báb szép sárgás fehér  szinü, csak a pety-
tyezete fekete.  Egy-egy fertőzött  lepkebábból 
tavaszra száz és száz ilyen hasznos darazsacska 
bújik eló. 

Megemlítjük végül, hogy a baromfiak  rá-
bocsátása a fertőzött  káposztásföldekre,  a her-
nyók felszedése  czéljából rendesen balul üt ki, 
mert azok ott rendesen több kárt tesznek, mint 
a mennyi hasznot hajtanak. Hasonlóképen hiába 
való kiadás és munka a hernyó lepte káposz-
tának hamuval, mésszel, kékkővel, vagy más 
etféle  anyaggal való meghintése is. 

Nyilvánvaló dolog, hogy csakis az együt-
tes munkának lesz meg a kívánatos jó ered-
ménye, ha nemcsak ketten-hárman kísérlet-
képpen védekeznek a káposztahernyó elleu, 
hanem hogy ha a szomszédok is mindnyájan 
egyarant irtják a hernyókat. Mert mit ér az, 
hogyha egy einber ki is irtja nagy költséggel 
a hernyókat, de a hanyag szomszédok földjén 
nevelkedett lepke megint csak lerakja a meg-
tisztított kertbe is a tojásait. 

Iinnél az oknál fogva  tehát szükséges, 
hogy a gazdák, kicsinyek, nagyok egyaránt, 
először idejében fogjanak  hozzá a védekezéshez, 
tehát mielőtt a baj megkezdődött és másod-
szor, hogy mindenki védekezzék, hogy az egyik 
ember mulasztása, hanyagsága miatt ne szen-
vedjen kart az, a ki idejében védekezett. 

M. kir. á l lami r o v a r t a n l > l l o m á a . 
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Rövid  utmutatás  a gabonafutrinka  ellen 
való védekezésre. 
(Folytatta és vége.) 

E csócsároló. a gabonafutrinka  lárvája, tel-
jesen megnőtt koréban majdnem kétBzer akkora 
hossiu, mint a bogári, de felével  vékonyabb. 
Feje barna, hátát (a nyakát is beleértve) hosszá-
ban tizenkét tojásdad alak>' és szintén barnnszinii 
paizsocska fedi,  a mely azon módon kisebbedik, 
mint a hogyan egyre kist bbednek a csécBárolónak 
egyes testszelvényei. A csócsároló ugyanis a feje 
táján a legszélesebb, holott teste vége felé  kissé 
vékonyodik. A test alsó vége fehéres  szinii. 

A csócsárolé pusztító munkája csak nagy 
télen szünetel, a mikor a föld  fagyott;  de enyhe 
napokon még télen is „csócsárol'-ja a vetést. 
Tavaszszal, a mikor ó maga is megnőtt, ínég 
nagyobb és szembeötlóbb mértékben pusztít éa 
pusztítását majdnem május elejéig, közepéig foly-
tatja. Kártékony volta azonban czak addig tart, 
a mig a vetéB szárba nem indul, - tehát a mig 
meg nem erősödik annyira, hogy sását a csócsá 
roló nem éri el, vagy már nem bir vele. Ilyenkor, 
ha teljes kifejlódéBeig  még szüksége volna némi 
táplálékra, csak szzal a sással él, a mely közel 
esik a föld  színéhez. De ezzel múr nem tesz 
nagyobb kárt. 

A megnőtt csócséroló földbe  húzódik, ott 
bebábosódik és mikor a gabonanemüek szeme 
megduzzadt és tejesedni kezd, akkor már mint 
teljesen kifejlődött  bogár a föld  sziuéro kerül, 
hogy kártételét itt újra ugy kezdje meg. mint 
est már elébb l&ltnk. 

A gabonafutrinka  kártétele helylyel-köizel 
igen nagy lehet. A hol nagyon is szokásos, hogy 
búzát árpa után vessenek, vagy a hol a buza 
as árpa mellé körül, ott nemcsak BZÚZ, hanem 
eser holdnyi buxavetés is tönkre mehet. li/t h 
szomorú tapasztalatot éppen hazánkban szereztük, 
kivált azokou n helyeken, a bol az árpa termesz-
tése ujabban Bsép virágzásnak Indult. Ilyen helyen 
nagy kárt less a gabonafutrinka  az árpában is. 
de az utana következő ősii vetésben is. 

