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A csiki vasut megkezdése. 
Mire e sorok napvilágot látnak, a szé-

kely vasut építési vállalkozói, vagy megbí-
zott emberei már körünkben lesznek. Hogy 
vájjon megjelenésük egy nagy mozgalom 
kezdetét képezi-e, vagy csalódásunk első 
lánczszeme lesz, azt csak a jövő fogja  meg-
mutatni. Ha tekintjílk ugyan is a székely 
vasut kiépítésére vállalkozó társaságot, ak-
kor nyugodtak lehetünk, mert hisz Gross és 
Bischof  bécsi nagy vállalkozóknak, továbbá 
Fischer Henrik budapesti vállalkozó építész-
nek tekintélye sokkal nagyobb, hogy sem 
kételkedni lehetne a vasut épitkezés tisztes-
séges keresztül vitelében. Másrészt azonban 
az is kétségtelen, hogy az elvállalt munkák 
egységes árai elég nyomottak. Hogy pedig 
ilyen esetekben, különösen a több évre ki-
terjedő munkálatoknál, a vállalkozók óvato-
sak, azt mindenki tapasztalatból tudhatja, 
ki valaha vasutépitkezés közelébe járt. 

Ez azonban nem teszi azt, mintha az 
építési fővállalkozás  értéken alul akarná le-
nyomni az árakat; vagy ha mi csíkiak anya-
gainkat potom áron volnánk kénytelenek 
elpocsékolni. Nekünk ragaszkodnunk kell 
fihoz,  hogy minden munkánkból és anyag-
szállításunkból egy kis polgári haszon jus-
son reánk, mert hisz a szolgáltatás nagy tö-
mege mellett a sok kicsiny haszon tisztessé-
ges keresetet fog  összehozni. Ámde ezzel 
szemben az építési fővállalkozásnak  sem sza-
bad egyrészt az árakat a rendes mértéken 
alól nyomni, másrészt pedig e szolgáltatás 
átvételénél semmi oly furfanggal  élni, mely 
krajezáros levonásokat okoz, mely tehát 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Bot Alozi i t thon. 

Irta: Dobos András. 
(KolyL) 

A fenyüével  vegyült parfüm  illat telíti, a 
ínyben a helyi illetőségű tündérek serege mozog. 
Lánykák — szépek, bájolók! Zergetermettel, bi 
' or ajkak: hattyú nyakak- és vállakkal. Nem földi 
:ények, rillik, tündérek! (De azért nincs kizárva, 
iiogy a tündérek között is ne volnának bakfisok), 
közöttük, köröttük a boldog János vitézek. 

Némelyik csak most cseppent ebbe atflndér-
iHzágba. Nem érzi magát otthonosan, megrebben 

•<i előtte elrebbenö tündértől, félve  várja az ágit. 
Ezek az elveszettek. 
A többiek szalonbetyárok. Ezek a veszedel-

mesek. Merész a föllépésük,  kiszámíthatatlan a tá-
madásuk, leereszkedő udvariasságukban lienczegés 
imool, ki tudják magukat olyannak adni, a mik 
•"lia sem voltak, s uem is lesznek. Ezeknek po-
'ja kétségbeejtő a tündérekre nézve. 

Ámde ott vannak a mamák. Ők a helyzet 
mai, az emberi kicsinységek megbirálúi. A fiatal-
i g raffiuériáját  kedélyesen, a balekséget kajánul 
mosolyogják meg; de vásottságnak semmit sem 
tudnak be. ők a sokat tudó, örök szép, solia nem 
rémülő mamák, lányaik fogyatkozásainak  pótlékai-
nk kapitulácziót fogadtak  s csak egyet adtak, 
azt is kegyelemből; azért tudnak oly sokat. Tisz-
tes távolból, ftlve  kormányozzák a fiatalságot.  Tud-
ják, hogy mit kell és mit nem kell látni, tudni. 

Minél közelebb áll pályájához afiatal  ember, 
MV" Mai 

épen ezért nagy előnyt nem hoz, de elke-
seredést minden esetre okoz. 

Ugy tudjuk, hogy a vállalkozó építési 
czégek már sok nagy vasutat építettek, ne-
vezetesen Galicziában és mostan Bukoviná-
ban, de panasz ellenükben nem igen volt 
hallható. Nincsem semmi okunk azt felté-
telezni, hogy épitkezési eljárásukat és szoli-
ditásukat itt a Székelyföldön  megváltoztatni 
akarnák. Mi tehát teljes bizalommal nézünk 
a fővállalkozók  munkálkodása elé. 

Hanem kell, hogy bizalmünk legyen az 
önmagunk erejében is. A mai korban, mi-
dőn a munka határoz és dönt mindenben, 
de nem a lassú és rosszul végzett munka, 
csak akkor számithatunk boldogulásra, ha 
kétszeres munkaerővel kezdünk vállalkozá-
sainkhoz és ha különösön jó akarattal és 
becsületességgel támogatjuk egymást. 

A csiki vasut épitkezési és élelmezési 
részvénytársaság kellő óvatossággal, de mégis 
elől jár a példaadásban. A téglaszolgáltatás 
tekintetében serényen folyik  a munka. A 
csikszentkirályi téglagyárban háromszázezer 
tégla van ; s minden további nap ujabb 
8 — 9000 darabot állit elő. A társaságnak 
Gyimesen is van egy tel pe, a hol már szin-
tén megkezdték a téglavetési munkát. 

Az élelmezés tekintetében szintén elő-
készületeket tesz nagyban, s miután a ba-
rakokban a társaság fogja  szolgáltatni az 
étel- és italnemüeket, kétségtelen, hogy e 
nagy vállalkozásnak meg lesz a maga tisz-
tességes haszna. A faanyagokra  nézve ugyan-
csak vannak előleges megállapodások, nem 
különben a kő tekintetében is ; ugy, hogy 

midőn az épitési fővállalkozók  augusztus ele-
jén megkötik a társasággal a szerződést, 
azonnal meg is kezdődhetik minden irány-
ban a szállítás. 

A fuvarozás  kérdése a vasutépitkezési 
szolgáltatásoknak egyik legnagyobb és leg-
legkényesebb kérdése. Ritka vasutépitkezéB-
nél fordul  elő az az eset, hogy oly nagy-
mérvű fuvarozásra  volna szükség, mint a 
székely vasútnál. Eltekintve Ugyan is attól, 
hogy a szentmihály-gyimesi részen a nagyobb 
szabású munkák nagyobb mérvű fuvarozást 
igényelnek, a jelen építkezésnél még az a 
különös körülmény is áll elo, hogy az alag-
úton tul az összes talpfák  és vasúti sinek, 
de sőt a nagy számú völgy áthidalások és 
egyéb hidak vas alkatrészei szintén tenge-
lyen fognak  fuvaroztatni.  Oly óriási szol-
gáltatás ez, hogy érdemes volna minden 
községben 20—25 fuvarost  a vasutépitkezés 
állandó rendelkezésére tartani, s miután ily 
szolgáltatásoknál a pontosság a fődolog,  min-
den község 20—25 fuvarosának  egyik a 
másikért jót kellene állani és az ekép min-
den községben alakult fuvarozási  csoportnak 
fel  kellene szolgálatát ajánlani a csiki tár-
saságnak, mert hUz az épitkezési fővállalat 
csak is egy személylyel lép érintkezésbe, s 
ha a társaság nem tud ily csoportosítások 
utján 250—300 fuvart  állandó készenlétbe 
tartani, akkor igen természetesen az épitési 
fővállalkozás  idegen nagy fuvarosokkal  köti 
meg a fuvarozásra  nézve a szerződést. Né-
zetünk szerint tehát minden községi előljá-

I róságnak volna feladata,  az ilyen fuvarozási 
, csoportokat összeállítani, de nem csigalépés 

ki lányának a szépet teszi, annál nagyobb távol, 
ságról gardíroz, s viszont. 

De változik a képlet. A czigány beharangoz 
a második négyeshez. Az étkező termekből is be-
vonul a tánezoló közönség. Parketthez szokott sima 
járással Korongh Izaurához lejt hősünk — Bot 
Alózi. 

Bot Álóziról azt tudják kollégái, hogy nagy 
alkalmazkodási képességgel biró; Korongh I/.aura 
a tündérek királynője, a város szépe. 

— Kisasszony! szabad karját kérnem az 
igért négyesre? 

Izaura nem veszi észre, nem akarja észrevenni 
mamájának néma tiltakozását, hanem boldogan 
nyújtja karját. 

Elvegyülnek. 
Tur dámé! — hangzik a rendezőnek har-

sányan affektált  szava. 
— Kisasszony! Kegyed eltévedt. 
— Ismét eltévedett! — Alózi tevé a meg-

jegyzéseket. 
Nem csoda, válaszol Izaura, évek óta nem 

tánezolok és egyáltalában semmi mulatságban nem 
találom kedvemet. Bot ur bizonyára sokat mula-
tott Kolozsvárt ?! 

— Valóban, én Kolozsvárt benne élek. Nap-
hosszat különböző sportokban keresek idíiiöltéat 
(u. m. a reggeli és vacsora elsétálása); téli esté-
ken mindig akad valami tánezos összejövetel, nyá-
ron a kertekben zenét élvezek (madártávlatból); 
színház, czirkusz nálam mindennapos, keresem min-
dig a szórakozást. 

— Szóval, kolozsvári élete csupa gyönyörű-
ség. Nemde? 

— Még sem az! Meg kell vallanom, hogy a 
három év alatt, mióta az egyetemen vagyok, jól 
sohas'in mulaték. A táncz gimnásztika, a zenees-
télyek, kirándu'ások, színház, czirkusz az elszóró-
dás keresése volt, s mind arra irányultak, hogy 
feledjek  egy sokkal szebb mulatságot, egy felejthe-
tetlen képet! Hejh!... nem sikerült I A színésznők, 
lovainők (a karzatról nézte őket, néha pénzért, 
máskor potyára), kiknek szerepe lett volna lelkemből 
egy régibb alakot kiszorítani, szédítő mélységben 
tűntek el az elérhellen ideál mellett, s én nem kö-
vettem őket a pokolba, hanem egész valómmal, az 
őrüléssel határos rajongással csüngöltem eszmé-
nyemen. Pár nap elölt öngyilkossági módokon tör-
tein fejemet  . Hősünk egy perezre elhallgat, 
lesi a hatást. Izaurán a palástolliatatlau érzelmek 
pirulát, halványulás, reszketés alakjában mutatkoz-
nak. Téveteg léptekkel o in álja a balanszokat. 

