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H E T I L A P . j, t A gyergyói vasut 
E kérdés már oly régi, hogy 15—20 éves 

története van. Az ügy érdekében a mozgalom 
már jó ideje, hogy megindult, & ki tudná megmon-
dani, hogy azóta hány terv foglalkoztatta  a szak-
köröket s a közvéleményt ? A legelső terv szerint 
a Székelyföldet  közvetlen kapcsolatba akarták 
hozni a m. kir. államvasutak hálózatával s annak 
segélyével be akarták helyezni a nemzetközi for-
galomba. Ezen irány a csik-szeredai-szászrégeni 
vonal lett volna. Az udvarhelyi vasút keletkezése 
idejében e terven módosításokat javasoltak s Ud-
varhely felé  lett volna megyénkkel a kapcsolat. 
K közben a háromszéki vasút kiépült, s ez ismét 
módosítást hozott létre, mely meg is valósult s 
a Székelyföld  a brassó-gyiinesl vasutat nyerte. 

Noha a Székelyföld  érdeke a vasúti háló-
zat kénlését az elsó elv szerint kívánta volna 
megkezdetni, mindazonáltal örömmel fogadták  az 
utóbbit is. mint a biztatót a jöróre nézve. 

Az erdélyi vasutak kérdésében elejétől kezdve 
mindig a pártpolitika birt legnagyobb sulylyal. A 
magyar kormány hosszú ideig volt abban a kény-
szerűségben, hogy a szászoknak engednie kellett. 
Ha a brassó-jyímesi utat nem veszik elsőnek, a 
szász képviselők paktumuk értelmében kiléptek 
volna a pártból s válságba ejtik a kormányt. 

Mikor az erdélyi részben Nagy-Váradtól 
Kolozsváron át Brassó felé  jelölték ki az első 
vasut irányát, akkor már a szász nemzetiségi ér-
dekek szolgáltak vezéreszméül. A nem követelő, 
türelmes székelység érdekét egészen a legutóbbi 
időkig háttérbe szorították a követelő nemzeti-
ségek. 

a mostani kormánynak, Bánffy  miniszterel-
nöknek az érdeme, hogy megszabadította a Szé-
kelyföldet  a már-már örökösnek látszó lidércz-
nyomástól, Oly pártot szervezett, mely nem szo-
rul a nemzetiségekre s a magyar érdekeket bát-
ran szolgálhatja. Bánffy  miniszterelnök nélkül 
most is a szászoknak építene az ország vasutat 
s a Székelyföldet,  különösen Csikmegyét a feledés 
homálya borítaná. 

A régebbi közlekedésügyi miniszterek mind 
'megfordultak  ugyan Gyergyóban, meglátogatták 
nevezetesebb helyeinket, mégpedig köztudomás 
szerint avval a ezélzattal. hogy nekünk vasutat 
adjanak. Cnnepiesen fogadtuk  óket mindannyiszor, 
zászlónk lobogott a levegőben, örömünk a keb-
lünkben ; de ezek hatástalanul eltűntek. Eltűntek, 
mert a miniszterek a a kormány mérlegébe a 
szászok vetették bele a Brennus kardját. 

A kormány gyengesége, erótelensége volt 
az egyedüli oka annak, hogy különösen Csikme-
gye ki volt teljesen zárva a világforgalomból. 

Ma már az a vidék, hol vasut nincs, olyan 
mint a testnek megbénult része, melyben a vér-
keringés kihalt. Megérzi ezt még a szellemi élet is. 

A közlekedéshez nemcsak tináncziális érde-
kek fűződnek.  Egész közgazdasági életünkre messze 
kihat e kérdés czélszerü megoldása. És a mily 
mértékben az összes gazdasági érdekeket magá-
hoz vonja s közvetve vagy közvetlenül kihat azok 
további fejlesztésére,  valósággal czivilizátórius 
hivatást is teljesit. Vasúton nemcsak málhák, 
hanem eszmék is utaznak. A művelődésnek szár-
nya a vasut. 

Vasut hiánya miatt Csikmegye, de különö-
sen Gyergyó ugy gazdaságilag, mint kereskedel-
mileg és iparilag teljesen elmaradt más vidékek-
től. Oly mostoha közgazdasági viszonyok jellem-
zik ezt a vidéket, a melyhez hasonló talán az 
egész országban nem létezik. 

Pedig maga a föld  meg van áldva mun-
kás, értelmes néppel, a természetnek különféle 
kincsénél, melyeket értékesíteni lehetne, de sze-
rencsétlen sorsa zárt vetett ezekre. 

A régi időben, mikor a gyergyói kereskedő 
egyenlő eszközökkel versenyzett a más vidék 
kereskedőivel, életrevalósága, munkássága siker-
hez juttatta s a gyergyói kereskedelemnek jó 
hírnevet szerzett. Kereskedőinket egyaránt ismer-
ték Pesten, Bécsben : s a bőr, gyapjú, állatkcres-
kedés virágzásnak örvendettek. De később az 
eszközök, a fegyverek  egyenlőtlenek lettek, s a 

gyergyói kereskedő a kis kereskedés szűk kor-
látai közé szorult. 

Ha van vidék, mely a számában és erejében 
meggyarapodott kormánypártnak örvend : ugy első 
sorban Gyergyónak kell örvendenie. Bánffy  mi-
niszterelnök ragadta kezébe a varázsfüvet,  mely 
Gyergyót kiszabadítja fogságából  s visszaadja a 
szabad életnek s bevezeti a világ forgalomba. 

A esikszereda-szászrégeni ut jelzései előt-
tünk vannak, szemünkkel láthatjuk az irányt, 
melyen vasutunk haladni fog.  Meggyőződhetünk 
ebből, hogy oly helyes tervet valósítanak meg, 
mely minden számbavehető érdeket kielégít. 

Azonban nemcsak jelzéssel foglalkoznak  a 
mérnökök, hanem, mint biztos forrásból  értesül-
tünk. Szász-Régennél október 1-én hozzá is fog-
tak az építéshez. 

Ugyanis Magyaró, Fiileháza, Holt-Maros köz-
ségek, melyeknek határait nyáron a jégeső elverte, 
inségmunkát kértek s a nagyinélt. miniszterel-
nök ur táviratilag elrendelte a vasut építésének 
megkezdését. 

Megértük tehát azt a várva várt időt. hogy 
Bántt'yban győzelemre jutott a magyar nemzeti 
érdek s erős kezét kinyújthatja a székelyek tá-
mogatására. 

—s. 

= Beszámoló. V á r n a g y Gyula a csik 
karczfalvi  kerület függetlenségi  párti képviselője e 
hó 16-án és 17-én beszámolót tart kerületében s 
ez alkalommal a politikai helyzetről is meg fog 
emlékezni. 

