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Szerkesztőségi Iroda:' 
Csíkszereda 

Györgyjakab  Márton 
könyvkereskedése 

ho.4 
lap azellemi részét illető 

közlemények, 
slöflzetéii  pinák *• hir-

detések kfildtsdök. CSÍKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G r T E U E i T I I C M I N D S H S Z E i e X J - Á - i T . 

I Előfizetési  ár: £ 
Kgész érre 4 Irt. 
(Külföldre)  6 írt 

Félévre 2 frt. 
Negyedévre . 1 frt. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak 
Hclycgtlijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 
NyilttóíT czikkek 

rsoronként 10 krért közölj 
§ tetnek. ji 

A hazafias  jó pásztorok. 
A közös főpásztori  levelek szavai el-

hangoztak. A sajtó tele dicsériádákkal, nem 
•ml e l é í r j kifejezést  adni u főpapság  ha-
aliiis érzetéért. 

Talán ezzel elismerő tényt mivelt ? 
Talán ennok örvend a magyar klérus ? 

i >li nem, — ellenkezőleg. 
Kénlem szabad-e még kétkednünk is 

hazafias  érzetében ? Legkevésbé. Talán a 
törvény tiszteletét akarja érdemül betudni. 
Hisz az nem érdem. 

Hazánk létének történetéből nem hoz-
hatunk föl  mozzanatot, hol a klérus élü-
kön a főpapság  hazafiságának  tanújelét ne 
adta volna. Annyi századon keresztül a 
nemzet nevelője lévén, látta eszméit, vá-
gyait. törekvéseit születni, a helyest és 
igazat ápolta, fölnevelte  s éltető szelle-
mével illette. 

Nem esak erkölcsi téren felelt  meg 
szükségleteinek, hanem folytonosan  min-
denben mindene volt. A tudomány, iroda-
lom. általuk dajkáltatott s törvénykezése 
hozott először jogrendet e nemzet földjén. 
Nincs ága u tevékenységnek, melyet föl 
ne karolt s befolyásával  meg ne nemesi-
tett volna. 

Hazafias  befolyását  érezte s érzi min-
denki, a társadalom, család és egyén egy-
formán  ; akarva, nem akarva, mindenki 
kénytelen elismerni erejét, melyet ellenei 
sem képesek érzékeik tanúsága ellenére 
eltagadni. 

Az emberiség közös végezélra veze-
tésében a kegyelem és a természet or-
szága soha ellentétben nem állott, hanem 

igen is a kölcsönös összmiiködésben ha-
ladt folyton;  ha czéljukot, eszközeiket s 
természetüket illetőleg teljesen különböz-
nek is egymástól, találkoznak az ember-
ben, ki mindkét intézménynek közös ala-
ny á t képezi, s kinek erkölcsi tökélete-
sítésében áll mindkettő végczélja, mely 
bizonyára csakis összhangzó működés ál-
tal érhető el. 

Soha az egyház s annak élén álló ve-
zérfiai  nem feledték  a Megváltó ama sza-
vait : „Adjátok meg a császárnak a mi a 
császáré és Istennek mi az Istené." A 
mint tévedésben voltak az ókor farizeusai, 
midőn a római császárnak fizetendő  adót 
ellenkezőnek mondták az Isten iránti kö-
telességekkel ; ugy szörnyű tévedésben 
vagy farizeusi  rosszakarat,ban szenvednek 
azok, kik a keresztényt és a polgárt el-
választva s természetellenesen egymással 
ellentétbe helyezve a keresztény köteles-
ségeket összeütközőknek állítják a valódi 
polgári kötelességekkel. 

Hogy az egyház politikai lefolyásában 
ezt a magatartást tanúsította, csak köte-
lességének tett eleget, máskép nem is te-
hetett, ha csak a Megv-iltó tanainak hátat 
nem fordit.  Kívánta volna-e ezt valaki ? 

A szentesítés után a főpapság  tapin-
tatos, körültekintő magatartásáért pártkü-
lönbség nélkül fejezik  ki elismerésüket: 
bámulják az igazi pásztorlási prudeneziát. 

Hol az az idő, melyben a papság a 
törvényt nem tisztelte s tiszteletét a nép 
szivébe ne csepegtette volna? 

Nem jogosult tehát egy perczig is a 
habozás előbb kétkedni, utóbbb elis-

merni hazafiságát  inkább tanuljunk, te-
kintsünk bámulva hazánk annyi erős osz-
lopára, kik ily nehéz körülmények között 
találtak utat szeretve az egyházat, sze-
retve a hazát. 

Dr. Sántha  Albert. 

i megyei közigazgatási bizolttiág 
üléséről . 

C s i k-S z e r d a, okt. 14. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága rendes 

havi ülését ma tartotta meg Mikó Bálint főispán 
nr elnöklete alatt, mely elég látogatott volt. 

A megye alispánja az ügyforgalmi  adatok 
felsorolása  mellett sajnálattal emlékezett meg je-
lenlétében az útadó hiányos behajtásáról, mennyi-
ben szeptember végéig csak 070 frt  93 kr fizet-
tetett be a megye területéről, a mi szigorúbb in-
tézkedések megtételét telte szükségessé. 

A megyei árvaszék elnöke bejelentette, hogy 
a mult hónapban 70 kiskorú árva önjogosittatott; 
az árvapénztárba pedig 3604 frt  19 kr folyt  be, 
miből az árváknak kiadatott 1251 frt  76 kr. 

A megyei főorvos  jelentése szerint a köz-
egészségi állapot szeptember havában nem volt 
kedvezőtlenebb a megelőző havinál, mert sem a 
tájkóri, sera a hevenyfertőző  betegségek nem for-
dultak nagyobb számban elő s csakis Remetén 
tette szükségessé az utóbbi járványos betegség 
október havára a tanítás beszüntetését. 

A szeredai közkórhá/.ban 5d beteg ápolta-
tott, kik közül meggyógyult 31, javult 2, további 
gyógykozelés alatt maradt 25 beteg. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint a 
kincstári tartozásokból befolyt  szeptember havá-
ban és pedig: egyenes adóba 17517 írt 43 kr, 
hadmentességi dijba 178 frt  91 kr, bélyeg- és jog-
illetékbe 1971 írt 65 kr, fogyasztási-és  italadóba 
15874 frt  29 kr, dohányjövedékbe 16107 frt  86 
kr. Általában az adóbefizetési  eredmény kedvezőt-
lenebb volt, mint a mult év megfelelő  időszakában. 

A kir. építészeti hivatal bejelentette, hogy a 
megye területén lévő állami és törvényhatósági 
utak állap >t.a a mult bóban kifogástalan  volt, de 
kiemelte, hogy miután a kereskedelmi miniszter 
által az építészeti hivatalhoz áthelyezett Kotai Pál 
kir. segédmérnök állomását nem foglalta  el, a hi-
vatal a jelenlegi létszám mellett képtelen a rábí-
zott teendőknek megfelelni,  minthogy a folyamat-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 
A próba. 

