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12Ifffizetési  f e l h í v á s . 
A lapunk mult két számában jelzett 

programm értelmében előfizetést  nyitunk 
a „Csiki Lapok" IV. évfolyamának  január-
márczius havi első negyedére. Feltételeink 
a niult évihez képest 80 kr évi csekély 
összee^al változtak. Ezen alig érezhető cse-
j. Iszeg fejében  azonban lapunk min-

számához : 
, E G Y H É T " 

czim alalt egy teljes iven megjelenő képes 
melékletet adunk változatos és mulattató 
tartalommal. Oly kedvezmény ez, mely vi-
déki lapoknál ritkítja párját. A mi a lap 
belső és külső kiállítását illeti, ígérjük hogy 
jövőre nézve még fokozottabb  erővel igye-
keztlnk eleget tenni a t. olvasó közönség 
igényeinek. 

Előfizetési  feltételek  : 
Egéiz éyrr i frt  60 kr. 
Fél érre 2 frt  4» kr. 
Negyed évre . . 1 frt  20 kr. 

Külföldre  egész évre G frt. 

Elő lehet fizetni  Csíkszeredában György-
jakab Márton nyomdájában, — Gyergyó-
Szentmiklóson Kricsa Péter könyvkereske-
désében. 

Egyúttal felkérjük  t. előfizetőinket  a 
hátrálékos dijak beküldésére, hogy tetemes 
kiadásaink fedezhetők  legyenek. 

S z e r k e s z t ő és K i a d ó . . 

A „CSIKI LAPOK" TAROZÁS. 
A gyószentmlklósl korcsolya-egylet estélye. 

Hol búcsúztassak el az ó-évet ? 
Szylveszterkor ezen kérdés áll napirenden. 
Természetesen a búcsúztatás örömkönnyek 

mellett történik, mert ki sajnálná ezt a vén ka-
lózt, ki elrabolta mindenünket. Szerencséje, hogy 
természetes halállal mult ki, mert az emberek ké-
szek lettek volna őt agyonverni. 

Nekünk, gyószentmiklósiaknak a korcsolya-
egylet szokott minden évben esteli mulatságot ren-
dezni, hol gödörbe vetjük a csalót. 

Ó évet búcsúztatni, az új-évet üdvözölni s a 
korcsolyázásért lelkesedni. íme három ok, mely 
bennünket a részvételre nógatott. 

A jég a jég! Nagy hatalmasság lett 
már ebből is, megpedig egyszerre váratlanul. Öreg 
urak és asszonyságok lelkesednek érette, a fiata-
lok pedig rajongják. Ezeknek már csak fagyáskor 
van igazi olvadás. De nem is csoda ! A jégen van 
az igazi érdekes élet! A szárazföldön  az etikett 
zsarnokoskodik, de a jegen az alkotmányos sza-
badság él. A mi amott nem szabad, az itt meg 
van engedve. Itt kéz a kézben, kar a karon. Itt 
már a hideg miatt is önkényt meleg, sokszor for-
róság ntáu sóvárognak, a mi kézszoritások, tüzes 
pillantások, forró  lehelletek, mint legalkalmasabb 
échauftantok  igénybe vételére késztet mindenkit 

De 
ime, tisztelt szerkesztő ur, azon veszem 

magam észre, hogy én a jégen vagyok, pedig en-
gem az estélyre küldött ki. Sietek is a jégről, 
mert sikamlós tárgy. Rajta nemcsak az ember, 
banem a toll is könnyen orrát törheti Ej, nó I 

K i l á t á s a i d k . 
Vármegyénkben ez időszerint nem igen 

élnek olyan emberek, kik emlékeznének 
olyan enyhe időjárásra, mint a milyen az 
idei télen mutatkozott és nemiben emlékez-
nek olyan nagymSrvü szárazságra, a milyou 
száraz volt az elmúlt ősz. 

Szokatlan időjárás volt éj van jelenleg 
Csikvármegyében, de éppen nert szokatlan, 
nem örvend ennek a földmi/es  gazda és 
aggodalom szállja meg, ha a jövő évi gabona 
termésre gondol. 

Az a nagymérvű saárazsáj, mely az el-
múlt ősznek ideje alatt uralkodott, az a 
szokatlan enyhe tél, a mely Olaszország 
enyhe éghajlatát juttatja eszünkbe, minden 
valószínűség szerint azt fogja  okozni, hogy 
mezőgazdáink az őszön elvetett magnak két-
szeresét sem fogják  a jövő í'vi termésben 
megkapni. 

Mig egyfelől  ugyanis a szükséges eső 
hiányában szántóföldeinknek  minden ned-
vessége .kiszáradt s emiatt a szokásos őszi 
szántást-vetést a földmivea  gp^Jn nem igen i 
végezhette s már ezen okból is majdnem 
csak feleréaz  lett az ősztermésre szánt föl-
dekből őszgabonával bevetve, — addig más 
felől  az esőhiány és szokatlan enyhe idő 
következtében vármegyeszerte annyira elsza-
porodtak a mezei egerek, hogy a szokott-
nál különben is kevesebb mennyiségben ve-

pedig kedvem volna azt a sok érdekes aventure 
galante-ot, epizódot felkutatni  azokból a hajlott 
vonalokból, melyeket az aczél jegyzett fel  a jégre. 

S mindezek a kellemes dolgok, melyek a 
jégélet szép regényét teszik, jövőre még nagyobb 
tért nyerhetnek, mert korcsolyaegyletünk ez évben 
egy nagyobb s kényelmesebb pályatért vásárolt 
meg; tehát az érdekes regény bővített kiadásban 
jelenik meg jövőre. 

l)e hát erre is szükség van, egészségi szem-
pontból, mondja orvosunk ; szórakozás kedvéért, 
jegyzik meg öregeink; mulatságból, gondolják üa-
talaink ; egy kis kilátásból, talán számítgatnak a 
mamák; — hogy,nekem meg az étvágyam menjen 
el, zsimbelek én, mint férj,  kisérve több térj ak-
kordjától, kik a parton szoktunk tipegni, mig a 
menyecske végig siklik a sima jég tükrén. 

Mindegyiknek igaza van. 
S ha már igy áll a dolog, csuda-e, ha ver-

senyezve vetélkedünk a korcsolyázásért s ennek 
előmozdításáért? Csuda-e ily körülmények között, 
ha az egylet estélyeit a legkedveltebb s legsike-
rültebb mulatságaink sorában találjuk? 

A legközelebbi Szilveszter estély azonban 
felülmúlta  eddigi társait. Volt zongorajáték, ének 
hegedű, felolvasás,  táncz kitűnő kotilionnal. 

Biró Olga játszotta zongorán a nyitányt. — 
Első fellépése  igy, nagyobb nyilvánosság előtt s 
teljes diadalt aratott. 