Székely fiuk  exportja. 
Minden évben kivisznek 2—300 székely ifjnt 

a szülőföldről,  hazánk más részeibe, hogy iparo-
sokká képeztessenek. 

Tekintve, hogy a székely fiuk  amúgy is el-
vándoroltak s rendesen Romániába, határozottan 
üdvösnek kell tartanunk, bogy a székely ifjak  a 
magyar iparos osztály számára megtartatnak, ré-
szint, mert tapasztalás szerint ügyesek és törek-
vők, főleg  azonban azért, mert az egészen bizonyos, 
hogy magyarok lesznek mig a világ. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A nemezis. 

Egy kis vidéki városka egész lakosságát rend-
kívül meglepte, valósággal lázba hozta egyetlen 
heti lapjuknak : a .Hírmondónak" hymen hire, mely 
ritkitott feltűnő  betűivel adta tudtára az érdeklődő 
világnak, hogy „bodinyi Bodinyi Antal földbirtokos 
leányát, az ünnepelt szépségű Irmát eljegyezte Er-
nyey Domokos orsz. képviselő.* 

S méltán fel  is izgathatta ez a hir a jó városaik 
nyugalmát, ha meggondoljuk, hogy általánosan tu 
dott dolog volt a szép Irmának egy másik fiatal 
ember, városka „jeunnes dóréejának" kimagasló alakja, 
„Adonisz, iránt táplált gyöngédebb érzelme, a mi 
természetesen viszonoztatott is a legnagyobb mér-
tékben. Az ők leendő egybekelésüket mindenki el-
vitázbatatlan ténynek tekintette. 

8 íme mindezeket egy rövidke hir megsem-
misítette. 

Mint általában minden ilyen kisebb vidéki vá-
rosban a nemesebb szórakozások hiányát rendesen 
az egymás dolgainak kutatásával éa birálgatá-
eával igyekezuek pótolni. Képzeljük, bogy ez a hir 
milyen bő anyagot szolgáltatott egy pár napig a 
tereferére. 

Az érdeklődés középpontját, mint ez esemény-
nek sajnálatraméltó alakja, az elhagyott szerelmes, 
a megcsalt Adonisz képezte. 

Különös, hogy az emberek mindig az iránt 
tanúsítanak szíves érdeklődést, a kit sajnálni, szánni 
és nem irigyelni lehet 

Szerették volna tudni, hogy el volt-e erre ké-
szülve, vagy pedig teljesen váratlanul érte ez a hir, 
s ha igy yan, mit fog  már most csinálni ? t 

Bizonyosan főbe  lövi magát — mondta egy] 

pár ábrándos hölgyecske, — kisérve szavait elnyo-
mott titkos sóhajjal. 

Bizonyosan iszik reá egy igazit bujában — 
vélekedett a józanabb gondolkozású férfinem.  De ab-
ban az egyben megegyeztek, hogy már ilyen, rég 
nem fordult  elő a kis város krónikájában. 

Adonisz pedig, prózai nevén Dárday Béla mi-
kor elolvasta azt a néhány szót, olyanforma  kelle-
metlen érzés zsibasztotta meg egész valóját, a minőt 
az a játékos érez. a ki biztosra veszi, hogy nyerni 
fog  s az utolsó perezben egy gyors fordulat  után 
azt veszi észre, hogy ő lett a vesztes. 

Egy pár pillauatig nem volt képes gondolkozni, 
csak nézte-nézte az újságot, mintha annak a pár 
szónak az értelmét nem volua képes felfogui. 

Hogy az a leány, a ki egy éve hitegeti, csá-
bítgatja s a ki épen egy pár uappal ezelőtt ígérte 
meg, hogy az övé lesz s a kiért elhagyta azt a 
„másikat", mert az szegény volt, ez meg gazdag, 
hogy ez ma másnak nyújtotta a kezét, ez teljes 
lehetetlenségnek tűnt fel  előtte. Egyszerre kétségbe-
esett düh fogta  el, talán megtudta volna ölni azt 
a nőt, ki olyan mély sebet ejtett a liiuságáu. Az 
elkapatott diadalokhoz szokott ifjú  egész féktelen 
büszkesége föllázadt  arra a gondolatra, hogy a világ 
ót mint a szánakozás, vagy mi még valószínűbb, 
mint guny tárgyát fogja  emlegetni. 

Meggátolni ezt minden áron — volt az egyet-
len gondolata, — mi tisztán lebegett előtte. De 
előbb tudni akarta ennek a tettének indító okát Ir-
mától s számon akarta kérui hűtlenségét, csalfa-
ságát; ehez csak volt joga, ugy képzelte legalább. 

Ott találta Irmát a szobájában, a mely ké-
nyelmes modern berendezésével rávallott úrnője lelki 
világára, a toilett tükre előtt állott, kaczér mozdu-
latokkal igazítva divatos hullámos frizuráját.  A mint 
meglátta a tükörből, bogy ki lépett be, meg sem 
fordult,  osak mosolygott onnan, reá épen ugy, mintha 

épenséggel semmi nem történt volna azóta, mióta 
elváltak utóljára egymástól. 

Mintha valami hideg szellő csapott volna fe-
léje arról a mosolygó arczról, egyszerre ugy lecsil-
lapult. Lecsillapította az a merész k:hivó nyugalom, 
a melylyel szemben belátta, hogy az ö roppant felindu-
lása csakis nevetséges szinbeu tűnhetett volifa  fel. 
Igyekezett méltó lenni társnőjéhez, legalább külső-
leg. Midőn megszólalt, a hangja is egészen nyugod-
tan csengett: 

Jöttem gratulálni. Első akartam lenni azok 
között, a kik magának szerencsét kívánnak. Legyen 
boldog, kívánom teljes szivemből! 

A leáuy hirtelen megfordulva,  bámulva né-
zett reá. 

Ah hiszeu maga pompás egy gyerek I — ka 
czagott fel  vidáman. Ezt már remekül csinálta, ezt 
már szeretem. Én mind attól rettegtem, hogy el fog 
halmozni szemrehányásokkal, fogja  játszani a két-
ségbeesett szerelmest, szóval holmi sczénát fog  rög-
tönözni Igazán köszönöm, hogy megmentette ettől 
az idegeimet. 

Ezzel belevetette magát egy hintaszékbe s ké-
nyelmesen hintázva, ugy csevegett tovább, sajátsá-
gosan merész gondolkozása szerint. Nem mérlegelve 
szavait s nem törődve semmit azzal, hogy ezek mi-
lyen hatással voltak hallgatójára. Ö csak magával 
foglalkozott,  err6 szolgált a vele szemben levő nagy 
tükör. 