Némctliul: Ágoston Ignácz. 
I. 

— Körülbelül este 8 óra lehetett, mikor Orbai 
Jenő egy inasán pénzintézet hivatalnoka rágyiijtott 
egy czigarettáru a ínég egy futó  pillantást vetve a 
tiikiirbe, hogy vájjon elég kifogástalanul  néz-e ki, 
hazulról eltávozott. 

Alig haladt pár lépésnyire, hirtelen valaki 
vtilára üt. 

— Csakugyan nem csalódtam, te vagy ked-
ves .lenö barátom 1. Do init bámulsz ? 1 Talán 
csak ncin feledted  el régi pajtásodat Kéri Lajost ? 

— Lehetséges ez, igazán te vagy Lajos ?! 
Hogy kerültél ide fölénk,  hogy vagy ? 1 Igazán rend-
kívül örvendek, hogy találkoztunk ! Hogy, mint élsz? 

— Az igazat megvallva, barátom, sokkal több 
rossz napot láttáin, mint jót; meguntam az életemet; 
ncin tudok már hinni semmiben s ugy gondolom, 
hogy ez a világ nem igér nekem már semmit! 

— be kérlek Lajos, hogy beszélhetsz igy, 
hiszen fiatalok  vagyunk, nekünk áll a világ! 

— Talán te boldog vagy ? 
— Tökéletesen boldog I 
— Már barátom ezt te magad se hiszed el, 

vagy ha el, mondd csak mikép lehetséges ? 
— Hát tudod édesem, — kezdte Jenő — boldog 

vagyok, mert szeretek. S ez a szerelem már nem 
olyan léha szerelem. Házasodni akarok. 

— Komolyan beszélsz csakugyan? 
— A legkomolyabban. Ugy nézz meg eiigoin, 

bogy két hönnp mnlva a világon a legszebb és Ieg 
jobb asszonynak leszek a férje!  S to még neveted? 

— Do hu nevetnem kell. 
— Bertának hívják, liusz éves, imádásrn méltó 

szép kicsi teremtés, de nem nflele  kokett 
— Meg aztán kitűnően zongorázik, érzelgó 

szerelmi dalokat énekel, folyékonyan  beszél angolul 
és fraiicziául  — tette hozzá Lajos. 

— S mindezt to honnan a csodából tudod, 
kérdezte .lenö. 

— Hogy honnan tudom ? Hát ha egyszer mü-
veit férjhez  menni akaró kisasszony, esak ezekhez 
értenie kell, ha inár a konyhát csak liirböl ismeri I 
Kik a szülői ? 

— Az atyja nyugalmazott hivatalnok ! 
— Szigorú arezvonúsni vannak, fején  pár hó-

fehér  hnjszál szépen lesimítva, pápaszemet s ke-
mény kalapot visel ; a legkomolyabb tartalmú lapot 
járatja s minden ebéd után ez altatja el. 

— Kámiilatos, hogy te mindent ilyen ponto-
san tudsz. 

— Jali barátom, hiszen minden pcnzióuált hi-
vatalnok ilyen. A mi a mamát illeti, nemde meg 
kell udni, bogy csókolni való kedves anyós válik 
belőle ? Még van-e valaki a háznál ? 

— Van még Hertúnak egy nóvére Hedvig, 
egy tizeunyolez éves, jószívű, de igénytelen leány. 

— Krtem már a dolgot! Igénytelen, mig uz 
idósebbik férjhez  inegyen. Szegény Jenő, fogadd 
legőszintébb részvétemet I 

— Részvétedet ? Az ollen protestálok ! — szólt 
Jenő. 

— lla to a boldogságodat erre épited, akkor 
nem irigyellek ! 

— De ó szeret, nagyon szeret engem, Lajos! 
— Igazán pompás naiv gyerek vagy te Jenő, 

mikor igy beszélsz — felelt  nevetve Lajos. De várj 
csak mondok én egyet kettő lesz belőle, ha már 
téged a te Bertád csakugyan annyira szeret, pró-
bára mernéd-e tenni szerelmét ? Nemde te épen 
most hozzá indultál ? Jól van ! Mikor belépsz oda, 
tégy ugy, mintha nagyon fel  volnál indulva s meny-
nyire lehet rémülten és kétségbeesetten add elő az 
egész család előtt, hogy prinezipálisod óriási összeg 
pénzzel megugrott, s te most egészen hoppon ma-
radlál, mert ha jól emlékszem a te pénzed is nála 
van elhelyezve, s igy se vagyonod, sem állásod 1 
Majd meg fogod  látni, minő hatást idéz elő elbe-
szélésed s majd jer vissza és add tudtomra nekem is. 

Jenő eleinte nem akart bele menni a dologba, 
hiszen ó meg volt győződve llerta önzetlen szerel-
méről ; de ugy vagyunk nz ilyennel, hogy a kisértő 
gondolatot minél inkább igyekszik kitörülni lelkéből 
az ember, annál mélyebb gyökeret ver az. Igy volt 
ez Jenővel is annyira, hogy végtére kedvo kereke-
dett a próbát megkísérteni. Abban állapodtak meg, 
hogy Lajos az Hurópa kávéházban bevárja a törté-
nendókut. A Király-utczánál elváltak. 

— A viszontlátásig édes Jenő, jó sikert kívánok. 
A siker biztos! Fogadni mernék, hogy 

bocsánatot fogsz  tőlem kérni, hogy kétnlkedni mer-
tél nz ő szerelmében. (Vége köv.) 
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ban lévő vasutépitkezésekkel kapcsolatosan az 
építészeti hivatal teeudöi is hova-továbh mindin-
kább szaporodnak. 

A kir. tanfelügyelő-helyettes  jelentése szerint 
az elemi oktatás szeptember havában szünetelvén, 
csak annak konstatálására szorítkozott, hogy a 
megye területén lévő felsünép-  és polgári iskolák-
ban mait. hó első felében  megkezdett tanítás jó 
eredménynyel folytattatik. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén lévő bírósági fogházak  mult havi személy-
forgalma  134 volt, s ebből elitélt 81. Büntetés 
idejét kitöltötte 51, maradt letartóztatva 30 Bűn-
eset töljelentetett G4, melyek között lontosabbnak 
egy gyilkossági és 3 emberölési bűntett tekinthető, 
s a mennyiben a bűnesetek száma a mult havinál 
több volt, ennyiben a közbiztonsági állapot is ked-
vezőtlenebbnek mondható. 

A fennebbiekben  röviden vázolt előadói je-
lentések egy kivételével tudomásul vétettek, az 
építészeti hivatal főnök  jelentése folytán  pedig a 
hivatal kiegészítéséie egy műszaki közegnek kine-
vezése végett kereskedelmi miniszter ur íoliratilag 
megkéretni határoztatott. 

A folyó  ügyek közül fölemlítjük  a követke-
zőket. 

Szabó Géza kir. tanfelügyelőnek  ujahbi sza 
badságolását tudató miniszteri leirat tudomásul 
vétetett. 