Utánna Jakab Józsefné  énekelt, zongorán 
kisérve Fejér Róza által. Gyönyörűen, preczizül, 
sok kellemmel énekelt, elragadta a közönséget, 
mely tapsolt, újrázott, hogy tovább tartson a gyö-
nyöre. A zongorakiséret is dicséretet érdemel. 

Nyers Károly, polgári iskolai tanár pedig 
ezen alkalomra, a rendezőség felkérésére,  egy vo-

tett magvak legnagyobb része e falánk  kis 
állatok pusztításainak esett áldozatul. 

Fel- és középcsikban, de különösen 
csíkban igen szomorú képet mutatnak 
őszgabonával bevetett földek,  mert a szi 
séges eső hiányában sárgászöld színben 
kelt gabona ijesztően meg lett jj»rkitva egy-
egy darab feketeség  által, mely feketeséget 
az okozta, hogy az egerek az elvetett mag-
nak nagyrészét elpusztították s igy termé-
szetszerűleg még az sem volt, a mi bár be-
teges sárgás zölden is kikeljen. 

Vármegyeszerte tehát nagyon gyenge 
kilátása van a mezei gazdáknak az őszi ter-
mést illetőleg és ez nagyon elszomorító tény-
körülmény. 

Elszomorító ténykörülmény, mert hi-
szen ipar és kereskedelem hiányában első-
sorban földmivelő  nép vagyunk, s ha mint 
ilyenek, a megélhetéshez szükséges termé-
nyeinkben érzékeny károsodást szenvedni 
vagyunk kénytelenek, — évek hosszú so-
rára ki vagyunk téve a nyomorral határos 
szegénységnek, pedig még a legjobb, a leg-
bőségesebb termés idején sem nevezhetjük 
magunkat még csak közepes vagyonos gaz-
dáknak sem, annálkevésbbé gazdagoknak. 

Iparunk, kereskedelmünk semmi sin-
csen ; mindannyian szegényesen a nagyon 
szííken jutott s különben sem valami nagyon 
termékeny földnek  óriási erő megfeszítéssel  és 
lankadatlan szorgalommal való mííveléséből 

nós zenekart állított össze több műkedvelőből; 
iészt vett Vendl Aladár ditrói polg. isk. igazgató, 
a kitűnő czimbalmazó is. — A zenekar darabjai 
mindenkit megleptek, olyannyira szabályos üt ői-
ben s jó összhanggal adattak elő. A dicsőség a 
szorgalmas karvezetöé s a lelkes műkedvelőké. 
A sűrű tapsokat és ujrázást derekasan megérde-
melték. 

Bogdán Mariczi pedig czimbalmon játszott 
sikerült és szép magyar dalokat. 

Dr. Dobribán Antal zongorajátékkal gazda-
gította a műsort; gyakorlottságról és e téren is 
jéles talentumról adva bizonyosságot. 

Játéka osztatlan terszésben részesült. 
A műsor befejező  pontjául Juhász Károly ol-

vasott fel.  Az elmés és humortól csillogó felolva-
sást örömmel s élvezettel hallgatta mindenki és 
zajosan megtapsolták. 

Erre aztán megindult a táncz, egyiket kö-
vette a másik, a felpezsdült  vér s vidám kedv nem 
ismert fáradtságot. 

A rendezőség még azon kellemes meglepe-
ben is részesítette a közönséget, hogy egy kedves 
és mulattató figurákból  álló kotilliont rendezett. 
Különös elismerést érdemel a rendezőség nemcsak 
leleményességeért, hanem fáradtságáért  is, mert a 
változatos figurákhoz  szükséges kellékeket ők ma-
guk készítették el. A kotillion sikeréért munkál-
kodók élén Jakab József  állott, ki művészi képes-
ségéről ujabb bizonyítékot nyújtott. 

S mi igy vigan, tánczczal és zenével fogad-
tuk az érkező új évet, melyről reméljük, hogy a 
fényes  fogadtatásért  bálás leend. A titokzatos uj 
fejedelem,  az új év már trónusán ült, mikor -éjfél 
után jó idő múlva eloszlott a vidám társaság, egy-
másnak boldog újévet kívánva. Spe'ctator 
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élUnk s ha ezen kevés föld  sem hoz a mos-
toha viszonyok folytán  termést: nagyon kö-
zel jutunk a koldus nyomorához. 

Még azon esetben is, melyek termés 
tekintetében a jobbak közzé tartoznak, egy 
része a lakosságnak idegen helyen kell ke-
nyerét keresse ; még a jobb és bőségesebb 
termésű években is kénytelen a lakosságnak 
egy része ideiglenesen kivándorolva a szóm-. 
széd Romániába keresni jövedelmet nyujtó 
foglalkozást,  s ha már most még azt is el-
veszítjük, a mit ezelőtt és legtöbbször igy-
amugy megkaptunk, mi lesz velílnk a leg-
közelebbi jövőben ? 

Bizony aggodalomba kell esnünk már 
a legközelebbi jövőnk iránt is. Aggodalom-
ba kell esnünk, mert hiszen a nép már is 
fájdalmasan  jajdul fel  a ránehezedett köz-
terhek miatt s ha ilyen körülmények között 
megmondjuk, hogy évről-évre mind nagyobb 
és nagyobb lesz az elviselendő közteher és 
hogy ezzel jövedelmi forrásaink  nemcsak 
nem szaporodnak, de sőt mindinkább ki-
apadnak s mindezekhez még a rendes ter-
mésünknek egy igen nagy része a jövő ara-
tás idejére el vesz, — a legnagyobb szo-
morúsággal kell konstatálnunk, hogy a jövő 
évre nagyon szomorúak a mi kilátásaink. 

Választási mozgalmak várme-
gyénkben . 

A csikmegyei 48-as párt szervezése érdeké-
ben ifí.  Molnár József  és 10 társa egy, a lapank 
mnlt számában szószerint közölt, meghívót bocsá-
tottak ki, melylyel a csikmegyei 48-as ;>árt ala-
knlógyűlésére elvtársaikat meghívták. E meghívás 
következtében f.  hó 3-án d. u. 3 órára Csikvár-
megye csíki és kászoni részének minden községé-
ből a községi lakosoknak legintelligensebb és leg-
értelmesebb eleme oly nagyszámban gyülekezett a 
„Csillag" vendéglő nagy termébe, hogy szorongá-
sig telt meg a majdnem óriásinak nevezhető terem, 
— sőt a megjelentek egy része oda be sem fér-
hetett. 

Pontban 3 órakor C s e d ő István egy hosz-
szabb, szépen átgondolt, a 48-as pártnak elveit 
bőven ismertető beszéd után az összegyülekezett 
párthíveket melegen üdvözölve, itj. Molnár József 
csíkszeredai képviselőnek adta át a szót. 

