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FSIIiivás előfizetésre. 
Az okt.— deczember havi 4-ik negyedre 

új előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett 
s egyúttal felkérjük  t. előfizetőinket,  hogy a 
2-ik és 3-ik negyedi h á t r a l é k o s d i j a k a t 
szíveskedjenek beküldeni, mivel tetemes ki-
adásaink minden künnlevő követelésünk be-
szedését szükségessé teszik. 

ELŐFIZETÉSI FÖLTÉTELEK: 
Egész évre * trt. 
Félévre 2 frt. 
Negyedévre 1 frt. 
Külföldre  egcsz rvre . C frt. 

Előfizethetni  Csíkszeredában György-
jakab Márton nyomdájában, — Gyergyó-
Szentmiklóson Kricsa Péter könyvkereske-
désében. 

Előfizetések  legozélszerübben postautal-
vány útján eszközölhetők. 

Csikszereda, 1891. október hó. 
A S z e r k e s z t ő és a X l a d L ó . 

1764. 
Már 127 év mult cl azóta, hogy a 

„Vészhalom" hantjai a székely nemzeti sza-
badságért lemészárolt székelyek megfagyott 
hamvai és közös sirja fölött  felhányattak. 
Mindjárt e hő (okt.) 24-én 121) éve lesz 
liogy a hírhedt, liukow a székelyek „hóhéra" 
a „fegyverfeladási  kísérlet" legelső ördögi 
műveleteit megkezdette. Letiint a s z á z , le-
tűnt a s z á z h u s z o n ö t évfordulati  nap, 
közéig a iszonyú és rémes éjet megelőző 
fegyverleladási  kísérletek megkezdésének 

130-ik évfordulati  ideje s az ártatlanul le-
gyilkolt székelyek sirját a „Vészhaloni" nevű 
nemzeti sirt a mai napig . sem jelöli ama 
dicső hősökhöz és ezek unokáihoz méltó 
emlék jel. Mi ez '? „Madéfalva  szomorú nó-
tá jáé t már elfeledte  a székely? Kihalt már 
e nemzedéknek lelkéből a szomorú emlékű, 
de dicső mult iránt minden kegyelet és ér-
zés ? A modern nagyratörés nehéz küzdelmei-
ben kifogyott  már lelkünknek minden ereje, 
mely hajdan a szép, jó és nemes eszméje -
ért lelkesülve annyi századok viharai között 
átküzdte magát, s a nemzeti szabadság és 
magas eszményi czélokért annyi vagyon és 
élettel adózék ? Vagy e nemzedék már tel-
jesen leszállt a nemzeti géniusz azon eszmé-
nyi magaslatáról, mely annyi, erőt, bátorsá-
got, liirt, nevet és dicsőséget szerzett a nuilt-
ban számára ? Vagy ama ideálizmust ellökve 
magától mindenben csak a kézzelfogható 
önüsséget és szellemtelen materializmust va-
dászsza, liogy mint a hajdani ltóma és Kart-
liagó stb. annak gyönyöreibe és élvei-
be temesse magát ? Nem. Ez nem lelu*t. Mi-
dőn a sötét és gyászos események kópé 
elvonul lelki szemeink előtt és az ártatlan 
honfi  vér áztatta hantok fölött  járunk, jö-
vünk-megyilnk, s ezen bus nemzeti temetőt 
látjuk, lehetetlen, hogy meg ne mozduljon 
és hevesebb lüktetésbe né kezdjen testünk 
minden vércseppje, lángra ne lobbanjon szi-
vilnk minden érzelme, lelkünk minden gon-
dolata s fel  ne ébredjen lényünk minden 
kegyelet- és hála érzete. 

Nem, mert nem fajulhatott  el még a 
székely vér, melyről a költő zengé, bogy 
annak minden csöppje drága yöt er. 

Azon kort éljük, melynek századok 
mulasztásait kell minden irányban pótólnia. 
Leteltek a százados gyász napjai, de 
leteltek a zsarnoki erőszak és önkény 
emésztő napjai is, melyek a szabadság vér-
tanúi emlékeivel eddig gúnyt űzhettek vol-
na s melyek a sötét névvel szinezett má-
dé falvi  nemzeti sir felett  emelt sirkövet 
talán eddig a hatalom vérengző túlkapásai-
nak .szégyenköveivel úgyis szétrombolták 
volna. Visszaadattunk önmagunknak 
Eljött tehát az ideje, hogy az ezen nemze-
dék kebelében rég megszületett és ápolt 
nemzeti méltó emlékjel felállításának  eszmé-
je megtestesüljön. Eljött az ideje, liogy 
Csikmegye minden szép, nemes és jóra fo-
gékony honpolgárainak szivét és lelkét 
az első és legszentebb kötelesség érzet és 
gondolat foglalja  el, hogy a „Sikllliczi-
tliiiin-uot a „Vészhalom" fölött  mielőbb 
méltó nemzeti emlékjel örökítse meg. 

A mi társadat inunk egyletileg és azon 
kiviil tud fillérkcdni  és tánczolni deríire-bo-
rura s gyakran nein épen helyi érdekű és 
bátran elodázható czélokért is. Eljött az ideje, 
hogy e pcrcztől kezdve még az e czélra 
kezdeményezett alap kinövi magát és az 
enilékjelvény meglesz, a honfi  sziv áldozatra 
kész találékonyságának minden nemével 
minden erőnk a czél létesitésére öszponto-
snljon. 

Itt az idő melyben e szintén százados 
mulasztást háboritlanul pótolhatjuk és pó-
tolnunk kell. Nein kételkedünk, hogy e nem-
zet jobbjainak kegyelete, szivében hordja és 
őrzi a nemzeti szabadság e vértanúinak és 
e szomorú történelmi eseménynek endékeze-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
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A mankós. 
Irta: F ü l ö p Á r p á d . 

Szegény Mankós Rózsi! Még most is előttem 
a képe! Mintha látnám. . . . Ott ül a lapos kö-
vön, a pitvarajtó előtt, sütkérezik a meleg nyári 
napfényen. 

Egykedvűen nézdeli az úton el-elmenöket, 
ha ugyan akadna járó-kelő ily sürgős nyári mun-
ka idején. 

Azt hinnéd, ha ott ülve látod, hogy valamely 
kényelemszerető gazdasszony hűsöl otthon télenül, 
mig a falu  népe künn verejtékezik a nap tüzében. 
Azt hinnéd, az a sápadt, nyugodt arcz egy gond* 
nélküli szikár fejérnépnek  a képe. 

Szegény Mankós Rózsi! Elmenne ő szökellve 
vígan, mint az őz, a mezőre, napestig hajladozni 
az érett kalász előtt, csak ne volna a jobblába 
oly éktelenül derékszögbe rántva. Fogna ő villát 
a kezébe, hogy teregesse a frissen  kaszált, fűillatu 
rendeket, csak ne volna a jobbkaija oly sarló 
módjára felkonkorodva.  . . . s bizony, dalolná a 
mezei munkások vidám dalát, úgy, hogy zengene 
belé erdő, berek, — csak ne bogozódott volna a 
szó örökre a nyelve hegyére I . . . 

