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Post festa. 
Benedek Elek, a nagy székely iró, 

;i „Magyarság" felelős  szerkesztője, 
kiadta Nagy-Ajtán a jelszót : „Szavaz-
zatok Weisz Bertholddal szemben a régi 
székely becsületre!" Nagy és magasztos 
az eszme. Megmutatni, hogy Weisz Bert-
hold nem Barabás Bélát, nem Iinecs 
Ernőt, hanem a régi székely becsületet 
buktatta el. 

Benedek Elek gondolatai végered-
ményükben találkoznak a miénkkel. Mi 
is a régi székely becsület mellett küz-
dünk az uj erkölcsök ellen, mi is a 
históriai múltból merített példákkal igye-
keztünk a kettőt egymással szeinbe állí-
tani. Semmit sem ér az egyesek segé-
lyezése, bármily mérvil legyen is az, 
ha maga a nép zöme, az összeség ma-
rad a régi állapotban, ha annak gazda-
sági jóléte nem emeltetik. 

Az egész Székelyföldön  megindult 
a mozgalom, hogy a székely nép sorsa 
megjavittassék. Nem az egyeseké, ha-
nem az egész székelységé egészben s 
összesen, ép ugy, mint a hogy a ruthén 
akczió is a ruthénség sorsának előmoz-
dítását czélozza. A székelységnek mind 
a négy vármegyéje felvette  a harezot, 
hogy oly egyéneket állítson a székely 
kerületek élére, kik kezet fogva  együt-
tes erővel munkálkodjanak a kitűzött 
eszme megvalósításán. S hogy a küz-
delem komoly, nagyon komoly volt, 
látjuk Nagy-Ajtán, hol a polgárság jó-
zanabb része nem lévén képes az uj 
erkölcsök bajnokával szemben a harezot 
felvenni,  a régi székely becsületre sza-
vazott, hogy erősödjék ez által is az a 
fundamentum,  melyre szüksége van a 
székely népnek a régi erkölcsök feltá-
masztásához. 

Valamennyi székely vármegye kö-
zött nálunk vált első sorban az ige 
testté. De talán itt is volt legerősebb 
a küzdelem, mert ennek a népnek van 
legnagyobb s legsürgősebb szüksége a 
gyors segítségre. Most, hogy a válasz-
tási harezok lezajlottak, elfogulatlauul, 
nyugodtan fejthetjük  ki e tárgyban esz-
méinket. 

A választások eredményei óriási 
lépéssel vitték előre Csikvármegyét. 
Nem az a tény a haladás jelképe, hogy 
most négy helybeli, székely képviselőnk 
van, hanem az, hogy maga a nép be-
látta immár, hogy nem lehet az általá-
nos jólétet egyesek önző érdekeinek 
kiszolgáltatni, hogy minden egyes sza-
vazati jog az összeség javára kell, hogy 
gyakoroltassák. A politikai érettségnek 
egy hatalmas megnyilvánulása ez s ezért 
mondottuk első sorban óriási haladásnak 
a csiki nép politikai életében. 

Eszmeileg tehát eléretett nálunk a 
czél, hogy tényleg megvalósittatik-e, azt 
a jövő fogja  megmutatni, tekinthető-e 
haladásnak a nép gazdasági életében is 
a mostani választások eredménye vagy 
pedig marad minden a régiben F S ez a 
jövő most a négy képviselő kezébe van 
letéve. Mind a nógy egy zászló alatt 
küzdött, egy eszmét Irt lel luijogOjaia, 
a székely kérdés megoldását. A nép lel-
kesedett az eszméért s kezébe adta a 
cselekvés eszközét annak, a ki oly czélt 
tűzött ki maga elé, csakhogy ez az 
eszme ne csak eszköz legyen, hanem 
valóban czél is. Nagy és nehéz a fel-
adat, de egy egész nemzet közvéleménye 
van hátuk mögött s igy nem elérhetet-
len. Komoly munka önzetlen fáradozás 
kell hozzá s a mi a fő,  egyetértés. A 
minden vonalon megindult székely moz 
galombau erős támogatásra fognak  ta-
lálni. Az ő kötelességük leend azokat, 

a mik itt nálunk forrongásban  vannak, 
felvinni  a nemzet sorsa felett  intézkedő 
faktorokhoz,  tolmácsolni érzelmeinket, 
kívánalmainkat, szükségleteinket a nép 
képviseletében, az országgyűlés házában. 
Ks ha csak egy részét tudják megvaló-
sítani azon eszméknek, melyeket most 
programmbeszédeikben hangoztattak, ha 
csak egy lépéssel fogják  a bekövetke-
zendő cziklus alatt a székely nép ügyét 
előbbre vinni, ép oly örömmel fogjuk 
meghajtani előttük is zászlónkat, mint a 
hogy meghajtjuk most a csiki székely-
nép előtt, mely az összes székely vár-
megyék között a legkifejlettebb  politikai 
érettségnek adta tanújelét, legtöbbet 
tett minden egyéni czélok háttérbe szo-
rítása mellett az egyetemes székely czé-
lok érdekében. 

A nép maga megtette első köte-
lességét. Az október 24-én megnyitandó 
uj országgyűlés négy csiki székely kép-
viselőt fog  falai  közé befogadni  s most 
ugyané nép feszült  várakozással nézi 
lesz-e eredménye küzdelmének, önmeg-
tagadásának, mit fognak  értük tenni azok, 
kikbe legünzetlenebb bizalmát helyezte? 

Képviselő urak ! e népnek nem sza-
bad csalatkozni! Mert ha most megcsa-
lódü-, ii„ komoly törekvést, kézzel fog-
nato eredményt nşm iát, nem az egyént 
fogja  okolni, hanem hirdetni fogja  az 
eszmében való csalatkozását s ez a szé-
kely nép ügyét messze, nagyon messze 
fogja  ismét visszavetni. Önök most nem 
egy kerület, hanem egy fenséges  eszme 
érdekeit képviselik s ha az eszmét nem 
igyekeznek megvalósítani, majdan nem 
egy képviselőjelölt, hanem ezen eszme 
bukását fogják  előidézni ép ugy, mint 
megbukott Nagy-Ajtán Weisz Bertholddal 
szemben a régi székely erkölcs. 

De ha látni fogja  a nép, hogy bi-
zalmában nem csalódott, hogy az eszme, 

melyre fellelkesítették,  helyes volt, hogy 
a székely nép sorsának Ugye igy s csakis 
igy haladhat a sikeres megoldás felé, 
akkor ismét feltámadnak  a régi székely 
erkölcsök s akkor azok, kik ebben hat-
hatós részt vettek, nemcsak saját lelki-
ismeretükben, hanem egy nép hálájában 
fogják  fáradozásaik  nemes jutalmát meg-
találni, 

Mi pedig, kik honn maradunk, fe-
lejtsük el, hogy a választások alatt ellen-
táborban küzdöttünk, simuljanak el a 
pártoskodás hullámai s fogjunk  kezet 
a kitűzött czél érdekében, mert pártos-
kodással magunk fogjuk  sírunkat meg-
ásni, s ha egyetértés nincs, magunk fog-
juk a fölvetett  eszme megvalósulását 
megakadályozni. Intencziónk úgyis egy 
volt s csak más módon akarta egyik 
fél,  más módon a másik elérni. Most, 
hogy az egyik diadalra került, bele kell 
nyugodnia a másiknak is a megváltoz-
hatatlanba s vállvetett munkával kell a 
közös czél megvalósítására törekedni. 

= A kik kimaradtak a t. Házból. 
Csaknem 80 régebbi képviselő marad ki az uj 
képviselőházból. Kzek közül a halál elragadta: 
Szilágyi Dezsőt, Matuska Pétert, Pulszky Ágo-
stont, Muszlény Lajost. Összeférhetetlenség 
vagy másféle  akadály folytán  a jelöltségről le-imimiotl: .^luinger oüiius,' Aranyi .mana; oiua-
kovits Sándor, Babics József,  gróf  Berchtold 
Artlmr, gróf  Bolza Géza. Bausznern Guidó, 
Chorin Ferenc/, Craus István, Cliabada József, 
Dániel Márton, Dobóczky Ignácz, gróf  Degen-
IVlil Lajos, Dózsa Klek. Eder Ödön, Fiáth Mi-
klós. Ferlieska Kálmán, Küldváry Miklós, Föld-
váry Mihály. Gáspár András, Gencsy Albert, 
Gombos Béla, Griifl  Andor, Hegedűs Béla. 
Hulényi Viktor, Hajdú József,  Issekutü Mar-
czell, Ivánovits István, báró Józsika Gábor, 
Junitsáry Sándor, gróf  Károlyi István, gróf 
Károlyi László, Kardos Kálmán, báró Kemény 
Géza, Kende Béla, Kalocsay Alán, Kóla János, 
Kováesy Sámlor, Király Kerencz, Kiss Albert, 
Kemény Pál, Kozma László, Kubinyi Árpád, 
Lánczy Leó, Lehóczky Antal, Lepsényi Miklós, 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Penészvirág. 

Irta H. Havasi Albin. 
1. 

Ompoly Ipoly az akáczok alatt járván, 
motyogta., mi édes a május. 

— Édes május, kedves május. 
Ráfelelt  a meleg nyárdéli szél akáczillatot 

hozván. Ks odébb raosolyogza holintott a ga-
rád orgoj.i bokra, üde, nevető virágaival. 

