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Ujabb módja a szeszárulás „kizárólagJó-
ságának. 

K.-A lesik, jan. 20. 
Hogy elégedetlen a nép s szidalmaz 

össze-vissza mindent, s hajlama van oly ak-
czió kifejtésére,  mi a törvényes rend meg-
bontására. s a törvény iránti tisztelet de-
zaulására vezet, azon ne csodálkozzák senki, 
hisz a törvény keretén belül egyesek annak 
világos kijátszásával oly intézkedéseket hoz-
nak be a nép s nevezetesen az italt fogyasztó 
közönség terhére, hogy az ma-holnap elvi-
selhetetlen lesz. 

Az ital kimérését szabályozó törvény a 
,kizárólagos' jogot három évre a kormány-
hatalomnak biztosította. A három év eltelt. 
A kizárólagosságot a kormány törölte, s a 
képpen rendelkezett, hogy az „engedélye-
sek" az adó megfizetése  mellett bárhonnan 
jogositottak italost behozni. S mi történik 
még is? Az ital kimérést ezen és a követ-
kező évekre bizonyos °/o haszon Ígérete mel-
lett a községektől átvette egy társaság. Kik 
ezen társaságnak tagjai, nem lehet tudni, de 
annyit még is sejtek, hogy igen is érdekelt 
„szeszterinelők", kik egymás között  szer-
ződést  kötöttek  a törvény  kijátszására 
oly formán,  hogy egyetlen  „engedmé-
nyesnek" is a szükséges  mennyiséget  ki 
nem adják,  hogy igy kénytelen  legyen 
az illető  az általok  beállított  és  raktá-
rozott  helyekről  vásárolni,  persze tul-
magas áron és  haszonnal. 

Kérdem szerkesztő ur ! Nem kijátszása 
ez a törvénynek? Nem jogtalan terhelte- beszédet tart az önvédelem firmája  alatt. Összefér-e 
tése-e a fogyasztó  közönségnek ? De hát még i a bírói méltósággal a korteskedés ? ítélje meg ki-ki, 

hol vannak a községek °/o-ai ? Eddig 85%-kos 
szeszt a kizárólagosság idejében 68 krért 
kellett kimérni, most a kizárólagosság elte-
metése mellett 80Vo-kost 70 krért veszte-
ge t ik ! !?? 

Nincsen már csak itt igen nagy haszon? 
De van. Am legyen, de tessék megtartani 
a régi jogelvet, hogy senkinek károsítását 
a törvény keretén belül előmozdítani nem 
lehet, nem szabad; ki ezt teszi az törvény-
ellenesen jár cl s attól minden jog elvonandó 
s törvény iránti tiszteletre kitanítandó. 

Ne tessék tehát annak a társaságnak, 
ki Csikvármcgye terütetén az italmérési adó 
beszedését haszonbérletbe vette ilyen törvény-
telen útra lépni s a nagy közönséget igaz-
ságos érdekeiben önkény üleg bántalmazni, 
mert nem lehet tudni, hogy a nép haragja 
hol és mikor lobban lángra s követel ma-
gának orvoslást h törvénytelenségért. 

Ennyit most, majd ha feszólalásom 
csakugyan a pusztában elhangzott szónak ma-
rad, többet — frissebb  cseppekkel. 

Fttlusi. 

— Még egy helyreigazítás. Néhány szó 
a Köllö Ignácz kir. aljárásb;*\' ti<- helyreigazítására. 

A lefolyt  vármegyei tisztújításra vonatkozó-
lag a mnlt számban közreadott czikk é r d e m é -
h e z nem szólok. A ki elolvassa amúgy is látja, 
hogy az író az ajtó helyett az ablakon tör ki. 

Jóhiszeműségét ugyan nem vonom kétségbe, 
de fentartoin  előbbi állításomat és konstalálni 
akarom azt, hogy ő nemcsak a tisztújítás előtt és 
alatt korteskedett szóval, kapaczitálással s egész 
egyéni súlyával, hanem most utólagosan is kortes-

a mint tetszik. Én feleletet  nem várok. Ám, hogy 
megengedve nincs : azt tudom. 

Jól tudom, hogy kellemetlen, sőt keserii is 
lehet felszólalásom,  s én itt nyíltan bevallom, hogy 
rám nézve is teher, de a jogosulatlan támadás 
ellen védekezni és a? igazságot — bármilyen ne-
hezemre esnék — még Köllő Ignácz úrral szem-
ben is kimondani kötelességemnek ismerem. 

Ismétlem : czikkének többi része elöl kitérek, s 
kérem engedje meg, hogy a bizonyítást is mellőz-
zem. Ebhez a kérdéshez több szavam nincs. 

B a r t a l í s Á g o 91. 

Iparosaink kiképzése. 
Nem szórni az bizonyít gatásra és magyaráz-

gatásra, hogy az iparosok kiképeztetése nagy gon-
dot igényelne. 

Igaz ugyan, hogy maga az állam részben 
már gondoskodik az iparosok kiképeztetéséről; de 
fájdalom,  a népességhez mérve nagyon csekély 
arányban és még csekélyebb számban az ipar ösz-
szes ágait tekintve. 

Nem szándékom azonban az állam által szak-
szerűen taníttatott iparosok kiképeztetési módjá-
nak birálgatása, hanem igenis az egyes — avagy 
az összes — mestereknél divó tanítás ferdeségeit 
feltárni. 

Tudja azt mindenki — mert szemeivel is 
láthatja, — hogy kivétel nélkül az összes iparos 
tanonezok a/on háznak, melyben tanoneznév alatt 
saArepelm k, egyszersmind szolgái, szolgáléi is. 

De hát jól vau-e ez? 
Kell-e még az okát kutatni, hogy miért fél-

nek gyermekeink e szép pályától, az iparos pá-
lyától ? 

Diliért van tehát az, hogy a szülők az isko-
lában rosszul tanuló gyermekeikkel szemben ijeszt-
getés, fenyegetésképen  használják, hogy ha meg 
nem javitja magát mesterségre adják? 

Hát iparosnak jó a rossz gyermek is ? Avagy 
iparosnak lenni büntetés? 

Honnan van az, hogy különösen faluhelyen 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az első piknik nálunk. 

— Irta: H. L. — 
Egy öreg tudós, kit Darvinuak neveznek, el 

akarta a világgal hitetni, hogy mi, emberek, a te-
remtés koronája, a Mindenható remeke, nagyon kö-
zel állunk az állatvilághoz, sót a kompániában benne 
is vagyunk. Én e bölcs elméletet csak annyiban vn'-
lom, hogy valamint az állatvilágban van szárnyas 
és szárnyatlan, ugy a két osztályból az emberek 
között is van. Nem ugy értem ám, hogy a nők len-
nének szárnyasok, más néven augyalok ; a férfiak 
pedig afféle  „kutya vagy Józsi" osztályozást nyer-
nének ; hanem az én felfogásom  szerint a szegények 
ssárnyatlanok, a gazdagok szárnyasok. Ez utóbbiak 
télen nyáron oda repülhetnek, a hova tetszik, ott 
mulathatnak, a hol tetszik. De nem ugy a szegé-
nyek, ezek oda vannak kötve az állandó lakhely-
hez, különösen, ha vasútja nincsen, a szekérutakat 
pedig tavaszszal és őszszel folyók  locsolják, mikor 
kedvük tartja a partokon egy kis széttekintésre in-
dulni, mint azon a vidéken, hol az én városkám fek-
Mik. A hol is e miatt sokszor nagyon unalmas az 
élet a szegény embernek. Unalmas egyformaságban 
forognak  ezekre a napok, az évszakok. Egyik esz-
tendőnek a története szakasztott olyan, mint a má-
siké. Egyszer aztán meguntuk a mindennapos egy-
formaságot  s mi fiatalokul,  elhatároztuk, hogy egye-
bet is csinálunk, olyat, a minek a híre örökre fenn-
maradjon. A kalendáriumban épen farsang  volt, el-
határoltuk tehát, hogy városunknak egy horgas na-

pot rendezünk. Alig született meg az eszme, kis vá-
rosunk gyors telegráfjai  o már is híre futott,  hogy 
a fiak  valami kecskeesudán tűrik a fejőket.  — Mi 
ugyanis egy piknik rendezését határoztuk el, mely 
név a modern utak liijján nálunk még ismeretlen 
volt. Sokan azt gondolták, hogy ez a barbár név 
valami indián, vagy szerecsen komédiát jelent. A 
plobsz pedig még a formájúból  is kiforgatta,  s n 
miképen a csokoládét kocsilútlának, nz életesszen-
cziát életesccellenciának, az árendás Soinnierblüli 
urat szamárfüluek  magyarosítja, a pikniknek a ma-
gyarja tiklik lett. De még cz is a műveltség foka 

tetőkre s kedélyekre. Az egek még meghiúsítják a 
város ürömét. 

