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1813-1891. 

Ilazánknak ismét nagy halottja van. 
l'jra vesztettünk egyet a legnagyób-

bak közül, ki tántorithatlan hazafiság»,  pá-
ratlan bölesesége, ritka szellemi tehetsége és 
t'enkiilt lelke által a többiek felett  őiiási 
magasságban tündökölt. 

Midőn elhangzott a röpke szó, hogy 
S i ni <> r J i l 11 0 i l ^ ' ^ 0 ° £ r s v 

M a g y a r o r s z A g h e r c z e g p r i 111 á s a 
a r ii ni ii i s z e n t s z é k á 1 1 ti n il ó k ö-
v e t e nincs többé : gyászbaborult az egész 
ország, de különösen a róm. kath. anya-
szentegyház, mely a megdicsőiiltbL'ii utolér-
hetetlen bölcsesség!! vezérét, lángpallosu vé-
dőjét és mindenekfelett  szerető édes atyját 
veszítette el. 

Tengerré nő a könyek árja, mclylyel 
e hazának minden igaz fia  a kitiinő hazafit, 
az anyaszentegyház gyermekei a hivatott 
apostolt és a szegények és elhagyottak a 
nemeslelkii pártfogót  és bőkezű adakozót 
siratják. 

A ki úgy élt, mint ő ; a ki annyit tett, 
mint ő; kinek dicsőségét bámulatos szellemi 
alkotásai oly fennen  hirdetik és végre, a ki 
áldozatkészsége és bőkezűsége folytán  az or-
szág különböző vidékein oly sok, éívznél 
maradandóbb emléket emelt: azon a halál 
és enyészet soha sem ülnek «Hadaimat. 

Nagy lelke felszállt,  a honnan ercdett: 
a kegyelem Atyjához, emléke pedig élni fog 
a jóknak és nemeseknek szivében örökkön-
örökké ! 

A megdicsőült életrajzi adatait röviden a kö-
vetkezőkben adjnk: 

Simor János 1813. aug. 2.J-án született Szé-
kesfehérváron  köztiszteletben álló polgári szülőktől. 

Alyja Sinior András, anyja Fejes Terézia, győri 1 
származású nemes asszony volt. — Az elemi is-
kolákat és a középtanodai 4 első osztályt Székes-
fejér  várt, _ az V. és VI. osztályokat I indán végezte. 
15 éves korában Rudnay Sándor esztergomi érsek 
a papnövendékek közé vette lel s tanulmányai 
1 oly tatása végett Pozsonyba küldötte az „límeri-
eaniini" papnövelőbe. A bölcsészeti tanulmányokat 
a nagyszombati érseki lyceumban hallgatta; — itt 
fölvette  (1ís:}|.) a kisebb egyházi rendeket, — A 
theologiai tanulmányok elsajátítása végett Bécsbe 
ment, a hol 4 évet töltött. 18.'J(i. október 28-án 
pappá szenteltetett. 1837-ben J.'esten a Terézvá-
rosban lett segédlelkész, — két évi káplánkodása 
után érseke a pesti egyetem bölcsészeti karánál 
fenállott  liittani tanszékre nevezte ki. l84o-beu a 
bécsi Pázináiieiimbaii lett tanulmányi felügyelő,  a 
következő évben pedig a bécsi egyetemen tudori 
rangot nyert.. 1842-től ]8Hi-ig B-ijnán lelkipász-
torkodik, 18Hi-ban ismét Ksztergomban találjuk, 
mint theologiai tanárt. 1 Són ben a bécsi „Szent 
Ágostonról" nevezett felső  hittain intézetbe tanul-
mányi igazgató lesz. 18.il-ben osztálytanácsosi 
ranggal a Thun-féle  minisztériumba lép a magyar 
egyházi ügyek vezetése c/.éljából: ugyanekkor ne-
veztetik ki a székesfehérvári  káptalaaoa kanonok-
nak és széplaki apátnak. Is.'iT-iien győri püspök 
lesz, 1867-Íien pedig a primási székne jur. Mint 
herczngpriinás, ő koronázta meg a nemzetével 
kibékült uralkodót Szent István koronájával Ma-
gyarország apostoli királyává. Is73-bau kapta 
Rómából a magas bíbornoki méltóságot és rangot. 

Simor, mint oktató lelkész nagy tevékenysé-
get fejtett  ki. miről tanúságot teszaek t.i/. vaskos 
kötetet j kitevő „IVisztorlevelei.-' Főmunkája: „A 
római pápa tévinentességéről :óló ősi hagyomá-
nyok tannbizonyságai Magyarországon." 

Mint hitszónok a legjelesebbek egyike volt. 
Kgyike volt a legbőkezűbb adakozóknak. -

Tanítók és tanítónők Kzetéséuek javítására s más 
iskolai és nevelési czélokra többet áldozott 800 
ezer forintnál.  A papság helyzetének javítására 
4i)n ezer frtot,  özvegyek és árvák t'ölsegélésére 
:$75 ezer frtot,  árvaházakra 3o0000 Irtot adományo-
zott. Szerencsétlenek számára 80 ezer frtot  adott, 
könyvtára 100 ezer, és képtára 80 ezer forintba 
került. Kgyházi építkezésekre és felszerelésére  (ino 
ezer Irtot adotu K nagyszerű bőkezűséget tisztán 
érseki jövedelmeiből gyakorolta — s e mellett az 
érseki alapvagyont mintegy másfél  millióval gya-
rapította. 

Temetése e hó 28 án délelőtt 10 órakor lesz, 
mely alkalommal városunkban is, mint a megye 
központjában ünnepélyes gyászmise! tart a felcsi-
ki főesperes  a hivatalos testületek jelenlétében. 

A néptanítók érdekében , 
(lls ) Alig van az emberi társadalomnak 

szükségesebb, hasznosabb s e mellett anya-
gilag olyan kismértékben javadalmazott osz-
tálya, mint a néptanítóké. Hivatásuk a leg-
fontosabbak  közé tartozik; mert rájuk levén 
bizva a gyermekek oktatása és jórészben 
nevelése is : ők a mamlatariusai a haza jövő-
jének, az általuk készített alapon épül föl 
a társadalom. 

Minél gondosabb, lelkiismeretesebb a 
tanítók működése, annál hasznosabb és te-
vékenyebb tagjai lesznek a társadalomnak 
a kezük alól kikerült gyermekek. 

Pályájuk szép és magasztos, de mun-
kájuk fárasztó,  valódi hivatottságot, körül-
tekintő figyelmet  és nsigyfoku  tíírelmet igé-
nyel. Â hivatását szerető, buzgó tanító mun-
kálkodásának erkölcsi jutalmát már az el-
ért sikerben feltalálja,  az ilyent a legcseké-
lyebb elismerés is lelkesiti ugyan, de őszin-
tén elmondhatjuk, hogy fáradságos  műkö-
désűknek semmikép sem fulul  meg az azért 
járó anyagi javadalmazás. 

A néptanítótól sokat vár az állam, so-
kai. vár a társadalom; majdnem minden jó-
ravaló és üdvös eszme a tanító utján jut el 
a nép lelkébe és ezen az uton válik gyü-
mölcsözővé. 

Foglalkozása nemcsak az iskola falai 
közé szorítkozik, — hanem kiterjed azon 
túl is. 

Ezen sokoldalú munkásságáért alig kap 
annyit, mennyiből magát é3 családját szű-
kösen fenntarthatja,  s ha csak fizetésére  van 
szorulva, folyton  az anyagi gondok terlie 
alatt görnyed. 

Ks ezen nem is lehet csodálkozni, hisz 
a tanítók igen nagy részének (ezek közé 
tartoznak különösen a felekezeti  tanítók) 
fizetése  még a törvényben megállapított mi-
nimális összeget, a 300 frtot  sem éri el. A 
többiek 300 - 400 frttnl  vannak dijazva és 
az összes létszámhoz képest csak igen cse-
kély azok száma kik magasabb javadalom, 
bau részesülnek. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A F ü k © s - t é . 

