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Az agrar mozgalmakról 
(b+ű)  Magyarország egészben véve 

földmivelő  állani, tehát a politikai élet 
vezérfonala  és az agrár kérdéseken kellene, 
hogy átszövődjék. Sajnos, nem igy van. 
mert azokat a fontos  közgazdasági kér-
déseket, melyek a nemzet életével szerves 
kapcsolatban állanak, a szükségtelen, meddő 
elvi liarczok, a politikai pártok felett  ural-
kodó ziláltság és zavaros helyzet egészen 
háttérbe szorították. 

A polgári házasság szőnyegre hoza-
talával előidézett pusztító vilnir sötétségén 
egy perezre keresztül tört a jóltevő, me-
legítő nap fénye.  Xem igen régen kezdet-
tek volt felszínre  kerülni és a politikai 
élet terén uralkodni  a közgazdasági kér-
dések. A közjogi elvek leple alatt uralko-
dásra törő pártok vezetői és u kormány-
hatalom birtokosai egyaránt belátták, hogy 
a meddő politikai, sőt mondhatnám fele-
kezeti harczokból nem élnek ineg a nem-
zet milliói, a magyar állameszme és a 
dogma közti liáhoni a nemzet fő  erejére, 
a vagyonttsodásra vajmi kevés haszonnal 

válság és a polgári házasság királyi 
szankeziója. 

Sajnos, hogy .Magyarország mindig azt 
fújja,  a mi nem égeti. 

Minket székelyeket igen közel-
ről érdekeltek az agrar mozgalmak, mert 
hiszen a mi elmaradt közgazdasági viszo-
nyaink csakugyan megértek a gyökeres 
rutbrmáczióra. Lázas érdeklődéssel le.stük 
a mozgalmak eredményét és íme _par-
turiuut iiiontes" ! A földmivelésttgyi  tútvza 
költségvetését tlres padok előtt tárgyalják, 
a hangos dobszóval kezdődött vaklárma 
eltűnt és eredménye semmi. 

A mi azelőtt történt és a mi in >st 
folyamatban  van, az ránk nézve fontos,  az 
azonban nem ezen mozgalomnak a ki-
folyása.  Az uj mezőrendőri törvény uj 
alkotás és igen nevezetes és a szövetke-
zetekről szóló törvényjavaslat, mely im.st 
van készülőben szintén nem kevésbbé ne-
vezetes és közgazdasági életünkre nagy 
fontosságú. 

Amannak létrejötte a gróf  Hetiden 
András volt földtnivelésügyi  miniszter ér-

jár és liogy az állampénztári fölösleg  csil-' deme. emez pedig a Szilágyi Dezső igaz-
logó aranyai mellett, mindegyre nagyobb ságügyminiszteré. 
arányokban kezd mutatkozni az adófizető'  Amaz tizenkét fejezetben  kimerítő in-
nép nyomorúsága, napról-napra való eladó- tézkedéseket tartalmaz a földbirtok  gazda-
godása, sülyedése. Lármás diesekvóssel,, sági használatáról, a legeltetésről, állat-
hangos dobszóval hirdették a közgazdasági tenyésztésről, a birtokhatár megjelöléséről, 
reformok  égető szükségét a politikai pártok mezei közös dűlő utak és azok használa-
és a sajtó, de nemsokára azt is elnyelte; tárói, faiskolákról  és fásításokról,  kárté-
a nagy politika, alámerült a semmiségbe j kony állatok és növények irtásáról a 
s helyette felszínre  vetődött a kormány-1 hasznos állatok oltalmazásáról, mezei rend-

őrségről, kihágásokról stb. Főelve a birtok 
szabad használata a mi mindenesetre nagy 
kihatással lesz a gazdaközönségre. Öröm-
mel üdvözöljük az uj alkotást s reméljük, 
hogy — helyes végrehajtás mellett — a 
nálunk ősidőktől fogva  különösen a legel-
tetésnél divó visszás és káros állapotoknak 
véget fog  vetni. 

A szövetkezeti törvény tervbe vett 
reformja  szintén érdekel minket, mert  igaz 
ugyan, hogy eddigelé Csikvármegyében 
egyetlen egy szövetkezet működik a csík-
szeredai hitel szövetkezet, de reményünk 
van, hogy már a legközelebbi jövőben 
Csikmegye legtöbb községébén megfognak 
alakíttatni az u. n. községi hitelszövetke-
zetek. melyek az önsegély elvén alapulván, 
az alsóbb néposztályoknak hathatós védel-
met nyújtanak. A szövetkezeti törvény 
tervbe vett reformjának  egyik főczélja  az 
az ellenőrzés megkönyitése és másrészről 
szigorítása, mit az által vél elérni, hogy 
a felügyeleti  jogot a járásbíróságokra 
ruházza. 

Van azonban ezeken kivül a pénzügyi 
kormánynak nálunk egy oly intézkedése, 
mely gazdaközönségünkre a legnagyobb 
mértékben káros hatással van, miért azt 
felemlités  nélkül nem hagyhatom. A kor-
mány ugyanis a községektől amolyan sic 
volo. sic jubeo féle  jogi alapon általa 
megállapított árban megváltott italmérési 
jogot meghatározott időtartamra visszaadta 
bérbe a községeknek. Igen helyesen tette, 
köszönet érte. De már azt nem helyesen 
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Szegény Kató! Sóhajtva áll ott; köny porca 
le arczán, szólni nem mer, de <dy xécicleii s*c.v-
tettel és aggodalommal fiigg  szeme Pálmán, huny 
ez megindulva szól: 

— Jól van ugy is Kató! Sokan szeretnek, s 
a kit szeretnek, ugy mondják — boldog.' 

Szobájában munka vár rá. A legkisebb árva 
uj ruhája. Az alkony mind sötétebb lesz : Kató gyer-
tyát hoz ; Ave Máriára harangozunk. 

Pálma kezében a varrással, némán, mozdulat-
lan nézi a földre  ereszkedő estét s midőn végre fá-
radt,  halvány arczán két köny pereg le; Kutú oda 
rohan. 

— Urnűin, ini baja:' E napon soha sem lát-
tam ilyennek?! 

Pálma mosolyogni igyekszik. 
— Jó öreg Kató! Nekem ez a mai nap nein 

is s mai; a tegnapi vagy egy nagyon rég elmúlt 
nsp volt. Fáradt vagyok; jó éjt! 

A Pálma-tanyán másnap látszólag, minden régi 
jellegét öltötte fel.  Irma, az ífjii  tanítónő gyöngéd 
tapintattal eltudta volt vonni mindenki figyelmét 
Pálma távollétéről. E nemes irányii kedély sejtelem-
Merüleg megértette, hogy a néma bánatnak, mely 
ott borong, imádott úrnője arczán — összefüggése 
v»n az idegen, beteg nó megjelenésével; a miut 
mikor a kisded védóleg terjeszti ki karjait beteg 
Mjyja fölé,  hogy senki és semmi ne bánthassa e 
boldog, ifjú  lányka sem engedett e mély, rejtett 
'Alkalomhoz közeledni senkit; pedig 6 sem tudta, 
még tnlajdonképen létezését sem l 

Kató, Irmának anyja, nem állt sem Pálmának, 

I sem leányának műveltségi színvonalán. Férjével, ki 
egyszerű kovács legényből, gazdag gé|ig> árossá lett 
s kit nagyrészbeii az ö vagyona segített föl  oda, 
lassankint emelkedett a felsőbb  iparos osztályba; 
fogékony  észszel és végtelen jő sziwel birt és ép 
azért soha sem volt rávehető Pálma fel  .íc'jl.tá.sá; kö-

| vetni, ki számtalanszor kérte : nevi zze nevén le-
gveii br.;:irilője. 

! A jő asszony ilyenkor fejét  tagadólag rázva, 
igy szólt: 

— Xem, uem! Xem a nagy vagyon teszi ki 
az űrt kettőnk közt; vagyonom nekem is volt, el-
vitte egy éj: nem is a jó tett. melylyel életemet s 
gyermekemet megmentette: míg gazdag voltam, én 

| is adakoztam. De az a nagy nemes lélek, az a íé-
i nyes tudomány, melyet esak közelében élő láthat 
I sziurúl-szinre, mint a választottak Isteni, az választ 
| el örökre nu-eközolithetleiiül öntől. Hadd maradjuk 
tehát árnyéka a napnál is fényesebb  egyéniségének. 
Hisz édesebb ily urnút szolgálni, mint száznak pa-
runesolni. 

S a viszony a régi maradt. Látszólag úrnő és 
gazdasszony, tényleg két egymást szerető, mély 
kedélv 

Levél érkezett . . és ez itt esemény volt! A 
csöndes tenger szigetei nein feküsznek  oly távol s 
oly egyedül, mint ez a kies hely. , 

A mai levél is üzleti. A könyvárus jelenti, 
miszerint a megrendelt müvek átvehetők s hogy 
számos hazai és külföldi  mii volna megtekintésre 
méltó ; kérdé -. kiküldjc-e, vagy szerencséltetni fogja 
6 nsga, mely utóbbit a könyvek nagy száma és egy-
nek terjedelmes volta miatt inkább ajánlá: helyben 
könnyebb lévén a megtekintés és kiválasztás. 

Küldjük be Irmát, Katóm! Tudod nekein 
kin a nyüzsgő, ünzó embertömeget látni, mely ro-
han érdekei után és nem bánja, ba útjában: hitet, 
eréuyt, boldogságot gázol is el. 

— Menjen tehát Irma! Ismeri ó ízlésemet! 
Külümben is folyvást  fázom  az ünnepély óta . . . 
Illeg kellett hiilnöm! 

Meg, szegény leány, megdermedt szived jegé-
től fázol  •• Ki két sírkövet hord szivében, hogy ne 
fáznék  az folyvást! 

