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A csiksomlyói tanítóképezde. 
Csik-Szereda, jnnios 14. 

Közelebbről egy bizottság fogja  tár-
gyalni a csiksonilyói tanítóképző intézet re-
formjának  és jövőjének kérdését. E bizott-
ságot az erdélyi püspök a végből küldötte 
ki, mondana véleményt a püspöki fennha-
tóság alatt álló emez intézetnek a kor kí-
vánalmai szerint való berendezése tárgyában. 

Végre valahára hát csakugyan érdek-
lődni kezdtek ezen intézet Ugye iránt, mely-
nek az volt eddig is a legnagyobb baja, 
hogy senki sem törődött vele. Sajnos, hogy 
ezen nem törődömség hosszú évtizedek óta 
nyomorgatja ezt az intézetet. Oly kevés 
gondot s még kevesebb figyelmet  iorditot-
tak rá évtizedek óta, onnan felülről,  hogy 
az ember nem győz eleget csodálkozni rajta. 
Ősidőktől lógva hiányos volt tanerőkben s 
még hiányosabb felszerelésekben.  Lehet-e 
annál nagyobb nyomorúsága egy három 
osztályú intézetnek, ha évtizedeken át an-
nak tanitás és nevelés ügyét két rendes 
tanár egy igazgatóval látja el. Az összes 
három rendes tanárból álló tanári kar tag-
jai közül, ha egyik beteg, vagy másként 
halaszthatlan teendőkkel van akadályozva, 
annak óráit nincs ki helyettesítse. Ha pe-
dig valamelyik tanár huzamosabb időn ke-
resztül betegeskedik, akkor a három osztályú 
intézet teljesen két tanár vezetésére van 
hagyatva. 

£ sorokból ne olvassa ki senki azt, 
mintha kétségbe vonnók, hogy a jelenleg 
működő tanerők közül bármelyik kettő ilyen 
esetben teljes odaadással igyekezzék a har-
madikat is helyettesíteni ugy, hogy fenn-
akadás ne legyen; de azért talán józan ész-
szel sem lehetne azt követelni, hogy ily 
esetben hiányok fenn  ne maradjanak. 

Hogy ezt az ügyet eddig fel  nem em-
legettük s nyilvánosan rá nem mutattunk, 
— bár mindig a pennánk hegyén volt — 
annak egyszerű oka az, mert a somlyói 

A „CSÍKI LAPOK" T A R C Z A J T 
Érettségi után. 

(RvO 
Azt az alakot, mely Csík-Somlyó olvasókö-

réből kilép e perczben, megugatja valamennyi ko-
mondor. 

— Csiba Tisza, kusti Borkns 1 — Nem is-
mertek ? Hiszen ezelőtt, mikor betértem titkon ki-
csiny gazdátokhoz, a rózsaarczu tündérhez, olyan 
szelíden nyaltátok kezemet 1 S ha jött az igaz-
gató ur, már messziről elugattátok innen, hogy 
meg ne lásson engem, míg ő vele beszéltem 
Én vagyok Bandi, hát nem ismertek?! . . 

A kntyák olyanformán  csóválták farkukat 
és vicsorították fogukat,  mintha valóban ismeret-
len lenne előttfik  az ő régi jé ismerősük. 

Nem is csoda. 
A félénk,  alázatos képQ Bandi diákot íme 

kicserélték, ő ki nem régen csak a borvizes köpQ 
mögött mert rágyújtani, most fényes  nappal a ta-
nár urak ablakai előtt merészli eregetni a hatal-
mas füstfelhőket.  Sőt ugy gondolja, hogy szembe 
is fnjná  a füstöt  vele, avval a ki szeknndába merte 
rakni hajdan. 

Pár év előtt talán még csak a körmei érint-
keztek a bottal s ma már kezében van a pálcza 
még pedig a legczifrább,  a mit szeredai díszműáru 
kereskedésben csak vásárolni lehet. 

S mintha a sok könyvbuvárlásban romlottak 
volna meg szemei: ime most czvikker az orrán. 

Szóval a régi Bandira ráismerni nemcsak az 

képezdét még hiányaival is sokkal jobban 
szeretjük ott, a hol van, mint a legelsőrendü 
felszerelésben  is egyebütt. A mi tisztán ki-
magyarázva azt teszi, hogy felülről  mind-
egyre azzal ijesztgetnek, hogy ez intézetet 
áthelyezik talán Fejérvárra. 

Nem ismerjük azokat az indokokat, 
melyek az intézetnek Fejérvárra vagy bár-
hová való áthelyezése mellett szólhatnak, 
csak annyit tudunk, hogy a róm. kath. 
status alig tudná indokolni meggyőzően 
azon elhatározását, melylyel a somlyói ké-
pezdét innen a Székelyföld  kebeléből, hol 
már annyi évtized óta gyökeret vert, más-
hova áthelyezné. Nagyobb hivatást tölt az 
be itt, ugy nemzetiségi mint kullur politi-
kai tekintetben, mint a milyennek első te-
kintetre látszik. Lehetetlennek tartja minden 
gondolkozni tudó és szerető és ahhoz értő 
ember azt, hogy épen a róm. kath. status 
kezdene oly szfik  gondolkozó és gondoskodó 
lenni az ő róm. kath. székely hivei érdekei 
iránt s egy iskoláját, mely messze földön, 
— még nagy Magyarországon is — missiót 
teljesít, innen elvonná. 

Manapság ugy áll a dolog, hogy a sze-
gényebb sorsú szülő vagy gyám, ki a kö-
zépiskolai és egyetemi tetemesebb költsége-
ket ki nein tudja húzni, a somlyói képez-
débe küldi gyermekét, a hol csekély költség 
révén biztositja legalább silány jövőjét. A 
legnagyob kontingens mint tanitó, távol vi-
déken nyer alkalmazást s igy a székely 
vér és erény amaz idegen vidéken teljesiti 
a nemzeti missiót. 

Midőn a fennebbieket  kiváló figyelmé-
be ajánljuk az erdélyi püspök ur által ki-
küldött bizottság érdemes férfiainak,  akkor 
egyúttal arra kérjük, hogy minél czélsze-
rübb és gyökeresebb módját törekedjék ki-
találni annak, liogy a somlyói képezde mi-
előbb teljes szervezetet és megfelelő  beren-
dezést nyerjen. 

Ezen szervezetnek egyik legelső feladata 
lenne az, hogy a felekezetek  részére az állam 

oktalan állatnak, hanem még az értelmes embernek 
is bajos feladat. 

Hanem utóljára a kutyák is felhagynak  az 
ugatással. Nem mintha megunták volna, hanem 
mivel kis gazdájuk, a szőke tündér intett nekik. 

Az ilyen gyönge kacsóknak pedig óriási a 
hatalma. Egy intésük világokat teremt és megsem-
misít, épen mint az Olypuson ülő Zeusnak szem-
öldöke megremegteti a földet. 

Lám, most is csak egyet legyint kezével a 
bájos Irma és Bandi már azonnal a kert mellett 
az ablak alatt terem. 

— No maga szépen beváltá igéretét — szól 
a lányka, kihajolva az ablakon. Máig sem hozta 
el az érettségi okmányát, pedig már a „bankett"-
jük is megvolt . . . Haragszom magára i 

Illik is az angyalnak haragudni, tartsa in-
kább a kezét: bedobom. 

— Még az lenne szépl Tessék csak beke-
rülni. 

Bandi nem kéreti magát, mert hát „kinek 
szive hova búz . . . " Az sem tartja vissza őt, hogy 
az igazgató ur mellette megy le az uton, a vilá-
gért sem bnjna el moBt Bandi a kapu mögé, mint 
hajdan. 

