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A tanév elején. 
Alig pár nap múlva elkezdődik az uj 

iskolai év, megszólal az iskolai csengettyű 
s az iijuság ismét benépesiti az iskolákat, 
Bzellemi tápot gyűjteni az élet számára. 

Nagy feladat  és fontos  elhatározás előtt 
állanak ilyenkor a szülők, mert nem kisebb 
dologról van most szó, mint megállapítani a 
módot, mely szerint gyermekeik boldogul-
janak és kijelölni az utat, mely biztosan a 
czélhoz vezet. 

Körültekintéssel és óvatossággal kell e 
dologban eljárni, mert a legcsekélyebb té-
vedés is messze, gyakran az egész életre 
kibató veszedelmeket idézhet elő. 

Különösen jól meg kell gondolni a 
szülőknek a dolgot itt megyénkben, a hol 
a megélhetési módok szerfelett  korlátozva 
vannak. 

Itt, mi nálunk a gyermekeket vagy 
tudományos pályára adják s ez történik 
rendesen a módosabbaknál, vagy pedig az 
elemi iskola végzése után minden további 
kiképeztetés nélkiil a gazdaság mellé fogják. 

Az iparos és kereskedelmi pálya, me-
lyek közül akár melyiken ma még tisztes-
ségesen meg lehet élni, ugy szólva teljesen 
mellőzve van s azon szülők száma, kik gyer-
mekeiket ilyen foglalkozásra  szánják, igen 
csekély. Innen van aztán, hogy vármegyei 
iskoláink, a melyekben ugy szólva az élet-
nek készitének elő, néptelenek, vagy csak 
igen kis mértékben láttogatottak. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
— ajOKX' -

Karczolat a csíkszeredai hangversenye» 
bálról. 

Csik-Szereda, 1893. aug. 27. 
Kengö Dini a város Don-Jnanja, a hires tán-

czos, született négyes rendező és széptevö már 
éppen toilettjének befejezéséhez  közeledett s ösz-
Szeránczolt homlokkal állt ruhás szekrényének nyi-
tott ajtajánál, nyakkendőgyüjteménye közt válo-
gatva: talán ez a kascir-tekete, ez lenne jó? — 
nem, jobb lesz világos színű: ez a fehér  lilahim-
zésekkel, — de nini itt van a Pest megyebáli 
szalmasárga csokor, ezüst csillagokkal, melyre a 
Mimi contess oly ábrándosan jegyzé meg: ah! ön 
édes Rengő igen nagy idealista lehet, csillagok 
még a nyakkendő csokrán is!! Ntm, ezt hagyjuk 
ismét a pestmegyei,bálra! tehát emide ez a fecske-
farkú  rózsaszínű csokor, igen, ez talál! A tükör 
elé lépett, megigazitá hajfodrait,  felköté  a rózsa-
színű csokrot, s rózsaszínű kedvében hátracsapott 
fejjel  még egyszer belepillantott a nagy álló tü-
körbe, klakkját szemére hftzta,  vajszin keztyüjét 
balkeze kis és középujja közé véve, önelégült mo-
flolylyal  hagyta el szobáját. 

Belépve a bálterembe, a cassánál jótékony-
áéira felülfizetett  egy forintot,  meghagy va a kas-
sirosnak jó fennhangon,  hogy ki ne merészeljék 
írni a nevét a helyi lapba, mert lelövi a felelős 
szerkesztőt. 

A gimnáziumokban és általában a közép-
iskolákban mai nap már nagyon megros-
tálják a mostanában nagy számmal ide tó-
duló növendékeket. Ezek egy része már az 
alsóbb osztályokban elesik s ez még nagy 
szerencse, mert igy még mindig van ideje 
a gyermekeknek más téren felküzdeni  ma-
gukat. A kik azonban a magasabb osztá-
lyokban esnek el, ezek rendesen egész éle-
tükben megsínylik, hogy tehetségük, hajla-
maik ellenére őket középiskolába adták. 

Jól meg kell tehát fontolni  a szülőknek 
a pályaválasztást már kezdetben s a gyer-
mekek közül csak azokat vinni a középisko-
lába, kik tehetségüknél fogva  a tudományos 
pályára igazán alkalmasak. A többiek szá-
mára nyitva állanak a polgári iskolák, felső-
népiskolák, melyekben egy pár év alatt a 
szükséges előképzettséget megszerezve, az 
ipar, kereskedelem és gazdaság terén biztos 
és független  állást szerezhetnek mnguknak. 

Ma már minden téren nagy a küzde-
lem, a verseny és embernek kell lenni a 
talpán, ki saját erejéből meg tud állani. 

Ez a tény ma már annyira ismeretes, 
hogy a szülők levonhatják belőle a követ-
kezményeket. Alapos készültség szükséges 
minden pályán, különben kiszorít bennün-
ket a verseny. Azelőtt nyegle felületesség 
is elég volt, bizonyos eredmények kivivá-
sára, de ennek az időnek ma már vége van. 
Kitartó szorgalom, szakképzettség és erős 
akarat nélkül ma már sikereket nem lehet el-
érni, de még az élet fentí  rtásához szüksé-

Egyenesen a hangversenyen szereplők pódi-
uma felé  tartott s közben jobbra-balra nyájasan 
köszöntgetve, szembe a közönséggel megállt, jobb 
lábát előrenyújtva, térdben kissé meghajlitá, karját 
mellén keresztbefonva  s monokliját felcsapva,  mint 
egy hódító nézett végig a bájos hölgykoszorun. 

Egyszerre a második sorban egy kis arany-
szőke fejecskén  megakadtak a Dini ur szemei, egyet 
rántott kalotaszegi varrottas mellényén, s köhé-
cselve, nagy uri non salonnal odakacsá zott a bá-
jos Birikéhez? 

Birike pedig gyermekes naivsággal azt kér-
dezte Dini úrtól: mit gondol Rengő ur, hogy 
fog  sikerülni ez a hangverseny és bál? 

Utánozhatlan kedveskedő s fontoskodó  arcz-
rángatódzás, homlokránczolás, kargesztikulácziók 
kíséretében Dini ur jobb keze mutató ujját mel-
lére szegezve, szemhunyoritásokkal igyekezett 
Biri kisasszonynak tudtára adni, hogy már ő előre 
megírta a báli tudósítást, s itt van zsebében, a 
mit ha parancsol a kisasszohy, hát most a szünet 
alatt rendelkezésére bocsát. 

Eredeti gondolat, nemde nagysád ? előre meg 
irni egy estély sikerét s az ott szereplőket. 

Rengő Dini már élvezte a hatást, melyet a 
szép Birika arczárói fog  leolvasni, mikor az kicsi 
kacsói között tartva a tudósítást, ragyogó arcz-
czal olvassa az ő geniális ötletekkel telitett saját 
kezű kéziratát. 

Szokatlan hévvel nynlt frakkzsebéhez,  majd 
jobbra, majd balra kapkodott s a megsemmisüléshez 
közel érezte magát, mikor sehol sem találta ke-
servesen kiirt báli tudósítását; — sietve futott 

ges feltételek  sem szerezhetők meg e három 
kellék nélkül, a ki pedig ezeket meg nem 
szerzi, az készilletlenül lép ki az élet küzdő 
terére és kidől az első viharban. 