Ks megérkeztek a könyvek, a magános, meg 
nem értett kedélyek vigasztaló barátai. Irma gondos 
szerető lelkéről regélt a tapintatos választás. 

Volt magyar, lelkes, érdekes mii, volt ábránd-
nevelő Chnté-aiibrvand és Lainartine, mellette egész-
séges Albout és kedélyes Dickens, voltak dalok és 
tudományos müvek. Láiszott u gond, hogy az imá-
dott úrnő, minden kedélyhangulatban találjon tápot 
lelkének s ha egy sem találna visszhangra, ott vol-
tak a mély tudománynak munkát, eszmefiizést  kö-
vetelő termékei, melyek miiideukor visszaadják a 
kedély egyensúlyát. 

De Pálma komolyan beteg volt. Az erós lel-
kek a pillanat súlya alatt nem törnek meg; de hosz-
sziin sinylik a visszafojtott  fölindulás  boszuját. Több 
éjen át lázban feküdt  és midőn végre annyira volt, 
hogy olvasni óhajtott, keze nem bírta a könyvet, 
szeine előtt a betű szikrát szórt. Visszahanyatlott 
párnáira és szomorú mosolylyal mondá : 

— Testeinben már nincs annyi erő, hogy lel-
kemet táplálni segíthessem. 

Különben is — bátorkodott közbevetni 
Kató — különben is tiltja az orvos, hogy urnóm 
olvasson. 

T>e Kató én nem maradhatok mindig egye-
dül gondolataimmal. Kzt kívánni tőlem, annyi, mint 
a vándortól, hogy a sivatagban üssön tanyát! 

— Akkor fölolvas  Irma! 
— Oh hagyd a szegény gyermeket! Egésa 

napon át fárad  apró lel einkkel és estéit egy beteg, 
unott vén leánynál töltse . . Nem! Ha én nem ol-
vashatok, majd itt maradsz te beszélgetni . 
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tette, hogy a községeket és bérlőiket a 
a szesz behozatal tekintetében a székely 
földre  szorította, mert a következmény meg-
mutatta, hogy a községek a szövetkezett 
háromszékmegyei szesztermelőknek kilet-
tek szolgáltatva s a régi, gyűlölt konzor-
czium helyébe egy uj konzorczium lépett, 
mi által a szabad verseny jelentékeny kor-
látozása állott be. Értem a magas kormány 
intenczióját, hogy a mezőgazdasági szesz-
gyárakat védeni kell, de talán még sem 
méltányos, hogy ez a védelem egy vár-
megye lakosságának rovására történjék. 

Az agrar mozgalmaknak — a mint 
látszik — ez a két látható eredménye van 
és ezek sem onnan származtak, a honnan 
a mozgalmak oly nagy vehemencziával ki-
indultak s azután minden eredmény nélkül 
abban maradtak. 

Az a nevezetes és valóban fényes 
gazdasági programm, melyről néhány hét 
előtt a lapok dicshimnuszokat zengtek, ugy 
látszik belefúlt  a párttusák iszapjába. 

Cuib megye kSzIgazganáiti bizott-
ságának üléséről. 

C s i k-S z e r e d a, decz. 10. 
Megyénk közigazgatási bizottsága deczember 

havi rendes ülését főispán  ar őméltósága elnök 
lete alatt a tagok csaknem teljes számú részvéte 
mellett ma -tartotta meg, miről a következőket 
közölhetjük: 

Az alispáni és árvaszéki jelentések inkább 
az ügyforgalom  ismertetésére szorítkoztak. 

A tiszti főorvos  jelentése szerint közegész-
Bégügyi viszonyaink nem a legkedvezőbbek voltak ^ 
a mnlt hó folyamán,  ugyanis: 

a) Roncsoló toroklobban Gyergyó-Szentmik-
lóson, Csomafalván,  Tölgyesben és Békáson 56 1 

betegedési és 22 halálozási eset fordult  elő. 
b) Hasihagymázban Szépvizen és Gyergyó- • 

Szentmiklóson megbetegedett 21 és elhalt 2 egyén. 
c) Vörhenyben Zsögöd és Ditró községek- : 

ben megbetegült 71 és elhalt 16 gyermek. 
A csíkszeredai közkórházban ápoltatott 67 

beteg, kik közül meggyógyult 32, javult 4, elhalt . 
2, további gyógykezelés alatt maradt 29 beteg. 

Orvosrendőri bonczolás és hullaszemle 9 eset-
ben végeztetett. 

A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint mult 
hóban befolyt:  a) egyenes adóba 50696 frt  42 
kr; b) hadmentességi dijba 2831 frt  35 kr, c) 
bélyeg- és jogilletékbe 5972 frt  12 kr, d) fogyasz-

De a jó Irma már ekkor belépett könyvvel 
kezében. Kikereste volt a legkedélyesebb olvasmányt 
és egész odaadással szórakoztatta egész estén át 
Pálmát. 

Igy telt el neliány nap. Fönn, az Eccebomo 
szobában, s itt lenn a „pálmafa"  képe alatt bete-
gen, megtörten feküdt  a két no, a legélesebb el-
lentét, melyet valaha ugyanegy házfödél  takart. 

Soha sem kérdezte az ott fónn,  mit csinál 
Pálma; minden reggel elsó kérdése volt emennek: 
Hogyan érzi magát beteg vendégüuk ? 

Tized napra, Kató halványan izgatottan tért 
vissza a felsó  szobából. Az idegen hölgy a hajnali 
szürkületben eltávozott, szó nélkül; ágyán egy pa-
pírlapot találtak, melyre lázas, remegő kézzel né-
hány szó volt irva, asztalán levél, Pálmához czi-
mezve. Ezt beszélte a jó öreg Kató izgatott arcz-
czal, akadozó lélekzettel; a két papír kezében. 

Pálma kinyujtá átlátszó kezét s előszűr a pa-
pirkára írottakat olvassa el. 

.Kincsem volt! Elvesztettem ! . . . Érte 
futom  be a világot . . . Oh, hol akodok rá?" 

A levél igy szólt: 
„Erőm visszatér; a kegy elemkenyér kezd ter-

hemre lenni . . . Ha guny képen nem hangzanék 
én t ó 1 e m, azt mondanám : Élj boldogul! De hü 
maradok önmagamhoz és igy szóljon bucsu-iidvöz-
letem: Boszuljon meg az ég én rajtam I S e bo-
szu eszköze itt van kezemben, itt függ  tollam he-
gyén I Ne mondd, hogy gazdag asztalod hulladé-
kait hálátlan koldusra pazaroltad. Lásd kezom 
nem is remeg, midón ezeket írom. Endréd meg-
halt! Meghalt, engem átkozva, engem hitvesét, 
és téged áldva, téged, elhagyott kedvesét 
Megelégszel?! Nem? Tehát fenékig  ürítsem a 
keserű poharat... Jó I!! Meghalt, mert későn 
értette meg, hogy csak téged szeretett; irán-
tam érzett vonzalma csupán lázálom volt . 
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tási és italadóba 14741 frt  50 kr, e) dohányjöve-
dékbe 16270 frt  54 kr. 

A pénzügyigazgató jelentésében hangsúlyozta 
a földadó  nyilvántartás körüli mulasztások káros 
következményeit s az ezzel megbizott községi kö-
zegeknek feleletre  vonását és szigorú utasítását 
kérte a közigazgatási bizottságtól. 

Az építészeti hivatálfőnök  jelentése szerint a 
törvényhatóság területén lévő állami és megyei 
közutak állapota a mult hóban jó volt, azokon a 
szükséges tedanyag beágyaltatott és felülvizsgál-
tatott. 

A kir. tanfelügyelő  jelentése szerint az is-
koláztatás november havában rendben folyt,  ki-
véve Békás községet, hol a roncsoló toroklob jár-
vány miatt egész hónapban az iskola be volt zárva. 

A csikmindszenti ürességben volt tanitói ál-
lásra Bakó Tamás és a rakottyási iskolához Ke-
resztes Károly neveztetett ki, illetve választa-
tott meg. 

A kir. ügyész jelentése'szerint a megye te-
rületén lévő bírósági fogházak  november havi sze-
mélyforgalma  173 volt s ebből elitélt 154. Bün-
tetésidejét kitöltötte 101, maradt letartóztatva 63. 

Bűneset följelenteUtt  79, melyek között fon-
tosabb nem fordult  elő. 

A törvényhatóság által a fertőző  betegségek 
ellen való védekezés tárgyában alkotott szabály-
rendelet szakvéleményadás végett a közegészség-
ügyi választmánynak kiadatni határoztatott. 

Elfogadtatott  továhbá a megye alispáuja el-
nöklete alatt kik üld ve volt szükebbkörü bizottság 
által a Maros folyón  történő tutajozás rendezésé-
ről szerkesztett szabálytervezet s helybenhagyás 
végett a kereskedelemügyi minisztériumhoz való 
felterjesztése  kimondatott. 

Gyergyó-szentmiklósi Eránosz Bogdán s tár-
sainak, nemkülönben Eránosz Miklós s társainak 
építési ügyben két egybehangzó határozata ellen 
beadott felebbezése  elutasittatott. 

A Gyergyó-Ujfaluban  üresedésben lévő kör-
orvosi helyre alispáni határozattal ideiglennsen 
alkalmazott dr. Dobribán Antalnak helyettesítése 
helybenhagyatott. 

A megye főorvosa  a Behring-féle  gyógysze-
í'uni alkalmazhatósága tárgyában a bizottsághoz 
javaslatot adván be, a közigazgatási bizottság 1000 
frt  értékű difteritis  elleni szérumnak a havasi 
javak jövedelméből való beszerzését elhatározta. 

