
VIII. évfolyam. Csik-Szereda, 1896 uus 9. 3 . szá. 

Szerkesztőségi iroda: 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése, 

hnvi 
a lap s/.L'llirii>i i úszót illeti! 

kcj/leiiH'nv t-k, 
előfizetési  pénzek és hir-

detések kfiliendök. CSÍKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

2vCC2>TXDE3Sr S Z E E D A I T . 

Hf̂ ţ. 
Elofizetesi  ar: 

I-̂ .'-ÍZ vvri' 4 r ikiiir<>lilri'l l'vl.'vr Ni-i Jrir.. 
li 111. 2 in. 

J'.̂>•«-=• Ij|' I;I ]11 kr. 
Hiidctcsi dijak 

a li'íínk-ólilian szúiiiitlainak. 
lii'lvogiliuTt kiilün inimicii 

I lioiklatásnál ül) kr. 
Nyilttéri czikkek 

' soronként 10 krcrt köziil-
MíT'  vâ-fc 

Polgári biróságok. 
A kinek törvényszéki biró ismerőse volt, 

mennyiszer hallhatta : Mint ember fellétlenlil 
felmentettem  volna, mint biró el kell Ítél-
nem. Mert a birót nem az igazság belső tu-
data vezeti, mikor itél, hanem a törvény. 
Az erősebb lelki felindulások  önfeledt  meg-
tévedéseit, az indulat gerjedelme között vég-
rehajtott bűnöket, a megtiprott jog és igaz-
ság önbíráskodásait, melyekre a helyzet 
kényszerit és sokszor vért követel, a tör-
vény szigorúan bünteti. 

Hányszor szólal meg az emberben a 
megsértett igazság, mikor drákói Ítéletekről 
lin.ll olyan vétségeket büntetve, me'yek el-
követése a helyzet kényszerítő hatalmából 
folyt  Teszem Francziaországban egy kép-
viselő lelőtte neje csábitóját, midőn tetten 
kapta. Ha Magyarországban követi el tet-
tét, az erős felindulásban  elkövetett gyilkos-
ság bűntettében Ítélik el s egy-két évi bör-
tönt kap. Ellenben a párisi esküdtszék 
fölmentette  s a társadalom mint a férfi  jel-
lem hősét ünnepelte a képviselőt. 

En az emberben lakozó igazságtudata 
azt mondja ; igy van jól. A magyar biró 
is Bzánta az Ítélete elé állitott embert, de 
nem tehetett mást, mert nem a lelkiismeret, 
hozza meg Ítéletét, mikor a biró itél. 

Tudok esetet, midőn a fiu  apját védve, 
gyilkossá lett. A kir. Ügyészség csak ugy 
a gyilkosság vádját emelte, mint amaz el 
vadult gonosztevővel szemben, ki egy-két 
magának szerzendő jó napért, czinikus nió 
don megölte áldozatát, megfontolva,  bűnét, 
soha meg nem bánva. — Megengedjük, 
hogy a törvény is tett e közt különbséget, 
de soha sem történt, hogy a nemesebb 1110 

tivumok elkövetője felmentést  talált volna. 
Ez után másként lesz. 

A büntető biróság köréből elvonatnak 
polgárok kezébe a su'yosabb bilnpörük, a 
kiknek nem kell nézni mit mond a törvény, 
csak azt, hogy mit mond a saját lelkiisme-
retük. 

A művelt nyugaton már mindenütt meg-
csontosodott intézmény a polgári esküdtszék, 
sőt egy-két Balkán állam is megelőz vele, 
nekünk 1878. óta kell várnunk a bűnvádi 
eljárás reformját. 

Helyes-e, hogy maguk a polgárok Ítél-
jenek polgártársaik felett  ? 

Kétségkívül. 
Igaz ugyan, hogy mert emberi intéz-

mény tökéletes nem lehet, ez sem lesz az; 
igy baj, hogy tagjait nem minden esetben 
lesz lehetséges egyedül, tiszta lelkiismeretük 
szavára hallgató polgárokból alakitani, baj 
az is, hogy u polgárok nyakába uj teher 
szakad, melyek főleg  a kereskedő osztályra 
lehetnek, nagyon is ttrliesek, de a terhes 
polgári tisztség viszont igazságszolgáltatásun-
kat emelik föl  az ideális tökéletesség fokára, 
mert ezentúl lehetséges leaz a lelkiismeret 
sugallatából, a/, emberijeit lakó igazságot 
minden bilincs, törvenysehéma nélkül, íe-
szélyteleniil megnyilatkoztatni és a szerint 
itélni. 

Mint olvasóink a napi lapokból érte-
sültek, az uj bilnvádi eljárásról szóló javas-
lat minden törvényszék mellett lesz esküdt-
szék. Esküdt lehet 24 éves állampolgár, 
magyarul beszél, ir, olvas és 10 frt  állatni 
adót fizet,  vagy ennek hiján magasabb ér-
telmi minősítéssel bir. Az esküdtek 15 napra 
terjedő ülésszakra lesznek berendelve, egy 

| ülésszakra 40, ebből folyólag  egy törvény-

szék területén egy év folyamán  900 polgárt 
fognak  eskildtszéki szolgálatra berendezni. 

Az esküdtszékek működése ki fog  ter-
© 

jedni : felségsértés,  hűtlenség, lázadás, gyil-
kosság, sulyos testi sértés, ha halállal járt, 
gyermek-kitétel, rablás, vizái-adás okozás, 
vaspályák rongálása, pénzhamisítás, hamis 
tanuzás, hamis vád, gyermekrablás, meg-
vesztegetés és személyes szabadság elleni 
bűntettei re. A járásbíróság elé fognak  tar-
tozni az oly ügyek ezután, melyek egy évi 
büntetéssel sújthatok, eddig a járásbíróságok-
hoz csak a hat hónapi büntetés tartozott. 

Mikor lép életbe a/, uj reform  ? 
Azt hiszszük nem sokára. 
Az általános óhajtás elől kitérni nem 

lehet. Erdélyi igazságiigyminiszter most adja 
át nyilvánosságnak javaslatát és a j gász 
körökre tartozik elbírálni, mi jó benne és 
mit lehetne javítani. I)e mi, kik a laikus 
szemével nézünk, megtaláljuk mindazt, a mit 
eddig sóvárogtunk és a mit az emberben 
lakó igazságszeretet mint nbuzusokat oly sok-
szor fölpanaszolt  és a mi oly sok igaz bá-
nat forrása  volt. 