Ipar i szakiskola M.-Vásárhelyt. 
Maros-Vásárhely, 1892. ang. 22. 

A kereskedelemügyi miniszter által Marosvá-
sárhely városában, a székelyföldi  iparmuzeummal 
kapcsolatosan létesíteni szándékolt ipari szakiskola 
szervezése érdekében az előleges intészkedések f. 
hó 21-én az iparkamara által összehívott értekez-
leten tétettek meg. 

A kereskedelemügyi minisztert S z t e r é n y i 
József  kir. iparfelügyelő  képviselte. 

Mindenekelőtt felolvastatott  a kereskedelem-
ügyi miniszternek az iparkamarához intézett le-
irata, melyben a nevezett miniszter utaJva a ka-
mara felterjesztésére,  kijelenti, miszerint elhatá-
rozta, hogy Marosvásárhely szabad királyi város te-
rületén, kapcsolatosan a székelyföldi  iparmuzeum-
mal, vagy a fa  és fémipar,  vagy pedig a 
s zövő ipa r s z á m á r a , előbbi esetben téli 
építő és agyagipari tanfolyamokkal  kapcsolatban 
még ez év folyamán  i p a r i s z a k i s k o l á t állit 
fel.  Az ezzel járó költségeket a miniszter teljesen 
a vezetésére bízott keresk. tárcza terhére vállalja el 
és az érdekeltségtől nem kíván másnemű hozzájá-
rulást, mint a helyiség, fűtés  és világitásnak biz-
tosítását. 

Az értekezlet egyhangúlag a f  a- és f  é m 
i p a r i s z a k i s k o l a felállítása  mellett nyilatko-
zott, azzal indokolván eme határozatát, hogy a 
szövészeti iskolának kevésbbé van Marosvásárhelyt 
létjogosultsága, mivel kilátás nincs egyhamar arra, 
hogy ezen iparág itt gyökeret verjen. Az iparfel-
ügyelő ezen nyilatkozat után kijelentette, hogy 
Marosvásárhelytt fa  és fé.nipari  szakiskola, kapcso-
latosan téli építő és agyatripari tanfolyamokkal-

ki felsőkabátjáért,  összekutatta annak minden zse-
bét — mind hiába! 

Elveszett! igen elveszett, mert jól emléke-
zik, hogy elhozta magával. 

Lehorgasztott fejjel  állott meg a terem ki-
járatánál s mitsem hallott az egész konczertből, 
vége! Ezzel akarta volna a Bilikét maga iránt 
csodálatra birni, egy előre megirt báli referáda  1 
milyen eszme, s elveszett örökre 1 — de nem! 
hátha valaki meglelte s a nyomorult kiadja a sa-
ját neve alatt; vér szökelt arczába s már agyában 
kavargott a gyilkos polémia, a mit indítani fog  a 
szerkesztővel, a czikk írójával, a kiadóval, a lap-
kihordóval, a betűszedő inassal, az egész világgal. 
Hiszen egy régen, még jogászkorában megjelent 
vidéki hetilap mellékletéből vágta ki ezt a sze-
rencsétlen tudósítást, mely oly szépen irta meg 
abban az időben a székelyhídi tüzoltóbált. Milyen 
furorét  csinált volna most ő ezzel, — abban egy 
uefelejts  szemű, szőke hajú angyal szerepel: a 
bájos Aranka, — most ő Birit irt az Aranka he-
lyére s Biri olvasni fogja:  irta Rengő Dini I fény, 
dicsőség, glória veszi körül majd e nevet; hogy 
fogják  suttogni majd a félig  leeresztett ablakfüg-
gönyök mögött, hogy fognak  kikandikálni a szőke, 
barna apró fejecskék  mikor ö végig megy az ut-
czán: Ah, a Dini! Reeeengő ur! az iró, a poéta 1 
ah, ah! s eenek mind vége már! legalább az ere-
deti tudósítást ne dobta volna tűzbe, — de félt, 
hogy árulója talál lenni s megsemmisité plágiumá-
nak ngyedüli bizneyitékftt. 

Rengő Dini a legszerencsétlenebb embernek 
képzelte magát s minthogy restelte már most Bi-
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még ez ér folyamán  létesíttetni fog.  Az értekezlet 
e kijelentést élénk éljenzéssel fogadta  és hálás 
köszönetét fejezte  ki a kereskedelemügyi minisz-
ternek ezen áldozatkészségeért, miről a miniszter 
táviratilag értesíttetett. 

A második kérdés az volt, hogy milyen le-
gyen az iskola szervezete ? Hosszas eszmesere 
után az ipari szakiskola szervezetére nézve a kö-
vetkező elvi megállapodásra jutott : 

A tanfolyam  3 évre terjed. Az iskolába olyan 
növendékek vétetnek fel,  a kik legalább két kö-
zép-reál, vagy polgári iskolai osztályt végeztek, 
vagy ezeknek megfelelő  előképzettségüket felvételi 
vizsgán igazolni tudják. A növendékek a jobb 
iparos műhelyekben helyeztetnek el, mint rendes 
tanonczok, a hol a műhelyi gyakorlatokat tanul-
ják. Lehetővé lesz téve azonban, hogy a már al-
kalmazásban levő tanonczok is ez iskolába felvé-
tethetik magukat, ha a fent  említett előképzettsé-
geiket igazolni tudják. A növendékek a rajz és 
egyéb ismeretek megszerzése végett hetenkint 3 
félnapon  át (október 1-től junius végéig) az isko-
lábá járnak fel.  A mester, a ki tanonczát a tan-
órákra elengedni köteles, minden egyes ilyen nö-
vendék után 3 évre 50 frt  kárpótlást kap. 

Figyelemre méltó indítványt tett Szabó Ist-
ván iparkamarai alelnök, javasolván, hogy miután 
az iskola mellett gyakorlati tanműhelyt létesíteni 
nem fognak,  az iskolával összeköttetésben álló, 
mindazon műhelyek, melyek a kor igényeinek meg-
felelően  felszerelve  nem volnának, láttassanak el 
a szükséges segédeszközökkel és munkagépekkel. 
Erre Szterényi iparfelügy  elö nyomban kijelentette, 
miszerint nézete szerint nem fog  nehézségekbe üt-
közni, hogy az állam az egyes érdekelt iparosok-
nak a szükséges segédeszközöket használat végett 
rendelkezésükre bocsássa. 

Az első évfolyam  tanterve a következőleg 
állapíttatott meg: 

1. Gyakorlati irálytan heti 2 óra. 
2. Számtan heti 3 óra. 
3. Mértan, mértani rajz és leíró mértan heti 

4 órán. 
4. Faipari szakrajz, faipari  technologia heti 

5 órán. 
5. Fémipari szakrajz, fémipari  technologia az 

első félévben  h. 6 órán, a második félévben  h. 5 ó. 
Müfaragászati  gyakorlat heti 3 órán. 
Az iskolai helyiség kérdésében A j t a i Gyu-

la helyettes polgármester kijelentette, hogy konkrét 
javaslatot ez iránt még nem tehet, kétségtelennek 
tartja azonban, hogy Marosvásárhely sz. kir. vá-
ros törvényhatósági bizottsága az iskolai helyisé-
ge, a fűtést,  világítást s esetleg a kivánt ösztön-
dijakat is készséggel fogja  biztosítani. 

