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Csik-Szereda, 1894.
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Azt mondják, hogy mi magyarok nem
elég praktikus nép vagyunk. .Még mindig
egy régebbi kor káprázatán csüggünk;
holott elkelne már nálunk is egy kis praktikus gondolkozás és szellem.
Az angol, franczia. német, azt tartja,
hogy a milliókhoz legrövidebb ut a praktikus pálya, mely alatt az ipart, kereskedelmet s gazdálkodást szokás érteili. Ez
a felfogás náluk egészen nemzeti szellemmé
jegeczedetl, mely ledöntötte ti régi osztályokat s megteremtette a hatalmas polgárságot az ö gyakorlati felfogásával,
szellemi és erkölcsi erejével. A régi feadális
nemességnek, lovagi osztálynak, az arisztokrácziának tagadhatatlanul nagy érdemei
voltak ; de nagyobbat és szebbet nem tudnak felmutatni, mint a fiatal polgári osztály, mely felszabadította és megnemesitette
a munkát s kiépítette az államok hatalmának és erkölcsének legerősebb oszlopait.
Ott ezen uj és friss lehellet járja át a
iienr/i ti elet minden intézményét; de legfokep az oktatást s ezen uj lehellet egy
uj iskolát: a polgári iskolát keltette életre,
ine/y ort különös gondozásban részesül.
A mi mezőink felett még mindig más
lehellet leng. Ki hitte volna, hogy a gyergyüszuiitiniklósi községi képviselőtestület
termének ajtait is az olimpusi szellő nyigorgatja! Holott alig van vidék, mely a
praktikus pályára jjbban utalva volna,
mint íjyergyó. Nincs ember, ki elfogulatlanul fővel azt állithatná, hogy (íyergyó
jövőjét azáltal mozdítjuk elő, hogy itt

minden tanulóra nézve első legyen a latin
nyelv, hogy mennél több Írnokot, hivatalnokot, tanárt, papot, ügyvédet stb. bocsássunk az életbe. Ne ámítsa, ne téveszsze
meg senki se a gyergyói székely szülők
fejét, mely különben is eléggé telítve van
konzervatizmussal.
Mondjuk ki tíz igazságot ugy, a liogy
van. Nekünk mindenekelőtt értelmes polgári osztályra van szükségünk. Tereljük
a szülők figyelmét a praktikus pályák felé,
itt lesz-jövőben a boldogulás. Nemsokára
vasutak fogják szelni a vidéket s ha mi
tovább is a latin nyelv emlőjén akarunk
élődni: akkor bejön majd a szász, német,
zsidó s elviszik orrunk elöl a fö'd kincseit.
Mert tudja meg mindenki, hogy nem az
írnok, hivatalnok stb. bányászszák ki s
értékesitik kincseinket, hanem az erős és
értelmes polgári osztály.
Részemről mindegy lenne, bárminő
iskolát akarna Gyergyó-Szentmikl ós ; de a
nép tömege, ennek jövője szempontjából
nem lehet helyeselni azt a nézetet, mely
a gyergyószentmiklósi képviselőtestület
legutóbbi gyűlésén a polgári iskola épületének ügyével egyesek részéről felhangzott, hogy a polgári iskola nem kielégitő
intézmény; mert tán a latin nyelvben
helyöket nem állják még a tanulók a
gimnáziumbau.
A szubjektív kritika már olyan szokott lenni, hogy az érdemet bölcsen elhallgatja s egyes kedvezőtlen kivételből
alkotja meg nézetét. Itt is egyes gyenge
tanulók és elfogult szülők paimsza után
hangoztatják a polgári iskolai intézmény
ellen az anathemát. A polgári iskola tisz-

telt ellenfeleinek tudomást kellene venniök
arról is, hogy a jó tauulók jól megállották
helyöket a gimnáziumban s később a tudományos pályán is. Továbbá túdniok kellene, hogy a gimnázium és polgári iskola
tanterve és iránya közt különbség van.
Ha az elsőben erősebbek a latinban, az
utóbbiban a tanterv alapján erősebbek a
gyakorlati tárgyakban : a mértan-, szabadkézi, mértani rajzban és egyéb különösebb
gyakorlati ismeretekben. A polgári iskolába
lépő gyenge gimnázisták a tantervi különbözetnél fogva itt is nehézségekkel küzdenek : ti jók azonban hamar helyre pótolják a különbözetet. Igy van ez a polgári
iskolából a gimnáziumba lépő tanulókkal is.
Én a magam részéről az ellenvéleménytől nem ijedek ugyan meg: de aem
vagyok annyira elbizakodott, hogy számba
ne vegyem s keresem az utat, melyen még
a szubjektív kritikát is ki lehetne elégíteni. Azért a gyergyószentmiklósi polgári
iskolát olyannak óhajtanám, mely a latin
nyelvben se hagyna fenn semmi kiv.uini
valót. Ha van hiba, ugy ez nem magúban
intézményben, hanem ennek keretében az
iskolaszék egy intézkedésében van. Az
iskolaszék t. i. már régebben ugy intézkedett, hogy a latint, mint rendkívüli tantárgyat, az I-ső osztályban mindenkinek
tanulnia kell, akár van hozzá kedve, akár
nincsen; mert tán nem lehet tudni, hogy
melyik nebullóban lappang egy jövendőbeli
miniszter. A polgári iskola tanulóinak pedig
átlag a/s-a más pályára készülvén, előáll
az az pedagógiai furcsaság, hogy az I-ső
osztályban 40—4ö tanuló közül rendesep
30 kényszerűségből s természetesen annál

