
XII. évfolyam. Cfrfk-Szereda,  1ÖOO. február  14. 7. szám. 

CSÍKI LAPOK 
P O L I T I K A I H E T I L A P 

É S C S I K V Á R M E G Y E H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . Mcidolenlk n kip 
M l & d e & S z e r d l á A . 
Kéziratok ncin adatnak vlsxza. 

FKI.KI.ÓB bZKBKKBZTÚ : 
Dr. F E J É R A N T A L , 

favvÉb. 

Nyilmirt cx.iUUeU 
I soronként 40 fillérért  közöltetitek. 

Egyes lap ára 20 flUör. 

Böfiaetéad  ár: 
Egész évre 8 kor. (Külföldre)  12 kor. Fáiéra 

4 kor. Negyedévre 2 kor. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számíttatna 

S z e r k e u t á a é c éa kiadóhivatal : 
Gyflfiyjahab  M. «tód* könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét illeti minden btalemány, vala-
mint hirdetések a elAfiaetést  dijak Is kQldendók. 

A községi tisztî jitások. 
A mn!t év végével lejárt előljárósági 

mandatnmok megnjilása a késségekben 
alkotmányos életet hozott pezsgésbe. Foly 
a korteekedéa akár csak a képviselő vá-
lasitások alkalmával, mert abba a rossz 
szokásba, mely a voksnak árt szabott, ué-
pünk annyira bele élte magát, hogy azt 
már semmi módon sem lehet kiirlani 
még ha egy községi polgárt kellene is 
megválasztania. 

A politikai államtest ben a legkisebb 
vitális egységet a kősségek képezik éppen 
ugy, mint a társadalmi testben a család. 
Tételes törvényeink szerint a községek 
kétféle  hatáskörrel vannak felruházva  a. 
m. autonom én  átruházott  hatáskörrel. 
Autonom hatáskörökben a törvény kor* 
látai között önállóan intézik saját belügyei-
ket; átruházott  hatáskörükben pedig vég-
rehajtják a törvénynek, kormánynak és 
a törvényhatóságnak ai állami éa törvény* 
hatósági közigazgatásra vonatkozó rendel-
késéséit; sőt ezeken kivül még fontos  fel-
adatuk « kOsrendészet keselése, mely funk-
csiónak lényeges feladata  as emberi kö-
zönséget a kösvessélyes tényezők hatásá-
tól megóvni. 

Esen Ion tos kötelezettségek éa a köz-
adók behajtása és keselése melleit bírás-
kodási hatáskörrel is felvannak  ruházva 
kisebb polgári peres, erdei én mezőren-
dŐri kihágásos ügyekben, melyek a köz-
ségi elöljárókra lévén bisva, önként kö-
vetkesik, hogy a kösségi közigazgatás tör-
vényes és czéhudatos kezelése nem csak 
erős kötelesség érzetet és ügy buzgóságot, 

A „CSÍKI LAPOK11 TARCZÁJA. 
Tél kezdetén. 

Hópihe száll lassan az elnémult tájon. 
Oly egyhangú sivár, oly bus a világ. 
Csügged a berkeknek honn maradt lakója, 
Elhalt a madár dal, széthullt a virág. 
Ab aranyos piUe gyáva bábként alszik, 
a méh nem döngicsél a virágon már, 
Az ut göröngyére akár merre járunk 
Oly ridegen tttz a fényes  napsugár. 
Kihalt a természet pompázó világa, 
Lássa elmalásán hajh ki kesereg? 
Csak a szellő sirja bánatos danáját, 
Mig fölötte  röpköd bus holló sereg. 
As én lelkem ugy fáj,  sir az elmúláson 
Egyre kísért, ugy Uz a fájó  tudat, 
Engemet, ki járok árván, tövis utón, 
Ki lesz ha meghalok, a ki elsirat ? 

ifj.  Botár Béla. 

• jövó tárczaoxikke. 
Ui a tárcsa? 
A férfidivat  a neméhei tartozó legtöbb 

ruhadarabot ósidóktól fogva  zsebekkel látja el. 
Igy as öltöset kési raktárul (ne ast értBd alatta, 
bogy keseinket Is bele szoktuk rakni) ia ssol-
gál, melynek kamráiban ssebkendót, pénst, 
toáiett tárgyakat, kést és sok más mindent tart 
az ember. A zsebek helyét régen tarsoly pó-
tolta, melynek ssiatén többféle  rejteke volt s 
ások egyikében foglalt  helyet a pipa, dohány 
és gynjténer (előbbiek természetesen csak as 
Amerika felfedesése  ntáol időkben) más hol 

hanem az értelemnek a«t a tokát is meg-
kívánja tőlük, mely a sokoldalú és kü-
lönböző nemű rendelkezések megértésére 
és kellő módon való végrehajiásáraszük-
séges volna. 

Igen, mert elmultak azok az idők, 
midőn a községi ügyek vexetése szóbeli 
rendelkezésekkel is eszközölhető volt * a 
teendő elvégzésére alkalmas volt a kapu-
szám szerint felváltva  kirendelt biró és 
esküdt is. Ma már a községi közigazgatás 
az állami élet egyik jelentékeny tényezője 
lévén, a funkeziók  megértése helyesebb fel* 
fogást  s ahhoz alkalmas egyént követel meg. 
Tagadhatatlan, hogy népoklatásügyünk-
nek általánossá és kötelezővé tétele után 
a községi elöljáróság anyaga lényeges mó-
don gyarapodott, de sajnos, hogy az ál-
lamélet szertelen igényei mellett a meg-
lévő anyag ma már alig alkalmas arrn. 
hogy a rá nehezedő feladatokkal  »z elemi 
iskolában, sőt még a gymnázium alsóbb 
osztályaiban szerzett tanulmány melleit is 
megbirkozhassék. A felső  gynitiáziuuiot vég-
zett iíjunak, — a mi természetes is — már 
magasabb cséljai vannak s nemcsak egy 
község bírói állás elfoglalására  nein gon-
dol, hanem uiég a kör- vngy községjegy-
zői állás sem elégiti ki ámbiczíójúr, an-
nál is inkább, minthogy ezen állásokkal 
egybekötött nagymérvű teendők díjazása 
oly silány, hogy a csupán abból való 
megélhetést teljesen illttzoriuHsá teszi. 

Igen terhe-* feladat  hárul tehát a já-
rási főszolgabírókra  az alkalmas községi 
elöljárók megválasztatásánál ; mert habár 
a törvény a jelölés jogával Őket löl is ru-
házta, igen sokszor nem zárkózhatnak el 

a pénz, utasoknál élelem és a bütykön, eset-
leg védelmi eszközök, katonáknál puskapor i.s. 
stb. Azonkiviil a legtöbben hordottak testükön 
nyaklánczra vag}' zsinegre fűzött  rejteket, fél-
tettebb kincseik (pl, «kutyabőr*', egyél» okira-
tok, érmek, pecsét, talizmán) őrzésére. Ujabban 
a tarsoly csnk a lovassági tisztek szolgálati 
egyenruhájához és vadászkosztüinökhöz talál. 
A kényelmet szerető kar n testén sem hord 
semmit (már t. i. ruházatán kivül). hiszen minél-
kUl is elég alkalmatlan a keményített ingmell 
(a legújabb divat még ezen is könnyített). Ha-
nem a zsebek száma évről évre szaporodik. 
(Nem csoda tehát, hogy a zsebmetszók :s mind 
jobban sokasodnak; de azon se csodálkozzék 
senki, bogy én annyi zárójolt vagyok kénytelen 
használni). És mindenik zsebre jut egy-egy kü-
lön kezelhető rejtek is: dohnnyszelencze. gyu-
fatartó,  pénzes erszény. A kabát belső zsebé-
ben pedig a régiektől elütő féltett  kincseinket: 
szerelmes levelet, fényképet,  angol tapaszt, 
apróbb emlékeket magábafoglaló  tárczát tarţjuk. 

A minő helyet a dohány szelencze, gy u-
fatartó,  pénzes erszény, ssebtükör, kés, bajusz-
kefe  mellett az ugy nevezett . névjegy tárcsa* 
foglal  el, épp oly szerep jut a hírlapokban a 
vezérczíkk, táviratok, újdonságok, nyilttér, kü-
lönfélék  és hirdetések sorában a tárczának. Az 
ideálistának a belső zseb tárczája az ó szive, 
(tyml a kllldinbséggel, hogy a húsdarab ritka 
kivétellel balról dobog, ellenben as Ügyeit kép-
viselő musenmnak rendszerint jobb felől  vág 
Urt a szabó technikája. A csupán Ideális szem-
pontból olvasó a tárczát tekinti a hírlap lelké-

a választó közönség kivánalma elől sem, 
Ynery pedig legtöbb esetben nem a köz-
érdeknek, hanem a családi Is rokonai ösz-
S7.e köt le léseknek kifejezője  szokott lenni 
a közügy egyenes kárára, a mi cz eset-
ben inkább egyes osztályok uralomra ju-
tásának a bélyegét hordja mngón. 