Miért bújna ?1 Sem nem gyilkolt, sem nem 
lopott. Sőt inkább még tőle rabolt el valamit az a 
szőke kis lány. S ki parancsolná, ki tiltaná, hogy 
ne menjen be most hozzá ?1 . . . 

Az igazgató ur legalább is nem, sőt a más-
kor szigorú ember, most még mosolyog is, hogy 
Bandi immár a szerelemből is készül érettségit 
tenni. 

Irmáéknál egész hölgykoszorú van együtt, 
a mi nagyobb lámpalázba hozta kezdetben Bandit 

által fennhagyott  azon engedmény, hogy 
tanítóképző intézetekben három éves tanfo-
lyamot tarthatnak fenn,  igénybe ne vétet-
nék, hanem az intézet négy éves tanfolya-
muvá tétessék, ehhez képest pedig a tanári 
kar oly számban egészítetnék ki, hogy a 
tanitás minden körülmények közt megfelelő 
ellátásban részesüljön. Nagyon szépen és 
általán kevés költséggel ki lehetne fejlesz-
teni amaz intézetet azon módon is, ha a 
helyben levő főgymnasium  egyes szaktaná-
rai megtelelő óradijakkal alkalmaztatnának 
a képezdénél. Et.nek azonban tovább való 
fejtegetése  nem tartozik csikkünk keretéhez. 
Gzélunk csak az volt, hogy ezen valóban szé-
kelyföldi  s még inkább csiki érdekű kérdés 
fontosságára  rámutassunk s az illetékes kö-
rök figyelmét  arra felhivjuk. 

- A katonaiskola elhelyezése iránti kom-
binácziókról azt olvassuk a lapokban, hogy azok 
helyéül Sopron, Pécs, Nagyvárad esetleg Kassa és 
Temesvár vannak szóban. Vájjon ezek közül melyik 
város az a sokat emlegetett „Székelyföld",  a hova 
egy időben katonaiskolát szántak s a melyre annak 
idején Csikvármegye kétszázezer forintot  igért ? 
Szegény .Székelyföld  1" . . N e törd magadat 
olyan nagy illúziókkal és víziókkal a ne igérj ok 
nélkül milliókat is, mert nem vagy te és nem lész 
soha elég „Sopron" arra, hogy katonáék a te ke-

i beledbe vágyjanak ; mert .Sopron" mindig közelebb 
lesz Bécshez, mint Csik-Szereda avagy Kézdi-Vásár-
hely. Ez ügyben badarság pénzt Ígérni. Katonáék-
nak vau pénzök elég. Annyit ad az ország, a 
mennyi csak kell. Kétszázezer forint  — bagatell. 

= A biróságok köréből. Nagyobbszerü 
változások előjelei mutatkoznak bíróságaink köré-
ben. Nem személyi, hanem tárgyi tekintetben. Mit. 
Csathó Ferencz ur a marosvásárhelyi kir. tábla 
elnöke ugyanis már napok óta városunkban tartóz-
kodik s szigora vizsgálat alá vette ugy a törvény-
szék, mint a járásbíróság épületeit s személyesen 
győződött azokról a tarthatatlan állapotokról, mely 
e tekintetben nálunk uralkodnak. Elkezdve a tör-
vényszéki pertár gombáitól egész a járásbíróság 
düledező épületéig mindent megvizsgált a táblai 
elnök ur s vizsgálatának egyik igen jelentős s fon-
tos eredménye áz, hogy azonnal intézkedett a járáa-

mint a kuszált, sárga bajuszu főigazgatónak  szi-
gorú rideg arcza. 

— Tudja mit Bandi — azól Irma — mi 
mind a hányan fel  -fogjuk  tenni érettségijéből a 
jeleseknek számát lutrira. Ha nyerünk, magának 
is része lesz belőle. 

— Hja Irma nagysád, én csak egyet szeret-
nék nyerni. 

— Mit, mit — kérdik valamennyien. 
— A szivét szeretném elnyerni Irma nagysád. 
A riadalomtól, mely e kijelentést . követte, 

még a halott is föltámadott  volna. Természetesen 
az Irma papája sem tudta tovább aludni déli álmát. 

— Mit csinálnak vájjon esek a szárnyas pró-
féták  ? — tusakodik magában. — Már csak he 
kell néznem hozzájok 

Bandi a legelső, a ki üdvözli. 
— Ál Jó reggelt kívánunk, tanár nr! 
Hogy Bandinak eszébe jutottak-e e peresben 

a tanár nrtöl hajdan kapott nyaklevesek, az nincs 
benne a krónikában. 

— Jere, Bandi fiam;  mint a litteráturának 
rendületlen bajnoka, még elveszíted talán eszedet 
is e sok fehérnép  kőzött. 

— Hova viszi Bandit, édes apa ? 1 
— Ne féljetek  — szól a tanár nr — csak 

sétálni megyünk. 
Hogy az a sétálás csak a Pál Ignácz hajlé-

káig fog  tartani, arról a hölgyközönségnek vala-
mennyi tagja szentül meg volt győződve. 

A Pál Tgnácz kocsmáját Somlyón mindenik 
diák ngy ismeri, hogy éjszaka, mikor a tanárok 
mind alusznak, még akkor is rátalálnak. Hát ez 
a meglátogatás csak agy szökve történik. De a 
mikor haza térnek onnan, hogy akkor is tudnának 
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bíróság kiköltöztetéséről s alkuba bocsátkozott hir 
Bzerint Jakab Lajossal, kiaek háza legalkalmasabb-
nak mutatkozik a járásbíróság ideiglenes befogadá-
sára. Nagy a valószínűség arra is, hogy megtette 
az Elnök ur észrevételeit egy építendő igazságügyi 
palota szükségessége s helyére vonatkozólag is, 
mely már égető kérdéssé vált. Hogy a törvényszék 
kezelő személyzetének csekélysége s elégtelensége 
a a járásbíróság restancziái minő hatást idéztek elő 
a méltóságos urnái, az hivatalos titok s csak ered-
ményeiben fog  nyilvánosságra kerül ai. 

Mi óhajtandónak tartjuk s bizton reméljük is, 
hogy a táblai elnök ur eljövetele nem puszta for-
mális vizsgálat, hanem a hiányok konstatálása ér-
dekében történt, melyeknek megorvoslása azután 
ennek folyománykép  a legközelebbi jövőben várható. 

Értekezlet az uj katonai nevelőin-
tézetek szervezése alkalmából. 

A mint arról lapnnk mult számában megem-
lékeztünk — tekintettel a kormány részéről a 
honvéd nevelő- és képzőintézetek szervezése iránt 
a képviselőházhoz beterjesztett törvényjavaslatokra 
— az ország különböző vidékein annak idejében 
felállítandó  reál- és hadapród-iskolák valamelyi-
kének Gsik-Szeredában leendő elhelyezése iránti lé-
pések megtétele czéljából vármegyénk főispánja 
folyó  hó 9-re értekezletet hívott egybe. 

Ezen értekezlet, melyre az állandó választ-
mány tagjai s többen a törvényhatósági bizottság 
tagjai közül is meghiva voltak, főispán  ur elnök 
léte alatt a jelzett napon a megyeház tanácsko-
zási kisebb termében meg is tartatott, s azon a 
következő megállapodások történtek. 