kem titkodat, én madárkám. Ugy is ott látom azt lyek inulhatlanul személyes megbeszélést kívánnak,
enni naponként urezoden ! Lásd a na>>sii: urat nem szíveskedjék fiát kiküldeni, ki bizouyára be van
I lehet bezárni; talál az rést, a melyen kilüvel és avatva az üzlet legkisebb részleteibe.
Inna remegve kérdezé :
F -Á. Xj
gnnyolvn látszik reánk kiáltani: ht vagyok! Xem
— Mit ir Pálma néni ?
Miel eugeni elrejteni!
- Irta: ÖEY. Rieasner Józsefné. De az mosolyogva csókolta ót homlokon és
I
Irma arezára visszatért a nyugalom. Legyőzte
(Folyt.,)
| gyermeteg tartózkodását és pirulva halkan, majd ennyit mondott csak :
Szemrehányást tett macának Pálma, önzőnek, I néki lelkesülve bevallá, hogy a könyvkereskedő fia
— Tűrni, várni! A ki ezt tudja, ur a sors
gondatlannak nevezte magát. Hogyan is tudott ugy I az, kiről ő gyakran és önkénytelenül gondolkozik; fölött I
elnieriilni fájdalmas múltjába, liogy nem törekedett 1 ctesté azt, mint szellemes, mély érzelmű ifjat, kiVárni! Oh, a ki ifju. hevesen dobogó szivészeretett leánykának jüvót teremteni
nem nek társaságában ő oly otthonosnak érzi magát, vel valaha alkuban volt, csak az tudja, mit tesz
myagilag: az biztosítva volt, de lelkének, szivének, mintha kicsiny korától ismerné és vele o<\vi:tt nőtt néha ez a szó; „Várni."
:iz érzelem világának jövőjét teljesen elhanyagolta. volna f.'l. Kimondta, bogy ez ifjú irányában külöVárni akkor, mikor minden perez egy öröklét,
— Inna, — szólitá meg egy estén — Irma. niis előzékeny és kedves modorú s hogy iia a vá- mikor minden ideg az elpattanásig feszül.
És álom olyankor nem jő a szemekre.
kiket ismersz te a városban ? Vannak utt barátaid V rosim kiildi I'álma néni. szive mindannyiszor nagyot
Az álomnak sok, sok ellenlábasa van : a gond,
— Én — felelt a lányka, mint a tetten ért dobban u gondolatnál, hogy „öt* meg fogja látni,
a szerelem, a bánat, a lelkifurdalás. S a hol ezek
vétkes - - éu csakis azokat ismerem, a kikkel I'álma hangját meg fogja hallani.
néni ügyeiben érintkezem ; én igen buldog vagyok
Nem tudtam — fejezé be a hűséges val- tanyát iituek, oda ó árnyékát sem küldi el.
A higgadt komoly kis tanítónő ugy virradt fel,
itthon és aem vágyom a városba; nem, egyáltalán lomást — nem tudtam mi az a megnevezlietleii
nem!
örömérzet, mely láttára, szavának hallatára lelke- a mint lefeküdt; nagy, ábrándos kék szeme ma,
Pálma elmosolyodott. Kamilla eltávozásával met betölti; nem igyekeztem itthon ezt titkolni, de egy árnynyal sötétebb volt; az álmatlanul töltött éj
visszatért volt egészBége és nyugalbia. Most már elmondani kérdezetlenül, öukényt, mégis végtelen nyomai ott voltak a hosszú, fekete pillák végén.
nehezemre esett volna. Hibás vagyok ezért, meg- Hej, a hol a gond jár, ott nyom marad, mély és
kedélyes is tudott lenni.
sötét.
érdemlem
megrovását, jó Pálma néni!
— Jó, jó, édesem! Te teliát nem vágyói a
S Irmának gondja volt. Az első gond, a legI'álma csöndes mélázással hallgatta végig.
városba. De vájjon nincs-e a városban, a ki te utánehezebb . . . terhelte ifju vállait; fülében, mig a
— És ezt a liut „is" Endrének hivják ?
nad vágyik ?
kisdedek közt járt, ezer változatban ez hangzott:
Fájdalom „ezt is."
— Pálma néni! — csengett a leányka félig
Xem tudta Irma egész jelentését e rövid „is" Mit hoz a jüvő? Mit Írhatott Pálma?
sírva, félig nevetve — Én azt nem tudom, én erre
Ama kis levélke a városban is valódi forraszócskának. Ö csak várta, mit mond tovább a hölgy,
nem is mertem gondolni soha!
— De azért bizonyos név mégis liajnalsziiiiire ki neki anyja, nővére, barátnője, megtel eintője volt. dalmat idézett elő. Hallatlan dolog történt. Városi
De I'álma nem szólt. írószert kért B levélíráshoz embert hittak meg a Pálma tanyára. Mikor eddig
tudja festeni halvány, átlátszó arezodat!
még a nagyobb betegségi esetekben is messziről
— Oh oi?l Pálma néni az—az. hiszen az készült.
Ügyes fordulattal arra szólította fel a könyv- hozták az orvost a tanácskozásokra.
majd egy évvel fiatalabb nálamnál. .
A könyvkereskedő fia pontosan megjelent. Az,
— Hát azután ? Naptár-e a sziv ?! Számadást kereskedőt, hogy miután 6 beteg a Irma mellette
vezetünk-e az érzelmekről ? Csak te csevegd el ne- van: mégis oly kérdéseket akar intézni hozzá, me- a kiért ót odahitták, sejtelmével sem birt jöttének;
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nagyobb kedvetlenséggel tanulja a latint.
Azt hiszem, hogy ezen intézkedés káros
voltáról elég, ha annyit mondok, hogy a
30 kedvetlen tanuló elrabolja a latin tanár
idejét, erejét s a 30 magával ragadván a
többit is, megakasztja az arra hivatott tanulókat az alap megvetésében. Az iskolaszék jól tudja, hogy a polgári iskola
levezető csatornája, nem pedig gazdagító
mellékfolyója közoktatásunk gimnáziumi
irányának. Azért tehát azokat, kik tehetségüknél, hajlamaik s életviszonyaiknál
fogva egyenesen a gyakorlati pályákra
vannak utalva, mint nálunk a tanulók nagytöbbsége. nem kell a latin nyelv kötelezésével a gimnázium felé terelni, kik később onnan akár belső, akár klllső okoknál
fogva leszorítva, a szellemi proletariátus
szaporítására szolgálnak: eltelve kesertl
csalódásokkal és egyszersmind nagy igényekkel, ambieziókkal és iszonyodva a
szerény munkától. Veszedelmes egy elem
az, jó lesz nem nevelnünk többet belőle.
Talán már is nagy a számuk. Fegyelmi
szempontból pedig jó lesz, hogy azokat,
kik latint nem tanulnak, a munka alól ne
mentsék fel, hanem a latin helyett szigorú
ellenőrzés és felügyelet mellett ott az
iskolában készüljenek a következő órákra.
Dy módon az arra képes és hivatott tanulókat a latin nyelvtanból is oly derakasan
ki lehet képezni, hogy azok a legjobb sikerrel haladhatnak a gimnáziumban is; a
a polgári iskola pedig teljesen megfelelhetne Gyergyó-Szentmiklós szükségletének
s ama kettős czéljának, hogy a tanulók
nagyobb részét gyakorlati ismeretekkel
felfegyverezve bocsássa az életbe, a kiválóbbakat pedig alapos képzettséggel
esetleg a középiskolába.