Úgyszintén T a u s z i k B. Hugó kamarai el-
nök is kijelentette, hogy a kereskedelmi és ipar-
kamara a felállítandó  ipari szakiskolát ösztöndijak 
létesítése által támogani fogja. 

Az érdekeltek ezek után az iskola szervezé-
sére, nevezetesen a személyi és dologi ügyek el-
intézésére egy bizottságot választottak, melynek tag-
jai lettek : elnök Kovács Ferencz, alelnök Tauszik 
11. Hngó; tagok: Ajtai Gyula. Lázár Benedek, 
Deák Lajos, Szabó István, Kéthy Dezső, Kiss Já-
nos, Koós János és Végh József,  jegyző: László 
Oyula. rl. 

rikéhez közeledni, kinek különben is egy athleta 
termetű ur udvarolt; hát elbusulta magát s a bo-
rozók közé állott, letört szép reményeit uj haj-
tásra hozandó. 

* 
* * 

Másnap reggel szobája leeresztett rolettája 
mellett karosszékben, vizes kendövei bekötött fej-
jel, bádgyadtan ült Rengő Dini; — az ajtó ki-
nyílt s inasa a „Csiki Lapok"-kal kezében lépett 
be, — urának nyújtva azt, ki lázas sietséggel 
bontá fel  a lapot s hirtelen keringeni érzé magával 
a nagy karosszéket, mintha a madarász valzer-
jére járná a sechsschrittet. A következőket olvasá: 

A csíkszeredai hangversenyes bál 
1892. aug. 27. 

Irta, illetőleg az „Érmelléki Hiradóu-ból kiirta: 
R e n g ő D i n i . 

Ha kimégy hajnalhasadásakor a pázsitos me-
zőre, s hallgatod a pitypalaty dalát — élted fája 
a remény hajtását bimbózza; ha zöhl erdőben bo-
lyongva, fáradtan  dőlsz a mohával borított földre, 
arezodat suhintja az esti szellő, szempilláid félig 
csukódva, hallgatod a síri csendben a fák  titkos 
sóhaját, melybe a vadgalamb bugása vegyül, csüg-
gedés száll meg s ajkaid azt fogják  snsogni : 

Sirom legyen zöld erdőben, 
S turbékoljon fölöttem  a vadgalamb. 

Szent ihlet az, mely el fog  s egy ismeretlen 
világba ragad, megfoszt  önmagadtól. 

Mi az tehát, mely visszaad önmagadnak, 
mely nem ismeretlen élvezettel kínál, mely felold 
a varázs hatalma alól s mégis elbűvöl 'í ! mely jól 
eső érzéssel tölti el egész valódat, melyben nincs 
H-mmi természetfölötti,  semini isteni, s mégis föl-
séges ? ! a neve: Bál! 

Igen, egy fényes  bál, tarka-barka képével, a 

Törvényhatóság i közgyűlés. 
Csikvármegye közigazgatási bizottsága e hó 

30-án tartotta meg félévi  rendes közgyűlését. A 
gyűlés tárgysorozatában foglalt  érdekes tárgyak, 
továbbá a kászon-alcsiki főszolgabírói  és a kebli 
pénztárnoki és az esetleg megüresedő más állások 
betöltése felett  való határozathozatal majdnem az 
összes törvényhatósági tagokat s azonkívül nagy 
számú hallgató közönséget gyűjtöttek egybe vár-
megyénk tanácskozó termébe. 

A közgyűlést vármegyénk főispánja  délelőtt 
10 órakor lendületes beszéddel megnyitván, a gyű-
lésre kitűzött tárgyak a következő sorrendben 
vétettek elő : 

1. A folyó  évben szentesítést nyert X.—XXI. 
törvényezikkek hirdettettek ki. 

2. Felolvastatott Lukács Béla m. kir. keres-
kedelemügyi miniszter ur ő nagyméltóságának f. 
évi julius hó 20-án 3216 elnöki szám alatt kelt 
magas leirata, melyben tudatja, hogy ö felsége  ál-
tal kereskedelemügyi miniszterré neveztetett ki. 
A gyűlés a magas leiratot legnagyobb örömmel 
vette tudomásul s a kereskedelemügyi miniszter-
hez üdvözlő irat küldését határozta el. 

3. Felolvastatott a m. kir. belügyminiszter 
ur ő nagyméltóságának f.  évi julius hó 1-én 2786 
elnöki szám alatt kelt körrendelete, melynek 
kapcsán megküldi dicsőségesen uralkodó királyunk 
I. Ferencz József  ö cs. és apostoli kir. felsége 
Magyarország és társországai királyává koronáz-
tatásának 25-ik évfordulója  alkalmával vert ezüst 
emlékéremnek egy példányát. A magas miniszteri 
leiratot közgyűlés tudomásul vette. 

4. Bemutattatott a közgyűlésen a törvényha-
tósági bizottsági tagok számának és a választóke-
rületek 10 évre való megállapítása iránti — a 
belügyminiszter ur ö nagyméltósága által jóváha-
gyott tervezet. Tudomásul vétetett. 

5. Felolvastatott a m. kir. belügyminiszter 
ur ő nagy méltóságának f.  évi ápril hó 2-án 
19556 szám alatt kelt leirata, melyben kijelenti, 
hogy a tisztviselői nyugdijszabályzat 21. §-ának 
módosításához beleegyezését nem adhatja. Közgyű-
lés a magas leiratot tudomásul vette; 

6. Felolvastatott a vallás és közoktatásügyi 
miniszter ur ö nagyméltóságának ez évi junius hó 
4-éu 22093 szám alatt kelt leiráta, melyben azon 
közgyűlési határozat jóváhagyása, hogy a kör- és 
községi jegyzői nyugdíjalaphoz a nevelési kölcsön-
pénztárból 5000 frt  átadassék, megtagadja. Tudo-
másul vétetik. 

7. Felolvastatott a m. kir. belügyminiszter ur 
ö nagyméltóságának mult évi november hó 19-én 
84313 szám alatt kelt leirata, mely szerint a gyó-
remetei községi elöljárók fizetésének  leszállítása 
tárgyában 442—1S91 szám alatt hozott közgyű-
lési határozatot feloldja.  A magas leírat tudomá-
sul vétetett. 

8. Tárgyalás alá vétetett a megyei közegész-
ségügyi választmány véleménye Karczfalva  köz-
ségben egy önálló gyógytár felállítása  iránt. Be-
ható vitatkózás után közgyűlés elhatározta, hogy 
Karczfalván  egy fiók-gyógyszertár  állíttassák fel. 

9. A megyei közigazgatási bizottságnak a f. 
év első feléről  szerkesztett jelentése tudomásul 
vétetett. 

tánezszenvedélytöl kipirult arczokkal, — maga az 
élet, az öröm tanyája egy bálterem. 

Mennyi remény, mennyi aggodalom fűződik 
egy bálhoz gyönge női keblekben, — mily édes 
álmok a bál után! Istenem mily szép is egy bál 1 

S hogy igazán szép, azt legközelebb ma volt 
alkalmunk szemlélhetni: a „Csillag-vendéglő" nagy 
tánezterme, mely különben koug az ürességtől s 
egyedül a Béla barátunk asztaltársaságának ké-
pezi cziviltanyáját, — ma tündérfényben  úszott, — 
a csikmegyei arany fiatalság  — magyarul: zsönesz-
doré — ugy felfenyőgalyazta,  felszalagozta  és lám-
piónozta azokat a szigorúan bámuló unalmas fe-
hér falakat,  hogy méltó lett csakugyan a „Csillag" 
névre. De hogy aztán csakugyan meny béli csillag 
legyen az a „Csillag" nagyterme, melyet irigykedve 
nézzenek a többi planéták, hát benépesült az: 
aranyhajú, szőke-barna tündérekkel, a kiknek paj-
kos mozgása, csengő kaczaja, s tüzes pillantása 
életet adott a szép keretnek s bizony megzavará 
fejeinket. 