— Kedves kisasszony ! többet is mondok, ha 
már ennyire kitártam keblemet. Mióta 3 év előtt 
a kisasszony társaságában a Hargitára kirándul-
tunk, nem mulattam jól; mióta tánezvizsgánkou 
együtt Unczoltuk a csárdást, tánezot nem éreztem 
át solia, s mióta angyali arcza a kisasszonynak 
beköltözött szivembe, onnan azt semmi tündéri kép 
nem tudta, s :iem is fogja  kiszorítani a mennyei 
üdvösségnek minden gyönyörűsége sem. Mióta ez 
égi kincs birtokába jutottam, azóta vagyok én any-
nyira boldogtalan, mert én szeretem önt, Izaura, 
kimondhatatlanul és tudom — reménytelenül. 

A négyes véget ért. 
A czigány rápenditelt a legújabb csárdásra — 

„Nem átkozom gyönyörű két Bzcmedet . . .* 
számunkhoz egy fél  iv melléklet van csatolva. 
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módjára nyugalmas lassúságai, lianem azon-
nal, mert valamint maga a vasút a gyorsa-
ságnak jelképe, ugy a vasút építkezésnél is 
a gyors elhatározás és a tettre lépés a bol-
dogulási főfaktor. 

Nagy és mozgalmas közgazdasági élet 
napjai kezdődnek meg Csikmegyére nézve 
a vasút építkezésével. Ugy a szegényebb, 
mint a jobb módú eleget kereshet az épít-
kezés ideje alatt. Csak nem kell szégyelni 
a munkát és hozzá kell látni ahoz Nevetsé-
ges dolog volna, ha a csiki ember nem tudná 
felfogni  és átérteni az uj kor jelszavát, mely 
becsületesen alkalmazva soha sem marad 
eredmény nélkül, s mely abban áll : munka 
által emelni, javítani gazdasági helyzetün-
kön. Mihelyt a vasút első gőzösének fütytye 
elhangzik bérozeink között, az ujabbkori köz-
gazdasági élet azon nagy axiómája is ér-
vénybe lép, hogy az egyéni és társadalmi 
boldogulásnak csalhatatlan és egyedüli alap-
vető oszlopa a munka, mely mellett eltör 
pül, hátra marail nemcsak a munkakerülés, 
hanem a munka nélkül boldogulni szerető 
furfang  is. Előzzük meg teliát a vasúttal 
járó ezen axiómát annak alkalmazásában nem 
csak akkor, midőn a vasút megindul, hanem 
a vasutépitkezéa alatt is, hogy igy mun-
kánk gyümölcsét már kezünkben tartsuk 
abban az időben, midőn a vasul megnyílik 
és igy a további boldoguláshoz meg legyen 
egyrészt a gyakorlatunk, másrészt pedig az 
első haladásunkhoz elkerülhetetlen kis tő-
kénk is. Munkára tehát fel  1 

— Előkészületek a kiállításra, á ke-
reskedelemügyi miniszter megbízta Hankó Vilmos 
drt, a budai állami főreáliskola  kémiaprofesszorát, 
hogy a régi tudományos eszközöket vegye jegy-
zékbe s a kiállításon letöleg mutassa is be. Hankó 
a régi iskolák közül a debreczeni ev. ref.  főgim-
názium, a budapesti II. ker. kir. egyetemi kat. 
főgimnázium,  a váczi kegyesrendi, a székesfehér-
vári ezisztevezita főgimnázium,  a pozsonyi kir. 
kat. és ev. főgimnázium,  a sárospataki ev. ref. 
főiskola,  az egri érseki liczeum, az eperjesi ev. 
kollégium gimnáziumának természettudományi gyűj-
teményeit átvizsgálván, mintegy 100, nagyrészben 
mult századbeli, kitűnően konzervált s kiállításra 

érdemes kémiai és fizikai  eszközt tal&lt. Ez a 
100 eszköz együtt teljes fizikai  rauzeum, melyben 
megvannak mindazok az eszközök, a melyek se-
gítségével a mult században a fizikát  és kémiát 
tanították. 

= Az anyakönyvek ügye. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter, mint értesülünk, az ösz-
szes egyházi főhatóságokhoz  rendeletet intézett, a 
melyben fölhívja  őket arra, hogy a közegeik által 
vezetett anyakönyveket — tekintve, hogy az állami 
anyaköuyvvezetésről szóló törvény október 1-én 
életbe lép — szeptember 31-én zárják le, s az 
azokról való másolatokat október hó folyamán 
terjeszszék be az illető törvényhatóságokhoz. Erről 
az intézkedéséről a miniszter a törvényhatóságo-
kat is körrendeletileg értesítette. 

L E T £ L E Z £ 8 . 
Uj misés pap. 

A gyulafehérvári  róm. kath. papnöveldét jó 
sikerrel végzett s közelebbről pappá felavatott  esik-
(loluoi Bocskor Zsigmond folyó  hó 28-án mondottn 
ol első miséjét Csik-Dclnón a Szent-Jánosról neve-
zott auyatcmploinban. 

Délelőtt 11 órakor a község kápolnájából ke-
reszt alatt kiindulva diszes és nagyszámú közönség 
kisérte a fiatal  áldozárt nevezett templomba, hogy 
a megjelent folesik-kcriileti  papság nagyobb része, 
élén Murányi Kálmán föesperessol,  kinek manuduk-
torsága alatt fényes  sogéglettel mutatta be Istennek 
az első szent mise-áldozatot teljes higgadtsággal s 
erőteljes szép hangon és osztotta ki áldását paptár-
sai, sziilúi, rokonai s az egész ünneplő közönség 
között. 

Csikszentmiklósi Csató Ferencz segédlelkész 
mondott alkalmi beszédet s lendületes szavakban 
ecsetelte a lelkész hivatását s azzal járó szigorú 
kötelességeket, kiemelvén azon nehézségeket is, me-
lyekkel különösen ina napság a lolkészkcdő papság-
nak a vallásosságot és hitet sértő áramlat közepette 
meg kell küzdenie. Ámbár a beszéd ezen részében 
némi túllépés is foglaltatott,  de az általában köz-
tetszésben részesült. 

Az isteui tiszteletet mintegy 150 terítékű 
gazdag lakoma követte a primicians sziilói és Gál 
József  delnei házánál ; mialatt számos felköszöntő 
mondatott; nevezetesen az ünnepelt áldozár Lön-
liárt Ferencz erdélyi róm. kath. püspök ur ő exczel-
leucziájára, mint mindenkori pártfogójára  ürítvén 
poharát, a beszédet a vendégek állva hallgatták s 
ó nagyméltóságát lelkesen megéljenezték, a kerü-
leti főesperes  az ünnepeltre s Gál Józsefné,  mint 
oltúr-auyára s ennek férjére,  Kancz János karczfalvi 
plébános ékes szavakban a szülőkre stb. mondottak 

Alózi derékon kapta Izaurát, selyem zsebbelijét 
megforgatta  balkezében, s kezdette rakni a csár-
dást módosan, kifogástalanul.  Mikor a zene csen-
desen játszott, talpa alig mozdult, de az ütemek 
szerint egész teste végig vonaglott; taktus szerint 
rezgett a rózsa gomblyukában, a szív kebelében. 
Jött aztán a sebese. A mi bűbáj van e lányban, a 
mi kellem hősünkkel született és a mit valaha el-
sajátított, azt most mind produkálta. Közben suso-
gott mézédes szavakat boldogtalan szerelemről, ön-
gyilkosságról, s — ha lenne — mennyei boldogságról. 

Mikor a fiatalság  falatrázé  ujrázása felhang-
zott, Korong Izaura a nagy boldogságtól aléltan 
hajtotta fejét  hősünk férfias  mellére. 

Alózi a nem várt scénán megrettenve, ijed 
ten nézett széjjel. Szeme egy néhány kárörvendő, 
özv. Korongh Ádámnénak pedig lesújtó tekinteté-
vel találkozott. 

Azonnal tudta kötelességét, s Izaurát épen 
felállani  készülő mamájához vezette. 

— Nagysád! a kisasszony rosszul van. 
A mama nem szólt semmit, de homlokára 

irta mondani valóját. 
— Kérem, hozza felöltőinket. 
Alózi udvariasan teljesítette a parancsszerü 

kérést. Mikor látta, hogy távozni készülnek, fel-
ajánlotta kíséretét, de ő nagysága visszausitotta 

— Szükségtelen — mondá. — Aztán van egy 
tanácsom. Még nőjjön, s mikor megnőtt, akkor is 
csak addig kapaszkodjék, a meddig ér, különben 
a talajt elveszíti lába alól. 

Néhai Korongh Ádám segédtelekkönyvvezetö 
volt, Álózinak atyja földmivelö.  Ismerték egymást, 
egy faluból  valók voltak. 

Alózi lehajtott fővel  ment az étterembe. * 
* * 

Másnap reggel 6 óra tájban egy ócska felső 
kabátba burkolt alak ballagott ki a városból. A 
kabát gallérja fel  volt tűrve, hogy a fejet  is csak-
nem elfödte;  alól arasznyi hosszúságban két frakk-
szárny lógott ki. 

A város végén egy rozoga szekér állott két 
lejárt székely lóval. A szekérben egy deszkaszál-
ból álló ülésen őszbecsavarodott hajú öreg ember 
szunyókált. Mikor az alak a szekérhez ért, a fel-
öltőből hősünk Bot Álózi bontakozott ki. 