Az eddig lelolyt választások eredmé-
nyéről értesüléseink hezagnsok, de tudunk 
esetet ró, hol n főszolgabíró  fölismerve  a 
népakaratnak a közügyekre né/,ve káros 
megnyilvánulását kátulidMcziónális joga 
mellett liajtlmlnllan maradt és csnk oly 
személyek közül engedett közaégbirót vá-
lasztani, kiknek egyéni tulajdonságaik és 
használhatóságukról már eleve tapaszta-
lattal birt; mig tudunk oly esetet is, hol 
a birói állásrn annyi egyén nyújtott be 
(ormális pályázati kérvényt, a mennyinek 
jelölését a törvény megengedi, s ezek kö-
zül a személyes jó tulajdonságok figyel-
men kivül hngyáxával, azt választotta meg 
a nép, ki az Ők socziális érzelmeiknek min-
denkor hü tólmácsa és gyámolítója volt. 

Bár a községi autonomikus szervezet-
nek ellenségei nem vagyunk, de midőn 
nz azáltal biztosított jogok káli vianzaélés 
ismérvei hovatovább mindinkább feltüne-
deznek, szükségét látjuk nnnak, hogy a 
inni viszonyok között annyira fontos  köz-
ség bírói álUs betöltése a közigazgatás 
tervbe vett állaniosilásn alkalmával a ki-
nevezési rendszer alapjára támaszkodjék, 
és bizonyos kvalifikációhoz,  köttetvén, oly 
javadalmazással láttussék el, mely módot 
nyújt a birónak arra. hogy minden ide-
jét a közügyeknek szentelve, hivatását 
ugy a község, mint állnm javára kellő-
nek (no meg a regény csarnokot, a mi ugyan-
az, és néhol a szerkesztő szellemes, titokzatos, 
kíváncsiságot gerjes/tő üzeneteit.) 

Kvezredünk vége a meggazdagodni vá-
gyás korszaka. Kégen is voltak ugyan kapzsi 
emberek, de most mindenkire nézve nehezebb 
a megélhetés s azért törekszik is létét pénz-
erődítinéiiyekkel biztosítani. Ivánéi fogva  nem 
csak az apró pénzes erszényt kezelik, nagy elő-
szeretettel, hanem az eddig esak rózsaillatú 
tárczában is — legyen az bár penészes, — pa-
pírpénzt tart legszívesebben az ember, ha csnk 
külön e ezélra szolgáló s a káplári hatalomra 
emlékeztető piros bugyellárisa nincs. A pénzt 
a forgalom  gyarapítja, a forgalmat  a reklám. 
A most eltemetkezett századnak kevésbbé le-
leményes, de ideálisaltb gondolkozású kezdetén 
a legtöbb rovattal egylitt még talán a hirde-
téseket is nz inlaloimiak, művészetnek, tudo-
mánynak szentelte a hírlapirás. Másként lesz 
ez jövóban, mikor a reklámnak fog  hódolni 
elsó sorban a sajtó, de még a művészet is. 

A „Kászoni Közlöny" napilnp tározójá-
ban Képzelet Miska riporter, egyszersmind több 
ipari és kereskedelmi vállalat UgyuÖke s az 
újfalvi  „Szilikor" pénzügyi osztálya részéről is 
előnyösen kedvett kritikus, ily számokban 
ugyancsak dúslakodó beszámolót fog  közölui: 

Aszok Dani 5 felvonásos  népdrámája, a 
.Borvizárus leány" került teguap este bemu-
tatóra színkörünkben, (ugyanott vendéglő is 
van, hol nagyon szelid árukért a legkitűnőbb 
konyha termékeit szolgálják fel.  Pompás bél-
pecsenyéért 75 fillért  fizettem;  a bor még ól-

képpen tölthesse be s főként  ott, hol a 
több községből álló körjegyzői csoportban 
a jegyző állandó tanácsadója a birónak 
nem lehet, utóbbi önállóan is képes le-
gyen a hatósági rendelkezéseknek meg-
felelni.  S. 

= A földvár  — sepai-asentgyörgyl 
vasút. Mintegy három évvel ezelőtt híre járt a 
lapokban, hogy Dániel Eruú akkori kereskedelmi 
miniszter igérelel tett a székely vaaalaknak a 
magyar államvasutak hálózatába valé bevonása a 
a Uudnpesiiel valé közvetlen összeköttetés blsto-
sitása szempoutjábél a sepsiszentgyörgyi—földvári 
szakasz kiépítése, esetleg a háromasékmegyel helyi 
érdokii vasntnak as állam által leendő megvál-
tására. 

Ez iigyben a mult év folyamán  fláromacék-
ról kél küldöttség járt as uj kereakedelmi mi-
ni ez lent él, még pedig as egyik Sepsi-Sat-GyÖrgy 
vároa részéről, a mely a Sepsiszentgyörgy—föld-
vári szakasz kiépítése melleit foglalt  állást, a 
másik a vármegye részéréi, a mely sürgette ugyan 
a se psiszentgyörgy—földvári  vonal kiépítését, de 
ha os rövid idO alatt meg nem történhetnék, aa 
esetre a brassó—három-izáki viozinális vasat meg-
vételét ajánlotta a kereakedelmi kormány figyel-
mébe. — 

A mint egyik budapeall lapbél megtudtuk 
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniasler a köt, 
részben ellentétes álláspont között a tartoakodd 
éa megfontoló  álláspoulot foglalta  el a aa épí-
tésre, avagy a megváltásra vonatkozólag aem 
egyik, sem a másik deputácziénak Köteleié Ígé-
retet nem tett, de kilátás van arra, hogy a föld-
vár—sepsiszentgyörgyi vonal sorrend eserint kifog 
épiiluí, csak hogy ez azután követkeahetik be, 
ha a törvényhozás által már régebben elrendelt 
székelyvasutak, nevezetesen a madéfaiva—aaáas-
régeni és gyó-szennuikléa—udvarhelyi vonalsza-
kaszok kiépítése befejeztetik. 

esőbb, e miatt nem is emlékszem már árára.) 
A ezimszerep vivője, Kaluközi Ágnes, szerel-
mével átpártol Babér Elekhez, kinek feketére 
festett  bajusza, ügyesen göndörített haja, da-
liásra kitömött termete képviselték a csábké-
pes ei-ót. (Haj- és bajuszfestó  kapható Méreg 
Imre illatszerésznél, alumínium hajsUtő Súlyos 
Péter vaskereskedésében; csinos ruhák készí-
tését s a testuek azokhoz simuló pótlását jót-
állás mellett vállalja el Nyeső Pál, ki nem 
csupán az elvállalásért áll jót, de azért is. 
hogy a (vattával*) jól kivállalt ruha maga is 
jól álljon.) Nátrium Dénes, Ágnes előbbi vá-
lasztottja és a fdrdóigazgatóság  szolgája boss-
szut forral  s terve kivitelére a természet for-
ralta savanyuvizet találja legczélszerUbbnek. 
Nyomban vásárol direkte a más irányba for-
ralt szívű lánytól egy palaczkkal. Félig kihúzza 
a dugaszt és megkínálja a mit sem sejtő hll-
teleut. Az kezébe veszi az edényt (hogy miért 
nem volt kéznél pohár, az az intéző körök 
számításán mult) és Íme: a gyöngéd érintésre 
szétrobban az üveg s a borvíz árus leány ha-
lálra sebesítve rogyik megcsalt kedvese lábai-
hoz. A gazdag szénsav tartalom s annak nagy 
feszítő  ereje hathatósan fejezik  be a drámát. 
(Ugyanazon egészséges ital kapható ládánkint, 
50 palaczkkal 10 korona helyett csak 5 korona 
csekélységért a raktár gondnokságnál. A szál-
lítási költség meg marad, ha az árut a hely-
színén elkisérletezzUk). 

A premiernek páratlan sikere volt Igasáo 
remekelt Vörös Ibolya (mint Ágnes), mellette 

*) Betűszedőt magyarázat. 
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Járásbíróság! létszám szaporítás 
a megyében. 

Tekintetes Saerkeotő (Jr! 
Engedjen beoses lapjában, pár Boromnak 

helyet. 
Tekintve, liogy mini kfftjegjrf  t i 1876. 

évi X tíirv. caikk rendelkezései aserlnt i kés-
beaitésekre ia köteleave vagyok, roppant feltilnt 
hogy asoo saámialan bírósági kéabeaitáaoek, 
mely kezemen megfordul,  ml leltet aaoka. Kez-
dettem kutatni a dolgot a bogy blitoe alapra fek-
tessem kutatásaimat, a mait év végén bementeni 
a kir. járásbírósághoz. a ott a folyosón  sok em-
bert találék. Kérdeatem ©gyíktól, hová való 
maga bácsi? Felelte: Felcalkl I Kérdeztem a md 
síkat, hová valé maga báoei ? Felelte: Felesik! I 
Melyik köaaégbell ? esik balánbányai, esik-dán-
falvi,  atb. stb. a midőn rendre megkérdeztem va-
lamennyit, kitűnt, bogy alig 4—& ember nem 
feleaiki,  helyesebben a "Ködön felüli',  a a többi 
mind • .Ködön felüli"  ember, pörös atyafl. 

