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A székely vasutak. 
Végre félig  bizonyos hirek járják be a 

levegőt a tekintetben, hogy a kormány 
csakugyan létesíteni akarja a székely vas-
utakat. 

Csak azért mondjuk c híreket télig bi-
zonyosoknak, ntert ezek megvalósulása sok-
ban függ  attól, ha vájjon Lukács Béla a 
jelenlegi kereskedelmi miniszter megmarad-e 
állásában mindaddig, mig a vasút építése 
tényleg megkezdetik. Mert akárniikép gon-
dolkozzék bárki is Lukács Béla miniszteri 
működéséről, azt már a legelfogultabb  kritika 
se tagadhatja meg felőle,  hogy a székelyekért 
és a Székelyföldért  sok mindent megtesz. 
Már pedig, ha nem ilyen ember ül a mi-
niszteri székben, a vasút épitési alkudozások, 
melyek a vasút építésének megkezdéséig 
rendesen függőben  és megoldatlanul vannak, 
könnyen füstté  változtathatják minden re-
ményeinket. A jeletdegi minisztertől azonban 
csak jót várhatunk ez irányban, mert egy-
részt a székely vasutak teljes hálózatának 
egyszerre való kiépítése az ő eszméje volt, 
másrészt pedig mint különben is erdélyi 
ember nagyon jól tudja, hogy a székely 
érdekek támogatása és ápolása egyenlő 
Magyarország keleti részének megerősítésével. 
Épen ezért aggódva néznők azt., ha a jelen-
legi politikai válságos helyzetnek az lenne 
a következése, hogy Lukács Bélának is előbb 
kellene távoznia a bársony székből, mielőtt 
befejezte  volna a székely vasulak kiépítésére 
vonatkozó megállapodásokat. 

A hirek különben, melyek a vasút mi-
előbbi kiépitését hangoztatják felénk,  főbb 
vonásaiban abban állanak, hogy a miniszter 

| elállott attól az első tervétől, hogy a sepsi-
j szentgyörgyi, csíkszeredai, gyergyó-ujfalu-  és 
udvarhelyi vonalat a viezinális vasúti törvény 
alapján óhajtja kiépíttetni. Már évek óta 
tartottak ez alapon különböző pénzcsopor-
tokkal a tárgyalások, de eredményre nem 
vezettek, mivel e vasút épitése oly nagy 
költségeket igényelt, hogy a viezinális vas-
úti törvény által nyújtott segélyek nem vol-
tak elégségesek az épitési tőke előteremté-
séhez. Sokáig vajúdott a kérdés, mig érvényt 
szerzett magának azaz egyedüli helyes eszme, 
hogy az állam maga vegye kezébe az iigyet 
és az épitési tőkének kamatait valamely for-
mábnn biztosítsa. Mostan tehát a miniszter 
azt tervezi, hogy egyszerre fogja  vasút által 
összekötni Csikmegyét ugy Brassó, mint 
Udvarhely, továbbá Szász-Régen és Gyitnes 
felé.  Ezen hálózat által minden igényünk 
ki lenne elégítve, csupán az az óhajunk, 
líogy nu'g ez évben lássuk mindenfelé  az 
úgynevezett „első kapavágásokat". 

A kiépítési módra nézve kétféle  verzió 
kering. Az egyik szerint az általános hitel-
bank adná egy vagy több társával a me-
gyék szubvenczióján felii!  szükséges pénzt 
és az államvasutak építenék a vasutat, mely 
aztán a pénz után rendes kamatot fizetne  ; 
másrészt pedig ugy a pén/.beszerzés, mint 
építkezés is a hitelbank és társainak feladatát 
képezné, «le a vasutat az államvasutak ven-
nék bérbe és pedig oly összegért, mely meg-
felelne  az épitési tőke kamatainak. Bár-
melyik módon történik a kiépités, reánk 
nézve ennek megvalósítása égető kérdés; 
ámbár nem tagadjuk, hogy a megye a most 
két éve megszavazott 700,000 frt  szubven-

cziónak előteremtésével igen-igen meg lesz 
akadva. Azok az urak, kik lehetőnek tar-
tották ily nagy összegnek összehozását, na-
gyon elszámították magukat. Voltak is akkor 
a megyei gyűlésen egyes aggódó hangok, 
de a számitók és tervezők megnyugtattak 
mindenkit. Most azonban kiderült, hogy a 
megszavazott szubvencziónak egy tekintélyes 
részére nincsen fedezet.  Ugyanis a törvény-
hatóság, természetesen az előre készített ja-
vaslat alapján, a szubvencziónális összegnek 
egy tekintélyes részét, talán 375,000 forintot, 
az útalap terhére évenként kiadás gyanánt 
felveendő  17,000 frt  által vélt fedezhetni. 
Ámde tudjuk, hogy az útalap most is meg 
van terhelve a rendes utnmnkák által any-
nyira, hogy e 17,000 frtra  egy krajezár 
sent marad. Mikép történjék mégis ez ösz-
szegnek fedezése,  ez oly súlyos és el nem 
haniarkodltató kérdés, hogy ennek megol-
dásán méltán törhetik a fejőket  a vármegye 
intéző körei. Egy azonban bizonyosnak lát-
szik előttünk; nevezetesen az, hogy az egy-
szer megszavazott és helybenhagyott összegei, 
vagy annak bármely részét is vissza nem 
vonhatjuk ; az összeg erejéig már felelősök 
vagyunk, még pedig akként, hogy bármit 
határoznánk is, a korábbi és már megerő-
sített határozat a megyét terhelő kötelezvény 
erejével bir. 

Valami mentő gondolat kellene tehát, 
vagy legalább is egy biztos alapon nyugvó 
számitás. Ennek kitalálására van összehiva 
a megyei vasúti bizottság és mi aggodalom-
mal bár, de a legjobb akarattal a tanács-
kozásnak mindenkit megnyugtató eredményt 
kívánunk. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
Bukás után. 

Hochschild Lajostól. 
(Völgyi izgatottan jár szobájában, közben meg-

megáll H fenyegeti  a gipsz-szobrokat, melyek könyv-
tárát díszítik.) 