LAPOK

Itt vármegyénkben ezen humánus intézmény
f. év. közepe táján lépett életbe s daczára annak,
hogy sok akadályokkal kell küzdenie, már is kitűnt róla, hogy hasznos és czélszerü intézmény s
megyeszerle felkellette maga iránt a/, érdeklődést.
Bizonyítéknl szolgál erre, a betegsegélyző
pénztár javára folyó hó l-én rendezett bál, mely
ugy anyagilag, mint erkölcsileg a legszebben sikerült. Azon körülmény, hogy nem vettek részt benne
mindazok, kik ez intézmény pártolására feltétlenül
hivatva volnának, nem az ügy, hanem inkább a
mi társadalmi viszonyaink rovására írandó fel.
Egyébiránt őszinte lélekkel konstatálhatjuk,
hogy ilyen népes és kedélyes mulatságot rég ideje
nem láttunk s mindezért első sorban a derék
rendezőséget illeti az érdem és elismerés.
A bál anyagi eredményét a következő adatok
világítják meg.
Bevétel volt:
1. Jegyekből
139 frt 20 kr.
2. Felülfizetésekből
21 frt 30 kr.

. szám.
Lajos csíkszeredai elemi iskolai igazgató a közönséges törtek tanításának módszerét és P u s k á s Tamás
csikszenttninási tanitó az irva-olvasás tanításának
módszerét. 4. Az iskolák történetei ós nevezetesebb
pedagógiai esetek; nz idevonatkozó iratok a bizottság által fognak rendeztetni és összeállittatni. 5. Az
iskolák növendékei által készített rajzok, írások és
más dolgozatok, melyek közül a legalkalmasabbak a
bizottság által fognak kiválasztatni. Ugyanezen csoportban női kézi munkákat jelentettek be a csíkszeredai, taploczai, csikszépvizi és dánfalvi elemi
iskolák. 0. A tanító-egyesületek jegyzökönyvei a
megelőző 10 évről. A fentebbiekkel kapcsolatosan
elhatározzta az értekezlet, hogy a kiállítási tárgyak
a jelen tanév végével, a bizottság által meghatározott időben a központban kiállitandók lesznek. Ezen
idóre a tanító-egyesületek I özös ülésre hivatnak egybe
s a felkiildendő tárgyakat kiválasztják. Elhatároztatott továbbá, hogy a bizottság fel fogja hívni az
iskolaszékeket és az iskolák tanítóit, hogy a milleniáris ünnepély alkalmával iskolai ünnepélyeket rendezzenek, úgyszintén a tanító-egyesületeket is, hogy
itt Csik-Szeredában diszgyiilést tartsanak. A megjelentek állandó bizottsággá alakultak és az ügy további rendezését intézni fogják.

az ntolsók közé tartozik az 1890. évi XIV. t. cz.
megalkotása, a melylyel igen nagy mulasztást tett
jóvá, érzékeny sebre készített gyógyirt, mert a
hivatolt tőrvényczikkben előirt betegsegélyző pénztárak felállítása álul a munkások helyzetén segített, kiknek sorsával az azelőtti időkben vajmi
keveset törődtek.