E R E D E T I tLUESZtLÉS. 
Irta: Hochachi.d Lajos. 

(Folytatás.) 
Az uraság azonban nem volt megelégedve 

•"ikerével. Mikor azt gondolta, hogy a leány szivé-
1 vitte valamire, mindig a kiinduló pontnál ta-
la.ia magát. Ez szenvedélyét jobban korbácsolta, 
türelmetlenségét jobban fokozta. 

Arról azonban csakhamar meggyőződött, hogy 
a molnárral könnyen fog  elbánhatni s ebbeli nem 
is csalódott. Tudta, hogy a malomra s a hozzá 
tart zó birtokra áhítozik. Meg is mondta neki, 
hogy mától kezdve az övé a malom, a havas s 
enöl rögtön meg is iratja az adománylevelet, csak 
cserébe adja oda azt a gyönyörű teremtést, ki 
«•kábította a fejét,  elkápráztatta a szemeit. 

Az erős molnár megingott e szavakra, mint 
a mérleg, melybe nehéz súlyt vetnek. Az uraság gyö-
nyörködött ingadozásában. Aztán elmondta, hogy 
fcgyis  rokonának ismeri el, a leányt jó helyre, ro-
konok közé viszi, nem másért, csupán azért, hogy 
mindig gyönyörködhessék benne s ha a leány is 
megszereti őt, feleségül  is veszi. Elbeszélt még 

sokai nyájasan, simán, éppen ugy tett, mint a 
kigyó. mely előbb benyálazza zsákmányát, hogy 
könnyebben nyelhesse el. 

A molnár oly kápráztató valóságot látott maga 
előtt, nHy mellet t s tündérmesék csak hitványsá-
gok. Boldogság, fény,  gazdagság veszi körül őt, és 
leányát. 

Juliska azonban azt mondta, hogy ő becsü-
letét még egy királyságért sem adja oda. 

— Te boldogtalan teremtés, hogy beszélsz 
ilyen hangon — szólt a molnár remegve ellen-
kezőleg, igy lesz becsületed. Most lenéznek ben-
nünket, szóba se állanak velünk, ha azonban va-
gyonunk lesz s visszafogadnak  a régi nemesi csa-
ládba, megünnepel bennünket minden ember. S 
becsületed elrablásáról szó sincs. Rokonok közzé 
m '-gy, hol nri leánynak nevelnek s még hozzá ha 
méltó léssz r.i, az uraság feleségül  vesz. Annak a 
legénynek ú̂ y s-m adnálak meg se becsülne — 
luost is c.̂ ak azért ment el, hogy összeállljon az 
alszegi özvegy molnárnéval. 

Juliska fázott  is, izzadott is e szavakra. — 
Józsi igy megcsalta öt, szerelme hát csak tette-
tés, álnokság volt. Ezt érdemelte tőle, ő, ki érte 
kincsről, gazdagságról kész volt lemondr.qi. — És 
Juliska már űgy kezdett érezni, mint ki a szere-
lemből hirtelen a gyűlöletbe csap át. 

A rendkívüli gyönyörökben "van valami, mi 

arra ösztönzi az embert, hogy használja fel  a 
gyors pillanatokat, s az ember, mint a sarkantyú-
zott paripa, rohan a megkezdett úton. 

A nagy fájdalmakban  pedig ellenkezőleg van 
valami, mi elzsibbasztja az ember testi és lelki való-
ságát s átadja magát egészen sorsának, tekintsen 
az bár könyörtelen arczczal feléjé.  Igy a gyönyör 
érzete türelmetlenné tette a molnárt és a fiatal 
uraságot egyaránt, kik alig várták, hogy üssön 
boldogságuk .órája. Kzen óra a molnárnak akkor 
hangzik fel,  ha a birtok kezében lesz; a fiatal 
uraságnak pedig akkor, ha vágyainak egyetlen 
kincsét, a szép Juliskát karjaiba zárhatja. Julis-
kán pedig a fájdalom  vett erőt. Közönyös volt 
minden iráut. Széttépve szerelme, mely kedvesebb 
volt, mint a gyermeknek az első játékszer; ez 
most összetörve, lábainál romokban hevert. A mi 
vigasztalás részére még fennmaradhatott,  atyjának 
öröme s szerencséje volt, azért parancs és feddés 
nélkül is beleegyezett atyjának minden kívánsá-
gába, miben a molnárnak végtelen öröme is telt. 

A nap sötét felhők  mögött tünt le, melyek 
elnyelték fényes  sugarait s sötét, felhős  alkony 
szállt le a völgyre, az eső megeredt, a szél ro-
hanva nyargalt át a fák  sudarain, recsegtek-ro-
poktak a galyak. Ki látná, ki venné észre a sö-
tétben, amint a. fiatal  uraság ölbe kapja Pongrácz 
Mihály leányát és rohau vele a hintóhoz > bele-
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Mindenki beláthatja, hogy az emiitett 
összegek alig elegendők arra, hogy a taní-
tók magukat ón családjaikat társadalmi állá-
suknak megfelelőleg  fenntarthassák. 

Fizetésükből félretenni  nem tudnak s 
miután kötelességük teljesítése erejüket és 
munkásságukat egészen igénybe veszi, nincs 
idejük rá, hogy más uton jövedelmet sze-
rezzenek s igy családjaik jövőjéről gondos-
kodni nem képesek és elhalálozásuk esetén 
hozzátartozóik a legnagyobb nyomornak 
néznek elébe. 

A fizetési  mizériákat főként  azon taní-
tókra nézve, kik állásukat 1875. előtt fog-
lalták el, nagymértékben tetézte a nyugdíj-
törvény is. Ezekre vonatkozólag úgy inté-
kedett, hogy 40 évi szolgálat után 250 fo-
rinttal nyugdíjaztassanak; özvegyeik segély-
pénze 84 forintban  állapíttatott meg, ha az 
özvegy mellett egy árva van, az semmit sem 
kap, a többi gyermekek 25—25 forint  évi 
ellátásban részesülnek, azonban bárhány 
gyermek legyen is, azok ellátási dija a 84 
forintot  meg nem haladhatja, 

Bizony-bizony nyomorúságos állapot ez, 
ehhez képest az állami szolgálatban lévő 
fegyőrök,  szolgák stb. családjainak állapota 
fényesnek  mondható. 

Az elmondottak tekintetbe vételével — 
most, midőn a tanitók nyugdíjügye revidi-
áltatik — nem lesz feltűnő,  ha az intéző 
körök és képviselők figyelmét  a néptanítói 
kar egynehány jogos és méltányos kivált-
ságára lapunkban is felhivjuk. 

Ezek közé tartozik első sorban a fizetési 
minimumnak 400 frtban  való megállapítása ; 
8 miután a néptanítók fokozatos  előléptetésére 
még a távol jövőben sincs kilátás : a fizetési 
minimum 10° o-ában megállapított 5-öd éves 
pótlék. 

Tekintetbe véve, hogy az állami tiszt-
viselők fizetésének  30—40°o-kali emelése 
már a jövő 1892-ik évre kilátásba van he-
lyezve: a tanitók fennebbi  kívánsága sze-
rény és méltányos. 

A második és szintén jogos kiváltsága 
a néptanítói karnak a 30 évi szolgálat után 
teljes fizetéssel  való nyugdíjaztatás, a fize-
tésbe beleszámítva a már 5-öd éves pótlé-
kokat is. 

E kívánság szintén jogos és méltányos. 
Az állami és felekezeti  középiskoláknál mű-
ködő tanárok nyugdíjazásánál 30 év van 
megállapítva. A ki a néptanítók munkakö-
rét ismeri, jól tudja, hogy ezek szolgálata 
amazokénál sokkal terhesebb és belátja azt 
is, hogy egészségtelen levegúben töltött, tü-
dőt rontó 30 évi szolgálat után a néptaní-
tók is jól kiérdemlik a teljes nyugdijat. 

