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SOtét kép az alispáni jelentésben. 
Megyei törvényhatóságunk bizottságá-

nak október hó 27-én tartott közgyűlésében 
megyénk derék alispánja, ki sasszemmel 
szokta megfigyelni  megyei életünk minden 
ágazatát, állapotunkról beható ismeretre valló 
részletes jelentést tett A jelentésnek sok az 
érdeme; de legfőbb  érdeme az őszinteség ; 
a hol hiány van, leplezetlenül, őszinte sza-
vakkal megmondja. A jelentés szembetűnővé 
teszi, hogy minden téren sok még a tenni 
valónk, mert rózsás állapotokat nem igen 
találunk. De a mi leginkább gondolkozóba 
ejthet bennünket, az a jelentésnek azon 
pontja, melyben népnevelési!nk állapotáról 
számol be. 

Minden község, megye, sőt az állam 
életének tilktíre a népnevelés, s az alispán ur 
jelentése szerint megyénk e tükrén folt  van, 
mert azt jelenti, hogy népnevelésünk ügye 
stagnál, sőt a visszaesésnek kétségtelen jeleit 
konstatálja. 

A népnevelés terén már maga a stag-
nálás elmaradás, a visszaesés pedig komoly 
veszélyt rejt magában..Mit mondjunk a jö-
vőről, ha népiskoláink melyeknek jövőnket 
biztositaniok kell, évről-évre gyengülnek. 

£ bajnak szemébe kell néznünk s le-
győznünk, különben soha el nem érjük azon 
legfőbb  czólt, hogy népünk is müveit le-
gyen, mint a nyugatnak sokféle  népe, 
nemzete. 

Az alispáni jelentés tehát őszintén be-
ismeri, hogy népoktatási törvényünk szabályai 
megyénkben nem egészen, talán csak félig-
meddig vannak végrehajtva. A módosabb 
köz Bégeket kivéve az állapot csakugyan 
ilyen. Azt is megjelöli, hogy e baj legfőbb, 
sőt egyedüli oka a vagyonosodás hanyatlása, 
vagyis a szegénység. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A g a t h a . 

(Beszély) 
Irta: M O L N A lt ÁKOS. 

(Folytatása és vége.) 
Imre felhasználta  az időt már megérkezése 

első napjaiban is, — utazásaiban egy külföldi 
nagy irodalomi-társaságnak lett tagja, melyhez Ígé-
ret köté, egy általános művelődést előmozdító nagy 
mű elkészítése által. 

Hozzáfogott  tehát a nagy munkához s nem-
zetének a magyar föld  ismertetésének bekezdésé-
vel e lelkes inspiráczió hatása alatt éjjel-nappal 
irt szorgalmasau. Ki sem mozdult a nagy fehér 
házból, a min a nagyasszony eleget is aggodott 
magában s szinte megőrült, mikor a jegyző ur 
ígéretéhez képest egy reggelen beállított vagy 
hatodmagával. Gondolta a nagyasszony, hogy most 
ezek csak majd kihozzák egy kicsit az íróasztal 
mellől 1 De bizony nem lett annak sem semmi 
eredménye, mert Imre igen szépen megköszönte a 
beléje helyezett bizalmat, de a képviselőjelöltsé-
get el nem fogadja,  — mondá — mert nem akarja 
kitenni ş. község és egyáltalán a kerület békés 
nyugalmát a pártoskodás ádáz tanyájává s nem 
akarja a földes  araság haragját a szegény népre 
znditani. Válasszák meg csak szépen vagy hát 
hagyják megválasztatni a másik párt jelöltjét kép-
viselőnek ; az nagy nr s több jót tehet majd a nép-
nek, mint ő szegény ember. 0 még csak rontana 

' Népünknél tanulni- s tudnivágyóbb 
nincsen e yilágon. Azonban a ki viszonyain-1 
kat ismeri, tudni fogja,  hogy az utóbbi évek-1 
ben ugy a legtöbb község, mint a lakósság 
nagy része rolninosan szegényedik. Nagy 
a teher, melyet népünk visel. Jövedelmi for-
rása legtöbbnyire földje  szilk termése, ipar 
és kereskedelem nélkül. A szülők alig tud-
ják a kenyeret megkeresni s a jövedelem-
ből taníttatásra juttatni nem tudnak. A sze-
gény ember örvend, ha kenyeret adhat, de 
már arra nem jut, hogy gyermekét tetőtől-
talpig felöltöztesse,  tanszereket vegyen neki 
s iskolába küldje. 

A községek és lakósok vagyontalansága 
magával rántja az iskolát)js, ilyen helyen 
a tankötelezettség törvénye csak írott ma-
lasztnak marad, az iskola nincs felszerelve  s 
a tanító nincs rendesen fizetve. 

Es a baj sokkal súlyosabb, mint a 
milyennek első tekintetre látszik. Mert kö-
vetkezménye nem csak a tudatlanság, ha-
nem a bíin is. A bűntényeik statisztikájából 
régen kidomborodott már az ;az igazság, hogy 
a nyomor tudatlanság és bjln híí szövetsé-
gesei egymásnak a társadalni rend békje 
ellen naponké^F megújuló is folyvást  tartó 
háborúban. ' 

De hát honnan várjunk segítséget? A 
baj orvoslását az államtól vavni.annyi, mint 
János pap országa után esengeni. 

Végre is oda kell jutnunk, hogy a baj 
társadalmunk és megyénk baja s éhből az 
következik, hogy ezeknek kell azt orvo-
solniok. 

Iskola és tanító minden községünkben 
van, még a legszegényebbekben is. A bai 
csak az, hogy a gyermekek ruha és tansze-
rek hiányában nem járhatnak rendesen az 
iskolába. 

Az is igaz, hogy minden községben 

vannak jobb módii emberek is s akad egy-
két lelkes ember is. Álljanak ez utóbbiak 
össze, gyütögessenek össze a jobb módunk-
tól egy kis gabonát alapítsanak magtárt; 
ebből idővel sok tankönyvet, tanszert vehet-
nek a szegény gyermekeknek, sőt még is-
kolai lelszerelésre is jut valami. A jobb 
módunktól kapnak még elviseltféle  ruhada-
rabokat is a a faluban  akad olyan, ki eb-
ből a kis nebulóknak ruhát tud csinálni. 
Sok szépet lehet alkotni, csak akarni kell! 

A nagyon szegény községek felé  a 
megye is kitárhatja segítségét nyújtó jobb-
ját. Nem cselekednék a törvényhatóság a 
nevelési-alap rendeltetése elle.t-re, Ili az 
arra szorult községeknek évenként 1 —200 
frtot  adna oly ezélból, hogy ezen összeg a 
társadalmi uton bagyiilt adományhoz osa-
toltatván, a beszerzendő tanszerek s tanesz-
közök felszerelésére  fordíttassuk. 

Végre is a haladás nem az, hogy egy-
két pályatévesztett fiatal  embert taníttasson 
a megye, ha nem az, hogy a népoktatás a 
lehető legtökéletesebb legyen. 

Igaza van az alispáni jelentésnek, hogy 
a magitssabb iskolákba járó tanulóknak 
pazarul osztogatja az ösztöudijakat és se-
gélyeket. Számtalan esetet tudunk, hogy 
vagyonos emberek liai 2--30Ü frtot  élvez-
tek és élveznek, kik ezen öszdöudijt szivar-
pénznek tekintik. Hány szegény gyermek 
részére lehetne ebből tankönyvet és tan-
szert vásárolni ! 