Ebben a gonosz sárban még az ördögök sem 
tudnak járni, annál kevésbbé a város angyalai. Ko-
csi akkor még egy se volt a városban, a szekere-
ket a gazdaság és kaláka piszkolta be, a szép va-
salt ruhát cz tünkre tenné. De hát az Isten nem 
azért adott a szikulusnak dupla eszet, hogy a baj-
ból ki ne vágja magát. A leleményesség még elég 
jókor kit'uudálta a jó tervet. A csebreket elé, a vi-
zet belőle ki, a kétkéz rudakat rájok s csak a kis-
asszonyok kellettek beléjük. Olyan gyaloghiutókat 

szerint többféle  metainorfoziaon  ment át. Nekünk, lieveuyéztek, hogy akár a török basa is mogkiván-
rendezőkuek, nem igen tetszett, hogy mulatságun-
kat ilyen népies keresztvízzel öntötték le; de meg-
vigasztalódtunk ; mert láttuk, hogy sikerült a várost 
fenekestül  felforgatni,  akkora volt az érdeklődés. 
Mikor pedig a rendezők alapos magyarázatából azt 
is megtudták, hogy ez a mulatság inkább a kama-
rára támaszkodik, a mi náluuk, főként  farsangon, 
tele szokott lenni; az erszényt a kreton, vagy tor-
latáu ruha nem sújtja nagyon ; a kedv és az ér-
deklődés még inkább fokozódott.  A piknik hetén 
hatalmasan lángoltak a kedélyek éa a tűzhelyek. 
Füstölt a kémény, forott  az üst, nyivult az apró-
marha, nyitogatták a konyha- és kamaraajtókat; de 
az erszényt nem kellett nyitogatni. Húshagyó va-
sárnapjára volt kitűzve a nagy nap. Az idő liunczu-
tul megereszkedett, a olyan locs-pocs lett, hogy csak 
csuda. 

Gyalogszerrel csak nagy kordován csizmában 
lehetett járni, czipellöben egy tappodtat se lehett 
mozdulni. Szürke, bánatos köd ült a városra, ház-

liatta, különöseu mikor a város szép leányai is ben-
nük állottak. Este 8 órakor a esebrekuek egész 
hosszú sora vonult a tündérekkel, kik, mintha tró-
nusokon álltak volna, oly festőileg  emelkedtek ki 
az őket hordozó és kísérő nép közül. _ A bűbáj va-
rázsa alól felszabadult  herczegfiuk  pedig a göndör-
haju rendezők voltak; igaz, a sár miatt a ragyogó 
lakkos czipőt a kezökben vitték, lábukon pedig a 
nagybácsik bagaria csizmái voltak. Tréfa  ide, tréfa 
oda, olyan piktori kép volt ez a menet, hogy a mil-
leniáris felvonulásnak  se válnék hátrányára. 

A nagyteremben csak ugy nyüzsgött a publi-
kum. A falak  bordái majd hogynem széttöredeztek. 
A rendezőknek nem volt elég karuk bekísérni a höl-
gyeket. A fiak  szive áradozott az örömtől, teljes 
egészszé kerekedett ki a vágy, mert együtt volt az 
elsó, második éa „Ő", a drága harmadik személy is. 
Ebben meg van mondva, hogy ott volt az én ,Ó"-m 
is, a mamával, tatával; még a nagymama is eljött 
volna, ha pesti származáaát összeillőnek találta volna 

Lapunk mai számához egy féliv  meUéklet van osatolva. 



J a n á r . S I K I L A P O K . ám. 

— de városon is — az iparosokat, de minden-
esetre a tanonczokat, elég oktalannl még a gyer-
mekek is lenézik ? 

Kit gúnyolnak ártatlanul, ba nem az inasokat ? 
Ki kap ki először az uj télen a hógomolyá-

ból, ha nem az inas? 
Volt és van csaknem minden nap eset rá, 

hogy az érdekelt szülők saját jó gondolatukból ki-
folyólag  felkérik  az illető mestereket, hogy azok 
másképpen bánjanak gyermekeikkel, ne adjanak 
ők példát a megvetésre és tanítsák őket a mes-
terségre, ne mosogatni stb., de azok egész ko-
molyan visszavágják, hogy a mesterséget ugy ta-, 
nnlják; hogy ők is ugy tanulták stb. 

Elég baj az, hogy ők is ugy tanulták; de 
hát egy korszaknak csak kellene változtatni e 
visszás állapontokon. 

Sürgethetjük minden oldalon az ipar fejlesz-
tését, ha az iparosok kiképeztetésére oly kevés 
gond fordittatik. 

Ez állítást elég szomorúan igazolja, hogy a 
már kitanult inast a legtöbbször másod izben is 
i. asnak kell adni; és csodálatos dolog, bogy ak-
kor rövid idő alatt a mesterséget megtanulja, mit 
öt év alalt nem volt képes felfogni.  Mit rendesen 
ugy szoktak félremagyarázni,  bogy most jött csak 
meg az esze és kedve a mesterséghez. 

De hát miért nem tauitják a mesterek ta-
nonczaikat arra, mit ők tndnak ? Talán mert fél-
nek, bogy a csirke többet fog  tudni a tyúknál ? 
Hisz ez egyedül az ő dicsőségük volna, minél de-
rekabb iparosokat nevelni. 

Vagy talán a hatósági felügyelet  hiányzik? 
Ugy hiszem, hogy itt van a hiba! 

Hol van az ipartanfelügyelő,  ki a visszaélé-
seknek nyakát törné? E nélkül pedig az ipar ro-
hamosabb haladására nem csak nem számilliatunk 
hanem kénytelenek leszünk még tovább is több 
oldalról iparosaink meg nem érdemelt kicsinylését 
észlelni. 

Azt is tapasztaljuk, hogy midőn az inas el-
érte azt az időt, melyben a szolga-szolgálói mun-
kák végzésében ifjabb  inassal felváltatik:  akkor 
sem tanítja, kinek tanonczot felvenni  és kitanítani 
joga, képessége van, a mester, — itt tisztelet a 
kevés kivételnek — hanem a még öregebb inas, 
esetleg egy félig  kitanult segéd. 

Sok orvosolni való van tehát ezen a téren is. 
Miért nem marad az iskola iskolának ? Miért 

nem kezdődik a tanítás mindjárt a belépéskor? 
És miért tanit az, ki nem tud; miért nem tanit 
maga a mester? 

Változtathatnának részben ezen maguk az 
iparosok is az ő jól felfogott  érdekükben; de tel-
jesen e helyzetet javíthatja csak az ipartanfel-
ügyelet. 

Bőven lesz alkalmunk az ezredéves kiállitás 
alkalmával az ipar és művészetet képviselve látni; 
mi minden esetre azon gondolatra vezet, hogy 
vajha összes iparosaink oly kiképeztetésben része-
sülhetnének, melylyel kivétel nélkül megállbatnák 
helyüket a már megkezdett második ezredben. 

Elég balga felfogás  az bárkitől is, ki valakit 
mestersége vagy foglalkozása  után elitéi. 

Hisz már túléltük a nehéz időket, melyek a 
szabadság, testvériség és egyenlőséget megszül-
ték ; igy hát egyetértve, karöltve, mint egyenlő 
testvérek, haladhatunk — ki-ki a maga utján — 
édes hazánk felvirágozását  czélzó eszközök fej-
lesztésével. 

A czél egy: hazánk felvirágozása;  ha az ut, 
az eszközök különbözők is. Mindenkinek van hát 
egy eszköz, a melylyel, éa egy ut, a melyen ha-
ladnia kell. Hogy iparosainknak csaknem a leg-
szebb rész jutott, azt tagadnunk nem lehet, nem 
szabad. Hogy képzelhetné hát lenézd tárgyát a 
polgárságnak -azon része, melynek úgyszólván a 
legszebb rész jutott osztályrészül! Hogy volna 
büntetés a legszebb rész egyikét osztályrészül 
nyerni! 

Különben is, ma előttünk csak az az em-
ber, ki a társadalomban a részére kijelölt helyet, 
a kornak megfelelően  betölti. Hogy pedig valaki 
ezt lehesse, ülengedhetleiiül megfelelő  kiképezte-
tésben kell részesülnie. 

Ki elvem nem osztja, törjön pálezát felettem! 
László  Klek. 

Különböző .szakbizottságok megalakí-
tása a megyei közig. biz. kebelében. 

A közigazgatási bizottság a folyó  hó 
13-án tartott Illésében a törvény által ke-
beléből kiküldeni rendelt szakbizottságokat 
következőleg alakította meg: 

1. A fegyelmi  választmányba főispán 
nr elnöklete alatt megválasztattak : dr. Szabó 
Géza, Papp Domokos, dr. Fejér Antal és 
Nagy Sándor rendes, Nagy József  és Stra-
tzinger Emil póttagoknak. 