M o l n á r József  képviselő szólalt fel  ez-
után, ki beszédét azzal kezdé, hogy Ugrón Gá-
bortól jön, hol látta a munkát és fáradozást,  a 
mit ez az ember a közügyért tesz; de egyúttal 
látta az ország minden részéből hozzáérkező 
feljajdulást,  hogy segítsen az ország baján, 
nyomorán, és küldjön mindenüvé ellenzéki képvi-
selőjelölteket, mert már megelégelték mindenütt a 
kormánynak káros működését. 

Felemliti ezután, hogy most, midőn a király 
az országgyűlést feloszlatja,  ezt azért teszi, hogy 
megtudja mi a nemzet akarata. A nemzettől függ 
tehát dönteni a felett,  hogy jó-e az állapot, mely-
ben vagyunk. Ha valaki meg van elégedve azzal 
a sok adóval, a különböző pótadókkal, a köz-
mnnkateherrel, a regaléjogok elvételével s ebből 
kifolyólag  a községek tönkretételével és a nagy 
községi pótadóval, az ám szavazzon a kormány-
pártra ; de a ki az ezen bajokat előidéző kor-
mányzás ellen tiltakozik, anuak a jövőben való 
folytatását  megakadályozni akarja, az nem tagad-
hatja meg szavazatát a 48-as párti ellenzékitől. 

A szónok ezután érinté, hogy 4 és fél  évi 
képviselői működése alatt minő ügyekben és al-
kalmakkor szólalt fel;  hogy szavai mindig a nép 
megterheltetése elleni tiltakozást képeztek — és 
mindig rámutatott azon közgazdasági bajokra, me-
lyek a nép anyagi helyzetét tönkre teszik. — Ki-
emelte továbbá, hogy az italmérési jogoknak az 
ország minden részében egyes társaságok kezébe 
való átadása és ezek monopolszerü eljárása miatt 
három beszédben támadta meg nyilt ülésen a kor-
mány és pénzügyminiszter politikáját. Felemlítette 
azt is éppen ez alkalombél, hogy a kormánypárti 
egyea kortesek egyes községekben azt a kortesfo-
fogást  hintik a nép közzé, hogy mivel a csíki re-

ki regalebérlötársaságnak elnöke véletlenül a szó-
noknak öcscse, a képviselő is e társaság ügyeinek 
előmozdítója. Ezt a híresztelést hazug ráfogásnak 
jelenti ki, mert ő a csíki regale-bérlő társaság 
ügyeinek nem előmözditója, mert a kormány által 
a társaságra rákényszeritett monopolszerü italmé-
rés ellenkezik az ő közgazdasági nézeteivel, és 
soha sem volt s nem is lesz az az ember, a ki 
mást hirdessen nyilvánosan és mást tegyen alatto-
mos vagy kerülő uton, Volt mindig és lesz is any-
nyi erkölcsi és politikai bátorsága, de annyi önál-
lósága is, hogy valamint az igazát és meggyőző-
dését nem hagyta a miniszterekkel és más hatal-
masokkal szemben sem, ugy nem retirál meg a 
regalebérlötársaságtól és elnöke elől, ha mindjárt 
az öcscse is. 

Ezután részletesen kifejtvén  mindazon kor-
mányi intézkedéseket és törvényjavaslatokat, me-
lyek a nép terheit emelték és fokozták,  a nélkül 
hogy ez másnak, mint a katonaságnak előnyére 
iett volna. 

Kiemeli, hogy a jelenlegi országgyűlést azért 
oszlatja fel  a kormány ideje előtt, hogy az ellen-
zéknek ne legyen alkalma a költségvetés tárgya-
lásakor felvilágosítani  a népet mindazon bajokról, 
melyeket a kormány okozott rosz és helytelen po-
litikája által. 

Végül érinti, hogy a magyar nemzet ezer 
éve, hogy ez államot megalkotta — és mindig az 
volt alkotmányának föalapja,  hogy itt Magyaror-
szágon csak az történhessék, a mit a nemzet akar. 
A nemzet akaratát pedig az országgyűlés képvi-
seli, és ezen akarat kifejezés  elöl, kitérni, vagy 
azt kicsibe venni soha sem engedte meg a nem-
zet. Innen van, hogy egyik alaptörvényünk ki is 
mondja, hogy az országgyűlést nem szabad fel-
oszlatni mindaddig mig a költségvetés megsza-
vazva nincs. Most nálunk ez az eset fordul  elő ; 
nincs költségvetésünk megszavazva, és mégis hol-
nap fel  akarják oszlatni az országgyűlést. Ez a 
törvény ellenére íog történni, ha bekövetkezik és 
bizonnyára az uj országgyűlésnek első feladata 
lesz vád alá helyezni a miniszieriumoc. 

Már hasonló ̂ dolgokért itt nálunk Magyaror-
szágon is, de minden szabad államban olyan erős 
szokott lenni a nemzet haragja, hogy a vihar el-
seperte a kormányokat. Meg kell adni ez eljárás-
sal szemben nekünk is a feleletet,  és a választá-
soknál mint egy ember szavazni a 48-as párti el-
lenzéki képviselőjelöltre. Ezért szükséges a meg-
alakulás. 

Ezen kivonatosan ismertetett, többször lelkes 
éljenzésekkel kisért beszéd után az összegyűltek* 
a 48-as párt megalakulásának szükségét egyhan-
gúlag elhatározták, .nyomban kikiáltatott elnökké 
C s e d ő István ügyvéd, alelnökké B o g á d y Ká-
roly földbirtokos,  jegyzőkké dr. B o c s k o r Béla 
ügyvéd és dr. Csiky József  s ezután beválasztat-
tak egy szűkebb körű végrehajtó bizottságba: 
Ambrus József,  Ambrus Alajos, Bajkó Móricz, 
Brikó Elek, Csiszér Alajos, Csiszér Ábel, Demes 
Ferencz, Dávid József,  Dávid Lajos, ifjabb  Deák 
í;iek, Deák György, Erőss Antal, Esztergáj Ignácz, 
Elüss Miklós, Ferencz Balázs, Gál Miklós, Györffy 
Ignácz, Györgypál János, Incze Ignácz, Kajcsa 
Mihály, Köllő János, Kovács Tamás, Kovács Fe-
rencz, Kovács Gábor, Kőszegi János, Lukács Pé-
ter, László Dénes, itj. Molnár József,  Mihály La-
jos, Márton Dávid, Márton Lajos, Nagy Dénes, 
Nagy Sándor, Oláh Lajps, Péter János, Eancz 
Ágoston, Róka István, Rozsdás Antal, Szöts Ig-
nácz, Szatináry János, Simon P^ter, Simon József, 
Szakács Péter, Sántha István, Salamon Károly. 
Simon Sántha, Sárosi Gergely, Szász János, Tankó 
Albert, Tamás Elek, Tirna Adám, Udvari József, 
Udvari Károly, Vitos Mózes és Veress Ignácz 
s ezenkívül alakíttatott egy 200 tagból álló nagy 
bizottság. 

