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PihenníTpérSf^T^íiH'moÍ^AS^P^ 
henni" mert a , ki sokat igér, 8okszor.de 
nagyon sokszor, keveset ádu . Miután jól 
kibeszélte magát, a már érzelmeiket a leg-
magasabb íokra lel csigázott atyafiaknak, 
lélek pénzzel ad nyomatékot sokat igérő 
szavainak. Egyszáz, kétszáz, háromszáz, 
sőt niéjf  tán 1000 forint  is leömlik a ga-
raton, bilzös pálinka alakjában, az alig 
150 ICO válaitzlót előállító közegekben. 
Bizony sok is kell, inert iszik a lérfi,  az 
asKZony, egy kort*' elcsúszik a leánynak, 
sőt Isten bocsásd! még a gyermeknek ÍM. 

A tekintélyesebb kerületekben 2, 3, 
sőt néha több jelölt bőrére ím isznak n 
választók és nem választók, sokszor a vá-
lasztásnál nem keresvén az érdemet, lm* 
nem ki ad többet érte? 

A korteakedések idejében betürik egy 
néhány fej,  sőt még arra U v»n eset, egy 
két atyafi  bucsut mond ez árnyék világ-
nak, mert abban a kritikus időben test 
vér tesvérnek, koma komának, sógor só-
gornak, szomszéd szomszédnak ellenségévé 
válik, Üldözi, gyűlöli egymást. 

A józanabbak felháborodnak,  arra bő 
anyagot nyújt a pénzsovárok kapzsisága, 
oktalan eljárása. S ha a felháborodás  távol 
lartja őket az ecsetelt díszes választó kom-
pániától, akkor üldözik, mert ner; tart 
velük. 

A választást megelőző kortcskedések 
ideje alatt, nincs biztonságban a békés 
honpolgár. Bizonyítéka annak, a sok be 
vert ablak, betörött (ő és a választás ha-
tása alatt agyonvert családalyák. 

Mikor lesz vége ennek a szomorú 
helyzetnek? Láttam a törvény erőfeszíté-
sét a kínos helyzet megszüntetésére és 
mégis előfordulnak  a szomorúbbnál, szo-
morúbb esetek. 

Józanodjál székely atyámfia!  Gyó-
gyulj fel  kínos betegségedből! Gondold 

inegT jöjj tudatára annak* högy a válasz-
tások alkalmával elfogadott  lélekpénz nem 
boldogit, azután is ép oly szegény ma* 
radsz, mint voltál addi*, de kárhozatba 
visz, inert oly vagyonunk jutnz igazság-
talan birtokába a mi léged nem illet. 

Az igazságtalanul szerzett vagyon el-
viszi, még az igazságosan szerzett va-
gyont is. 

Székely atyáinfia!  Számitoil-e uzt a 
drága időt, a melyet a korteakedések ide-
jében elfecsérelsz?  Neki adod magadat a 
tunya részegségnek, s az által egésznóge-
det is elveszilheted, a túlságosan élvezett 
szeszes ital, megölője a testnek, tönkre 
tevője az észnek, legszentebb jogodnak 
lábbal tiprása pedig, a léleknek veszélye. 

A szomorú korteskedés nagy mérték-
ben Űzetik, az országos képviselő válasz-
tásoknál, kisebb kiadásban pedig, a köz-
ségi elŐljárósági választásoknál. 

Itat a községi bitó jelölt, h. hiró, 
esküdt, polgár síb. 

Itat minden rendű és rangú hivatalt 
kereső halandó, ki a nép kegyére van 
utalva. 

Megrögzött szokás, melyen csak a 
nép kijózanodása, a hivatali jelöltek azon 
e»c% elhatározása segít, hogy bűzös pálin-
kán hivatalt nem veszünk. 

Mint segitő eszközt, nem feledem  az 
iskolát sem. 

A tanítóság átérzi, felfogja,  az ő hi-
vatását. Undort, utálatot kell kelteni, a 
gondjaira bízott gyermekek szivébe, a 
század ez utálatos, azt beszennyező szo-
kása ellen. 

Erősen megvagyok győződve, a kor-
teskedési gyalázatos gyom kiirtásával, 
boldog lesz a haza, buldog a nép. 

Adja Isten! X.  E. 

Szerkesztőség é s kiadóhivatal : 
Oytqyjakab E utóda könyvkereskedése, hová a 
lap az ellem! réslét Illető minden ktalemény, vala-
mint hlrdetfeek  a előfizetési  dijak Is küldendők. 

Korteskedés. 
Van a társadalomnak egy rod had t, 

egy penészes virága. Ez a rodhadt, un-
dort éa kellemetlen szagot árasztó kortes 
beléndek nem posztul, hanem mindig uj 
hajtásokat ereszt korhadó gyökereiből. 
Széditő, mindenkit elkábító szaga behatol 
a palotába, be az egyszerű kunyhóba, sőt 
mi a legkeservesebb, még as ártatlan 
gyermek szivét is megmételyezi, annak 
penészes gyümölcse : a pénz 

Hová lettek a régi jó idők? Elmul-
tak, sajnos, lélek harangot húzlak felettük. 

Régi, jó lelkU öregek tesznek bizony-
ságot a becsületszó fontossága  mellett 
Okét nem tántorította meg sem pénz, sem 
pálinka, bor atb efféle  lélek vásárló ita 
lok. Elég volt abban a régi jó időben, 
ha valaki azt mondá, hej pedig sokan 
mondották .becsületemre mondom ezt, 
vagy azt" a becsületére fogadott  dolgot 
feltétlenül  meg is tartotta, a becsületére 
hivatkozó atyafi.  Nem kellelt azt megírni, 
papírra rakni, mert a becsületszó többet 
ért az írásnál. Ma azonban a becsület-
szónak, tisztelet a kivételeknek, kötve le-
het hinni. 

Tapasztalat beszél belőlem, mert saj-
nos tapasztalatokat nyertem, több képvi-
selő és községi elŐljárósági választásoknál, 

íme a képviselő választások torzképe: 
A kezdet peraze az, hogy megjelenik 

a képviselőjelölt or a kiszemelt kerület 
községeiben, sorra járja azoknak vezetőit, 
bemutatja magát, (jól teazi) paroláz s a 
mi fő  dicséri önmagát, előszámlálván jó 
tulajdonait. 

Beszél a sok adóról, vasútról stb. fel-
világosítván a sok szájtátó atyafit,  hogy 
minden, de minden as ők zsebeikből te-
lik ki, no de vége lesz, mihelyt ő fog  a 
képviselői székben pihenni. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Szülőföldemhez. 
Szülőföldem  vadvirágos bérczei 
Mért tudlak éo oly lelkemből szeretni ? 
Gyönge szélben lágy zenéjü balászok 
Mért tudok ugy emlékezni tirátok? 

Karcsú fenyők  sejtelmes bus homálya 
Miért vagy ugy hó szivembe lezárva ? 
bomb tetőkön felcsillogé  kis tornyok 
kért könnyezek ha ti rátok gondolok ? 

i*icsiny kunybók, szürke szalmás telepek 
(fért  szeretek ugy időzni veletek ? 
Mocsara? rét, elmerengő eszterág 
Miért vagytok oly kedvesek, oly drágák ? 

Í1 mesélem, elrebegem ac okát 
Árva lelkem öröm sugár szövi át, 
Édes álmok, gyermek évek megtérnek. 
Mindnyájan csak ti rólatok regélnek. 

Vissza jönnek, ţ t szűrődnek lelkemen ; 
Knybitgeţnek ^tívepwe fcnflt  ţerbenjpn, 
Enyhülök ha-árva-éHem' napjira 
Rá' aoMţpg azüKWHtöto kttttoiţja; 

ttnjhOiai páráin mosolyog m az ógr 
A mety'.alstt-Attila-sarj keble ég, " ; 

BiromttfVis  10 tUtyB a irdalom -
Ha mát ONta beralaa rám BMMIOU. , 

iflf.  Botár Béla. 

A t i z e d i k m ú z s a / ) 
Románból fordította:  Darvaa Lajoi. 

Mondják a tudósok, hogy az ősrégi korban 
csak b&rom múzsát ismerlek : Mnemei (emlékezet), 
Melóiét (goudolkozás) és Aridét (ioné), De mi-
ként szaporodott számuk ki len ezre ? 

Mondják, hogy egykor Peloponuesus euyik 
városának papjai Phoebua temploma számára 
meg akarták szerezni e három muzea szobrát. 
A templom papjai három kiváló szobrásznál meg 
is rendelték a kitűzött időre a három szobrot, de 
re o tartották maguknak a jogot, hogy a legsike-
rültebbeket választtassák ki közülök. 

A határidő letelte után megjelent a három 
hires szobrász bárom-három szoborral, de raiodenik 
bülönfélekép  és különféle  tulajdonságokkal ábrá-
aolta a múzsákat. Minthogy azonban mindenik 
ssobor rendkívül szép volt, elfogadták  az összest 
éa fel  is állították a templomban. Háromszor 
bárom kilenez! 

Idővel elfeledték  ezt as eaeméoyt és a gö-
rög nép képaelú ereje elfogadta  a kilenez muzoa 
ténylegea létezését. Heziodue, kortársai hitének 
megfelelőleg,  megadta a következő nemzedéknek 
a ki lenes múzsa magyarásaiát. 

Valáaak pedig ezek Zeua és Mnemosyue 
leányai. Miután neveket adott nekik s kellőleg 
körvonalosta hivatalaikat és tulajdonságaikat, igy 
folyatja  a .Theogonia» szerzője: ,As Olympuaon 
laknak éa dicsőítik a halhatatlan istenek osodála-
tys tetteit; iameifk  á mattat s'a jelent éa a jö-. 
vdţjs ^^Qcljft  íáoljdani, réifléfcéneltelkkel  fol-
vidrát ás egéis égboltomtól, i .. >.-

Oh te balga öreg. mily gyermeteg korban 
éltél tel tádM rbi>gy less idő, midőn 

") £ nnftlralWrfcrzicin  fnrtil  az első román saln-
ilirsli kelet késését. CaraglaJe. a asatira azenője. SikK 
ţnfcpi"  «yVlke. sokáig 
•olt a boíarértl nelúfttl  alffnMa  tgaagttégh <••» l 

"tWMA. 

múzsáid ez&iiin BZA porod ni fog.  Sejtelmed sem 
volt az ugy uo vezeti .munkarelosziása-ról, mely 
az emberiség haladásának ma nagy éa terjed el 
mes princípiuma! 

Sznporitani kellelt őket — uz újkor elen-
acdlictetleu követelménye volt. K* iţry a múzsák-
nak száma. bármii mondjon Heziodus, tízre sza-
porodott és pedig: az első Kli<>, a történelem 
múzsája ; a második Melpomenc, a szomorujátéké ; 
a harmadik Thalia, u vígjátéké; a negyedik Kuterpe, 
a zenéé ; az ötödik Terpsichore, a táuezé ; o ha-
todik Eratrt, a szerelmi dalé; a hetedik Kalliopé, 
a hóaköltemónyé és as ébesszólásé ; a nyolczudik 
UrauiH, a csillagászaté ; 1f  kileuczedik l'olyhymuia. 
a lyráé és a mimikáé és . . . . a tizedik . . . . 

