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kintetében is garancziául szolgál ne. 
kllnk". 

Miután a kvótát az oeztriic parla-
mentben letárgyalni lehetetlen volt, a i 
arra vonatkozó törvényjavaslat nálunk 
is vissza vonatott és igy az arányt a 
bizottságok és kormányok megállapodása 
szerint királyi döntés szabályozza a leg-
közelebbi félesztendöre. 

A kvóta megállapítása által haiAnk 
áldozatot, még pedig igen nagy áldoza-
tot hozott, ezzel szemben azonban a 
monarkiában elfoglalt  állásunk erősödött 
tekintélyUuk növekedett és a mi td, a 
kötött egyezségek által olyan elónyOket 
szereztünk, melyek hazánk közgazdasági 
fellendülését,  ugy belul mint kifelé  való 
megszilárdulását jövőre nézve biztosí-
tani fogják  s igy azon zavarok kSzött, 
melyek Ausztriában folyton  napi renden 
vannak s melyek előre láthatólag csak 
hosszabb idö alatt lesznek elenyéazhe-
tők, önérzettel és biztosan tekinthetőnk 
a jövő elé. 

Magától értetődik, hogy ügyeink 
ilyen kedvez/! állásáért nagy hálával 
tartozunk, hazánk sorsa jelenlegi inté-
zőinek Széli Káluián miniszter elnök-
nél; £a munkatársainak, kik eddigi mfl-
ködéallkkel megnyerték az ország tel-
jes bizalmát s minden esetre méltók 
arra, hogy nekik erőt, egészséget és 
kitartást kívánva jövő munkálkodásuk-
hoz a jó Isten kegyelmét kérjük, hogy 
édes hazánk sorsát tovább is a törvény, 
jog és igazság  égisze alatt e sokat 
szenvedett ország minden ügyeinek fel-
virágoztatására és jóllétének előmozdítá-
sára erős kézzel intézhessék. 

ményei, megmaradtak az azok által te-
remtett, az azok altul létrehozott álla-
potok. Ks a szerint, a mint üzen követ-
kezmények kellemesek vagy kellemet-
lenek, örömet, avagy bánatot okozók, a 
inint a létrehozott állapotuk ujabb ne-
hézségeket avagy könnyebbséget uknz 
tak, a lefolyt  évre való vissza emléke-
zés is ahhoz képest kellemes vagy kelle-
metlen. 

Politikai életünkben a lefolyt  esz 
tendó a szomorú emlékezcttl s hazAnk 
ösi alkotmányát végveszedcleinincl fe-
nyegető úgynevezett . Kx lex" állapot-
tal kezdődött, inciy országszerte véghe-
tetlen nagy aggodalmat okozott s mely 
a kormány rúdja mellől elsodorta liáüft'y 
Dezsőt s az általa alakitoit s egyik, 
másik tekintetben tagudliutlunul nagy 
sikereket elért kormányt is. 

Utána jött Széli Kálmán és a ,tör-
vény, jog és igazság* megtisztelő mel-
léknévvel nevezett kormánya. Knnek 
sikerült rövid időn megszüntetni a kár-
hozatos „Kx lexef  s igy megmenteni 
hazánknak végveszélyben forgó  alkot-
mányosságát: sikerült egy oly erős sza-
badelvű pártot maga köré gyűjteni, 
melynek mllködéséliez országszerte a-
legvérmesebb remények hlzödtek s ezen 
remények — szintén hazánk részéről 
hozott tetemes áldozatuk árán is — még 
ez ideig teljesültek s nagy valószínűség-
gel jövőre nézve szinten meghozzák 
tldvös gyümölcseiket. 

Mert tagadhatatlanul nagy vívmány, 
hogy Ausztriával való gazdasági viszo-
nyainkat ugy rendezhettük, hogy egy-
felől  ez érdekeinknek teljeseu megfelel, 
másfelől  pedig teljesen biztosítja befo-
lyásunkat u külfölddel  kötendő kereske-

delmi szerződésekre s a mellett 'módot 
nyujt arra is, hogy a jövő vámtaritá-
jút érdekeinknek megfelelőleg  alakít-
hassuk. 

Ha ezekhez hozzá vesszük a bank 
páritást és a fogyasztási  adókból a mi 
részünkre köteles átutalást, jogosan és 
méltán elmondhatjuk, hogy Széli Kálmán 
és kormánya olyan sikereket értek cl, 
melyektől hazánk közgazdasági állupo-
tuinak jobbra furdulását  teljes bizottság-
gal várhatjuk. 

Mindezekért uzonhan tetemes áldo-
zatot is hoztunk a kvóta megállapítására 
kiküldött bizottságuk és a két kormány 
által elfogadott  kvótában, melyet :l4-4: 
lí.Víí arányban kell teljesíteni, azaz a 
küzüskiadásokból Magyarország hordoz 
:!4.4 százalékot Ausztria pedig a többit. 

A kvótának ilyen arányban való 
megállapítása nagy terheket ró az or-
szágra, melyekkel szemben némi kiegyen-
lítést talál az átutalásban. Ezen terhet 
azonban a pulitikai helyzet miatt cl kel-
lett fogadni. 

Kire vonatkozólag hozáuk egyik 
jelese igy nyilatkozik: „Noha igazság-
talanul helyesnek tartom a reánk nézve 
javaslatba liozoET kvótát, én azt a fen-
forgó  körülmények között még is habo-
zás nélkül megszavaznám a jelenlegi 
kormánynak. Megszavaznám pedig abból 
az egyszerű okból, mert okossabb dolog-
nak tartom két rosz közül azt a kiseb-
bet választani, hogy a javaslat elfoga-
dásával legalább annak a kormánynak 
füuuiaradását  biztosítsam, mely a kez-
dettől fogva  elrontott ügyön javított 
annyit, mennyit javítani még lehetett, 
vissza szerezre az elődje által már elal-
kudott jogunkat és belállapotaink te-

S/orl iüs/ lőseK óm kliiik'fhlvat.-il: 
Qyői^yjakab H. utóda köiiyrkurtfkciluHi-.  hov-ii u 
]:<|i */<'IK'mi részi't illrti". inimicii ktizk-mvny. v-tilii-
ii.int liir.klési'k 3 rliilizctési iJljnl |s Kli!• U-JKIÜk. 

Előfizetési  felhívás. 
Mióta lapunk nagyobb alakjában » 

dnxabb tartalommal jelenik meg csaknem 
c<zy ewztemJö teli el, mely iilo aUu a tiu/.telt 
olvasó közttnaég meggyőződhetett arról, 
liojry egész odaadáaaal i^yi-kuziiink meg; 
felului  azon programmimk, melyei el HŐ 
HKumuiikbati közre Adtunk a ltogy annak 
értelmében teljes ün%etleitHéggel szolgál-
tuk a közérdeket. Hogy »-zt jövőre 
nézve i* még nagyobb mértékben tehes-
sük, k^rjilk a közönség «ziven támogaiá-
.«át m a „Cniki Lapok" 1900ik év eUŐ év-
negyedére előHzetéüt nyitunk a/ eddigi elő-
li zel éni Arak mellett: 

Egész évre . 8 komim (4 írt.) 
Félévre 4 korona (2 frl.) 
Negyedévre 2 korona (1 frt.) 
Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel (el-

kérjUk azokat, kik az előfizetési  dijakkal 
hátralékban vannak, hogy a llíltl'áléliO* 
ÖHMZPKekrt kiadóhivatalunkhoz (György-
jükab Márton utóda könyvkereskedése) be-
küldeni Mzlvexkedjenék 

„ C s U e i X^apo le" 
»icrki-»llú»'i;v « kiadóhivatala 

Az év elején. 
A 1899-ik esztendő már a múlté; 

a többi után besülycdt az idő véghetet-
len tengerébe, s vele együtt a múlté 
lettek mindazon események, melyek a 
lefolyt  év színpadán lezujlottak. 

Kitűnt az év, eltűntek az esemé-
nyek, de megmaradtak azok következ-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A legszebb nő. 

Mivel érdemeltem én meg. Istenem. 
Hogi' a legigézóbb nő jutott nekem V 
Túri* az istennők szépség versenyén 
Az almát Vénusnak i tél te. de én 
Sem az almát, sem a trójai hadat, 
Neiu csináltam semmit én az ég alatt 
S mégis, mint Pária, oly dijat nyertem én: 
A legigézóbb, legszebb nő nz enyéiu! 

De hogyha kell, érte mindent megteszek. 
Hrette én 9záz halálba elmegyek, 
l'jra kezdem én a trójai hadat — 
KekUdjem holtan futó  lovak alatt!.... 
Krte megteszem! Csak azt ne kérjétek. 
Hogy istennők közt szépségről Ítéljek: 
Hisz azt mondanám istennők versenyén. 
(Itt is esak azt. hogy legszebb nő az enyém! 

Gencsy István. 

Álnevek.*) 
Luci UH. Ez volt az elsó álnév, mely A Hét 

hasábjain megjelent. Ha aa utána következüket 
meg akarnám számolni, a mértani lialadványok 
rendszerét kellene ösmernem. Ez a Lucius volt 
az a raöpp lió. melyet fönn.  a havas tetején, 
egy veréb a fáról  lerágott, amely lavinává vál-
tozott a mos; már Us esztendeig forogván,  na-
gyobb aa Atbeoaenm épületénél is, talán az opera 
jelmez raktárinál iţ.  - Annyi álneret hírlap még 

») Mutatvány ii Hét c*. iolyóirul kurérsonvi 
jubiláris* námáböl. 

nem fogyasztott,  mint A Hét. Küvid idö uluit 
nem tudta senki, ki rejtőzik alattuk, nem még 
Kiss József  sem. Sót többet moudok, azok sem, 
a kik maguk viselték. Mert az óriás hulmazbun 
összekeverődtek h uţakron felcserélődtek.  u hogy 
Hamlet a párbajban a mérgezett kardot ellen-
felével  fölcseréli. 

