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A minden szerdán megjelenő társadalmi, 
közgazdasági és szépirodalmi,CSÍKI LAPOK' 
czimii heti közlönyre a közönség b. figyel-
mét ismételten felhívjuk.  Lapunk előfizetési 
árát lehető legjutányosabban a következők-
ben szabtuk meg: 

Egész évre '4 frt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre 1 frt. 

Gyűjtők 6 előfizető  u t á n egy tisztelet-
példányban részesülnek. '• y 

Csíkszereda, 1889/február  hóban., ' 
Teljes tisztelettel: ^ 

A „CSIKJ LAPOK" kiadóhivatala. 

A e s i k i i p á r . 

A gép megőrli a búzaszemeket, — 
megfonja,  niegszövi a lennek, a kendernek 
finom  szálait; korongot, órakereket, sint, 
sondronyt liajlit, kalapál a kemény aczél-
ból; elfűrészeli,  kisimítja az erdők óriásá-
nak élő törzseit; de mindeme munka csak 
előkészítő munka. Emberi élvezetre, emberi 
használatra alkalmassá az anyagot csak az 
értelem által vezetett emberi munka teszi. 
Csínt, formát,  alakot az emberi munka ád 
az átalakított anyagnak s bármennyire tö-
kélyesillyön is az ipari technika, annyira 
soha sem fog  emelkedni, hogy nélkülözni 
képes legyen az iparczikkek előállításánál 
az emberi kéz segítségét, mert az nem he-
lyettesíthető s ép azért a mint a múltban 
megvolt az emberi munkának az értéke, á r a : 
meg lesz annak a jövőben is, ép úgy, mint 
nz aranynak. 

A kalotaszegi varrottasnak csak a vász-

szon alig ér többet 60 — 80 krnál s mégis 
18 frttal  fizetik  ^jacaţfcftkon  annak egy mel-
lényre való darabkáját. Mi adná meg ez 
iparczikknek oly magas értékét, ha nem a 
kézimunka? 

Igy van ez csaknem minden iparágnál. 
Az utolsó asztalos ipartól elkezdve fel  a ma-
gasabb szobrászatig mindenütt ott látjuk ár-
szabályozó, értékadó momentumként az em-
beri^Jttunkát. 

- !ES mégia azt mondják, azt panaszolják, 
y dUcézi munkának nincs ára. Igaz. De 

á t i n t s ára ? Ott, bol a kézimunka a fej-
- ^ l p t t t ed i jSpr által elvégezhető munkanemek-

ţ.kel şkar versenyezni. Ott a kézimunka a 
gép szabályos és szapora munkájával nem 
versenyezhet. Ézeij a téren csakugyan nincs 
értéke a kézimunkának. Da van ott, a hol 
az emberi munka nem helyettesíthető a gé-
pek munkájával. És itt nincs egy parányi 
munkarészlet, a mit magis árban meg ne 

' © O 
fizetne  az iparczikkeket fogyasztó  közönség 
az iparosnak. — Ha ott kezdi az iparos a 
maga munkáját, a hol a gép megszűnik 
működni, a hol képtelen tovább alakítani a 
pallirozott anyagot, « 1 -1 tehát az emberi, 
kéz munkájának birodalma kezdődik ; ott és 
akkor nincs, nem lehet eset, hogy megfi-
zetve ne legyen az elhasznált idő, a kiizza-
dott fáradtság.  Mert b imm ma ott állunk, 
hogv még a mezőgazdaságnál is, a hol 

nát készítheti 
emberi kéz varja 

a szov ogep, a hímet az 
Egy mellényre való vá-

meg a mezogazdasagnal is, a liol pe-
dig a természet, az éghajlat, az időjárás is 
befolynak  a hozam mennyiségére, mondjuk 
ínég itt is csak az emberi munka az, mi 
egyedül nyer megtérítést, amennyiben csak 
a belterjesen, — tehát a túlnyomó emberi 
munka alkalmazása mellett űzött mezőgaz-
daság, fizet. 

Es nem áll azon általánosan hangoz-
tatott panasz sem, hogy a gépek kiveszik 

az ember kezéből a munkát, hogy emberi 
kéznek nem marad tér. Nem áll pedi:, ;;z'rt, 
mert minél fejlettebb  és terjedtebb a te; li-
nieai munka, annál több pallirozott anyag 
vár az emberi kéz általi feldolgozásra,  kő-
vetkezőiig annál több munkás kéz nyerhet 
és kell hogy nyerjen alkalmazást. 

Hogy nz ipar, a- kereskedelem pang, 
ez oly igazság, a mit a statisztika adataival 
szemben tagadni nem lehet. De ennek nem 
lehet az ^következménye, hogy az ipari 
tevékenysej megszűnjék, vagy hogy e tér-
ről szíf/avatóttan  működni lvpes kezek el-
voníiljíiánÉt,'az ezután jönni akarók pedig 
elriadjanak, mert minden pangás mellett is 
meg van a munkának ogy bizonyos mini-
mális ára; nem is tekintve azt, hogy az 
iparunk, a kereskedelemnek pangása vég-
elemzésben a társadalomnak minden osztá-
lyát, minden rétegét, ép oly érzékenyen sérti, 
mint magát az iparost, a kereskedőt. Ez 
egy oly csapás, mint a földmivelőre  a jég-
verés vagy szárazság, a mi ellen nincs or-
voslás, nincs gyógyszer, a mit csak ki kell 
heverni. 

Nem az általános szomorú ipari viszo-
nyok mondatták tollúnkba a fenti  sorokat, 
hanem az a megyénkben elterjedt nézet, 
hogy az ipari foglalkozás  ma már nem csa-
ládfentartó  forrás,  nem életpálya. Es mon-
datták tollba ama szomorú tapasztalatok, 
hogy míg egyfelől  még képzett iparosaink 
közül is sokan abbahagyják mestersegöket s 
beállanak adóvégrehajtónak, vendéglősnek, 
traktorosnak, fiirdőbérlőnek  stb., addig a 
munkabíró, ügyes kezil ifjú  erőink tömege-
sen mennek fináneznak,  zsandármk, 50 
kros napidijnoknak; azok pedig kik nem 
birták megszerezni a fentebbi  állásokhoz 
szükséges előképzettséget, azokból lesz fiak-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A n é p í t é l e t . 

— Amerikai történet. — 
Nagyon csendes, szolid emberekből állott 

egyik Lipótutczai kis vendéglőben a mi asztaltár-
saságunk. Rajtam és laktársamon kiviil a társaság 
minden tagja meglett, komoly férfin  volt, kik a fi-
taloknál szokásos nagyzaju mulatozások helyett, 
szívesen töltöttek pár órát azzal, hogy élményeik-
ből elbeszéltek egy-egy eseményt és mi többiek 
áhítattal hallgattuk az érdekes történeteket. 

