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Korteskedjünk. 
A k arini bíráskodásról szőlő törvény 

el zárat ja a közigazgatási tisztviselőket a 
választások idejére, s hogy a kir. Ügyé-
szek is valamivel elfoglalva  legyenek, oda 
állítja a tömlöc* ajtajához Itfriönőrttknek 

Roppant szép ez az alkotmányos élet, 
a véleménynyilvánítás szabadságát rop-
pantai respektálja 

Hanem ne sokat povedáljunk, mert 
a jog, igazság és törvényesség érájában 
a szókimondásnak könnyen megihatjuk az 
árát, inkább beszéljünk arról, a mi tár-
gyunkhoz tartozik. 

Néhai való jó Orbán Balázs kopott 
mentéjének meg volt az az exorczizáló 
tulajdonaága, hogy ha a nyaka körUl 
akasztotta, beszélhetett az alól tUcsköt-
bogarat, mindent elhittek neki Es beszélt 
is az öreg szabad pálinkafőzésről,  dohány-
Ültetésről, bélyegeltörlésről stb stb. s vé-
gül Magyarország fináncziáit  mégis ugy 
kikerekítette, hogy Anglia állapota csak 
bliktri volt a uiiénkhez képest. 

Éa abban a halomra hordott sok boni-1 
basztban mégis volt eszme. Ha az öreg-
nél lett volna akarat azt kidom borit ani, 
s kellő szívósság az országgyűlésen súlyt 
adni, ma talán á kezdeményezésnél már 
jóval tul volnánk. 

Lássak csak a nagy frázisok  egyi-
két, a szabad pálinkafőzést! 

Ez igy egymagában piac/ra dobva, 
nevetségesnek tűnik fel,  de ha kezdjük 
bonczolni, elemeire szétválasztani, még 
sem olyan nevetséges az: mert mi is csak 
az a pálinkafőzés?  A mezőgazdasági ter-
mékek ipari feldolgozással  való értékesí-
tése. Ez a definiczió  tehát a tulajdon tet-
szés szerinti szabad értékesítését foglalja 
magában a bér az állam hatalomnak utó-
végre is jogában áll azt korlátozni, még 
sem foglalhatja  le teljesen a maga részére. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Hogy lehet . . . 

Hogy lehet Erzsike 
Oly nagyon kegyetlen ? 
Hisz az a levélke, 
As nem hihetetlen. 

Mioden sora való, 
Taou erre — szivem, 
Mely öoért dobogó, 
De — melynek Bem hiszen. 

Tiszta sziv érzelme, 
Annak bazditAaa, 
Igasi verése 
Vitt levél írásra. 

Mit ia írtam beooe ? 
Azt hogy önt szeretem, 
9 bogy bármi történne, 
önt el oem feledem. 

Csak ennyi as egész. 
Kgyéb nincs ia benae. 
Ha Igent tnondni kész, 
Boldoggá tehetne. 

Nulla. 

• magányban* 
Oh mily kedves a magányban. 
Távol mioden sajtói, 
Hol a osiv éa lélek mindig 
Csendre, ebnyre gondol I 

Hol sem savar semminemű 
Qoaou ineaelkedéa, 

mert ez egyenlő volna a termelés abban-
hagyásával. 

tis nem is foglalja  le az állam ezt 
a maga részére, mert tudja, hogy a mo-
nopoliunt fogalma  a polgárság érlükteté-
sének lekötéséig nem terjedhet, tudja 
hogy nz élenyt a levegőből elvennie nem 
szabad: csakis használatát köti mcgktize-
lilliellen feltételekhez,  hogy képzelt elő 
nyeit annál könnyebben elérhesse. 

A szeszadó törvények a pálinkafőzést 
nem tiltják, CMtk a joghasználatot kötik 
oly szigorú feltételekhez,  melyek betart-
lintlnnok, s melyek a/ azzal élni kívánók-
nak onnin is 2 — 3 szoros kái't okozunk. 
A jog kontiskálása tehát magukban a mel-
lék körülményekben van a termelőkre 
kényszeriive, s ez nz őszinteség hiánya 
mellett nz állani kormányzati rendszernek 
oly félszeg  nyilvánulása, melyhez hason-
lókat csak Magyarországon találunk. 

Látszólag nz ország közgazdasága ér-
dekében a kormány ugy mint nz ország-
gyűlés több oldalú munkásságot fejt  ki, 
de közelebbről tekintve, találunk egy össz-
hangtalan, szétforgácsolt,  tehát áldatlan 
működést, mert a produktumok jövedel-
mezővé tételére, gazdaságos felhasználására 
nemcsak nincs üteg az összhang, hanem 
egyenesen el vau zárva az ut attól. Te»» 
melünk azért hogy a ringeknek vagy az 
általuk szabályozott árban elpocsékoljuk, 
vagy ha ezt nem akarjuk, termelünk 
azért, hogy jtfvedelmetlenül,  az elromlás 
veszélyének kitéve, össze hal mázzuk. 

Nem szabad egyenesen a nyilvános-
ság elé dobni azt a nagy vádat, mintha 
mindez a szeszgyárosok érdekében történ-
nek. Magyarországon sok minden meg-
eshetik, de azt még sem mondhatjuk, 
hogy 16 millió ember érdeke néhány száz 
szeszgyárosnak martalékul odadobalik. 
Ennyire el fekély  esed ve még nem vagyunk. 
Hanem azt igen is mondjuk és állítjuk, 

Hol Istenre gondolni int 
Fölkelés, lefekvés. 

És, ha Ó rá gondoltál már 
Akkor csendes lehetsz, 
Hidd meg. hogy egyebütt máshol, 
Nem nyerhetsz ily enyhet. 

Szeresd teliét azt a magányt 
Gondolj csak Istenre, 
Mert ó neked csendet enyhet 
Nyújt sebzett szivedre. 

Várterész  Antal. 

Szegett szárnyak. 
Irta: Boán tó Kálmán. 

I. 
A vasveretes czimerea fayenaze-kandalló 

rostján kiviláglott a pattogó keményfa  Z6arátja, 
a villamos broni-esiIIárban égett még valamennyi 
láng, a sarokban egy j&páni ernyős álló lámpá-
ból szűrődött ki valami tompa-vörös fény  a nagy, 
tágas fogadóteremben,  (amilyeneket csak a budai 
részen, ott is csupán családi házakban építenek) 
as apró, aranyozott, fehér  rokokó bútorok BZerte 
hányva, ugy, amint ai eltávozott vendégek felej-
tették, a tőidig érő nagy állótükör mellett egy 
felszolgáló  asztolbin teás csészék, Kuglor-marud-
ván>ok : fent  a másik sarokbau pedig anya és 
leány sírdogálnak egymás mellett szép csönde-
sen, mig a nagy, paha szmirna szőnyeget meg-
rokkant, do csá az árkabáljában még mindig elég 
daliásat mutató eaaládapa méregeti élea léptekkel. 

Mamókáoak még csak Illik a airáa. As ő 
fehér  hajáhoi, összeesett ráoozos árosához, töpö-
rödött alakjáhoi még csak illik. De a leány, es 
olyaa erős, olyaa hatalmas, csupa erély éa aka-
rat, éa as Is ilr. 

hogy a földmivelési  és pé nz Ügyi miniszte-
re knek könnyelniU k&czérkodása mindig 
elfeledte  c kérdést komoly tanulmány tár-
gyává tenni. A földmivelési  miniszternek 
egyéb sem kell, mint erdőtörvény, s eb-
ben oly virtuozitást (ejt ki, hogy mahol-
nap a lonibsusogás is csak a Horváth Sándor 
engedélyétől függ.  A pénzügyminiszter 
pedig a pónzügyi^azgatósógok háremében 
kéjeleg, s a furcsábbnál  furcsább  adóala-
pok szörbettjét kóstolgatja. 

Igen is mondjuk és állítjuk, hogy a 
löldtnivelési miniszter soha setu értett egyet 
a pénzügyminiszterrel egy és más köz-
gazdasági terntelvény jövedelmezővé téte-
lére, mert ha ezt teszi, most nem kellene 
ankeltezni a telepítések, a munkáskérdé-
sek, a korrupeziók, s más napi renden lévő 
kérdések érdekében, nem kellene az EgAn-
féle  józnneszü emberek kínpadra voná-
itásában szégyenkezni. Hanem ezt a po-
litikai sakk vonást hagyjuk Darányi mi-
niszternek, nekünk itt más czélunk van, 
korteskedjünk a mig még szabadon te-
hetjük. 

Igen! a szeszgyárosoknál hagytam 
volt el.... Tehát a szeszgyárosok kötnek 
kartelt a szesz árának minimumára és csí-
néinak ringet a szeszgyártáshoz szükséges 
t#rmelvények beszerzési maximumára. Éa 
ezt n két miniszter összedugott kézzel 
bámulja, s midőn 16 millió ember prUsz-
köl tőle, ők csak nézik-nézik hogy mi 
lelte ezeket? Természetes mert néhány 
száz szeszgyárt könnyebb ellenőrizni, mint 
16 inílió embert, s természetes mert né-
hány száz szeszgyárnak könnyű fogyasz-
tási piaezot szerezni a 16 millió ember-
ben, s igy mindkét miniszter államgazda-
sági kötelességeinek fényesen  eleget tesz. 
Az nem kérdés, hogy 16 millió honpol-
gárnak mi az érdeke, mert hiszen a szeszt 
csnk fogyasztani  kell, de abból adót űzetni 
nem lehet, lőkérdés pedig nz adóalap nö 

— Most pedig utoljára éa végérvényesen 
megmondtam, hogy többet szót se halljak róla! 
riadt föl  hangja egész tekintélyével a családfő. 

Pedig én mégis színésznő leszek, apa. 
— Lásd, asszony, ennek is csak te vagy 

az oka. Megmondtam ! megmondtam jó elére. De 
uem nynghattál, mig bele nem vitted a leányt. 
De neked fogadóestélyek  kellettek, meg bálok, 
meg műkedvelő előadások a minden esztendőben 
majd két anoyi, mint amennyit megkerestem. Pe-
dig elég szép fizetésem  van, — a hatodik rang-
osztályban ! Félre is tehettünk volna belőle. S 
most már ott tartunk : feun  az ernyő, niuosen kas. 

— Az már mindegy papa. Vagy azt hiszed, 
aa egy pár ezer Öasekuporgatott forintocakáddal 
akkor férjhez  vittek volna? No! Vagy ait gon-
dolod, akkor kedvem lett volna itthon vénülni I 
Mindenki mondja a magam ia tadom; vas tehet-
ségem s színésznő leazek! As, Bzinéaznő-I 

— És igy majd férjhez,  mást, ugy-e ? 
— Bókkal könnyebben ! színésznőnél nem 

keresnek pénzt, — ugy ia tudják, hogy ninca —, 
hanem aa válogathat a pénzeB gavallérokban. 