Puhatolásomat tovább folytatandó,  a folyó 
év elején megint berándultam a kir. járásbíró-
ságbos, a haaonlólag eceo tapasztalaira jutottam, 
hogy a pSröa atyafiak  7/,,-ede a Ködön felüli 
kösaégekból való. De máa egyebet is lapautaltam, 
ngyaaia: találd"1 aa utosán két ködön felüli  atya-
fit,  kik nem a legjobb vélekedéssel voltak a pe 
rea eljárás Iránt. Elhatároztam, hogy utána járok, 
mi lehel elkeseredésüknek as oka ? I Kórdezőskö 
dé8emre as atyafiak,  aaékely szokás saeriot, his-
tóriát csinálva ügyükből. elejétől végéig elbeszél-
vén ait, SZÓD felháborodásuknak  aduk kifejezést, 
hogy bárha ók reggeli & órakor elindullak hazul-
ról, a lord téli idő miatt 8 órára pontoaan be 
nem érkezhetvén, kootomáczirosták okot. 

Erre éo kezdtem azon tanácsosai szolgálni 
nekik, hogy menjenek ügyvédhez, s éljenek iga-
zolásul : „tudjuk mi aai", felelék,  de kihez men-
jOnk, biaa a járásbíróságtól le idáig (a főszolga-
bírói iroda előtt állottunk) mlodenik ügyvédnél 
jártunk, egyik sincs otthon, mert vagy a törvény-
aaéknél, vagy a járásbíróságnál, vagy egyéb dol-
gaik elintézése végett irodáiktői távol vannak, s 
eaak délben jönnek hasa, már pedig a nap mosl 
olyan rövid, hogyha ügyvéd ur délutánig ki nem 
hallgatna, less* mit meujünk a sötét éjen haza, 
a maradásunk költségbe is kerül. 

Meggyőződtem tehát, hogy a sok birósági 
kézbesítésnek as alapperen kívül mi az oka, s 
meggyőződtem arrél is, hogy nemcsak az én 
407* lakost számláló korcsopartombm vau ilyen, 
a oly rendkívüli nagy a kézbesítés, hauem a többi 
ssomszédos körjegyzőségekben is. Kzeo pedig va-
lami módon segíteni kellene, mert a .Ködön fe-
lüli községek Csik-Rákos, Qöröcsfalva.  Vscsâroti, 
éa Csik-B ênimihál>t is ide számítva 17838 em-
bert számlálnak, a a mi a pert Illeti, ezeu köz-
ségekbeli lakósok hétszer peresebbek. mint a esik-
aseredaí kir. járásbírósághoz beosztott többi köz-
ségek lakósai, a távolság pedig Csík-Rákodtól 
ia. Caik-ttzeredáíg 10 kilóméternél több, holott 
es a köaség esik legközelebb a kir. járasbiró< 
Sághoz. 

Esen körülményekre a magas kormányuak 
flgyelraél  rá kellene terelui, hisz tudva vao az 
is a székelyről, hogy aonyira perlekedő, miszerint 
a legcsekélyebb dologért egész vagyonát elperli. 
csakhogy igasaága kiderüljön, a egyidejűleg u 

Zsögödy (Dénes). A hetyke Kleket szintén jól 
adta. Tarajos. Kisebb de nem hálátlan szerep 
jutott Karczfal  viuak, ki a köszvényes fürdő-
vendég komikus alakját tökéletesen utáno<t i. 
(A köszvényes fdrdóvendég  alakja azért komi-
kus, mert ót a jó klíma magas kedvre han-
golja.) Az egyetlen énekszámot (.Himnusz az 
idényről") 17 szer kellett Ágnesnek megismé-
telnie. Pedig nem régen gyógyult fel  súlyos 
gégebajából. (Dr. Kövér kezelte, rendel 12—2. 
szegényeknek nagyböjtben ingyen, Xépes-utcza 
5. I. U. i. Doctor ur ó-sori háza bérbeadó.) A 
dal Összhangját mozdította elő Tompa Sándor 
karmester dirigálása, fc!  helyen örvendhetünk 
azon értesülésnek is, hogy Tompa zenekara 
holnap este hangversenyt ad a .Macskában* 
a színházban károsultak javára. (A színházban 
károsultak a zsúfolás  folytán  eltlint kalapok, 
esernyők, látcsövek — felöltők  — stb. helyébe 
ujakat szerezhetnek be a ,3 koronás bazár-
ban", Ferde u. 33.) A hangversenyt a „Sz-Ü-Z-
K-K-B-E-L" *) reudezi. (Helyi ügynökség a „Ká-
szoni Közlöuy* palotájában levő lakásomon.) 
A darab szerzőjét, Ászok Danit azért hagytam 
utoljára, hogy róla mondhassak legtöbbet, ö vé 
az est lényegi sikere. Meglátszik müvén az 
irodalmi színvonal, melyre a Viharos-féle  szt-
mártoni nevelőintézet emelte. (Bárki beiratkoz-
tatok oda. Az internátus évi dija 1000 korona.) 
Pleonázmus volna ennél is többet mondani róla. 
hiszen körülirtam én már egyszer Ászokot, mi-
dón a névnapja alkalmából általa adott lako-
mán mai dicsőségét megjövendöltem. 

Aa est sikeréhez a külső fény  sem ma-
radt eL A dissletek pompásak voltak. Az .Ele6 

•) .Színházunk Qnnepélyesságét zavaró károk 
ellen blxtoaltó egylet legénysége". 

|a magas államnak figyelmét  arra is kl terjesztet ni 
kelleue, hogy u itteni perek nagy része a vég-
rehajtásnál megakad, mort a pernyertes aaékely 
atyafi,  ugy a maga mint ellenfélé  saebét sajnálva, 
oem könnyen áldoa — e ssQk világba — a vég-
rehajtó kiszállásáért 10—15 frtot. 

Magyarországon, de aa erdélyi réazekoen is 
több helyen van 10—12 ezer ember részére egy kir. 
járásbíróság felállítva,  olt van például Felvincz. 
10 ezer ember sinw e köaség kir. járásbírósága kö-
rül. Azt hiszem tehát, hogy a Ködön felüli  17883 em-
ber feltétlenül  megérdemel egy hír. járásbíróságot. 

Központul ajáolom Csík Karczfalvát,  mert 
ez oly központ hová miudeulk község ugy beoszt-
ható, hogy a távolság sehová sem több 10 kiló-
méternél. s Csik-Karozfalva  stratégiai fekvésénél, 
s aa utóbbi időben tett elóhaladáaánál fogva,  meg 
is érdemli, hogy a figyelem  iránta a magas kor 
mánynál ís felkeltessek,  a tudom, hogy e község 
előre haladása éidekében, bár mit képes megtenni, 
még azt is. hogy a szükséges épületet a magns 
államnak a legszolidabb fellételek  melleit rendel-
kezésére bocsássa. 

Felvetett eszmém pártolását kérem, tekin-
tetes szerkesztő űrtől; kérem a vármegye vesér 
ferflsitói,  s kérem a magas államtól, illetve az 
igazságügymíniszterlől s maradok tekintetes szer-
kesztő urnák, 

'Jsik-Ksrczfalván,  1000. 
késs hi ve: 

Suba  Zsiga, körjegyző. 

Szívesen enged lünk tért a fennebbi  csik-
keknek. mort ebből látjuk, hogy az írója eme 
közügy iráut is melegen érdeklődik. Igen örven-
denénk, ha o kérdéshez mások is hozzá szóla-
nának, inert okkor e tárgyban mi is nézeteiuket 
ki fej  leitök, miután e kérdést sok oldalról a más 
kép ismúglehetueinindeuek megnyugvására oldani. 

Szerkesztő. 

A negyei titópgatcísi bizottság: nlé&érűl. 
Csík*Szereda február  1-9. 

Megyénk közigazgatási bizottságának Mikó 
Bálint főispán  nr elnöklete alatt ma megtartod 
gyűlése eléggé látogatott volt. A g) ülésen fal-
olvasott előadói jelentések különös figyelemre 
méltó moz/aoatokal nein tartalmazván, azon 
folyó  ügyekről, melyek némi közérdekű jelleggel 
bírnak, a következüket sorolhatják lel. 

A jannár havi ölésről kö/fllt  tadóiitásnnk-
bsn ismertettük Molnár Jóssal bizottsági tag-
nak megyéok területén földmives  egyesületek 
alakítására vonatkozó indítványát, mit a gyűlés 
elfogadott  s javaslattétel végett főispáo  ur el 
nöklete alalt egy bizotUágnik ki is adott. 

A bizottság feladatának  gyorsan felelt  meg, 
mert a mai gyűlésre sza ály tervezetét már 
elő terjesztette, s azt a bizottság a tn^a részé, 
ről ellogadta és tárgyalás a elfogadás  végett a 
megyei gazdasági egylet igazgatóválssztmányá' 
nak is megküldeni határozta. 

