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Társadalmi kivonatok.
A mai társadalom egy nagy lusta 

ember. Nem kell neki munka, nincs 
benne semmi törekvés. Érzékei kihal
tak, lelke elfásnlt, megölte a tétlenség. 
Agyveleje megvizenyősödött, izomrost
jai kinyúltak, petyhüdtek. Eszméje 
semmi, gondolatai üresek. Fő- és mel
lékfoglalkozása a táplálkozás, a he
nyélés és heverés. Ha olykor-olykor 
mégis a felszínre dob egy jé eszmét, 
egy közérdekű dolgot a véletlen: úgy 
akkor ő mint csendes vaszkában meg
zavart fenevad esik neki, hogy szét
tépje, megsemmisítse. Fél, mert nincs 
ereje a cselekvésre, nincs képessége 
a gondolkodásra. Az előirt minden
napi munkát elvégzi, mert oda nem 
kell ész, nem kell lélek. Azt már meg
szokó, mint barom a jármot. Vissza 
nem néz, előre nem gondol, csak él 
a perczeknek. Egyikből esik a má
sikba a nélkül, hogy tadná, hogy 
jutott oda. Mint mikor a légy vízbe 
pottyan, csak annyit érez, hogy nem 
ott van. a hol volt. Ez a mai társa
dalom. Nincs ebben egy fikareznyi 
túlzás, sem mumus nem -akar lenni, 
milyennel a rossz gyermeket ijeszteni 
szokták. Ez maga a tiszta valóság, 
tiszta igazság.

Milyeu a mai ifjúság? Hol van

belőle a nemes, üde lélek ? Hol van 
belőle a szorgalom, törekvés? Hová 
lett az idealizmus, az ifjúi hév, lelke
sedés, mely a magyar ifjúságnak disze, 
ékessége vala? Elmúlt kornak elmúlt 
dicsősége.

Kávéház, vendéglő, kártyaasztal, 
billiárd a mai ifjúság vágyainak ne
továbbja. Ezek ama pontok, hol egy 
ifjú nagy törekvései mint végpontok
ban összetalálkoznak- Üres a lélek, 
még üresebb a fej- Sétál sokat, ü/.i a 
nemes sportokat s megvan elégedve.

Próbálkozzék csak valaki egy lel
ket nemesitő ; észt, ügyességet, tehet
séget egyaránt fejlesztő dolgot meg
pendíteni: \ égé van azonnal, vesznie 
kell. Kicsinylés, gáncsoskodás ; kö
zöny. nemtörődömség minden oldalról. 
Szellemi szikráknak gúnyolt durva 
vicczek czéltáblája lesz mjndjárt.

De a baj általános. A veszedelmes 
kór symtomái az öregebbeknél is éppen 
úgy megvannak. Még csak java térti 
korban él s már is teljes nyugalom, 
pihenés kell neki. A világért valami 
aj, közérdekű dologba beié nem kez
dene. mert arra nem jött el még az 
idő; nem értenék meg az emberek. 
Egy üatai meg éppen nem imponál 
nekik.

Nincs elég tapasztalata, nyugodt, 
higgadt megfontolása; sőt elég készült-

f  Ál€iá,
A  k á p l á n  u r .

I r t a :  Z ao ldo t L ászló .

Mikor a fiatal k&plán azon arekkenö augusz
tusi reggelen kinyitotta a szemét — egyszerű, 
világos, fehérre meszelt szobájában, körülbelül 
olyan szemmel pillantott körül, mint a gyermek, 
a ki csínt követett el és tudja, hogy ezért ma 
okvetlen verést fog kapni. A* ilyenkor szeretne 
visszabujni párnái közé, hogy egyáltalában föl 
sem kelve, az egész napot — s véle azt a bizo
nyos verést is — nagy diplomatikusan átaludja.

De Nép. János ur, a káplán, nem marad
hatott fekve. Már öt óra volt s neki fél hatkor 
misét (tellett mondania. Gyorsan talpra ugrott 
tehát a öltözködni kezdett.

Hangulata azonban ugyanaz, melylyel már 
szempilláját kinyitotta volt, a friss mozgás da
czára nem változott: a káplán ur kedvetlen volt, 
levert és szomorú, mint az olyan ember, a kit 
nagyon bánt valami.

Közben, mintha mindesekért lelkifurdaláso
kat érzett volna — éppen mosakodás közben -  
megállt, letette kezéből a szivacsot és hosszasan 
maga elé nézett.

— Nem méltó — korholta gondolatban sa
ját magát — nem méltó ilyesmi az Ur szolgájához.

A másik perezben jókorát dobbantott a 
lábával.

— De ha fáj, — szisszent föl —és minden 
emlékem a múltból a szivemre tolul !

Hirtelen az ajkába harapott; mutatóujját 
pedig tótágast a humlokára csapta:

— Hohó, te szívről beszélsz ? És — mind
ezt már csupán gondolatban, de annál több, maga 
iránt való szigorúsággal mondta — és ugyan 
akkor egy leányra gondolsz, a ki ma egyházad 
egy tisztességes hívének a menyasszonya, s a ki 
felöl tenéked a múltból, mint mondod, emlékeid 
vannak. Hát nem szegödtél-e te alázatos szolgá
jául az Úrnak, és elfelejtetted volna-e, hogy a 
te szivednek éppen azért minden jósága és sze
retető kivétel és külömbség nélkül a t« összes 
híveidet illeti meg? Nem tudod-e, hogy a ki pap 
lesz, az minden felebarátját egyforma mértékben 
köteles szeretni, és senkinek ebben a szeretőiben 
hátrányt, vagy elsőbbséget adni nem szabad! 
Avagy nem tudod-e, vájjon, hogy a leány, ki 
bűnös módon most hatalmába kerítette a gondo
lataidat, bármilyen régi emlékek fűzzenek is hozzá, 
ma másnak a menyasszonya, a igy a te hivatásod, 
pap létedre, már csak az lehet, hogy, ha ezt az 
esketést neked osztotta ki a véletlen, hát akkor 
te az Ur szolgájának méltóságához híven, habo
zás és töprengés nélkül teljesítsd a kötelességedet; 
és bármint volna is neked — emlékeidben — az 
a leány, eskessed össze és áldd meg a frigyet 
azzal, a kit szeret és a kit jegyeséül választott? 
Hát ellelejtetted volna-e te mindezeket? Sóhaj
tott. Fiatal, napsütötte arcza kipirult.

ségo sincs ahhoz. No meg aztán hogy 
is kívánható, hogy meglett térti egy 
fiatal eszméjét tegye magáévá.