Jóváhagyatott a megye alispánjának abbeli 
intézkedése, hogy az utadóhátralékok jelentékeny 
volta miatt Szeredaváros, Bélbor, Borszék, Holló, 
Tölgyes, Csomafalva,  Ditró, Remete, Salamás, 
Szárhegy, Szent Miklós, Tekerőpatak, Újfalu,  Ba-
lánbánya, Gyimesbükk, Felsőlok, Göröcsfalva, 
Karczfalva,  Madaras, Rákos, Szent-Lélek, Szent-

Megátkozott, mert megcsaltam és szemébe ka-
czagva azt mondtam, hogy nem szeretem, soha 
sem szerettem; csak téged akartalak megfosztani 
a boldogságtól! Aztán ott hagytam magára, be-
tegen, kétségbeesetten ! Akkor, midőn tőletek el-
l'utotlum, azt hittem — ne vedd mentségnek — 
én soh' sem mentegctődzöin ; teszem a mit a pil-
lanat sugal és szenvedem a következményeket, 
de akkor valóban azt hivém: könnyű lesz a gazdag 
örökösnőnek uj szerelmet, más vőlegényt találni. 

Nem tudtam, hogy ily lelkek is teremnek . . . 
Gyűlöltem, untam tiszta erköcseidet, mert föl  mert 
érni az én lángra gyújtó, észbontó szépségemmel. 

Ennyit akartam csak elmondani! És most ? I 
Ugy fejezzem  be: Isten veled ? Minek ? Te ma-
gadal hordozod ót: az „én" szavamra közelebb 
nem jó I Te Pálma vagy ; rád ugy is lehull az 
égi harmat, én a sivatag futó  fergete  . . . sorsom 
üz; ne kérdd honnan, ne kérdd hová . . 

Tudom, hogy most ide jósz; te szent, te . . . 
imádkozni a félhomályban  Kami l l áé r t , " 

Lankadtun ejté le a bágyadt kéz a levelet. 
— Nem menthettem meg — susog magában 

és kedves méla arczát barátnői felé  fordítva,  mondá: 
— Fáradtak lehettek édesim; feküdjetek  lel 
Azok nesztelenül távoztak és Pálma lehunyva 

szemét, nem aludt; de végig álmodta letiint éveit. 
— Szegény Endre I Hol nyugszik ? Miként halt 

meg ? Engem áldott I Meg vagyok áldva I Annyi sze-
retet környez, a mennyi a legbetegebb szivet is 
meggyógyíthatja. Őt átkozta? Megfogta  átka! Szi-
vében hordja a kaini furdalást,  mely nyugodni nem 
engedi. Szegény, szegény Kamilla I Vájjon voltak-e 
gyermekeik? Vájjon szerette-e azokat Kamilla? Oh 
Istenemi Ha gyermekeiket is elhagytaI Ha azok 
most atyátlan, anyátlan bolyganak a világban, a si-
vár szeretet-szegény, érzéketlen világban I Miért is 
nem mondott el mindent? Hová mehetett? E bol-

50 «lm. 

Tamás, Vacsárcsi, Csekefalva,  Jakabfalva,  Mena-
ság, Szent-György, Szent-Imre, Szent-Márton, Szent-
Simon, Verebes községek pénzbeszedési naplóinak 
helyszíni megvizsgálását elrendelte s annak foga-
natosítására Dájbnkát Jakab alszámvevőt kül-
dötte ki. 

Tudomásul vétetett kereskedelmi miniszter 
urnák abbeli értesítése, hogy a megyei építészeti 
hivatal személyzetének kiegészítésére Simák Lajos 
okleveles mérnököt osztotta be. 

Ezek s más kisebb jelentőjégü adó- és ut-
ügyek letárgyalása után az ülés 12 órakor vé-
get ért. 

A g r a r i u * o k — m e r k a n t i l i s t á k . 
(Ur.)  Az ujabb időben nagyon gyakran hal-

lunk két szót emlegetni: merkantilizmus ós agrar-
politika. És e kettőt szembeállítják egymással, mint 
ellenségeket. Pedig hát a merkantilizmus már csak 
történeti logalom, rég elmúlt idők eszméje, törek-
vése. Kinek jutna eszébe most Melon, Jmti, Gel, 
Word és a többi merkantilistákra hivatkozni, vagy 
Colbert Jeanra, XIV. Lajos liires pénzügyminisz-
terére, a kit jóval kétszáz esztendővel ezelőtt már 
eltemettek. A merkantilizmus velők együtt eltűnt, 
más eszmék jöttek, államférfiak  és tudósok más 
eszközökkel próbálták elérni a nagy czélt, hogy 
mikép lehet egy állam hatalmas, erős olyképeu, 
hogy polgárai is jómódúak, megelégedettek legyenek. 

A merkantilisták a nemes érezben hitték fel-
találhatni a boldogulást, az által vélték elérni azt 
a czélt, a melynek megoldása ma is ép ugy fog-
lalkoztatja az elméket, mint a hogy fogja  foglal-
koztatni mindaddig, a mig állam és emberek lesznek. 

Ezt maga a kor hozta magával. Az emberek 
látták az uj kor kezdetén, hogy Spanyolországot 
mennyire fellendíti  az Amerikából behozott nem*s 
érez és ebből elég praktikuson azt következtették, 
hogy minél több aranya van egy államnak annál 
hatalmasabb. 

Különben is ekkor alakulnak át a nagy 
európai államok, fejlődik  a központosító kormányzat, 
kezd megszűnni az ingyenes közszolgálat, állandó 
hadseregek létesülnek, a minek természetes követ-
kezménye, hogy nagyobb lesz a pénzszükséglet is. 

Az államok czéljának tűzik ki tehát ekkor a 
merkantilisták, hogy törekedjenek minél több ne-
mes érezre szert tenni. Hogy hassanak oda minden-
féle  eszközzel, hogy a külföldről  jöjjön be az arany 
az országból pedig ne menjen ki. 

Hanem a merkantilizmus, midőn felállitotta 
ezt a tételt, egyúttal elkövette legnagyobb botlását 
is az által, hogy az állam mindenhatóságát prokla-
málta annak keresztülviteléért. 

Ipar teremtésével, a külkereskedelem emelé-
sével próbáltak meg az aranybeömlést. Az államok 

dogtalan nénibernek végzete lia megy, fulánkot 
hagyni a szivekben ! Én most mindig a boldogtalan, 
haldokló Endrét fogom  látni magam előtt és képzelni 
fogok  árván maradt kisdedeket, kiknek nincs gond-
viselőjük, nincs, a ki elhozza a „Pálma tanyába" a 
gondozott szeretett árvák közé ! Csak tudnám, csak 
megmondta volna! Oh pedig mint tudnám őket daj-
kálni, szeretni . . . az ö árváit. 

A nemes hölgy elfeldte  e perezbe ábrándjai 
közt, hogy busz éve köttetett ez a százszor boldog-
talan házasság s már alig lehetnek kicsiny, gondot 
igénylő árvái. 

Oh, hisz az eszményítés embereinél oly keve-
set nyom az idő! Az ő kedélyüknek örök gyermek-
kort mér a jó tündér, ki bölcsőjük felett  megjelen. 
Idő, tér, anyag, rájuk nézve nem létezik. Szentelt 
szárnyon jár náluk a gondolat és érzemény. Ők 
csak alakra hasonlók a tömeghez; lelkük kiváltsá-
golt, a szellem világ küldöttei; hivatásuk gátot vetni 
az anyag áramainak, hogy el ne öntse rut zagyva-
lékkal, salakkal a felé  hajló világot. 

Az álomképek mind halványabbak lettek és 
jött a jó barát a lélek béke olajágával. Pálma el-
szenderedett. 

Mintha lidércznyomástól szabadult volna meg. 
Ma aludt először csendeseit ama nap óta, hogy Ka-
milla lába a lak küszöbére lépett. Még a feléje 
nyújtott békejobb is iszonynyal tölte el, a kéz, mely 
akkor lefosztotta  éltének zománczát, még ma io ké-
pes volt ellopni szemének álmait! 

A virradat enyhülést hozott. Ma már fölkelt; 
nyitott ablakból üdvözölte az őszszel i'.aczoló virá-
gait; bágyadt volt, be nyugodt. 

Ma ünnep volt; a munka szünetelt. Irma ko-
rán feljött,  hozva „Dickens'-nek megki .dett, vidor, 
kedves elbeszélését... s a mig ő c ungő, édes 
hangjával betölté a szobát. Pálma szem;- anyai sze-
retettel. édes biiszkességgel fiigött  vonásain. 
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beavatkoztak az iparczikkel előállításába, előírták 
annak elkészítési módját, egyes államok pláné meg-
vizsgálták a kiviteli czikkeket, nehogy haszontalan 
árak kerüljenek a kfllforgalomba  és igy elessenek 
a bevétel forrástól.  Cdbert még a posztófestést  is 
szabályozta. 

Az államok ilyen szerfölötti  gyámkodása, a 
szélsőségig vitt beavatkozása nem maradhatott 
ellenhatás nélkül. 

A merkantiliamust merev tételeivel együtt 
legyőzte egy nj irány, mely a szabadság elvét 
hirdette. 

Szabadság mindenütt. Benn az országban és 
a külkereskedelemben. Hogy a szabad verseny leg-
biztosabb mód a gazdasági erők egyensúlyozására. 
Hogy az állam ne avatkozzék az egyesek ügyeibe, 
azokat ngy is sarkalja az önérdek. Az egyes leg-
jobbau tudja, minő nton haladjon, hogy rá nézve 
hasznosabb legyen az eredmény. A hol pedig a 
polgárság vagyonos, ott az állam is erős. 

Midőn azonban a szabad verseny, a szabad 
kereskedelem kinövéseire is rájöttek, midőn látták, 
liogy ez által az erősebb elnyomja a gyengét, ak-
kor iött a harmadik irány, a mely már az állami 
beavatkozást követeli ugy egészségügyi, biztonsági 
szempontból, mint a hazai általános gazdasági ér-
dekek védelme szempontjából. 