Reszketve, halkan szólt közbe a mamóka; 
— Az igaz! 
A rokkantán ia daliás családfó  ajkára erre 

a közbeazóláara — bocsánat, de igaz — valéaá 
gos káromlás tódult, do mégis visszafojtotta. 

— És te kieresztenéd a láuyod valami fa-
lusi ripacabatidához egyedül ? 

— Én is vele megyek, suttogta a mamóka. 
A tekintélyes osaládfónek  szeme-aaája nyitva 

maradt. 
— Hát én? 
— Nem féltelek.  Meg tndsz te lenül magad 

ia. A básat ugy ia el kell adnunk, ideiglenesen 
legényasálláara vonalaz. 

— Éa koosmAba járok ? 
— Mindig nagyon aaerettél odajárni... Ha 

egy kicsit meggondoltan élai, még takaríthatunk 

velése, s as egyre fokozódik  a ssengyir-
tási rendszerben a gyáraknak adott elő-
nyökben. Szakasztott mása az osstr.bSte» 
tető perrendtartásnak, ott is as ügyésznek, 
derű re-boriira vádolni kellett, menteni 
nem volt szabad. 

Ámde es csak káprázat, a lajt&ntoli 
tartományokból átvett, s ott már elavalt 
rendszernek lidércznyomása. As államnak 
nem állhat érdekében népeit kissolgáltatni 
a szeszgyáros urak kapzsiságának. As 
államkormánynak nemcsak érdekében, ha-
nem egyenesen kötelességében 611 a pol-
gárságnak minél nagyobb jólétet bistoai-
tani; ezt pedig első sorban nem adó elen* 
gedéssel, hanem aszal éri el, ha as egyéni 
tevékenységnek minél tágabb kűit bizto-
sit, a szabad rendelkezési jog abssolat bi-
lincseit rendre és Önként felnyitja,  as 
egyéni munkásságot nem engedi aa arra 
jogosulatlanok által két-háromszoros adó 
alá kényszeríteni. 

Szóval, a kérdést átvive jelen esetre, 
az államkormánynak nem állhat érdeké-
ben egyes vidékeken szesz nagyraktárokat 
állitani, hogy esek a szeszgyárosoknak 
könnyű kezelésű piaczai legyenek, hogy 
e szesz nagyraktárosok az egyes kocsmá-
rosoknak minden munka nélküli vásárhelyei 
legyenek, s végül, hogy as egyes kocs-
márosok a polgároknak verejtékkel szer-
zett filléreit  összeszedjék: a fáradtsági  szá-
zalék töbszörüs leszámításával átadják a 
szeszraktárosoknak és ezek a busás pro-
vízió kiszakitásával a tőkét átadják a szesz-
gy árasok nak, hogy ások annak szegényes 
perczentjét adó csimen beszolgáltassák as 
állampénztárba. 

Vagyis egy liter ssessnek termeién 
ára a nyereséggel együtt tegyük fel  68 
fillér,  ez kikerül a raktároshoz 80 fillérbe, 
a raktáros kiadja a kocsmárosnak 1 ko-
ronába, a kocsmáros kéazit abból 2 liter 
pálinkát és eladja 1 korona 20 filléren, 

is kétfelé  valamit. Ilona ia keresni fog  s neked 
itthon, úgyszólván, semmise kell majd. Pár év 
alatt ki ia tisstáahatjuk magunkat. 

A derék családapának megint as ajkára 
tolult egy, a fentebbihez  hasonló klaiólAa, de 
megint csak eloyelte. Nagyon jól volt nevelve. 

— Egy két évnél tovább ngy ae tart, mert 
azalatt bizonyosan férjhes  megy Ilona s ast as 
áldozatot már te ia meghozhatod neki. hagy 
kocsmában élas. 

As utolaó két aióból világosan kl volt érez-
hető az irónia, még a jóságos mamóka hangján 
kereattiil is a a daliás tartása családapa fejébe 
csapta a kalapját e szavakkal: 

— No hát akkor meg Is kezdem már ma I 

II. 
Egy lútflnó  birnevfl  magásarinéariakola tu-

lajdonosa válWkoaott rá, hogy Honit egy év 
alatt, havonklnt ötven forint  taodijért, ha akarja! 
hŐBnónek, ha akarja: nendések, ha akaija, 
azubrettoek, ha akarja; koloraturának kiképezi. 
Ilona a Jászai Mari babéralt áhította meg a hős-
nőnek szánta magát. Egéas sereg fiatal  ur áe 
fiatal  kiaaaasony járt vele aa Iskolába: oanpa apró 
Dusék, reménybeli Márkások, egész bisonyoa 
Küryk a már meglevő Noveüik. Ilona kissé ria-
dozott tőlük: a kisasszonyok többnyire lempoaak 
voltak a a fiatal  arak nem mindig dhaekedhet-
tek tiarta gallérral; a ebben teljesen elütöttek 
Ilona régi ismerőseitől. Egy kanosai aaemfl,  vörös 
szeplős fiu  mégis ait mondta neki egyoser, mikor a 
félév  végén együtt vlisgástsk .Aadkribsn", hogy: 

— Ilona nagysád, ml ketten meghódítják a 
világot I 

— Ml kettest 
Esek tehAt, akiket Ő aiive mályfa  mla4 

megvetett, egyenrangúak aésik vele •sgskal 
Ilona, as iskolába kUaé ráragadt tempók sMrlat 
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mikor aztán a fogyantd  épen kétnem 
árt fisét  azért. És erre ast mondják: ter-
méssetea! Ilyen államban mint a miénk, 
ilyen természetességek vannak. 

Ha Orbán Bálás annak idejében azt 
mondja, hogy a szem fogyasztás  a leg 
utolsó községre in ki van puhatolva, vesse 
ki a pénzügyminiszter as Ossses termelési 
fogyasstási  és italmérési adókat egy tétel 
ben a kipuhatolt fogyasstás  arányában 
magára a kOuégre és tegye ssabaddá a 
szeszgyártást, pálinkafőzést;  talán egy 
oly eszmét pendített volna meg, a mely 
kellő tanulmány mellett ma már a ringek 
fojtó  kaijait lefejtette  volna a termelők 
nyakáról. Hanem ez nagy munka, kiter-
jedt ellenőrsés, s a pénsügyigazgatóaágok 
és finánca  biztosok nem végezhetik, azok-
nak ujabb és njabb adóalapokat kell fel-
fedezni.  Pedig erősen téved, a ki abban 
valami rendkívüli munkát és teljesiibetlen 
ellenőrzést vél felfedezni. 

És mennyi bajnak, mennyi veszte-
ségnek vette volna elejét ez, mert sz előny 
nemcsak abban nyilvánulna, bogy a föld 
mives pl, rozs termékének hektoliterét ér-
tékesíthetné a mostani 3 frt  helyeit 7 frton, 
a szesz és pálinks folyó  áriban ; hanem 
nyilvánult volna szón gazdasági ágak fej-
lesstésében, a kifejlett  gazdasági ágak 
megvédésében, melyek Darányi miniszter 
reszortjához tartoznak; mert csak as arany-
galléros tudós állatorvos arak nem tudják, 
de azsal miden kis székely gazda tisztá-
ban van, hogy a sertésvésznek,, orbáncz-
nak és mételykornak egyedüli ellenszere 
a rozsmuláta. Es as a vérsavó mi befecs-
kendezés nélkül táplál és hat. Ha a sza-
bad pálinkafősésnek  ez a mellékterméke 
akadálytalanul alkalmazható lett volna a 
mult években, mekkora károsodástól men-
tette volna meg az országot! Emellett pe-
dig a magyar és székely faj  testi és szel-
lemi fejlődését  nem támadta volna meg 
as a vegyileg előállított dekoktum a maga 
emberirtó rettenetességében. 

Hanem ne ssólj szájam, nem fáj  fe-
jem ! mi ktfse  egy vidéki lapnak országos 
érdekű kérdésekhez? Lukács László Tinán-
czaival, a Darányi Ignácz kettős hadsere-
gével oly falanxot  képez, hogy azt Ma-
gyarország 63 vármegyéje sem bontja 
meg egy hamar. 

= Községi előljáró választások. A 
felesik!  járásban a községi elöljáró választások 
végleg megejtetvés azok eredményének folytatá-
sát következőkben adjak: Csik  rákoson  biró 
Fodor Mihály, slbiré Fodor Imre. Csik-Madé-
falván  biró Részeg Mázes, albiró és pénztár-
nok Budó Ferencz, közgyám és adószedő 9árosi 
Gergely. Csík-  Vacsárcsiban  biré Fodor Gáspár 
albiró Biré Igsácz. Csik-Gőrőcs  falván  biró 
Kovács Boldizsár, albiró Máté Domokos. Csík 

Csbaóbao biró ifj.  Györfl  Feresc*, slbiré ifj. 
Kelemen József.  Csik-Taploczán  biré GsgA 
István, albiró és kAztyám Tizi József,  pénzt. 
Bálíst Károly. Csik-Vardotfalván  biré Márko* 
Dénes, slbiré Péter Imre. Csik-Csobotfalván 
biró Csiszár Pál, albiró Geczö Tamás. Csik-
Csomortánon  biró Nagy Lajos, albiró Baczoni 
János. Csik-Pálfalván  biré Cnszér Mártoo, sl-
biré Ferencz Áron. Rortsovéban  biró Kovács 
Simon, Delnén biró Kovács Gyárfás.  Csik-Sat-
Mihályon brő Kóaa György, albiró Rác* Albert, 
pénztárnok Csáki Albert, adószedő éa birtok 
nyilvántartó Sipos Péter. Csik-Szépvizen  biró 
legitj Deák Elek, slhirA Antsl Gjula. pénztár-
nok és nvilvántartó Miklós Gergely. Csik-Szent-
tíiklóson  biró Ambras Balázs, albiró Eróss 
Ignác*- Gvimes-Bükkőn  biré Antal György, 
albirák Imre Elek. Dilibók Péter (bnrlák). Gyi-
mes-Feh>őlokon  biró TankA Péter, albiró Tanké 
FflWp,  Gyimeskőzéplokon  biré Antal Jáoo* 
(nótárius), albiró ifj.  Antal János, Csík-Mind-
szenten biró Silló JAzaef,  albiró Nagy István., 
Csik.Szemléteken  biró Balog Imre, albiró Üssif 
Antal, Csik-ZsOgődön  biró Salló Pál, albiró 
Salló Alajos. 

