
I. évfolyam. Csik-Szereda, 1894. ember . . szám 

' Szerkesztőségi Irodai 
Csik-Szereda 

György jakab Márton 
kfiny  vkereakedéee 

lap szellemi részéi illeti 
közlemények, 

•Mflittéal  péaitk éi hlr-
i«Ui«k ktlliaUk. 

3 fi. 
JKSK 

CSIKI L M 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

Elífltetési  ár: S, 
Egész évre 4 Irt. 
(Külföldre)  6 trt. 

Félévre . í frt 
Negyedévre . 1 frt 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak 
Uélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 80 kr. 
Nyílttéri ciikkek 

, Boronként 10 krért közöl 
I) Ütnek. 
7RSSI 

Felelős szerkesztő: Dr . B o c s k o r B é l a , 
FÓMUNKATÁBSAK : H o C h s c h 11 d L a | o . Gyergyóban. 

Kiadó- és laptulajdonos: C3-3rörg-3rja,l£a,"b 
Molnár Ákos a központban. Vitos Mózes Alcsikon. 

A csiki vasút építkezési és élelmezési 
részvénytársaság. 

A székely vasúiból ugy látszik még 
is lesz valami. Egyrészt ugyanis valószí-
nűleg még ebben az évben le tárgyalta-
tik a képviselőházban a kereskedelmi mi-
niszter által idevonatkozólag beterjesztett 
törvényjavaslat, másrészt pedig a gyimesi 
vonalon tényleg az előmunkálatok meg is 
kezdettek. Nem csekély dolog ez, mert 
hisz 12 millió frt  beépítéséről van szó. 
Oly óriási összeg ez, mely egymagába 
véve is képes más képet adni egy vár-
megye gazdasági viszonyainak és helyze-
tének. Azonban sajátságos, hogy már most 
is, midőn az előmunkálatoknak csupán csak 
ezerei hullanak le üyimes völgyébe, a 
mennyei mannának felfogására  óriási ko-
sarakat tartanak az emberek, de ezek 
egyike sem csiki, hanem mind idegen em-
ber, kik a mi haszon lesz az üzletből, ma-
gukkal viszik; sót még az élelmi szere-
ket is nagy részben, mint szalonnát, sört, 
szeszt idegen földről  hozzák ide és ne-
künk csíkiaknak alig marad más teendőnk, 
mint nézni és bámulni, hogy mikép épül 
egy vasút, és mikép olvad el szemünk 
láttára 12 millió frt,  a melyből csak maga 
a viiáut teste marad meg a megye ré-
&2ctV. 

Ezen az állapoton okvetetlenül segí-
teni kell. Minden csikmegyei lakosnak oda 
kell törekedni, hogy az építésre felvett 
12 millió frt  költségből lehetőleg minél 
több maradjon bent a vármegyében, ré-
szint a megyében levő anyagokért, részint 
u megyei lakosok által véghez viendő 
ui unkáért. 

Az idegen vállalkozókkal szembe tö-
mörülni és egyesülni kell és a vállalko-

zási hasznot ez által megmenteni a me-
gyei lakosok részére. Ez pedig könnyen 
lehetséges, mert hisz az idegen vállalko-
zók tőkéjével szemben összeállíthatjuk a 
csiki összes érdekeltségnek apró pénzei-
ből összehozott tökét, a vállalkozó üzleti 
fogásaival  szemben a saját üzleti szelle-
münket és ha mindezek egyenlők volná-
nak is, a mérleget mi nyomhatjuk le azon 
előnyök által, hogy mi a helyi viszonyok-
kal ismerősök vagyunk és mi tudjuk leg-
jobban, hogy mit, hol kell és lehet be-
szerezni. 

Mindezen ezélok elérésére egy rész-
vénytársaság van alakulóba. B e c z e An-
tal csikvármegye érdemes alispánja és 
Molnár József  csíkszeredai országgyűlési 
képviselő, mint alapítók, elhatározták, hogy 
abból a szempontból, lio^y egyrészt a vas-
út építkezési különböző munkálatokból a 
vállalkozási hasznot a csíkiak részére meg-
mentsék vagy megszerezzék, másrészt pe-
dig, hogy a fogyasztási  anyagok és czik-
kek, ugy szintén az építkezési anyagok is 
lehetőleg Csikmegyéböl kerüljenek ki, s 
végül, hogy a különböző munkálatokból 
első sorban a csiki lakosok kapjanak részt, 
egy részvénytársaságot fognak  összehozni 
oly formán,  hogy lehetőleg a községek 
bevonásával is az összes érdekeltség kép-
viselve és érdekelve legyen. Oly szép és 
helyes idea ez, hogy ezért az alapítók 
megérdemlik a megyei lakosok háláját és 
köszönetét. 

Mert csakis igy az erők összehozása 
által lehetséges felvenni  a versenyt az 
idegen vállalkozókkal. Anyag van itt a 
megyében elég, mely a vasút építkezésre 
szükséges; miért ne lehetne az ezek meg-
mozditásából származó előnyt a magunk 
részére megtartani. A vállalkozások közül, 

melyek tisztességes haszonra nyújtanak 
kilátást, kiemeljük első sorban a vasút 
bekavicsolását, a mi óriási mennyiségű 
kavicsot igéuyel, továbbá téglák előállí-
tását, faanyagok  beszerzését, mindennemű 
kövek szállítását, esetleg talpfák  készíté-
sét, egyes anyagok fuvarozását  s a kü-
lönböző helyeken az élelmezés szolgálta-
tását. 

Mindezek oly vállalkozások, a melyek-
nek elnyerésére méltán tarthat igényt első 
sorban a helyi érdekeltség. Meg is va-
gyunk győződve, hogy a kormány és ál-
tala az állam vasutak igazgatósága is mél-
tányolni fogja  a helyi érdekeltség ezen 
igényét s bizonyára lesz gondoskodás az 
építési szerződésben arról is, hogy egyenlő 
feltételek  mellett az elsőség a csiki érde-
keltségét illesse. 

Meg vagyunk győződve, hogy az ala-
kulandó részvénytársaság, mely czégül a 
czikkünk cziméül felvett  nevet fogja 
használni, a legjobb kilátások között ki :di 
meg az alakulást, s tekintetbe véve az 
alapítók tapasztaltságát, összeköttetéseit, 
erélyüket és jellembeli kifogástalanságu-
kat, kétséget nem szenved, hogy a veze-
tés is mind végig tiszta, korrekt és czél-
szerü lesz. 

A vállalat tartama egyelőre négy évre 
állapíttatott ínég, de a mennyiben a szé-
kely vasutaknak ez úttal kiépítés alá nem 
eső egyik vagy másik ága ezen idő alatt 
kiépíttetni terveztetnék, akkor az alakí-
tandó részvénytársaság tartama további 4 
évre meghosszabbítható. 

A részvénytársaság alaptőkéjét egy-
előre 50001) frt  képezi, melynek beszer-
zésére 1000 drb egyenként 50 frtos  és 
bemutatóra szóló részvény bocsáttatik ki. 

Az aláírások a részvényekre az ala-

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

— Irta: ősv. Bieazner Józsefné.  -
(Folyt.) 

Amaz édes hitben halt meg, mi szerint Pálma 
föllelte  a boldogsápot, nz oltalmat V. Kndre szemé-
lyében. A gyermekek előtte váltottak jegyet, félévi 
iiiátkaságuk alatt tanuja volt boldoságuknak . ak-
kor szólitá el a gondviselés, mikor esak egy hét 
hiányzott az esküvő napjához . 