Ily s ehhez hasonló felfogások 
uralkodnak kaszinókban, klubbokban. 
Szóval nincs ma társadalmi élet, mert 
a mi van, az nem élet. Vajha mielőbb 
megszűnnék ez a turcsa állapot !

Nehány szó a székely kivándorlásról.
Múlt számunkban megemlékeztünk a 

Marüs-Vásárhelyit megjelenő .Székely El
lenzék14 8-ik számában megjelent vezérczikk- 
ről, a mely a „Székelyek Romániában44 czirn 
alatt egy bukaresti lap czikkéből kiindulva 
erélyes hangon sürgeti az orvoslást, kiáltja 
szemébe a ki vándorló ttak testvéreinek, az 
itthoni! maradt székelyeknek 8 főleg az in
tézd körüknek, hogy ne nézzék tétlenül, nyu
godtan — a minta bukaresti „Uumttnischer 
Lloyd* szemünkbe vágja, „mint olvad be 
a kivándorlóit közel 100,000-re menő szé
kely az oláhságjía.4*

Illik, hogy megszívleljük e kérdést, 
fontolóra vegyük a veszély nagyságát úgy, 
a mint van, s ne engedjük a fent említett 
b a román lap által fennhangon emlegetett 
vádat magunkon száradni.

Mozdítsunk meg minden követ, te
gyünk meg minden lépést, a melyek által 
eredményesen oda hathatunk, hogy szere
tett véreinket, a mi édes székely testvé
reinket az elidegenedés, magyar jellegébőli 
kivetkőzés veszélyéből kiragadhatjuk, meg
menthetjük őket annak a hazának, a mely
nek a magyar elemre, a honfiakra oly nagy 
szüksége van.

Aztán fogta a szivacsot és megmosakodott.
Mikor felöltözött, oda pillantott a jegyzékre, 

melyen több egyéb sor között ez a jegyzet is 
ott volt:

„MártonfTy Gábor és Kaczér Juliska, esketéa.“
Dátumnak pedig az nap délelőtt 11 órája

odajegyezve.
Talán mióta pap volt, nem gondolt sohasem 

erre a leányra; de most, hogy — a véletlen pajkos 
játéka folytán — ezt az esketésl éppen neki kel
lett volna elvégeznie, az Ur fiatal, alázatos szol
gája, meg a hat év előtt volt foltos könyökű, 
kamasz János diák, bizony kis fiija, hogy össze 
nem kaptak egymással a reverenda alatt.

•
Mert foltos vala a Jani diák kabátja könyöke 

amaz időkben.
Szülei szegény csizmadia emberek voltak s 

igy a mi keveset a fiuk instruktorkodásból össze 
is keresgetett, annak is másutt kellett helyet ta
lálnia, mint teszem, éppen a Jani gyerek könyö
kén. Pedig már az utolsó osztályt járta a gimná
ziumban, hogy a következő évre aztán — régi, 
kedves vesszőparipája volt ez a becsületes csiz
madia „házas11-párnak — magára vegye a tisztes, 
kék kispapi ruhát.

Ebbe az esztendőbe esett a mi Janinknak 
ai az — életében egyetkiii — kalandja, mely 
kezdődött, vala a hatalmas karéj vajas kenyérnél, 
a mit a Kaczórék süldöleány Juliskája a „kosztod 
Jani részére uzsonnára kikanyaritott, végét lelte 
pediglen egy csókban, ártatlanban és ügyetlenül
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Ejrv igazán érió magyar emberre p»»- 
k*»li kinként hathat annak hallása, hogy a 
legerősebb. tevékenyebb nemes faj a szé
kely igv pusztuljon lassanként, elidegenedve 
hazájától, el a kies Erdély kékló bérezet
től, örökre távol attól a vidéktől s attól a 
néptől, inelv az ős korban r.ibonbánjai 
alatt csodálat tárgyú volt.

Midőn halljuk a román lap vieze/.elő- 
déseit, önkéntelen eszünkbe jutnak e nép
nek. a székely népnek, melyről lelkesült- 
seggel monda a lánglelkü dalnok Petőfi, 
hogy „minden csepje drága gyöngy- t ér 
összes érdemei, vitézi tettei, a melyekről az 
ezer év történetének majdnem minden lapja 
kiáltőan beszél, eszünkbe jutnak u 4S-as 
nagy idők. midőn a vészkiáltásra, a haza 
veszélyben forgásának tudatára halál meg
vetéssel kfizdött hatalmas vezére Bem alatt 
az ellenség ellen, midőn Gábor Áron ágyúi
nak dörgésére tégy ert ragadva rohant oda, 
a hol csak halai, de dicső magasztos halál l 
volt oszt áh része, élőnkbe ötlik az a lán
goló honszereleni. mely a székelyt mindig 
jellemzi s ezen visszaemlékezés hatása alatt 
hancros jajszóra kell tak dnunk. ha vaut 
bennünk még egy kis szikrája a honszere- 
letnnek. van egy csep kegyelet keblünkben 
az ősök nagy. dicső emléke iránt.

Jusson eszünkbe, hogy azok a kiván
dorlóit székely véreink mily szívesen lak
nának itthonit honfitársaik között, hol a 
fajgyűlölet legalább nem üldözné őket, de 
nem lehet, mert it'honn az éhhalál iszonya
tos veszélye fenyegeti.

Hát igv kell elidegenedni annak a 
fajnak. ;« tuely jobb sorsra erdewes, mikor 
joga van hazájához joga van írnak ezer
éves emlékeihez, igv kell lemondjon arról 
az édesen csengő magyar nyelvről, mely- | 
nél szebb a világon seui lehet, a melyet 
azonban ott. a ln»l ő van. gyűlölnek és át
koznak. igy kell kivetkőznie nemzeti érzé
séből, hazafiasságából akkor, mikor arra a 
hazának oly égető szüksége van. s ne le
gyen számára hely ebben az imádott ma
gyar bonban, melyet az ősök vérrel sze
reztek meg, hogy a késő unokák boldogul 
élhessenek rajta ?

Még egyszer kiáltó szózatként fitty el

2-ik oldal.

adott bán, mely a Juliska hamvas, üde gyermek- 
o re táján — éppen az évzáró vizsgalatok idejében 
— elcsattant.