Nem akarom azt mondani, hogy laktársam és 
én meghazudtoltuk a természetet s 22—24 éves 
ifjú  ember létünkre irtóztunk a kornnkbeli ifjak 
zajos mulatságaitól, de hát laktársam a szenvedő 
emberiség majdani megmentője én pedig az alaki és 
anyagi igazság jövendőbeli érvényrejuttatója akar-
tunk lenni; vagyis ő az orvosi, én meg a jogi szi-
gorlatra készültünk, s azért kerültük a zajos tár-
saságokat, hogy egyszer se legyünk kitéve a „kat-
zenjammer" okozta bajoknak, s hogy igy valami-
képen bukfenczet  ne csináljunk a közel doktorá-
tuson. 

Társaságunk idősebb tagjai közül legtöbb ta-
pasztalattal bírt József  barátnnk az x-i kerület 
állatorvosa és ő tudta a legérdekesebb története-
ket nekünk elmesélni, csakhogy szófukar  volt any-
nyira, hogy sokszor félórai  kéréssel sem bírhattuk 

rá, hogy élményei gazdag tárházából valamit nekünk 
elbeszéljen, pedig amerikai élete alatt sok olyan 
történt, mit érdekkel lehetett végig halgatni. 

Egyik, a szokottnál beszédesebb hangulatá-
ban ő beszélte el a következő történetet: 

A mint tudjátok — hisz elmondtam máskor 
is — Alabama államban a Budapestről vitt állat-
orvosi diplomának semmi hasznát nem vettem. Az 
angol nyelv ismerete hiányában a Zemplén megyei 
drótos tót amerikában könnyebben talál életfen-
tartásra alkalmas foglalkozást,  mint a magam fajta 
okleveles uraság. Anak a tótnak legalább munká-
hoz szokott erős kinézése van, s igy a farmer, 
kinél munkát keres, szívesen befogadja  az ültet-
vényei körül végzendő munkák teljesítésére. Bízik 
benne, hogy idő eiőtt nein dől ki a munkából, de 
az olyan finomabb  és puhultabb kinézésű munka-
keresőt legtöbbször kétkedő mosolylyal fogadja,  s 
noha ezer munkás kézre van szüksége, azzal kiildi 
odább, hogy feles  számban vannak munkásai, nem 
kell most neki napszámos. 

Ennek köszönhetem, hogy hazulról hozott ke-
vés pénzemnek elfogyta  és néhány napi éhezés után 
a tán már huszadik ültetvényes birtokán benszü-
löttek, négerek és nehlny európai kapás napszá-
mos után gyermekek és asszonyok tát saságában 
a paszulynak vájt gödörbe hátamon hordott put-
tonyból trágyát rakosgatni voltam kénytelen. 

Hja! az ur kinézésű napszámosnak nemesebb 
foglalkozást,  mely kissé több jövedelmet is adott 

volna, nem juttatott a gazdagság netovábbjára 
áhitozó, számitó farmer! 

Különben ugy kellett nekem! Ha nem volt 
nekem jó Debreczenben városi állatorvosnak len-
nem, ha amerikai milliomos kívántam lenni, örül-
hettem hogy az újvilágban éhen nem pusztulok. 

A gyönyörűséges puttonyos munka, e-vik nap 
délutánján, már vége felé  járta. Közel volt u >k egy 
szép erdő szélénél végződő paszuly táblánk beül-
tetésének elvégzéséhez. 

Munkaadóink és egyik munka vezető nem 
nagytávolságra tőlünk talán a fellett  tanácskoztak, 
hogy holnap közvetlen a szomszéd táblát vagy egy 
tizediket tegyünk-3 mi puttonyunkból termékenynyé? 
vagy Isten tudja mit beszéltek, midőn egyszere 
csak egy 25—28 évesnek látszó asszony retten-
tően dult arczal rohant a farmerhez  s fájdalom, 
borzadály és iszonyat daczára is élénk taglejtéssel 
beszélte el egy általam akkor mindjárt megneni 
értett, de nemsokára egész iszonyatosságában meg-
ismert eseményt. 

Munkelnek, a farmerrel  beszélgető munkave-
zetőnek neje volt az asszony. 

El-el csukló hangon beszélte el, hogy a kis 
erdőn tuli tájon lakó munka felügyelő  nejénél volt 
9 éves fiával  együtt látogatóban, s midőn onnan 
hazafelé  indult volna, a kis erdőn keresztül vezető 
ösvényen egy néger által támadtatutt meg. O és 
fla  segélyélyért kiáltottak, mire a niger a fiút  ugy 
vágta főbe,  hogy az rögtön meghalt. Ö elájult és 
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keres kocsis, vagy nyárban 6ártaposó mun- | 
kakerillő, télben peclig foglalkozásnélküli 
éhenkórász, a kik éjjeleken keresztül már 
annyiszor adtak és adnak nmnkát a csend-
őrségnek, s némelykor a bíróságnak. 

S pedig nálunk Csikmegyében, hol a 
művelés alatt álló föld  csekély, oly csekély, 
hogy a lakosság felének  sem képes állandó 
foglalkozást  adui, hol a tél 7 egész hónapig 
tart, igazán kenyeret és létet biztositó kér-
désnek kellene lenni az iparnak annyival 
is inkább, mivel a saját szükségleteinket is 
idegen vidékek készítményeivel vagyunk 
kénytelenek fedezni. 

Ott van a kalap-ipar. Nem-e az udvar-
helyi kalapos látja el piaczainkat kalappal ? 
Ott van a köteles, kovács, kerekes ipar. Se-
gesvár, Sepsi-Szent-György, Udvarhely és 
Brassó ipari készítményei fedezik  kötél , sze-
kér- és koesisziikségleteinket. — Olt van 
a sziics-, a timar-, a szijgyártó-ipar. Bundát, 
hámot, kcszitult bőrt a kézdivásárhelyi és 
udvarhelyi iparos készítményei adják, vagy 
a brassói és segesvári kereskedő' liferálja 
idegen és messze eső vidékekről. Még csak 
czipi'í-sziikségleteinket sem képes a helybeli 
ipar fedezni.  A szabó-ipar pedig? Alig 
van egy-két iparos által képviselve, úgy 
hogy ezerekre megy az összeg, mit a bu-
dapesti, kolozsvári és udvarhelyi szabók a 
a nekünk szolgáltatott ruházati iparczikke-
kért évente zsebre raknak. 

Asztalos, lakatos, bádogos iparunk is 
csak kezdetleges. I lá/.ibntorainkat Bécsből, 
l'estről, Kolozsvárról szállíttatjuk vagy K.-
Vásárlielyt készíttetjük meg. Ha házat épi-
tiink, annak tokozását, vasalását, csatorná-
zását már a szászrégeni, brassói, kézdivá-
dárlielyi iparosokkal vagyunk kénytelenek 
végeztetni, mert asztalosainknak, lakatosa-
inknak, pléheseinknek nincsen elegendő ere-
jük, mfiszeriik  ily nagyobb vállalatba bele-
menni s pedig csak a megye házánál több 
mint C ezer forintot  vitt el a brassói asz-
talos és lakatos a mi iparosaink orra elől. 