A tizedik: 1200 írnok, a bukaresti nemzeti 
ssinház gpecziálmúzsája. 

Valóban, ha u kileoes múzsának niocs 
ideje, bogy a mi nem zel i ügyeinkkel foglal  k >Z' 
zanak és egy románt sem akarnak egy színda-
rab roegiráaára ösztönözni — zsebre rakott kéz-
zel szemléljük-e ezt és no laláljnuk-e fel  ad hoc 
egy tizedik múzsát? — Réazüokól gyávaság volna ! 
B végből a sziuházak Qgybuzgó főigazgatósága 
évenkint pályadijai tűz ki 1200 frank  jutalommal 
és három havi határidővel — egy uj modern mú-
zsára és egy oly kis nemzetre nézve, mint mi, 
valóban azép dolog 1 — tehát egy színdarabért 
1200 frauk  jutalom, és pedig .tárgyát kepezze 
valamelyik nemzeti ballada ! lehet szomorújáték, 
dráma, melodráma, vígjáték vagy sziumü, legyen 
bármi, csakhogy bosszú legyen a egy egész estét 
betöltsön I * 
1 '' 1200' franknak-  néhány emberi azonnal köl-

tévé4 kell ttoéstwlaia, s h» k#lték leheki 'bísáré-
iM^drattirttbasob, s ha éramatíbuapk lehet' l' V-
jiiATttiháfcy  'bosan és jé aiiad í̂ábpf,  >r^Uyék 
kösW" bgylkdelr -.nagyon hoasiuBak .̂ s nagyon j^-' 
uA" Héíí WbUie. . i 
' ' B a o n ^ i V -pnktiknsabbaţ vúyünk mi mo-

QbraéV f̂t'  rSgietaét !* Igen, nemieü lAssie&gMl' 

--- As uJ bankkormányED. A változás 
'az osztrák-magyar bank legfőbb,  vezetésében 
immár bevégzett tény. Kautz Gyúla víeszáVo* 
tiult s helyét elfoglalta  Bilinszky. A magyar 
konnmiyxó helyett következik — mint az meg 
19 vmi mindenkorra állapítva — az osztrák. 
S Magyarország ösziute bizalommal s élénk 
várnkozással fogadja  az uj kormányzót, ki 
mint volt osztrák pénzügyminiszter maga is 
nagy pénzügyi knpnczitás s ki remélhetőleg 
ép ugy, mint előde Kautz, össze fogja  tudni 
egyeztetni :i monarchia niindkét államának 
gazdasági érdekeivel s szükségleteivel, a két 
kormány intenezióival magáoak a banknak ér-
dekeit. A ki pedig fölismeri  a szükségleteket, 
uz képes is lesz azokat — a mennyire hatás-
köre engedi — ki is elégíteni. 

= A kereskedelmi miniszter elren-
delte, bogy 1900. évtől kezdve az égetett sze-
szes italok nyílt kimérésre csak is koronás 
bélyeggel ellátott edényben árnsithatök. E birt 
különös 8gyelmébe ajánljuk agy a fogyasztó, 
mint az árnsité közönségnek. 

A közigazgatási tisztviselők nyög-
dija.^Laczkó Péter, Gyula város le"éltárnoka 
a „Békésmegyei Hírlap" mnlthori számában IGl-
hivást intézett a rendezett tanácsa városok, 
nagy- és kisközségek tisztviselői, kezelő és se-
géd személyzetéhez, a melyben a községi tiszt-
viselők nyugdija ügyében együttes munkálko-
dásra szólítja tisztviselőt&rsait. Laczkó azt kí-
vánja, bogy addig isumig az államosítás a köz-
igazgatás minden ágára biierjed, a városok és 
községeb adjanak albalmazottaibnab olyan nyug-
díjjárulékot, amilyent az állami, vagy az illető 
törvény hatósági területén nyugdíjazottak szol-
gálati éveik arányában kapnak. Nugdijalap lé-
tesítése e javaslat szerint nem volna szükséges. 
Minden város és község felvenné  évi költségve-
tésébe e nyugdijakat és megállapítaná, bogy 
nyugdíjjárulék czimeu hány százalékot lehet le-
vootii tisztviselőinek fizetéséből.  A fölhívás  iréja 
emlékiratot akar terţeazteni & képviselőház elé 
én föl  akarja szólítani az egyes kerületek kép-
vinelőil, hogy ezt a mozgalmat támogassák. A 
fölhívást  Dutkay Béla, Gyula város polgármes-
tere megküldte az ország Összes városi és köz-
ségi tisztviselőinek. 

merem állitaui, hogy mennyivel praktikusabbak 
vagyunk mi románok a többi modera nemzeteknél I 

Nem akar Melpomeue hozzánk is betekin-
teni ! Thaliu szabadkozik ? Hát aztán! 1200 frank  ... 
és a műremekek ezer számra keletkeznek. Hát 
ueiit tudnánk mi a drámai költészet terén tehet-
séget felmutat  ui ? Az uem igaz! 1200 frank... 
és luunului fogjátok,  miként tünuek fel  atehetaégeb 
a Tiszától a Tengerig. Külöuben ia melyik fiatal 
embernek uem volna szüksége 1200 frankra? 
Továbbá, melyik fiatal  román ue tudna oly ssin-
darabol irui, mely ép oly jó mint hosszú? Egy 
kevésbé védelmezett vár oly vár, melybe köny-
nyebben be lehet nyomulni, mint egy jobban vé-
delmozettbe. Igaz ? Ne féljetek,  hiaz nem akarok 
ón a fővárosi  erődítési munkálatokról beszélni — 
ezt kellőleg megvédi a hadügyminiszter. Csak a 
következő szerény hasonlattal akarok élni: a haj-
nélküli, a kopasz faj  kevésbé védelmezett, mint 
a hajjal disziteit.... Nem igas ? Rajta tehát I 
Vau valami, ami a' fejbe  annál nehesebbeo hatol 
be, miuél kevésbé Van védelmezve, s es as a 
meggyőződés, hogy a kopasz fej  elleu nincs or-
vosság. De ha lehetetleu, hogy haj nójjőu ott, hol 
nőnie kellene, mounyivel nehezebb olt növeastenl 
a hol Bolta sem uó! FI. a sarkon, a tenyerea 
vagy a nzáj padlásán.... Különben ki tudja : 
Képzeljétek el, valamelyik lapban olvasnátok esi? 
.A Th. városi nemzeti museum esennel pályá-
sától hirdet 1200 frank  jutalommal. B jutalmat 
azok kapják, akik három hónapon belül tenyerü-
kön bajuszt növesztenek. Lehet as vastag, vékony, 
fekete,  ssóke, barna, mi különben a pályásé is-
lésétől függ;  fő  as, bogy mindkét fele  legyen 
.legalább 6 om. hosszúságú. Pályázhatnak aaok ia, 
liktiek frâcsMtţjak  eM. ahol lenni kellene*. ; ''"lípálVÖíft  rfftjfrVttilt,  Mint léúeh^ipljdyas-
mh, ySfMűfea,'  s'ái'^a 'teretitsbn, aktasfetlaos 

teMfrteifejff'fith^  W'W'fltoMIábaB-.itfát 
Vadaimat11AUUU11I UlOrinl-feiMeaiiók  a delgek 
'ős okát £x nlhilo níbfl'?...  Nevetséges I Hát 
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= Uj egyeffilet  GjerfjA-Sseataiklósoa 
Fereneay Károly e»p*rwplebáaoa elnöklőt* alatt, 
• »fyergy6-Meataiklfei  ró®. kaik. székely fflld 
•»vea ifoaâfl  fgjertlrt*  éjimmel egy qj egy 
lei a lakait, aelysfk  czéjja: a faídmlvea  IQuág< 
u k erköksöe és haaafias  Mellemben való kép-
zése. közfcaaaan,  főleg  a földalveléa  köribe vágó 
raeMck (eijwMw és tiaztes asörakotáa «zer* 
aéa*. As egyenlet fővédnöke  as erdélyi r. k. 
ptopftk.  As tgyesfllrt  tagjai: a) alapító ingok 
tagok, egyaseraaiedenkorra 40 koronái, I») pár-
toló tagok, kik 8 éri úriamra való kötelezőit 
aég mellett éri I koronát fisetaek,  e) renden 
tagok, kiktől esak feddhetlen  előélet, irni, olvanfit 
tarféa  kövHeHetík a legalább 16 éves korokat 
betftltouék,  d) rendkivAli tagok niaden más 
kereaztéay valláti ifjak  a szabályaserfl  dijak 
beiaetése mellett, e) tiasteletbeli tagúk, kikel 
az egylet az érdemet azersett polgárok közfll 
be választ. 

Vitaéltekesések a bünteti per-
rendtartásból. 

Alig foglalta  el tliazes állását Dr. Perjéssy 
Mihály, kir. törvényszékünk kitUoóen képzett 
elnöke, első lépéseinél meglátszik, hogy benne 
oly tgaságllgyi vejért nyertünk,  a ki tud is, 
meg akar is dolgozni s ki egész életében a 
munka embere levén, nem áll meg az első 
sikernél, hanem agilis, tevékeny szelleme ösz-
tökéli, hogy haladjon előre s egyik czéljanak 
elérése után pihenés nélkül fogjon  hozzá a 
másikhoz. 

Nem akarunk most azzal foglalkozni, 
hogy alig 3 heti működése alatt minő ered-
ményeket ért el, mennyi restancziát dolgozta» 
tott fel,  mennyi buzgalommal kitartással fára-
dozik, hogy bíróságaink sok más Ügyét dUlőre 
segítse, hanem egy iţjabbi akcziójáról adunk 
hírt, melynek kihatásai jogászvilágunk, jogi 
életünk fejlődésére  roppaot fontosságusk  lehet-
nek. Rengeteg elfoglaltsága  mellett tudott ma-
gónak időt szakítani, hugy a szeredai jogász-
közönség élére állva egy szép, magasztos esz-
mét valósítson meg, a jogászgylllések, vitaér-
tekezések eszméjét. Ez eszme eddig nálunk 
ismeretlen volt, de remélhető, hogy nem ma-
rad meg az első czéJnál, az igazságügy egyik 
ágának ismertetésénél, hanem idők folyamán 
az egész vonalon érvényesülni fog.  S ez bizo-
nyosait meg fog  történni, ha oly ember veszi 
kezébe az Ügyet, mint Perjéssy Mihály, kit 
ma már mindenki, a ki csak Ismer, követni 
kész, ha az irányt megmutatja, a melyen ha-
ladhatnak. 