Völgyi. No drágalátos publikum'. torkig voltál-e 
az este boldogsággal ? Betelt-e szived élvezettel, 
hogy megbuktattad színdarabomat. Még gondolatnak 
is szomorú, hogy egy fényes  bukás éppen ngy mu-
lattassa a publikumát hn jobban nem. mint a fényes 
siker. Attól féltek,  hogy színházainkból kihalt a 
fütty.  Köszönettel tartoznak nekem. hogy njra feltá-
madott. EH iniiió feltámadás  ! Mintha gőzmusina lett 
volna, ugy fütyölt  mindegyik. (Kíh sziinet után.) 
Most már kezdem érteni, hogy még Néró, római 
császár is, mint szinmiiiró lemondott a pálya dicső-
ségéről. Ej, de nyugodtság! mire vuló ez az ügyet-
len fecsegés  ? Szálljunk szembe u viharral, s ha meg 
kell lennie, fütyöljük  ki mi is önmagunkat. (Az ab-
lakhoz megy k át néz a szomszéd házra.) Ablakai 
még le vannak fiiggönyözve.  Igen, ott volt ö is 
atyjával. És Vértesy Inna n szégyentől kipirult ar-
czát nem merte felemelni  s szégyeulett rá nézni a 
kigúnyolt, nyomorult szerzőre. Oh, iszonyii csalódás! 
Azt hittem, hogy dicsőségemnek, iinnvpelletésemiick le-
ssem tanújává, s az 6 boldogsága lett volna nz én 
boldogságom is. 

De uem igy történt! Mondhatom, gyö-
nyörű sikert arattam! Nevetséges vagyok előtte is, 
és nevetségesnek lenni az egyetlen, mit n nő nem 
bocsáthat meg senkinek sem. Hiu a szerelem! A 
nők is, mint a virágok a fény  felé  hajolnak s azt 

akarják. hogy ideáljukat hatalom és dicsőség vegye 
küriil. A nói sziv estik a szerencse lla elölt nyílik 
meu. a szerencsétlenek előtt pedig b-csukódik. 

Völgyi inasa. (Szomorúan lépve be.) Névjegy 
ön ré-izére, L'ram ! Azt mondtam. Iiogy uram aligha 
fogad  el ma látogatókat. 

Yülttvi. Ügyetlen ! Kllenkezőlcg mindenkit. (Az 
inas kimegy.) Xyugodtságomiiiiil fogom  lefőzni  kár-
örvendő barátaimat. Ez jó rcváns lesz. 

(Tárnoky belép, kezet fog  Völgyivel és szó 
nélkül leül.) 

Völgyi. Nos ennyi az egész ? 
Tárnoky. Hát mit mondjak > 
Völgyi. Az ördögbe ! minél több rosszat a da-

rabomról : annyit ugy se tudnál mondani, minta 
iiiciinvivcl önmagamat pirongattam. 

Tárnoky. Nem akartál tanácsaimra hallgatni. 
Völgvi- Hagyd el. kérlek. A baráti tanácsok-

kal soha se lett volna belőle színdarab, 
Tárnoky. Ugy gondolom, hogy egy kis sze-

rénység 
Völgvi. Kilesem, a szerénység esak az ostobák-

nál erény másoknál tettetés. 
Tárnoky. Nagyszerű! Örvendek, bog) ily bé-

kével tiiiöil balsorsodat. 
Völgyi. Ostobaság volna engednem, Imgy egy 

ily szerencsétlenség porba sújtson. 
Tárnok). Kétségkívül legjobb fel  se venni a baji. 
Völgyi. Ismertél oly iról, ki vagy egyszer le-

bukott volna el ? 
Tárnoky^ Legalább n legtöbb. 
Völgyi. Ks végre is '• egy fényes  bukás töb-

bet ér a közönséges Kikérnél. Legalább tegnap nem 
aludtak a színházban. 

Tárnok). Nem bizony ! Azt beszélté!; ma reg-
gel a kávéházban, hogy a színház két macskája is, 

a nagy hahotától álmukból felverve,  felriasztva,  meg* 
szokott a színháztól. 

Völgyi. Nagyon szép. 
Inas. (Csokorral a kezében.) íme, uram, a szín-

házi gépészek csokra. 
Tárnoky. Nem nagy. A W kötötte, biztosan ott 

volt az előadáson. A virágok nagyon szomoriian s 
bágyadtan néznek ki. 

Völgyi. (Nevelve.) 
Hozzám illók vagytok, bánatos virágok! 
Gondolataimmal annyira találtok. 
Kornélia színésznő, (belép.) Ah, szegény barátom, 

minő este! A szörnyetegek fütyölni  inertek bennünket; 
pedig nagyon csinos ruha volt rajtam, 

Völgvi. l>o hisz, nem a varrónőt fütyölték  ki. 
Kornélia. Miért adták azt a szép szerepet an-

nak a rut Angclinának ? 
Völgyi. Az nem a kegyed szerepköre. 
Kornélia, Kilesem, nekem első rendii szerep-

köröm van. I>e mivel a másik néhány héttel fiata-
labb, mini én, ön azt hitte 

Völgyi. Kedves barátnőm, kegyed nagyon gyenge 
volt a l-ik felvonásban  ; nagyon halványan hangsú-
lyozta ezt: ..Menjen ki uram: mert egyedül szeret-
nék maradi)1' !" 

Kornélia. Kunok nincs nagy jelentősége. 
Völgyi. Iíoc-;ánat! Kz a helyzet jellemzésére való. 
Kornélia. Inu-, igy hangsúlyoztam: .Menjen ki 

uram: meri egyedül szeretnék maradni!" 
Völgyi. Hravó ! Ah, ha ilyen színezéssel mondta 

volna ! 
Tárnoky. Sokkal jobb, mint tegnap volt. 
Kornélia. Színezzen az ember olyan lármában. 
Inas. (bejelöli.ve.) Szelleinty ur ! 
Szellemfy.  Szervusz barátom! Fogadd sajnála-

tomat az esti szerencsétlenségért. 
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A k&zigazgatás i b izo t t ság QIé«e. 
C s i k - S z e r e d a , májas 16. 

Vármegyénk közigazgatási bizottsága folyó  hó 
15-én tartotta meg Becze Antal alispán ur elnök-
lete alatt rendes havi gyűlését, melyen a tagok 
kevés kivétellel jelen voltak. 

A havi jelentésekből fölem'<tjük  a követ-
kezőket : 

Az alispáni jelentés szerint fegyelmi  kereset 
a mnlt hó folyamán  két községi előljárósági tag 
ellen rendeltetett el kötelesség sértésért. Tüzeset 
G községből jelentetett be s!)97 frt  5 kr kárral. 
Marhalevél-űrlap kiadatott 6800 drb, 15 napos 
útlevél 12 drb, egyévre érvényes útlevél 456 drb. 

A vármegye összes községeiben a személy-
és vagyonbiztonság feltűnő  módon nem zavartatott 
meg ; a szokásos k'sebb lopási és verekedési ese-
tek e hóban is előfordultak  s ki sem irthatok a 
szeszfogyasztás  e korszakában. 

Politikai, vagy szocziálisztikns irányú moz-
galom uem észleltetett s népűnk fajai  ez iránt nem 
is fogékony  ok. 

A megyei árvaszék elnökének jelentése sze-
rint mnlt hóban az árvaszékhez 58 gyámi számadás 
adatott be; gyámság alá került 78, hivatalból fel-
szabadittatott 31 árva. 