Egykedvűen bámul maga elé, az útra. Noha 
neveletlen úti-poros gyermek tipeg el előtte, s 
ha épen infámis,  utánozza a Rózsi énekszerü, 
panaszos dünnyögését, ki öltögeti rá a nyelvét s 
aztán tovább iramodik, nagyokat tapsantva lábá-
val a poros úton. 

Fölösleges elszaladnia: Mankós Rózsinak 
nincs módjában bossznt állani a kocza gyereken. 

Istentelen! ne gúnyolódj a szerencsétlenek-
kel ; az Isten veled is szabad ! Ne öltögesd más-
ra a nyelvedet, — hátha úgy felejt  az Isten V 

Valaha nem igy volt; ezelőtt úgy tíz—tizen-
öt esztendővel. Egy hétig elgyalogolhattál volna 
a mig olyan lányra akadsz, a milyen ő volt. Ak-
kor Szabó Rózsi volt a neve. Piros-pozsgás, alma-
kerek ábrázatjáról feketébb  szem villogott lc az 
éjszakánál s a kire ránézett, azzal a mélységes, 
szivet szúró büszke szemekkel, — az azt a cso-
dálatos két golyócskát látta tündökölni még ha-
lálos ágya felett  is. Ha karcsu-magas termetére 
tetszetősen rásimult ünnepi ruhájában végig ment 
az úton, még az öreg emberek is utána fordítot-
ták fejőket. 

Jártak is utána a véczkei legények, nem 
mondom, hogy mind, hanem a java része, a ki 
szálában is megállta a helyét, aztán egy kissé 
módco is volt, mert bizony Rózsi még vízért sem 
ment a szomszédba. 

Kár volt pedig oly nagyon törni magukat a 
lány ntán, mert Szabó Rózsinak nem rajtuk járt 
az esze. 

A szomszéd faluban  volt egy legény, Szép 
Jancsinak hivták. Nemcsak a neve volt „Szép." 
hanem maga is; az Isten csak jó kedvében te-
remthet olyat. Az járogatott le Rózsihoz vasárna-
ponként s bezzeg szívesen nyilt meg előtte a kapu. 

Rózsi szerette, tiszta szívből szerette Jan-
csit; azért nem hederitett a falujabeliekie. 

Hanem aztán gúnyolni is kezdették; elnevez-
ték Gangos (kevély) Rózsinak. Mindegy ! Annál 
gangosabban viselte magát, hadd érdemelje meg azt 
a nevet, a mit becsületes nevéhez fítyegőnek  oda 
ragasztottak. 

Hadd csnfolódjanak,  úgy sem lesz módjuk 

benne sokáig, csak az bőszig. Mihelyt az édes mus-
tot lecsorgatták a szöllösvölgyi termésből, őt is 
elszekereztetik a Szép Jancsi kőházába; amoda 
a szomszéd faluba,  Zsákodra, honnan a harangszó 
egész a véczkei határig iringál csendes időben. 

Igaz, hogy Rózsinak a fülébe  nem volt édes 
muzsikaszó, a mit az úton elhaladó legények cso-
portja esténként háza előtt róla énekelgetett. 

Hát az irigykedő leányok milyen szemeket 
meresztgettek rá, mikor látták, hogy az egész 
falu  legénye utána bomlik, s mikor vették észre, 
hogy a falubeli  legényeknek Rózsinál mind-mind 
kifelé  áU a szekerök rúdja: inint örvendettek, én 
Istenem! Ekkor aztán ők álltak az erdő felett  s 
csipkedték Rózsit, mint a verebet a fecskék. 

Szilimánk, vékony oldalú szeplős leány áll 
az út közepén; mellette egy kamasz, a kinek 
egykor fájt  volt a foga  Rózsikára. 

Röhögnek, helytelenkeduek, miközben észre-
veszik, liogy Rózsi az úton feléjök  közeleg, — va-
lahová ment. Miut mikor két eb gondtalanul ját-
szik s idegen lép az udvarra, úgy felügyeltek. 

„Nézd te úgy lépik az a Szabó Rózsi, mint 
egy gangos kancza, még leüt innen, ha fálrébb 
nem állunk,, — morogta a szeplős leány, de úgy 
bogy Rózsi is hallhassa, s félrébb  rántotta o le-
gényt az útszélre, aztán gúnyosan hunyorított 
macska szemével, hanem azért mégis ott-ott rágott 
a májában valami féreg,  a mit irigységnek szok-
tak nevezni, — a mikor a Rózsi deli termetét 
összehasonlította a maga töpörödött alakjával; de 
még a legény szeme is a távozón ragadt, — Ő 
tudja, mit gondolt magában 1 

Megjött a mosolygó pünkösd, melynek leg-
szebb rózsája nem a kertben virult, hanem a Sza-
bó Rózsi személyében tündökölt. 

Jelen számunkhoz egy iv regénymelléklet van csatolva. 
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tét. De ez ma midőn egyes személyeknek 
és kisebb nevezetességű eseményeknek is 
emlékére szobrokat emelnek, nem elég. Itt 
mielőbb egy dicső emléknek kell ragyogni. 
Ezzel mi tartozunk az eszmének, melyért 
ama dicső hősök elvérzettek, de tartozunk 
amaz ártatlanul lemészárolt hősöknek is, kik 
a székely honfi  erény kimagasló nagyságát 
vonzó és elragadó példában ragyogják át 
századokról-századokra és nemzedékről-nem-
zedékre. Mi ma kezdünk a sok üres beszéd 
politizálás és lelkesülés emberei lenni, de itt 
kell, hogy a tett és kitartás emberei legyünk. 

Szeretnők látni és hallani az ez ügyben 
már munkásoknak további mozgolódásait. A 
stagnaczio nem haladás. 

Polit ikai mozgalmak. 
A képviselőházból. A képviselőház október 

hó 13-án tartott ülésében választották meg a de-
legáczió tagjait. Az ülés végén Hock János a 
rendőrség túlkapásai, llgron Gábor pedig a primási 
szék betöltése ügyében interpellált. — Az október 
16-án és 17-én tartott ülésekben történt meg az 
indemnity-javaslat tárgyalása, melylyel a kormány 
felhatalmazást  kért, hogy a költségvetés letár-
gyalásáig az ország pénzügyeit intézhesse. Az in-
demnity ez alkalommal szokatlan hosszú időre 5 
hónapra kéretett. A ház a törvényjavaslatot álta-
lánosságban megszavazta. 

A főrendiházból.  A főrendek  október 15-éu 
letárgyalták a közigazgatási reformjavaslatnak 
megszavazott két czikkelyét és azt öt szavazat 
ellenében el is fogadták.  Ugyanezen ülésben vá-
lasztottákmeg a delegáczió tagjait. 

Egy kis statisztika a csiksomlyói 
rom, kath. főgimnáziumról. 