Látni való tehát, hogy a kaland, már alap 
ja bán véve is, a lehető legartai Lilább jellegit volt, 
a mennyiben ott — az első csókkal — fejező
dött he, a hol más, világi emberek szivbéli dolgai 
tulajdonkeppen m é g  csak kezdődnek. Másoknál 
ugyanis az első csők után következik egy másik 
c«Ók, aztán egy harmadik, negyedik n u jé cg 
' 1 dna megmondhatója, némelykor mennyi; majd 
j- L az eljegyzés, matkasag, esküvő, meg a válás, 
•agy legalább is a késői vágy, hogy „bár soha-e 
kerültünk volna össze !u A csizmadiáik Janijánál 
azonban az ifjúkori föihcvüíéseknek ez után az 
első csattanó jele után, azaz, hogy véle közvet
lenül egyidöbsn következett egy termetes családfő, 
a ki kiabálni kezdett a foltos könyökűre ; aztán 
a Juliska keserves zokogása, meg a íiu gyászos 
odébb állása. A mi ezután jött, az már a kéit- 
szinii, kispapi reverenda rótt.

— Juliska — kezdte a tiu, mikor azon a 
napon alkonyat kor odalent bolyongtak a Kacsérék 
mély. árnyékos gyümölcsösében -  az apám meg 
édes anyám is azt akarják, hogy pap legyen be
lőlem. De . . .

Elhallgatott, mialatt lassan kullogott a taka
ros, de még alig tizenötéves leányka mellett.

— Hanem — fogott bele újra — én, a hogy 
gondolkoztam ezeu a dolgon hát azt gondoltam ...

Megállt.

uiez te lein az irányadó köröket s n székely 
ie**tvéreket u román lap azon mumusára, 
h<*gv „inig a magyarok otthon tűzzel-vassal 
majf városi tanuk, addig nyugodtan nézik, 
hogy közel 100000 székely miként olvad
l-t* a románságba** s kérdem lehet-e az uj 
században szorgosaid*. nagyobb, magaszto
said! feladatunk, mint a kivándorlás meg
akadályozására, kivándorlóit véreink haza 
édesgetésére módokat találni s azokat köt-*- 
leHségszerüeu meg va lósit a ni.

Ne mulasszunk el semmit megtenni, a 
mit csak megtehetünk hisz a haza boldo- 
gitására cselekedjük mindezt, annak a ha
záim - boldogitá-ára. melynek további dicső 
fennállását', egy ezredév magasztos emlékei 
követelik. Bp-

f l i í Ü f f l é | y  6 i B 11 ü (14

A osiksomlyói Szent Fv enezrendi zárdát és 
u rémi. katli. fogymnasiu.-nőt s’dyos csapás érte: 
P. Kopatz J. Patrik szerzetes és fogymn. rendes 
hittanár, -Jetének 47 ík évében folyó hó 22-én 
rövid szenvedés után megszűnt élni. E megren
dítő csapásról csak lapunk zárta után értesülhet
tünk. s igy most veszünk alkalmat, hogy róla 
megemlékezzünk.

P Kopatz J. Patrik 20 évet töltött, mint 
tanár, a esiksomlyúi rétin, katli. fögyinnasiumban 
Váratlan halála mindenfelé megdöbbenést keltett. 
Hiszen százakra megy azoknak a száma, kik 
tanítványai voltak, kik ót s-z egyenes jellemű, 
munkás tanári úgy az iskolában, mint az élet
béli becsülni tudták. Es ezt P. Kopatz megér
demelte. Min* ember fedd heti en eletet élt, mint 
tanár minden erejét annak az intézetnek szen
telte, mely k.J. ti szék-lységünk hatalmas védő
bástyája. > mely tanult növendékeivel elárasztja 
az egész ors.őgot. Majdnem két évtizedig állott 
a Mária Társulat élén, mely az ország katli. 
társulatai között a legrégibbek közé tartozik, s 
melynek áldásos hatásai a nagy világ zűrzava
rába lépő ifjút visszatartják az erkölcsi romlott
ságtól. E hármas működési körben töltötte Ko 
patz ideiéi bdki'sült seggel, odaadással. Mint szer
zetes kifogástalan, mint tanár mintaképe tanít
ványainak, mint társulati főnök lelkes szavaival 
iparkodott a Mária Társulat eredményeit áldá
sosakká tenni, h zzá kell vennünk, hogy mint 
exhortator ö oktatta vasárnaponként a tanul" if- 
juságot s különösen a húsvéti szent gyakorlatok

Mit ? — kérdezte a másik.
Jani nem felelt.
— Nos, mit gondolt Jani, hogy gondol kozott ?

Hát . . . hát . . . csak azt gondoltam 
Juliska, hogy . . . talán . . . még sem kellene 
nékem papnak mennem.

— Nem kellene, Jani?
XJgy gondoltam. Juliska, hogy nem 

kellene . . .
— Es aztán: miért ne kellene? Hiszen az 

oly n szép, lássa. Jani. Itt van a plébános ur is, 
lássa Jani . . .

A fitt zavarba jött.
— Igen, igen — mondta fejig suttogva, mi 

közben szórakozottan lépegetett valami czifck- 
ozakkos levelet az ujjui között. Akadozva beszélt.

— Igen. de . . Mert lássa, Juliska .
Miért vörösödéit el úgy, Jani ? — szakította

félbe hirtelen emez, de rögtön elhallgatott
Mintha megsejtett volna valamit, maga is 

elpirult. Árnyas, kék szemét a földre szegezte.
A fia reá nézett. < >vatosau, mint a ki valami 

tiltott, kényes tárgyhoz nyúl, megfogta a leány 
bacsóját Az most kissé remegett.

Juliska -  mondta igen halkan, mintha 
valami rettenetes dolgot akarna mondani — 
Juliska . . .

Lgy tett, miként ha folytatni akarná ; idő
közben azonban valószínűleg mást gondolt, mert 
hirtelen, ravaszul téloldalt hajolt, átkapta a leány 
derekát és magához szorította. Az arczál pediglen 
‘ határozottan megcsókolta.

alkalmával akadémikus előadásokat tartót*, me
lyek a bűnbánót és töredelem igaz útjára vezé
relték az ifjak lelket.

E kiváló ember nincs többé. Nem tudjuk 
kellőképen méltányolni a csapás nagyságát. A 
szerzetház veszített-e nagyobbat a lelkes test
vérben vagy a tanári kar a hűséges, lelkiisme
retes kartársban vagy a tanuló ifjúság a buzgó 
tanárban, ki mondhatná meg ? Annyi bizonyos, 
hogy mindnyájan keserűen érzik a tátongó űrt, 
mindnyájan kegyelettel őrzik meg emlékét s 
fájó emlékkel gondolnak reá. Hiszen még életé
nek java korában volt, még sokat buzgólkodha- 
iott volna, de meg kell nyugodni a bölcs isteni 
Gondviselés végzésében, melynek utjai kiszámit- 
iiatlauok.