Irtására, ha már kárt teri, és azt még jókor 
őszszel veszszfik  észre, mielőtt a kár nagyobb 
mértéket öltött volua, ajánljuk a dohányluggal 
(ihanaton-nal) való permetezést. Tudjuk már, hogy 
a kártevő eleinte foltonkint  kezdi pusztító mun-
káját : ez oknál fogva  tehát nein kell egyebet 
tenni, mint valamely szép derült napon meg kell 
permetezni a dohánylug 3'/»-os oldatával a fer 
tóiött folt  összes gabonátövét és a folt  körül is 
még vagy két méternyi szélességben. Ha a csó 
caároló BZ igy megmérgezett gabonusásbóle eszik, 
elpusztul. 

Hogy a permetezés sikeres legyen, kell, 
hogy as napos és száraz időben történjék; esős 
időben, ha as eső a növényről a dohánylugot 
lemossa, nem érünk czélt. Gondoskodni kell, hogy 
a kipermetezett anyag bőven, de ne pazar módon 
jusson a fertőzőit  foltokra.  Hol a fertőzés  kisebb 
ott megteszi a jó szolgálatot a közönséges háti 
permetező (peronoszpora permetező); nagy gazda-
ságokban és nogy fertőzés  esetén, hogy a munka 
asaporább legyen, fogatos  permetezőt kell alkal 
masni. 

A dohánylug (thanaton) ilyen rovarirtó czélra 
biztosau egyelőre csak a Macyar Dohány keres-
kedolmi részvénytársaságnál (Uudapesteu, V., Kr-
ssébettér 15.) kapható; az 5 kilogrammos doboz 
ára 6. az I. kilogrammossá pedig 2 K.  — 100 
liter vizre 3 kg dohánylug szükséges és egy 
holdnyi egészen fertőzött  területre körülbelül 
300—400 liter dohánylugos oldat kell. Ha korán 
kezdjük a védekezést, akkor kisebbek a fertőzött 
foltok  és igy kevesebb anyag is fog  elfogyni. 

A védekezés második módja gabonafutrinka 
elszaporodásának megakadályozása. Ez abból áll, 
hogy kalászost kalászost után. és legkwésbbé 
búzát árpatarléba ne vessünk. Okát a bogár élet 
módjában láttuk. A ki árpalarlóba őszBzel búzát 
vet, az nagyon jól gondoskodik e bogárról, mert 
mig a bogár as árpakalászból megél, addig a 
csócsárlé sz őszi vetésben tanyázhatik. A hol 
pedig a buza sí árpatarló mellé kerül és a hol 
a gabonafutrinkától  okozott kártétel gyakori, de 
a fold  nem igen pajoros, ott tanácsos a fertőzött 
tarlót elébb sertés gyakran megjáratni, hogy az 
a CBÓCBárulet öaszeszedja, mielőtt ez az uj vetésbe 
átvándorolna. Ugyanezt kell tennie annak is, a 
ki busáját árpatarlóba kénytelen vetni. 

A csócsárolótól fertőzött  foltot  ugy is meg 
lehet tisztogatni, hogy a zöld tarlót addig hagy 
jnk helyén, mig benne a gabonafutrinka  kártétele 
jól meg uem látszik, s akkor ugy permetezzük 
meg doháuyluggal, mint azt az elébb láttuk. Ha 
a permetesés ntán egy héttel későbben azt vesz-
ssük észre, hogy a csócsárlé elpusztult, akkor az 
igy megtisztított tarlét feltöretjük.  A hol az árpa-
tarló ki nem zöldül, mert pl. aratáskor kevés 
mag pergelt ki, ott helyébe a esaloguté-velést 
alkalmazhatjuk olyanformán,  hogy a fertőzött 
táblákban 6—6 barázdányi Tóidét búzával vetünk 
be. Ha ez kizöldült és a csócsárolé belehuzódott, 
akkor es utóbbit dohanylugoldattal ngy irtjuk, 
mint az előbbi esetben. 