A megkezdett tanévben 54 tanulóval szapo-
rodott a csiksomlyói rom. kath. fögymnáziuni  a 
mult tanévi létszámmal szemben. Ezen szaporulat 
jelentőségében többet nyer, ha meggondoljuk, hogy 
a mult tauév az előbbihez képest csökkenést mu-
tat s az e?t megelőző 4 éven át a létszám állán -
dóan 175 «'olt, mig a folyó  évben 230. 

Valamely nép gazdasági és kulturális hala-
dásáról a statisztika ad felvilágosítást.  A számok 
nem csalnak, s .ia székely népünk intellektuális tö-
rekvéseiről, mely egyúttal alapját képezi jövő fel-
virágzásának, képet akarunk maguukuak alkotni, 
figyelmünket  annálinkább felhívja  Csikvármegye 
egyetlen középiskolája, a csiksomlyói rom. kath. 
főgimnázium,  mert ez van hivatva arra, hogy Csik-
megye intelligens elemeinek melegágyát képezze. 

Népünk anyagi helyzete nem birja meg a távoli 
költséges iskoláztatást, s arra van utalva, hogy 
fiait  a gimnáziumba küldje, felhasználva  azon elő-
nyöket, melyeket a csiksomlyói főgimnázium  ket-
tős finöveldéjével,  különösen költségkímélés tekin-
tetében más gimnáziumok fölött  nyújt. 

Igaz, hogy Csikmegyének még 2 polgári és 
2 gazdasági iskolája is van, de ezek közül a pol-
gári iskolák inkább helyi érdekű adatokat szolgál-
tatnak s különben is mindnyájának tanulói lét-
száma csekélyebb hullámzást tüntet fel,  semhogy 
a haladás vagy hanyatlás megítélésére kellő auya-
got szolgáltatnának. A tanitóképezdéröl pedig más 
alkalommal szándékozom megemlékezni. 

Ha visszamegyünk gimnáziumunk törteneté-
ben 30 éven át, az alkotmányos korszak kezde-
téig 1861-ig, soha sem érte el a létszám a csik-
somlyói gimnáziumnál a jelenlegi 230-at, és csak 
egy esetben haladta meg a 200-at t. i. 1865-ben, 
mikor is 203 iratkozott be. Legkisebb létszámot 
tüntet föl  az 1872. év, mikor a tanulók száma 
122 volt, majdnem fele  a mostaninak. 

Álljon itt az alkotmányos korszak 30 évé-
nek érdekes hullámzása és tanulságos statisztikai 
táblázata a csiksomlyói gimnáziumról: 
Évszám: Tanulók lúuzáma: Évszám: Tanulók létszáma: 
1861. 208. 1862. 182. 
18C3. 173. 1864. 191. 
1865. 205. 1866. 188. 
1867. 192. 1868. M8. 
1869. 188. 1870. 173. 
1871. 137. 1872. 122. 
1873. 132. 1874. 143. 
1875. 1 JÜ. 1876. 166. 
1877. 102. 1878. Hio. 
1879. 176. 1880. 176. 
1881. 169. 1882. 188. 
1883. 175. 1884. 164. 
1885. 170. l&SG. 175. 
1887. 175. 1888. 175. 
188!). 175. 1890. 172, 
189' 230. 

Legvirágzóbb volt a gimnázium az ötvenes 
években az abszolút kormány idejében. Oka ezen 
magas létszámnak az volt, hogy az 18-18—49-iki 
szabadságharcz alatt szünetelvén az iskolák, a ta-
nodát a harczriadalombau elhagyott itjuság egy-
szerre jelent meg az idöközbeu leinőtt nemzedék -
kel az iskolában ; — de meg az abszolút kormány 
idejében a hosszas és terhes katonáskodás elöl 
az ifjak  menedéket találtak az iskolában, s maga 
a 15 éves ifjú  is szívesen beállott első osztályos 
tanulónak a menekvés reményében. 

Szegény! az ö virulása pünkösdi királyság 
volt.. . Szomorú történet! 

Hát megjött a második napja is, mint első 
napján gyülekezett a nép a templomba, czirfán, 
ünnepiesen, jó kedvvel. Ellepte a templom kör-
nyékét, végig telepedett — a mig beharangozzák 
— czinterem gyepes udvarán. 

Otthon nénjével Szabó Rózsi is készülődött. 
— Néném asszony, erősen fáj  a fejein;  tud-

ja, itt, a halántékom körül pattog, pattog; itt 
itt . . . a hol annyiszor szokott fájni.  Itthon ma-
radok, néném. 

— Meg kell járaod magad, lelkem! Jer 
csak, mire haza jövünk, meggyógyulsz, meglásd, 
nem hagylak itthon. 

— Jó hát, megyek. Különben ha fáj  is, te-
szem magam, mintha nem fájna,  — délután ide jő 
Szép Jancsi. 

Egyet igazitott fodros  nyakcsipkéjén, kezébe 
vette patyolat kiskendőjét, imádságos könyvét, s 
megindult népével. 

Útközben többszőr panaszkodott a fejére.  A 
nénje vigasztalta. A másodikat harangozák, mikor 
Rózsiék a czinterem grádicsához értek. 

— Néném, megreped a fejem!  Jaj, csak itt 
ne éljen valami. — 'Nénje nyakába fogózva,  szé-
dülten lépegetett a legfelső  lépcsőfokra.  Itt elen-
gedte nénjét, lázasan a fejéhez  kapott, aztán le-
omlott a kövezetre, — hirtelen, mintha villám csa-
pott volna belé. 

A kik látták azt hitték, hogy megbotlott s 
hahotába törtek ki. 

— Fenn hordja a orrát, jobb volna, ha a 
lába alá nézne, — szólt egy széles képű leány s 
viezogott. 

— Csak a földig  estél Rózsi! — kiáltott 
egy teletalpas legény s röhögött. 

llanem Szabó Rózsi nem kelt fel  I 
Felszedték, ökörszekérre egyengették, haza 

szállították s otthon ágybafektették.  Sokáig ugy 
nem mozdult, mint a kő. 

Orvos jött a faluba,  pápaszemes tudós. Vizs-
gálta, forgatta,  tapogatta a beteget. Ránczba szed-
te homlokát, vcívgatta a vállát, rázogatta a fejét, 
a mikor a bajt látta. Szót is intézett Rózsihoz, de 
az némán, mereven nézett megüvegesedett szemé-
vel az idegenre. 

— Meginstálom, tekintes doktor ur, mi érte 
ezt a szegény leányt? — kérdezte szomorúan a 
néne. 

Az orvos feltolta  szemöldökéig a pápaszemét 
s intrikusau a kérdezőre nézett: 

— Jobboldali izombénulati szélhüd — mor-
mogá reketes hangon, ngy adván a oeteség nevét 
mint a hogy azt neologus nyelven valahonnan be-
biflázta  volt. 

—Szent Isten! — sóhajtott fel  a néne, s 
összecsapta a kezét. 

A körülötte álló ácsori nép is nagyot bámult 
ilyen betegségről nem hallott még a nagyanyjok 
sem. 

— Hát istálom meggyógyul-e hamar? — 
reménykedett tovább a néne. 