Karczíalvi Balog Józsefnek  engedély nélküli 
építkezés miatt lennlorgó ügyében hozott két egy-
behangzó határozat elleni fellebbezése  elntasilta-
tott, valamint, elutasíttatott szépvizi Háska Lukács 
is a dánfalvi  Szöcs István s társa ellen munkabér 
megfizettetés  iránt indított keresetében hozott két 
egyforma  határozat elleni felfolyamodásával. 

Szentsimoni Tódor György s társai a mező-
rendőrségről szóló 1894. évi XII. t-cz. 94. §. i) 
pontjába ütköző kihágáséit 25 frt  pénzbírsá-
gon marasztaltatván el, az e tárgyban hozott első-
fokú  határozatfelebbezésük  figyelmen  kiviil hagyá-
sával helyben hagyatott. 

Csomafalvi  Bálint Jánosnak a községi kép-
viselőtestület által kirótt 150 frt  települési dij el-
leni fellebbezése  folytán  ujabbi adatok beszerzése 
mondatott ki. 

A megyei árvaszék azon jelentése folytán, 
hogy a gyószeutmiklósi kir. járásbíróság, mint te-
lekkönyvi hatóság hagyatéki ügyekben a telek-
könyvi kivonatokat, mindaddig kiadni nem hajlandó, 
míg a kiadást kérő elöljárósága telekjegyzökönyv 
számát meg nem jelöli, a kilyénfalvi  elöljáróság 
az árvaszék utján utasíttatni határoztatott, hogy 
haladéktalanul a nevezett telekkönyvi hatóság ál-
tal hozzá intézett felhívásnak  a hagyatéki ügy 
befejezhetése  végett tegyen eleget. 

Csik-Szereda városban ez évi szept. 21-én 
Böjthy Endre elnöklete alatt megtartott képviselő-
testületi tag választás ellen Jakab János s társai 
által beadott fellebbezés  elutasíttatott, minthogy 
abban a választás megsemmisítésére alapul szol-
gálható törvényes ok fel  nem hozatott. 

Kereskedelmi miniszter urnák abbeli leirata, 
hogy valahányszor az útadó behajthatlausága ese-
tén a kötelezett egyén tartozásának megfelelő  ter-
mészetbeni leszolgálásra a törvényhatóság által 
alkotott szabályrendelet erejénél fogva  kényszer 
utján kötelezhető, a csendőrség utasíttatott az 
illeték es járási főszolgabíró  megkeresésére segédlet-
ként közreműködni, tudomásul vétetett s mihez-
tartás végeit a s/.olgabiráknak kiadatni határoz-
tatott. 

Ezek s néhány adóügyi el öterjesztéstk letár-
gyalása után a gyűlés d. e. 11 órákor véget ért. 

Emlékezés Tamás majorról. 
Sokan élnek közöttünk idősebb emberek, kik 

a szabadsághai cz idején a szeredai térparancsnok-
Sággal megbízott s később vértanú halált szenve-
dett csikmadéfalvi  Tamás András nyugalmazott 
buszárörnagy és 1848/9-beli alezredes biográfiáját 
hiányosan ismerik s igy különféleképpen  adják elő. 

Hogy ezen derék katona életrajzával köze-
lebbi ismerőseit és azokat is, a kik előtt Tamás 
András emléke érdekkel bir, megismertethessünk, 
a Kolozsvárt megjelenő „Történelmi Lapok" után 
közöljük a következőket, melyeket egyik unokája 
tett közzé : 

Tamás András honvél-alezredes Csikvárnie-
gye, Csik-Madéfalva  községében, mely a Bukow csá-
szári tábornok által elkövetelt „siculicidinin" kö-
vetkeztében vértanúság színhelyévé avattatott vala, 
1784. október 2f>-án  sziilelrlt, Tamás Mátyás és 
Olti Katalin nevii nemes székely szülőktől. 

A Tamás család székely huszár (lófö)  család 
volt. Tamás András Csík-Somlyón járt iskolába. 

Azután a család által kiállított és tényleges 
szolgálatban tartott, határőr katona lett mindaddig, 
a míg tisztté kineveztetett. Mint tiszt a II. számú 
székely-huszár halál-őrezredben szolgált, hol foko-
zatosan elsőosztályu századossá lépett elő s mint 
czimzetes őrnagy ment nyugállományba. Kétszer 

nősült meg és pedig szintén a határőrségben szol-
gált Kabos Károly főhadnagynak  egyik nővérét, 
ennek halála után a másikot vette el feleségül. 
Két leánya született: Emilia és Márika. Utóbbi 
ma is él, mint néhai Gergely Károly csíkszentsi-
moni körjegyző özvegye. Emíliának Biális László 
csikszéki főjegyző,  csikszentmihályi előkelő birto 
kos volt a férje. 

Tamás Andrást, mint nyugdíjast érte az 
1848/49. évi szabadságharcz, mikor is a „Mind-
nyájunknak el kell menni" jelszóra ö is honvéd 
lelt alezredesi rangfokozattal. 

Gál Sándor ezredes személyesen felkereste  öt 
Madéfalván  és felszólította,  hogy Csik-Szeredában 
a térparancsnokságot vállalja el. Ő elöhaladot.t 
koia daczára erre készséggel vállalkozott s tér-
parancsnokká ki is neveztetett. Itt és e minőség-
ben teljesített szolgálatot tovább egy fél  évnél, s 
1849-ben egy úgynevezett lándzsás csapatot szer 
vezett s vezette azt Sepsi-Szentgyörgyre, hol az 
ott vívott csatában részt vett. 

A fegyverletét  után Udvarhelyen át Csíkba 
hazafelé  ment. Útközben a Hargita hegyen Péterfi 
róin. katli. lelkész figyelmeztette,  hogy nem jó most 
Csíkba mennie, mert a viszonyok olyanok, hogy 
életét veszély fenyegeti,  de ő erre azt felelte: 
nem félek,  mert nem követtem el semmit, a miért 
halállal büntethetnének. 

Haza ment tehát. Rövid idő multán Csik-
Szépvizre rándult, hol gyanutlanul vásárolt egy 
boltban, de itt utolérte szomorú sorsa, mert Ger-
gely István akkori falusbiró  — minden esetre a 
rémuralom kényszere alatt — letartóztatta s vas-
villás emberekkel Csik-Szeredába kísértette, s ott 
az osztrák katonaságnak átadla. 

Innen több fogolytársával,  többek közölt ma 
défalvi  Székely Zsigmond volt királybíróval és 
csikrákosi Csutak Ignáczczal Kolozsvárra szállít-
tatott, hol csiktaploczai Sándor László örnagygyal 
egyszerre ítéltetett el és Kolozsvár s Szamosfalva 
közt azon a helyen, Ini a vasút jelenleg az or-
szágút alatt át megy, kifelé  menve a baloldalon, 
a mezőn akasztófán  1819. november 9-én kivé 
geztetett. 