A gyámpénztárba befolyt  4(>52 frt  70 kr, 
ebből kiadatott az árváknak 15s9 trt 24 kr, tő-
késittetett 350 frt,  maradt a hó végéu készpénz 
2713 frt  46 kr. 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot megyénk területén ápril havában 
aránylag elég kedvező volt, mert a betegedések 
nem szaporodtak s a járványos betegségek is 
apadtak. 

Hasikagymázban (lyergyó-Szentmiklóson meg-
betegedett 22, ezek közül meggyógyult 13, elhalt l . 

Roncsoló toroklobban Szentkirályon megbe-
tegedett 21, meggyógyult 11, elhalt 4. Csomafalván 
beteg volt 10, meggyógyult 9, elhalt 1. 

A megyei közkórházban ápolás alatt volt 90 
beteg, kik közül meggyógyult 56, javult 3, elhalt 
1, további gyógykezelés alatt maradt 30. 

Orvosrendőri hullaszemle é.s bunczoláa ö eset-
ben teljesíttetett. 

A kir. pénzügyigazgató helyettes jelentése 
szerint az adóbefizetés  mult hóban következő ered-
ménynyel járt: 

a) Egyenes adóba befolyt  13,t.'22 frt  31 '/a 
kr, tehát 5285 irt 59'. 3 krral több, mint a mult 
év ápril havában ; 

b) hadmentességi díjba fizettetett  04 frt  s 
itt is az eredmény 20 frttal  kedvezőbb; 

c) bélyegdij- és jogilletékbe befolyt  4112 frt  ; 
d) fogyasztási  és italadóba 16,325 frt  74 kr ; 
e) dohányjövedékbe 15,7% frt  22 kr. 
Ideiglenes házadómentesség 1 esetben enge-

délyeztetett. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint mait hó-
napban az iskoláztatás kielégítő rendben folyt. 

Meglátogatta mnlt hóban a tanfelfigyelő  az 
njtusnádi, lázárfalvi,  várhegyi, salamási, vaslábi, 
tölgyesi, zsedánpataki, békási, dorouki, hollói, ditró-
bodosi és szentgyörgyi iskolákat, melyeknek na-
gyobb részében a tanítási eredményt megfelelőnek 
találta : kiemeli azonban, hogy a vaslábi, tölgyesi, 
zsedánpataki, békási, domuki és hollói gör. kath. 
iskolákban a magyarnyelv tanitás eredménye ke-
vésbé volt kielégítő, mi azonban nem a működő 
tanitók hibájának — kik a magyar nyelvet szó-
és írásban kielégítően s többen teljes oktató ké-
pességgel bírják — hanem a meglévő iskolák és 
tanitók száma elégtelenségének tulajdouitandó, 
mely körülmény inialt csak a kisebb korosztálya 
gyermekek egyrésze s ezek is alig a 4-ik osztályig 
járhatnak iskolába, a többség pedig felmentetik  ugy, 
hogy csak a meglévő egy tanitó keze alá férő 
tanulók hagyatnak meg iskola kötelezettségben. 

A tölgyesi róm. kath. iskolánál az E. M. K. E. 
által 300 frttal  dí jazott tanítónő kiváló eredmény -
nyel működik a leányiskola vezetésében s sajnos, 
hogy a fiúiskola  még nem tanképesitett tanítójáról 
s az általa felmutatott  eredményről kevésbé ki-
elégitőleg lehet nyilatkozni. 

A felső  szentgyörgyi iskola 2 tanítóval mos-
tani helyzetében nem kielégítő. Ezen iskolát meg 
kellene osztani, illetőleg Menaság-Ujfalnbau  egy 
tauitóval külön iskolát állítani, a meglévő iskolát 
pedig Szentgyörgyre beljebb hozni és e czélra az 
üresen álló pénzügyőri laktanyát megszerezni s át-
alak:tani, mire nézve tárgyalás is foly. 

Az építészeti hivatalfönök  jelentése szerint 
a megye területén lévő állami és törvényhatósági 
közutak állapota a mult hóban jó és a közlekedés 
akadálytalan volt. 

A fedanyag  szállítás biztosítása folyamatban 
vau s a gyergyói részeken a szerződés már meg is 
köttetett. 

A szeredai utbiztosi állásra kinevezett Antal 
Áron állását elfoglalta  s működését megkezdette. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületéi! lévő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  112 volt 9 ebből elitélt 101. Büntetés 
idejét kitöltötte 58, maradt letartóztatva 43. 

Biheset íeljeleutet.ett 58, melyek között kü-
lönös fontossággal  biró nem fordult  elő. 

Az ezekben vázolt szakelőadói jelentések tu-
domásul vétettek s azután a folyó  ügyek vétettek 
tárgyalás alá, melyek közül föleir'itjük  a követ-
kezüket 

Kereskedelmi miniszter urnák abbeli leirata, 
hogy a sorshúzás, ujonczozás, vagy ellenőrzési 
szemlékre utazó községi elöljárók fogatai  vámmen-
tességet élveznek, tudomásul vétetett s a szolga-
bíróságok utján kihirdettetni liatároztatott. 

A megyei gazdasági egylet által a bikatelep 

1 számára építeni tervelt istálló ügyében hozott két 
I elsőfokú  határozat ellen a kórházbizottság által 
'beadott felebbezés  elintézése  a napirendről levé-
tetett, minthogy az alispán mint elnök, az ügyben 
érdekelve volt. 

Szeredai Dávid István építési engedély meg-
tagadása ellen két egybehangzó határozat ellen 
beadott felebbezésével  elntasittatott. 
Scliulz József  és Kaszab Soma csobányosi fürész-
gyárosok által erdei termékek szállítására Cso-
bányostól Szeutmártonig építendő ut, esetleg vasnt 
engedélyezése iránt beadott kérés az 1890. évi I. 
t.-cz. 54. 55. §§-ai értelmében való további eljárás 
végett a megye alispánjának kiadatott. 

Udvarhely megye közigazgatási bizottsága ál-
tal a m. kir. pénzügyminiszterhez intézett s pár-
tolás végett megyénk közigazgatási bizottságának 
is megküldött azon felirata,  hogy a csik-udvarhely-
megyei üresedésbe jött pénzügyigazgatói állásra 
Stratzinger Emil igazgató helyettes neveztessék 
ki, pártolólag fogadtatott  s azonos felirat  küldése 
liatároztatott. 

Molnár József  bizottsági tag azon indítványa, 
hogy a szeredai adóhivatalnál megtorlódott illeték 
ügyek elintézése végett egy kisegítő adótiszt kine-
vezése eszközöltessék, elfogadtatott,  valamint azon 
indítvány is, hogy a liázadó összeírásnál egyik 
pénzügyi tisztviselő által elkövetett, visszaélések 
megtorlása iránt a pénzügyminisztériumhoz felirat 
intéztessék. — 

A CMÍkniegyei i p a r fej  lenzUS b i -
z o t t s á g ii létté. 