Ipoly tele tüdővel szívta az illatot s nagy, 
nehéz lépéseket tevén, meg-megállt nézni a 
verőfényben  mint kerengnek a pillék. Ámbár 
való, nem sietős a dolga, igy ebédtájt szokása 
emésztő sétát tenni - - de nagy léptekkel halad, 
lévén drabális darab az emberiségből. És közbe 
föltekint  az égre. 

— Édes május, kedves május. 
Bárány felhők  azok mik úszkálnak. Ugy 

nevet le a kékség onnan keresztül a fehérsé-
gen Csak annyi éppen, mennyit az akácz bo-
csát át. 

Ompoly megrázza a vállát. Nagy a me-
leg. Jókat fuj  s hallgatja a színes mező felöl 
mint jön a pacsirta csattogó hangja. Ez tet-
szetős és kedvesen szép. Mert im: mindenek-
ben május honol. 

Május az ifjúság. 
Kdes, édes ifjúság. 
Ezt is Ompoly mondja. Mivel ő még ifjú; 

hnszonnégy esztendős. Igazi ember, széles vál-
lakkal, magas növéssel és az accza barna a 
napsütéstől és fitytyetet  hány a betegségnek. 
Zsebkendőjével törülgeti arczát. Kár ez a me-
leg. Különben enyhe csend fészkel  itt. Ez a 
kis város a hegyek közt csupa csönd. Azelőtt 
mig vasút nem szelte a mezőséget, olykor hal-

latott hírt magáról. Kauczió-szédelgó krakél-1 
ezek tán tudomással sem liirtfik  felőle.  Most | 
más világ járja. A nagy városok szelleméből 
ide is hurczolkodott valami kevés. Vannak lá-
nyok, a kik franczia  kalapban járnak és a köz-
téren is tavaszi délelőttön sok nőcske-féle  tén-
fereg,  magolván a szalon nyelvet. Olyik Ipoly 
füle  hallatára deklamálja: — „Zsö vuz ém. 
mon ser". Igaz, Ompoly érti a ezélzást, a szu-
tirizálót megszidja, pusmolván magában és nem 
hízeleg önmagának, noha — tetszik tudni — 
csinos tiu. Ugy mondják és való : sok pesztonka 
néz utána, sóhajtván. Miért? csak az illető 
tudja. Hetyka a bajusza ténylegesen és maga 
az élet az egész ember. 

Aztán megfordul,  fogai  közt eregetvén a 
szókat, czitál, régi s hatalmas léptekkel vág a 
virágos mezőnek, keresztül a nagy árkon a 
hidvég-utezának, inert Ompoly Ipolynak ott 
vagyon a lakása. 

II. 
Xyilik a leveles kapu az utcza végén. A 

padka alatt nyelvét öltögetve sunyit a kuvasz 
bézár. (Beszélik, hogy a grófnak  volt tulaldoqa 
valamikor, onnan az arisztokrátikus neve.) Ks 
kibukkant egy fürtös  fej  a kapun. 

Ipoly hangosan mondta: — Jó napot. — 
Elpirult a lányka s hozzá tódította: — Hozta 
Isten. — A vén, lompos cézár, hogy hallotta 
gazdája hangját, szemtelen alázatosságot tetet-
vén, fark  csóválva czammogott az idegen férfiú 
felé.  Ámbár Ompolynak esze ágazatában sem 
volt, hogy cézárt megtisztelje egy-két simoga-
tással, a kapu felé  menvén még is megvere-
gette a kutya tokáját; közbe-közbe mosolygott, 
mikor a lány néven szólította az állatot. 

Ott ismét megemelte a kalapját és hall-
hatón súgta: 

— Reggel óta szebb lett, Verus. — Vera 
nem szólt semmit. Ah, Ipoly soh. sem bókol. 

Őszintén nézett arczáha s kéz-kézben mentek 
a jávor árnyékolta verandán átal. 

Verus kisasszony szobájában mosolygott 
a mama. 

— Ah" Omoly ur. mi szép, mi kedves. 
Foglaljon helyet, — itt a divánon. De nagy-
legény. Igaz, régtől nem láttuk. Vagy.... Ah, 
nini.... reggel találkoztunk a csöndes misén. 
('), ó 

Ipoly szétrakva lábait kezét dörzsölve 
motyogott érthetetlenül, ah, igen, igen, s naivul 
mosolygott. Mindenekben egyszerű vala. Aztán 
energikusan, hízelegve mondta. 

— Vera megszépült. 
A mama bólintott. 
— Az a penészvirág V Alig jár a nap-

fényre,  örökön a homályt bújja. Ilyen bolondok 
a lányok, egész életük álomlopás. Kedves Ipoly, 
Ön kiczipelhetné a mezőkre, a kertbe vagy az 
erdőbe is akár. Ks mondja neki, mi nz élet, 
tanítsa ki. 

Ah! Penészvirágka lesütötte szemeit: Ipoly 
szégyenkezve húzta mosolyra száját, fejbó-
Ijntva. Egyikök se szólt, de mindkettő pirult. 
Ks Balázsné a hatást szemlélte. Künn az ud-
varon sikongtak a ludak és búgtak a lilás 
szinli galambok. 

Sokára végre megnyillott az Ompoly szája 
is. Annakutána, hogy megértette a ezélzást. 

— Verácska nagy lány. Ks mosolygott. 
Beszélik: tegnap hallotta a kaszinóban, valami 
bántja a lelkét. Sót a czinikusok ugy mondják 
hogy szerelmes a Verus. 

No, no édes Ompoly. Azok a vének sok 
csúfságot  beszélnek, ha a pilzeni működik, 
hogy a Vera szerelmes,, ó, ó, az én leányom... 
hogy szerelmes... 

Szünet közbén Vera kisasszony a bukétot 
nézdelte, olykor Ipolyra vetvén csillogó szemét. 

mig a mama az okolárén által figyelte  a férfiút. 
Ipoly a kereszttűzben lesütte fejét,  hallgatva, 
mint dobban a lába, a hogy sarkával a padlót 
verdeste és körül se nézett. Jól esett itt lenni, 
a zsalu árnyalta a szobácskában. Májusi virágok 
halvány illata érzett és az ódivatú kasztnin 
kimérten kettyent az óra. 

Kbben az üde leányos fészekben  elréve-
dezett az Ipoly gondolata. Sok sok dolog jutott 
eszébe, többek közt a tárcza a Penészvirágról. 
(Valami koravén skriblert vall szerzőjéül; mond-
ják ernyedt ficzkó  s az Írásai tömvék pesszi-
mizmussal.) Penészvirág nem vala más, mint 
egy leányka. Hervadó, fonnyadt,  de kecaeí és 
szép, modoros és az illata elfojtott.  De a ki 
a napsütéstói életre kell kaczagó virággá. A 
napfény  pedig nem vala más, mint a szerelem 
s a szerelem egy férfiú.  Tán éppen ó reá ha-
sonlita és a nő '?... Ah; bízvást Verácska. 8 a 
két teremtés összegabajodott egymásba 8 a 
tárcza végén — igen szép igaz történet — ked-
ves megoldásként férj  és feleség  lettek. 

Ks Verus kisasszony széket húzott, oda 
ült az Ompoly mellé 1 Talán ő is olvasta azon 
épületes Írásokat. És nevetve mutogatta a vi-
rágokat : 

— Ez a margaréta, ez a rengő, ez pipacs, 
nevezetesen pedig búzavirágot tiixött a férfiú 
gomblyukába. Aztán a bámész anyácskát figyel-
meztette, mi jól festenek  igy csomóban. 

Ipoly ugy érezte, hogy menten kaijába 
öleli azt a lányt. De jó érzés fogta  el és mo-
solygott, nevetett. 

III. 
Ks ténylegesen való, hoşy Ompoly Ipoly 

azon a májusi nap est végen mondhatatlan 
gyönyörűnek talált mindent Az életet is, bárha 
kissé töprengő a természete; analizálni szokta 
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Lévay Lajos, Lónyay Sándor, Matlekovits Sán-
dor, Molnár Károly, Molnár Béla, Magyary-
Kossa Géza, Nagy Gyula, gróf  Nákó Kálmán, 
Országh Sándor, ülah József,  Polyák Béla, 
Psik Lajos, Ráth Péter, Reitter János, Ra-
kovszky Géza, Roszival István, Szuhányi Fe-
rencz, Szemere Attila, gróf  Széchenyi Tivadar, 
Szaplonczay Miklós, Szily Pongrácz, gróf  Sztá-
ray Gábor, Tolnay Lajos, Telecsky Kristóf, 
gróf  Teleki Géza, Takátsy Sándor, Tomcsányi 
László, Urbánovszky Ernő, Vörösmarty Béla, 
Végh Arthur, Várady Gábor, gróf  Wenckheim 
Frigyes, Wachter Henrik, Zsigárdy Gyula, gróf 
Zichy Jakab, gróf  Zay Miklós, Zámory Béla, 
Zmertych Iván. 

= A s önálló vámtarifa. A mindkét 
részről való szakreferensek  tárgyalásai az önálló 
vámtarifa  ügyében rövid időre megszakadtak, 
abból az okból, mert a magyar miniszteri ki-
küldöttek a választások miatt néhány napra 
visszatértek Magyarországba. A tárgyalásokat 
csütörtökön újra megkezdik. Eddig a megbe-
szélésekkel (egyelőre csak megbeszélésekről, 
nem pedig tulajdonképeni tárgyalásokról lehet 
szó) csak a tarifa  feléig  jutottak el. A magyar 
és osztrák álláspontok különbözősége miatt már 
eddig is nézeteltérések merültek fel,  min nem 
lehet csodálkozni, de remélik, hogy ama téte-
leket illetőleg, melyek most még vitásak, végre 
is megegyeznek. 