2. A gyámügyi felebbviteli  bizottságba 
szintén főispán  tfr  elnöklete alatt: Becze 
Antal, Mihály Ferencz, Böjthy Endre és 
Bocskor liéla hivatalbeli tagok mellé Nagy 
József,  Györffy  Ignácz rendes, Bándi Vazul 
póttagnak ; főispán  ur által pedig kinevez-
tettek : Lázár Domokos, dr. Fejér Antal ren-
des és ifj.  Molnár József  póttagnak. 

3. A börtönvizsgáló bizottságba főispán 
iur, vagy megbízottja elnöklete alatt kikül-
dettek : Becze Antal, Mihály Ferencz, Lázár 
Menyhért és Nagy József;  hivatalból pedig 
a bizottságnak tagjai: dr. Molnár József  fő-

orvos, dr. Berger Leó és dr. Dobribán An-
tal járásorvosok. 

4. Az erdei kihágási Il-od fokú  bíró-
ságba megválasztattak : dr. F<»jér Antal, Nagy 
Sándor, Nagy József  és Lázár Menyhért 
rendes, ifj.  Molnár József,  Lázár Domokos, 
ifj.  dr. Tiltscher E'le és Uyörffy  Ignácz 
póttagoknak. 

5. A pót- és útadó kivetés elleni fel-
szólamlást küldöttség tagjaiul főispán  ur el-
nöklete alatt: Stratzinger Emil p. ü. igaz-
gató, dr. Bocskor Béla, Böjthy Endre és 
Bándi Vazul. 

6. A tanitók és tauitónők nyugdíjba 
lépésének szükségességét és jogosultságát 
megállapító bizottság tagjaiul a kir. tanfel-
ügyelő elnöklete alatt kiküldettek : Bándi 
Vazul, dr. Fejér Antal. 

7. A közigazgatási bizottság erdőren-
dészeti albizottságába titkos szavazattal el-
nökül megválasztatoft  Mihály Ferencz fő-
jegyző, alelnökül Nagy Sándor, tagul Nagy 
Imre; a bizottság előadója a kir. erdőfel-
tlgyelő, vagy alerdó'feliigyelő. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezések. Az ígazságügyminiszter 

B a y l e r Kálmán csíkszeredai kir. törvényszéki 
aljegyzőt ugyanezen törvényszékhez jegyzővé ne-
vezte ki, mely jól megérdemelt előléptetéshez őszute 
szívvel gratulálunk. — Továbbá Csikvármegye fő-
ispánja a tölgyesi járásban ürességben volt Írnoki 
állásra csikdelnei B í r ó Bélát nevezte ki. 

— Millenáris pásztorlevél. Mint a többi 
egyháznagyok, azonképpen Lönhárt Ferencz erd. 
róni. kalli. püspök urunk is hazafias  szellemű s az 
ezer éves nemzeti múltról igen szépen megemlé-
kező pásztorlevelet bocsátolt ki közelebbről lel-
készkedő papságához s ezek utján híveihez, mely-
ben ő Ekszczellencziája a f.  1896-ik év ünnepsé-
geinek nagyságát és nevezetességeit méltatja. A 
pásztorlevél hangsúlyozza, hogy az ezeréves lét 
biztosítékát szent István tette le a kereszténység 
behozatalával. Ha erdélyi püspöki meg\ <*je múltját 
tekinti, nagy, szép és gazdag emlékeit, látja ott 
az elmúlt századok keresztény művelődésének. El-
sorolja a nemzet küzdelmeit s aztán kiemeli, hogy 
éppen az erdélyi egyházmegye az, a melynek te-
rületén évszázadokon át folyt  anemzetiitó küzde-
lem. Ha székhelyein várfokáról  alá tekintek — 
úgymond — ott áll a sikon az emléke annak, hogy 
Lépes György erdélyi püspök ott esett el a szent 
hitért és a hazáért vívott küzdelemben. Ott van a 
szentimrei csatatér. Hunyady János és Kemény 
Simon vitézi küzdelmének színhelye. Ott a Kenyér-
mező, őseink hitért és hazáért halni kész vitézi 
küzdelmének méltó emlékoszlopával. Székesegy-
házam boltivei alalt olt van sírhelye a nagy Hu-
nyadi Jánosnak, kinek hite, hazaszeretete vitézi 
hírneve fényes  dísze századának, s örökké méltó 

kezett, hogy nem is egy történész halványuló tintá-
jával, hauem egy Clió aezélvésójével jegyezze fel  a 
halhatatlanság márványára. Csak még valami hőstett 
hiányzott a piknik és az én dicsőségemhez. íme 
nyomban ez is megjött. Asztalunk végén ült váro-
sunk diszhadseregének egyik magyar királyi tagja. 
Enni nem evett, de iuui annál nagyobbakat ivott s 
tüdőjének teljes erejével szítta m. kir. czigarettáját, 
sürü, haragos füstfelhővel  vonva körül simára fésült 
fejét,  legénytollat pelyliedzö ábrázatát, melynek vil-
logó szemeiből olykor-olykor haragos villámokat rö-
pített felém.  Jól tudtam e villámok okait. Kimaradt 
a rendezőségből s nekem tulajdouitotta ezt. A pub-
likum mindenfelől  dicsérte, magasztalta a rendező-
séget, a bál fényes  sikerét. 

A Bach-huszár nem bírta tovább a hallgatást. 
Messzire kifutta  czigarettáját s boszus, rekedtes han-
gon felém  kiáltott: 

.Paraszt mulatság és semmi más!* És újra 
ivott. 

E hallatlan sértésre a társaság szava bennsza-
kadt, lehellete megszegett; de nekem kapóra jött. 
Hogyne? Csak egyszer rést kapjon a vulkáni erő, 
a finánezot  izzc-porrá zuzzuk. Kgy pillanat alatt 
mellette termettem. „Mit mondott az ur?" (Pedig 
pertu voltam vele.) — mondám én. 

— Paraszt mulatság! — mondá ÓB újra inni 
akart ő. 

De nem engedtem én; mert öklömtől a pohár 
ezer darabokban repült ki a kezéből. 

Rekedt orditás, zajos csódiilós, tányérok ceö-
I römpölése, asszonyok sikoltása, lányok jajveszékléae 
I hallgattatta el a muzsikát. 

a cseber gyaloghintajával. Igy még is csak otthon 
maradt, s a szemfüles  Juezi cselédnek jutott a fel-
adat, hogy a bál hullámzásáról félóránként  tegyen 
jelentést. 

A czigáuyok soha se húzták oly tűzzel. A fél-
szemű prímásnak még a holt szeme is villámokat 
szórt a miivészi hévtől. A jókedv szárnyaira vette 
a fiakat,  leányokat s repítette őket bűbájos erővel, 
szédítő sebességgel. Ez volt csak a táncz 1 A tán-
czolók örvényéből mámorító illat szállt fel  nedves 
pírban égett minden arcz; harmat rezgett az arezok 
rózsáin, a harmat megeste a mamák és taták ábrá-
zatját is. Ök is jól érezték magukat a báli ájerben; ] 
csak ugy duzzadozott szülei keblök; jobban, mint a 
legpompásabb tavaszi nap fűszeres  illatától. Még a 
vigyázkodás is nagyszerűbb volt nekik itt, mint a 
természet legszebb pontján, honnan az ég s föld 
szépségeit láthatják. Hisz az ég c-illagai, a föld  vi-
rágai nem versenyezhetnek az emberi tavasz szép-
ségeivel, ^különösen, mikor ezek az ó édes gyer-
mekeik. 

Ilyen gyönyörben ringott mindoii lélek, mintha 
nem is valóság, hanem valami bűbájos álom lett 
volua, melyet egyfelől  egy szép jövendő hajnalának, 
másfelől  a kedves mult emlékeinek sugarai aranyoz-
tak meg. 

Mikor az óra 12-öt mutatott, a főrendező  va-
lamit súgott a trombitásnak, a czigányok még húz-
nak egy-két fordulóra  valót, aztán elhallgntaak, s a 
trombitás nyomban rá abblázolja a tánezot s utána 
oda kiáltja a nyüzsgő közönségnek: „rastung I" 
(Isten panasz néven ne vegye, igy mondják a szé-
kely bálokban a szüuórát.) 

A családok csoportjai nagy nehezen összeve-
rődnek s az öregek, kik már a bál elején goudos-
kodtak helyekről, elvezetik a csoportokat a nagyte-
rem szomszéd szobáiba, melyeknek száma, akárki 
megolvashatja, megüti a 7-et. Még ilyen ügyes-bajos 
nép se volt a község házában, hogy senkinek semmi 
panasza niucscn. 