A vőlegényemet — kezdé — már régebben 
ismerem, találkoztam vele többször Budapesten s 
most megkérte a kezemet levélben. Tudva azt, hogy 
milyen roppant gazdag, előkelő ember, habár már 
nem is fiatal,  természetesen igennel válaszoltam a 
kérésére. A ki — ismeri az én belső világomat — 
ezen nem is bámulhat; az én éltető elemem a 
fény,  gazdagság, az irigyeltetés mások által, s 
ezt beláthatja a maga oldala mellett nem élves-
hettem volna. Arról pedig megvoltam győződve, hogy 
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Egy pár, nem egészen alárendelt kérdés azon-
ban elöfordnl  ennél az exportnál, melyek az előre-
látás szempontjából valahogy nem mondhatók egé 
szén lényegteleneknek. 

Tudvalevő, hogy minden ember 22—24 éves 
koráig vezetésre, hogy ne mondjnk nevelésre szó-
rni. A székely mezőgazda ember gyermeke ezt a 
vezetést, ha otthon marad, megkapja, mert elnö-
sorban szülei körében élvén, nem kell mást tennie, 
mint azoknak példáját követni, de különben is a 
meglehetősen egyforma  falusi  élet megadja életének 
teljes karakterisztiknmát. Az eltérés merőben 
egyéni, általában ritka és hatásaiban jelentéktelen. 
& ez a népéletben igy van jól, mivelhogy nem 
volna elég pap, csendőr, biró és katona a világon, 
megfegyelmezni  a népeket, ha a természetszerű 
fejlemények  már előre nem adnának bizonyos for-
mát a népéletnek. 

A jól fejlődő  kuliurát az jellemzi, hogy a 
népélet magamagából, minden lecsapolódás nélkül 
fejleszti  ki a népjólétet s pld. ez az angol társa-
dalomban oly intenzív módon fejlődött,  hogy a hó-
nából elvándorolt angol Ausztráliában, Ázsiában, 
minden részén a földnek  szakadatlanul ahhoz a 
kultnráboz tart, a melyhez ősei s ha el is hal maga 
a kivándorló, gyermekei, unokái, dédunokái végig 
összetartozónak érzik magukat azzal a knlturával, 
a melyet ősük magával hozott. Igy tulajdonképen 
csak fizikai  kivándorlásról lehet szó. Az erkölcsi 
életben nincs elszakadás, az igy künlakónak er-
kölcsi életének szabványai adva vannak s ez tö-
kéletes állapot. 

Sajnos, a székely még ily erős kultnrával 
nem bir s igy inkább hasonlít az olasz, mint az 
angol kivándorlóhoz. Az olasz kivándorló ritkán 
visz magával otthonról nemzeti öntudatot s ezzel 
kapcsolatos önérzetes erkölcsi felfogást.  Elviszi az 
olaBZ temperamentumot, a nyelvet és a nagy ügyes-
séget, mely ezt a művészetre hajló nemzetet jel-
lemzi, de azok csak gépileges vonások, az igazi 
emberi vonás otthon maradt. Igy lesz az olasz 
mnnkás kivert eb, a mely képtelen uj gazdát ta-
lálni a a régit az élet elvette tőle. Mert az em-
bernek is gazdára van szüksége. Ezért aztán ide-
gen mindenütt, mert tudnunk kell, hogy az erkölcsi 
életet századok, sőt évezredek fejlesztik  s azt egy-
két ember nem teremtheti, e nélkül pedig tárna-
ságnak tagjaivá nem lehetünk. 

Ezeket meggondolva, méltán kérdhetjük: Tör-
ténike gondoskodás, hogy a székely fiuk  kellő er-
kölcsi nevelésben részesüljenek ? Vagyis a helyett 
a mit otthon falujok  és szüleik adnának, a helyett 
kapnak-e máshol nevelést. 

Ez két okból szükséges. Először az ő egyéni 
boldogulások követeli, mert bizonyára sem a szü-
lők, sem senki más nem óhajtaná, hogy erkölcsileg 
bizonytalanságban maradva, az élet is bizonytalan 
legyen rájuk nézve. 

De máskor jó egy kicsit előre nézni is. Ha 
évenkint 300 ilyen ilju megy ki, 10 év alatt 
2 — 3000 székely munkás leend, ha halandóság egé-
szen törvényszerűen működik is. Ezek legfiatalabb-
ját 22 évesnek gondolva, a legidősebb 32 éves, a 
mi mindig ifijukor  s igy föltéve,  hogy eltalálna ha-
nyagolódni az erkölcsi nevelés 2—3000 vagyon 
nélkül, tisztán munkából élő, úgynevezett nyugat 

enrópaias munkás volna bonunkban. Ezzel meg-
volna teremtve a magyar szócziálizmus belga vagy 
franczia  értelemben, mert teljes érintkezés fejlőd-
nék a külföldi  és székelyből lett mnnkás kőzött. 
A székely felfogás  és temperamentum leiette hajlik 
az apostolkodás felé,  a mint, a reformáczió  története 
ezt mulatja s igy előre láthatólag olyan munkát 
végez az export, a mely egy és más gondoskodás 
elmulasztása esetén, a szócziálizmus terjesztésének 
előmunkálata. 

A közlekedés minden esetre felháborgatja  a 
nyugvó tíépeket, meggátlani semmikép sem lehet, 
hogy az uj népvándorlás be ne következzék, ha-
nem óvó intézkedésekre szükség van. 

Az ezekből folyó  másik kérdés, hogy: bizo-
nyosé ha vájjon az igy telbojgatptt székely fiuk 
a magyar iparviszonyok mellett elegendő munkát 
kapnak és vájjon nem olvadnak-e fel  az európai 
nagy mnnkás tengerben, mert aztán ez sokkal rosz-
szabb volna, minta Romániába való megvagyonosodás. 
Sok iparost tudnék mutatni ak;k Bukarestben|jó módra 
tettek szert,fiaikat  Brassóban neveltették s ők maguk 
évenként haza látogattak, de oly puritán erkölcsi 
életet éllek, hogy az felér  minden nagy állami áb 
ránddal s hozzá soha le nem vetkőzték nemzetisé-
güket. Az ő házuk egy darab székelyföld  Buka-
restben. Tanuja ennek a Nyerges tetői szobor, mely 
Oláhországi pénzen készült. 

A nemzetközi szócziálizmus a közönséges 
munkásra nézve egészen természetes és közönsé-
ges, de egyúttal szükséges fejlemény.  0 keresi, hogy 
hol jobb. Ha hazafi,  akkor csak hazája területén 
belől keresheti. Jgen ám, de rá jön, hogy más ha-
zában jobbat talál. Természetes, bogv oda törek-
szik. Hanem akkor a korlátot, A hazafiság  gondo-
latát le kell rontani. Ha ez megvan jön egyéb kor-
látok lerontása. Nem tudnám kiohajt a legerősebb 
magyar fajból  ennek a gondolatnak apostolokat ne-
velni s ha megtalál történni viszont senki sem 
tudja mi lesz, mert a székely alapvonása a szél-
sőség. ő középutat ritkán ismer. 

