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A Petőfi  szobor és a szászok. 
C s i k - S z e r e d a , julius 20. 

Nagy-Küküllő vármegye törvényható-
sága határozatilag kimondotta, hogy a ma-
gyar nemzet áldozatkészségéből Fehéregy-
háza határán létrehozott csatatéri emlékoszlop 
és a segesvári Petőfi-szobor  leleplezési ün-
nepélyén, folyó  hó 31-én részt nem vesz. 

Ezen határozat proklamálásával nyitjuk 
meg lapunk mai szániát. Tudja meg a csik-
megyei székelység is, hogy a kedves szász 
testvérek most sem tagadják meg magukat. 
Ők tüntetnek akkar is, ha a magyar nem-
zettel szemben egy teljesen udvariassági vagy 
illedelmi kötelességük jő szóba. 

Azt nem kivánja senki, hogy ez ünnep-
ségeken a szász atyafiak  örömben áradoz-
zanak. Azt sem kivántuk, hogy ez ünnep-
ségeken részt vegyenek, bár mindkettőt jog-
gal megvárhatnék ; de annyit mindenesetre 
megvártunk, sőt megköveteltünk volna tőlük, 
hogy részvétlenségüket törvényhatósági ha-
tározattal ne publikálják. De ők ezzel sem 
akartak adósok maradni, hogy minél szembe-
szökőbben tudtunkra adják az ő szokásos 
erényüket s minél észrevehetőbben kimutas-
sák a foguk  fehérjét.  Ki akarják hirdetni 
ezzel is a nagy világnak, hogy ők mennyire 
nem rokonszenveznek a magyar társadalom 
mozgalmainak megnyilvánulásával. 

Ez nem illetlenség; ez nem udvariat-
lanság ; ez nem is tisztességtelenség, hanem 
valódi czndarság. 

Azt irják a lapok, hogy a szász test-
vérek ezen napra nyári mulatságot hirdettek 
s kivonulnak tömegesen Segesvárról az erdőbe 
mulatni. Méltó helyre vonulnak, mert ott 
találkozhatnak méltó társaikkal. 

Egyik napon a brassói szászok muto-
gatják erényeiket a millenáris emlék ünne-
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Sz. Városka közönsége nagyban foglalkozott 
az Almási és Kertész család ügyeivel. Többféle 
magyarázatát adták a szakadásnak. Egy része 
egész bizonyossággal állította, hogy Etelka öngyil-
kossággal fenyegette  a szülőit, ba a könyvvezetőé 
nem lehet s e miatt bontatott fel  az eljegyzés. 
Mások pedig — mint biztos kutforrásból  merített 
értesítést — azt a hirt terjesztették, bogy a gő-
gös Almási Sándor kezdettől fogva  ellenezte ezt a 
házasságot. Azonban, tudva azt, bogy fia  — 2fi 
éves lévén — nem köteles a szülői akarat előtt 
fejet  hajtani: kénytelen kelletlen mégis beleegyezett 
azt remélve, hogy a menyegző batáridejéül kitűzött 
egy év alatt elhamvadni fog  szivében a Viktor ál-
tal szerelemnek hitt érzelem; de a melyet az apa 
csak szalmalánghoz hasonló fellobbanásnak  tartott. 

Azouban a dolog valódi mibenléte senki előtt 
sem fedeződött  föl,  miután egyik család részéről 
sem nyerhettek bizalmas közléseket. 

A mende-mondák csak akkor értek véget, a 
midőn más egyéneket illető, njjabb események jöt-
tek nspirendre. Később azonban njra találtak tá-
pot mindkét család részéről azok felelevenisésére 
és most hosszasabban foglalkozhattak  ez űgygyel. 

Ugyanis: Kertész Etelka a farsang  folyamán 
egybe kelt Székely Lajossal és altg pár hét múlva 
ditrói Almási Sándor a telekkönyvi hivatalnál bir* 
tokairól telekkönyvi kivonatot vett ki s ezzel egy-
idejűleg megszerezte a kataszteri birtokivet is. De 
ez még nem volt minden, mert a tavasz beállta 
előtt alig a hó elolvadása után, összes birtokai 

pélyei körül, moHt következtek a segesváriak. 
Nehogy elmaradjanak egymástól ! 

Legyenek nyugodtak a drága szász 
atyafiak;  mert tüntetéseikkel nem fogják 
fogyatékossá  és kisebbé tenni a Petőfi  szobor 
ünnepélyt! Legfennebb  egy tijabb alkalmat 
nyújtanak arra, hogy fenékig  lássunk szi-
vökbe és magyar hazafiságukba,  ha ugyan 
abba eddig is be nem láttunk volna. 