Ez a mi iparunk képe, hanem azért 
mégis panaszkodunk, hogy nincs munka, 
hogy nincs kereset. 

Nincs, mert nem odaadással foglalko-
zunk kitanult iparunkkal. A ki iparának él, 
azzal foglalkozik  kizárólag és nem áll be 
vállalkozónak, adógy iijtőnek stbnek, az megél, 

ájulásának ideje alatt a néger a legalacsonyabb 
bűntényt köretté el rajta. 

Alig beszélte el ezt az asszony ismét mély 
ájulásba esett. I'Yvje iszonyú haragra lobbant. A 
mnnk.isok és az ültetvény minden benszülött tagja 
rövid i-.l-'i a'.a'l i'eli'eiy.-erezve voltak. 

A na.i h'itra levő része alatt a velünk dol-
gozó négen k kivé' dé."el a környék minden négere 
összefogdosva  volt. 

Ez alatt a ncşrbeestelenitett asszony némi-
leg maiiáh iz tért második ájulásából. 

Valamennyi eln gott négert eléje vezették. 
Egy N.nv-Mie.ls nevii négerre kerülvén a sor, 

Munkelné iszonyattal fordult  el tőle, azt mondva, 
hogy vigyék el clöile azonnal. 

A feibíi.iziiit  tömegnek és a meggyalázott 
asszony férjének  több bizonyíték nem kellett. 

„Kötelet hozzatok! Nekünk nem kell sheriff, 
nem kell törvény! Csak az igazság kell." 

E szavak a n 'írer halálos ítéletét tartalmaz-
ták. Xew-Mieds-.:t földi  h:italom többé meg nem 
menthette. 

Gyorsan hunv.olták az erdő felé,  hol a gya-
lázatos bűntény elkövettetett. Nem egy emberment 
előre, hogy az akasztófának  alkalmas élőfát  ki-
válassza. 

A néger elhutállás nélkül engedte magát az 
erdőbe hurczoltatni, egyre csak azt hajtva, hogy 
ö nem hibás. 

Ez mit sem használt. Rövid pár perez alatt 
a tömeg és áldozata a kis erdőbe ért, 

vagyonosodik, házat épit, tőkét gyűjt ; a 
másik elbukik. Nézzenek" körül iparosaink 
maguk között s maguk fogják  látni mondá-
sunk igazságát. 

A mai század a munka százada. Csak 
az élhet, csak az gyarapodhatik, ki mun-
kálkodik s ép azért igyekezzünk képzett, 
jóravaló iparost és ne finánezot,  zsandárt, 
dijnokot, vagy fizetéses  hivatalnokot nevelni 
fiainkból. 

L A P 8 Z K M L E . 
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Országgyűlés. 

A képviselőház e hó 14-én ismét megkez-
dette a véderöröl szóló törvényjavaslat tírgyalását 
és ezzel a kedélyek forrongása  is újból kezdetét 
vette. — A szenvedélyek kitörése napról-napra 
nagyobb arányokat kezd ölteni, s ha fokozatosan 
igy halad, sajnos következményeket vonhat maga 
után a pártok k dcsöniis ingerültsége és elkesere-
dettsége. 

Az ülés kezdetén elnök előterjesztette a ki-
rály nyilatkozatát, melyet neki és a főrendiház  el-
nökének, gróf  Csáky Lászlónak fogadtatásuk  al-
kalmával tett. 

Midőn az elnök a királyr.ál tett tisztelgésről 
szóló beszámolását bevégezte, Ignm Gábor szó-
lalt fel  és szemére vetette a kormánynak, hogy a 
királyi nyilatkozattal kortesfogást  csinál, kiaknázza 
a királyi család gyászát és bizalmat erőszakol ki 
magának; s kifejezést  adott annak, hogy a trón 
iránt az egész nemzet tiszteletteljes bizalommal 
viseltetik, de a kormányt megveti. — E kifejezés 
miatt Pgront az elnök rendre utasította, a kor-
mánypárt pedig éktelen haragba tört ki. 

l'gron után Tisza miniszterelnök szólalván 
fel,  a királyi nyilatkozatokért a felelősséget,  magá-
ról elhárította, s tagadta, hogy a nyilatkozatok mi-
niszteri előterjesztésre történtek. 

Tisza után Helfi  Ignác,z beszélt, megértetni 
kívánva a kormányiiynl, hogy a közvélemény a 
kormány eljárását kárhoztatja, s hogy a népgyű-
lések és a kormánypárti választókerületekből ér-
kező levelek és táviratok mind a mellett, tesznek 
tanúságot, hogy a katonai javaslatnál a kormány 
a nemzet ellenszenvével találkozik. 

Helfi  után Györy Elek azért szólalt fel,  hogy 
az elnök miután a vitában részt vesz, a házsza-
bályok értelmében hagyja el az elnöki széket, s 
jövőre tartsa a ház szabályokhoz magát. 

Ez után Polónyi Géza emelt szót, Helfivel  egy 
értelmű nyilatkozatot tevén. Következett volna a 
napi rendre tűzött javaslat tárgyalása, de ennek 
megtartása előtt Szederkényi Nándor tekintettel 
hogy a fővárosban  még mindig törvényen kívüli 
állapot van, a részletes tárgyalás elhalasztását in-

Munkel maga akasztotta a kötelet Xew-Mieds 
nyakába; az erős ágon átvitt kötélnek másik végét 
szintén ő tartotta. 

A tömeg öt pereznyi szünetet adott New-
Mieds-nek, hogy imádkozzék. 

A néger erre azzal felelt: 
„Xem akarok imádkozni, mert nincs arra 

okom. — En ártatlan vagyok. 
Alig telt el az öt pereznyi szünet és a sze-

rencsétlen néger már a fán  függött.  A felbőszült 
tömeg valóságos közáport zúdított a csüngő te-
temre. 

„Szegény Xew-Mieds! — sóhajtott fel  az 
elbeszélő — a népitéletnek áldozata lett. 

Valamennyien az asztaltársaság tagjai szem-
rehányó bámulattal tekintettünk az állatorvosra, 
hogy New-Mieds-et sajnálni tudta. 

Ö észrevette ezt s mintegy magyarázatul 
igy folytatta  az általunk bevégződöttnek hitt tör-
ténetet : 

— Barátim, ti tévedésben vagytok, mint té-
vedett a gyilkos bősz tömeg. New-Mieds csak-
ugyan ártatlan volt. 