Ezért csaknem kötelesség most, midőn még 
csirában az egész dolog, ily irányban is felébresz-
teni a figyelmet. 

Az egész dolgon pedig segítve lesz, ha az 
ifjakat  névszerint és számszerint A kamara állandón 
figyelemmel  kiséri s gondoskodik, hogy valamennyi 
erkölcsi nevelésben részesüljön, továbliá, hogy ebe 
tőleg önállóságra jussanak, mert ha tüggő mun-
kásokká lesznek, akkor a veszély kés/.en van. Ki re 
pedig s/.ükséges. hogy a kamara egy tagját min-
dig küldje a fluk  életének állandó megvizsgálását'». 
Ha isten számába hagyják őket, abból baj lesz. 

Kóródy  Miklós. 

A megyei közigazgatási l»iz»llM&g 
üléséről. 

Csik-Szereda, október 10. 
A vármegye közigazgatási bizottsága rendes 

havi ülését Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt 
ma tartotta meg, a mely nevezetesebb és kevés 
számú ügyek hiányában rövid lefolyású  volt. Az 
előadói jelentések, melyek közül az állás benem 

töltése miatt a főorvos  hiányzott, egyszerűen tudo-
másul vétettek. 

A pénzügyigazgató által előterjesztett ügyek 
leginkább behajthatlan adó- és hadmentességi dijak 
törlését képezték; azonban figyelemre  méltónak 
tekinthető azon javaslata, melyben 32 község b-
rája és jegyzője ellen nagyobb mérvű adóhátrá 
lékok behajtásának elmulasztásáért a felelősség  ki-
mondását kérte, a mi el is rendeltetett. 

A megyei főjegyző  állal előadott ügyek közül 
kiemeljük a következőket: 

A m. kir. államvasutak a kolozsvár flzlel  ve-
zetőcégének a hizottság megkeresésére adott azo'< 
válasza, hogy a tusnád-fürdői  és csik-szeredai va-
sútállomásokon kellő számú ingyenes liirdir (el-
vétele és az nUzó közönség kényelmire való al-
kalmazása iránt intézkedés tétetett, örvendetes tu-
domásul vétetett. 

Milieztai tó tudomásul vette, továbbá a bizott-
ság ugyancsak a kolozsvári vasút üzletvezetőség-
nek abbeli felhívását,  hogy a nyári és téli vasúti-
menetrendek megállapítása előtt azoknak esetleges 
módosítása iránti kívánalmait a nyári menetrendre 
vonatkozólag legkésőbb az előző évi november hó 
végéig, a téli menetrendre nézve pedig legkésöMi 
azon évi május bó végéig illetékes helyen közölje, 
mivel később beérkező kívánalmak figyelembe  nem 
vétetnek. 

A kolozsvári poata- és távirda igazgatóság 
megkeresése folytán  hozzájárult a bizottság e|íiM>i 
hivatalnak abbeli intézkedéséhez, hogy a „Három-
kut" telepnek a szentdoinokosi postahivatal kéz-
besítési köréből a gyimesfelsőloki  postahivatal kéz-
besítési" körébe való beosztása végrehajtassék. 

Mindszent község abbeli kérése, hogy a c.sik-
szentgyörgyi postahivatal kézbesítési köréből Mind-
szent kiszakittassék és a gyorsabb forgalom  s köz-
szolgálat érdekéből a község a szered*i postahi-
vatalhoz osztassék be, pártolólag a posta'?iizgató-
ság fölküldetni  határoztatott. 

Imets Mózes és Ferencz Tamás csicsói fele-
kezeti néptanítóknak az iránti kérelmét, hogy a 
szalmakepének pénzért ekre való átváltoztatása iránti 
egyházközségi határozat jóváhagyassék, avagy ha 
ez lehetséges nem lenne a szalmás kepe kalongyája 
helyett 2—2 véka i-z.em adása ennek is az iskola 
fenntartó  által, közbejöttük nélkül való beszedése 
elrendeltessék ; minthogy a szalmás kepének pénz-
fizetésre  vagy szemes gabonára való átváltoztatása 
feletti  kérdés a bizottság hatáskörébe nem tarto-
zik, az ez iránti kérés figyelembe  nem vétethetett 
Azon ágára nézve azonban, hogy a folyamodókat 
megillető kepejárandóság AZ iskola fenntartó  által 
szedessék be s nekik szolgáltassék ki, a hitközség 
utasíttatni határoztatott. 

Nyerges Gyula közelebbről megválasztott töl-

a válás egyikünk szivében sem fog  mélyebb nyomo-J 
kat hagyni, hiszen valljuk meg őszintén, minket eddig 
sem a szerelem kötött össze, mint a hogy azt min-
denki képzeli, hanem a hiúság. Az én hiúságomnak 
hiielgett, hogy a nők kendvencze, a bálványozott 
Adonisz udvarlásával a többi nők fülébe  helyez. 
Magának viszont hízelgett az a tudat, hogy az em-
berek as előkelő szép Bodiuyy Irma jegyesének 
tekintették, és bogy eiért sokan irigyelték. Minde-
zeket én magának nem is azért mondtam ol, mintha 
eziel tartoztam volna, oh nem, csak azt akartam, hogy 
legyünk tisztában egymással igy aztán nem tarto-
zunk egymásnak! Nemde igazam van különben? 

Ez a kérdés olyan haugon volt feltéve,  a mi 
arra enged következtetni, hogy nagyon is jól esnék 
ennek a hiu, üres lelkű leánynak, ha szavait meg-
ciáfolná. 

Azonban az ifjúnak,  mig a leány czinikus be-
szédét hallgatta, egy olyan eszme fogamzott  meg 
elméjében, a mely szinte képessé fogja  tenni némi-
leg a revanohra, ez a kérdés épen kedvező alkalmat 
nyojtott ennek a kivitelére. 

Elismerem, hogy igen igaza van — szólalt meg 
nyugodtan. — Nem is szándékoztam szemrehányá-
sokat tenni, Isten mental Köszönetemet akartam éa 
akarom magának kifejezni,  a miért ezzel a tettével 
ai én boldogságomat mozdította, segítette elé. Hall-
gasson megl Már régen szeretek egy szegény kis-
leányt, egyszerű kedves teremtést, a kit én magam-
nak el is jegyeztem ugy titokban. Magát ismerve a 
hiúság ördöge magához csábított s az érdek képes 
volt elLyomni azt a hatalmas érzést, a szerelmet 
aaivemben, igaz hogy csak félig  meddig. Mert most, 
bogy maga elveszett reám néive, nemhogy bánatot 
éreznék, hanem a boldogság érzete tölti el egész 
valómat Kiesve a maga köréből, ujult erővel ébredt 
fel  bennem egyetlen szerelmem emléke, a mire reá 
gondolnom ia boldoggá teu s est a boldogságomat 
sajátommá tenni legelső teendőim kőié tartozik. 