Hálásabban még nem jutalmazta a törekvést, 
fáradságot  siker, mint ina e»te, mikor Csikvárme-
gye az ő intelligens, törekvő fiainak  az általuk 
rendezett hangversenynyel egybekötött tánczesté-
lyére megtöltötte a táneztermet zsúfolásig;  — el-
jött a megye intelligencziája, hQgy gyönyörködjék 
magában, s méltán! mert annyi szép párt, mint 
a mennyi ott együtt volt, nem lehet látni messze 
földeken  sem. 

Az estélyt hangverseny nyitotta meg s el-
kezdve a Nyitánytól, melyet a nagyváradi első 
zenekar: Dula Miklós bandája adott elö szép si-
kerrel ; továbbá Tlieodorovics Melissa k. a. kelle-
mes hangja, melylyel a „Kis molnárné"-ból a csa-
logány dalát éneklé Nagy S. Erzsike k. a. zon-
gorakisérete mellett; aztán Antal Róza k. a. szép 
zongorajátéka, Gözsy Laura k. a. szavalata, a 

10. Felolvastatott a megyei vasútügyi bizott-
ságnak lapunk f.  évi 35. 3zámában már ismertetett 
megállapodása, mely szerint a megyénket átszelő 
vasút irányára nézve a Székelyudvarhely-Gyergyó-
Szentmiklós-Csikszeredáig és innen Sepsiszent-
Györgyig terjedő vonal fogadtatott  el 700 ezer 
frt  költség hozzájárulásával. A kereskedelemügyi 
miniszter ur ezen tárgyban küldött magas leira-
tának felolvasása  után a tárgyhoz hozzászólottak : 
Dr. Molnár József  országgyűlési képviselő, Csedő 
István ügyvéd és Köllö János. Molnár József  a 
700 ezer forint  hozzájárulási összeget tulmagas-
nak tartja, mindazáltal nem akarván a fontos  ügyet 
elodázni, megszavazza a szükséges költséget, ha 
az Udvarhely-Gyergyószentmiklós-Csikszrtreda és 
a Csíkszereda-Sepsiszentgyörgy közötti vonalak 
egyidejűleg építtetnek ki. Csedő István az ügyhöz 
szólva, egy, a törvényhatósághoz írásban beadott 
és a 700 ezer forint  hozzájárulási költség fedezé-
sére vonatkozó indítványát indokolta. Ez indítvány 
a tárgysorozat rendjén elö fog  fordului.  — Köllő 
János a Gyergyó-Szentmiklós-Szászrégen közötti 
vonal kiépítését forszírozta  s a költséget csak 
azon esetben szavazza meg, ha a vonal Ditró-
Szárhegyig kiépíttetik. Az alispán és főispán  ur 
által adott felvilágosítások  után a 700 ezer fo-
rint megszavaztatott. 

13. A lemondások folytán  megürült kászon-
alcsiki főszolgabírói  és a keblipénztárnoki állások 
betöltésére kerülvéu sor, megalakittatott a sza-
vazatszedöbizottság, melyre azonban ez alkalom-
mal nem volt szükség, továbbá a kandidálóbizott-
ság. Amíg a kandidálóbizottság a jelölést megej-
tene, a közgyűlés felfüggesztetett. 

Egy negyed óra múlva főispán  ur a gyűlést njra 
megnyitván, Lázár Menyhért olvasta fel  a kandi-
dál ás eredményét, mely szerint a kászonalcsiki fő-
szolgabírói állásra: Székely Endre, — a kebli 
pénztárnoki állásra Czikó Sándor jelöltettek ki 
s igy epyedül levén jelöltek a nevezett állásokra, 
közfelkiáltással  megválaszt attak. 

Az ezen választások folytán  megürült első 
aljegyzői állásra a fentnevezett  bizottság Szán tó 
Józsefet,  a második aljegyzői állásra Bogády 
Gyulát — s;végül a harmadik aljegyzői állásra 
Bar ta l i s Ágostont jelölte ki, szintén közfelkiál-
tással meglettek választva. Ezután a Székely Endre 
megválasztatása folytán  megürült pénztárnoki ál-
lásra történt meg a választás. Két jelölt volt, kik 
közül Györffy  Ignáczot választották meg. 

A választások raegejtése után a tárgysorozat 
többi pontjainak letárgyalása f.  hó 3l-ére lialasz-
tatott. 

S z í n h á z . 
(s) A Deréki Antal jól szervezett és igazán 

jobb sorsra érdemes színtársulata mult héten is 
gyenge támogatás mellett folytatta  előadásait. A 
műsor meglehetős változatos volt, az előadások 
is egytől-egyig megütötték a mértéket, az anyagi 
eredmény azonban távol, — nagyon távol maradt 
a kívánalmaktól. 

Ritkán kerül hozzánk társulat, mely oly él-
vezetes előadásokat tartana, mint a Derékié és a 
közönség mégse tud belemelegedni a színházláto-
gatásba. Egyébiránt a színházzal is ugy\agyunk, 
mint sok más dologgal: mikor nincs, akkor sohaj-

Welmann Samu, Gözsy Jenő, Sprencz 'Arthur és 
Gözsy * Gíza urakból alakult kitűnő quartettig, 
mind oly élvezetes dolgok voltak, hogy csakis oly 
méltó befejezést  igényelhettek, a milyen utánna 
következett is: a kitűnő jókedvvel folytatott  táncz 
virradtig. 

Azoknak a bájos szép asszonyok és leányok-
nak a neveit, akik jelen voltak, itt közöljük; — 
a kik pedig jelen nem létükkel kívántak tündö-
kölni, vessenek magokra, hogy egy ilyen élvezetes 
estétől rabolták meg magukat. 

Asszonyok: Antal Józsefné,  Biális Ákosné, 
Császár Sámuelné, Élthes Jakabné, Gál Károlyné, 
Gözsy Béláné, Györgyjakab Mártonné, Háry Gé-
záné, Kovács Antalné, Kovács Istvánné, Kiss An-
talné, Kánya Józsefné,  Meskó Lukácsné, Nagy Im-
réué, Nagy Sándorné, Pauszné-Mikó Ilka, Pál Gá-
borné, Pap Domokosné, Peitel Ferenczné, Romfeld 
Félixné, Schirokyné, Sprencz Györgyné, Szász 
Lajosné. 

Leányok : Antal Ida, Antal Róza, Dávid An-
na, Doucha Bozséna, Gál Lenke, Gözsy Laura, 
Kánya Etelka, Kánya Berta, Krauter Róza, Lázár 
Riza, Nagy S. Erzsike, T. Nagy Erzsike, T. Nagy 
Ilonka,*Peitel Mariska, Romfeld  Otti, Szeitz Mar-
git, Scbiroki Mári, Szász Ilonka, Száva Blanka, 
Sprencz Helén, Tauber Róza és b. Wildburg Riza 

Ott voltak a megyei és városi notabilitások 
közül: Mikó Bálint főispán,  Molnár József  képvi-
selő stb." 