Halála ezt messzire halasztatá . . 
A természetnek is meg vannak jogai, Pálma 

f'tulékei  ez estén csak idáig terjedtek ; a többit álomba 
szőtte a kegyes istenség, s ez álom valószínűleg 
szebb volt a rideg valónál 

— Oh ég! — szólt reggelre virradva —• meny-
nyire elfeledteté  velem a csodálatos jövevény asz-
szony a mai nap fontosságát!  Kató ! Tudod-e mikép 
kell végbe menni az iinnepélyne; . . Megtörtént-e 
minden ngy, a mint én elrendeltem V! 

— De meg ám — mosolygott a jó öreg asz-
Bzony — s tán jobban is, mint elrendeltetett. 

— U—u—ugy ? — mosolygott Pálma, mi köz-
ben sietve végzé egyszerű öltözködését. 

Arczán ma nyoma sincs a tegnapi bánatos me-
rengésnek. Szánó jóságot, nemes megadást tükröz-
nek a szelid vonások. Futó vihar volt az az esti! 

Sietnie kellett . . . Ma volt anyjának névnapja, 
& pusztában iinnep, még pedig a javából. 

Kora hajnalban a kápolnába gyűltek hálaimára 
a .Pálma árvái." így nevezték ama szegény 20 
gyermeket, kiket a nemes úrhölgy ruházott, tanít-
tatott, sőt maga is tanított, s aztán ha felnőttek,  al-
kalmazást szerzett nekik. A Pálma-tanyának (igy 
szerette nevezni jószágát) összes cselédje, iparosai, 

gazdatisztjei stb., mind innen kerültek; liisz liusz 
éve már, hogy e jeles intézményt megalkotta. 

Életének egy nagy, gyógyitliatlan bánata ér-
lelte meg benne az eszmét, a tervet. 

S ma visszaidézi azt! 
— .Mikor ott sírtam a parkban, iiiküicitúiik tü-

viskoszorus képe előtt, összetörve zúzott szívvel, 
akkor lépett be ama szép arczu boldogtalan nő két 
gyermekével! Kimondta, hogy egyetlen éj — gazdag, 
irigyelt nőből — koldus özvegygyé tette . Bána-
tom elnémult e nyomor előtt, anyáin hangját vél-
tem hallani: „Pálma! Ilyen a szenvedés!" A na-
gyobb gyermek fölkiáltott,  a pálma képére mutatva : 
„Ugy-e anyám, azt mondtad, ilyet ad Isten a jó 
embernek ?" Ilyet akarok nyerni, mondám magam-
ban, ha már a mirthuíz örökre elfonnyadt  számomra ! 
Az a perez söprötte el lelkemből az ifjúság  ábránd-
jait; eltemettem „én"-emet a boldogság romjai alá, 
s lettem a más lelke, a más gyermekének anyja! 

Harangoznak! Kató, tudod-e hány éve, 
hogy igy együtt járunk a kis kápolnába.? 

Az leborulva csókolja Páflna  ruhája szegélyét 
s ezt rebeité : 

— Tudom ! Annyi áldást adjon az Ur ön-
nek, a mennyi percze volt azon éveknek I 

— Kelj föl,  kedves Katóm ! Siessünk, hallod 
a gyermekeket'/! 

Künn valóban várt már a kis sereg; s a mint 
kilépett, egy fehér  ruhás leányka eléje lép s koszo-
rút nyújtva át, igy szól: 

„A Pálma árváiuak ünnepe ez! Az a nap, 
midóu o telep legelsői idefogadtattak,  tanítónőnk 
volt az első I (A szép leány lesüti szemét s hosszú 
pillája alól két könycsepp gördül alá.) Miuket már 
ő oktatott arra, hogy téged szeressünk, tiszteljünk 
s ugy járuljunk eléd, hálazengó ajakkal, mint a 
madár teremtője elé megy; mert mi itt mind a 
te teremtményeid vagyunk; életünket az egyiket 

Isten adta nekünk, de te adtad ama másik valód1 

életet, mely nélkiil az ember oly boldogtalan, oly 
csekély: a gondolatot, az érzelmet s az irányt 
mindkettőnek! 

Szivünk örvendve (lobban föl,  ha látunk. A mi 
szép van u csillagban, a virágban, az égben, a 
földön,  mi arezodan találjuk fül  azt mind. 

De találunk még ott olyat is, a mi nekünk 
fáj  ! Fáj az a te szép szomorú mosolyod, (A 
gyermek hangja reszketni kezd.) mely oly szelid 
és mégis oly fájdalmas.  Hát nincs a sok, szere-
tettől fönndobogó  szivnek annyi melege, nincs a 
dalos gyermekajknak annyi vidámsága, a mennyi 
téged föl  tudna deríteni, édes, édes jó Pálma néni. 
(A gyermek arczárói már köny gördül.) Oh! mo-
solygj reánk csak egyszer; ugy, mint más, bol-
dogan, megelégedve, és akkor szeretetünk meg 
lesz jutalmaz—va . . . " 

Zokogva borul Pálma kitárt karjaiba, ki arczán 
martili mosolylyal fordul  az ifjú  tanítónő felé  és 
szelíden megfenyegetve  őt, igy szól: 

— Irma! Miért adsz a gyermek ajkaira pa-
naszt, ha mindjárt a szeretet panasza is az ? ! — 
Szólni ennél többet nem tud, de sorba csókolja kis 
árváit; a rútot csak ugy mint a szépet; egyre-egyre 
köuye is hull és végre még röviden rebegve mondja: 

— Majd délben vígabban leszünk ! 
Aztán megfordul,  bogy a kápolnába induljon 

kicsinyeivel. 
A tegnapi nő állítja meg . 
De nem ! Még sem ez az! 
Ruhája, haja az, dc arcza tartása nem ! Keble 

zilál! 
— Isten önnel! Köszönöm a szállást, jobban 

vagyok, mehetek! (Pedig remeg egész testében.) 
Tovább mehetek . . itt, itt nem lehet, uem szabad 
maradnom ! 

— Miért? — kérdi szelíden Pálma. 
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pitó Becze Antul alispán és Molnár -József 
országgyűlési képviselő uruknál eszköz-
leudő és pedig 1*!>4. évi deczember 15-ig. 
Az aláíráskor lefizetendő  u részvény név-
értékének 1 o°/o-u vagyis minden részvény 
után 5 frt,  20":. pedig vagyis részvényen-
ként 10 frt  ls'.U. deczember :Jl-ig fize-
tendő be, és pedig az aláírási ív tulajdo-
nának kezeihez. A többi részlet befizeté-
sének határideje az igazgatóság által ha-
tároztatik ineg és pedig a társaság által 
magára vállalt munkálatok és vállalkozá-
sok szükségletéhez képest. 

Felhívjuk tehát jó lélekkel a nagy 
közönséget, hogy igyekezzék mindenki mi-
nél előbb aláírni annyi részvényt, a meny-
nyit tehetsége megbír, inert ez által ket-
tős czélt log elérni, egyrészt a pénze jó 
befektetésbe  helyeztetik, másrészt pedig 
meg lesz mentve a megye részére az a 
vállalkozási haszon, a mely a különböző 
vasút é{)itkezési munkálatokból különben 
az idegenek zsebébe vándorolna. 

