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A népfelkelők  ellenőrzési szemléje. 
Az állam folyton  nagyobbodó szükség-

leteivel arányosan azon terhek is szaporod-
nskvjne lyek az államot alkotó polgárok 
vállaira nehezülve, azokat hova tovább jobban 
és jobban megterhelik. 

Ezen terhek köziil talán a legsúlyosabb 
volt és marad is minden időben az általános 
katona kötelezettség, mely egyébiránt nö-
vekedésben a másnemű terhekkel szintén 
lépést tartott s egyik-iuásik tekintetben a 
többieket talán tul is haladta. 

Ezen állitásunk igazolására elég ha egy 
futó  pillantást vetünk a véd kötelezettség 
fokozatos  fejlődésére. 

1868-ban mondották ki nálunk az ál-
talános védkötelezettséget az azon évben 
hozott XL., XLI. és XLII. t.-czikkekkel. 

Kezdetben a védkötelezettség 12 évig 
O O 

tartott. Ezen időből évet a közös hadse-
regnél tényleges szolgálatban, 7 évet a tar-
talékban és 2 évet a honvédségnél szintén 
a tartalékban kellett eltölteni. A honvéd-
ségvií'l tnlundó' 2 év alatt eleinte a véd-
^ 1 'sak nyilvántartásba vezették, 
de sem gyakorlatra bevonulni, sem máskéj) 
jelentkezni nem kellett. Ma már ebben is 
változtak a viszonyok, a mennyiben azoknak 
is, kik kötelezettségüknek a közös hadsereg-
nél eleget tettek, legalább egy gyakorlatra 
a honvédséghez is be kell vonulni. 

Azután jött a hadmentességi adó. Be-
hozta az 1880. évi XXVII. t.-cz., módosította 
az 188:1. évi IX. t.-cz. Ez szintén meglehetős 

terhet zuditott a polgárok vállaira, a mi ki-
tűnik abból is, hogy ezen adónem az állam-
nak évenként 2 7 millió forintot  hajt. 

188(i-ban meghozták a népfelkelési  tör-
vényt, melynek módozatai az azon évben 
hozott XX. t.-cz.-ben vannak lefektetve.  Ezen 
törvény a védkötelezettséget minden hon-
polgárra nézve kiterjeszti a 42 éves életkorig, 
sőt a nyugalmazott tisztekre életük (iO-ik 
évéig. 

A törvény meghozatalától kezdve egész 
a jelen évig ebből a törvényből béke időben 
a polgárokra semmitéle teher nem szárma-
zott. A kötelezetteket az arra rendelt katonai 
hivatalok az illetékes politikai hatóságok 
segédkezése mellett nyilván tartották, jelent-
kezni azonban nem kellett. 

Ezen eljárás azonban valószínűleg nem 
vált be. Legalább ezt mutatja azon körül-
mény, hogy a közelebbről hozott ide vonat-
kozó törvényben a népfelkelőket  is éven-
kénti jelentkezésre kötelezték. 

Az ország egész területén a mult he-
tekben folytak  le az első jelentkezések. Ezek-
ből kitűnt, hogy ezen ujabb intézkedés nem 
csak időveszteséget s ebből származó károkat, 
hanem még más kellemetlenségeket is szerzett 
a jelentkezésre kötelezett polgároknak. 

Törvényhozásunk ezen ujabb intézke-
dése előtt a törvényt megillető tisztelettel 
hajlunk meg ugyan, mindazonáltal két ké-
réssel fordulunk  az illetékes hatóságokhoz. 

Az első az, hogy hassanak oda, miszerint 
a jelentkezések a lehető legkevesebb idő-
veszteséggel járjanak, mert a huzamosabb 

1—2 napi idő eltöltés az életfentartás  gondjai 
által ainugy is megterhelt egyéneknek érzé-
keny anyagi károkat okoz. 

Második kérésünk abban nyilvánul, 
hogy a jelentkezőkkel szemben koruknak 
és elfoglalt  állásuknak megfelelő  bánásmód 
alkalmaztassék és ne legyenek azok oknél-
küli dorgálásoknak és rendreutasitásoknak 
kitéve. 

Ezen kéréseink teljesítésében annál in-
kább biziiiik. mort a jelentkezési törvény 
meghozatala alkalmával az országházban maga 
a honvédelmi miniszter kijelentette, liogy a 
jelentkezések ugy fognak  eszközöltetni, hogy 
a polgárok minél kevesebb kellemetlenségnek 
legyenek kitéve. 

T A Hí Ü G Y . 
<!s.-K ar c z f  a 1 va, nov. 23. 

A cxiki róni kath. tanitó-egyesület felcsiki 
fiókköre  f.  évi nov. 20-án Osik-Jenőtalváii tartotta 
nieg ő s z i r e n d e s g y ű l é s é t , melynek lefo-
lyásáról kövtke/.űkbeu van szerencséül becses lap-
jának ulvasóit értesíteni. 

A fiókkör  mindenekelőtt a kegyelet adójá t 
rót ta le néhai Simon Jiikundián, a csiksomlyói 
tanítóképezde volt igazgatója iránt az által, hogy 
az ö lelki üdvéért a cs.-nagyboldogasszonyi tem-
plomban főt.  Rancz János plébános ur által be-
mutatot t engesztelő szent miseáldozaton teljes 
számban megjelent, l iánatosan, de lélekemelöleg 
hatot tak azon gyászdalok, melyeket egykori taní t -
ványai szép orgoiiakiséreltel énekeltek és a me-
lyeknek egyrészét ö szerzet te . 

Gyűlés előtt gyakorlati tanítást tartottak a 
helybeli tanítók a napirenden levő tárgyakból. 

Ezután Ferencz József  elnök a gyűlést meg-
nyitotta. Beszéilében az 1868. évi XXXVIII, t. cz. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
F -Á. X j 

— Irta: ÖEV. Biesxner Józsefné.  — 
ltoesássiitok be a szegény asszonyt ! 

És belépett a halvány, gyászba öltözött nő. 
félénk  lassú léptekkel közeledett a ház úrnője felé, 
ki jóságos tekintetét érdeklődve jártatá végig a baj-
dani szépségtói most is hangosan regélő vonásokon. 

— Mit tehetek kegyedért?! 
— A mit a gazdag ineg nem szokott tenni ér-

tünk, hajlékot eledelt iidliut, — felelt  keserűen a 
kérdezett — de azt kérdi ugy-e, mi jogon kívánom 
ezt?! Jogom a nyomor; egyéb nincsen . I>e éli 
azért nem vagyok ingyenélő.- mihelyt karjaimba visz-
-.zatér az erő, muukáminal meghálálom az élvezett 
jót . . Akar ön addig adni egy fekhelyet  és némi 
eledelt ? ! 

A gazdug nó uem felel  ; szeme nuir nem is 
a beszélőn nyugszik; messze elmereng, mintha rég 
letűnt idők vonulnának cl lelke előtt. Vájjon mi 
készti erre ? 

A másik vár! . . . Kpedő, izgatott tekintete vi-
lágosan igy beszél: Ez is olyan, miut a többi; ez 
is az aranyborjú papnője; ez is el fog  utusitnni . . . 
Ks szeme könybe lábbad, arcza elborul, zokogni 
kezd . . E hangra fölrezzen  a merengő; ö nem 
hallhatja a sírást; neki a sóhajok ugy fájnak. 