= Apponyi Albert gróf — házelnök. 
Ugy értesülünk, hogy illetékes körökben azzal 
a gondolattal és azzal a tervvel foglalkoznak, 
hogy az uj képviselőház elnökéül Apponyi Al-
bert gróf  válaaztassék. Szerencsés gondolat és 
finom  politikai ösztöntől sugallt terv ez, a mely. 
ha megvalósul, hivatva van, a Ház elnöki mél-
tóságát oiyan magasságba emelni, a minőre a 
boldog emlékezetű Szilágy Dezső vitte. Köz-
becsülésben álló puritán erkölcsű egyénisége, 
mely az ellenfélnek  is föltétlen  tiszteletet pa-
rancsol irányában, tökéletes előkelő készsége 
a formában,  teljes biztossága mindabban, a 
mi lényeg, roppant tudása, nagy parlamenti 
iskolázottsága, föltétlen  részrehajtatlansága és 
kétségbe nem vonható törvénytisztelete: egye-
nesen predesztinálja Apponyit az országgyűlés 
tanácskozásainak bölcs és üdvös és közmeg-
nyugvást keltő vezetésére. Hogy magának Ap-
ponyinak mi a felfogása  vagy hajlandósága: 
nem tudjuk. Csak annyit kívánunk konstatálni, 
mindjárt a terv fólmerülésének  első pillanatában, 
hogy Apponyi Albert grófot  a házelnöki szék-
ben látni, oly czél, a melyet mindazok, a 
kiket a magyar parlamentarizmus méltósága 
őszintén érdekel, örömmel és megnyugvással 
követhetnek. 

Október 8. 
Irta szépvizi Balú Béla. 

.Vessünk fátyolt  a múltra, bocsásson meg 
a nemzet" igy szóltak 18G7-ben a magyarhoz. 
S mi mit válaszolánk? .Megbocsátunk, de fe-
lejteni sohasem fogunk*. 

Szálljon ki tehát sírjából a mai napon 
13 mártír fehér  alakja s juttassa eszébe nem-
zetének, nem a bosszút, mert az irgalmas Isten 
képére vagyunk teremtve, hanem juttassa 
eszünkbe azt, hogy azalatt a fekete  pecsét 
ala]t, mit az aradi hantok leborítanak, egy 
titok van megírva, egy titok, hogy addig bol-
dog nem lehet a magyar, mig azoknak panaszuk 
van Isten előtt reánk. 

De hiszen a mi szivünkben is az a titok 
van megírva, mit sirotok zár, szentek! A mi 
szivünk is azt a titkot tartja, hogy a ti emlé-
keteket felednünk  nem szabad. 

a dolgokat, ezen közben csúf  eredményre jut 
néha. Igy sorsával soh° sem vala megelégedett 
és önző lett és óvatos, 

A hidvég-utezában akáczillatot sodort ar-
czába a szellő, aztán a világos égről lemoso-
lyogtak a csillagok, s ez mind igen szép. Om-
poly bódultan tévelygett a mezőkre, a hol 
ilyenkor harmat hull le, valami mámoros aro-
ma-harmonia a rég, üde; és éjjeli bogarak 
zümögnek a mesgye bokraiban. Az árok felől 
meg fátyolosan  hallatszik ide a fülemüle  nótája. 
Ah! Csak csak ösmerósre ne akadna. Ezek 
többnyire háborgató rosszak. Vannak szerelmes 
párok, a kik későig bújják a magos füvet  és 
nem törődnek a nedvességgel. De boldogok. 

Botával a szunnyadó virágokat verdeste 
és ringva ment körösztül a réten. Az nkáczos 
felé  a nagy laposban ritmikusan berregtek a 
békák s Ompoly megállva neszelte az est 
hangjait., 

— Édes, édes május! Édes ifjúság. 
Érezte, a térdében, mi köunyü, mi élet 

lakozik benne s feszítve  izmáit tárta ki a kezét, 
Ijogy átölelje ezt a kedves, ezt a szép világot. 
És érezto azt is, hoky zsongás veszi körül, hogy 
mámoros a levegő, s hogy mindezek tetejébe 
hiányzik valami a boldogság koronája. Vágy 
kelt a szivében azt az édes, azt a szép, azt 
a jó Penészvirágot maga mellett látni. A Ba-
lázs Verát. Ha tán átölelné, ha súgna a fülébe 
egyetmást az mind kedves dolog volna és bűn 
nélküli. A szeme kérő, olykor a vágytól csil-
logó; az árcza bársonyos és a haja barna, 
sötét, sose divatosan fésülve.  Egészben véve 
kedves; édes; a járása rengő és sokasem su-
hogó. Mert a suhogástól fél.  Lent, a nagy me-
tropolisban az utcza sarkokon, hol az üdvöt 
kínálják potom pénzért igy nyári eatvéken, 

Lelkünket, melyet az életküzdelem igába, 
a por, a sir, az anyag igájába fog,  a mai na-
pon a ti szent lelketek ereje felszabadítja  és 
az félve,  szégyenkezve elszáll Arad felé. 

Bocsássatok meg, azt rebegjük már tá-
volról, bocsássatok meg, hogy egy esztendőből 
csak egy napot, egy napból csak egy órát 
juttatunk emléketeknek, bocsássatok meg, hogy 
el ne kárhozzunk.... 

Hogy is volt? 
A kard eltörött.... Töj-ése szikrát vetett.... 

Nagy, fényes  szikrákat... És ti ezekből a szik-
rákból valátok tizenhármán.... 

A nap leszállt a hegyek mögé s a csil-
lagok fényét  is fekete  fellegek  boriták. Nem 
volt már féuy,  hová nézzen a nemzet, még 
az eget sem tudta merre felé  van, mert ó le 
volt szorítva lánczok alá. Csak ti csillantatok 
még egyet, hogy aztán a ti fényetek  is el-
tűnjék... 

S midőn október (i-án eljött a természet 
hajnala, midőn a nap arany pirját incgfüröszté 
a reggeli szellő, akkor a mi nemzetünknek 
alkonya vala és sóhajunkat hordozta magával 
a szellő. A napfény  betöltötte a félvilágot,  de 
minket nem akart látni senki, a sóhajtás át-
zúgott a hazán, de azontúl nem hallotta senki. 

Szomorúan dalolt még a fiatul  is: 
rHcj de szépen süt az őszi nap sugara 
Az aradi vártöinlöcznek ablakára; 
Szánja azt a tizenhárom magyar vitézt, 
Ki a töinlöcz fenekén  is meghűlni kész*1. 

, ...A börtön ajtajának kulcsa csikorgott, 
miként szivünk kinzó fájdalma,  de csikorgott, 
mint megdühödött ellenségünk foga. 

S titeket kivezettek a durván ácsolt fák 
alá... akasztani. Oh, vájjon melyik volt dur-
vább, a bitónak fája,  vagy ellenségetek szivei 
Miért nem volt a tiétek is abból, hogy ne 
szenvedett volna a rettenetes érzéstől... Fel-
akasztatni!... Szörnyű fogalom...  rettenetes ér-
zelem... De még szörnyűbb, még rettenetesebb, 
hogy ott áll a magyar tábornok a német ke-
zében. 

Milliók sírtak hozzád Istenem. És te nem 
sajnáltad. Letérdeltek előtted. És te... felrugád. 
Ók, pedig kikért milliók könnye hullt s térdre 
térdepelt, azok a te legbensőbb tulajdonodért, 
a szabadságért küzdöttek. 

Sohasem káromkodom, de bocsáss meg 
Uram! ha minden október fí-án  hálátlansággal 
és kegyetlenséggel vádolom szent nevedet. 
Mert másképen fájdalmamat  ki nem fejezhetem. 

...A bakó elvégezte feladatát  s még állt 
a föld  s fölötte  az ég s ki benne lakott ugy 
hittak, hogy Isten. Oh, mily iróniája egymás-
nak ez a két fogalom! 

Mily szégyene a természetnek is midőn 
a nagyot, az óriást, a kicsinynek, a törpéiek 
játsza ki. Midőn szeszélyből az oroszlánokat 
nyulak hatalmába adja, 

Odaadta. Segítségül adván a pokolt is. 
S annak népe felköltözött  a földre,  toronzi a 
nyulakkal. 

De bár haltunk volna meg egészen, ne 
kellett volna tetszhalottul ezt végig szenvednünk. 

S ti halva valátok... Veletek halt szabad-
ságunk... Titeket elástak... Elásták érzéseinket, 
honszerelinünket, könnyeinket, reményeinket... 
mindent, de mindent... 

Hiába néztünk Arad felé.  A nagy sötét-
ségből nem jött egy reménysugár, s ha kérdez-
tük a bujdosótól: 

igen sok suhogó ruhát látott. És ez csúf,  rémes; 
hallucinácziót keltő. Mi édes ez a Verus, mi 
más! Csöndes, semmi feltűnés  nyomában. Ked-
ves mint a csacsogó gyermek. 

— Édes, édes Vera. 
Ipoly a boldogságról tűnődött és a bol-

dogság im nyomában kullogott. Valami denevér 
csapongott fölötte,  fölnézett... 