N z i n p á r t o l ó e g y e s i i l e t . 
Fölösleges talán arról szótanunk is, liogy a 

magyar színművészet egyfelől  mily magasztos misz-
sziót teljesít, mily fontos  kihatása a magyar nem-
zeti szellem terjesztésére s a magyar géniusznak 
mily fényes  sugara ömlik szét a világot jelentő 
deszkákról, másfelöl  pedig mily nemes, erkölcsöt 
finomító  élvezet a színházak látogatása: hiszen ezt 
mindannyian tudjuk. 

A sziumüvészetet ott láttuk e század első fe-
lében, mint hatalmas tényezőt, a lethargiába sü-
lyedt nemzet felserkentésénél,  ott láttuk a szomorú 
napokban, bitet önteni a csüggedőkbe, reményt a 
kétségbeesettekbe, előre vetve egy szebb jövő vi-
lágát, s ott látjuk ma is, fénykévével  kezében, a 
melyből ezer meg ezer sugár száll szerte szét. . 

A „CSÍKI LAPOK^ TÁRCZAJA. 
A szentdomokosi székely pásztor. 

Elbeszélés. 
Irta: Vértes Lajos. 

I. 
.Nyolcz, kileucz, tiz, ., Julcsa! Julcsa! 

Oh! még többször is lakol. Julcsa! Julcsa!" 
Egy öreg székely számlált igy s kiáltotta e 

nevet. 
Gyönyörű holdvilág, a hegyvidéknek szép tü-

neménye, gazdagon hinté szét fényes  sugarait a 
fenyvesek  lábjában elterülő síkságra s jól megvilá-
gitá az öreg vonásait. 

Tipykus alak volt az öreg, eredeti szittya alak, 
széles vállakkal, kifejezéssel  teljes arczczal. Ösz 
haja és bajusza fehér,  mint a hold ezüstsugara. 

Kunyhója előtt, a padkán ült az öreg, kezében 
páleza volt, melyre bicskájának hegyével vonásokat 
metszett, éber figyelemmel  számlálva azokat. 

„Julcsa! . . JulcsaI kiáltá újra, tekintetét 
a lábainál fekvő  lompos kutyára fordítva,  hozd már 
a.botot I" tevé hozzá sietve. 

.Ebben a perezben, atyuskám !" válaszolá egy 
csengő hang a kunyhóból. 

Két, három perci is eltelhetett, s mégse jött 
ki senki. 

,Hát mégse jössz!" kiáltá az atyuska, az öre-
geknél nem ritka zsarnokios hangon. .Hamar hon 

egy botot és verd meg Sólymot; mert nekem a 
li ülés elvette kezemből az erőt, s nem tudnám neki 
kiadni az esztendei porcziót." 

Egy fiatal  leány jött ki a kunyhóból. 
A szemet megragadta, s mintegy elbűvölten 

lebilincselte a leánynak gyönyörű termete és arcza, 
melyek nagyon is ellentétben voltak a kunyhóval 
kapcsolatos viszonyokkal. A székelyek közt sok ta-
karékos és szemrevaló leány van ; kiket meg-ineg-
néz az ember; de Julcsát meg kellett bámulni. 

A rövid rokolya alól — ugyszólva — piskóta-
lábak kandikáltak elő, melyek még egy herczegkis-
asszonynak is büszkeségére lettek volna. Feltűrt 
ingujja pedig látni engedé hófehér,  gömbölyű 
karjait. 

Szép, kerek arczán a rózsa a liliommal ve-
gyült össze, molyböl mint a harmat, oly bájosan 
ragyogtak szemei. 

.Hát a bot?" kérdé türelmetlenül az öreg, 
mikor Julcsa előtte volt. 

A fiatal  leány mondott egy—két mentege-
tödző szót, egy pillanatig habozott, azután az ud-
varon keresni kezdte a botot, melyet nagyon is 
szeretett volna meg nem találni. 

.Nincs messze a sövény, törj le egy ágat," 
mondá az öreg szikulus, azemeivel kisérve a leány 
mozdulatait. 

A parancsnak is jól beillő szavak nem ma-
radtak eredmény nélkül; Julcsa letört egy mo-
gyoróágat, a az öreghez tartott vele. 

Sólyom, a juhok félelmes  őre, ínég mindig szu-
nyókált. 

„Tudod, hány éves vagy ?" kérdé a leánytól, 
ki ugy állt ott, mint a bűnös bírája előtt, 

„Most aratták le lU-ikszor a vetést, mióta 
születtem." 

„Ugy vau, lti éves vagy." 
.Meglehet," tövé hozzá gyermekes bangón a 

leány. 
„Vágj hát rá 16-ot." 
„Oh, Istenem!" 
„Micsoda?" 
„lti ütést?" 
„Mit akarsz hát?" 
.De hát a szegény Sólyom mit vétett?" 
„Mit vétett? Semmit, semmit; de az apák s 

anyák vétkét az unokákban is megbüntetik. Apáin 
is. nagyapám is, s ennek az apja is megverte ku-
tyáját ezon a napon. Nem ugyanazt kell-e nekem 
is tennem ?" 

Julcsa, meggyőzetve az öreg okoskodásától, 
lelinjtá fejét. 

„Kajta !" 
Ez a „Rajta" oly szigorú hangon lön mondva, 

hogy megremegtette a leányt. 
Julcsa árva leány, kit (i  éves korában foga-

dott fel  „a falu  véne," megszokta azt az ösztön-
szerű engedelmességet, mely olyanoknak a saját-
sága, kiknek a gondolkozás meg van tiltva. Az 
Öreg atyuska parancsát, kiben egyképen a legjobb 
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Minden művészetnek Mecaenásra van szflk-
•ége. s a színművészet nagyobb városokban meg 
is találta már Meceanását; — a nagy közönség 
pártolása, a subventiók biztosítják a színész tisz-
tességes megélhetését. 

De kis vidéki városokban még ma is 
szomorn a színészet sorsa; a közönség azon 
része, a mely anyagi helyzeténél, inlelligencziánál 
fogva  hivatott lenne a Meceanás szerepére: kevés 
érdeklődést tanúsít a színészet iránt, alig van ne 
hány színházlátogató, legtöbben egy-két előadást 
néznek meg. 