— Adok — siet megvigasztalni a várakozót 
— adok szívesen!.. . 

— Jöjjön velem — folytatá  — ime ez leend 
szobája, ellátása lesz, gondját fogják  viselni . . . 
Mitse féljen  1 Én egész életemet a szenvedőknek 
szántam; miért utasítanám vissza ép kegyedet, ki beteg, 
elkeseredett, és ugy-e jobb napokat látott valaha . . . 

— Asszonyom! — tiltakozók amaz — nekem 
linca multam! 

Jó, jó ! En nem is fürkészem  ezi! 
Es keze a csengcttyiiszárhoz nyull. 
Időn, megnyerő arczu nó lépett be. 
— Kató! Kérlek, theát és estelit iij vendé-

üiiiiknek: Ó fáradt  és beleg: gondoskodjál kényel-
méről szived szerint! 

- Jó éjt asszonyom! Ha sz ii kiván lem, 
tudassa ezt Katóval, ó elvezeti hozzám!. 

S a lak úrnője sietve hagyta el a kijelölt ven-
dégszobát, majd lassabban, andalogva ment tovább, 
uiig végre saját kis hálószobájába ért, melynek nyi-
tott ablakára könyökölve, kimerengett a csöndes 
őszi éjbe. 

— Asszonyom, nekem nincs multain! —idézé 
halkan a jövevény szavait Nincs múltja! Nekem 
meg jövőm nines . l'gy terül el a sivár, magá-
nyos, hosszú évsor előttem és mögöttem, mint a 
láthatár ködbe borult, véget nem ismerő köre. . . 
A méla, őszi életkor borong már lelkem fölött;  haj-
szálaim — igaz korán tahin — de már ezüsttel ve-
gyülnek . Oh, minő hosszú az élet! Solia sein 
hittem volna ezt el, l:a más mondja. Jó anyámnak 
ez volt jelszava: „A munka iizi az órákat." Köny-
nyen beszélt... volt kiért dolgoznia; anya volt. 
Oh pedig beli hiába küzdött: a mit megteremteni 
vágyott, boldogságom . . íombndült, mielőtt föl-
épült volna. Áldott legyen nz ég, hogy ó c felől 
initsem tudhat. Tán lm most itt látua, künyes sze-
mekkel nézne a csillagtalan égbe, megszólalvu édes, 
bus hangján: rPálmu! hová lettek elveid!" 

S a hölgy egyszerre fölrezzen,  mintha álom-
ból ébredne, öntudatlanul ismétli: .Pálma, hová 
lettek elveid!" 

Végig huzza keskeny, fehér  kezét homlokán, 
könyázott szemén, majd csendesen ejti le az ablak 
párnára; pillantása oda téved, e kézen egyszerű 
aranygyűrű csillant föl  a lámpafénynél;  ezen feledi 
tekintetét.. . hosszan, álmodozva néz i . . . , Az ak-

kor volt!" •— sóhajt föl  végre, s behúzva ablakát, 
fekhelyéhez  közelit . 

Vájjon mi lehet a festmény  ágya fölött,  hogy 
annyi áhítattal tekint föl  reá . . Vájjon mit ábrá-
zol, hogy mellé, ily előkelő izlésii szobába méltó ké-
pet nem találtak . 

Most oda esik egy sugara a lámpának; óriási, 
magános pálmafa  a puszta közepén . E festmény-
nek története ez: Pálma anyjának gyermek korában 
egy kedvenez regéje volt: 

Kelet valamely gazdag királya nöiil vett egy 
erényes hölgyet, ki különb lévén környezeténél, csak-
hamar gyűlölet tárgya lett az udvarnál; gonosz bű-
vész pálmafa  képében helyezte el, messze szeretett 
családjától, a sivatagba, liogy ott a számum eltemesse. 
De Uralima megszánta s erénye', szenvedései jutalmául 
fölvette  lelkét egébe . 

E rege hatása alatt festette  az ifjú  hölgy a 
pálmafát;  s midőn leánya I r> éves lett, ó maga 
akasztotta szobájába e szavakkal: .Pálma vagy te 
is, légy ily .szilárd, ily fönséges,  mindenkor, ha mind-
járt ily magánossá válnál is valaha, mint ez !" 

Mennyi szó érte e szép festményt;  a költői lelkű 
nőt, ki festette  s a kegyeletes leányt, ki emlékül őrizé. 

— Már édesem — mondták a gyakorlatias 
nónék szó a mi szó, de egy kis hóbort volt édes 
anyádban mindig! 

— Szegény néni — fecsegé  az ifjú  nemzedék 
— hogy is jött erre a képtelen gondolatra! . . . . 
Pálma hallgatott; ő érezte, mit értett mindezek alatt 
jó édes anyja; ó tudta egyedül, mily magános volt 
az a fönséges  kedély a hétköznapi tömeg közt; 
mennyi lelki erő kellett, hogy korai özvegységében meg-
őrizze nevének fényét,  megteremtse leánya jövőjét . . . 

Egyben mégis kegyes volt hozzá az ég . . . 
Talán tudta, hol sebezhető ineg e sziv s megkí-
mélte oly fájdalomtól,  mely megtörte volna . . . 

(Folytatása következik.) 
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azon szakaszait említette fel,  melyek hazánk jeleni 
viszonyai közé ma már nem illenek be s igy azok-
nak mielőbbi revíziója a tanügy érdekében felette 
kirioatos. 

Az elnöki megnyitó beszéd helyesléssel és 
köztetszéssel fogadtatott. 

Olvastatott a mnlt gyűlésről felvett  jegyző-
könyv, mely tudomásul vétetett s jegyzőnek a btten 
ás pontosan felvett  jegyzőkönyvért elismerés sza-
vaztatott. 

Elnök többféle  ügyről tesz jelentést. Neve-
zetesen : uj tagokul bejelentette Barra Vilma dán-
falvi  tanítónőt, Imecs Mózes csicsói- és Máté László 
szentdomokosi tanítókat. Továbbá jelentette, hogy 
a felcsiki  fiókkörben  alakítani szándékolt temetke-
zési társulat alapszabályai a nagyméltóságú belügy-
minisztériumtól — hová megerősítésre lettek fel-
teijesztve — némi hiányok pótlása végett vissza-
adattak. Elnök és jegyző megbízattak ezen hiá-
nyok pótlásával éz az igy kiegészített alapszabály-
tervezet visszaterjesztésével. 

A Mócsi-Schultz-Steinberg-féle  ABC könyv 
kijavíttatása ügyében a mnlt gyűlés által elfoga-
dott bizottsági feliratokat  elnök felterjesztette  a 
Szent István-társulat igazgatóságához, honnan kö-
szönő leiratban értesitik fiókkörünket,  hogy a 
feliratok  a tankönyv-vizsgáló bizottságnak ki-
adattak. 