A szabad kereskedelmi rendszer ellen tehát 
a védelmi rendszer küzd. Ez a kültöld elnyomása 
ellen védváuiot, a nagy ipar fölénye  ellen szövet-
kezést és egyéb törvényes intézmények létesítését 
sürgeti. 

Ezen főrendszereken  kiviil még számos el-
mélet van, a melyek mindegyike a gazdasági élet 
berendezését akarja más-más irányban keresztül-
vinni. 

Ide tartoznak tulajdonképen a sjkféle  »zo-
cziális tanok is, de ezek kö/.ül természetesen a 
mai társadalmi rend tel forgatása  nélkül egy sem 
valósitható meg és csak arra voltnk jók, hogy a 
munkás kérdés rendezésére felhívják  a kormányok 
figyelmét. 

Napjainkban tehát csak két rendszerről be-
szélhetünk, védvám és szabadk»reskere*kedelmi 
rendszerről. A merkantilizmus eltűnt és legfenebb 
mint a mai nagyiparnak, nagytőkének kiinduló 
pontja, szülüauyja bir gazdaságtörténeti jelen-
tőséggel. 

Nincs tehát semmi értelme az agra'politikát 
a merkantil politikával ma szembeállítani. Nem az 
agrari/.mas küzd a merkantilizmussal, hanem a véd-
vámrendszer a szabadkereskedelmi rendszerrel. 

Ezen a két nagy táboron belül azután meg-
találjuk az agrariusok csapatját is, mert hát az 
agrárpolitika a mai szövevényes közgazdasági élet-
nek csak egyik ágát öleli fel,  csak azon intézmé-
nyeket tartalmazza, azon teendőket sorolja fel,  a 

melyek a mezőgazdák érdekeire szolgálnak, és meg-
találjuk a nagy ipart is, anélkül, bogy ez által 
ki lenne meritve a csatázok létszáma. 

Es ez a kézdelem nem árt, tanit, erősít, na 
gyobb munkásságra serkent. És miután mindig lesz 
érdekellentét, mindig lesz küzdelem is. És e küz-
delemnek lesznek — egyrészről a rideg egoizmus, 
másrészről tehetetlenség, vagy más ok sziilte — 
sebesültjei is, e proletárok és igy mindig meg-
marad a társadalomnak is egyik szép hivatása 
ezeket istápolni. 

HanigverNeii.v. 
Vasárnap, f.  hó 9-én délután 2 órakor ér-

kezett Csik-Szeredába a székelyudvarhelyi da-
lárda hosszú kocsisorban. A hivatalos fogadta-
tás, melyre a legmelegebb érdeklődés mutat-
kozott, a csíkszeredai közönség kö/.ött már 
jőelőre, délután 3 órára volt kitűzve a város-
háza előtt s minthogy a dalárok egy órával 
előbb érkeztek a jelzett időnél, nem is történ-
hetett meg a különben igen impozánsnak Ígér-
kező fogadtatás.  A helybeli dal- és zcnecgylet 
tagjai s egy néhány városi polgár verődött ősz-
sze hamarosan s a czigány rázendítette a Rá-
kóczy t, a dal- és zeneegylet karmestere, 
S p r e n c ? György mondott Isten hozottat az 
érkezőknek, inelyre aztán Ugrón János. Szé-
kelyudvarhelymegye alispánja a székely dalegy-
let elnöke válaszolt, megköszönve a szives fo-
gadtatást Csik-Szereda város polgármesterének ! 

Első ténye a székely dalegyletnek egy i_>en 
udvarias és mindenesetre méltánylást érdemlő 
ténye volt az, hogy megérkezésök után azon-
nal Zsögödbe hajtattak s a vendég dalegylet 
szerenádot adott Mikó Bálint főispánnak,  mire 
aztán a „Hutterben' 40 terítékű uzsonna-ban-
kett volt, melyen részt vett Udvarhelymegye 
főispánja  Mikó Árpád, a székely dalegylet de-
rék pártfogója,  Ugrón János, Udvarhelyme^ye 
alispán',a s a dalegylet mint vendégek, továbbá 
Csanády Béla kir. járásbiró és Csik-Szereda 
város fiatalsága  képviselve mint háziga/dák. 

Igen szép, emelkedett hangulatban folyt 
le a rövid uzsonna.fmelyen  a székely dalegyletet 
mint társadalmi-, kultur- és hazafias  tényezőt 
éltette Molnár Ákos ügyvédjelölt, U^ron János 
alispán megköszönte a szives fogadtatást  és él-
tette Molnár Ákost, Mikó Árpád főispAn  pedig 
igen szép toasztban lejtette ki a „d^il", a „ma-
gyar dal" fontosságát  s utalt a daiegyletnek 
társadalmi érdekére, mely összehozza a külön 
böző elemeket. Zajos és lelkes óváeziókban ré-
szesítették az egybegyűltek a szomszéd va'rme-
gye népszer ü és magas gondolkozású főispán-
ját, a czigány perczekig tartó tusst húzott még, 

s aztán a társaság eloszlott, hogy kerüljön fel 
az „igazira", a hangversenyre ! 

Pontban fél  8 órakora zsúfolásig  intelligens 
közönséggel megtelt „Csillag" nagytermének 
ajtóit bezárták s felharsant  a székely dalegylet 
ajkáról a dal, „Dalünnepen", Thern Károlytól 
volt a nyitány, hatalmas volt, ragadta magával 
a közönséget s vitte-vitte lelkünket egy szebb 
hazába, el oda az ábrándok hónába ! Zugó taps 
és egy szép virág-lant volt az elismerés ezért, 
melyet Lázár Ilonka kisasszony nyújtott át dr. 
Va,da Emilnek, a dalárda kitűnő karnagyának 
a csíkszeredai hölgyek nevében. Kipirult az 
arezuk a székely fiuknak,  felragyogott  az öröm 
sugára a karnagy ur szemeiben jól esett nekik 
a megérdemelt kitüntetés oly puha kis kezekből. 

Jött aztán az igazi művészet: „Vonós né-
gyes" Beethovven Mozorttól, előadva dr. Vajda 
Emil, Hoffman  Sándor, Kohn Ármin és Nagy 
Gyula urak által, utánnuk ismét a dalárda lá-
gyan csengő dnnája „Olyan a te dalod" Huber 
Károlytól, ezt követte egy „Monológ" Szabó 
Gyula úrtól előadva, majd ismét a hegedűsök: 
Ernst Elégiája s igy tovább pontról-pontra hal-
lották a művészek a klasszikus és magyar ze-
nét, dalt bűbájosán s ringatták a közönséget 
egy édes túlvilági mámorban, melyből ébredni 
fájó  érzést kelt, de hálát is dr. Vajda Emil és 
müvésztársai, nemkülönben a dalegylet iránt, 
mei t ők olyan élvezetet szereztek Csik-Szereda 
város közönségének, melyet csak a legnagyobb 
hála és elismerés hangján lehet emliteni. 

A minden tekintetben sikerült hangver-
senyt táncz követte, a dalegyletet pedig a dal-
pártolók megvendégelték és elismerésüknek, 
köszönetüknek kifejezést  Bitai Bcla csikszeredai 
ev. ref.  lelkész adott, a ki szép toasztban él-
tette dr. Vajda Emilt, a székely dalegylet min-
takarmesterét. A szép mulatság késő hajnali 
órákig tartott; de emléke a székelyudvarhelyi 
dalárdának lelkünkben megpendített húrjain 
tovább is megcsendül, örökké fog  élni. Fogad-
ják hálás köszönetünket s az a magasan szár-
nyaló vezetői kar, mely az udvarhelyi dalárdát 
vezeti, hozza vissza közénk ismét mihamarább ! 

L E G U J A B B . 
A képviselőház deczember hó 10-iki 

ülésén Wekerle miniszterelnök kijelen-
tette, hogy az egyházpolitikai  törvény-
javaslatokat  a király  szentesitette  s azok 
már leküldettek Budapestre. E szerint a 
polgári házasság törvényerőre emelkedé-
séhez még csak a kihirdetés van hátra. 

De mi volt ez ? A jelenet, melyről olvasott 
kaezagtató, s a leányka egyszerre halvány, majd 
lángpiros lesz. 

— Beteg vagy Irma? Miért változik szilied, 
az olvasott jelenet épen nem izgathat fel. 

— Xem is a jelenet! Hiszen nem is vagyok 
éa izgatott . . . Egy nevet olvastam 

--- Ne—vet ? Itt csakis „Er.dre" a fönforgő  név. 
Es Pálma rettegni kezd élte titkáért. Vissza-

vonult mindazoktól, kik erről beszélhetnének s most 
egy gyermek tudna erről ? 

— Kit ismersz te Endre néven ? 
— Endrének hivják . . . Endrének hívták azt, 

ki miatt tönkre mentünk, ki miatt atyámat elvesztém. 
— Gyermekem! Én már gyakran óhajtottam 

ez esetről bővebben hallani; jó anyádat soha sem 
akartam megkérdezni, tudom, liogy fáj,  ha régi se-
beket fölszaggatnak.  De neked, tudom többször el-
beszélte ő. Azt láttam Báppadásodból, látom sza-
vaidból. 

— A mit én tudok, Pálma néni, az igen ke-
vés. Mindössze annyi, hogy atyám egy faluban  la-
kott, azon uri emberrel, s noha atyám csak szegény 
kovács-legény s több évvel idősebb volt, amaz pedig 
a földesúr  fia;  a rang- és korkülönbség daczára 
csodálatos bensóség fejlődött  kettőjük közt, mely 
még fokozódott,  midőn atyám ügyessége és szor-
galma folytán  gyárossá lett. Anyámnak első házas-
aágából szép öröksége is volt s egyszerre nagy va-
gyonnal rendelkeztünk. Természetes, hogy ily viszo-
nyok közt csak szilárdult a barátság s azon ifjú 
gyakran jött atyámhoz. Egy estén — igy beszéli 
anyám, mert hisz én alig voltam két éves — ki-
kelve arczából atyámhoz rontott be : Lázár, nekem 
Pénz kell! Atyim kitagadott, elűzött; nekem szánt 
egy unalmas, erénybósnót, de én nem veszem el 
ut; mást szeretek, egy mennyei szép jelenséget, 
egy angyalt. Az kész engem bárhová követni; itt 

van velem, külföldre  megyünk; adj néhány ezer 
forintot  nagykorúságomig . inert ha te nem ndsz, 
veszve vagyok. 