A nyugdíjazásnak előbb emiitett módo-
zata kiterjesztendő azon tanítókra is, kik 
1875. előtt léptek szolgálatba, mert legke-

vésbbé sem volna igazságos, hogy valaki 
azért szenvedjen rövidséget, mert életkorá-
nál fogva  egy néhány évvel előbb lépett a 
közügyek napszámosai közé. 

Végül — és ezt talán felesleges  is bő-
vebben indokolni — óhajtandó, hogy a nép-
tanító árván maradt családja legalább is oly 
ellátásban részesüljön, mint a hasonló rang-
ban levő állami tisztviselőé. 

Tudjuk, hogy az intéző körök meleg 
érdeklődéssel viseltetnek a néptanítók iránt, 
de itt volna legfőbb  ideje, hogy ez ne csak 
szavakban, hanem tényekben is nyilvánul-
jon. Es ez meg fog  történni, ha azok — 
kik erre illetékesek — a tanitók jogos és 
méltányos kívánságait a megvalósuláshoz 
juttatják. 

Ezt kívánja a nevelés szent ügye, a 
haza érdeke, dc ezt kívánja legfőbb  mérték-
ben azok sorsa, kik — a koszorús iró sze-
rint — hivatva vannak Magyararszágot még 
egyszer meghódítani. 

P o l i t i k a i 'mozgalmak. 
A képviselőházból. A képviselőház a kará-

csonyi szünet után január 19-én fogott  ismét mun-
kához ; ezen ülésben kezdette meg a k i s d e d -
ó v á s r ó l szóló és minden tekintetben igen fontos 
tvjavaslat általános tárgyalását. A vitát H a r a g a 
Viktor előadó nyitotta meg. Utána C s á k y gróf 
fejtette  ki, hogy miért kellett nekünk e javaslattal 
az összes európai államokat megelőzni. Z a y és 
T i 11 s c h a javaslat ellen, L e s k ó és C z i r e r 
a javaslat mellett szólottak. -- Január 20-án a 
vitát folytatták.  S a l m e n Jenő és S c h u s z t e r . 
József  szász képviselők, továbbá M o c s á r y L. 
a javaslat ellen szónokoltak. A Mocsáry beszéde 
nyílt izgatás volt a magyar alkotmány és a magyar 
állam ellen s a ház mindenik tagjánál — kivéve 
a nemzetiségi képviselőket — nagy visszatetszést 
szült. — A január 2l-iki ülés kimagasló momen-
tuma B e ö t h y Ákos remek beszéde volt, melyet 
az egész ház gyönyörrel hallgatott végig. Lelke-
sedéssel, ékesszólással és hatásos argumentumok-
kal védte a szászok és Mocsáry ráfogásai  és gya-
núsításai elleu a magyarnyelvet. Szónokot a ház 
minden oldaláról üdvözölték. — Január 22-én 
S p o n e r, B e r z e v i c zy, F e n y v e s i F. és 
S c h w a r c z Gyula a javaslat mellett szólottak. 
Azután Csáky gróf  beszélt az összes pártok he-
lyeslése közt. Keményen elitélte Mocsáry és Tiltsch 
eljárását és kétségbevonta a Zay hazafiságát,  ki 
elvbeu mindent helyesel, a mi a magyarság érde-
kében történik, de az eszközöket visszautasítja. 
— Január 2:i-án a többek közt H e r m á n Ottó 
mondta el a javaslat mellett egyikét ama beszé-
deinek, melyek mindig nagy hatással vannak az 
egész házra és különösen a szászokon ejtett ér-
zékeny sebeket. A ház a javaslatot általánosság-
ban elfogadta,  csak a szász képviselők és Mocsáry 
maradtak ülve. Kx  ülésben megkezdték a részle-
tes vitát is és eljutottak a 3. szakaszig. — Jan. 
24-én P é c h y Tamás el.iol; bejelentette az esz-
tergomi érsek halálát s elnük indítványára elha-
tározták : 1-ször, hogy a fájdalmas  eset feletti 
részvétének a ház jkönyvileg adjon kifejezést;  2-or 
hogy a ház a ravatalra koszorút helyez; 3 szór, 
hogy a temetésen a házat küldöttség képviseli. 
Végül elhatározták, hogy a temetés napján a ház 
neiu tart ülést; a jelen ülést pedig továbbb nem 
folytatja. 

l e t e l e z é b . 
A gyermekik őrámnapía. 

Gyergyd-Szentmiktós. 1891. jan. 30. 
Emlékezetes — és mivel a legtöbbre az első 

benyomás uj ingerével hatott, örökre felejthetetlen 
lesz a gyószentmiklósi gyermekvilágban a Zoltán 
Gyula színtársulata által f.  évi január 18-án d. u. 
előadott „Hófehérke  és a törpék" czimü látványos 
tündérrege. 

E napon telt színház előtt, éppen azért ani-
moval s a vadász nyelvbotlásából származott egy-
két kisebbrendü hiba leszámításával jól is játszottak 
pártolást érdemlő színészeink. A publikum nagy-
részét természetesen a gyermekek képezték, kik 
a tündéries dolgokat meleg kedélyük egész őszin-
teségével, frisseségével  tudták élvezni. 

Nem is hallott színház mostanában oly fal-
rengető tapsokat, milyent ez alkalommal a gyó-
szentmiklósi, különösen a gyermekpublikumtól. A 
jövő reményeinek romlatlan közönsége teljesen 
együttérzett Hófehérkével  (Tóvölgyi Margit), vele 
szenvedett, vele örült, de aztán annál jobban ha-
ragudott s méltán a gonosz mostohára (Tóvölgyiné), 
ki — mivel nálánál a bűvös tükör tauusága sze-
rint is szebb volt — mindenképpen vesztére tört 
a szegény Hófehérkének.  Jól mulatott a czeremo-
niamester (Aradi) mókáin. Az is nagyon tetszett 
neki, mikor Alotacilla miniszter (1 >obocsányi) tu-
lajdon szájából hallotta, hogy a Gyémántsziget 
nem is valami nagyon messze, a Békény mellékén, 
az Aranyország pláne — Ditróban van. — De 
mindenek fölött  mégis csak a törpék — egynek 
kivételével helybeli fiuk  és fiúcskák  — voltak a 
legderekabb gyerekek az ö hosszú, bozontos sza-
kállukkal, kik a kegyetlen mostoha elől menekülő 
Hófehérkét  védelmükbe fogadták.  Csak egy kicsit 
mégis derekabb legények lehettek volna s jobban 
megóvhatták volna szegénykét a gonosz mostoha 
üldözései ellenében. No de sebaj, most tanulhattak 
s máskor óvatosabbak lesznek s nem hagyják ott -
honn magára őrizetlenül! 

A mese magva, hogy „a rosszat nem sza-
bad roszszal viszonozni" termékeny főidbe,  a gyer-
mekek fogékony  szivébe hullott s ez egykor bi-
zonyosan terebélyes, jó gyümölcsökkel gazdagon 
megrakott fává  fog  növekedni. 

Azért azon t. gyermekbarátok, kik a helyi 
polg. iskolai tanulóknak, továbbá a helybeli zárda 
növendékei közül azokuak, kik különben nem ve-
hettek volua részt, lehetővé tették, hogy ezen 
gyermekelöadáson megjelenhettek, nemes tetteik 
sorozatát ismét egygyel szaporították, s a romlat-
lan szívű gyermekek csak őszinte, hálás sziyvel 
gondolhatnak reájok. Ezen t. gyermekbarátok: 
L á z á r Menyhért polgári iskolaszéki elnök ur, 
ki a polgári iskolai tanulókat Menyhért-esti ének-
lésükért kívánta ily mullattató, hasznos módon 
megjutalmazni; továbbá Zoltán Gyula színigazgató 
ur, ki 3u zárdabeli szegény lánykának ingyenjegyet 
adott. 

Nyers  Károly. 

helyezkedve, elhajtat. A vihar még jobban zúgott, 
az ágak még jobban recsegtek, — az eső jobban 
szakadt, de az urasági fogat  szembeszállt esővel 
és viharral s vágtatott sebessen, mintha megakaruá 
előzni a szelet. —Az uraság és Juliska majdnem 
némán ültek a hintóban. Kgymásba kulcsolt ke-
zeik remegtek s némaságukat csupán majd sziveik 
dobbanása, majd Juliska nevének édesen isinételt 
kiejtése szakitá léibe. 