Képviselőtettliileli gyiilé*. 
Grergyú-Szent-Miklós, nov. 2U. 

A gyergyószentmiklósi községi képviselőtes-
tületnek nov. 28-án tartott népes gyűlésén Simon 
Balázs községi főbíró,  mint elnök, meleg szavak-
ban tett jelentést arról, liogy Ferenczy György, 
m. kir. szabadságolt állományú honvédszázados 
s községi másodjegyző meghalt s a boldogult ko-
porsójára a község nevében koszorút tett. A gyii 
lés az érzékeny veszteségről tett jelentést fájdal-
mas érzéssel veszi tudomásul s ezzel kapcsolat-
ban tudomásul szolgált azon jelentés, hogy az el-
halálozás által üresedésbe jött másodjegyzői állás 
betöltésére, mely szabály-endeletileg 500 frt  évi 
fizetés  és 100 frt  lakbérrel van összekötve, a fö-
szolgabiróság által pályázat hirdettetett. Ezután 
Benedek György őrnagy, Csiki D'nes és Lizái-
Gyula képviselőtestületi tagok Írásbeli indítványa 
következett, melyben hivatkozva arra, hogy bold. 
Ferenczy György, mint elöljárósági és képviselő-
testületi tag, jeles képzettséggel párosult lelkiis-
meretes és fáradhatatlan  munkásságával, puritán 
jellemével és igazságérzelével a község kulturális 
ós anyagi fejlődése  terén elévülhetlen érdemeket 
szerzett, valamint köztiszteletre és hálára érdeme-
sek azon honfiúi  erényei is, melyeket a haza szol-
gálatában oly hosszú időn át, de kivált a meg-
próbáltatás uehéz napjaiban tanúsított. Ezen ér-
demeinek némi elismeréséül indítványozzák tehát, 
hogy tekintettel a kátragyott özvegy nagyon sze-
rény anyagi helyzetére, ennek részére a meg-
boldogult egy évi jegyzői fizetésének  megfelelő  se-

gélyt utalványozzon a képviselőtestület. Minthogy 
a képviselőtestület tudatában van a megboldogult 
kiváló és eléviilh"ieilen érdemeinek, az indítványt 
magáévá tette s elhatározta, hogy a boldogult 
felejthette»  érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti s 
a gyászoló család előtt mélyen érzett fájdalmának 
ad kifejezést  s az indítványban érintett okok 
alapján a szűkös anyagi helyzetben hátrahagyott 
özvegy részére a boldogult egy évi jegyzői fizeté-
sének megfelelő  500 frt  segély — a törvényható-
ság jóváhagyásának fen  tartása mellett — a köz-
ség pénztárából kiutalványoztatolt. Keniélhelő, 
hogy a képviselőtestület ezen valóban humánus 
határozata megerősítést nyer, annál is inkább, 
mert a tisztviselői pályán a községi tisztviselők is 
nagyon mostoha sorsban részesülnek s mint a bol-
dogult, nagyobb részben ki vannak téve anuak, 
liogy egy egész emberöltőn át teljesített nehéz 
munka után és kiváló érdemek daczára is nyug-
díj és segély nélkül hagyják hátra családjaikat. 

Ugyanezen gyűlésen tárgyaltatott újból a 
polg. fiúiskola  helyiségének felépítése  is. A polg. 
iskola egyrésze ugyanis oly ódon és rozzant épü-
letben van, hogy uj helyiség felépítése  elodázha-
tatlanná vált. Egy korábbi határozat alapján az 
iskola uj épületének tervét el is készítették s 
helybenhagyás végeit a megyei törvényhatóságnak 
és építészi hivatalnak be is terjesztett; ez utóbbi 
azonban a terv megváltoztatását javasolta s az 
udvarra tervezett épületet az utczasorra akarta 
hozatni s ezen változtatással újból való tárgyalás 
végett leküidötte a képviselőtestületnek, mely pe-
dagógiai okokból az első terv fentartása  mellett 
szavazott. Csakugyan a tanítás és fegyelem  azt 
kívánja, hogy a tantermek lehetőleg távol legye-
nek az utczától, s ha az udvart csinosan parkí-
rozzák, ugy is díszíteni fogja  a községet. A gyű-
lésen egy-két részéről oly hang is nyilvánult, mely 
a polgári iskolai intézmény ellen szólott s helyébe kis 
gimnáziumot kívánna. Azt uiindeuki beláthatja, 
hogy a község maga erejéből képteleu volna gim-
uáziuntot fentarlaui,  segélyre pedig ilyen iskolához 
egy jó hosszú ideig s talán soha se számithat; 
azért arról kell gondolkozni, hogy a polgári isko-
lát minő módon leh^t oda fejleszteni,  hogy ez egy-
felől  megfelelhessen  eredeti czéljának, másfelöl 
pedig azon követelménynek, hogy az arra hivatott 

1 tanulók a gimnáziumban sikerrel folytathassák 
tanulmányaikat. Erre vonatkozólag a jövő számban 

| el fogjuk  mondani véleményünket. Most csak azt 
| az örvendetes liirt akaijuk jelezni, hogy Gyergyó-
I Szentmiklós az országos milleniumot egy uj iskola 
felszentelésével  fogja  megülni, a melyuél szebb és 
méltóbb ünnepélyt nem is rendezhetne. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Dalárestély. A székelyudvarhelyi dalár-

dának folyó  hó 9 én, vasárnap este tartandó hang-
versenye iránt városunkban nagy az érdeklődés; az 
elsőrangú helyek már inind elkeltek, másodrendű 
ülőhelyeket a ki még kapni akar, jól igyekezzék 
azt Györgyjakab. vagy Nagy Gyula uraknál elő-
jegyezni, mint már emiitettük lapunk mnlt számá-
ban, meg is érdemli az udvarhelyi dalárda a leg-
melegebb érdeklődést városunk közönsége részéről 
s hisszük, liogy csalódni nem fog  sem a dalárda 
bennünk, sem mi őbennök a hozzájuk fűzött  szép 
reményekért. A szépen összeállított műsort a meg-
hívóval együtt, itt közöljük : A székelyudvarhelyi 
dalegylet dr. V a j d a Emil karnagy vezetése alatt 
Csik-Szeredában folyó  deczember hó 9-én (azaz 
vasárnap) a „Csillag-1 szálló termében j ó t é k o n y -
c z é l u h a n g v e r s e n y t , rendez a következő 
műsorral: 1. 1) a 1 ü n n e p e n. Thern Károlytól. 
Előadja a dalegylet. 2. S z á 11 a m a d á r. Nép-
dalegyveleg. Előadja a dalegylet,. 3 V o n ó s n é -
g y e s . Beethuwen C-moll quartettjéböl a) Allegro, 
b) Scherzo. c) Menuet,to : Finale Mozart Es-dur 
quartettjéböl Al legro vivace. Előadják : dr. Vajda 
Emil (Viol. 1.) Hottmann Sándor (Viol. 2.) Kohn 
Ármin (Viola) és Nagy Gyula (Cello). 4. O l y a n 
a t e d a l o d . Népdalegyveleg Huber Károlytól. 
A dalegylet versenydarabja a fiumei  dalár verse-
nyen, melylyel harmadik dijat nyert. Előadja a 
dalegylet. 5. Monológ. E'őalja Szabó Gyula egyl. 
m. tag. 6. E r n s i. Elégia. Hegedühangverseny. 
Előadja dr. Vajda Emil, kíséretet játszik Hotfuiann 
Sándor, Kohn Ármin és Nagy Gyula. 7. P 1 e u i 
h i v i o. Olasz népdal. Gaáltöl. Előadja a dalegylet. 
8. V o n ó s n é g y e s . Schubert a) Andante con 
moso (A halál és a leány) G-moll. Finale. Beetbo-
wen G-dur qiurtettjéböl Allegro molto quasi presto. 
Előadják dr. Vajda Emil, Hoffmann  S tndor, Kohn 
Ármin és Nagy Gyula. 9. B a n d i t á k b o r d a 1 a 
Eruauiból. Előadja a dalegylet. Az 1892-ikí buda-
pesti és 1894-iki fiumei  dalárversenyen oly elő-
kelő díjjal kitűntetett székely dalegyjet a t. kö-
zönség «zives pártfogását  kéri. Helyárak : I—III. 
sor 1 frt.  20 kr. IV—XII. sorig 1 frt.  Állóhely 
50 kr. Jegyek előre válthatók s jegyekre előjegyez-
hetni : Györgyjakab Márton könyvkereskedésében 
s Nagy Gyula kereskedésében. Hangverseny kez-
dete 7 és fél  órakor. Hangverseny ntán tánez 
reggelig. 