Atyám csöndesen föltekintett  iratairól s hatá-
rozottan feleié  : Nincs most kezeimnél nusyobb összeg, 
de ha volna sem adnék ily czélra. nem suba ! 

Akkor hát vessz a pokolba! - kiáltott ÍU in-
dulatosan és heves mozdulattal kapva föl  kalapját 
az asztalról, kirohant az éjbe; atyám utána, kiáltva: 
Endre, Endre, megállj ! De hasztalan. Rohant, mint 
őrült. Atyámnak eszébe juthatott a nyitva felejtett 
iroda, sietve ment vissza. De oh mily látvány ! A 
heves mozdulattól, melylyel azon ur kalapját föl-
kapta, a gyertya fölbillent,  egy csomag Írásra esett, 
mely meggyuladt, erről az ablakfüggöny  s mire 
atyám visszatért, a kis iroda lángban állott. Atyám 
menteni akarva íróasztalának értékes tartalmát, ha-
lálos égés sebeket kapott; segélykiáltását csak nagy 
sokára hallották meg az udvar túlsó végén álló lak-
házban. Szóval, azon éjen vagyonunkat elvitte a 
láng; atyám két nappal később halt meg égés se-
beiben . . Soha sein akarta megmondani, ki volt a 
baj okozója. Mindig csak ez volt válasza: Nyugod-
junk meg az Isten akaratán! Péuzt kért . . . nem 
adtam, nem adhattam, azért futott  el haragosan. 

De anyám visszaemlékezett az aggodalmas, 
esdő hangra, melyen atyám barátja nevét kiáltotta, 
tudta, hogy az heves ember s magában kiegészítette 
késóbb csendes óráiban, hogy igy kellett történnie, 
annyival inkább, hogy utolsó perczeíben egyszer 
igy kiáltott fel:  Oh! Endre, Endre! Mivé let-
tünk általad! 

Pálma csengetett, 
Kedves Kató! Mely napon is égett meg 

gyárotok? — Kató megnevezte a végzetes éjt. 
Pálma magára óhajtott maradni; anya és leány 

eltávoztak. 

— Ö volt! Semmi kétség! Isten, minők a te 
utaid! Atyja Kamilláért tagadta ki. 

És az unalmns erényhősnő hozta helyre a mit 
az ő heveskedése okozott. Igaz, szegény Katónak 
egyik gyermeke meghalt. De elég Irma kettő he-
lyett is. 

— Koszönöm Istenem, köszönöm! 
— Hogyan is mondta uz az asszony ? 
— Te Pálma vagy! Reád ugy is lehull az ég 

harmata. Harmat ez itt szemeimen. Edes megelége-
dés harmata, hogy nekem adatott csendes boldog-
sággá tenni a nyomort, melyet „O" okozott, gyó-
gyítani a hol „ó" ütött sebet, nevelni azt, ki miatta 
lett árva! 

„Boldogok, a kik sirnak, mert megvigasztal-
tatnak-" Sirok én is, pedig boldog vagyok! Oh, ha 
ezt elmondhatnám anyámnak ! 

És édes zokogással rejté arezát párnáiba. 
A „Deckeus" elbeszélés vége felé  értek; de 

Irma az Endre névre mindannyiszor elpirult és Pálma 
hasztalan törte fejét,  kié az a név, mely a kis leány 
arczába kergeti a vért. A Pálma tanyán senkit sem 
volt szabad Endrének nevezni, s a ki e nevet ma-
gával hozta, szép szerével mást kapott itt. Tehát a 
városban kell valakinek lennie. 

Irma józan, éles eszénél fogva,  jó formán  min-
den ügyét vezette Pálmának, ki néha egész éven 
át sem ment a városba. Miét is ? Az ő birtoka egy 
kis boldog szigete volt a társadalomnak, köztársaság 
s annak imádott elnöke ő maga. 

Volt templom, iskola, pap, tauitó, munkások, 
iparosok, mindannyi vallásos, tiszta erkölcsű. Miért 
menjen ő a Babylonokba, hol az ö szomorú sziv 
életének ezer változata fordul  elő. Irma szivét még 
is ott kellett valakinek meghóditnia. 

(Folytatása következik.) 
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K Ü L Ö N F É L É K . 
— Esküvő. Dr. F i l e p Sándor, vármegyénk 

kOzponti járásának orvosa f.  bó l-én tartotta es-
kflvőjét  a csiktaploczai templomban S z á v a Lu-
kács földbirtokos  és vállalkozó kedves leányával, 
B l a n k a kisasszonynyal. Az esketési szertartást 
az örömszülők házánál gazdag lakoma követte. 
Tartós boldogságot kívánunk. 

— Kitüntetés. V e r e s Sándort, Csik-
Szentimre község érdemes plébánosát és az alcsik-
kászoni esperesi kerület jegyzőjét Lönhárt Ferencz 
erd. róm. katb. püspök tiszteletbeli alesperessé 
nevezte ki. A derék lelkészt melegeu üdvözöljük 
nj dignitásában. 

— Halálozások, özv. E n y e t e r Károlyné 
szfll.  S a l l ó Anna, n.ébai Enyeter Károly cs. és 
kir. nyugalmazott őrnagy özvegye f.  hó 6-áu déli 
12 órakor életének 75-ík évében rövid szenvedés 
ntán elhunyt. A megboldogultban E II y e t e r Ká-
roly m. kir. vasúti forgalmi  ellenőr, E n y e t e r 
József  m. kir. honvédszázados, E n y e t e r Fe-
rencz m. kir. csendőrszázados, továbbá Enyeter 
Mariska férj.  Filipeskn Gáborné és Enyeter Józé-
fin  térj. László Ferenczné édes anyjukat; Zacli Betti, 
Tóni. Vilmos. Filipesku Mariska, László Károly 
unokái; Filipeskn Gábor Zach Antal vejei és Wol-
czynski Emilia férj.  Enyeter Ferenczné menye si-
ratják. Az elhalálozott jó anyának, ki a nö legszebb 
és legszentebb hivatásának : az anyai kötelességek-
nek oly kiválóan tett eleget, földi  részeit f.  hó 
9-én délután 3 órakor helyezték örök nyugalomra 
a helyteli. köztemetőben igen nagy részvet mel-
lett. — Özv. O 11 i Anlalné sziil. Csutak Julian-
nának e hó 8-án reggeli 6 órakor élete 72-ik évé-
ben hosszas szenvedés után övéinek legnagyobb 
bánatára megszűnt élni Földi részeit f.  hó 10-én 
d. e. 10 órakor helyezték a csikrákosi templom 
kerítésébe örök nyugalomra, béke poraikra! 

— Ruhakiositás. A gyergyószentmiklósi sze-
gény tauulókat segélyező egyesület szokásos ru-
hakiosztását a kö/.ponti iskolában folyó  hó 15-én 
délután 5—7 óra között tartja meg. Ez alkalom-
mal az ifjúság  az emliteit egyesület javára a 
Laurenczy-iéle nagyteremben ugyanaz nap táncz-
mulatságot rendez. A tánczestély kezdete esti 8 
órakor. Belépti dij 1 korona. 

— Siilvester-estély. A gyergyószentmiklósi 
„korcsolya-egylet" az idén is szép műsorral ellá-
tott Sylvester-estélyt fog  rendezni. Deczember hó 
31-én a Laurenczy-teremhen saját pénztára javára. 
A meghívókat közelebbről fogják  kibocsátani. 

— Millenniumi kiállítás. A gyergyói róm. kath. 
tanitó-egyesület kiállítási intéző bizottsága f.  hó 
5-én a gyergyószentmiklósi polgári iskolában gyű-
lést tartott, melyen elhatároztatott, hogy a 2 pol-
gári és az allalvi felsőnépiskola  és esetleg azon 
népiskolák, melyek az oktatás ágait magába ölelő 
teljesebb kollekcziót tudnak bemutatni, önállóan, a 
saját nevükkel jelennek meg a millenuiumi kiállí-
táson. Hogy azonban a többi iskolák is a kellő 
méltánylás kivívhat ása mellett egyes érdemes iskoUi 
tárgyukat is kiállíthassák, elhatároztatott az is, 
hogy ezen iskolákkal egyetemben a tanitó egye-
sület csoport kiállítást fog  rendezni. Az egyesület 
a gyergyói iskolák és a saját történetét fogja  össze-
állítani s kinyomatni s az igy előállítandó műbe a 
jelenleg működő és az elhalt kiválóbb tagok rövid 
életrajzait és arczképeit is felveszi.  Az iskolák 
történeteinek megírásáról nz esperesi hivatal fel-
hívása alapján az igazgatók fognak  gondoskodni, 
bogy azokkal október elejére készen legyenek. Az 
iskolai tárgyak kiállítására is részletes módozatok 
állapíttattak meg. 