— Adj' Isten jó reggelt, édes apám ! 
— Isten hozott édes fiam!  Hogy vagy, hogy 

szógál egészséged? 
— Elek, a hogy az Isten engedte, hát kigyel-

med is ? Nem neheztel, hogy nagyon megvárattam ? 
— Nem én fiam,  csakhogy jól mulattál abba 

a jogász bálba. Hát osztán hogy tudtál Kolozsvár-
ról haza jönni? Én tiszta lelkemből küldöttem 
volna pénzt, de már régóta nem cseppen egy kraj-
czár is. Hanem sebaj, holnapután egy szekér desz-
kával útba megyek M.-Vásárhelyre; abból kerül 
egy pár pengő, azt neked adom, fizesd  ki, ha köl-
csön kértél. Most gyere ülj fel,  menjünk haza, 
hogy anyád ne aggódjék. 

— Jól van édes apám, még csak arra kérem, 
ha M.-Vásárhelyre megy, vigyen engem is, megyek 
vissza Kolozsvárra. 

— Hát miért fiam  ? 
, — Meguntam már itthon. Itt szebb az élet, 
de czifrább  a nyomorúság. 

Felcsike,feléek  8 a l o v a k k o c z o 6 v a ' faltak 
(Vége.) 

felköszöntőt.  Ebéd után mindkét helyen a házakat 
környező árnyas kertekben nyert folytatást  a fesz  te. 
len mulatság, ininek a reggeli órák vetettek véget. 

Első mise. 
G y.-S z á r h e g y, jul. 23-án. 

Folyó hó 21-ikén szép ünnepély folyt  le köz-
ségünkben. Csiimbalinos József  uj áldozár mutatta 
be a mindenhatónak uj áldozatját, mely nagyságos 
Ltoth Feronez kanonok-plébános ur manuduktorsága 
és a kerületi papság nngy részének segédkezése mel-
lett ment végbe. 

Evangélium után Balázs Ferencz segédlelkész 
lépett szószékre, ki az ó szokott tartalomdus beszé-
dében ecsetelte a valódi pap kötelességét, elhivatú-
sát ugy az ogyház, mint a haza iránt; a papi mél-
tóság fontosságáról  lelkesítő szavakat intézvén az uj 
áldozárhoz. 

A szent mise elvégzése után nagy számban 
gyűltünk össze az uj misés szülői házához, honnnn 
a fölszegi  iskola nagytermébe vonultunk iinnepeltüuk 
bátyjai által rendezett bankettre, melyen összesen 
120-an vettünk részt. 

Ebéd alatt mindjárt az első fogásnál  az ünne-
pelt uj áldozár kegyeletes szavakban éltette Liiu 
liart erdélyi püspök ur ő exczellencziáját, megku-
szönvén pappá szenteltetését, hosszú életet és egész-
séget kivánt neki. Both Ferencz kanonok az uj mi-
sóst köszöntötte fel,  az uj misés szintén Botli Ke-
rencz kanonok urnák mondott köszönetet azon 
szívességért, melyet iránta gyermeksége óta oly 
atyailag tanúsított. Köszöntöttek még Puskás Alajos, 
Takó János, Balogh Ignácz, Ferenczy Károly s töb-
ben. E tánczmulatsággal egybekötött ünnepély késő 
éjjeli órákban ért véget, a mikor jó kedvvel válva 
buesut mondottunk az ünnepeltnek, kinek kívánjuk, 
hogy községünk e derék szülöttjét az ég áldja meg 
tartós egészséggel, hogy nagyra törő szellőmét ha-
zája, egyháza javára, mindnyájunk örömére érvé-
nyesíthesse. 
^ __ ö !/• 

I ^ e g u j a b b . 

A székely vasútépítési fővállalkozói, 
névszerint Gross és Bischof  bécsi, Fiselier 
Henrik pedig budapesti építész urak aug. 
3-án vagy 4-én Csik-Szeredába érkeznek. 
Idejövetelüknek ezúttal aligha lesz más czéljn, 
mint hogy a sepsiszentgyorgy-osik.Hzeredai 
vonalat tanulmányozzák, miután az ajánlati 
tárgyalás Budapesten aug. 8-án lesz. Huza-
mosabb ideig azonban ezúttal nem tartóz-
kodhatnak itten, mivel aug. 8-ára Budapestre 
kell menniök, A vállalati iroda még aug. 
elején megnyílik és pedig vagy Csik-Szere-
dában vagy Taploczán. Szépvizre a vállalati 
iroda akkor megy, ha itt a központban al-
kalmas iroda helyiséget nem kapnának. L 
szerint tehát a tényleges munkák augusztus 
vége előtt nem fognak  megkezdetni és igy 
az ide becsődült idegen munkások munka 
nélkül méff  tovább éhezhetnek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozás a madéfalvi  e m l é k s z o 

b o r j avá ra . A nevezett czélra Csik-Jenöfalv;; 
képviselőtestülete saját pénztárából 10 frtot.  -
C s i k i Lázár körjegyző Alcsernátonból 20 krt. 
Kézdí-Vásárhely városi tanácsa 2 frtot.  Szentka-
tolna községtől 2 frt.  Oroszfalu  községtől 1 fi  t. 
— Barothy József  kjegyző Altorjáról 94 krt. 
Jelen számunkban ki van mutatva 16 frt  14 kr. 
Az eddigi gyűjtés 2523 frt  76 kr. 

Főösszeg . 2539 frt  90 kr. 
Azaz: Kétezerőtszázharminczkilencz forint  90 kr. 

Fogadják a nemes szivü adakozók a szem 
ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 

— Hymen. Sprencz Rudolf  cs. és kir. I. osz-
tályú számvivő altiszt f.  hó 25-én vezette oltár-
hoz özv. Jedynakíevitz Jakabné leányát Mariskát, 
Székely-Udvarhelyen. Boldogságot kívánunk. 

— Eljegyzések. Ifj.  L u x Sándor jónevü, 
törekvő iparosunk f.  hó 27-én jegyezte el T a m á s 
Róza kisasszonyt. Szerencsét kívánunk. — Gyergyó-
Szentmiklóson ifj.  Romfeltt  János sörgyáros, f.  íió 
28-án jegyezte el Karácsony János kereskedő la 
birtokos kedves leányát, Anna kisasszonyt. Gra-
tulálunk hozzá. 

— Tüzek. F. hó 25-én Csik-Szeredában, & 
pénzügyőri laktanya szomszédságában, özv. Barth» 
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Károly né udvarán a gyermekei játékból sUto-he-
menczét raktak s tflzet  gyújtottak benne; ettől 
lueggyuladt a rozoga deszkakerítés, de szerencsére 
a szomszédok korán észrevették s mielőtt tovább 
terjedett volna, eloltották. — Ugyancsak Csík-
szeredában a temető-utczai lakosokat e hó 27-én 
a délutáni órákban tüzlárma csődítette össze a 
Kiczus Péter udvarára, hol a nyári konyha gyuladt 
ki; már-már nagyobb veszélytől lehetett tartani a 
nagy szárazság miatt, de mégis sikerült néhány 
embernek még idején eloltani a tüzet. Üdvös do-
log lenne az oly régen alvó tüzoltó-egyesületet 
rendőrkapitányunknak felébreszteni  s a rendes 
gyakorlatokat megkezdetni, mert szaporodunk 
szörnyű módra s nem lehet tudni, kiben mi lakik. 

— Hir te len halál . Megrendítő haláleset 
történt f.  hó 28-án Csik-I>elnén a Bocskor Zsig-
mond házánál, azon ebéd közben, melyet uj misés 
jiap fia  tiszteletére rendezett. Ugyanis csobotfalvi 
Csomortáni Tamás Somlyóról vendégeket szállitván 
nevezett helyre, a házigazda kitüntető figyelme  őt 
is a vendégek sorába állította, hol ebéd közben 
liányási görcs lepte meg s öt perez alatt halva 
terült el a földön.  A javakorbeli, alig 40 éves, 
erőteljes férfit  özvegye és két gyermeke siratja. 

— A zsögödi fürdőn  f.  évi augusztus hó 
1-én csütörtökön A n n a - b á l rendeztetik. Kezdete 
este 7 órakor. 

— A m a g y a r gazdat isz tek és erdő-
tisztek országos egyesülete védnökségét Jó-
zsef  főherczeg  ur ő cs. és kir. fensége  elfogadta, 
tekintettel az egyesület hazafias  és humánus ezél-
jaira, melynek tanújelét eddig is bőven adta, a tagjai 
közt szétosztott segélyezés és azzal, hogy védnök-
sége alatt alakitá s tartja fenn  a mezőgazdasággal 
és erdészettel foglalkozók  nyugdíjintézetét, mint oly 
intézményt, moly a haza e kiválóan mezőgazdasági 
állam fentartó  osztályának érdekében alakult. Al-
kalmat adunk, hogy a fcnkült  gondolkozású főher-
czeg ez irányú értesítését az érdeklődök is ismerjék 
h az alábbiakban egész terjedelmében közöljük: 
„Nagyságos elnök ur! A magyar gazdatisztek és 
erdótisztek országos egyesületének tegnapi napon 
kelt feliratára  felelve,  József  főherczeg  ur ö cs. és 
kir. fensége  ezennel általain kijelenteni méltóztatik, 
hogy a fent  tisztelt egyesület védnökségét, tekintet-
tel a hazafias  és humánus czélra, szívesen és kö-
szönettel elfogadja.  Fogadja nagyságos elnök ur ki-
váló tiszteletem nyilvánítását. Ale.sulh, 18115. junius 
L'H-án. Vécsey Sándor br. s. k. főudvarmester.  Most 
tehát a gazdákon van a sor, hogy azt az intézmé-
nyüket. melynek élén a legnépszerűbb főherczeg 
neve fénylik,  tömeges részvételükkel anyagilag is 
uda emeljék, hogy hasznos ezéljait teljes sikerrel 
használhassa ! 

— Halálozások. Gyergyó-Szentmiklóson id. 
Szentpéteri Kristóf  élete 83. évében, rövid beteg-
ség után, f.  hó 27-én d. u. 3 órakor elhunyt. Ha-
lálát fiai:  Szentpéteri János hitelintézeti vezér-
igazgató és dr. Szeptpéteri Kristóf  ügyvéden kivül 
kiterjedt nagyszámú rokonság gyászolja. Temetésa 
f.  hó 29-én nagy részvét mellett volt. Nyugodjék 
békében. — Nagykászoni báró Bornemisza András 
nagybirtokos, rövid szenvedés után 35 éves korá-
ban elhunyt várhegyei birtokán. 