— Halálozás Özv. S z e n t p é t e r i Antalné
szül. csikmadéfalvi L á s z l ó Z«uzsánna CsikSzenttamáson f. hó 12-én reggeli 7 órakor 52 éves
korában agyszéihüdés következtében jobblétre szenderült. Temetése f. hó 14-én ment, végbe a nagyszámú rokonság és ismerősök részvéte mellett.
Nyugodjék csendesen !
— Csikvármegye alispánja honvédelemügyi m.
kir. miniszter úrtól vett 70,807. számú rendelet
alapján közhitté teszi, hogy a népfölkelés kötelezettsége alatt álló állami polgárok, kik népfölkelő
kötelezettségüket hábot u idején élelmezöi tisztviselő
minőségben óhajtsák teljesíteni, a kiképzésök iránti
pályázati kérésüket folyó évi deczember hó 3 l-ig
a járási szolgabírósághoz (vagy tanácshoz), hol a
pályázati feltételek betnkinthetők, szabályszerűen
felszerelve adják be. Csik-Szereda, 1894. decz.
hó 10 én. B e c z e Antal, alispán.
— Székely munkások kerestetnek. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, bogy
HÜLÖKFÉLÉK.
a m. kir államvasutak budapesti gépgyárában folyó
— Tanitók értekezlete a milleniumi kiállítás évi október hó 15-ike óta három székely iparos
ügyében. Vármegyénk csiki részének te.ü'otén mű- munkás vétetett föl és pedig 1 kovács és 2 géplaködű tanító-egyesületek képviselői f. hő 5-én a hely- katos s hogy ezen gyárban a jövő honapokban még
beli gazdasági iskola egyik tantermében érteke :letet több ügyes vasesztergályosra és vasgyalusra lesz
tartottak. A szép számmal egybegyűlt tagokat L a- szükség. A pályázó szakmunkások a kamaránál
k a t o s Mihály tidv<izöltc s felolvasván a vármegye jelenkeznek.
kir. tanfelügyelőjének tíz értekezlet összehívása czél— A legszebb ajándékok. A vidéki közönség,
jából hozzá intézett iratát. Felhívta a megjelenteket, mely mostanában tömegesen rándul fel Budapestre,
hogy elnököt és jegyzőt válaszszanak. Elnökké L a- hogy Karácsonra és újévre bevásárlásokat tegyen,
k a t o s Mihály és jegyzővé Li u z á s Jáuos válasz-a külömbözö csábító hirdetési ajánlatok között
tatván meg, az értekezlet élénk eszmecsere után a alig tu<l választani alig tudja inagát elszánni rá,
következő megállapodásokra jutott; A kiállításban a hogy mit vegyen övéinek. A kirakatban szebbnél
tanító-egyesületek területén lévő iskola : a következő szebb tárgyak láthatok, de talán valamennyi között
tárgyakkal fognak részt venni: 1. A monumentáli- legszebln-k a S t e r n b e r g Á r m i n é s T e s t sabb iskolák fényképei és alaprajzai. Ezen csoport- vé r e féle Keiepesi-uti hangszer ipar telep kirakában felvétetni óhajtja a bizottság a csik u j tus- ban láthatók. Egy egész házal foglal el e nagy
nádi, v e r e b e a i , s z e n t ni á r t o u i, s z e n t - vállalat, dúsan felhalmozva ugy a földszintén mint
k i r á l y i . s z e r e d a i , m a d é f a l v i , s z e n t t a - az emeleten a legkülönfélébb y.euekarbeli s műkedvemási és s z e n t d o m o k o s i elemi iskolákat. 2. A lői hangszerek az összes réz és fa- fuvö verő és
tanszerek csoportjába Ii tt z á s János bejelent egy vonó hangszereken kivül zsenalis comhinatioju disz
czélszerü tábla-álványt, melyre az iskolai fali lábiá- és játékhangszerek „harmonikák, és hat moniumok
kat, térképekeíslb. alkalmas módon fel lehet függesz- mechanikai zenélő müvek, magától játszó zeneeszköteni. il. Módszertani eljárások, részletes tanmenetek, zök melyeken egész operákat lehet lejátszani, zenélő
leczke rendek s más idetartozók megírására a ta- madarak mely. k a legszebb dalokat fütyölik stb.
uitó-egyesiilctck tagjai felhivatnak. Már ezen alka- stb. egyik legszebb s legérdekesebb tárgya az
lommal két bejelentés történt, nevezetesen V e r e s egész ipartelepnek egy nickelböl készült karácsonyfa

komolyan, egész lélekkel magyarázta a gyermekeknek Isten mindenhatóságát. Es a mig igy beszélt,
lelkébe szent béke költözött. Hogyan is hagyhatná
el öt, a benne bizót, életének elsó válságában, nz,
kit ó kisded korától oly szilárd hittel imádott; ö
csak egy gyarló tehetetlen teremtés, de a ki teljes
bizalommal karjaiba vetné magát, kész volna azt
ezer, áldozat árán az üdvre vezetni.
Es a mig igy gondolkozott, esak néhány lépésnyire volt épen az, ki iidvét tőle várja: az a
szőke ifjú szelid, epedő szemeivel, daezos akaratról
árulkodó, keskeny ajkával, sugár nagvuri termetével,
odalép Pálma elé és mély főhajtással üdvözli.
Pillanatig némák mindketten. Amazt a helyzet
tessi ilyenné. De Pálma ? ! Lélekzetért kapkod ! Jó,
hogy egyedül van. Xem tudja káprázat fogta-e el!
Kzt a fiut nemcsak Endrének hívják ; ez vonásról-vonásra azon Endre, kit ó szeretett, ki őt elhagyta, a kiért élete ily magánosan telt le és a ki
haldokolva őt áldotta.
De hol veszi magát egy idegenfián ez az arcz!
Végre az úrhölgy győzött a nő felett.
Helyet mutatott s szakadozva szólt:
— Igen gyönge vagyok még ; hosszú láz gyötört. Hol a küldemény ?
Amaz némán mutat egy asztalkára.
A könyv jó tárgy a fölindulás elrejtésére.
A társalgás végre megindul.
— Szereti ön „I)ickens"-t?
— A külföldi irók közt ót leginkább; az ó
idealismusában épen elég realismus van arra, hogy
alakjai, jellemei — mondhatnám — az élet egyensulyban jelenjenek meg.
— Hol végezte ön tanulmányait?
— Az isicolákat itthon. Azután Svájczba kül-

dött atyám, mert mérnöknek szánt. De utóbb elbetegedett és haza hívott. Most már csak könyvkereskedő leszek, mint ó . .
— És szereti az üzletet ?
— Ezt az egyet igen ! Egy nagy, megmérlietlen világ nyílik meg a könyvekben a szomjazó szellem előtt és nem boldog-e az, kinek az irodalom termékei helyébe jónek.
— Hány éves ön ?
— Huszonegy.
— Ugy hát regényt olvas legörümesebben.
— Nem nagysád, én a bölcsészetért rajongok.
— És technikusnak késziil ? !
— Már volt szerencsém nagyságodnak elmondani, miszerint könyvkereskedő maradok most már;
atyám óhaja nekem törvény s hajlamaimnak megfelel a könyvek világa.
— A természetet nem kedvelné jobban a könyveknél ?
A ifjú felsóhajtott.
— Talán, ha lett volna szerető édes anyám,
ki picziny koromban beoltja szivembe ezt a szép
nemét az áhítatnak, rajongó imádója leendettem a
természetnek.
— Tehát nincsen anyja?
— Csaknem azt mondhatnám, hogy nem is
volt! Talált gyermek vagyok. (Pálma megrezzen.)
Nem ugy találtak, mint sok mást: csecsemő koromban a templom küszöbén .. . Homályosan emlékszem,
hogy kertek közt egy nagy házban, sok ismerős,
apró gyermekekkel tanultam játszaui és minden este
jó öreg dajka jött értem. E szerint kisdedovó intézetbe járhattam. Egy este hasztalan vártam rá. meguntam magainat, szilaj fiu voltam, kiosoutam s eltévedtem. A jó könyvkereskedő . . . az országúton

