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szerkesztője és kiadója. 

A polgári házasság életbeléptetése. 
— okt. 3 

Október hó elsó' napján kötötték Ma-
gyarországon az első polgári házasságot. A 
polgári házasság immár törvényerőre emel-
kedett, a mi azt jelenti, hogy ezentúl uj 
rend lép életbe az egyéni és család élet 
alapvető momentumaira nézve. Bár ez az 
uj rend nem is fojtja el teljesen a születés-, 
házasság- és a halál körüli eddigi szokást 
és hagyományt, mégis teljesen az egyéni 
tetszés körébe utasítja azt a kötelező tör-
vényt, mely most lépett életbe a polgári 
anyakönyvek s a polgári házasság neve alatt. 

Kemény harezok folytak ezért a tör-
vényért s a politika felkorbácsolt liullá 
maira még ma is léteznek emlékeztető ma-
radványok. Ue ezzel most már időszerűtlen 
foglalkozni. A törvény meg van s most leg-
l'ilebb annak gyakorlati és czélszerü kivi-
tele képezheti kérdés tárgyát. 

Most, midőn a végrehajtás ideje bekö-
vetkezett, általánosságban felmerill az az 

aggodalom, hogy az anyakönyvek fontos 
intézményét rnikép lesz képes sikeresen meg-
oldani egy hirtelen, hevenyészve összetobor-
zott ugy szólván műkedvelő löineg. Igaz 
ugyan, hogy a polgári anyakönyvvezetők 
kellő oktatásban és utasításokban részesül-
tek, de liiit hol van a gyakorlat ? Félő. 
hogy e nélkül vontatva és akadálylyal fog 
menni az uj törvény gyakorlati végrehaj-
tása. Ha pedig alapokmányaink hiányosak, 
megbizhatlanok, annyi, mintha a föld ren-
dülne meg alattunk. 

De hát most már erről is c/.élnélküli 
a beszéd. Reméljük a legjobbat, egyebet 
ugy sem telietünk. A magas kormány majd 
rajta lesz, hogy az eshető bajt a minimumra 
redukálja. 

A lelkészség, mely sok száz éven át 
becsületesen végezte azt a nehéz munkát, 
most elveszti ebbeli jogát és hivatását, s 
külső tekintélye egy részében károsodik. 
Illendő tehát, hogy veszteségeik e napján 
följegyezzük érdemüket, becsületüket és ha-
zafiságukat, a melylyel hivatásukat teljesí-
tették. Kiváltjuk, hogy polgári utódaik men-
től hamarább lépjenek liliség, pontosság, 
műveltség és megbízhatóság dolgában az ők 
nyomukba. 

Általánosságban véve az uj törvény 
minden rázkódtatás nélkül lépett érvényre, 
megezáfolva mindazon kósza híreszteléseket, 
melyek nagyobbszabásu ellenmozgalmakról 
s tüntetésekről szóltak. A papság láthatólag 
most már végkép lemondott ebbeli, sok száz 
éveken át viselt jogairól s többé nem lép 
ellenakczióba. 

Ez helyesen is van. A lefolyt viharok 
után tűnjék fel ismét ezer éves szép hazánk 
egén a szivárvány s fogjunk kezet egy-
mással. 

Pax ! 

Millenniumi iskolák Gyergyóban. 
Mindenki tudja, hogy hazánkban a közokta-

tásügy az államkormányzati ágak legmostohább 
gyermeke volt s ennek táplálására csak azok a 
morzsák jutottuk, melyek a militarizmus, ipar, ke-
reskedelem, no meg a ménlovak tenyősztésénék 
asztalairól lehullottak. 

Allamférfiaink  keblét sokkal inkább duzzasz-
tották az u. n. nagy politikai kérdések, hogy sem 
meghajtották volna fejőket  s betekintettek volna 
az iskolák viskóiba. 

A nemzeti kultura nagy problémája iránt 
nem volt meg a kellő érzék, lelkesedés sem a t. 
Házban, sem azon kiviil. Azt a néhány előre látó 
honatyát pedig, kik a nemzeti kulturáért hevültek, 
mint jámbor ideálistákat, megmosolyogták. 

Holott ez a kevés idrálista a tulajdonképeni 
magyar államférfi  és politikus; mert belátták, hogy 
nálunk inimlen intézményt a magyar géniusz zo-
mánczával kell bevonni, s a nemzet jövőjének biz-
tosítéka csakis egy hatalmas nemzeti kultura le-
het. F/t forraszthatja  egybe a széttagolt Magyar-
országot, állami életünkbe az hozhat egységet. A 
nemzeti egység magasztos ideálja legyen ne'<íink 
a láiigfeiiiö,  mely az ígéret földjére  vezessen beu-
nünket. 

Habár a helyes államélet alapját a pVíz-
ügyek rendezettsége, jó adminisztráczió és g-
inté/.mények fejlettsége  teszik; de azért a nem-«ti 
és jogi összetartozásnak, az államegys^ biztu-iú-
sának legerősebb garanciája a' népiskolákban van. 

Mint a klasszikus kor csatáiban a hősök 
csak az istenektől nyert fegyverrel  vívhatták ki 
a győzelmet; ugy az ujabb kor csatáiban a nem-
zetek és nemzetiségek harczaiban is csak a nem-
zeti szellem állal nyújtott fegyver  vezethet diadalra. 

A nemzet iskoláit viszi most a csatába s 
látni W-het a kimenetelét, azé lesz a diadal, azé 
lesz i jövő, a kié lesz az iskola. 

Azért az ezredéves nemzeti ünnep nagy al-
kotásai között a legbecsesebb, a legmaradandóbb 
emlékek a millenniumi iskolák lesznek. 

Az a sok pompa és ragyogás, a mult emlé-
kei, a tudomány és művészet vívmányai, a miket 
a nemzeti lelkesedés a millenniumkor létesíteni 
fug,  idővel hatásukban szűkebb 6a szűkebb körre 
szorulnak, mig végre az egész ünnep csak egy 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
Az önfeláldozó  nő. 

Irta Dr. Sántha Aliért. 
— Mi, hát itt vagy mi nálunk '/ 
— Napos vendég vagyok inár pár hét óta há-

zatoknál. 
— Valóban örvendek, ha jól érzed magad 

öregeim körében. 
— Hogy teltek a fővárosi  napok V 
— Sok munka között hamar, most is csak a 

régi szokásnak teszek eleget, hogy Itthon töltöm a 
karácsony ünnepeket, az utolsó napon már vissza 
utazom. 

— No talán nem, hisz vártt idő volt ez s 
azért az öregednek sem engedtem téged értesíteni 
a dologról. 

— Minő dologról ? 
— Barátom, ezelőtt 10 nappal jegyeztem el 

nóvéred s az ünnep harmad napját jelöltük ki az 
esküvőnk megtartására. 

— Végtelen sajnálat, de lehetetlen nekein ma-
radnom. Ismered ugy-e Margit vallásosságát? Ezt 
szüleimtől örökli, kiknek törekvésük mindig az volt, 
hogy igazán keresztény szellemtói áthatott gyerme-
keket neveljenek — ezt őrizd meg. 