— Erdei mulatság. A „gy.-szentmiklósi 
•lalegylet" folyó  hó 21-én tartotta meg szokott nyári 
mulatságát az Alsó-Nyiresben. A mulatság igen jól 
Mkerült, nagyon sokan vonultak ki a zöldbe, a hol 
többféle  tréfás  játékok mulattatták a közönséget. 
Este a Dendyuk-féle  kertlielyiségbon folytatták  a 
.•Mulatságot. A nagy tánezterem zsúfolásig  megtelt 
közönséggel, s vígan folytatták  a már megkezdett 
'•áuezot. A négyeseket 50 pár tánczolta. A jól sike-
rült mulatságnak az éjjeli órák vetettek veget. 

— Visszatérés. Csikzsögödi lakos Orbán 
1 láhor építőmester a családi élet kellemetlenségei 
:niatt ezelőtt három hóval elhagyta egyediili üdvözítő 
hitét, a róm. kath. vallást. De ezen húrom hónap 
alatt a lelkiismeret annyira vádolta, hogy nyugal-
mat nem talált, míg újból a katli. anyaszentegyház 
anyai keblére vissza nem tért. Július 28-án vasár-
nap könnyes szemekkel tette le tehát a hitvallást 
László János s. lelkész előtt, ki ez alkalommal al-
kalmi rövid beszédet intézett a visszatérthez, figyel-
meztetvén ót, hogy többé egyházához és hitéhez 
hűtlen ne legyen, akármennyire nyomja ót az élet 
mostohasága. 

— Dalestély. A gyergyószentmiklósi dal-
egylet K r i c s a Péter karnagy vezénylete alatt 
9y -Borszéken f.  évi ang. hó 6-én fogja  megtartani 
dalestólyét a következő műsorral: 1. Románcz, 
olasz daL 2. Fekete szem, Ez a kis lány (Népda-
lok). 3. Kurncz bordal (mult századbeli), Káldy 

Gyulától. 4. Borús az ég határa, Rieger György-
től. 5. Sir a Tisza, Lányi Ernőtől. 6. Lassan, 
halkan (induló), Kricsa Pétertől. Az érdeklődés a 
dalegylet ez estélyének működése iránt általános. 
Az előadandó darabok műsora igen válogatott, s 
előre is élvezetes estélyt igéinek a fürdő  közön-
ségnek. Az estély a bálteremben lesz. Ajánljuk a 
fürdőző  közönségnek. 

— Anna-bál. A gy.-szentmiklósi kereskedő 
ifjúság  szokásos Anna-bálját a szegény tanulókat se-
gélyező egyesület javára e hó 25-én tnrtotta meg 
Dendyuk Rudolf  kerthelyiségében újonnan épiilt nyári 
tánezteremben folyt  le a mulatság. A tánezhelyiség 
Ízléssel és csínnal volt feldíszítve.  Gyönyörű válo-
gatott közönség nagy számban jelent meg, s már 
St órakor kezdetét vette a táncz, s szakadatlan jó 
kedélylyel folyt  egész a szünetig. Szünet után, me-
lyet a közönség a kert helyiségében élvezett, a 
souppe-csárdással kezdték meg a tánezot s járták 
három a tánezig. A vigsággal s kedélyességgel tele 
mulatságnak reggeli 3 óra vetott végett. A bevétel 
daczára a csekély 1 korona belépti díjnak, a 150 
koronát fölülmúlja.  Klismerést kell szavaznunk Lá-
zár Jenő, Kricsa Kázmér, Lázár Gyula, Drótos Jenő 
és Cziftra  Jenő rendezőknek, kik a táneztermet kellő 
Ízléssel és tapintattal a közönség meglepetésére fel-
díszítettek. 

— Telekkönyvi számtan. K r i t s u Izidor 
csíkszeredai kir. törvényszéki telekkönyvvezető gaz-
dag tartalmú „Előfizetési  felhivás"-t  bocsátott ki a 
telekkönyv, birtokrendezés, telekkönyvi átalakítás, 
betétszerkesztés és a bányatelekkönyv körében elő-
forduló  számítási miiveletoknck szabatosan könnyed-
séggel és gyorsan való eszközölhetésére irányuló 
telekkönyvi számtunára. Ezen dolgozat f.  évi okt. 
hóban jelenik meg s szerzője 80 krnyi (1 kor. CiO 
fillér)  rendes ára helyett 00 krért (1 kor. 20 fillér 
küldi meg bérmentve azon előfizetőknek,  kik f.  évi 
augusztus hó (i-áig beküldik hozzá az előfizetési 
összeget. Ajánljuk a telekkönyvi szakemberek figyel-
mébe ezen munkát, melynek szorgalmas összeállítá-
sára szerzőt nem az anyagi haszon —mihez a dol-
gozatnak igen csekélyre szabott ára mellett egyál-
talán nem is lehet kilátás, — hanem a telekkönyvi 
intézmény iránti lelkcsiiltsége indította. 

— Zsidó üzlet . Egy madarasi szekeres a 
napokban deszkát szállítóit Székely-Udvarhelyre, 
honnan visszatértében útitársat kapott egy reczi-
piálandó izraelita testvér személyében, kit elhozott 
Csik-Szeredába s a „ltegálé-bérlöség" irodája előtt 
20 kr fuvardíj  lefizetése  mellett szépen letett s 
azzal elhajtatott a csütörtökfalví  korcsmák egyi-
kébe, hol a szin alatt lovának enni adott. Alig 
volt ott néhány perczig, megjelentek a „Regale-
bérlőség" emberei, kimotozták szekerét s kaptak 
rajta három liter fenyövizet,  melyet az atyafi  Ud-
varhelyről hozott magával. Nagy gaudiummal el-
vették a fenyövizet  s az irodára kisérték az atya-
fit,  liol 50, 25, 20 fit  büntetést szabtak rá. Az 
atyafi  könyörgésre fogta  a dolgot, mig végre a 
szekerességgel keresett 5 fit  20 krnak lefizetésé-
vel s a fenyővíz  konfiskálásával  megelégedtek az 
„irodások". A dologban az a nevezetes, hogy a 
madarasi atyafit  az az izraelita útitárs jelentette be 
hálából az „irodának", kit ö 20 krajezárért Ud-
varhelyről Szeredába fuvarozott. 

— Tiz leány és egy férj  sem. Szinte 
talál ez a mondás a Homoród-fürdö  f.  hó 24-iki 
báljára, melyen 9 úrfi  és legalább 40 kisasszony 
tánczolt. Ugyanis ekkor tartotta meg az udvarhelyi 
zászlóalj évenként szokásos éjjeli gyakorlatát s a 
tisztek által rögtönzött Anna-bálra Sz.-Udvarhely 
ről is igen sokan rándultak ki. A jóizü mulatság 
szinte hajnalig tartott. 

— Kora öröm, k o r a gyász. A napokban 
egy oroszhegyi asszonynak három fia  született; az 
anya egészséges, az apa is, de a három fiu  csak 
4 órát élt. 

— Hol t tes t az u tazó ládában . Sátoralja-
újhelyről borzalmas eset hírét vettük. Luka bod-
rogközi községben egy odavaló szegény napszámos 
asszony, Petrusné, február  havában levelet kapott 
leányától Budapestről, a ki valamelyik színháznál 
kardalosnő volt. A leány ebben a levélben arról 
értesítette édes anyját, hogy látogatására haza 
utazik s egyidejűleg föladta  a koffereit  is. A ládák 
megérkeztek, de a leányt hasztalan várták haza. 
A minap az egyik ládából, melyet a kamarában 
helyeztek el, rettenetes bűz áradt ki. A ládát föl-
bontották s ruha helyett a boldogtalan leány fel-
oszlásnak indult holttestét találták benne. A le-
letről jelentést tettek a bíróságnak, mely a rejtel-
mes ügyben vizsgálatot indított. 

_ Millenniumi történet. Az „Athenaeum" 
r társaság kiadásában megjelenő „A magyar nem-

zet története" czimii tiz kötetes nagy munkából 
(milleniumi kiadás) most került könyvpiaezra a 31. 
füzet,  mely a második kötet folytatását  képezi és a 
32. füzet,  inelylyel meg a harmadik kötet megkez-
dődik. A kiadó r. társulat ugyanis ugy intézkedett, 
hogy ezután váltakozva, a második és a harmadik 
kötet folytatólagos  füzeteit  fogják  megkapni a nagy 
munka előfizetői.  Ez az intézkedés pedig annyival 
is inkább czélszerü, mert ez a harmadik kötet tel-
jesen önálló az előbbi kötettől, mely az Árpádok 
korát festi,  mig ez a harmadik kötet Pór Antal ki-
váló történetírónk tollából az rAnjouk korát" tár-
gyazza. Ennek a 32. füzetnek  pompás miimelléklete 
is erre utal, mely Brozik V.-nek hires festménye 
után „V. László követeit leánynézőben VII. Károly 
franczia  király udvaránál" tünteti fel,  mindjárt a 
másik műmelléklet pedig a magyar fegyverek  di-
csőségét hirdeti, a máriaczelli templom portaléján 
levő dombormű után „Nagy Lajos diadalát a törökök 
felett  és a máriaczelli templom alapítását" ábrázolja. 
De vissza kell még térnünk a 31. füzetre,  melynek 
mindjárt szines miimelléklete okvetlenül felhivja 
figyelmünket.  Ez Tlian Mórnak a nemzeti muzeum 
képtárában levő országos liirii festményének  sikerült 
másolata, melynek ezime „Kun László és Habsburgi 
Rudolf  találkozása a morvamezei csatatéren." A fü-
zetben pedig a II. Géza alatti orosz és görög hábo-
rúk, majd III. Béla uralkodásának, családi összeköt-
tetésének, az ország és a király pénzügyi és gaz-
dasági viszonyainak leírását találjuk Rzámos szöveg-
képpel illusztrálva, melyek közül legszebbek a párisi 
nemzeti könyvtár miniaturcje után a „Görög császár 
és családja" és a Szent Hedvig-legendából Bertold 
meráni berezeg és családja." Egyes füzet  ára 30 kr. 
Előfizetési  ár negyedévre (12 füzet)  3 frt  00 kr, 
félévre  (24 füzet)  7 frt  20 kr. Az előfizetők  minden 
szombaton uj füzetet  kapnak. 