Annyi igaz, hogy oly nevelési alap-
pal, minő megyénknek van, kitiinő népok-
tatást lehetne teremteni s még a magasabb 
öszdündijakra is jutna, csak bölcsebb belá-
tással, nagyobb igazsággal s praktikusabb 
szellemben kellene eljárni. Nem kellene 
egyéb, csak azt elvet kellene a törvényható-
ságnak kimondania, hogy szivarra, színházra 

a sorsukon, mert ö bizony olyanokat mondana ott 
az országházban azoknak a nagy uraknak, hogy 
azok után a megtorlást csak a szegény nép érezné 
még súlyosabban. Nem fogadhatja  tehát el a kerü-
let jobb érdtke szempontjából sem a jelöltséget. 

Ebből aztán értett is meg nem is a küldött-
ség, eleget, de azt még sem érthették meg, hogy 
egy ember ugy leliczitálja magát, hogy elkezdje 
bizonyítgatni, hogy miért s miért nem alkalmas ö 
saját maga arra, a mire pedig minél jobban ta-
gadta, annál alkalmasabbnak látszott?! A jegyző ur 
még elő sem állhatott a szépen kikanyarított be-
szédjével, mikor a fiatal  puskaporos magazin már 
előre kijelentette, hogy ő el nem fogadja,  a mire 
kérik, aztán meg éppen ugy pattogott, hogy meg 
sem lehetett kisérleni újból felkéréssel  1 

Kedvetlenül távozott a küldöttség az öreg 
Magyaryné házából s a nagyasszony a kapuajtóig 
kisérve őket, hátul ment, a jegyző úrral, fontos 
diskurszusba merülve : a jegyző ur meglepettnek 
látszott, a nagyasszony pedig kezével ugy tett, 
mintha erősítgetne valamit s végre mikor elváltak, 
a jegyző ur annyit mondott, hangosan : „mindent 
mindent megpróbálunk, aztán meg látjuk mi lesz"! 

A jegyző ur pedig nem a faluhoz  vezető 
ösvényre fordult,  hanam a kastély felé  vette útját-
Utközben egyre azt hajtogatva : „mindent meg 
kell próbálni," meg kell próbálni! Monologjai kö-
zébe nagy zaj vegyült s előrenézve azt vette észre, 
hogy egy óriási emberáradat jön vele szembe. 
Gyorsan közelednek, elől a szomszéd 1'alu birája, 
az ispán és a rektor. Oda érve, elpanaszolják 

hogya kas télyban jártak tisztelegni a . . . György 
gróf  ő méltóságánál, a képviselőijüknél, de bizony 
ott hiába kopogtattak, inert ott a kulcsáron kivül 
mást nem találtak. A grú; ur nagy beteg lett s 
elvitték Taliánorszába igy hát most ök jelölt nél-
kül állanak. 

A jegyző ur meghallgatta ez értelmes szava-
vakat s a füle  tövét megvakargatva, csak annyit-
mondott : 

— Nagy baj, nagy baj, nagy baj biz az! De 
hát hiszen lehetne azon segíteni s erre a bírót, 
az ispánt, meg a kántort félrehúzva  a többiektől, 
elmondta, hogy ő is éppen most járt volna abban 
az ügyben, de hát igy és ugy — ez és ez a 
nagy hibája lenne ennek a dolognak, de ha a biró 
uramék is igy gondolnák, akkor hál izé 

Be sem fejezheté  a jegyző ur, már akkor 
a biró ur hátrafordult  a néphez s értelmes sza-
vakkal értésökre adta, hogy miután a földes  ura-
ság — a ki tehetett volna sokat a népért — meg-
betegedett s igy fel  sem léptethető, — s minthogy 
van ám a kerületnek egy olyan embere a ki tudj i, érzi 
jól a nép baját s azt meg is tudja oltalmazni 
majd. Ez az ember egy független  ellenzéki férfiú, 
azért válasszuk meg öt képviselőnknek. Éljen 
Magyary Imre képviselőnk ! Ezer torok éljen-ki-
áltásában vesztek el az utolsó szavak s az egész 
ellentábor Magyary éltetésével vonult a nagy cse-
repes ház elé. 

Megtelt a ház nagy udvara a környék választó 
polgáraival, ínég a uugy jegegyefák  ágain is ember 
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s kvaterkára való pénze nincs a nevelcsialap-
nak. Hiszem, liogy sok derék tudós férfit 
nevelt a íuegye, de az is kétségtelen, liogy 
a legtöbbjénél sárba dobott pénz volt az 
ösztöiulij. 

Van még egyéb baj is. Iskolaszékeink, 
testületeink, tanítóegyesületeink stb. melyek-
től népoktatásunk joggal várhatna impul-
zust, tisztelet a derék kivételeknek, — leg-
inkább csak nevükben élnek. Nincs, a ki 
beléjük szellemet, lelket öntsön. Ha ezek 
czéljokiiak megfelelő  energiával, tudatosság-
gal működnének népoktatásunk arczulata 
egészen megváltoznék. Sok hathatós eszme, 
erős jó akarat van az emberekben, csak fel 
kell költeni, fel  kell ébreszteni és táplálni. 

Most népoktatásunkra általánosan ráille-
nek az alispán ur szavai, még oly ^helye-
ken is hol a szülők szegénységével nem 
kell küzdeni. Ismét tisztelet, a derék kivéte-
leknek. de nincs elég élet és elevenség, 
mintha a régi csapáson haladna minden s 
az iskolák ablakain nein süt ki az uj kor 
hajnalának fénye. 

Kitiinó' népoktatásiigyet nálunk küny-
nyen lehetne teremteni, csak álljon elő egy 
alkatú kéz, egy energikus «zellcui. 

Akkor azután az alispáni jelentés is 
örvendetese!>b hangon szólana s jelentésében 
népoktatásügyiiiik lenne a legfényesebb  kép. 

A felszentelő»!  ünnepélyrő l . 
A felszentelés!  ünnepségek véget, értek ; nyug-

szik a test, pihen az elme, mereng a képzelem, 
örvend még a sziv. 

A program minden pontja, minden része a 
a hozzákötött reményhez, az ünnepély komolysá-
gához mért eredinénynyel zajlott le. 

Megmutatta a tantestület,, hogy megért már 
teljesen arra, a miben már :-ég részesiti az állani 
az ö tanárait; megmutatta felsőbb  tanhatósága 
nagyérdemű képviselőinek, liogy hivatása magas-
latán áll és végül bebizonyította a társadalom azou 
elfogultjainak,  kik a szegény kalh. tanári dicsösé-
séges czimmel szokták illetni, azt, hogy produkál 
és tud szerénysége daczára is olyan publikumot 
összehozni, melynél kölönbet Udvarhely még nem 
látott és a mely tudja méltányolni a törekvést, 
megadja az elismerést, melynek kinyilvánításakor 
nem vezeti és nem be.lolyásolja a fizetési  iv summája. 

Már az első nap ünnepi részlete szerencsés 
omen között kezdődött, annak daczára, bogy sok-
kal több vendéget várt a tanártestület. 

A mondott nap délután hosszú kocsisorral 
vonult ki az iudöházhoz, hol az érkezett vendége-

ket rövid beszéddel üdvözölte dr. Tőrök Albert 
főispán,  mint az intézet gondnoka. 