Az imént elbeszéltek megtörténtének ideje 
alatt nekem, mint higgadt és az európai igazság-
szolgáltatáshoz szokott embernek nagyon feltűnt 
egy Ortez nevű spanyol viselete. 

Ez a sötét tekintetű, rövidre nyirt göndör 
fekete  hajjal környezett és a kéjvágy minden jel-
legét vissza tükrözni tudó európai oroz magára 

ditványozta. Indítványát a többség elvetette s ez-
után megkezdetett a javaslat részletes tárgyalása. 
Ennek folyamán  hét szakasz intéztetett el. Fel-
szólaltak itt Bolgár Ferencz és Fenyvesi Ferencz, 
kikkel szembe Miinnich előadó és a honvédelmi 
miniszter védték az egyes szakaszokat. Igen ér-
dekes a honvédelmi miniszter ama nyilatkozata, 
hol elmondja, hogy a császári és királyi czimet a 
király feltétlenül  elfogadta,  de a közös hadsereg 
ez ideig nem. — A részletes vitában résztvettek 
még Tlialy Kálmán, Orbán Balázs, György Elek, 
Ugrón Gábor, Isaák Dezső és Lits Gyula. Ezu-
tán a vita folytatását  másnapra halasztották. 

Február 15-én a katonai javaslatnak tárgya-
lására igen kevés idő jutott. Majdnem az egész 
ülést elfoglalták  az elnöki jelentés felett  tartott be-
szédek és egy interpelláczió. Nem kevesebb, mint 
7 interpelláczió jelentetett be, 6 a rendőri túlka-
pások tárgyában és 1 a Busbach Péteré, az utczai 
zavargás ügyében. 

Ennek az ülésnek képét adni nem lehet, akkora 
volt a zavar és az ingerültség a t. házban A 
kíméletlen közbekiáltások egymást érték a külön-
böző beszédek alatt s olyan színezete volt a ház-
nak, mintha a honatyák megbomlottak volna. 

l'lés kezdetén elnök beterjesztette írásbeli 
jelentését a múltkori utczai tüntetések és esemé-
nyekről s e jelentéshez Zay Adolf,  Helfi  Ignácz, 
Beöthy Akos, Jeszenszky Sándor br, Kihunyi 
György és a miniszterelnök szólottak hozzá, a vita 
pedig azzal végződött, hogy kimondatott a jelen-
tésnek a 18-iki iilésrei napirendre tűzése. A fék-
telen zajos jelenetek következtében Lukács Gyula 
az ülés feloszlatását  indítványozta. Több képvise-
lőnek ez indítványhoz történt hozzászólása után 
107 szótöbbséggel Lnkács indítványa elvettetett. 

A javaslat, egy szakaszát — (a nyolczadi-
kat) is ez ülésben Czirer Ákos felszólalása  után 
elintézték. 

Ezután az elsőnek bejelentett interpelláczióra 
a Gullneiv.Gyuláéra került a sor; többre azután 
nem is jutott idő, 

Gulhier intorpellácziója után a gyergyószent-
Tíiiklúsi választó-kerület fiatal  képviselője Mikó 
Apád személyeskedésben szólalt fel,  s midőn ar-
ról kezdett beszélni, hogy Gullner őt is megemlí-
tette, mint a ki szemtanúja volt bizonyos ntezai 
jeleneteknek, elnök által figyelmeztetve  lett, hogy 
tévedésben _'van. 

Erre Mikó ismét csak azt kezdette beszélni, 
hogy Gullner tévedett, mire nagy nevetés keletke-
zett a házban, s a szélsőbalról egy hang megje-
gyezte, hogy „hivatalból fel  kell vágatni az agy-
velejét, ha-nem akarja megérteni." 

Asbóth Jánosnak szintén személyes kérdés-
ben történt felszólalása  után d. u. 2 óra 10 percz-
kor véget ért az ülés. 

Február Ui-án az ülés a katonai javaslat 
részletes tárgyalásának folytatásával  kezdődött. — 
Egymásután fogadtattak  el a 9—13. §§-ok. Került 
a sor az annyi szenvedélyt, vihart és ingerültsé-

vonta figyelmemet.  Nagyon bámultam rajta midőn ta-
pasztalán!, hogy daczára európai eredetének, a lyn-
chelés körüli buzgóságában túltesz a tömeg legbő-
sziiltcbbjeinek mindenikén. 

Már akkor nem kerülte el éles látásomat az 
a különös aggódó szorgosság, mellyel a néger ki-
végzését sürgette. 

A „nem kell nekünk törvény, nekünk csak az 
igazság kell-1 „hozzatok kötelet" szavak orditásá-
nak egyik legbuzgóbbika vala. Es a ki észre vette, 
hogy ez ember arczán a kivégzés megtörténtéig ural-
gó aggodalomteljes szorgosságot feltüntető  zilált vo-
nások miként adtak helyet a néger halálával ar-
czát ellepő nyugodtságnak, lehetetlen volt a spa-
nyolt figyelem  tárgyává nem tennie. 

En észrevettem mindezt és gyanúm, hogy 
ez embernek a tragédiában része van, észleletem-
mel egyszerre született, s bár sokat gondolkoztam 
az eset felett,  gyanúmnak elfogadható  magyaráza-
tot adni nem tudék. 

Napról-napra jobban gyötört a vágy feltalálni 
az Ortez bűnösségét igazoló bizonyítékokat. Rög-
eszme szált meg, hogy Mieds-et a valódi bűnös, a 
spanyol helyett ölték meg és e rögeszme aludni 
sem hagyott. Ez álapotban kezdém meg semmi ered-
mény reményét nem nyújtó kutatásaimat. 

És a mit magam sem hittem sikerült. A va-
lódi bűnöst Mieds halála után egy fél  évvel meg-
találtuk, 

(Ví(« kflv), 



Febrnár 20. C S I K I L A P O K . 8. szám. 
get felkelteni  tudott 14. §-ra és itt Tisza korinány-
elnök módosítást nyújtott be. Azt a módosítást t. 
i., a hogy a hírhedett §-nak hiánya: a hadilét-
számnak időhöz kötött, tiz évre érvényes megál-
lapítása, a módosítás által pótoltatott, — s be lett 
véve a javaslatba, hogy a 103,100 főnyi  ujoncz-
létszám 10 évre érvényes. 

Nincs jogunk a módosítás értékéhez hozzá-
szólani, s igy kénytelenek vagyunk majd csak egy-
szerűen rövid kivonatban ismertetni meg a néze-
teket, melyek a következő üléseken kifejezést 
nyernek, mire igen nagy kilátása lehet az érdek-
lődő közönségnek amaz egyetlen momentumból is, 
hogy már a 16-iki ülésen 10 képviselő jegyeztette 
fel  magát a 14. §-hoz leendő hozzászólásra. 