Olvastatott Éltes Elek kir. tanfelügyelő  ur-
nák 745—1894. sz. átirata, melyben felbivja  fiók-
körünket, hogy az ezredéves kiállításban való rész-
vétel czéljából a maga kebeléből intéző bizottságot 
alakítson s ez társulva a többi csiki tanegyletek-
kel, a kiállitásügy sikerre vezetése érdekében ér-
tekezletet tartson. Egyúttal értesiti fiókkörünket, 
hogy ez figy  vezetésére Lakatos Mihály felsőnép-
iskolái tanárt az általános tanítótestület csiki 
j&ráskörének elnökét kérte fel. 

Ezen átirat értelmében az intéző-bizottság 
tagjaiul kiküldettek elnök és jegyző, továbbá Bú-
zás János, Bartis Lajos, Liss Antal, Holló Endre 
is Imre János fiókköri  tagok. 

Jegyző jelentést tett a könyvtár leltározására 
kiküldött bizottság eljárásáról. Ezen jelentés sze-
rint a fiókkör  könyvtárának állományát képezi 80 
drb könyv, melyből vétel utján szereztetett 18 drb, 
ajándékozás utján 62 drb. 

Ezután a tisztújítás ejtetett meg. A gyűlés 
volt tisztviselőinek munkásságukért elismerését és 
köszönetét fejezte  ki s őket újra megválasztotta. 
A fiákkör  tisztviselői -. elnök Ferencz József,  alel-' 
nök Imre János, jegyző Ferencz János, aljegyző 
Paláncz Sándor. 

A tárgysorozatban jelzett felolvasás  és sza-
valat az idő előrehaladottsága miatt a jövő gyű-
lésre halasztatott. 

A gyakorlati tanítások több tag hozzászólása 
ntán teljesen sikerülteknek nyilváníttattak. 

Végül a jövő gyűlés helye és tárgysorozata 
állapíttatott meg. * 

A gyergyói róm. kath. tanitó-egyesület t. évi 
november hó 14-én a kilyénfalvi  népiskolában tar-
totta évnegyedes rendes gyűlését. A gyűlést szt. 
mise előzte meg, mely után a megjelent egyesületi 
tagok a gyakorlati tanításokat hallgatták meg. 
Gyakorlati tanítást tartottak : Salamon Joáchim a 
msgy. nyelvtanból és Péterfy  Lajos a számtanitól. 

A gyakorlati tanítások elvégzése után Hoclischild 
Lajos elnök magas szárnyalású beszéddel nyitja 
meg az érdemleges tanácskozást, melynek lefolyása 
— dióhéjba szorítva — a következő volt: 

1. Hochschild Lajos elnök a tanitó-egyesület 
nevében üdvözli Ferencz Károly szentmiklósi 
esperes-plebánost kerületi esperesi s egyúttal 
egyházmegyei tanfelügyelővé  történt kineveztetese 
alkalmából. Ferenczy Károly egyházmegyei tanfel-
ügyelő ur az üdvözletre következőleg válaszol: 
.Tndomazt, hogy e kerület iskolái ugy a vallás-
erkölcsös nevelés mint a szorosan vett tanítás terén 
a várakozásnak megfelelőleg  teljesitik feladataikat; 
ép azért örömmel fogok  egyházmegyei tanfelügye-
lői kötelességeimnek gyakorlásához, melyhez — 
mivel nagy eredmények csak vállvetett és össz-
hangzó munkálkodással érhetők el — bizalommal 
kérem a tanitó-egyesület támogatását is. A tanító-
egyesületnek üdvözléséért, melynek őszinteségéről 
meg vagyok győződve, köszönetemet nyilvánítom s 
egyúttal ígérem, hogy a gyergyói tanítóság érde-
keit, melyeknek a mnltban is mindig htt támoga-

tója voltam, ezentúl még inkább szivemen fogom 
viselni, mert egyházmegyei tanfelügyelői  állásom 
ezen irányban csak ujabb kötelezettségeket rótt 
vállaímra". 

2. Barabás Kajmond jegyző a mult gyűlés 
jegyzőkönyvét olvassa fel,  melyet a gyűlés észre-
vétel nélkül hitelesít. 

3. Minthogy a tanitó-egyesület Lönliait Fe-
rencz püspök ur ö exczellencziájának áldozársága 
ötven éves jubileuma alkalmával hála- és öröm-
érzelmeinek hivatalosan kifejezést  nem adott, mert 
azon időben gyűlést nem tarthatott: ezúttal kí-
vánja ő nagyméltóságát, mint az egyesület fővéd-
nökét, hódoló feliratban  üdvözölni, melynek szö-
vegezésével a gyűlés elnökséget bizza meg. 

4. A gyűlés Marty Lukács kilyénfalvi  tanító-
nak, az egyesület egyik buzgó tagjának, 51 éves 
tanítói működése ntán, a szünidő alatt történt el-
halálozása felett  jegyzőkönyvi részvétét nyilvánítja. 

5. Az uj tagok bemutatása után Hochschild 
Lajos olvassa fel  a debreczeni tanszerkiállitásról 
szóló szakszerű és terjedelmes jelentéséi, melyben 
a kiállítás minden osztálya külön-külön oly tanul-
ságos és mesteri vonásokkal volt festve,  hogy a 
kiállítást mintegy megelevenedni láttuk szemeink 
előtt. Az éles kritikai szellemmel, széles peda-
gógiai készültséggel irt s a taneszközök megválasz-
tását illetőleg hasznos tájékoztatással szolgáló je-
lentésért a gyűlés Hochschild Lajosnak jegyző-
könyvi köszönetét nyilvánítja s a jelentést az 
egyesület irattárába — megőrizés végett — leté-
teményezni határozza. 

6. A gyűlés köszönetét nyilváuitja Ditró és 
Szentniiklós képviselő-testületeinek, hogy a tanszer-
kiállításra küldött taneszközök szállítási költségeit 
megszavazták ; s erről nevezett képviselőtestüle-
teket jegyzőkönyvi kivonatban is értesíteni határozta. 

7. A gyakorlati tanítások megbírálása követ-
kezett Minthogy a bírálatok a tanításokról — né-
hány lényegtelenebb észrevételt leszámítva — ál-
talán véve csak elismerőleg szóltak: Hochschild 
Lajos elnök mindkét gyakorlati tanítást dicséretesen 
sikerültnek nyilvánította. 

8. A gyűlés tárgyalás alá veszi a maros-
kerületi róm. kath. tanitó egyletnek a milleninm 
megünneplése és a „Közművelődés" tauügyi lappá 
változtatása tárgyában tett indítványát. A gyűlés 
rövid eszmecsere után határozattá emeli, hogy a 
kerület minden iskolája a millenium alkalmából 
nemzeti ünnepélyt rendezzen s az ünnepély módo-
zatainak megállapítását a kebeléből már régebben 
kiküldött kiállítási bizottságra ruházza. 

A gyűlés intézkedni kiván egyidejűleg az or-
szágos kiállításon való részvétel miatt származó 
költségek biztosítása iránt is, mire nézve abban 
állapodik meg, hogy a tanitó-egyesület a megyei 
törvényhatóságot és a községek képviselőtestületeit 
keresse meg annak idején a kiállítási költségek 
hordozásáért. A gyűlés a maroskerületi róni. kath. 
tanitó-egyesület indítványának a „Közművelődés"-re 
vonatkozó részét is magáévá lévén, elnökséget 
megbízza, kérje fel  az erdélyi róm. kath. irodalmi 
társulatot nevezett laknak állandó tanügyi rovattal 
való kibővítésére. 