A cselédség ekkorra már felteritett.  A gazd'asz-
szonyok a nagy kosarak tartalmát csakhamar kirak-
ták az asztalokra. Szerelmes istenkém, mennyi volt 
ott az étel és italos! Székely és örmény naczioná-
lis ételeink világkiállításának is beillett volna. A 
disznóság ezer változatban a kivonatos alakban, al-
mát tartó piros, ropogós malaczok, nyársán sült házi-
állatok és vadak, bozsonyicza s egy-egy tálban to-
portyáu mancsának kocsonyája. A tésztanemüeknek 
mosolygó halmai, botratekercs, formabeli,  tókebélee, 
fouott  fűszeres,  örmény puliczka, örmény bisi, páukó ; 
de ki tudná mind előszámlálni! Italosokból a mé-
zestől fel  egészen a gyergyói nektárig, a ribizliborig. 
A publikum leült a hosszú asztalok mellé a hosszú 
padokra. Felhangzott a tányérok, kések, villák s po-
harak csörömpölő akkordja, mit csakhamar elnyo-
mott a kinálgatódzások zaja. Bennünket, rendezőket, 
majd darabokra téptek, ugy húztak sokfelé  a szo-
bákba az asztalokhoz. „Parancsoljon nálunk is falni, 
teasók a mi szeszélyes italosunkból is!" Mi pedig 
derekasan kitettünk magunkért. LukiiUua római ven-
dégei szégyenben maradtak volna mellettünk. A czi-
gány még csak itt húzta igazán azivrehatóan, azo-
kat a régi jó nótákat, mikre olyan jól esik nagyo-
kat gondolni, nagyokat moudaui — és nagyokat inni. 

Minden ngy folyt,  hogy a piknik méltónak igér-
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dicsősége a magyar nemzetnek. A szép körlevél'ropogós korcsolya-csárdást I Jó jel hölgyeim! Ve-ikedett. Az elhunyt gyermekeket nem hagyott bátra 
végén bizalmát fejezi  ki 6 ekszczellencziája, hogy gyünk tehát részt teljes számban, ez lehet a leg-
a mindenható meg fogja  őrizni az egyházat azon szebb bére a lelkes rendezőségnek 
téveszmék ellen, melyet a mai kor hamis felvilá-
gosultsága intézett ellene. 

— Házasság. Fényes esküvő folyt  le f.  hó 

— Ezüst menyegző. Nagyon szép és meg-
itató családi ünnepély folyt  le Gyergyó Szent mik-
lóson e hó 9-én. Lázár Menyhért ügyvéd szeretett 

14 én Csik-Szenimártonban. Nagy József  n\u<* fö-1  "fjével  ünnepelték meg egybekelésük ezü»t me-
szolgabiró és földbirtokos  szép és kedves lányát,\n*e* i öÍé l- J ^aládi ünnep alkalmából délelőtt 10 
.. . . . . . . . . . . _ ""M órakor az örm. szertartású templomban ünnepélyes Nagy Ida kisasszonyt vezette oltáihoz Boldizsár 
Andor m. kir. csendőr főhadnagy.  A násznagyi 
tisztet a menyasszony részéről Becze Antal alis-
pán, a vőlegény részéről pedig Miskov Péter m. 
kir. honvéd alezredes teljesítette, nyoszolyó leá-
nyok Nagy Eluska és Bocskor Erzsi, vőfélyek  dr. 
Bocskor Béla tiszti ügyész és Balázsi Lajos Csik-
Szereda város jegyzője voltak. A násznép sorában 
a menyasszony szülőin és vőlegény nővérén Bol-
dizsár Katiczán kivül ott láttak Mikó Bálint fő-
ispánt és nővérét Pausxné Mikó Ilkát, Nagy Ta-
más főszolgabírót  és családját, Papp András, Jakab 
Antal főgimn.  tanárokat nejeikkel, özv. Bocskor 
Ferencznét, Dobay Sándor gyógyszerészt és csa-
ládját stb. A házasság először az uj rend szerint 
az anyakönyvvezetőnél köttetett meg, honnan a 
násznép a plébánia templomba vonult, hol egybá-
zilag kelt egybe a fiatal  pár. Az egyházi esketés 
befejezése  után szellemes pohárköszöntők által is 
fűszerezett  gazdag lakoma volt a menyasszony 
Bzfilői  házánál, s innen az uj pár !5-én reggel 
nászútra indult. Tartós boldogságot kívánunk az 
njonnan kötött frigyhez  ! 

— Tanügy. A csiksomlyói róm. kntli. tanító-
képezde első félévi  vizsgálatainak rendje az 1895/6-
iki tanévben. Január 2á-én hittanból és zenéből, 
(ének, orgona, hegedű) I., II., III. osztály. 27-én 
neveléstanból I., II., III., földrajzból  I., történelem 
bői II., III. alkotmánytanból III. osztály. 28-án ma-
gyar és németnyelvből I., II., III., természetrajzból 
I., II., természettanból és vegytanból III. osztály. 
29-én mennyiségtanból I., II., III., gazdaságtanból 
III., testgynkorlatből I., II., III. osztály. 30-án ma-
gántanulók vizsgálata. Csik-Szomlyón, 18'J(S. január 
14-én. 

— „Calico-estóly." A csíkszeredai korcso-
lya-egylet í zen estélyére már szétkiildettek a meg-
hívók, melyeken ott díszeleg fiatalságunk,  sőt a fia-
tal házas uraknak nevei is a rendező-bizottság név-
sorában, ki-ki garaneziául arra, hogy az estély oly 
sikerült lesz, minőt még netn sokat látott városunk. 
Mindenfelé  nagy az érdeklődés a Calico-estély iránt, 
a vidék készül, a központban nagy a sürgés-forgás. 
Utczán, jégpályán, üzletekben csak ezt hallani: 
Calico, Calico ! Bizony gyönyörű kép is lesz az feb-
ruár 1-éu az Arany-csillag termeiben : libegő repülő 
karton ruhás fiatal  leányok és asszonyok a komoly 
frakkos  uracsok oldalán lejtik a „Gentry keringőt", 
melyet Radics Béla a kitűnő czigány, a hölgyek ke-
gyencze szerzett és a mi Salamonunk betanult erre 

szent mise volt, melyen az ezüstpár nagykiterje-
désű családja és szép számban egybegyűlt 
tisztelői veitek részt. — A szivekben a meg-
hatottság érzetét, a szemekben a kedves üröm 
könnyeit fakasztotta  e szentmise, mely alatt végig 
a jubiláns pár kedves és kiváló zenei talentum-
mal biró leányai: Jakab Józsel'né, Lázár Piroska, 
Stefike  orgona kísérete mellett énekeltek, majd 
egy-egy gyönyörű duet, majd külön-külön szólót 
rendkívül szépen. Este 8 órakor mintegy 40 meg-
hívott vendég gyűlt össze a jubiláns házánál, az 
egykori násznagyok közül Urmánr-zy Jánosné To-
pliczáról, valamint az egykori vőfélyek,  ez utób-
biak anuak idején göndör hajjal, most tiszteletet 
parancsoló magas, nagyon magas homlokkal, ezüst 
szálakkal körítve, mivel az ünnepély estéli része 
a jubiláns újonnan épült házában volt, a vendégek 
egybegyűlte után Görög Joácliim plébános a liáz-
szentelés szertartásával áldotta meg az uj lakot. 
Ennek végeztével a család barátságos asztalához 
üllek a vendégek. Az asztalfőn  az ezüstpár, mel-
lette ült az egykóri násznagyné: özv. Urmánczy 
Jánosné és vőfélyek  : Urmáuczy Jankó, Csiky Dé-
nes,, Lázár Gynla, Csiky Kálmán, Kopacz Lukács, 
Eránosz Bogdán. Az ünnep szónoka Görög Joácliim 
plébános volt. ki szép és hatásos pohárköszöntő-
ben az ezüst párt éltette, mely utáu a számos üd-
vözlő táviratok olvastattak fel.  Az öröm és sze-
retet árja azláu még sok jó kívánságot csalt az 
ajkakra, melyek mindmegannyi szép telköszönlés-
ben leltek kifejezést.  Az egykori lakadalom a jó 
kedven is újra született s a korhely leves 6 óra-
kor volt s ezután csak 8 órakor oszlott szét a 
vig társaság, ismételten boldogságot kiváuva az 
ezüstpárnak. 

— Tanítói illetmény fölemelés.  A val 
lás- és közoktatásügyi miniszter a gyergyótölgyesi 
róm. kaik. elemi népiskolai tanító 300 frt  fi/.eté 
sének 400 frtra  való fölemelését,  illetve kiegészí-
tését az állampénztár terhére elrendelte. 

— Csendőrségi őrsök szaporítása. A m. 
kir. pénzügyminiszter a vármegye alispánjának 
felterjesztése  folytán  a folyamatban  lévő vasútépí-
tési munkálatok tartamára f.  évi márcz. hó 1-től 
kezdődőleg Ajuád községben egy 10 főből  álló 
ideiglenes örs és Görbepataknál egy 5 főnyi  ideig-
lenes különítmény felállítását,  valamint a szépvizi 
és gyimesközéploki csendőrőrsök létszámát 2 — 2 
fővel  megerősíteni a közbiztonság érdekében el-
rendelte. 