A módosítvány benyújtása után megkezdetett 
a 14. §. feletti  részletes vita, de csakis ketten és 
pedig Hodossy Imre a szakasz mellett, TóthKrnő 
pedig a szakasz ellen szólaltak fel,  a többi időt a 
rendőri erőszakoskodások tárgyában tett interpel-
lácziók vették igénybe. 

Orczy Béla báró belügyminiszter és Fabiny 
Teofil  igazságügyi miniszter feleltek  is az inter-
pellácziókra és a ház többsége tudomásul vette a 
miniszteri választ, mire az ülés fél  3 órakor vé-
get ért. 

E G Y L E T I E L E T . 
A „Veres kereszt-egylet" csíkszeredai fiókjának 

évi rendes közgyűlése. 
Ritkán tapasztalhatja az ember, hogy vala-

melyik eszme, mely kezdetben nagyon felkapott 
volt, az évek során mindig egyforma  érdeklődést 
legyen képes kelteni. 

Ennek az igazságáról győzhetett meg min-
mindenkit ama körülmény is, hogy a veres-kereszt-
egylet f.  líó 18-án tartott ülésére a tagok roppant 
csekély számban jelentek meg. 

Ez az egylet is kezdetben a lelkesültség 
szálmát üzében melegedett fel,  s most már, hogy 
néhány év a megalakulás után Jetiint, s hogy a 
hirtelen lánggal égett szalmatiiz elhamvadt, a ve-
reskereszt-egylet is majdnem megdermed a közön-
ség közönyének jéghidege miatt. Pedig hát az 
egyesületnek meg volna a maga igen nevezetes 
czélja; meg volna először egy bekövetkezhető bá-
bom esetére, mikor a haza szolgálatában kapott 
tátongó sebek gyöngéd ápoló kézre szorulnak, s 
mikor a beteg és talán nyomorékká vált hadiinak 
és családjának segélynyújtó kézre van szüksége; 
meg van az egyletnek nemes czélja másodsorban 
is, midőn egyes nyomorban lévők kéröleg nyújtják 
ki aggság. betegség, vagy épen éhség által aszúvá 
tett kezeiket, hogy a kőnyörület fillérei  a reszkető 
kezükbe hulljanak — és enyhítsék a kétségbeejtő 
nyomort. 

Es mégis nagyon közönbösek tudnak lenni 
az emberek, pedig e közönbösség nem mutat ama 
jóságra, melyet igen gyakran fitogtatni  annyira 
szeretünk. 

A 18-iki gyűlés is a részvétlenség képét vi-
selte magán, úgy, hogy igazán kitartó jóindulat és 
fáradhatatlan  ügyszeretet (kell az egylet vezetői-
ben lakozzék, mert ellenkező esetben a maihoz 
hasonló résvét'enség nagyon megingathatná a buz-
golkodási kedvet, melylyel a vereskereszt csíksze-
redai fiókjának  elnökei: özv. Lázár Dénesné nrnö 
és Vajna Tamás az ülést megnyitották. 

Az elnöki megnyitás után a pénztárnoki szá-
madás vizsgáltatott meg, mely helyesnek találta-
tott, s melynek előterjesztése után pénztárnoknak 
a felmentvény  megadatott. 

A pénztárnoki jelentés szerint: 
1887. deczember 31-én volt 

pénztári maradék 662 frt  03 kr. 
1887. évi tagsági dijhátrálekból 

befolyt  7 frt  — kr. 
1888. évi tagságidijakbői befolyt  46 frt  — kr. 
1888. inárczius 8-án rendezett 

mulatság jövedelme 31 frt  22 kr. 
1888. deczember 31-én kamat 

czimen befolyt  29 frt  44 kr. 
A bevétel tehát tett 775 frt  69 krt, 

melylyel szemben: 
a központba beküldetett 69 frt  55 kr. 
a jósziv bizottságnak 25 frt  10 kr. 
a genfi  conrentióért kiadatott 1 frt  65 kr. 
6 egyén segélyezésére „ 25 frt  — kr. 
2 munkásnak fizettetett  1 frt  30 kr. 

ÖsszeHen 142 írt 60 krt, 

mely összegnek a 775 frt  69 krbóli levonásával 
marad készpénz az 1888. év végével 033 frt  09 
kr. — Ezenkívül van az egyletnek 9 drb veres-
kereszt sorsjegye. 

Pénztárnoki jelentés után jegyző olvassa a se-
gélyek iránt beérkezet kéréseket."Kérelmezett, négy 
egyén, kik közül háromnak kérése indokoltnak ta-
láltatván, a gyűlés által kiutaltatott egyikn-k 5 frt 
két egyének pedig 3—3 frt.  Az alapszabályok ér-
telmében indítványra, kérés nélkül is segély pénz 
kiadható lévén, elnöklő özv. Lázár Dénesné urnö 
indítványára két szegénysorsu egyénnek 5—5 frt 
szintén kiutalványoztatott, s igy segély adatott 5 
egyénnek összesen 21 frt  összegben. 

A gyűlés ezután egy az egylet jávára rende-
zendő mulatság megtartása tekintetében tett indít-
vány felett  határozott. E határozat értelmében az 
egylet folyó  év április fi-án  tánczinulatsággal össze-
kötött közvacsorát rendez. A rendezés vezetésére a 
rendező bizottság megalakítására a gyűlés által 
özv. Lázár Dénesné szül. br. W'ildburg llíza ö mél-
tósága kéretett fel. 

Több tágy nem lévén elnöki rövid bezáró 
után a gyűlés véget ért. 

Fujijein. 

K U L O K í F E L E K . 

— Lelkész változás. -Mini Lapunkat értesítik 
a csiksz.-mihályi plébánost erdélyi püspök O nagy-
méltósága nyugalomba helyezte, s az erről szóló 
rendelettel egyidejűleg érkezett az üresedésbe jött 
lelkészi állás betöltéséről szóló kinevezés. Eszerint 
Jakab Lajos lövéteí plébános lelt a nyugalomba 
vonuló öreg Szöts Mihály helyett t'sikszentmihály 
község lelkészévé. 

— Esküvő. Szentimrry Dániel csíkszeredai 
erdész ma tartja esküvőjét Técsöu Máramaros me-
gyében Ötvös Lajos kir. főerdész  szép és kedves 
leányával Kornéliával. Esküvő út in az öröm apa 
házánál mennyegzöi lakoma lesz, melynek bevég-
zése után az itju házaspár a vőlegény állomás he-
lyére indul. Tartós boldogságát kiváltunk. 