s Aa Olt folyó  szabályozása. Az 
Oltvölgyi vizitársalrtt által Tsplocza község-
határától a toanádi szorosig tAbb mint egy év-
tizeddel ez«IŐtt megkezdett 01 (szabályozás tn 
vább folytatása  a Szentimre—Tosnádi szakasz 
részleges befejezése  után rég pz0oe|e|. A mint 
balljnk a társulat egyik kAzelebbi Qlésébeo a 
szabályozás befejezésének  kérdésével ismételten 
foglalkozott,  s a hátralévő munkálatok kö/ül s 
csiktaphiczai hstáron tervezett főcsatorna  költ-
ségtervét elfogadta  s annak mielőbbi kivitelét 
elhatározta. Z«Őgöd kAzség határában az Oli 
folyón  tervezett átmetszések végrehajtásra vn-
natk'izó intéxkedéi>ekrt egyelőre lüggőhen liazy-
ta addig, mig á malomgátsk rendezése hatósá-
gilag végre nem hajt4lik, s felkérni  határozta 
ZsAgöd kAz«*g közbirtokosságát, bogy a folya-
matban lévő tagositási mookálatok s kalmával 
ogj a csatorna helyét, mint az Olt át metszési 
területére szükséges tért szakillassa ki. Az Olt 
folyóba  torkolló mellék patakok szabályozására 
nézve kimondotta a gyűlés, hogy az egyes köz-
ségek érdekelt kAzbirtokosaágai kerestessenek 
meg az iránti nyilatkozaHitelre, bogy hajlandó-e 
viselni az érdekelt területek szabályozása állal 
felmerülendő  költségeket, s kimondotta egyúttal 
azt is, hogy a tervezett munkálatokra szűksé 
ges hatósági engedély kikéressék. Végűi a még 
hátralékban lévő 6093 hl 98 kr szabályozási 
költségeknek az érdekelt köxségekbőli behajtá-
sára a járási főazolgabiróságok  föikéretni  hatá-
rolt attak. 

A kir. törvényszék tanácsolnak 
és bíráinak beosztása. 

(191)0. márczius hó 1-161.) 
I.  Polgári  váltó és kereskedelmi  tanács. 

Elnök dr. Perjéssy Mihály kir. törvényszéki 
elnök, helyettese: Éltes Zsigmond kir. láblai 
biró. Előadók : Éltes Zsigmond kir. táblai birA: 
Polgári perek é<> birtokrendezési Agyek «lőadója. 
Jerzsák János kir. tAivényszéki biró: Polgári 
és kemkedelmi perek, csódűgyek előadója, 
c*ödhiziiM. Koyác* Lajos k. törvényszéki biró : 
Birtok rendezési Agyek e|Aadó|a Csipkés Árpád 
k. törvényszéki biró : Polgári és házassági váltó 
perek előadója. Antslffy  Gábor k. törvényszéki 
bírói: Polgári perek előadója Lengyel Géza k. 

törvszéki albiró : Örökösödési és gondookságl 
Agyek, sommás váltó keresetek és perek elő-
tdója. Jagyrîk: W<*lman Samasl k. törvszéki 
aljegyző, GO/sy Péter kir. törvszéki aljegyző. 
Oléa nap: Kedd. 

11. Sommás felebbezési  tanács. 
Elnök: Csipkés Árpád helyettes*: J-rz*ák 

JAnns. A tanács tar<ai: Jerzsák Jáno*, Antalffy 
Gábor. Póttagok: É>tes Z«igisond, Geczö Béla 
Tanácsjegyző: Bocskor Antal. Helyettese: Ba 
lázs András Ülés nap :CsfltArtök. 

Hl.  Telekkönyv. 
Előadó: Geczö Béla. 

/V.  Bűnügy. 
A) tí-kfldlbirói  tanács: ElnAk: dr. Perjéssy 

Mihály. Helyettese: É>tsaZ'igmnnd. Rendes la-
tok : Csipkés Ári ád, Antslffy  Gábor. Póttagok : 
JerzsáV János, Gecző Béla. Jegyző: Bocskor 
*ntal Ülésszak : Február bava 3-ik. Janin* bsva 
1-ső és November bsva 3-ik hétfője. 

R) Főtárgyalási tanács. Főtárgyalás elnöke; 
Dr. Perjéssy Mihály. Helyettes: Éltes Z<*igm<ind. 
Bírák: Anlalfty  Gáfco-,  Lengyel Géza. Póttag: 
Dózsa Kálmán. Bflnflgyi  előadó : Dózsa Kálmán. 
Jegyzők: Wellman Sama. Gözsy Péter, Beöthy 
Gábor Ülés nap: Péntek esetleg Szombat. 

C) Véiaégi felehbviteli  tanács. ElnAk : dr. 
Perjéssy Mihály, helyettes é< hiró : László Géza. 
BirAk : Dózsa Kálmán, Antalffy  Gáhnr. Jegyzők : 
Wellman Samu. GAz«y Péter, Beöthy Gábor. 
Ülés nap: Szombat. 

D) Vádtsiiács. Elnök : Jerzsák János, be-
lyettss** és rendes tag: Csipkés Árpád. Rendes 
tag: Dózsa Kálmán. Póttagok: Kovács Lajos, 
GeczŐ Béla. Jegyzők: esetenkintkiielölve. Ölés 
nap: S/.erda. A vizsgáló bírák jelentése meg* 
viziigálásának napja minden hé második szerdája. 
E) Nyilvános és zárt Ülések: Kedden. V. Vizs-
gáló bíró: László Géza. VI. Fegyelmi tanács. 
E'nök : dr. Perjéssy Mihály. Rendes tagok; Jer-
cs4k János, Geczö Béla. Póttagok: Éltes Zsig-
mond, Dózsa Kálmán. Jegyző: Bérsai Mór. 

Néhány szó vásártereinkről. 
Csik-Szereda város csendes egy banga éle-

tében némi változatos mozgalmat az évenkinl 
lezajló négy országos vásár szokott kelteni. 
Ezek a vásárok a város jövője iránt érdeklődök 
előtt nem is igen múlnak el a hatás bizonyos 
neme nélkül. 

A figyelmes  szemlélő rendszerint kutat és 
talál is jeleket, mikből aztán a város fejlődésé-
nek képét magának bizton megalkothatja. E 
czélböl leg l̂rf  sorban a város-in kivül éld, ide-
gen iparosok és kereskedők forgalmát  kell kA-
zönkint számításba venni s azok növekedő vagy 
apadó számából könnyű „levonni41 megtalálni a 
helyes következtetéshez szükséges alapot. 

A kí a közelebbi idők vásárait, azok le-
folyását  figyelembe  vette annak — sainoa — 
azonnal rá kellelt jönni azon igazságra: hogy 
("Vik-Szereda város forgalmi  viszonyai nem fej-
lődnek, 'sőt a kAzelehU lefolyt  országos vásárt 
egybevetve a mólt év hasonló időszaki vásárá-
val : észrevehető visszaesést kell konstatálnia. 

Azt pedig tapasztalhatta még a kevésbhé 
érdeklődő is, bogy vásárainkon koronkini meg-
jelenő kézmű iparosok éa kereskedők ugyanazok 
kik talán még évtizedekkel ezelőtt is elláto-
gattak hozzánk, de ro^g az ezek számában bá-
lái vagy «IkAltőzés folytán  beállott apadást sem 
pótolta az nj»n fellépő,  időközben önállóságra 

szert tett iparosok száma. Azok a kézmfl  ipa-
rosok és kereskedők pedig kik távolabbi vidé-
keken élnek, ds a kiknek részére is megnyitotta 
a vasati összeköttetés as utat piaczai okhoz: 
mintha félnének  tőlünk és irtóznának felkeresői 
piacsainkat; engedik önmagunknak az Igy csak 
csere = bere jelleggel biré rásáraiokat — és arra 
nem vállalkoznak, bogy a különben jól termett, 
hizlalásra alkalmas ökreinket és igen jól hasz-
nálható lovainkat az Idegenbe való szállításra 
bevásárolják. / 

Hogy annak az igen káros kAvelkeríbé-
nyékkel járó bajnak hol keressük mélyebben 
fekvő  okait s hol találunk ellsu*zerokre: arra 
rá mutatni ez alkalommal nem szükséges, arra 
azok, kiknek módjuk éa batalmokbsn áll, smogy 
Is már rá jAttek s akarni todó és munkához 
Hzokott tényezők nz orvos szerek alkalmazásá-
val késni, reméljük nem is fognak. 

Azon han ez attal nem tartom fölösleges-
nek rámutatni arra, hogy ezen káros állapothoz 
nsgy és talán legnagyobb mértékben hozzájárni a 
belső piaeztér hiánya illetőleg annak szűk volta 
s ney ez, mint a külső vásár tér rendezetlen-
ségé, teljesen elhanyagolt állapota. 

Mindenki tapasztalhatta a f.  hó 13, 14 
15-én kzajloit haromvásárok alkalmával, hogy 
ezen vásártérhez jutni alig l-het; nedves idő-
ben. minő a mostani alkalommal is volt, a kö-
zönség ténlig gázol a jól elkészült és tapoga-
lásra alkalmassá vált agyagos sárban a ba on-
nan szerencsés volt az ember ép bőrrel, csiz-
mával lábán kijntui: bálát adott Istenének és 
erős fogadást  tett, bogy sobá többé e bfldös 
sárfészkel  fel  nem keresi, hacsak ez ég e jám-
bor városon meg nem könyörül és a vásártért 
lieukin tartó szárazsággal járhatóvá nem teszi. 

mit mondjnnk a belső vásártérről? Arról, 
a melyet a város, igazán nagy bölc«eséggtd, a 
különben is jól konzervált állami ot konfiská-
lásával oly nẑ p-n kiegészített ? Ez a vásártér 
abban a formában,  abban a terjed "lemben léte-
zik ma Í9 iniut félszázaddal  ez előtt és szerencse 
bogy az évtizeddekkel előbh kiépített allami nt 
ftnkényt  kínálkozott alkalmas térnek, melyen a 
kAzAn*ég mint a shlyedő ember a szigeten, men-
helyet keres, a különben veszélylyel fenyegető 
hó és sár elől. Erre a vásártérre sem tett ja-
vítást, monkát emberi kéz; csak néha az ele-
mek jönek szél és szárazság alakjában segít-
ségére a boldogan pihenő városi hatóságnak. 
Az oly időszakban pedig, a milyen a mostani 
volt, nincs kedve az iparosnak czikkeit sárba 
keverni s azért nagy csoda, hogy még az a S 
írva bárom sálra9 kereskedő, kik eljöttek ide, 
nem átállották letelepedni a piaeztérnek ganyolt 
sArfétn»kb*>, 

Hogy pedig a tér ily szépen néz ki, még 
az is szerencsénk és vigasztalásonkra szolgálhat, 
mert ha nagy számban jönnének hozzánk ide-
gen iparosok és kereskedők : akkor oem lenne 
hely azok befogadására  s mint történt egyik 
vásár alkalmával hely nélkül maradva szépen 
baza bnrczolbatnák sátor fájukat. 