A vendégek közt voltak: Biró .Béla apát-
kanonok, Pál Istváu statusi referens  és kanonok, 
dr. Szamosi János egyet, tanár, miut az Igazgató-
tanács képviselői, Ávéd Jákó igazgató és Zlarnál 
Ágost fögymn.  tanár, mint a gyulafehérvári  testü-
let deputátusai.' Az üdvözlő beszédet Biró Béla 
köszönte meg, szép válaszszal tudatván, hogy Báró 
Jósika Samu elnök, ki még az előtti nap is távi-
rattal jelezte érkezését, közbejött betegsége miatt 
nem jöhetett el. 

Az ünnepélyes bevonulás után, kiki szállására 
ment. 

Ivevés vártatva megérkeztek a derék csikiak 
is: Murányi Káinián föesperes,  Bándi Vazul igaz-
gató és Dávid Samu tankép. tanár személyében. 

Este az uj épület kilobogózott homlokzata 
pazar fényárban  úszott; emelték az esti ünnepélyt, 
— mit köszönettel jegyzünk fel,  — a kath. leány-
növelde, a seminarium, az internátus és residenczia, 
továbbá Gál Sándor kántor is azzal, hogy igen 
diszes világítással vettek részt az ünnepelt épület 
örömében. 

Hat órakor éljenzés, zeneszó és lobogó kö-
zött vonult fel  a fáklyát  vivő ifjúság,  háláját ki-
fejezendő  az Igazgató-tanács elölt. Szép félkörben 
csoportosult az uj épület kertjében, a vendégek az 
erkélyen, élükön Biró Béla apát-kanouokkal. 

Tamás Albert tanár mondott beszédet; gon-
dosan szerkesztett, szépen kigoudolt, nemesen át-
érzett és előadott beszéd volt; vázolta az iskola 
érdemét a múltban és hivatását a jövőben, miut 
specziel kath. intézetnek. 

Biró Béla válaszolt az igazi ineghatotság 
hangjáu, hiszen negyven évvel ezelőtt növendéke 
volt a több, mint kétszáz éves mult után elhagyott 
régi iskolának. 

Többször hatalmas éljenzés szakitá meg be-
szédét, melynek végén az első zenekar eljátszta az 
„Isten áld meg a magyart" és a Rákóczi hangjai 
mellett, egyre éljenezve levonult a városházig, hol 
a fáklyát  elégetve szép csendben eloszlott. Fák-
lyás zene után a vendégek és a város intelligen-
cziája ismerkedési estélyre ment a központiba; 
hogy ueriilt hangulat uralkodott azt fölösleges 
regisztrálni. 

Másnap következett aztán az ünnepély zöme 
é.s fénypontja. 

A legszebb őszi napfény  sütött; az ifjúság 
nemzeti trikolor alatt vonult a templomba, mely 
most már igazán zsúfolásig  megtelt elilközönséggel. 

•Az ünnepi misét Jung-Cseke Lajos apát 
mondta subinfula,  tizenhat papos segédlettel. Meg-
ható volt látui, midőn az oltár mellett kanonoki 
diszben megjelent Kösz vény es-Remete ősz plébá-

nosa, az intézetnek ezelőtt 38 évvel tanára: Csíki -
Péter. 

Mise végével körmenetben vonult le az ifjú-
ság, a közönség és a felöltözött  papság az uj 
épületbe, melynek lépcső házában a felszentelés 
történt. A diszterem annyira megtelt közönséggel 
ezalatt, hogy több, mint fele  a közönségnek tá-
vozni kényszerült. 

A diszakadémián Biró Béla adta át szép be-
széd kiséretében az uj iskolát, melyre felelt  Soó 
Géspár igazgató fenkölt  eszmékkel telt hatalmas 
bt. jddel, nagy hatást keltve úgy előadásával, mint 
az értelmi, érzelmi stb. nevelésről szóló fejegeté-
sével. A beszédet az iskolai Erteső majd közölni 
fogja.  Az ifjúsági  ének- és zeue-részeket is meg-
tapsolták, valamint tetszett Embery Árpád alkalmi 
ódája, melyet Józsa Imre VIII. o. t. a leggondo-
sabb taulmánynyal mutatott be. 

Délben bankett volt 120 teritékkel, Snapek 
népszerű és elegáns kiszolgálásáról hires vendég-
lőjében. 

A pohárköszöntöket nem részletezzük, de 
szükséges kiemelnünk a Biró Béla, dr. Török 
Albert, Ugrón Gábor, Jung-Cseke Lajos, Murányi 
Kálmán, Gönczi Lajos, Bándi Vazul nagyobbsza-
básu toasztjait. 

A bankett közben a következő táviratok ér-
keztek : 

Büszke örömmel üdvözlöm a felavatás  ün-
nepélyes lényét. Legyen a diszes uj épület mindeha 
a rendilhellen vallásosságnak, a mélyreható tudo-
mányok és az önfeláldozó  hazafiságnak  elenyész-
hetetlen hajléka. 

E 1 i s c h e r, főigazgató. 
A széke.lyudvarhelyi róni. k. fögyinnasium  új 

épületének telszcntclési ünnepélyében való lélek-
beni részvételét tisztelettel tudatja 

K o v á t s Fe rencz , 
az iiimuplú' gymnjsiiim volt tanítványa. 

A mai szép napon lélekben én is ott vagyok 
az ünneplők közt lelkesedéssel. iCivánom, hogy 
erősödjék, virágozzék az intézet, az uj palota íe-
gyen egy új hatalmas korszak kezdete, mely még 
az eddiginél is erösebb nemzedéket iieveljen, pél-
dányképet a hazafiságban  valóságban, erkölcsben, 
tudományban é* igazságban. Legyen városunk és 
megyénk mindig büszke ez intézetre, mely örökké 
lobogtassa az igazi magyar kultúra zászlóját és a 
székely faj  örökifjú  életét a szellem és anyagi té-
ren. Isten áldása az intézetre és a városra, mely-
nek fiaival  örömünnepet ülök én is és lelkesen 
hangoztatom: éljen a derék tanártestület és Ud-
varhely városa! 

L á s z l ó Mihály, 
ki''pviselő. 

A távolból is szívvel, lélekkel részt veszek 
örömünnepélyetekben. Hit, hazaszeretet és tudo-
mány legyenek az uj épület állandó lakói. 

U g r o n J á o s, 
alispán. 

állott. Egy kiáltás vol hallható csak : „Éljen Ma-
gyary Imre"! mikor megjelent a jegyző úrral a tor-
náczon Imre. 

Szivét hangosan érzé dobogni, mikor meglátta 
az ezerre menő néptömeget s mikor a lelkesedés, 
a nép szeretetének éljen-kiáltásait hallá, nem volt 
bátorsága megtagadni azt, a mit hidegen vissza-
utasított kevéssel az elölt, ínig-iiem egyedül benne 
összpontosult az összbizalom. 

Megköszönte a bizaloniuak ily egyszerű, de 
őszinte nyilatkozatát s igéré, hogy ez utáu élte 
legszentebb kötelességének a népjavára való mun-
kálkodást fogja  mindég tartani. A jelöltséget pedig 
elfogadja.  — — — — — — — — 

Megtörtént a virányosi képviselőválasztás is, 
nagy pompával, disz lovas bandérium, a kerület 
daliás legényeiből, kisérte a vasúti állomásig az 
egyhangnlag megválasztott képviselőt, fehér  ruhás 
lánykák kipirult arczczal szórták a rózsát lábai elé az 
ifjn  Magyary Imrének, a ki pedig niegliatottnak lát-
szék e meg nem érdemelt nagy kitüntetés elvise-
lésében. Bántotta becsületes férfias  lelkét, hogy vá-
lasztóitól olyant kell elfogadnia,  a miért még nem 
szolgált meg. Arczán is észrevehető volt, hogy nem 
nyugodt mindezek által s mikor attól a galambősz 
öreg asszonytól elbúcsúzott, kit talán utoljára 
látnak szemei, ugy érezte, mintha ólomsuly-
lyal bírna ez a mandátum, mintha életét abba 
zárták volna bele, — de erősnek kellet lennie, 
még egyszer megölelte a jó anyát s ezernyi éljen-
kiáltások között felült  a vonatra, a távolból is 
integetve szeretteinek. 