— A csíkszeredai önkéntes tűzoltó-egyesület 
tánczestélye f.  hó lfi-án  tartatott meg a „Csillag" 
vendéglő nagy termében. A városi polgárság éven-
ként elmaradhatlanul megtartatni szokott mulat-
ságát képezi a „tűzoltó-bál". Most is a polgárok 
teljes számban jelentek meg és egész kivikigos 
virradtig tartotta együtt őket az a jó kedély, és 
vígság, niely a tűzoltók bálját jellemezni szokta. 
Eddigi években a szeredai intclligenrzia is nagy-
számban volt. képviselve a polgárság e legnépesebb 
bálján, most azonban közülök alig egy pár je-
lent meg, minek okát nem lehet másban keresni, 
mint az országos gyászban, mely a mulatságoktól 
városunk intelligens közönségét majdnem teljesen 
visszatartja. Ha ez nem lett volna, bizoiinyára so-
kan vettek volna részt a jóhirnévnek örvendő pol-
gár-bálban. — Mennyire emlékezetünk engedi, a 
jelen voltak névsorát ide iktatjuk. Olt láttuk az 
asszonyok között: Cs.'dő Istvánuét. Éltes Jakab-
nét, Funk Jánosnét, (iái Józsefnét,  (iái Anlrás-
nét, Kiss Antalnét, Györgyjakab Mártonnét, Böjté 
Sándornét, Szopos Eleknél, Tamás Józsefnét,,  Kiss 
Andrásnét, Nagy Istvánuét, Bors Ferenczu 't, Mol-
dován Jánosnét, Orbán Péternél, Lörincz Ferenez-
nét, Lux Sándornét, Csiszér Sándornét, Bona Ger-
gelynét, Rantz Ignácznét, Uantz L iríncznét, lvuthy 
Károlynét, Hajnőd Ignácznét, Hálin Ferencznét, 
Pap Györgynél, Borbát An.lrásnét stb. stb. — a 
leányok közül jelen voltak: Nagy Krisztina, Donéba 
Bozéna, Funk Lincsi, Tamás Juliska, Lux Róza, 
Máthé Katicza, Kiss Anna, Dávid Anna, Szopos 
Mari, Orbán Zsuzsika és Netti, Welhnann Etelka, 
Háhn Amália és Róza, Nagy Vilma, Kovács Éva, 
Hajnód Juliska, Víncze Amália, Jakab Vilma, Szabó 
Juliska, György Póli és Róza, Silveszter Mari, 
Szén Julcsa stb. stb A négyeseket mintegy 36—40 
pár tánczolta. 

— Frisch Gottfried  gyógyszerész Gyergyó-
Szentmiklóson fólyó  hó 12-én életének 6G-ik évé-
ben hosszas betegség után meghalt. Temetése 14-én 
volt, s a köztisztelet és becsülésben álló polgárt 
sokan kisérték ki az örök nyugalom helyére. 

— A helyi „Kaszinó" által folyó  évi inárczius 
2-án rendezendő „Kaszinó-bál" iránt nagy érdek-
lődés van ugy városunkban, mint a vidéken, s re-
mélhető, hogy e bál a farsang  legfényesebb  és leg* 
sikerültebb mulatsága leend. 

— Gyergyó-Szentmiklóscn Rudolf  trónörökös 
lelki üdveért a gyászmise folyó  hó 12-én az ösz-
szes hivatalok, ipar és más egyletek, iskolák, ta-
nárikar, kereskedők, a tisztikar és nagyszámú kö-
zönség részvételével tartatott meg. Az összes üz-
letek zárva voltak. A gyászt, mely leginkább a 
magyar nemzetet sújtotta a középületeken elhe-
lyezett gyászlobogók hirdették. Az isteni tisztele-
tet főt.  Ferenczi Károly plébános segédlettel vé-
gezte. Midőn „Libera" alkalmával a nagygonddal 
söt művészileg feldíszített  tumba körül a papság 
csoportosult, nem volt szem, mely könynyekot ne 
ejtett volna a nemzetet ért nagy csapás miatt. Egy 
szívvel lélekkel, mindenki kérte a királyok 
királyát ott az oltár előtt, hogy már ,.néhai" büsz-
keségünket tegye ntenynyei birodalma örökösévé; 
hazánknak és királyunknak pedig küldje el a vi-
gasztalás balzsamát. 

— Jótékonyczélu házias tánczmu'atságot ren-
deznek Csikszentinirén az iskola helyiségében fo-
lyó hó 23-án (szombaton). Az esetleg begyülendő 
jövedelem a csikszentinirei szegénysorsu községi is-
kolás gyermekek felsegélésére  forditatik.  A mulat-
ságnál a rendezés jelszava ősi székely egyszerű-
ség. Bcléjiti-di.j: S/íi-m'-lyenki'-nt. f»o  kr, család jegy 
1 frt.  2i) kr. Kezdete H órakor. 

— A gyergyószentmiklósi ifjusig  folyó  évi 
mírcziiis 5-én (húshagyó kedden) a Laiireni'zy Já-
nos nagytermében „fftiisági  bált" rendez. A 17 
tagból álló rendező bizottság mind-ut elkövet arra 
nézve, h igy mulatság egyik legfényesebb  pont-
ját képezze, az idei gyergyószentmiklósi if,us.igi 
mulatságoknak. 

Öigyilkossági kísérletit köveiéit el C:ik-
sz'yvizen 1). V. n-vii fiatal  leiirv. Sţerelmi 
perpatvar miatt. az udvaron levő öl mélységű 
kútba ugróit bele, ile még ideje koráll Jészrí' vet-
ték s kilui/iák a nem épen k'!le.ii"s hideg fürdő-
ből. S viilés >í nem életveszélyes' k s remény van 
mielőbbi felgyógyulásához. 

— A gyergyószentmiklósi . . K a s j í i i ó ' saját 
pénztára javára, folyó  évi máivziin 3-án (lindii-
gyó-vasárnap) L.v.iivnrzi Ján is nagvlerai *•'• n zárt-
körű t.iiii'zmii'atság il rendez. Belé.iti-lij sz- .n'-
lyeiik 'îit 1 frt  50 kr. Csiládjegy 4 tVí. K ' í l ' l ü 
fél  !) órakor. 

— Budapesten a rendőrség elle i őri isi mér-
veket öltöttek a tii'ih' '<< -k. — Inp.iNu;t ad>it 
erre a ren lőrs "'gnek ni g 'löíi'ileg t,.(t a/cm intéz-
k"dése, h igy Takáts X.iltán dr. ügyvédjelöltet a 
megelőző I iillí etésekben Voít részességéért elfog,il;a 
és vizsgálat alá helye/t". Az utczákon cz a nóta 
járja: 

Alirztig Tisza, nli.'zug Csáky 
Ali.v.ng Káló l'i'jrnáiy 
Aliizng Töiök IVikapii.iay 
Eljm iloi'tm- Takáts Zoliin. 