*

A nlksieredai ker.betegNegélyzi
pénztár bálja.
Baross Gábor nagynevű volt kereskedelem-

Agyi miniszterünk elévülhetlen érdemei közül nem

Összesen 160 frt 50 kr.
Kiadás volt
63 frt 66 kr.
Tiszta jövedelem
. 96 frt 84 kr.
Felülfizettek : Miskow Péter m. kir. honvéd
őrnagy és Csedő István polgármester 2—2 frtot.
Friedman Jakab 1 frt 50 krt. Barta Ignácz, Szántó
József, Nagy Ntván, Bánfi Ede, Meskó Kálmán
(Madéfalva), Molnár Ákos. Balázsi Lajos, Májerovics Ignácz 1—1 frtot. Darvas Béla, Walter Jáuos,
Szopos Elek, Helvig G. János 50—60 krt. Barcsai
Dénes, Szilveszter Lajos 30—30 krt. Keresztes
István 20 krt és a helybeli első zenekar 5 frtot.
A t. felülfizetöknek a rendőrség e helyen is
leghálásabb köszönetét nyilvánítja.

talált . . . nem tudtam vezetéknevemet, sem a városét, hol laktunk. Soha sem keresett senki, k könyvkereskedő ember volt; fölfogadott, fölnevelt . . . 6
sohasem volt nős és igy nem helytelen azt mondanom, hogy nekem nem is volt anyám .'
Az ifjú csak most veszi észre az urnó növekvő
halványságát.
— Rosszul érzi magát nagyságod ? Untatom ?
Az tagadólag int kezével s alig hallhatólag
susogja:
— Sziupadra is sok ennyi véletlen!
S összeszedve egész erejét, egyenesen a főkérdésre tér :
— És ön szereti Irmát ?
Most nz ifjún van a sor halványodni, ingadozni. Erre nem volt készen.
De zavara csak egy perczig tart.
— Szeretem ! S noha erről soha egy szót nem
váltottunk, tudom, hogy viszont szeret.
— De a nősülésre 011 még igen ifjú . . . s
atyja talán
— Atyám oly jó, oly fenkölt lelkű
boldogságom életczélja . . .
— Ugy hát térjen ön vissza a városba s kérdje
meg atyját: eltudná-e hagyni lakhelyét, üzletét s
ide jőne-e örömest közénk, önnel a Pálma tanyára,
e csendes kis szigetre ?
Az itju habozott. Szivén mondhatlan boldogság
érzete vonult át. De e boldog érzésbe négis kétely
vegyült: ha csalódott, ha téved. Ugy s. Tetné Irma
ajkáról hallani a bodogitó vallomást.
De mondani ezt nincs bátorsága.
S a gazdag hölgy ugy el vau merülve gondolataiba. Talán azt hiszi, hnyy ö már e! is távozott,
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LAPOK.

51. szám

állvány mely ünnepélyes zenekíséret mellett lássa
ütemben forgatja a karcsontát. Ara 25—32 frt.
Ennél szebb karácsonyi ajándék alig képzelhető.
Az flzlet maga való>ágos látványosságot képez,
melyet a közönség csoportokban néz s különösön
este kftlt feltűnést, midőn az egé«z ipartelep villamos fényárba nszik megvilágítva az egész térséget.
Ez a kereskedés a fővárosban annyira népszerű és
kedvelt, hogy mostanában mindégzsnfolva van a személyzet alig győzi kiszolgálni a közönsége.
— Lapunk mai számában a „Pesti Hirlap"
előfizetési felhívását veszik olvasóink.
— A „Képes Családi Lapok" hirdetményére
felhívjuk olvasóink figyelmét.

bábjai megelevednek mind a diszmü kereskedés tár- 1 ködő mérnök megválasztása és a költséggyai, a diszmttárus kezeit vigan dörzsölve Ö is| előirányzat elkészítése felett tartandő tármosolyog, milyen kedves hely is az a díszműáru gyalásra határnapul 1895. évi janOÁT
kereskedés, a hol minden mosolyog I
hó 10-ik napjának délelőtti 9 órája
S tudják hölgyeim és uraim hol van az a Csik-Delne községházához tűzetett ki, a
hely, a hol pár őrát kellemesen ellehet mosolyogni ? melyre az érdekelt birtokosok a törvényes
Az G y ö r g y j a k a b Márton díszműáru kereske- következmények
terhe mellett megidézdésében van, melyre lapunk mellékletén levő hir- tetnek.
detésére felhívjuk a tisztelt közönség b. figyelmét.
A kir. törvényszék nevében.
Csik-Szeredában, 1894. decz. 11-én.

A diNsiuitöru kerenkedéaben.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1P61. évi LX.
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi,
Alulirt község elöljárósága ezennel köz»
hogy a gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság 1894.
évi 3500. számú végzése következtében dr. Tiltscher hírré teszi, hogy a község majorsági javai
Ede ügyvéd által képviselt ditrói I. mezögazd.
előlegegylet javára remetei Várterész Gergely és 1895. évi január 12-én fognak a köztársai ellen 195 Irt á jár. erejéig foganatosított ségházánál bérbeadatni.
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 608 frt
A feltételek a községházánál hivatalos
20 krra becsült 1 négy lóerejü cséplőgép, I rostáló gép, 1 deszka csűr és istálló, lovak, szeke- órák alatt betekinthetők.
rekből álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Cs.-Dánfalva, 1894. decz. 17.
Mely árverésnek a gyergyószentmiklósi kir.
járásbiróság 4120 — 1894. számú végzése folytán Kovács János, s.k., S z é k e l y András, s.k.,
195 frt tökekövetelés, ennek 1894. évi május hó
körjegyző.
biró.
17-ik napjától járó 6"/0 kamatai és eddig összesen 1 2
43 frt 50 krban biróilag már megállapított költSz. 3397—1894.
ségek erejéig Remete községházánál leendő esz-