— Halálozások. A közéletnek ismét egy 
az alkalomra. „Korcsolya csárdás" is k-sz, ii fiat'aV  e l í k e I 0 é s Jól»való tagja dőlt ki az élők sorából 
Salamon Jóska komponálta, s a rendezőség fogad-  f-  bó 18 án, 74 éves korában csicsói Szabó Barta 
kőzik, hogy kivilágos kivirradtig fogják  tánczolui a személyében, a ki több mint egy év óta beteges-

s a közeli rokonokon kivül közelebbről elveit má-
sodik neje siratja, ki Ukintélyes vagyonának jó 
nagy részét örökli. Szabó Barta a csíki — úgy-
nevezett — székely harisnyás gazdák között va-
gyonilag az első helyet foglalta  el jól kezelt s 
többnyire nagyobb tagokba kammasszált szép bir-
tokával, mire büszke is volt; a községben pedig 
ennek és komoly magatartásának révén mintegy 
vezéiszerepet játszott. — Csikkozmási H e r i n k 
Leóné sz. Petéiéi Róza hosszas szenvedés folytán, 
virágzó életének 2ö-ik, boldog házasságának 7-ik 
évében, f.  hó 14-én liidövészben elhalt. Hült. te-
temeit I. lió 16-án d. u. 3 órakor helyezték örök 
nyugalomra a csikkozmási temetőbe. Béke poraikra! 

— Beküldetett. Mindazok, kik a csíkszere-
dai koresolya-cgyesiilet „Calico-estélyéról" meghívót 
nem kaptak, de nrra igényt tartanak, forduljanak 
Nyiri Dénes egyl. titkárhoz. 

— Kaszinói gyűlés. A gyergyószentmik-
lósi „kaszinó" f.  hó 12-én tartotta meg Lázár 
Menyhért eluöklete alatt az 1896. évi alakuló gyű-
lését. Az elnöki megnyitó után Juhász Károly titkár 
olvasta fel  a mult évről szóló jelentését, mely sze-
rint a kaszinónak pénzvagyona 1793 frt  32 krt 
tesz ki. Könyvtára áll 555 műből 768 kötetben; 
ezeknek c/.imjegyzéke kinyomatván, a tagoknak 
1—1 példány kiosztatott. A mult év főbb  eseménye 
az elnök 25 éves jubileumának megünneplése volt, 
mely alkalomra a kaszinó megfestette  az elnök 
életnagyságú képét. A költségeket azonban Csiky 
Dénes ügyvéd és Köllö Ignácz kir. aljárásbiró a 
kaszinó tagjai közötti önkéntes adakozás-gyűjtés-
sel visszapótolták a pénztárnak, melyért a köz-
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet szavazott nekik. 
Az 1896. évre ináig 95 helybeli tag iratkozott be. 
Megválasztanak elnöknek: Lizár Menyhért, tit-
kárnak Juhász Károly, pénztárosnak Kálmán Ist-
ván, gazdának Péter Lajos. Választmányi tagok-
nak : C.-iki Dénes, Benedek György, Lázár Gyula, 
dr. Fejér Dávid, Görög Joáchim, Szász Ignácz, 
Giacamou/.zi Baptist, Nagy Tamás, dr. Szentpéteri 
Kristóf,  Lázár János, Lázár Ztkariás, Imre Dé-
nes ; póltagokul: Orel Máté, dr. Tiltscber Ede. 
E/.en évre a tagsági dij 4 írtban állapíttatott meg. 
Az elnökség tudomására hozta a közgyűlésnek, 
hogy a tavaszig az eddigi helyiség helyett jobb és 
kényelmesebb helyiségről fog  gondoskodni. Az in-
dítványok során Bénedek György őrnagynak az 
évi pénz- és könyvtárvizsgálatokért s a kaszinó 
érdekében teljesített buzgó fáradozásáért  a gyűlés 
jegyzőkönyvileg is kifejezte  elismerését és köszö-
netét ; valamint köszönettel adózott az eddigi tiszt-
viselők működéseiért is. 

Es ugy volt, a hogy gondoltam. Nekem több igy szólt a refarádája:  „Mondjad csak, Juczi, bút 
dolgom nem is akadt az en magyar királyi barátom-
mal. A többit elvégezték az öregek és ifjak.  A me-
rénylő csakhamar a levegőben forgott,  s mint az 
orkán a könnyű pelyhet, ugy röpítették ki az ajtón, 
melynek küszöbére hangos nyekkenéssel esett le. 

Az orkán kitörését falrengető  kaczagás harso-
nája követte. De ime, mintha két lelke lett volna 
fináncznak,  ismét előttem termett. A nagy ámulattól 
újra csend lett és a csendben azt mondja nekem az 
én m. kir. barátom: „Ugy-e ez czélzás akar lenni!" 

„Hát ha ez is czélzás, akkor mi az aktus?" 
— mondám én. Iszonyú hahota követte e párbeszé-
det. A fináncz  habozott, azt se tudta, mit csináljon. 
Végre mégis a legokosabb m. kir. esze szerint csi-
nált, sarkon fordult  s valamit mormolva, a saját ere-
jéből ment ott ki, hol az imént idegen eró vitte ki. 

Ily olcsón még senki se jutott akkora dicső-
séghez, mint én. Egy ökölcsapásra ezer szivet hó-
dítottam meg s ezen ezer sziv között volt a legdrá-
gább, az O szive is. 

A víg dana tovább folyt,  szólott a zene, hang-
zott a dal. Majd újra roptuk a tánczot, kettős tűz-
zel ; bortól, szép leánytól mámorosan. A harangozó 
hiába duplázta meg a torony nótáját; tni csak ugy 
reggel készülődtünk. A cselédséget befogtuk  a cseb-
rekbe, a kisasszonyokat kartőn véve, most már pá-
rosával álltunk a gyaloghintókban s igy történt a 
hazavouulás muzsikaszó mellett. A nap kibújt meg-
látni e csodát, a minőt mióta megteremtetett, még 
nem látott. 

Az öreg nacacságának pedig Juczi hűségesen 
•atafétásott  mindenről. Egyik franczianégyes  után 

mit csináltak a bálban?" „Hát biz ott sokat csi-
náltak. A muzsika húzott egy kurtát, akkor párosá-
val szembeállottuk mind. Egyik úrfi  mindjárt-mind-
járt oda kijáltott nekik valami csudásakat. A többi 
mind kiflttyent  az eszemből, csak egyet fogtam  fel, 
mikor azt kijáltotta, hogy turd a dámákat. A táncz 
pedig ugy volt, hogy előbb szeinbe-szembe meutek, 
osztég hátra-hátra fartoltak  ; aztáu knron vették egy-
mást s kereken jártak, közbe csattintottuk egyet-
egyet, s az úrfiak  és kisasszonyok kergetőzték egy-
mást, majd abbanluigyták a kergetődzést; de esraéut 
csattintottak s megest kergelődzlek. Aztán újra 
szembementek s esmént bátra hőköltek és megest 
körbe-körbe állottak. Egyszer csak elhagyták a mu-
zsikálást s az úrfiak  szelelni kezdettek s furtaltaka 
kisasszonyok előtt. Az úrfinak,  ki a kisasszonyunk-
hoz jár a konyhán keresztül, akkora botorjános sze-
lelője volt, hogy csak csuda s folyton  fartalva,  evvel 
szelelte a kisnsszonyt. Sok úrfinak  meg egy-egy fe-
kete lapitó volt a kezében s igy szeleltek. Mikor 
osztán elfáradtak,  mind leültek s mind szeleltek." 

Juczi az ő tapasztalatát nemcsak az öreg nacs-
cságáuok, hanem másoknak is produkálta, szemlél-
tetve a szembemenést, hókölést és szelelést. 

Szóval solia ilyen jó mulatságunk nem volt s 
nem is lesz. A rendezőknek nagyot nőtt az ázsió-
juk; a legszebb lányokat kapták feleségül.  Enyém 
lett Ö. Juczi az üregtől hozzánk akart jőui cseléd-
nek, a feleségem  uzonban nem fogadta  meg. Va-
lami oka lehetett Juczira, pedig csak olyan naturá-
lis vonzalommal volt irántam. 

— A cs.-szentgyörgy-bankfalvi  olvasó-
kör bálja közbejött akadályok miatt e hó 18-áról 
25-ére halasztatván el, mit is készségesen hozunk 
az érdeklődők tudomására. 

— Ismerkedési estély a Tunelnál.. F. 
hó 18-án a Tunelnál szépen sikerült estélyt ren-
deztek a csiki vasút gyimesig terjedő vonalát épitő 
vállalat és az államvasutak mérnöki kara. A zord 
és lakatlan „Rákos patak" völgyét benépesítették 
csinos barakokkal, s meleg barátsággal fogadták 
a nagyobbára mérnökökből álló vendégeket Kain 
és Kécsy mérnök urak, kik főrendezői  voltak a 
farsang  ezen első és szép mulatságának. A csiki 
vasut-részvéuytársaság kényelmes nagy barakja 
fényes  bálteremmé volt átalakítva, s a technika 
hatalmas eszközeivel valóságos palotává varázsolva. 
Szép volt. jó volt minden ottan, s a reggel távozó 
közönség csak azt sajnálta, hogy mért nem élvez-
heti örökké a mérnök urak szíves vendégszerete-
tét, mely őszinte kedélytől és barátságtól van át-
hatva. 