Vármegyénk iparfejlesztő  bizottsága f.  hó 
17-én városunkban a vármegyeház tanácskozási 
termében Mikó Bálint főispán  nr elnöklete alatt 
ülést tartott, melyen a tagokon kivül jelen vult 
Felszeghi Ferencz m. kir. iparfelügyelő  is. A gyű-
lés lefolyásáról  röviden a következőket adjak. 

Elnöklő főispán  az egybegyűlt tagokat üdvö-
zölvén, a tanácskozást megnyitotta, mire Bartf'is 

1 Ágost biz. előadó felolvasta  jelentését az iparfej-
lesztő bizottság edi';gi működéséről. A jelentés 
általában belső ügyviteli dolgokkal foglalkozott  s 
különösen részletesen ismertette a gyárakban el-
helyezett tanonezok ügyét. Azután előterjesztetett 
a kereskedelmi miniszternek azon leirata, melyben 
arról értesít, hogy egy márvány ipar-szakiskolának 
a vármegyében leendő felállítását  elhatározta és 
az erre vonatkozó javaslat elkészítésével Szterényi 
József  kir. iparfelügyelőt  bizt.fi meg, mire a bizott-
ság által Lázár Menybéu, Nagy Tamás, T. Nagy 
Imre és Bartalis Ágost az ügy tanulmányozására 
és az iparfelügyelő  támogatására kiküldettek. 

A házi ipari albizottság (elnök T. Nagy Imre, 
előadó Bartalis Ágost) javaslatával kapcsolatban 
elhatároztatott, hogy a kőfaragás  meghonosítása 
és tökéletesítése végett a megyében levő tanol-

Völgyi. Köszönöm részvételiét. 
Szelleml'y. Szívesen. m:i*k<>r is. Ali. pardon ! 
l'.z az ostoba iul vii riiissiiu luiiuliü a uwlvemen 

van. Hanem hát. tagadhatatlan. iiauy malőr. Vissza 
kell venni a darabot és semmi Itaj. 

Völgyi. Az kellene niéü esak ! Sulin ! 
Szellemty. Hidil el, barátom, én ebben nx eset-

ben azt teszem. 
Völgyi, lieszélj esalc jövö időbeli, veled ez 

még nem esett meu. 
Szelleml'y. Kpen azért megítélhetem dolgot 

érdek nélkiil. 
Völgyi. Ks szerzői jog nélkiil. Ma este johhan fog 

menni. Tegnap igen sok barátom volt az előadáson. 
Szeileinfy.  Kedves beszéd ez nekiink. 
Völgyi. Voltam én is uj darabok előadásán s 

M tudom. hogy megy a dolog. 
Kornélia. Ki is telik ezektől a kitiinő szövet-

séges barátoktői az ilyen titkos rosszakarat, mely 
aztán az ártatlan publikumra is átragad. 

Táraoky. Nagyszerű ! Mondja. hogy mi l'ii-
työltiiiik. 

Kornélia. Nem is merném a kezemet tűzbe 
tenni érte. 

Létuy. (sel)liel-loldial lépve be.) Felséges! édes 
bnrátvm. Nagyszerű! Kx  a legjobb darabod. 

Völgyi. Oh. lie túlozz ! 
Létuy. Hizlosiilak. hogy 1«h» előadást top érni 

H jubilálni fosunk.  Kisasszony, kegyed nagyszerűen 
adta s különösen, mint egy angval, ugy mondta ezt: 
.Menjen ki, uram: mert egyedül szeretnék má-
rnán' !" 

Kornélia. .Vennie ? 
Létay. Látszólag irónia, valóban podii» szenve-

dély, titkos kétségbeesés: szóval minden benne volt. 
Száz bokrétát szereltein volna felvetni  : de, fájda-
lom ! esak a Kalapom volt a kezemben. 

laas. F.gy levél. uram. 
Völgyi. (miután elolvasta.) Az igazgató azt kí-

vánja. hogy hagyjam ki a I-ik felvonást. 
Tárnok). Igaza van. 
I.éiay. Nines igaza. Ha két l-ik felvonás  volna 

a darabban, két annyit érne. 
Kornéüa. íla már ki kell liagyui, akkor a 

felvonást,  melyben nines jelenésem. 
Szeileinfy.  Készemről azt mondom. hogy az 

-Vik felvonás  egészen szükségtelen, teljesen fölösle-
ges ; a darab a l-ikheil végződik. 

Völgyi. Nem rossz. Ha reátok hallgatnék, egy 
felvonás  se maradna meg. 

Inas. (jelentve.) Uájfy  ur ! 
Völgyi. A főszereplő,  vájjon mi hozza ide ? 
Ilájfy.  Kedves barátom, tudatni akarlak, hogy 

szerepemet átengedtem Atzél kollegámnak. Nekem 
elég volt a diesöxéghől jusson másnak is. 

Völgyi. De ez árulás, rut megfutamodás  a 
zászló alól. 

liájly. A zavar általános, meneküljön, aki tud! 
Völgyi. Oh, Ilájfy.  azok után, a miket érted 

teltein ? A többi szerepet — ugy szólva — felál-
doztam a tiedért. 

liajt'v. Nem tudom ineghoesátiiiii eljárásodat, 
bogy nem öltözhettem saját kedvem szerint. 

Völgyi. I>e barátom! most nem viselnek spa-
nyol f-sizmát  és szűk nadrágot. 

Bálfy.  A színpad nem a divatos élet, és drá-
mai művészetem egyedül a sziik ruhát kedveli. Az a 
ImtiW. melyet izmaim s idegeim reszketése és riin-
giitődzásn keltenek, egészen benne veszett abban a 
nevetséges bő ruhában. 

Völgyi. Ha te is eserben hagysz, nem marad 
más bátra, mint visszavenni a darabot. 

Kájfy.  Jól tudom. 
Völgyi. Legalább a hú végéig jútszszál. 

líájfy.  Pantallóban? Soha. 
Völgyi. Hisz. a berezeg esak nem mehet a fel-

sőház gyűlésére ugy, mint egy középkori spanyol ka-
landor. 

Ilájfy.  Ne is vesztegessünk több szót. Atzél 
kollegám tudja a szerepet: irtózatos rossz lesz ugyan ; 
de lesz, a ki játszik — pantallóban. Szervusz ! Ha-
nem azért maradjunk jó barátok. (Kimegy.) 

Völgyi. Oh, komédiások! gyűlöletes rokonság! 
Kornélia. Mondja csak tovább, uc zsenirozza, 

hotfv  még itt vagyok. A szerzők mindig szeretetre 
méltók. 