Kihullott az újság Rengő Dini kezéből, s le-
csukódott ajkáról a felelős  szerkesztő nevét hal-
latá, ki oly ármányosau kilopta zsebéből e czik-
ket, még hozzá mitsem fizet  érte. 

Némó. 
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toznnk, vágyunk utána, mikor pedig van: akkor 
nem látogatjuk, nem pártoljuk; pedig ezek a szí-
nészek, a kik most körünkben időznek, valóban 
érdemesek a pártolásra. 

Leginkább bizonyítja ez állításunkat azon 
körülmény, hogy olyan darabokkal is sikeresen 
megtudnak birkózni, mint: Hoffmann  meséi, 
melynek ezekválása ugyancsak gyakorlott erőket 
kiván. Ezen darab szereplői közül első sorban ki 
kell emelnünk Nagy Imrét, a társulat tenoristá-
ját, ki Hoffinan  nehéz szerepét igazán brávourral 
énékelie végig. Szépen csengő és a hanglétra ma-
gasabb fokain  kiváló tisztaságú hangja van. Éneke 
könnyed, természetes s talán éppen ezért hatásos 
is. Fiatal színész, szorgalommal és igyekezettel 
még sokra viheti. A sikerben osztakoztak vele: 
E. Kovács Ilka, Deréki, Ágotái és Lipthay. — A 
többi szereplök szintén megfeleltek. 

Folyó hó 23-án kedden szinre került Offen-
bach kellemes zenéjü vig operette-je: Szép Helena. 
E. K o v á c s Ilka a czimszerepben igazán bájos 
jelenség volt. Kedves dalaival és csinos játékával 
rászolgált a sűrű tapsokra. Nagy Imre mint Pá-
ris különösen énekivei keltett hatást, ha a játé 
kában itt-ott mutatkozó hiányokat a gyakorlat ál-
tal kiegészíti, rövid időn az elsőrangn erők közé 
küzdi fel  magát. — Á g o t á i Ferencz Menelaus 
szerepében sokat nevettette a közönséget. Ágotai-
bau sok természetes humor van s megvagyunk 
győződve, hogy diskrét játékkal is eredményeket 
érne el. A túlzás, melyre minduntalan ragadtatja 
magát, csan a karzati közönségre vau hatással; 
ezért pedig különösen itt nálunk kár fárasztani 
bárkinek is magát. — Oláh né (Clytemnestra) 
Deréki (Againeinnom), L i p t a i (Caleliás) a tő-
lük megszokott ügyességgel oldották meg felada-
taikat. A karok elég jól működtek, azonban külö-
nösen a nők egy kissé több gondot fordithatuának 
öltözékeikre. A karnagy Németh igazán kitűnő 
zongorista, csak az a kár, hogy azt a szegény 
zongorát folyton  oly keményen veri, hogy igazán 
megesik rajta az embernek a szive és megfájul 
tőle — a lüle. 

Szerdán augusztus 24-én a „Fenelányok"-at 
hozták szinre. Silány kompoziczió: a legnagyobb 
igyekezettel sem lehet azzal zöld ágra vergődni. 

Nem is foglalkozunk  vele, hanem áttérünk 
a következő előadásra: Deréki Antal Búzavirág 
czimü népszínművére, melyet csütörtökön(augusztus 
25.) adtak elő E Kovács Ilka jutalmául. Juta-
lomjáték lett volna, de a közönség részvétlensége 
miattigazán szegényes jutalom volt és semmiképsem 
vala méltó E. Kovács Ilkához, ki ügyes játéká 
val, csinos alakításaival annyi élvezetes estét szer-
zett a színházlátogatóknak. 

Pedig ugy a darab, mint az előadás nagyobb 
közönséget érdemelt volna. E. Kovács lika (Lidi) 
O 1 á h n é (Lilla), C s ó k á n é (Bojtor Kata), E g-
ry (Ferkó), D e r é k i (Balázs) törőlmetszett 
alakok voltak. Á g o t ay (Pista) nem túlzott s igy 
játéka sokkal élvezetesebb volt. P a k s y (Törzsök), 
T a k á c s Lina (Magda) és T a j t y Etelka (Pan-
ni) elősegítették az általános hatást. Nem kell 
azonban elfeledkeznünk  a Liptay által ügyesen 
bemutatott Galiba Titusról sem, élethű falusi  bor-
bély volt. M i h á 1 y f  i Juliska ez alkalommal beteg-
sége miatt nem ért el oly sikert, mint a milyet 
tőle várni lehet. 

Augusztus 2G-án Rátkay László drámai je-
lenetekben gazdag népszínműve: „Árva lány-
haj" került szinre. E. Kovács Ilka ennivaló 
Kéve Rúzsa volt; érzelmes játékával, kedves da-
laival valóban kiérdemelte a közönség tetszését. 
Nagy tanulmányra vallott a Deréki játéka is, ki 
a Bán József  alakját a szerző intencziói szerint, 
teljesen kidomborította. Egry Kálmán elemében 
volt, L i p t a y (Jámbor Vincze) és O I á h n é (Bor-
csa) szintén jól megállották helyüket. P ak s y (Bán 
Pál) kicsiny, de annál nehezebb szerepét a körül-
ményekhez képest elég jól betöltötte. Az Agotay 
és Nagy Imre esetlen szerelmeskedésén sokat ne-
vettünk. 

Vasárnap (augusztus 28.) két újdonságot 
mutatott be a társulat. Egyik volt Verga „Pa-
raszt becsületese a Deréki Antal fordításában,  a 
másik egy látványos tündéries ballet: „A baba-
tündér." 

A „Parasztbecsület előadása kiváló magas 
színvonalon állott s a szereplőkön is meglátszott, 
hogy nemcsak értik, hanem szeretik is feladatukat. 
M i h á 1 y f  i Juliska (Santuzza), E. Kovács 
Ilka (Lola), Oláhné (Nunzia), Deréki (Tu-
riddu) és Egry (Alfio)  igazi életet öntöttek az 
általnk ábrázolt alakokba. A többi mellék szerep-
lők is jól működtek közre. 

A b a b a t ü n d é r-re vonatkozólag őszintén 
kijelentjük, hogy nem sokat vártunk tőle. Az ilyen 
látványos, tüneményes darabok megfelelő  és alkal-
mas segédeszközök hiánya miatt rendesen gyengén 
szoktak sikerülni. A színlap ugyan mindig sokat 
ígér, de a színpadon az ígéreteknek alig tizedré-
szét v&lltják be. 

Örömmel konstatáljuk, hogy a jelen alkalom-
mal nem ugy volt. Többet kaptunk,miut a mennyit 
vártunk s általánosságban az egész produkezió 
igen jó benyomást tett a nézőkre. Ki kell eme'.-
nttnk a többiek közill a M a g y a r t obo r -

zót, B é b é - k e r i n g ö t , a boh ó e z t á n ezot , 
a Bébé és k é m é n y s e p r ő k m e n e t é t . A 
műkedvelő leánykák és fiúcskák  nagyon ügyesen 
viselték magukat. 