É< itt felemlítendő  azon kőztndomásu tény. 
bogy az ugy nevezett fazakas  pi nettért sáros 
időben, a pocsolyák és a város életében oly kü-
lönös szerepet játszó trágya miatt használni 
nem lehet a f.  hó 16-án semmiléle árust nem 
lehetett oda telepiteoí; sőt a csizmadiák között, 
midőn a rendőrség oda miot régebbi helyűkre 
akarta helyezni őket alig hogy forradalom  nem 
QtAll ki; később belátva azok jogos felháboro-
dását más iparosok megszorításával egész más 
lerűletre kellett őket beékelni. Ki a farsangi 

szerette volna mellbe lökni a szeplős, kancsal 
gyereket. De caak mosolygott büszkén, a fejét 
elfordítva. 

KQlöoöa véletlenből aitáo egy társulathoz 
kerültek, Ilona meg a kancsal An, persze nem 
egy sorba. A bemutató előadáson Ilona, mint 
magyar nemaeti géniusz, pálmaággal kezében 
koozoruata meg, bongáll világítás mellett, a kép 
közepéo a magyar nemaeti caimert, a vörös flu 
pedig a leghátulsó sorban fajta  a kórusban a 
Szózatot, Egyéb azerepe Ilonának azon eale 
nem ia volt, de a leghangosabb tapsokat mégia 
ó kapta as első sorban illó huatártiaatektől. öt 
kOIAn háromszor kitapsolták a háromsaor kellett 
megjelennie fehér  kröp tunikájában, hoaaian 
leomló fekete  hajával. Saegény vörös flu,  hiába 
bömbölte torka aaakadtából a Bzósatot, ót ugyan 
meg nem látta senki. 

Ilonáask asontnl se volt oka megbánni, bogy 
színéianó lett. A szerepel ugyan mindig másod-
rendűek voltak, mert a dlrektorné is hőauó voll: 
a virágokai éo tapsokat ellenben mind ó kapta, 
pasar mennyiségben alnd a kettőt. Világot a 
bnasároktól, akik lassankint mind odaszoktak 
abbos a kJa aastalhoz, amelynél A anyjával va-
csorázgatott, a tapsokat a diákoktól, akik véresre 
verték miatta a teoyerelket. 

QJió, hogy fellendült  egyaserre a .társadalmi 
élet* a kis vidéki városban I Aa Arany Bikában 
fönnállása  óta nem fogyott  el annyi pezsgő, mint 
azon aa egy télen, a edgánybandának pedig még 
a bógóhordosója laqj aainórt varraton a magyar 
nadrágjára. Igás, hogy a Batek-ntoza lakói, ahol 
llosáék aaállSaa Is volt, a sok éljell zenétől egy 
ájasaka m tadták magnkai kisIndnL 

A vörös fls,  sM krónikás álmatlanságban 
saeavedett as stsMaarnkról hallgatta esőket as 
éjjeli setéket még akkor ia, mikor s banda mir 
elveaalt a rtsasg haasárohkal. ss ó ftlébe  s kla-

rinét még mindig beleri-caegeH Szegény flu  az 
évad végén ia még csak a kórusban dudált éa 
darabokat szerepeket! Öt forintért.  Pedig csak-
ugyan hitte egykor, hogy ók ketten együtt meg 
fogják  hódítani a világol! 

Hiszen lloi,a hódítja is ; lábánál hever az 
egéas garnizon. A köalelkescdéa oyomása alatt a 
direktoroó kényteleu egyik szerepét a másik után 
átengedni neki. A direktora pedig — a ez a va-
lami — csakhogy jövőre ís leköaae. hatvan forint-
ról hetvenre emeli a gázsiját még ebben az 
évadban. Ilona le ia kötelezi magát, kivéve, ba 
férjhez  menne. 6 ugy érzi. ha berezegi férjet 
kapna is, még akkor ia ó hoz annak áldozatot: 
lemondást a dicaóaég örök fény  íi koronájáról. 

De mamóka — elég hamar ugyao — unja 
már a dolgot a titkos sóhajokban vissza-vissra 
kívánkozik as ó nyugodalmas budai uri lakáaa 
után. 

— Nem soká tart már a osigányólet, ma-
móka, ne félj  I bittatja Hona. 

— Történt valami ? — lobban fül  mamóka 
örömrepeave. 

— Még nem, do készül! 
— Kl ? Kicsoda ! 
— Maróthy Oéaa I — ejti Ilona sngva, 

mintha maguk előtt ia titkolni akarná. 
Mamóka összecsapja a kezeit. Csakugyan í 

Maróthy Géza I No, merte voloa eit álmodni 
valaki I Ó tudja, hogy kik a Marothyak I Öreges 
képzelete megélénkül az elhalaványult gyermek 
kori emiikoktól: egéas nagy vármegyének aa 
nrml, esernyl ezer holdas domlnimakkal, ragyogó 
kastólyokkal, ezüst eseretámos hintók kai, arany-
zsinóros aaolgák seregével. Ekkora aseroocaéröl 
igazán álmodni se mert voloa I 

— Éa a famíliája  ? kérdési félénken. 

— Kz aa épen, a famíliája  aehogyse akar 
beleegyezni. 

— Pedig mi is igen jó neineaségból valók 
vagyunk, mondja önérzetesen. 

A vörös gyerek bedugja fejét  az ajtón a 
félbeszakítja  a beszélgetést. 

— Szerepel hoztam, Ilonka nag>aád ! . . . 
Igaz, hogy alá tetszett írni a szerződést? 

— Igaz, Bálint, aláirtam. 
— Mert tőlem is kérte a föltételeimet  a 

direktor. Megigérte, hogy jövőre kivesz a kar-
ból . igy hát aláírom. 

— Csak nem is hagyna tán el bennünket, 
Bálint ? 

Esztendőn át annyi aaolgálatot tett, annyi 
apró Agy elemmel volt a atinbás körül a leány-
nak, hogy lloua szinte Viváota le maga mellé. 

— Dehogy is hagyom, kesét csókolom, eazem-
ágába aincs, könyörgöm. 

— Ne ia, megvirrad még magának la Bálint I 
— biztatta leereaskedón a fiút. 

Fent a kaszárnyában pedig ugyanekkor az 
ezredea hivatta magához Maróthy Gézát. 

— Főhadnagy ur. itt a kegyelmes ur levele, 
nagyon kurtán válaszol. Ast irja, bogy neki es 
az atyifiság  már éppen elég pónaóbe van, többet 
egy fltyinget  ae ad . . . No, kalonásao mondja! 
Üljön le az iróaaat álhoz, főhad  nagy ur, a irja meg 
a lemondó kérvényét... ás én earedemben még 
Ilyen história nem fordult  eló, moal la elkertilöm 
a botrányt. . . Ast a pár eaer forintot  majd elő-
kerítjük valahonnan . . . Irja meg a aztán menjen 
isten blrével. 

Maróthy Oéaa másnap márcsivilben jelent-
kezett Ilonánál, do viaaont három hit múlva, nagy 
Utókban, már meg la volt aa eaküvő. As egyik 
tanajok éppen a vörös gyerek volt. 

Mamóka ia hazament nagy boldogan ; már 
mig a nagy familia  kiengesztelődik, boldogulja-
nak, ahogy tudnak. Soká ugy ae tarthat. 

Közben Maróthy Géza egy kis napidijaa-
ságot járt ki magának a váróénál. Éppen elég 
volt neki sörre, szivarra. De Virágvaaárnapkor 
odább állt a társulat; két-három hetes nyári ál-
lomáaokon vándorolt. Maróthy Oéaa nem sokáig 
állta a felesége  nélkül, utána ment. Igyekesett 
magút hasznossá tenni a társulat körül, hogy 
valahogy ugy ne láaaék, hogy a felesége  tartja : 
szerepet másolt, díszletet festett,  valami roaas 
zongorán a primadonnát tanitgatta. 

Ea volt a veszte. Egy azép napon elmaradt 
a társulattól. Talán észre ao vették volna, ba a 
primadonna is el nem maradt volna vele. 

Talán még Ilona se vette volna éasre, vagy 
legalább nem nagyon emésztődve. Nem aokáig 
voltak együtt, de éppen elég ideig, hogy belőle 
ia egéazen falusi  színésznő váljék. Ahogy végig 
járták a nyári stácaiókat, itt ia, ott ia elmaradt 
valamije; hol egy kia ékszer, hol egy kia ruha. 
Még jó aiereucae, hogy a téli állomáson érte a 
kia fia  születése ; legalább nem kellett, bogy ma-
gára hagyják valami félreoaő  faluban. 

Sápadtan, megfogyva  kelt ki as ágyból a 
iudult as elsó próbára. A nagy, «semeţea udvar-
ban, a mely tele volt hónapos asobákkal. vett 
magának lakást Bálint ia. Elébb beszólt hozzá. 

— Magának ia van, próbája, Bálint? 
— Nincs, nagysága, kosit csókolom, nincs. 
— Ugy e, itt marad a asobámban, mis 

haaa jövök, hátha fel  talál ébredni a szentem. 
— Bogy ne maradnék I perese maradok. 
S Bálint leült, riogatni as Ilona kia gyer-

mekét. 
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vásáron megtörténlt-t-n, de ni l**z későb1 

•ás. nevezetesen a «zeatmibály-napi orsz. vá 
•árok alkalmával ? 

Ezek tehát v i4irtéri állapotaink A való-
gághan ÉS ha PXI k nem EGÉSZBEN i*, de nagy 
részbe* hozzájárn unk ahhoz, hogy vásársink 
birs eve romlik, a forgalom  spad és s gazds 
közönség pótolhatatlan kárára: A pénzesebb 
kerrakedök és iparosok f«*lénk  sem néznek; ér-
tékesebb, állatok bevásárlása czéljából piaczain-
ksl fel  nem keresik. 

Mindnyájan todjok iái, bogy a város sze-
gény és hegy ez alkalmas eszköz, melyet a 
város batöaága minden alka'omroal megragad 
mihelyt ösztökélik, d» azt is tndiuk, hogy 
szolgalommal, űgybuzgósággal s szegénységen 
segíteni a s káros állapotokon javítgatni igen 
is lehet. Itt pedig segiieni kell bármely hatlia* 
lós a még fájdalmas  karával i«, még pedig ad 
dig; míg nem késő; mig szép lassacskán még 
a megyei iparosok is le nem szoknak vásáraink 
rét. flias  vas példa rá, hogy * vármegyei marha 
hertahtdgh ísgedSal - t-U»fc  arra, bogy mig ba-
rom vásártérűnk ily ronda sárfészek  leend: ad-
dig nem locják azt felkeresni  s fogadásukat, 
mely egy évvel ez előtt történt, biven meg is 
tartották. Kicsiyes dolognak tűnik fel,  de félő 
bogy az ily példák jövőben szaporodni fognak. 