Miután főispán  ur az értekezletet üdvözölte 
s a tanácskozást megnyitotta, lendületes szavak-
ban mutatott rá a kormány által proponált, a ma-
gyar nemzet aspirációinak kielégítését czélzó nagy-
fontosságú  törvényjavaslatokra, melyek alkalmasak 
lesznek arra, hogy az eddig fennállott  akadályok 
elhárításával a magyar ifjúságnak  tér nyittassák 
a hadsereg és honvédség tiszti állományába való 
beléphetésre, s hivatásos pálya válaszl hatására, s 
felkérte  az értekezletet a felállítandó  katonai ne-
velő intézetek egyikének lehetőleg vármegyénkben 
leendő elhelyezése iránt szükségesnek vélt intéz-
kedések megbeszélésére s következőleg gyors cse-
lekvésre. 

Az értekezlet főispán  ur javas!atát általános 
helyesléssel fogadta,  s a kérdéshez elsőbben is 
Márton Ferencz nyugalmazott járásbiró szólott, 
ki is azon indítványt tette, hogy főispán  urnák az 
értekezlet összehívása s a nagyfontosságú  kérdés 
iránti meleg érdeklődéseért jegyzőkönyvi köszönet 
szavaztassák, továbbá az oly meglepőleg előter-
jesztett, a nemzeti közérzület kielégítésére jóté-
kony befolyást  gyakorolt törvényjavaslatért a kor-
mányhoz köszönő és üdvözlő felirat  intéztessék, 
s egyúttal egy honvéd katonai nevelő intézetnek 
az ország keleti határán ezer évnél hosszabb idő 
óta őrt álló s nemzeti missiót teljesítő Csikmegye 
kebelében való felállítása  érdekében főispán  ur ve-
zetése alatt a kormányhoz egy nagyobb számból 
álló deputáczió küldessék, s a mellett főispán  ur 
különösen is hathatós befolyásának  latba vetésére 
íelkéressék. 

Becze Antal alispán ur elfogadja  a tett in-
inditványt, de kibővíteni kéri azzal, hogy mintán 
ezelőtt pár évvel a közös hadügyminiszter állal 
tervbe vett kadetiskolának Csík-Szeredában való 

szökdösni, az bajosan hihető. Mert hát az a bor, 
a mit ott megisznak, nem kntya, vagy mi 1 . . . . 

Bandi most nem szökve megy ide, hanem 
büszkén fennhordozott  fejjel  s mi több tanárának 
társaságában. S nem a rejtek szobába megy, ha-
nem az urak közé. 

S kik az urak ott? 
Hát ott van volt osztályfőnöke  is, ki legde-

rekasabban le szokta bordani a diákot, de a kiért 
mégis a leginkább rajong az ifjú  nép. 

Lelkesülten beszél most az érett „uraknak" 
Istenről, hazáról, művészetekről, költészetről stb. 
Mect nincs olyan tárgy a szellem világában, miről 
ő hozzáértőén, elragadóan, gyujtóan ne tudna szó-
lani. Kicsiny szikár alakja növekedni kezd ilyen-
kor. No, magasodik, mig végre előnkbe áll egy 
apostol. Egy hős, ki Arany Jánosként „átteremti 
a viselt világot." 

Bandi mindenről megfeledkezve  figyel  sza-
vaira, a midőn legbizalmasabb barátja félre  hívja. 

— És nem mondta neked még senki? 
szól Bandihoz. — Szaladj a szerkesztőhöz, sietősen 
bi: novelládon, a mig sajtó alá kerülne, még lehet 
tenned egy-két javítást. . . . Holnap már hozni 
fogja  a lap . . . 

Bandi vette botját, kalapját és megindult 
Szereda felé. 

Mosolygó nyári délután vala. A mosolygásban 
azonban volt valami szomorúság. Vsgy lehet, hogy 
a Bandi lelkére az a csípős, száraz, őszinek is 
beillő nyári szél hozta a bánatos, őszi hangulatot. 

Oszi hangulati Mikor a fecskék  fölszedik  a 
sátorfát  és olyan szomorúan röpködik körül a kis 
sárfészket,  melytől válniok kell. A Bandi lelkén is 
erőt vett a válás fájdalma. 

beállítása feltételesen  kilátásba helyeztetett volt, 
annak itten leendő elhelyezése ismételten kérel-
meztessék, annyival inkább, minthogy a Romániá-
val nemzetközi összeköttetést létesíteni hivatott 
határszéli vasút megnyilta után, megyéknek egy 
nagyobb katonai állomás góczpontjává tételét az 
ország érdeke és biztonsága is megköveteli; a de-
patánzió helyett pedig egy bizottság által kidolgo 
zandó s az országgyűlési képviselők közvetítésével 
a kormányhoz és képviselőházhoz benyújtandó 
memorandum készítését hozza javaslatba. 

Mihály Ferencz főjegyző  szintén hozzájárul 
az előbbi módon kibővített javaslathoz, minthogy 
a vármegye korábbi határozatával egy katonai 
iskola felállításához  anyagi áldozatokat is helye-
zett volt kilátásba, s ezzel Székely István posta-
főnök  hozzászólása után az értekezlet a Márton 
Ferencz által tett s alispán ur javaslata folytán 
kibővített és részint módosított indítványt elfo-
gadta a a memorándum elkészítésével főispán  ur 
elnöklete alatt Becze Antal alispán, Mihály Ferencz 
főjegyző  és Márton Ferencz nyuar. járásbiró urak 
személyében kiküldött bizottságot hízta meg s 
kimondotta, hogy addig is, mig a törvénybalóság 
az Ugy érdemében intézkedhetnek, a miniszter-
elnök és honvédelmi miniszter uraknak táviratilag 
a mostani megállapodások tudomására hozassanak 
s annak eszközlésére főispán  ur ő méltósága föl-
kéressék. 

Ezen megállapodás folytán  főispán  ur által 
a kővetkező két távirat intéztetett az illető mi-
niszter urakhoz. 

Nagyméltóságú Miniszterelnök ur 1 
Uj katonai iskoláknak az or«zág területén 

felállítását,  a meglevőknek magasabb színvo-
nalra emelését és magyar nemzeti szellemben 
való tovább fejlesztését  czélzó — országszerte 
általános örömet keltett — törvényjavaslatok 
benyújtásáért a megyei állandó választmány és 
z önként hozzácsatlakozott, számos törvény-

hatósági bizottsági tag részvételével mai napon 
párlszinezet nélkül tartott értekezlet megbízá-
sából van szerencsém Nagyméllóságod és a 
magas kormány előtt Csikvármegye külön fel-
iratban is kifejezendő  üdvözletét és bizalmát 
tolmácsolni. 

Nagyméltóságú honvédelmi miniszter ur 1 
A katonai intézetekről szóló javaslatok 

benyújtása alkalmából mai napon pártszinezet 
nélkül tartott vármegyei értekezlet Nagyméltó-
ságodat melegen üdvözli és mély tisztelettel 
kéri, miszerint az egyik intézetnek Csíkszere-
dában leendő elhelyezése iránt közelebbről be-
nyújtandó feliratát  méltóztassék figyelembe  venni. 

A megyei kőzigazgntási b i z o t t N á g 
iilé»éről. 

Cs.-Szereda, junius 14. 
A vármegyei közigazgatási bizottság havi 

rendes ülését Miké Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
ma tartotta meg, melyen a tagok négynek kivéte-
lével megjelentek. 