Egészséges, erőteljes ember volt, élhetett 
volna még 20 - 2 5 évig is. A halálos Ítéletnek in 
doka: hogy elrettentő példát szolgáltassanak vele 
a székelyeknek, a magyar nemzetnek s az utó-
kornak. 

A csikmegyei hotivéd-egylet, több lelkes ko-
lozsvári polgár hozzájárulásával a kolozsvári te-
metőben sirkövet állitolt emlékére 186(J-ben. 

K V L < m F É L É K . 
— Eljegyzések. P o p i n i Nándor, az osz-

trák-magyar bank kolozsvári fiókjának  főhivatal-
noka, cs. és kir. tart. huszár-hadnagy a na-
pokban jegyet váltott Kőváry László csíkszeredai 
ni. kir. erdőmester M a r g i t k a nevü kedves és 
bájos leányával; továbbá ugyancsak folyó  hó 12-én 
jegyezte el a csíkszeredai honvéd zászlóalj derék 
főhadnagya  H o r v á t h György csíkszeredai birto-
kos és ügyvéd Nagy Sándornak E r z s i nevü ked-
ves és bájos leányát. Szerencsét kívánunk a mind-
két részről létrejött frigyhez  ! 

— Az első polgári házasság megyénk-
ben ma köttetetett meg Csik-Taploczán Bálás 
Dénes községi jegyző, mint anyakönyvvezető előtt. 
A vőlegény A n t a l f f y  Gábor brassói kir. al-
ügyész és a menyasszony csiktaploczai L á z á r 
llona kiasszony volt. A polgári aktuson a vár-
megye főispánja  is jelen volt. A polgári kötés után 
a fiatal  pár a róni. kath. templomban Bálint La-
jos csatószegi plébános által az egyházi áldásban 
részesittetett. A fiatal  párnak boldogságot kívánunk ! 

— Csikmegye törvényhatósági bizott-
sága választott Uj tagjai. Az október 8-iki ál-
talános választások alkalmával ti évi időtartamra a 
törvényhatósági bizottságba bevátasztattak : a gyó-
ujfalvi  választókerületben Bajkó l'éter, Molnár Já-
nos, Nagy Albert; a ditróiba Fülöp István, (iái Mik-
lós, liiró Sándor, Csíki Bálint; a szentdomokosiban 
Dániel József,  Karda Péter; a szenttamásiban Ágos-
ton József,  Bara Márton ; a tusnádiban Konez István, 
lilthes Jakab, Szántó Ábrahám ; a gyószeiitmiklósi 
I-ső kerületben Simon Balázs, Pál Venczel és Csergő 
<iyula; a remeteiben Puskás Samu, Zakariás Antal-
a syoszentmiklósi ll-ik kerületben Lázár Menvhért 

i Ferenezi István : a mindszentiben Bocskor Lajos; a 
; karczlalviban Kovács Péter a szépviziben ifj.  Deák 
Kek kem Adolf;  a szentkirályiban Szántó József, 

| Albert Üeniani ; a szentsimoiiibun Bálint Lajos, Kot-
j tok Sándor, Beke Mihály a taploczaiban Csedó Já-
nos, Balas Dénes; a szentgyörgyiben Madár Imre, 

Márton Péter, Hodor András. Gál György ; a mada" 
rasiban ltanez János és ifj.  Antal János ; a kászoif 
altiziben l'álfi  András, András Lajos ; a nienaságiban 
Antal József,  Erdély Károly ; a csikszentmiklósibaii 
Kis Délies, Kovács Siinon ; a tölgyesiben Urzicziánu 
János, Dobribán Péter; az alfalviban  Lőrincz Vil-
mos, Fiilöp Sándor : a k.-ujfalviban  Bartlia Ignácz ; 
a szárhegyiben Oláh Alajos, Császár József:  a cso-
mafalviban  ifj.  Köllö Ignácz, Halló János; a cseke-
falviban  Bírta József,  Nasy Sándor a várdotfalvi-
ban Kőváry László, Bogos István : a szeredaiban 
Kovács Lajos, ifj.  Molnár József;  a rákosiban Mu-
rányi Kálmán és Tamás Elek : végül a tekerőpata-
kiban Foriku Ágoston és Puskás Alajos. 

— Halálozás. A mint részvéttel értesülünk, 
csehországi, reichenaui születésű Ki e g e i Antal, 
1856-tól 1874-ig Buszék fürdő  haszonbérlője, 
1875-től 1893-ig a nevezett fürdöüzlet  pénztárossá, 
illetve könyvvelöje és a 00-as évektől kezdődöleg a 
Riegel-féle  hírneves méhészet alapitója és tulajdo-
nossá, életének 74-ik évében október 6-án meg-
szűnt élni. 

— Házasulandók felmentése  a hirde-
tés alól. Csikvármegyd alispáuja az 1894. évi 
XXXIII, t. cz. 57. §-sa alapján a házassági egy-
bekelés kihirdetése kötelezettsége alul felmentést 
adott Antalfty  Gábor brassói alilgyész és taploczai 
Lázár Ilona, gy.-szentmiklósi Kovács Lajos kir. 
közjegyző és marosvásárhelyi Gara Amália, to-
vábbá dánfalvi  Ambrus Tamás és csekefalvi  Lacz 
Regina jegyesek részére, minthogy közöttük há-
zassági akadály fenn  nem forgott. 

— Nichts Deutsch. Minthogy a vasutvn-
nalinenti községekben és barakokban a kereske-
dők, raktárosok, vendéglősök, korcsmárosok ide-
gen nyelvű czégfeliralokat  és figyelmeztetéseket 
használnak, s ezt anny»i;a űzik, hogy a házak és 
kerítések oldalait is [tele rajzolják olyanokkal, 
mintha nem is Magyarország területén belül vol-
nának ; pedig a kizárólagos magyar nyelvű fel-
iratokból senkinek kára nem származhatik akkor, 
midőn a muukásnép ép ugy tudja mit hol keressen 
az egynyelvű felirat  mellett is, mintha az 10 — 15 
féle  nyelven reklamáltatik, azért a megye alispánja 
az illetékes szolgabiróságot u t a s í t o t t a , hogy 
m i n d e n i d e g e n n y e l v ű f e l i r a t n a k  rög-
t ö n i e l t á v o l í t á s á r ó l az i p a r j o g meg-
v o n á s a m e l l e t t i n t é z k e d j é k . 

— Megyei törvényhatósági tagok. F. 
hó 10-én választották meg Gyergyó Szentmiklóson 
a megyei törvényhatóság uj tágjait. A községnek 
ezúttal 5 tagot kellett választania, kettőt a köz-
ség felszegi,  hármat pedig alszegi része. Az előb-
biben Lázár Menyhért ügyvéd és Ferenczy István 
gazdatiszt, az utóbbiban pedig Simon Balázs köz-
ségi bíró, Csergő Gyula községi jegyző ós Pál 
Venczel aljárásbiró választattak meg. A választás 
iránt nagyon lanyhán érdeklődtek a választók; 
Felszegböl 09, Alszeből 115 szavazatot adtak be. 