A pártolás hiányának természetes következ-
ménye, hogy nálunk is — a szintársalatok folyto-
nosan deficziltel  küzködntk; ott pedig, a liol a 
művészet az azt gyakorlóra nézve élelfentartás 
eszköze — nem elegendő az erkölcsi eredmény — 
hanem az anyagi siker, a működés condilio sine 
qua nonja. 

Az anyagi siker hiánya persze elriasztja a 
színtársulatokat, s alig alig vetődik jobb társulat 
azokra a helyekre, a melyeket a kellő jövedelem 
nem léte által okozott tengődés szomorú emlékei 
jóllaknak eszébe. 

Csíkszereda is fekete  betűkkel van beirva a 
színészet évkönyvébe; pedig itt oly nagyszámn in-
telligens közönség van, a mely ha akarná, egy 
rövidebb tartamú saison alatt ha nem is fényes, 
de kielégítő existrntiát nyújthatna egy színtársu-
latnak és mindig jönne is oly társulat, a mely a 
mi általunk táplált, igényeket ki tudná elégíteni. 

Alakítsunk szinpártoló-egyesületet, s mind-
járt meglesz a Mecacnás, a ki az anyagi sikert 
biztosítani fogja;  a a müpártoló-egyesület senkire 
sem hárít oly terheket, a melyeket elviselni nehéz 
lenne, a a melyeknek ellenél tékét meg nem kapná. 

Hatvan-kelvea tagból álló egyesület, a 
melynek tagjai 6—10 frt  csekély évi tagsági-
dijat fizetnének,  azt hisszük, alakítható Csík-
szeredában. 

Ennyi taggal rendelkezésére állana az egy-
letnek évenként 7—800 frt,  s ha egy 3 - 4 hetes 
rövid saisonra pályázatot hirdetne, bizonnyára 
kerülnének mindig jó társulattal bíró igazgatók, 
a kik kész örömnél ajánlkoznának hozzánk, s 
hajlandók volnának még a műsort is a mi kíván-
ságunk szerint megállapítani; mert e biztos 7— 800 
frt  a nagy veszteség lehetőségét kizárná, s ha 
egyebet nem is, de a tisztességes megélhetést biz-
tosítana részükre, sőt hasznot is remélhetnének, 
mert a subvenlión kívül a napi bevételek is sza-
porítanák jövedelmüket. 

Az egyesület tagjai pedig tagsági dijjaik 
fizetésével  először hasznos szolgálatot lennének a 
színművészet ügyének, másodszor igényűknek 
megfelelő  színészeket, ízlésűkkel egyező színdara-
bokat hallauának, s.barmadszor a 8—JO frlnyi  tag-
sági-dijért'IO—12 előadása bérletjegyet kapnának. 

Okajtanók, hogy ezavunk nem lenne a pusz-

tába kiáltó szó, a mely a végtelenségben elhang-
zik, hanem irányadó egyéniségeink, a kik már 
sokszor megmntaták, hogy tudnak tenni: most is 
cselekednének a jó űgy érdekében, s hisszük, 
hogy ha cselekszenek — akkor nemsokára üdvö-
zölhetjük a megalakult szinpártoló egyesületet. 

M.  B. 
Színészet. 

Deák Péter színtársulata folyó  hó 21-én 
tartotta bemutató előadását Zell és Geneé „Kol-
dusdiák" czimü operettéjével, s szívesen elis-
merjük, hogy ezen előadás műértő közönségünk 
várakozásának teljeseu megfelelt. 

Deákné Vlád Gizella asszony üde bangn, 
élénk temperamentumu, szép tehetségű színésznő, 
ki elragadó kedvesen játszolta Rimanowszky Si-
mon szerepét. Jó partnere volt Szabó József  (Jan 
Janiczky) és jól alakított Deák Péter (Ollendorf). 

A jól sikerült előadás az összes szereplők 
ügyességét dicséri. 

22-én Kövessy „Goldstein Számi" czimű ere-
deti fővárosi  életképe került színre telt ház előtt. 

A czimszerepben Deák Péter igazgató re-
mekelt, s Öntudatos, routinirozott, discrét színész-
ként mutatta be magát, ki inkább a műértő kö-
zönséguek, mint a karzatnak szeret játszani, 

noha ezen szerepében igen tág tere volt túlzá-
sokba esni, — a jóizlést egyszer sem sértette meg 

Gondos alakításával a közönséget egész elő-
adás alatt jól mulattatta, s rászolgált a közönség 
teljes elismerésére, melyben bőven részesült is. 

4 szereplők közül kiemeljük még Szepesit 
(Gólya), Mezeit (Gerzsoo), Gyárfást  (Szalai), Á. 
Zoltán Olgát (Toncsi) és Sipos Gizellát (Kádár 
Teréz), kik a társulatnak oszlopos tagjai és gon-
dos alakításaikkal teljes elismerést érdemelnek. 

23-án előadatott Herczeg Ferencz „Honli 
háza" czimű színműve. 

A szép számú közönség ezen, müérték te-
kintetében első helyen álló remek darabot feszült 
figyelemmel  ás műélvezettel kisélte az egész elő-
adás alatt. Kiváló alakjai voltak Szepesi (Nemere), 
Gyárgyás (Sándor), Árkosi (Sass Miklós) és Ár-
kosiné (Honlliy Ida). 

Valóban nem tudjuk, hogy melyiket emeljük 
ki jobban, s ezért csak a közönség zajos ováczi-
ójára hivatkozunk, melyet a kiválóan gondos és 
összevágó előadás valóban megérdemelt. 

A kisebb szereplőket is elismerés illeti. 
24-én a színlap szerint Szigligetinek „A 

cxigány" czimü régi jó népszínművét adták elő 
zónaelííadásként, melylyel Deák igazgató még a 
vasutat is megelőzte. 

Előkészületlenül találta ez tudósilónkat is. 
ki az eftéle  dolgokban elég járatos nem lévén, a 
zónaelőadásról leinaradott, mert előre zona-jegyröl 
nem gondoskodván, midőn „állandó tiszteletjegyét1' 
a jegyszeilőnek felmuialta,  azt mondotta ez 
utóbbi: „hogy_kfiem  ez ta jegy ma nem érvé-

nevelóatyjára talált, mindenkor ugy tekintette, ini'it 
a saját ukaratát én érzését. Csakis ebben az egy 
esetben mondott ellent a szive az atyuska paran-
csának és a szegény leány maga is megdöbbent 
ettől. 