— Tűz. Csik-Tusnádon 1894. november 30-án 
délután 9'/i órakor Kovács (Lőrincz) Lnjos csűre 
kigyúlt s a benne lévő sok takarmánynyal és a 
mellette körűi lévő szalmarakásokkal együtt elégett. 
Hogy nagyobb veszedelem nem lett. egyedül a 
szélcsendnek köszönhető. Nagyban nehezítette a 
tüz lokalizálását az, hogy a házzal összecsepegö 
sütőház és csűr közöli alig egy méternyi közzel 
egy nagy szalmakazal állott, mely csakhamar lángba 
borult. A gyulás a csűr hátánál lévő szalma tö 
viből harapózott. A szalmát valószínűleg a csűr 
hátánál lefolyó  patak jegén csiszinkázó 5—C éves 
gyermekek gyújtották meg. A kár mintegy 800 
frtra  tt-helő. Bámulandó az a közöny, melylyel 
némelyek a pusztító vészt összedugott kézzel né-
zik s a községi biró terhére írandó fel,  hogy a 
patak mellett egyetlen épület leégése ntán a tüzes 
flszkök  még deczember l-én este is füstölögtek. 

— Az erdélyi bank- és részvénytársaság, 
mely működését mintegy egy hónappal ezelőtt 
3 millió korona részvénytőkével kezdette meg, 
hivatva lesz nagyszabású üzletköréből kifolyó  ak-
czióival az erdélyrészi kereskedelmi-, ipari- és 
gazdasági érdekeket támogatni és fejleszteni.  Fi-
gyelmeztetjük olvasóinkat inai Iapuuk hirdetési 
rovatában foglalt  hirdetésre. 

— A karácsonyi ajándékok mily alakban 
nyújtása képezi most miudenfelé  a gondolkodás és 
eszmecsere tárgyát. Bizonyára legczélszerübb és 

legkellemesebb ajándék a zongora, mely czélból a 
legjobban ajánlhatjuk a régi hírneves H e c k e -
u a s t G u s z t á v z o n g o r a t e r m é t Buda-
pest, Kigyó-utcza 7. sz. Heckenast ezen üzletet 
1865-ben npósától, Pficliel  János első magyar zon-
goragyárostól vette át, 1879. májusban pedig a 
hires Beregszászi Lajos udvari zongoragyáros rak-
tárát is átvette és azóta a Kigyó-utcza 7. sz. 
házba van külön e czélra épített termekben dus 
választékban, mindenféle  kül- és belföldi  zongorák, 
pianinók és harmoniumok nagy raktára, minden 
ízlésnek megfelelő  kiállítású, fekete,  dió vagy matt 
fában,  faragott  vagy vésett díszítésekkel, Hecke-
nast Gusztáv raktárában csakis elsőrendű gyárak-
ból való gyönyörű bangu zongorák vannak ; ö a 
világhírű „Shidmayer és Fiai" stuttgarti czég 
egyedüli képviselője, továbbá a zenevilágban a 
legjobbnak és legolcsóbbnak elismert „Tauringia 
Orgán Co" barmoniumjainak főraktárosa.  Nagy 
választéka van itt átjátszott zongoráknak, vala-
mint minden e szakmába vágó javítások is leg-
jobban eszközöltetnek. Kívánatra árjegyzéket in-
gyen és bérmentve megküldi. A kinek zongorára 
van szüksége, az ezen régi jó hírnevű, szolid czég 
gel lépjen összeköttetésbe. 

— A „Csikmegyei Füzetek" czimü irodalmi 
vállalntból a napokban jelent meg a negyedik füzet 
két ívnyi terjedelemben az előbbiekhez hasonlóan 
csinos kiállításban, érdekes és gazdag tartalommal. 
Azon czélból, bogy az érdeklődök a miinek iránya 
és tíirtalinn felöl  némi tájékozást nyerhessenek, kö-
zöljük n három utóbbi füzet  tartalomjegyzékét: Csik-
megye határai. Csikmegye területe és a területhez 
való népességi viszonya. Csikmegye erdősége és la-
kossága. Csikmegye szorosai és vámhivatalai: 1 A 
gyimesi szoros és vámhivatal. 2. A tölgyesi szoros 
és vám. 3. A békási vám. 4. A kis tölgyesi szoros. 
Csikiiiegyo hegyei: Kelemen havas. A kis Sztyéza. 
A MonuMI. \z Obcsina. Az Alkoza, Liiikkliavas és 
Mezővész. A Salamások teteje, üioszbiikk és Köz-
rcz. Harasszó. Hegyes. Kis Havas. Esztenák. Vid. 
Sármány hegy. I'iricske. Keskenysarok. Pricskető. 
Tatárhágő. Keresztes havas. Fekete-Hagymás. Nagy-
Hagymás. Fehér mező. Czofrnnka-Havns.  Ló-Havas. 
Sipos. Fekete-Kez. Tarkó. Egyeskő. Öcsém-Teteje. 
Naskalát. OréczeR. Mohos. Pásztorbiikk. Lóvész. Po-
gányliavas. liálványes. Tarhavas. Áldomás niezó. 
Níigy-Somlyó stb. Ezek közbeu közölve van a „Tarkó" 
czimii népmonda é.s .A szövő asszony" cziinü le-
genda. mind érdekes és vonzó előadásban. A ne-
gyedik fiizet  tartalmazza a keleti határhegység le-
írásának folytatását.  Azután felsorolja  a délnyugati 
vonalon környező heirylúnezolnt kiemelkedőbb részeit. 
Ilyenek: A kereszthegy. Hatrina, Ltakta, Fahavas, 
Talárkö, Ituesiiitetó. Délhegy, Ostoros, Veresbükk, a 
felső,  közép és alsó Hargita, Hogáth-várhegy, Tol-
vajostetö, Három, Kukushegy, -Injgató, Csihányos, 
Nngy- és Kis-Kapns, Milác.s és Mitácstctö, Bükkeres 
stb., stb., Az euyes nagyobb kiemelkedések leírásá-
nál röviden fel  vannak említve az azokhoz fiiződó 
mondák, hagyományok, regék s ezek között közölve 
van: „Az Alvégen* és „Szonásinczö" czimii két köl-
temény is. A negyedik füzetben  kezdődik a műnek 
egyik kiválóim érdekes fejezete:  .A hegyek kul-
tusza a székelyeknél.- Az egész vállalat mintegy 
SJU—yi'. füzeiben  fog  megjelenni. Előfizetési  ára: 
Egész évre (1"J fiizot)  frt  -Ml kr, félévre  (li füzet) 
1 frt  '20 kr, negyedévre (3 füzetl  00 kr. Megren-
delhető ( i y ö r g y j a k a b Márton kiadónál Csik-Sze-
redában. l'gy a mü .szerkesztője, mint kiadója nagy 
szolgálatot teljesítenek ezen vállalkozásukkal külö-
nösen Csikvármegye érdekében, épen azért megér-
demlik, hogy e vármegyének közönsége minél na-
gyobb pártfogásba  részesítse őket s segédkezet nyújt-
son hozzá, hogy az érdekes és hézagpótló munka 
megjelenése biztosítva legyen. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás. A csik-
somlyói „Internátusi segélyalap" javára adakoztak : 
Székely Károly 1 frtot;  a kolozsvári szent Ferencz-
rendiek zárdája 1 frtot;  Vadai János 1 frtot;  Bakk 
Endre plébános 1 frtot;  a Iteke Mihály gyüjtö-
ivén : Beke Mihály 1 frtot,  Csiszér Sándor 50 kr t ; 
Fejér Manó esperes gyüjtőivén: Fejér Manó 3 
frtot,  Köntzei Benedek 50 kr t ; Markaly Antal 
plébános gyüjtőivén : Incze Domokos 1 frt  70 krt, 
Báláéi Sándor 60 krt, Tompos János l frtot,  Ger-
gely Péter 1 frtot,  Pnngrácz Mihály 50 krt, Már-
ton Bálint 30 krt, Beké József  60 krt, Madár 
Antal 1 frtot,  Kábdebó Péter 1 frtot,  özv. Jakab 
Lukácsáé 50 krt, Csedő Péter 4 krt, Csedő Lajos 
10 krt, Hodor András 1 frtot,  Gál György 1 frtot, 
Márton János 70 krt, Markaly Antal plébános 3 
frtot;  Böjrhy Endre gyüjtőivén: Böjthy Endre 8 
frtot,  Györffy  Sándor 1 frtot.  Fogadják a nemes 
szivü adakozók az intézet hálás köszönetét. Bándi 
Vazul, igazgató. 

— Számadás és köszönetnyilvánítás. A „Gyer-
gyószentmiklósi Dalegylet" november hó 24-én tar-
tott tánczestélyének bevétele 45 frt  30 kr. Kiadás 
31 frt  30 kr. Maiadt tiszta jövedelem 14 frt. 
Felülflzettek:  Magyaroasy Imre 1 frt.  Madaras 

Istvánné, Lázár Viktor, Sándor Gergely, Laurenczi 
Vilmos, Kovács Lajos, Kricsa Konrád, Száva Már-
ton, Lukácsffy  Zakariás. Vákár Lukács, Drolos 
István. Lőrincz Endre, Köncse Albert. Lázár Jenő, 
Orel Dezső, Lauienezi Rezső, Paál Lajos 50-50 
krt, Szenkovics Mihály, Alsuli József  30 -30 krt, 
Albert Antal 20 krt. összesen 9 frt  80 kr. Fo-
gadják a dalegylet köszönetét és báláját. 