Az uj bűnvádi perrendtartás gyakorlati 
alkalmazásánál még a képzettebb jogászok is 
egyelőre ismeretlen talajon mozognak s egy 
egy szakasznál bizony előre nem látható ne-
hézségekkel találkoznak. Ezen nehézségek 
eloszlatása végett terjesztette a csíkszeredai 
kir. törvényszéknek 1900. februar  28-án  tartott 
teljes Ülése elé a javaslatot közkedveltségil 
elnökünk vitaértekezések rendezésére, mely 
javaslatot a teljes Illés egyhangúlag általános 
lelkesedéssel elfogadott  s kimondotta, hogy 
mig egy részről az uj büntető rutul tartant a 
kir. törvényszék s ügyészség tagjai által min-
den hét Szerdán és Szombatján délután 5  óra-
kor ismerteti, másrészt belevonja az akczióba 
az Ügyvédi s ügyvédjelölti kart is, kiket ennél 
fogva  az elnök átiratban megkeresett a csat-
lakozás iránt s felhívott,  hogy a törvény egy 

a mindenség nem Jött e a körülmények versenye 
által létre ? Nekem azonban aaegéuy krónikásnak, 
nioea tehetségem a bölcselkedéshez « tnlaj-
doakép engem a dolgok öt oka sem érdekel. Sok-
kal egytserQbb dolog as, amin fejem  töröm, i 
minthogy manapság veraeny által legjobban Begit-
het, magán as ember, én is hirdetek egyet: 

«Tekintettel arra, bogy aiakállamban több 
fehér  saálat vettem éaire; 

Tekintettel arra, hogy engem a tarkaság 
rendkívül bosazanit 

Tekiateltel arra, hogy egyfelől  mások ta-
paaslalala folytáé  meggyözMtem arról, hogy a 
kUaő festés  a asör gyökerén sok hézagot hagy, 
másfeléi  pedig a asia Időnként változik ugy, hogy 
vaoaak attktodéaok, akik ép oly határosottadggal 
Jósolnak a aaakállbél esői, vagy ssép Időt. mint 
önök és én a legérzékenyebb anereTdből-; 

Tekintettel arra, hogy a kfllsö  orvosság 
haasnálata alkalmatlan és sok Időt vess Igénybe: 

Elhatároltam. 1200 fraakot  Űzetek annak, 
aki a kővetkező faiaaaglg  oly luy tetőszert talál 
M, amelyei belül lehessen haaraálaf.  Elfogadok 
bármely szint, esak legyen tartóé s lehessen kö-
tetfen  fővel  aludni". Mit gondolnak ? . . . Hiszem, 
bogy acélosat elérem. A jntalom óp akkora, a 
határidő sokkal aagyobb i a mit kívánok sokkal 
Ueeyobbea elérhető, mint as, amit a színházak 
áldeaatkéas igazgatósága követel. Van egy gyógy, 
asertei barátom, aki pflottk  és keoőosők elkészí-
tése mellett még rímeket is kovácsol és színda-
rabokat is ir. Nagyon kíváncsi vagyok, vájjon 
melyikre fog  pályáanl, a kenőcsért-e, amit én 

vagy a színdarabért, amit a nemseti 
i követel. 

Minthogy asonbaa nagyon egy tevékeny 
v, valőacfaS,  hegy mindkettőért fog  pályásul... 

Anaál Jobb I Csak fel  ne cserélje a odmeket s 
•ekem nehogy valami hosasn «síndarabot küldjön, 
a a iswsti aslaháanak belaő hajkenóeaöt 

és más fejezeteinek  ismertetésére vállalkozza-
nak. Mint értesülünk, a megkeresésnek teljes 
sikere lett, sőt ügyvédeink közül is többen 
fognak  ajánlkozni, hogy az előadó bírákkal 
karöltve fognak  értekezni az eljárás különböző 
fejezeteiről,  a melyeknek ismertetése már ál-
talánosaágban be van osztva ugyan az egyes 
bírák s Ügyészek között, de mivel roppant 
anyaggal állanak szemközt, nagyon üdvös volna, 
ha az Ügyvédek a terhek arányos megosztá-
sára vállalkoznának. 

Az első értékezés már e hó 7-én délután 
5 órakor meg fog  tartatni, a melyen a bün 
tető perrendtartás kézikönyvével felszerelve 
valószínűleg jogász világunk csaknem teljes 
számban fog  a törvényszék tanácstermében 
megjelenni, hogy dr. Perjéssy Mihály értéke-
zésének — az 1. II. fejezetről  — elhangzása után 
hozzászólásaival megbeszéléseivel járuljon hozzá 
az eszmék tisztázásához. S azutáu következik 
az értekezések hosszú sora, melyben nktiv 
részt vesz a biróaá^ valamennyi bírája s az 
Ügyvédi kar nagy resze. 

Ohujtandó, hogy a dr. Perjéssy Mihály ál-
tal felvetett  eszme ne legyen hirtelen ellobbanó 
szalmatÜ2, hanetu magas láuggal lobogjon, a 
lassan kiterjeszkedjék a jog összes terére ugy 
hogy mihamarabb valóságos nagyvárosi színe-
zetű jogászgy üléseink legyenek. 8 a hol oly 
sok, képzett, munkabíró, tehetséges jogász van. 
az nem is tartozik a lehetetlenségek köré. 

T A BÎ S « Y . 
Tanítói gyűlés. 

A cyergyői róm kntli. lanitóegypafllet  téli 
remle* kÖxgyQlfell  az újfalvi  népiskolánál tar 
tolta meg, melyen a tagiArnakon kivQI az nj-
falvi  község t»IŐIjAró*Ai(- éti iskola*/ék tagjai, 
élén Bajkó Péter ny. azAzadna, hitközségi fa-
gondnok, Pu-kás Adolf  jegy ző ée dr. C«áky Jó-
t*fí  körorvossal cüaftn̂ m  teljes azâmbnn ai»»g-
jelenlfk. 

Heggel */s9 órakor ftdö  MolnAr JAnos 
üZPntsxéki-Alnök-pIHiánoa a Szentlélek Isten sf-
gitségQI bivAía mellett szeulntitiét mondott. mt-ly-
n<k ineghatlgalAm utAn n helybeli tanítók tar. 
toltAk meg cyak. taniláasikat csját osztályaik» 
ban az «-Inőktfég  Állal fJ/Ve  kijelölt tantárgyakW), 

A gyfiléi>t  Józna Sánri»r elnök a tesli ne-
velés lontoŝ ágáról lartnll ügye* hpszéd<1«l nyi-
totta meg. melynek végétével a mnlt jryfllésröl 
felvett,  a kiválőgonddal öttZtAlliluft  nagy ter-
jedelmit jegyzőkönyvet olvadta lel Hurka Lajos» 
főjegyző.  Az elnöki megnyitóéi t, valttinini a «zé-
|if>n  megirt jegyzőkönyvért az elnökség él|en 
xése mHlvlt, a gyQl̂ s jegyzőkönyvileg köazöue< 
lét fejezte  ki. 

Az előterjesztek ooiAa elnök a gyQléit 
tnőomAnára lioz*A, hugy Pa»pök.nr ö mélióságfl 
a „katli. írjortAgi Eíjlei-k" Kzervezé îe v< iul 
k«/ó felterî ^xt̂ tl  al<i|»»%HlMly terveztet előlegei 
jóvAliMgyAoAval ellni VH. H (ővédiiőkMégetelfogMiliu, 
h H/. ffipevesi  bivMUl nijAn MIhvIh a kerflleii 
papsAgoi, hogy tin:lóeg\e>ai iQuk ke/Menynyi-

lolytAii, a kath. lt Q«Agi Kjj.vletek-t h eyei-
gyrti e-itere-i keilllei kfíz9t#gi'il»-n  h iHiiilókk l̂ 
egyiim-seu oicivbli szervezzék, s az nlspazabA-
lyokat megerősítés végett terjeszszék lel. A fő-
pAsztori leiratot a gyfllés  örömmel vette tudo 
mAtnl; egynltal több helyről jelentették, hogy 
az Iljueági Egyletek több községben mAr szer-
vezés alatt Állanak, s az alapszabályokat köze-
lebbről felterjeszthetik  megerősítés végett. 

A kAszon-alesiki tanítói fiókkörnek  a káa 
tori nyngdij intézmény l̂ teHÍiése tárgyában kül-
dött átiratát a gyfilés  pArtolólHg fogadta  és ba-
tározatilag kimondotta, bogy egyesületünk i* a 
mozgalomhoz csatlakozvAn, az elnökség küldjön 
kérelmet ez flgyben  az erdélyi r. katb. si&tn 
igazgató tanAcsAhnz. 

A Népnevelő szerkeszt őségé a kiiencz *zA-
sados évfordnló  alkalmAból kiadandó «Emlék-
könyv" részére egyesfiletOnk  történetének meg. 
írását és b>küldéséi kérvén, a gyűlés lelbívtaaz 
elnökséget, bogy az egyesület történetét a ki 
kivAnt alakban és terjedelemben írja meg, s az 
.Emlékkönyv11 szerkesztőjének küldje el. 

A gyak. taaílások méllalására kerülvén K 
sor, abban a tagtársak tömegben vettek rénzt, 
mire elnök a bírálati jelentések alapján a taní-
tásokat dicséretesen sikeiQltekuek nyilvánította 
és köszönetét fejezte  ki az njfalvi  iskolaügy 
vezetőinek azon Qgybnsgalomért, melynél fogva 
Marot-Ujfaln  tízesben ni iitkolai épfiletben  a je-
len tanév elején egy tanítói állást rendszeresí-
tettek. 

Kzttta L4szló Jáoos ét. lelkész, hitelemző 
igen szép felolvasást  tartott ily czimmel: „A 
korszellem hatása a népre és ennek ellensúlyo-
zása"? A gyakorlati életből meritelt adatokkal 
bővelkedő tanalaágos felolvasást  a gyűlés éber 
figyelemmel  kisérte, s érette felolvasót  zajosan 
megéljenezte; egyúttal a mftnek  irattárba he-
lyezését ée lapban rálő közlését elhatározta. 

Most a tárgysorozat értelmében ezen kér-
dés kertit tárgyalás alá: Eeil-e az osatallan 
népiskola részére külön tanterv? JSten kérdést 
a mait gyűlés határozata folylán  a tanítói ön-
képzőkörök már előlegesen megvitatták, s vé 
legényeiket az elnökséghez be is nynjlolták. 
A kö gyűlési táigyalást idám Polixéna tanítónő 
ügyes előadással nyitotta, s jól megokolt javas* 
lata as volt, bogy as osztatlan népiskola ré-
szére külün tanterv nem szüksége*. Ezen 
véleményen volt a dltrői, szárhegyi és remetei 

tanilól önképzőkör egészen; mfg  ezzel szemben 
a szentmiklósi egészen, az alfaltl  és njfatvi  ön-
képzőkör pedig két két Ug kivételével as osz-
lat lm iskola részére külön tanterv késziléfét 
tartja szükségesnek. Ebből lálbaló, bogy ezen 
kérdés eldöntésénél, valamint az ország öaazes 
lanttói között, agy egyesületünk kebelében is 
nagyon megoszoltak, mintegy megfeleződtek  » 
vélemények; ez okozta az élénk, zajos vitat-
kozAst, melynek eredménye az lelt, hogy a már 
vége felé  járó gyűlésen elrendelt névszerinti 
szavazással a még jelen lévő tagok kilencz szó-
többséggel kimondották, hogy ax osztatlan nép-
iskola részére a külön tanterv készítését s/ük 
ségesnek tartják. 