— Fölszólitás. A kolozsvári állami tanító-
képző intézet 1896-ik évi júniusban fogja  megtar-
tani fennállása  25 éves jubileumát. A jubileum 
előkészítésére bizottság alakult, a mely impozáns 
hangversenyt óhajt rendezni csupán ez intézetben 
végzettek közreműködésével. Mint a bizottság el-
nöke, alulírott kecskemét városi zeneiskolai tanár 
ezennel fölkérem  mindazon volt pályatársaimat, 
kik a nevezett tanintézetben képesítést nyertek, 
szíveskedjenek folyó  évi január hó végéig egy le-
velezőlapon hollétükről tudósítani az elnökséget 
(Kecskeméten), hogy a konczert kiviteléről és ren-
dezésről szóló értesítéseket, azaz jegyzőkönyve-
ket az illetőknek tájékozásul mentől előbb szét-
küldhessük. B o r d e a u x Géza zeuelanár Kecs-
keméten. 
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— Háromszékmegye a millennáris ün-
nepségeken. A szomszéd székely vármegye nagy-
ban készül az ezredéves ünnepélyen minél dísze-
sebben való részvételre. Potsa József  főispán  kö-
zelebbről lelkes felhívást  intézett a vármegyei 
székely nőkhöz, egy a megye czimerét magán vi-
selő diszes zászló elkészítésének költségeihez való 
hozzájárulásra, melynek lobogója alatt szándéko-
zott résztvenni Háromszékmegye a törvényhatósá-
gok részéről alakítandó bandériumban, s a mint a 
„Székely Nemzet"-bői olvassnk, a főispán  felhívá-
sának szép eredménye Ígérkezik, mert a gyűjtést 
a megye minden vidékén nemes ámbiczióval indí-
tották meg a vármegye hölgyei. 

— Előfizetési  felhívást  bocsátott ki 
Szabó Sámuel Kolozsvárról ily czimü műre: Há-
romszék önvédelmi h a r c z a 1848- 49-ben, 
Nagy Sándor; arczképekkel diszitve. Függelékül: 
Bem Napi Parancsainak jegyzőkönyve 1849. ft-br. 
l étői jnlius 4-ig; továbbá a táborozások alalt 
érdemrenddel kitüntetett vitézek névsora; 15 ívnyi 
i ártalommal, ára 3 korona, melyet szerzőhöz Hid-
xégre (Brassó mellett) kell beküldeni. A könyv 
csiuus angol vászoukötésbeu 2 frtért  rendelhető 
meg. Az egész székelységet közelről érdeklő mü-
vet melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

— Testegyenészeti müintézet. Keleti J. őség, 
Budapest, IV., Koronaherczeg-ntcza 17., az eddinclé sérvkö-
tök és betegápolási eszközök készítésére léteső gyá-
rán kivül egy nagyszalmsu, a modern technikának teljesen 
megfelelő  műhelyt nyitott, Budapest, IV., Rostóly-utcza 
(Károly-laktanya 15.) melyben orvosaebészeti aczéláruk, 
testegyenészi készülékeket, Hessing-rendszevii elismert 
müderékfüsök,  nyújtó- és járógépek, műlábak és mü-
kezek, valamint minden e szakmába rigó aczéláruk, villany-
gépek, kötőszerek slb. készíttetnek Szenvedők, kiknek ily 
készülékekre szükségük van, felkéretnek,  szíveskedjenek fenti 
czégtől költségelőirányzatot vagy képes árjegyzéket kérni. 
Vagyontalanoknak minden lehető e szakba vágó készü-
lékek havi részletekre adatnak. Ismételadóknak enged-
mény. Üzleti elv: Szigorú pontos kiszolgáld, legjntányo-
sahb árak. a - 1 0 

S z e x l c e e z t ó i I z e n e t s k . 
L. E. Az egyiket közöljük, a máiik inkább szaklapba 

való volna. 
B. J. F. . . ,-liez ezimzett verse tévedésbűi került hoz-

zánk. Jobb hatást fog  tenni, ba egyenesen F. . . .-hez ktlldi 
el, aiert mi nem igen tartjuk időszerűnek, bogy a „kihajtóit 
az eperfának  virító szép levelééről épen moBt januárban zen-
gedezzünk. Majd ha a fűzfa  kihajt, akkor e!jó' az ideje ennek 
a versnek is. Reméljük, addig a „szive nem hasad meg." 

Calioonak. Igenis bájos Calico, a Calico-estélyre lő 
éven felüli  leányok szoktak menni és pedig a rendezőség ál-
tal meghatározott ezinü „kartonban." Egy eset fordnlt  elő a 

legrégibb báli krónikák tannaitása szerint „Eing-Joo" városá-
ban, a hol egy hölgy nem tz előirt kartonban jelent meg, 
hanem fonlar  selyemben, és mi történt ? az illető hölgyet — 
habár a kormányzóval igen közeli rokonságiján álló előkelő 
hölgy volt — egy tinezra sem vitték el; ült a bájos kisaaz-
szony egész éjjel és irigyelte az egyszerű Calicokat. 

Menyecskének, Szép nagysád, miot soraiból kivesz-
szük, 20 * 26 év körüli lehet, tehét megsúgjak, „Calico"-ban 
kell jönnie a korcsolya-egylet estélyére — ha tónczolni is 
akart I 

Jégvirágnak. Lenne-e bátorsága ismételni azt a bájos 
és hamiskás pillantást, meg azokat a pajkos szavakat a Ca-
Üco-estélyen, a mikben a múltkor a jégen rtszesitett? Ha 
igen, jöjjön el február  1-én a Calico mulatságra, ott zavar-
talanul mulathatnak. 

K Ö X 6 A Z D A 8 Í » é s I P A R . 
Kiállítás ös vásár. 

Az u d v a r h e l y m e g y e i g a z d a s á g i 
e g y l e t Sz.-Keresztur nagyközségben (vasúti ál-
lomás) f.  évi február  bó 29-én dijjazással össze-
kötött t e n y é s z b i k a k i á l l í t á s t és f.  évi 
márcz. hó 1-én hatóságilag engedélyezett o r s z á-
gos j e l l e g ű t e n y é s z b i k a v á s á r t rendez. 

I. 
Tenyészbika  kiállítás  feltételei: 

1. A kiállításban csak udvai helymegyei te-
nyésztők és csak saját nevelésű állataikkal vehet-
nek részt. 

2. Csak 2 évet már elért, erdélyi jellegű, 
liszta magyar faj  bikák dijaztatnak. 

3. Rúgott bikaborjuk is kiállithatók és elis-
merő oklevéllel dijaztatnak. 

4. A dijak és oklevelek odaítélése felett,  a 
választmány által alákitolt három tagu bizottság 
határoz. Ezen bizottság azonban jogosult, magát 
5 vagy 7 tagból álló társasággá a helyszínén ki-
egészíteni. 

5. A székelykereszturí hatósági állatorvos 
ezen ítélő bizottságnak szavazatnélküli szakközege. 

C. A dijak csak az esetben adatnak ki, ba 
a bemutatott állatok díjazásra érdemeseknek ta-
láltatnak. 

7. Az ítélő bizottság a dijak megosztására 
nem jogosult. 

8. Jutalmat nyert tenyésztő köteles bikáját 
másnap a vásárban legalább déli 1 óráig kiállítani. 

A d i j a k k ö v e t k e z ő l e g á l l a p i t t a t -
nak meg: 

I. díj 200 korona. II. dij 150 korona. III. 
dij 100 korona. IV. dij 50 kor. 

II. 
Községi  bikák  díjazása  : 

I. dij 50 korona. II. dij 30 korona. III. dij 
20 korona. 

III. 
Széke!ykereszturi  Unyészbika  vásár 1896. éri márcz. 

hó 1 én. 
Egész Magyarország területén ezen egyetlen 

országos jellegű tenyészbika vásár van engedé-
lyezve; és miután a földmivelési  m. kir. miniszter 
ur a tordai bikatelepet feloszlatta,  ezen tiszta er-
délyi magyar jellegű országos tenyészbika vásár 
fontossága  szembetűnő. Az erdélyi faj  marha munka-
ereje és kitartása nagyobb, mint a nyugati fajmar-
hának ; járványos betegségekkel szemben nagyobb 
ellentállási erővel bir, mint a nyugati fajmarha. 
Igazolja ezt az a körülmény is, bogy a ragadós 
tüdövész, mely felső  Magyarország nagy területé-
nek szarvasmarha állományát elpusztította, az er-
délyi részekben nem mutatkozott. 

Különösen az udvarhelymegyei községek elöl-
járói figyelmeztetnek,  hogy a gazdasági egylet tá-
mogatása mellett ezen nevezetes alkalommal te-
nyészbikáikat bevásárolni, vagy ezeket szükség 
esetén kicserélni el ne mulaszszák. 