X. nr gyorsan a (írókat lépdegélve siet az
utczán, erősen fázik, mert föleit behúzta gallérja
közé, egyenesen a díszműáru kereskedés felé tart.
Belép, kibnvik gallérjából és mosolygósan köszönti
a kereskedőt, a kereskedő szintén mosolyog, a
stelázsik, üvegszekrények, minden-minden a mi a
boltban van mosolyognak, olyan jól érzi magát az
ember a szép karácsonyi emléktárgyak között. X.
ur mindennap sorba nézi a szebbnél szebb tárgyakat, hűségesen megkérdi az árakat, el-e)áldogál
egy spanyol gitanna előtt, melynek gipsz alakja
szobrot áll a sarokban, érdekkel szemléli azt a
két csuhás barátot, kiknek vállain egy kis hordócska van remekül elhelyezve, körül pedig snapszot* poliárkák egy majolika talapzaton, sok, sok
kedves semmiség együtt, a mikből nem is tud választani az ember. Az ember nem. de Y asszonyság,
a kinek kocsija épen most megéllt a diszmiiáiu
kereskedés elült s a következő perczbeu már belebegett mosolygós „jó napot*1 köszöntve, a sneidig
özvegyecske hamar tud választani e tarkabarkaságból. Niki egy l á g y t o j á s e v ő készülék
tetszik meg legjobban, apró herrzig munka, kis
ezüst tál, platina pohárka, sótartó, aranyozott kis
kés és kanál rajta, — pompás kis alkotmány —
pláné a ki reggelenként c/ukor és mm nélkül issza
a forró orosz teát és lágy tojást eszik hozzá pirított kenyér bordákkal! „Lássa édes X, ez a kis
bolondság itt, ez boldoggá tenne, liu valaki meglepne vele karácsonyra" !
X. ur köhög s a legszeretetreméllóbb mosoly
kíséretében azt jegyzi meg, hogy d, habár töltetlenül hódol Y. nagysága jó Ízlésének és a lágy
tojás evő készüléket szintén igeu kedves kis ajándéktárgynak tartja, de azért a maga részéről karácsonyi ajándékba legszívesebben elfogadná azokat
a snapszos barátokat, egy kis jó „Morteli Cognac"k&l telítve!
nagysága ötletes menyecske s nyomban
azt proponálja X. urnák: Édes X. lepjen meg
maga engem azzal a lágy tojás evő készülékkel
s én meglepem magát a snapszos barátokkal!
X. ur mosoly.>g. Y. nagysága mosolyog, a
snapszos barátok mosolyoguak, mint a szobatündér
Ekkor segítségére jött a szerető szivek védszentje : u véletlen.
Innának hivatalos kérdése volt Pálmához.

— Hány órára parancsolja . .
A szó elhalt ajkán. Endre állt e l ő t t e . I'álma
felszökött helyéről. A boldogság a legjobb orvos.
Megfogta a két meglepeti gyermek kezét . s egymásba helyezve azt, édes kaczagással (Irma soha se
hallotta ez előtt kaczagni) felkiáltott:
— Kató, siess .
hát nem látod, hogy kézfogó van a háznál!
Es tovább kaczagott, örvendve boldogan amazok örömén, megindulásán, niig nein könnyé lett u
kaczaj és szivéhez szoritá mindhármukat.
Az ifju azt hitte, álmodik. De nem sok ideje
maradt az álmélkodásra. Vissza kellett sietnie a városba atyjáért. I'álinn, a meggondolt, nyugodt kedélyű Pálma erősen követelte, hogy az ünnepélyes
kézfogó még az nap végbe menjen . estéro csakugyan meg is történt.
Midőn éjféltájon a halvány hold megvilágitá a
deres őszi éjet s a fáradt, boldog emberek nyugodni
tértek, Pálma kiment a sírkertbe. Megölelto a két
mohos sírkövet s igy beszélgetett velük:
Ugy-e tudjátok, miért nem szeretem a hosszú
mátkaságot; ugy-e helyben hagyjátok lázas sietségemet! Nem akarom, hogy akadjon egy angyal arcz
ördögi szívvel, ki az unalmas eréuyhősnú elől ellopja a boldogságot, hogy aztán átkozódva fussa be
a világot.
A könyben, mely e gondolatoknál a sírra hullt,
lemosódott szivéről utolsó nyoma a keserűségnek!
Most már ó is boldog lesz; unokákat fog ringatni ölében, az ó unokáit . .
(Vége.)

Éltes Zsigmond,

Szám 397—1894.

Árverési hirdetmény.

1894. évi deczember hó 30-ik napjának
délutáni I óraja határidőül kitüzelik és ahhoz a

közlésére

venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg,
hogy az erintett ingóságok az I8.5I. évi LX. t. cz
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett,
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak
adatni.
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1894. évi decz
hó 11 ik napján.
Juhász Károly,
kir. jliir.iaági végrehajtó.

Sz. 2t>71—1894.
kT

Árverési hirdetmény.

kir. tvszéki biró.

Árverési hirdetmény.

Pályázati hirdetmény.
Kászon alcsiki járáshoz tartozó CsikSzentmárton, Csik-Csekefalva és Csik-Kozrnás községekből Csik-Caekefalva székhelylyel szervezett körjegyzői állásra ezennel
pályázatot nyitok.
Javadalmazás évi 400 frt, 60 frt lakpénz, ;í3 frt irodai és faátalány és a magánniunkálatokcrt szabályrendeletileg megállapított dijak.
Fölhivom mindazokat, kik ezen állást
elnyerni óhajtják, a szabályszerűen felszerelt kérvényeiket folyó évi deczember
hó 31-ik napjáig kezemhez beadni.
A választás folyó évi deczember 31-én
fog reggeli 9 órakor Csik-Csekeíalva községházánál megejtetni.
A kászonalcsiki járás főszolgabírójától.
Csik-Szentmártonon, 1894. decz. 4-én.