9. A tanítói önképzőkörök teszik meg jelen-
téseiket, melyekből a gyűlés örömmel v«*szi tudo-
másul, hogy a megalakult körök dicséretre méltó 
tevékenységet és ügybuzgalmat fejtenek  ki. 

10. A gyűlés a tanítói segély-egylet alapsza-
bályainak kidolgozására bizottságot küld ki, melybe 
Hozó Pál, Tódor Antal és Sántha Albertet vá-
lasztja meg. 

11. A jövő gyűlés helyéül Újfalu  tűzetvén 
ki, elnök a gyűlést bezárta. 

Vendl  Aladár, 
egyesületi főjegyző. 

tánczczal egybekötött színielőadást rendezett, mely 
az intézet sikerültebb ünnepélyei közé számítható. 

Ezzel az alkalommal szinre került Tóth Kál-
mánnak „A nők az alkotmányban" czirnü 3 fel-
vonásos vigjátéka. A darab nem uj, vidékünkön 
is többször adták, de szelleménél és irányánál fogva 
ma is érdekes és tanulságos. A választás ellen 
tehát legfölebb  annyi kifogást  tehetek, bogy ilyen 
alkalomra nagyon hosszú. Egyébiránt maga az 
előadás, bár néhol vontatott volt, általában szépen 
sikerűit s ha az anyagi haszoD nincs egyenes 
arányban az áldozatok nagyságával, melyeket egy 
ilyen ünnepély megkíván, az erkölcsi siker kínál-
kozik bő kárpótlásul. 

A szerepek és szereplők ismertetését, mint-
hogy a fiuk  vannak nagyobb számmal, rajtuk kez-
dem s tisztelettel kérem a hölgyeket, hogy ezt az 
eljárást ne mondják ezzel az alkalommal lovagiat-
lanságnak. 

A főszerep  Domokos Árpádnak jutott. 
Hangja nem rokonszenves, de előadásán meglát-
szott, hogy nagy szerepét megfelelő  becsvágygyal 
tanulmányozta. Bánfalvi  Bálint földbirtokost  átlag 
helyesen mutatta be, jóllehet nem ártott volna, ha 
Bánfalvi  nem lesz oly nagyon falusias. 

C s i s z é r Imre (János huszár), I m e t s 
Ilyés (kántor) és S á n t h a András (Cselei) a ma-
guk részéről hozzájárultak a siker biztosításához. 
C z i k ó István komoly jelleméhez illett Bercsey 
szerepe, de mint katonaviselt ember nem volt eléggé 
eleven, mint őrnagy nem eléggé elegáns. 

F e r e n c / , i Gyula Borbócs szerepében tel-
jesen otthon volt, természetes jóizü humorával kel-
lemesen lepett meg és sok derültséget okozott. 

Dicséretre méltó törekvéssel adta W e 11 m a n 
Géza modern korunknak egyik fajképét  Szeley 
iparlovag személyében. 

C s e r g ő Bandi báró Szlankaményi jellemét 
kitiinő érzékkel és műkedvelőknél (különösen ta-
nulóknál) szokatlan biztossággal tolmácsolta. Sok 
tapsot aratott, de ki is érdemelte. 

A női szereplők kisebb-nagyobb sikerrel meg-
állották helyüket. 

F ö l d e s Anna a naiv Ilkának igen kedves 
képviselője volt; A n t a l Berta (Pitvarosiné) kis 
szerepében sok tövekvést tanúsított. 

L a k a t o s Anna (Useleine) játékában öröm-
mel tapasztaltuk, hogy a kisasszony már többször 
jelent meg a deszkákon. Gyakorlott színésznő ott-
honosságával adott a 3-ik felvonásban  egy na<ry-»t| 
érdekes jelenetet; sok tapsot érdemelt. 

P i 11. e r Anna (Krisztina) remekeli. Nem 
vétek talán a többi szereplők iránt tartozó lisz-
telet ell.n, ha a színi bíráló jogával élve és a 
méltányn>ság mértékét alkalmazva kimondom, hogy 
az egész est fénypontját  az ö játéka képezte. Vi-
déki szin;>adon ilyen művészettel még nem mutat-
ták be Krisztinát, akár jellemének sokoldalúságát, 
akár kedélye szeszélyes változékonyságát tekintjük. 
Az előadás lélektani igazsága, a találó hang- é.s 
taglejtés, az előkelő modor, az értelmesen csengő 
beszéd s mindenben természetesség: ezek azok a 
vonások, melyek Pitter Anna kisasszonyt hev'gzelt 
müvésznőné teszik. A közönség valóban magas 
szellemi élvezetben részesült s iparkodott is viha-
ros tapssal és a lámpák elé hívással fejezni  ki 
báláját és elismerését. (Egészségesebb társadalmi 
viszonyok között többször lehetne a kis művész-
nőnek alkalmul, szolgáltatni, hogy szép tehetségeit 
érvényesíthesse). 

A sikerült színielőadás után tánezra perdült 
a jó kedvű közönség $ oly jól találta magát, hogy 
sem a hajnal közeledését hirdető kakaskukorikolást. 
sem pedig méreg drága zenészeink vonakodását 
nem akarta tudomásul venni. 

Valóban egy jól sikerült mulatság kedves 
emlékével távoztunk az intézet falai  kö> ül. J a k a b 
Antal és S z á s z Károly tanárok mint rendezők, 
sokáig éljenek! Nem volt itt senkinek panasza, 
csak épen nekem és pedig a miatt, hogy a szeredai 
közönség nagy része bizonyos emberi t-kinteteket, 
a közügynek elébe tett s megfeledkezve  a szent 
czélról, távol maradásával tüntetett. Tisztelet és 
üdvözlet a derék honvéd tiszti karnak, mely oly 
szép számmal képviseltette magát. 

A tekintetes Szerkesztő urnák pedig tiszte-
lem nyilvánítása mellett vagyok alázatos szolgája. 

Valaki. 

L E T E L E Z E 8 . 
A csiksomlyói Katalin estély. 

C s i k-S o m 1 y ó, november 26. 
Tekintetes Szerkesztő Ur! 

A közintézetek életében előforduló  nevezete-
sebb mozzanatok, minőknek tekintem én az inté-
zeti ünnepélyeket, rendesen olyan természetűek, 
melyek iránt lehetetlen a társadalomnak nem ér-
deklődnie s épen azért bátor vagyok a tekintetes 
Szerkesztő ur szives engedelmével becses lapja 
t. olvasóközönségét egy ilyen ünnepélyről röviden 
értesíteni. 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium  ifjú-
sága e hó 24-én ismét bizonyságot tett életre való-
ságáról és a szép iránt való lelkesedéséről. E nap 
estéjén ugyanis az „internátnsi segély-alap" 

Daláres l é ly . 
Azt mondják — és pedig igen jól mondják — 

hogy a jó bornak uem kell czégér! Nu hát a szé-
kelyudvarhelyi dalárdának sem kell reklám, hirdeti 
az magamagát s szerez magának hirt, diesóséget 
nemcsak székely hazánkbau, hanem messzeföldön, 
távolban is. Nom is azért iktatjuk ide e sorokat, 
hogy reklamirozzunk a deczember 9-iki hangver-
senynek, hanem azért, hogy a lisztéit olvasóközön-
ség figyelmét  felhívjuk  ezeu igazán magasabb élve-
zettel kinálkózó uatélyre s már eleve is kifejezzük 
a székelyudvarhelyi dalárdn előtt örömünket és biz-
tosítsuk a legmelegebb fogadtatásról  idejövetelük 
alkalmával. 