Az egyes szakelőadóknak leginkább az ügy-
forgalom  ismertetésére szorítkozó jelentései felol-
vastatván, tudomásul vétettek. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a követke-
zőket : 

M. kir. pénzügyminiszter urnák folyó  hó 5-éről 

Válni kell I A kicsi Somlyótól, melynek vissz-
hangja szebben visszaadta az Irma nevét, mint e 
szavakat: 

„A kerekes kerekét kereken kerekiti ke-
rekre." A szemináriumtól, melynek czipója sokszor 
volt keserű, de megédesítette a koplalás, vagyis 
az éhség, mely a Zilahi Ágnes szakácskönyvének 
megjelenése után is a legjobb szakács hírében 
áll . . . A háló szobától, mely csak akkor volt me-
leg, ha lopott fa  ropogott a kályhában, mig szerte-
széjjel az ágyakban czifra,  kacskaringós beszédek 
folytak,  vagy esetleg a titkon beszállított bor folyt 
lassú csurranásokkal a poharakba.. . . Az isko-
lától, mely felé  mindig akkor siettek a legnagyobb 
készséggel, mikor fenu  a rajzteremben már kez-
dődött a fillérestély,  a melyre a barna és szőke 
lányok szép sorjában össze is sereglettek Somlyó 
környékéről 

Bandi, bármint iparkodott is, nem tudott 
megválni ez emlékektől... 

S Istenem, milyen is az emberi 
Ez a pápaszemes, botos, czigarettás „érett 

ur", mikor kicsi suhancz volt és csípős, kemény 
téli estéken nyakig érő hóban is kellett emelnie 
az étellel terhelt szotyrokat Julis asszonytól s 
mikor néha a tanár urak bele-belekapaszkodtak 
hajába: mindig csak arra gondolt, igy lesz, ugy 
lesz, majd ha érettségit tesz. 

S most, mikor czvikker az orrán, sétabot a 
kezében, érettségi a zsebében és kezet szoríthat 
a tanárokkal is: ismét olyan kicsi-kicsi suhancz 
szeretne lenni most — az érettségi után. 

Oencsy István. 

kelt 1671. számú leirata, melyben tudomására hozta 
a bizottságnak, hogy ő felsége  mnlt hó 29-én kelt 
legfelsőbb  elhatározásával Molnár Lajos pénzügyi 
titkárt Csik- és Udvarhely vármpgyék pénzügyigaz-
gatójává s egyúttal pénzügyi tanácsossá kinevezni 
méltóztatott, a bizottság álul tudomásul vétetett. 

Ugyancsak tudomásul vétetett Wittich József 
kir. alügyésznek abbeli jelentése, hogy Bartha Ig-
nácz kir. ügyésznek törvényszéki bíróvá történt 
kinevezése folytán  a kir. főügyészség  állal a csík-
szeredai ügyészség ideiglenes vezetésével biza-
lott meg. 

Ezzel kapcsolatosan B a r t h a Ignácz kir. 
ügyész bejelentvén más helyre történt áthelyezését, 
meleg szavakban vett bucsut a bizottságtól, mely 
áthelyezést a bizottság sajnálatának kifejezése  mel-
lett vette tudomásnl. 

Csikkarczfalvi  Kosza Anlrás B társainak a 
luhnyájak legelő helyeinek kijelölése tárgyában ho-
zott képviselőtestületi határozat ellen beadott fe-
lebbezése figyelembe  nem vétetett. 

Csikszépvizi özvegy Teutsch Sámuelné az 
odavaló Deák György építkezési ügyében kiadott 
két egybehangzó ítélet elleni felebbezésével  eluta-
sittatott. 

Szentkirályi Márton Gábor s társainak a 
zsögödi és szentkirályi határtól délnek fekvő  szántó 
földjeikhez  a vasúttal párhuzamoson hozzá járulási 
ut kiépítése iránt beadott kérése helyszínrajzi fel-
vétele s nyilatkozattétel végett a sepsiszentgyörgy-
szeredai vasútvonal építési felügyelőségével  közöl-
tetni határoz! atott. 

tíy.-alfalvi  Nagy János s társainak a lakos-
ság 1Ö97. évi faszükségletére  kijelölt s a képvi-
selőtestület által felosztani  rendelt vágás táblák 
kihasználásának elhalasztása tárgyában kelt köz-
birtokossági határozat ellen intézett felebbşzâse 
folytán  a birtokossági határozat megsemmisít-
tetett. 

Autal József  csik-szentimrei anyakönyvveze-
tőnek állásáról való lemondása elfogadtatott  s he-
lyébe Csató József  eddigi anyakönyvvezetőnek és 
ennek helyébe anyakönyvi helyettesnek Csató Sán-
dor községi esküdt kinevezése belügyminiszter ur-
nái javaslatba hozatott. 

Pap Csobotár Gergely s társai tekerőpataki 
lakósoknak a szarvasmarhák után 1896-ra köve-
telt legeltetési dijak ügyében hozott képviselő-
testületi hítírozat ellen elkésve beadott felebbe-
zése figyelembe  nem vétetett. 

Az építészeti hivatalnak a Sepsiszentgyörgy-
szeredai vasútvonalon Szent-Simon községben lé-
tesített útátjáró közelében egy közúti híd kiépítése 
iránt előterjesztett javaslata elfogadtatott  azon ki-
kötéssel, hogy annak 1037 frt  67 krt tevő költ-
sége a m. kir. államvasutak pénztára terhére 
történjék. 

_Itj. Molnár József  bizottsági tag a kir. pénz-
ügyigazgató által Csíkszereda város mnlt évi re-
gále bérlője biztositékának a jelenlegi bérlővel 
való leszámolás nélkül történt visszadatása tár-
gyában a pénzügyigazgatóhoz bizottsági ülésben 
intézett kérdésre adott nem kielégítő választ tu-
domásul nem vévén, az általa felhozott  indokok 
figyelembe  vételével az ügyre vonatkozó iratok a 
pénzügyigazgatóságnak az óvadék szabálytalan ki-
kiadása által okozott baj orvoslása, a hátrálékos 
és jogtalanul visszatartott fogyasztási  adónak köz-
vetlen behajtása és annak a csíkszeredai adószedő 
részére való kiadása czéljából visszaadatni hatá-
roztatott. 

Remete községének önálló állámi anyakönyv-
vezetői állás szervezése iránti kérése teljesítés vé-
gett belügyminiszter úrhoz fel  terjesztetni határoz-
tátott azon javaslattal, hogy az anyakönyvvezető 
helyettességgel is megbízandó segédjegyzöi állást 
300 frt  államsegély mellett engedélyezni mél-
tóztatnék. 

Hasonlólag javaslatba hozatott nevezett mi-
niszter urnái Tölgyes községben egy helyettes 
anyakönyvvezetőnek segédjegyzöi minőségben évi 
300 frt  államsegély melletti rendszeresítése. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése alapján intézke-
dés tétetett, hogy Éászon-Jakabfalván,  Feltizben, 
Csiktusnádon, Szenttamáson, Szépvizen és Szent-
Mihály Ajnádon a kívánalomnak megfelelő  iskolai 
épületek létesítése iráut sürgős lépések tétessenek. 

Csergő Oyula gyergyószentmiklósi anyakönyv-
vezető tiszteletdíjának 150 frtra  való felemelése 
iránti kérése, mely az anyakönyvi felügyelő  részé-
ről is indokoltnak tartatik ajánlólag belügyminisz-
ter úrhoz fölterjesztetni  határoz'tatott 

Ezek s más kisebb jelentőséggel biró ügyek 
letárgyalása után az ülés déli fél  12 órakor véget 
ért, mit főispán  ur zsögödi lakásán közebéd kö-
vetett. 

A székely vasutak nemsetgazdn-
rógl értéke. 