Reggel a nap ragyogóan kelt fel  s oly nyá-
jasan üdvözlé sugaraival a földet,  mintha a leg-
csendesebb éjszaka nyomában járt volna. 

Juliska előtt egészen ismeretlen volt a táj, 
ismeretlenek a hegyek, a patakocska, melynek völ-
gyében baladtak. 

Az nraság kiemelte a hintóból a leányt s a 
patak virágos partjára vezette; csevegett a patak, 
mosolyogtak a virágok, örömdalokat énekeltek a 
madárkák. Az uraság bokrétát s koszorút kötött 
a parti virágokból és feldiszité  Juliskát, s azután 
gyönyörtől sugárzó arczczal szemlélte csodás szép 
ségét. 

Beszélt aztán a koszorú és bokréta virágai-
ról édes nyelven. A fehér  virág szerelmét jelenti, 
a kék reményét, a vörös kétségbeesését, ha Ju-
lirica nem akarná öt szeretni. Az uraság mindent 
elkfivetett,  hogy megnyis«a a leány szivét s meg-
szabadítsa lelkét „terűétől. Így tartott átázásuk 

még egy egész nap. Az alkonyat szürkületbe, majd 
homályba és sötétségbe vész, s Juliskát merengé-
séből az uraság azon szavai ébresztek fel,  melyből 
megérthette, hogy ottlionn vannak. Milyen az uj 
otthona ? nem látja nem tudja. Kunyhó-e vagy pa-
lota? Egyik is, másik is lehetséges, mint az ál-
mokban előfordul,  mert ő most nincs ébren, álmo-
dik kábult fejjel,  zavaros gondolatokkal s szorult 
szívvel. Kábultságábau azt se tudta selyemre vagy 
szalmára hajtotta-e fejét  álomra? 

Álma hosszú, egész éjen át tart; nyugszik 
az ész, de ébren marad a képzelet s válltogatva 
Szedi elő a mesék képeit. Álmodik herczegnők, 
királynők s tündérekről, és ezek közt ott van ő 
is s valamennyi közt ö a legszebb. Királyok, her-
czegek versenyeznek érte. — A fényeseket  komor 
képek váltják fel.  Látja a Józsi legényt ölelkezni 
az alszegi molnárnéval; aztán elhagyatva, leron-
gyolt ruhában látja magát s lát maga előtt mély 
posványt., mocsárt, melybe belé akarják taszítani. 
Felébred s a káprázat tovább tart. Selyem ruhá-
kat, aranyos czipőket lát maga előtt s egy jó öreg 
néni a legszebbikbe öltözteti. Akkor látja, hogy 
a mit a tündérpalotáról álmodott mind . mind 

beteljesült. 
Igaz, hogy az uraság uyári kastélya olyan 

volt, mintha nem is emberek, hanem maguk a tün-
dérek építették volna^maguknak. Egy festett  kép-

nek is bátran beillett volna, olyan csillogó volt 
belül-kivül. Körös-körül mosolygó halmok, völgyek, 
nevető ligetek voltak; a ligetekben olyan virágok, 
bokrok, melyek csak az örökös tavasz hazájában 
teremnek. Minden ágon virág, minden bokorbab 
madárdal; a völgyekben csacsogó csermely, rep-
kedő csillogó bogárkák; hímes pázsit szönnyeg, 
minőt csak a legnagyobb művész képes szőni ; — 
balzsamos szellő, mely bűbájos hangzatba egyesiti 
a madárdalt, a bogárkák zümmögését, a patak 
csevegését; s bűbájosán vegyiti össze a virágok 
ezerféle  szineit s illatát. Ki is jutott mindennek a 
boldogságból. És azért boldog itt minden, hogy 
Juliska is az legyen, ki szebb a virágoknál, s ki-
nek csókja édesebb, mint a virágok méze; leg-
alább ezt suttogja neki mindennap az uraság re-
megő ajakkal, dobogó kebellel és számtalan válto-
zatban. 

A napok, heteit múlnak, a boldogoknak sebes 
szárnyakon, a boldogtalanoknak ólomlábakon. 

Az urasághoz messze földről  eljönnek bará-
tai, kik mind vig czimborák. Vidám borozás, tréfa 
és nevetés közt beszélték el egymásnak élményei-
ket miket a halandoknak majd rózsás vagy tövi-
ses, majd göröngyös vagy sikamlós utain gyűjtöt-
tek. Fiatal kedv, öreg bor pezsgett mindennap a 
palotában, s hegy-völgy visszhangozta a jókedvet.. 

(Fotjt kOT.j 
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Zanlaö-gyftléa. 
Gyergyóuentmiklói, 1891. január 90. 

A gyergyószentmiklósi kaszinó január 18-án 
tartotta alakuló gyűlését. — Kaszinónk nemcsak 
megtartotta ez évben is régi erejét, hanem a je-
lentésekből kitűnt, hogy minden tekintetben foko-
jódott, mi bistos jele a társadalmi szellem fokon-
kénti fejlődésének. 

Juhász Károly, kaszinónk buzgó s tehetsé-
ges titkárának kiváló érdekű jelentéséből kiemel-
jak a kővetkezőket .-

A kaszinó pénztári készlete az 1890. év vé-
gével 1066 frt  36 kr. Könyvtára 395 műből áll. 
Tagjainak száma 1891. évre 98, ebből 92 helybeli, 
ti vidéki. Tagsági djj egy évre 4 frt. 

Kzen adatok — mint a titkári jelentés foly-
tatja — az egyleti életnek létfeltételei,  általában 
anyagi életének „sine qua nonu-jai. Szellemi éle-
tének czéljáról pedig általánosan azt mondhatjuk, 
hogy kaszinónk Aesopusként egy kis házat épitett, 
hogy azt igaz barátokkal tölthesse meg. S most a 
második 25 év kezdetén hirdethetjük mindenkinek, 
hogy bár szerény és kis házunkban mindenki meg-
találhatja & mesekirály által óhajtott jóbarátokat. 

Kaszinónk a merev kasztókra való felosztást 
nem vallja, baráti kezet nyújt tehát minden tisz-
tességes és művelt egyénnek, a kiket alapszabá-
lyaink erre érdemesnek tartanak. Ily barátságos 
szellem tartja fenn  mái- 26 év óta s ez biztosítja 
mindenkorra jövőjét is. 

Ki kell emelnünk a gyűlés azon határozatát, 
hogy 25 éves jubileumának emlékét megörökítendő, 
a helybeli kisdedóvó javára 200 frt  alapítvány le-
tételét határozta el, ezen összeget pedig műked-
velői előadások, a tagok közti gyűjtés és pénztá-
rából való hozzájárulás által fogja  összehozni. 

Kin ük: Lázár Menyhér ügyvéd, kinek kiváló 
egyénisége a tagok összetartásának legerősebb 
kapcsa; titkár: Juliász Károly, pénztáros; Erá-
D O S Z Bogdán, gazda: Péter Lajos, könyvtáros: 
a helyiség tulajdonosa: Laurenczi János. ih. 

G y á s z b e s z é d . , 
Folyó hó ű-én tették örök nyugalomra 

Uikafalván  L'JvarhcIymegye egyik kiváló alak-
ját, bikalalvi Máthé Lajost. A puritán jellemű 
és szeplőtelen bccsületességü férfiú  sírjánál Ké-
nosy Béla Udvarhelyvármegye költői lelkű fő-
jegyzője a következő szép beszédet tartotta: 

A nap hanyatlik, nyugodni száll a székely 
bérezek mögé. A vén harezos is pihenni készül 
a hideg sirba.. . . Feljön a nap s liugsugarai 
megaranyozzák az ébredő természetet; a fagyos 
sirgöröngyőkre ráhull a részvét és igaz szere-
tet meleg könyüje s élő virágokat fakaszt  — a 
jó emlékezet hervadhatlan virágait. — 

Ne sírjatok. 
Ki ugy élt, mint ö, az nem hal meg soha; 

élete örök — sziveinkben. 
Herzsényi, a nagy magyar költő azt mond-

ja : ,a d e r é k n e m fél  az i d ő k 
m o h á t ó l , a k o p o r s ó b ó l k i t ö r 
és e g e t k é r." 