Völgyi. Ks ha megszűnnek azokká lenni, az 
oka az önök örökös önhittsége s versengése, hogy 
egymást elhomályosítsák. Mindegyik egy szerepet 
akar . . a magáét. 

Kornélia. Ks ön, uram, esudálkozik. ha kifü-
työlik. Megyek : de tudja meg, ma is esak ugy mon-
dom ezt : „Menjen ki, uram ; mert egyedül szeret-
nék maradni!- (KI.) 

Völgyi. Teringettét! Most én mondom ezt ön-
nek és mindenkinek. 

Tárnoky. Te elküldesz bennünket ? 
Völgyi. Még nem örvendettél eleget megalázta-

tásomon? Hisz. nyitott könyvet mutat a lelked, mely-
ből azt olvasom ki, hogy még itt is kifiityölnél,  ha 
mernél. 

Szellemfy.  Nyugodtság, barátom! Tudni kell szé-
pen elbukni. 

Létay. lín mindenfelé  azt mondtam, hogy ez a 
legjobb darab, melyet eddig irtai és bogy eddigi si-
kereid nein érnek fel  ezzel a felséges  bukással. 

Völgyi. Kiég! Álnok és banális beszédetek ki-
hoz sodromból. 

Tárnoky. .ló, elm.'gyiink. (Látayhoz, a mint ki 
feló  mennek.) Szeretnél még most ia a darabjában 
két 4-ik felvonást? 



s . C S I K I L A P O K . 1. szám. 

t»bb olasz kőfaragókkal  érintkezésbe lépve kísér-
letei tesz, bogy ezek &ltal tanonczokat képeztet, 
hogy ez által a székely kőfaragók  is a finomabb 
kiviteia mnnkák elkészítésére képesekké tétesse-
nek. A határozat végrehajtása a javaslattevő al-
bizottságra bízatott. 

Az agyag ipar meghonosítása végett elhatá-
rozta a bizottság, hogy a vármegye területén levő 
s feldolgozásra  alkalmas agyagnemüek mindenikét, 
valamint a készítményeket technológiailag meg-
vizsgáltatja, hogy melyik anyag minő czikkek ké-
szítésére legalka'ina«abb, hogy azután valamely 
agyag-ipartelep felállítása  iránt intézkedhessék. 

A szövő ipar fellendítése  czéljából a fonó 
ipar meghonosítását a bizottság igen kívánatosnak 
tartván, egy kisebbszerü fonógépnek  a helybeli 
szövötanmfihelylyel  kapcsolatos felállítását  elhatá-
rozta, mi végből felkérte  az ipai felügyelőt,  hogy 
ídevonatkozólag készítsen részletes tervet s azt a 
bizottságnak adja be. 

A kisipari albizottság (eln. Nagy József,  elő-
adó Györgyjakab Márton) azon javaslata fo'ytán, 
mely az iparosok szövetkezetbe állítását czélozza, 
elhatároztatott, hogy miután a kisiparosok a foly-
ton fejlődő  és mindegyre nagyobb tért hódító gyár-
iparral szemben csak ugy lesznek képesek meg-
állani a versenyt, ha egymás kölcsönös támoga-
tása végett szövetkezeibe állanak és iparbankokat 
alakitnak, szóval, ha az egymás iránti féltékenység 
félretételével  együttesen működnek, a megyei ipa-
rosoknak szövetkezésre bírása végett a bizottság 
a maga részéről minden lehetőt meg fog  tenni. A 
czél eléréséhez szükséges adatok felkutatására 
iparfelügyelő  felkéretstt,  mely után a bizottság 
maga kezdeményezni fogja  a szövetkezés megváló 
aitását. 

Az iparos tanoncz-képzés ellenőrzésére és a 
felügyelet  szigorú gyakorlására az I. fokú  ipar-
hatóságok utasíttatni határoztattak. 

Végül több kisebb fontosságú  javallat meg-
vitatása és elintézése után egyhangúlag elfogad-
tatott az előadó Bartalis Ágost által szóbelileg 
előterjesztett azon indítvány, hogy miután az 
Olábországba való kivándorlás különösen a nők 
közül szedi igen nagy arányokban áldozatait, mely 
& legnagyobb erkölcsi veszélylyel jár s miután 
ennt-k egyik töoka az állandó foglalkozás  hiánya, 
kéressék fel  a pénzügyminiszter, hogy legalább két 
dohánygyárat helyezzen Csikmegyébe, melyek 
egyike a gyergyói részbea lenne felállítandó.  Mint-
hogy pedig a kivándorlás megszüntetése igen nagy-
fontosságú  állami érdeket képez, melynek védelme 
az összkormánynak legelső kötelessége az indítvány 
értelmében a bel- és kereskedelmi miniszterek is 
felkéretni  határoztattak, hogy a kérelem teljesítését 
a pénzügyminiszternél magas befolyásukkal  kiesz-
közöljék. 

Ezzel a tárgysorozat kimeriltetvén, az ülés 
véget él t. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Az E. M. K. E. idei közgyűlése Az E. M. 

K. E. folyó  évi közgyűlését j u n i u s hó 3-án, 
T o r d á n fogja  megtartani, ezen alkalommal ke-
gyeletes ünnepélyt is rendez, a mennyiben a ma-
gyar regény irodalom megalapítójának, hr. Józsika 
Miklósnak emlék tábláját szintén ezen alkalommal 
fogják  leleplezni. Junius következő napjain az „Er-
délyrészi Kárpát Egyesület" rendez kiránduláso-
kat a közel vidék nevezetességeinek, szebb fek-
vésű pontjainak megszemlélésére. 

— A zsögödi fürdő.  A csikzsögödi fürdő, 
városunk közönségének ezen valóban kellemes 
iidülö helye, melynek kiváló gyógyerejü és az iz-
mokat aczélozó vizét egész országszerte ismerik, 
az uj tulajdonos kezében egészen átalakult s ugy 
a naponként fürdőző,  miut az ottan állandóan le-
telepedő vendégeknek .kényelmét minden tekintet-
ben biztosítja. A két alsó fürdő  teljesen újra van 
felépítve  s mindenik külön fürdöhélylyel  vai el-
látva nők és férfiak  számára. A vetkező szobák s 
más felszerelések  az igényeket szintén ki fogják 
elégíteni. A lakó szobák alaposan ki vannak ja-
vítva és tisztítva, a fürdő  területe parkírozva van 
s kellemes tartózkodó helyül l'og szolgálni a ven-
dégeknek. Kitűnő konyháról és pinczéröl gondos-
kodva van. A fürdőre  omnibusz közlekedik jelen-
leg naponként 2-szer s később a szükség szerint 
többször is. 