Az öreg, félve  attól, hogy az engedetlenség 
ismétlődni fog,  haragos tekintettel nézett a leányra 
és mondá : 

.Julcsa, tudod-e, mit csinálsz ?" 
Az öreg tekintete, a parancsoló szavak de-

lejes hatással voltak a fialni  leányra, s felemelte 
a vesszőt. 

Sólyom álmodott e pillanatban s halkan 
morgott. 

.Oh, miért is vagyok árva?- mondá zokogva 
a leány, s keze erötelenül hullott vissza. 

„Hadd el, m;\jd megbánod 1" inundá az öreg 
inkább tettetett, mind valódi érzéssel. 

Julcsa e pillanatban n logháiáll.-inabb terem-
tésuek érezte magát, s felingeriiive  ugy maga, mint 
nevelőatyja ellen, ideges mozdulatot tón, s folki 
áltott : 

.Ha ugy akarja, agyon is ütöm!" 
Julcsa ajka elhalványodott, homlokát pirosság 

futotta  el, testében megremegett, kezét újra fel-
emelő ; a vessző suhogott a levegőben, s a azegény 
állat testén végigvágódott. 

A szegény állat éles vouiiása és nyöszörgését 
visszhangként következtek Julcsa érzékeny sikol-
tására. 

A leány messzire elhajítva a mogyoróvesszót, 
mintha ujjait égette volna meg, a megijedt ku-
tyára veté magát, s önkívületi hévvel szivéhez 
szorította a szegény állat sajgó tagjait. 

Megrémülve nézi az öreg a leányt, keresztet 
vet magára és eltűnik a kunyhóban, bezárva maga 
után az ajtót. Azt hitte, Julcsa megőrült. 

II. 
E jelenet iitúii mintegy 3—4 hét múlva va-

dászpuskástan njra a virágos hegyek és völgyek 
között bolyongtam. (Most már csak emlékeim között 
bolyongok.) A hegyekről leeregcltem Szentdomokosra 
egy—két jó órát töltendő az én kedves barátomnál, 
a plébánosnál, kinek két drága kincse van : egyik 
a keblében. máBik a pinczéjében. Tiszta és valódi 
mindakettó. Lóikét az élet, borát az árendás nem 
hamisította meg. Ilyen két kincshez szívesen vágyik 
az ember. 

Cros volt a papilak ; de üres tán minden ház 
és a falu  apraja, nagyja ott tolongott a templom 
udvarán. 

Kivül a falu  legszebb fogata  állott; négy fe-
hér ökör után szép, zöldro festett  Bzekér. Az ökrök 
sznrvain keszkenők, pántlikák lobogtak, a szekérben 
betétes páruák, derekaljak dagadoztak, 8 tulipános 
láda és altnáriom mosolyogtak. A dus perefernum, 
a nagy kíváncsiság, érdekes pár esküvőjét bizo-
nyította. 

(Folytatása következik.) 

nyes," s igy esen darabról tudósítást nem 
kaptunk. 

95-én Búkor József  „kis alamuszi" czimii 
operettéjében gyönyörködött közönségünk, mely 
a nagy termet zsúfolásig  megtöltötte. 

Ezen darabban a szerző egy egész sereg 
kaczagtató helyzetet teremtett a legbohózatosabb 
jelenetekkel, a közönséget végig derült hangu-
latban tartva. 

A czimszerepel Deákné játszotta, s kiváló 
játszóképességével, s bájos szeretetreméltóságával 
a közönséget meghódította nemcsak, hanem a 
színháznak vonzóereje lett férjével,  Deák Péter 
igazgatóval együtt, ki Tom ozei-cpében mutatta 
be művészi alakítását. 

Jók voltak még Árkosiné (Sarah) és Sipos 
Gizella (Mary). 

Az előadás kiváló sikereért elismerés illeti 
az Összes szereplőket, s főleg  a társalat kar-
mesterét. 

26-án Bokor József  „Télen" czimű népszín-
műve adatott telt ház előtt. 

Deákné Vlád Gizellát (Katalin) és Gyárfás 
ÖdOnt (Vasas Józsi) emeljük ki, kiváló elismerés-
sel szólva mindkettőnek jól alakított játékáról. 
Deákné háládatos szerepét igen ügyesen, tűzről 
pattant menyecske módjára játszotta, s kedves 
dalaival a közönséget annyira elragadta, hogy 
nemcsak felvonásközökben  hívták egymásután 
többször a lámpák elé, hanem nyílt jelenetekben 
is zajosan megtapsolták s megújrázták dalait. 

Kellemes hangja van Árkosiuénak is, ki 
szintén sok ügyességgel hozzájárult a darab si-
keréhez. 

Megemlítjük még Balogh Istvánt (Marczi), 
Árkosi Vilmost (Miklós) és Barcsa I.-t (Böske), 
kik szintén jók voltak. 

A változatos játékrend és összevágó praeci* 
előadások élénk érdeklődést keltettek, s a társuiat 
műértő közönségünk pártfogását  biztosította. 

Az a nagy dob. 

E g y «• I c m i - e s t é l y . 
Nehéz dolog lenne pontosan meghatározni, 

hány leánysziv dobban meg, mikor a tanév végén 
hazajönnek az egyetemi hallgatók. 

Mily kíváncsian találgatják : 
— Lesz-e az idén egyelcmí-estcly ? s hányan 

gondolkoznak titokban, bárcsak .csinálnának" va-
lamit ezek a fiuk  ! 

Szétmentek a meghívók, hogy az idéu is lesz 
egyeteini-estély julius 18-án, s van minden család-
ban dolga a mamának. 

— Ugy-c mamnskáin, mi is elmegyünk ? S a 
mama beleegyezése ulúit a „báli" ruhák között 
nincs vége hossza a választásunk. 

— Milyen szinü legyen a ruha, milyen legyeu 
a szabása, 9 csak azok a türelmes mamák tudnák 
megmondani, mennyi bajjal jár ez az estély. 

Természetes dolog, hogy a rendezők közölt is 
nagy a lótás-futús,  de persze szerénységből hall-
gatuuk ! 