A feltámadás  nagy eszméje nyilatkozik c 
szavakban. Higyjünk benne. 

Ne sírjatok. 
I)c mikor olyan nagy a veszteség és ugy 

láj a szív, lehet-e visszatartani a részvét kö-
nyüit: 

Ha kialszik az ifjú  élet mécsvilúga, v i-
rág h e r v a d ás vo.i — és megnyugszunk 
rajta; Jo ha a s z á z a d o s c s e r dől ki, meg-
zendül az erdő s helyén olyan fájó  üresség 
támad. 

Az ember lelkében önkéntelenül felmerül 
a kérdés: v á j j o n ú j r a c s e r fog la l j a -e 
e b p u s z t á v á l e t t h e l y e t , v a g y el-
lepi uzt a t ö r p e , v a d b o k o r ? . . . . 

. . . Bikafalvi  M á t h é L a j o s , a régi 
jo táblabíró koporsója ez itt. 

Táblabíró? kihalt szó. Egy eltemetett vi-
lág, De melynek sírja felett  a nemzet geniusa 
féltékenyen  őrködik 

Táblabíró, mit jelentett e szó ? Megmon-
dom. Jelentette a lankadást nem ismeró küz-
delmet a jogért és igazságért. 

Jelentette a kibontott zászlót, melyen jel-
lem és becsület voltak a jelszavak és jelentette 
az önzetlen hazaszeretetet, mely nem kér és 
nem vár jutalmat. 

Nagyobbak voltak ez egyszerű munkásai 
a közügyeknek, mint a csatatetek hősei. Nem 
a fegyver  ók tartották meg számunkra a hazát!.. 

Egy ilyen rési jó táblabíró volt Máthé 
Lajos is, ki az evek hosszú során át oly hi-
ven és nemesen szolgálta az a lobogót, melyre 
leiesküdött, a r é g i gá rda u t o l s ó kato-
Pája vo l t ó és s í r j á n á l , ve le , az ősi 

U d v a r h e l y s z é k e n b e z á r ó d i k a c s o -
d á s t á b l a b i r ó-v i l á g k o r s z a k a . 

. . . Itt az ős Budvár közelében hol a 
nagy ősök dicső szellemei lengnek körül, szi 
vem leghőbb imája felszáll  a magyarok é.ó Is-
tenéhez: az uj nemzedék legyen méltó eldo-
deihez s tartsa meg ezt az annyi vérrel és 
könnyel áztatott földet,  „mely éltet s hantjával 
eltakar" m a g y a r n a k . 

. . . Szegény jó öreg, mintha még most 
is látnám azt a szelíd arezot, melyen a becsü-
let fénye  tündökölt, mintha hallanám szavait, 
melynek mindenike egy-egy intelem volt a 
jóra, nemesre. 

Miért, miért kellett neki innen eltávozni, hol 
öt mindnyájan ugy szerettük, ugy szerettük ?! 

De . nem fűzöm  tovább gondolatai-
mat, mert érzem, hogy szivem elszorul. 

Mennyit, de mennyit szeretnék neked el-
mondani, az elválás e nagy pillanatában, de 
ajkamon elhal a szó s csak szivem dobogása 
beszél hangosan. 

Isten veled. 
És most eresszük le a koporsót a sutét 

sirba; lassan, csendesen. Ne zavarjuk meg 
édes álmait. 

Borítsuk rá az anyai hantot; lassan, csen-
desen. Ne zavarjuk meg édes álmait, 

És azt a kis halmot, mely nem sokára a 
drága hamvak fölé  borul, hiven őrizze a béke 
angyala. 

Nemes férfiú!  legyen emléked áldott cs 
örök. A viszontlátásig Isten veled. 

K Ű L Ő I í F l l L É K . " " 
— T- Olvasóink! Lapunk inai szá-

mával veszik killön. ktfiiyvalaku  melléklet-
ben ,A San Pietro di castel lei bíivesz-
llő" czimii érdekfeszítő  olasz regény első 
ivét. E regény közlése által lapunk kiadója 
olyan áldozatot hoz, mely ily mérsékelt 
áru vidéki lapnál ritkítja párját. — Lapunk 
U előfizetőit  tisztelettel k-rjük a hátralékos 
előfizetési  dijak beküldésére. 

— Farsang. Az országim „ l'öiö.skerasc/cgi/ie/" 
csíkmegyei fiókja  t. hó február  hó 7-én Csík-
szeredában a „Csillag*' vendéglő termében jel-
mezes tánczestélyt rendez. A rendezőség élén 
Endes Ida, az egyesület buzgó aleinöke áll, 

! mely körülmény már magában véve is bizto-
sítja az est sikerét. Belépő-jegy 80 kr. — Család-
jegy 3 személyre 2 frt.  A csihfiseutgyörggMuk-
juti'i  olvasókör I. évi január 31-en az olvasókör 
pénztáránál; gyarapítására tánczestélyt rendez. 
— A euikxzentlai  polgári ifjúság  I. évi február 
hó 1-én a „Czinkotai iteze * termében zártkörű 
tánczvigalmat túrt. — A csikmeiitgyörgyi  r. kulh. 
iskola javára, odavaló lakosokból Hodor And-
rás elnöklete alatt alakult biz. íebr, 1. az iskola 
dísztermében jótékonyczélu tánczestélyt rendez. 

— Súlyos testisertés vétségét követték el 
— mint halljuk — f.  hó 21-én este H. I., H. J. 
és T. B. csíkszeredai lakosok S. F. ugyanodavaló 
lakoson. — Az esetet a következőleg beszélték el 
nekünk: Az emiitett nap estvéjén S. F. másod-
magával betért a „Polgári Olvasókör*1 helyiségébe 
egy fél  liter borra, hol a többek között az emii-
tett H. 1.. H. .1. ós T. IS. is jelen voltak. Boro-
zás közben S. F. szóbeli támadása következtében 
a felek  között vitatkozás, majd heves szóváltás 
támadt, a szóváltásból az lett, hogy S. F-et a 
helyiségből kidobták, de az ismét visszament; — 
ekkor az illetők főidre  teperték s rajta több sé-
rülést ejtvén, ismét kidobták nemcsak a szobából, 
de az udvarról is s az ajtót becsukták utánna. 
Itt l á t s z ó l a g vége szakadt a dolognak s S. F. 
véres tővel hazatelé ballagott társával, de ez üt-
közően elmaradván tőle, csak egyedül maradi. 
Amint igy véresen bukdácsolt hazafelé  egyszer 
csak azt vette észre, hogy ellenfelei  nyomában 
vannak s csakhamar utol is érték, ekkor ujabb 
dulakodás támadt közöttük, mely S. F. levereté-
sével és földretiprásával  végződött, ugy hogy tel-
jesen eszméletlen állapotban szállítottak haza egy 
kézi szánkáu. — Másnap törvényszéki bizottság 
szállott ki az ágyban fekvő,  súlyosan sebesülthez, 
s az esetről hivatalos jegyzőkönyv vétetett fel;  a 
jelenvolt orvosok legkevesebb 14 napi gyógyulási 
időt állapítottak meg. Az eset igy, a mint előad-
tuk és beszélik, városszerte kinos benyomást kel-
teit. S ha tényleg igy történt, sajnálatraméltó, 
hogy u r i e m b e r e k között történt meg s ép-
pen a ,Polgári Olvasókör** helyiségében — és a 
mi fő:  a kor vezető tagjai közül is benne vannak 
a credóban, h >lott éppen ezen uraknak kellene oda 
működjenek, nogy ha a kör helyiségében keletkez-
nek hasonló eset. .k, azt egész tekintélyök latbave-
tésével m>'gakadulyozzák. A közönség még alig 
feledte  el a mult farsangon  tartott olvasóköri bá-
lon lejátszódott kinos esetet, (melyről akkor az 
„Ulv&sókör- iránti tekintetből nem tettünk emlí-
tést e lapok hasábjain) s ime knjabban ismét a 
„Polgári Olvasókör" nevével van kapcsolatban e 
história, mert azt mondják, hogy a polgári kaszi-
nóban történt, nem pedig a korcsmában. Valóban 
tanácsos volua * «Polgári Olvasókör" jól felfogott 
érdekében, ha jelenlegi helyiségét (hol már több 

kellemetlen eset adta elő magát) más, alkalmasabb 
helyiséggel cserélné fel.  Ezt igen ajánljak a kö-
zelebb megtartandó olvasókőri közgyűlés figyel-
mébe ! - Megjegyezzük, hogy ez ügyben jelenleg 
a vizsgálat folyamatban  van és ez lesz hivatva 
kideríteni, hogy ez esetről fenn  előadottakból 
mennyi felel  meg a valóságnak. 