— Halálozás. Kézdiszentléleki M a r t h y Lu-
kács gyergyókilyéntalvi róm. kath. kántortanító, 
életének 82 ik, egyházi és tanilói pontos ssolgála-
tának 62-ik és kilyénfalvi  kántortanitói buzgó mű-
ködésének 50-ik évében hosszas szenvedés után, 
folyó  évi május hó 13 -áu délután 5 órakoz jobb-
létre szenderült. A derék férfi  liiilt tetemeit folyó 
évi májns hó 15-én délután 3 órakor helyezték a 
kilyénfalvi  köztemetőbe örök nyugalomra ismerő-
seinek, barátainak és a község lakosságának igen 
nagy részvétele mellett. Nyugodjék békében. 

— A házaló kereskedés eltiltása. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkaraara köztudo-
másra hozza, hogy Szász-Régen város és Torda 
város területén a házaló kereskedés bizonyos vi-
dékek lakóinak bixtositott jogok épségben tartása 
mellett a kereskedelemügyi miniszter ur által jó-
váhagyóit szabályrendelettel a házaló kereskedés 
eltiltatott. 

— Öngyilkosság. Vavrina István, volt szász-
régeni kereskedő, ki liatal feleségét  véletlenségből 
agyonlőtte a sógora miatt s ezért 0 esztendeig 
volt a börtönben, houiian kegyelmezés utjáu ki-
szabadulván, (íy»*rgyú Szenlmiklósra jött, hol egy 
kereskedői hagyaték elárusitálával bízatott meg. 
Az utóbbi időben huskoinorságot, sőt kisebb fokú 
elmezavart vettek rajta észre, valószínűleg ilyen 
állapotában lehetett, midőn f.  hó 19-én virradóra 
lakása ablakvasához erősített kötéllel felakasztotta 
magát Mikor reggel az ott járó muukások észre-
vették, már meg volt halva. 

Létay. (nevelve.) Azaz öt t-ik felvonást  szeret-
nék. Kz a legrosszabb valamennyi közt. 

Völgyi (egyedül). Kimentek, hála Istennek! Bár 
soha se jönnének vissza. Minél kevesebb barát, an-
nál kevesebb bosszúság. (Kinéz az ablakon.) Még 
most is ablakán vau a függöny.  (Szomorúan.) O i s . . . 
ó is lebocsátja a függönyt  színdarabunk vége elölt. 
(Kkkor egy tlu, Vértesy Irma öcscse lép be sirva). 

Völgyi. Mi a bajod, Puliin ? 
Pali.Oh, Völgyiur, nagyolt szerencsétlen vagyok. 
Völgyi. S mi okozza bánatodat ? 
Pali. Igen rossz a fogalmazványom. 
Völgyi. Mint az én darabom. 
Pali. Szckuiidát ad holnap a tanárom. 
Völgyi. Mint nekem az újságok. 
Pali. Önoly jó, azért j öttcm, hogy vigasztal-

jon meg. 
Völgyi. Se baj, majd máskor jobbat csinálsz. 

Dolgozzál szorgalmasan s nem fognak  kifütyülni. 
Pali. De hisz engem nem fütyöllek  ki. 
Völgyi. Igaz, hasonlóságunk itt megszűnik. 
Pali. l'gy tetszik, az ön darabja igen szo-

morú volt. 
Völgyi. L'gy van, nagyon szomorú. 
Pali. Irma még akkor is sírt, mikor a színház-

ból haza jött. 
Völgyi. Sirt, azt mondod ? 
Pali. Mikor pedig papa szobájába ment, zoko-

gásra fogta.  Hiába öleltem meg, nem lehetett meg-
vigasztalni. 

Völgyi. Ks nem mondott semmit? 
Pali. De igen, csak hogy nem értettem meg 

egészen jól ; de ugy gondolom, hogy a darab mesé-
jét mondta el. „A rossz lelkűek!" mondá 
„mily alávalóan bántak a szegény fiatal  emberrel." 
Egy fiatal  ember van az ön darabjában nemde ? 

Völgyi. Igen. igen, nos aztán? 

l'nli. .Kéh-eisnieitelni. meggyaláztatni : miután 
annyi tehetséget és munkai feláldozott  !" Ks nya-
kamba borulva mondá .Te l'ali. te nem tudod, hogy 
meiinvire szép a miivé." Micsoda szépet műveli az 
ön Halai embere ? 

Völgyi. Majd elmondom, es:u folytasd,  kedves 
gyermek. 

Pali. Ks azután, egyes szaggalolt mondatok, 
ilyenformák  .Tudom, hogy nagyon szenved 
nagyon szerencsétlen pedig ha tudná ! 

Völgyi. Mit •> 
Pali. Ku nem luilom mit, azonban Irma hozzá 

tévé „Megérdemli, hogy szeressem és Istenem ! 
igazán szerelem, szerelem. 

Völgyi. O mondta ezt ? 
Pali. Igcu. Nagyon jól játszhatott a darabban 

az a flatai  ember, hogy ilyen szeretetei érdemelt ki. 
Völgyi. Kétségkívül. 
Pali. Aztán feküdni  meni : de még ma reggel 

is és most is nagyon szomorú : bizonyosan álmában 
is folyton  sirt ; inert miiryon vörösek a szemei. Lássa 
csak ! kedves nővérem bánnia, az én rossz fogalmaz-
ványom. mindez szomorúvá tesz engem is. I>e majd-
nem elfelejtem,  mikor atyámtól önhöz kéredzetteni, 
meghagyta, hogy önl kérjem inog, hogy ma ebédel-
jen velünk. Kijön, ug.y-e bár ? 

Völgyi. (Megölelve l'alil.) Ha elmegyek-e ? Igen, 
igen ! 

Pali. lTgy-e sogit javítani feladatomon  ? 
Völgyi. Kzer örömmel kedves munkatársam; 

mert te nagyszerű kifejlődést  adtál a legérdekesebb 
színdarabomnak, melyet életemben szerzettem. 

Pali. Melyiknek? 
Völgyi. Majd megmondom, ha a feladatod  az 

első lesz, és megígérem, hogy irántad vuló hálám-
ból elöl fogsz  ülni az első előadásou. Tudom, ezt 
nem fogják  kifütyölni. 

— Helyreigazítások. A gyergyószentmiklósi 
dalegylet zászló felszentelési  üunepségéről mult 
számunkban irt tudósításunk azon részét, hogy a 
dalegylet tagjainak a bankett diját az egyleti el-
nök hordozza, oda kell kiigazítanunk, hogy azt az 
aláírók fedezték.  — Ugyanezen banketten az „egy 
asztalszeglet" nem 22 koronát, hanem 12-öt gyűj-
tött és 10 koronát Lázár Antal adott az egyletnek. 