Végül, nehAny kisebb Ügy elintézésével a 
gyűlés d. u. V|3 órakor véget ért. 

Egy jelen volt 

Pályásat a „Tanítók Hasába" való fel-
vétel tárgyában. 

Az „Eötvös-alap (OrszAgns Tanítói Segély 
egyeshlet) a „Ferencz József  Tanítók HAzában" 
létesiteti iiiiemAtn̂ nak fl/.etéses  egész vagy fél-
ingyenes és ala|»itvAnvi helyeire az 1900/1901-ik 
tanévre ezmn-l pályázatot biid-t. 

PnlyAzÜHltiak ezen helyekre a budapesti 
iui(<im*ny- és mOegyetenien vagy egyéb fő-  és 
szakiskolákon tanuló tani ók, tanárok és a tan-
ügyi téren működő egyének kitfAló  előmenetelő, 
példA* magavis"leiú fl-ii,  a kik egyszersmind az 
n(Eötvös alap" (Orszrtgos Tanítói SegélyegyesQ-
let||Kk) rendes és rendkívüli lagjai, s akik ezen 
kötelezettségüknek ax alapszabályokban körülirt 
módozatuk szerint mimlenhen megfelellek. 

Kgész vagy félingyenes  helyekre csak va-
gyoni ala», nehéx anyagi viszonyok között élö 
s/ülök gyermekei vehetők fel,  de ezek is csak 
akkor, b<* a loiskulai. szakiskolai vagy egyetemi 
tannlmAnyainak folytatAsAlioz  szükséges előta-
nnlmAnyaikat legalább ÍM általános jó emlmény-
nyel végezték. 

A fölvételre  folyamadók  pályázati kérvé-
nyükhöz mellékelni tartoznak : 1. axUletési bi-
zonyitvádjukat ;2. végzett tannlmAnyaiktól és er 
kölcsi magaviseletOki őí szóló bizonyilvAnyaikat; 
9. azt ax "kiválót, hogy a Tanítók H Az Aba a 
Ifil  vételt jogosan kéi hetik ; 4. vagyoni ős csalAdi 
viszonyaikról szóló hiteles és kitneritö bizonyít-
ványt ; ű esetleg, ha a pAlyAzó valamely ala 
pitvAnji helyet óhajt elfoglalni,  az illető ala* 
|>i(ó ajánlólevelét. 

A Tanítók HA/Aba felvételt  nyert ifjak  az 
egésx tanéven At lakAst, fűtést,  vilAgitAst, felü-
gyeletet én esetleges orvmij kezelést élveznek. 
Ix egész fizetéses  lielyek ára havi 16 koroná-
ban. a félfl/.rtéses  helyek ára P"dig havi 8 ko-
ronAlian állapittalott meg. 

A hiAiiytalauul felszerelt  kérvények az 
.Eötvö^al*!»" (OrszAgos Taniiói Segély egyesü-
let) elnökségéhex c/iinez\e 1900. év jullu* lló 
10-fg  nyoflaiNlók  ]Vr~* Sándor lilkár uvh<r/ 
(VIII. ẑenlkirHly:*u'c/H 47. hz ). Ax alapítványi 
helyikre pAlyA/.ók kérvényeikéi ugyancak az 
Kfiivöo-alai*  elnrik^^g-h-/ czunezve n aiapit-
vau>l len egyesek, egyesületek, jogiszemélyek 
utjAn, azok ajAnlataival ellAtva küldik be, 1900. 
jnlius 10-ig az „Eötvös-alap" titkárához. 

A kérvéoyrk felett  1900. aagoáztos bő 
80-án az „Kölvös-alap" osztóbizoltsága határoz. 

A plroB pont lehér Mlapoa  gyAaötb.  ez volt több-
ségben, de asért képviselve volt a kék mez a fekete 
pont iü- 9 már-már sslnte elfeledem  aa tsleaes táncs-
rondeket, a melyek hasonlók voltak a hölgyek ruhái-
hoz, e mindenki tollettiével egyforma  szinti tánca-
rendet kapott. S a fiatal  emberesen la callcő mellény 
cnllcó nyakkendő, callcó sacbkendó díszelgett, szóval 
callcó volt olt mluden. 

Azután megkezdddött a tánca. A keringd aa-
d&llLó JiangjtU, lágy dtemetoek behatása alatt Ismét 
fclujultak  az eldbbl esték emléket, a masnrka alatt 
tovább ÍQzndtek s a négyesek alatt, melyeket 90—20 
pár tánczolt végig már megcRcndQltek ezen estnek 
édes, mámorító emlékei. Azután elérkezett a aoopé 
csárdás, az ax annyi édes dolgot magában foelaló 
soupé csárdás, annyi élet kedvvel, annyi pezsgő ke-
dély ly cl rup.uk czl a tánesot, észre sem véve, hogy 
már a böjtben vagyunk. Dc mihelyt észre vettük pont 
12 őrukor végét vetettük az cstélynek legalább hiva-
talosan. 8 hogy reggeli 6 órakor Is még miudlgtin-
L-zoltak, arról ncin tehet sem a vallásos rendezőség 
sem miü. Jól mulattunk. 

Méltó befejezése  volt ez a pontos bál, mint 
egyik fiatal  ember elnevezte, a tObbl farsang)  enté-
lyekuck. 

Azonban a ml fiatal  embereink ugy látásik köny-
nyebbcu kifáradj  iák a táncában mint a hölgyek, pe-
dig hát liogy Is moadja Petőfi:  Lesz-e gyflmólca  fán  ?... 

Egy dicséretre méltő kicsiny tibor tartotta 
uosztot, mlg a többlek addig Isten tudja hol valá-

aa. Dc liát nagyon nagy baj még sem volt. Csak 
soígálj ' " ' fik  bánhatják meg s szolgáljon bOutetésnl aa a tudat, 

liogy egylkéról a legjobb mulatságoknak maradtak el. 
9 vz az estély volt befejezése  a farsangnak.  S 

most már a bójlbvn vagyunk, azonban hlaazOl és re-
méljl'Jf,  hô y ha vidám tsnczcslélyekben nem ls lesz 

Szeredal élet. 
Callcó  extélff. 

A larsaug elmúlt. Carnova] hcrczeg bíbor szán-
ján rOpkv kíséretével ehározott, magával vlrc «ok 
szép est emlékeit. 

Kísérete közQl csak Hymciit hagyta itl, hogy 
behegessze azokat a sebeket, melyeket a farsangi  sze-
zonon a lényes tánczeatélycbeu a ftkrge  Ainor (HÖtt 
lenge nyilaival, hogy rözsuláuczcsul fűzze  egybe az 
egyinnsert epedő sziveket, a mint náluuk mondani 
szokták a zöld farsangra. 

A vígabb táuczcstélyck s axok pnszlor óráinak 
időazuku vlröpiieiit s cljfttt  u böjt, hogy u lursaogon 
szerzett boldog emlékeket Is vlsszufojtva,  oiulékczznnk 
111 ulandósácuükről, s az egyháznak a bűit első nap-
ján hasznait ezeu igéit tartsuk szcineluk' olútt: 

.Kinlékezzél meg ember, hogy porból lettél és 
porrá lesxesz*. 

Azonban mi u farsangot  nem eresztettük oly 
könnyen cl, hogy utolsó napj&u, húshagyó kedden 
egyet, egy utolsót ae mulassunk. 

A mi derék korcsolya-egyletQnk inár jó előre 
gondoskodott crrfil,  s ffilcladalát  a jéguiuWságok 
rendezése képezte, mert ha inár a gyenge uM uem 
engedte meg, hogy sokat korcsolyázhassunk, legalább 
táuczoljunk a jégegylet mulatságain, a hol legalább 
nem fagynak  meg a szívok, hauem Inkább felolvad 
nak. Ezer bocsánat! nem akartam ezzel azt mondani, 
mintha talán a korcsolyázás közben megdermednének. 

Azután a ml jegegylotOnk minő mulatságot 
eszelt ki húshagyó keddre!.... 

Calicó estélyt A már hetekkel előbb ki-
bocsátott Ízléses meghívókra ragasztott szövetminták 
utinutatást nyújtottak, hogy kl milyen tol lettet vá-
lasszon mugáuak az estélyre. Volt ott piros pontú 
szövet fehér  alapon, kék pont fehér  alapou és lekete 
»out sötét piros alapon. S inig a többi innlataágok 
olvuk, addig szép csendesen tnlndcuki kéazOIt a 

Callcó estélyre, egyre fogytak  a szövetek Barcaay 
kereskedéséből, már előre Is biztos zálogát adva an-
nak, hogy a mulatság remekai fog  sikerülni. S a lát-
szat nem is csalt s ncin Is csalhatott, hisz a reude-
zoseg inlndent elkövetett ez est sikere érdekében 

Elérkezett húshagyó kedd estéje. A többi mu-
latságok mámorát Jó formán  kl sem pihenve, a nagy-
teremben, melynek díszítésében mtnJenfltt  ott dísz-
lett a callcó, vártuk a köxöuség s kOlöuösen acaJicó 
ruhás hölgyeket, mert minduyájau kíváncsiak voltunk 
arra, hogy la festhet  ea az egyszerű de mégla szép 
Callcó. S nem ls soká kellett várni, mert egyszerre 
csak a teremben mindenütt suhogott ebből a ssttfvct-
bfil  készalt Ízléses tollett. 8 milyen remckQl néztek 
kl hölgyeink!.... 

részünk inert ez ncin szabad, azért egy-egy kellemes 
estét foguuk  tölteul, s nem hal kl a böjtön sem a 
szcrcdal élei, hl*z jöu az udvarhelyi dalárda is, m0-
kedvelői előadás is lusz, s ugy gondolom a kaaalnó-
cstélyek is csak clkövctkczuck. 

S végezetül ősi szokás szerint legyen szabad 
ide Iktatnom a calicó estélyen megjelent hölgyek 
uévxorát. 

Asszonyok: Antalffy  Gáhorné, Barcaay KA-
rolyné, Csedő fstvánné.  Dr. Cslky József  né, Cslszér 
József  né, Czikó Snndorué, Dájbtibát Jakabné, Dresz-
nándt Viktorné. Éltlins Jakabné, Fejér Sándorné, özv. 
Ferenc zy Iiajosné, Foglár József  né. Hajós Károlyné, 
Kovács Ant a) né, M ánva Antalné, M<-doyánazky La-
josné, Romfeld  Follxne, Sándor ticrgelyné, Szoboazlal 
Györgynó, Szokolay Istváaná, özv. Szőts Mártonná, 
Teleki Yiino*né, Dr. Veress Sándorné. 

Lányok: Csiazér Gizella, Czikó Ilona, Feren-
czl Irénke,'Kovács Ilouka, Máoya Berta, liomfeld 
Juliska, Sándor Gizella, Szabó Auna, Szoboazlay Ein-

Torduy Vidorka. —« —d. 

Inntattáczfo  é* Frtyjje»  ntinja. 
Megírtuk régebben, hogy Molnár József  ügy-

védet a kusxiuó Gyárfás  László helyébe alelnöknek 
választotta. Azt ineg a kalendárium cslnálók írták 
ineg, bogy Frigyes napja minden év márczius havá-
nuk 5*ik napjára esik. 