Életrajzi adatai a következők. 1854 ápri
lis ö-án született Csik-Csicsóban. Középiskolai 
tanulmányait a csiksomlyói, kolozsvári és gyula- 
teliéi vári rom. katli. tőgy mnasium okban végezte. 
Hivatását követve a Szent Ferenc trend i szer
zetbe lépett s Kolozsvárt végezte el a theoiogiai 
tanfolyamot. Edö közben katonának kellett, men
nie s három évig szolgált a <Í2. gyalogezredben 
Maros-Vásárhelyt. Mint őrmester szabadult meg 
s visszatért ismét a szerzőbe. 1880. augusztus 
havában helyettes tanárnak neveztetett ki a csik- 
somlyói rom. katli. fogymnasiumhoz s azóta sza
kadatlanul itt működött. F. év januárig közepe 
táján meghűlésből tüdögyuladást kapott, melyet 
erős szervezetével öf napig fen járva viselt, s e 
miatt annyira erőt vett rajta, hogy f. hó libán 
egyszerre ágy ba került s már 17-én élet-halál 
közt lebegett. A gondos orvosi segély a gyorsan 
harapozó kór ellen már nem tudott eredménye
sen fellépni, a baj’ komplikálódott s az erős férfi 
22-én d. u. megszűnt élni. Gyászos halála alkal
mával úgy a szerzetház mint a fogy mnasium 
gyászjelentéseket adtak ki. A temetés f. hó 24-én 
d. u. 3 órakor történt a helybeli és vidéki nagy
számú úri közönség jelenlétében. A szertartást 
Murányi Kálmán fő esperes végezte fényes segéd
lettel. A gyás/.beszédet Bálint György fögymn. 
tanár tartót'a s Kopatz eli tének és működésének 
bemutatásával szomorú halálának rajzolásával könv 
nyékig hatotta n» -g a közönséget. Különösen szép 
volt beszédének az a része, melyben a tanár 
munkásságát a szobrászéhoz hasonlítva tüntette 
ki a nevelő és oktató munkájának fáradalmait, 
nehészségeit. Az Ünnepélyes ivquietn folyó, hó 
25 én d. e, 10 órakor ment végbe, részt vett 
♦•zen a főgymnasium és tanítóképző tanári kara 
es ifjúsága. Olt voltak a ravat ilon a fögymn 
tanári kar- es tanuló ifjúságnak gyönyörű ko
szorúi, mint a Kopatz iránti kegyelet kifejezői. 
Munkálkodásával örökre biztosította emlékét. Az 
ö. v. t. II

Ó nt.

A másik pillanatban kővé meredten, sápad
tan All' meg az eperia alatt.

A kit elmélyedésükben — végzetükre — 
nem vettek észre, most, mint maga a megteste
sült fenyegető Nemezig, összevont szemöldökkel 
ott állt szciutöl-szemhen előttük Ka ezer ur, az 
apa Mindössze csak egy szót sziszegett a pipa
szára mellől: óm ez a szó rettenetes volt:

— Fattyú ! . . .
— Juliska, a kékszmuU, holló, gyermekes 

Juliska sírva fakadt.
Janinak pediglen el kellett pusztulnia a ház

ból, melynek aljában a veszedelmes, mély* gyü
mölcsös vala.

A fin, kit egyedül csak Juliska .kék szeme 
tarthatott volna vissza az Ur szolgálatától, a tisz
te* papi ruhát igen magára valónak találta. Mintha 
csak egyenest reá szabták volna.

így végződött ez az ártatlan dolog ama 
szomorú, fiatal időkben.

Most pedig . . . ?
A sekrestyés beharangozott.
Tizenegy óra volt, délelőtt. A templom előtt 

k< esik robogása hallatszott. Aztán ez megszűnt 
s ünnepi, komoly menetben vonult befelé a kitárt 
ajtón a násznép.

Odafent, uz oltár előtt - teljes ornátusban — 
halvány, fiatal káplán várta őket.

— Holtomiglan -  rebegte halkan a leány, 
mialatt ujját az elibe tartott feszületre emelte.

A pap Imlováiiyan, szilárd mozdulattal ter
jesztette ki kezét áldásra az uj pár fölé.
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Mindenféle.
— Eljegyzés. Gözsy Péter helybeli törvény- 

széki aljegyző folyó hó 27-én eljegyezte Szász. 
Károly csik-somlyói fögymn. tanár kedves leányát, 
Jolánkát. A szép frigyhez igaz szívből gratulálunk !

— Halálozások. Közéletünknek ismét gyásza 
vau. Egy Budapestről érkező távirat Székely' 
Károly Csikmegye nyugalmazott árvaszéki ülnök** 
haláláról ad hirt. Hosszú időkén keresztül tartott 
betegsége gyógyíttatására Budapestre utazott, 
azonban a híres orvosok keze sem tudta meg
menteni a haláltól, a gyógyithatlan kór folyó hó 
20-án kioltotta életét. Hosszú éveken keresztül 
szorgalommal, pontosan szolgálta megyéjét, kiér
demelte mindenkinek bizalmát, betegsége daczára 
is fenntartotta hivatalát, végezte kötelességeit, 
s csak másfél évvel előbb ment nyugdíjba. Holt
testét Budapestről haza Csik-Szentimrére, hol 
tegnap délután tisztviselő társainak, barátainak, 
városunk s az egész vidék közönségének részvé
tele mellett helyezték örök nyugalomra. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott. — Boeskor Po- 
l.'xena f. hó 28-án reggel 03 éves korában hosz- 
szas szenvedés után elhunyt. Nyugodjék békében!

— A népszámlálás eredménye. A népszámlá
lás befejeztevel városunk népesedési aránya is 
már megáilapittatott. Ezek szerint a lakosság je 
lenlegi száma 2022 lélek. A 10 év előtti szám 
látáskor volt 1789. A 10 év alatti szaporodás te
hát 833 lélek* Ezeken kívül az idei népszámlálás 
adatai szerint az ideiglenes tartózkodók száma 
44. Az idevaló illetőségű, de jeleuleg távol levők 
száma férfi és nő összesen 117. Városunkban van 
.790 házszám; a lakások száma összesen 020 
ebből laknak 543-ba, nem iakuak 77-be. A ház
tartások száma 519.