I. 
Lezajlottak az első székelyföldi  vasútvonal 

megnyitásának ünnepségei, mindenki visszatér ren-
des napi foglalkozásához  és — az örömmámor egy 
kissé elmúlván — mindennapi gondolkodásnak ad 
helyet. Elmélkedjünk tehát egy kissé a Székely 
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Yasntak nemzetgazdasági írtéke felől  és nézzük, 
hogy az elért eredmény megfelel-e  azon várako-
zásoknak. melyeket a Székely Vasutak létesítésé-
hez fűztek,  még pedig első sorban a c s i k v á r-
m e g y e i é r d e k e l t e k s z e m p o n t j á b ó l , 
de másodsorban az o r s z á g o s k ö z g a z d a -
s á g i é r d e k s z e m p o n t j á b ó l is. 

Egy vasútvonal nemzetgazdasági értéke tudva-
levőleg abban nyilvánul, bogy annak kiépitése 
következtében az általa érintett vidéken egyrészt 
a szükségelt és más vidékről elszállítandó czikkek 
— legyenek azok nyers termények, ipari vagy 
gyári czikkek — a vasút segélyével olcsóbban 
szállithatók-e oda, illetve a fogyasztók  azt most 
már olcsóbban tndják-e beszerezni, másrészt pedig, 
bogy az illető vidéken fölöslegben  termelt, készí-
tett, vagy gyártott czikkek olcsóbban szállitbatók-e 
a bel- vagy külföld  fogyasztási  helyeire, hogy ez-
által a termelőnek, iparosnak, vagy gyárosnak a 
helyszínén egy az eddiginél magasabb érték ma-
rad-e a kezében. 

£ tekintetben tehát csakis az mérvadó, 
hogy az eddig fizetett  fuvarozási  díjjal szemben a 
vasúti fuvarozási  dij mennyiben nyújt előnyöket 
az nj vasútvonal mentén lakó termelő, illetve fo-
gyasztó közönségnek. 

Egy kis összehasonlítás e tekintetben igen 
világos képet fog  nyújtani. 

Vegyük alapul, hogy egy Csíkszeredán lakó 
kereskedő Budapesten szerezte be szükségletét és 
fizetett  eddig vasúti dij fejébeu  Budapesttől Szé-
kely-Udvarhelyig : 
petróleumért c z n k o r é r t l i s z t é r t 

fél  waggon ra- egész waggon-
II. osztály kományokban nal rakományok-

A. osztály ban 
I. kül. díjszabás 

617 fillért  335 fillért  249 fillért 
métermázsánkint; ehhez hozzászámítandó a kocsi-
fuvar  Székely-Udvarhelyről Csíkszeredára, mely 
tudomásunk szerint méter mázsánk int átlag — te-
kintet nélkül a szállítmány minemüségére — 1 ko-
ronára lehető. Tehát kereskedőink fizettek  eddig 

petróleumért 717 fillért 
cznkorért 435 „ 
lisztért 348 „ 

métermázsánkint Budapestről egészen az üzleti 
helyiségeikbe. 

A Székely Vasutak tarifája  pedig ugyanezen 
szállítmányokért a következőképen alakul: 

ír * . I- k a , ö n 

II. oszt. A. oszt. d i J - 8 z a b á s 
Budapest—Brassó 661 337 341 
Brassó—S.-Szentgyörgy 50 32 25 
S.-Szentgyörgy—Szereda 88 54 45 
Az állomástól az üzlet-

helyiségbe 20 20 20 

Ebből az államvasút 
elengedett kezelési 
dij czimén _ 

marad tehát 

819 

20 

443 

12 

331 

10 
799 431 321 

fillér  métermázsánkint, vagyis jelenleg pl. a petró-
leum és mindazon czikkek szállítása, melyek a 
M. Á. V. áruosztályozása szerint a II. osztályba 
tartoznak, (megjegyzendő, bogy a tömegczikkek 
kivételével a legtöbb áruczikk a II. osztályba 
tartozik) métermázsánkint 82 fillérrel  drágább, 
ellenben pl. a czukor és egyéb az A. osztályba 
tartozó czikkek szállítása fél  waggon rakományok-
ban métermázsánkint csak 4 fillérrel  o l c s ó b b 
a liszt és egyéb az 1. külön díjszabás alá tartozó 
czikkek szállítása egész waggon rakományokban 
csak 28 fillérrel  o l c s ó b b , mint azelőtt, a mikor 
még kocsin szállítottuk ezen árukat. 

Megfordítva  az arány természetesen ugyanez; 
igy pl. került ezelőtt: Székely-Udvarhelyről—Buda-
pestig 

turó v. tojás s z é n a fa 
II. osztály fél  waggon rakó- egész waggon 

mányokban rakományokban 
A. osztály 2. külöu díjszabás 

617 335 184 
100 100 100 

fuvarozásidij  Szeredéről Udvarhelyig, tehát összesen 
717 435 384 

flflért  métermázsánkint. Jelenleg kerül a vasúti 
szállítási dij Csíkszeredáról Budapestig fenti  út-
irány szerint 

II. osztály A. osztály 2. kül. díjszabás 
799 431 243 

vagyis a II. osztály 12 fillérrel  drágább, az A. 
osztály csak 4 fillerrel,  a 2. külön díjszabás pedig 
csak 41 fillérrel  olcsóbb, mint azelőtt. Megjegy-
zendő, hogy ezen arány még kegvezőtlenebb a 
szállítási közönségre nézve, ha az Alcsiki állo-
másokat veszszttk kiinduló pontul, amely községek 
tudvalevőleg ezelőtt nem Székely-Udvarhelyen, ha-
nem Ágoston falván  át közvetítették vasúti for-
galmukat, mert a szállítási dij Ágostonfalráról 
Budapestre a fenti  3 áruosztályban 1, illetve 16, 
illetve 12 fillérrel  olcsóbb, mint Székely-Udvar-
helyröl Budapestre. 

Első pillantásra alig látszik hihetőnek, hogy 

áruk szállítása bizonyos relátiókban fuvarozás 
segélyével olcsóbban, illetve csak alig drágábban 
legyen eszközölhető, mintha, a szállítás az egész 
vonalon vasúton történik, de ha egy pillantást 
vetünk a térképre, akkor ez az anomália azonnal 
érthetővé válik. Azt találjuk ugyanis, hogy a M. 
A. V. vonalai pl Csíkszeredát ugy kerülgetik, 
mint a macska a forró  kását. Mert mig Héjas-
talvától Csíkszereda kocsival körülbelül 90 kim., 
Ágostonfalvától  körülbelül ugyanolyan távolságra 
fekszik,  addig vasúton Brassón át (csak a már 
fennálló  vonalat tekintv?) az első állomástól 217, 
a másodiktól pedig 149 kilométer távolságra esik. 
De, tekintve a M. Á. V.-on fennálló  lépcsőzetes 
zónarendszerü árudijszabást, még ez sem volna 
olyan nagy baj, ha fenn  nem állana az a másik 
akadály, bogy a M. Á. V. székely vonalai egy 
ponton sem érintkeznek közvetlnuül a saját fő-
vonalaikkal, hanem minden oldalon egy kisebb-
nagyobb helyi érdekű vasútvonal van közbeékelve, 
melynek saját külön díjszabási joga lévén, a M. 
Á. V,-nak a zónarendszerü lépcsőzetes díjszabás 
alkalmazását olyformán,  bogy az az egész szállí-
tási útvonalra érvényre jusson, — lehetetlenné teszi. 

Itt történt tehát a hiba! 