így törtéut azután, hogy 5-én este a kaszinó 
anucpct alt. Molnár Jószef  lustáilaczíóját s Pária Fri-
gyes névnapját. Ok ketten szövetkezek e meghívták 
vacsorára a kaszinót. Mert ott mindenkinek, a kl ak-
kor jelen volt a kaszlnóbuu, akár újságot olvasni, 
akár más szórakozást keresui, tlnnepclni kellett. 9 ez 
szolgáljou mentség(U a feriebnek  ö nagyságaik előtt 
u aiiért bemoudás, kimaraJásl engedély nélkül még 
a máskor legpoutô abb, leghívebb férjek  s családapák 
is IcQllck s végig ették azt a menüt, melyet ax Ou-
népeitek, társadalmi élelUnk kedvelt, kimagasló alakjai, 
szerv iroztattak a mely ugv ízletesaégével, mint vál-
tozatosságévnl legalább nemileg kárpótolhatta őket 
HZ otthon elmiilaszlolt családi vacsoráért. A kedély 
hangú Int pedig 11 legjobb volt. Mintha ostromlott va» 
rosbun lett Qiik volna, ugy sziporkáztak a SZeliemesvUll" 
ncl szellema-scbb fulkösxőutok,  melyek eldbb a szív-
íii'Z szóllak, később pedig néha-néha azlven — vagy 
Achilles sarkon — talállak. Elfiször  Molnár József 
a kaszinó elnökére. Beczc Antal alispánra, azután 
tíeczc Antal a két elválhatlao, most Onnepelt jó ba-
rátra, Párís Frigyes Dr. Perjéssy Mihályra, Dr. 
Györffy  Gyula Paris Frigyesre, Perjéssy líibály az 
egésx táisaságra, Dr. Fcjer Antal Beczc Antal alls-
páara.( Ajitalffy  (»áhor Dr. Perjéssy Mlliálynak jelen 
nem lévő, ínég idegenben élő nejére, mit az meghat-
va köszöut meg, ştb. stb. Kl liidná felsorolni,  hány 
s minő szellemes toaszlok hangzottak el az est folya-
mán, melyen közbe-közbe Mlczl Miska bandája húzta 
édesbuaan a fülbemászó  magyar nótákal, tény az, 
hogy ugy az ötödik estnek mint általábau a kaazlnól 
élet rohamos fejlődésének  hatása azt az elvitáxhadau 
benyomást teszi uz emberre, hogy nálunk az egész-
séges társadalmi élet hova tovább emelkedőben van. 

Hogy kik voltak jelen az estén azt uem sorol-
nám fel  egy világéit. Alig 5 uőtleu einber a 2szal-
maözvegy volt látható, a többire mind várt otthou 
valaki s ha esetleg egyik-másik mással mentette vol-
na ki magát kedves oldalbordája előtt akimaradásért, 
nem akaróin, hogy az éu fecsegés«-in  miatt tOqjékkf 
a turpisság, luert hát discrccztó ... az a fő!..  ! 

Székely  dalegylet, 
A azékely-odvarlielyl „Székely dal egylet" mint 

előre ls Jeleztdí, Mikó Bálint főispán  ur védnöksége 
alatt a „Csillag szálló'* nagy termében az 1900. évi 
márczius hó 11-én (Vasárnap) tartja meg rendkívüli 

;o Hangversenyét, melyre már a 
i mely Iránt széles körben 

előadja 
monolog, előadja 

oló-

érde kesnek ígérkezi 
meghívók klboesájtattak 
Igen nagy az érdeklődés. 

A hangverseny mDsoru a következő: 
1. Thern Károly: „DalOnnepen" előadja a Dal-

egylet férfikara. 
2. Ozltera kettős, előadva Balányl Anna k a. és Balányl János ur álul. 
9. Hubcr Károly: „Nem n&zek én-

a Dalegj'lot férfikara. 
4. „Az «)sű szerelmes levél' 

Spalier Anna urnő. 
6. Káldy Gyula: „Bákőczy Emlékezete1 

adja a Dalegylet férfikara. 
6. Czlmbalom szóló, gr. Lázár Ádám fója/t  nr Által. 
7. Gaál F. í Nvisd kt anvám", énekli a DaJcgy-let férfikara. 
8. plióra" melodráma, tita Váradi Antal, zenéjét 

szenette Ernev József,  szavalja FölJes Anna k. a., 
zongorán kísért Dr. Kolonlcs Déuesné umő. 

9. Káldl Gyula: „Rákóczy kesergője", előadja 
Dalegylet férflkan.-  ' 
10. Mendelsohn: „Coucert", játszák árion hege-

dűn Balányi János ur, zongorán Balányf  Aona k. a. 
11. Verdi: bordala", énekli a Dalegy-

let férfikara 
Jegyek ezen koncsertre előre válthatók GyÖrgy-

akab Mfarton  utóda, Dreaanándt Viktor könyvkeres-
edésében. 



H V L O Ü F É L É K 
— Klnevesóa. Ó Felsége Wellmann Samu 

helyi klr. törvényszéki aljegyzőt ai erzsébetvárosi 
klr. törvényszékhez aibiróvá neveste ki. A fiatal 
iij alblró eaak deczomber végén tette le sikere-
sen a bírói vizsgát s a rövidke hir már is elra-
gadja ét tőlünk, a ki egyike volt táraadalcni éle-
tüok, flatalaágunk  legágilisabb legtehetségesebb 
tagjainak. De hát a pálya iot. A kötelesség, a 
lét kérdése otlbsgyni kéasi mindent, a mi kedveB 
volt, hogy kereaseo a találjon magának uj, talán 
szebb jobb házét Felmentése as Itteni törvény* 
sséktöl még e hó- folyamán  várható s igy április 
elsején minden valószínűség azerint már elfog-
lalhatja aj állását mely egy magaaabb fokot  je 
lent a kösblvatalnokság, ai igasságszolgáltatás 
létráján. 

— Áthelyesés. A földmivelési  miniszter 
Szeatimrei Dánielt, Maros-Torda, Udvarhely és 
C'ikváraegye kir. erdőfelügyelőjét  Maros- Vásár-
hely rÖL Kassára és Garlaiby Oszkár Kassai 
erdőiéi Ügyel öt Marosvásárhelyre kölcsönösen át-
helyezte. 

— UJ körorvos. A bászoni 3 község-
ből álló közegötuségi körben Irb Mátyás halá-
lával megürült körorvosi állomásra közelebbről 
Csíkszeredai származása dr. Koncsag Viktor 
választatott meg, a ki állását már el ia foglalta. 

— Marosiul tél, A február  végén mu-
tatkozott tavaszi időjárást hirtelen a legzordabb 
idő váltotta f**|,  Márcziu* 1-sŐ napján szürke 
felbök  kezdettek bolyongani, melyekből egyelőre 
olykor-olykor darával vegyes eső hullott; azon-
ban a rá kővetkező éjszakán már egészen ha-
vazássá változott át i« reggelre mintegy 16 cen-
timéter magas hé födte  a léidet, a mely a beállott 
éjszabnyngali zord szelekkel állandóvá vált 
és a hőmérséklet 4 és 6-én 10 fokkal  fagy 
ponton alnl szállott. A mint látszik a oénirt 
időjós, Falb Rudolfnak  aárexíns havára bÖ*zé 
tett jövendölése, legalább a hé eUo felére  be-
vált, mennyiben 9-ig viharokat, esőzéseket, töt 
némely helyt havazásokat jónolt, melyek szerinte 
10— 16>ika között még inkább kifognak  terjedni. 
Vígasztalául azonban 17-től 95-ig naey száraz-
sággal biztat mit ujabbi szomoróságunkra 26— 
31-ibe közült nagy esösés, számos zivatar és 
mindenek NMOU ívnél jelentékeny bé esések 
váltanak fel.  Ha mindezek beválnak, a lavaezi 
mezei mnnka megkezdéséről spril. közepe előli 
alig lehet álmodnánk. 

— A E k i r . kereskedelmi moşeam 
hazai iparunk H lendítése érdekébeo Budapes-
ten a városligeti iparesarnokban kiállítási czik-
lsst rendez, mely 1900. májai bő elején nyílik 
meg a Ioné, szövő, raháaali és bőrdíszműi pari 
kiállításul. £sen kiállítással a keregk. muzrum 
is kiveszi a résvét azon abeziéból, melyei a ro. 
kir. kereskedelemügyi konnány a hazai ipar és 
kereskedelem érdekében m'gíndituii, s melynek 
ezélja, h'tgy a fogyasztó  kötöttség meggyőződ» 
beteli, bogy szükségleteit a hazai ipar révén 
la bieMgilbeti a a forrásokat  megismerje. A 
kiállítás semmi kéltséggel sem jár. Bővebb ér-
tesítések a belépő bejelentési ivnek beküldése 
után — melynek legkésőbb április 6-ig meg bell 
történni — a kereskedelmi mozeum igazgatósé 
gátéi nyerhetők. 

— Eljegyzés. Szabó Lajos csíkszeredai 
fodráas  jegyet váltott Potoozky János kereskedő 
leányával, Irénkével. 

— Hyomoraság Gyergyóban. Ezen 
a czimen jáija be a fővárosi  lapokat egy hir, 
mely kétségbeejtő volna, ha szóról szóra igaz 
lenne. Szószerinti szövegében itt közöljllk: 

„A székely vármegyék között Caikmegye él 
a legmostohább viszonyok közt. Sem floJdmiveiése, 
sem Ipara, sem kereskedelme, sem vasutjai, sem 
városai nincsenek s népe, bár szorgalmas, mun-
kás nép, oeppet sincs irigylendőbb viszoayok köst, 
mint a felvidék  rutbénjei. Gyergyó-Békás község-
ről közöl legújabban egy Bsent Fereuoz-reodi 
szerzetes megdöbbentően ssomoru adatokat A 
baibolikns magyarok asáma 3&2, a lakosság többi 
réase oláh. As ntébbi évek alatt eloláhosodott 
etekből hat család hussoebél taggal. Már régeb-
ben egéasen oláhokká lettek s a magyar papot 
hásssenteléskor be sem ereastették. As emliteit 
lelbées Békáson tett látog'stása alkalmával isten-
tiszteletet tartott, melyeo mintegy ssés magyar 
hivő jelent meg, de némelyek oly gyarlóan öl-
töave, hogy a hidegtől reaskeltab. A lelbístja 
asatán meglátogatta híveit és még elasomoritóbb 
bépet látott Némelyek oly nyomoralt viskókban, 
laknak, hogy kétrét görnyedve lehet azokba be-
jutni. Egy Ilyes vlabóban bét elaggott hásaspárt 
talált, blbneb 27 fokos  hidegben nem volt tüsflb 
s öt apré unoka a testével melengette &s örege-
bet Egy másik viskóbaa őt spátlan-aayátlan gyer-
mekre talált; a legnagyobb, tízéves flucska  gon-
dozta a kisebbeket s a mint a lelkipásztornak 
mondotta, nem volt akkor több élelmük, miot 
egy főseire  való paiiszkájak. Csíkmegye közön-
ségének a régi katonai alapokból vao ily esélob 
szolgálatára vagyona, A megye vezetőségének lel-
kiismeretére sebesednék, ha ily puastalést tovább 
is ily bösőmbween aésne*. 