Miként látjuk, a védekeiésnok utóbbi része, 
nemcsak hogy kissé körülményes, hanem költséges 
is. Igy tehát annál tanácsosabb, hogy e kártevővel 
szembon a jól megválasstott vetésforgót  meg-
tartsuk és árpa után búzát ne vessünk. A ki azt 
követi, annak nem lesz baja a gabonafutrinkával, 

Kelt Budapesten. 1801. évi április havában. 

M.  kir.  áll.  Rovartani Állomás. 
Laptulajdooos: 

G Y Ö R G Y J A K A B ÖBÖKÖSE. 

Yeress Sándor dr., 
melyei tiszti főorvos  1.» 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
Csíkszeredában, 

Nagy Ferenez dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idö naponta 

délután 2—4 óráig. 
Szám 907/901. |I99| l - l 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság a Nagyméltó-

sága földmivelésügyi  111. kir. miniszter urnak 
462-15/898. szánni engedélye folytán  Csíkvár-
megyéhen fekvő  (iyergyó.Kílycnl'alva község 
tulajdonát képező (iyó-Alsó Tölgyes határában 
az úgynevezett horviz patak völgyének kattan 
részében a rosz horviz patak haloldalán 15(1 kat. 
hold területen található s erdészetileg 30380 ko-
rona 38 fillérre  becsült 14 czm.-tól 30 czm. és 
azon felül  kereskedelemre alkalmas fatiimeget 
4 (négy) év alatti kihasználás végett a legtöbbet 
Ígérőnek nyílt árverésen eladja. 

Az á r v e r e z é s megtartására határidőül 
1901. évi október hó 3 ának d. e. 9 órája 
tűzetik ki, (iyergyó-Kílyenfalva  község házához 

Kikiáltási ár 10" o-a bánatpénz gyanánt 
az árverés megkezdése előtt leteendő. 

Az árverezés megkezdésének i(b pontjáig 
a szabályszerűen kiállított és 3038 korona há 
natpénzcl ellátott írásbeli zárt-ajánlatok is az 
elöljárósághoz beadhatók. 

L'tó ajánlatok nem fogadhatnak  cl. 
Az árverés további feltetelei  az elöljáró 

ságnál hivatalos órák alatt betekiuthetök. 
Az e l ö l j á róság : 

Oyó-Kilyenfalván,  1001. szeptember 2-án. 
Zathureceky Bálint, Balázs József, 

körjegyző. k. biró. 

S/ám 4389—1901. 
tlkkvi~ 
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Árverési hirdetmény. 
Csik-Szent-Iinrén a község házánál 

folyó  évi szeptember 21-én egy gaz-
dátlan 9 éves pej szörll herélt ló nyilvános 
árverésen eladandó. 

Csik-Szentimre. 1901. szeptember 1. 
Tankó Albert, 

|I95) 2 2 kfixsíjri  biró. 

Árverési hirdetmény. 
A esik-szent-domokosi közbirtokosság tu-

lajdonát képező t'sik-Madaras Il-ik határ rész-
ben Muhos dűlőben „Opesora" nevű helyen 
mintegy 48(1 hold legelő területen lévő lak 
kihasználatát a közbirtokosság 1111)1. évi julius 
hó 0-án tartott gyűlésében elhatározván, — 
ezeknek értékesítése czéljából 1901. évi szep-
tember hó 17-én d. e. 9 órakor nyilvános 
szó- és Írásbeli árverezé;' fog  tartatni a Csik-
Szentdomokos község házánál. 

Az értékesítésre határozott 48(1 hold leg-
elő területen előforduló  összes fa  tömeg kihasz-
nálható. 

A kihasználási időtartam 2 (kettő) évben 
állupittatik meg — kezdetét veszi az értékesített 
terület számhaadási napjától. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
25000 köbméter, melynek kikiáltási ára 30.000 
azaz harmincz ezer koronában állapittatik meg. 

Árverezni szándékozók kötelesek a becs-
árnak 10".o-át azaz háront ezer koronát az ár-
verezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zártirásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak el. ha 1901. évi szeptember hó 14-én 
reggel 9 óra előtt adatnak be az árverezést 
vezető bizottság elnökéhez s ha a következő 
felírással  vannak borítékaik ellátva: 

„ Ajánlat a csik-szentdomokosi Muhos Op-
esora nevü legelón levő fák  megvételére". 