A még hátra levő pár előadást melegen 
ajánljuk a közönség pártfogásába. 

L E G U J A B B . 
(Távirati tudósítás.) 

A tápéi választókerületben a folyó  hó 
29-én megejtett képviselőválasztás alkalmá-
val a dr. Kazaly Imre dorozsmai plébános 
31 szavazatával szemben, Soma Ferencz 
G5G szavazattal országgyűlési képviselővé 
választatott. 

KÜLŐNFÉIIÉK. 
— UJ tanitónö. A h elybeli elemi iskola egyik 

tanítónője G á 1 lika polgári iskolai tanítónővé vá-
lasztatván meg, állásáról lemondott; helyébe az 
iskolaszék Molnár Flóra okleveles tanítónőt 
hívta meg, ki a meghívást el is fogadta. 

— A tanév kezdete. A helybeli gazdasági 
felső  népiskolában az 1H92 —93-ik tanév folyó  évi 
szeptember hó 1-én veszi kezdetét. Szeptember 
1—4. napjain lesznek a beiratá«ok, 5-én a telvé-
teli vizsgák tartatnak meg, ö-án reggel 8 óra-
kor pedig megkezdetik a rendes tanítás. — A 
csiksomlyöi rom. kath. főgimnáziumban  a tanulók 
szabályszerű fölvétele  és beírása szeptember 1—3. 
napjain történik. A beírandó tanulók tartoznak az 
igazgatónál keresztlevelüket vagy az azt helyet-
tesítő iratot és a közelebbi osztályból nyert isko-
lai bizonyítványukat múlhatatlanul bemutatni. 

— Felvétel a tanitóképezdsbe. A kolozsvári 
m. kir. állami tanitóképezdébe a helybeli gazda-
sági iskola növendékei közül László Gyula 7 frt, 
Demeter Lázár és Péterfi  József  6—5 frt  havon-
kénti ösztöndíjjal vétettek fel. 

— Tüz. Csik-Szentk irályon folyó  hó 25-én a 
Pánczél Mihály csű'e valószínűleg vigyázatlan do-
hányzás következtében kigyúladott., s lienne lera-
kott takarmányuyal és gabonával együtt teljesen 
elégett. A tűzi lármára a község lakosai dereka-
san hozzáfogtak  az oltáshoz s ezáltal sikerült a 
nagyobb veszedelemnek elejét venui. 

— Esküvő. Gyergyóalfaluban  Kailár Károly 
ottani állami telsö népiskolai ipartanitó f.  hó Iti-áu 
vezette oltárhoz néhai Boga Bálint igazgató mű-
velt és kedves leányát: Matild kisasszonyt, okle-
veles óvónőt. Délután 5 óra körül mintegy 14 
kocsi vonult fel  a templom előtt elterülő uagy 
piaeztérre, számos rokont és i-uuerőst szállítva 
az esketési szertartásra. Az esketést Zonvira Dá-
niel helybeli plébános ur eszközölte, melynek vé-
geztével könnyekig megható beszédet intézett az 
uj párhoz. Az esketés után özv. Boga Bálintné 
házához hajtatott a nászmenet, hol mintegy 66 
személy vett részt az ünnepi vacsorában. Vacso-
ra alatt több pohárköszöntőt mondtak az ifju  pár 
és az örömszülök éltetésére. Vacsora után tánezra 
perddült a tüzes ifjúság,  kiviradtig tartott a jó-
kedv és folyt  a táncz. Násznagy volt a leány ré-
széről : Lőrincz Vilmos községi jegyző, a vőlegény 
részéről Fülöp Lajos. Koszorusleányok voltak: 
Zakariás Vilma, Zakariás Matild, Nagy Jolán, 
Pfeitfer  Anna és Pfeiffer  Róza kisasszonyok. Vő-
félyek  : Puskás Ernő, Salló Károly, ifj.  Lengyel 
Gergely, Boga Róbert és Barabás Ernő. Sok sze-
rencsét kivánuuk az uj párnak !! 

— .Áthelyezés. Császár Károly kászonjakab-
falvi  lelkész Miklósvárra és Szántó Viktör Kászon-
Jakabfalvára  helyeztettek át. 

— A gyergyóremetei tűzkárosultak javára 
f.  hó 27-én rendezett bál összes bevétele volt: 
243 frt,  a kiadás 179 frt  99 kr. Tiszta jövedelem 
64 frt  1 kr. 

— Nyilvános nyugtázás és köszönet. A csik-
szenlgyörgyi tanuló ifjúság  által f.  hó 14-én a 
gyergyóremetei tűzkárosultak javára rendezett 
tánczmulatság alkalmával felülfizettek  : Hodor And-
rás, Csutak Bálint és Kasza Imre 1—1 frtot.  Özv. 
Tompos Jánosné 80 krt. Markaly Antal, Dóczi 
János, Szőcs Lajos, Soós Lajos Kápdebó Péter, 
Gergely Péter, Márton Gábor, 70-70 krt. Me-
zey Imre és Márton 50—50 krt. Baka József, 
Barta J. 40-40 krt. N. N. és Beke József  30—30 
krt. Koronka Izabella, Koronka Anna, András 
Lajos és Pongrácz Lina 10 —10 krt. FogadjáK s 
t. felülfizetők  a rendezőség őszinte köszönetét. 

— Eljegyzés. Borszéken f.  hó közepén Sik-
lódy Imre eljegyezte Dezső Emma kisasszonyt. 
Szerencsét kívánunk. 

— Igazolás. Nagy Tamás ur a gyergyószent-
miklósi járás főszolgabirája  a lapunk mnlt számá-
ban K. I. betűk alatt megjelent szerkesztői üzenetre 
vonatkozólag, melyet, a mint látszik, magára néz-
ve sérelmesnek tartott, a következő helyeigazitó 
Borokat küldötte be ; „Tekintetes Szerkesztő nr! 
a „Csíki Lapok" 36-ik számában „Szerkesztői Üze-

netek11 rovata alatt tett közleményének első részé-
re nézve a valóságnak megfelelőleg  kijelentem, mi-
szerint a 12 éves gyermeknek sem letartóztatásá-
ról, sem kérdőre vonatásáról legkisebb tudomásom 
nincs. Igaz ugyan, hogy egy aczélnyelű ostor út-
közben elveszett s hogy az két fiatal  ur által 
eredménytelenül kerestetett is, de hogy hol és mi-
kép, az előttem ismeretlen. Kérem ezen nyilatko-
zatot, a valótlan állítás megezáfolása  érdekében, 
becses lapjában közzé tenni. Tisztelettel, Gyer-
gyó-Szent-Miklós. 1892. augusztus 25-én. N.igy 
Tamás, főszolgabíró. 