Mi rendesen csak akkor vesszük észre, hogy 
mily átkozottul gyorsan telik az idö, a mikor már 
csak 1—2 nap választ el az estélyiül. Hendesen 
csak akkor vesszük észre, hogy ínég a terem sincs 
feldíszítve,  még a czigányok siucsenek itt, és még 
sok minden hiányzik. 

De az idó nem vár, s egyszer csak azon 
vesszük észre magunkat, hogy itt a nagy nap. 

Este lesz I Gyülekezni kezdenek a családok, 
— a mamák elólt kipirult arczczul lépkednek be a 
szép leányok, s valljuk be őszintén, hogy bizony 
szivükben .drukkolgatnak, * — vájjon hogy fogunk 
mulatni I ? 

Aztán kozdódnok a négyesek osztogatása, ha 
még ugyan el nem osztogatták jóeleve. 

— Kedves Nagysád, egy négyesért esedezek. 
S rendeseu ugy jár ilyenkor az ember, hogy 

kénytelen megelégedni az — ötödik négyeeael — 
természetesen, ha lesz. 

Bizony I Hamar elpazarolják szép hölgyeink a 
négyeseiket, rendesen az estély előtt két héttel 
már, — na de ennek is megvan a maga oka, mert 
ha a mama az estélyen való részvétel elé akadá-
lyokat akar gördíteni, s semmiféle  rábe&aélés sem 
lágyítja meg a szivét, — legalább van egy hat-
hatós ok. 

— Oh mamuskám, hisz már elígértem a né-
gyeseket, már az ötödikre is van tánezoaom 
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Ez aztán olyan •alami, a mi előtt a legszi-
gorubb mania ia kénytelen meghajolni. 

Lassanként mind együtt vagyunk, a páronként 
mindenki tánczra perdül. 

— Rajta, fiuk!  Itt az idfl,  hogy megmutassuk 
nemcsak az egyetemet tudjuk szorgalmasan — ke-
rülni, hanoin értünk valamit a tánczhoz is 111 

De vessüuk csak egy pillantást az estély szép 
hölgyeire. 

Ott voltak: 
Asszonyok: Becze Antalué, Baktsi Qáspárné, 

Élthes Zsigtnondné, László Gézáné, Bartha Ignáczné, 
Bogády Gyuláné, Bitay Béláné, Gcczú Elekné, dr. 
Filep Sándorné, dr. Tóth Józsefné,  Baktsi Erzsi, 
Kováts Antalné, Mednyánszky Lajosné, Detitschné stb. 

Leányok : Bartlia Irénke, Élthes Irma, Élthes 
Ilonka, Pohl Margit, Pohl Jolán, Bogády Etuska, 
Barabás Annuska, Gyórfly  Juliska, Dulm Zdenka, 
Csathó Otti, Bükéayi Valéria, Gecző Annuska, Geczó 
Róza, Korodi Irén, Korodi Ella, Deutsch Zseni stb. 

Csak az a kár, hogy nyáron oly hamar vilá-
gosodik ! A mikor legjobb kedvben volnánk, akkor 
már hajnalodik, s kezdődnek a készülődések. 

— .Inj Istenem, megvirradtunk egészen, — 
de nagy lumpok is vagyunk. 

öt órakor már üres volt a terem. 
Dc azért jól mulattunk, jó kedvünk volt és 

reméljük, hogy hölgyeink is kedves emlékekkel tá-
voztuk Estélyünkról, de nein örökre, hanem csak 
egy időre, 8 ha már válnunk kell, legyen szabad 
igy búcsúznom: 

— A viszontlátásra, mához egy évre! 
Száva József. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A csíkszeredai kir. törvény-

széktől nem rég áthelyezett Bajler Kálmán tör 
vényszéki jegyzőt ő felsége  a napokban nevezte 
ki a helybeli kir. tőrvényszéknél ujabban rendsze-
resített albirói állásra. Gratulálunk ! 

— Egyházi kinevezések. Szabó György 
plébános Szentháromságról Nagy Ernyébe és Máthé 
József  plébános Radnótról Bácsra. Plébánosokká: 
Héjjá Kálmán székesegyházi káplán Mócsra, Kiss 
András marosvásárhelyi káplán Szentháromságra, 
László Jáuos marosvásárhelyi káplán Radnóhtra ; 
Holló András csik-szentsimon csatószegi káplán Ka-
álba. Fejér Endre csik-szenttamásról Kézdi Pu-
lyán ba, Paál György Magyar-Fenesről Bálványos 
Váralyára, Gábor Mózes Szósmezőről Magyar-Fe-
nesiv, Tompos Mátyás Kaálból Csik-Szent-Tamásra, 
P. Karda István Sobeshelyre és P. Salga József 
Soósmezöre. Áthelyeztettek: Tamás István segéd-
lelkész Gyergyó-Ujfaluból  Maros Vásárhelyre, Bocs-
kor Zsigmond stgédlelkész Csik-Somlyóról Oik-
Rákosra hasonló minőségben. N> ui ibrer Ödön 
idegi, nyngalm. nagyszebeni segédlelkész Kolozs-
várra hitoktatónak és a m. kir. javitó intézethez 
lelkésznek. Az ujmisések közül káplánokká: Or-
bán Dénes Gyergyó-Ujfaluba,  Bálint Péter Csik-
szent-Simonra, Daig Gusztáv O.-ik-Sonilyóra, l)o-
bordán Károly Maros-Vásárhelyre és Szilveszter 
Ferencz Gyulafehérvárra,  Neszkó Béla szerpap 
Baróthra küldetett káplán-tanitónak. 

— Házassági hirdetés aluli felmentés. 
Indig Miksa csíkszeredai kei-ttkedőui k vágujhelyj 
Kohn Hulda kisasszonnyal kötendő házasságára a 
hirdetés aluli felmentést  a megye alispánja meg-
adta. 

— Vasútépítési akadály. A sepsi-szent-
györgy-csikszeredai épülőfélben  lévő vasútvonal 0. 
és Uj-tnsnád közötti szakaszán előre nem sejtett 
építési nehézség állott elő, mely a magyar állami 
kincstárnak mintegy 30,000 forint  költség többlet 
kidást lőg okozni. A kemény talajra épített mint-
rgy 200 meter hosszúságú töltés ugyanis mélyen 
földbe  süppedt le, s ezen nagymennyiségű földtö-
meg ma már eltávolításra vár. A mint mondják a 
süppedést, a talajban álló posvány okozta. 