Osík-Szentinihály község képviselőtestületének
mai napon kelt határozata folytán, alatt irt elöljáróság közhírré teszi, bogy a kizárólagos szeszkimérési jogosultság az 181)5 ik évre folyó hó
24-en délelőtti 9 órakor Csik-S •etit.inihály község
hivatalos házánál nyilt szóbeli árverés utján a legtöbbet Ígérőnek alhaszonliérbe ki fog adatni, mely
alkalommal a bor-, liu->- és tv.ukorfogyasztási adók
Székely Endre,
kezelésével is albérlő megbizatik.
főszolgabíró.
2-3
A kikiáltási ár 2700 frtban van megállapítva,
melynek 10°,'0 bánatpénzt, árverezni szándékozók
Sz. 221 - 8 9 4 .
az árverés megkezdése előtt az árverező bizottság
kezére lefizetni kötelesek.
Egyéb feltételei a bérletuek alattirt elöljáróságnál betekinthetők.
Alattirt elöljáróság közhirré teszi, hogy
Község elöljáróság:
Ősik-Verebes
községében gyakorlandó szesZ<Js:k-S/.Piitmiliályon. 1894. decz. hó 13-An.
ital mérési jog folyó évi deczember
Kósa György,
Kein Adolf,

Hirdetmény.

körjegyző.

k. biró.

Árverési hirdetmény.

hó 22-én délelőtt 9 órakor a köz-

ség hivatalos házánál bérbe fog adatni; a
bor-, bus-, czukor- és sörfogyasztási haszonjogokkal együtt.
Kikiáltási ár 650 frt.
A vonatkozó részletes feltételek hivatalos órák alatt betekinthetők.

Alattirt két község elöljárósága ezennel
közhirré teszi, miszerint Csik-Szeutiiiárton és
Csekefalva községek közös k»:csmahelyisége
a két ki'i/.ség közös képviselőtestülete határozata folytán 1894. évi deczember hó
Csik-Verebes község elöljárósága, 1894.
23-án d. e. 9 órakor a két község közös megyeházánál nyilt árverésen haszon- decz. 3-án.
bérbe ki fog adatni.
Sándor
Lajos,
községi biró.
2 -2
Kikiáltási ár 200 frt.
Árvezezni kívánók kötelesek a bánatpénz 10 °/o-át az árverés megkezdése előtt
letenni. A/. árverezési feltételek az árverés
egész a tilalom végéig bármilyen mennyialkalmával lógnak uiegállapiltatni
ségben utánvétel mellett átveszünk és á
Csik-Szentmárton és Csekefalva, 1894.
postaköltségeket is mi hordozzuk.
decz. hó 17-én.
Őzeket darabonként 7—9 frtig, vagy
Bors János,
Miklós Ignácz, kiló számra bőröstől 40 krért kilónként.
birú.
biró.
Nyulakat drbonként 1 írt 10 krért.
Jánosy József,
Magyarós tyúkot drbonként 60 krért.
h. kjegyző
Fogoly madarat drbonként 40 krért.
Sz. 5940/1894.
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, nearány.
vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kolbászt és friss tormás virslit. Utóbbiból 70
Közhírré tétetik, hogy a csikdelnei pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban
közhelyek arányosítása iránti ügyben az számitjük.
előmunkálatok megkezdése jelesen az érdeKuschman
testvérek
vad- éa hentes üzlete Brassó.
kelt felek képviseletének rendezése, a mü- 10 12

Elejtett vadakat

Hirdetmény.

ember
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lebonyoli'ható. E'/cn kölcsönök kieszközléoére telekkönyvi kivonat, kataszteri birtokiv,
törlesztése* kölcsön közvetítő intézet adókönyv, ttizbiztositási bárcza és becsübi/
zonyitvány, (utóbbi biró, jegyző ált;il kiálerdólyrészi képviselősége
lítva) beküldése igényeltetik. A kölcsönt
G y e r g y ó-S z e n t m i k l ó s o n vevő félévi felmondás mellett visszafizetheti
ifl. Geringer Ferenoznél.
hátrálékát, mig ellenben az intézet tel nem
A fennálló terhek az intézet által ki- mondhat. Időközben tetszésszerinti összeg
fizettetnek. Kölcsönt nem az egyenes adó, is befizethető.
Bővebb felvilágosítás esetleg közbenhanem a becsérték után szavaz meg az intézet. Minden tlgylet legfölebb 20 nap alatt árással szolgál a fenti czim.
2 -3

Ingatlan és Jelzálog

A gyergyói járás főszolgabírójától.

Sz. 5141/894.
k.

Pályázati hirdetmény.
Gyergyó-Szentmiklós 6111. lelket száml á l ó nagyközségben a másodjegyzői állás,
melylyel 500 frt évi fizetés és 100 frt lakbérilletmény 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, valamint az eddigi szolgálatot igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat hozzám 1895. január 10-éig bezárólag adják be.
Gyergyó-Szentmiklós, 1894. nov.

ERDELYI BANK
ES

Takarékpénztár R é s z v é n y t á r s a s á g
B e l k ö

50 u '„ tényleg be van fizetve.
t T Z L E T K Ö E t T N K
F Ó Á G A Z A T A I :
1. Bel- és külföldi váltók leszámítolása olcsó feltételek mellett;
2. betétek elfogadása könyvecskére, melyek után

°o-ot

I

é r e z - éa

te
•

a j á n l j a a b e k ö v e t k e z e t t idényre

•o
ö

aczél- és n i k k e l e z e t t

térit-ülaa.ie,

a betéti kamatadót sajátunkból viselvén.
Betéteket elfogadnak továbbá folyó számlára és pénztári

vasáru-kereskedő
Csik-Szeredában

3. Értékpapírok és pénznemek vétele éH eladása.
Minden egyéb a bank és váltódzleti szakmába vágó ügyletet
pontosan és olcsón eszközlünk.