A házasság elsó heteiben Margit boldog volt. 
Béla szivének, jollemének csak szép oldalait mu-
tatta s irigylendő asszonynak tartotta Margit magát. 
A falusiak  nem tudtak eleget beszélni arról az idilli 
boldogsásról, az enyelgésről, a mivel a házasfelek 
együttlétüket fűszerezték. 

Milyen jó ember az a Béla ur — szokták mon-
dani — maga jár után mindenuek, feleségét  sem-
mibe sem engedi fáradni,  soha magára nem hagyná. 

De az ily boldogság rövid szokott lenni. A 
tikkasztó meleg is csak rövid ideig tart a nyári na-
pon s nem múlik el vibar nélkül. A hol a nő szive 
hévvel ragaszkodik a valláshoz, inig a férfi  hitet-
len, ott u boldogság rövid ideig ragyogó hold, me-
lyet sötétség követ. 

Béla, mint mai gavallér nőtt fel;  vallás, hit, 
egyház csak névleg voltak elótte ismeretesek. Nem 
hitt semmit, nem roszakaratból, de nem hitt, mert 
soha nem tanult hinni, folyton  oly körökben forgott, 
hol a vallást csak akkor emlegették, midőn gúnyol-
ni, rágalmazni akarták, dş jártasabb volt a sportok-
ban, mulatságokban s különösen a kártyajátékokban, 
éjjet-napot képes volt áthúzni, csakhogy szenvedé-
lyét kielégíthesse. 

Szegény Margit, ki folyton  a vallásért lelke-
sült, egy szenvedélyeinek élő átheistának legyen 
neje. 

De Margit nem volt önös, uttkkabltt, hanem 

igazi keresztény nő; nem elégedett meg, ha egy-
szer-kétszer szemére hányta, inkább elhatározta fér-
jét jó útra téríteni. Gyöngédségével, szeretetével 
akarta elérni, hogy a kártya körök rá semmi vonzó 
erőt ne gyakoroljanak. 

Béla öreg atyja súlyos beteg volt. Többször 
szólitá, hogy vegyen részt egy-egy bálban, estély-
ben, gyöngéden átölelte ót s esdóleg kérte, engedje, 
hogy az éjet inkább atyja betegágyánál tölthesse. 

Ha barátai fülingerelték,  családja körében is 
éreztette hevességét s Margit ekkor is szeretettel, 
önmegtagadással győzte le férjét. 

Murgit erényeiuek Béla megfásult,  nemesebb 
érzések iránt kihalt szivén semmi nyoma sem 
látszott. 

Valami ürügy alatt folyton  távol volt; birtok-
rendezés, vevés, eladás végett most Almásra, más-
kor a közeli városba kellett menuie — igen, mert 
a pajtások itt voltak. 

Margit sokat szenvedett, de reményét nem 
vesztette. Remélt a keresztény sziv csendes meg-
adásával. 

Évek multak, Margit gyöngéd szeretete, vi-
szonya nem változott, do érezte, hogy hiányzik az 
crósebb kapocs a boldogságból. 

Holló fürtü  kis fiu  állt a férj  és a nő között; 
talán, ha e fiu  nem lesz, már rég szétfoszlott  volna 
a visiony. 
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fényes  álomkép gyanánt fog  az emlékezetben élni; 
azonban a millenniumi iskolák hatása idővel na-
gyobb és nagyobb körre fog  kiterjedni, erejének 
lüktetését generácziók fogják  érezni, s mint a ta-
vasz éltető levegője a tüdőt, ngy fogja  áthatni a 
magyar társadalmat; hatásukra a kihalt, elpusz-
tult helyeken uj nemzeti vér fog  megindulni s 
nemzetünk fájának  száraz gallyain uj virágok, uj 
gyümölcsök teremnek, melyek már magyar zama-
tnak lesznek. 

Ugy látszik, hogy a millenniumi iskolákból 
a gyergyói vegyesajku községeknek is juttatnak. 
A kir. tanfelügyelő  eddigi tárgyalásai alapján azt 
kell következtetnünk, hogy csakis Vasláb, Várhegy 
és Tölgyes községek vannak kijelölve; minthogy 
pedig a kir. tanfelügyelő  Tölgyesen tul nem ha-
ladt, a felállítandó  iskolák száma háromnál nem 
leBZ nagyobb. Kétségkívül ezen emiitett községek-
nek az ott élő magyarság támogatása, a nemzeti 
művelődés terjesztése tekintetében szükségök van 
ezen állami iskolákra, melyek e községekben szép 
és magasztos feladat  megoldására lesznek hivatva; 
de ezen iskolák elé tűzött czél s a nemzeti okta-
tásügy itt a gyergyói határszélen csonka és hiányos 
lesz, ha Békás-Zsedánpatak-Domuk csoportközség 
a jótéteményből kimarad. 

E határszéli csoportközség 5 ezer oláh ajkú 
lakosság közölt körül belül 4—500 főnyi  magyar-
ság él tiszta nemzeti érzülettel, mint a korrumpált 
posványos helyen az a ritka virág, melynek kelyhe 
az ég tiszta harmatjából lelik meg, hogy a ván-
dor tiszta cseppekkel olthassa belőle szomját. Ha 
e határszélen magyar ember jár, e kis kolónia ma-
gyarjai, szivüknek dobogása, ajkuknak hangjai, 
tűzhelyüknél mondott imáik hirdetik a vándor előtt, 
bogy még az édes haza határai közt van. Pia e 
kis kolónia elenyészik, akkor a magyar állam csak a 
földhöz  formálhat  tulajdonjogot,'de a lelkekbe/ nem; 
ezek teljesen öszeolvadnak a szomszédos Komániával. 

Pedig iskola és templom nélkül e csoport-
község magyar véréből minden nap egy-egy csep-
pet felszí  az oláhság, melynek életerősségét ren-
dezett iskolája és egyháza hirdetik. 

Volt? idő, mikor i) hármas községben számo-
sabb és erdsebb volt a magyar elem, mint a mai 
napság. Hisz Békás és Domuk lakosságának nagy 
részét a megyéből oda költözött székelyek tették; 
a birtokok is mind megyei és székely községek 
tulajdonái. Maga Domuk Szentdomokos községé 
és kétséget sem szenved, hogy itt legalább is fe-
les számban székelyeknek kellett élniök. Idővel 
azonban eloláhosodott a község neve, valamint a 
legtöbb székely. Az ember szive fáj,  mikor látja, 
hogy a jó magyar nevü lakos oláh ruhában jár, 
oláhul beszél s egykori anyanyelvéből esetleg csak 
egy-két szót ért. Ha kérdezzük, hogy miért olá-
bosodott el, azt feleli,  hogy az apja, anyja még 
tiszta magyar volt ugyan, de ö, mint gyermek, 
kénytelen volt oláh iskolába s templomba járni; 
később oláh leányt vett feleségül  s így utoljára 
idegenné lett egészen. 

E csoportközség magyarsága nagyon is érzi 
erejének csökkenését, s hogy a gyermekek teljes 
elolábosodását feltartóztassa,  a kormánytól s az 
Emkétöl magyar iskola és róm. kalh. lelkészség 
létesítését kérelmezte. Az aggodalom, a panasz a 
kérelmező magyar lakosok ajkán hangosan kife-
jezi az iskola felállításának  sürgős szükségességét 
annál inkább, mert e községben több hivatal is 
van, u. m. vámhivatal, csendőrség, pénzügyőrség 
és posta. E helyen egy magyar iskola és lelkész 
valódi kulturmissziót teljesítene, nem folytatna  erő-
szakos magyarizálást, hanem az elveszett magya-
rokat visszahódítaná, a veszendőket pedig meg-
védené. 