Így esett meg a Sem per álnévvel is, hogy 
kelten is lakoztak benne ; Ambrus Zoltán és Kó-
bor Tamás, s kik sz jroriuJom l'éter és l'úljöi 
lettek. Igy evezett Ignotus és Kozma Andor a 
Tallózó Uerzson hajójában, Kóbor Tamás és Papp 
Diniéi a Monachus aajkiijábau egjiitt. Ma I8UU-
ben, tiz évi fennállás  után, csak emberfölöili  buzga-
lom mul lehet egy-egy uj álnevet találni, Szinuyei 
bácsi, a ki a muzeuin Itirlapoaztályában az újság 
csikkek aláírását ellenőrzi, jelentékeny részbeu 
önnek következtében őszült meg. A Hét álnevei 
magok egy testes kötetre rúgnak és uia-holuap 
kiilöu bibliotliékát kivánuak. 

A fent  jelzett I<ucius magú is gyűjtő név, 
a mely alatt k'eszler Jdzsefen  fciviil  meg A Hét 
ogész gárdája szokott volt megjelenni, Luciusuak 
az első esztendőben csak kevús társa akudt. Keve. 
Lapu, Mariska, Merlin. Toborzó, Senki csatlakoz-
tak liozzá. A második kötetben mutatkozik be 
Idein éa Tiborcz, a melyek u legturtdaabb úlarczok 
közül valók és ma is még élnek. Tulajdonosuk : 
Ambrus Zoltáu, a ki azonban nem állt meg e két 
névnél, hanem egy egész jelmezraktárt csatolt 
hozzájuk. Pont, OűnczÖl, Maaqoe, Mustármag, 
Bojtorján, Neator, Csongor, Little John, Ovidovitn 
Lázé, mind az ó jogos tulajdonai. Hogy vala-
mennyit elsoroljam, arra, sajnos, ez idó szerint 
nincs helyem. A Hét, fájdalom,  még nein a Brock-
liaus-lexikon terjedelmében jelenik meg. 

K lapok elsó évfolyamának  huszonnyolcza<lik 
szúmúbnn — a 23-ik oldalon — A tükör elélt 
eziiii alatt vers jelent meg. Így kezdődik : 

Munkál»., (û vu. jr.rn.ll.;! elnK-nilt.n 
Â ztnl . l.'.u liikOrrvI szcmbfii  iilu-ui. 
A vers elé cz n név van irv;t: Véghelyi 

Imre, Lepel, hullj le. Ez a Véghelyi Imre ékválé 
Ignotussal, a kinek cz volt az első irodalmi ki 
sérletu. Véghelyi Imre uem sokáig létezett, már 
a küvelkczA számokban felváltja  őt Ignotus, a ki 
az álnevek rekordja dolgában talán még Ambrus 
Zoltánt, az akkuri cliampiont is megverte. Iguo-
Uis. I'ató Pál. Tar Lórincz, Kornx, Kbréua, Ká-
dár, Yorick, Manfréd,  (ilobetroltor, Homunculus, 
'Buiinhnuser, Dixi, Pakir, l'iktor, Auch'io. Bull ntb. 
az ó titkos nevei. 

Kóbor Tumás szintén tekintélyes gárda vas-
álarczoeok fűlött  prexideál. Tudnivaló, hogy maga, 
Kóbor Tmnás is álnév, de olyan sikerült, hogy 
neki is annyira megtetszett, hogy állandó névül 
v-dtaizlot tM s ma már a postás itt ozci) n néven 
lirizteli. (Ezért történt, hogy Heltai Jenő, az lehor 
névről hamarosan lemondott.) Kóbor Tamás csa-
patából a Moiiaclius, Simplnx, Seinpcr. Coliban, 
Klancur, Keveur. >lóó Iván, Simon (Jyula és az 
i'cész alfabét  a-tól z-ig. miközben nz N a leg-
szeszélyesebb alakokban (X, X-—/s. -j- <atb.( 
sorakozott. 

Az Ó ellentétük Tóth Béla, a ki áluevek 
dolgában a minimumra szorítkozott A 80-as évek 
hires e. jegye A Hétben is gyakran fordult  meg, 
aztán csatlakozott hozzá a: Ják. Igy : Ják. Tóth 
Béla csak kéadbb ment odáig bőkezűségben, hogy 
a Jákot az a betűvel ajándékoala meg a lón: 
.láák Innét már csak egy lépés volt a Jaákh ig, 

a mely uév ma is kedves pszeudonimja. Idével 
talán még egy-két betű jut hozzá. 

Heltai Jenó is takarékosan bánt aa álnevei-
vel. A már föntebb  jelzett és ijedtében megbol-
dogult Icliorou kívül Ella, Reporter, és végül 
Incubus valók az 6 leltáriba. Kozma Andor meg 
éppen szűkkeblű volt, ót csak a Innea-Onnanob 
Aj de szignálta. Papp Dániel már sokkal ygab-
rabbau cserélgeti az áJarozail. Természetesen vele 
is megesett, hogy a Kóbor Tamás egy nevét (a 
Mouachust) használta, aaerenoae, hogy ebból nem 
letl vitás tengeraaemflgy.  Hálistennek mladlwttó-
j üknek van szeme smég pedig talán olyan mély 
Is, mint a tengerszemé. Papp Dántel bizonyos 
zamatot tudott neveinek adni, a miért kollégái 
méltán megirigyelték. Az ó jelmezei mindig ere-
detiek valáuak, a miről tanúskodik aa egyszerű 
Dániel, a félelmetes  Suhintó, a rejtélyes Tétét* 
len és a Dániel közép foka:  a Dániel pap. 

A jövó század bleroglifuaairól  is gondosko-
dott A Hét. Az ó papirus-tekercsei aa Innen-Onaa-
uok titokzatos jeJei. Leplezzük íe  ókel sorjábao : 

= Tóth Béla, , = Ignotus, A = Kóbor Ta-
más, A s Kozma Andor, Q — Ágai Adolf,  sót 
Heltai Jenő is, ! ? Papp Dániel. O «— Amb-
rus Zoltáu, V ce SsóHóasy Zsigmond, ^ = Bei-
niger Síroou. Azok, a kik egy álnévvel is beérik, 
a következők: 

Ráspoly = Herozeg Fereooi, Porzó »> Ágai 
Adolf,  Pán = Szomaházy István, Jnnias — Zilahi 
Kiss Béla, Traveller = Szemere Atilla, Sipnlncs 
— Hákosi Viktor, Heaarthim = Kempelea Far-
kas, Vioomte Letoriéres = Vsy Sándor gróf,  Bob 
= líakai Emii, Harisfca  — Jessenazky Sáadoné, 
Margit = Faehs Margit, Teli = Telekes Béla, 
Simeon = Salgé Urnó, aarabonerts — Osvát 
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l munkás ktavetttéa 
A wníkéB kérdés megoldásán 

folyton  fáradosó  flttdmiveléei  miniszter részle-
tes utasításokat magában foglaló  rendeletei 
booátott ki a törvényhatóságokhoz munkás 
köiretitók beállítása tárgyában. A közvetítés-
nek tz i aiervezése, melyet A miniszter kon-
templál, «aocsiál politikai szempontból igen fon-
tos s jelen tőségét fokozz»  az, hogy e lépéssel 
a (aadaságl munkás kénlés egyik égető buján 
sogit, a mivel e nemben a külföldet  is meg-
fogjuk  előzni. 

A czél ngyan is az, hogy n helyben ke-
resetet nem találó és idegen helyre is csopor-
tosan szerződni hajlandó munkások létszáma 
nyilvántartassák s a földmivelési  minisztérium 
munkás közvetítő osztályának betenkint beje-
lentessék, hogy igy a munkások minden idő-
ben elhelyezhetők es a megélhetés feltételéhez 
Juttathatók legyenek. 

B csélból a rendelet minden nagy köz 
ségben és minden körjegyzői csoportban egy 
a nagy köség, valamint a szövetkezett köz-
ségek képviselő testületének egyeteme által 
megválasztandó munka közvetítő beállítását 
rendeli el, melyek h járási főszolgabíró  ható-
sága alatt állandóak. 

A képviselő testületek a közvetítőnek kll-
lön tisztelet dijat állapithatnak meg, de fel 
less jogosítva, hogy a felek  kérése folytán  irt 
minden levél és távirat után 20 fillér  dijiit 
esedhessen a féltől,  de ezen kivül a vármegye 
alispánjának jeleutése alapján a földmivelési 
miniszter független  111 attól, hogy a közvetítő 
a község részéről kap-e vagy nem tisztelet 
dţţal, egyes községi munkaközvetítőknek kiváló 
szolgálatukért jutalom dijat utalványozhat 

A törvényhatóság a maga részéről szin-
tén egy munkás közvetítőt és helyettest nevez 
ki, kik az alispán hatósága alatt állanak, mire 
ha hivatalos közeg neveztetik ki a közvetítői 
teendők ellátása hivatalos kötelességét képezi, 
azonban az alispán előteijesztésére a íoldroi-
velési miniszter az adatszolgáltatás aránya sze-
rint évenként tiszteletdíjat állapit meg. 

A törvényhatósági közvetítő a községi 
közvetítőktől esetleg magán felektől  beérkezett 
adatokat dolgoaza fel  hetenkint s irányítja azo-
kat rendeltetésük helyére. 

A fennebbieken  kivül a munkás közve-
títés üzletszerU gyakorlását a földmivelési  mi 
niszter a törvényhatósági közigazgatási bizott-
ságok javaslatára magán feleknek  is megengedi, 
de aa Ily egyéneknek a miniszter által meg-
szabandó biztosítékot kell készpénzben vngy 
takarékpénztári betétkönyvben letenniök. 