— Meggyógyul-e ? És hamar ? Hm ! Soha ! 
Sarkáu fordult  a gorombasághoz szokott or-

vos s eltávozott. 
Jöttek tudós asszonyok, kuruzslók a helység-

ből s a szomszéd falvakból  is. Tapogatták a be-
teg részeket; szeppegletve sugdosódtak: 

— Rossz szél érte, pokolbeli rossz szél. Áz 

Ezen oknak, valamint azon nevezetes kö-
rülménynek, hogy már 1857-ben mozgalom indult 
volt meg a gimnáziumnak fogimuázummá  alakítá-
sára, — tudható be, hogy az 1858—59 iki tanév-
ben a tanulók száma 278-ra emelkedett, a leg-
nagyobb létszám, mit valaha a csiksomlyói gim-
názium elért. A 200-an felüli  létszám miért nem 
maradt meg az alkotmányos időszak alatt is, azon 
korban, mikor már az addigi algimnázium főgim-
náziummá nőtte ki magát, tehát az osztályoknak 
szaporodásával a tanulók számának növekedése is 
várható lett volna, — ennek oka előttem teljesen 
ismeretlen. 

Midőn gimnáziumunk tanulói létszámának fo 
lyó évi rohamos felszökkenését  látjuk, kétségtele-
nül örvendetes jelenségnek kell tartanunk a tu-
dományos képzés iránti lelkesedés ezen gyors fel-
lobbanását, s azokkal szemben, kik uem titkolják, 
hogy a gimnáziumi oktatástól az ifjúság  jó részét 
szeretné* más irányba terelni, meg kell vizsgál-
nunk minő eredmények várhatók Csikmegyére a 
gimnáziumi oktatás fellendülésétől 

Vájjon a jelenlegi létszám megfelel-e  azon 
létszámnak, mely ekkora kontingenstől várható V 
s hogy Csikmegye népessége tauusit-e gimnáziuma 
iránt elég érdeklődést ? — Mindezek oly kérdések, 
melyek egy másik, Csikmegyét közelebb ériutö — 
és fontos  kéédéssel állanak kapcsolatban, mely 
egy czikk keretében nem tárgyalható le s melyre 
e lapok hasábjain Szerkesztő ur becses engedé-
lyével vissza fogok  térni.*) 

Bandi  Vazul, 
fó'giiuu.  igazgató. 

LEVKLEZÉS. 
Aranymise. 
(iyergjú-liciuele, 1891. ukióJer 14. 

Folyó hó 8-án hitközségünk örömteljes ün-
nepet ült. 

E napon tartotta Betegh Imre, községünk 
érdemekben gazdag, agg lelki pásztora munkás 
papi működésének 5u éves jubileumát. 

Az ünnepély reggelén megkonduló harang-
szóra a hivők nagy sokasága gyűlt össze a tem-
plomban, hol a jubilánsnak a közel és távol vi-
déken lakó tisztelői is nagy számban jelentek meg. -

A papilaktól a templomig vezető út két ol-
dalán a „Mária-társulat" tagjai állottak sorfalat  s 
midőn a jubiláns lelkész pap-társaitól kisérve la-
kásából kilépett: a nevezett társulat elnöke De-
meter Imréná megható beszéddel üdvözölte és a 

*) Szívesen látjuk minél gyakrabban. — A klIldAttírt 
szívélyes köszönet 1 Szerk. 

apját is a guta ütötte meg s ugy veszett el. Éu 
Istenem, mi lett a szép leányból 

Aztán mindenféle  csodabogarat összekoty-
vasztottak, főztek,  kevertek; kenegették párlották 
fürösztötték  a beteget. Mondottak rá varázsigét 
kuruzs-szót. 

Hasztalan! Nem volt boszorkányerő, mely 
éppé tegyé; nem volt iratosfii  a mezőkön, erdő-
kön, mely a régi Rózsit vissza teremtse. 

Végre megunta a lány a sok ápolgatást; 
ugy sem érzett fájdalmat  testében, felkelt.  Ah, de 
árnyéka sem volt a réginek. Nem, a rut ördög 
árnyéka sem lehet a gyönyörűséges angyalnak! 

A falu,  a vidék legszebb angyala volt ő, a 
falu,  a vidék legrutabb ördöge most. 

Szivszoritó, kimondhatatlan kinos tekintettel 
méregette végig elhitványodott béna tetemét, mi-
kor felkelt  az ágyból. 

A jobb karja tehetetlenül fityegett,  ngy nem 
érzett mint a föld;  jobb lába hátrafelé  összeku-
ezorodott. 

Keserűséges panaszba akart kitörni, a mint 
megismerte önmagát. Ijedelmes, kisérteties, érthe-
tetlen hágok szálltak el ajkairól a mit ember meg 
nem ért. 

Odafagyott  az értelmes szó a nyelve hegyére 
s nincs meleg az Isten ege alatt, mely onnan fel-

i olvaszsza. 
Teremtőm mért engeded, hogy ugy el rutul-

jon a te remeked, az ember ! 
Csodájára járt a falu.  Szép Jancsi is odajárt 

egyszer, de többször nem nyitott be a Rózsiék 
kaptáján. 

Egy legény mankót készített kemény csere-
fábál,  szarvat is rótt rá a jobb hnnya alá s elkfll-
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társalat nevében egy szép csokrot és koszorút 
adott át neki. 

Erre megindult a diszes menet és szent éne-
kek zengedezése közben a templomba vonult, mely 
ez alkalomra igen csinosan fel  volt diszitve. 

Az Isten házában a jubiláns agg lelkész a 
„Magasztalja az én lelkem az Urat" kezdetű gyö-
nyörű éneket intonálta s mintán a kar ezt végig 
énekelte, a jubiláns, az összegyűlt papság és az 
egész gyülekezet a Szentlelket hivta segítségül. 

A mint a „Veni Sancté" utolsó akkordjai 
elhangzottak, megkezdődött az „Aranymise," me-
lyet a jubiláns Both Ferencz kerületi főesperes 
manuductorsága mellett végzett. 

Evangéliumkor Both Ferencz főesperes  tar-
tott hatásos szónoklatot, slapigeül választván Mó-
zes m-ik könyve 25-ik részének 10-ik versét. A 
szent beszéd végeztével a főpásztor,  Lönhárt Fe-
rencz püspök ő excellentiájának elismerő leirata 
olvastatott fel,  melyben az agg lelkipásztor érde-
mei méltányoltattak. 

Ezután a jubiláns a szent misét befejezvén 
áldást osztott paptársaira és a nagy számban 
megjelent hívőkre. 

Az isteni tisztelet után az agg lelkész laká-
sára vonult és ott fogadta  a tisztelgő küldöttsé-
geket. 

Ezek között elsősorban a gyergyói papság 
gratulált a jubilánsnak Both Ferencz főesperes 
vezetése alatt. 

Az iskolaszéket, egyháztanácsot s ezekkel 
együtt a község elöljáróságát Puskás József  fő-
gondnok vezette elő és lendületes beszéd kíséreté-
ben a hitközség nevében egv szép álbumot nyúj-
tott át az agg lelkipásztornak. 

A tanítótestület Demeter Imre vezetése alatt 
tisztelgett. 