— A gyergyószentmiklósi dalegylet estelye. 
Ezen dalegylet rövid fennállása  daczára, már is 
szép jelét adta ügybuzgóságának s törekvésének. 
F. augusztus hó 21-éu rövid idő allatti tanulásá-
nak szerény bemutatása végett Kritsa Péter veze-
tése mellett, Laurenczy Berta, Kopacz Marcsa 
kisasszonyok, úgyszintén Nagy Lajos, Laurenczy 
Vilmos és itj. Juhász Károly egyetemi hallgatók, 
mint műkedvelők közreműködésével dal- és zene-
hangversenyt rendezett. Volt nyitányul: Zengjen 
a dalt . . énekelve a férfikar  által. Vonós-kettős; 
Nagy Lajos szavalta Simon Judith czimü balladát. 
Magán dal. Énekelte: Kopacz M.; zongorán kí-
sérte : Laurenczy Berta. Czimbalom-ábránd. Elő-
adta : ifj.  Juliász Károly. Népdalegyveleg, énekelve 
a férfikar  által. La Verginella, vonós-hármas. Áb-
ránd. Zongorán előadta Laurenczy Berta. Az első 
vizitt. Víg magán jelenet. Előadta: Laurenczy 
Vilmos. Marseillaise vonós-négyes ; végül induló a 
férfikar  által. A hangverseny úgy általánosságban, 
mint egyes részleteiben szépen sikerült; a közön-
ség minden egyes részletlel meg volt elégedve s 
a szereplőket sürü tapsaival jutalmazta. 

— Halálozás. A gyergyószentmiklósi keres-
kedői osztály ismét egy fiatal,  tehetséges és na-
gyon tevékeny tagját vesztette el. Keresztes Gerő 
f.  hó 17-én meghalt. Hogy régebbi gyomorbeteg-
ségéből megszabaduljon, Radegundra ment gyó-
gyulás czéljából; innen azonban annyira betegen 
jött haza, hogy 34 nap mu'va bekövetkezett a 
halála. Halála.nemcsak a kereskedői osztályra nézve 
veszteség, hanem veszteség egész társadalmunkra, 
mert benne a jótékonyezélok lelkns támogatójukat, 
a szegények pedig a szivesen adakozó jótevőjüket 
vesztették el. Temetése igen nagy részvét mellett 
történt. Fölötte Buslig József  brassói lelkész mon-
dott nagyon szép és megható gyászbeszédet. A ke-
reskedői kör, melynek választmányi tagja volt, ér-
tékes gyászkoszorut tett le. ravatalára. 

— lég Gyergyóban. Éppen most, mikor az 
aratás javában folyik  ; s mikor a gazdák már azt 
hihették, hogy gabonájuk minden veszedelmen tul 
van : augusztus 19 és 20-án többszörös zivatar 
alatt a szárhegyi határban a Veresér nevü terüle-
ten két izben is nagy jégeső volt, mely a gabo-
nákban sok kárt tett. A merre a jégeső húzódott, 
a gabonát teljesen tönkretette, a szemet mind ki-
verte s némely helyen annyira összerongálta, hogy 
kaszálni se lehet; még a künn levő kévékből is ga-
bonaszemet vert ki. 

— Iskolai értesítés. A gyergyószentmiklósi 
négy osztályú polgári leányiskolábau az 1892—93 
tanévben az előadások szeptember 5-éu kezdődnek. 
B e i r a t k o z h a t n i s z e p t e m b e r 1 -4-ig. 
A felvételi  vizsgálatok ugyanezen napok délután-
jain tartatnak. Az intézet benlakásra is fogad  nö-
vendékeket, és pedig úgy elemi, mint polgári is-
kolásokat a következő feltételek  mellett: Teljes 
ellátásért (lakás, élelmezés, mosás, fűtés,  világí-
tás) fizet  minden növendék havonként 16 frtot.  Tan-
szerek használatáért égész évre 3 frtot.  Tandíj : 
táncz, zene (zongora, hármonium, cziinbalom, czi-
tera) tanítás, esetleg orvos és gyógyszerek költ-
ségei külön fizetendők.  Bővebb felvilágosítást  ad 
a mult évi iskolai értesítő és az intézet elöljárósága. 

I d a m t r l ü -v i zá j s a 
Szebeo, 1893. augusztus 24. 

24. 46. 69. 71. 7. 
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I B O D 1 L O H . 
Az „Élet,'  melyet a legjelesebb magyar írók 

közreműködésével Vikár Béla és Szirmai József 
szerkesztenek, folytonos  figyelemmel  kiséri az iro-
dalmi és művészet i , tudományos és tár-
sada lmi élet minden jelenségét; szépirodalmi 
részében elbeszéléseket, költeményeket közöl. Mű-
vészeti rovata a képző művészetekkel, színházzal 
és zenével foglalkozik.  Közgazdasági rovata pedig 
visszatükrözteti közgazdasági életünk minden je-
lentős mozannatát. Az „Elet" legújabb száma szin-
tén érdekes tartalommal jelent meg. Közleményeket 
hoz : V iká r Bélától, S c o s s a Dezsőtől, T e 1-
k e s Bélától, M e z ő f  i Vilmostól, Gyöngyösi 
Gyulától, L y k a Károlytól, S z i n n y e y Otmártól, 
stb. Az „Élet" előfizetési  ára: negyed évre 1 fit 
50 kr., félévre  3 frt,  egész évre 6, frt.  Szerkesztő-
ség és kiadóhivatal: Budapest V. Árpádutczá 0. sz. 

„Mátyás  Diák."  E legolcsóbb éi legelterjed-
tebb magyar élczlapnak legutóbbi 33-ik száma 
igazi humortól duzzadó pompás tartalommal jelent 
meg. A feldolgozott  anyag mellett csinos képei 
és csinos kiállítása egyikévé teszik a legkedvesebb 
olvasmányoknak. A ki kedvét leli a szikrázó öt-
letekben és pattogó élczekben, annak jólétekkel 
ajánljuk a „Mátyás Diák"-ot. Előfizetési  ára: egész 
évre 4 frt,  félévre  2 frt,  negyedévre 1 frt.  Előfi-
zethetni bármely napon. Szerkesztőség és kiadóhi-
vatal : Budapest, Sarkantyus-utcza 3. szám. 

A családok  szellemi  kincsét képezi ma már 
a „Magyar Nők Lapja," mely főlapjával  és számos 
mellékleteivel a család minden tagját élvezetes, 
mulattató és érzelemnemesitő olvasmányokkal látja 
el. Legutóbbi 34-ik, számát R u d n y á s z k y 
Gyula, Z e m p l é n i Árpád és Payor István, köl-
teményei, Dr. Prém József,  P a t a k y István, 
K o v á c s Laura, Vörös Juliánná és György 
Ilona elbeszélései, regényei, tárczaczikkei gazdagít-
ják. Háztartási rovatában a gazdaasszonyokra s 
anyákra nézve megbecsülhetlen közlemények ta-
lálhatók. Az első oldalon József  föherczeg  nagy-
korúsított fiát:  J ó z s e f  Ágost föherczeget  sike-
rült képben mutatja be. A „Magyar Nök Lapjá"-
ra mindennap elö lehet fizetni.  Ára : egész évre 6 
frt,  félévre  3 frt,  negyed évre 1 frt  50 kr. 