Ezen, „Gazdakörök  alaposztály  terve-
zete"  R7immei összeállított szabály 10 szakaszt 

Vercbcsi Papírgyár szolgáltattu azokat. Ugyan-
ezen derék vállalat szállít továbbá 1. irópapirt, 
nagy fogyasztóknak  részletre is, íróknak a si-
ker biztosításával, klllün díjtöbblet nélkül.) 
Csupán egy körülménynek volt némileg homá-
lyosító befolyása.  A fUggöny  ötödszori legör-
dlllése után a hívó tapsviharra a tragika nz 
erős lámpafényen  elhervadt virágcsokorral je-
lent meg. Miért nein hódoltak udvarlói örök-
életű művirággal ? A mulaszt fis  őket terheli, 
háramoljék fejükre  a fenntidéiett  homály! (Meg-
tekintésre méltó a .Csalánhoz" címzett sártéri 
művirág kereskedés.) A sziukör müvezetőségét 
fölkérték,  hogy a nagy sikert ért „Borvizárus 
leányt4 a kök érti sajtokonjresszus keretében 
is adassa elő. Jeleztük volt már a múltkor 
Fakiának, a bélbori román színház hallhatatlan 
művésznőjének vendégszereplését. Fakia szó-
lani nem tud, (a néinasá; teszi hallhatatlanná), 
de szöveg nélkül bravúrosait énekel s minden 
nyelven irt darabban játszik. Ilyenkor szünetel 
hallhatatlansága. Jövetele egybe esik a kókerti 
tervvel. (A kőkortl rendezőséggel értekezni 
lehet a Nyilvános Telefon  Állomás utján, Ken-
dermag-sor 4., negyedórai beszélgetés 1 ko-
rona. A vendégek szállítására a Villamos Va-
súti Társaság külön vonatot rendez, háló és 
étkező kocsikat a nyergesi fogas  kerekütől köl-
csönöz. Városi menetjegy iroda Mocsár körút 
62. sz. alatt van, az udvaron.) I 

Ha a kedves ofvasonak  a tárczu fogalma 
iránt érzett illúziója törpUlt, annak ne én le-
gyek oka, hanerfl  Képzelet Miska, illetve A de-
cadens jövő, melynek nömely dolgok iránt 
viseltetelt gyöngédsége az évszámokkal fordí-
tott arányban nő. 

Tölgyes, 1000. január 11. 
Lővy K.  István. 

foglal  magában, s ezélsl tAsi kl: 1. a gya-
korlatban szerzett gazdasági «apissüflatoknak 
egymás okolása száljából í m *fcsÉ»ö«  meg-
beszélését; 9. a BezOgasda^i ámelés minél 
jövedeltscoCbbé tételének l^zalil t-aát, részint 
a gyakorlati masögasdaaági teendőkre vonatkozó 
tanulságos felolvasások  ás előadások, részint a 
mezőgazdaság jövedelmezőségének Htjában álló 
akadályok mikénti elhárítása módozatainak meg-
beszélése által i 3. a gazdák közölt mindennemű 
politikai irányzat teljes kizárásával sz össze-
tartozásé* érz-lén'k fejlesztését,  a mezőgazda-
sági érdekeket é- intő közgazdasági kérdéseknek 
népszerű előadások és felolvasások  ntján valő 
ismertetését, mely czélból a gazdakör helenkiot 
legalább egyszer, vaaárnap délután összejövete-
leket tart: 4. közös költségen, közös haszná-
latra, vagyis szövetkezés ntjáa gazdasági gé-
liek és eszközök « neme* apaállatok és gazda-
sági vetőmagnak vásárlását. 

Rendes tagia erkölcsi kifogás  alá nem 
eső minden falnsi  földmives  gazda lebet a gaz-
dasági körnek, a ki magát egy évre bavonkint 
kiszolgáltatsndó 90 fillér  befizetésére  kötelezi, 
mely tagdíj előre is befizethető.  Pártoló tag le-
bet, a ki a gazdakört bizonyos megbatározott 
évi, vagy egyszer mindenkorra befizetett  pénz-
segélyben részesíti; vagy annak támogatásához 
könyvek, folyó  iratok ajándékozásával hozzájárul. 

A tervezet továbbá körűi irja a tagok jo-
gait, a tagság megszűnésének eseteit, a meg-
alakulta részleteit, az elnök, jegyző, közgyűlés 
leendőit a vég&l a kör esetleges feloszlása  al-
kalmával a vagyon hová fordítását. 

Az 1899 évi 9S t.-cz. végrehajtása tárgyá-
ban kibocsátott pénzügyminiszteri ntasitás min-
den vármegyében három évi tartamra az ital-
mérési illetékek elleni felszólamlásuk  elbírálására 
bizottságok alakítását rendelvén el, a pénzügyi-
gazgatóság ide vonatkozó javaslata folytán  az 
italmérési illeték felszólámlési  bizottság elnökévé 
Mihály Ferencz ÍŐjegyző. esetleges akadályoz-
tatása tartamára pedig dr. Fejér Antal ügyvéd a 
közigazgatási bizottság részérdi meg választattak. 

A kir. építészeti hivatal javaslata folytán 
az év folyamán  az ui építés és fentartás  köré-
ben előforduló  árlejtésekhez és felülvizsgálatok-
hoz kiküldettek: Bftjthy  Endre, Nagy József, 
Nagy Sándor, Nagy Imre, Dr. Fejér Antal, 
Lázár Men) bért és Dr. Lázár János. 

A törvényhatósági utakra szükséges fed-
anyag előállítási költségeire az útalapból 54532 
koroua 90 fillér  irányoztatolt elö. 

Albert Béníám sztkíiályi anyakönyvvezető 
190 korona évi tiszteletdíja 900 koronára, György 
Ágoston helyettes anyakönyvvezető 40 koroná-
ról 60 koronára, Benedek Ferencz tekerőpataki 
anyakönyvvezető dija 190 koronáról 200 koro-
nára kéretvén fölemeltetni,  a kérvények párto-
ló lag a belügy miniszterhez f  ̂ terjesztetni hatá-
rozattak. 

Elfogadtatott  az anyakönyvi kerületi felü-
gyelő azon javaslata, hogy Ditróban az anya-
könyvek vezetésénél való közreműködésre 600 
korona évi díjjal segéd jegyzői állás szerveztessék 
az állampénztár terhére; valamint elfogadtatott 
Bene Gábor bAnkfalvi  anyakönyvvezető helyet-
tesnek megbízat ásáróli lemondása. 

Trombitás Vázol bélbori gör. katb. tanitó 
a jegyzői vizsgára bocsátást megtagadó alispáni 
határozat ellen beadott felebbetésével  elnla-
şi Itatott. 

Ezeken kivül több, magánosok állal meg-
felebbezelt  rendészeti és adóügy intéztetvén el. 
a gyűlés déli 12 órakor véget ért. 

K Ű I i O N F É L É K . 
— Dr. Ferjóssy Mihály aa uj törvény-

széki elnök e hó 14-én délelőtt II érakor érke-
zik városunkba. As uj elnök hivatalos esküjét va-
lószínűleg még ugyanazon napon déloián fogja  a kir. 
törvényszék teljes ülésében letenni, a mely ulán 
álvessí hivatali teendőit, a csíksaeredai kir, tör-
vényszék vezetését. 

— Klneveaés. Stephani Klok brassói kir. 
aIügyész, kl hosszabb időig végeslo nálunk is as 
ügyészi toondóket, a kolozsvári kir. törvényazék 
hvz bírónak novezlelell ki. 

— UJ anyakőnyweiető. A bolügymi-
nisstor a káezoiijaknbfnlvl  anyakönyvi kerületbe 
rendes anyakönyv vezetőül a közelebbről megvá-
Isszlol! Vénán Hugó segédjegyiót neveste ki. 

— Elöljáró vtlasatáaok. k  feloalki 
kösságekben aa elöljáró választások folynak  most 
Fejér Sándor főszolgabíró  elnöklete alatt. A mint 
értesülünk aa alább elsorolt községekben a kö-

velkeső eredméayayel ejtettek taeg. CaJk-8seat-
Domokosón biró lett jrtSRftNlk: 
Kardé Mihály, Cslk-6se*tta«éáoa s Mrt Márk Já* 
oos, Jeoöfalváá  Bsepoa Fer*pet.afl>iró:  THil JUt-
too, pénztárnok: Szekeres Páter. CiiUţmftlitp: 
bíró: Bartalia Jóssef,  pénitáreokY Mihálylat*** 
ll-od biró : Hajdú János, Csik-pánfalváD 
Anul Gergely, II od biró Oál Jarksb,T*oa«ámh: 
Zsigmond Antal, Madarason biró: András báaár< 
Még több községben ia meţ voft'  a *ál«ptáa, 
asouban as eredményt még nem tadjuk, s%y ái 
elöljáró választások végleges eredményét csak 
jövő ssámonkban kösölbeljök. 

— Halálosás. Gslk-baroafalvi  bajtási^ó-
saef  nyug. kir. vese tő. szám ti ast, Úr. Lakács An-
tal abrudbányai plébános édes apja, fol̂ ó  hAjB-án 
70 éves korábaa Cslk4£kr«sfal*áa  qlfiă^t  Te-
metése f  bd ll-én d. u. 8 órakeir' volL ^ » 

Kalikó estély. A kaiiké szövetek erősen 
fogynak  Barcsay \L üzletében jeléfil, 
korcsolyázó egyesület Hu hagy ók eddi nalatsáfa 
sikerültnek ígérkezik. Ugyanezen plattból ayak" 
kendők is készültek as orsk ssţiaâr*, kisesob* 
rok, melyek épen alkalmasok agy a frakk,  iuint 
más estélyi öltözetekhez. Szóval kalikó lesz ott 
minden, nrak, hölgyek egyaránt. 