Mikor pedig egyedül érezte magát, végig 
goudolt. itju rövid életén s mérlegelte az elvállalt 
felelősség  súlyát. Lelkét emelkedui érezte a gon-
dolatnál, hazájának javára lenni, önzetlen hazafi 
sággal munkálkodni nemzete javán. S mindezt 
látni l'ogja, látni keli majd egy büszke teremtés-
nek ki elútasitá öt magától, szemébe dobta egy-
kor szegényes származását. Most meg fogja  ö mu-
tatni, hogy nagyember lett; van neve, a melyhez 
nem lenne szégyen a grófi  korona sem. 

Imre is ember volt; sértete hiúságát a visz-
szaútasitás, de a jobb emberekből való volt; nem 
tudott feledni,  meg tudott bocsátani. Most pedig 
mikor a hír, dicsőség gyors szárnyú szeke-
rére ült s az emelkedés mindig magasabbra tehet-
ségei által biztosnak Ígérkezett előtte, arra gon-
dolt, kit most is annyira szeretet, a ki pedig övé 
sohasem lehet, mert más neje; arra gondolt, ki 
tehetségéhez az erőt, kitartást kölcsönözte munká-
jában s reménytelenül bár, a jövőbe is biztató 
csillaga fog  maradni. 

Ha tudta volna hogy távol, idegen földön 
most éppen é.s mindenkor egy sáppadt megtört, 
virágszál, egy márvány szobor, minden-napi imá-
jába foglalja  öt s a beteg férj  kinek száraz ajká-
hoz nyújtja a mit sem használó orvosságot kész 
bűnhődés reá nézve, ö maga pedig nemes nagy 
szerelmének áldozata ma is ! ? 

De Imre nem gondolt erre; nem tudta a 
nagy szerelmet, mely Agatha szivét elárasztotta; 
nem tudta, hogy Agatha csak atyja megmentésére 
dobta magát a vén . . György gróf  karjaiba, nem 

érezte meg a szerelmesek érző szivével, liogy 
Agatha mint halványodik, mint fonynyad  el job-
ban-jobban ott a beteg férj  oldalán. Mert ha tudta 
volua, oda rohant volna hozzá s felragadva  az 
édes terhet elszakította volna attól a csúnya vén 
embertől s vitte volna magával messze-messze 
abba a nagy cserepes házba, Jiol egy szerető édés 
anya gondoskodása alatt viruló rózsává nőtt volna 
ismét. Mindezeket pedig megtudta ö nemsokára.' 

Alig pár havi fővárosi  tartózkodás után is-
meretlen kézvonásokkal irt levelet kapott,, hogy 
siessen azonnal haza ; mert az édes anyja nágyon 
rosszul van! 

Villámütésként hatottak rá e sorok ;-gyor-
san útra kelt tehát, hogy a szegény jó anyát még 
életben találhassa;— azt tudta, hogy beteges, :ő' 
maga irta, de hogy annyira legyen, azt még sem 
képzelte 1 Ki irliatá hát ezt a levelet; gyöngéd és 
mondhatni klaszikus kézvonások ! El sem tndta 
képzelni, ki lehet a titkos figyelmeztető.  Zsebébe 
tette a levelet s ugy érezte, mintha égetnék annak 
sorai, sehol egy helyes eszméje. Felhagyott a kom-
binácziókkal s elgondolta, ha szegény édes anyja 
meg talál halni, hiszen végre is nem lehetetlen, 
bizony 72 éves asszony, már megtörténhetik, — 
akkor pedig mily egyedül lesz ; senkije, senkije a 
világon 1 Kétségbeejtőnek találta e gondolatot, a 
önkéntelenül Agathára gondolt, ki most szintéa 
egyedül áll; egyetlen fitestvére  van ; atyja pár éve 
elhalt s férje  hetekkel ez előtt. Feje égett. Lázas 
izgalmak közt töltötte az időt, lesve a virányosi 
állomás közeledését. 



. C S I K I L A P O K . . . 

Lélekben ott vagyok; gimnáziumotok vivát 
floreat,  crescat t Dr. O t r o b á n. 

A székelyudvarhelyi fögymnasinmnak,  derék 
elöljárói és ifjúságára  Isten áldását kívánja 

F e r e n c z i Károly , 
egykori tauitványa. 

Mai ünnepélyük alkalmából fogadják  őszinte 
üdvözletünket. Az új épület legyen igaz hirdetője 
és terjesztője a nemzeti művelődésnek, a vallás-
erkölcsi iránynak s erős oszlopa a hazának. 

A testület nevében: 
L á s z l ó Dávid, 
erzsébetvárosi igazgató. 

Isten áldása legyen a felszentelt  tanoda fa-
lai között, honnan áradjon szerteszét bérezés ha-
zánk minden vidékére. 

B i r o Sándor . 
Mint a gimnázium egykori növendéke az ün-

nepélyhez szívből gratulál 
Sándor János, 

giuin. tanúr. 
Tisztelt Kartársak! 

Ma, midőn uj templomának ajtóit megnyitja 
intézetetek, hogy itt is buzgó hirdetője legyen a 
tiszta erkölcsnek, a nemes huiuáuitásnak, az igaz 
tudománynak és a lángoló hazaszeretetnek: mi 
is véreitek, kartársatok lelkesült örömmel sietünk 
a távolból titeket és szeretett Alma Materünket 
üdvözölni és iránta állandóan érzett meleg kegye-
letünket, forró  bálánkat azou óhajtással tolmá-
csolni : adja az Ég, hogy gimnáziumotok ez ott-
honában is évszázadokon át sok ezer székely ifjú-
val oszthassa meg prometheusi lángját, ugy, hogy 
a boldog anya örömmel, neveltjei pedig a meg-
nemesült testi és lelki erők önérzetében mindenha 
büszkén vallhassák mágukat e gimnáziumunk! 

Isten intézeteteken, rajtatok és tanítvá-
nyaitokon ! 

P a á 1 G y u I a, Bír ó F e r e n c z , 
Yásnih. tanáruk. 

A székely katholikus művelődés uj korszaka 
nyíljék tneg a tudomány uj csarnokában. 

Nagy örömmel üdvözli e nap ünnepét 
A m.-v á s á r h e 1 y i 

gimn. t a n á r t e s t ü l e t e . 
Este díszelőadás volt az uj tornacsarnokban ; 

Bzinrekerült Embery Árpád prologja és Bérezik 
„Közügyek" vígjátéka. Hogy mily hatással és gon-
dos játékban, azt megmondja a közvélemény, mely 
teljesen meg volt elégedve. 