Az a két ezüst koszorú s az a szép, aranynyat 
kivarrott piros szalng, mely városunk larakataibau 
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díszeleg s melylyel a székelyudvarhelyi dalárdát a 
fiumei  dalárünnepélyen nyert nagy kitüntetéséért 
ajándékozták meg n lelkes udvarhelyi és kecskeméti 
nők, azok elég garancziát nyújtanak nekünk arra, 
hogy bizton tekintsünk egy nagy műélvezettel kí-
nálkozó est sikerei elé, de buzdításul is fog  szol-
gálni — bizton hisszük ezt - - Csíkszereda város 
urhölgyeinek, hogy nemük gyöngéd figyelmét  kö-
vetve, megtalálják szintén a módot, a mivel a szé-
kely dalegyletet csiki utjokban és itteni szereplésü-
kért kitüntessük s tovább fűzik  egy szemmel a 
dalárda fölé  társnőik által font  babért! 

A csíkszeredai uri fiatalság  már kezébe vette 
a fogadtatás  ügyét, f.  bó áO-án egy bizottság is ala-
kult, mely a dalárda tagjainak Csíkszereda város 
közönsége által leendő megvendégelése módozatait 
állapította meg és pedig kimoudtu, hogy a székely-
udvarhelyi dalegyletet deczember 9-éu délután 3 
urakor érkezésük alkalmával ünnepélyesen fogadja 
a városháza előtt, melyre u város közönségét a mi-
nél nagyobb száinbnn való megjelenésre felkéri, 
azután a vendégeket elszállásolja, minek szives elő-
jnozditásáru szintén ez uton kéri fel  u város közön-
ségét. Délután órakor a „Hutter"-ben uzsonna 
lesz, este hangverseny után pedig inegveudégli. 

Hölgyeim, önökön a sor, puha kőesőkből szí-
vesebben veszik az ajándékot a dalosok s különben 
is önök tartoznak azzal, hiszen nem-e mindig önök-
ről szól a dalos ajkon is az ének ? 

A szépen összeállított műsort következő szá-
munkban közöljük. 

Isten hozza a székelyudvarhelyi dalegyletet 
falaink  közé, szívesen látjuk ! 

— Eskflvö.  Dr. S p á n y i k József  m. kir. 
honvéd ezredorvos főnők  fia,  Sándor, f.  évi de-
czember hó 1-én eskflszik  örök hűséget a kolozs-
vári lőtéri róm. katb. templomban özv. Dê sy 
Istvánné kedven leányának, Jaliska kisasszonynak-

— Ösztöndíj székely iparos részére. A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter a marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara ajánlatára a 
a „Pesti magyar kereskedelmi bank4 által ala-
pitott 900 Irt tanulmányi ösztöndijat városunk 
szülöttének, S z o p o s Jánosnak adományozta. 
S z o p o s János, ki jelenleg a sepsi szent-
györgyi első székely szövőgyár művezetője, 
azon kérdés tanulmányozására utasíttatott, 
hogy mily módon és eszközök által lehetne 
kötő- és szövészeti gyáriparunkat fejleszteni.  E 
czélból kü önösen Német, Franczia- és Angol-
ország fe,lett  szövőipari viszonyait keli beha-
tóan tanulmányoznia. A kitüntetett székely ipa-
tosnak gratulálunk. 

Mindazon t. olvasóinkat, kik 
előfizetésükkel  még hátralékban 
vannak, szíveskedjenek azt le-
hető rövid idő alatt beküldeni. 

K U L O N F E I i E K . 
— Uj rendőrkapitány. Megbízható forrásból 

örömmel értesültünk, hogy u városunkban régóta 
ürességben levő rendőrkapitányi állást köze-
lebbről be fogják  tölteni. Mi ezen állást oly 
fontosnak  és annyira terhesnek is tart.uk. hogy 
igazán örvendenünk kell, ha a jelenlegi ideig-
lenes állapot már egyszer véget ér. Ez?el azon-
ban távolról sem aka^uk azt mondani, hogy a 
kapitányi hivatal vezetése cz idő szerint ne 
volna ;,ó kezekben. Hanem a mint a régi nótá-
ban meg van irva, hogy egy lovas egyszerre 
nem k<l-p< s két nyeregben ülni, ugy az is igaz, 
hogy egy ember nem képes egyszerre két fon-
tos tisztségnek megfelelni  még a legnagyobb 
szorgalom és igyekezet mellett sem, a mely 
jó tulajdonságok létezését a jelen esetben kész-
séggel elismerjük. A rendőrkupitányi állás be-
töltését szükségessé teszik azon rendellenessé-
gek, apróbb tolvajlások, lopási és betörési kí-
sérletek, melyekről a hirek nap-nap után köz-
szájon lorognak; de különösen szükségessé 
teszik a vasútépítés folytán  közelebbről jelen-
tékenyen megváltozó viszonyok. 

— Meghívó- C-;kv.ii megye kir. tanfelügyelő-
jének Élthes Elek urnák megbízásából van sze-
rencsém a csiki róm. katb. tauitó-egyesület elnö-
két és más tisztviselőit, a fel-  és alcsiki róm. 
katb. fiók-körök  elnökeit és tisztviselőit, a csik-
megyei áll. tanítótestület csiki járáskörének tiszt-
viselőit, valamint az emiitett egyletek érdeklődő 
tagjait, továbbá a helybeli iskolák tanszemélyze-
lét az I8wfi-ban  r«-iii|pzend>i országos kiállításon 
való részvét »-l ügyében 1°. évi deczember hó 6-én, 
délután 3 órakor a csíkszeredai gazd. f«-lsö  nép-
iskola I. osztályában tartandó értekezletre tiszte 
lettel meghívni. — Csik-Szereda, 1894 november 
ü7-én. Lakatos  Mihály,  járásköri elnök. 

— Á csiksomlyói tanítóképezde ünnepélye. 
Szép ünnepély folyt  le f.  bó 22-én a délutáni órák-
ban Csiksomlyón az ottani tanítóképző intézet rajz-
termében. Az intézet ifjúsága  ugyanis ezen alka-
lommal tartotta meg P. T i t n t Dénes vezetése 
alatt védőszentjének, Szent Czeczilliának tisztele-
tére szokásos ünnepélyét. A műsort a .Himnusz" 
vezette be, melyet az ifia'ági  énekkar adott elő 
a tőle már megszokott preczizitással. Erre J i r k a 
Ferencz 111. éves növendék mondta el Pály End-
rének „Szent Czeczillia" napján czimü alkalmi 
költeményét. Bethoven „Isten dicsősége" czimü 
szép dalát njólag az íf|U*ág  énekkara inUrprétálta 
igen hatásosan. Meglepte a közönséget P e t r e s 
Gyola II. éves növendék magánéneke, ki S i m o n 
Lörincz hármoniumkisérete mellett Bogler B. „Oh 
mint reszket" czimü dalát adta elő. Dicsérettel 
szólhatunk az „Ünnepi dal" czimü kettősről is, 
melyet Baka L á s z l ó és J i r k a Ferencz 3 
éves növendékek daloltak el K r i s t ó Károly 
kísérete mellett. Elismerést érdemel az ifjúsági 
énekkar az ünnepély záradékáni előadott indulóért, 
valamint a „Távolban" czimü dalért is. Ugy ezek, 
mint a közben előadott szavalatok a mellett tanús-
kodnak, hogy az i(joság e téren is szépen halad 
és gondos vezetésben részesül. A jelenvolt szép-
száma közönség a műsornak minden számát zaio-
MB megtapsolta. 