Oly gazdasági munkást, kinek munkás 
igasolványa nincsen, közvetíteni tilos. 

Ernő. Srigaa = Saóllőqy Zsigmond, Hetes — Kim 
: Holaár Ferenci, M. . . atb., 

o «era vagyok kép-

As álnevek tarka gombolyagában gyakran 
tflat  fel  egy selyem dominó, a ki aa Kmma aaa-
•soay nevet viselte, ó a mi fátyolos  hölgyünk, 
a spiritaa familiari»,  a ki mindig jóbor bukkanik 
föl  s kakaskukorékoláskor e lap tördelésénél, 
ismét eltűnik. Homály borlţja utalt és dominóját, 
aa fedje  el multát és jövendAjét ia. Emma asz-
aseny ia olyan, mint a viliik, addig él csak, a 
mig Uasflnk  benne. Miután még sokáig van rá 
as&kségfink,  tovább biasQnk benne én — nem 
leptassflk  le eanital sem. 

Még egy aiót, mielőtt est a lelepleaöat be-
fsjeaaóm.  Bs a ssé aa .álnevek álneveinek' asól. 

Tadaivalé, hogy Kébor Tamás és Ignotus 
Is már álnevek. Már ment Kóbor Tamás álnevének 
Slaplei volt aa áloeve. A Simplei álneve pedig 
gyakran 8—X volt. Söt aa S—X-nek la akadt 
álneve, a: —X, ennek pedig aa egyaaerfl  X-
Sxiatagy lgnotaa ia. Ignotost Pató Pál, Pató Pált 
P—6 P—I P—ó P—lt P—é P. P. éa P. P.-t 
•égre p. p. helyettesítette Ha tovább akarnám 
folytatni,  el kelleiie kIMesem a ssolgát egy 
Moesaik Damarik-féle  logaritmus tábláért. 

be Is fejesem  est a esik* 
beteljék, végfll 

« és esennel tíai-

Délibáb  = D—b = Lövik Károly. 

Törvényhatósági kftsgyfilés. 
(Folytatása én vége). 

f)  A járási mezőgazdasági bizottságokból 
a 3 év leteltével kisorsolt 2—2 tag újból meg-
választatott és pedig: a tölgyesi járásra nézve 
Kerenczi István és Kotta Simon, a gyó-szent-
miklósiban Biró János, Csergő Venczel, n fel-
csíkiban Hajnód József,  Lázár Domokos, az 
alcsi kibán Tompos János, Márton Ferencz; 

g) a megyei igazoló választmányba be-
választottak: Nagy Sándor, Dájbukát rlaksib, 
Becze Imre. Kovács István. Dr. Csíki .József; 
főispán  ur által kineveztettek: elnökül Mihály 
Ferencz főjegyző,  tagokul: Szántó József.  \agv 
Imre, Dr. Fejér Antal. 

h) az 18ÍK). évi száraodásoknnk n hely-
szillén való megvizsgáltatására elnökül kikül-
dettek: Kászon-AI- és Keltizro iíj. Csoft&th 
István, Impérbe Sziiaiszló Kálmán, K.-l'jfaluba 
András Lajos. Jakabfalvára  l'álll András, Tus-
nádra Klthes Jakab. Nzt-Simon és Csatószegre 
Beke Mihály, Kzt-Imrére Ineze Ignáex. Szent-Ki-
rályra Bírta József,  Csekefalva  és Nzt-Mártonra 
Nflgy  József.  Kozmásra ('siszér Károly, Vere-
bes és Lázárfalvára  Sándor (íergely.Kzt-tíyÜrgy. 
Bánkralvár» Molnár László. Monaságra Bartalis 
Ágost. Mindszentre Kalló (Jábor. /,sügü»lre 
Szántó József,  Szént-Lélekre Xagy Sándor. 
Vánlot- és Csobotfalvára  Nántha Simon. Cso 
mortáu és l'álfalvára  Kóvári László, Dőlne és 
Szent-Miklósra Fejér Sándor. Szépvisredr. Kánya 
.János, Hzt-Mihályra Dájbukát .lakalj, ttorzso-
vábaDr. Zakariás István, Vucaircsí és (ioröes-
fatvára  Konez József',  Kákosra Csatár Nán-
dor. Mitiléfalvára  Lakatos Károly. Csicsóba 
Lázár Domokos. Taplouzára Balúxs Dénes. 
Madarasra Antal (íergely, Dánf  al vára Hara 
János. .lenófalvár»  Mihály István, Szt-Tamásra 
Dániel József.  Szt-Domokosra Dr. Fejéi- Aurai, 
(iyímesfelsó  és Középlokra Száva Ki isróf.  (ivi-
mesbilkkbe Szebeni l'éter, (iyő-l'jfalura  Szász 
Lajos. Csoinafalvára  Lürincz Vilmos. Alfaluba 
Bajkó Péter. Dítróha szárhegyi Nagy Imre, 
Szálhegyre Csergő (íyula. TekerópatakraPus-
kás Adolf.  Nemetére Dr. Színi János. Vaslábra 
ós Kilyénfalvába  Szilveszter Albert. Várhegy, 
Salamásra Fülöp István, (íyó-Szt-Miklósra Lá-
zár Menyhért, Borszékbe Költő János. Holló-
Tölgyesre Kerenczi Istváu, Bélborba Dr. Lázár 
János. Békásra MUhlfay  Sándor; 

/) az árvaszéki Ülnökök mellé döntő sza-
vazattal biró tngokui kiküldettek: Xagy Sán-
dor és Dr. Fejér Antnl. 

Szolnok-Dolioka megye nmn nagy fel  tünést 
keltett határozatát, melyben kimondotta, hogy 
jövóben a képviselő házban csak oly egyének 
foglalhassanak  helyet a kik li 11 képviselői és 
vissza tUkröztetői a nemzet minden rétedében 
felmerülő  véleményeknek, óhajtásoknak és tö-
rekvéseknek s a választó kelületeknek csak 
oly jelölteket ajánl megválasztásra a kik kö-
rében élnek, ntt gyökérrel bírnak vagy oly 
szálakkal kötvék a vármegyéhez, hogy idege-
nek ül nem tekinthetők, s e mellett bírjak a 
képviselői állás által megkövetelt intellektuális 
erőt és önzetlenséget is. vármegyénk közönsége 
szintén magáévá tette és elfogadta,  s hogy a 
törvényhatóság egyetemének és minden tagjá-
nak alkalma nyíljék a választási szabadság 
keretében a Ügyeimen kivül nem hagyható 
helyi érdekek szempontjából is, a megye terü-
letén fekvő  választó kerületek viszonyaival 
foglalkozni  és azért is, hogy a választások 
tisztaságának, a képviselői áliá* tekintélyének 
megóvása érdekében erkölcsi kötelezettségéből 
kifolyólag  a vármegye közönségének iránit 
adhasson: elvi megállapodáskép kimondotta, 
miszerint a képviselő választásoknál csak oly 
érdemes egyéneket támogat, a kik körünkben 
élnek, itt gyökereznek, vngy ide az érdemek 
oly kötelékeivel fUzvék,  hogy teljesen idegenek-
nek nem tekinthetők. Kimondotta továbbá a 
törvényhatósági bizottBág azt is, hogy ezen 
megállapodását a vármegye közönségének tu-
domásáré hozza. 

ttzepe&megye közönségének a vasúti ked-
vezményeket biztosító évi igazolványoknak a 
tisztviselők család tagja részére leendő enge-
délyezése tárgyában az államvasutak igazga-
tóságához. Intézett irata hasonló felirattal  pár-
toltatni határoltatott. 

Marosvásárhely város törvényhatóságának 
a kvóta felemelése  elleu a képviselőházhoz 
intézett s hasonló eljárás végett vármegyénk-
hez is megküldött felirata  egyszerűen tudomá-
sul vétetett. 

Barsmegye közönségének a vármegyei 
tisztviselők helyzetének és ellátásának sUrgos 
rendezése iránt a képviselőházhoz intézett fel-
iratához bizottságunk is hozzájárult s egy fel-
iratnak oly értelemben való szerkesztésére és 
felterjesztésére  utasította a megye alispánját, 
hogy a fizetésnek  bizonyos százalékkal való 
emelése helyett addig is, mig a közigazgatás 
kilátásba helyezett államosítása keresztül vi 
tetnék a rendezés akként történjék, miszerint a 
vármegyei tisztviselők az állami tisztviselők 
hoz hasonló fizetési  osztályokba soroztassanak. 

Hont vármegye közönségének a pálinka 
ivás korlátozása érilekében az országgyűlés 
képviselőházához intézett felirata  hason szel-
lemű felirattal  támogattatni hntároztatott. 

Csik-Szereda város képviselőtestülete ál-
tal a város területére bejövő idegenek jelent 
kezese és letelepedése iránt alkotott szabály-
rendelet elfogadtatott,  valamint azon szabály-
rendelete is. melylyel a vásári helypénzek és 
mérlegdijak szedése szahályoztatik. 

(•yó-Sztmiklós község képviselőtestüle-
tének a vezértanitó ötöd éves korpátléka 
s egy 407 frt  70 krral javadalmazott ta-
nító illetményének *> öl tűzifa  és 72 frt  :I0 kr 
készpénzzel való megjavítása iránti határozata 
helyben hagyatott. 