— As udvarhelyi dalárda tervezett 
hangversenye ismét szóba körűit. .llíaléitesáliak 
nemcsak saját Ugjalk fognak  a hsfl^v^seaysa 
szerepelni, hsnem ittoálnnk is töbheket as lamert 
$ kedvelt conczerlistáink közöl felkértek  á köz-
remflködéere.  A hangverseny a legnagyobb Vatf. 
Bzínüséggel márezíns 11 éo, a böjtben fog  meg-
tartatni. 

— Csik-Karoafalván.  1900. január 28. 
az .Orökimádás' templom javára Mihály Fé-
renezoé: Kovács Lujza főgoaduokné  és Baocz 
János esperes-plebános elnöksége alatt a hit-
község által rendezett táuczmulatság minden 
tekintetben a legfényesebben  sikerült Az ösz-
szes bevétel volt 335 korona 60 fillér,  kiadás 
108 korona 92 fillér  s igy a jótékony ezélra 
maradt 226 kor. G8 fillér.  FelUMzettek: Mihály 
Ferenczné ó nagysága 11 kor. Mikó Báliqt fő-
ispán 10 kor. Városi Gyula ores. gyűl. kepv. 
10 korona, ttancs János esp. plébános 4 kpr. 
80 fill.  Geczó Béla törv. biró 4 kor. Kovács 
Péter, Antal Péter, Miklós István plek, Bara 
János, Rács Antal, Király József  és Mihály 
Gergely 2—2 korona, Mihály Elek 1 kor. 40 BU. 
Hankó Antal, Szócs István, Kénosv Géza, Bolt-
resz Ferencz, Léner Antal, Léner Márton, Kristó 
Domokos, Benedek Ödön, Székely János, Daz-
bek Ferencz, Németh Gyula, dr. Prihoda Gyula, 
Trohán Kálmán, Mánya Irma, Ferencz János, 
ifj.  Antal János, György Márczella, Antal Ger-
gely, Mihály Ferencz, Magyar István, Gegö 
Istvánné, Huba Zsiga, Timár Tódor, Dasbek 
Sándor, Szakács Gergely né, Dániel József, 
Krausz Mihály, Trohán Béla, Gidró Mátyás, 
és iQ. Antal Albert. 1—1 korona. Bariczlmre 
40 fillér.  Ugy a szíves felülfízetőknek,  inint 
Knrczfalva  község; elöljáróságának a terem in-
gyenes átengedéséért a rendezőség köszönetét 
nyilvánítja. 

— Ipartestületi baL Igen szépen si-
került lánczestélyt rendezett e hó 10-éu a hely-
beli ipartestület házalapja javára a Csillag nagy 
termében. A lisztára iparosokból álló rendesö-
bizoliság élüköi Jakab József  elnökkel a Ta-
más József  ipát ie»tüleli elnökkel már hetekkel 
előbb buzgón fáradozott,  bogy as estélynsk ugy 
anyagi mi út erkölcsi aikerét biztosítsák. 8 es 
teljesen sikerült is ,nekik. Szombat este 9 órára 
xsnfoláeig  megtelt a Csillag csinosan feldíszített 
nagyterme báli publikummal, a kikoek soraiban 
csupán az volt feltűnő,  hogy a csíkszeredai elég 
nagy számn iparos osztályból észrevehetőleg 
soksn hiányoztak. A rendezőblsottság elnöke 
nejének, Jakab Józsefnéoek  megérkezése itái, 
kit a czigányok tussal fogadtak,  mig a rende-
zőség gyöuyöifl  virágcsokorral lepett meg, kez-
detét vette a láncz, mely Pali msssikijának 
hangjai mellett egészen reggelig eltartott. 8 
hogy vígság kedély, jó kedvben nem volt hiány, 
azt mondani is fel*>leges.  As estély tekintélyes 
összeget jövedelmezhetett a házalsposk, de hogy 
mennyit azt még nem tudhatják, mivel as elssá-
molás e hó 13-án tartandó ipartestületi gyűlé-
sen fog  megejtetni. 

— Műkedvelői előadás. A csik-tapb-
czai „Műkedvelő társulat* sz elmnlt nyáron 
elégettek felszerelésének  helyreállítására e bó 
92-én Csütörtökön as iskola helyiségébea ssiai-
e U1 ad ássál egybekötött lánesestályt readss. Sxiors 
kerül Tóth Ede örökszép népszínműve .A fala-
rossis* a főbb  szerepekben Bálint Jánosaal, Vaj-
kaj Jóuefiel,  Bálint Asnával, Geezö Iatváaaéval, 
Dávid Elekkel, Imre Jánosnéval • Baláss Jó-
aaeffel,  A derék műkedvelői társalst, mely már 
többször beblsonyltotta életrevalóságát, Igázás 
•ecérdemli a pártfogást,  As előadás kezdete 
8 Örskor, 
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— A koraolro-estélratfemiAaettek: 
Dff"AeÍk0r  Béls 7 korona 60 Aliért, Mikó 
Bálint és Bakni G.'upár 6 - 6 koronát; Monya 
Aital, Kovács Ujo* és Nagy Gyula 2 - 2 kó-
rsáéi; Keresztes Antal, Pojér Sándor, Sprenca 
Hogó, dr. Hanoath Led és Ráca Béla 1—1 
korosát; N. N. 40 fillért,  mely fellilflzetésekért 
kttszönetét nyilvánítja a rendssóség. 

— Tanosestólr. A ealkkoamásl rém. k alh, 
elami LiEola azflkségss  tanastreisek beszerzésére 
1900. febraár  24 és a köaaégháaa nagytermében 
tánessstélyt rendet. 

Fillér estély. A Jétákeayaág gyakorUaá-
kas foljtea  baagá lkodé caik-eomlyói nóegyeaület 
folyé  hé .10-te eats s gyakorló iskolában tartett 
flMrSStéljével  IIBÜ egy asép eiélt koaott kő-
sstofc  • megvaléaltáahes. A tanító képeade ró-
n é n agyaa la egy aáaslé beazerséee szándékol-
tttoia, minthogy erre aa intését alappal i«s 
rendelkezik, a képeida Igazgatójának megkere-
léaére a néegyfefllet  készséggel ragadta meg aa 
alkalmat ai adomány gyűjtéere egy flllér-eatély 
rendelésével, melyet AagOMlln Imréné nrufl  mint 
as egyésttlet egyik lagja fáradtságot  nem Ismerd 
bözgéaággal iaiéaett a a mely as eredményt ille-
tőleg a várakozásnak teljesen meg ls felelt.  Ai 
estély műsora rövid, de tartalomdus volt éa 
elég élvesetet nyţjtott a ssépssámn közönségnek. 
Nyitányai a képesdei iQsaág Oál Mihály aegjed 
évea képesdei tasalé vesetéae melleit as ,Ere«i-
kedlk le a folM*  etinB dah énekelte szabatos 
feazbeoggal.  Beatén Kerekes Károly éa Benke A. 
9 ad oaatályee ftgymoáslnml  tanulók művészi 
vlrtasiiiáaasl adlak elé hegedQa kél aene dara-
bot, melyet a köaöaeég zajos tapsokkal jutalma-
salt» a kllöaöaea Kerekes Károly álul közkívá-
natra aélébsa előadott .Repülj fecském'  dallama 
frenetíkoa  tetaaéasajt Idéselt elé. Aa eslélyoek 
másik kiemslkedó momentumát Vaaylkievici Vik-
tor flnöveldel  aligasgaté felolvasása  képeste. E 
esélra .Fillér" cslmmel egy helyiérdekű lapot oly 
ügyesen éa annyi szellemességei állított ösa*e, 
hogy as bármelyik régi és gyakorlott Redak térnek 
ia dloaérétére vállhatnék. A lapban a vezérezlkktél 
elkezdve a aierkeaatdi Baeoetekig asaksserUen 
lettek csoportosítva a kttlöobösÓ, humoros rési* 
leiekben gasdag rövid köalemények. A helyi élet 
knllámsásából a a aport köréböl egyei személyek 
foglalkoaáaára  valé esélaáaaal megrajzolt, aa élez-
tdl sziporkázó hirei áa íröeseaei folytonoe  derült 

tartották a köaéaaéget, a mely azer-
zét éa egyaltal felolvasót  lelkesen megéljenezte. 
Elismertebea réaaeeSIt Varga P. képezdéaz ügye-
sen eWadett „Dranolog*-jáért, valamint Zsögön 
Zoltán barwealam kieéret mellett éoekelt ssép 
dalaiért, melyek atáo a programa kimerítve lévés, 
reséosé arnét a köiöaeég aajosao megéljenezte a 
a flslalaág  táaosra penderült a rúgta as éjféli 
érékig, mihea a aeaét a képozdel iQaság öt tagja 
szolgáltatta. 

— Hagy idók tanuja. Nagy-Borosnyón 
s mult hóban haltol Löwy Albertnyug. 1840/ 
49-iki hosvéd életének 70-ik évében. Nyugod-
jék békében. 