Laurenczy Berta úrhölgy művésziesen kisért zon-
gorán. A hangverseny után az összes kiállított 
gyümölcsök és más tárgyak soroltattak ki. Ezt 
pedig reggelig tartó kedélyes tánczmulatság kö-
vette. A négyeseket 48—60 pár tánczolta. A ki-
állítás és a társas estély anyagilag is a várako-
záson felül  sikerült, mennyiben a csekély 10 és 20 
krns belépti dij daczára a bevétel 80 forinton  felül 
volt. A buzgó rendezőség nevezetesen: Orei MA-
téné, itj. Kálmán Istvánné, Szász Etelka, Laurenczy 
Berta, Eránosz Janka, llonifeld  Emma, Kricsa 
Konrád, Magyarósy Imre, E. Deér Kálmán és Orel 
Dezső fárad  batlan munkásságukért a közönség 
osztatlan elismerését érdemelték ki. 

— Fűrészelt faanyagok  szállítása. A ma-
rosvásárhelyi kereskedelmi- és iparkamara tu-
datja, hogy a m kir. álaaivasutak gépgyára 
igazgatósága részére szükséges fenyő-bükk,  tölgy-
deszkák- és zsindely szállítási iránt a nevezett 
igazgatósághoz folyó  év deczember hó 10-ig 

- Miniszteri köszönet. Br. Eötvös Loránd ! e h e t .pályázni. A szállítási feltételek  a kamara 
m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter esik- irodajában megtekinthetők. 
csomortáni ilj, Antal Elek birtokosnak n csomor-
táni községi iskola javára tett alapítványért t. évi 
október 30-án kelt leiratában köszönetét nyilvá-
nította. 

- Nagy idők tanuja. Szabadságharczunk 
nagy alakjainak száma egy gyei ismét meglo-
gyott. Ferenczy György 184b —49 iki honvéd-
százados, 1860 ik évben Gyergyó Szentmiklós 
képviselője, szabadságolt állományú m. kir. Iion-
védszázndos volt szolgabíró s községi II od 
jegyző í. hó 24-én életének 70 ik évében Gyer-
gyo-S/.entmiklóson elhunyt. F. hó 25-én kísér-
ték el nagyszámú tisztelői az örök nyugalom 
helyére. A megboldogultnak nagy érdemei vol-
tak ; de nagy volt a részvét is temetésekor Oly 
impozáns végtisztességben Gyergyó Szentmi'Uó-
son tán még nem részesült halott. A társada-
lom minc'en osztálya, hivatalos tes ületek, isko-
lák eljöttek temetésére. Ott voltak az élő régi 
bajtársak is katonás sorban, meghajlott derék-
kal a segesvári csatából megmentett zász'ó alatt. 
A tűzoltó egyesület is. melynek a boldogult so-
káig tényleges, az utóbbi időben pedig tiszte-
letbeli loparancsnoka volt, díszes kivonulásával 
járult a végtisztesség fényéhez.  A temetésen egy 
egész község, sőt számos képviselőivel a vidék 
mély részvéte, az érdem iránt kil'ejezett elisme 

— Köszönetnyilvánítás. A gyergyószentmik-
lósi szegény tanulókat, segélyező egyesület 4-ik 
t á r s a s e s t é l y é n a szives közreműködésért 
Laurenczy Berta úrhölgy, Kricsa Péter, dr. Dobri-
bán Antal és Liebl Ede uraknak e helyen is leg-
hálásabb köszönetét nyilvánítja, az egyesület ne-
vében: Orel Máténé és Kritsa Konrád, rendezők. 

— A lövétei tüzkárosultak javára Udvar-
helyvármegye alispánjához eddig összesen 5712 
frt  és 2!i kr adomány tolyt be. 

— Nyilvános aiamadás. A csiksomlyói róm. 
kath. lőgimnázium ifjúsága  által az „Internátusi 
segélyalap" javára rendezett ünnepély bevétele; 
1. j e g y e k u ö l 114 frt  50 kr... 2. F e l ü l -
f i z e t é s e k b u i  11 frt  95 kr. Összesen 12G 
Irt 45 kr. Kiadi's 81 Irt 18 kr. Tiszta jövede-
lem 45 fit  27 kr. Felülfizettek  dr. Fejér Dá-
vid 2 Irt, Kovács István, Korber Imre, Po-
tovszky Józsei, Tódor Antal 1—l frt,  Ba,kó 
Péter százados 1 frt  20 kr, Mihály Ferencz 95 
kr. Nagy Balázs lll. o. t. 50 kr, Kovács Mihály 
plébános 40 kr, Salamon Ala,os, P. h'opatz 
Patrik, P. Harta Szolán, Fr. Veszprémi Konrád, 
Czikó Sándor, Vitos hadnayy 20—20 krt. Fo-
gadják mindannyian intézetünk hálás köszöne-
tét. Csik-Soajlyón, le94. november 2G. K a s -
s a y Lajos. 

— Szerkesztői üzenet. K.  I.  unnk C s i k-rése fénylett  ritka pompában. Ferenczy Károly g , • A b e k í i | d ö t t eztkket köszönettel vettük; 
esperes plébános a halott házánál, Hochschild k B > e , e b \ ,1 . i j | j ö l i n i f ü g . 
Lajos pedig a sírnál tartott a boldogult le'ett 
megható gyászbeszédet. A H lária-daloskör fér — Adakozás. Svirtsik Antal nyugalmazott 
fikara  két remek gyászénckkel emelte a végtisz- pénzügyön szemlész ur a csiksomlyoi rom. 
tesség meghatottságát. A közügyi téren 50 éven k a , h - íogymnazium cze jaira 100 frtot  adoma 
át puritán lellemmel az igazság ösvényén soha nynzmt. togadiji a nemeslelku adakozo ezen 
s»m ingadozóan munkálkodó íérfiun.ik  kimúlása ha-ahus áldozatkészségéért a gtmnaz.um hálás 
nagy veszteség közérdekünkre, melyeknek ja köszönetet. A logymnazmm igazgatosaga. 
váért minden intézményünkben mint kiváló tag 
működött. A -hosszú idő fáradságos  munkája 
után legyen nyugodt a pihenése ! 

— Az E. M. K. E. csikgyimesbükki iskolaja. 
Az Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület 
által vármegyénkben C.sik-Gyímesbükkön f-lállitott 
uj iskolához tanítóvá K e r e s z t e s Károly ne-
veztetett ki. Az uj tanitó állomását f.  hó 3-án 
foglalta  el. 