A kereskedői kar szintén küldöttségileg 
adott hálájának és elismerésénék kifejezést. 

S végül az .Első temetkezési egyesület* és 
a rMáriatársuIaf  tisztelgett a jubilánsnál. 

A nevezetes ünnepélyt ízletes ebéd zárta 
be, melyen hatalmas pohárköszöntők emelték az 
amngy is magas színvonalon álló hangulatot. 

Az ünnepélyen részt vett a gyergyószent-
miklósi zenekar is. 

dötte Rózsinak, — nem gúnyból, a világért is, 
hanem szánalomból. 

Ez után nein volt Szabó a vezetékneve, sem 
Gangos, hanem Mankós. 

Szomorú volt Mankós Rózsinak az élete. 
Sok istentelen azt gondolná: jobb lett 

volna elpusztitnia magát. Volt még élesre köszü-
rttlt kés a háznál mit épen maradt balkezevei 
önnön {vérébe merítsen ; kötél is volt az életen, 
hogy azzal kiszorítsa magából a lehelletet; vagy 
ha mindezt nagyon kinos és rút halálnak érzi — 
könnyebb űt is kínálkozott a lialál bútlan tarto-
mányába. Az udvaron ágaskodó gémes kút törpe 
gárgyájáról könnyen a tiszta habokba csobbant-
hatta volna béna tetemét. 

Mankós Rózsi nem követte el magán ezt a 
csúnyaságot. Talán azért, mert kitartóan hitt az 
Istenben s mennyei jussában; talán azért, mert 
fejéből  kiütött egy kereket a rossz szél s igy uem 
volt arra, való hogy elgondolhassa : jobb neki a 
halál, miut az élet. 

Él a nem mozdul el a ház környékéről. Csak 
néha, mikor a mezőn sürgölődik a nép, — kap 
kedvet felvánszorogni  a templomig; az ,utja meg-
látszik a porban. 

Ha meleg verőfény  ömlik le az égről, kiül 
a pitvarajtó elé, á kerek-lapos kőre. 

Olykor csendesen himbálgatja derekát jobb-
ra-balra ; érthetetlen, egyhangú énekfélét  zümmög; 
miközben mereven néz egy pontra s mosolygás 
íianyozza be zilált ábrázatát. Ilyenkor az örökre 
letűnt boldog kor emléke támad fel  lelkében. 
Szeme előtt tündöklik e deli lány; magas karcsú 
termetére ünnepi ruha szorult; arczárói szépség, 
büszkeség, boldogság sugárzik le. 

Nézi-nézi sóváran azt a képet. A mig áb-
rándja tart, addig boldog. 

S ez minden vigasztalása, kárpótlása ebben 
az életben. Kérded, mit vétet, hogy oly iszonyúan 
kell bűnhődnie? 

A felelet  nagyon rövid: semmitI A balsors 
gyermeke volt: az szülte, az kiséri s az temeti el. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Emlékszobrot a madéfalvi  vértanuknak! 

A lapunk vezérczikkében elmondottakra felhívjuk 
t. olvasóink figyelmét.  Valóban ideje lenne már, 
hogy ezen a székely szivekben már régen megfo-
gamzott kegyeletnek elég tétessék. Ezen czélra a 
csíkszeredai műkedvelő társulat buzgólkodása tu-
domásunk szerint-már"szép összeget szerzett össze, 
de egy monumentális emlék állítására ennél jóval 
több kell. Tisztelettel felhívjuk  tehát lapunk olva-
sóit és a nagyérdemű közönséget, hogy a kegye-
letes czél elérését adakozásaikkal tegyék lehető-
vé. Lapunk kiadóhivatala minden, e czélra törté-
nő adományt a legnagyobb készséggel közvetít, 
és a beküldött összegeket nyilvánosan nyugtázza. 
Lapunk szerkesztője és kiadója 4 forintul  nyit-
ják meg az adakozást. 

— Méhészkor. A „Méhészeti Közlöny" legkö-
zelebbi számában uj ö r ö m h i r cziinen azt újsá-
golja, hogy megyénkben a f.  hó 1-én megtartott 
gazdasági kiállitás és a mult hó 30-án tartott rk. 
tanitó-egyesületi gyűlés alkalmával 15. G. kezde-
ményezésére egy 50 tagból álló mé h és z k ö r 
alakult. Hogy *egy ilyen kör felállítása  iránt a jó 
szándék megvan: az köztudoiuásu dolog, de hogy 
a kör tényleg megalakult volna arról az illeté-
kes körök mit sem tudnak s igy az u j ö r ö m-
h i r kissé ön d i c s e k vés színében tűnik fül. 
(Beküldetett.) 

— Város e, vagy falu  ? Városunk képiselő-
testületének azon határzatát, melyet a város nagy-
községgé alakítása ügyében nagy szavazattöbb-
séggel meghozott, megyénk törvényhatósági bizott-
sága — mint annak idején említettük volt — ki-
egészítés végett visszautasította. A mint értesül-
tünk a törvényhatóság visszautasító végzését a 
belügyminisztérium helybenhagyta. E szerint még 
egy ideig a városból nem lesz falu. 

— Időjárás. Ily szokatlan időjárásra, milyen 
van jelenleg megyénkben, még a legöregebb em-
berek is alig emlékeznek. A szokatlaul meleg 
napokat rendkívül hűvös éjszakák váltják fel.  A 
folyton  derült égről sütő napsugarak a talajt rend-
kívüli mértékben kiszárították. Szántani nem le-
het s a már elvetett mag a nedvesség hiánya foly-
tán nem képes csírázásnak indulni. A növényi világ 
teljes elpusztulásnak néz elébe s a mit a száraz-
ság meg nem öl, azt elpusztítják a roppant mér-
tékben elszaporodott egerek. 

— Állandó választmány. Megyénk törvény-
hatósági bizottságának állandó választmánya e hó 
H5-án és folytatólag  17-én ülést tartott. Ezen 
ülésen, a még ezen hó folytán  tartandó törvény-
hatósági gyűlésnek tárgyai készítettek elő. A vá-
lasztmány tagjai majdnem teljes számban jelen 
voltak az ülésben. 

Ifjúsági  ünnepély. A csiksomlyói rk. főgimn. 
ifjúsága  védszentjének sz. Katalinnak, névfordulója 
alkalmával nagyobb szabású ünnepélyt fog  ren-
dezni. Az ünnepnap estélyén táncmulatsággal ösz-
szekötött színi előadás is lesz. Színre fog  kerülni 
Szigligeti Edének 3 felvonásos  eredeti vígjátéka 
„Liliom fi."  A mint.értesülünk, az előadásban 
a csíkszeredai műkedvelő társulat több nő tagja is 
részt fog  venni. 

— Hangverseny. A „Csíkszeredai dal- és zene-
egylet" e hó 31-én Gyergyó-Szentmiklóson hang-
versenyt tart. Ajánljuk előre is Gyergyószent-
miklós és vidéke műpártoló közönségének figyel-
mébe. 