IV. 
És lenevetett rá két csillag. 
Az Ipoly megrezzent. 
— Vera.... kisasszony.... 
Oh igen. A lány állt ott.. Világos ruha 

rajta és fénylettek  a szemei. Átfogta  a férfiú 
nyakát s ráborult arra a hatalmas, bivaly em-
berre. Remegés fogta  el, megingott tőle az 
Ipoly. 

— Igen elfáradtam  Ipoly ur. Sietve jöt-
tem. Meg aztán a hidról jövet megbotlottam. 

— Édes! Ks megütötte magát? — Cziro-
gatta a leányt s a hajára önkéntelen odatévedt 
a szája. Enyhén, halkan csókolgatta. 

Ott álltak helyben. Közelben a békák ne-
szeztek, odébb éji szárnyas zörgött a sásban. 
Hosszan hallgattak, de Ompoly érezte, mi erő-
sen ver a leány szive. Ugy súgta: 

— Drága Vera! — És megcsókolta a 
homlokát neki. Verácska hagyta. 

— Mint szeretem magát Ipoly. Csak egy 
csókját akartam érezni az arezomon és meghalni. 

— Meghalni? Ó, ó, ilyet édes. 
Simogatta, egyre simogatta a leány haját. 
— Mi szép a haja Verus. Igy elfűrödni 

benne gyönyör. És az arczája.... Édes. édes 
Bzerelmes virágom... 

.Honnan jösz te oly leverten bus pajtás, 
Mért Bír egyik szemed jobban, mint a más?" 
Csak Arad felé  nézett s könnyes szemmel feleié: 

.Sírok pajtás, sírni, fogok  örökre. Mig 
élni hagy az Úristen kegyelme." 

S bujdosott tovább és nem találá .honját 
hazában*. 

Mért nem hagytuk itt akkor ezt a sze-
rencsétlen földet  ? Ti tartottatok itt aradi szen-
tek. Lehet bármily boldog más égalja, itt, ha 
sötéten is, drága kincs fölé  hajolt ive. 

A ti poraitok záloga volt nemzeti fel-
támadásunknak. 

És a nemzet nem is csüggedt. Halálo-
tokért életet, gyalázatotokért dicsőséget, gyá-
szotokért ünnepel várt és követelt. 

Mert az Eg és az emberek tartoztak evvel 
nekünk s tartoznak ma is. 

S midőn a domb körül, hol szentelt porai-
tokat magában zárja az édes anyaföld,  midőn 
megjelenik ott a nemzet szine-java, hogy em-
léketeket megkoszorúzza, akkor egyszersmind 
figyelmezteti  Isten és az embereket arra, hogy 
ők a magyar nemzetnek adósai. 

...A ti ajkatok néma. De lelkünkben meg-
szólal a lelketek. 

Szóljon is széles a hazában a mai napon 1 
Áldozzátok e napot nékik, magyarok! 
Ok életüket adák érettünk s az ó emlékük 

csak egy napot vár tőlünk. 
Ne legyen Kárpátok aljában, nagy magyar 

hazában, Tisza Duna között, bérez és róna 
fölött,  ne oly ember, ki meg merne feled-
kezni az aradi tizenháromról október hatodikán. 

Feledje el az apát a gyermek, a ki 
nem tanítja emlékezni az aradi 13-ra október 
C-ikán! 

Ne ismerje meg anyját a gyermek, ki 
egy piczi jelt nem tüz rá az aradi 13 emlékére 
október C-ikán! 

Legyen kárhozató lelke az oly tanítónak, 
mely a gyermekeket nem imádkoztatja az aradi 
13-ért október G-án! 

Ks ne bocsásson meg a magyarok Istene 
senkinek ki legalább egy kegyeletteljes sóhaj-
tást nem küld Arad felé  az aradi 13-ért ok-
tóber G-án. 

Mert szentek ők ! Szentjei a legnagyobb 
szentségnek, a szabadságnak! 

...Elvonultak a nagy idők régi tetteink fölött, 
melyek elődeinket dicsőkké tevék, nekünk más 
nem jutott, azt hagyták reánk, hogy őrizzük 
meg sírjaikat, emléküket, csináljunk oltárt di-
csőségük színhelyének poraiból, imádkozzunk 
azért s tanítsuk imádkozni gyermekeinket a 
jövőért. 

M«rt az Isten ha kegyetlennek lútHzik 
is néha, kifürkészhetetlenek  utai. Ki tudja, 
hogy az ur, ki édes isteni üdvözítőnk sírjából 
egy világot boldogító eszmét támasztott fel, 
ki tudja, az az ur az aradi tizenhárom vértanú 
sirjából mekkora fényt  fog  árasztani reánk, ki 
tudja, mit tartogat az a néma sir, melybe 1849. 
október G-án mindent hittünk eltemetni s me-
lyen ma még oly gyengék az emlékezet virágai. 

Ezt nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy 
az a szent hely és az a nap, a hol és a mikor 
őket egy nemzet gyalázatának nyilvánították, 
az a hely mindig drágább, mindig dicsőbb, 
mindig szentebb, az a nap mindig ragyogóbb, 
fényesebb  és nagyobb ünnep lesz, mig nép él 
e hazában, s mig e népet ugy híják: magyar! 

Im a csillagok Js nevettek és mosolygás 
mindenekben. A hegyoldalról a mező fölött 
szét szaladt s szórta az illatot, mit az áká-
czosról csent és Ipoly arczába csapta a leány 
haját. 

Ugy állt ott gyökeresen az az erős mellű, 
robosztus ember, gyöngén tartva karjai közt 
Penészvirágot — soká, soká, uzon a naiv, sze-
relmes étezakán. Az ó gondolatuk egy, vá-
gyuk egy: — birni egymást. 

Az Ipoly szólt: 
— Édes Vera. Tudja-e a Penészvirág tör-

ténetét? — Mosolygó, szép história. — Penész-
virág kjsasszony fonnyad,  de im rábukkan egy 
férfiú.  Es sokkal szebb, illatosabb leve, mint 
a többi virág, a csóktól, szerelemtől. Im mi 
is járjuk azon történetet. (Még is igaz,uk van 
néha az írástudóknak — gondolta.) Én azon 
férfiú,  maga a penészvirág. Egymásra akadtunk. 
Ezután csupa mosolygás, csupa fény,  csupa 
illat leszen az éltünk. Ugy édes, ugy-e? 

Verus nem szólt. Rég tudta ö ezen his-
tóriát. A „Fővárosi Lapok'-ban olvasta, mit 
apjának hoznak. Sirt is, hogy olvasta, de a 
végén felmosolygott.  Ó is ugy akarta. 

Aztán összehajolván, csókban találkozott 
ajkák. Remegés fogta  el utána és szégyenlősen 
takarta el arczát. De Ipoly mondta, siessenek, 
későre jár az idő, a gönczöl szerfölött  lefor-
dította a rúdját. 

8 a bájos, szerelmes májusi éjszakán 
sugva-bugva, kart-karba fonván,  kullogott az 
ifjú  pár. Penészvirág szüntelen kaczagott, Om-
poly Ipoly közbe motyogta: 

Édes, édes Vera, édes ifjúság. 

A választások eredménye. 
A képviselő választások már az ország 

nagyobb részében megtörténtek. Az a néhány 
kerület a mely még nem választott, a válasz-
tás eredményét befolyásolni,  vagy épen meg-
változtatni nem fogja.  Igy tehát már most 
képesek vagyunk beszámolni a választások 
eredményével. 

A választások eredménye a szabadelvü-
párt diadalát hirdeti, mert a szahadelvüpárt 
óriási többséggel került ki a választási harez-
ból. Némelyek azt jósolták, hogy a kúriai bí-
ráskodásról szóló törvény következményeit a 
szabadelvüpárt fogja  leginkább megérezni. Hát 
ez egyáltalán nem következett be, sőt ellenke-
zőleg a szabadelvüpárt jóval erósebben, nagyobb 
számban került ki a küzdelemből mint a hogy 
azt a legvérmesebbek is gondolták. 

A mi a választások lefolyását  illeti, meg-
nyugvással mondhatjuk, hogy az uj választási 
törvény értelmében a kerületek nagyobb ré-
szében a választások tisztán eszközöltettek, a 
régi választási rendszert azonban még sem le-
hetett kiküszöbölni s némely kerületből olyan 
visszaélésekről kapunk hirt, a milyeneknél kü-
lönbek talán a Bánffy  éra alatt sem törtéutek. 

Jászberényben a választási elnök, bizonyos 
Török Aladár nevű ur, olyan erőszakoskodá-
sokat követett el az Apponyi választóival szem-
ben, a milyenek igazán ritkítják párjukat s 
melyeknek láttára minden jó érzésű ember 
felháborodik  és csodálkozik azon, hogy miként 
képes a pártszenvedély valakit annyira elva-
kítani, mint Török Aladárt. A dologban annyi 
vigasztaló, hogy a végén az Apponyi neve 
még is diadalmasan került ki az urnából. 

Óriási terrorizmus Ilire érkezett Belényes-
ból, itt az ellenzék terrorizált olyan mértékben, 
a milyenről alig olvasunk a választások törté-
netében. 