Mi azt hisszük, hogy a szerzetes egy ki 
csit túloz, mert bár nagyon szegény is a nép, 
helyzete nem oly megdöbbentő, mint a minő 
aainekkel festik. 

— a magyar ipar pirtoliaa. • mi-
kor most • ' -

a magyar ipar pártolására s e tekintetben msga 
as ország kormányát kezében tartó belügymi-
niszter ur sem látta szükség felettinek  135149. 
99. körrendeletében a hatóságok figyelmét  fel-
hívni különösen arra, hogy szAbftéglelrn  csáb 
magyar gyárból származó gyufát  szerezzünb bé: 
sbbor azi beli tapasztaljnb, bogy a csíkszeredai 
beretibedöinh e nemből sem igen tarlausk ma-
gyar gyártmányt. Jó lessz a kereskedő nraknah 
egy bissé magyarabban gondolbozuí s a szük-
séghez mért czikkeibet magyar iparosoktól be-
szerezni, mert a magyarnl érző és magyarán 
gondolkozó fogyasztó  közönség nem lehel csak 
eszköz arra, hogy az olcsó és basxoatslan, stí-
riai, valamint cseh gyá:akból importált, gyufa 
logyaszlAsával nekib nagyobb jövedelmet bizto-
sitsoo, mint a mennyit a talán drágább, de min-
den esetre jobb belföldi  gyártmánynyal elélhet-
nének. Egyéb iráni minden embernek kiben a 
nemzeties érzés kifejlődött,  kötelessége a czik-
kek vételénél figyelemmel  lenni arra, bogy azok 
bonuan származtak s legjobb érzése szerint 
viaszaulasitanl azokat, mely eb b ül földön  nyer-
tek földi  létet a igy aztán a kereskedő urak 
rá szoknak azon hazafias  móresre, melynek 
hiányát addig lépten — nyomon tapasztaltuk. 

— Halálosások. Mártou Dávid városi 
polgártársunk felesége,  Márton Ignocz városi 
tanácso9 édes anyja folyó  hó ü-án 85 éve.* 
korában, házasságának Cl-ik évében jobb létre 
szenderült. Az elhunytat nagy kiterjedésű csa-
lád gyászolja. 

Wollmann Dániel gyó-békási lakeres-
kedó üyergyó-Szentniiklóson meghűlt. 

— Márosius 16. A wi km egyei honvéd-
egylet mint eddig, ugy az idén is alapszabályá-
nak IX. §-a érteliuébeu CaikszeredAlian márcz. 
15-̂ n il. e. 10 órakor hálandó Isteni tisztelet 
alán évi nagy gyűlését megfogja  tarUiii. A 
honvéd egylet megkereote az elöljáróságok»!, 
bogy a községében még életben lévő 1848 ~49-es 
hoiivédebet mind utasítani szíveskedjenek, bogy 
ezen gyűlésen és az ünnepben'részvételre jeleu 
jenek meg és azért is, bogy az ígazolasok kiad-
halálára lörléat ujabb intézkedésekről tudomást, 
nyerhessenek. 

— Verekedés Oyimesközéplokon. 
Gyimesközéplukon András Jáuos a Pálé és Bo-
dor Márton lebruár '24 én az utczán összeszó-
lalkozva András Pál egy va*pálu/ával Bodor 
Mártont bántalmazta, mire ez egy zsebkései, 
sógora ifi.  Szóké Iotván még egy bottal Andrási 
Ugy megverték, bogy az okozott sérülések be-
gyógyulására 3 beti idő szükoégps. 

— Végsetea szúrás. Folyó évi február 
99-én Gyime*íel*ölokon Ambrus György a Ali-
bályé há/áuál lakodalom volt, ez alkalommal 
Ambru* György fiai  Dávid, Péter é* György Ö«-
(•xevesztek, s kii/ülök DAVUI és Péter zsebkési 
vetlek elő, szxsl vagdalkoztak. Péter kezéből 
a zse -kési bivettéb, azonban Ambrns Dávid 
tovább vagdalkozott a veudégek közölt s eköz-
ben testvéréi Tanké Gergely Islvánnél, Ambrus 
Katát ismeretlen okból mellén keményen meg-
szórta. Bár az orvosi vélemény szerint a seb 
U nap alatt gyógyulónak mondntolt ki a sze-
rencsétlen asszony lebruár 26-án meghalt. 

— Postai gyűjtőhelyek. Már lettünk 
említést róla, bogy Hegedű* Sándor kereske-
delmi miniszter nemsokára éleibe fogja  léptetni 
a posta-gyüjtődéb intézményét. A mint halljuk, 
az előmnnkálalob oly sládiumbao vaunak, hogy 
a gyüjtö helyebet nemsobára megfogják  nyílni. 
A reform  lényege abban áll, hogy a kincstár 
megbízását ól magánemberek is átvehetik a posta-
csomagokot és ajánlott leveleket. A pénzes le-
velek és utalványok álvélelére azonban nem ad-
nak megbizáft  magán embereknek. A nap bi-
zonyon óráiban gyüjtö-koesik járják be a várost 
és Összeszedik a gyűjtő helyében felhalmozol  l 
csomsgot és levelet s egyenesen viszik a vas-
úira. Ily»n gyűjtő helyek lesznek berendezve a 
dohánytőzsdékben s a kereskedőknél, kik boll he-
lyiségben árulnak. Egy-egy nyílt ntexában több 
ilyen gyűjlőde is lehet. A helyiség lölé ki lesz 
írva az állami ezimerrel díszített táblán: M. 
kir.  posta gyűjtőhelye  ajánlott  leveleknek 
és csomagoknakA  forgalmi  szükség szerint 
szaporítják ezen gyűjtőhelyek számát Kezdet-
ben csak a fővárosban  abartáb ez nj Intézményt 
életbe léptetni, most azonban elhatározták, bogy 
mindjárt egyidejűleg behozzák azt a vidébi vá-
rosokban is, mire nézve már számos ajánlat ér-
bezett be. Elbépzelhető, bogy az aj Intézmény mily 
nagy bényelmére lesz a bözönségnek, mertesd-
leg ogyanabban az Üzletben, hol éppen bevásá-
rolni szokott, feladhatja  az ajánlott levelet és 
posta csomsgot is. 

_ Munkás fölösleg  Csongrád me-
gyében. A Csongrádmegyei M ndszent köz-
ségnek jobbadán knbibos oonbából élő lakta-
sága köréből mintegy 500 lőnyi munkán csoport 
áll rendelkezésre a tavaszi időre, kib sz ország 
bármelyik vldébén földmunkál  hajlandók elvál 
IsJni. Ezen előnyösen ismeri JOldntnnbásobal 
Csongrádmegye hatósága az összes törvény ha-
Ságoknak és nagyobb földmunka  vállalkozóknak 
figyelmébe  ajánlja. 

— Adakozás a madófalvl  emlék ja-
vára. Szárhegyi Ádám Imre k. jegyző és Fe-
ren ez András birtokos 2—2 boronát a madéfalvi 
emlék javára Benedek István b. elnök kezéhez 
adományoztak. Benedek István. 

— Knsebet emlékoszlop Javára Csík-
Jenőfalván  febr.  lö-én rendesett estélyen felül-
flsettek:  Bános János 80 fillér,  Lakáoa Vilmos 

1 korona, Szakács Uorgelyué 2 kor., Szán lua 
Divid I kor. 20 fillér,  Máaya János 1 kor.. Tí-
már Tódor 40 fillér,  Boltress Vilmos 1 korona 
20 fillér,  Edmuud Berzensski 2 kor., Ferencz 
Audráa I kor., 20 OII., Sol nai Dénes 1 korona, 
Pup Poreucz 2 kor., Budai János luppényi pleb. 
8 kor., Anial Péter 2 kor.. Kovács Péler 1 kor., 
Ilogádi Kárnly 60 tlll., Hankó Autul 80 Hllér, 
dr. Prihoda 80 fillér.  Némul Autal 40 fill.,  Szé-
kely János I kor., Lázár Árpád 2 kor., Mánya 
Kristóf  I kor, Máuya Aolal 2 kor., Léhuer Már-
ton 2 kor., Léhuer Antal 2 kor.. Svuker János 
1 kor., Meskó Kálmán 2 kor., Ztild József  2 kor,, 
Lánzló (iáspar 2 kor., Ágoütoii József  60 fillér, 
Kovács Mózes 1 kor., Mihály Gergely 80 Hllér, 
Ráca lióla 40 fill,  Kováca Lajos 80 tlll.. Veress 
Péler 40 tlll A nemes szivii adakozók neveit 
nem szért soroltam el, hogy hiuságukuak töm-
jéneznék, — mert hisz a honszeretet mely fillé-
reikből ki Cüillámlou, hiu nem lehet — hanem 
azért; mert a példa vons. Az eszme fönnséges, 
adja Isten, hogy mielőbb megtestesüljön. 

A Báthory emlók javára a esik-
szeutdomokosi emlékbizottság által rendezett tánoz-
mulalBágon feliiifizellek  : Krausz Mihály 8 kor. 
Bogády Károly, Lázár Oyula ti—0 kor. Ferenezy 
Károly, (iörüg Joáchim, Lázár Menyhért, Irgal-
mas uövérek,  Vákár Lukács. Karácsony János, 
Dr. Szentpéteri Kristóf,  4—4 kor. Lukács Vil-
mos, Giaganuiuczi Tita, Csíki Kálmán, CzifTra  Mi 
hályné, Kopacz Lukács, Dr. Tilucher Ede. Szász 
Lajos, Rom leld János, Poreucz József,  Tompos 
Mátyás, Amál L'étor, üollren̂  Korcncz, Dr. Itullu 
Utván, Miklós Ulváu, ilj. Auial Albert 3—3 kor. 
Drotoo Murin. Drótod Júnos, Cbioi Andris, liráiioaz 
Katalin, Flórián Ueró, lucze Domokos, Bagoly Mi-
hály, Csorgó Gyula, Taridznyíi» Gergely, ̂ zekula 
Jánosué, t'rnkuaz Irina, Kriazliún Antal, Paál Al-
bert, Laureuczi Júnosiió, Szúkely Károly, Orel 
Dezsó, liocaúuczi Kristófué,  Kopncz Jiinosué, Erá-
iioss bogdan, Merra  Krímóf,  «iterza Vilmos, Zúrug 
Zukariá̂ , Bogdán István, Murdirosz N. Sásku Kaj-
táu, Dájbukiu Antal, Csíki Dénes, Dubribán Au-
tal, Urniauczi Verlúu, Kiss Antal, Keresztes Gyula, 
Zomora Dániel, Ualtreiz Vilmo-í, StefTel  Lipotué, 
Hancz János, Szócs István, Karácsony Jánosné, 
Kovács Lajos, Dr. Prihoda Gyula, Bura János, 
Krisio Domokos, Törók Ferencz, Kassay Lajos, 
Karácsony József,  Vassilkievicz Viktor, Boltresz 
lstváu, Perenczi X. 2—2 kor. Pánech János I kor. 
40 fill.  Kaffni  N. 1 kor. 10 fill.  Lsszló Fureucz 
böjté Lujos, Krausz János, Karda Mihály, Ked-
ves István, Suba Zziginoud, Gál Mártou. Veress 
Zsigmond, Xtitirus* Dávid. Németh Antal, Solnay 
Dénes, «Nugy István, Takó Jáuos, Mihály lstváu, 
Mihály Gergely, Karácsauy Alajos, Buukó Autal, 
Puskás Tamás, Dazbek Sáuilor ]—1 kor. Timár 
Todor, Duduj Todor 8ü—bO ful.  Czárán Albtrl 
00 fiII.  Dobribáu Péior, Kalamár Dávid, Torday 
iV Kedves Gergely, Mánya Jáuos 60— 50 fillér. 
Szász Imre, Gál Albert, György András, Kedves 
Aulai, Kristály Domokos, Szabó János, Bőjle Fe-
reuez, Mártou Audráa, Albert Tamáa 40—40 fill. 
Gál Antal, Gál Albert, Szabó János 20—20 fill. 
Mely felülfizetéscftért  az emlék érdekébeu hálás 
köszüuetet mond a rondezóség. 