— Vasüti előmunkálatok. A m. k. államvasu-
tak igazgatósága a román vasútakkal való csatlako-
zás tanulmányozása és a szükséges előmunkálatok 
megtételére Herczog Ödön vezetése alatt három 
vasúti mérnököt küldött ki Csikgyimesbe, hol a 
határ "i innen 4—5 kilómeternyi hosszúságra ter-
jedő résznek felvételét  megkezdették. 

— Az Emke adománya. A gyergyószentmik-
lósi gyermekjáték-tanműhely igazgatósága az Eln-
kéhez két szegény sorsú tauuló részére két ösz-
töndíjért folyamodott.  Az Emke igazgató választ-
mánya — tekintettel a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszternek a székely ipar ügyében megindított 
nagymérvű akcziójára — a kért két ösztöndijat 
80 —80 frttal  öt évre megszavazta, az iskola 
gondnokságába az Emke részéről egy gyergyó-
szentmiklósi tagnak kinevezése és a két növen-
déknek a gondnokság ajánlata alapján az Emke 
által történedő k i j e l ö l é s e mellett. 

— Halálozás. Potovszky Antal csikszent-
györgyi kereskedő, birtokos és törvényhatósági 
bizottsági tag életének 62-ik évében hosszas szen-
vedés után e hó 16-án délelőtt 10 órakor elhunyt. 
Hűlt tetemeit f.  hó 18-án helyezték örök nyuga-
lomra a csikszentgyörgyi plébániai templom kerí-
tésében. A megboldogultat özvegye, hat gyermeke 
és számos rokon siratja. A temetésen nagy számú 
közönség vett részt. Különösen sokan voltak Csík-
szeredából, Csik-Szépvizről s a távolabbi vidékről 
is szép számban jelentek meg a boldogult ismerő-
sei és collegái. Nyugodjék békében !! 1 

— Fillérostily. A gyergyószentmiklósi ve-
reskeresztegylet mult szombati fillérestélyét  Ko-
rodyné, Csergő Venczelné és Ferenczy Lajos ren-
dezték. Meglepetésül Csiki Gergely .Anna" czimü 
1 felvonásos  drámáját adták elő Kálmán Istvánné 
Csergő Erzsi, Ferenczy Lajos, Deér Kálmán, Lá-
zár István közreműködésével, kik minyájan jól 
játszottak s a darabot nagyon jó sikerrrel adták elő. 

— Esküvők. O.-topliczai birtokos G i a c o-
muzzi János cs. és kir. tartalékos főhadnagy 
folyó  hó G án vezette oltárhoz Lázár János gyó-
szentmiklósi kereskedő s a gyergyói első takarék-
pénztár elnökének kedves és szép leáuyát, Elizt. 
Az eskövőn diszes násznép volt jelen s a lakoma 
a menyasszony házánál tartatott meg.—Zaka-
r i á s Márton gyergyószentmiklósi kereskedő és 
Miklós Katiuka, Miklós Kristóf  leányának esküvő-
je e hó 12-éu volt. Fogadják szerencsekivánatuukat. 

— Halál szilvasvéstöl. Gyergyó-Ditróban 
történt az eset A plébánia kertjében e hó 12-én 
folyt  a szilvaszedés. Ez alkalommal a helyi tem-
plomi fíivóiiyomó  legéay, Lukits Adá;n a szilva-
iuagvakat is lenyelegette. Néhány óra múlva 
türhetlen gyomorfájásról  panaszkodott s más nap 
este már kiszenvedett. Az éles szilvamagvak va-
lószínűleg átszakították a bélcsatorna oldalfalait. 
A szerencsétlenül járt fiatal  legényt nagy részvét 
mellett október 15-én temették el. 

— Eladó egy új, vasazott, vékony szekér. — 
Hol: megmondja a kiadó hivatal. 

C S A R N  O K . 

Zarta pör. 
Irta RT'DNYÁX.SZKY GYITA. 

Seres Mihály uram nyakas bocskoros nemes 
ember anno 1623. Ha egyszer ö kegyelme valamit 
a fejébe  vett, hat ökörrel se lehetett más irányba 
terelni az esze járását. 

No, de hát miért is ne maradt volna olyan 
a minőnek az Isten teremtette, s a minőnek a 
világ a Seres-família  minden tagját ember emlé-
kezet óta ismerte. 

Független, nemes ember volt. A mit az apja 
ráhagyott azt böcsülettel megtartotta, a szegényt 
megszánta, a nyomorultat segítette, a vármegye 
dolgában mindig ingyen eljárt, dézsmáért, robotért 
a jobbágyott nem zaklatta; hát aztán jól tette, 
ha ur akart leuni a maga portáján! 

Szép felesége  volt neki, szép jjtét kis gyer-
meke, egyik szőke, a másik barna, egyik fiu,  a 
másik leányka, — szerette őket Isten igazában. 
Munkás népét udvarcselédeit erejükön tul soha 
sem terelte, a mije volt azt atyafiságával,  bará-
taival ismerőseivel jóban rosz ban megosztotta. 

Áldotta is, szerette is tnind az egész vidék 
és szerény nemesi knriája a maga ősi egyszerűsé-
gében, fakó  falaival,  mohos tetejével mindenkor 
nyitva állott minden hazafinak. 

Hanem azért mégis igen-igen nagy szálka 
volt nemzetes Seres Mihály nram valakinek a 
szemében. 

Ez a valaki pedig hatalmas ur volt, a ki 
nem türt ellenmondást, a ki a mit kívánt,hanem 
kapta jó szerével elvette erőszakkal. Olyan volt 
akkor régen a világ sorsa, hogy a gazdag főne-
mes urak egész kis országot formáltak  a maguk 
jószágain. Uralkodtak zsarnok módra, kemény falu 
váraiból kiszegezve az ágyukat, nem féltek  sem-
kitől sem a király parancsától, sem a nép átkától. 
Azt akarták, hogy val&mint a fűszál  meghajlik az 
ő lábaik alatt ugy, hajtsanak térdet előttük a vi-
dék lakosai, hordják magtáraikba termésüket 
váltságul. Alázatosan szó nélkül tüijék, ha vadá-
szat közben vetéseiket letapossák, mulatságból 
fölperzselik  viskóikat. 
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Igaz, voltak közöttük dicső hazafiak,  a kik 
életüket és vagyonukat a hazának szentelték, a 
kik, ha ragyogtak, csak annak örültek, hogy ra-
gyogások fényt  vet a nemzetre! 

Ezek, ba béke volt a király oldalán tündöklő 
fegyverzetben,  kincsekkel, ékesen, bölcs tanácsaik-
kal, személyük hatalmával és családjuk nagy ere-
jével a hazát szolgálták ; ha pedig vihart, vesze-
delmet jelentett az országban körülhordozott véres 
kard, maguk álltak a zászló alá, vitéz seregeik 
élére és harczoltak, győztek vagy meghaltak 
vitézül. 

De voltak ám olyanok is, a kik nagy nevük 
varázsát arra használták fel,  hogy vad önzéssel, 
kapzsi irigységgel a gyöngébbeket, a gyámoltala-
nokat kizsákmányolják. Ezek közé tartozott gá-
borfalvi  Gábortty Dénes uram ő nagysága is, a 
kinek olyau nagy szálka volt a szemében nemze-
tes Seres Mihály uram nyakassága. 