Köszönetet mondunk e helyütt is a derék 
műkedvelőknek, kik önzetlen fáradságukkal,  lelkes 
kedélylyel és tapasztalt tehetségükkel az ünnepély 
fényét  emelni, a sikert biztosítani szívesek voltak, 
továbbá azokuak, kik a templomban is gyönyörű 
énekkel és orgonán az ájtatos lelkeket fönségesebb  J 
imára hangolni szíveskedtek, mint. dr. Bogdán An-
dorné u. a., Madarász Véri, Györt'ti Anna, Király, 
Frida és Györlti Erzsi kisasszonyok, dr. Vajdai 
Emil, dr. Ráczkövi Samu, dr. Voith Gerö, Török 
itodog, Gáspár Balázs, dr. Oláh Béla. 

Jövedelem is szépen volt: bejött összesen 
270 frt,  kiadás volt 110 trt, tiszta haszon 130 
frt  és egy 20 koronás arany, Szenti Bálint ur 
ajándékából. 

Felülfizfcttek,  illetve jegyüket niegválták : 
Császka György kalocsai érsek 10 frt,  Biró Béla 

10 frt,  Pál Tstván 10 frt,  dr. Szamosi János 5 
frt,  Mnrányi Kálmán 2 frt,  Bándi Vazul 2 frt, 
báró Pongrácz Vincze őrnagy 5 frt  20 kr, Glatz 
Károly 2 frt,  dr. fíerich  Károly 80 kr, László 
Józset lemhényi plébános 3 frt,  Koncz István tus-
nádi plébános 2 frt. 

Fogadják a tanártestület és a nemesszivü 
adakozók részvétére nagyon is rászorult interná-
tus beli növendékek mélyen érzett hálás köszönetét. 

Legyenek üdvözölve a távolból jött nagyér-
demű vendégek, kik kor-szakot alkotó ünnepély 
fényét,  a kalholiczizmus nagyságát emelni kegyes-
kedtek. 

Végül megemlítjük még, hogy a tanártestület 
sem maradt el az áldozat terén. Egy igen csinos 
és a modern kívánalmaknak megfelelő  házi szín-
padot készíttetett, mely több, miut 200 frtba  ke-
rült s a szép díszletek Hermán György jónevü 
festő  ecsetjét dicsérik. 

Legyen felemlítve  e helviitt azon szép és 
nagylelkű adomány, melyet dr. Török Albert fő-
ispán tett akkor, midőn a színpadhoz szükséges 
mindennemű fakelléket  sajátjából galantirozni s 
illetve felajánlani  méltóztatott. 

Legvégül még megemlítjük, hogy táncz volt 
hajnalig szeles jó kedvvel és hogy ezen ünnepély 
alkalmából Embery Árpád tanár egy igen dísze-
sen kiállított Emléklapot adott ki, melynek jöve-
delme szintén az internátusra inegj és a lap az 
iskolára vonatkozó közleményekkel van kitöltve. 
A lapot, mely a régi és uj iskola képét is hozza, 
Györgyjakab Márton nyomdija állitá ki igen ízlé-
sesen és kellő csínnal. Ajánl.uk az olvasni szere-
tők szives támogatásába. Ára 1 frt.  Kapható Szé-
kely-Udvarhelytt, a szerkesztőnél. — 

K Ü L Ö * F É LÉK, 
— Plébániaiak felszentelése.  Köztudomásu 

dolog, hogy Ferenczy Károly gyergyószentmiklósi 
plébános kiváló közszeretet- s tiszteletnek örvend ; 
Gyergyó-Szentmiklós közönsége, iránta tanúsított 
közszeretet- s tiszteletének fényes  jelét az által 
tüntette ki, hogy egy gyönyörű s nagyou kényel-
mes papilakot épített számára. F. íió 3-án volt 
ennek a felszentelése,  mely alkalommal sok benső 
és szives ováczíóban részesült a plébános. Hivei 
köréből számosan, a gyergyói lelkészség teljes 
számban, a csiki lelkészek köréből is többen meg-
jelentek, hogy boldogságot kívánjanak neki az uj 
latiban. 

— Szent Imre búcsúja. Csik-Szent-Imre köz-
ség e hó G án szép és magasztos ünnepet ült, 
inely alkalommal mind<-n vallásos lionti lelkében 
telujuló tényes eszmék jelennek meg; n.ert szent 
Imre herczeg nevéhez egy 8 százados mult eszméi 
fűződnek  ugy a magyar nemzet, mint a róm. kath. 
egyház történelmében. Ezért volt nevezetes a csik-
szentimrei bucsu ez alkalommal is. A templomi 
ünnepélyre igen nagy közönség jelent meg. Az ün-
nepi szent beszédet, mely bejtartalom és szónoki 
előadásra nézve bátran kiállja a mübirálatot — 
Csathó János gymn. tanár taitotta. A szent mise-
áldozatot Búzás Mihály kerületi föesperes  mutatta 
be az Egek Lírának. A templomi ünnepély után a 
helybeli plébánosnál gazdag bucsn ebéd volt, mely-
nek folyama  alatt igen magas nívón mozgó szel 
lemesnél szellemesebb pohárköszöntők mondattak, 
melyeknek a kalauzul ajánlkozó hold szelíd fénye 

Késő este érkezett meg a kisállomásra. Csú-
nya őszi szél verte az esőt az emberek szeme 
közé; az agyagos sár ragadt az ember talpára, 
Imre pedig kis kézi táskájával kezében, rohant 
végig a gyalogösvényen s a kapuhoz érve, szinte 
nekiment egy, éppen kijövő hintónak ! 

A kocsis lámpával kezében vezette a lova-
kat, bent pedig feketébe  burkolt női alak voi t ki-
vehető. Imre meg sem állt, hanem egyenesen a 
nsgy tornácznak tartott. Félénken nyitott be az 
ebédlőbe, hol egy légi cseléd törölgette a szemeit 
s némán mutatott a szemközti ajtóra. Visszafojtott 
lélekzettel nyitott be Imre a félig  betett ajtón s 
pillanat múlva ott volt a nagyasszony ágyánál, 
a ki mozdulatlanul feküdt  ott, honnan többet 
nem volt felkelendő.  Még élt, várta az ő szere-
tett fiát.  Mondta ö, hogy addig nem fog  meghalni, 
mig Imrét nein látja s be is tel,esedett. „Imre itt 
van mellette, itt ül, érzi keze tapintását, másfelől 
pedig az az angyal ül, a ki ngy szereti Imrét 
mint akár ő maga. Legyenek is boldogok, szeres-
sék egymást, legyenek egymásé." Eunyit mondott 
még a nagyasszony s behunyta szeineeit örökre. 

Egy uj sírhant állott a virányosi temetőben. 
Egyszerű kis fakereszt  hirdette, hogy : Itt nyug-
szik özvegy Magyary Imréné. Élt 72 évet. Szépen 
fel  volt koszorúzva virágokkal. A kastély kertésze 
adta meg e végső megtiszteltetést a nagyasszony-
nak. Imre haza menve a temetésről, oly végtelen 
egyedül érezte magát, hiába gyűltek össze vigasz-
talására a környék uri családjai, nem tudott ma-

gával birui. Köpenyét magára véve, kiment a te-
metőbe, hogy megnézze ínég egyszer azt a helyet, 
a mely azt az áldott jó anyát fedi  s aztán pedig 
szabadulni akarván a kinos benyomásokat keltő 
helytől, még ma elhagyni Virányost. 