Ez a nóta nagyon felingerelhette  a fővárosi 
rendőrséget, mert borzas/ró erőszakosságot követ 
el a tüntetők ellen. — Egymásra gázolja agyon 
az utczán járókelőket is tekintet n ; lkül, hogy váj-
jon a tűnt 'tökhöz tartozik-e a letiport egyén vagy 
nem? A tu l isit fisok  isz myu kegyetlenséggel vég-
zett vérengzésekről szól,-inak. — Hiába vannak az 
országgyűlésen felhangzó  in''Tpellácziok: mert a 
rendőrség túlkapásait somnii sem tudja korlátolir. 
— Valóságos vandalizmust, fejtenek  ki annak ürü-
gye alatt, hogy a rendi t es békés hangulatút, kí-
vánják helyre állítani. — Ilyen előzmények után 
nagyon tartunk attól, hogy a fővárosban  f.  hó 17-éu 
rendezettt nagy tiltakozó körmenet alkalmavával 
s.ik véres jelenet adta elő magát. — A február 
14-én történt rendőri vérengzésekről részletes tu-
dósítást kalitunk, il" t r s z ü k e miatt kénytelenek 
vagyunk a fennebb  általánosságban n.egjegyzettek-
kel beérni. 

— A csíkszeredai és csiksomlyói táncztanuló 
ifjúság  Sara Miklós tánezmoster vezetése mellett 
folyó  évi inárczius 4-én „vizsga tánczestélyt" tart. 
A „műsor" szerint 12 kis leány a kárpáti tündér 
tánezot és magyar solot fogja  görögtüzfény  me-
lett lejteni. A táncztamtlők mulatsága minden év-
ben nagy pártolásban részesült, s azt hiszszük, 
hogy ez most sem fog  elmaradni. 

— Legújabb farsangi  divat Párisban uj báli 
férfi  divatot kezdettek el. A frakkot  szürke posz-
tóból készítik, melyhez sftlyem  mellényt öltmek PZ 
urak. A nadrág fekete  selyemből van és csak tér-
dig ér; fekete  selyem haris:iya és csat,tos czipő egé-
szíti ki az öltözetet, melyet az előkellö gavallérok 
az idei bálokban viselnek. 
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— Eyy fiatal  leány haláláról Csikszépvizről a 
következő gyászjelentést vettük : „Alólirottak fáj-
dalonulult szívvel tudatják, felejthetetlen  gyerme-
k' k. illetőleg szeretett testvérüknek csikszépvizi 
Nzebeay Gizellának élete 20-ik évében, folyó  hó 
lt- ;n d. e. ' 3 in órakor, két heti sutyos szenve-
dés után, történt gyászos elhunytát. A drága ha-
lott hűlt tetemei folyó  hó lC-án d. u. 4 órakor 
fognak  a helybeli örmény sírkertbe örök nyuga-
lomra helyeztetni; lelkeért pedig az engesztelő 
szt. mist-áldozat folyó  év február  hó 18-án d. e. 
!i óiakor fog  az egek urának bemutattatni. Béke 
lengjen drága porai, felett!  Csikszépviz, 1889. feb-
ruár hó 14-én. Szebeny Márton és neje Dávid Má-
ria, mint szülök. Vilma, Teréz, Antal és Lukács, 
mint testvérei." A temetés e hó Hí-án ment végbe 
nagyszámú közönség részvéte mellett. 

— Nyilvános számadás A csíkszeredai kor-
csolya-egylet által folyó  hó 9-én rendezett táncz-
e4é',yéii, felülfizettek  üzv. Lakatos .Tánosné 2 frtot, 
Madár luire fjzö  1 frtot,  Nagy Sándor l frtot,  Dr. 
Bocskor Béla 1 frtot,  Ksztegár Bálint 30 krt, me-
lyért fogadják  a korcsolya-epylet nevében hálás 
köszönetem nyilvánítását. Csíkszereda, 1889. feb-
ruár 18-án B a l l ő Gábor, egyleti pénztáros. 

C S A R N O K . 

S i m i l i a S i m i l i b u s . 
- I ta. Richt» P. I. — Fordította: B. A. I. — 

.Hol van Lenkém?" — kérdé Poso számta-
nácsos mogorván, midőn Paula néni nyitá ki az 
előszoba ajtaját. 

..Kiment!" — szólt a rövid felelet. 
,.l'gy? — 1'jra ?•' — niormogá I'ose, kalap-

ját s kabálját detevén. az idős hölgyet az ebéd-
lőbe követte. 

„A ieves már tálalva van, kedves Nándorom, 
tudván azt, lngy ön igen pontos szokott lenni" 
— szólt a nagynéni, helyét elfoglalva. 

„Igen! három órakor irodazárás, 7 perez 30 
másodpercz a lő vonatig, azon pedig 18 perez és 
30 mp. ajtónkig máskor Lenke szokott nekem 
ajtót nyitni és 

„Csókkal fogadni,"  —guuvolódék Paula néni. 
„Lenke páratlan asszony, ismerem gyermekkora 
óta, ön valóban boldog lehet az ö birtokában!" 

,.A leves újra el van sózva!" — jegyző meg 
Nándor elfojtott  haraggal. 

„Csakugyan", — volt a néni nyugodt vála-
sza. „Ila kedves Lenkénk nem jár mindennek utána, 
baj van, — a cselédek megbízhatatlanok; külön-
ben vigasztalódjék, itt a pecsenye, kárpótolva lesz 
a levesért. 

„Odaégett, egész fekete!"  — kiálta fel  l'ose 
haragtól villogó szemekkel tekintve a szobaleányra. 

„Xe:n is olyan rósz," — vigasztalá az öreg 
néai Nándort, kitevén öcsese tányérjára épen a 
legégettobb falatot. 

A számtanácsos haragtól kipirulva visszadölt 
szék" támlájához és felsóhajtott. 

..l/ram, Istenein! hisz némelyek épen igy sze-
retik a sültet" — íolytatá feltűnő  nyugalommal 
a néni. 

„De én nem!" — dörgött Pose. „Összees-
kiiltek elleinu? Miféle  Dámon szállta meg fele-
ségemet? Ilit hete, ingy hízás vagyok; öt hétig • 
boldogan éltünk. c.j/.«arre Lenkének eszébe jut 
házát szok itlan iJ'iben elhagyni, a konyhát a cse-
lédre bizni, s aszta'tóli távolléte által tüntetni! 
Miféle  dolog ez? Tovább nem tűröm; én vagyok 
az ur a háznál, s az asszonynak itthon kell 
lenni!" 

„ A férjnek  hasonlóképpen," — mosolygott 
Pa i'a néii, — „v;ii'.uk azonban kivételes esetek, 
nielyikbe i •mindkettőnek távolléte menthető. Ön 
pl. mily kevés időt tölt el itju neje társaságában; 
megebédel, visszavonul dolgozó-szobájába, azután 
pedig valamely egyesületbe siet, melynek elnöke, 
titkára, vagy tudom is éa mije — szóval tizen-
három egyesületnek saját boldogsága árán igye-
kezik előmozdítani ügyét, s ezek tartják távol 
házától. 