A közel levő magyar törvényhatóságok 
gondoskodni fognak  arról, liogy az ünne-
pély a magyar névhez és az ország magyar-
ságához méltó diszszel és magasztos fénynyel 
menjen végbe az alatt, mig a házi gazdák 
az erdei vaduk tanyáján, az erdőben fognak 
mulatozni és ott keilemes hivatással szidni 
azt a nemzetet, melynek földjéből  és zsírjá-
ból századok óta jóllétben hiztak. 

Udvarlielyniegyéből a székelység nem-
zeti zászlók alatt falunként  fog  kivonulni az 
ünnepélyekre; az utazókat külön vonatok 
fogják  oda és vissza szállítani. A résztvevők 
egy napi élelemmel feltarisznyálva  mennek 
Segesvárra, mert attól is li het tartani, hogy 
Segesváron nem lesz a hol étkezzenek. 

A müveit, nagy német nemzet nem fél 
Petőfi  szellemétől, mert költeményeit világ-
irodalmi termékeknek tekinti, olvassa és 
élvezi németül. A segesvári szászok pedig, 
kik ok és alap nélkül mindig a nagy német 
nemzet íelé mereszték kancsal szemüket, nem 
birnak annyi felfogással  és tisztességgel, hogy 
Petőfit  és az ő emlékét mint nagy, világ-
hírű költőét ünnepeljék. Miért? Egyszerűen 
csak azért, mert az a Petőfi  magyar volt. 

Jól teszitek ti szászok, mert módotok-
ban van piszkolni a magyart és tüntetni 
ellene és az ő törekvései ellen ; — mert ti-
teket elnyom a magyar. Azért mertek ilyen 
attentátumokat lépten-nyomon elkövetni el-
lene, mert el vagytok nyomva. 

szakértők figyelmes  átvizsgálása után, becslés alá 
jött. A kezdetben nagyon eltérő vélemények most 
már teljesen összbangzókká váltak. Altalános lett 
a hiedelem, bogy Almási Sándornak vagyonát ve-
szély fenyegeti.  Itt-ott már arról is lehetett hal-
lani, hogy talán csak napok kérdése, miszerint 
birtokait illetőleg a dobot megüssék . . Dicsér-
ték a Kertész Imre helyes észjárását, a ki — mi-
után valószínűleg neszét vette a dolognak — ideje 
korán szakított a bukás szélén álló családdal. 

Kíváncsiságuk a tetőpontra hágott s feszül-
ten várták a történendöket. Azonban várakozásuk 
hiába valónak bizonyult, mert hetek s hónapok 
mnltán sem árverezték el az Almási Sándor bir-
tokait. E helyett, a legnagyobb csodálkozásukra, 
egyszerre csak azt vették hírül, hogy az Almási 
családnál kettős eljegyzés történt. 

Az eljegyzési hirt a lapok igy közölték: 
Alpári Hamvay Károly belügyminiszteri tit-

kár, jegyet váltott a müveit és bájos, ditrói Al-
mási Olgával és ditrói Almási Viktor — a ki kö-
zelebbről lett kinevezve jegyzőnek a csíkszeredai 
törvényszékhez — eljegyezte csikszenttamási Gá-
borfi  Ilonát. 

Az Almási családot ért dnpla öröm miatt, 
njra megeredt a publikum között a sok szóbeszéd, 
de véleménye senkinek nem változott az iránt, 
hogy Almási Sándor nagy annyagi bajok közt volt 
s nagyon szerettek volna rájönni arra, hogy minő 
áldásos kéz tartá fel  a családot az összeomlástól. 
De valamint az Etelka és Viktor közötti szaka-
dásnak valódi oka, ngy ez is mindvégig titok ma-
radt előttük. Még sejtelmök sem volt arról, hogy 
a két családnak örömteljes napokat egy önzetlen 
hű barát szerzett. 

Igen, dr. Mezey Béla köz- és váltó-űgyvéd 
volt az, a ki „egy boldogtalan leány" aláirásu le-
vél által, a boldogság utja felé  terelte Etelkát és 
Viktort. És az ő közbenjárásának köszönhette 
Almási Sándor, hogy birtokaira az „Ingatlan és 

Jól esik neked kedves magyarom ! Tűr-
jed békével, hogy az ilyen nyomorultak 
minden lépten-nyomon törjék a borsot az 
orrod alá. Jól esik neked kedves magya-
rom, hogy azért a néhány vásárolt szava-
zatért, melyet a szá*z képviselők a szabad* 
elvű pártnak szállítnak, ilyen nyomorultsá-
gokat kell eltűrj ! 