Láthatja, én magának csak hálával tartozom 
még egyszer köszönöm. 

S ezzel be sem várva a feleletet,  vette a ka-
lapját s felvetett  fejjel  büszkén távózott a szobából. 

Szerencséjéro nem hallotta meg azt gúnyos 
kaczagást, mely az ő távozta után felhangzott  a szép 
Irma ajkáról, mert bizonyára az a megelégedett mo-
soly mely ott vibrált délezeg kis bajusza alatt, el-
tűnt volna rögtön. 

De igy meg volt elégedve saját leleményessé-
gével, melynek segítségével teljesen urává lett ké 
nyes helyzetének. 

Csakhogy a revanche nem volt befejezett  s 
ezt ugy vélte elérni ha mindannak, a mit olyan pát-
hosszal elmondott tényleges bizonyítékát fogja  adni 
t. i. ha az eljegyzését az emlegetett leánnyal, a 
„másikkal" nyilvánosságra fogja  hozhatni. 

És hogy ez sikerülni fog,  abban nem kétel-
kedett. 

* 

Közmondásos cziuizmusa daczára sem volt ké-
pes valami önkéuytelen zavart leküzdeni, a mint 
annak a „másik"-nak nyugodt kérdő tokinietével ta-
lálkozott, a mint belépett hozzá. 

Egy éve már, hogy nem látta s egészeu kelle-
mesen tapasztalta, hogy Emmából kedves jelenség 
fejlődött,  nem olyan csábító szépség, mint Irma, de 
sokkal bájosabb rokonszenvesebb mint amaz. Az a 
karcsú filegrán  alak, az a szép barna haj milyen 
bájosan köriti kedves kicai arczat, de hát azok a 
beszédeB okúB nagy szemek, az a magas szellemes 
homlok, mind képessé teszik akármilyen férfi  szerel-
mének megnyerésére. 8 ő ezt elhagyta volt azért 
a másikérti Most már revanchra a sértett hiúság 
mellett egy hatalmasabb érzés, az ébredezni kezdő 
szerelem is sarkalta. 

Mig ezeket mérlegelte magában Emma állott 
öszefont  karokkal és várt. 

Leküzdve elfogultaágát,  elkezedett beszélni az 

, olyan ember hangján, a ki beismeri, hogy vétkezett 
du tudja azt is, liogy vétke meg fog  bocsáttatni. 

Látoui — szólt — csodálkozik, hogy itt lát 
Kmina s ezen nem is ütközhetem meg. 

Eddigi viselkedésem, hűtlenségein mellett bi-
zonyít, de higyjen nekem valósággal hűtlen soha 
nem voltam, mert udvaroltam másnak ugyan, ezt 
tudja maga is, de a szivemben mindig csak a maga 
képe élt. Eltévedtem, vétkeztem, de megbántam 
bűneimet s kérem bocsásson meg. Szeretem magát 
nagyon, véghetetotlenűl Emma s ha maga is szeret 
legyen a feleségem.  Igeu? Feleljen — kérem esdekelt 
türelmetlenül, — feleljen  mondja, hogy igen s akkor 
inóg ma megtarthatnék az eljegyzést. 

A míg beszélt nem láthatta a leány arczát, 
mert félre  volt fordítva  s ugy nézett merően vala-
mit, mintha az delejes erővel vouzaná magára a 
tekintetét s miutha az a mit lát, uem engedué, hogy 
szóhoz jusson. Csak pár perez raulva tudott annyit 
mondani röviden hntározottan: 

„Nem soha!" 
Ünkénytelen követte szemével az irányát né-

zésének s bizony az nem volt egyéb mint a „ Hír-
mondó" kiterítve a szomszéd asztalkán s benne fel-
tűnő betűvel az a végzetes hir. 

Szembenéztek. 
Olyan imádni való alak volt, a mint szembe 

állott vele büszkén felvetett  kicsi fejével  s ugy né-
zett merően reá azokkal a sokat mondó beszédes 
szemekkel, a mikből nem szerelmet, hanem kicsinylő 
száuakozáat s véghetetlen megvetést olvasott s ugy 
iamételte még egyszer: 

.Nem soha!* 
Megértette a leányt, csak az tette épen majd-

nem őrültté, hogy akkor Bzerette és értette mea, a 
melyik perezben elvesztette örökre. 

Nem bírta kiállani a tekintetét, fogta  kalapját 
s megtörten lehajtott fejjel  távozott a szobából. 
| Csevegő. 
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gyesi körjegyzőnek anyakönyvvezetővé valö kine-
vezése * belügyminiszternél javaslatba hozatott. 

A gyergyó-remetei felekezeti  iskolák államo-
sítása. illetőleg államilag valö segélyezése iránt a 
közoktatási kormány által a megszabott feltétele-
ket a képviselőtestület, iskolaszék és egyház tan cs 
nem fogadván  el, a bizottság megkeresni baliro/ta 
püspök nr ő méltóságát, hogy a katbolikm < !emi 
iskola beszüntetésére irányuló törekvést meghiúsí-
tani s az iskola fenntartó  községet utasítani mél-
tóztassék, miszerint az iskoláztatási törvényes kö-
telezettségének továbbra is megfelelve,  a meglévő 
iskolát továbbra is fenntartsa  s azt szüséghez ké-
pest fejlessze. 

A vallás- és közoktatási miniszter leirata, 
melylyel a mindszenti kath. elemi iskolával a il-ik 
tanító fizetésének  400 frtra  való kiegészítésére 
178 frt  államsegélyt utalványoz, tudomás végeit az 
iskolaszék elnökségének kiadatott. 

T A N  U « Y. 
Meghivó. 

A „Csiki róm. kath. Tanító egyesület" a f. 
1898. évi október hó 20-án (csütörtökön) Csik-Som-
lyón a róm. kath. tanítóképző zenetermében köz-
gyűlést tart, melyre ugy az egyesület tagjait, mint 
a tanügy barátokat tisztelettel meghívja az elnökség. 