— Köszönetnyilvánítás. A „Gyergyószent-
miklósi Dalegylet" zászlószentelése alkalmából 
május hó 5-én tartott dalestélyen felülfizettek: 
Özv. Vákár Istvánné 5 frt,  Vákár Lukács 3 frt, 
dr. Fejér Dávid 2 frt,  Mélik István, Dendynk Ru-
dolf,  t'erenczi Károly 1—1 frt,  llenedek György 
80 kr, Kritsa Konrád, Krisztián Antal 70—70 kr, 
Jakabffy  Ignácz, Bajna András 50—50 kr, Ur-
mánczy Vertán 30 kr, Kiss Antal, Lázár Jenő, 
Orel Máté, Kánya Sânilor 20-20 kr. Összesen 
17 frt  30 kr. Fogadják a dalegylet köszönetét és 
háláját. 

N Y I L T T K R.*) 
Ilfsz.  3 74/893. Másolat. 

Ö felsége  a király nevében I 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság becsü-

letsértés vétsége miatt vádlott Pál József  elleni 
fenyítő  ügyben hozta a következő 

í t é l e t e t : 
Vádlott Pál József  33 éves r. k. nős, főld-

mives, írni tud, büntetve nem volt, vagyonnal bir, 
szentgyörgyi lakos, a Hodor András szentgyörgyi 
lakos sérelmére 18!I2. évi deczember 31-éu elkö-
vetett s a btkv. 2>. 1. §-ban irt becsületsértés vét-
ségében vétkesnek kimondatik, s azért elítéli a 
kir. jbiróság az IK92. XXVII. t.-cz. 4. §-ban jel-
zett czélokra 15 nap végrehajtás terhe alatt fize-
tendő s behaji.hatlanság esetében 3 nnpi fogházzal 
helyettesítendő 30 frt  pénzbüntetésre s a biinügyi 
költségek hordozására; ellenben a folyó  évi január 
13-án állítólag elkövetett becsületsértés vétségének 
vádja és következményei alól felmentetik. 

Vádlott Imre Lázár 52 éves, r. k. nős, föl-
dész, kevés vagyonnal bir, írástudó, büntetlen, a 
Hodor Andrással szemben elkövetett becsületsértés 
vétségének vádja és következményei alól felmen-
tetik. 

Köteles továbbá marasztalt, vádlott, sértett 
llodor Andrásnak a fennehbi  idő és joghátrány 
terhe alatt IT> Irt előlegezett biinügyi költséget 
kifizet  ni s egyiit.tal köteles sértett kívánságához 
képest, ezen '(.életet és indokait a „Csiki Lapok" 
cz. lapba a saját költségén egyszer közzé tétetni. 

I n d o k o k : 
Mert sértett Hodor Andrásnak vallomásával 

megegyezöleg a tanuk Tompos Pál, Darvas János, 
Gál György vallomásukkal perrendszerüen bizo-
nyittatott, hogy vádlott Pál József  az 18ÍI2. évi 
deczember 31-én sértettrőlfa  Beke József  szent-
györgyi lakos korcsmájában, tehát nyilvános he-
lyen a midőn a szesz és bor kiárulás haszonbérbe 
leendő kiadása képezte megbeszélés tárgyát s ez 
alatt a sértett neve is felhozatott,  azt mondotta 
„nem kell nekünk sem Hodor sem Tóth, eleget 
megcsalatott, a község Hodor András által a ha-
rangláb felépítésével"  és illetőleg Tompos Pál áltai 
bizonyítva lett., hogy a midőn az előadott időben 
Csik-.SzenlmárLoiiról egy szekéren mentek volna 
haza, azt. mondotta Pál József  „jól esett a főszol-
gabírónak, hogy Hodor Andrást csaló tolvajnak 
összeszidtam". Vádlott ezen bizonyított tényállást 
a tárgyalás rendén tagadásba vette és annak el-
követését vádtársa Imre Lázár által történtnek 
állította lenni, de egyidejűleg sértettnek csalói ini 
nőségét a sértett kívánsága és megengedéséhez 
képest tanukkal és a becsatolt jegyzőkönyvvel kí-
vánta bizonyítani, a kik sértettel szemben a btkv. 
279. § ban irt feltételeknek  megfelelőleg  az állí-
tott tényt nem bizonyították, s ezen okból vád-
lott mert vele szemben a blkv. 2(il. §-ban irt 
becsületsértés vétségének tényálladéka megalkotva 
lévén, elítélendő volt,. 

Ezen vádlott az lí-93. január 13-án elköve-
tett becsületsértés és Imre Lázár az őt«-t terhelő 
becsületsértés vétségének vádja és következményei 
alól felmenlemlök  voltak, mert az ennek bizonyí-
tását, feltüntető  eljárás a vád társ és illetve egy 
tanú Pongrácz Mihály vallomásán kiviil, egyebet 
nem tartalmaz, a melyre a marasztaló Ítélet nyu-
godtan nem fektethető. 

Az ítélet, kiszabásánál enyhítő körülméiiyii 
vétetett vádlott bűntelen előélete és családja, el-
lenben sulyositóul vétetett a cselekmény ismétlése 
és sértett hivatalnoki minősége. 

*) E rovat alatt megjelelitek ért semmi felelősségei 
nem vállal a Saers. 



Május 3. C S I K I L A P O K . s z . 

Az Ítéletnek hírlapi közlése a btkv. 277 
§-án sarkalik s a költségek a marasztalás által 
indokoltak. 

A kir. járásbíróság: 
Csik-Szentmártonon, 1893. íebrnár 17-én. 

Szakács  Balázs a. k., 
kir. nljbiró. 

Bfsz.  89/894. 
Ezen jogerős I-ső bírói ítélet sértett magán-

vádlónak használatra kiadatik. 
Kir. járásbíróság, Csik-Szentmártonon, 1894. 

májas 9-én. 
(PH.) Antal.//)/  Gábor s. k. 

kir. aljliirú. 

A L A P Í T T A T O T T I t j â L ^ 1 """ ^ 

Szám 78—1894. 

A gyergyóesomafalvi  r. kath. kántor-
tan itóí áiloinás üresedésbe jővén, arra a kö-
vetkező feltételek  mellett pályázat hirdetta-
tík. Jövedelmei: 1. llozskepe 86 kalangya, 
2. Zabkepe 110 kalangya. 3. Oszpora 55 
frt  55 kr, (111 korona 10 fillér).  4. Fa 
(bUkk) 85 teril. 5, Favágó napszámos 50. 
6. Stóla átlag 100 frt  (200 korona). 7. 
Szentmise és Mária társulati alapítványból 
22 frt  44 korona). 8. 6 hold 445 • - ö l 
szántó. 9. 24 hold 317Qöl kaszáló. 10. 
Erdőltetési és legeltetési jog a község ha-
tárán. 11. Lakás, a mely áll: 2 szoba, 1 
konyha és kamrából. Továbbá van egy nyári 
konyha, pincze, 2 istálló, szín, sertés-oll. 
csílr és veteményes kert, 

Kötelességei : a kántori teendők mellett 
a IV., V. és Vl-ik mindennapi vegyes elemi 
osztály vezetése és az ismétlőknek a még 
lévő 2 tanítóval közösen való tanítása. 