Végül minden érdeklődő értesittetik, hogy 
ugy a kiállítás, mint a vásár berendezésére báró 
G a m e r r a O s k á r főszolgabíró  (lakik Székt-ly-
Kereszturon) elnöklete alatt, báró O r b á n Ottó, 
G y ö r f  y Lajos, B a 1 a s s y Sándor és J a k a b -
h á z i Gábor személyükben, egy 5 tagu rendező 
bizottság küldetett ki; ez okból a tenyésztők, ki-
állítók, vevők és eladók a tenyészbikák bejelen-
tése, azok szállítása, elhelyezése és élelmezése ér-
dekében forduljanak  közvetlen a rendező bizottság 
elnökéhez. 

Az udvarhelymegyei gazdasági egylet választ-
mányának Székely-Udvarhelyt, 1890. évi január hó 
8-án tartolt üléséből. 

Ugrón J á n o s , 
elnnk. 

Kassay F. Dezső, 
titkár. 

FELELŐS SZERKESZTŐ-
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O G H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Tartozik. M E R L E G - S Z A M L A . 
Követel. 

% 
FAktSnyv 

l»PJa JJ. 
1» 

32 1 
-26 2 
26 3 
27 4 
39 5 

Osztr. ért. 
forint kr 

Készpénz maradv. 1895. decz. 31-én 
Váltókban . . 
Bankmellékhelyi benyújtásokban 
Kötvényekben . . . . 
Értékpapírokban és pedig 10 db osztr. 

m. bank részvényben és 35,000 
névértékű 4°/o ni kor. járadékban 

Bizományi értékpapírban 22,600 név-
értékű 4°/o ni. kor. járadékban . 

Folyó számlán 

7657 
326549 

55G49 
105872 

68 
30 
17 
80 

26528 56 

10000 
46500 

FSkfinyv 
lapja 

29 
29 
29 
30 
39 
23 
41 

Osztr. ért. 
forint kr 

Alaptőke: 
a) 600 db törzsrészvény ut. befiz.  60,000 — 
b) 135 „ elsőbbségi „ 9 „ 13,500-— 
c) 465 „ „ folyó  számlán 46,600 — 

összesen . . . 
Tartalékalap a megelőző évről 8146-83 

Ennek kamatai . . . 488-80 
„ gyarapodása 1895-ben 7133-79 

együtt . 15769 42 
Ebből az általános tartalékalapot illeti 
Az elsőbbségi részvények biztositéki 

alapját . . . . 
Visszleszámitolt váltótartozás . 
Bankmellékhelyi benyújtásokért . . 

„ számla áthozatalért . 
Takarékbetétek és tőkésített kamataiért 
Bizományi értékpapirokért 
Kórház-alap és járuléka . . . ! 
Kifizetendő  osztalék 1895. év II. felére 

120000 

10512 

5256 
193991 
55649 
25000 

152000 
10000 

346 
0000 

95 

47 
48 
17 

72 

72 

578757 51 

* Beruházás teljesen leírva. 

G y e r g y ó - S z e n t m i k l ó s , 1895. deczember hó 3l-én. 

KriMztlán A n t a l s. k. S a e n t p é t e r i J á n o s s. k. „ , 
pénztárnok. v. igazgató. Ü I » B ® I m r e S. k . 
_ , , . Igazgató, 
tocn forgalmi-,  nyereség-, veszteség- és vagyon-mérleg-számlákat a fő-  és segédkönyvekkel összehasonlítottak és mindenben helyesnek találtuk. 

G y e r g y ó - S z e n t m i k l ó s o n , 1896. évi január hó 5-én. 
8 k " ^ ^ 8- k - TaJ sa l r f* -  B . M i k l ó s s. k., 

— ^ - M L — . - ° ' , s. , , ^ T S Ü L s. k. 
~ b- UB- fb.  tag. 

Nyomatott Csík Szeredában 1896. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" január 22. 4-ik számához. 
V A G Y O N - M É R L E G - S Z Á M L A . 

Tartozik. (Vagyon.) 

f'köayv 
lapja 

31 Pénztári maradvány 
27 Leszámítolt váltókban 

kötvényekben 

1895. deczember 31-én. (Telier.) Követel. 

Osztr. ért, 
forint  kr 

:i!)4."> 
NlöTil (i7 

171902 80 

Fflkiiiiy v 

laiija 

1 Részvényalaptőke . 
21 Tartalékalap az első félévi  kamatokkal 'J013 

„ „ jutalékkal 130150 
ennek félévi  kamatai ÍJ.VÍM) 
a második félévi  jutalékkal 20I7'74 

Osztr. ért. 
forint kr 

29 Takarékbetétek és tőkésített kamatok 
108 könyvecskében 

30 ! Felvett kölesöntöke 
23 A második félév  tiszta jövedelméből osz-

talék 300 részvényre ;t 10 frt  . . 

30000 

3471 

98211 
37220 

3000 

32 

48 

i 1 7 1 9 0 2 80 

G y e r g y ó-D i t r ó, 1895. deczember hó 31-én. 

Dobribán Gergely s. k., Fülöp József  s. k., 
pénztáros. igazgató. 

Vákár Lukács, s. k., Blága Imre s. k.. Id. Mélik István s. k.. 
ig. tag. elnök. ig. tag. 

Veress Sándor, s. k., Jakab Péter s. k., Cziffra  Mihály, s. k., 
•g- tag. ig. tag. ig. tag. 

Ezen forgalmi  kimutatás, nyereség-, veszteség-, valamint vagyon-mérleg-számla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel 
összehasonlittatván, mindenbén megegyezőknek találtattak. 

Gy e r g y ó-D i t r ó, 1890. január hó 7-éu. 

Mélik Bogdán s. k., Dr. Szentpétery Kristóf  s. k., Száva István s. k., 
fb.  tag. fb.  elnök. fb.  tag. 

Sz. 1074—1895. polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, az el-

halt Demeter Domokos volt gyergyószent-
miklósi kir. közjegyző által felvett,  de az 
1883 évi junius hó 22. és következő nap-
jain felvett  leltározás alkalmával hiányzók-
nak és később elveszetteknek talált kővet-
kező közokiratokat: 1. 55 —1880. ügyszám 
alatti békási Bokor Kolcsár Józsefnek  1880. 
April 20-án kelt végrendeletét; 2. 553—1881. 
Ügyszám alatti remetei Balázs Ferencz név-
aláírás hitelesítéséről felvett  jegyzőkönyvet; 
3 520—1894. ügyszám alatti gyergyószent-
miklósi id. Köllő Sándor és fia  között 1889. 
junius 11-én felvett  birtok átruházást; 4. 
746 —1889. ügyszám alatti gyergyószent-
miklósi Temesvári Mária és társai részére 
1881. szept. 26-án e&zközölt névaláírás hi-
telesítést; 5. 994—1883. ügyszám alatti 
gyergyóujfalvi  Dobribán István és társai 
részére 1884. évi deczember 9-én eszközölt 
névaláírás hitelesítést; 6. 66 —1885. ilgysz. 
alatti gyergyószentmiklósi Ávéd Kristófnak 
1885. január 27-én kelt elismervényét; 7. 
308—1885. ügyszám alatti Nuchem Serba 
által 1885. aug. 25-én kiállított hozomány-
levelet; 8. 173—1888. iigysz, alatti gyer-
gyóvaslábi Kinda Simon (Csorba) és társai 
részére 1882. évi márcz hó 16-án eszkö-
zölt névaláírás hitelesítést; 9. 407—1889. 
ügyszám alatti gyergyóbélbori Csafó  Jó-
zsefnek  1889. okt. 21-én tett halálesetre 
szóló végrendeletét; 10. 360—1891. ügy-
szám a. gyergyószentmiklósi Buslig Gyula 
névaláírása hitelesítéséről 1891. jul. 2-án 
felvett  jegyzőkönyvet és 11. 51 — 1892. ügy-
szám alatti várhegyi Marosán Vasziné Ur-
sika Máriának 1892. febr.  13-án eszközölt 
okirat bemutatás-féle  közokiratokat megsero-
misitetteknek nyilvánítja. 

A kir. törvényszék üléséből. 
Csik-Szeredán, 1895 decz. 31-én. 

Gyárfás  László, Pildner K., 
•InOk. 8 - 3 jegyző. 

Szám 30—1896. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1895. évi 
2739. p. számú végzése következtében dr. Fejér An-
tal ügyvéd által képviselt Csikdánfalva  község 
javára Gidró István és Szöcs István ellen 200 frt 
s jár. erejéig foganatosított  kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt  és 424 frt  60 krra becsült lovak, 
széna, fokos  deszka, gazdasági szekerekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árvetésnek a csíkszeredai kir. járásbí-
róság 1735,1895. számú végzése folytán  200 frt 
tökekövetelés, ennek 1894. évi szeptember hó 11. 
napjától járó G°/0 kamatai és pedig összesen 50 
frtban  biréilag már megállapított költségek erejéig 
Csik-Karczfalván  és folytatólag  Dánfalván  leendő 
eszközlésére 1896. évi február  hó l-sö napjának 
délelőtti II órája határidőül kitüzetik és abhoz a 
venni szándékozók olj megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az ái intett ingóságok az 1681. évi LX. 
t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés 

mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el 
fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1895. évi január bó 16-ik 
napján. 