A gyűlés tárgyai : 
1. D. e. 9 órakor „Veni sancte" a S/.t. Fe-

rencz rendi atyák templomában. 
2. A gyűlésben : „Hymnus" karének előadja 

a tanitó-képző ifjúsága. 
3. Elnöki megnyitó. 
4. Jegyzői jelentés. 
6. a választmányi b) a mult közgyűlés jegy-

zökönyvének felolvasása  és hitelesítése. 
6. A beérkezett ügydarabok tárgyalása. 
7. Pénztárnok, s ezzel kapcsolatosan a kikül-

dött számvizsgáló bizottság jelentése. 
8. Értekezés a „Nevelő munkáról" tartja: 

Augnstin Imre képezdei tanár. 
9. Indítványok. 
Csik-Szépviz, 1898. október hó IO-én 

közli: 
Puskás  Tamás, 

egyesületi főjegyző. 

niális templomban. £kkor szentelték fel  ugyanis I —Szándékos gyujtás-e, vagy vélet len? 
az „Oltáregyesttlet" buzgólkodása folytán  és a mél ! Október 5-én este fél  9 órakor Csik-Ajnádon a Fe-
tósAgos püspök ur áldozatkészségével beszerzett j renczí Venczel csűre meggyúlt, s benne lévő takar-

uj orgonát. Az orgona szentelése püspöki i mánynyal együtt elégett. Nagy szerencse volt, hogy 

Előfizetési  felhívás. 
A „Csíki Lapok" negyedik évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre 2 korona (1 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel 

frt.) 

fel-

meghatalmazás alapján D o m o k o s János helybeli 
plébános végezte s az egyházi énekeket az igazán 
kellemes bangu orgonán P. T i m a Dénes képezdei 
zenetanár kisérte. Mise közben P i t t e r Anna k. 
a. betéteket énekelt. Az orgona ugy külalakjára, 
mint kellemes szép hangjára nézve megfelel  a kí-
vánalmaknak s Klink urat, az orgonát készitő mű-
vészt ugy mutatja be, mint a ki mesterségében 
teljesen jártas s valóban megérdemli a közönség 
pártfogását. 

— Kedvezőbb fordulat  az időjárás-
ban. Bár az őszi szapora eső és lucsok kellemetlen 
hatást gyakorol az hiegekre, mind a mellett a né-
hány nap éta tartó esős idő örvendetes és kedvező 
befolyást  gyakorolt a gazdaközönség jövő évi termés 
kilátásaira nézve. A Bzáraz, kiasszott földbe  nagy 
nehezen beleboronált mag kellő nedvességet kapván, 
a kelés gyors tempóban indult meg s ha egy pár 
hétig nagyobb fagyok  nem állnak be, ugy a veté-
sek megerősödésére, mint az elkésett munkák befe-
jezésére kilátiÍ6 van. Midőn e sorokat korrigáljuk, az 
esőzés már havazásra változott át, a hegyeket az 
egész környéken hó borítja s minden előjel arra 
mutat, hogy a tél küszöbünk előtt áll, mert a mint 
köztudomásu dolog, a Szt.-Márton nyara nálunk csak 
a szóbeszédben szerepel. 

— Távozó állo másfőnök.  S i m ó T. An-
tal a csíkszeredai vasúti állomás derék főnöke 
Apahidára helyeztetett át. Midőn távozása felett 
sajnálatunknak adnnk kifejezést,  kívánjuk, hogy 
uj állomásán szerencse és megelégedés kisérje. 

— Kép esitett gazdasági ismétlő isko-
lai tanitók. Lapunk mult s/ámának első czik-
kében arról volt szó, hogy tudomásunk szerint 
ezekre az nj iskolákra képesített tanító várme-
gyénkben egy sincs. Illetékes forrásból  tudósítanak, 
bogy P á 1 Ferencz gyergyótekerőp ataki és S z a b ó 
Mihály csik-szentsimoni tanitók ezen iskolái ve-
zetésére képesítve vannak. Örömmel konstatáljuk 
tehát, hogy a 600-ból vármegyénknek is jutott kettő. 
Ez is valami. 

— A csik-szeredai kereskedők köre folyó  hó 
15-én iiyittntik meg s ez nlkalommul este 7 órakor túr-
sas vacsorát rendez a kör tőimében, melyre a részvételi 
ivet még nlá nem irt részt venni szándékozók ezúton is 
meghívatnak s felkéretnek,  liogy ezt l'ototzky Pál tit-
kárnál bejeleteni szíveskedjenek. A kereskedők köre a 
Kriedmanii Jukab kávés által bérbe vett uj liáz emeleti 
helyiségeiben von, melynek földszinti  helyiségeibe Fried-
manu a jóhirü kávéházát helyezte át. Ugy a kereske-
dők köre, valamint a kávéházi helyiségek a kor igényei-
nek megfelelő  csijinal és kényelemmel vannak beren-
dezve, hol ezután a város és vidék intelligens közönsé-
gének kellemes és szorakozó helye lesz. Friedinann 
Jukab kitűnő borokut szerzett be u Gál József  pinczéjé-
ből s igy miután kitűnő konyháját már ismerjük, azon 

| reményünknek adott kifejezést,  hogy jó italok és ízletes 
j ételeknek méltányos áruk mellett leendő kiszolgáltatása 
állal o közönség pártolását ezulánru kifogja  ér-
demelni. kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát- _ H a l á l o z á s - I ( 1 . l l o r a f e I ( ,  J á n o 9 B 5 l . g y á l . 0 S 1 ) 

rálékban vannak, hogy a llfetl'álékos  Ösz- m e ( j y e j virilis és községi képviselőtestületi tag éle-
szegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

A. „ C e l l e i X j a p o l s " 
szerkesztője és kiadója. 

K I L O N F E L E K . 
— Kinevezések. Ő felsége  a király csík-

ién» k 61> évében hosszas betegség ntán október 
4-én Gyergyó-Sztmiklóson elhunyt. Temetése álta-
lános részvét mellett folyt  !e. 

— Kinos halál. Csik-Szentmibályi Molnár 
Mártonné, ezelőtt csak egy pár hónappal sajátsá-
gos reketséget kapott, párosulva hörgő légzéssel. 
Mindennek daczára is szakadatlanul dolgozott bár-
milyen nehéz mezei munkát, a mint azt a székely 
asszonyok szokták. Egy közelebbi éjszakán, min-

saentsibioní dr. E n d e a M i k l ó s t a kolozsvári j ,]eD különösebb előzmény nélkül fuldokláfci  rohamok 
ítélőtáblánál alkalmazott jegyzőt a kolozsvári tör-1 riasztották fel  álmából. A kintól gyötrött fiatal  asz-
vényszékhez bíróvá, — az igazságügymiuiBZter D o-
b o s A n d r á s csik-szeredai kir. törvényszéki jog-
gyakornokot a fehértemplomi  kir. törvényszékhez 
aljegyzővé, — Csikvármegye főispánja  K ö m é n y 
I s t v á n vármegyei dijnokot a szeredai szolgabíró-
sághoz írnokká, — a földmivelési  miniszter Raj-
n o h a O y u l a okleveles erdészt a szeredai erdő-
hivatalhoz erdőgyakornokká és W i l d m a n n Kál-
mán végzett erdőakadémiai hallgatót ugyancsak a 
csik-szeredai erdőhivatalboz ideigleues minőségű erdő-
gyakornokká nevezte ki. 