Ditró kö/ség képviselőtestületének azon 
határozata, mely szerint az egyliáztanáes ké 
relinére a hodosi telepen építendő kápolna 
költségeihez a templom alap kamatjövedelmé-
ből 2001) fii  engedélyez teleit, a bizottság által 
nem hagyatott j1"'"- mimhogv a tinovai erdőt 
és annak eladásából befolyó  vételart a közséu 
templom építési ezélra az egyház község 
rendelkezésére bocsátotta; s igy illetékesség 
hiányában a törvényhatóság alioz hozzá nem 
s/ólhuioti. Kilenben helyijén hagyta a határozat 
azon részér, melyiyel a hodosi iskola teleklöl 
StK) nsz. öl terület a jelzett ezélra át engedtetett 

Kzekeu kiviil több községnek jóváhagyást 
igénylő, különböző természetű Ügyei nyert»'k 
elintézést, melyeknek ismertetését térszűke 
miatt nielltv/.mink kullett, * még; csak azt em-
líthetjük föl.  hogy a Mátyás király kolozsvári 
születési házában szervezendő néprajzi ímtze-
umra kért 20o frtos.  valamint a szegénysorsu 
tildóhe:e.;ek budapesti szanatórium egyesülete 
javára k«-:t ">(K)0 frtos  alapítványt a nevelési 
alap terlié'.e elvállalt sokféle  kötel^zetlsé 
miatt a törvényhatóság megszavazni nem tudta: 
azonban mindkettő javára a gyiij'éseknek az 
ülispán által lett elrendelését helyeslőleg tudó 
másul vette. 

(íyülés után főispán  ur zsöaödi lakásán 
közebéd volt. melyen a vendégek szamát na-
gyobb részben a megyei tisztikar képezte 
Kbéd közben szellemes felköszöntök  tették 
a társalgást kedélyessé, melyek közül kü-
lönösen kettő részesük kiváló figyelemben  és 
tetszésben, a midőn Beeze Antal alispán ura 
mindenki által szeretve lis/.telt házi gazdát, a 
megye főispánját  köszöntötte fel  s emelte ki 
17 évi szolgálata alatt a vármegye élén tel-
jesített tapintatos működését, melylyel elejét 
tudta venni az ország legtöbb vármegyéjében 
lol-föl  merülő személyes harezoknak és torzsal-
kodásoknak. és a főispán  uinak erre tett ref-
leksziója. melyben a legnagyobb elismeréssel 
szólott az együttes szolgálat alatt az alispán 
részéről tapasztalt jóakaratról, a barátságos 
viszonyról mindannak daczára, hogy egykor, 
mint politikai ellenfelek  állottak szemben egy-
mással a küzdő téren. 

Az italmérés ellenőrzése köz-
egészségi szempontból. 

Az Állami itulm r̂ési jövedékről Iâ99. évi 
XXV. t.-cz. 31. §-sa Hlapján az ital mérésnél és 
elárusitAsnál követendő egészségügyi rendsza-
bályok s nzok átbAgésAi-n kiszaUrtiuiő lat illeté-
kek, valamint a rendőri és orvos rendőri Mügye-
le ţţynkorUsR irkinlHélten n bHügyminigzter 
pgyKéiiőIeg a pénzügymiui»ztérrel terjedelmes 
rendeletet bocsAtoU ki h varmegyék törvény-
listósAgsibo/., nteiy rendelel, ha ponlosnn betar-
tatnék, talán megszüüijéuek azok a mindennapos 
víüszaéléjek, melyeket az itsliuéi-éssel loglalko-
sók az eddig fenuAllotl  nzunon czélu rendelet 
dinkára is a fogyanztó  közönséggel gyemben 
oyiltan Q-Mek 

A rendelet főbb  iiitéxkedéseihől kiemeljük 
a következőkéi: 

Az elad fejezet  1, §-*n szerint az iulok 
kliuérésévsl foglalkozó  öanzes llsletvk a kösigas-

gatásl hatóságok rendőri ós orvosrendőri fel-
Ogyelete s ellenőrlése alatt állanak. 

A második §. szerint az elleoörxési jog 
kiterjed a szeszes iralokoak korlátlan, vagy 
korlátolt kimérésével foglalkozó  ösazes enge-
délyesekre. 

A 3 ik §. szeriot a felQgyeletet  éa ellen-
őrzést községekben az elöljáróságok, rendezett 
tanácsn városokban a rendőrkapitányok teljesí-
tik, kiknek eljárását a közvetlen felettes  ható-
ságok kötelesek ellenőrizni * szakértő közege* 
luil aköẑ gi hm krtrnrviisokat, továbbá a jArá«i, 
illetve h ii>-zii orvost, illetve tör vény hat óság i 
tiszti lúiii'vosl I» lelbaszuálhatják. Esek mellett 
a péiuflgyi  kftz-  tek is jognsiivák és köteiexvék 
az iiahnéréssHl foglalkozik  által a miniszteri 
szabályrendelet hetarlásAra felügyelni  s ellen-
őri/ni. 

A reiideleL ináeodik fejezetének  4-ik az 
itahuérési üzletekre báróié tilalmakról szól n ki-
eifieji.  hogy megronilou, vagy az egészségre é* 
életi e közvetlen hasznAlat által veszélyessé vál 
liatő. továiil>A undort, okozó ital nem Qeknek, s a 
IxiriiHk is. tiltása és ebirusitása, HZ emberi 
egészségre Ártalmas anyagokból kés/ült edények-
nek iUl->k készítése és larlására valA ĥ sznA-
lüia. valamint HZ ilabieniiicknek hamis név, vagy 
b«mi>" czini alatt való forgalomba  hozatala tilos. 
Hamis m'v alatt Aiult italnak az tekintendő, 
melynek minősége és alkatrészei netn lelelnek 
ne-g annak az eln-v- zésnek, mely alatt ax illető 
ital Aiuba ImoAliahk. Hamis czim alatt árult 
italnak ax tekintendő, mely más termelőnek vagy 
gyArosnak íe ve alatt, mint a ki az itali temielte. 
hozatik foigalomba. 

Az ő §. elrendeli, hogy az ellenőrzés és lel-
UgyeleiM lue l̂iizott btlósAgok s azok közegei 
az engedélyeseknél eladásra sz.'ml szeszes ital-
ni-müt-k.-l időnk int, az üzlet nyitva tanárának 
idej<- alait bármikor, különösön akkor. Iia arra 
nézve, hogy valamely engedélyesnél tiltott szesze* 
italok 1-lieiiiek, alapos gyanújuk u.e ül fel,  vagy 
etre né/.ve Mjeleulés töiténik, megvizsgAlni kö-
telesek. 

A 6. §. s/,f  viat a felügyelet  és ellenőrzés-
sel megbízott közejf-k,  ha egészségre ártalmas 
italokot találnak, azokat lefoglalják,  saját liiva-
lalos, esni leg a gazda pecsétjével is lezArjAk s 
ei j ül a szak érti» szrinln uiegtartAsa végeit a 
szflkéilö  közeget is a/uiinal értesítik. 

A T. szerint a szakértő által kifogás-
talannak laláli italuk a tolajdotiosnak vissza 
adatnak, az ártalmasok pedig tovább is községi 
őrizet mellel L hagyatnak s a tényállás a kihá-
gAsi i-ljárAs megindítása végeLt az I. loku közi-
gn/líHUisi hatósAggal közöltetik. 

A 9. § sxeriul az elkobzott, de meguem 
sftiiiiiiMleii  tárgyak eladáséból befolyt  pénz, a 
k dMgáM pénzbüntetésekre né/.ve megállapított 
ezélra fordítandó. 

A 10. az elüljelzetl kihágások biluteté-
sériíl szól s ulul az 1876. évi V. l.-c./.. JU. g-
sára, ni' ly a feN..rolt  kibágásoka: egy évig ler-
jedbetö elzárással s szón felül  100 írttól 1000 
fiiig  emelkedhető iiüntetéssel rendeli sujtaoi. 

E/.enkiviil a 31. §-ra terjedő szabályzat 
intézkedik a közli szt asAg követelményeiről, az 
italméréM ü/.lel. elhelyezéséi öl, A hatósági zárö-
i-£k betartásáról, a szerencse játék tilalmazáaá-
röl. a ré>zegség, a korc<nia hitel ellenőrzése, a 
hasznAit palaczkok és pohaiak megjelöléséről, a 
lintí'sAgi és körorvosleendőiiől, végfll  az felett 
szeszes italoknak nagyban való eladásával fog-
lalkozó üzletek fölött  gyakorluudó felügyeletről. 

Tanitó-egyoaületi gyűlés. 
A .caiki röin. katli. tanitó-ogyealilel* ká-

8zi>ii-alt'f.iki  jurAskure reudes ásni gyűlését 1899. 
november '2 i ón Csik-Sxeiilkirályoa tartotta meg. 
A pyiiléa melyen a kerületi lelkénzkedfi  papaág 
mint U2 egyesület pártoló tagjai, âO reudes tag 
a hotyMi liikóaok köziit számos tanttgybarát mint 
vendégek jelontek m>-t: szentiniaével vette kez-
detéi. mely titán elnök az egyesület tagjait Krisió 
I-tVÚII helybeli tanitó állal tarlóit gyakorlati ta-
ni IIH itieiiltalljiftlázira  a vczetéao alatt álló 1. én 
II-ik vogyos osztályok tanulók tantermébe veseite. 
itudynek befojczéBo  után az eicyesiilet Üalog l'ál 
Uulybeti káutoriauitó voxutésv alatt álló haladó 
vegyes Innoiiuzok taatormébe meni. Itt említett 
káli lor tani tó V. ós VI ik osztályos tanulóinak a 
történelemből Szent István czimii téléiről tartott 
előadást. Miigáufoglalkozaaul  III. éa IV-ik oaatá-
lyot> iiovoiidókeiuek gzáuiaor képzését hagyta. 