Tehát a tervbe vett három állami iskola nem 
elég; vagy ha csak ennyi jut, akkor elhelyezésük 
terve nem helyes. Meg kell különböztetni, hol üd-
vös és bol feltétlen  szükséges az iskola. Vaslábon 
üdvös lenne, de Békásban feltétlenül  sürgősen 
szükséges. Azért első sorbein Tölgyesen és Békás-
ban és csak azután kell Várhegyen és Vaslábon 
iskolát állítani. 

Békásban az iskola számára van alkalmas 
telek, a megyétől épületfát  lehetne nyerni, s ezen 
iskolát az Emke is szívesen segítené, mert a bé-
kási magyarok kérelmét kedvezőleg fogadta  s az 
Emke gyergyói fiókköre  is melegen pártolja s ha 
a megyei kir. tanfelügyeiő  is méltányolni fogja  az 
okokat, a békási magyarok óhajtása csakhamar 
megvalósulhat. 
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A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparka-
mara T a u s z i k B. Hugó elnöksége alatt t. hó 
28-án teljes ülést tartott, melynek határozatából 
Csikmegyét is érdeklőleg a következőket tartottuk 
közlendőknek. 

A kamara részvéttel vette tudomásul a Jó-
zsef  királyi föherczeg  ő Fenségét ért gyászos ese-
ményt s az elnök javaslatára László királyi ber-
ezeg elhunyta alkalmából a fenséges  szülőknek 
részvét föliratot  határozott intézni. 

Az elnök 'ezek 'utátr-bejelenteUe,' hogy a ka-
mara 1894. évi jelentése elkészülvén, az jelenleg 
nyomtatás alatt vau. A kereskedelemügyi minisz-
ter, a kamara javaslatára, Márton Anna gyergyó-
alfalvi  szövő tanítónő részére évi 200 frt  állam-
segélyt engedélyezett. Az elnökség fölterjesztést 
intézett a kereskedelemügyi miniszterhez, misze-
rint a fővárosi  ipartestületeket szólítaná föl,  hogy 
az iparos mesterségek tanulására jelentkező szé-
kely fiuk  számára a keresettebb iparágaknál a 
jobb iparos műhelyeket jelöljék ki. 

A kamara öt éves mándátuma f.  évi nov. 
hó 15-éu lejárván, a kereskedelemügyi miniszter 
ur: intézkedett a kamara ujjá alakítása iránt, mi 
végből a választások Csikmegyében i* folyamatba 
tétettek. 

A bonvédelmi miniszter a kamara javaslatára 
a kerületből folyamodó  kisiparosoknak a jövő év-
ben szállítandó katonai lábbeliekből összesen 1450 
pár bakkancsot és 2100 pár könnyű czipőt jut-
tatóit. 

László Gyula, az ezredéves kiállítás előadója 

A sok tűrésnek, szenvedésnek, melyet oly 
erényesen viselt, nyomait lehetett látni. Arczrózsáit 
a betegség halvány szine váltotta fol.  Haladék nél-
kül a fürdőre  -kell menni, üdülést, levegő változta-
tást ajánl az orvos. 

Ez pompás, ott vannak Almásról kollégáim, 
nagyszerű estéket fogunk  tölteni. 

A legzajosabb részben választotta Béla laká-
sukat, bárha neje üdülésére a csendet kívánta vol-
na, de közelébb érezte magát itt társaihoz. Egész 
nap távol volt családjától, gyöngélkedő neje iránt 
semmi figyelmet  nem tanúsított volna. 

Napról-napra kezdett Margit egészsége hanyat-
lani, szemeinek ragyogó fénye  megtűrt, ajkain a 
mosoly többé rossz férjét  nem volt képes magához 
szeliditeni. 

Ha gyermekére gondolt, ki fogja  jó, vallásos 
nevelésbe részesíteni, még inkább esak növelte gyen-
geségét. 

Egy hónap telt cl a fiirdön. 
Egyszer egész magán kivül van, idegláz fogta 

el, mi óráról-órára mindig erösebb lón. Három na-
pon keresztül folyton  küzdött, végre is annyira el-
gyengitette, hogy a halál csak órák kérdése volt. 

A mint betegsége kezdetén, most is az öreg 
plébános urat hivatta. 

Margit kit a halál uein lepett meg, hisz erre 
rég készül, magát Isten jóságos akaratának teljesen 

átadva, nyugodtan tárta fel  lelkét s vette magához 
az L'rtestót.. 

A halál nem volt oly gyors, mint az orvos 
hitte. Eljött az est, cl a reggel. 

Margit érezte, hogy egy-két órája van még 
hátra. 

Béla a szomszéd szobában ült komor, lesütött 
fejjel,  kétségbe esetten tördelte kezeit. 

Az öreg plébános ur csendes léptekkel hoz-
zája megy s egész részvéttel tekintve rá, szólítja 
meg : „Isten önnel barátom" ! 

Mintha álomból rázták volna fel,  néz maga 
körül, szeméből mind sűrűbben kezdenek a künyek 
hullani s egyszer esak fölkiált:  „Kedves plébános 
ur!" Egyedül a mély fájdalomnak  lehetett kinyo-
malát láthatni. Erezte, tudta, hogy ó a bűnös. 

A kedves öreg ur vigasztalta, Isten rendelé-
sének megnyugvásával a fájdalmat  kisebbíteni tö-
rekedett. 

Béla csak megszakított jajjal válaszolt. Jer 
barátom hozzá, hisz ö soha nem haragudott rád. 

Az öreg karjaiba támaszkodva, ajkait görcsö-
sen harapdalva haladtak a beteg ágyához. 

— Oh Margitom 1 Téged bántottalak annyi-
szor Többet nem szólhatott, ájultan esett a meg-
holtra s árvájával sirt. 

bejelentette, bogy a kiállításra a kamarai kerület-
bői összesen 197 kiállító jelentkezett, kik közül 
91 kisiparos 13 csoportban gyűjteményes kiállítást 
jelentett be. Csupán a kamara székhelyéről Ma 
ros-Vásárhelyről 85 iparos kiállító jelentkezett, a 
kerület más részeiből érkezett bejelentések követ-
kezőleg oszlanak meg: Szász-Régen 10, Csík-
szereda 10, Gyergyó-Szentmiklós 7, Gyergyó-Te-
kerőpatak 2, Sepsi-Szentgyörgy 23, Kézdi-Vásár-
hely 25, Árapatak 1, Baróth I, Gelencze 1, Kö-
pecz 1, Bölön 1, Kovászna 2, Bükkszád 1, Szent-
katolna 1, Székely-Udvarhely 19, Homorod-Lövéte 
2, Bágy 1, Karkaslaka 1, Vágás I, Szentkereszt-
bánya 1 és Küsmöd 1. 