Mert hát a Gáborffyak  — ország világ tudja 
— mindig elsők voltak a nagyok közt is, s mi-
nekutána Dénes ur valahol az alföldön  jókora 
kincset összehalászott a zavarosból, feljött  a Vág 
mentén fekvő  ősi fészkébe,  a nagy gáborfalvi  várba 
egyrészt, hogy a portyázó török csapatok elöl 
biztos helyre zárkózzék, másrészt, hogy a vidék 
lakosságát jobbágy népét biztos helyről zsarolhassa 
üldözhesse. 

És ezzel a mindenható úrral merészelt Seres 
Mihály uram daczolni. 

Seres Mihály uram háza, telke, jószága 
ugyanis kellő közepébe bele volt be ékelve a nagy 
Gáborfíy-dominiumnak.  Mikor Gáborffy  Dénes uram 
ö nagysága csatlósaival, lovasaival, vadász- és 
udvar cseléd népével felköltözött  a vágparti várba 
szörnyen szemet szúrt neki mindjárt, hogy az ö 
vadaskertje tövében idegen ember s hozzá még 
egy jámbor kurta nemes tanyája gubbaszkodjék. 
Nosza nyo<"ban meg is üzente Seres Mihály uram-
nak, liogy rövid időn hordja el házát uiert külön-
ben meggyülik a baja. 

Nagyot bámult erre Seres Mihály uram. 
Már hogy ö hordja el a házát a saját ősi portájáról 1 
Holond ember a nagyságos ur ö kegyelnie, tisztán 
látszik. Azt üzenie neki vissza, hogy nagyon mély 
annak a Láznak a fundamentuma! 

Gábui'iíy . \ ú j «'.iíií; el.iy.jite. Hanem aztán, 
ha kir.ient a/ m-uöségbe, ha fönnbarangolt  a he-
gyen, kópékkal és solymárokkal törtetve a kizak-
latott vad nyomán, mindenütt a birtokai közé 
nyúlt, mint egy kiöltött, csúfolódó,  hosszú nyelv, 
a Seres Mihály urain keskeny földecskéje.  Ő ke-
gyelme nem léphetett át egyenesen a maga jószá-
gára, meg kellett kerülni a Seres Mihály rongyos, 
vékony földecskéjét. 

No de ez már több volt az elégnél! Mivel-
hogy azonban Gáborfty  uram éles szemével egy 
tekintetre meglátta, bogy a kurta nemesssel fe-
nyegetés árán nem boldogul, hát alkura fogta  a 
dolgot. 

ígért, a házáért egy falut,  a földjeiért  fél-
vármegyét, de bizony nem sokra ment vele. 

Egy tenyérnyi föld,  egy kis ház, — hát nem 
elég az a boldog embernek 

Seres Mihály uram pedig boldog ember volt. 
Ha kitekintett a kertjébe, ott rózsák, bokrok gyö-
kerei biztatták új tavaszszal; ha rávetette sze-
mét a vén tölgyesre, annak alján, szikla tövében 
apja, anyja sirkantja emlékeztette a múltra. Ha 
bement az alacsony, kis ablakos, szük szobába, 
ott felesége,  két szép, piczi gyermeke mosolygott 
reá . . . Nem, nem válik meg ettől a háztól soha! 
A világ minden kincse kevés, bogy megvehesse az 
ő boldogságát, az ő emlékeit . . . 

Egyet fordult,  kiment a ház elé s odamondta 
a hirthozó csatlósnak keményen, — hadd tudja 
meg az a gőgös, telhetetlen ura, hogy az ö nagy 
hatalma nem ér idáig. 

— A Seres Mihály nemesi kúriája nem 
eladó. 

Hejh! be piros lett erre a nagy szóra a ke-
gyelmes nagyságos ur arcza! Mintha paprikába 
mártották volna; fölpattant,  megforgatta  vérben 
úszó nagy szemeit, fölemelte,  megrázta csontos 
vasökleit, aztán egy hangot sem ejtve, visszadölt 
czimeres zsölléjébe s fenékig  kihajtá a nagy boros 
kupát. Zimankós, fogcsikorgató  zivataros nap volt. 
Minden élőlény meleg búvóhelyre húzódott. 

Vasárnap volt. Füstöltek a kémények, rokka 
mellett egymáshoz simulva a multak regéin me-

rengett a háznép . Gáborfty  Dénes uram ő ke-
gyelme, hajrá! csak kiverte minden ebét, minden 
inasát, minden legényét s föl,  föl!  nyakába vette 
a hófúvásba  takart zord hegyeket. Napestig künn 
kóborolt. Százszorosan visszaverte vadásztülkeit a 
kopár bérez ; a Vág zajló jege a viharban, szélben 
recsegett, zúgott, hullámzott; mig a nyivó kutyák 
s a megsebzett vadak panaszos nyögése tompa 
morajjá olvadt a természet dühöngő elem csa-
jában. 

S bent a kis szobában ezalatt a szent va-
sárnapot ünnepelte a boldog család. Összeteszi ke-
zeit a két gyönyörű gyermek, drága urára hajlik 
a mosolygó menyecske 

S egyszerre megcsörren az ablak, betaszítják 
az ajtót, fütyölve  rohan be a szél és durva, vas-
villás, csákányos szolgák ragadják meg a férjet, 
az anyát, a gyermekeket. Kivonszolják őket a ház 
elé, tizen-liúszan neki rohannak a falaknak,  le-
rombolják a mohos viskót a gazda szemeláttára. 
Aztán romokbóL hirtelen tutajt tákolnak össze, — 
ráeresztik a zajló Vágra, odakurczolják a kis csa-
ládot s mélyen belökik a rozoga tákolmányt a 
recsegő jégdarabok közé. 

* • 

A- szél süvit, a gyermekek sikoltoznak, a 
férj  ordit fájdalmában,  az asszony szívszaggató bá-
nattal zokog 

Viszi a bősz vihar a gyönge tutajt, dobálja, 
ragadja . . s a metsző szélben éles liahotává 
tördelve, utánunk üvölt a zsarnok Gáborfty  Dénes 
gúnyos kaczagása. 

I s i s l u t r i I n í z á s a 
l'.pluu, 1891. oklólwr 11. 

29 71. 64. 20. 46. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csíkszereda október 14. — 

Duza tiszta hektoliterenként 7 írt 50 l̂ r. Iluza közepes (J frt 
ao kr. Bozs 5 frt  50 kr. Árpa 4 írt 50 kr. Törökbuza ti frt  40 
kr. Zab -.» frt  25 kr. Borsó 10 frt.  — kr. Lencse lft  frt.  Ku-
szulyka 10 frt  kr. — Kása 11 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
kr. Marhahús (klgrammonkénl) 32 kr. .Sertéshús 40 kr. Hor-
bécshus -1 kr. Szalma (luétermázsánkóiit) 1 frt  50 kr, 
Széna mm. 3 trt — kr. Ökör párja 280 frt  — kr. Tehén 
párja 140 frt  — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tűzifa  kbm. (1 méter) 1 Irt — kr. Malacz darabja 1 frt 
50 kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr Csirke pária 
50 kr. 10 tojás 14 kr. 

alaptalanul elleuem becsületsértő kifejezéseket  hasz-
nált. Ezért nevezettet megbizottaim által folyó  hó 
19-én lovagias elégtétel adásra szólítottam fel, 
mit ő minden indok nélkül megtagadott ; ennek 
folytán  nevezett László Ferenczet lovagiatlan, 
gyáva, disqualificált  egyénnek jelentem ki. 