A lárgyaorozat julaése aaerint moat Todor 
Utváa elnök hallatta a pedagogia terén ÖrÖc 
érvónyil olvekot jeluló tnognyitó besaédét. 

Ai ogyeaiilel ölén álló elnöknek tettette 
inuiikáaaágAt jelié megnyitó beazédét a gyűlés 
koasönpltel Togadta a Kidó Veros Antal eeperea 
plubinos indítvány Ara jegyaékönyvböz osaloltatni 
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határolta, a elnök&t valamelyik lapban! kötsó 
tételére felkérte. 

Esután olvastatott as 1609 évi April. 26-én 
Cslk-Szenliiarén taMott rendes tavaaai gyűlésről 
vesetett jegysököojv. mely megjegjiéa nélkQl 
sserzOjének él jeniem ével tndomásnl vétetett és 
hitelesíttetett. 

Köveikesett a végsett gyakorlati tanilisok 
cártkörfl  bírálata, melyek sikerűiteknek ítéltettek. 

TárgyBorosatuak kdvetkesé pontját Ptdé 
Vitoa Mózes nyng. plébános felelvaaása  képezte, 
melyben a lehanyatló századvégi társadalmi álla. 
potok lettek feltüntetve,  melyért írónak a gyűlés 
köszönetet mondott. 

Most Csiby Gáli ir esikesatószegi tanító azon 
tételt tűzte ki vitatkozás tárgyául, hogy az iskolai 
nevolésben a szoktatás-e vagy a példa bir na 
gyobb jelen tőséggel" ? A kitűzött vitatétel meg-
oldásút illetve, a vitatkozásban résztvottek Cio-
botli István, Todor látván, Tamás Imre, Pilátus 
Sándor, tagtársak és Ptdó Csstó Ferenci plébános. 

As elnöki jelentések során elnök várme-
gyénk nagyaácOBkir. tanfelügyeltjétől  I3fib  — 180W 
szám alatt küldött azon felhívását  olvadta hogy 
az egyesület t«gjai köziil azok kik I. évötödöa 
kor pótlékuk fedezésére  államsegélyt élveznek, a 
mór felvett  összeg ehzámolására a vonatkozó 
miniszteri rendelet értelmében bélyegei nyugtái-
kat illetékes iskolaszékük uljáu hozzá mutassák 
bé. A nagyságos kir. tanfelügyelő  ur ezen fel 
hiváHát a gyűlés tiszteletteljesen tudomásul vette. 

Klnük tovább jelentette, hogy Máté József 
marusvásárhelyi tanító .Székely Tanügy" czim 
alatt egy paedagogiai lap kiadását tervezi, mely 
hivatva lenne a székelyföld  tanügyi érdekeit szol-
gálni. s mely az iigy természetéből folyó  Ing hi-
vatalos lapjo lehetne a székely megyék tanító-
testületeinek. Nevezett tanító köri egyesületünket, 
hogy tervezett lapot hivatalos lapjául elfogadni 
s azt anyagi és erkölcsi támogatásban réazesiteui 
méltóztasson. E felhívást  az egyesület tudomásul 
vette. 

Még eloök jelentette, hogy az egyesülőt 
ereje egy jóreményii ifju  taggal Molnár István 
esikszentiinrei tanító szouiélyében gyarapodott. 

As indítványok tételénél Baka József  tag-
társ-egyesületünk által 1898. évi november 'iá-ón 
Cnik SzentMimonon tartott gyűlésnek is indítvány 
tárgyát képezett kántori nyugdíj intézmény életbe 
léptetését czélzó írásban foglalt  indítványát ol-
vssta. Feltüntetve azt. hogy ez ügyben igényeink 
orvoslására fensóbb  hatóság által intézkedés téte-
tett ngyan, <Je ez ideig aunak megvalósítása a 
kántor-tanítók nyomasztó helyzetét tűrhetőbbé nem 
lette; azért indítványozza, hogy Püspök l'runk 
6 Méltósága a káotornyugdij intézmény életbe 
léptetésére újból alázattal kéressék meg. Tamás 
Imre tagtárs a tett indítváuyt azzal bóvitette. 
hogy az Írásban foglalt  indítvány Püspök Urunk 
1» Méltóságának egész terjedelmében a hozzácsa-
tolt régebbi időben érvényben lévó alapszabályok-
kal együtt felterjesztessék,  s egy idejiileg a kö 
zelebb cső tanítóegyesületeknek is hasonló lépé-
sek megtétele czéljábél másolatban megküldessék. 
Kxeii indítvány a gyűlés által elfogadtatott  és 
illető helyre történő felterjesztése  elnökre bízatott. 

A napirend kimerítve lóvéu eluök a kerü-
leti lelkészkedő papságnak valamint a jelen volt 
\ endégeknek a tanügy érdekében tett fáradozá-
saikat megköszönve a tani tó-egyesületi gyűlést 
bezárta. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Újévi tiistelgések. A szeretet és 

ragaszkodás, melyet a vármegye tisztikara 
fú-  és :tli9pánja iránt táplál, mint mindig, ugy 
ezen újév napján is annak kifejezésére  indí-
totta s Szered» város tisztikarával egyetem-
ben Mihály Kerencz főjegyző  tolmácsolása 
mellett testületileg fejezte  ki Becze Antal al-
ispán ur előtt jókívánságait, mit az alispán 
meleghangon viszonzott, kifejezvén  reménysé-
gét. hogy a tisztikar, valamint a múltban, ugy 
az uj század kezdetén is egyesült erővel fog 
törekedni azon feladatok  pontos teljesítésére, 
melyeket a közigazgatás érdeke megkíván. 
A tisztikar szerencsekivánatait főispán  ur előtt 
/sögödi lakásán alispán és főjegyző  urak tol-
mácsolták. 

— A bíróság köréből. Gyárfás  László 
ojonnan kinevezett kolozsvári főügyész  1699. 
év deczeraver 31-én elnöki állásától felmentet-
vén, nj elnftk  kinevezéséig az elnöki teendők 
vezetését Kllhes Zsigmood kir. ítélőtáblai biró 
velte át 

— Névmagyarosítás. A m. kir. bel-
ügyminiszter Ujaradi illetőségi!, jelenleg Csík-
szeredában állomásozó Witt! Kezső csendőr 
vezeték nevének , Váradi'-ra kért változtatá-
sát engedélyezte. 

— Fánk estély. Az aranyos fánkok 
estélye is elmullott. Szombaton este szolgálták 
fel  a Csillagban a 100 drb fánkot,  melyek 
egyikében volt elrejtve az a bizonyos 10 koro-
nás arany. Volt is nagy keresés s keletje a 
fánknak,  mlg végre egyből mégis csak elő-
került az arany, akkor azután a nem nagy de 
igen kedélyes társaság kezdett rágondolni arra, 
a miből élünk. Márbogy a miből a fiatalság 
él, atánezra. A valezer, csárdás, négyes hangjai, 
pezsgős palaczkok durrogása között bizony alig 
vette észre as ember, hogy már 2 óra fele 
jár az idő s borús szívvel bár, de haza felé 
kell menni, mert következett ni Szilveszter 

estéje, a mikor minden magyarnak erkölcsi 
kötelessége a másnapot — az év első napját — 
éber állapotban bevárni. 

— A távosó tOrvénysséU elnök tisz-
teletére a mult számunkban jelzett bucsu ban-
kett e hó 8-án este fog  megtartatni a Csillag 
vendéglőben. E bankett iránt előre is óriási 
mérvű az érdeklődés. 

Ünnepelt plébános. Csik nagyboldog-
asszony hitközség hiveit a szeretet ünnepén az 
édes Jézus születésén kivlll még egy ioásik 
öröm is érte: rajongásig szeretett plébánosá-
nak ekkor érkezett meg esperessé történt ki-
nevezése. Midőn a hivek értesültek a kitünte-
tésről az egész hitközség örömárban úszott. 
Karácsony előtt való nap, decz. 24-én egy dí-
szes esperest övvel lepte meg a hitközség 
kitünteti plébánosát. Az övet egy 10 tngu kül-
döttség nyitotta át. melynek vezetője, Mihály 
Kercncz megyei főjegyző,  egyház községi fó-
gondnok, ékes szavakban tolmácsolta a hitköz-
ség örömét a kitüntetés felett.  Az ünnepelt 
meghatva mondott köszönetet a nem remélt 
szive9 óváczióért. Karácsony második Ünnepén 
d. u. a hitközség iskolás gyermekei Üdvözölték 
szeretett iskola igazgatójukat. Kste pedig fák-
lyás zenével tisztelte meg a hitközség, liuzgó 
hitevezérét. Itt Kerencz József  tolmácsolta a 
hitközség érzelmeit. Kzt követte egy disz hna-
kett, melyet az egyház község rendezett a ki-
tüntetés örömére. Az ünnepelt ujesperest kül-
döttség hivta meg rá. A banketten ott láttuk 
Mihály Kerencz főjegyzőt,  egyház községi fő-
gondnokot, a szomszéd községek plébánosait 
és a kitüntetett sok más tisztelőjét. Az elsó fel-
köszöntőt a kitüntetett mondta Krdély láug-
lánglelkU fópásztoráni.  a másodikat Mihály 
Kerencz megyei főjegyző  a* Uuitepcltre. Az 
ezek után következő tosztok hosszú sorából 
mind az ünnepelt iránti őszinte tisztelet és 
szeretet sugárzott ki. Másnap az uj esperes 
adott fényes  ebédet. Midőn e sorukban regis-
táltaiu Caiknagyboldogusszoiiy egyházközség 
öröm Liuneitéliek lefolyását,  kívánom és óhaj-
tom, hogy az ünnepelt, közszeretetben álló 
buzgó lelkipásztor ínég sokáig lobogtassa előt-
tünk a hit és erkölcs tiszta zászlóját. K. K. 