— Tudorrá avatás. Ifj.  dr. Balázs András 
erdély egy ház megyei áldozópap és brassói segéd-
lelkész november 30-dikán promoveáltatott a bécs-
theologiai fakultáson  a szent hittndományok dok-
torává. Őszintén gratulálunk vármegyénk szülötte, 
a tehetséges fiatal  pap ezen előléptetéséhez. 

— Halálozás. A magyar irodalom egyik ki-
váló munkása, csikkozmási Bálint Gyula f.  évi 
november 20-án Kolozsvártt, agyszélbüdés követ-
keztében hirtelen elhunyt. A kiváló iró, ki ránk 
csíkiakra s általábm a székely névre csak dicső-
séget hozott, 1824. február  18-án szüli-tett Csik-
Kozmáson egyszerű székely szülőktől. Tanulmá-
nyait a csiksomlyói gimnáziumban végezve, szer-
zetesi pályára lépett, beállott a szentferencz-

— Ne kérdje . . . ne kérdezd ! Oli én átko-
zott ! Itt nincs maradásom ! 

— Láza van mondá mintegy inasában 
Pálma és szemei liii árnyékát, Kálót keresték. 
Láza van — isniétlé s mint gyönued anya karját 
fűzé  körüle, haját kisimította homlokából. 

Fgyszerre halkan fölsikoltott.  Fölismerte az 
idegent, most már tudta, miért nem maradhat nála. 

Kamilla — sóhajtott fel  anyáin, látod-e 
ezt, az a Kamilla van itt. és ma van itt ! 

— Jöj velem szólt perezuyi szünet múlva 
— jöj velem, rossz hely ez ilyen találkozásra . . 

Ks ininteiív föleszmélve  tekintett köriil. A ki-
csinyek rég eltávoztak. Ketten voltak. A megköny-
nyebiilés sóhaja tört ki ajkán. 

— Jer ismétlé paranesolólaa s kézen ra-
gadva az ideiien nőt, hevesen vezette előre. 

Az erős lélek fölénye  nyr.zött. Szótalanul, aka-
rat nélkiil elmedé magát tovább vinni a különben 
is megtört nő ; a lépesén Katóval találkoztak. Pálma 
intett. 

— Csitt ! Beteg ! Szólni kiván velem. Most 
10 óra. délre köztelek leszek. Fölvezetem. 

Az a .101* egy szép. nyugalmas, erdőkre nyiló 
szoba volt, magános, bnrejtö. Itt sit t I'álma egy-egy 
borús, őszi alkonyaion. K mellett imaszoba, az „F.e 
eehomo" képpel, félhomály  s őrök lámpa I'álma 
félt  önmagától . az imazsámolyhoz vezette vendé-
gét, arra ültek le mindketten; a lak úrnője az üd-
vözítő árnyékában kereste az erőt, mely lelkének 
kitöiő indulat-árját leken tartsa. 

A nő. ki most itt iilt mellette, az ölte meg 
alig fakudó  boldogságát. Kzegénv rokon volt, ugyan-
egy nngybúiya volt mindkettőjük gyámja; o jó em-
ber és Pálma elhalmozták az elhagyott, szegény 
leánykát mi lyen érző szíveik egész jóságával. Meg 
is hálálta azt. Az esküvő előtt egy héttel eltűnt V. 
Endrével, I'álma vőlegényével. A nasrybátvát szél 

ütötte meg. a mint a szörnyű liirt hallva, fölrohant 
az emeletre s a két üres szoba bizonyságot tett a 
szolgák állításáról. A felbomlott  házi rend közepette 
Pálma állt egyedül sápadtan, kábultan szive a 
kíntól innjd megrepedt: és a gyönge nő még sem 
roskadt le. 

Hogyan élte át ama napokat, még most sem 
tudja; de arra emlékszik, hogy midőn a temetés 
után magára maradt, e helyen sírta ki kínjait, hol 
most ez a Kamilla iil mellette . 

Sötét merengéséből egy forró  köny ébreszté 
föl,  mely összekulcsolt kezére hullt, ép a jegygyű-
rűre . . Föleszmél. Oh ez még is sok a kinból! 
Ama nő térdel előtte 

— Pálma — susogja szenvedélyesen — bo-
csáss el házadtól 1 Csak az a gúnyoló hatalom, mely 
velem már annyit játszott és játékközben annyiszor 
csapott meg vesszőjével: esak az hozhatott ide . . . 
Xein tudtam, hogy nálad vagyok . . nagyon meg-
változtál : le is, ez a hely is . .Ha tudom, még az 
éjjel elfutok.  Beszennyezem e házat, megyek 
mennem kell ! 

Pálma fölegyenesedett. 
Olyan igazi pálina volt e perezben. Martirok 

pálmája, maga is egy dicső martiri 
Félkezével, azzal a jegygyiirüssel, melyen ínég 

most is ott égett a köny, fölemelő  Kamillát . . . 
— Csöudesen 1 Eu nem vagyok sem hós, sem 

szent 1 Nő vagyok, a ki szerettem és reméltem . . . 
Szerelmemet, reményemet le tiportad a porba. Nem 
tudom, nem is tűnődöm rajta: bosszút állnék-e raj-
tad és hogyan más viszonyok közt. Most csak nny-
nyit tudok rólad, hogy szenvedő vagy és szegéuy. 
Xein Karági Kamilláuak adom a szállást és élelmet 
amaz ismeretlen nőnek, ki tegnap oly daezosan né-
zett szemembe; s azt kérem meg: ne távozzék e 
vendégszerető küszöbről, míg egészsége meg neui tér 1 

Büszke főhajtással  indul nz ajtó felé;  de az 

megszokott bm-sukkintet, melyet az üdvözítő képére 
vet, uj irányt ad érzelmeinek. 

Visszamegy, kezét nyújtja Kamillának s a .le-
omlott fürtöket  a másikkal újra végig simítva, lá-
gyabban szól 

— Te szenvedsz I Fn segíthetek ra j tad . . . 
Kérlek, ne hagyd itt e házat! Ha látnod engem fáj, 
érintkezzél Katóval, ki nem ismer . Oh oly jó. 
oly hü! Ha igy boesátanálak el, az útfélen  kellene 
elveszned ! 