„Kérem, kérem, tizenöt egyesületnek munkás 
tagja," — javította nagy büszkeséggel a számta-
nácsos, — „igaz, hogy fárasztó  dolog, de igen 
megtisztelő reám nézve. 

„Ón igazán feláldozza  magát az egyesületi 
életért; ugyan ki lett volna arra képes, hogy nász-
ú ját félbeszakítsa  holmi rongyszedö-egyesület ala-
pitásának é\f  jrdnlója miatt. 

„Igaz, hogy még akkor nem járt le szabad-
ságom, s hogy Lenke még a Eajna vidékére vá-
gyott, de nem tagadhatom, hogy szoros köteles-
ségemnek tartottam az ünnepélyen való megjele-
nésemet." 

„Oh ha ön igy gondolkozik, bizonyára ör-
vendeni fog  annak, hogy neje nyomdokaiba lépett, 
mert hála Istennek, ö is már öt egyesületnek 
tagja, s ma van a hatodiknak — a nőeinánczipá-
czió-egyesületének — gyűlésén legelőször, igy te-
liéit a hét minden köznapja egy-egy nemes czélu 
ügynek van szentelve!" 

Pose nyugtalanul kezdett sétálgatni kényel-
mesen berendezett ebédlőjében. 

A nagynéne azonban folytatá: 
„Tly eszményi foglalkozás  mellett bizony meg-

feledkezik  az eiuber a levesről, sültről stb. De 
nem is értein, mire való itthon főzni  oly városban, 
mint a milyen Berlin; lehet ebédet haza hordatni 
valamely restauratióból is; éppen ma tanácsoltam 
ezt Lenkének, legalább nyugodtabban fogja  kö-
vethetni lelkének idealistikus irányát." 

„Vagy ínég jobb volna a vegetáriánusok mód-
jára gyümölcscsel, korpakenyérrel és tejjel élni, 
így legalább minden elsózás, megkozmásodás s 
több eféle  el volna kerülve." 

„De nekem sem az egyik, sem a másik nem 
kell! Lássa el feleségem  konyháját, s ne járjon 
holmi haszontalan női egyesületek után." S midőn 
a házi ur az asztalt hatalmasan megütve, elég 
nyomatékot adott volna utolsó szavainak, otthagyta 
a csúfolódó  nénit. 

De ez úgylátszik nem ijjedt meg, mert dia-
dalmas mosolylyal ajánlotta magát öcscsének. 

A fiatal  férj  Íróasztala mellett foglalt  helyet, 
hogy egy még ma felolvasandó  titkári jelentést elké-
szítsen. A dolog azonban sehogy sem akart sike-
rűini, minduntalan neje és a gyűlölt nöeniánczipá-
czió-egyesület üldözték. Végre mégis elkészült s 
elsietett a gyűlésbe. 

Jelentése ezúttal pártolásra nem talált, — 
sőt némelyek részéről határozott ellenszenvvel fo-
gadtatott, mely körülmény az egyesületi tagságról 
való lemondásra (kényszeritette) indította, bár ba-
rátai eléggé tartóztatták. 

Haza indult. 
A salonba belépvén, a pamlag sarkában egy 

fiatal  hölgyet pillantott meg. Neje volt. 
Közelebb jntván, meglepetve kiáltott fel  : 
„Lenke, te sírtál! 
A nö zokogva férje  keblére borult, 
„Nem bírom tovább"! zokogott Lenke — 

„Meguntam a játékokot, meg tudtsz bocsátani"? 
„De mit gyermekem"? kérdé a csodálkozó 

férj. 
„Oh, hát az egyesületekért". 
„Akkor én kétszeresen bűnös vagyok", mert 

én 15-nek voltam tagja, mig te csak ö-ba jártál 

el; de vigasztalódj ez mind meg fog  változni, s 
mi ly'ra boldogok leszünk. 

„Kedves, jó férjem,  de megtartod-e fogadáso-
dat akkor is, ha vallomásomat meghallgatod"? 

„Azt majd én mondom el," vágott közbe az 
addig megérkezel t nénike. „Igen kedves Pose, mi 
válnék a fiatalságból,  ha mi vének meg nem véde-
nök ? Látja, midőn észrevettem, hogy az 5n foly-
tonos távolléte mennyire búsítja el Lenkét, 'elhatá-
roztam, hogy segitek e bajon. Nejét barátnőihez 
küldtem, az ételeket elrontottam, s több e félét 
azért követtem el, hogy nélkülözze a házi boldog-
ságot, azt megbecsülni tanulja". 

„Köszönöm, kedves nénénk, ön valóban rend-
kívül iigyes volt", szólt a kézcsókoló öcs. 

Ezután megölelte kicsiny feleségét,  mig Paula 
néui jó étvágyat kívánt az estebédhez. 

Felelős szerkesztő: Dr. BOCSKOR BÉLA. 
Főmunkatárs: VITOS MÓZES. 

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

6 Öl jó minőségű, két éves száraz 
bükkfa.  — Mintegy 1 5 0 SZÎU 0—10 öles, 
finom  egyenes (télen vágott) fenyő  épület-
fa.  — 10 szekér finom  erdei széna és 
taiiórok széna-sarja. — Úgyszintén zab-» 
árpa-, baza-, rozs-szalma 

E L A D A T N A K . 
Kinél ? Felvilágosítást ad lapunk kiadó-

hivatala. (2—2) 
• • • • • • • • • • • • 

Haszonbérleti hirdetmény. 
Gróf  Károlyi Sándorné őnagyméltósága 

tulajdonát képező, esik-szen tsiiuoni ma-
lom és csatószegi kaszálók, a csikszent-
simoni malomházban 

1 8 8 9 . február hó 25-én délelőtt 
ÍO órakor 

tartandó nyilt árverésen, 1889. év április 
hó 24-től kezdőd ó'leg hat egymásutáni évre 
haszonbérbe fognak  kiadatni; mely alkalom 
ra, haszonbérbe venni szándékozók, ezennel 
meghivatnak. 

Csíkszeredában, 1889. év január 30-án. 
B a l s t s i G - á s p á x , 

3-3 megbizolt. 

• HIRDETMÉNY. 
^ Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek jelenteni, 
^ hogy február  végére már ismertjóminőségűcsiraképes 
% luezerna, lóher, ezukorrépa, fűmagok, 
• mindennemű vetemény- és virág-
• magvakkal 
^ raktáromat jól ellátom. 
^ Czélom: a csinos, drága csomagolás mellőzésével 

olcsód és jol DsiszolgáulaaJL. 
^ Továbbá ajánlok kitűnő borszéki 
• c s o r g a t o t t r a o - é s e t -

Alázatos tisztelettel : 
• 3—3 G Á L J Ó Z H G V . 

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál, Csíkszeredában, 1889, 