— Tűz. Folyó hó 20-án este ugy 6 óra táj-
ban Csik-Szépvizen itj. Potoczki Antal csűre — 
ínég eddig ki nem derített ok folytán  — kigyuladt 
s arról a tüz a két szomszédos csűrre is álliara-
pózván, mind a három a bennük felhalmozott 
takarmányfélékkel  együtt porrá égett. 

— Naptár. Imre Sándor kiadásában Mai osvá-
sárlielytt megjelent a Péter Andr.: „Székely Nap-
iára'* az 1895-ik évre. Ára 20 kr. Ezt a nép 
számára szerkesztett naptárt ajánljak olvasóink 
figyelmébe. 

— Kimetszette a felesége  torkát csik-csató-
szegi Darvas Máté e hó 14-ére virradó éjjel. 
Felesége tífuszos  állapotban feküdt  s bizonyosan 
sértegető kifejezésekkel  illette az amúgy is eszelős 
Darvas Málét s igy féktelen  dühében követte el a 
gyilkosságot. 

— Gyömölcs-kiallitás. A szegény tanulókat 
segélyező egyesület 4 ik t á r s a s e s t é l y é n e k 
reudező bizottsága az estély megtartása napján 
november 4-én reggeli !) órától esti 6 óráig tartó 
gyümölcs kiállítást rendezett. A kiállításon részt 
vettek: Orel Máté, Csiky Dénes, Hozó Pál, Kiss 
Antal ezredes, Szász Ignácz, Juhász Károly, Köllő 
Károly stb., kik valóbtn gazdag gyűjteményekkel 
és s».ép körte s alma fajokkal  matatták be a ha-
ladást, mit Gyergyó alig egy pár év alatt a gyü-
mölcs tenyésztés terén elért. A kiállítást nappal 
mintegy 200-an látogatták meg s a nagyszerű be-
rendezés és ügyesen elhelyezett gyümölcs fajok 
mindenkit megleptek. A kiállításon egyéb, az egye-
sületnek ajándékozott tárgyakkal is többen vettek 
részt. Az estély is fényesen  sikerült, a megjelent 
közönség a Laurenczy-féle  nagy termet zsúfolásig 
megtöltötte s zajosan megtapsolta Kricsa Péter és 
dr. Dobribán Antal hegedd és zongora kettősét 
„Az alvajáró" czimü operából, nemkülönben elis-
merésben részesült és köztetszéssel utálkozott 
Liebl £de szép dala is a Szuitán operettből, melyet 

— Ajánlkozás. Egy fiatal  gazdasszony, ki a 
házvezetést és főzést  kitűnően érti s e mellett 
némi vagyonnal is rendelkezik, ajánlkozik uri 
házakhoz gazdasszonynak, vagy házvezetőnő-
nek. Tudakozódások e lap kiadóhivatalához in-
tézendők. 

— Eladó telek. Várutczában egy telek ház-
zal és gazdasági épületekkel eladó. A tulajdo-
nos neve megtudható a kiadóhivatalban. 

Szám 4471—18<J4. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy gyergyó-
szentmiklósi Husiig Gyula végrebajtatónak gyergyó-
szentmiklósi Sáska Todor és neje Burján Teréz 
végrehajtást szenvedők elleni 90 frt  tökekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi 
kir. járásbiróság) területén lévő Gyergyó-Szent-
miklós község határán fekvő  a gyergyószentmik-
lósi 655-ik sz. tjkönyvben A f  1. rendsz. és 2159. 
brsz. alatt felvett  ingatlanra az árverést 400 
frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlan az 
1894. évi deczember Sió 31-ik napján délelőtti 9 
órakor a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, 
miut telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében 
megtartaudó nyilvános árverésen a megállapítod 
kikiáltási áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/,-át vagyis 40 frtot  készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ábau jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminíszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvdékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi okt. 
hó 22-ík napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Páll Venczel, 
kir. lebíró. 
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Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és a 
postaköltségeket is mi hordozzuk. 

őzeket darabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyarós tyúkot drbonként 60 krért. 
Fogoly madarat drbonként 40 krért. 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne-

vezetesen: szalámit, párisi és lengyel kol-
bászt és friss  tormás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajczárban 
számitjük. 

Kuschman testvérek 
7_12 vad- és hentes üzlete Brassó. 
Sz. 40/894. 

kzj. 
Hirdetmény. 

Alattirt község elöljáróság Csik-Delne 
község képviselőtestületének 1894. november 
hó 22-én hozott határozata folytán  ezennel 
közhirré teszi, hogy a szeszrágelé jogot Csik-
Delne községházánál 1894. deczember 
20-án nyilt árverésen 1895. évre bérbe adja. 

Kikiáltási ár 577 frt. 
A többi erre vonatkozó feltételek  hiva-

talos órák alatt a községházánál megte-
kinthetők. 

Elöljáróság. 
Csik-Delnén, 1894. nov. 23-án. 

Kiss Dénes, 
köijegyzü. 

Benő Dénes, 
k. I.irn 

Sz. 1312,894. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község ;i magas állam-

tól bérletbe vett kizárólagos szeszitalmérési 
jogosultságot folyó  év deczember lő-án 
délután 2 Órakor a községházánál nyilt 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszonbérbe 
adja. Ugyanez alkalommal fog  albérlő a 
fogyasztási  adók beszedési jogával is meg-
bízatni. 

Kikiáltási ár 2000 trt s kötelesek ár-
verezni kivánók a kiáltási ár 10°/0-át az ár-
verezés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órák-
ban a községházánál bárki által betekinthető. 

A községi elöljáróság. 
Csik-Szentkirályon, 1894. nov. 2(>-án. 

Bocskor Dénes, 
liiró. 

Albert Béniám, 
körjegyző. 
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hó 14-ik napján délelőtt 9 órakor Gyergyó-Remete 
község hivatalos házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. ,§-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiáilitott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi nov. 
hó ő-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Pál l Venczel , 

kir. aljbiró. 

Sz. 1463—94. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentmiklós községelőliáróság részé-

ről ezennel közhirré tétetik, miszerint „Nyi-
lénk" kokoizás észka nevü erdőrészben 16-82 
k. hold nagyságú hozamterületen találtató 
összes luezfenyő  famennyisége  folyó  óv novem-
ber 30-án nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 3100 frt. 
Miről árverezni szándékozók oly megjegy-

zéssel értesíttetnek, hogy az árverezési feltéte-
lek a községházánál betekinthetők. 

Csik-Szentmiklóson, 1894. nov. 18-án. 
Kiss Dénes, Lázá r Ferencz , 

körjegyző. á - 2 k. biró. 

Sz. 540—894. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községelöljáróság a helyi képvi-

selőtestületnek lo yó hó 17-én hozott határo-
zata lolytán közhirré teszi, hogy a Csik Szent-
Miklós községében gyakorolandó szeszitalmérési 
jog folyó  évi dectember hó 3-an delelötti 9 óra-
kor a község hivatalos há/ánál bérbe (og adatni. 