— Engedély vasutépitésre. Schulcz Jó-
zsef  és társa által a csobányosi fürészgyártól  Csik-
Szentmártonig és esetleg a Sepsiszentgyörgy csík-
szeredai vasútvonal legközelebbi állomásáig kiépí-
teni tervelt iparvasut létesítésére kereskedelmi mi-
niszter ur idei 62726 szánni leiratával az engedélyt 
a vonatkozó tervek helybenhagyásával megadta. 

— A gyergyószentmiklósi polg. iskola 
u j tanára. Röviden már említve volt lapunkban, 
hogy Nyers Károly a gyergyószentmiklósi polg. 
iskola latin nyelv tanára, a beregszászi gimná-
ziummá átalakítandó áll. reáliskolához neveztetett 
ki. E hírt ezúttal azzal a hozzáadással ujitjuk 
meg, hogy Nyers Károlynak Gyergyóból való tá-
vozását mindenki, de különösen a tanügyi körök 
sajnálják ; mert kiváló képessége, mintaszerű, lel-
kiismeretes pontossága és buzgó tevékenysége ál-
tal a tanügynek hasznos szolgálatokat tett s a 
társadalmi mozgalmakban is mindenkor közremű-
ködött a művelődés előmozdításán; karmestere 
volt a gyószentmiklósi Hilária-daloskörnek s a 
gyergyói róm kath. tanító-egyesületnek. Az iskola-
szék az erdélyi püspök ö Exczellencziájáának hoz-
zájárulása mellett a latinnyelv tanszékére dr. Sántlia 
Albert lelkészt hívta meg ; az énektanítással pedig 
Simon Ádám tanitót bízta meg. 

— Zenekar a honvédeknél . A mint ille-
tékes forrásból  éltesültünk, Fejérvári Géza hon-
védelmi miniszter rendeletet adott ki, mely szerint 
a honvédség a jövő év január elsejével egyelőre 
két zenekart kap. A rendelet szerint a létező két 
honvédkerület mindenike kapja a zenekart, mely 
ugyanannyi tagból fog  állani, mint a közös had-
seregnél lévő zenekarok. Fölállításuk költségeire 
a miniszter 4 —4 ezer frtot  utalványozóit, melyből 
a karmester fizetése  és a hangszerek vételára fe-
dezendő. A rendeletben a miniszter hangsúlyozza, 
hogy ezzel az újítással a honvédség kulturális 
fejlődését  véli előmozdítani, s ezért, a fenti  4000 
frton  felül  még 500 frt.  külön segélyt ad a két 
lii zenekarnak. Ezzel tehát légi óhajtása megv 
teljesedésbe a mi derék honvédeiiiknek, kik ezuü'ii 
ha parádéra mennek, nem kell hogy a közös had-
seregtől kérjenek kölcsön zenekart. 

— Gyilkosság. Gyimesközéploki Molnár 
Péter a mult hó egyiit napján több társával szép-
vizi Mihály Keresztes és Mihály Domokos házánál 
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[.á'inkázott s midőn éjfélutáni  1 - 2 óra kflzt  sze-
kérre ülve haza térendő volt, az előlnevexett két 

a köztük mulat&s közben lefolyt  szóváltás 
iiiiliit Molnár Pétert megtámadták s Mihály Ke-
reszté* gereblyével és Domokos szabadkézzel any-
nyira megverték, hogy reggel 3 órakor menhalt. 

- Tüa. Gyergyó-Szentmiklóson f.  hó 17-én 
NÍefelé  kigyuladt. Zakariás Miklós kereskedőnek 

,, község mellett levő nagy gazdasági épülete. A 
i. Ihalmiizott sok takarmány miatt az épületet nem 
|. -intett megmenteni a egészen fttüz  martalékának 

A tulajdonos érzékeny veszteséget szenve-
dett, mert az épületben sok takarmány, gabona, 
i .rabbá gazdasági és házi eszközök voltak elhe-
lyezve és csakis az épület volt csekélyebb Összegig 
l'iztositva. A leégett gazdasági épület egy nagy 
kfitben  volt, s minthogy a lakóházak kissé távo-
inbbra esnek, azért a különben eléggé nagy tttz 
rválili nem liarapódzbatott. 

— Fe jé r Endre cMkazenttamási lelkész 
iól a következő nyilatkozat közlésére kéret-

niük fel: 
Tekintetes szerkesztő ur! A „Csiki Lapok" 

folyó  évi október hó 2-án megjelent 40. számában 
:i isikszentgyörgyi lelkészválasztásról közölt bir-
l .'ii ez áll: „hogy bizonyos választóvíznek is nagy 
szerepe volt a fennebbi  eredmény előidézésére, a 
n,i lia áll- stb. Minthogy a hármas számban cse-
kélységem is a 2-ik helyen említve van, ennélfogva 
ii„'Y választóim, mint saját erkölcsi reputáczióm, 
uiiekében kijelentem, hogy megválasztáHomat nem 
h szentgyörgyi levelező által választóvíznek ke 
resztelt pálinkával, hanem a választó hívek kitün-
tető bizalmának köszönöm. 

Ennek folytán  felhívom  a tek. szerkesztő 
ur at. hogy jelen soraimnak helyet adva, szívesked-
ik választóim közül bár csak egyet is megnevezni, 
k.t én pénzzel, Ígérettel, vagy pálinkával nyertem 
volna meg; inert jó lélekkel felteszem,  hogy ha 
tr/.t cselekszem a hármas számba bizonyosan nem 
jutok be. 

Kilünő tisztelettel vagyok a tekintetes szer-
kesztő urnák 

Üsik-Szeottamáü, 189"». október hó 4 én 
alázatos szolgája 

Fejér  Endre, 
lelkész. 

Midőn a nyilatkozatot szőszerint közöljük, 
ezzel ngy liiszszük eleget teszünk azon igénynek, 
melylyel egy hírlapi közleményt helyreigazítani le-
het. Nyilatkozó azon felhívásának  pedig, hogy ne-
vezzünk meg egyet azok közül, a kiket megvesz-
tegetett volna, már azon egyszerű okból sem te-
hetünk eleget, mert vidéki tudósításainkat rende-
sen levelezőinktől szoktuk kapni. 

K Ö Z Ö N S É G KÖKfelSŐl.*) 
B u c • U. 

Husz évi Csikmegyébeni szolgálatom után, 
midőn családi körülményeim miatt végleg távoztam 
Csikmegyéből, kiktől személyesen bucsut nem vet-
K-m, u. m. a kir. törvényszék, kir. járásbírósá-
gok, törvényhatósági tisztviselők, in. kir. honvéd-
ség, m. kir. erdészeti hivatal, m. kir. adóhivatal, 
tanári és tanítói kar, megyei ügyvédi és orvosi knr, 
iX-S/ereda város tanácsa, a lelkészek s minden 
egyes község tagjai irántam tanúsított barátságok 
és elismerésükért fogadják  őszinte köszönetem, 
ffiitsa  meg a mindenlniö mindnyájukat az éleikor 
legvégső határáig állandó boldogságban és egész-
ségben. 