A 48-as pártnak ezekben történt megalakí-
tása után a vármegye gyergyói részéből megjelent 
kisebb számú választók, élükön Bajkó Mór, Már-
ton Lajos, Urmánczy Vertán, Ferencz Ignácz, 
Oláh Alajos és társaikkal kijelentették, hogy a 
48-as elvek gyergyói hiveí a távolság miatt ala-
kuló gyűlésre meg nem jelenhettek ugyan, de lel-
kileg itt vannak és őket bizták meg, hogy csat-
lakozásukat bejelentsék s azután „ felolvastatott  a 
központhoz irt üdvözlő irat, mely tőbb, mint 800 
választó által van aláírva. 

Mindezek megtörténte után Csedő elnök in-
dítványozta a jelöléseknek megejtését s indítvá-
nyára a szeredai kerületben egyhangúlag az ed-
digi képviselő ifj.  Molnár József,  a szentmártoni 
választókerületben pedig a karczfalvi  kerület ed-
digi képviselője dr. Györffy  Gyula jelöltetett. 

Molnár személyesen köszönte meg a jelölést 
és fogadta  el azt, inig a távollevő Györffy  nevé-
ben Csedő István tette ugyanazt, kihez Györftytől 
a jelöltség elfogadására  nézve távirat érkezett. 

Ezek után Csedő elnök kijelentette, hogy a 
karczfalvi  kerületben a 48-as párti választók által 
ohajtott dr. Csiky József  a jelöltséget ez idő sze-
rint el nem fogadhatja,  mivel körülményei az idő 
rövidsége, illetőleg a választás közelbenléte miatt 
meg nem engedik, — a gyószentmiklósi választó-
kerületre nézve pedig, miután a jelöltnek ohaj-
tott Ugrón Gábor távolléte miatt amúgy sem nyi-
latkozhatna, de mert különben is a csiki részek 
a gyergyói választók jogaiba egy mostan megej-
tendő jelöléssel bele nem nyúlhatnak, Molnár kép-
viselő ajánlatára elhatároztatott, hogy a jelölés 
Gyószentmiklósón egy később megejtendő gyűlésen 
történjék meg. 

Molnár indítványa egyhangúlag elfogadtat-
ván, a gyűlés a 43-as párt és Ugrón G.íbor éljen-
zése között feloszlott. 

E s t é l y . 
— A madéíalvl emlék-alap javára. — 

Csíkszereda, 1B92. január 3. 
A három szent király : Gáspár, Menyhárt és 

Boldizsár névünnepe : Vízkereszt még el sem ér-
kezett s így a farsang  még hivatalos alakban el 
sem kezdődött: nálunk azonban már beköszöntött 
az első fecske,  a Benedek Istvánné és Élthes Ja-
kabné által e hó 2-án rendezett házias tánczestély 
alakjában, s ezzel a farsang  megkezdődött, még 
pedig oly tűzzel és jókedvvei, minővel Kárnevál 
berezeg őmagassága még a tánezoló évad legme-
legebb napjain is meglehetne elégedve. 

A tánczestélyt csinosan összeállított műsor 
előzte meg, melynek egyes számait figyelemmel 
hallgatta végig a nem nagy, de, díszes és váloga-
tott közönség, mely ez alkalommal a Csillag ven-
déglő nagy termét megtöltötte. 

A műsort az Élthes Jakakné pompás sza-
valata nyitotta meg. Rákosinak alkalmi költemé-
nyét „Bukow'-ot adta elő a tőle már megszokott 
ügyességgel. Élthes Jakabné a szavalás terén már 
sok elismerésben részesült ; ez alkalommal azon-
ban még nagyobb dicséretet érdemel, mert Rákosi 
„Bukow'-ja mint szavalati darab, nem tartozik a 
legjobbak közé. 

Ezután Taylor Tamásnak Csiky Gergely ál-
tal fordított  „Barátságból" czimü 1 felvonásos 
vígjátéka adatott elő. A női szerepeket _N a g y 
Krisztina (Carry) és G á 1 Lenke (Lucy) exekvál-
ták kezdő műkedvelőknél valóban szokatlan jár-
tassággal. Feladataikat elismerésre méltó módon ol-
dották meg s fáradozásukat  a közönség tapsokkal 
jutalmazta. Pompás alak volt B a! I ó Gábor, ki 
átgondolt és élénk játékával a Southdoven Trotter 
szerepében folyton  derültségben tartotta a közön-
séget. A tapsokból neki is bőven ki jutott. P é-
t er Árpád (Bensőn), B e d ő Sándor, (Meredith) 
hatásosan működtek közre. Az előadás kerekded 
volt, és egészben véve jó benyomást tett a hall-
gatóságra. 

Végül G á 1 Margit adott elő néhány népdalt 
ügyesen, szabatosan az Élthes Jakabné précziz 
zongora kísérete mellett. A kisasszony szép dalait 
a közönség zajosan megtapsolta és zajosan meg-
ismételtette. 

A mint a műsor lejárt,-*& székeket nagy gyor-
sasággal. elrakták s a csíkszeredai első zenekar 
jó muzsikájára rákezdték a tánezot s járták foly-
ton fokozódó  jó kedvvel a késő hajnali órákig. 
A négyeseket 25—30 pár tánczolta. A megjelent 
hölgyek névsorát tudósítónk következőkben közli: 

Asszonyok: Benedek Istvánné, Bogos Ist-
vánné, Biális Ákosné, Csedő Istvánné, Csiszér Jó • 
zsefné,  Daday Gyuláné, Éltes Elekné, Élthes Ja-
kabné, Fridmanné, Gál Endréné, Gál Józsefné, 
Gecző Béláné, Győrgyjakab Mártonné, Háry Gé-
záné, Halásziné, Kovács Antalné, Kovács Istvánné, 
Lakatos Mihályné, Lázár Dénesné, Lárencz Al-
bertné, Mikó Ilka, Mednyánszky Lajosné, T. Nagy 
Imréné, Nagy Sándorné, Pap Domokosné, Romfeld 
Félixné, Szász Lajosné, Szabö Antalné, Szentmik-
lösí Józsefné,  Vajna Máli. 
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Leányok: Endes Ida, Gál lika, Gál Gizella, 
Gál Lenke, Gál Margit, Lázár Riza, Nagy Erzsi, 
Nagy S. Erzsike, Nagy Krisztina, Romfeld  Otti, 
Szász Hona, Szwoboda Kata, Wildbarg Riza. 