S z í n h á z . 
Az elmúlt hét műsorában láttunk három 

operettet, 3 népszinmüvet s egy vígjátékot, be-
mutatkoztak a közönségnek Arkosi Vilmos bari-
tonista s maga az igazgató Deák Péter komikus. 
Az előbbi kiváló szini tehetség. Mig egyrészről mé-
lyen átérzett játékával lebilincseli a nézők figyel-
mét, másrészt gyönyörű bariton hangjával különösen 
a népszínművekben olykor frenetikus  hatást idéz 
elő. Deák Pétert még csak a Gyimesi vadvirágban 
láttuk, mint a haraugozót, de ez egy alkalommal 
is megmutatta, hogy művészi véuával bir s nem-
csak mókázik, hanem szerepét túlzás nélkül a 
szerző intencziója szerint játsza el. 

Különösen érdekes volt e héten Qéczy István 
két darabjának a „Leszámolásnak" s a „Gyimesi 
vadvirágnak" előadása. Az első Qéczinek régebbi 
népszínműve s meg is látszik rajta különösen kon-
czepczió tekintetében a kezdő. De szini hatásra 
nézve éppen nem áll mögötte a Gyiinesi vadvirág-
nak, habár ez lélektani indokolásában messze tul 
is haladja. Különösen elősegítette a hatást Tarnai 
Leona, Zoltán Ilona, Krémer s Szabó összevágó já-
téka, mig Kömley Marczija gyakran megkaczagtatta 
ugyan a közönséget, még sem volt precziz, mert (> 
a szerző naiv fiatal  parasztlegénye helyett egy 
bárgyú alakot állított elénk. 

Egészen meglepte a közönséget a Gyimesi 
vadvirág második előadása. Mintha csak nem is az 
a darab lett volna, a mit először láttunk. Korhű 
jelmezek ugy a férfiakon,  mint a nőkön, valódi 
csángó képet állítottak elénk s mintha az előadás 
is sokkal összevágóbb, kerekdedebb lett volna. Volt 
is taps bővön, melyből kijutott Tarnay Leonénak, 
Zoltán Ilonának, Krémernek, Arkosinak, ki megható 
érzéssel énekelte dalait. Deák Péternek, Kömleynek 
8 általában az összes szereplőknek. A Falurosszának 
előadását kis publikum nézte végig, pedig bizony 
megérdemelt volna nagyobbít azon alakítás, melyet 
Árkosiné, mint Feledi Boris, Till Róza mint Bátki 
Tercsi, Zoltán Ilona, mint Finum Rózsi nyújtott, ki 
e szerepében egy egész fejjel  nőtt meg előttünk. 
A férfiak  közül Krémer rokonszenves Feledi La-
josa, Árko&i vad, de érzésteli Göndör Sándora s 
Kömley klasszikus Gonosz Pistája érdemelnek említést. 

Az operettek referádájánál  első sorban magát 
a társulat igazgatóját illeti meg a dicséret, a miért 
ez örökszép zenéjü, nehéz s költséges kiállítású 
darabokat szinre hozta. Don Caesar, Kékszakállú 
herczeg, Szegény Jonatháu, Rip-Rip gyöngyei ma 
is az operette irodalomnak s ddczára rendkívüli 
nehézségeknek csaknem kifogástalan  előadásban 
kerültek színre, mely első sorban természetesen a 
karmester érdeme. 

A fő  női szerepet valamennyiben Tarnay 
Leona játszta s nagyon gondolkoznunk kellene, ha 
elsőség tekintetében válogatni akarnánk belőle. 
Mindenikét kiváló routinnal s vervvel játszotta meg 
s a különben hideg publikumot akárhányszor szűnni 
nem akaró tapsolásra késztette. Szabó a Kéksza-
kállú herczegben nem volt jól diszponálva, de Van-
dergoldot, Don Caesart s Adrient szépen s szabatosan 
énekelte. Tetszett Arkosi Don Caesarban, mint a király 
s a Kékszakállú herczegben mint Popdáni, mig a 
Rip-Rip ugy látszik elsőrendű operette alakításai 
közé tartozik s ennek előadásakor valódi műélve-
zetet szerzett a nézőknek. Kaczagtató volt mind a 
négy darabban Kömley s különösen mint Jonathán 
nemcsak jól mókázott, hanem kitűnően játszott is. 
Csak kár, hogy kupiéit akárhányszor elhagyogatja. 
Zoltán Ilona, Nagy Mari, Krémer, Fehér Laura s a 
többiek kisebb szerepeikben elég jól beillettek az 
ensembleben, sót Árkosyné Harrietje, bár megjele-
nése nem keltett valami különösen nagy hatást, 
kiváló alakitásnak mondható. Kazaliczky vígjátéká-
nak a Garasos alispánnak előadása határozottan 
sikerült volt. Kömley nála szokatlan diskretióval 
játszotta meg az alispánt. Krémer tudákos képvi-
selője, Szabó rokonszenves orvosa, Till Róza Rostá-
néja, Zoltán Ilona Birikéje, Arday Barátja, Izsó 
huszárja nagyon kellemes hatást tettek a néző kö-

zönségre, mig Arkosi csak az együgyüségig naiv 
Bögömerit volt képes visszaadni, de a kedves bohót 
nem. Utoljára hagytuk, bár először kellett volna 
említenünk Arkosiné Böskéjét s Nagy Mari Kende-
resinéjét, kiknek játéka a darab legkiemelkedőbb 
momentuma volt s kik iránti rokonszenvének a 
közönség viharos tapsokban adott kifejezést. 

Szerdán a 12 bérlet lejár s akkor az igaz-
gató ujabb hat előadásra nyit bérletet és pedig 
érdekesnek Ígérkező változasos műsorral. Remélhető, 
hogy a csiki közönség méltányolva a társulat buz-
galmát hathatósan fogja  pártolni ez ujabb bérletet 
annyival inkább, mert ez által nemcsak a direktor 
anyagi érdekeit mozdítja elő, hanem magának is mű-
élvezetet szerez. Referens. 

He t i m ű s o r : Csütörtökön 3 K á z m é r , 
éuekes bohózat. Pénteken Zónaelőadás fél  hely-
árakkal F e n e l e á n y o k , Lukácsi énekes fővárosi 
életképe. Szombaton közkívánatra Kis a lamusz i , 
Bokor kitiioő operettéje. Vasárnap itt először min-
den vidéki sziupadot megelőzve V i g é o z e k, Kö-
vesi Albert a Goldstein Számi szerzőjének legújabb 
óriási sikert ért énekes bohózata. Hétfőn  közkívá-
natra utoljára A gy imes i v a d v i r á g . Kedden 
Karczag Vilmos, a nemzeti színházban óriási sikert 
ért társadalmi színmüve itt először A h i t v e s . 
Szerdán Bukow a s z é k e l y e k h ó h é r a vagy 
a csikmadéfalvi  veszedelem, történelmi énekes 
szinmü. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezes. Szepessy Elek kir. erdész 

gyakornokot Scbönborn gróf  munkácsi uradalmába 
erdőmérnöknek nevezte ki, minek folytán  ez jelen-
legi állásáról lemondván, uj hivatalét már el is 
foglalta.  A törekvő ifjúnak  gratulálunk szép elő-
meneteléhez. 

— A csikszópvizi 3 tizes székely bir-
tokosság az általa nagy áldozatokkal épített 
templomot folyó  év és hő 27-én fogja  Szent László 
tiszteletére benedikáltatni. E szép és magasztos 
ünnepre a buzgó hívek és érdeklődő közönség figyel-
mét a fent  jelzett birtokosság tisztelettel felhívja. 

— Meghívó. A gyergyóalfalvi  állami gaz-
dasági felső  népiskolánál BZ évzáró vizsgálatok 
következő sorrendben tartatnak meg: folyó  hó 
21 -én d. e. I. osztály, d. u. II. osztály, 22-én d. e. 
III. osztály, d. u. ének és tornászat, melyre az érde-
kellek és tanügybarátok tisztelettel meghivatnak. 