— Fó’tárgyalások jegyzéke a Csíkszeredái kir. 
törvényszéknél. 1901. február 1. 5069—901. bf. 
Székelv Péter Fercnczé és társa súlyos testi sér
tés büntte, 2/9—901. Puskás Gábor Alajosé sú
lyos testi sértés büntte. Február 8-án 4223 -  900. 
Borbáth János súlyos testi sértés büntette, 
4053 —900. bf. Karacsi Audrásné okirathamisi- 
iás büntte. 0—901. Székely Attila és 2 társa 
okirathamisitás büntete.

— Kérelem. A korcsolya egylet február 9-iki 
estélyére a meghívók már szét küldettek. A ren
dezőség ez ufón kéri fel azokat, a kik tévedés
ből meghívót néni kaptak, de erre igényt tarta
nak, hogy ebbeli óhajukat Wellman Géza rendező- 
bizottsági titkár urnái bejelenteni szíveskedjenek.

— Esküdtek névjegyzéke. A csik-szeredai kir. 
törvényszéknél folyó évi január 27-én tartott 
ülésben sorsolták ki a február havában tartandó 
első ülésszak esküdtjeit. Eszerint rendes esküd
tek lettek : 1. Lélmer Márton Csik-Rákos. 2. Fe- 
rencz Lajos Csik-Rákos. 3. Id. Lakatos Károly 
Csik-Csicsó. 4. Gráf András Csik-Szépviz. 5. 
Bartlia György Csik-Tusnád. 0. Zakariás / .  István 
Gyimes-Bükk 7 FerenezIstvánGyergyó-Tölgyes. 
8. Kovács Ignácz Györgyó-Ditró. 9. Dr. Boeskor 
Béla Csik-Szereda. 10. Betegh Gyula Csik-Szent- 
imre 11. Potoczky Antal Csik-Tusnád. 12. Trolién 
József Csik-Szereda. 13. Bitai Béla Csik Szered*. 
14. Zakariás K. Antal Csik-Szépviz. lő. Benedek 
Dénes Csik-Karczfalva. 10. Ifjabb Mélik István 
17. Ambrus József Kászon Jakabfalvs. 18* Papp 
Domokos Csik-Szereda. 19. Koncz József Csik- 
Szentmihály 20. Zakariás L. Antal Csik-Szépviz 
21. Itj. S/.opos Elek Csik-Szereda. 22. Puskás 
József Gyergyó-R mete. 23. Száva István Gyergyó- 
Ditró. 24. Barabás Béla Csik-Szereda. 25. Mihály 
István Csik-Karczfalva. 20. Karda Mihály Cdk 
Szentdomokos. 27. Lakatos Imre Csik-Menaság 
28. Györffy Sándor Csik-Szereda. 29. Dájbukát 
Jakab Csik-Szereda. 30. Meskó Jakab Csik- 
Madéfalva.

H e l y e t t e s  e s k ü d t e k ;  1 Itj. Gál Fe- 
rencz Csik-Zsögöd. 2. Ráduly Mózes, Csik-Madé- 
falva. 3. Kosa Pétéi Csik-Szentmihály. 4. Apponyi 
Károly Csik-Szereda. 5. Balázs Dénes Csik-Sze
reda. 0. Becze Bartlia Csik Csicsó. 7. Geczö Já
nos Csik Csicsó, 8. Benő Pál Csik-Szépviz. 9. 
Szabó Béniám Csik-Scépviz. 10. Raucz Ignácz 
Csik Szereda.

— Színház. Már a múlt számunkban jelez
tük hogy Szabadhegyi Aladár színtársulatával mely 
Gy.-Szentmiklóson a közönség osztatlan tetésze 
mellett működött városunkba fog jönni köze
lebbről. Már meg is jelentek az előlegei színi je
lentések, a melyek tudtunkra adják a társulat 
tagjainak névsorát és a darabok műsorát, melyek 
itt működésűk alatt elő fograk adui. A jelentés 
szerint már február 11-én a „Valóni nászu czimü 
színmüvei kezdik meg működésűket. Az elüleges

jelentésben a legjobb darabok vannak felvéve, 
a melyeknek szabatos előadása, melyet a társu
lattól már a Gyergyóbán szerzett jó hírneve 
mellett várunk is, kellemes időtöltést fog sze
rezni közönségünknek. A térsulat névsorát az 
alábbiakban iktatjuk ide : Képes Laura, operette 
és népszínmű primadonna. Győri Matild, operett** 
énekesnő. Berzsényi Margit drámai hősnő és 
vígjátéki szende. Geröffy Ilon, szende színésznő, 
Liptayné Erzsi, comica. Verböczy Emília, anya 
színésznő. Püspökyné Juliska. Béresy Giza, Fe
kete Ilon, Gaál Katicza, kardalos és segédszi- 
uésznök. R. Demény Viktória, súgó. Szabadhegyi 
Aladár, hős szerelmes (rendező). Pintér D., sze
relmes. Rajcsányi István, operette és népszínmű 
énekes. Liptay Lajos, kedélyes apa, operette 
buffó. Vágó István, hős apa. operette buffó. Ung
vári Mór, Török Sándor, Sziklay Jenő, Somogyi 
Károly, Tömöri Jenő, kardalos és segédszinészek 
Ernyei Józset kellékes. Karnagy : Fenyvesy Osz
kár. Jól elsik olvasnunk már az elöleges színi 
jelentésből, hogy az igazgató addig, a inig a be
mutató előadáson a közönség meg nem győződik, 
arról, hogy a társulat méltó az ö támogatására, 
bérletet nem váltat senkivel, teszi pedig ezt 
azért, nehogy a közönség okulva egy pár előbbi 
rossz társulat gyenge előadásai, idegenkedjék a 
bérlet vételtől, hanem az első előadáson győződ
jék meg a társulat életrevalóságáról. A megelőző 
jó hírek, s az igazgató ezen fellépése, valamint 
a gazdag műsor, melyet az elöleges szini jelen
tések tudomásunkra hoznak, reményt keltenek 
arra, hogy a társulat itt működése alatt- kellemes 
időtöltést fog szerezni közönségünknek. Ilyen elő 
feltételek mellett várakozással nézünk elébj az 
első előadásnak.

— Mulatság Csik-Szépvizen. A csik-szépvizi 
Oltár-egyletu folyó évi február 1-án,  saját alapja 
javára tánczcstélyt rendez, melyre a meghívók 
már szét is küldettek. Úgy hisszük hogy e/ es
tély is a szépen sikerült vidéki mulatságok közé 
fog tartozni, mely megérdemli a közönség támo
gatását.