Véres választásról tudósítják a lapokat a 
tolnamegyei pinczehclyi kerületből, a; hol a 
néppárt Szűcs József  pinczehelyi káplán érde-
kében óriási erőfeszítéseket  tett. Ezt léptették 
fel  Rátkay Lászlóval szemben, ki e kerületet 
régebben ÍB képviselte. Midőn Rátkaynak este 
6 óra felé  már néhány száz főnyi  többsége volt, 
a néppártiak kövekkel kezdették dobálni a csen-
dőröket. A csendőrök előbb szuronnyal véde-
keztek. később azonban miután a néppártiak 
mind vehemensebben kezdtek támadni, a tö-
meg közé lőttek. A lövések következtében 7 
ember, köztük egy fiatal  leány, egy idősebb 
asszony és egy áldott állapotban lévő me-
nyecske meghalt, igen sokan megsebesültek. 

Több kerületben nevezetes és nagy nevű 
emberek buktak el, ezek közöl azonban leg-
nevezetesebb Tisza Kálmán nagyváradi bukása, 
a kit hivei ezen alkalommal teljesen cserben 
hagytak s vele szemben 281 szavazat több-
séggel Barabás Béla dr. függetleuségi  képvi-
selőt választatották meg. 

Botrányos eset hire érkezik Brassóból, a 
hol a miatt, hogy a magyarság által jelölt 
Vaj na Gábor magválasztatása bizonyosnak lát-
szott, a közpouti választmány a választást tel-
jesen indokolatlanul elnapolta. 

Az eddig lefolyt  választásokról a követ-
kező mérleget állithatjuk egybe. 401 kerületben 
megválasztatott: 

Szabadelvű párti 257 
Kossuth párti 73 
Ugrón párti . 10 
Néppárti . . 20 
Pártonkívüli 10 
Nemzetiségi 5 
Demokrata . . 1 
Pótválasztás lesz . . . 21 
Felíteeszsetl és elbalasztott válasiláa 4 

Kzen számokból kitűnik, hogy milyen te-
kintélyes számban került ki a szabadelvüpárt a 
választási harczból, az eddig megválasztott 
ellenzékiek száma, ide számítva a párton kí-
vülieket is 119. A Kossuth párt jutott nagyobb 
számú mandátumhoz, a többi pártok olyan kis 
számban kerültek ki a választásból, hogy alig-
ha fognak  nagyobb dolgokat művelhetni. Nem 
tartjuk érdektelennek közölni még a következő-
ket sem. A szabadelvüpárt nyert 16, elvesztett 53 
kerületet. A Kossuth párt nyert 30, elvesztett 
5 kerületet, a néppárt nyert 10, elvesztett 5 
kerületet. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Október 6. Nemzeti szabadság har-

ezunk dicső bajnokainak 52 évvel ezelőtt Aradon 
történt kivégzése évfordulója  alkalmából a bő-
sök emlékének kegyelettel adózott országszerte 
a magyar nemzet apraja-nagyja. A csik-somlyói 
kettős tanintézetben is az ifjúsági  önképzőkörök 
diszgyüléseket tartottak, melyeken emlékbe-
szédek, felolvasások  és szavalatokban jutott 
kifejezésre  az el nem múlható tisztelet, melylyel 
a nemzeti aspirácziók érvényesítésének vérta-
núival szemben tartozunk. 

— A király neve napja. Annál a sze-
retetnél fogva,  melylyel az ország minden la-
kossága viseltetik ősz uralkodója iránt, igazi 
szívből fakadó  öröm ünnep szokott lenni a 
király neve napja minden esztendőben. Az év-
fordulón  most ÍB az ország minden részében 
a templomokban Ünnepi zsolozsmák szállottak 
az égfelé,  az iskolákban hazafias  beszédek és 
szavalatok nevelték az ifjúságban  a király hű-
séget, szóval minden magyar ember szeretet-
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tel bálával emlékezett meg ezen napon a leg-
első magyar emberről. 

— Nyugd í j azás . Értesülésünk szerint 
Bokross Endre, a csíkszeredai kir. törvényszék 
iroda tisztje 80 évi szolgálati idővel nyugdíjazva 
lett. Köztudomás szerint nevezett rendkívül 
buzgó, tevékeny, szorgalmas a "vármegyében 
általánosan mindenki által tisztelt és becsült 
hivatalnok volt, s igy uem érhetjük, hogy mily 
okok indíthatták mint javakorbeli és rend-
kívülien edzett és munkabíró hivatalnokot külö-
nöseu most a kilátásban levő fizetések  rendezése 
elölt arra, hogy nyugdíjazásáért folyamodjék. 
Nagyon sajnáljuk, hogy nélkülözni kell ót a 
közpályán, mindazon által a már eddig is kiér-
demelt nyugalomhoz erót, egészséget és hosszas 
életet kívánunk. 

— Uj anyakönyvvezető. A Gyergyó-
Bélbor községben 600 korona évi tiszteletdíj 
mellett újonnan szervezett anyakönvvezetói 
állásra a belügyminiszter Mihály Ferencz" volt 
csik-dánfalvi  körjegyzőt nevezte ki. 

— Esküvő. Véger János csíkszeredai 
kir. adótiszt a mult Vasárnap délután lépett 
házassági frigyre  néhai Földes József  tanitó-
képezdei igazgató leányával Földes Anna kis-
asszonnyal Csík-Somlyón. A polgári kötést 
Szöllósy Ferencz anyakönyvvezető végezte, 
minek megtörténte után az uj párt egyházi 
áldásban Kassay Lajos plébános részesítette a 
Szent-Péter templomában. 

— Törvényhatósági közgyűlés. A 
vármegye törvényhatósági bizottsága őszi ren-
des közgyűlését folyó  október hó 21-én fogja 
a megyeházbau megtartani, melyre a meghívók 
már szét is küldettek. 

— Oyászrovat. A mult kétfón  helyez-
ték Csik-Várdotfalván  örök nyugalmi helyére 
Rancz Ágostont a község egyik jelentékenyebb 
fértiát,  ki időközönkint mint biró s állandóan 
mint községi képviselő állott a közügyek szol-
gálatában s a községi élet nevezetesebb moz-
zanataiban irányító szerepet vitt. Halála a la-
kosság között mély részvétet keltett s teme-
tésén is tömegesen jelentek meg. 

Iparszövetkezeti akozió a Székely-
földön. Hegedűs Sándor kereskedelmi minisz-
ter egy legújabb keletű rendeletével intézke-
dett, hogy az Országos Központi Hitelszövetke-
zet kiküldöttje és a marosvásárhelyi kerületi 
iparfelügyeló  és az iparkamara megbízottja ta-
nulmányozzák azt a kérdést, mily módon le-
hetne a Székelyföldet  az iparszövetkezeti ak-
czió keretébe fokozottabb  mértékben bevonni, 
nevezetesen miként lehetne az iparosságot köz-
ségenkint szövetkezetekbe tömöríteni. A kér-
dés tanulmányozását a kiküldöttek e hó közepén 
kezdik el, a mikor is néhány ipari szövetke-
zetet egyidejűleg megalakítanak. 

— A borszéki templomban folyó  hó 
20-án szép és megható jelenetnek voltuuk tanúi. 
Ugyanis a tavaszon besorozott és október első 
napjaiban bevonulandó ifjak  megelőző gyónás 
utan az ünnepélyes sz. mise alatt ar Ur asz-
talához járultak, hogy a haza iránti köteles-
ségeik ieljesitéséhez Isten segítő kegyelmét 
elvegyék. Bartalis János, Borszék derék plé-
bánosa, a történelemre vuló rövid visszapillan-
tás után szívhez szóló, bátorító, lelkes beszéd-
ben intette őket, hogy nehéz kötelességük tel-
jesítése közben Istenről meg ne feledkezzenek 
s miután egy-egy a hadfiak  számára kiadott 
alkalomszerű imakönyvet ajándékozott nekik, 
hogy azt mindig magukkal hordozva abból, 
mint üdítő forrásból,  buzdítást, erőt, bátorságot, 
vigaszt meríthessenek, őket a Boldogságos 
Szűz pártfogásába  ajánlva, bocsátotta nehéz 
utjokra. 

— A héjas falvi honvéd-emlék le 
leplezése. A hejasfalvi  honvédemléket ez évi 
október hó 20-án fegják  ünnepélyesen lelep-
lezni. Az ünuepély déli 12 órakor kezdődik. 
A rendezőség felkéri  azokat, kik e nemzeti 
ünnepen részt fognak  venni, hogy megjelené-
süket október hó 10-ig Somogyi Albert elnök-
kel közöljék, hogy a bizottság az érkezó ven-
dégek számáról tájékozva legyen, mert falun 
lévén az ünnepély, csak a most bejelentett ven-
dégeket fogják  tudni ellátni. 

— Uj lap . A mint lapunk olvasóit már 
értesítettük a „Gyergyói Hírlap" négy évi fenn-
állása után megszüut, s a helyett Kálmán 
István polg. iskolai igazgató szerkesztésében 
„Gyergyó" czimen egy uj társadalmi, közgaz-
dasági és szépirodalmi lap indult meg. Az uj 
lapot egy negyven tagu intéző bizottság támo-
gatja és ügyeli fel.  A felelős  szerkesztő mel-
lett még négy társ szerkesztő is működik. 
Ezek: Iraecs János, Józsa Sándor, Puskás Jenő 
és Vértes Lajos. Az uj lap első száma folyó 
évi október hó 6-án jelent meg érdekes tar-
talommal. 