— Az eltűnt tanitó. Veress Lajos eltűnt 
tauitó végre megkerült; a csíkszeredai malom-vis 
választó gátlásánál találta meg e hó 11-én az ott 
lakó molnár. Az ágnoakálásnál jelen volt nagyobb 
számú nép a hulla ruhájáról azonnal rá ismert 
Veress Lajos eltűnt tanítóra s még bizonyosabbá 
tette ezt a mellényzsebében megtalált anyakönyvi 
szekrénykulcs. Talált nála a csendőrség 1 frt  ezüst 
tallért és 20 filléres  nikel érmet. A megejtett 
orvos-rendőri bonczolás semmiféle  külerőszakot vagy 
gyanús körülményt nem találván — a bullát f.  bó 
12-én nagy részvét mellett a csíkszeredai közte-
metőbe eltemették s igy az oly sok port felvert 
eltűnéshez fűzött  koinbinátiók a lelkiismeretes tanitó 
letételével megszűntek. A sirbeBzédet L a k a t o s 
Mihály tartotta. A kiadóhivatalunknál begyült 8 frt 
50 krt a holttestet feltaláló  molnárnak leendő ki-
fizetés  végett a városkapitány urnák adtuk át. 

— Felülfizetések.  Lapunk mult számában 
megjelent azok névsora, kik az oltáregyesület köz-
vacsorája alkalmából felülfizettek;  de e névsor egy 
véletlen következtében biványos volt, sietünk a 
rajtunk kívül eső okból eredt hibát helyrehozni. 
Felűlfizettek  : Egyedi Arthur képviselő 6 frt,  Mikó 
Bálint főispán  4 trt 50 krt, Rudolf  főfelügyelő  3 
frt,  N. Y. 3 frt,  Pausz Mikó Ilona 2 frt  60 kr, 
Bocskor Béla 2 frt  50 kr, Gyártás Lászlóné 2 fit 
50 kr, Kovács Lajosné 2 frt,  Veér Zsigmondné 
1 frt  50 kr, Zakariás Antal 1 trt 50 krt, Adler 
Alfréd,  Kassai Lajos, Kőváry Lászlóné, Kánya 
János, Lázár Miklós, Madár Imre, N. N. Szultán 
Lázár, Szultán Gergely 1—1 frt,  Albert Balázsné, 
Balló István, Bobacsek Lajos, Barcsay Károly, 
Duducz Károly, Györgyjakab Mártonné, Jegesy 
László, Keresztes Antal, Morvay főhadnagy,  Nagy 
Gyula, N. N. Pap Domokos, Pohl Antal, Sándor 
Lászlóné, Szőllősy Ferencz, Török Ferencz, Veér 
György, Wettenstein Mór, Zakariás L. 50—50 
krt, Margitnál- Gyula 30 krt, GyOrfiy  Julifka  20 
krt. Az emiitett közvacsora tisztajOvedelme a vég-
elszámolás szerint: 241 frt  24 kr, a költség volt: 
90 frt.  A bruttó jövedelem tehát 331 frt  24 kr. 
A mit ezennel — a nagylelkű közönség iránt há-
lás szívvel — közzé tesz az oltáregyesület rendező 
bizottsága. 

— A zsögödi eset. Lapunk mnlt számában 
már jeleztük, bogy Zsögödön folyó  hó 8-án éjjel 
Csató Józsefet  meggyilkolták. Most a csendőrség 
jelentéséből kitűnik, hogy ezen rémes tettet a tneg-
haltnak legközelebbi hozzátartozói követték el, való-
színűleg azért, hogy utána örökösödjenek. Bucsi 
József  s Szigeti Mátyás csendőrök éppen a Csató 
József  kárára elkövetett szalonnalopás tetteseit ku-
tatván, magokhoz vették éjfél  utáni 1 órakor Nagy 
István éjjeli őrt s Csató Józssf  lakására mentek, 
hol világosságot láttak. Ott beuu borzasztó látvány-
nak voltak szemtanúi. Csató József  az ágyon fe-
küdt több súlyos sebbel borítva holtan, körülötte 
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Alltak Síép László kit kSiönségesea Csatának hív-
ták s neje Kóka Anna, továbbá Kóka István nejé-
vel, kik egy födél  alatt laktak as elhunyttal s a 
csendőrök érkezésére az ágytól szertefutottak.  A 
csendőrök természetesen mindjárt őket fogták  gya-
núba. A kihallgatás alkalmával először mindent 
tagadtak, később azonban Szép Lásslóné beismerte, 
hogy férje,  ö a Kóka István éjjel 12 órakor as 
ágyban fekvő  Csaté Józsefet  megrohanták, ő lábait 
fogta,  Szép s Kóka pedig fojtogatták  mig Kókáné 
csak annyiban vett részt, hogy Csató arczárói a 
vért törölgette. Állítása s z e r i n t Szép László tanácsán 
régen tervezik már a gyilkosságot, mert as öreg 
rosszul bánt velők. Erre azután ugy Szép, mint 
Kóka is beismerték tettüket s Szép csak azt tette 
hozzá, hogy a gyilkosságban Kókáaé is részt vett. 
A csendőrök e beismerés után mind a négy vád-
lottat letartóztatták 8 a csíkszeredai törvényszékhez 
bekísérték, hol a vizsgálat ellenök folyamatba  tétetett. 

— Kegyetlen apa. Csik-Saeredai Nagy 
András Imre nevü 11 éves fiát  f.  hó 0-án a taplo-
czai mezőn hova azt lókeresni küldötte — felke-
reste a ott egy tölgyfa  pálczával annyira megverte, 
hogy a flu  orvosi gyógykezelés alá került. A bru-
tális apát a csendőrség elfogta  s a törvényszék 
orvosi vizBgálat megejtése után ellene az eljárást 
megindította. 

— Öngyilkos leány. Gyergyószárhegyi 
Puskás Gyula megyei erdőőrnek 21 éves, hajadon 
Karolina nevü leánya mnlt hó 29-én zsedánpataki 
lakásán szülői távollétében, apja fegyverével  szíven 
lőtte magát s azonnal szörnyet balt. A szerencsét-
len leány nagyon elmésen hajtotta végre magán az 
öngyilkosságot. Harisnya kötőjét ugyanis a fegy-
ver sárkányára kötötte, s annak más végét 
egyik lábújára illesztvén, egy pamlagra hanyat 
feküdt,  a fegyver  száját szive felett  melléhez 
nyomta s lábnjja nyomásával a fegyvert  elsütötte. 
Az öngyilkosság okát gyógyithatlan gyomorbajnak 
tulajdouitják. 

— Rövid hírek. Gyimes-Felsőlokon Tímár 
Vilma 3 éves kislány véletlenül a Tatros patakba 
beleesett s belefulladt.  — Szt-Léleken György Ba-
lázs besorozott katona nyomtalanul eltűnt. Körözése 
elrendeltetett. — Csik-Karczfalván  Baricz Barabás 
15 hónapos kis leánybája az Olt vizébe esett 8 
belefulladt.  — Szent-Tamáson Biró Imre a gyimes-
felsőloki  vasúti hídról leesett s szörnyet halt. 

— Lopás. Csik-Szt-Királyon Bocskor Ferencz-
nek „Édesvizmezó* havason levő szállásáról több 
holmi ellopatott. A csendőrség a tettest Jakab Ist-
ván zsögödi legény személyébea kikutatta, ki a 
cselekmény elkövetését beismerte. Letartóztatva a 
szeredai járásbírósághoz kisértetett be. 