S.-Szeutgyörgy, 1895. okt. 7 én. 
Vujna  Tmhii.i, 

rí kir. kamarái, 
nyűg. k. tíirv széki clnüfc. 

C S A R N O K . 
-A. e á. r © a 1 - v á r . 

Irta Borom Vilmos. 
Mutatvány uerzöoek „H. Rákóczi Ferencz" czimii most 

megjelent történeti rugény éltől. 
Pirkadni kezd. 
Künn a hegyek mögött n világítás tiindérjá-

téka kisért. Az ég piros, a hegy kék, a völgy szürke, 
ködös. A Tárcza keskeny szalagja ezüst szinü H 
reszketve veri vissza n felkelő  nap előre küldiitt 
aranyos fényét. 

A nép már régen nyugodni tért. Szépet álmo-
dik A megjött ifjú  fejedelemről,  u ki kenyeret 
ad a népnek, n ki dolgoztat upyim vele, do nem 
kívánja a népnek bőrét, zsírját, minden  erejét! 

Az urak és úrhölgyek most mennek ugyan 
pihenni. 

Orczáikon a boldogság pírjn iil... Aludjatok !. . 
Rákóczi Ferencz honszerelmében nem fogtok  csa-
latkozni solia! . . 

Midőn mindenki lenyugszik s minden lecsen-
desül, Rákóczi  Ferencz karon fogja  szeretett sógorát 
s kimegy vele a bástyafokra.  A nap most búvik fel 
a hegyek mögül. Az iménti tarka ttzinek biborfénybe 
olvadnak össze. A völgyek mélyéből szertefoszlik  a 
szürke köd, s liarmatköiiyben úszik fii,  fa,  virág. 

*) Az e rovat alatt megjelentekért csak a sajtAhatóaig 
rtayábaa vállal feMéaéget  a szerk. 

Az ifjú  fejedelem  gróf  Asperinont karjára tá-
maszkodva, ott áll a bástyafokon. 

Gyönyörrel tekint végiir a nagyszerű tájon r 
néma áhítattal üdvözli a felkelő  napot, melynek vér-
vörös aranyos sugarai rózsaszínre festik  amúgy is 
üde orczáit. 

Szép arczo elborul. . gróf  Aspermont aggódva 
nézi ifjú  sógorának borús nri-xát. 

— Bocsáss meg, hogy terhellek, s nem hagy-
lak még lefeküdni,  mondja Kákóezi s kebeléből ne-
héz sóhaj tör fel.  Veled beszélni enyhülés nekem... 
Oh, Aspermont, miért kell minden örömben üröm-
cseppnek is lenni ? A mai nap olyan szép volt, 
egyike legszebb napjaimnak, melyeket eddig átél-
tem és mégis . . 

•— Kebled nehéz, örömöd nem teljos, bánt 
valami, szólt közbe Aspermont. 

— Ugy van, kedves sógorom. Hánt az, a mit 
Magyarországba jöttöm alkalmával birtokaimon és a 
nép közt láttam. Birtokaim, váraim, kastélyaim el-
hanyagolva vaniink. A föld  zsírja kivéve, nz ordűk 
kiirtva, a granáriumok üresen. A nép, ez a jámbor, 
becsületes magyar nép, roskadásig megrakva ter-
hekkel. Császári katonaság ül a nyakán; de ott 
fészkel  minden váramban, falvaimban  és a városok-
ban, mintha Magyarország az osztrák császár által 
megszállott tartomány volna. A császári katonák 
lopnak, zsarolnak, önkénykednek. A nép panaszszal 
van tele, nyög, liuz, robotol n németnek és nincs, 
a ki panaszát meghallgassa, a ki baján segítsen. Én 
istenem, én istenein, mivé lett az én szép linzám 1 

— Kn régóta tudom, hogy igy vau. Szomo-
rúan kellett tapasztalnom nekem is mindazt, n mit 
éles szemeid most szintén észrevettok. lizon seiiiteni 
azonban egyelőre nem lehet. Nagykorusiiásodnt is 
csak nagy iigygycl-bajjul vittük keresztül. Lipót 
császár a felesége  és Kollonics befolyása  alatt áll, 
ezek pedig — vagyonod miatt — halálos ellen-
ségeid. 

— Tudod-e Aspermont, szól az ifju  s szemei 
mcgvillámlunak, ón nom tűröm ezt a szégyenletes 
és szomorít helyzetet. Váraimból, uradalmaimból 
pusztuljanak a császár katonái, körülöttem ne kém-
kedjék egy császári zsoldos sem. 

— Fájdalmas öntudat, hogy felügyelet  alatt 
állunk s tetteinket száz és száz szem lesi. Mind-
azonáltal fogadd  jó arczezal a keserű poharat, las-
san, lassan elérkezik a cselekvés ideje s felszaba-
dítjuk magunkat a nyűg alul. 

Azután, mint Kákóezi „önéletrajzában* meg-
örökítő, Aspermont szorul szóra igy folytatja: 

—- Vigyázz, utolsó sarja vagy fényes  nemzet-
ségednek, melynek a Habsburg-ház, a kormány rend-
szere és a inugyar nemzet között fennálló  kibékít-
hetlen ellentétek esküdt ellensége. Kivált mig nőt-
len vagy és nincB családod, melyet féltened  koll: 
az udvar minden tettedben, minden lépésedben n 
maga és érdekei ellen irányozott igyekezetet vél 
rejleni. és azért nem lesz tanácsos állandó lakáso-
dat Magyarországban ütni fel,  vagy itt huzamosan 
időznöd, — a mi máskülönben ugy uz illendőség, 
mint a hasznosság, nevezetesen ugy nemzeted ro-
konszenvének a bizalmának megnyerése, valamint 
elhanyagolt, kizsarolt uradalmaidnak jobb hozatala 
végett oly szükséges volna. 

Kákóezi Ferencz tágra nyitott szemekkel me-
redt sógorára: 

— Távozzam házamból, onnan, hova esztendők 
óta epedve vágyakoztam ? mondja uz ifju  megdöb-
benve. Soha, soha többé kedves Aspermont, vagy 
legalább egyelőre nem ! 

— Meg kell tenned, ón mondom neked, én, 
a to legjobb barátod. 

— Miért hoztál akkor ide? Mi értelme volta 
főispáni  beiktatásnak, a népek felzaklatásának,  uz 
örömnek, a vigaloinnak ? Miért mutattad meg az 
ígéret főidét,  ha szent határáról vissza kell for-
dulnom ? 