— Majd később és hangja remeg — talán 
ha te erősebb lész, én nyugodtabb, felelhetsz  talán 
azon ezernyi kérdésre, mely agyamat ostromolja. 
Xyugodd ki magad. Orvosunk kitűnő, cselédeim jó-
sziviiek, hamar fogsz  magadhoz térni. Ks házam elég 
tágas arra, hogy egymást ne kelljen meglátnunk I 

És kisietett. Szivében ujra fogytán  volt a szá-
nalom és inár is nehéz harezot vívott a keserű-
séggel. 

A mint lefelé  haladt, a harang delet jelzett. 
— Istenem! Még az isteni tiszteletről is el-

maradtam ! Husz év óta ma először! De talán fölér 
az, a mit ott fönn  mondtam és tettem egy anyámért 
elrebegett imával 1 

A kastély első termeiben zsongott, bongott az 
apróság. Pálma sejtette, hogy a türelmetlenség felsó 
fokra  hágott azóta s tudta, hogy husz kis torok szó-
lal meg egyszerre: „Hol van Pálma néni? Beh soká 
jön Pálma néni ? Talán beteg ? Talán szomorú ? Ta-
lán el se jön?" 

— - Itt vagyok, kedveseim, itt vagyok I 
S elkezdődött a vig étkezés. Lelkész és tanitó, 

sót a nagyobb tiucskák is áldomásokat mondanak 
Pálmára; elmondják róla mindazt, a mit emberi 
uyelven el lehet mondani angyali szivr. l. De arcca 
ma nem derül föl.  Korán itt hagyja árváit; csak as 
érdemjeloket osztja ki . . . és a kis sureg hangos 
„éljen"-ei közt visszavonni. Anyja sirját keresi fiA, 
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rendiekhez, 1851-ben mint őrvezető a székely 
határőrségből alakított egyik aorezreddel Galiczíáha 
ment, hol Lewald „Katonai táskák üiiyv" czimü 
zsebkönyvét fordította.  Ugyancsak ő ford.totta 
magyarra Torqnato Tassonak „A megszabadított 
Jeruzsálem" czimü nagy époszát. Résztvett az 
osztrák-magyar csapatoknak Lombardia birtoka 
f&lött  III. Napóleon és Garibaldi s Viktor Emá-
nuel ellen vívott liarczaiban. Küzdelmes és váltó 
zatos élete alkonyán Kolozsvártt talált menedéket, 
liol több jfles  köl'öi miivel gazdagította irodal-
munkat. Mi Csikmegye egyik büszkeségét és la-
]iunkuak egyik kiváló munkatársit gyászoljuk az 
elhunytban. Nyugodjék csendesen! 

— Adakozás ós köszönetnyilvánítás. A csik-
somlyói „Internálni segélyalap" javára adakoztak : 
dr. Fil' p Sándor 5 frtot.  — Veress Antal nagy-
kászoni plébános ur gyüjtöivén Veress Antal plé-
bános 3 frt.it,  Balási Lajos 3 Irtot, özv. Lázár 
Lászlóné 1 frtot,  Szenkovits Albert 50 krt, Szultán 
János 60 krt. Pálffy  András 50 krt. Fogadják a 
nemes szivii adakozók az intézet hálás köszönetét, 
fiándi  Vazul, igazgató. 

— Köszönet. Fogadják benső köszönetemet 
mindazok, kik boldogult férjem,  Ferenczy György 
elhalálozása által az engem ért nagy csapásban 
— a végtiszlességén való megjelenés s ravatalára 
tftt  koszorúk által — szívesek voltak részvétök-
nek kifejezést  adni. Ferenczy Károly esperes-plebá-
nos és Hocliscliild Lajos tanár uraknak külön is kö-
szönetet mondok azon szép és megható gyászbe-
szédekért, melyeket a megboldogult felett  az én 
kívánságomra szívesek voltak mondani. Gyergyó-
Szentmiklós, 1894. november 23-án. Özv. Ferenczy 
Györgyné. 

— Olvasó.iik figyelmébe.  A hírlapirodalom 
rohamos fejlődésére  való tekintettel egy tényleg 
hézagpótló munkát végzett, Guldberger A. V. immár 
20 év óta frnálló  hiidetési irodája az elöitiiuk 
fekvő,  1895. évre szóló hirlapjegyzék kiadásával. 
Ezen szakszerűen összeállított katalógus magában 
foglalja  a hazai lapokon kivül, Ausztria. Angol-
ország, Belgium Bulgária, Dánia, Olasz-, Oio.-z-
és Francziaország sto. lapjait, továbbá igen czél-
szerűen vannak csoportosítva a szakközlönyök, a 
mennyiben ezek megjelenésük helye s/.eríut vannak 
összeállítva. Ezen jegyzéket, mely kitűnő szolgá-
latot '-enni van hivatva, nevezett iroda, a hirdető 
közönségnek kívánatra, díjtalanul megküldi. 

— A magyar nemzet ezer eves története. Az 
egész ország közvéleményének magasztaló nyilvánu-
lása között, mely az Atlieneum r. társaság kiadá-
sában megjelenő .A magyar nemzet története" czimii 
tiz kötetes illusztrált nagy munka elsó füzetének 
megjelenése alkalmából a sajtóban és közbeszédben 
mindenfelé  nyilvánult, íme az elsó füzetet  nyomban 
követi a második füzet,  mely folytatása  Marczali 
Henrik .A vezérek kora" kötetének. Ext n második 
füzetet  kiilüirjsen érdekessé teszi a legrégibb irott 
magyar történeti emlékeink eiryik legbecsesebbiké-
nek, a szent-galleni toilex tg., lapjának színes kő-
nyomatban előállított hasonmása szövegolvasással, 

Ez lelkének nyugponija. Az élőket kerülte. Vigaszt, 
erűt innen hozott  magával. Mikor innen jötl „pálma* 
volt, magasztos, üdvadó, mint a tropikus táj e cso-
dafája,  minden izében jótékonyság! 

Hogyan jutóit volna eszéhe a kisded hivő nyáj 
lelkészének, hogy e nő neve, nem szent név, hogy 
feje  fölött  nem szent kép fiieg  Hisz e kedély 
a megtestesült szeretet volt; már nem is keresztényi, 
isteni volt az ő erénye 

Az ifjú  lelkészt is ó nevelte. Atyja .szerencsét-
lenül járt, erdész volt; anyja ifjan  veszett el nyo-
morban, bánatban; a tiu kéregetni jött a tanyába s 
imájának áhítatos csengése ragadta meg az unió 
figyelmét. 

Hogyne tartaná szentnek e nőt! 
Alkonyatkor esöndes léptekkel, fáradt,  künyte-

leu arczczal jött vissza a temetőből. Kató az ajtóban 
várta. 

— l'rnóm! E sok vigalom fölemészti  életét! 
— Hát aztán, Kató? Mit nyerek, ha hosszan 

tartana is ? Vagy eltemetjük-e emlékeinket, el ugy, 
hogy többé ne ébredjenek fel  solin. 

— Oh ha azokat meglehetne ölni, gyilkosnak 
asegódném még ma és akkor tán mosolyogni is tud-
nák még! 

.— De igy I . . Voltál az idegen nőnél ? Mint 
érzi magát? 

— Alszik mélyen ; a betegápolónő mellette van ? 
— Es a kicsinyek ? 
— Széjjel mentek hat órakor, most hétre jár. 