— Grunmofon.  Hagy öröm, de még 
nagyobb bámnUt fogta  el folyó  bó 10-én dél* 
stáo ss elemi iakola As és leány sftvesdékeit, 
midéi H e i t a k a Gyula dektréteksikss sr 
a G r a m m o f o s  aevl kéaiUéket bemstatta. 
A aSvesdékek kiváscaiaággsl steméldlték s bang 
blrttsl ellátott kéasflléket,  a kivánesiság ason-
baa bá i l s l t é fokozódott,  mikor a bangklr-
tűs ksrarattl sémi krákogás stás feleaesdált 
s bsdnpesti hosvéd zenekar „Haayadi" hdsktya, 
a trombiták bsrasgiss, a belikon és hombár* 
dosok Mgéae s aklariaettok fstamsi  leirkatat-
lan BrtaH k derftlteéget  geijtaztett s gyer 
mekaereg UzSU. Folytes fokozódó  kedvre! ball-
gatták s grammofoa  állal repródskált esebbaéi 
asebb wedarabetot, misdex saosbss eaodálko-
kozáasá váltóséit, midőn s bssgMrtte kerssstll 
folkasg  i l t s .Végig mentem ss ormédí temetés* 
kaaedeU sépdal szövege és ftlbsmászó  dallama, 
agyas Ily hatást Méstek eló s Blabásé szép, 
magyar dalai. Egy kis leéayka semmikét aem 

lodla felfogni,  hogy miként fér  el *bbta kia ládi-
kó!* ss a vastag hasgs bácsi, a még meglette a> a 
jókedv! sésl. A bemstatás, melyért as iakola lan-
testülete e helyes is ktasOsetet mosd Hertska ar-
sak, a tasslók Oskénytes adományából a leány-
kák részéről 19 koronát, a fiuk  résséról 6 ko-
rona 66 fillért  jövedelmezett at ifjonági  könyv-
tár javára. 

— Végletes baleset. Több polgári is-
kolás leányka haladt e hó 8-án hasafeié  as isko-
lából s a Jakab Ödön Uilete olfllt  a kflhiduál  kel-
leti elhaladaiok, a hol as ntcsa oagyoo megasil-
kii. Nem tadlab asenben nekiindnlni a aagy ko-
oalköslekedéaMI a étért viaarabátréllek, iniküxben 
Domokos Jánoa ay. plebáaoe asekere köseledeit 
sebes hajtásban at elleokeaé oldalról. Est a leány-
kák éesrevevén, elugrattak a esek Klein Zseni 
növendéknek oem uiaradt enoyi ideje, liogy a 
fenyegető  veasélyt elkerülje, ót a lovek elütöt-
ték, sói as egyik lé fejét  súlyosan megrágta, mig 
a ssekér Is kereislül meut lestén ugy, hogy tübb 
belyen rendkívül veszélyes sérüléseket szenvedett. 
A scereucsétlen leányka állapota nagyon súlyos, 
de remény van teljea felgyógyulásához.  Az< hisz-
ssük ez eset Agy címez tetul fogja  a rendórka|iiiány 
urni a sebes hajtás ssigorubb ellenőrzósére. 

— Bb marta egyén elssállJtása a 
Pasteur lntésetbe. liég a műit év deesem-
ber havábaa történt, hogy Miliáles Dénes kászon-
impéri '22 évea legényt egy kébor kutya meg-
harapta éa egyik lábának alsó szárán három se-
bet ejtett. Ámbár a megmart egyéu siellemi és 
külérxéki működésében lényeges változás nem 
állott bo, de mert a marásból származóit fekélyek 
még mindig megvonnak a asou gyanú áll leim, 
hogv at axokat okozott kutya veszelt volt, Miliálei 
Dénes a hatóság által megRgyeléa él további 
gyógykeieléa végett a napokban a budapesti 
Pasleur intéseibe utasitiaioit. 

— Tenyéssblka vásár és kiállítás 
KerSBStnroD. Udvarhelymogye gasdnsági uiţye-
sUlete február  hó 28 és márczius 1-én Székely* 
Kereszturon vásárral cgybekütütt tenyéssbika ki-
állítást rendez, még pedig olykép, hogy n kiállí-
tás február  28-án és a vásár márcilus elsőjén 
történik meg. A három csoportba osztott kiállí-
táson részt vehet: sz elaé csoportban lakhelyre 
valé tekintet nélkül mindea magyarországi bir-
tokos, ki 100 holdat meghaladó földbirtokán  mar-
hatenyéazléat folytat,  a második csoportban kizá-
rólag Ud varhely megyebeli kiabirtokos. ki 100 hol-
don nlali földbirtokán  folytat  marha tenyéaztéHt, 
a harmadik csoportban pedig eaupáu Udvarhely-
megyebeli miodonik kwsaég. A kiállításon vásá-
rolt tenyészbikák elazállitására vaautl kedvezmény 
adatik, ezenkivUl a vásárié községek 20% ked-
vezményben réazeeülnek. Kz utóbbi körülményre 
községeink Ügyeimét e helyréi is fülhivjuk. 

— Lopás Bsépvlsen. özv. (^utuk Pé-
té rné csikszépvizl lokós bezárt lnká*úl>ól zá-
rntlanul hagyott aaztnlflókjaból  már régebben 
ismeretlen tettes, ellopott 20 korona készpénzt 
és 20 klgr. szalonnát: káros január havában 
az esetet elpnnnszolta, a cáendórórsnek, mely 
az eset után nyomozva a tettest meg in ta-
lálta szépvizi Sípos Aranka személyéhen, ki 
tettét be is ismerte. 

• TftS.  Csik-Láaárfalván  január 22-én éj-
jel óra között odavaló Bálint tiyörgy caüre 
meggynladt éa a benne levő széna és szalmával 
együtt leégett. Az öeaze* kár 882 korvoa. A le-
égett eaür biztoeltva volt. A tűs Liűtéacnek oka 
Ismeretlen. 

— Pillangó. Ea a lap. a mely magae sziu-
vossloo álló tartalmával, gyöayörü képeivel oly 
hamar kivívta a kösöaeég elismerését, immár a 
harmadik évfolyamába  lépett. Aa q eazteadével 
la —annak i^érkeaik, ami eddig volt: oatorozéja 
a társadalom félazegségéook,  de e téron ia kire-
kaaatve mindazt, a mi a jé ialént sértlietaé. Ez 
évben még jobb éa szebb lees, mint a mult apá-
sadban. Több aj rovata támadt, köztük a színház, 
moly tele van kellemes epréaággal, aa aktualia 
bet! vere alb. Képel magaa művészi fokon  álla-

iiiik éa szövege a legjobb magyar humoristák 
tollából kerül ki. Éa e gyönyörű lapaak bá-
mulatoeao olcsó ára van: egéaz évre 8 korona 
negyedévre 2 koroaa. A pillangó, melynek kiadó-
hivatala ingyen küld matntványazáotokal asokaak 
akik megakarják rendelni, Budapesten, VÍ.,Hajós-u, 
•2J. ssáin alatt vao. 

— A burgonya téli eltartásáról, Ál-
talános a panasz, hogy a krumpli legnagyobb 
része olroinlik. Egy tapasztalt gazda a burgouya 
téli elhelyezésére a következő tanácsokat adja: 
Mindonek elótt a inegdériilt burgouyákat az egész-
aégestól külöa kell válaaztani. Az egészséges bur-
gouyát, melyei egész télen fűzésre  használunk, 
pinczébo vagy gödörbe kell helyeznünk kővetke-
zőképp : Alul teszek 5 cm. vastagságú fehamu 
réteget, erre jön a krumpli egy láb vastagon, 
ennek teteje be less hintve 2 cm. vaatagoa fa-
hamuval es ez igy folytatódik  eddig inig a bur-
gonya monnyiség tart; a harmadik s a többi ré-
tegnél azonban caak I om. vastagságú hamut 
szórok el. Ai Így elkéuiletl krumpli rakásnak 
ogéai felületéi  újból hamuval beszórjuk. Ilyen 
eljárás mellett a burgonya az njig eláll, nem 
csirázik és nem rothad meg, izét megtartja. As 
ültetésre szállt burgonyánál kevesebb hamu kell, 
a kezelés pedig a kővetkező: Kiválasztjuk a kö-
zépnagyságú burgonyát, melyek az ültcléare leg-
alkalmasabbak és száraz pinczébcn vagy a azérua 
kertben minden güdiiráitáa nélkül egyszerűen a 
földre  rakjuk a burgonyát oly formán,  hogy az 
alját megterítjük 3 cm. vastagon hamuval, erre 
jön a krumpli I láb vastagon, ezi vékonyan be-
szórjuk hamuval oly formán,  hogy jó erősen neki 
váltjuk, hegy e hézagok közé beverődjék. Ezt 
addig folytatjuk,  mig a burgonya kazal I tnéter 
magasságról el nem ért. A kazal tetejét behint-
jük hamuval és száraz szalmával jó vastagon 
betakarjuk, a mely czélra a rozsszaliua a leg-
jobb, Siclelól iniuden méterre egyet egyet te-
stiluk, de nem felfelé  Állítva, hanem rézsútosan, 
cz esetben aa éné, ha széllel jő is, nem vágódik 
bole a szeleiébe és a burgouya nem nedvesedik át. 