— Vi l lamos világítás. Csikmegyében 
is lesz már közelebbről villamos világítás. Az 
itteni viszonyokkal nem ismerős emberek bi-
zonyára azt hiszik, hogy ezen czélszerü újítást 
Csíkszeredában, a vármegye központján fogják 
létesíteni. Pedig, de hogy; ilyen kérdésekkel 
Csíkszeredában nem igen foglalkoznak,  hanem 
igen is Gyergyó-Szentmiklóson, melynek életre 
való elöljárósága igyekszik haladni, a korral 
s nem zárkózik el még a nagyobb anyagi ál-
dozatoktól sem, ha olyan dolgot kell létesíteni, 
mely ugy a községnek, mint a község polgá-
rainak elónjére válik. Gyergyó-Szentmiklósnak 
már a közel jövőben villamos világítása lesz; 

erre mutat az, hogy az előmunkálatokat ve-
zető Márk Etele a mult héten megkészítette a 
villamos világítás hálózatának térképét. 

— Tanitó gyűlés. A csikmegyei álta-
lános tanító-egyesület csiki köre folyó  évi okt. 
hó 19-én délelőtt 10 órakor kezilódóleg Gyimes-
Felsőlokon a községi iskolánál gyűlést tart, 
melyre a kör tagjait és tanUgybarátokat tisz-
telettel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó. 2. Elnöki előterjesztések. 3. A mult 
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és hitele-
sítése. 4. Az uj .Gondnoksági utasítás" ismer-
tetése Lakatos Mihályné által. 5. Szaval Huzó 
Anna. 6. Felolvasást tart Kovács lgnácz. 7. A 
gyakorlati tauitások mcgbirálása. 8. Igazolá-
sok. 9. Ingitványok. 10. Tisztújítás. Gyűlés 
előtt a helybeli tanítók gyakorlati tanítást tar-
tanak. Tagokat felkérjük  u tagsági dijak befize-
tésére. Csíkszereda 1901. október 5. Lakatos 
Mihály elnök, László Péter jegyző. 

— Állat kivitelűnk. Bár vármegyénk 
lakosságának egyik kereseti és illetve megél-
hetési forrását  az állattenyésztésből várható jö-
vedelem képezi leginkább és mind a mellett, 
hogy már a megyének egyik részét két 
irányba haladó vasútvonal érinti, még min-
dig igen ritkán fordul  elő, hogy tőlünk az or-
szág belsejébe valamely jelentékeny állat szál-
lítás történnék és igy a vásári forgalom  a helyi-
szükséglet kielégítése körében mozogván, az 
alacsony árak miatt közgazdságunk ezen ága 
sem biztosítja gazdáinknak a megélhetés fel-
tételeit. Erre bizonyságul szolgál az a sajnos 
körülmény, hogy az évfolyamán  csupa kétszer 
történt piaczainki'ól állat kivitel, még pedig 
nagyon korlátolt mérvben, s ezek közül is csak 
a mult szeptember havi érdemel fólemlitést, 
midőn a csíkszeredai vasúti marha rakodó állo-
másra 134 darab és a gyimes-középlokira 3 
darab szarvasmarha adatott fel  elszállításra s 
ebből is a nagyobb rész a botfalvi  ezukorgyár 
számára. 

— Egy ló elgázolása a vasúti vonat 
által. Majdnem vasúti szerencsétlenséget idé-
zett elő egy ló a vasárnap este Brassó felől 
Csíkszeredába érkezett vonaton Csik-Szentimre 
és Szentkirály állomások között. Egy ló téve-
dett ugyanis a sínekre, mely a közeledő vonat 
bübörgése daczára is nem tért le a sínekről, 
a miért aztán életével is lakolt, mert a robogó 
vonat teljesen szétzúzta, a mi oly zükkenést 
okozott, hogy kicsibe mult a kerekek kisiklása. 
Szerencsére azonban ez nem következelt be 
s igy az utasoknak egy kis ijedelmen kivül 
egyéb baja nem történt. 

— Törvény a kivándorlásról. Alig 
lehet kétség az iránt, hogy a kivándorlás foly-
ton nagyohb mértéket ölt. Erre mutat az is, 
hogy budapesti bankok revén ez idén még na-
gyobb összegeket kapunk Amerikából, mint a 
mult évben. Körülbelül hasonló a helyzet 
Ausztriában is, hol a legutóbbi jelentések sze-
rint nemsokára elkészül a kivándorlás szabá-
lyozására vonatkozó törvényjavaslat. Ebben 
gondoskodás történik a kivándorlók védelmé-
ről és pedig ugy, hogy a kikötőkben kivándor-
lási biztosokat alkalmaznak s a hajókat és ügy-
nököket ellenőrzik. Ez akczió vezetésére egy 
kivándorlási hivatalt fognak  állítani. Tekintet-
tel az osztrák és magyar kivándorlók nagy 
számára, újból megfontolandó  lenne az a mái-
felmerült  terv, hogy a kivándorlást uem kel-
lene-e Trieszten, illetőleg Fiúmén át irányítani. 
A kivándorlók ezrei, sajnos, bő jövedelmet 
nyújtanának s érdekükben fenn  lehetne tartani 
a rendes hajójáratokat az osztrák és magyar 
kikötők s Amerika között. E mellett a vasúti 
fuvardíj  sem jutija .németek zsebébe. Azért 
említjük ezeket már most, mert bizonyos, hogy 
az osztrák javaslat nyomában mihamar meg 
fog  születni a hasonló tárgyú magyar olebo-
ráium is. 

— Köszönet. Mindazoknak, kik felejt-
hetetlen férjein  elhunyta alkalmából kifejezett 
részvétükkel fájdalmunkat  enyhíteni igyekez-
tek, ugeszintén a megjelent testületeknek, kü-
lönösen Gy.-Szentmiklós község képviselőtes-
tületének ama megtiszteltetésért, melyben bol-
dogult férjemet,  temetésének rendezése által 
részesítette, mély és hálás köszönetemet nyil-
vánitom. Gy.-Szentmiklós, 1901. okt. 5. Özv. 
Gencsi Alajosné. 

— Baozillusok az evőeszközökön. 
Egy nagytekintélyű német orvos tudós azt a 
figyelemre  méltó tapasztalatát' hirdeti, hogy a 
kés, villa, kanál is terjesztik a baczillusokat 
a betegségek élő csiráit. Esinarh egy villát 
tüdóvész baczillusokkal megfertőztetett,  azután 
ötven fokos  meleg vizbe tette. Kivéve szorgosan 
megtörölte a villát és mégis azt tapasztalta, 
hogy a villán élve maradtak a baczillusok. 
Már pedig az ember szájpadlásában legszíve-
sebben tartózkodnak a különböző baczillusok 
s onnan jutnak az evőeszközökre. Az egyszerű 
tisztogatás hát nem használ. Ellenben javasolja 
a tudós, hogy az evőeszközöket egy perczig 
husz gramm szóda s 50 gr. forró  vizból álló 
oldatban kell hagyni és azután megtörülni. Ez 
az oldat feltétlenül  megöli a baczillusokat. 
Esmarh követeli, hogy a vendéglőkben,, ame-
lyekben leginkább vannak ragálynak kitéve az 
emberek, az evőeszközök iiyetén tisztogatását 
tegyék kötelezővé. Ugyanez az óvóiutézkedés 
ajánlatos azon családoknál is, hol uehéz be-
teg van. 

— A rabipar korlátozása. Plósz Sán-
dor igazságügyminiszter, engedve a kisiparosok 

sokszor hangoztatott kérésének, miut már em-
litettiik, elhatározta, hogy korlátozni fogja  a 
börtönök és fegyházak  rabiparát. Legelőször 
a szegedi csillagbörtön számára vásárolt a mi-
niszter nagy földterületet,  hogy a rabokat az 
ipari foglalkozás  helyett a föídmivelésre  szo-
rítsa. Ezután a váczi országos fegyintézetben 
szüntetik meg az ipari műhelyeket, a hol eddig 
korlátlanul űztek különböző iparágakat. Az 
igazságügyminiszter Viiczott és környékén ua-
gyobb földterületet  vásárol a rabok kertészeti 
és gazdasagi foglalkoztatására. 

— A kir. pénzügyigazgatóság a na-
pokbau bocsátotta ki árverési hirdetményét, a 
melyben Ki udvarhely- és 38 csikmegyei köz-
ségre a borital- és husfogyasztási  adó besze-
dési jogát az 1902—1904. évre nyilvános ár-
verésen bérbe adja. Az árverési feltételek  a 
pénzügyígazgatósagnál megtudhatók. Az udvar-
helymegyei községekre nézve az árverés folyó 
hó 15-ikére, a csikmegyeiekre f.  hó 16—18-ára 
tüzetett ki. 

— A mint értesültünk Veress Sándor 
dr., megyei tiszti főorvos  lakását a központba, 
néhai Lázár Doniokos örököseinek házába, az 
emeletre tette át. 

— A ki földbirtokára kiváló ked-
vező törlesztési l'i Itételok mellett kölzsönt akar 
felvenni,  vagy birtokát terhelő adósságát kon-
vertálni akarja, küldje czimét .Pénzintezet" 
jelige alatt a kiadóhivatalhoz. 