A csakis kántortanitói oklevél és kellő 
okmányokkal ellátott] folyamodvány  1894. 
július l-seje <1. n. 2 órakor bezárólag 
alattirt iskolaszéki elnökhöz beadandó, a mi-
kor a személyes megjelenés után az összpróba 
is meg fog  tartatni. 

Gyergyó-Csomafalva,  1894. május 3-án. 
(U. p. Gyergyó-Alfalu.) 
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A P E S T I H Â 6 Y A R  K E R E S K E D E L M I  BANK 
• v é u l t 6 - - C Í L z I e t e 

BUDAPEST, V., DOROTTYA-UTCZA 1. SZÁM 
saját házában. 

Részvénytőke 10,000,000 frt  Tartalékalap 4400,000 frt. 
Vesz és elad mitutannemü értékpapírt a hivatalos tőzsdei árfolya-

m o k alapján : 
tŐZSdei müveleteket a legjutányosabban eszközül; 
pénzügyi müveletekre nézve szívesen szolgál szakszerű felvilágosítással; 
Ígérvényeket minden húzásra bocsát ki; 
előleget nyújt értékpapírokra; 
díjmentesen megvizsgálja a sorsjegyeknek és sorsolandó értékeknek 

húzásait; 
kisorsolás által érhető árfolyamveszteség  ellen biztosit sorsjegyeket és sor-

solandó értékeket. g_a 

it 
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3-3 
Balló János, 

iskolaszéki clni'ik, lelkiz. 

Az első magyar sörfőzde-részvény társulat Kőbányán 
ajánlja a brassói r a k t á r á n mindig készletben levő 

MÁRCZIUSI S Ö R Ö K E T 
elismert kitűnő minőségben, hordókban 25 és 50 literenkint eredeti árakon, 
de kiváltképen az ugyanitt a legújabb üvegtöltőgépek szénsav nyomással esz-
közölt töltéseket 

- PALACZK-SÖRÖKBEN ~ 
Sörös üvegek cserébe elfogadtatnak.  Csomagolás a hozzám küldendő 

vagy általam adandó ládákban az eredeti árban 50 litertől kezdve pontosan 
elintéztetik. 

K A S Z I K A N T A L 
12-25 a kőbányai I-ső magyar sörfőzde-részvény  társulat képviselője 

B r a s s ó b a n . 
Levelek és táviratok KáSZÍk Antftl  BláSSÓlDclIl raim alatt kéretnek, 

Albert Balázs Csik-Szeredán 
ajánl 

Früvirth nyolez lövetű esendői-fegyvert 
szuronynyal postán bérmentve bárhová 1 4 

for intért  utánvéttel. 
Varmant rendszerű szobafegyvert  9% 
nagyságba, bérmentve post in 8 Irt SB5 

k r é r t utánvéttel. 

X X 
K 
X 
X 

Arankamentes 
ó l i e r e - m a , 

nagyszámú 100 kilója 76 forint, 

,M 
NT' $ 

W ^ é 
' V* v ^ 

MC CORMICK 
fűkaszáló-  és aratógépek a legjobbak a világon. 

-£>. KITÜNTETVE MINDEN KIÁLLÍTÁSON. 

5, 25, 50 kilós zsákokban 
ólomzárolva. 

államilag 

Petroleuni-inotorok,  gőz- és járgány cséplőgépeik, ekék, boronák, rosták, ^ 
-_ti'iurök: sorvető-gépek, kézi vetőgépek, knkoricza-inorzsolók, szecska- és m̂ 

répavágók, daráló-gépek, malmok, ugy mint mindenféle  gépek, szerszámok és 
•^eszközök n gazdaság számára legjobban és legolcsóbban kapható : gp 

$ M Ü L L E R és WEISZ-n&i 
BUDAPEST, VÁCZI KÖRÚT 76. ^ -

B\ a n y T i g a t i p á l s r a - u c L v a r 3 s ö z e l é " b e i i . 

ugyanolyan árban. 
Alvínczcil feladva  utánvéttel, kapható : 

Gróf  T E L E K I Á B V É D drassói 
uradalmában, u. p. K o n c z a . 

A még eddig fölülmúlhatatlan  MALÁRTSIK-féle 

PAT KÁN Y I R TÓ-POGÁCSA 

4—B 

lOOIOOM 
A Brassói Portiand-Czement-Gyár 

B r a s s ó (Erdély) ajánlja legki tűnőbb 
I F o x t l a r L d . -

O z e a M L e m - t j é t 
felelősség  mellett folyton  egyenlő és 
teljesen Megbízható minőségben bár-
mely vasúti állomáshoz szállítva, a 

legolcsóbb árban. 
Csik-Szeredában kapható: 

A l i I I K R T B A I / . i Z ü i i i r n & l 
14 - no 

azon rendkivül i pusztitó-szer, a mely rohamosan ki i r t pa tkányt , egere t és va-
kondokot a nélkül, hogy más házi állatoknak kárt okozna. Phosphort, stryehnint, ar-
zenikumot vagy más méregként ható s-sert azonban nem tartalmaz. 
Egy nagy csomag ára használati utasítással 30 kr . = 60 fii.  Egy kis csomag 

ára használati utasítással 15 kr . -= 30 fillér. 
Viszontelárusitók megfelelő  kedvezményben részesülnek. 

Próba-rendelmények, melyek 4 kis, vagy 2 nagy csomagból állanak, 80 k r 
előre beküldés mellett ajánlott levélben portómenlesen eszközöltetnek. 

Ezen palkáuyirtó-pogái'.sa valódi és mindig friss  minőségben kapható Magyaror-
szág minden fiiszer-,  vas- és gyógyáru keresk»désében, valamint a készítőnél. 

^ a l á r t s i l s O - y Ö r g - y , 
a7. igazán kiiiiu.i és bámulatot hatású „patkányirtó-pogicsa" feltalálójánál 

Sátoral j a -Ujhe lybea . 

Itaktár Csik-Szereda: Albert. Halázs, Székely-Udvarhely: (iái .Tános, Székely-
Keresztur: Széli Géza, Roth .Tános és Nagy Péter, Segesvár: J. B. Misselbacher, Ba-
róth: Incze Gyula, Sepsí-Szentgyörgyön: Dézsi János urakuál. 4-5 

ooooooioo eoooooooooooo 
N>iimal.oi.i Csik-S/.eivdi''-»n Iditl. a lapUilajtloims éw ki.ul'i Gyiiigyjak ib Márton könyvnyomdájában. 