— Halál. Az életűek és művészetnek örök 
tárgya ; örök rolytély az emberi ész elétt. Fordult 
is liosxá gyakran mindea művészet. A briiiscii 
inuzeum feiségus  szép koriuthusi vázájától kezdve, 
melyen Akhilles siratását örökítette meg egy 
ismeretlen művész keae, el a müncheni kiállitée 
uj képéig, melyen a kia falusi  templou*ban. fej-
jel as oltárnak fekszik  a fiatal  tiszt, sisakja 
keblén, köpenye lábain szétterítve; mellette a 
nyitott ajté sarkánál, kuporog egy közkatona ér; 
a nyitóit ajidn át látnaik, a mint bovooulaak 
a faluba  a diadalmas csapatok. Olt van a halál 
eszméje a szobrászatban a görög Kresilaa hal-
dokié amazonjától Stróbl Deák ravataláig. A kö<-
téazelben ujult meg legtöbbször az a bánat, mely-
lyel Achilles állt Patroklus holtteste fellett;  aa 
a gyász, melyet Ábel t< lietullenül fekvé  teste 
lehelt ki a természetbe Olt v«u a bibhálél Uyro* 
aig. Goethe ugy fogja  fel  az életet, hogy az csak 
.die achöuo Uewonheit des Daxeiim.* A mi Ma-
dáehuuk is felaéges  eszmékkel ferdült  a halál felé, 
nemcsak kisebb verseinek egy vziklusában, ha-
nem nagy müvében is. A fejét  bárd alá hajté 
Míltiades fölött  megjelenik a halál tinta) nemtóje, 
a elcaendeiiii nz élet küzdelmeit, kibékít mindent. 
És a loudwni váaár julenetébou ax izgatottan hul-
lámzó élet tere egyszerre temetővé változik, a 
vigadók egyenkint airjaikbe térnek. A kélték kel-
téje, Shakespcre, Hamlet V felvonásában  tette le 
gondolatait a halálról, ott van az a klasszikus 
oéhány sor ia Juliim Caesar haláláról: 

Fvjdvlmi Citcsar, li* tölü röge lett, 
Lyukul töm, liogy kizárj* • s/.clot. 
Óh, liofţy  ki egy viluţr íé lelni a voli. 
K sür mosl a rcjR-dt (uleu folt 

Shakespore különben többször ia visszatért o 
nagy haléihoz, Caeaáréhoz, mely megrázta a föl-
del. Kgy nagy tragédiát ia irt róla, — E nagy 
halál történetét mondja el a Nagy képea Világ-
történetet most megjelent 64 füzete,  mely Július 
Caesar pályájának alkonyát irja, — jobbao moodva: 
festi  — le. 

A könyv Oeréb József  müve. 
A tizenkét köteles nagy munka azerkeaztóje 

Mareşali Henrik, egyetemi tanár, a rómaiakról 
azólé kötet szerzője dr. Oeréb József.  Egy.egy 
kötet ára diazea félbórköléaben  8 frt;  fúseteokéot 
is kapható 30 arjával. Uegjelen minden héten 
egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek, 
Irod. lat. Bl. Bndspeat, VIII., Cllél ut 18.) a min-
den hazai könyvkereakedée utján. 

K S W U S U i f l  ém I P 1 B 
— A mékMr  I m k i i n n t M 0 l -

Icm. A mirMváaártiBljl tarataMd 4» Ipar-
kunira aa Mna elad laljaa OIMt jaaalr M 
ai-«> 4. a. R Arin laadve, tartotu ma(. Battl 
köiliiak ulAn a IArgyn>ruaat rendjéu agy falma> 
rült aaet alkalmival kimoadta a kamu*, haiy 
a uo t , ttpétáaiat olyan iparnak takjntt maljat 
a uobafeald  ipar lgaaolvAaya alapján öahaL 
A karaakadelamflgyi  mlniaitarnek a hasal IpV 
pártoliaa Ogyilwa ball lakata M a M l facaiu» 
via, a kamara alhaliroata, bogy a kemttMIAP 
ralhivial laté,, hogy aaikaigMIkal lakaMhV 
liaiai forriaokhól  naraiaik ha, a gyiroaatlt pe-
dig falkirl,  bosr aaalid pantaa ia aldaékaay kl-
azolgiláMal a haaai kiavaliU kanakatataal 
napiknak lakăaaik. KapoaalaUaa eoal Sa. Saa-
kica Páter Jelentést tett aa Ipar pirtolii aaM-
jából alakult Stikely uSvetaig mnnkélkodiat-
ról. A titkári Jelenté, után elhatárolták, hogy 
ai Eroka által megladitott Iparpártoláal moiga-
lotnhoi firűmmal  natlaboiik a kamara. Antin a 
kamara 1808. ivl jelentésében foglalt  oha|okn 
érkenett miolutorl válaaiokat vattók tadomáaal. 
Asután a kaimra 1800. évi Biraxámadiiárél aaéM 
jelenté, vétetett tudomiaal. Eannk aaiia UtOat, 
hoey a kamara a mait ivhaa 48(2 frt  24 kii 
fordított  asékely fiuk  ipari kiképaéaére 4a jatal-
watélir, a egyéb ipari oaélakra. Nagy ériekü-
déaael hallgatta a telje, Méa, hogy a as4kaly 
Kuk további ipari klképsiaére a költaégvat4a 1(00. 
évre 10.500 koroaival (001. évre 12,(00 kan-
nává] 1002. évre 14.700 koronával 1001. ina 
IA.00 koroaival állíttatott öuie, mely ldt alatt 
a kamara a márosváaárhelyl áll. fa-  éa fémipari 
nabiakoliban 10, a aiékalyudvarhelyl ilL kd- ia 
agyagipari uaklabolában 0 növendib blkipeata-
tését vatta tervbe 200—100 borona Ssitaadlijal. 
liejelontetatt kspoaolalosan a asékely Iparalap f4-
iimege, mely 6800 korona 74 Iliért taaa ki. 
Több apróbb tigyak aliutiséao nlán még Oyargyé-
vidék kedveidbb posta járásának bieasbtilisa 
hstároatatot ol, s assel a gyűlés véget is ért. 

S z o t l E M s t i l < O z a a « t * f e . 
K, .lUlllli fOK. 
D. In A tárezát vcilttk. Javé «liiannHwa fog-

juk küxolni. 
Nana. Komi ejtjük. 
P. J. Kpy kis tévedés volt. EllgultoUak. Csak 

legyen nrugoilt. McgcgyazáeOnk Ali e dnlgtuUlt 
sziveiwu látjuk. 

HIVATALOS BÉSZ. 
fix,  n NU»  - litfm 

I-« I. 
Pályázati hirdetmény. 

Cmkvármegye törvényhatóságánál rend-
szeresltett kozponti dijnoki álláa 782 korona 
fizetéa,  120 koroaa megyei aegélypénx javadal-
muzá9sal liresedéabe láván, felhivom,  hory a 
kik e/en állást elnyerni ohajţjâk, koruk. Kép-
zettségük s eddigi alkalmazásukat igaaoló ok-
mányokkal felezerelt  aajátkezdleg irt folyamod-
ványukat ,a folyó  évi  márczius  bó  l-ig  hax-
zitin teljesszék be. 

C s i k - S z e r e d a , 1900. évi január 26. 
Beoae Antal, aUspáo. 

Laptulajdonoe: 
QTÖBOTJAKAB ÖBÖKÖ8K. 

mm  SÁNDOR dr, 
«OtítiBlíAns 

vrroai randeKje és fojforvoai  müteme 
[•>j í - io ( M k - S m e d á b a n 

N a g y F e r e n o s d r . h á r t h a n , 
Rendea orvoai tanácskozáat id< naponlA 
délután 2—8-ig. Fogorvosi éa fogndvéssi 

rendelj idí oaponU dél«l<tt 9—12-ig. 

NEM HULL A HAJ. NINCS TÖBHK KOPASZ EMBER 
Szaaaárzlót kelt • gyógyfflkmnatom.  melyet évek ^ ^ ^ • — « • T - T - A — > K e l f e l l e í t « m  *> Mázezoroe |>énzzel Bietalt, ha kétsaeri 
boaua során ét tanolmáayoxtam, hogy mlkép lehessen I B P A ^ b l J & A ^ JUTC használat után rüftön  meg oem szOnik a hajhullás. 

meggátolni a nwgkopaeiodásL 1 flveg  ára S kor. 40 fillér.  korpaképiMéo és mindennemt fojMrbetagség. 
K a p f e a U  g y l g y u r r t á r a k b e a é a a i l a á r a a e a l I l l a t - é a p l p e r M i l k - k e r t a k e d é a k e a . 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utcza 12. sz. t,*,,-*> 

M t i T t « r a k t á r éa »w«ik*i>iilaal<laág a Ó T B I l l a t - ém p l p a z v o z l K l c s a g y k a r a i k a d d a i l , 0 » 7 - a l a M a i « r 7 A x - V 5 t é B . 
Vidéki  metrtndeUtdxt  utánvéttel  axonnul  enkazöt: 

EgyodSIi készitó és BséjjelkBldési raktára. D o b é N á n d o r , uri, uil és színházi fodrász,  Bndapeet, Hefelejts-utoaa  V. 



Február 14. C S Í K I L A P O K 

157. fh.  síim. 1900. 

Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulirl birősági végrehajtó as 1801. évi 

LX. I.-C7. 102 § a értelmében esennel közhírré 
lenti, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1899 
740$. |mlg száron végzése következtében dr. 
Fejér Antal ügyvéd éllal képviselt Csíkszeredai 
takarékpénztár r. társaság javára csikmeoasAei 
Incze Gáh>r és locze József  (márlon) ellen 13« 
korona s jár, erejéig 1900. évi január hó 9 én 
foganatosít  ott kielégítési végrehajtás utján le 
éa MAI foglalt  és 678 koronára becsalt telié 
nek, juhok, sertések, széna, zab és tilzilából 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak 

Mely árverésnek a csikszenlm îtoni kir. 
jbiróság 1899 évi V. 477 s. számú vég/é*»-
folytán  130 kor. tőkekövetelés, ennek 1899 évi 
jolios bó 15-ik napjától járó 6% knm»iMÍ. és 
és eddig Összesen 47 kor. 16 fillérben  l>iréilng 
már megállapított költségek erejéig Crtik-M<-nH>ág 
községben végrehajtást szenvedők lakáján IfendÖ 
eszközlésére 1900. évi februárhó  21-lk nspjanak 
ééMÓtti 10 érája határidőül kitil/.rtik és ahln>/ 
a venni szándékozik oly megjegyzései hivat-
nak meg. bogy az érintett ingóságok HZIÖÖ1 

évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-h értelmében kéz-
pénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérőnek becsáruit 
alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő íiigAsdg'ikxi 
mások is le és felo'íoglaltsttHk  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, exen ái-vné* n/. 
1881. évi LX. t. cz. 102. §. értelmében -/ek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szlmártonon, 1900. február  li>> 
5-ik napján. 

Gondos István, 
(:lf.j  1-1 kir. bir. v.̂ ivImjT... 

Sz. aHO-HJOO. 1331 1 - 3 
1 1 PÁLTÁZAT. 

A csíkszeredai kir. törvényszéki és 
ugyan ottani fogb&zorvosi  állásra igaz 
ságllgy miniszter ur ó nagy méltóé ágának 
1900. január 28-án 7(»3:10/899.1. M. szám 
alatt kelt rendeletéhez képest iamélelt 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, hogy képzetlsé 
Küket ós a tur vényszéki orvosok részére 
előirt vizsga letételét igazoló okmányok 
kul felszerelt  pályázati folyamodványai-
kat ezen hirdetménynek a hivatalos lap-
ban való harmadszori megjeleuésétöl 
számi Inti dó négy (4) hét alatt hozzám 
annyival inkább nyújtsák be, mert i 
későbben érkezeadó kérvények flgye 
lembe vétetni nem fognak. 

Maros-VáaArlielytt, 190U. február  5. 
Kozma Gyula, kir. főügyész. 

A Györgyjakab M&rton 
utóda, könyvnyomdájában egy 
j ó c s a l á d b ó l v a l ó fiu  mint 

T a . a a . - v j . i 0 
| í felvétetik,  a ki legalább két-három 

gimnáziumot végzett. 

Uj üzletmegnyitás I 

S z í v e s figyelembe! 

Van szerencséin a mélyen lisztilt közönség szíves tudomására 
hozni, miszerint a folyó  évi márczius havában a csíkszeredai 
piacson egy a m a i k o r i g é n y e i n e k t e l j e s e n m e g f e l e l ő 

női és férfi  divatüzletet fogok  nyitni. 
Több évi üzleti tapasztalataim aliba a szerencsés helyzetbe hoztak, 

hogy üzletemet a legelső gyárak hói iviidezhetem be. minek következtében 
a helybeli pi:iez»»n a vrivéiiyt képes Irszek kiállani. 

Midőn tehát üzletem nifnimtásán»]  már előre is bátor vagyok a 
mélyen tisztelt közönségei értesít mi. kéivm szíveskedjenek engem nagy 
becsil látogatásával és beeses bizalmával annak idején megtisztelni, 
melyek után maradok teljes tisztelnn-l 

*lyl ii< 1 y S á n d o r . 

:- Szolid árak és pontos kiszolgálás. o 
W 

I 

^ X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X ) O O O C X # # 

l l<*<rj«bb Nzol ia lnbb 

TŰZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS VASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az OreiáQ erdélyi résielben egyedüli vatszekrény gyárban kéaiQltek. 
Továbbá vaaszekrenyek kfewgek.  ti-iii|>loniuk és anyakönyvvezetök számár:» 

részletfizetésre  mindenftle  nagyságlinn .«állíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettől 

6 - " ' M O E S Z G U S Z T Á V , YMkrény nyáron 

EtA&¥=SSEBE2f, 
2 Csikvármegye vezériigynöksége Győrgyjakali Márton utódánál, Calk-Sierediban. 5 

Szabadkézből eladó 
egy B i r ó A n d r á s tulajdonát képeld 
3 asobából álló kőháa, C a l k - S a e r e d a 
Zsógödfelölt  réaaében. 

Értekezhetni és bővebb felvilágosítást  ad 
Biró AndrA", 

[2*12-2 hixtul.jdono. Cfllk-Szcredábui. 

Most jelent meg: 

A németországi 
mezőgazdasági szövetkezelek 
irta J'úHh  Frigye»,  esik-szeredai kir. 
ügyész és knphntó Györgyjakab Már-
ton utóda könyvkereskedésében Csik-
Sseredában. Ára 1 komna 20 fillér, 
postán küldve 10 fillérei  több. 

H i r d e t é s . 
C*ik-szenlmiklóa községben kbsveüen 

az állami ut melleit egy lakóbelsMg a 
rajla Iév4 épületekkel, mely Ali • egy 
3 azobáju cseréppel födött  h&t, kamra éa 
pinczébil, egy aflló  éa nyári házból, to-
vábbi: csűr, istállók, asin éa ólokból, IBbb 
évre bérbe adó, esetleg örökáron ia eladó. 
Megjegyeztelik, hogy a lakóbelsMg kOrtll 
reteményes kertek, Bsép gytlmOlcsOs bé-
fáaitások,  éa további: U)bb mint 2 hold 
terjedelmű belaóaégd kert ia van deszka 
kerítéssel körülvéve és tObb részben bé-
vetve. 

Ezen lakó belaóség üzleti azeuipont-
ból is alkalmaanak beválik, értekezhetni 
lehet a tulajdonoaaal 

Kovács Mózes, 
[25] 3-8 Clk-nudéfalvt  htaségl tmMr.1 

M E G H Í V Ó . 
„Gyergyól elsó mezőgazdasági előleg-egylet, szövetkezet" 

r i E É V I B E N S E S 

K Ö Z G Y Ű L É S É T 
1900. február  hó 22-én, délelőtt 0 órakor Ditróban ísajAt hivatalos 
helyiségében) tartja meg, melyre a tagok tisztelettel meghívatnak 

T á r g y s o r o z a t : 
1.) Az igazgatóság és a felügyelő  bizottság jelentése az 1699. évről. 
2.) A mérleg megállapítása, a felmentvények  megadása és intézkedés as évi nyere-

ség felosztása  iránt. 
8.) Igazgatóság választása, AZ alapszabályok szerint. 
4.) Két tag kikllldése a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére. 
5.) Indítványok. 

Kivonat as alapssabályokból. [30] 2—2 
37. §. A közgyűlés tárgyai: 
h) bármely tag indítványa, ha azt a közgyűlés előtt titeonégy nappal as igatgatóságnsk 

írásban ál adu. 
26. A közgyűlésén a tagok szavalata a követkesó tnédon van megállapítva: 

I —10 üzletrésszel egy asavaiat, 
11—20 . két 
21-én felül—hároin  . 

A szavazás rend szeri ut nyiltao történik, de válosztásaknál éa Biemélyt illető kérdésekben 
— Id személyesen jelenlevő egyleti tug írásbeli kívánatára — titkos asavasáaaak vsa helye. 

A szavazatok személyesen vagy írásban meghatalmazott oly tag által gyakorolhatók, a ki 
a 33. §. alapján a közgyűlésen megjelenni jogosítva van. A meghatalmazottak—saját siavaiatuboa 
kivül — annyit szavazhatnak, a hány szavazattal megbiséjuk bir, de mindenki csak egy tag meg-
bízását fogadhatja  el. 

Gyergyó-Di t ró , 1900. január hó 28-án. A . z i g a z g a t ó s á g . 
A HxúinadHsok és jelentések eredeti példányul az clőlcp-egvlct Irodájában, a nyomott példányok 

|>t'dlp o közsépi elöljáróságoknál az érdekellek áttol betekinthetők. 
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OlesA ( a p » n t o H k l a n l g á l A s . 

Vu uncitm i uirinH Miséi Miiián Ioni, iwr Cflk-siutUlni 

S i n g e r é s N a u m a n n - f é l e  v a r r ó g é p e k b ő l 
nagy raktárt loiidcztoin be. 

Kzen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitiinó minoségii anyagban és a teelinikn ezen téren elért legújabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szalmtos csinos kivitel éa 
könnyii znjialan működés tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szllkséges mljak, olatoaók 
asavarhnzók, hajók és mindenféle  a iámu tflk  stb. felsserelesek.' 

Veraeaykápet kerék párakat mgvátelra ktnetiM. t m 
Úgyszintén n tavasai szezonra megérkeztek a legkitűnőbb honi 

gyártmányú gyapjn szövetek. 
Magamot a n. é. közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva maradtam 

tel jes t isztelettel 
[SÍ] 1—G J a k a b J ó z s e f ,  M-aallÓ CaUMáL 

T a r r á g é p r k e a c k é l ; r t f s d e l f l a e l t f a r r .  t m 

Nyomatott Csik-Bzeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab Uárton utóda, könyvnyomdájában 1900. 
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