Sietve nyitott be a teinetökapun. Pirosén 
kezdett sötétedni s már csillag is volt láható az 
égen. Fájdalmas gondolatokkal terhelve, lecsüg-
gesztett fejjel  botorkált Imre a sirok közt s fel 
vetve fejét,  anuál a frissen  hantolt sírnál női ala-
kot látott feketegyászban  buzgó imádságba elme-
rülve. Megállt, vizsgálni kezdé az alakot, arczát 
nem láthathatá, mert háttal volt fordulva,  — hir-
telen eszébe jutott a titkos levélíró, a kocsiban 
ülő alak, anyjának utolsó szavai: „<) szereti Im-
rét, legyetek boldogok,- legyetek egymásé." Fáj-
dalmas şoliaj lebbent el az Imre ajkáról, ö nem 
fog  szeretni többé senkit. „Szegény jó asszony ! 
Tán e növel itt kívántad összekötni éltemet ? 
Hasztalan illeszted vissza' tövére a letarlott virá-
got, elsárgul és lehull" E Közelebb lépett Imre s a 
nő zajt hallva, hátrafordult: 

Agatha 1 — kiáltott fiil  Imre meglepetten. 
— Igen Imre én vagyok, űzzön el innét, ker-

gessen el e szent helyről, nem vagyok érdemes reá ! 
De nem! Ön nemes! Ön jó s ngy-e megbo-

bocsát nekem ? ? Némán ragyogtak ott fent  az 
égbolton a csillagok, egy fényes  csllag sugarait 
szinte a földre  ereszteni látszott. Imre megfogta 
a szép özvegy kezét, szemök találkozott, — az 
a fényes  csillag pedig ott fönt  bosszú ivet irva 
az égen, hirtelen leszaladt. 

vetett véget, midőn kibontakozva ködfátyolából, 
álomra intő mosolylyal kinek-kinekjtudtára adá, 
hogy haza térhet, mert élég világosság van arra, 
hogy senki lábát köbe ne üsse. 

— Társasestóly. A gyergyószentmiklósi sze-
génytanulókat segélyző egyesület negyedik társas-
estélyét a Laurenczy-féle  teremben e hó 5-én tar-
totta meg. Ily sikerült estély a ritkaságok közé tar-
tozik. Bárki inkább bálnak, mint egyszerű tár-
sas mulatságnak képzelte. Igen nagy és díszes 
közönzönség vett részt az estélyen s már 9 órakor 
teljesen össze volt gyűlve. A buzgó és fáradhat-
lan rendezőség Szász Etelka, kiss Anna, Csiky 
Ilona, Romfeld  Mária, Liurenczy Berta, Csiky 
Anna, Ddér Kálmán.̂ Kritsa Konrád élükön Orel 
Máténéval odaadással teljesítették tisztüket és 
mindent elkövettek az estély sikerüléseért. Meg-
lepetésül Liebl Ede „Egy elitélt éjszakája" czimü 
költeméuy adatott elö zajos tetszés között, ezen 
kivül volt több-féle  ingyen és dijas nyeremény 
tárgyak kisorsolása, hol többen az egyesület ré-
szére ez estély alkalmával egyesek által ájándé-
kozott szép tárgyakat is nyertek. A táncz mind-
végig a legjobb kedélyességgel tartott. A négyese-
ket 38 pár tánczolta. Az estély ez alkalommal 
kivételesen a buzgó rendezőség által éjjeli 2 óráig 
volt rendezve. 

A kereskedelemügyi miniszter válasza. A gy.-
szentmiklósi állami posta beszüntetését a íniuisz-
ter kimondotta, azonban hogy hátha sikerülne az 
állami posta fenntartását  kieszközölni, a maros-
vásárhelyi iparkamara ez iránt kérelmezett. Erre 
most jött meg a válasz, melyben a miniszter azt 
hangsúlyozza, hogy tárczájában megtakarításokat 
kell tennie, azért kénytelen több kincstári postát 
postamestereknek átadni s ebbeli elhatározását 
Gyergyó Szentmiklósra nézve is fenn  kell tartania. 

— Halottak emléke. E majdnem mindenkire 
emlékezetes napot f.  hó 2-án városunkban is nagy 
kegyelettel ünnepelték meg. A megelőző estén a 
helybeli köztemetőben a halottak nyugvó helyeit 
díszesen leiékitelték és kivilágították. Halottak 
napján pedig igen nagy közönség látogatta a hely-
beli róm kath. templomot. 

— Halálozás. Virág József  csikszeutsimoní 
lakos muK- hó 28-án életének 83-ik, boldog házas-
ságának (i-'i-ik évében elhunyt. Béke poraira! 

m S H H M S — H M W I N H H M H m m » 

1 g r a t a  Ur:  { 

• Titkos betegségek, kiütések, sápkor, 2 
g ( i r , _ 0) általános ţ 
J l eve r t s ég , g y ö n g e s é g J 
S eltűnnek, lia 2 
S a - T r é x t i s z t s L I | 
J liendszcriink pontos használata 2 
J esetén: jótállunk a határozott ered- S 
2 menyről! J 
2 Tudakozódásokhoz lcvéljcgy csatolandó. 2 
• „OJi ' ice S a n i l a K " P a r i s t 9 
• 31) Faubourg Montmartre. • 
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Nyilvános számadás és köszönet. 
Alaitirt mint az „KMKK" gvnrgyói választmányának el-

nöke, a Békásban épitendü t óm. kath. kápolna javára, választ-
má»v-g\ illési megbízásból, ISI) I. február  hó ll'-töl kczdödó'leg 
Cs.kinegyc toriiletén gviijlést indítván, 051.-lb'Jl. alispáni 
száin aUtt engedélyezett gyiijtökünyv szerint a következük 
adakoztak : 