L'tóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. 
Az árverezésre vonatkozó egyéb feltételek 

az érdeklődők által Csik-Szentilomos község 
elöljáróságánál bármikor betekinthetók vagv az 
összes árverezési feltételek  kívánatra másolat 
ban beszerezhetők. |iss| 3—s 

Csik-Szent-Domokoson, 1901. aug. 2(I-án. 
Bőjte Lajos, Dániel József, 
biró. IdelRl. bírt. dnük. Jiw.vut. 

fczen  árverési hirdetmény módosítása a 35-ik 
számban megjelent árverési hirdetménynek. 
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Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeu'niárloiit kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, Iiogy a csik-
Szenl király község hitelszövetkezet végrebajta-
tónak Il-dö Alhertiié szül. Jakab Juliánná végre-
hajtást szenvedő elleni 324 korona tőke köve 
telis és járulékai iránti végrehajtási ügyében 
a csíkszeredai kir. törvényszék a csiks/entmár-
toni kir. járásbíróság (ei ületen lévő (Nikszent-
király község halárán fekvő  a csiks/.enlk'rályi 
1004. sz. Ijkvheii loj. lalt Jakab Juliánná léi je-
zelt lleilö Albertné tulajdonát képező 1052., 
1053. hrs/. ingatlanra 800 korona. 1ÜSS lirsz. 
ingatlanra li kor., 1184. hrsz. ingatlanra 11 kor., 
1238. hrsz. ingat Ultra 54 korona, 1213. hi sz. 
ingatlanra 3U korona, 1248. hrsz. ingatlanra 
24 korona, 1250 hrs/. ingatlanra "2 korona, 
1255 hisz. ingallanra 16 korona, l300. hrsz. 
ingatlanra 12 korona, 132B. hrsz. ingatlanra 
42 korona, 1572. hrsz. ingall.nra 16 kuionn. 
IfiCf.  hrsz. ingatlanra, 8 korona, 1738, 1739. 
hisz. ingallanra 20 korona, 1818. hrsz. ingat-
lanra 12 kei ima, 1937. hrsz. ingatlaina Ki kor.. 
2074. hrsz. ingallanra 12 korona. 2t>99. hisz. 
ingatlanra 12 korona, 2227 . 2228. hisz. ingat-
lanra 105 kotona, 2278, 2279. hrsz. ingatlanra 
41 korona, 2332. hrsz. ingatlanra 45 korona, 
2675. hrsz. ingallanra 40 kon na, 2riS6. hi sz. 
ingatlanta 12 kotona 27% In-/ , ingatlanra 
32 korona. 2s(10. hrsz. ingallanra 10 kotona. 
2964. 29(15. hisz. inga'latira 20 kuionn, 2968. 
Iirsz. ingatlanra 5 kot una, 2980. hi sz. ingatlanra 
10 korona. 2993. hrsz. ingatlanra 5 kor, . ' (012 
lirsz. ingatlanra 24 korona, 3037. hisz. ingat-
lanra OS korona, 3095. hrsz. ingatlant a 10 kor , 
3275. hisz. ingatlanra I I komnn, 32,S2 hrs<. 
ingatlant a 40 korona. 4 041. hrsz. ingat latira 
10 ko:o:ia, 4018 , 4572. hrs/. ingatlanra 16 kor.. 
4558 It sz. ingatlanra 8 kotona, 4fiti7.  hrsz. 
ingatlanra 32 korona, 6922. hrs/. ingatlanra 
2 korona, 6928. hrsz. ingatlanra 20 korona, 
7001. hrsz. ingatlanra I korom, 7117 hisz. 
ingatlanra lo korona. 7191 hisz. ingatlania 
Ili kotona, 7205. hrsz. ingatlanra 24 kotona, 
7932. In sz ingatlant a 20 korona. tedOK. hrsz. 
ingatlanra 15 konma, 8025. hisz. ingatlanra 
12 kmona, 8095. hisz. ingatlanra 15 korona, 
835t . hisz. ingatlania 54 korona. 83li2 .j. hisz. 
ingallanra 36 koiona, 88(i0 — S8ii2. hisz. ingat-
lanra 50 korona. 8922. hrsz. ingatlanra 20 kor., 