A kiállítók térdijait nagyrészben a kiállítási 
bizottságok fizetik,  mely czélra a marosvásárhelyi 
2300 frt,  a sepsiszentgyörgyieknek 2210 frt  és a 
csikszeredainak 500 frt  áll rendelkezésére. A be-
jelentési ivek az igázgatóságtól immár vissza is 
érkeztek s a kiállítási munkák készítése folya-
matban van. A kamara pártolta a kolozsvári társ-
kamarának a kereskedelemügyi miniszterhez inté-
zett azon fölterjesztését,  hogy a katonai szolgá-
latban levő iparos és kereskedő ifjaknak  mód nyúj-
tassák arra nézve, hogy az 189H-iki ezredéves ki-
állítást tanulmányozhassák. Hasonlóképpen pártolta 
a kamara a szegedi társkamarának azon javas-
latát, hogy a 20 frton  alóli követelések jövőben 
is a kir. járásbíróságok utján legyenek behajthatók. 

A kereskedelmi osztály javaslatára a teljes 
ülés kimondotta, hogy Marosvásárhely törvényha-
tóságával és a helyi iskolaszékkel egyetértőleg 
mozgalmat indít a végből, hogy Marosvásárhelyt 
egy állami telsö kereskedelmi iskola létesíttessék, 
mi cztlból a teendők részleteinek megállapítása 
után a kormányhoz küldöttséget, meneszt. A pénz-
ügyminiszter fölhívására  a sör, szesz, ásvány-olaj 
és czukortermelés megadóztatására nézve szerve-
zendő országos s/.aktanácsba a kamara rendes 
tagul Farkas Mendel, póttagul pedig Török Sán-
dor szeszgyárosokat jelölte ki. 

Több marosvásárhelyi kereskedő indítványára 
a kamara fölterjesztést  intéz a kereskedelemügyi 
miniszterhez, hogy a marosvásái helyi posta- és 
távírdahivatal személyzetét a megnövekedett ügy-
forgalomnak  megfelelően  szaporítsa. 

K í ' l i Ö A F Ú L É K . 
— Adakozás a madeí'alvi emlékszobor 

javára . A nevezett czélra Csik-Madéfalva  község 
képviselőtestülete 20 fitot küldött be lapunk ki-
adójához. 
Jelen számunkban ki van mutatva 20 frt  — kr. 
Az eddigi gyűjtés '2618 frt  90 kr. 

Főösszeg ^SBfrMÍOkr 
Azaz: Kétezer hatszáz harmineznyolez forint 

90 kr. 
Fogadják a nemes szivü adakozók a szent 

ügy nevében leghálásabb köszönetünk. 
— Kinevezések. A in. kir. pénzügymi-

niszter folyó  hó elsejével B a r a i> á s Mihály kézdi-
vásárbelyi adótisztet a csíkszeredai adóhivatalhoz 
ellenőrré; a m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter pedig középiskolai tanárságra képesített és 
oklevéllel biró N y e r s Károly gyergyószentmik-
lósi polgári iskolai tanárt a beregszászi állami 
reáliskolához reudes tanárrá nevezte ki. 

— Választások. A törvényhatósági bizott-
ság választott tagjai közül mandátumot veszteit 
58 tag helyébe az uj tagok választása a vár-
megye valamennyi választó-kerületében tegnap tör-
ténvén meg, minthogy a választások eredménye 
lapunk zártakor még ismeretlen volt, azt a jövő 
számban fogjuk  közölni. 

— A megyei állandó választmány a 
jel^n hó folyamán  megtartandó megyei törvényha-
tósági közgyűlés tárgyainak előkészítésé czéljából 
holnap, csütörtökön a megyeház tanácskozási ter-
mében ülést tart. 

— Szabadságidő hosszabbítás. A val-
lás- és közoktatási miniszter S z a b ó Géza csik-
megyei kir. tanfelügyelő  lejárt G heti szabadság 
idejét jelen hó 3l-éig meghosszabbította s az ügy 
vezetésével ezen időre is Bőjlhy Endre, árvaszéki 
elnököt bízta meg. 

— Halálozás. S z á v a Kristófné  született 
S z e b e n y Róza életének :S5-ik. boldog házas-
ságának 13-ik évében, folyó  évi októ'ntr hó fi-án 
reggeli 2 órakor, hosszas szenvedés után, jobblétre 
szenderült. Hűlt tetemét, f.  évi október hó 8 án 
d. u. 3 órakor helyezték örök nyugalomra a csik-
szépvizi sírkertben. Béke poraira! 

— Iparos tanonezok elhelyezése. Dá-
niel Ernő kereskedelemügyi miniszter ur követve 
elődjének a székely fiuk  érdekében kifejtett  nemes 
törekvését, — a mint már jeleztük — megyénk 
területéről 10 fiúnak  a miskolczi államvasút! gép-
gyárba államköltségen való felvételét  határozta el 
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R vármegyénk fiiispánját  e végből pályázat hirde-
tésre s 10 fiúnak  kiválasztására hivta fül.  A pályá-
zat eredménye meglepő volt. mennyiben r,c> kérvény 
érkezett be a 10 tnnonezi állás elnveréséért, a mi 
azt mulatja, hogy népünk megértette a kor intő 
szavát, s ma már készséggel ragadja in.'g az al-
kalmat arra, hogy gyermekei jövőjének biztosítására 
azon tért használja fel,  melyen a tisztességes meg-
élhetés feltételei  inkább kínálkoznak. Az ötj pályázó 
k.iziil tauonczul felvétetett:  Szentimrei Sándor La-
jiis. Székely Mihály, vúrdotfalvi  Sántlia József,  sze-
ri dai Újfalvi  Béla és Kovács Krnő, taploczai Lajos 
János, verebesi Kovács Ágoston, gürücsfalvi  Aikler 
1'erencz, ditrói I.)eák Kerenez és gyószentmiklósi 
Húrján Balázs, kik Újfalvi  László vármegyei hajdú 
vezetése alatt e hó 5-én indíttattak rendeltetési 
l.elyükrc. 

— Egy román alattvaló meglövése . 
Kildig ismeretlen okból Bokor Károly csendőr a 
vnnán határszélen Dragojásza mellptt tegnapelőtt 
Horuftej  György nevű román alattvalót szolgálati 
legyverével lelőtte, ki a lövés következtében azon-
nal meghalt s ott fekszik  a határszélen. Az eset 
következtében, mely távirati uton jelentetett be, 
Almássy Zsigmoud csendőr-hadnagy Szeredából a 
helyszínére kiszállott, a helybeli ázárnyparancs-
nokság hadbíró kirendelése iránt a lépéseket meg-
tette s ugy a tölgyesi főszolgabírót,  mint a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróságot értesítette. 

— Agyonütötte a fa.  Csikszentdomokosi 
Kedves Lajos több társával az erdélyi faipar-rész-
vénytársaságnak gyulafalvi  telepén fadöntéssel  fog-
lalkozván, a mult hó egyik napján egy általuk le-
döntött fa  egy másik kisebb tára zuhant, mit látva 
Kedves Lajos, megfutamodott,  de futás  közben a 
letörött kisebb fa  agyonütötte és legott ször-
nyet halt. 