Óra telik óra után, nap váltja ful  a napot, 
az ó évet uj követi; az ember élete alkonyatra for-
dul ; hervadunk, elnémuluuk: de emlékeinket, mint 
a bűvös barlang rejtett kincseit, sértetlenül tartjuk 
ffleg  . . . s néha vesztünkre. 

—• Vájjon eljönnek-e velünk az öröklétbe is ? 
(Folytatása következik.; 

továbbá a magyar nemzeti inuzeumban órziitt kelta 
fegyverek  sikerült rajza, valamint a szövegbe nyo-
matott számos csinos kisebb metszet. Kz az eddig 
megjelent két füzet  most már megközelítő fogalmat 
ad annak a nagyszabású történeti munkának alak-
járól és impozáns kiállításáról, mely a magyar nem-
zet ezeréves fönnállása  emlékének maradandó meg-
örökilője lesz. Kgy hét tnulva a harmadik l'iizet kö-
vet ezik. Klőlizetés negyedévív (12 l'iizjt) :i Irt 60 
kr. Kgy füzet  ára íio kr. 

— Aj inlkozás. Egy fiatal  gazd isszony, ki a 
házvezetebt és főzést  kitűnően érti s c mellett 
némi vagyonnal is rendelkezik, a.ánlkozik uri 
házakhoz gazdasszonynak. vagy házvezetőnő-
nek. Tudakozódások c lap kiadóhivatalához in-
tézendők. 

— Eladó telek. Yárutczában egy telek ház-
zal és gazdasági épületekkel eladó. A tula do-
nos neve megtudható a kiadóhivatalban. 

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

Illíria|><>Nli l«'v<»l. 
Az ország fővárosának  közélete, intézményei, ipara és 

kereskedelme mindig élénk érdeklődését képezi a vidék kö-
zönségének. Kniiek érdekesebb Momentumaitól. iilöszniti tud-
nivalóiról értesítjük ezúttal t. olvasóinkat. 

Kertész Tódor a Kristól'téreu egész nap, de tűképp este 
uz elektromos világításnál eiiészen szokatlan, eddig olt. nem 
ismert élénkséget idézett elő mesés szépségű, érdekes és 
gazdag változatosság!! kirakataival, molyok annsira lekötik 
a szemlélő ügyeimét, hogy önkénytelenül nézi végig a 34 ki-
rakatot melyekben találunk: Jáiékaz 're (et kii gyermekeknek 
összeállítva 3 fi  Itúl, fiiikmk  5 fi  i t d ön frtig,  leánykákn iK 5 - 50 
f  tig. Kiőlicl oktatva .'mulattató játékszereket Z nelo'szekr. nt'ek, 
il. tn. Arision, llelikor, Orphemon, símphonion, M'gnon o gona 
Inlónia 2 lí't. Kftnnven  előadható bihészuieslerség uuy készlet 
utasítással 1 frltól  20 frtig.  A jó gyermekeknek sokf  lu ta-
karekpersely. Tréfás  lombolanyereinénvok. F.r.-ileli tréfás 
meglepetés í tárgyak 30 krtól. «arácsonfadiszitének,  ragyogó 
csillámló a r a n y , ezilst-. vagv szivárványszínű a>'g> állta jszál 
csomagja 40 kr. Iiezgü üstökös csillag 15 k tói 3d kr. Ita-
S.vogó regiíharmat a karácsonvfáva  szórva elragadó s/.ép 20 
kr. l);óaia»yozó és cziistiizó füst  in kr. ('>inos kis honho 
niérek sokféle  változatos firmákban  10 krtól I fiiig.  Színes 
lampionok a karácsonyfára  10 20, 45 kr. Halacska, k'-u.ke, 
egér, gólya és sok más állatok 10, 15, 30 kr. Arán csillag 
10 kr. Kosárka ezüst szálakból fonva  2ü kr. Soriis poltar 10 
kr Champagncrcs üveg töltve 15 kr Színes gyöngysorod 25, 
35 kr. Aranyozott a I a la tetejébe '.ut kr. Lebegő angyal 
mozgó szárnyakkal 40, An kr, l frt.  Színes g; ertyácskák tu-
c/.atja 20, 40 kr. Magnézium sodrony Itt kr Az elősorolt 
karácsonyfadíszből  egy összeállítás 5 frt  tói 10. 2i>. 30 frtig. 
Karácsomi ajándéktárgyak : Játékszekrény bureadezve do-
mino-, dainsakkjátékkal Ki 1'tud iM fi  ti.». Kártvaprés i.tio-tól. 

i Kányátok bi> krtól. IWendezett toilletie szekrény 7-50 4 
• frtig.  Kinotn bör péiiztárcz.ák apró i s papírpénzre 1 frltól  5 
' fttíg  Szivar- és ezigarofi.'iúiezák  l ön lo frlig.  Lovagló 
! eszközök Szán, csengők. Teljes s/oh i ternaké z et B 50 - 111.50 

Torp.aczipii 90. Vivő-szerek. Klubb ko-csolyák Kénykép-atbu-
mok 4 frt  tói kezdve. Örökös naptár jegyzöláblával. ir.uinal, 
hőmérővel és jó órával ellitva « frltól  50 tit. Női vatró-
Hzekrények l 50 l'itig. Ilronz- és porczellan díszmii áru, 
szalonok, lakó-szobák. ebédlök feldíszítése.  Iróaszlal kellékek. 
Dohányzóknak alkalmas ajándéktárgyak. Diszes madárkalit-
kák. Japáni, chinai és kelé: indiai fa,  ponzollán. zotnáncz, 
cloisonne és uozaikcüikkek. Apró inippes) dísztárgyak eta-
gerre, varró- és Íróasztalra. Az ebédlőasztal kclléVei. Háztar-
tás és konyhaeszkozök. Orosz szainovilvok és Ihea-fózo  ii-tök. 
Színházi láti: övek li Írttól. 

A legkellrme.-obb karácsom i ajándékok közé tarlo/.ík 
a finom  jiipcre és il! Iszor. melyek megrendelését Vértessy 
Sándor illatszertáráb.'.l (Kriatóliér H sz.) a legjobban ajánlhat-
juk. Az idei parfüm-újdonságok  már megérkeztek, s ezek ku-
ziiI kiemeljük a lioyl Mondáin, lfoyal  Parfiiin,  lvsenci! Aro-
rnis, llmpiét des Amoiiss. Violette liléale. Suarise. Crob Apple 
lilosson, Amarillis, Ma vel of  P.'iu, Bompiet du XX. Sn'ele, 
Kreucli I'aus*, Maiié l.oiiísc, Kxtrait Ambré lloyal, Burinoux 
(inni|aii, Orand Duchess Xénia stb., továbbá a legdíszesebb 
lasn.iák és toih'tlc izikkuk. Vidéki megrendelések a leggon-
dosabban eszkozidtetnek. 

A Oaldsreni és tiraa czég egwke i'.u l >|iej.t le„' • qibli 
és legjobb hirnevii üzleteinek: látszer-raklára Viczi-utcza 30. 
sz. Mii- és lanszeiraktára: Kis-hiduii/.a 8. sz leggazdagabb 
választékot iijuiija a Ipjnjahli  árm/ikkeknek. Különösen a 
divatos nöi saloiilorgnetek, boss/.ii fogantynval  lekiiöshéka 
csontból, igen diszeseti készítve, valamint színházi és tábori 
látcsőv ek képezik a karácsonyi ajándékul ajánlatos tárgyakat. 