8960. hrs/.. ingatlanra 24 korona. 8971. hrsz. 
ingatlanra 32 korona, 9073. hrsz. ingallaura 
12 korona, 9219. hrsz. ingatlanra 4 korona, 
9311. hrsz. ingatlanra 48 korona, 4787. hrsz. 
ingatlanra Ili korona, n 421. sz. t|kvheti foglalt 
1803/í. hrsz. ingatlanra 4H korona, 7136. hrsz. 
ingallanra 35 korona, 83 72V hrsz. ingatlanra 
54 korona. 8903. hrs/. inga'laniH 54 korona. 
1249. hrsz. ingatlanra kotona, 7141. hrsz. 
ingatlania 13 koiona. 15 , , Ili ,., 17 hisz. 
ingatlania 40 korona, 15 ,., 16 , , 17 |. hrsz. 
ingallanra 40 korona, 8748. hrsz. ingatlanra 
24 korona, 8749. hrsz. ingallanra 12 kotona, 
8750. hrsz. inga! latira 24 koiona. 2301 a . hi sz. 
ingatlanra 48 koiona, 314')- ,. hrsz. ingatlanra 
24 kormia. 71111.. 7 1 0 1 . hrsz. ingallanra 
22 korona, 8093. Iir z. irgatlania 15 kotona. 
27IC. In»/, ingatlanra 160 korona, 3055. hrs/.. 
ingatlanra 24 korona, 1800. hrs/. ingatlanra 
20 korona, 6927. hrsz. ingatlanra (J korona, a 
369. sz. tjkvlien toghlt Heilö Altiéit s neje 
Jakab Juliánná, Simon l 'éter s neje Jakab Amá-
lia lulajdoiiát képező 1H53. hrsz. ingatlania 
60 korona, 3412 - 3113 hrsz. ingallanra 30 kor.. 
t>987. hrsz. ingatlanra 42 koiona, 9063. hrsz. 
ingatlanra 16 korona, 9290 hrsz. ingallanra 
60 korona, a 2014. sz. tjkvhen foglalt,  (,'seke 
'falná  , líedö Albert « neje Jakab Juliánná és 
Simon Péter s neje Jakab Amália tulajdonát 
Wépezö 2153. hrsz. ingatlanra 46 kor., a 2016. 
sz. likvben foglalt  Birs Dániel, Dedö Albert s 
neje Jakab .Inliátina, Simon l 'éter 9 neje Jakab 
Amália tulajdonát képe/,ö 3375., 3376. hrsz. 
48 koronil, a 2017. sz. tjkvlien foglalt  Székely 
Ferenc/, Beilö Albert s neje Jakab Juliánná, 
Simon Péter s neje Beilö Amália tulajdonát ké-
pező 5620. hrsz. ingatlanra 40 korona, a 2018. 
sz. tjkvlien foglalt  Udvari Kerencz, B dö Albert 
s neje Jakab Juliánná, Simon IVier s neje Ja 
kab Aiuália, Kiistó Ádám s neje Kristó Anna 
tulajdonát képe/.ö 9270. hrsz. ingatlanra 28 ko-
rona az árverést 3083 koronában ezennel meg-
lllapito'l kikiáltási árban elrendelte, és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1901. évi 
október hó 21-ik napján délelőtt 9 órakor Csik-
Szentkirály község házánál roegtarlandő nyíl 
vános árve:ésen n megállapított kikiáltási árun 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10", u át vagyis Három-
száznyolc/ koron* 30 filléit  készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-Abau jelzett Árfolyam-
mal számítolt és az 1681. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyiiiiniszteri ren-
delet 8. §-áhau kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött ke/.éhex letenni, avagy 1881. 
LX. t.-c/. 170. §-a értelmében a háltál pénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiálliloll 
szabályszerű elismervényt álszolgAltalni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csik-Nzenlmártonon, 1901. julius 10-én. 

Dr. Szabó, kir. nlbiró. 