Elismerés illeti a két rendezőt: Benedek 
Istvánnét és Élthes Jakabnét, kiknek fáradozását 
minden tekintetben siker koronázta. Bs. 

1 B O D A L O M . 
Erdélyi  irók  és miivéstek  albuma. Egy csinos, 

díszesen kiállított és kiváló gonddal szerkesztett 
kötet jutott kezünkhöz a fentebbi  czimen. E kö-
tetben 56 nevesebb erdélyi írónak és művésznek 
s ezek között lapunk szerkesztőjének dr. Boc s-
k o r Bélának arczképe és kissebb-nagyobb dolgo-
zata van közreadva. A gondos szerkesztésért a 
dicséret Fekete Béla és Miskolczy Henrik kolozs-
vári hírlapírókat illeti, kiknek e valóban hézag-
pótló vállalatát a legteljesebb siker koronázta. A 
díszes kiállítás a Révay-Testvérek és » kolozsvári 
Lyczenm-könyvnyomdának érdeme. A könyv tar-
tamához és kiállításához képest páratlanul olcsó, 
miután ára csak 1 frtban  van megállapítva. Meg-
rendelhető a szerkesztőknél Kolozsvárt. Melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe! 

Az Athaeneum Kézi  hexicona. E közhasznú 
voltával gyors népszerűségre jutott vállalatból 
most jutott kezünkliöz a 6-ik füzet.  Az uj füzet 
3 önálló mellékletet tartalmaz s a Biográfia  és a 
Brocken közti anyag van benne feldolgozva.  Ala-
posságával, magyaros szellemével, valamint fényes 
kiállításával a kézi Lexikon egyre inkább érde-
messé leszi magát a közönség minél szélesebb körű 
támogatására. Ujjolag is melegen ajánljuk a vál-
lalatot Egy-egy füzet  ára csak 30 ki*. Kapható 
lapunk kiadójánál; Györgyjakab Mártonnál. 

Magyar  Géniusz. E czimen jelenik meg a 
Karczag Vilmos és Hevesi József  szerkesztésében 
egy nj képes heti folyóirat,  oly fénynyel  kiállítva, 
minőre alig volt eddig példa a magyar időszaki 
sajtóban. Előfizetési  ára 10 frt.  E valóban díszes 
újságot melegen ajánljuk olvasóinknak. 

K Ű V i Ö H F É L É K . 
— Ujivi üdvözletek. A beállott uj év első 

napján városunkban is egyre járták a szokásos nj 
évi tisztelgések. Mikó Bálint közszeretetben álló 
főispánunknál  az egyes hivatalos testületek tisz-
talegt&kf.  főnökeik  vezetése alatt. A főispán  ur 
mindenik testűletet lckőtelezőleg fogadta  s minde-
nikszámára volt egy pár szívélyes szava. 

& Adakoiás a madéfalvi  emlékalap javára. 
Afteveüétt  czélra ujabban a következő adományok 
érkeztek, kiadóhivatalunkhoz: Borszékről Lázár 
Gerő_ küldött 4 frt  80 krt. Ezen összeget a kö-
vetkezők írták alá : Bartalis Szerafin,  Lázár Ge-
rő, Pal ka Venczel, Markievics Pármén, Köllő Fe-
rencz és Török Elek 50 — 50 krt. Dr. Szilvássy 
1 frtöt,  Mkir. csendőrőrsparancsnukság CO krt, és 
Deák János 20 krt. — Csik-Szeredából Benedek 
Istvánné és Élthes Jakabné, mint a folyó  hó 2-án 
rendezett előadás tiszta jövedelmét 42 frt  20 krt, 
és Tódor János postafőnök  1 frtot.  — Márton La-
jos gyószentmiklósi lakos és birtokos 14 frt  60 
krt adott át, mint az általa a fennevezett  czélra 
megindított gyüjtéseredinin>ét. Az adakozók: gy.-
szentmiklósi felsőféltizes  4 frt,  odavaló alsóféKizes 
2 frt;  Heim Kaufmann  2 frt,  Márton Lajos 1 frt; 
Bajna Mózes hoi;véd százados frt;  Gottschling 
János 50 krt; Bajna András 50 krt; Deák Ignác 
40 krt; Csergő Viktor 40 krt; Szász István 40 
krt; Madarász József  40 krt ; Márton János 20 
krt; Urmánczy Vertán 1 frtot.  Eddigi gyüjtésünk 
főösszege  146 frt  51 kr. — Fogadják a nemes 
ttivü adakozók az Ügy nevében leghálásabb kö-
szönetünket. 

— Eljegyzés. Bartha Gerő, kolozsvári vas-
üti tiszviselő a napokban eljegyezte Gál Emma 
kisasszonyt, Gál Endre csikmegyei tiszti ügyész 
azép és kedves leányát. Gratulálunk. 

— Fillérestély. Az országos „Vörös kereszt" 
egyesület helybeli fiókja  saját alapja javára Lá-
sár Dénesné sz. Wildburg Riza és Vajna Tamás 
egyleti elnökök védnöksége mellett folyó  hó 14-én 
• Csillag vendéglő termében flllérestélyt  rendez a 
következő műsorral: 1) Fantaisie sur Aire rnsses 
par Charles Schnbert. Zongora- és gordonka-ket-
tős. Előadják: Csanády Béláné és N.igy Gyula. 
9) La Traviata. Nagy ária, Verditől. Énekli Kő-
váry Paula. 3) A levél. Magánjelenet, Gabányitól. 
Előadja b. Wildburg Riza. 4) La Siréne caprise, 
Székelytől. Zongorán előadja dr. Kolonics Dénesné. 
6) Élőkép; Jákob álma; végül táncz. Megyénk-
bői, hol annyi í^jó seb vár gyógyító balzsamra, 

hol annyi szép és kegyeletes eszme várja megtes-
tesitését s végül a hol annyi sok hasznos és jóté-
kony intézmény veszi idénybe a társadalom tag-
jainak erszényét: a „Vörös-kereszt" egyesület 
legkevésbbé sem népszerű ; mindazon által hisszük, 
hogy különösen a védnökök és szereplök iránti 
tisztelet folytán  az estély anyagilag is teljesen si-
kerülni fog.  A mit őszintén kívánunk is. Belépti 
díj; személyenként 80 kr, családjegy 2 frt.  Az 
estély kezdete fél  8 órára van kitűzve. 