— Áthelyezés. Csikmegye főispánja  K o-
r ó d i Ernő csik-szeredai szolgabirósági írnokot a 
gyergyó-szentmiklósi szolgabírósághoz helyezte át. 

— Orgona szentelés. Szép ünnepély folyt 
le f.  hó 9-én délelőtt a helybeli róm. kalh. plebá-

szony kirohant a bázból, ki az udvarra, onnan meg 
az ulra, szüntelen segítséget kérve. Férje alig birta 
elfogni,  s ölben vitte vissza a házhoz. De már 
akkorra meg volt lnladva. Kinos halála nagy meg-
döbbenést keltett az egész faluban.  Három kis gyer-
meke maradt árváu, kik közül a nagyobb 3 éves, 
a kisebbik fél  éves. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter 
gye gyó-ujfalvi  Huczélák Ferencz vezeték nevének 
„Huszár1--™ változtatását engedélyezte. 

— El tűnt flu.  Madarasi Á g o s t o n Elek-
nek A n d r á s nevű 10 éveB fia  az erdőn marhákat 
őrizvén, még mult hó elején onnan eltűnt s apjá-
nak minden keresése és puhatolódzása ez ideig si-
kertelen volt. Most az apa országszerte való uyo-
moztatását kérelmezte a hatóságnál. 

a lakosság még ébren lévén, a hamarosan érkező 
segély a tüz tovaterjedését megtudta akadályozni. 
A gyulás okát bajos kitalálni, mert a gazda nem 
is dobányos, s azon időben a csűrben sem {árt. 
Igy tehát a dohány tüzet nem lehet bűnbakul tekin-
teni. Ellenségre sem gyanakodhattak, mert F. V. még 
a légynek sem szokott véteni. Sajátságos körülmény 
azonban, bogy az égés utáni napon egy Gál Ist-
vánné nevü asszonyon szokatlan félelem  vett erőt, 
s váltig ezt hangoztatta, hogy mintsem a csendő-
rök kezébe kerüljön, inkább felakasztja  magát. És 
ezt meg is cselekedte. Holttestét harangszó és egy-
házi fonctió  nélkül kisérték a szentmihályi temetőbe. 

— Revolver gyermek kezében. Kis Imre 
ditrói napszámos legény Tölgyesen a Balázs-szádán 
munkában volt elfoglalva.  Étkezés idején a korcs-
mába ment kenyérért. Épen e szobában egy revol-
verrel bajlodott a vállalkozó 14 éves fia.  A revol-
vert töltve volt 8 forgatás  kézben a fia  kezében 
elsült olyan szerencsétlenül, bogy a napszámos le-
gényt találta. A golyó baloldalán a 8—9 borda 
között fúródott  be s elől állott meg. A seb élet-
veszélyes. 

— ü l . Béla földi  maradványainak el-
helyezése. III. Béla magyar király és felesége 
Autiochiai Anna földi  maradványait végre méltó 
helyen, a budapesti Mátyás templomban helyezték 
el. A csontvázak a budapesti anlropologiai mu-
zeumban voltak, még pedig két tégla alakú ércz-
ládában elhelyezve. Ezeket az érczládákat folyó 
évi szeptember hó 29-én este 6 órakor elszállítot-
ták a koronázási templom sekrestyéljébe, itt aztán 
lepecbétélték és leolmozták s azonn al a Szent Ist-
ván kápolnában helyezték el egy alacsony asztalra. 
A királyi hamvak számára ő felsége  a király ké> 
szittetett díszes szarkafágnt,  ebbe azonban csak 
akkor teszik át, ha a berezeg prímás már beszen-
telte. Ez október hó 21-én fog  megtörténni a jeles 
magyar király emlékezetének megfelelő  díszes ün-
nepségek között. A beszentelési szertartást az 
ország bíboros főpapja,  Vaszari Kolos fogja  eszkö-
zölni több püspök és a cziszterczi rend elöljáróinak 
közreműködésével. Az ünnepélyre ő felsége  a ki-
rály is képviselőt küld, részt vesznek benne az 
összes polgári és katonai hatóságok, továbbá a 
külföldi  képviseletek is. 

— Egy kis statisztika. Angnsztns hóban 
az egész ország területén 6419 házasságot kötöt-
tek, legtöbbet a Duna és Tisza közén, legkeveseb-
bet Erdélyben. Ezekből vegyes házasság volt 735, 
keresztény-zsidó házasság 27. A gyermekek val-
lására nézve 172 esetben történt megegyezés, még-
pedig legtöbbször az anya vallásának javára. A 
27 zsidó keresztény házasság között 9 esetben jött 
létre megegyezés, mégpedig 6 esetben a keresztény 
és 3 esetben a zsidó fél  javára. 

— A féláru  vasút i jegyek. A magyar 
királyi államvasutak igazgatósága jelenti, hogy 
október hótól már folyamodni  lehet a félára  vasúti 
jegjek váltására jogosító éi< jövő évre érvényes 
arczképes évi igazolványok kiadásáért, vagy meg-
újítása végett. \ folyamodók  egy koronás bélyeget 
ragasztanak folyamodásokra  s kezelési illeték fe-
jében egy korona készpénzt mellékelnek az arcz-
képpel és igazolványnyal együtt. A rendes folya-
modók hivatali felsőbbségüknél  kérik az igazol-
ványt, a jogosult nyugdijasok azonban egyenesen 
az államvasutak igazgatóságához küldik folyamo-
dásukat. 

— Az épitő iparosok téli tanfolyama, 
a budapesti m. kir. állami felső  (épitő) ipariskolár 
ban (VII., Damjanich n. 28.) november 3-án nyílik 
meg. A tanfolyam  négy félévre  terjed. Az első év-
folyamra  való felvétel  feltételei:  Legalább 15 éves 
életkor, írni, olvasni és számolni tudás s legalább 
egy építkezési időszakra terjedő gyakorlati műkö-
dés a kőműves, kőfaragó,  vagy az ácsmesterség 
terén. Szükséges bizonyítványok: 1. Keresztlevél, 
vagy születési bizonyítvány. 2. Erkölcsi bizonyít-
vány, 3. Az elvégzett isk. osztályokról szóló 
bizonyítványok. 4 Munkakönyv, vagy iparhatósá-
gilag hitelesített munkabizonyitvány. Dijak: 2 frt 
beiratási dij, 10 frt  tandíj, 2 frt  szertári biztosí-
ték. Budapesten, 1898. október 8-án. Az igaz -
g a t ó s á g . 