— Értesí tés . A marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamarától vett értesítés szerint, a 
marosvásárhelyi kir. Ítélőtábla, kir. törvényszék, 
járásbíróság és kir. ügyészség hivatalos, illetve 
fogház  helyiségeinek fűtésére  az 1896. évre ösz-
szesen 891-02 köbméter száraz hasábos bükk-
vagy gyertyán fa  szükségeltetvén, annak biztosítá-
sát á f.  ívi szeptember hó 19-ik napja délelőtti 10 
órára árlejtés tűzetik ki, az árlejtés a marosvá-
sárhelyi kir. ítélőtáblai elnöki irodában fog  meg-
tartatni. Az árlejtők 150 frt  azaz egyszáz ötven 
forint  bánatpénzt tartoznak az árlejtéskor előre 
az árlejlö-biztos kezébe letenni. Az árlejtési fel-
tételek a kir. ítélőtáblai elnöki irodában megte-
kinthetők. 

— Szerkesztői üzenet . B. J.  „Miért va-
gyok szomorú V" — Sajnáljuk, de nein vigasztal-
hatjuk meg. Örvendjen, hogy volt „a ki megelőzze." 

Z t t S g o d i l ' i i rd f fn . 
— Zengi egy fürdővendég.  — 

Szúnyogok danája, 
Poraikék sóhaja, 
Legyek esámcsogása, 
I'ökok hokázása, 
Hangyák éljenzése, 
Italhúk köhögése, 
Hulló harmat-ziigús, 
Tücsök lábtopogás, 
Harcsa, csuka-konczert 
Pokoli lármát vert, 
Hogy siket letl a köd 
S felriadt  rá Zsögüd. 

Isten! Hová legyek 
Szúnyog, piiesik, legyek, 
l'úkok, hangya, balha, 
Csuka, tücsök, harcsa 
S ég könnye a harmat, 
Ugyan mit akarhat, 
Hogy mind nni sono 
E napon zajongó; 
Talán világ vege 
L<'sz ennek a vege. 
S te miml csak ezt nyögöd, 
Hogy fiileljen  Zsögöd. 

És ha meggondoljuk, 
Hogy mily sok s nagy a 
Mi foldozásra  vár 
Isten bizony nem kár, 
Hamut hiulve fűnkre 
Ereszkedni térdre 
8 várni hal&luukat, 
Mely befoldoz  lyukat, 
Legyen nagy vagy kicsi 
lhi aut orbi 
S mondani: örököd, 
Isten, tiéd Zsflgöd  ! 

Mert hát hogy zaodoma 
Csikország e tája, 
Kell-e bizonyíték . ... ? 
Itt vannak Pistáék. 
Az ember jó ember 
Termete sem kender, 
De van egy nagy lyuk» 

lyuk 
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Neje kis papucsa 
Cnk egy Bzemély terhét 
Hordja. A tét nem léit 
Bár mindennap fórod 
Mitsem használ Zsögöd. 

Bájos kis nejének, 
— Engedelmet kérek, 
Hogy nem vagyok diszkrét — 
S elmondom bibéjét 
A hiúság baja 
Széles a turnüija. 
Nem alszik, nem eszik. 
Ebédnél nem iszik, 
Hegyet, kerítést máaz. 
Hasztalan 1 A varázs 
Kárörvendve röhög: 
Mitsem használ ZsSgöd. 

Mamája hibája: 
Már a végét járja, 
Hogyha ugyan igaz 
S meghozza a tavasz 
Az öszi virágzást 
S sok minden egyetmást 
Mi nélkül az «let 
Nem ér férges  retket, 
De ha makacskodik 
â újból vonakodik": 
Rünén az ég dörög 
S nem mossa le Zsögöd. 

Albert bá a főnök, 
Ki ugyan egy bajt nyög 
A tanárral; rajta 
Még Isten haragja 
Más lyukat is ütött. 
Bár egyre esküelöz, 
Hogy az erényt védi 
Hajh megesett néki: 
Étel, ital, álom 
Kerüli mind. Három 
Grácziába kötött 
Nem menti meg ZsSgöd. 

Kokája, az öreg 
Meg azon kesereg 
— És ez nagy hibája — 
Hogy megnőtt a hája. 
Meg is kisért mindent, 
Hogy megfagyjon  fennt  s lennt: 
Jóízűen eszik, 
Kényelmesen alszik. 
Mozog ölve, fekve, 
Járkál szép léptetve 
S mégis csak görög, 
Nem fogyasztja  ZsAgöd. 

Szalma- s végzett özvegy 
Van itten nem csak egy. 
Tndom harag lészen, 
Bármelyiken kezdem, 
Azért isten neki 
Legyen első Eszti! 
Katonák, czibilek 
Mind résen legyetek! 
Kutassátok nála, 
Hói van a hibája? 
Mert hogy van egy, Bőt t ö b b 
Megmutatja Zsögöd. 

Du Francois uram, 
Benned plane b(ln van, 
Szirének a parkban 
Ezt susogják halkan: 
Zsarnok féij,  zord ember 
Oh jaj, szegény némber 
Mivé lesz melletted ?! 
Életét megetted. 
Ugy néz ki, mint kérd 
A körülte járó 
Rózsabokrok között 
— Megboszulja Zsögöd!! 

De zsák foltját  lelte 
Nejében mellette. 
Ez sem külöab nála, 
Valódi hárpia. 
Reggel zsőrtöl, zsémbel 
Egész nap csak jár-kel, 
Este imádkozik, 
Éjjel snapszot iszik, 
S hogy békítse urát 
Süti a rántottát. 
Hasztalanul sütöd, 
Nem ad bébét Zsögöd. 

Hol szUkaég van szóra, 
Són, fára,  jóra 
Kedvre, segítségre 
Erre van teremtve 
A sngár nagyanya, 
Ki még nem is mama. 
Lévén ellene a szónak, 
Szóhordásnak s másnak 
Sok érdekest felföd, 
Hadd tudja meg Zsögöd. 

Grácziáok egyike 
Fürdőnk ős özvegye, 

Hogy ily hátramaradt, 
Oka, hogy elhaladt 
Az idő, a melyben 
Őrnagy uram lesben 
Szokott álldogálni, 
A mint megy vadászni 
Barna szökönczökre 
S talán még egyébre 
Egyéb már nem büuöd 
Elévité Zsögöd. 

Nem ugy, nem ngy egekl 
Szúnyog, pöcsik, legyek, 
Pókok, hangya, balba, 
Csuka, tücsök, harcsa, 
Mind hasztalan a zaj, 
Nincs ám itt oly nagy baj. 
Papucsnyomás turnör 
Kór, háj, Bnapsz és szivar 
E kedves kis helyen 
Enyhül tolyvást szépen, 
És ha lyukat ütött, 
Be is foldja  Zsögöd. 

t. 

C S A B I Í O E . 
-A-z; <5ser<5. 

— Rajz. — 
(Folytatás.) 

A mig mi találgattuk kilétét, egészséges vagy 
beteges állapotát az uj vendégnek : az alatt Mátyásbá 
— mert ő volt az óriás és Bcnki más — a fürdő 
haszonbérlőnél, a ki vendéglős is egyszersmind — 
tiszteletét tette B nagy hirtelen bevett pár deczili 
terrel a legjobb italból, hogy az ut porát leöblítse, 
mert hát a mint ő mondja, ugy szép beszédben : 

„Eszem-iszom törzsökéből származtak az eleim : 
Korcsomákon bizonyítják, az én adós-leveleim. 
Az én apán akárhol járt, 
A vizben nem tett kárt: 
Evett, ivott sok kinálást nem várt. 
Oh, áldott káposzta! 
Paradicsom hozta. 
De még áldottabb, a ki kolbászszal, májassal 
Mind összefoldozta." 

A mint azt az ősrégi szép éneket, mely igy 
kezdődik : „Boldogasszony anyánk" elénekeltetni hal-
lottuk általit, kimondhatatlan égő vágy lepett meg 
mindnyájunkat, hogy megismerkedjünk az énekessel, 
a kinél szebben talán soha senki nem énekelte el 
azt az ódon színezetű, de örökké szép éneket. 

Óhajtásunk nem soká teljesedésbe ment. 
Egyszer csak azon vettük észre, hogy egy öles 

magasságú férfiú  ugrik közénk a „Büdös" gödörbe 
miután tánczolna, dallal ajakán a bódéba berontott, 
mint valami vidám, bolondos fergeteg. 

A csak ötven évesnek látszó, de valóban a 
hatvanat taposó, csinos külsejű székely atyafi  rokon-
szenves alakja mindnyájunkat meglepett s alig telt pár 
perez, mindenkit felvillanyozott  jókedve. Vele dalol-
tunk mind, vele nevettünk csakhamar, s — ha ugy 
kívánta volna — vele sírtunk, zokogtunk volna mind-
annyian. 

Alig töltött néhány pillanatot társaságunkban : 
barátjai lettünk és jóllehet semmiféle  fáradságot 
nem fejtett  ki a körülötte lévők rokonszenvének 
megnyerésére : egyhangúlag elismertük volna őt 
uralkodónknak, ha valaki szavazást indítványoz e kér-
dés fölött. 

Öröm volt, mint ragadtatnak a jókedv bűvös 
ligeteibe általa azok a betegségektől elnyomorított, 
szánalmas emberi alakok, a kiknek ajkairól alig le-
hetett eddig a jajveszékelésnél egyebet hallani. Még 
engemet is meg tudott nevettetni, a ki több, mint 
félév  óta nem tudtam mi az öröm. 