Tanszei raktárában legna»w>l>h készlete vau a mennyiség-
tani. természettani, látlaiii. légtiineltani, delejes, villamos és 
vegytani gépek es kes/.iilékeknek. Képes árjegyzékek kívá-
natra ilijm»ntesen küldetnek. 

..Legyen világosság 11 hang/ik az ország vidéki váro-
saiban,'liul a köz'iiegvilagitás kérdése a villamvilágitás állal 
még megoldva nincs s a gvarló és drága petr.deumvilágitás 
mellett sötétségben botorkálnak. Különösen most a hosszú téli 
esték beálltával érzik élénken a jó megvilágítás hiányát s 
alkalomszerű, Inigy a jóvíi évre ennek megszüntetéséről gon-
doskodjanak. még pedig a \iihiin*iJagitás által, mely ma mur 
czélszi-rüségi szempontból a lcgszeszvilágitást túlszárnyalta, 
mert sokkal nag obh és jobb világoiságot ad, .mindamelleit 
olcsóbb, mell rgv lü gyeilva lényének megfelelő  izzóláng 
óránkint csik 2 3 krba kerül. A villamvilágitás lierendeze-
sében a Siemens és Ilalske czég által rendeztettek l>e újra. 
Azért tígvolmezieljük e körüluiéiiyre mindazon köröket, me-
lyek a víil.ímvilágiiás létesítésének kérdésével foglalkoznak, 
bogy ne engedjék magukat a látszólagos elő«iylik által meg-
tévesztetni, mert nem mindig az nb sóbbság a mérvadó, ha-
nem a gyakorlat és tapasztalat bizonyságai szerint keresiék 
a jobbat és az ily dolognál számba nem jolietó csékély külön-
böwt miatt a jobb és becsületesebbet ne mellőzzék. A Siemens 
és Halké czég számos város, középület- és magánházban ren-
dezte már be a villamvilágitást hazánkban, molyekliől megem-
lítjük az ujabban eszközöltek közül Igló és Kaposvár városát, 
Dreher Antal kőbán ai és Ilag^enmacher H. promOnton sör-
főzii  gyárait, a keeskemétí gazdasági gőzmalom, a temesvári 
»zsél>e(-gőzmalom, a lo onczi Deutscli J . és fia  gőzmalma, a 
diószegi czukorg.ár, Wolfner  «Iyula és társa u j esti j'Ofgyiira, 
az első osztr -magyar jule fonoda  újpesti, a Dnnagozhajózási 
társaság Orient gőzöse, a soproni vasúti pályaudvar, a bada-
p e s ü M e t i opele" szálloda stb. slb. villuiub.-rendezeseit. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság Csik Lázárfalva 

község képviselőtestületének 1894. év deezetn-
ber 2-án hozott határozata folytán  ezennel köz-
hírré teszi, hogv a magas kincstártól kizáróla-
gos joggal bérletbe kivett szeszregále jogot 
Csik Lizárfalva  községházánál 1894. óv deczem-
ber hó 22-en délután 2 órakortól kezdődőleg 
nyilt árverésen az 189ö-il< évre albérletbe adja. 

Kiktáltási ár 700 l'rt. 
Árverezési leltételek a csikldzáríalvi község 

hazánál betekinthetők. 
Elöljáróság. 

Csik-Tusnddon, 1894. decz. 2-án. 
Ferenczy Béla, Ábrahám János, 

kjegyző. 1 - 2 községi biró. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság Csik-Tusnád 

község képviselőtestületének ls!)4. év deczem-
ber -2-án hozott határozata lolytán ezennel köz-
hirré teszi, hogy a magas kincstártól kizárólagos 
joggal bérletbe kivett szeszregále jogot Csik-
Tusnád községházánál 1894. ev deczember 22-ón 
délelőtt 8 órakortól kezdődőleg nyilt árverésen 
a/. löD.Vik évre albérletbe adja. 

Kikiáltási ár 2000 írt. 
Árverezési feltételek  a csiktusnádi kör-

jegyzői irodán bármikor betekinthetők. 
Elöljáróság. 

Ferenczy Béla, Domokos Albert, 
kjeg^ ző. 1 - 2 h. biró. 

Sz. 101—894. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentlclek község a magas állam-

tól bérletbe vett kizárólagos szeszitalniérési 
jogosultságot folyó  évi deczember lló 
20-án délelőtti 10 órakor a községházá-
nál nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőnek ha-
szonbérbe adja, ugyanez alkalommal fog 
albérlő ii fogyasztási  adók beszedési jogá-
val is megbízatni. 

Kikiáltási ár 700 frt.  Kötelesek árve-
rezó'k a kikiáliási ár 10%-ái; az árverezés 
megkezdése elo't az árverező bizottság ke-
zébe letenni, zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Egyéb feltételek  az elöljáróságnál bárki 
által bármikor megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Csik-Szentléleken, 1894. decz. l-én. 

Albert Béniám, Kőszegi Károly, 
kjegyző. 1—2 biró. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság ezennel a képvise-

lőtestület határozata lolytán közhirré teszi, 
hogy Csik-Kozinás község szeszitalmérési 
joga a fogyasztási  adók beszedése mellett 
nyilt árvcivsen ki fog  ad.ttiii C.sik-Kozmás 
községház ínál 1894. decz. hó 21-én d. 
e. 9 órakor. 

Kikiáltási ár 282« frt  2 kr. 
Árverezni kívánó küieles a bánatpénz 

10°/o-át az árverés megkezdése előtt a bi-
zottság kezére letenni. 

A többi feltételek  Csik-Kozmás köz-
ségháza hivatalos helyiségében betekinthetők. 

Az elöljáróság. 
Csik-Kozmás, 1891. decz. hó 2-án. 

Udvari József, 
biró. 

Jánosy József, 
h. kjegyzö. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentinire községében a szeszes 

italok árulása a niagns állammal kötött 
szerződés értelmében folyó  év deczem-
ber 15-én d. e. 9 órakor a községhá-
zánál a jövő évre árverés utján albérletbe 
adatik és bérlő a fogyasztási  adók beszedé-
sével megbízat ik. 

Kikiáltási ár 1881 frt  11 kr, melynek 
lO°/»-a óvadékul az árverés kezdetén az ár-
verező bizottság kezére leteendő 

A feltételek  a községházánál hivatalos 
órák alatt betekinthetők. 

A község elől|áróság. 
Csik-Szentimréíi, 1894. decz. 1. 

Bodó József,  Sándor Gergely, 
kjegyző. bíró. 
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Árverési hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság ezennel közhirré te-

szi a közös képviselőtestület határozata foly-
tán, hogy Csik-Szentmárton és Csekefalva 
társközségek italmérési joga és fogyasztási 
adók beszedése nyilt árverésen ki fog  adatni 
1804. deczember hó 20-án d. e. 9 
órakor Csik-Szentmárton és Csekefalva 
községek közös megyeházánál. 

Kikiáltási ár 3660 frt. 
Ki ezen összeget, vagy azon felül  igér, 

nyerheti meg a bérletet. Zárt ajánlatok is 
tehetők, a melyek az árverés befejezése  után 
bontatnak fel  s ha a zárt ajánlatba maga-
sabb összeg foglaltatnék  az árverésnél elért 
legmagasabb összegnél, a bérlet ezen leg-
magasabbnak fog  adatni, a mennyiben az 
illető kellő biztositékot ad a bérlet pontos 
fizetésére. 