Árverési hirdetmény. 
A csik-szentdomokosi közbirtokosság tu-

lajdonát képező Csík-Madaras II. határ részben 
.Muhos- nevü dűlőben a nagyméltóságú m. 
kir. foldmivclésügyi  miniszter ur 18401/1901. 
szánni magas rendeletével .Kecskebükk" Szálka 
nevii erdórészben (A. ii. o. I. v. s. 2. osztag) 
180.82 k. holdon — és Muhos oldal nevü erdó-
részben C. ii. o. 20., 22., 23. osztag 287.34 k. 
iiolilau rendkívüli fahasználatokat  engedélyez-
vén ezeknek értékesítése czéljából 1901. 
evi szeptember hó 17-én d. e. 9 órakor 
nyilvános szó és zárt Írásbeli árverezés fog 
tartatni Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál. 

Az értékesítésre engedélyezett .Kecske-
bükk" szálka nevii erdőrész 18IÍ.82. k. hold, 
összes fatömege  kihasználható. 

A kihasználási idő tartam 0 az az Hat 
évben állapittatik meg — kezdetét veszi az érté-
kesített terület számba adási napjától. 

Az értékesítendő haszonfa  tömeg mintegy 
29848 köbméter, melynek kikiáltási ára 47.217 
korona az az negyvenhétezer fcétszáztizenhét 
koronában állapiltatik meg. 

Az értékesítésre engedélyezett ,Muhos' 
oldal nevű erdórészben 287.34 k. holdon csak 
is szálalás eszközölhető és pedig kihasználha-
tók a 32. illetve 40. cz. méternél vastagabb 
fenyő  törzsek. 

A kihasználási időtartam 2 az az Kettő 
évben állapittatik meg — megjegyezvén hogy 
a kihasználásnak a szerződés jogerőre emel-
kedésétől számított 1 (Kgy) éven belül meg 
kell kezdetni és a niegkeztlés napjától számítva 
tart 2 (kettői éven át. 

,\x  c r t c k c s i t c i i d ó h a s z o n f a t ö m e g  k i t e s z 
m i n t e g y ; ! l44( i . k ö b m é t e r t , n e l v n e k k i k i á l t á s i 
á r a -">3148 a z a z t I t v e n h á r o m e z » ! ' e g y s z á z n e g y -
v e n i i y o l e z k o r o n á b a n á l l a p i t t a t i k m e g . 

A két erdórész külön-külön hocsátatik 
nyílt árverés alá s a zárt ajánlatok is a két 
erdőrészre kíilöii-kiilőn adandók be. 

A .Kecskebükk" Szálka crdórcsznél ár-
verezni kívánok kötelesek a becsárnak 10" 0-át 
az az Háromezer koronát, a .Muhos oldal' 
erdőre vonatkozólag pedig 5314 koronát az 
árverezést vezető bizottság elnökének kezéhez 
letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok csak akkor fogad-
tatnak cl ha 1901. évi szeptember hó 14-én 
reggel 9 óra előtt adatnak be az árverési bi-
zottság elnökéhez és ha a következő felírással 
vannak borítékaik ellátva. 

1. Ajánlat a csik-szentdomokosi .Kecske-
bükk" Szálka nevű erdőség megvételére. 

2. Ajánlat a csik-szentdomokosi .Muhos-
oldal" nevü erdőség megvételére. 

l'tóajánlatok ügyelőmbe nem vétetnek. 
A zárt Írásbeli ajánlatok beadására vonat-

kozó egyéb feltetelek  a részletes árverési és 
szerződési feltételekben  foglaltatnak  s érdek-
lődő által bar mikor betckinthctőkj, vagy az 
összes árverési feltételek  kívánatra másolatban 
beszerezhetők. 

Végül niejegyeztetik, hogy a részletes 
árverési és szerződési feltételek  és az erdők 
állapotára vonatkozó hővebbí felvilágosítások 
megtudhatók a csíkszeredai in. kir. erdóhiva-
tnlnál és Csik-Szentdomokos község hivatalos 
házánál mindennap a hivatalos órák alatt. 

(Vikszentdomokoson 1901. aug. 25-én. 
Böj té Lajos , 

l,ii','>. toiul liiri. i-lnok. 
Dániel József. 

||S!l|3-:l jev-.v/.ó. 
l'./.ro árverési liirtlelnii'ov móilositása n :tT>-ik 

IKIII inci.'jí'lenl árverési liii'Jetinényoek. 