Ha egy szóval jellemezni akarnám, megköze-
lítőleg egy eleven operettenek kellene nevesnem Pál 
Mátyást. Igenis operette ő, a melynek szövegét, ze-
néjét egyszerre szerzette maga az anyatermészet. 

S mily összhangzó isteni mü mindakettő I Nem 
áll két szerző neve a könyv czimlapján, mint az 
emberektől szerkesztett operettek nyomtatványain. 

Valóban meglepő és tanulatlan ember részéről 
csoda számba vehető — mert Mátyás bá írástudó 
ember ugyan, de a magasabb tudományok előtte 
idegenek — az az ügyesség, a melylyel előtudja 
adni élményeit. 

Jóllehet olyan ember vagyok, a ki évtizedek 
óta tanítással foglalkozik  s igy e pályáján nem egy 
jeles előadóval volt alkalma megismerkedni, mégis 
elmondhatom, hogy bámulattal hallgattam végig ez 
egyszerű székely embernek jóizü, keresetlen szavak-
ban folyó  beszédeit, a ki az életből merített és elő-

adása szövegébe mesteríleg beillesztett, találó pél-
dákkal, adomákkal fűszerezi  mindig a mit elmond, 
s nem ritkán önmaga által rögtönzött, vagy vala-
mely alkalomra kitalált rimes szavakban fejezi  k 
gondolatait. 

Meg is embereitek mindenütt az urak, a merre 
megfordult,  a mint előadásából kitűnik, jeles eredeti 
ötleteiért, a mit ő a szó teljes értelmében megér-
demelt. 

Nem egy udvarhelyi uraság elhalasztotta az 
útját is pár napra, ha Mátyás bá nem érkezett vele 
útra kelni a gazdasága miatt — csakhogy az ő tár-
saságában utazhassék. Némelyik többet fizetett  neki, 
mint más szekeresnek ugyanazon ut megtételéért 
pár forinttal,  sőt útközben még meg is vendégelte 
minden stáczíónál, ugy mondják a faluja  beli em-
berek. 

Jól tette, ha megfizette  a belépti dijat az utazó 
uraság, mert igy abban a kedvező helyzetben volt, 
hogy nemcsak nem unatkozott útközben, hanem a 
saját szekerén gyönyörködhetett a legBzebb operet-
tek előadásában, n melyeket ott elől a bakkou pro-
dukált a kocsisa a szekérzörgés kisérete mellett. 

Mert Mátyás bátyám az az ember, a ki nem-
csak közönséges és szép szavakban tud beszélgetni, 
hanem mester a vallásban is. 

Néha előadás közben, — mikor egy régen el-
hangzott daliról kell megemlékeznie — nem elég-
szik meg puszta folomlitéscvel  annak, hogy ezt meg 
azt a dalt elmondta itt, vagy amott, hanem az ő 
gyönyörű, érczes behízelgő hangján elénekeli a szó-
ban forgó  nótát is és csak azután megy tovább a 
szóbeli előadás. 

S mily biztosan kikapja azonnal a hangot! Nem 
kell, hogy a karmester megüsse a hangvillát, vagy 
megadja a kellő tónust valamely hangszeren, mint 
a nagyhírű operaénekesek előtt szokás: 6 belevág 
és nem kezdheti olyan magas hangból, a miből 'A 
nótát ki ne fújja  véges-végig. 

S a mi leginkább meglepett — ámbár tul van 
ő kelme a hat iksen miir — minden torokköszörül-
getés nélkül, egyszerre belekezd a dalba, azon a 
hangon, mely mint a tornyok megszentelt érez nyelve, 
oly tisztán csengi el az első, mint a legutolsó ütemet. 

És mint oda simul az a hang a szívnek min-
den nemes érzelméhez! 

(Folytatása következik.) 

Nyomatott CMk-SseredAbm 1895. a laptulajdnos én kiadó Györgyj&kab Márton könyvnyomdájában. 

F ü r d ő v e n d é g e k névjegyzéke . 
Csik-TusnádfDrdd. 

(Folyt) 
Antalffy  Manóné, orvos neje Erzsébetváros 2 

személy. 1. D. JanedofF,  kereskedő Qalacz 5 sz. Kó-
nya Klementin, orvos neje Jássy 5 sz. Török Gyula, 
ny. honv. százados és földbirtokos  Magyar Zédor-
háza 1 sz. Mathiás Henrik, kereskedő Bukarest 7 sz. 
Joanua Scherer, magánzó Nagy-Szeben I sz. Bar-
csainé és nővére, birtokos Hunyadmegye 2 sz. Móritz 
Salamon, kereskedő Bukarest 2 sz. Szele Ferencz, 
m. á. v. főmérnök  Kolozsvár 2 sz. Fischer JánoBné, 
magánzó Budapest 1 sz. Stoltz Imre, számtanácsos 
Budapest 1 sz. Gregorie Lupán, kapitány Brailla 3 
személy. Aneta Páltánea, bizományos Brailla 6 sz. 
Dr. Nagy Albert és családja, honv. főtörzs  orvos Buda-
pest 3 sz. Dr. Akontz Károlyné, orvos neje Kolozs-
vár, Gusztáv Grözer, pap Nagy-Ekomezö, Marié Grö-
zer, papné Nagy-Ekemező 1—1 sz. Joan Trandafir 
Brailla 3 sz. Maria Rakotu, magánzó Giurgiavó 3 sz. 
Gruden Jánosné és leánya, honv. százados neje Szöged 
2 sz. Dr. Pap Dezsőné, ügyvéd neje Szeged 1 sz. 
Márkovitz János, ügyvéd Erzsébetváros 2 sz. Valér 
Muntyán, vasúti hivatalnok Budapest 3 sz. Joachún 
Rozenbaum, gyáros Bukarest 5 sz. Auna Régeuslráf, 
kereskedő Bukarest 5 sz. Friderica Kobilovici, hiva-
talnok Bukarest 3 sz. Adeláde Bourgvard, tanítónő 
Pitest 2 sz. Chiriáki Perieteanu, magánzó Bukarest 
2 sz. Imete F. Jákó, kánonok Gyula-Fehérvár 1 az. 
Binder Józsefné,  magánzó Medgyes 3 sz. Constantin 
Gebauer, kereskedő Bukarest 4 sz. Akosfalvi  üzv. dr. 
Szilágyi Józsefné,  birtokos Maros-Vásárkely 2 sz. 
Veres Menyhért, ny. k. törvsz. iroda igazgató Mcros-
Vásárhely 1 sz. Frau Binder, k. törvényszéki elnök 
neje Medgyes 1 sz. Gróf  Nyári Ferencz, joghallgató 
Bécs 2 BZ. Dobokay Ferencz, ny. miniszteri oszt. 
tanácsos Nagy-Szebcn 1 sz. Dr. Opreáu Nes tor, ügyyéd 
Nagy-Szeben C sz. Dr. Jenei Elek, ügyvéd Nagy-
Euyed 5 sz. Valdmann Antalné, miniszteri számelleaót 
neje Budapest 1 sz. G.; Stefanescu  Gogu, magánzó 
Krajova 9 sz. Szakái Ágoston és neje m. k. honv.. 
főhadnagy  Budapest 2 sz. Hirschberger Mariska, ta>-
nárnő Makó 1 sz. Sándor Erzsi és nővére, birtokos 
Déva 2 sz. Joan Joanide, magánzó Bnkarest 2 sz. 
I. Moscovici, magánzó Brailla, Semsey Andor, füld-
birtokos Budapest, E. Lucás, ínérniikné Brailla, Her-' 
mina Morend, kereskedő Gyula-Fehérvár 1—1 az. 

Folytatás a nwIlAfcWta. 



Melléklet a „Csiki Lapok" julius 31-ik 31-iki számához. 
K. Z. Weitiberg, kereskedő Uukurest 7 sz. Berta 
Uhui, magánzó Bukarest 1 sz. Gúzsa Samu, szállodás 
M:i!ty-Knyed 1 ez. Jan Lupea, kereskedő Bukarest 

s/" .laepucs Zentner, kereskedő 7 sz. I>. Mánián, 
iskola-igiwgntó Gnlacz 7 sz. Const. Márinescu, tanár 
wnliicz 5 sz. Székely Dónesné, inagánzd Székely-
l'ilvarliely 3 sz. Hirsch Adolfné,  inngánzó Székely-
l ilvarlicly 2 sz. Moscu Fenno, kereskedő Bukarest 
I sz. Mureno Ij. Kskenásy, kereskedő Bukarest 4 sv. 
l-:iv Szufflor  Viktorné, vasúti hivatalnok Budapest 1 

l'uv Margit, magánzó Hudapest I sz. Deák Al-
1,(11110, bányaigazgató nejo Köpesz 3. sz. Alexander 
>,,illán és neje, főjegyző  Kunhegyes 2 sz. Bogdán 
\]tlnirné, birtokos S.-Szentgyiirgy I sz. Zathurctzk) 
..iijosiié, birtokos Barótli 5 sz. Sámuel Neiliman. ke-
ipskiMlő Bukarest 1 sz. Dávid Raff,  kereskedő Kra-
,,va '2 sz. Báró Wesselényi Istvánné, birtokos Ko-
i,,/.sv»r I sz.eA. Bruszt, hivatalnok Jiuknrest 4. sz. 
iintiilykai I'ap Andrúsné, gymn. tanár nejo Csik-
—ninlyA 2 sz. V. Dumitoris, tanár Bukarest 3. sz. 
:>r. L. Kdeleánu, chcmie Bukarest 5 sz. Dr. Bárdos 
\rthur, városi orvos tíyalu 1 sz. Nivuláj Oretseseu, 

reskeilő Bukarest 2 sz. X. Mosora, kereskedő Bu-
karest 1 sz. (íeorge Fámfir,  kereskedő Bukarest 1 

Ilidre László és neje IJap Kamilla, főszolgbiró 
l'etroné, Brailla & sz. Beliezei István, birtokos 