Tölgyesből Török Aulai, Török Antalné, Miklós An-
tal, Kngel Józsi-f  -5 -'5 frtot;  Hasszán Mamet 15 frt  ; ifj. 
Török Antal, Lázár Veron, 10-10 fit;  Kun Més Lázár 
István, Forenczr István 5 - 5 frt;  Bor Kristóf  3 frt;  Korpos 
Ádám, Sírul Mihály, Veszprémi KmiT,'stnil Antal 3 - 2 frt; 
Dobreán Ágo-ston, (sató Istvánné, Miklósi Ferencz, Dániel 
Kristóf  t - t f  tot; Gyersyósztmiklósról: Ferenezy líárolv, 
I.ázár .Mentiért 10—10 fnut  ; üocsánczi János, Czifra  Mi-
hály. Lázár Gyula 5—5 frtot;  kedves Tamás, .Szász Ignácz, 
Juhász Károly. Lázár János és Lukács, Kopacz Lukács és 
Jakab, Lázár" Zakariás és fia,  Vákár fivérek,.  .'Lázár Péter, 
Irgalmas nővérek 2—2 frtot;  Csiky I>énes, ,Dr. Szentpéteri 
Kristóf,  Nagy Kndre. Csibi András, Kopacz Antal, Kránosz 
Bogdán, I rmánczi Vcrlán, Iiartlia Béla, Székely Károly, Lá-
zár Laţjoi, Bocsánczi István, Nyerges Gyula, Kápdelió Antii, 
Dr. Veress Sándor, Kunra Korn I, Kiss Antal ezredes, Nagy 
Tamás, Imre Dénes, Giacorimzzi Ilapliszt. Jakao József,  Csiky 
Kálmán, Kálmán István, Fiilöp Ignácz, Lukács Vilmos, Ko-
rody Mihálv, Krisztián Antal, Biági Imre, Csiky Káltnánné, 
Keresztes (leni. Lanrcnczi János. Bűiket István, Benedek 
(iyörgy, Gerenlfy  l'Vcnci, id Avéd Kristóf  1— l frtot;  özv. 
Cz fra  l'Vronc/.né 1 frt  50 kr, Simon Balázs, Beneilek Sándor, 
Ferenczi Sándor, Hoppé Lipót, Angi Mihály 60 — 60 krt, 
Ávéd Janói 40 kr. Trzika Ciyula -'<> kr, Botli Ferencz föes-
peres I» frt,  Benkö I'ál, l'uskás Alajot, Betegli Imre, Balló 
János, plébánosok 1 — 1 frtot;  Görög Joachim '2 fit,  Takó 
János 2 fit,  özv. rrmánczi Jánosné 10 frt,  Dr. Mezei Ölön 
B frt,  Verzár György 3 l'rt. Görög G.nla 3 frt  és 100 szál 
deszkát, lleinzc l.á-zló 1 frt,  Jánosi Sándor t. sz. elnök N.-
iszeben 15 frt,  Dr. Lázár János 5 frt,  Dr. Fejér Antal, Koncz 
István, Veres István. Ilodor András, Gál Klek, Gál Ignácz, 
András Lajos, Dr. Bocskor Béla, Becze Antal alispán. Dr. 
Molnár Károly, Ma'lár linre, Vajna Tatnás, Kovács Antal, 
Bartha Ignácz, ilj. Znkariás János, Széku'a Jakab, Zakariás 
Antal Málnási Antal, Puskás József,  l'itskás Antal, Puskás 
Samu l - l frtot;  Mikó Bálint 15 frt,  id. Mf  lik István 10 frt, 
id. Dolirihán János 6 trt, Molnár Józset 3 frt,  Nagy Sándor 
- frt,  Mihilv Ferencz, Böjthy Endre 60-50 kr, Miklós Kris-
tóf,  N. N., X. 40-40 kr, Molnár, Sáado.' Izsák, Gál Endre 



November 9. O 0 I K I L A P O K 47. vám. 

IQ. Mélik István 20-20 kr. A „szuranki* erdő kihasználó-
társaság 100 oáll deszkát, a „Miklós, Hamsán ti Engel" 
táhasác ajándékozott 400 uáll építésre alkalmas deszkát. 
WMg Gyula 100 szál dejzkáL A gyergyóvldéki „Emke" vá-
lasatmányának pénztárából harangokra kiutaltatott 80 frt  éa 
igy Összesen 44» frt  K i a d á s o k : Balog Lajos tölgyesi 
lelkéu a vallásalapból nyert építési Összeg pótlására külde-
tett SOI frt  80 kr, a segesvári Manchen Mihály harangftntö-
nek egy 114.5 fontos  és „Jézns szent szive" tiszteletére fel-
szentelt harangért 147 frt  90kr, gvüjtőkönyv, postadüak, fuva-
rom és kflldóncznek  4 frt  Oá kr, oltirképrima, ennek aranyo-
zása és elszállítása 37 frt  06 kr, gyergyatartókért 11 frt  40 
kr, a budapesti rajztanár Lányi Ernőnek, a Benczur-féle 
Szent István keresztelését ábrázoló oltárkép festéséért  63 frt 
82 kr, Összesen 49» frt. 

Az első magyar Bzent király tiszteletére leiszent ká-
polna ma már áll, s harangjának ércznyelve figyelmezteti  az 
ott szétszórtan élő székelveket, hogy szenthitőkről és édes 
magyar hazájokról soha meg ne feledkezzenek. 

Legyen Isten áldása a jó szivll vallásos éa hazafias 
lelka adakozókon! 

Qy.-Sztmiklós, 1892. október 6. 
Ferenczi Károly. 

14. 

k i s l u t r i in izéusa 
Szeben, 1893. november 2. 

63. 64. 39. 4. 

Szám 2358 — 1892. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Gyergyói első takarékpénztár végrehajtónak 
Balázs Gergely s társai végrehajtást szenvedők 
elleni 90 frt  tökekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvénj-
szék (a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő Gyergyó-Alfalu  község határán 
fekvő  a gyergyóalfalvi  417. számú telekjegyző-
könyvben 1. rndsz. 1178, 1179., 1180., 1181. 
hrszra, a 2. rndsz. 1182. hrszra. a 3. rndsz. 
1183. hrszám a. foglalt  beltelek és épületekre 
1G8 frt,  a 4. rndsz. 2015. hrszra 4 frt,  az 5. 
rndsz. 4058. hrszra 5 frt,  a 6. rndsz. 6029. 
hrszra 1 frt,  a 7. rndsz. 6258. hrszra 5 Irt, a 8. 
rndsz. 6391. hrszra 6 frt,  a 9. rndsz. 12124., 
12125. hrszra 11 frt,  a 10. rndsz. 13272. hrszra 
95 frt,  a 11. rndsz. 1G115., 16118. hrszra 51 frt, 
a 12. rndsz 16311. hrszra 24 frt,  a 13. rndsz. 
17196. hrszra 14 frt,  a 14. rndsz. 18404. hrszra 
9 írt, a 15. rndsz. 19312. hrszra 5 frt,  a 16. 
rndsz. 19594., 19596., 19597, hrszra 5 frt,  a 17. 
rndsz. 2G200., 26201. hrszra 12 frt,  a 18. rndsz. 
26582., 26587. hnszra 9 frt,  a 19. rndsz. 20153(1. 
hrszra G frtban  ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1892. óvi deczember hó 
5-ik napján délelőtti 9 órakor Gyó-Alfalu  község 
hivatalos házánál megtartandó i nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok bccsárának 10°/0-át, vagy készpénz-
ben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi novem-
ber hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz-
teri rendelet 8. § ában. kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a értelmében 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

Kelt Gyó Szentmiklóson, 1892. évi október 
hó 4-ik napján. 

A gyergyószentmikló sí kir. járásbíróság, 
mint leiek könyvi hatóság. 

KöIId Xsoaá.cz, 
kir. aljbiró. 

25196. hrszra 4 frt  33 kr, 25197. hrszra 4 frt 
33 kr, 25198. hrszra 4 frt  33 kr, 25199 hrszra 
5 frt,  25200. hrszra 2 frt  31 kr, 25201. hrszra 
6 trt, 25202. hrszra 5 frt,  5 rndsz. 26863. hrszra 
21 frt  17 kr, 26864. hrszra 21 fit  17 kr, 26865. 
hrszra 21 frt  17 kr, 26866. hrszra 20 frt  79 kr, 
26867. hrszra 20 frt  79 kr, 26868. hrsza 20 frt 
79 kr, 26869. hrszra 5 frt,  26870. hrszra 5 frt, 
26871. hrszra 5 frt,  26872. hrszra 13 frt  32 kr, 
26873. hrszra 13 frt  32 kr, 26874. hrszra 5 frt 
39 kr; a gyergyóremetei 2702. számú telekjegy-
zőkönyvben 1. rndsz. 3030. hrszra 6 frt  54 kr, 
3031. hrszra 7 frt  70 kr, 2. rndsz. 6101. hrszra 
4 frt  33 kr, 6102. hrszra 5 frt,  3. rndsz. 7439. 
hrszra 10 frt  76 kr, 5 rndsz. 11591. hrszra 26 
frt  46 kr, 6. rndsz. 21553. brszra 15 frt  1 kr, 
7. rndsz. 22127. hrszra 15 frt  1 kr, 8. rndsz. 
22269. hrszra 5 frt  39 kr, 22270. hrszra 6 frt 
16 kr, 9. rndsz. 22833. hrszra 26 frt  8 kr, 10. 
rndsz. 23005/,. hrszra 10 frt  1 kr, 11. rndsz. 
26662. hrszra 5 frt,  12. rndsz. 30578. hrszra 10 frt 
39 kr, 13. rndsz. 31118. hrszra 6 frt,  16. rndsz. 
31121. hrszra 8 frt  8 krban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. óvi deczem-
ber hó 10-ik napján délelőtti 9 órakor Gyergyó-
Remete községházánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának lü°/0-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi LX. t cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltatui. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. okt. 10. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóságtól. 
2ZÖ11Ő I g n á c z , 

kir. aljárásbiró. 