— Egy estély a karcifalvi szegény gyermekek
érdedében. A csik-karczfalvi iparosok folyó évi 
január 27-éu a csikkarczfalvi szegény gyermekek 
felruházása czéljából Csik-Karczialván táncz- 
mulatságot rendeztek. Szép nemes volt a czél, a 
mely már előre felbivt. az érdeklődök figyelmét 
hogy minél tömegesebben pártolják e czelt El is 
érkezett 27-ének estéje, a melynek kimenetelé
től, sikerétől oly sok didergő gyermek várt me 
lég téli ruhát, de a derék rendezőség nagy mérv
ben csalódott, a mikor számolt magának Cs.-Karez- 
falcának « egynéhány szomszédos község iiiteligon 
tiájának a támogatására Nem jöttbizouy sem Karc 
falva, séma szomszédom községek intelligentiája 
kevés kivétellel különö-*cu a tanítók és papok közül 
oda ugyszólva senki sem pedig a ezé1 oly szép. 
oly nemes volt, s bizonyára megérdemelte volna a 
támogatást Somom fiaskóval végződött a neme
sen érző iparosok ez estélye, hiszen alig vo’tak 
rajtuk kivüi egy neháu}an. s a nélkül, hogy ta
lán szemrehányásokat akarnánk tenni, csak auy 
nyit mondunk, hogy jaj azoknak a fázó gyér 
mekeknek, a kik ezen mulatságtól nyomorukban 
enyhet, vigaszt vártak.

— Estély Tusnádon. A fa lu egyhangúságát 
január hó 26-án nagyszámú intelligens közönség 
kedélyes mulatsága elevenítette föl. Az uj köz
ségháza szépen és 5 léssel díszített r.agy terme 
szolgált a mulatság színhelyéül Olyan estély volt 
ez, mely Szeredátó I lefelé minden községből, nem
különben Bukszádból és Mikó Újfaluból előkelő 
családot egyesitett magában, amely vátosi mulatsá
gok mellett is szépen megállja helyét. Azaz üde- 
ség, az az öröm jellemzi az estélyt, mely általában 
a vidéki mulatságok tulajdona. Gyönyörűség volt 
látni a közönség jókedvét, melyet Kozák Pali jó 
játékával mindig tokozott. Az első négyest 40 
pár tánczolta. A ki ezen az estélyen jelen volt 
csak elismeréssel adózhatik a rendezőségnek s 
Tusnádra máskor is szívesen megy mulatni. A 
nemes czélra, a létesítendő „Olvasókör" alapja 
javára felülfizettek a következő urak: Ujfalusi 
Jenő, Tódor Imre, Kölönte László, Betegli Gyula 
Potovszky József, Lórincz János, Sántlui Lajos, 
Incze Ferenez, Ferenczy Ignácz. Bíró Antal 
1 — 1 koronát; Lázár László, Miklósy József, 
Endes Ida önsgysága, Baktsi Gáspár, 6’zvobola 
József, Bodó N. 2—2 koronát. Balázsy Lajos, 
Éltes Mózes 2 kor. 40 fillért Jakab Alajos, N. 
N. 1 kor. 40 fillért. Bilim Lajos, Füstös .Sándor 
tanító, Bálint Lajos, Koródy Mihály, Vitos Mó
zes. Imre Károly, Kábdebó Ferenez, Potovszky 

I László, itj. Hodor Jakab, Péter Gyula, Koncz
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István, Grosz Ferenez, Éltes Jánosné, Ujfalusi 
József 40 —40 fill. Incze János 20 fillért. Ada
koztak: Szaniszló Kálmán, X. V. 50 - .V) fillért. 
Péterfi Lajos 20 fill. Dávid Márton, András La
jos, Veress Antal. Pálffy András, Izsák Lukács, 
Duducz Károly 2 — 2 koronát Dr. Koncsag Vik
tor, Kelemen György, PéterfTy Árpád, Sándor 
István, Balás Béniám 1 -1 koronát; Balázs 
Sándor 57 fillé *t, ifj. Sándor Gergely 80 fill., 
Bandi Vazul Brassó 4 kor. 90 fill. Bálintit 
György 3 kor. Kassay Lajos 2 kor. 90 fill. A 
Tusnádról származott úri emberek közül eddig 
adakoztak; Koródy Endre 2 kor. Miklós Albert 
magyar-laposi plébános 20 kor. Rutáin Imre 
esendőrföhadnagy, Incze Károly tanító, Derzsi 
Ferenczczel együtt 10—10 koronát, Imets Ilyés 
aljegyző, Imets János, Gy.-Újfalu 6 5 koronát;
Tódor József szentiványi plébános 2 kor. és kö
telezi** magát, hogy életében minden évben küld 
2 kor. az .Olvasókör" alapja javára. Fogadják 
mindazok, kik mulatságunkat pártolták, a telül- 
fizetök és nemes szivü adakozók a rendező bi
zottság Itgbálásabb köszönetét. Filléreikkel fa
junk tanítását, oktatását teszik lehetővé és a ha
ladásnak igazi előmozdítói lesznek. Jegyek árá
ból befolyt 212 kor. 40 fill , felül fizetésből 35 
kor. 40 fill. adakozásból 84 kor. 36 fiii. összesen 
•732 kor. 16 fill Kiadás 177 kor. 64 fill. marad 
az „Olvasókor" alapj javára 154 kor 52 fill.