U.-Csaba 3 sz. Szceedy Árpád, gépész-mémök Bu-
i!;i|iest 1 sz. Sclimitt Vilmos, gárda-kapitány Bécs 1 
<•/.. I»r. Tóth Iinre, ügyvéd Mezőtúr 1 sz. Dr. Bor-
Mais István, városi főorvos  Mezőtúr 1 sz. Bordáts 
l.ajos, kereskedő Mezőtúr 1 sz. Özv. Csiszér Al-
li. rtné, birtokos Maros-Vásárhely 4 sz. Xieolae Válcu, 
tanár "i sz. Intzo (iyuláné, kereskedőiiö Barótli 0 sz. 
k'eiiistiirfei'  Rezsó, kereskedő Nagy-Szeben 1 szem. 
Klena «irácianu, igazgató Krajova 4 sz. Takáts Ká-
roly, ref.  pap Kökös 2 sz. Sopliie Práger, kereskedő 
Bukarest 4 sz. Leó Ettinger, orvos Bukarest 3. sz. 
Klisé Saeb, felügyelő  nejo Bukarest 3 sz. Krisztinc 
Kless, magánzó Bukarest 3 sz. Solyom Ferencz, kir. 
t .rvszki aljegyző K.-Vásárhely 1 sz. Kis Lajos és 
rsiilndja, iigyvéd Vinja "> sz. Orbán Ferencz és fia, 
keresk. akad. igazgató Brassó 2 sz. Kohn Ferenezné, 
magánzó (iyulafehérvár  2 sz. Özv. Lusspitz Katalin, 
magánzó 2 sz. Özv. Griinfeld  Ignáezné, magánzó 
Naay-Fnyed 1 sz. Összesen: 1017. 

(Folyt köv) 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓI1AN 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- éa LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Pályázati hirdetés. 
Â csik-dánfnlvi  nőtanitói állás a mult 

tanév végén üresedésbe jött, miért is neve-
zett állásra a/, iskolaszék nevében pályáza-
tot hirdetek. 

Ezen nőtanitói állás évi jövedelmét ké-
|j"7.i : 1. Havi előleges részletekben nyug-
t b a veendő évi 300 frt  o. é. 2. Hat öl 
*:'lííy tűzi fa.  ÍJ. Egy szoba, kamra és kony-
á b ó l álló lakás. 4. Egy 150 Q ö ! vetemé-

\ t-s kert. A nőtanitó kötelessége lesz: a 
I—VI. oszt. tanköteles leány-gyermekek és 
niétlők tanítása s ezeknek a női kézimun-
' khan való oktatása. A kellően okmányolt 

modványok 1895. augusztus hó 20-ig 
aluturt iskolaszéki elnökliez benyújtandók. 

Csik-Karczfalván,  1895. július 21-én. 

Rancz János, 
ploliúnoa, a (lánfalvi  iskolaszék 

' - i elnöke. 

-zăm 3363—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

nyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csikmegye 
vapénztára végrehajtatónak Csedö Tamás csik-

'̂ l>loczai lakos végrehajtást szenvedő elleni 158 frt 
kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 

gyében a csíkszeredai kir. törvényszék területén 
vő, csiktaplocza község határán fekvő,  a csik-

ift|!loczai  89. sz. tjkvben A f  alatt foglalt  végre-
hajtást szenvedett nerén álló: 1. r. 74. hrszámu 
''elsőségre ICO frt,  3. r. 1737. hrsz. szántóra 21 
írt, 4. r. 18G0. hrsz. szántóra 76 frt,  5. r. 2039. 
szántóra 51 frt,  6. r. 2047., 2048. hrsz. szántóra 
•r>7 frt,  7. r. 2294. hrsz. szántóra 68 frt, 
H r. 2573. hrsz. szántóra 103 frt,  9. r. 3261. 
iiisz. szántóra 65 frt.  10. r. 3790. h<sz. szántóra 
4ti frt,  11. r. 4021. hrsz. szántóra 34 frt,  12. r. 
4793. hrsz. szántóra 24 frt,  13. r. 5036. hrszáinu 
szántóra 19 frt,  16. r. 7095. hrsz. kaszálóra 188 
frt,  16. r. 7375. hrsz. kaszálóra 256 frt,  20. r. 
3191., 3192., 3193. hrsz. szántóra 52 frt,  21. r. 
7643/3. hrsz. szántóra 98 frt.  Csik-Tapiocza köz-

ség határán fekvő,  a csiktaploczai 786. sz. tjkvben 
A f  alatt foglalt  végrehajtást szenvedett és neje 
Tompos Borbára nevén álló 2. r. 248, 249., 250., 
251. hrszámu kertre 49 frt,  3. r. 258. hrsz. lege-
lőre 8 frt,  4. r. 261-től 268. hrsz. legelőre 83 frt, 
5. r. 1461. hrsz. szántóra 50 frt,  6. r. 1464. hrsz. 
szántóra 70 frt,  7. r. 1861. hrsz. szántóra 76 frt, 
8. r. 2125. hrsz. szántóra 64 frt,  9. r. 3524. hrsz. 
kaszálóra 5 frt,  10. r. 3765. hrsz. szántóra 15 
frt,  11. r. 4003., 4004. hrsz. szántóra 14 frt,  12 
r. 4674. hrsz. szántóra 37 frt,  14. r. 5307., 530'J. 
hrsz. szántóra 26 frt  s igy összesen 1805 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1895. évi szeptember hó IQ-ik napján délelőtt 
9 órakor Csik-Taplocza község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigyminiszleri rendelet 8. §-át>an 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX t. cz. 170. §-a 
érteimébén a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. tvszék mint tlkvi hatóság. 
Csik-Szereda, 1894. decz. hó 24-én. 

Kozmucza Péter, 
kir tvszéki liini. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz. 3770—1895. 
k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gtyergyó-Ujfalu  és Csomafalva  csopor-

tosított községekből alakult 5864 lelket 
számláló körben a körjegyzői állás lemon-
dás folytán  üresedésbe jővén, annak betöl-
tésére ezennel pályázatot nyitok. 

A körjegyző székhelye Gyergyó-Ujfalu, 
javadalmazása a két község pénztárából 
havi előleges részletekben fizetendő  évi 500 
frt,  (50 frt  lakbér és a magán munkálatokért 
szabály rendeletileg megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-
cz 6. §-b«n megjelölt jegyzői oklevél, szü-
letési és honossági, valamint eddigi szolgá-
latukat. igazoló bizonyítványokkal felszerelt 
folyamodványaikat  hozzám 1895 . év a u g . 
31-ig bezárólag adják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. jul. 8-án. 

Nagy Tamás, 
3—3 főszolgabíró. 

3STói é s fé r f i .  l e g r u j a " b " b d i v a t c z i l c l s e l s x a l s t á r a . 

-cd 
A nyári idényre bátor vagyok a legújabb selyem, 

gyapjú, batiszt, szatin, voáll, cretton, ripsz és 
pikét mosó szöveteket és ezekhez való díszítéseket, 
ugy mint fehér,  créme és a legújabb bőrszinü csip-
kéket és csipke-gallérokat tetemes olcsó árba ajánlani. 

A nagyérdemű közönség becses pártfogását  kéri 
szolgálatkész tisztelettel 

Hnry Gésa 
utóda 

2—* B A R C S A I K . 
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CHLICK 
-féle vasöntöde és gépgyár 

í'észv <'iiy társaság 
R 1 I D A P E M T £ H Í . 

Gyár és irodák: 
VI. ker., külső váczi-ut 2 9 - 3 5 . 

Városi iroda és raktár 
Podmaniczky-utcza 14. 

CS6z« és járgány e<tép|ő-ké!«SI«tek, 
számos első dijjal kitűnt. SCHLICK-féle szab. 2 és 3 vasú ekék, 

m é l y í t ő é s e g y e t e m e s a c z é l - e l e é l g . 
eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle 

egy vasú ekék, talaj mi velő eszközök 
valamint 

r 

Schlick-féle  szab. „HALADAS" sorbavető-gépek. 
Takarmánykéezitő gépek, darálók, őrlőmalmok ''-s min-
ilcnnciDii gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő 
és marokrakó arató-gépek, és fükaseáló-gépek,  szál-

lítható mezei vaButak stb. 
ElönyJo fizetési  feltételek.  Legjntinyosalsl) árak 

Árjegyzékek ingyen és bérmentve. 6—12 

>OOOOOOQS8OOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Î O 

â ei iki ?a§ i t -ép i tkezés 
iránt órdeklődő közönségnek ezennel van szerencséin b. tudoinásiíra hozni, 
hogy Szent-Mihály-Ajnádon tekintetes Györffy  Ignácz ur házában 
folyó  hó i-én első rendű 

Szállodát és Vendéglőt 
nyitottam. Vezetek Ízléses magyar konyhát. Krdclyi és külföldi  borok, va-
lamint jó minőségű SÖrÖk ugy liagyban, mint kicsinyben nálam kaphatók. 

Egyszersmind bátorkodom a t . vállalkozó urak becses figyelmébe 
ajánlani, hogy udvaromon 30 pár 10 részére istálló-helyiséggel, ugy 
azoknak ellátására szükséges takarmánynyal állandóan rendelkezem. 

Becses pártfogásukat  kérve maradok illő tisztelettel 
a 3-3 WINKLER MIKLÓS, 

OC&OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOgOOOOII 

vendéglős. 

Nyomatott Caik-Sieradábu 1806. a laptnlajdnoa éa Uad6 OyOrgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Julius 31. C S Í K I L A P O K . 31. Bzám. 