— Szilveszter éjszakája. Családi ebéd-
lók vendégekkel voltak telve ez estén, «letelve 
voltak a vendéglők, kávéházak is. A század 
elsó napját ébreu kell megvárni, hogy elsó 
perczébcu üdvözöljük. De meg a pápa ó szent-
sége a szokásos vecsernye helyütt éjféli  misét 
rendelt s a mostani enyhe időjárás mellett szá-
mosan óhajtották a 20-ik század elsó perczét 
az Ünnepélyes szeut mise hatása alatt a temp-
lombau vezekelve elérni. Meg is telt a mi ki-
csiny templomunk ugy, hogy a kik később 
érkeztek, azokuak csupán az előcsarnokban 
jutott hely. A szent misét Török Kerencz plé-
bános szolgáltatta, ki igazán örömét találhatta 
abban, hogy plebánossága első itjesztcndejébeil 
szolgáltatott elsó miséje oly szép s díszes 
buzgó közönséget vouzott az Istennek házába. 

— a kör- es községi jegyzők újévi 
ajándéka. Azon sajnos tudat folytán,  hogy 
az annyi oldalról túlterhelt községi Jegyzék 
által nagyobbrészt saját silány jövedelmükből 
megterhelt nyugdíj alap és kamatai elégtele-
nek a bármi okból nyugalomba vonuló jegy-
zők, azok özvegyei és árvái kiérdemelt nyug-
díj járandóságuk fedezésére,  s a már nyugdí-
jazottak is csak 30°.« levonásával élvezhetik 
az eltöltött idóie kiszámított nyugdíj illetmé-
nyeiket, a törvényhatóság az illetők kérésére 
korábban két izbeu is szavazott meg nyugdij-
alapjuk gyarapítására a megyei havasok jöve-
delméből 4000 frtot,  mely határozatoknak jóvá-
hagyása a kormány által mindig megtagad tá-
tott. A kör- és községi jegyzők egyesülete az 
év folyamán  idevonatkozó kérését megujitván, 
a törvényhatóság ok tó bori gyűlésében harmad-
szor is megajánlotta a 4000 frt  segélyt, s ezt 
a határozatát végre valahára a vallás és közok-
tatási miniszter, mint a megyei havasok jöve-
delmének elenőrzóje jóváhagyta s a 4000 frt-
nak 20 év alatt, évi 200 frtos  részletekben a 
nyugdíj alap jávára való kiűzetését azon ki-
kötéssé! engedélyezte, hogy nz ilycimen adolt 
segély összegek a kör- és községi jegyzők álla-
mosítása esetén a havasi javak pénztárába visz-
sza terítendők lesznek. Az engedélyben a mi-
niszter a törvényhatóság által felhozott  indo-
kok figyelembe  vételével kiemelte oztis, hogy 
mivel a kör- és községi jegyzők a vármegye 
magán tulajdonainak koczkázat nélküli jövettel-
meztetése érdekében az alapoknak szolgálato-
kat teljesítenek, a jóváhagyást nem tagadhatta 
meg. 

— Halálozás. Gyergyó Szentmiklóson el-
halt Gáspár István kir. járiUbirésági a Ibi ró. Az 
ifja  tehetséges biró korai halála mély s általá-
nos részvétet keltett nemcsak az igazságügyi 
körökben, de a társadalom többi rétegeiben j*. 
Nyugodjék békében. 

— Vasúti sserenosétlenség. Abrnssó-
kézdi vásárhelyi vasúton fennállása  óta most 
történt az első nagyobb baleset, melynek em-
berélet is esett áldozatul. Ezt a vasúti szeren-
csétlenséget következőleg irja le az állomva-
satak igazgatósága: ,A brassói-háromszéki 
helyi vasút egy gépvonata deczember 24-án 
r&bţjtott Uzon állomás közelében egy drezinára 
s elgázolta a rajta Illó munkásokat. Ezek kö-
ziil három rögtön meghalt és kettő veszedel-
mesen megsebesült A balesetet a munkások 

gondatlansága okozta, mert a kökösi pályaőr 
figyelmeztette  őket a veszedelemre, mégis el-
hagyták az Őrházat. Az életben maradt mun-
kások ellen megindították a bűnvádi eljárást*. 
Kzen hirre vonatkozólag saját értesülésünk 
alapján közöljük, hogy* a drezinán 30 munkás 
ült, kik közül ozonban20-an a kökösi pályaőr azon 
figyelmeztetésére,  hogy egy lokomotív jó utánok, 
tehát várják be mig az elhalad — leszálltak, 
de 10-en felkaptak  a drezinára s tovább haj-
tottak. Ezek aztán meg is adták vakmerőségük 
árát. A nehéz sebesültek közül egyiknek kar-
ját le kellett vágni, a másik is rosszul van. 

— Hangversenyek. Kozák Pál újonnan 
szervezett zenekara Vadász József  karmester-
rel élén njév estéjén tartotta elsó hangverse-
nyét a Kriedmann-féle  kávéházban. Ugyanakkor 
a Hutter-féle  vendéglőben Keleti Kózsika ját-
szott czimbalmon változatos műsorral melyet 
szép énekével kisért. Mindkét hangversenynek 
nagyon szép számit hallgatósága volt. Szerdán 
és következő napjain a Csillag vendéglőben 
fog'  előadást tartani. 

Kánoni osendélet. Talán szerelmi fél-
tékenységből, tiilán más ok miatt, annyi azon-
ban tény. hogy- Botló András. Bándi Antal s 
Lakatos l'éter kászonfeltizi  legények már rég-
óta haragudtak Sebestyén Kerenezre s midőn 
ez egy este leányos házhoz akart befordulni 
megtámadták s zsebkéssel 13 szúrást ejtettek 
rajta, melyek orvosi vélemény szerint könnyen 
halált okozhatnak. A logények tettüket a csen-
dőrség előtt beismerték. 

— Csíkszeredai regále. A csíkszeredai 
regale bérbeadására az árverés I SÍK), év de-
czember 31-én történt. A regále bérletét mint 
értesülünk 15,002 koronáért Roseníehl Dávid 
kereskedő, csik-szt-imrei lakos nyerte el a köz-
ségi adópótlékokkal együtt. 

— Gazdasági tudósító. A földmivelési 
miniszter András Lajos kászon-fel  tizi birtokost 
a vármegye kászon-alcsiki járására nézve gaz-
dasági tudósítóvá nevezte ki. 

— Élőképek. Az örök imádás temploma 
Javára a csíkszeredai hölgyek által P. Mikó 
Ilona ő méltósága elnökletével rendezett 1900. 
január 6 iki élőképek inüsora a következő: I. Kép: 
Magyar «zent Erzsébet bucsaaik királyi szőlei-
tői. Re ml ez ik: Kilép Sándorné és Foglár Jű-
zsefné.  H. Kép: TliÜringiai szent Erzsébet ró-
zsalegeiidája. llendezik : Sznkolay Istvánná és 
Veress Smdorné. III. Kép: Bajor Erzsébet es-
küvője. Rendezik : Lázár Dénesné és Szabó Gé 
zán<\ IV. Kép • Erzsébet magyar királyné ko-
ronázása. Rendezik : Gyárfás  Lászlóné és Nagy 
Imréné. V. Kép: Erzsébetünk megérkezése az 
égben. Rendezi: Mihály Ferenczné. A szünet-
közök't letöltik : Dalló Gáborné és Lojsel Ivánka 
énekkel, zongorán kiséri Kulonics Dénesné. Él-
thes Margit szavalattal. BalAnyi testvérek he-
gedü- és czitera-játékkal. A közreműködők név-
sorát este a pénztárnál lehet megkapni. 

— TÜz. Kevésbe mult, hogy a helybeli 
tanácsház goudatlanság folytán  a láugok mar-
talékává nem lett. 18ÍMI. deczeinher hó 2U-éu 
este 3 < 10 órakor a tanácsház emeletén ji tor-
nácaim egy kis sikátorban elhelyezett hamut 
tartalmazó faláda  mcggyuladt s mikorra a járó 
kelók észrevették már a turnácz padlása is 
lángra kapott és égni kezdett. Az egész épü-
letnél egy lélek sem volt, s ha késő éjjel tör-
tént volna az eset nagy tűzvésznek lett volna 
okozójává, mert egy pár lépés választotta el 
a levéltár ajtajától. Nyilvánvaló, hogy az egész-
nek okozója csak gondatlanság volt, ugyanis a 
hamut, melyközé égő parázs is nagyon könnyen 
vegyül, fabulában  tűzveszélyes helyen tartják-

— Fedestetési állomások 1000-ban. 
A földmivelési  miniszter a jövő 1000. évre 
három fedeztetést  állomást szervezett Csik-
vármegy részére, még pedig egyet Csatósze-
geu 5 ménnel, Csik-Szereda városban 2 mén-
nel és ejpet liycrgyó-Szeiitmiklóson 2 mén-
nel. Csatószeg közseghen az 18W). év folya-
mán elért kedvező fedez  te tési eredmény 
következtében tartotta a mének számának 
szaporítását szükségesnek, mig Karczfalván  és 
Szeutmárton-Csekefalva  eddigi fedeztetési  ál-
lomásokon annak létesítését indokoltnak nem 
találta. 