— A Gy.-ditroi polgári olvasókör 
folyó  év február  26-án lartoita saját könyvtára 
javára a szokott boxbagyó héilői bálját. Az es-
tély kitűnően sikerült, az egé-z éj emelkedett 
hsngulatbHn telt el, melybez a Gyergyószenl-
uiiklósi Müller Lipói karmesi«i- zenekara járult 
hozzá kitűnő zenéjével. A malatság késó reggel 
élt véget. Az I ső és 11-ik négyest 40 pártán-
czolta. Ugy látszik, hogy a „Polgári olvasókör 
hova tovább halad előre, a mely tényt igazolja a 
moslaai mulauág jövedelme, mert kiadásunk jó-
val meghaladja az ezelőttieket, mégis 04 kor. 
tiszta haszon msradl a könyvtár gyarapítására. 
Felü(fizetések  is voltak, melyén fogadják  a „Pol-
gári olvasókör" őszinte köszöneléL 

— Adakozás a „Báthory11 emlékre. 
Ezen ozélra ujabban a következű összegeket vet-
tem : Dr. Fejér Antal ügyvéd úrtól 4 koronát, 
A gyergyó-szenlmiklósi fószolgabiróságtól  az 64 
és 016 számú gyiijtó iv kíséretében 21 korooa 
és 70 fillért.  Ez iveken adakoztak. Dr. Fejér Dá-
vid 2 k. Márdirosz 60 fill.  Lázár István és Bolt-
resz Vilmos 1—1 b. Kölló lgnácz, Rokuly Alajos, 
Lázár István, Szilágyi János, Csata Jóssef,  Caata 
Miklós 20—20 fillért  Qy.-Szárhegy község 10 k. 
Előlegegylet I k. Ditró község 2 k. és Bíró Sán-
dor 40 fiilt  Csik-9zenIdomokoeról Krausz Mi-
bâlţ ur kUldött 886 kor. 10 fillért,  mint a fobr. 
lo:án rendezeti tánozvlgalom tiszta jövedelmét. 
Ezen összegek is a takarók pénztárba helyeztetvén, 
jelenleg vau a csíkszeredai takarékpénztárban; 
1298 kor, 42 HU. Fogadják a nemes szivö ada-
kozók hálás köszönetünkot. Csíkszereda, 1900. 
febr.  27. Lakatos Mihály, pénztárnok. 

— Segély kérés amerikai magyarok 
által. Messze idegenből, tengereken tálról, 
Amerika szabad földjéről  ballalszik segély kérő 
szava magyar véreinkneb, kik olt is élethalál 
iiarczot kell hogy vivjAnak az Európából s igy 
hazánkból is bevándorolt lótob pánszlávizmusa 
ellen. A Pennsylvania Monongbela völgyében 
letelepedett magyar katholikueok egy templomot 
szándébozlab felépíteni,  mely védbástyája lenne 
as olt elterjedt pánszláv áramlatnab. A terve-
zett épilbezés élén a hassal egyházmegye által 
bibOidöit Kovács Kálmán plébános, mint bilböz 
ségi elnöb áll,- a bi börlevélben bereste meg az 
összes magyarorsságl törvényhatóságokat a Penn-
sylváulában építeni tervelt egyetlen rém. kalh. 

kegyes adományok gyűjtéséért, hogy i 
az a templom időtlen időkig hirdesse 
kadt véreinknek, miszerint az édes magyar t—• 
még ott is szeretettel gondozza hontalan gyer-
mekeit. 

— Budapestre szóló levelek. A Bu-
dapestre szóló levelezéseket gyakran a hiányos 
ozimzés miatl nem lehet a kellő gyorsasággal 
kézbesíteni, mert a csimiratban a feladób  több-
nyire oaak az utczát és básssámot, sőt gyakran 
még ezeket aem tüntetik hl, holott ha ezeken 
kívül különösen a közigazgatási kerület éa lehe-
tőleg az emelet és qtó számát is feljegyeznék, 
a levelek kézbesítését gyorsitanak ós megkőnayi-
tenék. A inosgoposlai alkalmazottak ngyaais a 
Budapestre szóló ösases levelezéseket már atbős-
ben közigazgatási kerületek szerint rendezik oly 
ozélból, hogy a kézbesítéssel foglalkozó  Budapest 
I. (Vár), 2. (Víziváros), 3. (Ó-Bnda), 10. (Kőbá-
nya) és 50. (Angyalföld)  ss. hivatalok és a fő-
posta a rendeseit leveleket a kösigasgatáal kert-
ieteken belül alakitott levélhordói játások sseriat 
gyorsan szétoszthassa. Ua a levelek osimsése 
hiányos, as utasé postai alkalmazottak, nem hű-
löm ben a késHesltő postahivsJok feladatukat  oly 
gyorsan megoldani nem képesek éa e miatt a 
levelezések késbeaitése, — főleg  kevésbé ismert 
czimnél, — sok esetben késedelmet szenved. Kfl-
löuös fontossággal  bir a helyes osimsés már ason 
oknál fogva  is, inort ujabban a V, és VI. kerü-
letek kültelkeire (Augyalföldre)  szóló levelebet 
többé uoin a főpostahivatal,  hanem a külsó-váosi-
ut 100/b. sz. Iiázbau levő Budapest 60 ss. posta 
és távírda hi «stal késbesiti. Felkérem tehát a 

közöuséget, hogy saját érdekébea a levelesé-
sok gyorsabb kézbesítése és a postai alkalmazot-
tak amúgy is terhes szolgálatának megköuayitéae 
végett a Budapestre szóló levelezések osímiratán 
az utcza és házszámon kivül még a kösigasgatási 
kerület (I—X-ig) és lehetőleg as emelet éa ajté 
szárnál ls kiirui s ily eljárásra vidéki ismerőseit 
is felkérni  szíveskedjék. Budapest, 1900. január 81. 
M. kir. posta és lávirdaigasgatóság. 

A következő sorok közlésére kéret-
tünk fel:  Tekintetes szerkesztő o r I 
Becses lapja 8-ik számában „Különfélék  rovatá-
ban lopás CsikoGyimesen" czimtt napi hírre, 
melybeu becsületem van megtámadva, válassz 
mul az érdeklődő közönség figyelmét  a „Caib-
megyei híradó 8-ib számában a Közönség bőré-
ből" czim alatt megjelent közleményre hívom fel. 
Egyullal bérem szei-besztó urat, szivesbedjéb 
becsületem megvédése lebintetéből ezen kijelen-
tésemnek b. lapjában tért nyitaoí. Csjb-GyJise-
sen l'JOO. febr.  24. Szűcs György. 

H I V A T A L O S R É S Z . 
Magyar, kir. belügyminiszter. 

135449. szám. 
III. 

Körrendelet 
valamennyi vármegyei törvényhatóságnak. 

A kereskedelmi miniszter Ura hazai gyufa-
ipar felvirágzása  és a hazai gyárosok helyze-
zetéuek javítása érdekében arra kért fel,  hogy 
ezen iparáig fejlődésének  előmozdítására a tör-
vényhabWgokat is felszólítsam. 

Felhívom ennél fogva  a törvényhatóságot, 
hogy snját gyufa  szükségletének beszerzésénél 
a hazai ipar érdekeire kellő tekintettel legyen, 
illetőleg azon kereskedőtől, kinél gyufa  szük-
ségletét beszerzi, hazai gyufa  szállítását kö-
vetelje. 

A kereskedelmi miniszter ur azon remé-
nyéuek ad kifejezést,  hogyha a hatóságok ezt 
a követelést következetesen érvényesitik, a 
kereskedők az elöl nem fognak  kitérhetni és 
igy bevezetni a hazai gyufát,  a közönség is 
ahhoz fog  szokni és ennek révén a hatóságok 
fontos  iparfejlesztési  tényezőkké válnak. 

A kitűzött czélnok minél kiterjedtebb 
mérvben elérhetése végett egyúttal felhivom 
u törvényhatóságot, hogy a területén lévő ren-
dezett tanácsú városokat és községeket sqját 
szükségleteiknek beszerzésénél hasonló eljárás 
követésére hívja fel.  j 

Budapesten, 1900. Január hó 1-én. 
A miniszter hélyett: 

Jakabűy  s. k., államtitkár. 

@ » # r a c e e x t £ l flrenetek. 
D. I*. KOzOlnl fogjuk  est la, mint a többit mi-

helyt tc-rQuk engedi. Kérését la akkor teljesltendjtkk. 
Za. Z. Jöiinl fog.  Lehet, már a jövő 

lchoi csak később, de okvetlendl. 

Laptalajdonos: 
GYÖBGYJAKAB 0RÖKÖ8K. 

YERESS SÁNDOR dr, 
•epiat íat t fliirra 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 
[32] 4-ia Osik-SzeredÁban 

Nagy Ferenos dr. hásában. 
Rendes orvosi tanácskozási idtf  nepoote 
délatán 2—3-iir. Fogorvosi és-Toemllvélii 

BJIIB.UWH .{TIMUI m i n i Cgjouau • UUI. K.lll. ™ ~ 
tenploBbu dlidjSHuiU n*(y oltár kOIUőgeire | rendelő idő naponta ddeMtt 18-if. 



Mároxius 7. C S Í K I L A P O K 
10. Htm. 