-- Spanyolország mindig a romantika 
hazája vuit. Mar a rómaiak elolt meseország-
nak tíint fel  a dúsgazdag Hispánia. Később a 
mórok emberi kéz munkajával is feldíszítették 
a magas hegyek, kék folyók  gyönyörű orszá-
gát. Csodálatos, álomszerű, pilléres, oszlopos, 
színes, dúsgazdag épületekkel rakták tele a 
gyönyörű lejtőket, óriási oszlopsorokkal, melyek-
fején  a Kúrán aranyos, szent betűi csillogtak, 
melyek mindegyike a drágakövek valóságos 
ligete volt. Itt van az Alhanibrában a ^s t i l i -
zált oroszlán mesés kútja, melyeknek fejére 
örökösen hull a kristálycsöppekké tört víz és 
eszünkbe jut az északi költ» szonettje; mikor 
a fon  ás a romok küzül odasóhajt a nézőhöz, hogy 

„I'siih'irilnuk inoiiiljiik u futó  luiliot 
llovi'i li tt u nuijr, liir, s/. 'ívlrni. ilicsusö^ — 
Lühé, tnimini eltűnt és én ill vagyok. 

A sötét, tarka ablakos folyosókon  a multak 
árnyai suhognak s a szél elsóhajt az ablak 
üvegén és végigsuhog az oszlopsorok közt, hol 
íva  utolsó Abeneerages vére festette  pirosra a 
padló fehér  márványkoczkáját. Es-azután egy 
kilmlt világ romjain elmúlt idők borulatáliól 
megint végigvirágok az arany napsugár. Spa-
nyolország hegyormain, újra csodálatos, kócsip-
kéból épölt, feher  paloták :i spanyol renaissance 
kóurágos csodái támadnak a pineák és czip-
rusok árnyán. A spanyol hatalom meghódítja 
u szomszédokat, azutan elnyúl Amerikába is, 
hogy azután egy dicsőséges fellobbanással  ham-
vába roskadjon és egy gyermek király kezén 
tengődjék az egykori világbirodalom. Erről az 
urszágiól SZ.JI a Nagy Képes Világtörténet 135' 
füzete,  A 12 kötetes nagy munka szerkesztője 
dr. Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kötet iroja is. Egy-egy kötet ára diszes fél-
bőrkötésben Ili korona ; füzetenként  is kapható 
<iO fillérjével.  Megjeleli mituirii héten egy füzet. 
Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Írod. 
Int. Rt. Budapest, VIII., L'llöi-ut 18. sz.) s 
minden hazai könyvkereskedés utlán. 

Felit  ivás előfizetésre. 
.-1 „Csiki  Lapok~ már 12 és  V» 

éve  munkálkodik  városunknak és  vár-
megyénknek  előhaladásán.  12 és  '-'a  éve 
teljesít  önzetlen  és  hazafias  szolgála-
tot  a közügyek előbbre  vitelére. 

A ,Csiki  Lapok", a mióta  politikai 
lappá lelt,  folyton  és  kitartóan  a sza-
badelvüség  zászlóját  lobogtatja,  e mel-
lett  azonban síkra  szállott  bárkitől 
származott  minden  olyan ügyért  s 
támogatott  bárhonnan eredő  minden 
olyan dolgot,  melyekkel  e város és 
vármegye közérdekeit  előmozdítani 
vélte. 

Most  midőn  egy ujabb negyed  kü-
szöbén  állunk  óvakodunk  minden  nagy 
hangú frázistól  s csak azon tisztelet-
teljes  kéréssel  járulunk  a mélyen  tisz-
telt  közönséghez,  hogy tömeges előfi-
zetéseikkel  munkálkodásunkattámo-
gatni  szíveskedjenek 

lCliiflzetéxi  áruink  lapunk  nagyobb 
alakja  daczára  is maradtak  a régiek,  azaz : 

Ki/én-  évre H  koroun  (4  fit). 
Félévre  . 4 korona  (2  fii). 
A'ejft/etlérre  '!  korona  (lfrt). 
Külföldre  12 koronu  (Ofrt). 

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

A „CSIKI  LAPOK" 
sZri'ki'Hzföítrrjr  és kiflilóhirnfultt. 

K Ö Z G A Z D A S Á G én  I P A R . 
Sz. 298—1901. 

g- e-
Meghívó. 

A gazdasági egyesület igazgató választ-
mánya, mint vármegyei mezőgazdasági bizott-
ság, folyó  hó 16-án délelőtt 10 órakor kezdó-
dőleg a vármegyeház kisebb termében ülést 
tart, melyre az egyesület tagjait hazafias  tisz-
telettel meghívom. 

Csíkszereda, 1001. október 7-én. 
Becze Antal  alispán, elnök. 

Az ülés főbb  tárgyai: 
1. Földmivelésügyi  m. kir.  miniszter ur 

rendeletei  és leiratai: 
1. Halgazdaságok létesítését ajánlja s ér-

tesít, hogy az országos halászati felügyelőség 
szakszerű tanácsot ad s a munkálatok tervét 
elkészíti. 

2. Dr. Koós Mihály .Állatorvosi közszol-
gálat" czimü müvét ajánlja. 

3. A gabona futrinka  és a mezei egerek 
irtására vonatkozó útmutatásokat megküldi. 

4. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
urnák a megrendelések gyüjtéBe tárgyában ki-
adott rendeletét megküldi. 

5. Megküldi m. kir. pénzügyminiszter ur-
nák a Tran.-iton általános forgalomba  bocsá-
tása tárgyában kelt körrendeletét. 

G. Megküldi a .Madarak hasznáról és ká-
ráról" Hermann Ottó által irt mű 1 példányát. 

7. Megküldi a folyó  évre köztenyésztésre 
igazolványt nyert mének kimutatását. 

8. lírtesit, hogy a mult évi cseléd jutal-
mazásokról lelterjesztett számadásokat tudo-
másul vette. 

9. Figyelmeztet arra, hogy a tejtermékek 
értékesítése érdekében kötendő szerződések 
alkalmával előbb az orsz. tejgazdasági felügye-
lőségtől felvilágosítás  kérendő. 

10. A népies gazdasági előadások terve-
zetének felterjesztésére  hív fel. 

11. Megküldi a szóló termelők által el-
adásra bejelentett csemege szőlő készletek ki-
mutatását. 

12. A Budapesten eladásra kerülő állami 
lovak jegyzékét megküldi. 

13. Megküldi a borkészítés czéljából be-
hozott külföldi  szőlőnek csomagolása tárgyában 
kelt rendeletét. 

14. Értesít a katonai kincstár részére szál-
litó és czéggel nem biró üzletemberek igazol-
ványai kiállítása módozatáról. 

II.  Társegyesületek  megkeresése. 
15. Az országos állatvédő egyesület tá-

mogatásra hiv fel. 
Ili. Fejértnegyei gazdasági egyesület meg-

keresése az Ausztriával való vám és kereske-
delmi közösség tárgyában. 

17. Barsmegyei gazdasági egyesület áti-
rata a képviselőjelöltek támogatása föltételei 
tárgyában. 

18. Somogymegyei gazdasági egyesület 
megkeresése a német vámtarifa  tervezet tár-
gyában. 

19. Az országos magyar guzdasági egye-
sület megkeresése a vámtarifa  revíziója érde-
kében szükséges adatok beszolgáltatása iránt. 

20. A marosvásárhelyi keresk. és ipar-
kamara értesítése a vasúton szállítandó gabo-
nára és hüvelyesekre engedélyezett díjkedvez-
mény tárgyában. 

21. Ugyanazon kamara megkeresése az 
egyenes-adók reformjával  kapcsolatosan a föld-
adó kataszter revíziója tárgyában szükséges 
adatok szolgáltatása iránt. 

III.  Folyó  ügyek. 
22. Vármegyei főispán  urnák a Székely-

föld  közgazdasági helyzete javítása érdekében 
beterjesztett munkálatra vonatkozó észrevéte-
lek közlése iránt kelt felhívása. 

23. Vármegyei alispán urnák a lovakra 
nézve megállapítandó tenyészkerületek tárgyá-
ban kelt megkeresése. 

24. Az idei üsző és borjas tehén díjazá-
sok programmja. 

25. Berendi Béla m. kir. erdőmester meg-
küldi a „Legeltetésről és havasi gazdálkodás-
ról" szóló, müvét. 

2(i. Állattenyésztési kerületi felügyelőség 
30—40 drb erdélyi jellegű tenyész üsző bevá-
sárlása és jobb nevü tenyésztők közt részlet-
fizetésre  leendő kiosztása iránt keres meg. 

27. Uj tagok felvétele. 
K. m. f. 

Kiadja Nagy  Imre,  kge. titkár. 

nr Y I L T T E « . * ) 
Nyilatkozat. 

Ezennel kijelentjük, hogy a Gyergyó-
Szentmiklóson tolyó évi október hó 2-án Dr. 
Ádám Endre és Siklódy Imre urak között fel-
merült becsületbeli ügy előttünk a mai napon 
a lovagiasság szabályai szeriut elintéztetett. 

Borszék, 1901. október hó 4, 
Kölló  János,  Kamenyitzky  Antal,  mint 

Siklódy Imre ur megbízottjai. 
Uogátby  Gyula, Kertész  Lajos, mint 

Dr. Ádám Endre ur megbízottjai. 
*) Az o rovatban kdzlsttekírt az aláíró felelAs. 

Szerk. 
LaptolajdoDos: 

GYÖHGYJAXAB ÖRÖKÖSE. 



Október . C S Í K I L A P O K 4 . szám. 

A caikmegyel^ közkórháztól. 

H i r d e t é s . 
A nagyméltóságú m. kir. BelUgymi 

niszter urnák folyó  év 70r>(><). szánni 
rendelete értelmében a megyei közkór-
házban szükségessé vált pótépitkezésckre 
4966 kor. 97 fillér  költségvetési árrul 
árlejtést hirdetek. 