— Azt hittem birtokaid átvételére bátran haza 
jöhetsz. Ámde megérkezésed óta mit tapasztalok ? 
A nép, sőt maga a nemesség felszabadítóját  üdvözli 
benned. A magyar nemzet hangulata titkon forrong, 
bosszúért liheg, elrejtett szabadságát kívánja vissza 
s esak zászlótartóra, esak vezetőre vár. Te kedves 
Ferenczem, lia itthon maradnál, méltóan hős anyád 
és dicső atyád nagy nevéhez, kezedbe ragadnád azt 
a zászlót s vakon rohannál a veszedelembe. 

— Ha a nép velem, ki ellenein? szólt Ká-
kóezi lelkesülten. 

— Az erő és hatalom. Az udvar mindenről 
értesülve vau, naponta mennek hozzá a titkos je-
lentések, máris gyanus szemekkel nézik itt tartóz-
kodásunkat. Nevedben vurázseró rejlik, a mai főis-
páni beiktatásnál tapasztalt lelkesedés könnyen ki-
csaphat medréből és kész a lorradulom, a lázongás 1 

— Klóbb-utőbb ki kell törnie, a magyar em-
ber nem született rabszolgának, tépje széjjel bilin-
cseit, legyen szabad, mint azelőtt és én kardommal, 
véremmel, vagyonommal támogatom a mugyur nem-
zet szabadságát 1 

— Tudom, s azéit féltolok. 
— No féltsél  jó rokon. A magyar nép meg-

érett már arra, hogy saját lábán járjon. 
— A nép megérett igen, do a körülmények 

még nem. liégy türelemmel, az idő szárnyakon re-
pül, gyorsan megérkezik a cselekvés órája. 

Rákóczi Ferencz elborult orczái kipirulnak. 
Villogó szemekkel néz a reggeli napfényben  tüa-

dökiő messze tájra. Keblében vihar tombol, ugy 
érzi magát, mint. a puszták királya, mikor bilincsekbe 
verik. Tajtékzó paripán, egyik kezében a szabadság 
zászlójával, másik kezében villámló karddal szeretne 
a csatasikra száguldani, hogy végképen eltiporja 
hazája ellenségeit, a maeyar nép megrontóit. 

Gróf  Aspermont gyöngéden átkarolja őt és 
szelíden igy szól hozzá: 

— Jöttél, láttál és győztél. A nép szivében 
kitörölhetlenül benne vngy. Menjünk viasza Bécsbe 
s hódíts magadhoz egy gyöngéd női szivet is. Előbb 
házasodjál meg, nzutan szei vezkedjél, mint fejede-
lem és Iliid vezér. 

— Elmenjek ? Vissza Bécsbe, e gyűlöletes 
fészekbe?  Oh, Aspermont, miért követelsz ilyen 
nugy úldozntot tőlem ? 

— Axórt, hogy egykor győzni tudjál. 
Kákóezi keserűen felsóhajt  s szomorúan bólint-

gat fejével. 
— Lemondani, lemondani! rebegi halkan. Ez 

az én életem, ez az én soisom Térj nyugodni 
Aspormout. Ötödik éjjé virrasztasz miattam, köszö-
nöm, hogy ide fáradtál. 

— Te hová mégysz ? 
— Puskáért küldök és vadászni megy ok. 
— Egyedül ? 
— Nem leszek egyedül, Aspermont. 
— Kiket viszel magaddal ? 
— Gondolataimat és fiijdnlmiinat.  Oh, ezek 

igen szép számmal vannak! 
— Kn is veled megyek! 
— Maradj. Kgycdiil kell lennem, hogy háborgó 

keblem lecsillapuljon. 
— Üzd ki fejedből  a hontí gondokat, gondolj 

szép ismerőseidre, a házasságra. 
— Igen, esy szép ismen sömre gondolok, só-

hajtja Kákóezi áiniodiizva . ARpermont, Nápolyban 
egy hölgyet tanultain ismerni ah ! 

— Ki aa ? 
— Majd mogmondom, a viszont látásra, jó 

álmokat! 
(Vége.) 

feijkijos  szkukeszto: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

főmunkatárs  «ykrgyóbax: 
H O C H 8 C H I L D L A J O S . 

kiadó- *» i .aituijajdosos: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 5024-1*95. ki. 2 - 3 

Pályázati hirdetmény. 
Csík megye felcsiki járásához tartozó 

Balánbánya, Szentdoinokos, Szenttamás, Jc-
nőlulvii, Karnzfalva, Dániáivá és Madaras 
községekből Csik Szentdomokos székliely-
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 uti átalány 
jár, továbbá a nappuli és éjjeli látogatásokért, 
a látleletekért és járvány kezelésekért a 
szolgabírói hivatalnál betekinthető (eltételek 
szerinti díjszedés van biztosítva. 

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

Felhivom mindazon orvostudorokat, kik 
czeu állomást elnyerni óhajtják, miszerint 
az 1880. évi I. t.-cz. 9. §. értelmében ed-
digi — legalább kit évi — gyakorlatukat 
igazol/» okmányokkal felszerelt kérelmüket 
hozzám 1895. nov. hó 3 ig nyújtsák be. 

A választás Csik-Szentdomokoson 1895. 
évi 1IOV. Il« 4«éll fog megtartatni. 

Felcsiki járási főszolgabíró. 
Csik-Szeredán, l8!».r> okt. hó 1-én. 

Mihály Ferencz, 
főszolgabíró. 

„Hazai és Külföldi  Bank jelzálog 
Kölcsön K." 

Budapest, Kerepesi-ut 65. II. emelet 24. 
40 évi ft'/j, 50 évi f)°/o törlesztési köl-

csön földbirtokra, vidéki házukra és telkek-
re. Malmok és gyárak ;{'2 évre 6°/o amorti-
záczió uton, házak építkezési kölcsön 50«/* 
megkezdésnél. 50°/« teljes felépítés után ()*/« 
kamat mellett. Szentély hí tel lU évi törleaz-
lésre egész 10,000 frtig 0 és 7% ponton 
lebonyolítása. 

Hazai és Külföldi 
Bank jelzálog Kölcsön (K.) 

H 12 Budapest, Kerepesi-ut 65. 



Október 16. C S Í K I L A P O K . 42. szám. 

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 liudán a tanitónö-ké-
pezdében női kézimunka-tanitónői vizsgát tettem, 
hol oklevelet nyerve, ezen oklevél alapján 

Brassóban 

női ipariskolámat 
f.  évi október hó l én a Czórna-utcza 7. sz. a. 

házban az első emeleten megnyitóitam. 
Ezen női ipariskolában 12 éven telüli leányok 

és hölgypk »it'rs<'/,<H  árun oktatást nyernek a női 
kézimunkák összes nemeiben, n. m.: Ruha-
varrás és szabás; fehérnemű-varrás  és szabás ; 
kalapforma-készités  és diszités; monogramm-himzés, 
a fehérhimzés  különböző nemei, u. ni töltött, 
lapos és áttört hímzések, szines selyem-himzés. 
arany-himzés. pontótirató, niíiliimzések éstíitestés; 
vegyes munkák, mint. : rer/ézés, és csomózás, 
klöplizés, poent-lasz és velenczt i csipke, varrott 
és egyszerű filigrán  virág munkák stb. stb. 
Szeyínij  sorait tanulók  latulijinriilr.isir/luii  rrs;rsiihtt'k. 