Tény, hogy a város helyzete duplán szeren-
csien — mert a szegénységhez hozzá járn! 
az, hogy a város hatáságánál hiányzik sz ska-
rat, erö és képesség, — de hisz olt van a vá-
rosnak igazén magas szinvonalon álló képvise-
lő testülete; olyan testület, melylyel bizony 
ritka vidéki város dicsekedhetik. Ennél uem 
hiányzik a jő akaiat van abban teremteni tndó 
erő és a végrehajtáshoz szükséges tekintély és 
eréiy. Hiszen ott filnek  nemcsak A vánonnk, 
hanem vármegyénk tekintélyesebb, befolyásosabb 
férflai  — kik vagyoni helyzetűknél fugva  is első 
sorban érdekeltek és már ez alapon sem lebet 
nekik a város fejlődése  Heknba 

Ha a város a vármegyének csakugyan kö/.-
pontja s erre valamit adónk is, meg kell oldani az 
égetőbb kérdéseket, még akkor is. h* a fájó 
érzéssel járó pót adó nyakukba zudul. Megkell első 
sorban oldani a legégetőbbet, a piacz terek kérdé 
sét; sennél az akadályokat összeveleit vállakkal h* 
kell küzdeni. A külső barompiacz tér jó kai-
ba hozatalára nem kellenek egerek, a belső 
piacuér kiegészítésére szükséges 15—20.000 frt 
bőven kamatozó tőkekép fog  majd a váios jö-
vedelmi forrásai  közölt szerepelni. Csakhogy 
aztán és akkor midőn a már meglévő piaezteret 
SPB vagyunk képesek jó karban tartani és an 
nak kiegészítése sem kerfllue  csekély áldozatba 
akkor ne áldozzunk holmi párcziális érdekek 
által anzagolt uj vásárterek beezerzé érői. 

Már annál fogva  se. bogy itt már mégis 
oly tekintélyes terűlet áll a város rendelkezé-
sére, melyet okos szá;nitás mellett — egyes ér 
dekek télretételével — figyelmen  kivül lisgyni 
nem lehet. Ha ennek keresztül vitelére biány-
zanék a jé akarat és anyagi erő, a sokkal ma-
gasabb tervek kiviteléhez bon ian nyerünk an-
nak idején oj erőt, nj forrásokat  ? Sajgó. 

Szeredai élet. 
Tiszti estély. 
(•»ik*Szereda, 1SNKI. február  2-1. 

A tiszti meiiuge kényelmes ebédlőjében neliánv 
héttel ezelőtt t oglúr szúziiilos zásxlórdjparunusuok I 
buzdító szózatot intézett tisztjeihez: 

— Fiuk, készQlieu-k. mozgósítunk, háború le<7.! 
Csend lett uz étkezőben. A századosok. íőliad-

nap volt s hadungyok letettek a villát, a kudét is 
figyelni  kezdett az usztal végén. Valumcnnyieu azom-
ju hoztak a dicsőség után. Nem csoda. Az egész világ 
visszliunpozzu a burok burezi dicsőségét s nekik iU 
dicstelen Dl kell taposuiok a feltorlódó  sarat s lövtíl-
dözletnl búbt-mberekre plane re ml csen csuk vaklöl-
téssel. Természetes leliát. liogy a hurezra hívó szó-
zat utáu egy azi vvei lélekkel kiáltották: 

— Éljcu a háború! 
Foglár száiudos azonban tapasztalt kutonu. 

Tudta, liogy itt nein a fajú  aucol- bur-Iéle ellenség-
gel, de nagyon ls veszedelmesebbel áll szemben, kik-
nek fegyverei  mindig szivén tuláluak és sokkul sui-

fóbb sebeket képesek ejteni. mint a milruUeusti.i 
ezdve a ÍOstnélkQli lőporos iiiuulicher patronig, búr. 

melyik öldöklő szerszám, mely a kincstári depókban 
raktározva van. Nem is ment hát bele elhirteleukedve 
a háborúba, haoein előbb strategice dolgozta ki az 
egészet. 

Alig bogy kibocHájtotta a hadüzenetről szóló 
esedu Iákat, as ízléses meghívókat, megkezdődött a 
terep elkészítése. A tisztek rajzoltak, uugy csapat 
honvéd furt.  faragott,  dolgozott egy hitig a Csillag 
nagytermében mesés fáradsággal  s kitartással horiU 
van öa&ze mindent, a ml a győzelmet biztosíthatja. 
Kiadatott a mozgósítási paraucs, behívattuk a tarta-
lékosok, sót még segédcsapatok la érkeztek Brassó-
bol, egy 6 tagból álló brigádé Helm ezredes vezér-
lete alatt, ugy liogy mikor 24-éu este Foglár száza-
dos végigvezette hadvezéri tekintetét seregén, büszke 
Önteltséggel mosolygott: 

— Biztos a gyAzelem! 
Hit persze liocy biztos. Hiszen már maga a | 

hareztér ls asy volt berendezve, hogy .negteple, el-
bódítsa uz ellenséget, mely a meglepődé* pillanatá-
ban kerltbetó be s fegyverezhető  le legkönnyebben. 

Fényes eslllároual, lámpákkal pazarul megvi-
lágított teremben előasör ls Magyarország czimere 
ötlik a belépő szemébe pspirmaséból, töltényekből s 
egyéb segédeszközökből ügyesen Összeállítva, fölötte 
O felsége  areaképével. Köröskörftl  a falakon  takrOk 
és lámpák felett  töltényekből a bajoncttekből kirakott 
csillagok, as erdélyi vármegyék festett  czimerel, inig 
a terem középsö mennyezetéről Csikvármegye t0rt& 
nelmi MvezetességO saaslól csüngenek alá. 

Elegancala, Ízlés nlndenfitt,  mely a legkelle-
mesebb benyomást teaal a szemlélőre 
„ Félkllenea órakor kesdŐdOtt aa ellen felvonn-
l*Ba. Nem megvetendő ellenség sem számban sem 
aoben. lílü Ui.nji.Ak aanonyoh, kiknek egyenruhája 
*dyem,atlaM, fegyverei  ragyogó aem párok, viruló 

D(t,e arcs, mosolygó tekintet. Az atlllás rendezőség, 
a csíkszeredai helyőrség tlazUkura Foglár József  szá-
zados, zászlóaljpuraucsuokkul élQkön fogadták  az ér-
tezóket s legelőször ts a csinos, szép tánczreudekkel 
— kék plüss ptüzs közepén sisakkal a kardokkal — 
Intézett ellenök rohamot a Igyekezett őket meghódí-
tani. Majd benu a teremben Indult meg az Ütközet, 
a kellemes lourtáuczok és végnélkutl csárdások alak-
jában, melyet a reudezőség rendkívüli figyelemmel 
a gavalléros tapiutattal vezetett s melyben részt vet-
tek katonák, czlvllck egyaránt, mely utóbbiak ez úttal 
csekélyebb számban vitlánuk. Nem azért, mintha nem 
lett volua ott minden Hatul erÓ. u kiben csuk Ifjui 
vér pezseg, hancin azért, inert cx alkalomra (elhúz-
ták a NVulTcnkabátol s aranyzsinóros utlllát mlnd-
azok, a kiknek egy évi hosszú katonáskodás után u 
királyi k<-gy azt elérni engedte. A sok repflhí  egyen-
ruha között szerényen auliunt lovu egy-egy cgvsxcrü 
fekete  Irukk. 

Az Igy kifejlődötl  hurez csuk ugy egv óru lüj-
bun kezdett szllncteliil. u midőn Is a knzdó (elek 
[egy vers/Clactet kötöttek egy teljes órúrn, hogy a 
letier asztal mellett pohurnli csengése között ulku-
dozzannk a kötcudó béke Tölött, melyre az impulzust 
leeiiikább Foglár Jóxsel puruiicsuok polrnrköszöntőie 
adta meg, kl kerekded beszéd l>eu a vendégeket, Ju 
elsósorbun a nőket ktiszöotötte fel.  Felesleges mon-
dául, Ismeretes a példa u világtörténetből, hogy a 
békék IsérleleL alult még élesebbé vált u had viseli 
lelek között az ellentét s sonper után ujre kitört u 
fékczlietctléu  hurezi tOz. mely oru bosszút tartó BOII per 
csárdásban öntötte kl erejét, s melyhez Körmeudy Imre 
hbiiuiigyuuk uz alkalomra irt csnrdúsu szolgáltul Iu a 
tulp ttla vulól. S folyt  i-lkeseredetten végkimerülésig 
tovább a burcz. inclybou elbutítanak reggelt 7 órára 
u legnugyobli hősök is s u esatiitéreu rbollósxarii.Vi>i-
vul lebeget u zordon envészef  egy-egy elveszett 
csokor, széthullt vlrúg, több durab Üres "pezsgős pu-
lue/.k ÍCliitt, melyekre at'sillug nugy termellek ugyon-
tuposotl púdiiiH-iitiiiUHi» liűgyadtun mosolygott h* a 
téli kelő nap liulvúny sugiiru 

És most. mint szpiutumi.in s história iróju u 
szombutl lltközeiuek. beszámolok a liurr/.i állomii-
nyokról. A (érliak s illetve tnuezosok sxáina ntessze 
tulhaliidtu h nökút, ii tánc zos nő kél, ugy hogy bizony 
u liulalok urultuk petrezselymet u négyesek, csárdá-
sok ulult egy-egy sarokbun, inlalutt n többiek — tu-
Ián épen vetélvlursu inindottjiVvnl — roptuk jó kedv-
vel, ropogósán, hejje hujjázvu. 8 ez igy van rendjén, 
ez u mululság liévmérujc. S liogv mily sokan lehet-
tek u (érliak s többé kerésbhó azt ls, liogy kik lehel-
tek, meg liopy a Iruucziu négyeseket búny pár tmi-
czultu, kltalulliutiu u nvájus olvasó u hölgyeknek név* 
sorából, mely a következő: 

A s s z o n y o k : AulallTy (íáborné. Barlók l<u> 
josné. Hogádv («yulüné, Bokrosa Kiulréué, ('sedó tst-
vánué. Ur. Őslky, József  né, Dreszuúndt Viklorue. 
Klthes .lukubné, Klthvs Zsigmond né, Dr. Kilép Kán-
dorné, Foglár .tózsefné.  Uál József  né, Hajós Károlync. 
Kovües Autul né. Kovács l.ujosné. Nugy Sándorné. 
Pap Pomokosné. t'nuszné Mikó llku, l'ál (íáborné. 
Romícld Felizné, Szabó ttézniié, Szutlimáry Klek né, 
Szoboszluy üyörgvné. Szokolay Istvánné. l'r. V-TO-ÍS 
.Sándorné. 