— Színészet. Kovács Jenő színtársulata — 
mint halljuk — már holnap-holnapután városunkba 
érkezik és f.  hó 9-én bérlet 1-ső számban Csiky 
Gergely „Nagymama" czimü kitűnő vígjátékával 
kezdi meg előadásait. — A társulat jobb erői: 
Halraay Kornélia, Medgyaszay Ilka, és Kati, Ko-
vácsné Klára, Bágyoniné Vilma, Hevesiné Erzsé-
bet, Bágyoni S. Ödön, Szitay László, Gyárfás 
Béla, Kacskovics Ödön, Kovácsi József,  Hegyi 
István, stb. — Az igazgató ígéretet tett, hogy az 
ujabb darabokat bérletben fogja  bemutatni. 

— Mulatság a madéfalvi  emlék-alap javára. 
A csikszépvizi iparos ifjúság  a nevezett czélra f. 
évi január hó 9 én özv. Száva Kajetánné nagy-
termében tánczestélyt rendez. Belépti díj szemé-
ly enkéut 50 kr, családjegy 80 kr. A jótékonyczél 
érdekében óhajtjuk, hogy a jóravaló ifjúság  fára-
dozását siker koronázza. 

— Elöljáróság! választás. Gyergyó-Szentmik-
lóson részben a községi szabályrendelet megvál-
toztatása, részint időközben állásüresedés miatt 
néhány községi tisztviselői állás betöltése vált-
szükségessé. A választás a .mult héten folyt  le a 
következő eredményuyel: A másodbirói és egy-
szersmind barompiaczi helypénz kezelői állásra 
jelöltettek: Ferencz Sándor és Jánosy György. 
Utóbbi nagy szótöbbséggel választatott meg. A 
pénztárosi és közgyámi állásra is többen jelent-
keztek, erre azonban egyedül Deér Venc.el je-
löltetvén, felkiáltás  által egyhangúlag választatott 
meg. A rendőrbiztosi állásra jelöltettek: Biró 
Bertalan, Márton János, Demeter Ferencz, Angi 
Lázár, kik közül azonban Angi Lázár és Márton 
János választás előtt visszaléptek, a másik kettő 
közül Demeter Ferencz választatott meg uagy 
szótöbbséggel. Nagyobb volt az érdeklődés és moz-
galom a másodbiró és reudörbiztosi állások iránt, 
mert e kettőre jelentkezett a legtöbb pályázó. 
Közel 500 választó szavazott le teljes és dicséretes 
rendben. 

— Újévi üdvözlés. A gyergyószentmiklósi 
„Szentháromság legény egylet" újév első napján 
testületileg tisztelgett Lázár Menyhért elnökénél 
és az örmény szertartású egyház lelkészénél. Az 
üdvözlő beszédet Lázár Menyhért elnöknél Merza 
Vilmos aligazgató, a plébánosnál pedig Kritsa 
Konrád titkár tartották, ugy az elnök, mint a 
plébános meleg hangon tartott beszédben köszön-
ték meg a jó kivánatot, mire az egylet tagjai lel-
kes éljenzéssel válaszoltak. 

— Színészet. Tóvölgyi Vitályos Béla Gyer-
gyó-Szentmiklóson még mindig jó pártfogás  mel-
lett tartja a közönség megelégedésére előadásait. 
Legutóbb „Clement" 2 felvonásos  franczia  színmű 
Csiky Gergely fordításában  és „Virágfakadás" 
1 felvonásos  vígjáték lett bemutatva jól sikerülten 
a közönségnek. A társulat inuen Ditróba megy. 

— Képviselőválasztást mozgalmak az erdélyi 
részekben. Magyar I g e n b e u H u s z á r Ká-
roly, bárót léptetik föl  kormánypárti programmal. 
Magyar-E n y e d e n Splényi Henrik baró kor-
mánypárti jelölttet szemben Kemény Géza bá-
ró pártonkívüli, B e t h l e n Géza gróf  nemzeti 
párti fognak  fellépni.  Az erdélyi oláhok szintén 
aktív szerepet fognak  vinni az uj választásoknál, 
és pedig a kormány javára. S z á s z - R é g e n b e n 
e nemzeti párti U r m á n c z y János földbirtokost 
lépteti fel  képviselőjelöltül, a szabadelvű párt pe-
dig Lázár Jenő eddigi képviselőt. A s z é k e l y -
k e r e s z t ú r i kerületben a kerület eddigi kép-
viselőjenek, S z e n t k i r á l y i Árpádnak újra fel-
ajánlották a mándátumot. A kerületnek eddigi 
tisztán függetlenségi  nagyközsége szintén Szent-
királyihoz csatlakozott. 

— Értesítés. A marosvásárhelyi kereskedel-
mi és iparkamara az érdekelt iparos és kereske-
dő-körök tudomására hozza, miszerint a nagymél-
tóságú kereskedelemügyi m. kir. miniszter nr in-
tézkedése folytán  a külföldi  ajánlati tárgyalásokról 
szóló hirdetmények jövőben a Központi Értesítő 
mellékletét képező .Kereskedelmi Közlemények" 

czimü lapban közzé fognak  tétetni és azok, kik 
eme szállitásak iránt érdeklődnek, az emiitett la-
pot a kereskedelmi muzeum útján megszerezhetik. 
Ű nagyméltósága egyúttal gondoskodott aiv'' is, 
hogy az ily pályázatokban részt venni sz , v-ku-
zó iparosok és kereskedők a kereskedel r. 
um képviselőségeit közbenjárás czéljából .j js 
vehessék s ezek utján felvilágosítást  és Ucui,ir-
tást szerezhessenek. Ilyen képviselőségek és ügy-
nökségek Belgrádban, Szófiában,  Szarajevóban, 
Bukarestben, Fiumében és Máltában, 'továbbá ál-
landó kereskedelmi tudósítók Konstántinápolyban 
és S/.alonikiban vannak. Ezen intézkedéseknek az 
a czélja, hogy a hazai iparosaiuk keressék fel 
mindazon külföldi  piaezokat, a melyeken fogyasz-
tókat szerezhetnek. Ennélfogva  felhivjuk  az érde-
kelt körök figyelmét  a külföldön  kiirt ajánlati 
tárgyalásokra és ajánljuk a fentemiitett  közegek-
közreműködésének ily czélokra való igénybe vételét. 