— Halálozás. Búzás Márton, a magyar sza 
badságharcz egyik tizedese, csíkszentmihályi birto-
kos, életének 68. évében 5 heti szenvedés után f. 
hő 19-én elhunyt Halálát a nagyszámú rokonságon 
kivSl nevelt fia,  Búzás János tanitó és családja 
gyászolja. Temetése nagy részvét mellett julius 
21-én történt meg. 

— Másodjegyzői választás. Gyergyó-
Szentmiklóson a községi másodjegyzdi állás ürese-
désbe jővén, a képviselőtestület f.  hó 21-én tartott 

gytUésén ejtette meg a választást. Három pályázó 
volt: Ferenczi Albert volt szolgabíró, Mararell Ár-
pád segédjegyző Párádról, Gál Sándor Verebesről. 
Az elnöklő főszolgabíró  ezek kőzfll  Ferenczi Al-
bertet és Gál Sándort kandidálta, Marerell jelöl-
hető nem volt, mivel okmányai nem igazolták a 
megkívánt 3 évi gyakorlatot. Ezután a képviselő-
testület tekintettel arra, hogy Ferenczi Albert a 
községi közigazgatás terén képességet mutatott fel, 
további gyergyó-szentmiklósi születési), egyhangú-
lag őt választotta meg. 

— Hangverseny. A Balányi tesvérek jövő 
hó elején a dalárda és műkedvelők közreműködésé-
vel hangversenyt rendeznek kiválóan érdekes mű-
sorral, melyre a közönség figyelmét  előre is szíve-
sen felhívjuk. 

— Hidpróbák a székely vasúton. A 
Sepsiszentgyörgy -csíkszeredai vonalon, a három -
székmegyei szakasz építése immár a befejezés  felé 
közeledik. A munkáknak nehezebb és nagyobb 
tömegű része a pályatest és az összes műtárgyak 
elkészültek, e hó 18-án tartották meg az Oltszem 
és Málnásíflrdő  mellett levő, Oltfolyót  áthidaló 
vasbidak terhelési próbáit. A vashidak falszerke-
zeteit a m. kir. államvasutak gépgyárai teljesen 
hazai anyagból szerkesztették és szerelték fel.  A 
hidpróbák bizonyos ünuepiességgel folytak  le, 
mi nemcsak hogy a szép vonalhoz illő : hanem 
egy millennáris székelyföldi  vasút örvendetes élő-
haladása alkalmából elmaradhatatlan Málnás-
fürdőn  a fűrdőigazgatóság  és a fürdővendégek  az 
impozáns vashidat guirlandokkal és virágokkal dí-
szítették fel  és nemzeti színű zászlókat tűztek i 
hidra. Délután fél  6 órakor pedig az egész fürdő 
közönség apraja-nagyja s a szomszédos községek 
lakossága ideges türelmetlenséggel várta a Sepsi-
szentgyörgy felöl  érkező első gőzmozdonynak 

bájos Oltvölgybe érkezését. Az Oltszem mellett 
épített hidnak próbaterhelése után fél  7 órakor 
érkezett meg a próbavonat. Mikor az első vonat 
a bid előtt levő pályatest töltésére érkezeit, leír 
hatatlan lelkesedés, dörgő éljenzés és Salamon 
zenekarának Rákóczy-indulója fogadta.  A jelenlevők 
tánczoltak örömükben, kalapok röpültek a leve-
gőbe, s a nők kendőiket lobogtatták. Az eljáró-
bizottságban a kereskedelemügyi m. kir. miniszter, 
a m. á. v. igazgatóságának kiküldöttei: Éltető, 
Frank, Beer mérnökök, a vasútépítő felügyelőség 
és a vállalat képviselői vettek részt. A vállalat a 
próbaterhelő vonatot 32 tonnás gépből s a moz-
dony előtt és után kavicscsal megrakott kocsikból 
állította össze. Az ideiglenes próba igen jól sike-
rült, s ennek alapján a kavicsoló- és munkavo-
natok immár közlekedhetnek a vonulón. Hidpróba 
után a társaság a für.lovendéglőbt  n jött össze, a 
hol jó czigányzene mellett töltötte az pstét; sőt 
később a fiatalság  a nagy csarnokban tánczra is 
perdült. Következő napon egy anyagvonat mái-
felment  Málnásfflrdő  állomásán felül  hat kilo-
méterre, a meddig t. i. a felépítmény  le van 
rakva. N< hány nap multán a vágány már Bükszád 
állomásig készen lesz, s innen aztán minden aka-
dály nélkül fog  haladni a felépítmény  lerakása az 
építés alatt levő vonal végpontjáig, Csíkszeredáig, 
m'aga szállitván ezután az összes építési anyag 
szükségletet a nehézkes és késedelmes tengelyen 
való szállítás helyett. 

— Helyettesités. Csergő Gyula Gyergyó-
Szt-Miklós községi jegyzője rövidebb ideig szabad-
ságon lesz, mely alatt hivatalos teendőibeu Fe-
renczi Albert másodjegyző jogja Őt helyettesíteni. 

— A kisipari hitel szervezése. A ke-
reskedelmi minisztériumban Dániel Ernő miniszter 
elnöklete alatt a napokban értekezlet volt a kis-
ipari hitel szervezése tárgyában. Az értekezleten 
több magas állású kormányhivatalnokon kívül 
részt veitek: a hazai szövetkezetek központi 
hitelintézetének, s a budapesti takarékpénztár és 
országos zálogkölcsön részvénytársaságnak kép-
viselői. Az értekezlet egyhangúlag konstatálták, 
hogy csakugyan a szövetkezés a legalkalmasabb 
mod a kisiparosok hiteligényeink kielégítésére. Arra 
a kérdésre, hogy a hazai szövetkezetek központi 
hitelintézete mily módozatok mellett volna hajlandó 
uj kis ipari hitel- és egyéb szövetkezetek alakítá-
sát, valamint a meglévők közül azoknak, melyek 
arra hajlandók, a felügyeletét  és ellenőrését ke-
zébe „venni" a hitelintézetek képviselői kijelentet-
ték, hogy az intézet azon tőke eszközöknek meg-

felelőleg,  és a melyek kormány részéről rendelke-
zésre bocsáttatnának, hajlandó volna egyelőre 
szerényebb mértékben is, mint a kormány megbí-
zottja, munkába venni az ipari szövetkezetek, s 
különösen a nyersanyagbeszerző-szövetkezetek meg-
alakítását, oly módon azonban, hogy a nagy ne-
hézséggel járó munkában az elő álló vesztegségek-
ért a koczkázatot egyelőre magát-a nem vállalhatja. 