— Ritka alkalom van ékszerek, arany-
ezüst-árnk, órák bámulatos olcsó bevásárlására. 
Ugyanis az 1868 óta Budapest, Kossuth Lajos-
utcza 17 szám alatt létező és a legjobb hírnév-
nek örvendő Benedek Gábor és Testvére órás 
és ékszrész czég üzletét teljesen feloszlatja  és az 
összes raktárán levő tárgyakat, 13 próbás ezüst 
áruk, gye: tyatartók, tálak, kávés és teás készletek, 
ékszerek stb. minden elfogadható  áron eladja. Ezüst 
evőeszközök grammja 6 és fél  kr. teljes 12 sze-
mélynek való evőkészletek 160 frt  és feljebb. 
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S z e x l s e e z t ó l -CLzexi«te3c. 
Oenoay István. B u d a p e s t . A lap rendesen 

küldetik. 
Csevegőnek. Máskor is szívesen látjuk. 
8. F. A b r n d b á n y a . 1898. év végéig ki van 

fizetve. 
K. 1 . 6 y.-F e h é r v á r . A „Csikmegyei Füzetek"-re 

elő van fizetve  80 füzetig. 
Kérdesöakődőnek. A „ Csiki Lapok" -ból Gy ergy ó-

Szentmiklós és vidékére 186 példány jár. 

FÖMUNKATÁBS GYERQYÓBAN: 
V É B T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ és LAPTULAJD0H08: 
OTÖBOYJAKAB MÁRTON. 

Szám 12,588/1898. 
I. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegyében rendszeresített dijnoki 

állásra a szentmártoni szolgabírói hivatalnál 
396 írt fizetés  és 57 frt  60 kr vármegyei 
javadalmazással pályázalot hirdetek. Felhí-
vom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, miszerint életkorukat, eddigi szol-
gálatukat s az 1883. évi I. törvényczikkben 
előirt képeeitésllket igazoló okmányokkal 
felszerelt  folyamodványukat  hozzám a folyó 
évi november hó l-ig nyújtsák be. 

Csik-Szeredán, 1898. évi okt. hó 7-én. 
Becze Antal, 

alispán. 1-2 

Berecz-havas komjáti részen, az 
országúttól 3 kilóméterre, 3 0 0 Öl 
tűzifa  (hossza 1 méter 20 czenti) 
olcsón eladó. 

Értekezhetni Gyimesbükkön Za-
kariás Zakinál. 2 - 3 

„Jó karban levó 200 drb üres 
szeszes hordó 300 litertől 700 li-
terig, literje l1/* kron; 200 drb 15 
litertől 300 literig, szintén jutányos 
áron eladó KÁHÁN és RUBEL re-
gale bérlő czégnél Csik-Szépvizen." 

4 - 5 

A székelyudvarhelyi m kir. pénzilgyigazgatóság részéről közhírré tétetik, mi-
szerint a bor- és husfogyasztási  adótörvények és szabályok hivatalos összeállításában 
foglaltak,  valamint az 1892. évi XV. t.-cz. értelmében az alant felsorolt  községek terü-
letén a boritaladó és husfogyasztási  adó iránti beszedési jog ezen igazgatóságnál és a 
pénzUgyőri biztosságoknál betekinthető feltételek  mellett nyilvános árverés utján haszon-
bérbe adatik. A község, mint erkölcsi testület, a kikiáltási árnak ígérete mellett az ár-
verést megelőző 6 nappal a bérletet megválthatja, de ha a község csoportban van fog-
lalva, a megváltást csak ugy teheti, ha a csoportban foglalt  többi községek is hajlan-
dók a megváltásra. írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,  melyek szabályszerűen kiállítva 
és az alant felsorolt  kikiáltási ár lO°/o bántapénzzel ellátva, legkésőbben az árverési na-
pon az árverést megelőző óráig ezen kir. pénzilgyigazgatóság főnökénél  benyújthatók. 
A bérlőknek az összes szeszes italokra kiterjedő italmérési engedélyre van igényök a 
bérlet tartamára 

A községek neve 

Gyergyó-Békás 
Gyergyó-
Gyergyó 

Tölgyes 
Holló 

Gyergyó-Bél bor 
Gyergyó-Borszék 
Gyergyó 
Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó-

Ditró 
Remete 
Várhegy 
Salamás 

Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó-
Gyergyó 
Gyergyó 

Szentmiklós 
Szárhegy 
Alfalu 
Újfalu 
Csomafalva 
Kilyénfalva 
Vasláb 
Tekerőpatak 

Csik-Sztdomokos 
Balánbánya 
Csik-Szttamás 
Csi k- K arczf  al va 
Csik-Jenőfalva 
Caik-Dánfalva 
Csik-Madaras 
Csik-Szépviz 
Csik-Sztmihály-Ajnád 
Csi k-Sztmi klós 
Csik-Delne 
Csik-Borzsova 

Csik-Csicsó 
Csik-Madéfalva 
Csík-Rákos 
Csík- Göröcsfalva 
Csik-Vacsárcsi 
Csik-Gyiuiesbükk 
Csik-Gyimes-Középlok 
Csik-Gyimes-Felsőlok 

Csík-Mindszent 
Csik-Szentlélek 
Csik-Sztkirály 
Csik-Sztimre 
Csik-Sztsimon 
Csik-Csatószeg 
Csik-Tusnád és fürdő 
Csik-Verebes 
Csík-Lázártalva 
Csik-Csekcfalva  ós Sztinártou 
Csík-Kozmás 
Csik-Sztgyörgy és Búnkfalva 
Csik-Menaság 
Kászon-Altiz, Feltiz és Impér 
Kászon-Ujfalu 
Kászon-Jakabfalva 
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A kikiáltási ár egy évre 
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frt  kr 

272 
734 
169 
194 
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29 

83 02 
50 

3000 
439 
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120 
160 
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208 
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106 
127 
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39 
27 
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33 
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07 
39 
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60 

37 
14 
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200 
150 
100 
921 
21 
10 

697 
300 
283 
134 
422 
192 
125 

24 
36 
58 
32 
42|| 
05 
33 
75 
01 
39 
15 
66 
33 
60 
49 
11 

12 
13 

113 
150 
150 
100 
201 
40 
20 

353 
130 
205 
128 
577 

97 

15 
29 
27 
25 
37: 
12 
42 
28 
28 
52 
05 
68 
18 
91 
94 
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bérlet 
tartama 

A szóbeli árve-
rés a székelyud-
varhelyi m. kir. 
p. ü. igazgatóság 
hivatalos helyi-

ségében fog 
megtartatni 
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290 
186 
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Székely-Udvarhelyi, 1898. október hó 4-én. 

M. kir. pénzügyigazgatóság. 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptolajdonos ás kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