Jól esik neked kedves magyarom, hogy 
az örökösen dédelgetett nemzetiségek ma-
holnap a fejedre  ülnek s lépten-nyomon rág-
nak és piszkolnak a nagy világ előtt azért, 
mert magaddal egyenlő szabadságot biztosi-
tasz nekik. 

Ha az oláhok teszik, azokon nem cso-
dálkozunk, mert azok nagy tömege tudatlan 
és műveletlen s az a néhány, ki őket vezeti, 
kenyérkeresetből üzi azt a mesterséget; de 
liogy az okos és számító szászok is igy kez-
dik, az felháborodással  tölt el. Azok az 
okos és számitó szászok, kiknél jobb létben 
nép nem él a föld  kerekségén, mint ők itt 
nálunk, hogy mért agyarkodnak ránk, azt 
alig lehet másnak tulajdonítani, mint a mi 
gyáva politikánknak, melynek védelme alatt 
ők ezen gyűlölködést szabadon kultiválják. 

Azon hazafias  kéréssel járulunk vár-
megyénk minden intelligens polgárához, hogy 
a mennyiben körülményei engedik a Seges-
váron folyó  hó 31-én tartandó nemzeti ün-
nepélyeken megjelenni siessen. Legyen kép-
viselve C-úkvármegye is ; mert ezúttal onnan 
elmaradni és vármegyénket képviseletlenül 
hagyni nem szabad ! 

= A rendezett tanácsú városok ügye. 
A városok rendezéséhez legalább elméletben már 
hozzáfogott  a kormány, egy tervezetet dolgoztat-
ván ki. Hanem a városi tisztviselők ögye még min-
dig az ország legrendezetlenebb ügyei közé tartozik 
s e kérdéssel foglalkozni  esze ágában sincs azok-
nak, a kiket ez megilletne. 

| és .Telzálog-Forgalmi-Intézetu-től (Budapesten Váci 
körút 39 szám alatt) olyan előnyös törlesztéses 
kölcsönt vehetett föl,  a mely által először is a 
zsidó Icziget egyszer s mindenkorra lerázhatta a 
nyakáról. A vőlegény-jelöltet is nyugodt lélekkel 
várhatta, mert a háztartási kiadásokat tisztes-
ségesen fedezhette.  Ezen kivül a birtokai termő-
képességének fokozására  is jutott a kölcsönvett 
pénzből. A fent  nevezett intézetnél csekély 5°/o 
kamatra kapott pénzt, még pedig azzal az előny-
nyel, hogy a kamat-fizetése  által, apránként a tőke 
is törlesztetik, vagyis 50 év alatt az 6°/o kamat 
heflzetése  által a töke is kifizetve  lesz. Mig ha a 
takarékpénztárak vagy más pénzintézetektől vett 
volna fel  kölcsönt, kétszer olyan kamatot kellene 
fizetnie,  sőt néha még 12°/0-ra is felmegy  a ka-
mat. És miután az ilyen intézetek az egyenes adó 
alapján számítják a birtok értékét, a kölcsöntvevő 
csak negyedrészét kaphatja, a birtokait tényleg 
megérő értéknek. Ellenben az „Ingatlan- és Jel-
zálog-Forgalmi-Intézet" által megbízott szakértők 
az ő felvilágosításai  alapján állapították meg bir-
tokainak értékét, s igy kívánalmainak megfelelő 
összeghez juthatott. 

Ha Almási Sándor családja körében Mezey 
Béláról tesz említést, soha sem mulasztja el, irán-
tai hálás érzelmeit hangoztatni, a kinek páratlan 
önzetlensége megszabaditá őt ama kinzó gondolat-
tól, bogy meglevő birtokai a többiek sorsára jutva 
idegen kezekre vándorolnak s a nemes ditrói Almási 
családnak nélkülözések között kell életét átküzdenie. 

Igaza van Almási Sándornak, mert manapság 
fehér  holló számba megy a Mezey Bélához hasonló 
nemeslelkű egyén, ki időt, fáradságot  nem sajnálva, 
embertársai jólétének előmozdítására törekedjék, 
menten ama gondolattól, hogy fáradozásai  vissza-
fizetést  nyerjenek. 