Szám 2471—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a gy.-
szentmiklósi „Népbank" részvénytársaság végre-
hajtatónak gyergyóvaslábi Csobotár Vazul és neje; 
Kolcsár Demeter és Vajdos Demeter végrehajtást 
szenvedők elleni 312 fi  t tökekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Vasláb község határán íekvö, 
a gyergyóvaslábi 59. sz. tjkvben foglalt  59., 96. 
hisz. a. 20 fit,  42G. hisz. a. 12 frt,  608., 509. 
hrsz. a. 10 frt,  773. hrsz. a. 10 fit,  1074. hrsz. 
a. 7 frt,  1146. hrsz. a. 5 frt,  1644. hrsz. a. 4 fi  t, 
2223., 2224. hrsz. a. 6 frt,  2232. hrsz. a. 1 frt, 
2349. hrsz. a. 2 frt.  2690. hrsz. a. 7 frt,  2939. 
hrsz. a. 1 frt,  3107. hrsz. a. 7 frt,  3115. hrsz. a. 
3 frt,  3370. hrsz. a. 5 frt,  3505. hrsz. a. 3 frt, 
3507. hrsz. a. 3 frt,  3642. hrsz. a. 15 frt,  3648. 
hrsz. a. 15 frt,  3802. hrsz. a. « frt,  3985. hrsz. 
a. 9 frt  becsértékü; a 274. sz. tjkvben foglalt 
13/2. hrsz. a. 6 frt,  512., 519. hrsz. a. 2 frt,  504. 
hrsz. a. 1 frt  becsértékü, az 51. sz. tjkvben fog-
lalt 82/1. hrsz. a. 5 frt,  163. hrsz. a. 2 frt,  376. 
hrsz. a. 2 frt,  598. hrsz. a. 4 frt,  695. hrsz. a. 
2 frt,  1120. hrsz. a. 31 frt,  1301. hrsz. 5 frt, 
1718. hrsz, a. 2 frt,  1786. hrsz. a. 1 frt,  1829. 
hrsz. a. 22 frt,  1844. hrsz. a. 13 frt,  1874, 1876. 
hrsz. a. 2 frt,  1886. hrsz. a. 4 frt,  1956. hrsz. 
a. 3 frt,  2144. hrsz. a. 3 frt,  2328. hrsz. a. 2 frt, 
2417. hrsz. a. 5 frt,  2428. hrsz. a. 5 frt,  2509. 
hrsz. a. 9 frt,  2659. hrsz. a. 3 frt,  2G70. hrsz. a. 
26 frt,  3271. hrsz. a. 7 frt,  3375 hrsz. a. 15 frt, 
3429. hrsz. a. 11 frt,  3560. hrsz. a. 5 frt,  3783. 
hrsz. a. 11 frt,  3858. hrsz. a. 23 frt.  3917. hrsz. 
a. 25 fit,  3939. hrsz, a. 6 frt,  4129. hrsz. a. 15 
frt,  2158. hrsz. a. 15 frt  becsértékü; a 230. sz. 
tjkvben foglalt  1583—1580. hrsz. a. 18 frt,  1613 
—1616. hrsz. a. 8 frt,  1622.. 1625. Iirsz. a. 5 frt., 
2299—2302. hrsz. a. 3 irt, 2733—2736. Iirsz. a. 
18 frt,  2815-2818. hrsz. a. 31 frt.  2911—2914. 
hrsz. a. G frt  becsértékü ; a 78 sz. tjkvben fog-
lalt 118/1. hrsz. a. 160 frt,  119 2. hrsz. a. 9 frt, 
415/1. hrsz. a. 2 frt,  499/2. hrsz. a. 7 frt,  G45/2. 
hrsz. a. 1 frt,  660/2. hrsz. a. 1 frt,  1969/2. hrsz. 
a. 2 frt,  2050/2. hrsz. a. 3 frt,  2091/2. hrsz. a. 
I frt,  3292/2. hrsz. a. 4 frt,  369Ö/2. hrsz. a. 4 
frt,  3697,2. hrsz. a. 2 frt,  3914/2. hrsz. a. 10 frt 
becsértékü és a 223. sz. tjkvben foglalt  1491 — 
1500. hrsz. a. 74 frt,  2774., 2775. hrsz. a. 64 frt, 
2846., 2847. hrsz. a. 35 frt  becsértékü egész in-
gatlanokra az árverést a fennebbi  becsárban ezen-
nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. év 

szept. hó 8-ik napján, esetleg kővetkező napokon 
délelőtti 9 órakor Gyergyó-Vasláb község házánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított é9 az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságűgyminiszteri 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 kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. évi május 

hó 21-ik napján. 
Páll Venczel, 

kir. aljliiró. 
87—1895. sz. Marostorda vármegye alispánja. 

h. k. 
Árverési hirdetmény. 

A nagyméltósága földm.  m. kir. Miniszter urnák 
1895. évi 3131. sz. a. kelt engedélye alapján, zárt 
Írásbeli ajánlati tárgyalás utján eladatnak a „volt 
Marosszók közönsége" tnlajdonát képező és Maros-
torda vármegyéhez tartozó Szováta községe hatá-
rában fekvő  erdőkből: 

1. A C) üzemosztály I-ső tag 4 osztag, Il-ik 
tag 9 és 10 osztagaiból a természetben egy ösz-
szefüggő  testben kijelölt 170.t kat. hold területen 
levő és 35150 (Harminczötezer egyszázötven) frt 
becsértékü összes fenyőfa  készlet. 

2. A C) üzemosztály I-ső tag 4 osztag, Il-ik 
tag 9 és 13 osztagaiból kihasznált és a természet-
ben kijelölt vágásterületeken még fenálló  fakész-
let, valamint a földön  fekvő,  de még felhasznál-
ható fák  és tönkök köbméterenként 40 cm. kö-
zépátmérön felül  I frt  50 kr; 26—40 cm. közép-
átmérő mellett I frt  20 kr és 25 cm. középátmé-
rön alul I frt  kikiáltási ár mellett. 

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és 
1895. évi október 30-ik napjának déli 12 órájáig, mint 
a versenytárgyalásra kitűzött időig, hozzám be-
nyújtandó ajánlatokban a felajánlandó  árak szám-
jegyekkel és betűkkel is világosan kiirandók, va-
lamint az is határozottan kijelölendő, hogy aján-
lattevő az árverezési feltételeket  teljesen ismeri és 
azokat feltétlenül  elfogadja. 

Ajánlatok az 1. és 2. pont alatti fakészle-
tekre külön külön teendők. 

Az ajánlatokban és pedig az 1. pont alattira 
nézve a becsérték 10°/0 ának megfelelő,  — a 2. 
pont alattira nézve 500 (ötszáz) frt  bánatpénz 
csatolandó. 

Az árverezésre vonatkozó részletes feltételek 
megtekinthetők Marostorda vármegye alispáni hi-
vatalánál, Szovátán a kezelő főerdésznél,  Nyárád-
szeredában. Magyarrégenben, a főszolgabírói  hiva-
taloknál és Szászrégenbén a város tanácsánál. 

Marosvásárhelyt, 1895. julius 17-én. 
2 - 3 Sándor László, 

alispán. 

Sz. 279—95. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye, mint magánerdőbirtokos 

erdőségeinél, laklielylyel Zsedánpafakon, 
rendszeresített s évi 220 frt  fizetéssel,  sza-
bad lakással és kerttel javadalmazott főer-
dőőri állás betöltendő lévén, felliivoin  mind-
azokat, kik azt elnyerni óhajtják, hogy ma-
gyar honpolgárságukat, az erdőőri szakvizs-
ga letételét, erkölcsi magaviseletüket s a 
magyar nyelvnek bírását igazoló bizonyít-
ványokkal felszerelt  és sajátkezüleg irt pá-
lyázati kérésüket, 1S95. augusztus 15-ig 
terjedő záros határidő alatt, alattirt igaz-
gatósághoz adják be. 

Gyergyó-Szentiniklós, 1895. julius 7. 
Csikmegye havasi javak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
3—3 igazgató. 

i 1 3 

felvétetik  Franki Dezső 
fűszer- és kézmüáru-

kereskedésében, Csi k-Szereda. 

A l'etres Károly-féle  piaezso-
ron levő kőház 

örök áron eladó. 
Bővebb felvilágosítást  ad a 

tulajdonos »_3 
Albertini Géza, Bükszád. 

A gyergyószentmiklósi „Hitelintézet-Részvénytársaság" 
mérleg-számla az 1 8 9 5 . év 1-ső feléről. TABTOZIK. KÖVETEL. 

1 
2 
3 
4 
5 

Készpénzmaradvány 1895. jun. 30-án 
i V á l t ó k b a n 
i, Bankmellékhelyi benyújtásokban 
|| Kötelezvényekben 

Értékpapírokban, és pedig : 10 drb 
osztr. magy. bank részvényben és 
35.000 névértékű 4% m korona 
járadékban . 

Bizományi értékpapírok 22.600 név-
értékű 4°/o m. korona járadékban . 

Folyó számla követelésekben 

Osztr. ért. 
forint kr 

9936 
337937 

69662 
116169 

26528 

10000 
56000 

77 
49 

80 

50 

626234 62 

Osstr. ért. 
forint 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Alaptőke és pedig 600 drb törzsrész- ! 
vény és 600 drb elsőbbségi rész-
vény után 

Tartalékalap az előbbi évről 8146 83 r 
„ kamatai 244-41 ! 

1895. év I. félévi 
gyarapodás . 3517-02 

Visszleszámitolt váltó tartozás 
Bankmellékhelyi benyújtásokért . 

„ „ számla áthozatalért 
Takarékbetétek és tőkésített kamataiért 
Bizományi értékpapírokért. 
Kórház-alap és kamataiért 
I. félévi  osztalékért 1895-re . . 

120000 

11908 26 
257239 28 

69662 — 

24235 37 
126866 95 

10000 — 

322 Y6 
6000 — 

626234 62 

kr 

Gyergyó-Szenfmiklós,  1895. junius hó 30-án. 

Szentpéteri János, s. k. 
-igazgató. 

Cziffra  Mihály, s. k. 
ig- tag. 

Krisztán Antal, s. k. 
pénztárnok. 

Vákár Lukács, s. k. 
'g- tag. 

Blága Imre, ». k. 
igazgató. 

Jakabfy  B. Miklós, s. k. 
'g- tag. 

E ' e " «• « W O — M * számlákat a jő- é , „egMk^yvekkel fc  „ , i„J , . , l l ) ( ,„ 
nek találtuk. 3 ee-

Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. 
I b. elnök. 

*) Felszerelés teljesen leirva. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1895. julius hó 4-én. 

Jakabfy  Ignácz, s. k. 
fb. tag. Vákár László, s. k. 

fb.  tag. 
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