— A csikszépvizi „KaszInó-MI* f.  hó 17-én 
igen szépen sikerült s daczára a rendkivüU fény-
nek, melyet a nők kifejtettek,  az általános jókedv 
kezdettöl-végig dominálta a közönséget, s hogy 
mindenki nagyon jóltalálta magát mutatja azon 
körülmény, hogy a hölgyközönség reggel 6 órakor 
távozott. A szépvizi öreg bál-ház rég látott ily 
csinos és elegáns társaságot, melynek összehozá-
sáéit s az estély kifogástalan  rendezéseért az 
egyedüli érdem mindenesetre a rendezőké, a kik 
mindent elkövettek, hogy a közönségnek egy élve-
zetes és minden tekintetben kellemes estélyt sze-
rezzenek. A talp alá valót a szászrégeni első ze-
nekar szolgáltatta elég ól. —Az asszonyok közti 
ott láttuk : Bürky Zsófiát,  özv. Dájbukát Jakabnét, 
id. Dájbukát Antalnét, özv. ifj.  Fejér Miklósnét, 
Fejér Jáiiosnét, Dr. Fejér Antalnét (Csíkszereda), 
Fejér Jakabnét, Fejér Sándornét, özv. Borodács-
nét, Imre Sándornét, Kiss Dénesnét (Szt.-Miklós), 
Potoczky Antalnét, Puskás Tamásnét, özv. Száva 
Istvánnét, özv. Szebeni Petemét, Száva Jánosnét 
(Madaras), ifj.  Száva Kristófnét,  ifj.  Szebeni Pé-
ternét, Szebeni Mártonnét, Székely Sándornét (Dán-
falva,  Zakariás Izsáknét, ifj.  Zakariás Zakinét 
(ííyimes), Zakariás Jakabnét és ifj.  Zakariás An-
talnét. A leányok közül pedig ott voltak: Balázs 
Otti (Szereda), Barta Mariska, Ghraef  Mari, Száva 
Tinka (Madaras), Dájbukát Lujza, Szebeni Vilma 
és Teréz, Székely Emma (Dánfalva),  Br. Warde-
ner Szilvia (Bécs), Zakariás Tinka és Zakariás 
Margit (tiyimes). 

— Négy farkas  ás egy pénzdgyftr.  L. J. 
pézúgyőr a mint szombaton este kőrútjából 
alkonyat táján haza fcic  tartott, Csik-Delne 
mellett négy ordas útját állotta. A pénzügyőr 
nem vesztette el lélekjelenlétet, hirtelen meg-
tölt é szolgálati fegyverét  s az egyik ordast meg-
sebesítette, És cz volt szerencséje, mert a mig 
az éhes vadak megsebesített társukra rohantak, 
a pénzügyőr a biztos halál torkából a faluba 
menekülhetett. 

— Halálozás. Jakab Ferencz, csíkszentim-
rei birtokos neje született Szántó Anna, hosz-
szas betegség után f.  hó 22-cn lobbiétre szende-
rült. Hü feleség,  kitűnő családanya volt; rokonait 
gyöngéden szerette s másokat is, kik szüksé-
gükben hozzá fordultak,  mindig gyámolított. 
Elhunytát övei és rokonai közül számason si-
ratják. A szomorú esetről a család a következő 
jelentést bocsátotta ki: Alólirottak a fájdalom 
keserűségével s szomorúan tudatják, hogy a 
gondos jó anya, hú nő, szerető testvér, rokon, 
jó barátok és szegények támogatója: J a k a b 
F e r e n c z n é született Szántó Anna csik-
szentimrei birtokos élete 45 ik, boldog házas-
sága 27 ik évében, példás türelemmel viselt 
betegsége után, végelgyengülés következtében 
1891. évi január 22-én. reggeli 4 órakor meg-
szűnt élni. A drága halott tetemei a templom 
udvarán, osţi mellé, 1'. évi január hó 24-én d. 
u. ."» órakor tétetnek le örök nyugalomra; — 
halhatatlan léikéért pedig a vér'nélküli áldozat 
ugyané hó 27-én lesz az Egek Urának bemu-
tatva. A béke angyala lebegjen sírja felett!  Csik-
Szentimrc, Ih'.U. év január hó 22-én. Id. özv. 
Jakab Ferencz; testverei : Szántó György s 
neje Jakab Erzsébet; Szántó Zsófi  s férje: 
Sándor Gergely; Szántó József  s neje : Sánta 
Julianna ; gyermekei: Jakab Lajos, Jakab Ro-
zália, férjesült  Sándor Istvánné, Jakab Ferencz 
és Józcfa;  veje Sándor István s gyermeket A 
ravatalra koszorút helyeztek: Szeretett hű 
nőmnek —Jakab Ferencz; Feledhetlenanyánk-
nak — Sándor István cs neje Jakab Róza ; 
Drága édes anyánknak — Jakab Lajos, Ferencz 
cs Józéla; Jakab Ferenczné. szül. Szántó An-
nának — testvére. Szántó József  s neje, Sánta 
Julianna: A drága jó testvér és sógornőnek — 
Sándor OJergcly és neje; A jó testvér és só-
gornőnek — Szántó György és neje Jakab Er-
zsébet. — Temetése f.  hó 24-én délután 3 óra-
kor történt igen nagy részvét mellett. 

— Farsang Gyergyóban Gyeryyó-Remeién az 
odavaló intelligenczia jótékonyczélra f.  hó 24-én 
id. Mélik István ur nagytermében igen jól 
sikerült tánczestélyt rendezett szép közönséggel. 
A rendező bizottság buzgón töltötte be hiva-
tását. A mulatságnak a reggeli órák vetettek 
véget. — A gyószentmiklósi  iparos önképzőkör  e hó 
24-én a városház nagytermeben saját pénztára 
javára zártkörű tánczvigalmat adott. Közönség 
szép számmal vett részt a mulatságon és elég 
kedélyesen mulatott. A négyeseket 24 —28 pár 
tánczolta. — A gybszmtmticithi  „Kaszinó"  bálja 
ez évben kivételesen f  évi február  hó I-én lesz, 
A bálbizottság Lázár Menyhért elnöklete alatt 
már meg is alakult és serényen dolgozik az 
előkészületeken. A meghívók mar szétkűldettek. 
— A húshagyókedd;  ifjúsági  bálra  is mir meg-
kezdődtek az előkészületek Alakuló gyűlés kö-
zelebb lesz s akkor fog  a rendezőbizottsáj is 
megalakulni. 
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— Mit csinál az Hal. Cs.-S-.t.-Györgyön a La-
katos I. korcsmájában e hó 12-én este négyen ültek 
á kecskelábú asztal mellett s nagy gyöuyürüséggel 
élvezték a jóféle  krumpliszeszböl készített áromáti-
kns Huidumot. A társalgás, mely a falu  ügyeiről 
folyt,  hovatovább élénkebbé vált s különösen 
egyik, kinek elméjét a nagymértékben élvezett 
pálinka már zavarossá tette, mindenkép érvényt 
akart szerezni állításának. A szó azonban nem 
használt s e miatt erösebb argumentumokhoz fo-
lyamodott és vévén az üveget, egyik társának íejét 
érintgetni kezdé annyira, liogy az érintgetési pon-
tokon hatalmas sebek keletkezének. A más kettő 
sem akarván kimaradni a mulatságból szintén a 
bántalmazottra támadának s azt derekasan meg-
ütlegelték, s hogy liösi tettük megünneplésére 
pénzűk is legyen : 4 forintját  elvették. A tetteseket 
elfogták  és most nyugszanak babéraikon — a 
koterben. — 