— Eltévedt a bunda. . . . Egy kissé tréfás tör
ténet az egész, de mégis szomorú arra nézve, a 
kivel ez megesett nem is olyan rég, s nem is az. 
opereueziás tengeren túl, hanem onuan-innen 
valamicskével. Remekül sikerült, fényes mulat
ság volt. a melyen mindenki olyan jól mulatott, 
hogy joggal elmondhatta azt a megszokott inon 
dást, a mely azonban ez esetben való igaz volt, 
hogy sóba ilyen jól nem mulattam A zene an
dalító hangjai, a szép szemek elbájoló tüzsugá- 
rai, a ropogó jókedv feledtettek minden jelenle
vővel minden bút, bánatot, csak azt tudta min
denki, hogy jelenleg úszik a boldogságban. Ily 
örömárban, bo dogságban, csapongó jókedvben 
volt a inul itságou megjelent egyik fiatal 
ember is, a ki a melegségtől áthatva meg 
is feledkezett arról, hogy ezelőtt pár órával tett 
meg a mulatságért több kilométernyi utat s a 
hidegtől e közben csak jó meleg tiszta uj bún 
dájtt melyet úgy kért kölcsön egyik ismerősétől 
— védte meg. Minek most neki bunda, mikor 
az arczárói lehulló cseppek, a melegségnek le
galább is 4ü Celzius fokai mutatják. Telt az id«>, 
az elröppenő boldog órák mámora még jobban 
magával ragadta fiatal emberünket, s a beáradó 
napsugarai még az áradó jó kedvben találták a 
mulatókat. Egyszer azonban, midőn már reggel 
volt, s a közönség távozott, estébe jutott neki 
•s* hogy már csak ideje volna hazafelé gondolni, 
mert az a több kilométernyi ut egy kissé hosz- 
szii lesz. s ekkor egy szempillantás alatt eszébe 
öl lő a bosszú Utón a hideg ellen 
megvédő meleg bundája is, s rohant oda, a hová 
letette volt. hogy magara öltve, a futó lovukkal 
gyorsan csúszó szánján hazafelé menjen. De leg
nagyobb bámulatára az ö tiszta u j, de k ö l c s ö n  
k é r t  bundája helyett olt kapott egy rossz, ron
gyos bundát, s hiába volt minden keresés, csak 
maradt n ki a rongyos bunda. Hisz a hideg elöl 
*■ z is talán megvédheti, de nem védi meg a jó 
bunda gazdája számonkérése elöl, s az egész 
utón hazafelé azon gondolkozott, hogy miképen 
köszönt.se még csak tegnap látott gazdáját az el
cserélt bundának, s az egész utón talán önkén
telen ezt a nótát dudolga'ta: „Drága mulatság
nak szúrnom emléke- . . . .  az eltévedt bunda.

C S A R N O  K.
A  j ó  b r i r á t o U .
— Irta: Schvarcz Gábor. —

(F o ly ta tás és vége./

Imre egészen eikábuit a csókrohamtól, aka
ratlanul, mintha valami titkos hatalom kénysze- 
ritené, viszonozta a nő csókjait, ki ölelésével majd 
megfojtotta öt.

— Emma, engedje, hogy őszintén beszél
hessek . . .

— Nem akarok hullani semmit, csak azt, 
hogy „szeretsz", csak ezt az egy édes, Udvö/itő 
szót akarom hallani ajkaidról . . .

Nem tehetem. Engem régi szoros barát
ság, kedves emlékek fűznek férjéhez, őizulmával 
pedig ily gálád módon visszaélni lehetetlen és 
ezen lejtős, veszélyes útról visszatérni mindket
tőnk morális kötelessége.

- Nem bírom öt szeretni! Nem szerettem 
soha ! Nem szeretem most sí in. Csak téged akar
lak szeretni és követni élet vagy halálba egyaránt.

— De az élet törvénye az eskü, a köteles
ség nem igy rendeli.
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— A m ív  szava felül áll az élet törvényein, 

a nincs hatalom, mely azt megváltoztatni tudná 
A tízparancsolat is azt mondja, liogv -Szeressed 
felebarátodat*. Az eg^ik a/, előbbinek, a másik 
a/, utóbbinak hódol » mindkettő szive vonzalmát 
követi. Kn az utóbbinak hódolok és követem 
az ivem vonzalmát ; szeretem felebarátomat jobban, 
mint életemet, jobban mint min len mást a vilá
gon — szólt u Ilii szem ed élv ly el megölelve az ifjút.

- Kiírnia, hagyjon engem. Ónból az őrület 
beszél most. majd ha higgadtabban gondolkodik, 
belátja, hogy becsületünk. igazaágérzetUnk nem 
engedi ezt . . .

— Legyünk hát mindketten becstelenek, 
hitványak, nyomorultak, csuk szeress. Kretted 
elviselem az élet összes terhét, a pokol összes 
kiuszt-n védéseit. Menjünk el innen messze, hol 
nem ismer bennünket senki, hol nem lát bennün
ket senki, távol a világ zajútól, egyedül csak sze
relmünknek élve.

Imre érezte, hogy elhatározása gyengül, 
összeszedve egész lelki erejét s bár szive pokoli 
kinhan égett, szólt :

— Bocsásson meg. Emma. Kn voltam a 
hitvány, hogy sze reinn-t szinb-lti ni Nem volt az 
szerelem, hanem csak egy örült vágy, egy féke
vesztett szenvedély, mi hatalmába ragj.dt, mely a 
mily hirtelen jött, oly hirtelen el is mull.

— Nem igaz! Nem igaz ! — kiálta a no és 
az őrület vegyiilrkéve: kapott |. . gy tört a fegyver- 
tartóról. — Hangod tekinteted elárulja azt. Ha 
neui tudnám, hogy >zeivtsz, e tört döfném szi
vembe. kieresztenem szivemnek forró, pir 
Mondd meg eg_ «zcr. hogy i .-ni szeretsz, a kővet
kező perez ben hulla fekszik előtted.

A térti nem merte mondani. Belátta, hogy 
minden védekezése hiábavaló és erőtlenül dóit 
egy tautcilbr.

A no az öiehe ült. Átkarolta nyakát mind
két kezével és csókolta --t őrülten, szenvedélye
sen, eszeveszetten, s suttogta azokat az édes sza
vakat, melyeket szivének luxus verése ajkára csalin 
képes volt.

A f-rti tehetetlen vergődéssel tűrte. Szemei
ben egy könycseppet morzsolt szét. BecsUletér- 
Z e té n e k  még egy u to l s ó  szikrája fcllobbaiit, a / u t a n  
kialudt . . .

azon szobát, melynek ablakából a fiatal asszony 
a táj szemlélésébe merül.

Nézi a messze kékellö begyek ormait, hon
nan ép most bukkant elő az aranyos napsugár. 
Nézi a természet gazdag szinporopáját és úgy 
tetszik neki, mintha lassankint elveszne az az 
aranyos káprázatos csillogás.

A komorna egy levelet hoz be.
Alig vetett egy pillantást a levélre, kihullott 

a kezéből és ájultan bukott a szőnyegre.
Másnap az újságok -Meghaltak" czimü ro

vata egy névvel szaporodott, — Bánbiday Pálné 
•gyonlőtte magát.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
Szvohoda József.