Lái ivok: Bogúdy Ktiiskn. Kltes Murgit, (iái 
Iroiu, Kovács Ilooka. Lojezel Ivánka, Fát Gixelln. 
Itomíehi Juliska,Szathmúry Sáriku.Szoboszluy Enunu. 
Tordnv Vidorku. 

* • • 
A viszontlátásra Kedden, u kalikó eslélyen !... 

H Ű M I K F É L É I Í 
— Kinevezések. Albert Zsigmond nngy-

kászoni káplán Kászon-Jakabfalvára  lelkésznek, 
— Tódor Imre ideigl. nyugalmazott áldozópap 
nsgykászoni káplánnak neveztettek ki. 

— Áthelyezés. Popovics Miklós bonvéd 
százados, a csikszetedai tisztikar ezen előnyösen 
ismert tagja, Kolozsvárra helyeztetett át, illetve 
szolgála (léteire a kolozsvári honvéd kerületi pa-
rancsnoksághoz rendeltetett he. 

— Eljegyzés. Székely-keresztúri Viola 
Gábor, ditrói népiskolai tanító, f.  Iió?l*én Uit-
lóban tartotta eljegyzését öaal Maliid kisasz-
szonynysl, gyó liéllióri Özv. Gaal Alajosué szép 
leányával. 

— Hymen. Cíik-szentkirályi Kiistó Do-
mokos, jelenleg dánfalvi  elemi népiskolai tsnitó 
a mult hétfőn  tarloita esküvőiét Csik-Szenlki 
rályou, odavaló özv. Tompos Károlyné kedves 
leányával Rózával, melyen igen szép számn és 
előkelő nászközönség volt jelen. 

— Eljegyzés. Csik-Szenuamási Ádám 
Ferencz gyimesi ni. kir. vámbiva(ali ellenőr e 
bó 26-én tartotta eljegyzését Csik-Sonilyón Zöld 
Ferencz tekéi kir. adóhivatali pén/lártiok kedves 
leányával Zöld Regina kisasszonynyal, kiknek 
házassági egybekelésük is rövid idűn belül meg-
fog  történni. 

— Előléptetések a tanítók körében. 
Hir szerint az 1900. övi közoktatásügyi költ-
ségvetés letárgyalása után a járási azék helye-
ken lévő elemi iskolai tanítók lakáspénzét föl-
emelik, a mintegy 100 tanitét fognak  előléptetni 
a 400 frtos  fizetésből  az 600 frtos  fizetési 
osztályba. 

— Felfüggesztés.  Csik-Szenlimre köz-
ség birája Tankó Albert ki a hires szentimrei 
zendülés értelmi szerzőségével is gyanúsítva 
van, bárba az ellene még beigazoláat nem nyert, 
e hó 21-én a közpénztárban a vizsgálat alkal-
mával észlelt hiányok a rendetlenségek miatt 
Csikvármegye alispánja állal állásától felfOg-
gefztetett. 

— Ipartestületi báL A folyó  hó io-éo 
este saját házalapja javára tartott ipartestületi 
bál jövedelméből ah öőszes rendelési költségek 
levonásával a klHisött esél biztosítására, illetve a 
ház alap javára 88 frt  4B kr volt fordítható.  A 
nemea csél biztosítására felülflzetlek:  dr. Bocs-
kor Béla 6 frl  40 kr, Jakab Józaef  2 frt  60 kr, 
Mikó Bálint 2 frt,  Demény Béla 2 frt,  Gecsó Béla, 
Tőrök Ferenci plébános, Biékelyhidt 6ándor, Apo-
nyi Károly és Jakab Gyula I—1 fttot,  Gál Jó-
aaef  éa Síékely Sándor 80—80 kr, Nagy István, 
Győnöa Gynla, Potoczky Márton, Potooaky GerŐ, 
Becse János, Id. H ĵaód Jóaaef  1Q. Bajnód János, 

Illyés István éa Biró Dénea 60—50 kr, Demeai 
iiergelyrOzsvárt László, Imeos Márton éa Ruszuly 
\ndráa 40 40 kr, Kaba Márton. Saáas András, 
Tith Ferenoz, Veress Blek, Kováos Sándor éa 
S ni Ieri Frigyes 30-30kr, Mesei István és Deák 
Feroncz 20—20 kr, kiknek áldozatkéaiségoért 
hAlás a szíves köszönetet mond a rendezőség. 

— Kalikó estély Ditróban. A kalikó 
ediély, ineiy mindezideig száműzve volt Oyergyó 
teriiletéról, február  17-én a ditrói korcsolyaegy-
letuek s ennek élén dr. Szathmáry István elnök-
nek kittinó rendezése mellett fényesen  bevonnlt 
ide Is. Minden nagyszerű volt ez estélyen, Györ-
gyé Intelligmicziájának szine jsvát képviselve lát-
tuk Ssentiniklésroi, Remetéről, őzárhegyrdl. Új-
faluból  és Caomafal  várói, sót Oláh-Topliczának 
Palota llvának részvételét is tapasztalhattuk. A 
díszes közönséget a művésziesen feldiszidett  nagy 
terein várta; mert Diviáczky Rezső, Ditrónak 
áldozatkész ifjú  rajztanára aem időt. aem fárad-
ságot nem kiméit, csakhogy művészi közreműkö-
dése által az estély még inkább meglepő legyen. 
Saját frstraényii,  gyönyörű tánci rendjei valóban 
nagy el ismerést é« tetszést arattak, A Budapest-
ről, hozatott jelvények is a rendezőség páratlan 
izlérfúról  teltek tanúságot. Úgyszintén Oyergyó 
lezi-laó zenekara húzta a jobbnál jobb talpaláva-
lókat. Szóvá! minden remekül sikerült, csak az 
idó volt a mogelózó napokon csúnya tarka, ám-
hár ezért is kárpótolt volna gazdagon a kalikó 
kosztümök gyönyörű, feutói  szép tarkasága. As 
uszodává idomult aórtümeg már komolyan veszé-
lyeztette nz estély cikorét s lelnngolla rendezőket. 
No liánom egy kicsi fogy  s rá pompás havazás 
mindeut helyre hozott s igy az estélynek ínég 
az idője is uagyszerü veit s eunélfogva  a nagy 
sikert követő reggeli pezsgő áldomás is hosszabbra 
nyiilhatott. mert hiszen senki sóin félhetett  attól, 
hogy majd a sárban kell haza máazuia. 

— IQnsági bál. A gyó-szentmiklősi in-
telligens ifjúság  hashagyó kedden Dr. Fejér Dá-
vid elnöklete alatt rendezi szokásos évi balját. 
A rende/ö bizottság elnökei, Dr. Fejér Mihály 
tviioa Zoltán és Vákár Lukács, kiknek tevé-
keny agilis szellemi* előre biztosítja a bál sikerét. 

— A „Pásztor-Bükkön3 emelendő 
Báthory kápolna javára, a csikszentdomokosi 
Báthory'emlék bizottsága február  hó 10. és febr. 
bó 10-nii a rótn. kalli. népiskola termeiben táncz-
e>télyt lendezelt; az elsőt A helyi székely la-
kósok, másodiksl pedig a vidék uri osztály 
részére, mely fáradságát  a rendezőségnek, igen 
szép eredmény koszorúzta, a mennyiben a két 
alkalommal befolyt  475 korona 54 flll.  s ebből 
levonva a szükséges kiadásokat megmaradt a 
lUibory kápolna javára 336 korona 10 fillér. 
A rendezőség elismerő köszönetét fejezi  ki e 
helyen is az élén állö tekiuleies községi elöl-
jArósAg és főtisztelendő  Lakács Vilmos r. katb. 
lelkész-ninak, kik nagy elfoglaltságuk  és aok 
oldalú teendőjük mellett is minden legkisebb 
szabad perezüket felhasználták  arra, hogy fá-
radságot nein ismerő kitartással a nemes czél 
javára, mennél nagyobb jövedelmet és sikert 
biztosítsanak. Ugy szintén méltó elismerés illeti 
A rendezőség jegyzője Császár D mát tanító arai 
is, ki ifjn  eiővel szorgalmas munkásságot 
fejlelt  ki a lánczestélyek minden lekintetbeni 
sikerülése érdekében, hogy azok a várako7ásnak 
megfelelhessenek.  íme iu a szép példa. Tessék 
folytatni  és egy pár év alatt kész a Báthory-
k»polcára szttkségelleíő összeg, melyre igen 
sokan fi/.Hlek  felül,  kiknek névsorát jövő szá-
munkban fogjuk  ismertetni. 

— Műkedvelői előadás. Folyói évi 
febrnár  hő 22-én szép anyagi és még szebb er-
kölcsi eredménynyel került szinre a cyiktnplo-
czai műkedvelők saját szinpadán a «Falu rossza" 
czitnű népszínmű. É jő birű műkedvelő társulat 
már évtizedek óta működik. Czélja a közműve-
lődésen kívül szent és közhaszna intézmények 
anyagi támogatása. Jelen alkalommal azonban 
a legközelebbi nagy tűzvész által elpusztított 
felszerelésének  helyreállítására rendeztetett. Az 
előadás Ösazes hevétele volt: 957 korona 80 
fillér.  Kiadás a felszerelésekre  az iskolának 
ajándékozott 40 koronával egyűtl 217 korona 
80 fillér.  A lisztán tenmaradó 40 korona a tár-
sulatnak már meg levő pénzéhez a takarék-pénz-
tárba tétetett. Felűlfizettek:  N. N. 4 korona 
20 flll.,  Sipos Ferencz 3 kor. 20 flll.,  Fridnunn 
Lipót 2 kor. 80 flll.,  Lázár Miklós 2 kor. 40flH., 
Bakisi Gátpár 2 kor. ^0 fill.,  Molnár Jőzae 
2 kor. 40 flll  Nagy Sándorué 2 knr. Vas La-
joa ZTfor.  40 flll.,  Tódor Imre éa Caedö István 
2 - 9 ítorooa, Barcsay Károly, Nagy Gynla, Gözsl 
Árpád. Trohán József,  Gecző Elek, György ja-
kab utóda, Pap Domokos, Nagy Imre, Éltes 
Zsigmond, Maraachky Róbert, Doducz Károly, 
Simon Eduárd, Taploczai Molnár József  és Bsktai 
Erzsike 1 — 1 korona, özv. Lárencz Albertné, 
Péter János és Klencsár Viktor 60- 60 fillért, 
özv. Mezei Ignáczné, Micbna Rudolf,  Wargyas 
N. 40-40 fillért.  Csiszér Déues és fiboo  N. 
20—20 fillért.  Fogadják a nemes szivű íelűlfl-
zelő és a néző közönségnek minden egyes tagja 
as elért anyagi eredményért bálás köszönetünket. 
A több oldalról elismert erkölcsi siker pedig 
a társalat oagjrabecsűlt elnökének, Balázs Dé-
nesnek érdeme, ki fáradságot,  időt nem kímélve 
a társulat reputatlójának emelésén igyekezik s ki 
nélkül s siker tslán meddő msrsd. 