Mezey Béla, ha nem várt is, de nyert jutal-
mat: édes érzés járja át szivét annak elgondolá-
sánál, bogy átváltoztatni tudta a borút derűre. 
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Az a két-háromezer intelligens, tanult ember, 
a kiket balvégzetük a rendezett tanácsú városok 
adminiBZtrácziójának kezelésére kárhoztatott, igazán 
nagyon kedvezőtlen helyzetben van. Ók kívül esnek 
a megyei szervezeten. Ilyen körülmények között 
ügyük teljes mértékben el van s el volt mindig ha-
nyagolva; nem törődött velük soha senki. 

Most aztán ék maguk kelnek önmaguknak a 
pártjára és mozgalmat indítanak saját kebelükben 
abból a czélból, hogy az illetékes körök figyelmét 
felhívják  viszonyaik rendezésére. 

Erre a mozgalomra a városok rendezésére vo-
natkozó tervezet szolgáltatott alkalmat, melyet a vá-
rosi tisztviselők fel  kívánnak használni arra, hogy 
azzal kapcsolatban az ő ügyükön is lendítsenek va-
lamit. A mozgalom, — melyet csak helyeselni le-
bet, Máramarossziget rendezett tanácsú város tiszt-
viselőitől indul ki. 

A máramarosszigeti tisztviselők nevében Pap 
Tibor dr. polgármester felhívást  intézett Magyaror-
szág 106 rendezett tanácsú városának polgármestei-
hez és tisztviselőihez, felszólítva  őket, hogy a vá-
rosok rendezését használják fel  arra, hogy saját 
ügyüket is rendezésre ajánlják. A felhívás  vázolja 
a városi tisztviselők szomorú helyzetét. Felpanaszolja 
hogy a városi tisztviselők fizetése  nyomorúságos, 
mert a rendezett tanácsú városok legnagyobb része 
adósságokkal küzdve, nem tudja tisztviselőit ineg-
felelőeu  díjazni. Ennek daczára feladatik  nz állam 
és a közönség igényeinek fejlődésével  folytonosan 
szaporodnak; ehhez járul a szüntelenül növekvő ter-
hekkel való küzdelem, az óriási felelősség  és a leg-
szélesebb körű kritika, melyek helyzetüket mind 
rendkívüli nehézzé teszik. 

Ezeken az állapotokon csak ugy lehet segíteni, 
ha maguk a tisztviselők ulkalmat keresnek sérel-
meik megállapítására s módot arra, hogy bajaikat 
az illetékes közegek tudomására hozzák. 

Erre az első lépés egy országos értekezlet tar-
tása s éppen eme legnehezebb első lépés kezdemé-
nyezésére vállalkoztak a máramarosszigeti tisztviselők. 

Felhivjuk kartársaikat, hogy ügyük megbeszé-
lése végett augusztus 23-án gyűljenek össze Mára-
marosszigeten. Minden rendezett tanácsú város küld-
jön egy kiküldöttet az értekezletre. Ha 40 - 50 je-
lentkező lesz, akkor az értekezletet megtartják. 

A felhívást  aláíró polgármester kéri polgár-
mester társait, hogy neki e hó 31-éig minden esetre 
jelentsék be az értekezletek eredményét és az eset-
leges csatlakozást, hogy az országos értekezlet elő-
készítéséről és vasúti kedvezmények kieszközléséről 
goBdoskodás történhessék. 

A hazafias  kezdeményezés, mely nemcsak ügy-
buzgalomról, de a mai, az alázatos meghunyászko-
dás korában a mozgalom megindítóinak bizonyos 
fokú  bátorságáról is tesz tanúságot, feltétlen  elis-
merést érdemel és remélhető, hogy a szép czélu 
mozgalomnak meg is lesz az óhajtott eredménye. 

A Gyergy6azentmiklÓNou felállí-
tandó gimnázium. 

Koránkban, nem a bölcsőben, hanem az is-
kolában születnek a nagy emberek s a nemzet 
valódi ereje nem a kaszárnyákban, hanem jó is-
kolaiban van. 

Ezért vágyik egyes ember, ugy mint a tár-
sadalom mennél nagyobb műveltségre, s ezért 
mondjak, hogy a nemzetet nagggyá fiaink  művelt-
sége teheti. Ezer éves államlétünknek koronáját a 
közoktatás teszi. 