— Nyilvános számadás és köszönet. Lövéte 
község tüzkárosultjainak folyó  évi julius hó 15-étől 
kezdve Csikmegyéből az alább megnevezettek kül-
döttek könyöradományokat: 1. Julius bó 15-én 
főtisztelendő  Jakab Lajos csik-szentmihályi plébá-
nos ur 25 véka rozsot. 2. Julius bó 22-én csik-
zsögödi Nagy Ferencz ur 3 frtot.  3. Julius hó 
26-án csiksÁentmiklósi Damokos János kántor ur 
10 véka rozsot. 4. Augusztus 18-án csikszent-
domokosi főt.  r. kath. lelkészi hivatal 13 frt  16 
krt. K. Szeptember hó 13-án csikszentmihályi ftdő 
Jakab Lajos plébános ur 12 trtot. 6. Október hó 
22-én a csikszentmártoni műkedvelő előadást ren-
dező ifjúság  a j. főszolgabíró  ur közvetítésével 
36 frt  88 krt. 7. Október hó 22-én kászonimpér 
Balázsi Lajos ur 3 frtot.  8. November hó 22-én csík-
szeredai tek. Nagy Sándor ügyvéd ur 20 véka 
rozsot. 9. November 22-én a csiksomlyói szent 
ferenezrendi  ház főt.  Pál K. Jáuos házfőnök  ur 
által 15 véka rozsot, 10. November 22-én főt. 
Péter Lajos csikdelnei plébános ur 6 véka rozsot. 
Midőn a felsorolt  könyöradományok ezen alkalom-
mal nyugtáztatnak, egyben nem késik az ado-
mányokat kiosztó bizottság a szerencsétlen tüz-
károsultak nevében a nemes adakozóknak leghá-
lásabb tiszteletteljes köszönetét nyilvánítani. Lö-
véte, 1894. deczember hó 4-én. A bizottság ne-
vében : Ráduly Sándor, kjegyző, b. elnök. 

— A „Pesti Hírlap" mellékleteképen 1896. 
évi január 1-ével. „Párisi Divat" czimen egy igen 
érdekes és változatos tartalmú divat- és családi 
lap tog megjelenni. A mai számunk mellékletét 
képező mutatvány számra felhívjuk  olvasóink 
figyelmét. 

Szám 510—1894. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
4078. p. számú végzése következtében Tankó 
Katalin javára Presmer György (fagyas)  ellen 262 
frt  s jár. erejéig foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 308 frtra  becsült ökrök, 
tehenek, borjukból álló ingóságok nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 603. p. 1893. számú végzése folytán  262 frt 
tőkekövetelés és összesen 36 frtban  bíróilag meg-
állapított költségek ereiéig Csikgyimesbükk Hideg-
ségpatakán leendő eszközlésére 1894. évi deczem-
ber hó 28-ik napjának délelőtti 12 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly meg-
jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá-
gok aziböl . evi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a ér-
telmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet ígérő-
nek becsáron alul is el fognak  adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1894. évi deczember bó 
8. napján. 

Hzöllöswy Férem ex, 
kir. jbirósági végrehijtó. 

Hirdetmény. 
Csik-Várdotfalva-Csobotfalva  községek 

képviselőtestületének 1894. évi deczember 
hó 5-én közösön hozott határozata alapján 
közhírré tétetik, hogy a magas kincstártól 
bérbevett kizárólagos szes/italntérési iogo-
núltság Csik-Várdotfalva  községházánál1894. 
évi deczember hó 19-én d. e. 10 
Órakor nyilvános árverésen a legtöbbet 
ígérőnek az 1895-ik évre albérletbe adatik. 

Kikiáltási ár 2300 frt. 
Ugyanakkor albérlőre ruháztatik a fo-

gyasztási adók beszedési joga is a magas 
kincstártól kiegyezett 8;$t» frt  79 kr összeg 
pontos lefizetése  mellett. 

Egyéb feltételek  Várdotíalva község-
házánál a hivatalos órákban megtekinthetők. 

Csik-Várdotfal  ván, 1894. deczember 
hó 10-én. 
Csiszér Pál, Becze Ferenci, 
csobotfalvi  biró. körj ^yző. 

Orbán János, 
várdotfalvi  biró. 

Nyomatott Ctúk-Szertdában 1894. a laptulajdonoa ás kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" 1894. 50. számához. 
Árverési hirdetmény. 

Alattirt községi elöljáróság Csik-Tusnád 
község képviselőtestületének 1894. év deczem-
ber 2-án hozott határozata folytán  ezennel köz-
hirré teszi, hogy a magas kincstártól kizaróhgos 
joggal bérletbe kivett szeszregále jogot Csik-
Tusnád községházánál 1894. ev deczemltor 22-en 
délelőtt 8 órakortól kezdődöles; nyilt árverésen 
áz 1895-ik évre «lbcrlctbe adja. 

Kikiáltási ár 2000 frt. 
Árverezési feltételek  a csiktusnádi kör-

jegyzői irodán bármikor betekinthetők. 
Klőljáróság. 

Ferenczy Béla, Domokos Albert 
kjegtzö. 2 2 h. biró. 

Sz 28—894. 

Árverezési hirdetmény. 
Csik-Csatószeg község a magas állam-

tól bérbe vett kizárólagos szeszital mérési 
jogosultságot az 1895. évre f.  é v i deCZ. 
18. napján d. e. 8 órakor Csatószeg 
községházánál nyilt árverezésen haszonbérbe 
adja és egyúttal albérlőt a fogyasztási  adók 
beszedési jogával megbízza. 

Kikiáltási ár 1091 frt.  (íí) kr, mely 
Összegnek 10°o-át árverezni kívánók bánat-
pénzül az árverezés előtt az árverező bi-
zoltság kezéhez letenni tartoznak. 

A feltételek  Csatószeg községházánál 
a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

A község eleijáróság. 
Csik-Csatószeg, 1894 decz. (i-án. 

Sz. 221—894. 

Hirdetmény. 
Alattirt elöljáróság közhirré t«szi, hogy 

<Jsik-Verebes községében gyaknrhitidó s/.osz-
ital mérési jog folyó  évi deczember 
hó 22-én délelőtt 9 órakor a köz-
ség hivatalos házánál bérbe fog  adatni; a 
bor-, lins-, czukor- és sörfogyasztási  haszon-
jogokkal együtt. 

Kikiáltási ár 650 frt. 
A vonatkozó részletes feltételek  hiva-

talos órák alatt betekinthetők. 
Csík-Verebes község elöljárósága, 1894. 

decz. 3-án. 
Sándor Lajos, 

1-2 kiizsógi biró. 

Bodó József, 
kjegyző. 

Erőss Antal, 
k. biró. 

Sz. 1483. 
kj. 

Árverési hirdetmény. 
Alólírt községek elöljárósága közhirré 

tesz; ln"_rV Kászon-Feltiz. Altiz- és Impér m _ v . , _ , 

Sz. 131 — 894. 

Árverési hirdetmény. 
Alatlirt község elöljáróság — a kép-

viselőtestületnek 7—894. határozata folytán 
— közhirré teszi, hogy a Csik-Madéfalva 
községében gyakorlandó szcszitnlmérési jog 
f.  évi deczember hó 15-én d. e. 9 
Órakor a község hivatalos házánál az 1895. 
évre bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 2183 frt  48 kr. 
A megígért összeg az árverezéskor 

előre lesz lefizetendő. 
Zárt ajánlatok elfogadtatnak. 
Egyéb feltételek  a községházánál be 

tekinthetők. 
Csik-Madéfalván,  1 9 4 . dcezember 3. 

Sz. 101—894. 

Árverési hirdetmény. 
C*ik-Szentlélek község a magas állam-

tól bérletbe, vett kizárólagos szeszitalmérési 
jogosult.* Vi got folyó  évi deczember hó 
20-án délelőtti 10 órakor a községházá-
nál nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőnek ha-
szonbérbe adja, ugyanez alkalommal fog 
albérlő a fogyasztási  adók beszedési jogá-
val is megbízatni. 

Kikiáltási ár 700 frt.  Kötelesek árve-
rezők a kikiáltási ár 10°/o-át az árverezés 
megkezdése előtt az árverező bizottság ke-
zébe letenni, zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Egyéb feltételek  az elöljáróságnál bárki 
által bármikor megtekinthetők. 

A községi elöljáróság. 
Csik-Szentléleken, 1894. decz. 1-én. 

Albert Béniám, Kőszegi Károly, 
kjegyző. 2—2 biró. 

jpg folyó  deczember hó 20-án d. e. 
.9 Órakor K -Altiz község hivatalos házá-
nál bérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ár 44(10 frt. 
A legtöbbet igérő fog  a fogyasztási 

«dók beszedésével inegbi/.atni. 
r ~ 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiál-
tási ár 10" „ át az árverezés megkezdése előtt 
áz árverező bizottság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  hivatalos órák alatt a 
körjegyzői irodán bárki által betekinthetők. 

K.-Feltiz, Altiz- és Impér községek 
elöljárósága, 1894. deczember 2-án. 
Pálffy  András, 

körjegyző. 
Balázs András, 

liiró. 
Markaly Sándor, 

biró. 
Mihály János, 

Lirú. 
Sz. 3397—1894. 

Pályázati hirdetmény. 
Kászon alcsiki járáshoz tartozó Csik-

Szentmárton, Csik-Csekefalva  és Csik-Koz-
más községekből Csik-Caekcfalva  székhely-
lyel szervezett körjegyzői állásra ezennel 
pályázatot nyitok. 

Javadalmazás évi 400 frt,  60 frt  lak-
pénz, 33 frt  irodai és faátalány  és a ma-
gánmunkálatokért szabályrcndeletileg meg-
állapított dijak. 

Fölhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják, a szabályszerilen felsze-
relt kérvényeiket folyó  évi deczember 
hó 31-ik napjáig kezemhez beadni. 

A választás folyó  évi deczember 31 -én 
fog  reggeli  9 órakor Caik-Csekefalva  köz-
ségházánál megejtetni. 

A kászonalcsiki járás főszolgabírójától. 
CsikrSzentmártonon, 1894. decz. 4-én. 

Székely Endre, , 
fujzolgabirú. 

S/.. 18—894. 
kj. 

Árverezési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság Csik-I3or-

zsova község képviselőtestületének mai napon 
hozott határozata alapján ezennel közhirré 
teszi, hogy a községben gyakorolt szeszital-
mérési jogosultság 1895-ik évre 530 frt 
kikiáltási ár mellett a legtöbbet Ígérőnek 
folyó  évi deczcniber hó 18-án délelőtti 
9 Órakor nyílt árverésen albérletbe adatik. 