— Vizbe fult.  C'sikszentkirályi André Mó-
zesnek 14 éves fia  e hó 1-én marhákat őrizvén 
az Olt partján, a maihák az Olt vizén át a túlsó 
partra akartak menni. A fiu  az állatok át mene-
telét megakadályozandó utánuk a folyóba  ugrott, 
de szerencsétlenségére egy örvény magával so-
dorta és a vizbe fuladt. 

— Föld omlás miatt halál. Tusnádi Él-
tes Lajos és Femicz Mózes mull hó 23-án szent-
simoni Gergely Ferencz által megfogadva  Szent-
siinon község „hosszú" nevii dűlőjébe kavics hányni 
mentek s a liiggölegesen álló telep alját kezdet-
ték ásni. Muukaközben a földfflület  beomlott s 
Hites Lajost inaga alá temetvén, mielőtt a ráoin-
lutt föld  elhányható lett volna, nevezett megszűnt 
élni s csak bolt tetemét áshatták ki a föld  alól. 

— Gondatlanságból származott halál 
eset. Gyergyóiemetei Laczkó Ferencznek egy Fe-
rencz nevű 4 éves kis fia  szüiőí gondatlanság miatt 
elégett. Az ügy kivizsgálása s a bűnösség meg-
állapítása a járásbíróság előtt folyamatban  van. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás. 
A csiksomlyói i n t e r n á t u s i s e g é I y a I a p ré-
szére adakoztak Tölgyes község íj l'rtot, Miklós An-
nii. l-'erenuzi István, Engel József  1 — 1 Irtot: Kap-
"lebó Vidor, Mühlfay  Sándor, id. Török Antal, Lázár 
István ö<>—00 krt, Dobrihán Péter, I'obrán Mihály, 
Daniel Kristóf,  itj. Török, ilj. Csaló István 30—30 
kr, Korpos Adám, Benedek József,  Fülöp Autal, 
Brassay János, Strul Mihály, Salamon Lukács, N. 
Adolf  20—20 kr, Filipescu Gábor, Varteresz János, 
<lr. Szilvássy, Fiuta Imre I—1 frtot,  Miklós Lukács, 
Nagy Gyula, (irünber Jankó, Kosokár István, Dob-
reauu János, Wéld József,  Markovits, Harwig Fe-
renez óO—iiO kr, Ursiceitnu János, Trifu  Gergely, 
Szaszel Antal, Kísig Jakab 3<>—30 krt, Wiwirszky 
József,  Mózes Berka, Meudel Móricz, Nusel Hescó, 
Kistél Ferencz, Török Klek, Csergő György 20—20 
kr. Többen 10—10 krt. Holló község 2 frt.  Szolnok 
községe 2 frt.  M.-Ovár 2 frt.  Szolnok-I'obokn f>  frt 
30 kr. Szentes város 3 frt  8<> kr. l'ápa város 10 
frt  80 kr. Sz.-Somlyó 4 frt  H'> kr. Eger 7 frt  -II 
kr. Hogenriedcr József  2 frt.  Rimaszombat város 3 
frt.  Rimaszombat takarékpénztára 2 frt.  Gömörme-
gyet nép- és iparbank 1 frt.  Rimaszombati gyűjtés 
2 frt  20 kr. Tusnád község 3 frt.  Lázárfalva  köz-
ség 3 frt.  Ábrahám János 1 frt.  Fekete Péter ÖO 
kr. Csik-Szentimre község ö frt.  Sándor Gergely I 
frt.  Csatószeg község f>  frt.  Csík-Verebes községből 
3 frt  7f>  kr. Fogadják a nemes iigy érdekében tett 
áldozatkészségükért az intézet hazulius köszönetét. 

— Egy belső telek a vár-utezában eladó. 
Felvilágosítást ad a kiadóhivatal. 

C S A R N O K . 
s á r o s i T7" á, r . 
Irta Boross Vilmos. 

Mutatvány szerzőnek „U. Fiákőczi Fsrencz" czitnii most 
megjelent torti'neli regén}cliül.*) 

Utas, kit jó vagy balsorsod a sárosi vár rom-
jai alatt elvezet, nézz .szent áhítattal a magasba, a 
fellegek  szomszédságában heverő romokra fel.  Egy-
kor abban lakott Magyarország szabadsághőse, a 
nagy Rákóczi Ferencz! 

Az enyészetnek indult rom, mely ma a villá-
mok játékául és sasok fészkéül  szolgál, hajdan büszke 
és fényes  várpalota volt, 

*) Székely Aladár kiadása Budapest, Erznébet-kürut 32. 
Megrendelhető és kapható minden könyváruknál. 

A magas bérczeu ékeskedő várfokról,  melyet I 
dus völgyek és erdőkoszoruzta hegyek környeznek, 
Eperjesig el lehetett látni s a meddig a szem ellátott, 
az mind Rákóczi Ferencz tulajdonát képezte. 

A lánglolkii hazafi  1604. május havában, mint 
Sárosvárinegyo örökös főispánja  költözött e várba. 

Azóta kétszáz esztendő viharozott el o vár 
fölött. 

Kétszáz év ? 
Milyen kis szám az idők végtelenjében; de 

nagy a népek és nemzetek sorsában. 
A sárosi büszke vár romba dőlt, dicső gazdája 

száműzetésben halt meg s a magyar nemzet ínég 
hamvait sem hozta vissza a haza szent földjébe, 
még most is idegenben hagyja pihenni ast, ki ha-
záját lángoló hévvel szerette; ki Magyarország sza-
badságáért és függetlenségéért  feláldozta  egyéni 
boldogságát, vagyonát, családját, gyermekét, min-
dent, dc mindent, a mit ember áldozatul hozhat! 

Oh, mozdulj meg végre nemzetem! 
A mint haza hoztad Rákóczi Ferencz szellem-

testvérének, az áldozatokban és szenvedésekben 
hasonlóan gazdag Kossuth Lajos édes apáuknak drága 
hamvait: tégy fillért  fillérre,  mozgás meg inindeu 
megmozdithatót, beszélj képviselőtökkel, szólj pol-
gármestereteknek, bírótoknak, keressétek fel  ada-
kozástokku! és óliajtástok nyivánitásával a hazafias 
sajtót a hírlapokat és hozzátok haza a nagy Rákóczi 
Fereucznek és több hiv társainak Törökországban 
nyugvó szeut hamvait. 

Magyarország ezredéves ünnepén nz ország 
szivébe tóduló magyar népnek vájjon nem fog-e 
Kossuth Lajos szent sírja mellől — a Rákóczi Ferencz 
szent sirja hiányzani ? 

Én édes magyar népem, ki annyi sok száz 
forintot  elfizetsz  adóba, porczióba, ki kiváló alkal-
makkor, minő például a név- és születés nap, lako-
dalom, vagy inás egyéb családi ünnepség, mindenkor 
áldozol egy kis — tehetséged szerinti — áldomásra, 
emlékezz meg néha arról a nagy hazafiról  is, ki 
inár kétszáz esztendő előtt azt akarta, liogy te 
független  és szabad ember légy, hogy ne liuzd az 
igát, mint a jószág azért, hogy idegen nemzeteket 
tápláljál. 

Sok, sok száz esztendő alatt csak két igaz 
pártfogója,  valóságos édes atyja és testvére volt a 
magyarnak. 