Egy jó zongora, egy bőrgarnitúra, 
egy gyermekkerékpár, két ágy eladó. Czim 
a kiadóhivatalban I 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYŐBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- étf  LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 826—1897. 

Árverési hirdetmény. 
Alólirt község elöljárósága közhirré teszi, 

hogy Kászon-Ujfalu  község vadászterülete, — mely 
áll 2565 hold erdő, 7692 hold rét, legelő és szán-
tóból — folyó  évi julius hó 19-én délután 
a órakor 6 egymásutáni évre a község há-
zánál haszonbérbe adatik. 

Kikiáltási ár: egy évre 2 frt  50 kr. 
Árverezni szándékozók 10% bánatpénzt tar-

toznak letenni az árverés megkezdése előtt az 
elöljáróság kezéhez. 

Árverési feltételek  a hivatalos órákban a 
körjegyzői irodán megtekinthetők. 

Kászon-Ujfalu,  1897. junius 13-án. 
Szaniszló Kálmán, 

h. köijegyzö. 
Dyós András, 

k. biró 

Pályázat. 
Csik-Szereda rend. tan. városban a városi 

orvosi állomás lemondás folytán  megüresedvén, 
arra pályázatot hirdetek. 

A városi orvos javadalmazására évi 400 frt 
s a szabályrendeletig megállapított látogatási 
dijak. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, hogy a tiszti orvosi vizsga lete-
vését, magyar nyelvbeli jártasságukat, életkorukat 
B eddigi alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal 
fölszerelt  sajátkezüleg irt s szabályszerüleg föl-
bélyegzett pályázati kérvényüket folyó  évi junius 
hó 30-ig alulirt polgármesterhez adják he. 

Csik-Szereda, 1897. junius bó 11-én. 
Éfthes  Jakab s. k. 

Csik-Szereda rendezett tanácsa város 
1 ? polgármestere. 

Zóna uzsanaaü 
Alulírott tisztelettel tudatom a n. é. 

közönséggel, hogy vasúti vendéglőmben 2 4 
krajczárért szolgálok 1 adag tokánt, 
bográcsost, tormás vagy szaftos 
virslit tetszés szerint, kenyérrel és 
1 pohár sörrel. 

Számos látogatásért esd 
R A J Z A N T A L , 

vasúti vendéglős. 

Bátor vagyok a nagyérdemil helyi 
és vidéki közönségnek műtermemet 
(üvegház) becses figyelmébe  hozni. 

És ugyanezen műterembe egy ta-
nuló felvétetik. 

Becses pártfogást  esedezve tisztelettel 

i - i 
Adler Alfréd, 

fényképééi. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

w 
czimü növényszer gyomor-likör készítményein. 

Székrekedés, étvágytalanság és az 
ebből eredő bajok ellen. 

Egy üveg ára 40 ós 80 kr. 
Kapható Csik-Szereda és Qyergyó-Szentmlklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt. Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Em.-Vásárhely, Arpád-utcza 12. 

Z e n ^ e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és osst. esáss. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 5—10 

Egy 16 éves fiu  tanár-
mesterségre felvétetik  Pál 
Jánosnál Csik-Taploczán. 

Pántlikagilisztában «s gyomorbajban szenved 
az emberiség fele  rész*. 

A szenvedő emberiség 
vigasztalására 6s se-

gélyére 1 
Kik galand féregben  As gyo-

morbajban szenvednek! 

Pántlikagiliszta 
fejestől,  és gyomor-

b a j 
a pafrány-tokocakák  ál-
tal, fájdalom  nélkül, jólAIlia 
melleit, a legrövidebb idő 
alatt (fi  perez alatt) teljesen 

elhajtatik. 
Egyedül raliil kapható: 

Schneider József 
gyógyszerésznél, 

Re8iczán, fő  utcza 3. 
Védjegy. (Délmagyarország) 

Ezen kitiinö gyógyszar fájdalom  nélküli, gyors és biz-
tos eredményéért jótállás nyujtatik. Nem árt, ha a 
pánilikagiiiszta-féreg  nincs is jelen. — Az életkor meg-
jelölendő. — Törvényesen védve. — Egy eredeti 
boboz pontos használati ntasitással a bel- és külföld 
részére 3 frt  60 k r postai ntáuvéttel vagy a fenti 
összegnek előre való beküldésével. A pántlikagiliszta 
tiinelei a következők: az arcz halványsága, bágyadt 
tekintet, kék szemkarikák, lesoványodás, elnyálkásodás, 
bevont nyelv, emészthetleoség, étvágytalanság, felváltva 
mohé étvágygyal, gyakori rossznlét, vagy épen ájulások 
és szédülés főleg  éhgyomornál, egy gombolyag felszál-
lása egész a nyakig, nyálöiszegyülemlés, a test meg-
dagadása, gyomorhév, gyakori felbrifögés,  bélgőrc-», hen-
gergette, lmllámszerü mozgások, szúró szivó fájdalmak 
és Bzurások a belekben, szívdobogás, a vérkeringés 
rendetlenségei különösen nőknél, gyakori véletlenül be-
álló főfájás,  a bnskomorságra való hajlam, életunság és 
a halál óhajtása. Továbbá itt minden gyógyszer kap-
ható. Santaltokocskák hatásokban felülmulhatlanok, 
gyorsan és biztosan gyógyítanak nőknél és uraknál 
elgyengült férfierőt,  hugycsőfolyásokat,  folyásokat  nők-
néí és uraknál befecskendezés  nélkül. Egy doboz ára 
2 frt  50 kr. Makacs baj ellen egy dapla adag 4 frt. 
Mind egyedül valódian kapható: 

Schneider J. gyógyszerésznél, Besiozán, ffl-ntou  3. sz. 
(Déliuagyarország.) 

Hlllló betegnek segített már ez a szer. 
Itt még kapható a legjobb iszákosság (részegség) elleni 

Bzer, 1 üveg ára 2 trt, öreg bajnál 4 frt.  4—6 
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S Z A B Ó F E R E N C 
nyerges, kárpitos és szíjgyártó 

= . C s l k - S z é p v i z é n . = 

X 

Van szerencsém a helyi és vidéki nagyérdemű közönség b. tudomására hozni, 
hogy 13 év óta itt e megyében fennálló 

nyerges, kárpitos és szíjgyártó üzletemet, 
a jelenkor igényeinek minden tekintetben megfelelően  rendeztem be; hol készítek minden-
nemű kocsi, szekér, szán és töltött bútorokat; raktáron tartok díványokat, kocsiüléseket, 
egyes szijgyártó-mnnka részeket, izzasztókat stb. Továbbá ajánlom készkoporsó raktáro-
mat, hol található mindennemű fakopvrsó  1 drb 1 frttól  30-ig és temetkező gyászkocsimat 
a legjutányosabb árban készséggel Bzolgálom a n. é. közönság rendelkezésére s kérve 
további becses pártfogását  kiváló tisztelettel 
2 - 3 S Z A B Ó F E R E N C Z , 

nyerges, kárpitos és ssijgyártó. 

•X3Qoioioiaoiocciotoct:xw 
A gazdaközönség és a gépkereskedők 

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-
galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m.: 
4, 6 éa 8 HP gőzceéplSkészletek, járgányok és járgányon osipló'gépek, Baeker-rendazert és 
VldatB-féle  rosták, egy és tőbbvasn ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri vető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  ezecekavágók, répavágók és znzók, knkorioza morzsolók 

és osőves tengeri darálók, egy és két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kinálkoaik most as érdekelteknek, elismert kltfinő  minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak éa előnyős feltételek  mellett besaerenü. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 
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