Vendéglő bérbeadás. 
Alattirt ezennel közhirré teszem, hogy 

Oláhfaluban  közvetlen az országút mellett 
levő 

- v e a a . c L é g ' l o a a a . e t , 
mely áll: 4 szoba, pincze, kamarából, 
hozzá nagy kert és gazdasági épületekből; 
úgyszintén kaszálókat és szántókat 1893. 
január 1—tői több évre haszonbérbe ki-
adom. 

Cs.-Szentmiklós, 1892. nov. 3. 
Kinn D é n c a , 

1—3 körjegyző. 

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1(15-52) ( E S 3 C Ó R ) 
visszaesés nélkül gyógyi t l ia ló . 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult. 
Bővebb értesítést ad postabélyeg 

küldése mellett 
„Office  SanitnM" Par in 
30, Fanboarg Montmartre. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÖ 
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Sz. 396—1892. 

H i r d e t m é n y . 

A Csikvármagye tulajdonát képező Ba-
rászó erdőségnek llránya, Magyaros, Ara 
nyos, Borvíz, Fagerzel és Argentéria nevű 
részeiben, részint nyers, részint széldöntött 
fákból,  részint favégekből  készített s ezen 
patakokon hátramaradt szakórtőileg felvett, 
megszámozott és megbecsült 807 drb össze-
sen 5r)5,G75"'3 köbtartalmu fiirészrönkő  900 
frt  kikiáltási ár mellett az 1892- évi nov. 
22-én (1. e. 10 órakor Tölgyesben a ke-
zelőségi irodában kezdetét veendő szóbeli és 
zárt írásbeli árverésen a kikiáltási ár 10 
százaléknak készpénzben bánatpénzül letétele 
s azonnali készpénzfizetés  mellett a legtöb-
bet ígérőnek el fog  adatni. 

Venni szándékozók a közelebbi feltéte-
leket Tölgyesben, a kezelőst'g irodájában 
betekinthetők. 

Gy.-Szentmiklós, 1892. nov. 1-én. 
A megyei hav. jav. igazgatósága. 

JjézÁr  Menyhért, 
igazgató. 

Sz. 4233—1891, tlkkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a szász-
régeni első tutajkereskedő-társulat végrehajtató-
nak gyergyóremetei László Elek (Antalé) végre-
hajtást izenvedő elleni 40 frt  tökekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő Gyergyó-Remete köz-
ség határán fekvő  a gyergyóremetei 1607. számú 
telekjegyzőkönyvben A) f  1. rndsz. 13077., 13078., 
13079-től 13092. hrszig foglalt  ingatlanokból vég-
rehajtást szenvedettet illető részre 11 írt 81 kr 
2. rndsz. 17621. hrszra 10 frt  01 kr, 17622 
hrszra 3 frt  4G kr, 17623. hrszra 3 frt  46 kr, 17624 
hrszra 3 frt  46 kr, 3. rndsz. 24620. hrszra 3 frt 
8 kr. 24624. hrszra 3 frt  8 kr, 24623. hrszra 4 
frt  62 kr, 24624. hrszra 4 frt  62 kr, 24625 hrszra 
4 fit  62 kr, 24626. hrszra 6 frt  16 kr, 24027 

hrszra] 6 frt,  16 kr, 24628. hrszra G frt  16 kr, 
21629. hrszra 1 frt  5l kr, 24630. hrszra l frt  54 
kr, 24631. hrszra 1 frt  54 kr, 24532. hrszra 77 
kr, 24633. hrszra 77 kr, 24634. hrszra 77 kr, 
4. indsz. 25193. hrszra 19 frt  25 kr, 25194* 
hrszra 19 frt  25 kr, 25195. brszra 18 frt  86 kr,' 

Speczialista sérvkötőkben. 
KFI FTI c s ° k ' 1 ' o s z t r - magyar és belga 

'kir. szabadalmazott  scrrlcötője  a leg-
híresebb orvosi autori-
tások  által legjobbnak  van 
elismrvc,  és monarchi-
ánk chatárain tul is 
nagy elterjedésnek ör-
vend. Nem  csúszik, nem 
gyakorol  kellemetlen  nyo-
mást és rendkívüli czél-
szeril idomitliatósága 
által az eddigi sérvkö-
tők hiányait elhárította 

Ú J D O N S Á G ! 
Keleti-féle  gumi sérvkotn, a 
palották teljesen a sérvhez iiló-
mithatök, szarvasbőr védővel és 
biztonsági övvel. Egyuldalu U 
frt.  Kétoldalú 12 frl.  Snspen-
siiirum, haskötő, elastikm (gnm-
mij görcséi1 harisnya, liáttartó 
ortliopédia niiileges fílző,  uiiile-
gés latiak és kezek. 
Í t Í T M M T K g y 0 l l i í l i k < l p v i -
u U i U i U í 8 C | e t e Osztrak-
Magyarországun a legnagyobb 
különlegességekben t'eMImulliat-
lan párisi gyárosnak - „F. Ber-
fftieraad  FÜs." Jótállás mellett 
valódi párisi gummi és liallio-
lag Kiczatja 2 fittol  G frtig. 
Houts amerieam 3 Írttól 5 Írtig 
Pely-1'orns 1.80 tVt - 2.50 frtig 
párisi hölgyszivacskák 2 f.  ti ól 
ti frtig.  liallato des femmes 

4.50 frt  — 7 frtig 
Megrendeléseket disereten [ 7 p r ü m i Ţ cs. és kir.osztr 

és gyorsan eszközöl I Y U j U J j J. L O . magyar és bel-
ga kir szali. gyáros. 

BUDAPEST, IV. ker., Koronalierczeg-utcza 17. (Szervikát 
palotája.) — Képes árjegyzék ingyen és bérmentve. 

* 

* « 
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Nzeeikarágókflt  2, 3 és 4 késsel, répavógókat, darálókat 
és Srlfimalm»kat  2 lóerejü járgányhajtásra szitaszerkezettel 180 frt, 
nagyobb 290 frt.  Rétgya lnk , l^ucx- és rézüutboronák, Vidacs 
Gubicz éa Simonfi  kerülő-ekék 10 frttól  18 frtig;  kézi és lóhuzató 

norvet6 

«épek, 

frieurok  és baker-rontftk,  lokomobilok szalma, fa,  szén és fűrész-
por tüzelésre. Gát ler (Rács) és kőrfiiréitxek  és bármilyen itt fel  nem 
sorolt gazdasági és ipari gépeket ajánl a legolcsóbb fizetési  feltélelek  mellett 

R I E 9 I E B E D E 
1—10 Első székely gépraktára Sz.-Udvarhelytt. 

Ny. Györgyjakab M. Csik-Szereda, 1892. 