•)IOI(X)(0(000(OIOOOOO(OK« 
v 
™ Egy jo családból való 2—3 

gimnáziumot végzett fiu 

gyakornoknak 
felvétetik  MERZA REZSŐ 
női- és férfi  divat-üzletébe, 

Csik-Szeredában. 
# X X ) O O O O I O I O O O O O O O I C # 

ZElsucLÓI! 
Csik-Szent-Domokos községben 
altiz részen egy telek mely áll 
1 bolthelyiség-, 2 szoba-, konyha-, 
kamara külön álló raktár pinczé-
vel ehez tartozó szép nagy gyü-
mölcsös kerttel csűrrel. 

Értekezhetni levélileg özv. Péter 
Dénesnével, Ziiah Széchényi-utcza 
41. szám. ia*)] i -:t 

Egy darab szép 5 éves fejős 

borjúval együtt eladó. Hol? meg-
tudható a kiadóhivatalban. [í;»T| 2 -3 
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L e g a a g y e f e f e  í é s í i n k t l u . 

Figyelemre méltó! 
Kecses h e l y k e l i é s v i d é k i k ö z ö n s é g n e k sa já t é r d e k é b e 

tudomására liozoni. h o g y én ez é v b e n a szent in i l iá ly i orszá-
g o s vásárkor Cs íkszeredában e g y három d e s z k á s s á t o r b a n 
a l e g n a g y o b b v á l a s z t é k o t , n g y m i n t férfi,  fin  é s g y e r m e k 
ruhák, továbbá utazó bundákat , bőrös kabátokat , ui ikádót , 
tél i kabátokat , egyáltalában véve minden e szakmában vágó 
ezikkeket jó minőségben és a legjutányosabb árak mellett beeses 
rendelkezésére boesájtom. 

Különösen a ján lha tom n ná lam sa já t m ű h e l y e m b e n 
készü l t l e lkész i felső  köt . 

Mecses pártfogását  kérve, maradtam tisztelettel 
,„7, , I. Ascher utóda, Brassóból. 

Iiegeleséfefe  4mk és sselM kisselgáHs. 
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D H I a . m . p t - v o g ' e l F e r e a a . c z 
f é r f i . s z a ' b ó - ' ü z l  e t e B r a s s ó b a n 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
V j:inlju ilusaii felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékutáni elegáns 

U R I - R U H A 
elkészítésére. Ki Ivezo összeköttetéseim által, melyeket szállitóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 -20">-al 
leszállítottam. hogy inintlen versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből 
1 zakó öltöny finom  kamgarn szövetből 
1 zakó öltöny finom  angol szövetből . . . 
I zsaket társalgási öltöny linóm kamgarn szövetből 
1 szalon-öltöny tinóin kamgarn szövetből 
1 l'erencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kek, tinóm angol szövetből 
I tinóm tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 
1 tavaszi felöltő  tinóm angol szövetből 
I uailrág finom  szövetből 
I nadrág finom  angol szövetből 

T ó t á . l l á . e k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é i t . «flM 
Gyors kiszolgálás. Vwsenynélkflli árak. 

Kiváló tisztelettel 

40 50 korona. 
48—00 korona. 
5(i—68 korona. 
55 70 korona. 
65—90 korona. 
70—90 korona, 
iltí—4S korona. 
52—05 korona. 
12—18 korona. 
16—22 korona. 

Hauptvogel Ferencz. 
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T i s z t a h á j e i B e z é f e t  ta?» l i s z t s a k t á x . 

\ an szerenesém a nagyérdemil helybeli és vidéki közönségnek 
becses tudomására hozni, hogy üzletembe a helybeli piaezon a 
tak;uvk|n'nztátTiil szemben a legfinomabb  háromszéki 

legolcsóbb árak mellett kiszolgáltatnak. 
Továbbá ajánlinn a nagyérilemU közönségnek a naponta 

frissen  megérkező 

csemege-szőlőt Muskatárfajok  és csemege-dinnyék 
Rohonczy Török-Becse-féle  telepről, u. m. Tiszagyöngy, 
Rohonczy muskatár és Turkesztán. 

\ nagyérdemil közönség szíves pártfogását  kérve maradok 
mély tisztelettel 

I'ro/tper  Mózes. 