Az árverezési feltételek  ugyanaz napon 
az árverést megelőzőleg fognak  meg.illa-
pittatni. 

Csik-Borzsován, 1894. nov. 30. 

Kiss Dénes, 
kjegyző. 

Kovács Simon, 
k. biró. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt községi elöljáróság Gsik-Lázárfalva 

község képviselőtestületének 1894. év deezem-
ber 2-án hozott határozata folytán  ezennel köz-
hirré teszi, hogy a magas kincstártól kizáróla-
gos joggal bérletbe kivett szeszregále jogot 
Csik Lázárfalva  községházánál 1894. óv deczem-
ber hó 22-in délután 2 órakortél kezdődőleg 
nyílt árverésen az 1895-ik évre albérletbe adja. 

Kiktáltási ár 700 frt. 
Árverezési leltételek a csíklázárfalvi  község 

házánál betekinthetők. 
Elöljáróság. 

Csík-Tusnádon, 1894. decz. 2-án. 

Ferenozy Béla, 
kjegyző. 

2 - 2 
Ábrahám János^ 

kiizaégi Inra. 

Elejtett vadakat 
egész a tilalom végéig bármilyen mennyi-
ségben utánvétel mellett átveszünk és á 
postaköltségeket is ini hordozzuk. 

Özeket <! irabonként 7—9 frtig,  vagy 
kiló számra bőröstől 40 krért kilónként. 

Nyulakat drbonként 1 frt  10 krért. 
Magyaros tyúkot drbonként 60 krért, 
Fogoly madarat drbonként 40 krért 
Továbbá ajánljuk hentes áruinkat, ne 

vezetesen : szalámit, párisi és lengyel kol 
bászt és friss  tonnás virslit. Utóbbiból 70 
pár egy postacsomag, párját 4 krajezárban 
számítjuk. 

Kuschman testvérek 
8 12 vad- és licutcs üzlete Brassó. 

Sz. 18<>:$—94. 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Gyiniesbiikk község képviselőtes-

tületének 1894. deczember 1-én hozott ha-
tározata alapján közhirré tétetik, hogy a 
magas kincstártól bérbevett regálejövedel-
mek 1894. deczember 18-án délelőtt 
9 Órakor a községházánál kezdődő nyil-
vános szóbeli árverésen 1895. január 1-étől 
1895. deczember 31-ig albérletbe fognak 
adatni. 

Kikiáltási ár (iOOO frt. 
Bérlőre ruháztatnak a logyasztási adók 

beszedése is. 
Köteles bérleni akaró árverés előtt 600 

frt  bánatpénzt letenni. 
Egyéb feltételek  a községházánál bár-

mikor betekinthetők. 
A község elöljáróság. 

Csik-Gyimesbükkün, 1894. decz. 2-án. 

Rasz Sántha János, Oltean T. Gábor, 
körjegyző. a—2 biró. 

I 

ii 

300 pár korcsolya-raktáron. 

ALBERT BALAZS 
é r : : - ás a 3 r It c- r e s k e d.ö 

Csik-Szeredában 

ajánlja a bekövetkezett idényre 
aczél- és nikkelezett 

KORC S OLYÁIT. 

1 pár nikkelezett leiilino-
mabb halifax  J frt  50 kr. 

1 pár finom  hulil'ax 1 frt  50 kr. 
1 pár tellinom esavaros — frt  ftO  kr. 
Korestilyaszijj páronként 10., 20., 30.* 

és 40 kr. 
Szabályozható JÉGPATKÓ páronkint 

65, 85 kr. 

Pwttrí magrendetések azonnal eszktaOHetnok." 

oj • 
O 
t* 
a 
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* 
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A gyergyói járás főszolgabírójától. 
Sz. 5141/894. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklós 6111. lelket szám-

láló nagyközségben a másodjegyzői állás 
melylyel 500 frt  évi fizetés  és 100 frt  lak 
bérilletmény van egybekötve, elhalálozás 
folytán  üresedésbe jővén, annak betöltésére 
ezennel pályázatot nyitok. 

Felhivom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják saz 1883. évi l-sőt.-czikk 
6-ik §-ában előirt képesítéssel birnak, hogy 
az oklevéllel, honossági és születési, vala-
mint az eddigi szolgálatot igazoló bizonyít-
ványokkal felszerelt  folyamodványaikat  hoz-
zám 1895. január ló-éig bezárólag ad-
ják be. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1894. nov. 28. 

8 - 3 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

Speczialista sérvkötökben. 
Keleti J. cs. és kir. osztrák-
magyar és belga kir. szabadal-
mazott sérvkötöje a leghíre-
sebb orvosi auktoritások 
által a legjobbnak van elis-

. merve, nem esusaik, nem 
1 gyakorol kellemetlen be-

nyomást és rendkívüli czél-
szerii. 

T T j d . o n . s á s ' ! ! 
Keleti-féle  gummi sérvkötő, 
szabadalmaztatott 1894. márczius 

hóltan. 
Kitiiotettetett Briisselben, 1893. 
aranyéremmel és diszokmány-
nyal. A pelották teljesen a 
sérvhez idomitliatók, szarvasbőr 

védővel és biztonsági övvel. 
Arak egyoldalú 6 frt,  két-

oldalú 12 frt. 
Snspeosoriutn, haskötő, (elasz-
tikus) gummi-gürcsérharsnya, 

háttartó orthopüdiai miil eges 
fiiző,  miileges lábak és kezek. 
GUMMI! I Egyedüli képvise-
lete Oszt -Magyarországon a 

párisi 
„F. Bsrgvtrani flla." 

leghíresebb gyárosnak. 
Jótállás mellett valódi párisi gummi és halhó-

yag 2-6 frtig.  Bouts americains 3 - 5 frtig.  Eredeti 
Peuariam oclasivam Mensiaga tanár szerint 1.80-5 
frtig.  Mintagybjtemény uraknak 3 - 8 forintig. 
Megrendeléseket diseréten és gyorsan eszközöl. 
. . _ . . orvos sebészi miiszerész és cs. és 
K M I-M .1 kir. osztr. és magyar szabadalmazott 
" , - l * u , , u , l sérvkötők gyárosa. 
Budapest, IV. Zoronaherezeg-utezalS. (Szer-

viták palotája.) 
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

4 - 5 

Ingatlan és Jelzálog 
törlesztései kölcsön közvetítő intézet 

erdélyrészi képviselősége 
G y e r g y ó-S z e n t m i k l ó s o n 

tQ. Geringer Ferenoznél. 
A fennálló  terhek az intézet által ki-

fizettetnek.  Kölcsönt nem az egyenes adó, 
hanem a becsérték után szavaz meg az in-
tézet. Minden llgylet legfölebb  20 nap alatt 
lebonyolítható. Ezen kölcsönök kienzközlé-
sére telekkönyvi kivonat, kataszteri birtokiv, 
adókönyv, tüzbiztositási bárcza és becsübi-
zonyitvány, (utóbbi biró, jegyző által kiál-
lítva) beküldése igényeltetik. A kölcsönt 
vevő félévi  felmondás  mellett visszafizetheti 
hátrálékát, mig ellenben az intézet fel  nem 
mondhat. Időközben tetszésszerinti összeg 
is befizethető. 

Bővebb felvilágosítás  esetleg közben-
járással szolgál a fenti  czim. j_3 

Sz. 1312/894. 
Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentkirály község a magas állam-

tól bérletbe vett kizárólagos szeszital mérési 
jogosultságot folyó  év deczember 16-án 
délután 2 Órakor a községházánál nyilt 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek haszon bérbe 
adja. Ugyanez alkalommal fog  albérlő a 
fogyasztási  adók beszedési jogával is meg-
bízatni. 

Kikiáltási ár 2000 trt s kötelesek ár-
verezni kivánók a kiáltási ár 10°/o-át az ár-
verezés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság kezére letenni. 

Egyéb feltételek  szokott hivatali órák-
ban a községházánál bárki által betekinthető. 

A községi elöljáróság. 
Csik-Szentkirályon, 1894. nov. 26-án. 

Bocskor Dénes, 
3 - 3 biró. 

Albert Béniám, 
körjegyző. 

E R D É L Y I B A N K 
ÉS 

T a k a r é k p é n z t á r R é s z v é n y t á r s a s á g 
Kolozsvártt, 

— B e 1 l e ö z ó p-VL t e z a 2 . s z á, m . = = — 

A l a p t ő k e 2000.000 k o r o n a . 
melyből 50°io tényleg be van fizetve. 

" Ű r Z L E T K Ö E t r i T K P Ó A G A Z A T A I : 
1. Bel- és külföldi  váltók leszámítolása olcsó feltételek  mellett; 
2. betétek elfogadása  könyvecskére, melyek után 

M B * » 4 = V o - o t t é r i t í j L a ^ l c , 
a betéti kamatadót sajátunkból viselvén. 

Betéteket elfogadnak  továbbá folyó  számlára és pénztári jegyekre rö -
vid időre is. 
Intézetünk betéteket bármikor felmondás  nélkül fizet  vissza. 

3. Értékpapírok és pénznemek vétele és eladása. 
Minden egyéb a bank és váltóüzleti szakmába vágó ügyletet gyorsan, 

pontosan és olcsón eszközlünk. 
AZ ERDÉLYI BANK 

1—3 és takarékpénztár réssványtársaság igazgatósága. 

* * 
a 

* 
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teljes ma'om-bcícnöe/esefc 
minden rendszer s /*^*! 

I 

GÉP-TS RGSTALEMEZ-GYAR MALOMEPITESZET 

m&mm^  &mm  & G t i M M 
V E Z E R Ű G Y N Ö K E . 

BUDAPEST. V.. KULSÖ VÁCZI-ÜT 4 6 
Árjegyzékek kívánatra bérmenrve. 

Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulsjdouos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 