Kelt Csik-Szent-Domokoson, ' 1891. október 
hó 20-án. 

Dr. Filep  Sándor, 

Sz. 1096 — 1891. k. i. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szent-Domokos tulajdonát képezd Ke-

rekhavasnak Romániához átszakadt és a kaszáló-
területek levonása után az erdőhivatal által 397-3 
kt. holdra becsült tiszta erdős területén található 
famennyiséget  Csik-Szent-Domokos községházánál 
1891. évi november hő 3-án d. e. 10 Arakor tartandó 
nyilt árverésen a legtöbbet ígérőnek el fogjak 
adni. — 

A kikiáltási ár az erdőhivatal által felvett 
41,905 frt  becsérték 150/0ának levonásával — 35 
ezer 619 frt  25 krban állapíttatott meg, melynek 
10° 0-át versenyezni óhajtók készpénz vagy bizto-
sítékul elfogadható  értékpapírokban tartoznak az 
árverés megkezdése előtt kezünkre letenni. 

Zárt írásbeli ajánlatok — a bánatpénz be-
fektetése  mellett — 1891. nov 3. d. e. 10 óráig 
elfogadunk. 

Az erdökibasználást, vágatást, stb. illetőleg 
a tulajdonos község 10 évi határidőn belül telje-
sen szabadkezet ad, s ha a Romániában érvényes 
törvények megengedik, vevőt elhatározásában sem-
minemű erdőgazdassági, erdörendészeti stb. intéz-
kedések által neiu korlátozza. 

A részletes feltételek  a jegyzői irodában a 
hivatalos órákon belül bárki által betekinthetek. 

Az elöljáróság. 
Csik-Szent Domokoson, 1891. október 5-én. 

Dániel József,  Szakács Gergely. 
jegyző. biró. 

Sz. ( 2 - 2 ) 

K rovat 
nem vállal a 

K Y I L I T E R . 
alatti közleményekért semmi mi felelősséget 

Szerk. 
N y i l a t k o z a t . 

László Ferencz csikszentdomokosi lakos, pos-
tamester folyó  évi október hó 18-án Csik-Szent-
Domokos község képviselőtestületének gyűlésében 

1376-1891. k rj. 
Árverési hirdetmény. 

Alulírott elöljáróság közhírré teszi, hogy 
Cs. Karczfalva  község Madaras II. rész telek-
könyvében foglalt  s a község tulajdonát képező 
„Csipkés" nevű erdőrészből Romániához átszakadt 
mintegy 82. kat. hold területen találtató fatOmeg 
folyó  évi október hé 27-én délelőtt 10 órakor 
Csikkarczfalván  nyilt árverezésen el fog  adatni. 

A kikiáltási ár 2500 frtban  van megállapítva 
mely összeg 10°/,-os bánatpénz fejében  lefizetendő. 

A részletes feltételek  alulirt elöljáróság köz-
bejötte mellett betekinthetek. 

Csikkarczfalván,  1891. október 5-én. 
Kovács János, Gidró István, 

körjegyző. biró. 
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S L p 

^ l n d L e n l r l , a 
alkalmazást keres, vagy alkalmazást adhat, 

(5-ü) a „ B U D A P E S T I H I R L A P " 

r ó-Ib. i r c L e t é s o i 
által nélkülözheti a közvetítőket. 

Régi dolog, hogy a közvetítés sok pénzbe kerül és a viszonyokat egyáltalában tekintve, gyakran 
fordul  elő, hogy a közvetítés daczára sem az alkalmazást kereső nem jut könnyen helyhez, sem 
az alkalmazást adó nein kap könnyen megbízható embereket. Oka ennek főleg  az, hogy a mun-
kaadó és munkakaresb', a vevő és az eladó nem érintkezik közvetlenül. A közvetlen érintkezésre 
pedig manap alig van hathatósabb eszköz, mint egy elterjedt lapban való hirdetés. A „Budapesti 
Hirlap" aprö-hlrdetási rovata pedig naponta legkevesebb 90,000 ember által ojvastatik. (A lap 
naponta 30,000 példányban jelenik meg; legkevesebb három olvasót lehet számítani egy-egy lapra.) 

^ Kereskedő', a ki könyvvezetőt, irodatisztet, gyakornokot, keres, vagy viszont azok, akik hasonló 
• alkalmazást keresnek; a gazda, a ki kasznárl, ispánt vagy gazdasági gyakornokot keres, ésvi-
™ szont akik ajánlkoznak; a háziasszony, a ki szakácsnét, szobaleányt, dajkát, cselédleányt keres, 

és hasonlóan szolgálók, a kik helyet keresnek; birtokeladás, üzleteladás, blrtokbérlet, házeladás, 
házvétel, nevelő, nevelőnől, házvezetőnői, gazdasszonyt és egyéb pályázat, lakáskiadás és lakás-
bérbevételi hirdetések, — szóval az életszükséglet minden fázisában  könnyen és olcsó pénzen a 

B ü d L a , p e e t i H i r l a p a p r ó - H i r d e t é s e i által lehet czélt elérni. 
Családi jelentésekre, különösen el j e g y z é s i hírekre, h y m e n hírekre, esküvőre való meghí-
vásokra. születési jelentésekre, népnapi gratnláoziókra, gyászjelentésekre és mindenféle 

l e m é n y e l c r e a „Budapesti Hirlap" apró-hirdetési rovata kiválóan alkalmas. 
A hirdetési dijak igen olcsók Mindannyiszor, a hányszor a hirdetés megjelenik, egy-egy szó két kraloíirta kerül, vas-
tagabb betűvel négy krajazár. Czimrael ellátott hirdetéseknél még egy-egy hirdetés ntán 80 kr. kincstári bélyegilleték 
jár. Ha a czim nincsen kitéve, liauein a hirdetés úgy szól, hogy «Czim a kiadóhivatalban megtudható", akkor bélyeg-

^ dijat nem kell fizetni.  A kiadóhivatal ilyen esetben minden dij nélkül megmondja a kérdezösködőkuek az illető czimet, 
k vid»kre díjtalanul levelez is, ha a kérdezősködő a postabélyeget beküldi. Helyben a hirdetések a kiadóhivatalban 
• vétetnek fol  készpénzen, vidékről a pénzt legalkalmasabban postautalványon lehet khldeni. A ,Budapesti Hirlap" előfi-
ţ zetési ára negyedévre 3 frt  50 kr, egy hónapra 1 frt  30 kr. A czim egyszerűen „Budapesti HlrlapKalap-utcza 18." 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891. 