— Mula tság . A gyergyószentmiklósi dal-
egylet augusztus bő 2-án nyári mulatságot rendez. 

mulatság künt a szabadban reggeli 9 órakor 
veszi kezdetét és este tánczmulatsággal folytatódik. 
Ajánljuk a mulatni vágyó közönség figyelmébe. 

— Számadás és köszönet. Csik-Szereda 
város közönsége által a folyó  évi május és junius 
hónapokban rendezett millenniumi ünnepségek be-
vételei : Csíkszereda város adománya 100 frt, 
Leiclit Károly ur adománya 50 frt,  az estélyen 
felülfizetésekből  és belépő-dijakból 155 frt  15 kr; 

majálison belépő-dijakból 40 frt  90 kr, összesen 
340 frt  05 kr ; kiadá-ai a tűzijáték, körmenet-
és estélyrendezés költségeinek fedezésére  169 frt 
73 k r ; népünnepély költségeire 150 frt  87 kr ; 
összesen 326 frt  65 kr, lölösleg tehát 19 frt  40 
kr, mely összeget a bizottság határozata szerint 

madéfalvi  emlékszobor-alap javára a „Csiki 
Lapok" kiadóhivatalához juttattuk. — Az es-
télyen felülfizettek:  Baktsi Gáspár 7 frt  50 kit, 
Kábán Henrik 4 frtot,  Csedő István 3 frt  öO ki t, 
dr. Varga János 3 frtot,  dr. Bocskor Béla és In-
dig Miksa 2—2 frtot,  Fisclier Nándor, Meskó 
Kálmán, Szabó Géza 1 — 1 frtot,  Jakab Ödön, 
Pap Domokos, Laczina Károly, Gözsy Árpád, 
Molnár Ákos, Ruutag Ferencz József  50—50 kit, 
Romfcld  Félixné, Bohácsekné, özv. Barcsay Jó-
zsefné,  Antal Józsefné  20—20 krt, N. N. 10 ki t, 
N. 25 krt. — Nem mulaszthatjuk el, liosy 
egyfelől  az estélyen felülíizetöknek,  mástelöl Csik-
Szereda város képviselőtesIületCnek a népünnepély 
költségeinek fedezésére  megszavazott 100 frt,  — 
Leicht Károly urnák 50 trt pénzbe!!, továbbá 
Rom teld Félix urnák 200 liter sör, Jahr és Uui.<d 
czégnek 80 liter,- valamiut Kábán és Uo.sent. :íl 
czégnek KO liter boradominyáért, melyekké, a 
népünnepély szükségleteinek fedezésébe/,  nagy 
mértékben hnzzájárullak, az ünneplő közösség 
hazafias  köszönetéi ne tolmácsoljuk. Csíkszereda, 
18H6 julius 22. A rendező-bizottság nevében: 
Barcsay Károly, pénztárnok, Wellman Fanni, b. 
jegyző. 

Igazitás. , Lapunk 25-ik számában a gy.-
békási ezredéves üunepélyröl szóló tudósítás érte-
lemzavaró sajtóhiba csúszott be, melyet levelezünk 
kívánságára akként igazilunk helyre, hogy az ün-
nepélyen Uizicianu János ur mint a rendező-
bizottság elnöke és Prokup Sándor másodhiró ur 
min* vendég vetlek részt. A többi románok pa-
postól és tanitóstól hiányoztak. Megjegyzéseink 
tehát ez utóbbiakra vonatkoztak. 

— A gyergyószentmiklósi községháza. 
Gjvrgyó-SzentmiKlósnak kiterjedt községi admi-
nisztiácziója czélszerü hivatali helyiséget kíván, 
melynek az eddigi községháza, noba nem régiben 
épült, rossz beosztása miatt nem telelt meg ; az 
anyakönyvvezetöi hivatal rendszeresítésével, meg-
felelő  díszes uj helyiség is kellett, a mostani épü-
letnek kibővítése és átalakítása tehát elodázha-
tatlanná vált, s a képviselőteslület f.  hó 21- iki 
gyűlésén elhatározta ezt, a költségvetést 842'J írt-
ban állapítván meg. Az építtető bizottság a sür-
gősségre való tekintetből az árlejtést aug. 21-ikére 
ki is lüzte. 

— M. K. urnák csikszent-györgy. Kér-
déses közleményét lapunk 27-ik számának hirro-
vatában közöltük. 

— KELETI J . cs. és kir. sz. hírneves sérvkötő spa-
ozlalista gyári czégtől Budapest, IV., Koronaherozeg 
utcza 17. sz. azon értesítést voltuk, miszerint nevezett czég 
jó eleve gondoskodott az iránt, liogy a budapesti ezredéves 
kiállítás alkalmával számos vevői által előreláthatólag töme-
gesen történendő megrendeléseknél is szokott pontossággal éa 
a nu'grcnillők legnagyobb megelgedésére megtelelhessen. — E 
czélbol fenti  czég Budapest, IV., Hostóly-utczai (Károly 
laktan a 15.) műhelyében munka személyzetét kettőztető, 
mely minden idejét a személyes utasitásáia és mérték Bzerint 
megrendelendő «üke i r e fordítja.  Nevezett <iés készséggel 
mckhivja a t közönséget ezen gyári műhelyének megtekinté-
sére bol mincn megrendelő személyesen meggyőződhetik a 
számára készítendő kot- vagy műszer lelkiismeretes, pontos és 
£«akértÖ kiviteléről. Különös gonddal éa elismert mii értesje 
készülnek itt a legújabb szerkezetű tes*egyenéBzeti készülé-
kek HOBBIM rendszerű miierek és más ortnopaeaial fűzök, 
a j u j t i és Járógépek, műlábak és mflleges  kezek (amputáltak-
nait) valamint műiden c szakmába vágó orvos Beteszi aczél 
Írok villany gépek stb. Mindezen saját gyártmányú ke-
BBÜlékek, kötszerek és gépeknek mintái a leguagyobh 
választékban megtekinthetők e kitűnő c?eg kiallitásl.an IV. 
csoport ktzegészségi pavilion. Egytuial a L közönség figyel-
mébe ajánljuk nevezett czégnek e napokou megjelent mtUen-
niumi nagy képes árjegyBÓkét, mely nagyszerű kiállítása, 
de különösen taitalomdus és szakwdatos összeallnása állal a 
szakavatott körökben zárt méltó feltüntetést  k«lt t-a melyet a 
czéc ingyen, bérmentve és borítékban küldi bárkinek a 
ki azt megkéri. Ugyanott megrendelhető a czég futtoke 
KELETI LEÓ ur által irt: „A sérvek keletkezése" gyógyítása 
stb czimü értekezet, mely Bérvbon szenvedőknek igen czcl-
szerii és tudnivaló felvilágosítást  nyújt. Vagyontalanok rész-
letfizetésre  tehelietne megrendeléseket lunételadoknak lehető 
legnagyobb kedvezmény. Ozletl élv: Srigoru pontoa 
kuaolgália, legjutinyosabb árak. n -13 
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N Y I L T T Í R.*) 
w Fogbajban szenvedők figyelmébe. 