II. Rákóczi Ferencz és Kossulh Lajos I 
Becsüljétek meg hatóporaikat, s ha nem csi-

náltathattok is színaranyból készült koporsót a drá-
ga hamvaknak, mint a papok csináltattak Rómában 
t&eiit I'éter csontjainak ós Milanóban Boromeo Szent 
Károly földi  maradványainak (ez utóbbi arany ko-
porsóját gyémántokkal is ki rakták), tegyétek az 
édes nuyaföldbc,  mely kedvesebb is, drágább is 
lesz Rákóczi fejünk  felett  lebegő szellemének! 

Aztán ne feledkezzetek  meg egy másik kö-
telességről sem. 

Az 1715-évi 4!t-ik türvényezikk Rákóczi Fe-
l'enczet és társait megfosztja  hazájától és a haza 
nyilvános ellenségeinek káromolja őket. 

E türvényezikk kitörölendő törvénykönyveinkből, 
s helyette Rákóczi Ferencz, Bercsényi Miklós és tár-
sainak honfiúi  érdemei iktatandók törvénybe, a 
mint hasouló módon jóváteendó a Kossuth Lajost 
kitagadó 1879-iki ötvenedik törvény is. 

Emlékezzetek Kossuth Lajos nagy hazánkfiának 
egyik gyönyörű levelére, melyben az előbbi mon-
dottakra vonatkozólag igy nyilatkozik: 

„ az 1715. 49-ik törvény Rákóczi Feren-
ezei, Bercsényit és követőiket' a haza nyilvános 
ellenségeinek és az igaz szabadság felforgatóinak 
káromolva, proscribálta. Es ez a magyar nép be-
csületét inzultáló káromlás még ma is ott piszkolja 
törvénykönyvünket eltörletleniil.-

Magyar népem te ezt megengeded ? Ébredj 
fel  és tisztességgel, becsülettel, törvényes uton 
szerezz elégtételt elhunyt nagyjaid dicső emlékének ! 

És most térjünk vissza a kétszáz esztendő előtti 
fényes  sárosi várba. 

A májusi nap ragyogva szórja enyhe sugarait. 
A táj viruló ifjúhoz  hasonlít, üde, friss,  eleven 
minden ! 

A vár alatt, a völgyek alján a Tárcza folyam 
kígyózik. Keskeny, csekély folyócska  ez, s miként 
egy nagy költő találóan megjegyezte, a nagyszerű 
vidéken ugy vonul át, „ mini lm egyetlen ezüst haj-
szál heverne a földön  vagy ez ösképzetii alakzatok 
közé, valami félénk  kígyó csúszott volna — inkább 
elrejtőzni, mint feltűnni." 

A várban nagy nyüzsgés, sürgés-forgás  van. 
Fényes vendégség gyűlt egybe, hogy egyrészt 

hős Zrínyi Ilona gyermekét, a viruló ifjúvá  fejlődött 
fejedelmet  viszontláthassák, másrészt jelen lehesse-
nek annak főispáni  fényes  beiktatásán. 

Ott vannak : szeretett sógora gróf  Aspennont, 
a kiküldött királyi biztos, gróf  Iirdődy György nz 
addigi főispáni  helytartó és ennek neje, Rákóczi 
Ferencz nagynénje : gróf  Rákóczi Erzsébet; továbbá 
Sárosvármegye nemes urai, birtokosainak színe-java, 
ósi családok dúsgazdag ivadékai, legtöbbnyire olya-
nok, kiket Rákóczi uiég gyermekkorából ismert. 

Megjelentek az emlékezetes ünnepélyre: Ra-
dios András volt munkácsi, Izdenczy Márton volt 
tokaji, Szírmay Miklós volt regéczi és Faygel Péter 
volt kassai kapitány. 

Kassa, Bártfa,  Eperjes, Kis-Szeben, Abauj, 
Toraa és Zemplóu követei. 

Kapy Gábor Tökölynek volt udvarbiztosa, báró 
Szirmay István kir. itélőmester, Sztnnkay János, 
Berzeviczy László, Liulomérszky László, Pelsőezy 
András, Ginther Jakab, Fejérváry István és sok más 
főúr.  nejével, leányaival. 

Maga Rákóczi gyémántoktól, drágakövektől 
villogó díszmagyar öltözetbeu, kardosan jár veudé-
gei között. 

Az öröin és lelkesülés óriási, szinte viharos. 
Künu az udvarházban a cselédség és benn a 

vár alatt elterülő pázsitos völgyben a nép mulat. 
Óriási hordókat ütnek csapra, ökröket sütnek, mu-
zsikálnak, tánczolnak, vigadnak és éltetik szeretett 
urokat — Rákóczi Ferenczet. 

Midőn az ifjú  fejedelem  fóispáui  székét elfog-
lalja, a várfokán  eldördülnek az ágyuk és végig 
zúgják a messze tájat. 

Alulról, a népünuep helyéről, dörgő mozsarak-
kal és éljen rivalgással felelnek. 

Az ifjú  fejedelem  szemeiben köny rezeg. 
Régen nem látott hazájában iinádatszerü sze-

retet vetle köriil, olyan szeretet, minőt csak édes-
anyja kebelén érezett. 

Ősz főurak,  vitéz katonák és nemesek, örö-
mükben sirtak, mint a gyermek. 

Rákóczi Ferencz délezeg alakja, lovagias meg-
jelenése, magas röptii szellemes beszéde és a be-
szédben megnyilatkozó forró  hazaszeretet, könyekre 
ragadta őket, sirtak örömükben, mert az ifjú  feje-
delem megjelenése uj reményeket ébresztett kebe-
lükben. Az elnyomott magyar haza felszabaditóját, 
megmentőjét látták az ifjúban. 

A beiktatási ünnepély nagy fénynyel  és lel-
kesedéssel foly  A karok és rendek beszélnek 
szépen és lelkesen Hákóezi meghatottan és el-
ragadtatással válaszol Kupák koczczannak, ser-
legek csendülnek A tág:is fegyverterem  kiürít-
tetik r a nehéz selyembe, bársonyba öltözött höl-
gyek és délezeg lovagok tánezra perdülnek... A 
zene szól, a hegyaljai kitiinő aszuszöló nektár fogy. 
A szemek ragyognak . keblek pihegnek édes, 
mámorító és elragadó minden. 

(Vi'-ge köv ) 

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

FOMUNKATÁIÎ-S (1VEUGYÓDAN 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTULAJDOKOS: 
GYÖRGYJAKAB VÁRTON. 

M T * Iroda áthelyezés. 
Van szerencsém t. ügyfeleimet 

és a t. közönséget értesíteni, mi-
szerint ügyvédi irodámat a G á l 
András (mészáros) ujon épitett há-
zába helyeztem át. 