— A kászon aloslkl róm. kath. ta-
nítótestület febr.  ÍO'én Calk-Szentmártonon a 
„Taul tókhása" javára tartolt tánozeatélven 
Felfllflsettek:  AntalJósaef  pleb 2korona. 
Bartalia Ágost főasb.  2 kor. 40 flll.,  Beake Qyala 

2 k., Botegh Gynla 1 k., Boeakor Béla 9 k., 
Csákány Mihály 60 f„  Gaeh Vllmoa 9 K., dr. 
Criasér Miklós 4 K.. Eada Jdaef  2 E.. Geados 
István 1 K. 20 f.,  Iaréh Károly pleb. 80 f.,  KOMI 
látván 8 K., Laos Jásos «0 t, Láaaló JáznsT 
80 f..  MagyarI Károly 60 f.,  Márton Ferasas 
80 t , Násike József  9 K., Potooaky Jósaef  9 K. 
dr. Réaiegh Ujos 1 K. 40 f.,  Sároasi Antal 40 f.. 
Szabó )atván 80 f.,  Ssvoboda Jóaaef  9 E. 40 t. 
Veress látván pleb. 9 K. Bosás Elek n. ksasesi 
tanító küldeménye: 98 K. 40 f.,  Béből Jegyet 
váltottak: Szol ián Jáooa I K. 20 f.,  Caergőfl 
Antal I K. 20 f..  Statmárl István dr. 1 K. 20 f. 
Jegy nélkfll  adakoitak: Dávid Márton 80 f.,  Caer-
gőfl  Antal 1 K.. Sienkovtos Elek 2 kor., Balázs 
Lajoa köigy. l kor. 40 f.,  Veress Antal e^.-pleb, 
2 kor., Albert Zsigmond kápL I ki»., Balog Ist-
ván akörj. 1 K., Nóvák Törés 80 f.t  PáUTy And-
rás körj. 2 K., Kaaataai Vidor 80 f.,  Bartalia 
Irén 10 f.,  Bardooz András Örm. 1 K., Máté Zau-
isánna 80 f.,  Báos Janosné 80 f.,  Gál Sándor 
kt I K. 60 f.,  Veress Ignáoa t 1 IC 60 f.,  Bú-
zás Elek 1 K. 60 f.  Midőn a nemes ulvfl  felU-
fl  setéknek éa adakozóknak e helyen a rendesó-
aég őszinte háláját tolmácsolja egynUsl s orik-
Bzentmártoni műkedvelőknek Péter Baláas kitlaö 
rendesőjükkel élükön, hogy msgasztos csélnnk 
elérésében ily ssépen fölsegíteni  aslveskedtek, 
nem killönben Caik-Ssentmárton éa Csekefalva 
községek tek. képviaelóteatűletánek tanánakaziil 
nagy termők dijulan átengedéseért forró  köszö-
netet mond. A kászonaloaikiróm. bath.tanltótestSleL 

— Erzsébet emlékosilop. A magyar 
aziv kegyelete lépten nyomon meg akarja teste-
siteni önmagát. Ast akarja, hogyhs ö el la pór-
iad, a szeretet, mit másnak adott, tovább éljea, 
ha mindjárt kőben ia, E nagynak sdott kifeje-
zést csik-jenőfalva  községe akkor, midőn s bó 
16-én farsangi  mulatságot rendesett agy .Er-
zsébet emlékoszlop" felállítására.  Szépen elke-
rült kis falusi  bál volt. A vendégek aokaságával 
oem dicsekedbetflnk  ngysn, de s jeleavolUk 
patriarkális jó kedvében, s s poblikum áldo-
zatkészségében megkaptuk s kárpótlást. Volt e 
kis bálnak: 90 korona 100 fillér  bevétele. Ebből 
a költségek fölemésztettek  : 41 korona 46 fillért. 
Maradt a nemea ezélra: 49 korona 64 fillér. 
Ez összeg Antal Péter oszlop bizottsági péas-
tárnoknál van elhelyezve. Nem malaazths ĵnk 
el jelen alkalommal köszönetet mondani s ne-
mes szivfl  fslűlflzetöknek  kiknek oeveit s Csikl 
Lapok jövö asámm lógja hozni. 

Tüzeset Cslksomlyón. Folyó bó 21-én 
esls 6 órakor tflzkiáltás  verte fel  s hatóságot 
Mayer Lipót odavaló lakóé kereskedőnek csűrös 
kertjében összerakott mintegy 3—4 ssekérsyi 
szalmája gyoladt ki eddig ismsretlss okból, a 
mi a lakósaág körében nagy koastsrsáesIM idé-
zett elö. A tűset elöször ss inlernatsal tsaaló 
ifjaság  vette észre sz emeletből, a kik ssossal 
lerohanván s tűs színhelyére, zz égő kazal ös-
tözése és szétbontásához fogtsk,  s igy a gyors 
segélynek sikerűit a tűzet a ssslmskasslra sso-
ritani a azt ia 9 órakorra elfojtani  s Igy na-
gyobb kár nem törtéohetett. A helyszínén meg* 
jeleot 4 csendőr s tűz elfojtásáig  ss emberek 
mellett talpon állott. 

Őrült B Z Ü O S legény. Egy Őrült ssfta 
legényt toloaczoltstott el s város kapitány ille-
tőségi helyére Csikmadsrssrs e hó 26-án. A 
polgár iskolai leánykák már napok óts psnast-
kodnak, bogy egy ismeretlen fárfl  az iskola ke-
rítésén átmászva, szemérmetlen viseletével bot-
ránkoztatja meg az ártstlsB gyermekek Jobb 
érzületét. A rendőrkapitány a nyomozást mégis 
inditotta, de először hamis ayomra s csak 25hÍb 
eikerűlt e többször előforduló  botrány tettesét 
kinyomozni egy szűcs legény személyébea, kire 
s láaykák ráismertek a rá vallottak s a kit a 
városból aztán el ia tolonczolLak. fltBtstdsét  re-
mélhetőleg el fogja  V*BBI, ha Bgysa — mist 
valószínű — nem elmezavarban követte el tettét 

— Egy l1/ , éves báznal-keresitOB 
fajtája  népen fejlett  tenyósakan Cilk-
Lázárfalván  Póterffy  Árpid könégi ta-
nítónál eladó. 

S z T l c i i m 1 t ó i ihxmnjBtmSK. 
Iíj.  B. & Jönni fog. 
D. L . Szintén. 
G. L A hírt kiadtuk most. A rajzot minél ha 

marább. Köszönet. 
A. L Menaaág. Nagyon csodilkoaonk, bogy 

olyanra válaszol, a ml meg aem jelánt. Tiwajitm nyu-
godt, ml átárezzük hivatásunkat a tndlaL bog* • 
Tápok hasábjai nem urnmflljnnkndftirk  táthiilnal való, 
de 7iszont na valamit kl «iw^ifc  «Ani, attól sem-
miféle  fenyegetőzés  ol nem rfaast.  Est már rég a 
papírkosárba dobtak. 

& L. Szíves érdeklődését kOasSnlOk. De hogy 
a tanítói gyQlásrŐl Bzóló referádát  egész «oJadalmX-
ben hozhassuk, lapunk jövő számára kell, bogy —-
radjon. 

Loptolajdonos: 
OTÖBOTJAXAB ÖBÖKÖtt 

YERES8 S Í B D 0 8 dr, 
Benă Unii Sem 

orvon nndelSja és fo^orreai  mStonn* 
[32] 8-10 Osik-SEered&ban 

Nagy rerenoa dr. Mrihaw 
Rendes orvosi twlnkoifai  i<U naponte 
délatin 2—3-ig. Fogorvos é* fogmávéBi 

rendeli idA naponta délelM 9—lí"ig. 
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H a s z o n b é r b e a d ó 
ZSÖGÖD 

ÉITéijes, jid és yaitartiln ásTámfirflö 
az 1900. évi idényre 

folyó  évi máronna hó 4-ón, d. u. 2 óra-
kor, a helyszínén tartandó árverezésen 

Haszonbérlet tárgyát képezik a fürdők, 
lakó házak, vendéglő és a hozzá tartozó terü-
letek és kaszálók. 

A bérleti Teltételek Kertéin  lutrimnál 
bármikor megtekinthetők. [30] 2 

Csik-Pálfalván  Péter György 
Majfcatt  Mput flirtai  gyirtelspm 

6000 drb '/, czollos 4—6 mét hosszú deszka 
2000 drb 1 czollos 4—6 mét. hosszú deszkH 

leejntáiiyosaM) árban eladi. 
mi!-» 

Sz. 886—1900. 1 8—3 

PÁLTÁZAT. 
A csíkszeredai kir. törvényszéki és 

ugyanottani fogházorvosi  Állásra iguz-
ságagyminiszter ur ő nagyméltóságának 
1900. január 28-án 76330/899.1. M. szám 
alatt kelt rendeletéhez képest ismételt 
pályázatot hirdetek. 

Felhívom mindazokat, kik ezen ál-
lást elnyerni óhajtják, liogy képzettsé-
gűket és a törvényszéki orvosok részére 
előirt vizsga letételét igazoló okmányok-
kal felszerelt  pályázati folyamodványai-
kat ezen hirdetménynek a hivatalos lap-
ban való harmadszori megjelenésétől 
számítandó négy (4) hét alatt hozzám 
annyival inkább nyújtsák be, mert a 
későbben érkezendő kérvények figye-
lembe vétetni nem fognak. 

Maros-Vásárhelyit, 190U. február  5. 
Kozma Gyula, 

kir. [i'.Opyénz, 

MEOIIIVO. 
A bükszádi takarékpénztár részvénytársaság; a folyó  évi február 

hó 15-én tartott I. rendes közgyűlésének 8. és 9. pontjai alatt hozott határozata 
értelmében f.  évi márczius hó 18-án d. e. 10 órakor takarékpénztári 
helységében 

x e a a . c L 3 e i T r - 0 . l i l e ö z g ^ - Ü L l é s t 
tart, melyre a t. részvényeseket ezennel meghívja. 