Wel'ner Gyula speciiálista fogász  fogászati 
műtermét Gyergyó-Szentmiklóson megnyitotta. Hol 
is e hónapban a fogbajban  és foghiányban  szenve-
dőknek rendelkezésére áll. Készil. jótállás mellett 
a következő műtéteket: U. m. müfogak  arany-
ban, kautsuk lemez nélkül, rágásra használhatók, 
a legfinomabb  kivitelben. Egyes fogak,  fogsorok,  a 
legújabb amerikai mód szerint, í o p t ő m á s a 
leg"l£it\in.0"b'b anyagrol£"ból. Jutányos 
árszabás. 

Rendel: Gyergyó Szentmiklóson. 
Főtéren Cziffra  Ferencz ur házában, I. emeleten 

reggel 8-!2., d. u. 2—6 óráig. 
*) K rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szerte. 

KEIíKTAS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

KŐMUNKATÁRSGYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDOSOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 2214—1896. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alaltirt községi elöljáróság, Csikmegye 

tkts törvényhatósági bizottságának 2041/00. 
" l l . ni . 

szám alatt kelt c-s a csikmegyei államépité-
szeti hivatal által felülvizsgált  s helyesbített 
terv és költségvetés alapján a helybeli köz 
ségház átalakítására és kibővítésénél szük-
séges építkezésekre árlejtési versenytárgya-
lást hirdet. 

A versenytárgyalás 1896. augusztus 
lió 21-éli d. u. 3 óriikor fog  u község 
házánál megtartatni 

A kikiáltási ár 8429 frt  f)6  kr, mely-
nek 10" „ akár készpénz, akár ovadékképes 
értékpapírokban Gyergyó-Szcntiniklós köz-
ség elöljáróságának kezéhez zárt ajánlatba 
leteendő. 

Az árlejtési feltételek,  valamint a terv 
és költségvetés fen  nevezett közs'«r házánál 
a hivatalos órák alatt betekinthetek. 

Községi elöljáróság: 
Gy.-Szentmiklóson, 1890. julius 23-án. 

Csergő Gyula, 
1 — 3 községi jegyző. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 3700—896. 

594. polg. számú végzése következtében Putoczky 
Alajos javára Matits K. Szilárd és neje elli n 400 
frt  s jár. erejéig 1896. évi február  hó 4-én tnga-
natositott biztosítási végrehajtás utján lefoglalt  és 
594 frtra  becsült vendéglői bútorok és felszerel-
vények, s a háznak még hátralevő ha«-/<inblréből 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járás-
bíróság 266,227—1896. sz. vég/.ése folytán  400 frt 
tőkekövetelés, s ennek 1695. évi november hó 
l-ső napjától járó 6°í0 kamatai és eddig összesen 
52 frtban  bíróilag már megállapított költségek ere-
jéig Gyimesbükkön leendő eszközlésére 1896. 
évi ausnisztua hó 3-ik narnának délelőtti 

11 órája határidőül kitüzel k ís ahhoz a venni 
szándékozók olj megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés  mel-
let, a legtöbbet igéi őnek becsáron alul is el fog-
nak adatni. 

A törvényes határidő a hirdetménynek a bí-
róság tábláján történt kifüggesztését  követő nap-
tól számíttatik. 

Kelt Csik-Szeredában, 1896. évi julius hó 
22-ik napján. 

Szőllös8y Ferencz, 
b i r l i i i* t ú u r n h a i t / i 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Tekerőpatak 2017 lelket szám-

láló nagyközségben a jegyzői állás ürese-
désbe jővén, annak betöltésére ezennel is-
mételten pályá/.itot hirdetek, s (elhívom 
mindazokat, kik e/.cn állást elnyerni óhajt-
ják, hogy az 1883. évi I törv. czikk 6-ik 
§-ábnn körülirt minősítésről szóló oklevéllel, 
honossági és erkölcsi, valamint eddigi szol-
gálatukat igazoló bizonyítványokkal felsze-
relt folyamodványaikat  hozzám 1896. évi 
augusztus hó 10-éig bezárólag ad-
ják be. 

A jegyző javadalmazása évi 400 frt 
fizetés,  természetbeni lakás, 50 frt  irodai, 
2"> frt  utazási átalány és a nidgán munkála-
tokért s/.nbályrendeletileg mcgálnpitott dijak. 

Gy.-Szenfmiklóson,  1896. julius hó 7-én. 
Nagy Tamás, 

3—3 löszolgabiró. 

Ö felsége  a Király által az ezredéves országos kiál-
lítás megnyitása alkalmával kitüntetett, valamint az 

összes kiállításon csakis legelső dijjal jutalmazott 
E s 1 o t 

tisztelt vevőimnek a legjobban ajánljuk. 
Főraktár: V Á K A R - F 1 Y É R K K Gyergyó-Szentmiklós. 

9 - 1 0 

273. szám vh. 
TÖÜGr 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a éltelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1896. évi 

Nyomatott Csík Szeredában 1896. laptólajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