— A „Xátyás Diák* czimü illusztrált fővárosi  éle/lap 
immár n e g y e tl i k évfolyamába  lépett és minilcn számá-
val nagyobb tért foglal  cl a közönség tetszésében. Legutóbbi 
számai határozott emelkedést mutatnak s ugy karrikaluái, 
mint pompás mulattató szövege tekintetéhen páratlanul áll. 
Karácsonyi számát, a mely H0,O<)0 példányban jeleni meg, a 
közönség teljesen szétkapkodta, ugy, hogy második kiadást 
kellett belőle nyomtatni, a mely már szintén fogytán  van, de 
azért még megszerezhető. A „Mátyás Diák," mely hetenként 
8 nagy oldalon jelen meg, oly olesó, lio^y liárki megrendel-
heti. Egy negyedévre csak egy forint,  Szolgálatot vélünk 
tenni olvasóinknak, midőn a „Mátyát Diák"-ot ligyelinilkbe 
ajánljuk és megjegyezzük, hogy a lap kiadóhivatala (Hudapest 
Sarkantyusuteza 3. sz.) bárkinek is készséggel küld mutat-
ványszámot. 

— „THE OEESHAK" életbiztositó-tinaság Londonban. 
£ társulat évi jelentése, mely az 1800. június hó 30-án befeje-
zett 42-ik üzletéiről szól. és a részvényesek lb'JI. derzeraber 
hó 10-án taitott rendes közgyűlése elé terjesztetett, rendelke-
zésünkre állván, következő főpontjait  közöljük: Az elmúlt év 
eredménye rendkívül kedvezőnek mondható. A társulathoz az 
utolsó év alalt i!G7J biztosítási ajánlat n>ujtatott be 55 miliő 
Ü85 375. — írk értékben, melyek közül elfogadtatott  I57G4 
drb 47.104.725 írk biztosítási összeggel és erről a megfelelő 
szánni kötvény ki is állíttatott. A díjbevétel, a visszbiztosilási 
dijak levonása után 15.500.011 frk  77 rts.-ra rug, a miben 
az 1.770.502 frk  (íO cts.ot tevő első évi dijak bcnfoglaltatnak. 
A kamatszámla mérlege 4.583.437 frk  40 cts.-ot tesz, mi ál-
tal a társaság évi jövedelme — a díjbevétel liozzászáiuiiásával 
— 20.084.S4il Írk 17 uts.-ra emelkedett. A társaság az el-
múlt év folyamán  8.70ü.ü;i7 frk  »1 cts.-ot utalványozott oly 
követelések folytán,  melyek életbiztosítási kötvényekből ored-
tek. Lejirt biztosítási vegyes biztosítások sat. fejében  fi-
zetett a társasáig 1.027.233 fik  75 cts.-ot. kötvények vissza-
váltására 1.4-(i :>38 frk  75 cts,-nyi összeget fordított.  A biz-
tosítási és járadék-aiapok 5.7S9.558 frk  13 cts.-sül gyara-
podtak. Az összes esclekvö vagyon az ilzletév végével 111 millió 
b01.613 frk  54 cts.-a rugóit Tőkebefektetések  : 2 460.317 
frk  40 cta. a britt kormány értékeiben 53'.i.ól!> Írk 70 cts. 
az indiai és gyarmati korináuyok értékeiben 14.005.46S frk 
23 cts*, idegen államok értékpapírjaiban : 1.731.100 frk  10 
cts., .vaanti részvények, elsőbbségek cs garantáltak 52.410.338 
33 cts-, vasúti és egyéb kölesöukötvéuyekbeu 1U 610.240 frk 
73 cts., a társasig ingatlanaiban, melyükben a társaság bécsi 
és budapesti házai benfoglaltatnak  H.O'.IÍ.OIji) frk  80 cts., jel. 
zálogban és k d l o n l M Z Ő értékekben 14.753. 255 Írk 10 cls-
— Az évi jelentés részletesebb adatai a budapesti tiókigaz-
gatóságnál kaphatók, a hol egyúttal ajánlatok életbizotosi ta-
gokra benyújtandók. 

é r t e s í t ő . 
Nyilvános köszönet A gycrgyóatlalvi állami l'első nép-

iskola tantestülete f.  hó 10-én â szegény tanulók laiiküny vei-
nek beszerzésére zártkörű láiu-zestélyl rende/elt, melyet ugy 
anyagilag, mint féiiyoldalát  tekintve — kellőleg sikeresnek 
jelezhetek. Azonban meglátszott rajta, hogy a bálok iránti 
eddigi érdeklődés sokat lazult, inert a/, ez előtti években 
megjelent publikumnak inosl csak alig harmadrésze volt lát-
ható. — A uégycsekel 16 pár láuczolta. A nők mondhatom 
még az eddigieknél is f  -nyesebb loilettekben jelentek meg. 
Összes bevétel tolt 77 frt;  kiadás :l'j frt  l>5 kr; tiszta jöve-
delem 40 frt  35 kr. l'eliilizettek Zolimra Dániel, Dr. Tülök 
János, Uetcgli Iiure, Jákn János, Líürüg Joakim, Hadnagy 
Mihály, id. Kórika Ágoston, Balázs (Jergely egy-egy forintot  ; 
Miklós István, Józsa Sándor (iO-iiü kit; Jakab l'éter ÖO krt; 
Kopaez István 30 krt. — .Mindezen t'elülti/.ctö urak, miud 
pedig, kik megjelenésükkel megtisztelni szívesek voltak, fo-
gadják a tantestület, de különösen a szegeuy tanulók ncvébeu 
igaz köszönetem nyilvánulását. Iuiets János igazgató. 

Stámaiál és ktízsaet. A jótékony iiőegyesület állal 
Csík-Somlyón, 1'. hó 13-án rendezett lillérestély összes he. 
vétele 39 forint  27 krt tesz. Kbből levonva ti frt  27 kr ki-
adást, marad egyesületünk pénztára javára -tl lorint tiszta 
jövedelem, Ugy a lelültizetök, mint a vendégek — kik meg-
jelenésükkel nemcsak az estély fényét  mieltéic, banen a pénz-
tárt is szép összeggel gyarapították — logadjak egyesületünk 
legforróbb  köszönetét Csik-Sonilyó, 1801. január l'i. I'ap 
Andrásné, rendező. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék-
— Csíkszereda január 21. — 

Buza tiszt» (hektoliterenként) <> frt  50 kr. Ituza közepes 5 frt 
50 kr. Rozs 4 frt  Sfi  kr. Árpa 3 frt  75 kr. Törókbuza 4 frt  50 
kr. Zab 2 frt  10 kr. Borsó 5 frt.  50 kr. Lencse 8 frt.  Fu-
uuljka 5 frt  80 kr. Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  20 
kr. Marhahús (klgrammonkéut) 30 kr. Sertéshús 40 kr. H*r-
bécshus 24 kr. Szalma (métermázsáuként) — frt  70 kr 
Széna mm. 3 Irt — kr. Ókrtr párja 220 frt  — kr. Telién 
párja ISO Irt — kr. Faggyúgyertya (kilogrammja) — frt  48 
kr Tarifa  kbm. (t méter) 2 Irt 40 kr. Malaez darabja 1 frt 
50 kr. Lud — frt  80 kr Bárány — frt  — kr. Csirke párja 
70 kr. 10 tojás 20 kr. 