T i s z t e h á t e m s z é k i femae,  l i s a t E s k t á t , 

fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa  fa 

I \ ş,,riizlet teren i>:i evén keresztül kifejtett  eredményes működésem következtébeu sikerült 
I nekem Maüvarorszaií két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

| Dreher-féle  és u Első magyar részvény sörfőző 
| sörgyárak Brassó , Csík- és Háromszékmegyei főraktáruk vezetésit reám ruházták. 
I Az említett ket legtekintélyesebb ezégek kitűnő hírneve és Brassóban 2;) éven 
! " találkozott üzleti működésem l'elbátoritanak engem arra, hogy az igen 
I tisztelt közönségét felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
, a masam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
| minőseget lógom szállítani. 
I A l e g k i s e b b m e g r e n d e l é s ü v e g e s s ö r n é l 5 0 ü v e g , h o r d ó k b a n p e d i g 2 5 l i t e r . 
I  Aivi'iiinlni  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok.'  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosaiu-utcia 104. 

Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 

E l ő l e g e s é r t e s í t é s ! 
T. cz. 

Van szerencsénk ezennel tisztelettel közöln i , hogy helybeli 
I J E O N B A R D T ém TÁHHA  Deleiét mricvetlOk, melyet 

R á c s és S i m o n 
törv . b e j e g y z e t t c z é g a l a t t ú j o n n a n b e r e n d e z v e , m i n t n a g y o b b -
s z a b á s u g y a r m a t - , fűszer . ,  l iszt- , fonal-  é s porcze lán-áru ü z l e t e t 
fogunk  t o v á b b fo lytatni . 

Az e szakmában vágó több éven át szerzett bó tapasztalataink 
valamint a legfontosabb  bel- és külföldi  piaezokon szerzett üzlet össze-
kötetéseink, azon kellemes helyzetbe juttatnak bennünket, miszerint 
a legjobb minőségű árukat folytouos  bökészletben tarthassuk és becses 
vevőinknek az árak megszabásánál a legmesszébbre menő előnyöket 
nyújthassunk. 

E kedvező helyzetet, ernyedetlen törekvésünk kapcsolatával oda 
fogjuk  irányítani, hogy e város valamint vidéki lakosságának meg-
tisztelő bizalmát minél szélesebb körben megnyerhessük. 

Teljes tisztelettel 
1 1 , 2 3 Rács és Simon. 

Alulirt tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy 

Ttmitéi rtndtsb' Tállalatomat 
a mai kor Igényelnek negfeleiaieg  rendeztem be. 

Jelenleg azon helyzetben vagyok, hogy a legegyszerűbb teme-
téstől a legfényesebbig  is minden igényt ki tudok elégíteni. 

Tzletemet felszereltem  mindenféle  kész érez- és fakopor-
sókkal szemfedelekkel,  miudenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képest kék vagy fekete  diszitéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajhászás ezéljából írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ha 
üzletemet Ijeeses látogatásával szerencséltetni, meggyőzödvetik 

A mélyen tisztelt közönség gzives pártfogását  kérve maradok 
Tisztelettel 

|oo| 12 12 Vár-atcxa 212. u. (saját ház). 

X . I I li TTT 
Vau szerencsém mély tisztelettel értesíteni a főtisz-

telendő lelkészi hivatalokat, mélyen tisztelt ügyvéd, tanító 
és körjegyző urakat, valamint a községi elöljáróságokat 
is, hogy raktáron levő mindennemű nyomtatványaim 

ÁRÁT 50 VKÂL LESZÁLLÍTOTTAM 
és pedig a kisebb alakú nyomtatványok árát ÍOO iven-
kint 1 korona 50 fillérre,  a közép nagyságuakét 
2 korona 80 fillérre  és az egészen nagy alakuakét 
3 korona 60 fillérre. 

Mindazon nyomtatványokat, melyek történetesen 
hiányzanának raktáromból 24 óra alatt minden áremelés 
nélkül bárkinek is kívánságára a fentebb  jelzett árakban 
készséggel elkészíttetem. 

Mindennemű papírok, iró- és rajzszerek, iskolai 
könyvek és egyéb szerelvények jutányos árakban és 
nagy választékban kaphatók! 

A nagyérdemű közönség szíves pártfogását  és tá-
mogatását kérve maradtam kitűnő tisztelettel 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
O B E E S a n & B D á S A K . 

Nyomatott Csik-zeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