8. szám 38884. szám ellen bizonyít, 
mondja a közmondás. S ók tényleg ékesen 
szólóan fenntartják  a beszédet Igy hangzik a 
a különös számarány nyilatkozata e közlemény 
élén a következőképen. A budapesti poliklinkai 
egyesület korháza javára rendezett Nagy Jóté-
konysági Sorsjáték hat húzása folyamán  tete-
mes mennyiségű értékes melléknyereményekeu 
kívül egy 100,000 koronás főnyeremény  továbbá 
Öt egyenként 20,000 korona értékű főnyeremény 
jut kisorsolásra. De miután a kiváló előnyös 
játékterv értelmében minden egyes sorsjegy 
az Összes húzásokban (utánfizetés  nélkül) ját-
szik, úgy a legnagyobb lehetséges nyeremény 
200,000 koronát kitevő csinos vagyont mutat 
fel.  Egy sorsjegy ára csak egy korona, igy 
tehát azé is, inelylyel az összes főnyereménye-
ket meglehet |ütui. — E szerint egy egy hú-
zásra az óriási összeg, jól megolvasott uyolez 
krajezár koczkáztatík s megvásárolja az em-
ber egyúttal a reményt, 33333 koronát nyerni. 
— Egy valóságos és szép számpéldány. Sors-
jegyek — ezalatt a szerencse sorsjegy is, mely 
tekintélyes számadás alapját képezi, minden 
sorsjegy elárusító üzletben kaphatók. A ki sze-
rencsegyermek az vásárol belőlük. Mi azt hisz-
azük meglehet kisérleni. 

S s s w l E M x t ő l H x e a i B t ^ f c 
G. J. Bocsásson meg, de nyílttéri csikkét bő-

vebb átgondolás után maitkori QienetOnk dácsán 
som vagyunk képesek kiadni. Nem azért, mintha Önt 
cl akarnok zárni u nyilvánosságtól, hanem mert agy 
tQnnék (el. mintha mi egy laptársunk ellen akarnána 
táinadást iutéznl vagy Inuztetnl; act pedig tudja Ön, 
mily ciunva, tálkor Két helyi lap egymással vesze-
kcdlk s nckDnk, kiket személyes érdek sohjwem ve-
zéri lt. ez uem lelict czélunk Ön megfogja  elégtételét 
kapni uijy is a bdutetó biróság eMli. Üdvözlet. 

Többeknek. Mulkort gEfcmnnk  kivételével Io-
nunk íniiidifr  rendesei) szerdán reggel capedláltatott. 
Ha tehát mégis csuk pénteken vagy szombaton ké>-
bcsilib, akkor a postahivatalban van a hiba. Hl 
knlómlicii már lObbazOr felhívtuk  ezen állapotim a 
helybeli poHtafdnCk  ur figyelmét,  de óhajdandó volna, 
lm 'előfizetniük,  kik snját spccd&lla esetüket tudják 
(elhozni, nem restellnék a fáradságot  as elkéaést 
cselről esetre a csíkszeredai posta hivatalnak felje-
lenteni. 

B. A. A csikket nem adhatjuk kl • viaaaálai 
eredményét asonban annak Idején bOaBlnl fogjak.)" 

L. B. E. Koazöujak ulves érdeklődését. Egyi-
ket másikat i-aotleg kOzOlnl Is fogjak. 

Laptnlajdonoa: 
gyOrgyjaxab ObAkOsb. 

VERESS SÁNDOR dr, 
népéi tiszti Ovra 

(II'VOHÍ rendelője és fogorrcM  műterme 
[seni 4-iu Os ik -Sce redában 

Nagy Ferenoz dr. ti*«*i«m-' 
Renden orvosi tan&cskozáai idő naponta 
diMut&n 2 -3-ig. Fogorvosi és fogmUvéflzi 

rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
636. vb. szám. 1899. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt birAsAgi végrehajtó as IMI. évi 

LX. L.-cz. 102. §*a értelmében etranel kOibirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. l&rvéayssék 1899. 
évi 3231. polg. száma végzése klvetkeatéba 
Csi-dfi  Istváo ügyvéd álul képviselt Csik-8s<at-
g)0rgy, Bánkrslvi é, Hensság kOuégl hitelszö-
vetkezet javára menaségi laese Gábor, Balló 
András és András Fereacz ellen 226 (rt a jár, 
erejéig 1899. évi oktéber hé 12-én foganatost-
tolt kielégítési végrehajtás atjáa le foglalt  és 
329 frt  30 krra becsült széna, szekerek, ga-
bona, tűzifa,  deszka, sertések stb. álló ingéiá* 
gok nyilvános árverésen elsdatnak 

Uely árverésnek a caikaaenlmártonl kir. 
jbiréság 1899 évi V. 896/,. ssáBB végzésa 
folytán  296 frt  Uikeküvetelés, ennek 1899 éri 
márczins hé 6-ik napjátéi Járé 6°/, kamlal. 
és eddig Összesen 69 frt  3fi  krban bíróilag már 
megállapított kültségek erejéig Cafk-Henaaig 
községben leendő eszközlésére NOQ. M japair 
hó 12-It sapjésak dMeMtti 10 ér*]' határMüffl 
kitüzetik és shhoz a veoni szándékozék otj 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy ac érintett 
ingéságok az 1891. évi LX. t.-cz. 107. ée 108. 
§-s értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöb-
bet Ígérőnek beesáron alnl is el fognak  sdataL 

Amennyiben az elárverezendő ingéságokat 
mások is le és feldlfoglaltstták  és sxokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés aa 
1881. évi LX. t. ez. 102. g. érteimébea eaet' 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szlmártonon, 1399. deczember hé 
2l-ik nspján. Gondos István. 

[aaiil l - l Ur. bir, végrehajtó. 
6W7/1K99. 

Hirdetmény. 
Csik-Szereda kir. törirényszéjt ezen-

nel kOzliirré teszi, hogy a székely va-
sutak czéljnira Csik-Tusnid kOzsög ha. 
táribttii kisajátított ingatlanok kártala-
nítása iránti Ügyében a marosvásárhelyi 
kir. ítélőtáblának 1860/99. polg. szám 
alatti feloldás  határozata értelmében a 
kisajátítási Összeírás 7/,., 7/,.. 14/,., 14/s., 
18.. '24., 27., 34., 45., 67. továbbá 31., 
35., 44., 54., 56., 56. 58., 61. és 168. 
sorsz. alatt foglalt  ingatlanok» néz>to 
a kártalanítási eljárás s illetve tárgya-
lás megtartására határnapul az- 1 9 0 0 . 
évi márczins hó 12-ik napját Csík-' 
Tusnád község házához kítOzte, arra a 
kisajátító nevélien a magy. kir. állam-
vasutak igazgatóságát, az OsBzeirásban 
foglalt  tulajdonosokat, valamint az Osz-
szes tkvi érdekelteket és az esetleges 
távollévák és ismeretlen tartózkodásnak, 
valamint az elhaltak részére gondnokul 
kinevezett dr. Csíki József  csíkszeredai 
Ügyvédet megidézte, egyszersmind figyel-
mezteti az érdekelteket, hogy a tárgya-
lásról való kimaradás a kártalanítás fö-
lött érdemleges határozat hozatalát nem 
gátolja, s hogy az egyéni kOlOn érte-
sítésnek elmaradása vagy a tárgyaláson, 
való megjelenés elmulasztása miatt iga-, 
zolásnak helye nínosen. [98i] í—a 

A kir. tOrvszék OléaéMI 
Csik-Szeredán, 1899. november hó 

21-iknapján. Q y á l t t a . 



Január . C S Í K I L A P O K . s m . 

Hirdetmény. 
Calk-Szereda városában a vasuli in-

dóhái közelében a barom piacz szom-
szédságában, — egy jókarban lévő 3 
szobából egy konyha, egy kamara, egy 
pincze, egy padlás, egy nyári konyha, 
sQtó kemenczével. majorság ólak, kut 
és veteményes kerthői álló lakás, 
1900. febrnir  I étffl  kezdve haszon-
bérbe kiadó. 

Értekezhetni a tulajdonossal C s i k-
S i e n t m á r t o n i ngyvéd Dr. Molnár 
Lászlóval. [îi i ! 

V m M M M m m m m m f f m m m m K V 
Boncz Antalné Gfl.-Taploczán 

az orazág-ut mentén lévó 

Mont jelent rneg 
A németországi 

mezőgazdasági szövetkezetek 

irt:i Vári*  Frlyflr*.  csik-szeruilni kir. 
ügyész és kapható Györgyjakab Már-
ton utóda könyvkereskedésében Caik-
Sieredában. Arii 1 htnimu rnt /Iflrr, 
]KMtán kUlilve ÍO  fUléret  több. 

f.  év január 14-én d. o. 2 órakor 
elárverezteti, esetleg szabad kézből is 
eladja, a részletes feltételek  az illetőnél 
megtudhatók. |i] • 

8z. 2081—89)). 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Békás községben lemondás folytán 

üresedésbe jott és 300 frt  évi flzeteasel 
javadalmazott segédjegyzói állásra ezen-
nel pályázatot hirdetek és felhivom  mind-
azokat, kik ezen állást elnyerni óhajt-
ják, hogy eziránti szabályszerűen felsze-
relt folyamodásukat  hozzám 1900. évi 
január hó 20-ig annál biztosabban 
adják be, mivel később beérkező pá-
lyázatok nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A megválasztandó segédjegyző kö-
teles leend az anyakönyvvezető helyet-
tesi teendőket is ellátni. 

Öyó-Tölgyesen, 1 H!l<>. deczember 
hó 20-án. 

Zakariás 
|280| 2—3 aiolgabir*. 

§ Kiadó vendéglő. | 
* ' -a A *  * 
i ! ! l 
11 Gyergyó Ditróban {Csik*; ţ 
{ m e g y e ) a KereszteBletvanlek' •ţ 
ţ | főforgalmi  központon levő nagy- ; ţ 

8 vendéglő a hozzá tnrtozó mellék- j ţ 
épületekkel egylttt több évre hu- ; ţ 

f i  szonbérbe, esetleg kezelés végett ; ţ 
| ; azonnal kiadó. Feltételek meg- ; ţ 

tudhatók j ţ 
| | Keresztes István, 
A> llllujil < i 
j ! 1 Gyergyo-Ditroban ] t 

Arany- é s ezüs tá ru-gyár 
éa verde-intézet 

Bubin A.  és Fia 
Budapest. 