Beiratkozni lehet október hó 1-től minden 
nap 8 — 12 óráig és délután 2 -<i-ig. 
Vidéki  tanult)/.-  IIIÚSM .T/ I  tlijirl  Irljm  tllálásbnti  in 

IVSZC -SÍHI H I Hrl.  lltJi/aitCiKll,'  az iltti'zrlhril. 
A nagyérdemű közönség becses pártfogásáért 

esedezik mély tisztelettel 
Papp Vilma, 

2 - 2 oki. ri"i kézi munka-In niln no. 
B C Levélbeni megkeresésekre bővebb felvilá-

gosítással szívesen szolgál a finn  irt. V I 

Sz. 1224—1895. 
/ 

Arlejtési hirdetmény. 
Alatt irt községi elöljáróság, Csikmegye 

tek. törvényhatósági bizottságának 529 — 
1895. bgy. sz. a kelt engedélye és a csík-
megyei állniiH'pití'szeti hivatni által felül-
vizsgált és helyesbített terv és költségvetés 
alapján a helybeli polgári fiu-iskolánál  szük-
séges nj építkezésekre árlejtési versenytár-
gyalást hirdet. 

A versenytárgyalást 1895 n o v e m b e r 
lló 12-eil d. u. 3 órakor Gyergyó-Szent-
miklós község hivatalos házánál fog  nieg-
tartatni. 

A kikiáltási ár l(i,228 frt  72 kr, mely-
nek 10°:o akár készpénzben, akár óvadék-
képes értékpapírokban Gyergyó Szentniiklós 
község elöljáróságának kezéhez zárt ajánlatba 
leteendő. 

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

Községi elöljáróság. 
Gyergyó Szentmiklóson, Í895 szept. 

hó 26-án. 

Csergő Gyula, 
m. jegyző. 

_ I r o d a s t t l i e l 3 7 - e z e s -
Van szerencsém t. ügyfeleimet  és a t közönséget értesíteni, 

miszerint ügyvédi irodámat a G á l András (mészáros) ujon epitett 
házába helyeztem át. Tisztelettel 

Dr. Csiky József. 
i W 
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Ú J D O N S Á G O K ! 
Bátor vagyok a nagyérdemű városi és vidéki közönség tudomására 

adni ho-y az fiiul  é s t é l i i í l í s i y r e , személyesen választott legújabb új-
donságaim na-ry választékba megérkeztek s azt a legolcsóbb árakba ajánlom. 

30. 35—40-ig. 
f>5  — 80-ig. 

1 — 
1 20. 
1 -50. 
1 80. 
2 80—3T>0-ig. 

Női duplaszéles divatszövetek métere 
Nonveaute cbeviot mélé 120 cm. széles 
Angol cheviot tiszta gyapjú 100 cm. széles 
liland ,. 120 
Cheviot diiigonel „ 120 „ 
Kamgarn cordoné „ „ 120 „ „ 
Franczia Velousette tiszta gyapjúból 120 cm. szeles 
l.arkettek és pamut flanellek  a legjobb kivitelbe 24, 30, 32, 3o, 40, 45, 50 kr. 
Fekete kelmék a legjobb minőségbe . . . GO kilói 2-20-ig. 

Selyem diszek mindig a legújabb divat szerint. 
Nagy választék női felöltőkbe  : 

Legújabb posztó Jakiéit . R f'-t.ó|  12 frtig. 
selyem béléssel ' 8 " 1O o -I'lüsc.h jai|iiettek angol z o 

„ gallérok l G « 2 5 

mély tisztelettel 
B A R C S A Y K. 
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Mecses pártfogását  kéri 
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K I R Á L Y S Ö R F Ő Z Ő 
r é t u z v é i i y l á r s a s á g 

tisztelettel értesiti a 11. é. közönséget, hogy SÖr gyártmányainak elárnsitását 
megkezdte és azokat: 

Ászok, Király, Márcziusi, Korona és Bajor sör 
elnevezéssel hordókban és palaczkokban hozza forgalomba. 
I ^ i v â n a t r a á r j e g - y z é l c i n g b e n . é s " b é r m e n t v e , - a c 
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Simon Balázs, 
biró. 2 - 2 
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an szerencsem a t. cz. 
szerint folyó  évi szeptember 
n á c z ur lakásán levő 

tudomására hozni, mi-
1 - tői kezdve üzletemet, a S z ő c s 1 g-
közönség szives 

3 E G - B E 1 T 
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tettem át. 
Uj helyiségem jóval nagyobb a réginél s ennek folyán  árukész-

letemet is t e t emesen gyarapí to t tam. 
Női- és íerfi  ruhaszövetek, kész ruhák, vászonuemüek stb. 

igen nagy választékban és meglepő olcsó árakon kaphatók. 
A t. cz. közönség becses pártfogását  kérve, vagyok 

kiváló tisztelettel 

Szabó Miklós. 
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Védjegy. 

R E N C Z-

Sz. 4088-1895. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir törvényszék ezennel _ 

közhírré teszi, hogy a „székely vasutak" czél- j ^ Temetkezéshez mindennemű felszerelési  készlet és sirkoszoru. 
jára ^ Csik-Csicsó község határában kisajáti- j 
tandó ingatlanokra nc/.vc a kártalanítási eljárást i — 
elrendelte s ennek loganatositása végett a ne-
vezett község házánál megkezdendő és a hely-
színén folytatandó  tárgyalás határnapjául 1895. 
évi ckt. ho 21-ik napjának d. 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-1 
kor Bcla ügyvéd, csikszcredai lakost, továbbá ! 
a kisajátítási összeírásban foglalt  tulajdonosokat,! 
ugy nem különben az összes telekkönyvi érdé-j 
keltek-1. illetve azok törvényes képviselőit hi-
vatalos felzeteken  egyénenkint megidézte. 

Figyelmeztetnek az crdeklettek, hogy el-
maradásuk 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 27. 

Gyárfás,  Balló, 
elnok^ jegyző. 
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(Sósborszesz ) 

használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 ós 2 korona. 
MT» I S Z a p l i a t ó : 

Csik-Szeredában: Giizsy Árpid gyógytárában és N'ugy Gyula korosk.Ml,-,rlicn 
Székely-Udvarhely: Iioitrogi A, ifj.  Ilorzs.v Antal, l-'an-zády K. K., Gát .táuo.s-

Gergely János és Mállié János kereakeitökiK t." 
Sz.-Kereszturon : Jacgcr J. gyó(!yuiiáliaii és I.engyel László keiüskudi's.'lpi'ii, 

valamint küzvcllcn 

VÉRTES LAJOS Saa-gyógytárában Lúgoson. 

• • 
Nyomatott Csik-Szeredában" 1895. a laptulaiduos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában-