6. 

I d e rvxtr l I r ú z á u s a 
Brdnn, 1890. január 21. 
40. 46. 51. 23. 

Sz. 112—1891. ai. 

Pályázati hirdetmény. 
Az üresedésben levő c s í k s z e r e d a i 

••.fbiztosi 
állásra, mellyel évi 300 frt  fizetés,  59 frt 
utazási átalány és 8 frt  irodai téritmény 
van összekötve, pályázatot hirdetek s felhí-
vom az illetőket, liogy annak elnyerésére 
irányzott és kellőleg felszerelt  folyamodásu-
kat folyó  évi február  hó 15-éig hozzám 
nyújtsák be, 

A vonatkozó szabályrendelet 3-ik§-ában 
meghatározott kellékeken felül,  clengedhct-
len feltétel  az állandó csíkszeredai lakás. 

Csíkszereda, 18ÍH. évi január f>-én. 
( 3 - 3 ) 1ÍKCZK ANTAL, 

alispán. 

Szám 82 — 1890. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tcz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 553, 5!)4 és 
.->55—1890. szánni végzése által a csikszentmik-
lósi róni. katli. egyházmegye végrehajtató javára 
csikszépvizi Koncz József  és neje Abos Eliza el-
len lOno frt,  ilooo frt,  3000 frt  töke és járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
bíróilag lefoglalt  és 715 frt  30 krra becsült hor-
dók, deszkák, szekér, ekerészek, — 2 kancza, 
hámszer, szánok, lánczok, 9 darab fejér  szarvas 
marha, 2 bival telién, trágya, 4 köböl rozs, 1 
tizedes mérleg, épületfák,  bútorok, óra stbböl 
álló ingóságok nyilvános árverés útján el-
adatnak. 

Mely árverésnek a 41 — 1890. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szépvizen, Koncz József  és neje lakásán leendő 
eszközlésére 1891. évi Február hó 17-ik napjának 
délelőtti 10 órája batáridőül kitűzetik, és ahhoz 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, liogy az érintett ingóságok ezen árveré-
sen az 1881. évi IiX. tcz. 107. §-a értelmében a leg-
többet ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő iugóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 108. ij-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csíkszeredában, 1891. évi január hó 
l.r>-ik napján. 

G o n d o s I s t v á n , 
kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 474« —1890. polgári. 

Hirdet ni ón r. 
A Csik-Zsögöd községben gyakorolt ital-

mérési jogért megállapított, kártalanítási összegre 
vonatkozólag az 1890. évi 45,89(>. száinn igazság-
ügyminiszteri rendelet 9. és 10. §£-aihoz képest 
az egyezség megkísérlésére s az igények tárgya-
lására határidőül 1891. évi Február 26-án d. e. 8 
órája a kir. törvényszék 10. sz. hivatalszobájába 
kitüzetett. Mely határidőre a közbirtokosság tagjai 
mégpedig azok is, a kiknek az idéző végzés külön 
nem kézbesitteték, — figyelmeztetéssel  az elmara-
dásnak az idézett rendeletben megállapított kö-
vetkezményeire, ezennel idéztetnek. A csíkszere-
dai kir. törvényszéknek 185)1. évi január hó 
10-én tartott üléséből. 

Gyárfás  László, elnök. 

Szám 49G3—1890. polg. 

Hirdetmény, 
A Csik-Szereda városban gyakorolt ital-

mérési jogért megállapitotl kártalanítási összegre 
vonatkozólag az 1890. évi 45,890. számú igazság-
ügylniniszteri rendelet 9. és 10. §§-aihoz köpést 
az egyezség megkísértéséhez s az igények tárgya-
lására határidőül 1691. évi Február hó 10-én d. 
e. 8 órája a kir. törvényszék 10. számú hivatal 
szobájába kitüzetett. Mely batáridőre a közbirto-
kosság tagjai, mégpedig azok is a kiknek az idé-
ző végzés külön nem kézbesittetett, - figyelmez-
tetéssel az elmaradásnak az idézett rendeletben 
megállapított következményeire, ezennel megidéz-
tetnek. 

A csíkszeredai, kir. törvényszéknek, 1891. 
évi január hó 10-én tartott üléséből. 

Gyárfás  László, elnök. 

Sz. 4848—1890. polg. 

Hirdetmény. 
A Gyergyó-Várhegy községben gyakorolt 

itahnérési jogért megállapított kártalanítási ösz-

szegre vonatkozólag az 1889. évi 45,896. számú 
igazságügymínis^tm rendelet 9. és lO. §-hoz képest 
az egyezség me jk'sértésére és a bejelentett igények 
tárgyalásai-. hatá időül 1891. év február  hó 20-án 
d. e. 8 ó akor Varhegy községházához tűzetik ki, 
a hol ugyan az úrbéri elkülönítési kereset is tir-
gyaltatik. — Erről a közbirtokosság tagjai, kik a 
kérdéses kártalanítási összegre nézve igényjogosul-
tak, még pedig azok is, kiknek az idéző végzés 
külön nem ké'besitteték, azzal a felhívással  érte-
síttetnek, ho^y a tárgyaláson személyesen vagy 
meghatalmazott ügyvéd által képviselve jelenjenek 
meg, és az igényeik érvényesítésére szolgáló bi-
zonyítékokat terjeszszék élő, mivel ha meg nem 
jelennek a kártalanítási összeghez való részesedési 
arányegyezség esetében, a megjelent igényjogosul-
tak megállapodása szerint, — egyezség létre nem 
jövetele esetén pedig a megjelent igényjogosultak 
által előterjesztett adatok alapján, és amennyiben 
a közbirtokosok közötti arány megállapítva nem 
volna, az előterjesztendő s hivatalból beszerzendő 
adatok alapján fog  megállapittatní, és a meg nem 
jelenő közbirtokosokról az fog  vélelmeztetni, hogy 
a netaláu folyamatban  levő arányosítást eljárás 
esetére is a részeredési arány kérdésének^ az igaz-
ságügyminiszteri rendelet 9. és 8. §§-aiban meg-
állapított eljárás sorára Iendő tárgyalásához és 
eldöntéséhez a 7. § 2. pontjának e részben való 
korlátai között hozzájárulnak. 

Figyelmeztetnek az érdekelt felek,  hogy a 
mennyiben a birói határozatok elfogadására  a tör-
vényszék székhelyén lakó meghatalmazottat nem 
neveznek, vagy amennyiben a nevezett meghatal-
mazottnak a határozatok kézbesíthetők nem lesz-
nek, a további határozatok az idézett igazságügy-
miniszteri rendelet 34. §-a értelmében ajánlott 
levélben postáratétel napját követő harmadik napon 
kézbesittetuek fognak  tekiutetni. E végből kötele-
sek a lelek a tárgyalás alkalmával lakhelyüket és 
a postai szabatos czirazésre szükséges adatokat 
pontosan előadni, az időközi lakhelyváltoztatást a 
törvényszéknek ugyanily módon bejelenteni. 

Azok részére, kik a tárgyalásra meg nem 
jelennek, vagy lakhelyüket be nem jelentik, — a 
határozatok a feuiiebbi  joghatálylyal az iratokból 
netalán kitűnő lakhelyükre és ha ez ki nem tűn-
nék V á r h e g y községbe czimezve fognak  pos-
tára adatni. 

A Csíkszeredai kir. törvényszéknek 1891. évi 
január hó lo-én tartott üléséből. 

Gyárfás  László,  elnök. 

h i b d e t a é m y . 
I 

Egy igen jókarban levő, kevéssé hasz-
nált, — inkább nu'g uj állapotban levő — 
szép és jó 

z o x i g o x a 
szabadkézből eladó, egy csinos zongora-
székkel együtt. 

Ára 200 frt,  a vételár egyszerre fize-
tendő. 

Értekezhetni özv. R o s d á s Jánosnéval 
Gyergyó-Alfaluban,  hol a zongora is meg 
tekinthető. 

Ny. Györgyjakab Múlton gyorssujtóján Csik-Szereda. lí 