— Érdekes irodalmi pályázat. A „Képes Csa-
láai Lapok" mint a legelterjedtebb és legnépsze-
rűbb szépirodalmi hetilap kellemes ünnepi megle-
petést szerzett olvasóinak s az érdekelt köröknek, 
amennyiben karácsonyi számában, — mely nagy-
becsű közleményeivel s pompás illuszráczióival 
amúgy is egyike a legsikerültebbeknek — kettős 
p á l y á z a t o t hirdet; és pedig egyet egy h u-
m o r e s z k r e, melynek dija 50 frank  aranyban, 
és egyet egy népszerű e g é s z s é g ü g y i czikkre, 
melyuek dija 20 frank  aranyban. — A „Képes 
Családi Lapok" városunkban és megyénkben any-
nyira el van terjedve, hogy alig van művelt csa-
lád, melynek asztalán ne találnók — s igy bizton 
hisszük, hogy megyénk és városunk irói és írónői 
is részt fognak  venni e nemes versenyben s rajta 
lesznek, hogy mint Jazou hajdani vitézei a csil-
logó aranyokat, habár nem karddal, de tollal m eg-
hóditsák — s ezáltal városuuk irodalmi hírnevét 
emeljék. 

— Nem kell külön gyermeklap annak, a ki a 
„Magyar Nők Lapjára" előfizet.  A „Magyar Nők 
Lapja" ugyanis regény- és divatmellékleten kívül 
„Lugas" czimü gyermeklapot is ad újévtől kezdve 
előfizetőinek  és igy a család minden tagját ellátja 
olvasmányokkal. Szépirodalmi és háztártási köz-
leményei legjobb iróiuk és írónőink tollából ered-
nek. Újévi első számát Jókai, Temérdek, Rud-
nyáuszky, dr. Préin, Brankovics, Nagyváradi Mira, 
Harmath Lujza stb. költeményei és elbeszélései 
gazdagítják. Csak jó szolgálatot vélünk tehát ak-
kor tenni, a midőn t. olvasóinknak s különösen 
t. hölgyeinknek figyelmébe  ajánljuk a „Magyar 
Nők Lapját", a melynek összes mellékleteivel 
együtt csak 6 frt  az egész évi előfizetési  ára. — 
Mutatvány számokat szívesen küld mindenkinek a 
kiadóhivatal (Budapest, kishid-uteza 9. szám), a 
ki egy levelezőlapon fordul  hozzá. 

É B I £ S I T Ő . 
Nyilvános számadás és köszönet. 

A folyó  hó 3-án a madéfalvi  emlékalap javára rende-
zett „Házias tánczestely" öszzes bevétele volt : 7d frt  55 kr. 
Kiadás 36 frt  35 kr. Tiszta jövedelem 42 frt  20 kr. KelUl-
tizeltek: Mikó Hálint főispán  5 frt,  liecze Antal alispán 2 
frt  cs 10 krt. Miskov I'éter és Hándy Vazul 1 frt  50 kr— 
X frt  50 kr. Pap Domo os, Ilclvig János, Kovács István, 
Gál József,  Fricdmann, Tolvaly főhadnagy  1—1 frt  Romfeld 
Félixné JiO krt Endes Ida, liocskor liéia, Bogády Károly, 
Nagy Sándor, Dr. Molnár József,  Antalfy  Gábor, Dr. Molnár 
Károly, Gál Endre, Gergely Andor, Mihálik hadnagy és Kaj-
kó I'étr 50—60 krt Lux Sándor 40 krt Lázár Miklós 
30 krt. A t. felülfizetők,  megjelentek és küzreuráködők fogad-
ják a nemes czel nevében leghálásabb köszönetünket Bene-
dek Istvánné és Élthes Jakabné. ţ 

A c s í k s z e r e d a i ó v o d a K a r á c s o n y -
f á j á r a  a d a k o z t a k : Gál József  44 drg ezu korkát; 

a vásárolt játékokat pedig leszállított árou adta. Pap Domo-
kosné almát, diót, szentjánoskenyeret és arany lemezt Nagy 
Istvánné 14 drh ezukorkát, Éltes Zsigmondné almát, diót, ma-
gyarul és fügét.  Dr. Molnár József  1 frtot  Laczina Károly 
1 frtot  Ilclvig G. Jánosné almát, diót és mogyorót Kovács 
Antaloc diót, magyarót. Keresztes Istvánné diót — Fogad-
ják a szivei adakozók az óvó-egyesület hálás köszönetét 
Caik-Szereda, 1891. deczember30-án. N a g y K r i s z t i n a , 
óvónő. 

G I A B H O K . 
V á l l ó h a m l s i t A s . 

A legeslegelső lángom a Szakállék kis Er-
zsikéje volt, a város legszebb leánya, a kinek 
mindössze csak az volt a hibája, hogy atyja gaz-
dag és gőgös, aki világért sem adta volna leányát 
szegény embernek feleségül. 

Sokszor panaszkodtunk egymásnak és t;t< k-
ban kemény szavakkal róttuk meg az apa s/.i, „.„•-
lenségét. 

Este, mikor Szakállék kertje alatt e.;:.-.ífúl-
tam, a kis Erzsike ott állott a vasrácsozat meli itt, 
mint a kalitkába zárt madár és epedve várt rám, 
a ki rendesen az estéli félhomály  védő szárnyai 
alatt szoktam találkozni a kis tündérrel. 

Mindig csak kint őgyelegtem, a kert ajta el 
volt zárva és bármi lángolón szerettük is egymást, 
a kézszoritásuál messzebb nem terjedhettek égő 
vágyaink. 



Január 6. CSÍKI LAPOK. 2. ttáin. 
A viszony napról-napra bensőbb lett, és egy 

este azon vettem észre magamat, hogy Erzsi ki 
nélkfll  nem tudok élni, sőt mi több, bogy kész 
volnék meg is halni érette. 

És sajátságos I ez érzelmek ugyanaz este a 
kedves kis tündér keblét is átjárták, és mikor a 
kert rácsozata előtt találkoztunk, némán tekintet-
tünk egymás szemébe. Az övé kék volt, mint a 
tavaszi ibolya, az enyim meg sötét szinü, csak a 
könnyek voltak egyformák,  melyek szemeinkben 
felcsillantak. 

Sokáig nem jutottunk szóhoz mig végre az 
erősebb fél,  Erzsik<> szakította meg a csöndet. 

- - E z Jgy nem maradhat, — suttogá éde-
sen, csengő hangon. 

— Persze, persze, — mondám, szomorúan 
odasimulva a vasrácshoz. 

— Itt cselekedni kellene, — biztata engem 
a leány. — mert utoljára még máshoz találnak 
nőül adni. 

— Hah! — kiálték — az lehetetlen! azt 
nem fogják  tenni. Lovag szavamra nem! Ezer-
szer nem! 

— De hát akkor mi történjék ? 
— Ugorjunk mind a ketten a Dunába. 
— Az gyávaság — jegyzé meg a kis tündér 

tiltakozva. Hová gondol ön? Mit szólna hozzá a 
világ? 

— Ejb, mit törődöm én a világgal ? ha a 
hullámok nedves sirja takar, nem halljuk a rossz 
nyelvek sziszegését 

Erzsike csak sohajtott, de uew tett megjegy-
zést, gondolkodni látszék. 