N E M H U L L A H A J , N I N C S T Ö B B É K O P A S Z E M B E R 
, Felfedeztem  és százszoros pénzzel fizetek,  he kétesen 

Bzenzácziót kelt a gyógyfükivonatom,  melyet évek E X T I T Â T O S "3B0I használat utáe rögtön meg nem szllnik a hajhullás, hoeszu során át tanalmányoztnra, hogy mlkép lehessen I * » . E t a -L. W Hasznaiét után rog». s 
meggátolni a megkopaszodást 1 üveg ára 2 kor. 40 fillér. 

korpaképzödés és mindennemű fejbőrbetegség, 

K a p h a t * K y é i f u e r l á r a l i b a a  «» a t l n d v i i n r a B I U a t - «« p l p w e a l k k - k 

Főraktár: Török József  gyógyszertára, Király-utoza 12. sz. 
Krdéljl faraktár  és vosérképviseli seg: O Ó T H O T T J I í A , I l l a t - éa p l p e r e c z U c l E n . s * y l c « r a « l i : a d . a n . * l , a y a 

Vidéki  meomudeléeeket  utánvéttel  axonnal aak/MU  : 
Egyedüli készítő és széjjeikUldési raktára. D o b é N á n d o r , un, nöi és színházi fodrász,  Bndapest, Nefolejts-ntoza  XI. 

[19] 6-20 

Szám 811/1900. 

Árverési hirdetmény. 
A Illírt klklldou l>ir. végrehajtó ezennel 

kftakirrd  U**zi, hogy a csíkszeredai kir. jbiió.̂ K-
ssk 1899. évi V. «81 száma vígzése folytán 
dr. Felér Antal IgyvM álul képviselt Csíksze-
redai takarékpénztár ráaxv. társaság • észére Zsok 
József  a társai esikdáafalvi  lakósok ellen 96 irt 
követelés a Jár, erejéig elrendelt kiel<gité*i vég-
rekajlás folytán  alpemeklAI leloglaltés 638 knro 
aára becsUt ingóságokra a csíkszeredai kir. iá-
ráablráság 189» évi V. 881/1. sz. végzésével 
a toválibi eljárás elrendeltetvén, annak az BIAJI 
és felfllfoglaltatók  követelése erejéig is, amennyi-
bea azok kielégítési jogot nyerlek volna, végrehsj-
tást szenvedők lakásán (X-Dánfalván  leendő meg-
Urtására kaU idsfll  1900. évi Bérula* hó 16. nap 
Uaak 1 e. 8 árája kiitzetik. a mikor a bíróilag le-
foglalt!.  Zsok Jdwfnél  széna, lovak éa l)Am. U. 
Székely Andrásnál lebén. bivaly, borjuk és serté-
sek a legtöbbet igérfinek  készpénzfizetés  mellett, 
sslkség esetén beesáron alól is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az eíávvere-
zendö Ingóságok vételárából a végrehajt aló kö-
vetelését megelözó kielégítéshez jogot tartanak, 
aaeanyiben részükre a foglalás  korábban esz-
kázáltetett volna és ez a végrehajtási jfgyzö-
kOnyvból ki nem tánik, hogy elsőbhségi jelen-
téseiket sz árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szóval be 
jelenteni el ne mnlassszák, mert kolónben csak 
a vételAr fölöslegére  lógnak utaltat ni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1900. évi ffhrnír  hó 
10-ik napjAn. Keresztes Gyula, 

[47] 1—1, klr. bir vepri-liajlt). 

Majdoaát képei* fűrész  gyártelepen 
6000 drb V, czollos 4—6 mét. hosszú deszka 
2000 drb 1 czollos 4—G mét. hosszú deszka 

legjnt&nyosatti árban eladó, s m 

Pályázati hirdetés. 
A csik-gyimesfelsőloki  kOzaégi is-

kolánál újonnan rendszeresített Il ik tu 
nitói állásra 1900. évi márcziu9 20-ig 
pályázat hirdettetik. Fizetése: 740 ko-
rona havonkint fizetve.  Lakás két szoba, 
konyha és pincze. Fuátalány: 00 koráim 
Kötelessége a :)., 4., 5. és 6-ik vegyes 
osztályok vezetése, a még ezután be-
állítandó faiskola  kezelése és tanitó tár-
sával közOsön az ismétlök oktatása. 
Ezen álláara okleveles tunitók és taní-
tónők pályázhatnak. Felszerelt kérvó 
nyek alulírotthoz küldendők. 

B e n k e J á n o s , 
|46| 1 —'2 pleb. iskolaszéki einük. 

Sí. 1 — 1000. |42| á - 4 

Hirdetmény. 
Csik-CBiCBÓ küzsíg elől|árósiíu]i 

állal közhirré telelik, liojry a „Hargitai" 
bnrviz lllrdfí  10 évi ido tartamra. ez év i 
márcziUS h ó 17-én d. e. 8 óraknr 
CsikCsicaó községházánál liAazonbérbe log 
adnltti. 

Kikiáltási ár 3M) frt. 
Egyéb leltélelek a körjegyzői irodá-

ban beU'kinlbelők. 
A közs/'g elöljárósága: 

Ősik Caicaón, 1900 évi február  ItA ló 
T o m p o s Káro ly , 

kürjepvzó. 
Györfl  F e r e n c z , 

bíró. 

a, 
•m 

S -

< s 
•o 

Singer és Naumann-féle  varrógépekből 
nagy raktárt rendeztem be. 

Ezen varrógépek előnyei más gyártmánykkal szemben gyártásni 
használt kitűnő minőségű anyagban és a tedmikn ezen téren elért íegiijublj 
vívmányai ezerinti gyártásban rejlenek. Tai'lússií<;. szabatos csinos kivitel és 
könnyű zajtalan működés tették e gépeket oly nnnyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges szíjak, olajozok, 
oaavarhtiaók, hajók és mindenféle  száma tűk stli. felszerelések. 

W Veruaykipes kerttpárakat megvételre küzvetitek. - m 
Úgyszintén a tavasai szezonra megérkeztek a legkitűnőbb honi 

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

teljes IlM/tcleitcl 

Jakab József,  lerfi-szabó  (Mereiái 
T a r r l t f r e k  e a r k é l y r é a z l r l l w l f s r e .  " t t t 

r n c e i E 

J ó a s a k a l 

S ^ i v e s t u d o m á s u l ! 
Van szerencsém nagybecsű megrendelőim éa a n. é. közönség szives tudomására 

hozni, hogy a tarnnzi  és ntfári  idényre ezóló legfinomabb  minőségű valódi 
^ ^ g y a p j ú é s k a m g a r n 

füveteket  beszereztem  és ez áltnl abba A kellemes helyzetbe vagyok, hogy 
nngybectiii megrendelőimet kívánalmaik szerint a legjobban kiszolgálhatom. 

Ugy ezlntfn  mindennemű fórfl-srabó  kellékeket eladásra Is raktároa tartok. 
Tehát mielőtt becses megrendelőimnek eddigi szíves pártfogásukért  kö-

szönetet mondanék, egyúttal kérem, hogy irántutn tanúsított pártfogasukat  a D. é. 
közönseggel együtt részemre fentiirtani  szíveskedjenek és becses megrendelé-
seikkel szerencséltetni méltóztassanak, melyek után vagyok szolgálatukra kése, 

Csik-Szeredán, 1900. év február  hóban 
mély tinxtelcitcl 

IDóczy János, férfi-szabö. 
(Sujit-iliz). 

B f e i B l e t  u o r e a t o a ! 

?! 
n k 
î . á 
* 

\'an szerencsém a n. közönséggel tudatni, hogy saját pinczémból 

valódi tiszta kiskükiíllő menti szőllő borokat 
sxolgáltAthntok ki. melyeket évek óta személyeden szüreteltem s tisztán kezelek. 

1 liter  1 HHU-beli,  balfavánárt  . 
1 Uter  IHfW-beli  MseHthárouuiáff  t 

kltihtő  ut illámé  ff  il tuntaH  bor 
/  ttrey7  io fiter  1H7Í)  bcH  H  f/úráil-

HzeHt-látizlól  pecMcnf/e  bf/r 

— kor.  72 i 

8 
8 1 Sí 
P 
U 
L 
^ — H n x t ó l elvitetve. 

1 kor.  40 fiH. 
T H E C O N T I N E N T A L 

Hwleyn  Spatiffof  ffffói/ţfborok  Utere»  pntucxkokban  3 koronától 
4 kor.  40 fltférett  árakban,  rnktúromon rendelkezésre állanak, — mind 

ezek a háztól elszállítva. 
Továbbá elismert kitűnő és jó minőségll 

k ő b á n y a i <>s C z e l l - f ó l e  s ö r ö k e t 
hs'iznál éri elvitetve, legjutányosabb árak mellett szolgáltatok 

Kiváló tisztelettel: 

' Helvig G. János. 

ÉtkezéHD^I 8«liane hiányos/,ék. Erdély részt 
különlegesség. 

i iedgm) meugaitittaü ét ipari klallllhoi a leaagrotib creamel kttliletre. 
Melyik a legegéssségesebb a legolosóbb és a leglale- <9 

• tesebb fűszer  mindennemű húsételekbe» • 
A z ó . i t & l á A o e a A e l l s a a e r t 

E R D É L Y I MUSTOS MUSTÁRI 
Tiláeos utal, Hntm, Bilié un : tini, íliitr léiuu édnr érit t ilv.'i: á 2(10 prunmi »0 Hllér. I 1 [lFeR á át» ̂ ruinni tjt) fillér 

1 üvt-g II yyt) prumiLi. 1 koronu. 1 Itvc-g ú SnO ^mmiii = 1 korona. 1 kilo ÍK-í-t: nélkül '2 koron. 1 kilo llvcp nélknl - 2 korona, 
diezeaen hléllttott Qvegekten. - Nagyobb megrenâelâa eaetére külűnfla 

Arltedvezmöny. HQvfla  éa, azéjraz helyen tartandó I • 
Kaphatók Cstk-SMredéban: Nul-v Oyula, wincge én füszerkereskcdta'  Naav- *i 
Baebonben: tuclis Lajos. Klóin M. Jáuos, „Concordia" koreskcdehnl réKvédvUkr-
»asaS, Gitrtlcr Gusztáv, Wagner J. Ferencz, I M m M h i J. A_ Houini Er ÍÍUbs 
Jimus. Simoiils 11. t)., Uallnmnii Gyula. Binder Kr , MtlhlstctTLii Rudoll BatairaUm-

Bo„ie,oaóa : KSsoer .1. Beretbalomban: Salzcr Mihály, B t ^ S S t S i ' 
Oj5nţy«aSn: Koanasi János fiai.  Gym-gyó-Tatgye.cm: «W» 4-jüraSLiíkv 
Brassóban minden oaenwke éa eUkolóbb faaaez«alMhiiii,  U n - n . ír, B,, ! 
nscli János és Scliemiucl ilártgn. SaAaaaebaaen: Grosz Kr Ján OHfteáalíi'áítt  - 1 

B Báoal»n: Breitenstein J. cnmJBSIBtim * Knlonoaen kaphatok minden osomege él előkelőbb fSaaerkeiáakeddaekben. 
M s - i o Ciad erdélyi1 asttirgyár • 

•OBHime O V U l i A , B r a > i á 
E'rdélyréa?.í 

kfllönlegeMég. 

Nyomaton Csik-Szeredáhaa, a lapkiadó Oydrgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 

I YolkiaatosárfOattlt  étélnemOhei plkánaabb ! 
l! I 4. finomabb  mint a tar&Si a » ; i 

é W I — i t n i ' 

•Ma 
Erdély.éöl 