Az árlejtés, mely lehet szóbeli vagy 
Írásbeli f.  hó 24-én d. e. 9 órakor 
a közkórbáz igazgatósági irodájában fog 
megtartatni; a hol a közelebbi részletek, 
az árlejtési feltételek,  az építkezési ter-
vezetek és költségvetés bármely munka-
napnak délelőtti folyamán  megtudakol-
hatók és megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredában, 19(11. okt. .s án. 
Veress Sándor, 

[2I!>1 1-2 korliúy.i ip.zpiló. 
I3I7I .1 a Sz. 4<v)6 

ki. 
P á l y á z a t i l i i r d c l m é i i y . 

Gyergyó-Dítró, Szárhegy, Remete. Vár-
hegy és Salamás községekből alakult kőiben 
a körállatorvosi állás Ditró nagyközség szék-
helylyel üresedésben lévén, annak betöltésén-
ezzennel pályázatot hirdetek s felhivon  mind-
azon végzett állatorvosokat, kik ezen 1700 
korona évi javadalmazással és 170 korona évi 

lakbér illetménynyel díjazott állást elnyerni 
óhajtják, hogy okmányokkal felszerelt  szabály-
szerű folyamodványaikat  folyó  évi október 
hó 20-ig hozzám ad iák be. 

A meghatározott javadalmazásért köteles 
az állatorvos ,Szárhegyre lietenkiiit kétszer, 
Kernelére hetenkint egyszer Várhegy és Sala-
más községekbe havonkint egyszer saját költ-
ségen kiszáll-.mi és a beteg állatokat díjmen-
tesen kezelni: rendkívüli kiszállásoknál érdekelt 
felek  a fuvar  kiszolgáltatásán felül  4 korona 
napidíjat Hzetnek. 

(iyergyó-Szentmiklőson, l!M)l. szept. 18. 
Szász Lajos, szolgabíró. 

É r t e s í t é s i 
Tiszteieltel értesítem a nagyérdemű 

közönséget, miszerint itteni női divat-
üzletemet Brassóba átköltöztetem 
s ez alkalomból kifolyólag  szives köszö-
netet mondok azon pártfogásért,  melyben 
a n. é. közönség részéről részesültem s 

ryutlal tiszteletteljesen kérem arra is, 
Itogy eddigi b. bizalmával jövőre is meg-
tisztelni szíveskedjék s én ezennel Ígé-
rem, hogy pontos kiszolgálás és olcsó 
árak számítása által erre érdemessé lenni 
törekedni fogok.  Lakásom: Fekete-nteza 
11. szám Hrassólnin. Tiszteletteljesen 

I.j-_>o| i i I j H t I n g e r • l u l i a i . 

f r 

V A L Ó D I K K D K I i V I I I E C V I It(HtOKWÓL. 
B e n d e l m é n y e k e t I c ö z T r e t x t : 

j Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
ÉT- Árak 100 Év- illeti- 3'5duci 

rpiram Fehér borok 
hof'J'lklKltl. 

lüereiikwi 
írt 

folyam Borok üvegekben liler liler 
i'ir.ck iiv.-p(---i. írr ki frt  kr 

1899 Szászsebesi IS 211 IS! III l'eesenye bor -V> :il) 
1897 Szászsebesi 23. 189:! Rózsamáli li"> :!.") 
18% Szászsebesi >•>. 18811 Leányka ii-"i 3.~i 
1890 Szászsebesi -»-">-L'C) 1889 Tramini lí-i 3ö 
1893 .Szászsebesi 211 27 189(1 Kizlingi . ti") :i."i 
18!« Hiizi jegy 28. 18! Ml Muskatály legfinomabb  liö 3ö 

— Régiebb évfolyamok 28 IS! 13 linrgnndi — li"> :lö 
189» Kükiilló menti :«).— Uudai sashegyi 711 :!."> 
18ÍI0 Csemege bor 40. Carbenet noir (í."> - ;|."> 
18"0 Muskatály leglinomabb 4."). Viii ii-: bor ö") 30 

: 1889 Szászsebesi pecsenye bor 4tl. ISS'.I K'áez iirmös (Werinuth) l>.~> ;(.") 
, 188!» Rizling legfinomabb 

Leányka 
4">. Aszú tinóin 9(1 öö 

1889 
Rizling legfinomabb 
Leányka 4ö. 

1892 Tramini leglinomabb 4."». 
— Aszú finom !Hl. 

1893 
18!« 

Burgundi 
Rózsamáli 

-».). 
1 i t r t tU  Itilit't  i>iiif.riii  •'{  lutri 

Vörös borok ni Itt mellett  érteiitltik,  ritf/i/  kés'.jiélf. 
li<>r.l"klum. 

Krdélyi vörös 
ft'.ftt sénél tt H';<iitthi  /.'eltétől  .'HP  ntt/t 

Carbenet noir 4ö. n/iitt 'i";«  les-.f'tité  ittln  mellett. 
Rácz ürmös 

A sörüzlet terén 28 éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a 

Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző 
sörgyárak Brassó , Csík- és H&romszékmegyei főraktáruk vezetését reám ruházták. 

Az emiitett két legtekintélyesebb ezégek kitűnő hírneve és Brassóban 23 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra, hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges sörnél 50 üveg, hordókban pedig 2-> liter. 
h'ivánatru  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hossiu-utcza 104. 

Rendelményeket közvetít Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. 
s » " » » » — — — — — — — * 
• » » • » » » w i w m m u M u m » » » » » » » » ! » — » • — 
« S z í v e s t - a - d . o a a o u á u s - o - 1 ! 

Van szerencsém nagyra becsült megrendelőim és a nagyérdemű közönség szives 
tudomására hozni, hogy az őhxí  én téli itU'tttjve  mindennemű bel- én kiil/'ö/tll 

j> n-jörrtr/.rt  ruktárr/xtmii,  ennek folytán  becses megrendelésüket a legnagyobb 
2 készséggel eszközölhetem. 
»> Mielőtt eddigi h. párfogásukért  köszönetet mondanék, kérem továbbra is bizal-
mi mukkal és b. rendeléseikkel megtisztelni szíveskedjenek. 
) { Továbbá mivel abban a kellemes helyzetbe jutottam, hogy nagyobb mennyiségű 

szövet és béllés árut igen olcsó árban szerezhettem be, ennél fogva  bátorkodom 
fölhívni  a n. é. közönségnek b. figyelmét  arra, miszerint férfi  ruha kelléket nálatn a 

3 legszolidabb árban szerezhetik be, u. m. 
j » 1 Zakkó öltönyhöz szövet és kellék 2 0 - 4 8 koronáig. 
3 1 Zsaipiet 28- 50 
f i  1 Császár . 30—(H) 
« 1 Téli kabáthoz . . 30-1)0 „ stb. 
i S J ó m u n k a és pontos kiszolgálásért felelőséget  vállalok. 

Szives pártfogasakat  kérve vagyok kiváló tisztelettel 

Ü D ó c z y J á n o s , 
H [aul 4 * férfi  szabó, Csikszered-i. g 

» y y y y y y y ^ c y y y y y y y y | y y y y y y y y y y y y y y y y 

A mélyen tisztelt iskolaszékek, gondnokságok, főtisztelendő É 
lelkész és tanitó urak szives figyelmébe!!! V 

Az elemi és népiskolák számára irott és a vármegyei 
állami, községi és felekezeti  iskolákban használt 

iskolai nyomtatványok, rajz- és Írószerek, irkák és füzetek 
a legnagyobb választékban kaphatók 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA Dresznándt Viktor 
könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ugyanott kaphatók 
kiváló finom  iró- és levél papirok, tollak, tollnyelek, fekete  és 
színes czeruzák, imakönyvek, olvasók és diszmüáruk is igen 

nagy készletben. 

Resztli daraboknál 50°" árengedmény. T-gíí m i n ö s e g i i « e u k . Kézimunkák előnyomtatása. 

Van szerencsém a t. városi és vidéki közönség becses tudomására hozni, 
hogy üzletemben megérkeztek minden a szakmámhoz tartozó: 

őszi és téli czikkek (újdonságok; 
u. m. női és gyermek disz-kalapok, kabátok, gallérok, sapkák, muffok,  gyapjú ruha 
szövetek, flanellek,  barchetek, selyem, bársony és zsinór ruha diszek, vásznak, 
fehérnemüek,  paplanok, függöny  és szőnyegek, mindennemű kézi munkák, továbbá 
férfi  ruha szövetek, kalapok, ingek, nyakkendők stb. stb. 

9 9 * Női, férfi  és gyermek czipök, sár-czipők, harisnyák és keztyük. 
Valódi „Pirker" keztyük: 1 pár 1 frt  20 kr. 

Temetkezési raktáromat illetőleg bátor vagyok szintén szives tudomásul 
adni, hogy az összes raktáron lévő czikkeket '|2 áron árusítom el, pl. 1 drb cserefa 
koporsó volt 30 35 frt,  most 17 frt  50 kr. és i. t. 

Szolgálatkész tisztelettel 
M E E Z ü 

S ^ I E Z i S O , női- és férfi divat-üzlete, Csíkszeredán. 
|-J0|| 
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Minden hó 1-én friss  divatlap. Á r a f e  QlesQfefcftk  m i s t b í í k e L 

iimimii^iaiBiiraQiiaiiiinDiaiiinDiiaiiiqiminiiiiqiDn 
Minták ingyen és bérmentve. 
m 

Nyomatott Csik-8zeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