Az uj pénz iránti törei'ni/jaraxlal  szentesítése 
alkalmából a magyar női közönség kedvencz lapja, 
a „Képes Családi Lapok" igen alkalomszerüleg 
közöl a legközelébb megjelent 35-ik számában egy 
regét a pénzről s ezzel kapcsolatosan bemutatja 
az uj pénznemek lenyomatát is. A megjelent szám 
különben is érdekes: a S z é c s y „E^y doboz le-
vélpapír" czimü beszélyén°k a vége, I n c z é d y-
n e k kedves verse, a dalárünnepély terjedelmes 
leírása, T á b o r i n a k karczképe, a Dimilta no-
vella folytatása  mind érdekes olvasmányok, a me-
lyekhez járulnak a többi aprólékos dolgok. A ké-
pek mint mindig most is, művészi kivitelűek. — A 
„Képes Családi Lapok"-at, mint az ezide-
jüleg legelterjedtebb, legkeresettebb szépirodalmi 
lapot mi is a legmelegebben ajánljuk, főleg  lapunk 
női olvasó közönségének figyelmébe.  A lap ára : 
egy évre G frt,  félévre  3 frt  negyedévre 1 frt  50 
kr. Megrendelhető Budapesten, Nagy-Korunautcza 
20. szám alatt. Mutatványszámokat ingyen küld a 
kiadóhivatal azoknak, kik posta utján hozáforduluak 

HÁZASSÁGI AJÁNLAT. 
Székely származású, művelt és szelid 

lelkületű, 30—35 év körüli, független 
hölgygyei óhajtók megismerkedni. — 
Olyannal, a ki életpályámon, esetleg 
hosszabb utazásaimon is kisérni kész, 
de amellett a visszavonult, egyszerű 
és csendes házias életet is megosztani 
hajlandó. — Szökés liaju és kék szemű 
első sorban érdekel. — Az irányomban 
érdeklődőt szives tiszteléssel felkérem, 
hogy becses levelét postavevény kisére-
tében kegyeskedjék beküldeni e lapok 
tisztelt szerkesztőjéhez, kinek lovagias 
igéretét birom, miszerint hallgatag hoz-
zám juttatandja azt. — Készemről a 
válasz s esetleg a viszonválasz utáni lá-

S togatás el nem marad. 

HIRDETMÉNY. 
A Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező I'ojánai fiirészek,  ahhoz tarlozó birto-
kok, s azon jog, hogy a Mnncselpatak er-
dőségnek a Valeaszákára hajló részen 1 frt 
10 kr köbméter után fizetendő  tőár mellett 
évenként 4000 drb 5 méter hosszú fűrész 
rönkő, avagy ennek mcgfelelőleg  1000 drb 
fenyőtörzs  kiliasználtassék 1892. október 
2-től 1897. évi szeptember végéig terjedő 5 
évre évi 2000 frt  liaszonbéri összeg, mint 

kikiáltási ár mellett az 1892. évi szeptem-
ber 10-án »1. e. 10 órakor Tölgyesben a 
kezelőségi irodában megkezdődő nyílt szó-
beli és zárt ajánlat utjáni árverésen haszon-
bérbe adatnak. Mire versenyzők azzal hi-
vatnak meg, hogy bánatpénzbe készpénzben 
15)00 forint  teendő s a közelebbi feltételek 
Tölgyesben a kezelőségi irodában, a hiva-
talos órák alatt bármikor betekínthetők. 

Gyergyó-Szentniiklós, 1892. aug. 25. 
A megyei havasi javak igazgatósága: 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság küzhirré teszi, hogy gyergyó-
remetei Antal Ferencz végrehajtalónak odavaló 
Ferencz Lukács József  végrehajtást szenvedő elleni 
77 frt  33 kr. tőkekövetelés és járlékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentmiklósi királyi járábiróság) területén 

levő Gyergyó-Remete község (határán fekvő  a 
gyergyóremetei 663. Bztjkvben A f  1. rendszám 
1726—1735. hrsz alatt foglalt  ingatlanra 84 frt 
70 kr. a 2. rdsz. 26597, 26598, 26601. hrszokra 
30 frt  03 kr, — az 1138. sz. tljkvben 1 rendsz. 
10193-10224, 10225/a. 10226-10230. 10232-
10254. hrsz. a. foglalt  ingatlanra 378 frt  79 kr., 
az 1538. sztjkvben 2. rdsz. 11410-11416.11418— 
11420.11422—11431. hrsz.'alatt foglalt  ingatlanra 
109 frt  51 kr., az 1646. sztjkvben 1. rdsz 27333-
27335, 27337 — 27339. hrsz. a. foglalt  ingatlanra 
— az özvegy Ferencz István élethossziglani ha-
szonélvezeti jogának épen maradása mellett — 
az árverést 33 frt  46 krban megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt in-
gatlanok az 1892. évi szeptember hé 5-ik nap-
ján J délelőtti 9 órakorGyergy ó-Remete község há-
zánál megtartandó nyilvános árverésen & megál-
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. tcz. 42. § ában jelzettárfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. 
tcz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi julius 
hó 4-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Zgrnáicz , 
kir. aljbiró. 

Árverési hirdetmény. 
Ezennel közliirré teszem, liogy atyám 

Lukács József  által István bátyámnak elég 
lelketlenül okozott perköltség törlesztése vé-
gett folyó  évi szeptember hó 7-ének 
délelőtti óráiban a í\sikszeredai piaeztéren 
összes asztalneműmet el fogom  árvereztetni. 

Csik-Karcztalván, 1892. aug 27-ín. 

Lukács Juliska. 

G Y Ö R G Y J A K A B M Á R T O N 
könyv- és papirkereskedése és írószer-raktára Csíkszeredában, 

Ajánlja egész újonnan fölszerelt  raktárát mindenféle 

és i s k o l a i k e l l é k e k b ő l u. ni.: vonalzók, palatáblák, tiztázati és rajzfíízetek,  igen jó plajbászok, irótollak, közönséges és di-
szes tollnyelek, tolltartók, tintatartók; — rajzeszközök, körzők, festékek  és festőecsetek,  egyenes és háromszög vonalzók; többféle 
táskák, könyvszijjak; felvételi  és mulasztási naplók stb. stbbiből. 

Továbbá ajánlja dúsválasztéku ilzieli-, jegyző-, ima- és énekcMkony veit . — Úgyszintén kaphatók: Vegyes 
ifjúsági  iratok, Mulattató képes meséskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett J p a j & L l Z ' K j L Z l & ' t é l O e i C l . kapható: közönségesirópapir, nagy csomagoló,' 
jó rajzpapir, rózsaszín és fehér  itató, kék másoló s mindenféle  szines és selyempapírok. — Igen nagyválasztéku 
levélpapírok angol és franezía  gyártmányú diszes dobozokban 30 krtól 2 frt  50 kríg; — dús választék névnapi kártyákból, 
diszes emlékkönyvek, albumokból és a legújabb ballcrinához szükséges alkotó részek és diszitékek. 

Különösen ajánlja eI i s m e r t j ó m i n ő s é g ü fekete  t intáit nagyban és kicsinyben; továbbá: piros carmin, lilla, 
kékszínű  és jcggzőliidáit;  festékeit,  olvasztott  mézga (gummi),  pecsétviaszk,  ragasztó  ostyi, színes  irohi spárga stb. stb. 

ügyszintén ajánlja a saját kiadásában megjelent és nagy elterjedésnek őrvendő 

„ Ö 2 í T O - - T - X - " 
című ima- és ének-könyvét ; „Erények gyöngyéit. „Halotti zsolozsmák és szertartások könyvé"-t, „Irva-olvasásM, „Csik-
megye földrajzáét,  „A San Pietro di castello i bíivésznő"regény Velencze hajdankorából; — „Csikvármegye közgaz-
dasági állapota és a székely kivándorlás"; „Erdei kiliágási napló" erdőőrök részére. 

Ny. Györgyjakab M. Cskzereda, 1892. 