Szőllősy Ferencz, 
kir. bírósági végrehajtó. 

Haszonbéri hirdetmény. 
Gyergyó-Alfalu  községben 360 hold 

kizárólag szántó és a Maros terén fekvő 
kaszálóból álló birtok falu  közt fekvő 
malommal, arányosított legeltetési joggal, 
fenyves  park közepén fekvő  egészen uj, 
modern igényeknek megfelelő  kényelmes 
uri lakkal, jó gazdasági épületekkel 
folyó  évi április hó 24-től haszonbérbe 
kiadó. A birtok marhatenyésztésre kivá-
lóan alkalmas. 

Értekezhetni tulajdonos MikÓ Árpád 
főispánnál  Székely-Udvarhelytt, 3—3 

Védjegy. 

FERENCZ-
(Sósborszesz) 

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
Z C a p H a t ó : 

Csik-Szeredában: Güzsy Avpid gyógytárában éa Nagy Gyula kereskedésében. 
Síékely-Udvarhely: Bodrogi A , ifj.  Derzsy Antal, Farezâdy R. K., G41 János, 

Gergely János és Mállié J«no3 kereskedőknél. 
SE.-Keressturon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László kereskedésében, 

. valamint közvetlen 

VÉRTES LAJOS Sas-gyógytérában Lúgoson. 
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Szám 4545—1895. 
tkr. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyóditrói Deák István végrehajtatónak odavaló 
Csergő Lajos és Mezei Anna hagyatéka végrehaj-
tást szenvedő elleni 200 frt  tökekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő Gyergyó-Ditró község határán 
fekvő  a ditrói 3582. sz. tjkvben foglalt  6G72. hrsz. 
alatti 3 frt,  10606., 10607. hrsz. a. 1 frt,  28695., 

28700. hrsz. a. 5 frt  becsértékü, a 3389. számú 
tjkvben foglalt  16485. hrsz. a. 4 frt,  becsértékü 
egész ingatlanra, ezen becsértékekben a 3580. sz. 
tjkvben foglalt  33166., 33169., 33171—33184., 
33222., 33261., 33267—33269. hrsz. alatti ingat-
lannak Csergő Lajosné Mezei Annát illető feleré-
szére 407 írtban és az 1288. sz. tjkvben foglalt 
11040—11054. hrsz. alatti ingatlanból Mezei An-
nát illető részre 2 frtban  az árverést ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
feunebb  megjelölt ingatlanok az 1896. évi február 
hó 4-ik napján délelőtti 9 órakor Gyergyó-Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan becsárának 10 °/0-At  készpénzben, vapy a z 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam, 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 333a. 
sz. a kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t. cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Gy,-Szentmiklóson, 1895. évi decz. hó 30-án. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság. Páll Venczel, 
kir. aljbiró. 

Az 1896. ezredéves kiállítás alkal- mából az államtól engedélyezett 

IL Magyar Osztály-Sorsjáték 
Kibocsátás: 120,000 sirsjegy 45,007 három osztályba osztott nyereménynyel és egy jutalomdijjal. 

~ H ú z á s o k 
II. osztály 

I. osztály 
1 8 9 6 . február  5—8-ig. 

Árak az I. osztályra: 
1 egéBE 1 fél  1 tized 

2,— 

III. osztály 
1 8 9 6 . márczius 11—14-ig. | 1 8 9 6 . május 12—28- ig . 

Teljes sorsjegyek árai (mindhárom osztályra érvényes): 
1 egész 1 fél  1 tized 1 huszad sorsjegy 

forint 
1 huszad sorsjegy 

2 0 . — 10 .— 2.— 1.— forint  I ©O.— 3 0 . — C.— 3.— 
A nyeremények teljes adó- és illetékmentességet élveznek és minden levonás nélkül fizettetnek  ki; a húzások az állami hatóságuk felügye-

lete alatt állanak és egy kir. közjegyző jelenlétében ejtetnek meg. 
Midőn a sorsolási tervezetet fönnebbiekben  közzé teszszük, egyben köztudomásra hozzuk, hogy a sorsjegyek mától fogva  a falragaszokon 

jelzett elárusítóknál a fenti  eredeti árakon kaphatók. 

Budapest, 1895. deczember 24. Magyar Osztály sors játék Igazgatósága. 
Minden 

3-ik sorsjegy nyer Még sok nem létezett nyereményesélyeket 
nyújt az Államilag engedé lyese t ! 

Minden 
3-ik sorsjegy nyer 

IL Magyar Osztály-Sorsjáték 
45,007 három osztályba osztott pénznyeremény 9 . 2 0 0 , 0 0 0 k o r c n a összéxté ls 'ben. . 

Legnagyobb nyeremény a ^ / T Z "1 "1 Z ^ 
m* legkedvezőbb esetben « ^ J g > ^ V l M J . J . O 
Az I. osztály hu/ása 1 8 9 « . február  5—8-ig. 

Nyereménytertfezet: 
korona 
80000 
GOOOO 
40000 
30000 
20000 
15000 
10000 
16000 
32000 
20000 
13000 
40000 

172000 
720000 

12080000 

Nyeremény korona 
1 á 80000 
1 » 60000 
1 40000 
1 30000 
1 20000 
1 15000 
1 10000 
2 8000 
8 4000 

10 2000 
13 1000 — 

100 400 = 
8G0 200 

9000 «0 
10000 nyeremény összesen 

i' 
i 

Arak 
i 
' 2 2 0 . — Í O 

Arak az I. osztályra: 

A 11. osztály húzása 
189G. márczius 1 1 - 1 4 ig. 

Nyereménytei'vezet: 
Nyeremény korona korona 

1 á 100000 1000(10 
1 60(100 GOOOO 
1 40000 r — 40000 
1 30u00 30000 
1 20000 = 20000 
1 15000 = 15000 
1 íoooo = ÍOOOO 
2 8000 = 16000 
8 M 4000 i 32000 

10 n 2Ü00 = 20000 
13 n 1000 13000 

100 n 400 40000 
860 Q 200 I72000 

0000 120 - 1080000 
10000 nyereinéuy összesen . • 1648000 

k o r o n a . 
A III. osztály húzása 

1 8 9 6 . má j i iM 12— - 2 8 - i S . 

Nyeremény tervezet: 
Nyeremény korona korona 

jutalomdíj á G00000 = cooooo 
1 n 4000(10 : 400000 

** 1 300000 300000 
2 1 200000 200000 
2 - 1 100000 100000 

|J 2 40000 _ 80000 |J 2 20000 40000 
5 10000 50000 

10 8000 80000 
5 34 G000 204000 
= 100 2O00 : 200000 

200 1000 = 200000 
2650 200 530000 

22000 150 — 3300000 
25007 nyeremény és egy jutalom 6284000 

1.— forint 

Teljes sorsjegyek árai (mindhárom osztályra érvényes): 
Vi V10 

O O . — 30.— 6 3 — 
ajánlja és szétküldi az összegnek előzetes beküldése mellett vagy utánvéttel 

Lottoheintze, Iiiulapest. 

B 1 I D 4 P E S T , Szervita-tér 3 . 
Biztonság szempontjából ajánlatos, hogy a sorsjegyeknek ajánlott levúlben való kiildése kiváutassí-k cs a fenti 

eredeti árak mellett osztálysorsjegyeknej ajánlott levelek portója cs uvei'eiüúnyjegyzék dija fejébeo  iö kr — teljei sorsjegyek 
megrendelésénél pedig portó és 3 nyereményjegyzékert ">o kr küldendő be. 

Az első magyar osztálysorsjáték alkalmával tisztelt vevüiin kiizött a következő t',inyereményeket osztottam ki- 40<i 000 
, 100,1100, HO.OOO, 50,0110 koronások stb. ' ' 

forint 

3 - 5 

SCrgö'ny-czim: 
Lottoheintze, Budapest. 

i R O B E Y & C O M P . & 
B U D A P E S T , I X . kerület, Rákos-ulcza 5 - 9 . szám. 

Ajánlják : 

. • R E C O R D " 
n e v ű 

uj szabadalmazott és jelesnek bizonyult 
— « . » M i w u u u i H a u u u c s j u i c i v u y i u b V 

e g y e z t e t i Where , luczerua- én más eféle  hüvelyeseket cséplő-, lejt«- és t iszt itó-gépüket. 
7 - 1 0 ^ r j e g y z é ^ e ^ é s ^ ö l t s é g ^ e t é a e ^ k í v á n a t r a t o g r w n . é s T o é r m e n t ^ © . 

Nyomatott CsikSzeredában 18%. a láptüüjdohos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