1 pár nikkelezett legfinomabb halif'x
2 frt 50 kr.
1 pár finom halifax
1 frt 50 kr.
1 pár félfinom csavaros — frt 90 kr.
Korcsolyaszijj páronként 10., 20., 30.,
és 40 kr.
Szabályozható JÉGPATKÓ páronkint
65, 86 kr.
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zsebóra-ál 1 ványok
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Trllla3a.3TT7-iiá,g-itássa 1
a legszebb és legpraktikusabb ajándék.

Egy gombon eszközölt n ţ o m i ) által nemcsak
az óra, hanem az egész szoba egy pillanat alatt
fényesen ki világittatik, a mi esetleges éjjeli eseményeknél nagy előnyükkel jár

Sem gyufa, sem egyéb gyujtószer nem
szükséges, te bát össze nem tévesztendő az úgy-

nevezett „villamos gyujtószerekkel", a hol beDzin
adja a világosságot. Végül pedig a HELIOS minden szobát disziti. Utámételi küldésnél 14 frtért
csomagolással együtt.

Valódi csakis Schön Adolf
órásnál
^M

Déván

gyorsan,

és takarékpénztár részvénytársaság igazgatósága.

N é g y r e g é n y i n g y e n!
a müveit magyar olvasó

UJ! ÜJ! UJ!

rÖ-

AZ ERDÉLYI BANK
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Portai megrendeltak azonnal eszközöltetnek.

V

jegyekre

vid időre is.
Intézetünk betéteket bármikor felmondás nélkül fizet vissza.

KORCS OLYÁIT.

í

—

melyből

ALBERT BALÁZS

o

2. s z á. aaa.

A l a p t ő k e 3000.000 k o r o n a .

főszolgabíró.

3 0 0 p á r korcsolya r a k t á r o n .

a
a

z

Kolozsvártt,
p-ia. t c z a

28.

Nagy Tamás,
3- 3

. szám.

LAPOK

kapható. Az összeg előleges bekitldéséuél bérmentve.

közönséghez!

A „Képes Családi L a p o k " jelenleg már az ország minden vidékén a legtöbb
míh'elt magyar család rendes házibarátja.
Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, hogy mindig hazafias irányban s ugy
van szerkesztve, hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe lehet adni, s e mellett az
atyák, anyák és nagyanyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos olvasmányokat
tatáinak benne,
A „Hölgyek L a p j a " czimü melléklet a nö Ilii tanácsadója és szellemi titkára.
A „Regénymelléklet" évente négy díszes regénynyel a j á n d é k o z z a meg előfizetőit, szép színes borítékkal, melyeknek egyenkénti bolti ára 1 fit. tehát összesen négy forint.
A „Boriték" tele van szórakoztató talányokkal s mulattató apróságokkal, kérdésekkel, teleitekkel, egyszóval a „Képes Családi Lapok-' a legtartaloindusabli, a legélénkebb s
mégis a legolcsóbb szépirodalmi képes hetilap.
A képek a legelső művészek ecsetének köszönik létüket. A „Hölgyek Lapja" mellékletünknek divatképei mindig a legjobb divatnak mintái ; igy az LÖ;),j-ik évi első szám a
következő tartalommal jelent meg:
„Házsmár és társa" regény Beniczkyné llaj/n Lenkétől; „Újév" költemény Ábrányi Emiltől; „A befelé fordított kép" novella Mvruy Károlytól;
„A nö feladata" dr.
Turnowsky Mórtól; „A sötét világ" Tolnay Lajostól; „Az ifiu anya" költemény dr Feleki
Sándortól; „Az álom" G. Diószeghy Mórtól; „Bál után" Mészáros Sándortól; „Az időről"
szatíra Jámbor Lajostól; „A szép színésznő" regény Rudnyánszky
Gyulától.
Előfizetési
árak:
a „Hölgyek L a p j a " czimii divat s „Regény"-melléklettel együtt
Egész érre
Fel évre . .
Negyed évre

Valódi párisi különlegességek! P. Be guerand flls
párisi gyárából. Gummi és halhólyag jótállás mellett
tnczatonkint 1, 2, 3, 4, 5 és 6 frt. Capottes ainiricains
tnczatonkint 8, 4 és 6 frt. Párisi szivacska 2 - 6 frtig
gyűjtemény uraknak 3 - 10 frtig. - Eredeti pessarium
oclusivum Meusinga tanár szerint 1 80 - 5.20 frtig.
T J i d o n s / i o-T Minden hölgynek nélkülözhetetlen
, „Diana-öv" 2.50 5 frtig Detegápolasi czikkek gyári árakon. 10 frtnyi megrendelésnél 10% árkedvezmény. Megrendelés pontosan és
diseréten eszközöltetik.

E X j E T I J.
ca. és kir. szab. *írckütő gyártója
BUDAPEST. IV., Koronaherozeg-uteza 17. az.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Nyomatott Csik-Szeredában

. . .

6 frt — kr.
3 „ — „
1 „ 50 „

A „Képes Családi Lapok" hetilapból mutatványszámokat
ingyen és bérmentve
küld a kiadóhivatal mindazoknak, a kik ez iránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzá
fordulnak.
A ki három uj előfizetőt gyűjt s az előfizetési összeget utalványon egyszerre beküldi,
annak elismerésül „ e g y diszes emlékkönyvet"
küldünk.
A ki
az egész évre szóló hat frtnyi előfizetési összeget SO kr csomagolási és postaszállítási díjjal együtt egyszerre beküldi, annak elismerésül 4 regényt
küldünk; a ki 3 frt előfizetési összeget 40 kr csomagolási és postaszállítási dijjal
egyszerre beküld, annak két regényt küldünk elismerésünk jeléül és u ki csak 1
frt 50 krnyi negyedévi előfizetési dijat 20 kr csomagolási- és postaszállítási
dijjnl
együtt egyszerre beküld, annak a kiadóhivatal egy regényt küld jutalmul, ""Sfefl
1

6

a „Képes Családi Lapok"
kiadóhivatala

Budapest, Vadász-utcza
18 94.

14. sz. saját

a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában

házában.