Aztán megint megszólalt: 
— Nem úgy Jani, — szóla vigasztalóan — 

nekünk élni kell; kettős öngyilkosságot csak sze-
gény emberek követnek el, kiknek a szerelmen 
kivül még egyéb baj is megnehezíti az életet. De 
mi, azaz hogy én gazdag vagyok és ha megosz-
tom veled vagyonomat, akkor min 1 a ketten fénye-
sen élhetünk. 

— Szólj hát mit tegyek? Én mindent elkö 
vetek érted — mondám páthoszszal. 

— Te jogász vagy úgy-e? — folytatá  Er-
zsike, — nos akkor tudni fogod,  mi az a váltóha-
misítás. 

— Persze, persze, hogy tudom. A rigorozum 
alkalmával abból feleltem  nagyságos Schnirer tanár 
urnák. 

— Elhatároztam, hogy váltót hamisítok — 
— szólt a leány egy amazon rendithetetlensé-
gével. 

— Az ám, még csak az kellene, hogy el-
csukjanak. 

— Csakhogy nem fognak  ám bezárni. Apám 
nevét fogom  hamisítani egy váltón, a hozományom 
erejéig. 

— Azt nem engedhetem. Jogász létemre üs-
merem ennek a büutettnek a következményeit. . . 

— Én is, és épp ezért nem állok el tervem-
től, — vágott vissza Erzsike. 

Ezzel felém  nyujlá aranyos kis kacsóját, 
melyre én parázscsókot nyomtam, aztán eltá-
voztam. 

Másnap ismét találkoztam a kis tündérrel; 
vidáman, csicsergő hangon szólított meg. 

— Itt van a váltó, 20,000 frtról  szól. Nem 
sok, de nekünk az is elég lesz. 

A rácsozat előtt állva, tiltakozva ráztam a 
fejemet. 

— Ne lélj Jani, — biztata — nem lesz semmi 
baj. Fogadd el ezt a váltót és küld el holnap va 
lamelyik barátoddal apámhoz beváltás végett. 

Látván, hogy a dolognak fele  sem tréfa, 
úgy megijjedtem, hogy néhány lépést hátráltam. 

— Hát csak úgy szeretsz ? — szólt a lány 
íeddőleg, — hiszen még tegnap mondád, hogy 
mindenre kész volnál érettem. 

Ez a beszéd ismét felbátoritott  kissé és a 
váltó után nyúltam. 

Csakugyan 20,000 frtos  elfogadványa  volt az 
öreg Szakállnak. 

Nagyou viszketett a tenyeremben, szerettem 
volna összetépni. 

A leány észrevette habozásomat, és újra kére: 
— Légy férfi,  és ne ijjedj meg az árnyéktól; 

a váltót holnap apámnak bemutatják fizetés  végett. 
Tudom, hogy épp ma nagy kiadásai voltak és nem 
lesz képes beváltani. Ekkép aztán ama kinos al-
ternativa elé lesz állitva, hogy vagy hamisnak 

mondja aláírását és becsukat, — vagy a mi sok-
ka' valószínűbb — a botrány elkerülése végett — 
mindent el fog  követni, hogy az elfogadványt 
visszaváltsa. 

Kezdém érteni a tréfát  s megkönnyebbülve 
fellélegzettem. 

Azonnal fölkerestem  Béla barátomat és be-
avattam a titokba. 

Másnap a derék fiu  bekopogtat az öreg Sza-
kállnál és felmutatva  előtte a drága okmányt, 
annak kiegyenlitéset kérte. 

Az öreg alig mert hinni szemeinek, nagyon 
meg volt rőkönyödve, és már-már visszaakarta 
utasítani, midőn Erzsike esdő hangon beszólítja a 
mellékszobába. 

Ott hamarjába elmondá neki, hogy ö hami-
sította a váltót egy barátnője kedvéért, kinek 
családját akarta megmenteni a bukástól. 

Az öreg Szakáll rettenetesen megharagudott. 
Arczát elfutotta  a díih pírja, ajkai remegtek a 
felindulástól.  Erzsike szörnyű katasztrófától  tar-
tott. Kinos perczek következtek. Végre az öreg 
egyet fordult  sarkán és kilépett a fogadószobába, 
hol Béla várakozott. 

— Legyen szerencsém — mondá véghetet-
erölködéssel — délután elfáradni;  pontban 3 óra-
kor a váltó ki lesz egyenlítve. 

Így is történt. A pénzt, persze azonnal ne-
kem szolgáltatta át Béla barátom és én egy órá-
val késeibb ott termettem az öreg Szakáll előtt, 
megkérve a leánya kezét, mert 20,000 frtnyi  va-
gyont tudok kimutatni. 

Az öregnek a délelőtti izgalom után jól 
esett ez ajánlat és szívesen fogadta. 

Erre kivágtam a ropogós bankókat Szakáll 

ur íróasztalára, a ki cserébe ideadta leánya kezét, 
így lett nekem szép feleségem,  az öregnek pedig 
gazdag veje, és mindketten boldogoknak nevez-
zük magunkat. 

Csíkszeredai piaczi Árjegyzék. 
— Csíkszereda január 6. — 

Buza tiszta hektoliterenként 8 frt  — kr. Buza közepes 7 frt 
20 kr. Rozs 6 frt  80 kr. Árpa 6 frt  - kr. Tőrökbuza 6 frt  10 
kr. Zab 2 frt  60 kr. Borsó 8 frt.  — kr. Lencse 16 frt  Fu-
gzulyka 10 frt  kr. — Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahas (klgrammonként) 32 kr. Sertéshús 40 kr. Bar-
bécshns 24 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  60 kr, 
Széna mm. S Irt — kr. Ökör párja 260 frt  — kr. Tehén 
párja 120 Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) a trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
60 kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr. Csirke pária 
60 kr. 10 tojás 20 kr. 

80. 

i d e l u t r i i x i i záea , 
Szeben, 1891. december 80. 

68. 69. 23. 79. 
A LEGUJABB és LE60LCS0BB 

POLITIKAI és KÖZGAZDASÁGI 
N A P I L A P 

„ M A G Y A R Ú J S Á G " . 
Laptulajdonos : 

Dr. FENYVESSY FEIÍENCZ orsz. képviselő. 
Megjelenik  1891. Deetember hó folyamán. 

3 0 , 0 0 0 példányban. 
ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 

12 frt 
6 frt 
3 frt 
1 frt 

vidéken 4 kr, Budapesten 3 kr. 

Egész évre 
Fél évre . 
Negyed évre 
Egy hóra 
Egyes szám 
Mutatványszámokat kívánatra ingyen küld a 

w kiadóhivatala 
Budapest, IV. Gránátos-utcza 1. az. 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Cik-Szereda. 189 