44. szám
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árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogv a csik-szeredai kir. 
járás bíróságnak 1900. évi V. 668/2. sz. vég
zése folvtán ifj. Molnár József ügyvéd által 
képviselt, az alcsiki bank részvénytársaság 
végrehajtató részére Szakács Gyárfás és 
társa esik-szent lé le ki lakosok végrehajtást 
szenvedő ellen 436 kor. követelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
ni n alperestől lefoglalt és 838 kor. becsült 
ingóságokra a csik-s/.eredai kir. járásbíróság 
fenti sz. végzésével a további eljárás elren
deltetvén. annak az alap- és telülfoglaltatók 
követelése erejéig is. a mennyiben azok 
kielégítési jogot nyertek volna, végrehaj
tást szenvedők lakásán Csik-Szentléleken 
leendő megtartása határidőül 1901. ÓVÍ feb
ruár ho 9-ik napjának délelőtt 8 órája ki-
tűzetik, a mikor a biróilag lefoglalt ingók 
és pedig: I. Szakács Gyárfásnál tehenek, 
csikó, gazdasági eázkö/.ök és széna; II. Sza
kács Imrénél szekerek és széna a legfőbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárve
rezendő ingóságok vételárából a végrehaj
tató! követelését megelőző kielégítéshez jo- 

Az ajtó nesztelenül kmv.lt .•» ., küszöbön Lr" ' ,ar,a™k - a “ ennyiben részükre a fog
megjelent n férj ' lalás korábban eszközöltetett volna és ez a

Hirtelen hideg, bénító érzés futott Vés ;ri tag. '‘éfrebajtiisi jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
jóin. majd podíg vére. mint Vozuv kráteré".,•„", i h"-.v elsőbbségi bejelentéseiket az árverés 
tüzes láva, lorroi.gani kezdett. .. mint az est fél- i megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban 
homályában meglátta nejét barátjának ölein karjai l,eal*11'' VH?.V l,pd'}-r sz-óval bejelenteni el ne

mulaszszák, mert különben csak a vételár

taté követelését megelőzi! kielégítéshez jogot 
tartanak, a mennyiben részükre a foglalás 
korábban eszközöltetett volna és ez a végre
hajtási jegyzőkönyvből Ki nem tűnik, hogy 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban be
adni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne 
mulaszszák, mert különben csak a vételár 
fölöslegére fognak utaltatni.

Kelt Csik-Szeredán, 1901. évi január 
bó 18-ik napján.

Keresztes Gyula,
kir. birósági végrehajtó.

1 L l . 1 . 1 . m
Egv kitűnő fajú, s je

lenleg o—6 liter tejet adó

között.
Az első pillanatban az .. gondolata támadt, 

hogy megöl, mind a kettőt, de azután mást gondolt 
Nesztelenül húzódott .-I az ajtótól és tóm,, 

lyogva ment végig a  kókoczkss folyosón, míg
nem lépteinek zaja a távolban elhalt.

bár,
léte

A segédek kimérték a távolságot.
Huszonöt lépés distancz, öt lépés avanzs, 

msiori golyóváltással -  voltak a párbaj tel-

A j,i barátok, kik most mint ellenség áll
tak egymással szemben, visszagondoltak a régi 
boldog napokra, az átélt eseményekre.

Szivük fájdalommal telt meg, annál is i... 
kább, mert nem volt a múltban egyetlen eset 
-sem, hogy valamikor még csak neheztellek volna 
is egymásra. Nem volt a múltban egy sötét pont. 
ment volt az minden kétszinüségtöl, salaktól tiszta 
volt érzésük, mint a napsugár vemfénvében csil
logó harmat.

b-desek. kedvesek voltak emlékeik mind. de 
most fájdalmas gondolni reájuk.

Az ellenfelek elfoglalták helyeiket.
Klsőnek Csotlányosy lőtt.
Nem volt elég ereje ahhoz, hogy lolöjje azt 

az önzetlen jó barátot, s igy történt, hogy — bár 
kitünően kezelte a fegyvert — » golyó egy mé
ter távolságra repült el Bánbidaytól.

Most Bánbiday emelte fel a pisztolyt.
Kgy durranás . . .  Caollányosy szivei,

találva raegtántorodott, azután elére bukott.
Az orvos már csak a beállott halált kon.ta- 

falhatta.

. . . .  * •
__ A lUmugi reggel balzsamos illata tölti meg

öslegere fognak utaltatni.
Kelt Csik-S/.eredá», 1901. évi január 

hó» 18-ik napján.

Keresztes Gyula,
kir. bírósági végrehajtó.

Ml.
1901.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezen

nel kö/.hirré teszi, hogy a csik-szeredai kir. 
járási'Íróságnak 1900. évi V. 747. sz. vég
zésé folytán ifj. Molnár József ügyvéd által 
képviselt alcsiki bank részvénytársaság 
végrehajtató részére dr. Becskor Béla esik 
szeredai lakos végrehajtást szenvedő ellen 
-Ml kor. követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás tolytán alperestől 
felülfoglalt es 800 kor. becsült ingóságokra 
a csik-szeredai kir. járásbíróság 1900. évi 
\ . 747/, végzésével a további eljárás [ 
elrendeltetvén, annak az alap- és feltilfog- 
Ialtatók követelése erejéig is, a mennyiben 
azok kielégítési jogot nyertek volna, végre
hajtást szenvedő lakásán Csik-Szeredában
leendő megtartása határidőül 1901. évi feb
ruár hó 9-ik napjának délutáa 2 Arája ki-
tüzetik. a mikor a biróilag felülfoglalt in
gok és pedig házi bútorok a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

F e lh iv a tn a k  m in d azo k , k ik  az  elárve- 
rezen d ö  in g ó ság o k  v é te lá ráb ó l a  v ég reh a j-

(telelősség1 mellett) eladó.
X. D. tanítónál Csik- 

Szentdomokos.
m i n i  n  i i i m i

m  «  «  «  m  «  s

Egr jó karban levő

m á m
jutányos áron eladó.
Czim megtudható a kiadóhivatalban.
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|  I p t a  fodrási-terem!
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására hozni, 
hogy

fodrász-üzletemet
1901. év beáltávat egészen ujo- 
nan a mai kor igényeinek meg
felelten, egészségügyi szempont
ból „HY6IENIKUSM-an átalakítot
tam, valamint ajánlom a nagy
érdemű közönség becses figyel
mébe, hogy a világhírű arezszépitő 
Margit-Kreme szappan és púder, 
továbbá az eszéki salvator szeplü- 
és májfoltok elleni arczkenócs is  
szappan.

ILLATSZER-RAKTÁROMON
állandóan kapható.

A nagyérdemű közönségnek becses 
figyelmébe ajánlva, maradok kiváló 
tisztelettel

Fekete Vilmos,
fodrász, Csik-8zereda.

Nyomatott a kiadótulajdonos Szvobod. József gyors.ajtóján Csik-Szeredában,

Illilmmktír! x
xxxxxxxxxxxxyj