Ismeretlen és biztosítékkal nem biró 
egyének ajánlatai csak akkor fognak  figye-
lembe vétetni, ha az ajánlati összeget előre 
kifizeti,  vagy óvadékképes papirokat bizto-
sit. Ha a bérleti idő alatt a szeszmonopo-
lium behozattatnék, az albérlő a községgel 
szemben ezen körülményből kifolyólag  sem-
miféle  kártérítéshez igényt nem tarthat. 

A két község elöljárósága. 
Csik-Szentmárton és Csekefalva,  1894. 

decz. hó 2-án. 

Bors János, 
birö. 

Miklós Ignácz, 
biró. 

Jánosy József, 
h. kjegyző. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 
I. 5141/894. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklós 6111. lelket szám-

láló nagyközségben a másodjegyzői állás, 
melylyel 500 frt  évi fizetés  és 100 frt  lak-
bérilletmény van egybekötve, elhalálozás 
folytán  üresedésbe jővén, annak betöltésére 
ezennel pályázatot nyitok. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják s az 1883. évi l-sőt.-czikk 
6-ik § ában előirt képesítéssel birnak, hogy 
az oklevéllel, honossági és születési, vala-
mint az eddigi szolgálatot igazoló bizonyít-
ványokkal felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám 1895. január 10-éig bezárólag ad-
ják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1894. nov. 28. 

1 - 3 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

Sz. 1863—94. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Gyimesbükk község képviselőtes-

tületének 1894. deczember 1-én hozott ha-
tározata alapján közhirré tétetik, hogv a 
magas kincstártól bérbevett regálejövédel-
mek 1894. deczember 18-án délelőtt 
9 órakor a községházánál kezdődő nyil-
vános szóbeli árverésen 1895. január 1-étől 
1895. deczember 31-ig albérletbe fognak 
adatni. 

Kikiáltási ár 6000 frt. 
Bérlői *e ruháztatnak a fogyasztási  adók 

beszedése is. 
Köteles bérleni akaró árverés előtt 600 

frt  bánatpénzt letenni. 
Egyéb feltételek  a községházánál bár-

mikor betekinthetők. 
A község elöljáróság. 

Csik-Gyimesbükkön, 1894. decz. 2-án. 
Rosz Sánlha János, Oltean T. Gábor, 

körjegyző. i _ 2 biró. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Taplocza község elöljárósága az 

államkincstártól bérbe vett szeszitalmérési 
jogot ez évi deczember 15-én délelőtt 
9 Órákor Taplocza községházánál az 189&. 
évre nyilt árverésen bérbe adja. 

Kikiáltási ár 2000 frt,  melynek 10% 
bánatpénzül leteendő; azonkívül fentartó 
500 frt  foglalót  tartozik adni. 

Egyéb feltételek  a községházánál bárki 
által betekinthetők. 

Csik-Taplocza, 1894. deczember 2-án. 
Balázs Dénes, Qyörpál Lajos, 

jegyző. k. biró. 
Sz. 131—894. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községelőljáróság — a képvi-

selőtestületnek 7—894. számú határozata 
folytán  — közhirré teszi, hogy a Csik-Ma-
défalva  községében gyakorlandó szeszital-
mérési jog f.  évi deczember hó 15-én 
d. 6. 9 Órakor a község hivatalos há-
zánál az 1895. évre bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2183 frt  48 kr. 
A megígért összeg az árverezéskor előre 

lesz befizetendő. 
Zárt ajánlatok elfogadtatnak. 
Egyéb feltételek  a községházánál bete-

kinthetők. 
Csik-Madéfalván,  1894. deczember 3. 

Sz. 1312/894. 

Árverési hirdetmény. 
Csík-Szentkirály község a magas állam-

tól bérletbe vett kizárólagos szeszitalméréxi 
jogosultságot folyó  év deczember 16-án 
délután 2 Óraikor 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 kívánók a kiáltási ár 10°/o-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. 26 án. 

Bocskor Dénes, 
2 - 3 biró. 

Albert Béniám, 
körjegyző. 

Tompos Károly, 
kjegyző. 

Tamás Elek, 
k. biró. 

Száin 1300-1894. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Mindszent községe a magas államtól 

bérletbe vett kizárólagos szesz italmérési jogosalt-
ságot folyó  év deczember 3-án délután 2 órakor 
Csík-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 kívánók kötelesek a kikiáltási ár 
10" /o 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, 
liiró. 3 - 3 b. jegyző. 

Sz. 849—1894. 

Sz. 1301-894. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Zsögöd községe a magas államtól bér-

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

A legtöbbet ígérő albérlő íog megbizatni 
a fogyasztási  adók beszedési jogával is, kikiál-
tási ár 1200 frt  s kötelesek árverezni kívánók 
a kikiáltási ár 10°/0-át 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. 16. 

László Ignáoz, 
bíró. 

Albert Béniám, 
3 - 3 kjegyző. 

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 krajezárban 
számítjuk. 

Kuschman testvérek 
8 - 1 2 vad- és hentes üzlete Brassó. 

kib. 

Hirdetmény. 
A csikszereda-mindszenti törvényható-

sági közút áthelyezési czéljaira felhaszná-
landó Vincze András és neje csíkszeredai 
lakosok tulajdonát képező 5600. és 5601. 
hrsz. a. terület egyrészének iiiegszerezhetése 
czéljából kereskedelemügyi ni. 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-
tetéssel értesíttetnek, hogy a bizottság ft 
kisajátítási terv megállapítása fölött  akkor 
is érdemileg határoz, ha az érdekeltek kö-
zül senki sem jelennék meg. 

Csíkszereda, 1894. nov. 19-én. 

3 3 
Madár Imre, 

biz. elaOk-

I 
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300 pár korcsolya raktáron. 

ALBERT BALAZS 
é r e z - éa v a s á r a-k e r e s k e d ö 

Csik-Szeredában 

ajánlja a bekövetkezett idényre 
aczél- és nikkelezett 

KORCS OLYÁIT. 

1 pár nikkelezett legfino-
mabb hali fax 

1 pár finom  halifax 
1 pár félfinom  csavaros 
Korcsolya8zijj páronként 

és 40 kr. 
2-» 

2 frt  00 kr. 
1 frt  00 kr. 

— frt  !)0 kr. 
10., 20., 30., 

Poital megrendelések azonnal eszközöltetnek. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 

Valódi párisi különlegességek! F. Be guerand flls 
párisi gyárából. Gummi és halhólyag jótállás mellett 
tnczatonkint 1, 2, 3, 4, 5 és 6 frt.  Capottes amiricains 
taczatonkint 8, 4 és 6 frt.  Párisi gzivacska 2-6 frtig 
gyűjtemény uraknak 3-10 frtig.  — Eredeti pessarium 
octusivam Mensinga tanár szerint 1 80 - 5 20 frtig. 
T T i / l n n c á o T Minden hölgynek nélkülözhetetlen 
U J U U U S d , 0 . a ) t D i a n a _ Ö T " 2.50 5 frtig  Be 
tegápnlási czikkek gyári árakon. 10 frtnyi  megrende-
lésnél 10°/0 árkedvezmény. Megrendelés pontosan és 

diseréten eszközöltetik. 

K E L E T I T. 
es. 4B kir. izab. sőrvköUS grirtója 

BUDAPEST. IV., Koronahereseg-utoza 17. n -
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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