Gyár: h 
VIII., Német-ulczft  9. 

Tdsta 56—60. 
Iroda és elárositás: 

VIII., Eszterházy-iiIczA 20. 
TsMéa 57-62. 

BK*  Saját  lifxzltnihiltil  "Ml 
•tan és aMtmtt mUéulatak, Ukaák, 
taqrMHaarak, lyMIoitartók, glran-
Msk, nwtyatarlM, »arvlc«-<)k, tollat 
t*-*k, nruay«|ak, louwi*, érant, 
• M m I efybáli  tárgyak atb. roin-

denemfl  kivitelben. 
K a K j i b a i l A r a k . 

Javítások és újjáalakítások saját 
költségen eszközöltetnek. 

• T 1 M M I I I M M U 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
Hirdetmény. 

4 0 0 darab 7 - 8 öl liosszuságii 
épúle t fa  Caik-Szentmártoni Ügyvéd 
Dr. Molnár Lászlónál eladó. ^ , 

A legjobb és legczélszerllbb 
születés és névnapi aján-
dékok, egy tolvaj és tüz 
ellen b iz tos M i n i á t u r 

Yasszekrény, 
nagyon csinos és elegáns 
kiállításokban, fennálló  és lapos 

alakú, titkos padlás és berendezésekkel ellátott disz vasszekrény. 
Mindezek Icgfinoniabban  vannak lakirozva és nikelirozva 

mindennemű nagyságban és árban. 6 frton  felül  raktáron. 
.irjtf/éf'jrl.tl  Iuf/ffcu  is ilijiiitutiMiii. 

Kereskedők és ügynököknek engedményt teszek. 
Becses reiideliiiényeket várva maradtam teljes tisztelettel 

M O E S Z G U S Z T Á V , 1 

vaHNzi-ki'i'-iiv-Kyárnx, Najrj-Szi'bin, Fegyver-uteza 8, szám 

Készkoporsók és sirkoszoruk! 

s z e z e z i c s é s e i 
;i najiyercIt'Miii koxütisóír litvses tudomására adni. hojry üzletemet álkor i<ró-
nyctiick rncírfelclöcii  nairvoliliitottam. EgT53CrsiDÍmJ öÚRdeii lettlttfóííSi  fcUfttáftl  D. Hl,: 

Készkoporsók és sirkoszorukkal 
hfivmirztcm.  Tomete.srkrt es/.kiizliik: nagy koporsó, felső  alsó szemfödél» 
párna, czipö, harisnya es gyertyák csak 7 frt  60 krórt 
ós trljelili mimlni me;:IVIHó árl>an. Feltűnő olcsó árak legjobb minő-
ségű vásznukban és más csikkekben. 

Szives látogatásukat korvc toljí-s risztolottcl 
i ^ i ' I ' o i o t x k v I V i l . 

Batist, cachemir és selyemkendök. 

húzásra érvényes jótéko.iyczelu — 
sorsjáték a budapesti poliklinikai 
egyesület kórháza javára sors-

jegy ára csak 

1 3 s o r o a a . € L . 

Főnyeremény 

100,000 
korona ért. 

5 nyfiremény  á 2 0 , 0 0 0 k o r . sti ért. 
Kiviinntrn 2ii"„ lovomissnl k̂ sẑ nzl"-» kili/.i I. 

Első húzás 
v i s s z a v o n h a t a t l a n u l 

már január hó 4-én. 
Megrendeléseket pontosan teljesít: 

a jótékonyczélu sorsjáték 
I ceze ldaég-e 

IV. kern Kossuth Lajoa-utaca 1. BB. 

Legszebb éa legczélszertlhli kariosonyi és újévi ajándék egy 

Adria varrógép 
csali* hauailatra siaksdalauett h int kéuOlikkelte Ipari ciélokra. 
k 1ţf1!l«"i6^ii,eiÎ , l-vt , i  "!£" Kjártniáiij-okkal «emb™ « Bvirlásri, 
i S S ^ i . i i f ' 4  r ^ Î H Î » teohnlkB <.,,.,, lcr»„ ílért leg-md>b M a n l a n U I gyírti.b»n rcjle,„k. TmrtÓMí., «z«l.«t"s calin» kivitţl îa könnyí nJUlUl mlWés Ic-uék jrfí.cTt  o v amivini 
g î y . a ^ : . ^ iWattMl wmtokT Varrógépeimért 6 éri jatuuánrállalok. tlaJaa InmeMa nélkül „ t . k é | v ha.lréíaletButéiré " gy»""" «a pontoa.li cazkSzlok. Adrii varrócépok™ é. .11L-0I •ereKjunion Hívül aok gyöû Orn, aiuideknak ruudkivai ul 

ILUIIUKM LÁRPV IhiM ralaKztek /oticl» UU(0 •an raktáron. - imtoinAtikns tárgyak Imn. 
Teljem tisztelettel 

M o l n á r G y u l a , 
Adria varrógépek egyedlili gyári raktárosa' 

Brassó és vidéke részére. 
Kapu-uícea5i. sz. Brassó Kapu-utcza 51. sz. 

\W) 2- B 

» 1 Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Ö Felsége által ass ezredéves orsz. kiăllitâsuu megdicsérve. 
Tö"b"b_ór©m.23a.9l l ^ i f í i n t e t v e . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készítő, 

zenemü-raklár 

Maros-Vásárhelytt. 

Kiiltuldi ós saját gyártnuinyu 
zongorák, niindcnneinil 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindenncinü hangszer javítása 
és hangolása szakszerű |>ontos-

siiggal teljesíttetik. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletílzetesre. 
) o o o o o o o o o o o o o o o 

1 ) I \ T A T S Z A L O N 
divat- és szépirodalmi közlöny. 

S/.erki-s/, i. 
KHiiKliné-Gjujtó Izabella és Szabóné 

Xogi'ill Janka. 

Divat szalon SSSÎkwSiS 
Divat szalon i:̂ :;: 

1,1, l,ú l-itii» I.I-. 

Ul.- illii-. 
•N/..-S. ,-lep'ins kiúllitiisii s ktilünüsrii mü 
últul >|js/.e tniiel'-ii ŝ uloii-uH/iiilauk. 

Uj GYEHMBK-DirATTAL együt 14 Is .,L.I., 1 •, 

Dival szalun Síi.naoSu'í.-rii.ii.íi 

Divat szalon;:;!; 

<,',11,1,,/,. 
riilili i.>il,-i 

:..! k,-, I IVi 

1, , k 

tilkl-,-. I,.l 
l,'íí,'lt iliVil' l.l|, ,k |, |. <l,-i 

I V . I kii/'H i-'-vs/., riilili i.>1l,-iii-k,-i is inúiloi. >n.1 -i' i 
)lVil1 SZalllll ;,Vk I»«.v rnlViikiii ,,k„r.-k„-:„, S ,„óSis i-siiiosiiii « 

ickötuivil«'<('• ri- mituirii 'J-ik i/itinlio/. </.alMi«-iv van nii1lek<'hv. 
•Iiili/.í'lüliok llli'Tlók llllill itlíívi'll kúsxiltct 
lil.'hcl I'i:v tliViill;t|< S.-1.1 Iiyu.il. 1 

|\* , I ki'./i ni llilk<>> V;U tu/;l'l c><;lk. ii r-tfl'-s  ll:K/tlálill l'il S/.Alll llilll/.i's.-ktiil kl'Z.lvc il 1 

1 )|\'{ll SZíUlMl 1,.̂ ,'itkiil.l). l.<tí.iivat0Mil»l« U| ki'-ziiuiiTikáii; min l«-nt lti;intH:it ia s érh«-t "M II luniij... j 
IWi-.xi Lírxnl/kii SaépIrodalmi réaae oly i'-i<J.-k. < valioz.noi. lu.̂ v inin<l< ti más <zé|.- ! 
U l \ a l SZalOll „...Um,  V.^  V«oL  Munkatársai kö/.i ,.it vat. ir.j.lalmtmk niii.i.-i, 
ós punloi lonlii urra. ]i.»_;y a ifik  l:i|ijil»a kivh'i-ll irónók is iry.ikr.iti Írjanak. A lu|> 
szcllfiin'  min.tii; lis/i.-ssó̂ i-s. lviT"si a s/iy-'t, nriifsiiut  - ku.ir inimii,'!! frivol  ko/.k'iii(;nyi. Lii]>iiiikui 
Adtot leányok is l.iitivn olvaslcitjak. 

'unni iiiniaija i><- kiválóbb hölgyek aroakepelt 
jiiti'konysni; „..v,v..'l. >.'l.li nőalakjait. 

«Ilaiiil"' i'.ivut.»; tun kérdések és feleletek  kö/.lós<'ri-. 
i m a i SZdiail ,iz,.„-„„.k T.-lj.-s.-n .lijmlntml áll n-n.l,'lktv.es.-s«-. 

Iniizi ti-si áru: i^'s/ <'-vr.' 12 korona, íúlcvn' 0 korona, | 
9 korooa. 
kiadóhivatala kívánatra bárkinek küld mutatványszámokat ingyen es 

Dival szalon; 
Divat szalon j 
Dival szalon; 
Divat szalon b i ,m e i lt». 
Dival szalon kiadóhivatala BUDAPEST, OlBella-tér (Haas-palota), 

fcooopgpoooooooooooooooooooooooooooooow 
I-.-771 2 

Nyomatott Catk-Szeredában, a lapkiadó Uyörgyjakab Márton utóda, könyTnyomilájában 189'J. 