Tisztelettel 

i_3 Dr. Csiky József. 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Elthes Jakab 
csíkszeredai lakos végn hajtatónak ifj.  Ferencz Jó-
zsef  e-), madéfalvi  lakos végrehajtást szenvedő el-
leni 98 Irt 60 kr tőkekövetelés és jár. iránti vég-
rehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék 
területén levő Csik-Madéfalva  határán fekvő,  a 
csikinadéfalvi  1 y7. sz. tjkvben nemcsak a végre-
hajtást szenvedett ilj. Ferencz József  tulajdon já-
randóságára, hant in az 1881. évi LX. t. cz. 156. 
§-a alapjáu a társtulajdonosok id. Ferencz Józsefné 
szül. Olti Anna, Ferenc/, lilék, Ferencz János, 
Ferencz ltó/.ália, kiskorú Ferencz Mária és kisk. 
Femicz Albus tulajdon járadóságaira is, azaz az 
egész és alább felsorolt  ingatlanokra, még pedig: 
A f  1. rsz. 4 88/a,í489. 49Ó/„ 494, 495, 496. hely. 
rendszámú belsőségre 160 Irt, a 2. rsz. 533., 534. 
Iirsz. ingatlanokra 160 frt,  a 3. rsz. 736. hrszámn 
ingatlanra 10 frt,  a 4. t sz. 1154. hrsz. ingatlanra 
13 frt,  az 5. rsz. 1372: hisz. ingatlanra 3 frt,  a 
8. rsz. 1984. hrsz. ingatlanra '24 frt,  a 9. rsz. 
2061. hrsz. ingatlanra 17 frt,  a 10. rsz. 2115. 
hrsz. ingatlanra 29 fi  t, a 11. rsz. 2127., 2128. 
hrsz. ingatlanokra 82 frt,  a 12. rsz. 2236. hrsz. 
ingatlanra 8 frt,  a 13. rsz. 221)3. hrsz. 11 frt,  a 
14. rsz, 2492. hrsz. ingatlanra 22 frt,  a 15. rsz. 
2740. hrsz. ingatlanra 13 frt,  a 16. rsz. 2791., 
2722. hrsz. ingatlanokra 25 frt,  a 17. rsz. 2884. 
hrsz. ingatlanra 18 frt,  a 18. rsz. 2912. hrsz. in-
gatlanra 5 frt,  a 19. rsz. 3275. hrsz. ingatlanra 
3 frt,  a 20. rsz. 3323. hrsz. ingatlanra 4 frt,  a 
21. rendsz. 3913. hrsz. ingatlanra 23 frt,  23. rsz. 
4026. hrsz. ingatlanra 18 frt,  a 24. rsz. 4034., 
4035. hrsz. ingatlanokra 3 frt,  a 25. rsz. 4217. 
hrsz. ingatlanra 1 frt,  a 2$. rsz. 4242. hrsz. in-
gatlra 8 fit,  a 27. rsz. 4321. hrsz. ingatlanra 13 
frt,  a 29. rsz. 439G. hrsz. ingatlanra 3 frt,  a 30. 
raz. 4486. hrsz. ingatlanra 3 frt,  a 31. rsz. 4457. 
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hrsr. ingatlanra 4 frt,  a 32. rsz. 4460. hrsz. in-
gatlanra 5 frt,  a 33. rsz. 4498. hrsz. ingatlanra 
7 frt,  a 34. rsz. 4643. hrsz. ingatlanra 1 frt,  a 
36. rsz. 5759., 5760., 5701. hrsz. ingatlanokra II 
frt,  a 37. rsz. 6030., 6031. hrsz. ingatlanokra 12 
frt,  a 38. rsz. 6123. hrsz. ingatlanra 10 frt,  a 42. 
rsz. 6172. hrsz. ingatlanra 4 trt, a 43. rsz. 6234., 
6235. hrsz. ingatlanokra 3 frt,  a 44. rsz. 6311. 
hrsz. ingatlanra 5 frt,  a 45. rsz. 6987. hrsz. in-
gatlanra 45 frt,  a 46. rsz. 7513. hrsz. ingatlanra 
10 frt,  a 47. rendsz. 7553. hrsz. ingatlanra 7 frt. 
Összesen 803 frt  ingatlanra az árverést 803 írt-
ban ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1895. évi november hó 25-ik napján délelőtti 9 
Órakor Csik-Madéfalva  község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 1881. 
évi LX. törvényc/ikk 42. §-ál>an jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt magyar királyi 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezésé-
ről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csík Szeredán, 1895. julius 22-én. 

Kozmucza Péter , 
kir. türv9zi liiró. 

Szám 4239—1895. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyószentmiklósi Hitelintézei végreliajtatónak Gál 
István (Ambrusé) végrehajtást szenvedő elleni 100 
frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kir. törvényszék a (gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő Ki-
lyénfalva,  Tekerőpatak és Gy.-Szentmiklós közsé-
gek határán fekvő,  a kilyénfalvi  809. sz. tjkvben 
foglalt  1350. hrsz. a. 16 frt,  a tekerőpataki 326. 
sz. tjkvben foglalt  931., 932. hrsz. ingatlanra 416 
frt,  a 423. sz. tjkvben foglalt  4127. hrsz. a 1 frt, 
a gy.-szentmikló 2600. sz. tjkvben foglalt  7941. 
hrsz. a. 20 frt  és a326G. sz. t,kvben foglalt  7720. 
hrsz. a. 18 frt  Jjecsértékü egész ingatlanokra, a 
gy.-szentmiklósi "326G. és tekerőpataki 326. sz. 
tjkvekben foglalt  ingatlanokra C 1. a. özv. Gál 
Ambrusné sz. Benedek Márczella javára bekebele-
zett életfogytiglani  haszonélvezeti jog sérelme nél-
kül az árverést fennebb  ezennel megállapított ki-
kiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1895. évi október hó 21-ik 
napján délelőtti 9 órakor Tekerőpatak község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapí-
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
malszámitott és az 1881. évi nov. hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

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

hó 26-ik napján. Pál l Venczel, 
kir. aljbiró. 

Sz. 5024-1895. ki. 1 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki járásához tartozó 

Balánbánya, Szentdoniokos, Szenttamás, Je-
nőfalva, Karczfalva, Dánfalva ós Madaras 
községekből — Csik-Szentdomokos székhely-
lyel alakított közegészségi körben az orvosi 
állomás betöltendő lévén, arra ezennel pá-
lyázatot nyitok. 

Ezen állomásra 1000 frt évi fizetés, 
természetbeni lakás és 100 frt utiátalány 
járr továbbá a nappali és éjjeli látogatásokért, 
a látleletekért és járvány kezelésekért, a 
szolgabírói hivatalnál betekinthető feltételek 
szerinti díjszedés van biztosítva. 

Köteles ezekkel szemben az orvos sa-
ját fu varan a községeket havonkint kétszer 
beutazni s akkor a bejelentett betegeket 
ingyenes gyógykezelés alá venni. 

Felhivoni mindazon orvostndorokat, kik 
ezen állomást elnyerni óhajtják, miszerint 
az 1886. évi I. t.-cz. 9. §. értelmében ed-
digi — legalább két évi — gyakorlatukat 

igazoló okmányokkal felszerelt kérelmüket 
hozzám 1895. nov. hó 3 ig nyújtsák be. 

A választás Csik-Szentdomokoson 1895 
évi nov. hó 4-éll fog megtartatni. 

Felcsiki járási főszolgabíró. 
Csík Szeredán, 1895. okt. hó 1-én. 

Mihály Ferencz, 
főszolgabíró. 

Szám 661—1895. 
polg. 