Kikiáltási ár 800 frt. 
Az erre vonatkozó feltételek  hivatalos órák 

alatt betekinthetők. 
Csik-Szentmiklóson, 18U4. nov. 18-án. 

Kiss Dénes, 
körjegyző. - — 2 

Lázár Ferencz , 
k. biró. 

tetéssel értesíttetnek, hogy a bizottság a 
sajátitási terv megállapítása fölött  akkor 

is érdemileg határoz, lia az érdekeltek kö-
zül senki sem jelennék meg. 

Csíkszereda, 1894. nov, 19-én. 

2 - 3 
Madár Imre, 

biz. elnOk-

Sz. 48—894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt elöljáróság közhírré teszi, hogy 

Csik-Szentsimon községében gyakorlaudó 
szeszitalmérési jog, valamint a fogyasztási 
adók beszedése is folyó  év deczember 
h ó 8 - á n d. e . 9 órakor a község hiva-
talos házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 1639 frt  70 kr. 
A vonatkozó részletes feltételek  hivata-

los órák alatt megtekinthetők fennemlitett 
hözségházánál. 

Csik-Szentsimonon, 1894. nov. '24-én. 
A község elöljárósága: 

Bodó József,  Lukáts Péter, 
k. jegyző. főbíró. 

5000 kiló idényi vastag száraz 

fehér  szalonna 
eladó. 

Előleges pénz beküldése mellett 100 
kiló 56 frt. 

Paprikás szeletekben 100 kiló 60 frt. 
Elsőrendű halzsir 100 kilós hordókban 

00 frt.  — Megrendelhető Gá l Jánosnál 
Székely-Udvarhelytt. 

Szám 1300—1894. 

Árverezési hirdetmény. 
Csík-Mindszent községe a magas államtól 

bérletbe vett kizárólagos szesz italmérési jogosult-
ságot folyó  év deczember 3-án délután 2 órakor 
Csik-Mindszent község házánál nyilt árverezésen 
a legtöbbet Ígérőnek az 1895-ik évre haszonbérbe 
adja. A legtöbbet ígérő fog  a fogyasztási  adók 
beszerzésével megbízatni. Kikiáltási ár 600 frt  o. é. 

Árverezni kivánók kötelesek a kikiáltási ár 
l0°/0-át az árverezés megkezdése előtt az árverező 
bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órákban a 
község házánál bárki által betekinthető. 

Az elöljáróság: 
Csík-Mindszenten, 1894. november 14-én. 

Nagy Dénes, Albert Béniám, 
biró. 2 -3 k. 

Sz. 1544—94. 

Hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság közhirré teszi, hogy 

Csikkavezfalva  községében gyakorolandószesz-
ital mérési jog folyó  évi deczember hó 
l-én délelőtt 9 órakor a község hiva-
talos házánál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2000 frt. 
A fenti  árverés megtörténte után foly-

tatólag bérbe fognak  adatni a község java-
dalmaihoz tartozó belső- és killső vásár-
vám szedési jogok ; továbbá a külső vásáron 
gyakorolható italárulási jog és a húsvágó 
szin használata. 

A vonatkozó részletes feltételek  hivata-
los órák alatt betekinthetők. 

Csik-Karczfalva  község elöljárósága, 
1894. nov. 6. 

Sz. 1301-894. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Zsö;röd köz«ége a magas államtól bér-

letbe vett kizárólagos szeszitalmérési jogosultsá-
got folyó  év deczember 2-án délután 2 órakor .i köz-
ségházánál nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőnek 
albérletbe adja. 

A iegtöbbet igérő albérlő log megbi/.atn'i 
a fogyasztási  adók beszedési jojfával  is, kikiál-
tási ár 1200 frt  s kötelesek árverezni kivánók 

i a kikiált isi ár lO'Vát az árverés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órákban 
a községházánál bárki által betekinthetők. 

Az elöljáróság 
Csik-Zsögöd, 1894. nov. 15. 

László Ignácz, 
llil'ú. 

Albert Beniám, 
2 - 3 kjogvzü. 

jegyző. 

Sz. 4704-1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
, , J t Byergyészentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

leiekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Szatmárv 
János végrehajtatónak Jákóbi Gergely hagyatéka 
végrehajtást szenvedő elleni 1042 frt  tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a remetei 
1698 sz. tjkvben 1. rsz. 14279., 14281. hrsz. a. 
felvett  ingatlanra az árverést 880 frtban  ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlan az 1894. évi deczember 

Kovács János, s.k., 
jegyző. 3 - 3 

Gidró Ignácz, sk., 
biró. 

Sz. 849—1894. 
kib. 

Hirdetmény. 
A Csíkszereda-mindszenti törvényható-

sági közút áthelyezési ezéljaira felhaszná-
landó Vincze András és neje csíkszeredai 
lakosok tulajdonát képező 5600. és 5601. 
hrsz. a. terület egyrészének megszerezhetése 
czéljából kereskedelemügyi m. kir. minisz-
ter ur 39580/894. sz. a. a kisajátítási eljárást 
elrendelvén, közhirré tétetik, hogy a kisa-
játítási tárgyalás határnapjául f.  é v i de -
czember hó 22-ik napja d. e. 10 
órája a helyszínére kitüzetett, a kisajátí-
tási tervrajz és összeírás Csíkszereda város 
tanácsánál közszemlére kitétetett, hol azo-
kat érdekeltek bármikor betekinthetik. 

Miről összes érdekeltek oly figyelmez-
Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptlajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Speczialista sérvkötőkben. 
Keleti J. cs. és kir. osztrák-
magyar és belga kir. szabadal-
mazott súrvkötöje a leghíre-
sebb orvosi auktoritások 
által a legjobbnak van elis-
merve, nem csúszik, nem 
gyakorol kellemetlen be-
nyomást és rendkívüli czél-

szerii. 
T T j d . o n s á . g ' ! ! 

Keleti-féle  gtimini sérvkötő, 
szabadalmaztatott 181'4. márczins 

hóban. 
Kitiintettetut Brüssellien, 1893 
aranyéremmel és diszokmány-
nyal. A pelották teljeses a 
sérvhez idomíthatok, szarvasbőr 

védővel és biztonsági övvel. 
Arak : egyoldalú 6 frt,  két-

oldalú 12 frt. 
Suspeneorium, liaskütü, (elasz-
tikus) gummi-görcsérharsnya, 

háttarló orthopiidiai miileges 
fiiző,  miileges lábak és kezek. 
QUMMII! Egyedüli képvise-
lete Oszt -Magyarországon a 

párisi 
,,F. Berguerani flli." 

leghíresebb gyárosnak. 
Jótállás mellett valódi párisi gummi és hallió-

lyag 2 -6 frtig  Bonts americains 3 - 5 frtig.  Eredeti 
Pessarium oclasivuin Mensinga tanár szerint l.tH> -"> 
frtig.  Mintagybjtemény uraknak 3 8 forintig. 
Megrendeléseket diseriten és gyorsan eszküziil. 
t / r i r T | I ° " o a sebészi műszerész és cs. i"> 
| \QLQ I | J kir. osztr és magjar szabadalmazott 

sérvkütők gyáro a. 
Budapest, IV. Eoroaaheiczag-utcza 16. (Szer-

viták palotája.) 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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