T r i r j j y s o r o z n t : 
1. Az igazgatósági és telllgyelő bizottsági tagok valamint a tisztviselők 

és bizalmi férfiak  díjazásának megállapítása az 1900. évre. 
2. Három felügyelő-bizottsági  tag választása. 
3. Kisorsolás állal megüresedő igazgatósági tag állásanak betöltése, 

esetleg még egy uj igazgatósági tagnak megválasztása. 
4. Indítványok és a jegyzőköuyv hitelesítésére két tag megválasztása. 

[«]  i-i Az iyazgtitósáy. 
Flgyalaeztetót: A ki szavazati jogát gyakorolni kívánja részvényeit a gyűlést tnegelüzó 

nap d. u. ó~ig a takarékpénztárnál letenni tartozik. 

Erdélyrészl 
kfllAnlegeaség. Étkezésnél gnliaxe hiányozzék. Enlélyrcsr-i 

különlegesség. 

A interest DsigutliffiD  n ipari kiilllira i luuijobt trtmml lúlüiletre. 
5 Helyik a legegészségesebb a legolosóbb és a legizle- 9 
~ tesebb fűszer  mindennemű húsételekhez • 

A Ti Á l t a l rt,ti o e a j a . e l i s m e r t 

E R D É L Y I M U S T O S M U S T Á R ! 
Ulim uíill, fHsBTB,  Uttfió  M barna, (Buer icliU édes. eres 

1 flveg  á 201) gramm 60 fillér.  1 flvx-ţ:  á'2110 <;rai»m (Hl lillér. 
1 üveg á HnO irruiiun 1 korona. 1 Qivp ú &">0 griiinin 1 »oroim. 
1 kilo Űvcp nélkUl '2 korona. 1 kilo nélkül %> korona, 

díszesen kiállított üvegekben. - Nagyobb megrendelés esetére külCnSe 
árkedvezmény. HQvís éa száraz helyen tartandó! 

Kapha tók Caik«SaeredábaD: Nupy (ívulu. cs'n.u-po és füs/i-rkcr<-ski'ücs.  Nagy-
Bsebenben: Fuchs Lajos. KMn M. János. .C'oiicorJiu" kiTcskvili-hui rúszvénvlár-
nasáp, CíllrtlcT Gusztáv. Wngn«>r .1. KITCIK-Z, U.-issetilii-rpor .1, A.. Honim >'r., Öilles 
János, Simoni») M. (í.. Bullmann (iyula. Binder Kr.. M iiliNi <ll--ii liudolf.  Buku res t b e n : 
Rietz U. Benteroséo: XÖSIMT J. Berethalomboo: Sulztr Miluilv, pvóuvs/.crtáros-
Gyânţydadn: Kozmáéi János lini. Qyergyó-Tölgyeaen: t.üröp A* Javoránszky. 
Bnuoban minden oaemegeéi elókolöbb füaaeriuletben.  Medgyeaeo: ifj.  Hit-
rcsch JánoH én Schcinnu-I Marion. Sgáeuebeaen : (írosz Kr. János. Segeavárt t : 
TouLstli B. J . é s id . Missi-llmclu-r J. K. Béoaben: Bri-il<--isiéin ,1. csiHiu'pi'ki'ri-skcdés! 
KAlÖDÖaen kaphatók minden eaemege éa előkelőbb füaserkereakedésekben. 

[auja-io EIBÖ erdelyi mustárgyár 
H O R N (TNG « 1 1 U . H r « » a ó . 

Krdély részi 
kttlönlegeMég. 

Eolbáaahoa éa föatölt  ótelnemtthes plkánaabb 
és finomabb  mint a torma. KrJély részi 

kfilőnlegeaeég. 

I I 
1 

£ 

— 1 3 ] üzletmegnyitás I •£>•=<»•— 

Szives figyelembe! 
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szíves tudomására 

hozni, miszerint a folyó  évi márczius havában a csíkszeredai 
piaozon egy a mai kor Igényelnek teljesen megfelelő 

Több évi üzleti tapasztalataira abba a szerencsés helyzetbe hoztak, 
hogy üzletemet a legelső gyárakból rendezhetem be, minek következtében 
a helybeli piaezon a versenyt képes leszek kiállani. 

Midőn tehát Üzletem megnyitásáról már előre is bátor vagyok a 
mélyen tisztelt közönséget értesíteni, kérem szíveskedjenek engem nagy 
becsli látogatásával és becses bizalmával annak idején megtisztelni, 
melyek utáu morndok teljes tisztelettel 

[m] 3—s Szókelyhidy Sándor. 

— S z o l i d irak és pontos kiszolgálás. 
t Jw J 

W 

Sz. 14-1000. [4I| l - l 
jkvl. 

Hirdetmény. 
Klfehirré  tesszük, hogy a község lu-

lujdnnát képező úgynevezett „ninjnrsági 
javnk" C.ik-Karcxfalva  község házának 
nagytermében folyó  évi márOZlUS hó 
14-ik napjának délelőtti 9 órájától kez-
dődőleg esetleg a következő napokon is 
lolytatólng nyilvános árverés utján a leg-
többel Ígérőnek h a s z o n b é r b e kiadatni 
lógnak. 

Bővebb (eltétetek és felvilágosítások 
r.z elöljáróságnál tudhatók meg. 

A községi elöljáróság: 
Csik-Knrczfalvn,  1900.évi február  21. 

Suba Zsiga s.k., Bartalis József*,  k., 
körjetEyzA. biró. 

Sz. 1 —1U00. |42| 1 — 2 

Hirdetmény. 
Csik-Cslcsó község elől|árós&gn 

állal közhírré tétetik, liogy a „Hargitai" 
borvíz fllrdő  10 évi idő Inrtamra, e z é v i 
márczius hó 17-én d. e. 8 órakor 
Csik-Crticsó községházánál haszonbérbe fog 
adatni. 

Kikiáltási ár 350 frt. 
Egyéb fellételek  a körjegyzői irodá-

ban betekinthetők. 
A község elöljárósága: 

Csík Csicsón, 1900 évi február  hó 15. 
Tompos Károly, Györfl  Ferencz, 

körjepyzó. bírd. 

Szám 108/1900. [45| l - l 

Versenytárgyalási hirdetmény. 
Alattirt kOzség elöljáróság a nagy 

méltóságú földmivelésQgyi  ra. kir mi-. 
niszter uruak 46245'1808. számú enge-1 

délye folytán  Csikvármegyében fekvő 
Oyergyó-Kilyénfalva  község tulajdonát 
képező Gyergyó-alsó Tölgyes határá-
ban az ugy nevezett borvíz patak a völ-
gyének katlan részében a „rossz bor-
víz patak" baloldalán 150-kat hold t e -
rületén található, s erdészetileg 36.380 
korona 38 fillérre  becsOlt 14 cmtól 36 
czm. és azon felni  kereskedelemre al-
kalmas fenyőfa  tömeget (4) négy év alatti 
kihasználás végett a legtöbbet ígérőnek 
versenytárgyalás utján eladja. 

A verseny tárgyalás megtartására, 
mely csak írásbeli zárt ajánlatok utján 
eszközöltetik, a jelen 19ÓO é v i m á r -
czius hó 14-ének délutáni 3 órája 
tűzetik ki határidöal Oyergyó-Kilyén-
falva  kOzség házához, mely napnak déli 
12 órájáig a szabályszerűen kiállított 
és 2(>38 korona bánatpénzzel ellátott 
Írásbeli ajánlatok az alattirt elöljáróság-
hoz czimezve beadandók. 

Távollevő versenyezőknek postán 
érkező ajánlatai, nevezett napnak dél-
után 2 órájáig elfogadtatnak. 

A verseny tárgyalásnak további fel-
tételei az elöljáróságnál hivatalos órák 
alatt betekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Oyergyó-Kilyénfalván,  1900 évi feb-

ruár hó 20-án. 

Simon Gergely, 
körjegyző. 

Balázs József, 
biró. 

J A m n i i k n ! 

S ^ i v e s t u d o m á s u l ! 
Van szerencsém nagybecaU megrendelőim és a n. é. közönség szíves tudomására 

hozni, hogy n tuvaaxi és nyári idényre szóló legfinomabb  minőségű valódi 

j&i&ue gyapjú és kamgarn s^gsss 
HXÖreteket  benzerexteni  és ez nitul abba a kellemes helyzetbe vagyok, hogy 
nagybecsű megrendelőimet kívánalmaik szerint a legjobban hiszoIgáihatom. 

Ugy szintén miadonnemfl  ferfl-siabó  kellékehet eladitra le raktáron tartok. 
Tehát mielőtt becses megrendelőimnek eddigi szíves pártfogásukért  kö-

szönetet mondanék, egyúttal kérem, liogy irántam tanúsított pártfogásukat  a n. é. 
közönséggel együtt részemre fen  tartani szíveskedjenek és becses megrendelé-
seik kel szerencséltetni méltóztassanak, melyek után vagyok szolgálatukra kész, 

Csik-Szeredán, IÍIOO. év február  hóban 
nitMy tisztelettel 

Döczy János, férfi-wz.'ibó. 
(.Saját-ház). 

|46] 1-4 

B r e a i l l e l fm  n z o r g a l o n i ! 

'I . 

< I 0 
< I .j) 
. X 
. % 
• 0 . I ti " J) 

< •o 

Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy saját pinczémból 

valódi tiszta kiskiikiillő menti szöllő borokat 
szolgáltathatok ki, melyeket évek óta személyesen szüreteltem s tisztán kezelek. 

— kor.  72 fillér. 1 liter  lH!)!>-bell,  ballaráiulH  . 
1 liter  lHÍ>0-beli  sseHtliStroiiuiáfft 

kltthiő  mlnfaéytl  mataU  bor 
l ilreff  '/,,  Uter  1X7!)  beli niiártul-

HXeHt-tiualót  jx'im ii if<-  bor 

1 kor.  — /III. 

1 kor.  40 flll. 
r r " - 1 l-WN-l 'Ml 1̂ 1 UI K.TT» A T . 

Jiotleffa  Spaui/ol  {/ffúf/lf  borok  7i0 litere*  jmlticxkokbtiH  3 koroiiútól 
4 kor.  40 filléren  árttkban,  raktáromon rendelkezésre állanak, — mind 

ezek a háztól elszállítva. 
Továbbá elismert kitűnő és jó minóségíi 

kőbányai ós Czell-féle  söröket 
háznál és elvitetve, legjutányoaabb árak mellett szolgáltatok 

Kiváló tisztelettel: 
[40) 2 Helvig G. János. 

Nyomatott Cdk-Szeredában, a lapkiadó Qyörgyjakab llárton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

H r t z t ó l e l v i t e t v e . 

H r t y y y y y y y y i » | »vynpnpf»»  » y y y n p p p h í 