Hirdetmény. 
Közhirrc tétetik, hogy a ditrói Fekete-

sorok helység arányosításának megengedhető 
sége és HZ aránykulcs meghatározása felett  Éltes 
Zsigmond kir törvényszéki kiküldött biró által 
tartandó tárgyalásra határnapul 1895. évi nov. 
hó 14-ik napján d. e. 9 órakor Ditró községházá-
hoz kitüzetett, melyre az összes érdekelt bir-
tokosok a törvényben és a 35G —1893. I. M. 
sz. a. kiadott utasítás 38. § ban irt következ 
mények terhe mellett mcgidéztelnek. 

A kereset ezen kir. törvényszéknél Ditró 
és Szárhegy községek elöljáróságánál megte-
kinthető. 

A kir. törvszék üléséből Csik-Szeredán, 
1895. február  12. 

Sz. 4087—1895. 

Wellman, 
jegyző 

Weér György, 
h. elnök. 

Sz. 1224—1895. 

Árlejtési hirdetmény. 
Alatt irt községi elöljáróság, Csikmegye 

tek. törvényhatósági bizottságának 529 — 
1895. bgy. sz. a kelt engedélye és a csík-
megyei államépitészeti hivatal által felül-
vizsgált és helyesbített terv és költségvetés 
alapján a helybeli polgári fhi-iskolánál szük-
séges uj építkezésekre árlejtési versenytár-
gyalást hirdet. 

A versenytárgyalást 1895 november 
hó 12-én d. u. 3 órakor Gyergyó-Szent-
miklós község hivatalos házánál fog meg-
tartatni. 

A kikiáltási ár Ifi,228 frt 72 kr, mely-
nek lO°/o akár készpénzben, akár óvadék-
képes értékpapírokban Gyergyó Szentmiklós 
község elöljáróságának kezéhez zárt ajánlatba 
leteendő. 

Az árlejtési feltételek, valamint a terv 
és költségvetés fenn nevezett község házánál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Községi elöljáróság. 
Gyergyó-Szentmiklóson, 1895. szept. 

hó 26-án. 
Csergő Gyula, 

1—2 m. jegyző. 
Simon Balázs, 

biró. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön K,« 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi 5'/a, 50 évi 5°/o törlesztési köl-

csön földbirtokra, vidéki házakra és telkek-
re. Malmok és gyárak 32 évre 6°/o amorti-
záczió uton, házak építkezési kölcsön 50o/° 
megkezdésnél. 50°/o teljes felépítés után ü°/o 
kamat mellett. Személyhitel V< évi törlesz-
tésre egész 10,000 frtig 6 és 7°/o pontos 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

10-12 Budapest, Kerepesi-ut 65. 

polg, 3—3 

Hirdetmény. 
A csikszeiedai kir. törvényszék ezennel 

közhírré teszi, hogy a „székely vasutak" czél-
jára Csik-Taplocza község halárában kisajátí-
tandó ingatlanokra nézve a kártalanítási eljárást 
elrendelte s ennek foganatosítása  végett a ne-
vezett község házánál megkezdendő és a hely-
színén folytatandó  tárgyalás határnapjául 1895. 
évi okt hó 10-ik napjanak di e. 9 óraját azon 
hozzáadással tűzte ki, hogy ezen határnapra a 
kisajátító nevében a m kir. államvasutak igaz-
gatóságát, a távollevők és ismeretlen tartózko-
dásuak számára gondnokul kinevezett dr. Bocs-
kor Béla ügyvéd, csíkszeredai lakost, továbbá 
a kisajátítási összeírásban foglalt  tulajdonosokat, 
ugy nem különben az összes telekkönyvi érde-
kelteket, illetve azok törvényes képviselőit hi-
vatalos (elzeteken egyénenki it külön megidézte. 

Figyelmeztettetnek az érdeklettek, hogy 
elmaradásuk a kártalanítás fölött  hozandó ér-
demleges határozatot nem gátolja és hogy az 
egyéni külön értesítésnek elmaradása vagy a 
tárgyalásról elmaradás miatt igazolásnak helye 
nincs. 

A kir. törvényszék üléséből 
Csik-Szeredán, 1895. augusztus 21. 

Gyárfás  László, Gözsi Géza, 
elnök. jegyző. 

Hirdetmény. 
F. évi szept. hó 16-án egy másfél éves, 

fehér szőrű, szélyelálló szarvu ökörtinó, bal-
farán M bélyeggel, balfüle hasítva, jobbfüle 
hátulról csípett, általam a mezőu, mint gaz-
dátlan marha fel lett fogva s mivel annak 
igazolt tulajdonosa a köröztetés daczára 
mindez ideig nálam még nem jelentkezett, 
ennélfogva f.  évi okt . lló 15 én Karczíal-
ván il. e. 8 órakor a legtöbbet Ígérőnek el 
fog adatni. 

Kelt Karczfalván, 1895. okt. hó 4-én. 
Karda Alajos, 

mczőbiió. 

Szives figyelemre! 
Van szerencsém a n. é. vidéki közönség be-

cses tudomására hozni, hogy Budapesten a női 
ipariskolában magamat a kézimunkák összes ne-
meiben kiképeztem és ugy Budán a tanitónő-ké-
pezdében női kézimunka tanitóuői vizsgát tettem, 
hol ol oklevelet nyerve, ezen oklevél alapján 

Brassóban 

női ipariskolámat 
f.  évi október hó 1-én a Czérna-utcza 7. sz. a. 

házban az első emeleten megnyitottam. 
Ezen női ipariskolában 12 éven felüli  leányok 

és hölgyek mérsékelt  áron oktatást nyernek a női 
kézimunkák összes nemeiben, u. m.: Ruha-
varrás és  szabás; fehérnemű-varrás  és szabás ; 
kalapforraa-készités  és díszítés; monogramm-himzés, 
a fehérhimzés  különböző nemei, u. m.: töltött, 
lapos és áttört hímzések, színes selyem-bimzés, 
arany-hímzés, pontó-tirató, műhimzések és tűfestés; 
vegyes munkák, mint: reczézés, és csomózás, 
klöplizés, poent-lasz és velenczei csipke, varrott 
és egyszerű filigrán  virág-munkák stb. stb. 
Szegény  sorsú tanulók  lamUjmentességbm  részesülnek. 

Beiratkozni lehet október hó 1-töl minden 
nap 8 — 12 óráig és délután 2 -G-ig. 
Vidéki  tanulok  mérsékelt  díjért  teljes ellátásban  is 

részesülhetnek  ugyancsak  az intézetben. 
A nagyérdemű közönség becses pártfogásáért 

esedezik mély tisztelettel 
Papp Vilma, 

1 -2 oki. női kézimunka-tanitónö. 
B C Levélbeni megkeresésekre bővebb felvilá-

gosítással szívesen szolgál a fennirt.  " 9 0 
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K I R Á L Y S Ö R F Ő Z Ő 
r é s z v é n y t á r s a s á g 

tisztelettel értesiti a n. é. közönséget, hogy s ö r gyártmányainak elárusifását 
megkezdte és azokat: 

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajorsör 
elnevezéssel hordókban és palaczkokban hozza forgalomba. 

D C K í v á n a t r a á r j e g y z é k I n g y e n é s b é r m e n t v e , -mm 

Nyomatott Csik-Szeredában 189. a laptuluos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában • o 