A nagyobb haladás és tökéletesedés iránti 
vágy felfakad  még ott is, hol magas sziklafalak 
zárják el az embereket a nagy világtól. Hisz az 
ember körül minden, a mi van, értelmet, tudományt 
kér tőlünk. Az a terméketlen szikla a tudomány-
tól várja, hogy értékesítsék; a mocsár, hogy ki 
szárítsák s magot vessenek belé, a sivatag, hogy 
megtermékenyítsék, a szikla kebelében rejlő kincs, 
hogy hasznára legyen az emberiségnek, az ipar, 
kereskedelem, hogy fellendüljenek,  a tudományhoz 
fordulnak. 

Ebből magyarázható az a nemes verseny, 
melyet az iskolák fejlesztésében  társadalom és ál-
lam egyaránt felmutat. 

Gyergyónak is régóta közóhaját képezi egy 
gimnázium, egyelőre algimnázium létesítése. E köz-
óhajban osztozik társadalmának minden osztálya 
vagyonos és szegény egyiránt. Anynyira lelkéhez 
és szivéhez nőtt ez az óhaj, hogy már pusztán 
említésekor benső vágytól és lelkesedéstől feszül  a 
gyergyói intelligens ember keble s múltjának leg-
szebb tradiczióját, jobb jövőjének egyik legerősebb 
biztositékát játja benne. 

E közóhajt pedig korántsem a hiúság, vagy 
más várossal való üres versengés táplálja és tartja 
fenn,  hanem hosszú idők során szerzett tapaszta-
lat és az a határozott meggyőződés, hogy egy ál-
lami algimnázium létesítése e nagy és népes vi-
dék közoktatásának harmonikus fejlődésére,  műve-
lődésének és boldogulásának előbbre vitelére el-
odázhatlannl szükséges. 

Lehetnek olyanok, kik a gimnázium iránti 
ragaszkodásunkat a székely konzervatizmusnak tu-
lajdonítják. Heg kell jegyezni, hogy ezzel tnlzottan 
vádolnak bennünket. Igaz, konzervativek vagyunk 
őseink erényeinek, vallásosságának hazafiságának 

megőrzésében, hogy a modern korszak szociális 
eszméi meg ne mérgezhessék a székely vért; de 
az is igaz, hogy készséggel meghajtunk a kor intő 
szózata, áldásos, jótevő uj eszméi előtt. 

Valamint büszkeség- és dicsőségtől sugárzó 
arczczal pillantunk vissza a letűnt idők alkonyába, 
melynek sugarai őseink vérében, diadalaink, gyá-
szaink és örömeink emlékezetében fürödnek  : ugy 
sóvárgó szemmel, tettre kész lélekkel szemléljük 
az uj kor derengő hajnalát, melynek sugarai már 
is ott gagyognak a Hargita bérczein. 

A jövendő pálya csarnokába egyik kezünkben 
a műveltség világító fáklyájával,  a másikban pedig 
a munka vasával lépünk. A mikép egykor e vas-
ból kikovácsoltak Attilla győzedelmes kardját: ugy 
kitudjuk kovácsolni belőle az ekevasat és a szer-
számokat is. 

Az előítéletek nyűgét nem hordozzuk, s jól 
tudjuk, hogy mindenki ludós, pap, ügyvád, orvos, 
tisztviselő nem lehet; azt is látjuk, hogy a föld-
művelés a mostoha természeti viszonyok miatt 
fiaink  jövőjét nem biztosithatja, tisztában vagynnk 
azzal 's, hogy a haza s a szülőföld  szeretete és a 
saját jól felfogott  érdekünk azt parancsolja, hogy 
népünk jörészének iparra és kereskedésre is kell 
magát képeznie, hogy szülőföldünk  kincseit épen 
a székely kezek értékesítsék s idegen kezekbe 
való jutástól megóvják; de az is áll, hogy Gyer-
gyónak is joga. sőt egyenesen hivatása van a nem-
zeti magasabb müveluég terjesztésére, sőt egy ily 
nagy vidéket, épen exponált helyzetében, egyoldalú 
oktatásra szorítani, erőltetni czélszerü nem lehet. 
Már pedig azon körülménynél fogva,  hogy jelenleg 
két polgári és egy felső  népiskolája van, a közép-
fokú  oktatás mereven egyoldalú. 

Ugy tudjak, hogy a főispán  ur ő méltósága 
és a szakkörök is eléikezettnek tartják az időt 
arra, hogy ezen a harmoniAtlan állapoton orvo-
soljanak, azért mindenfelé  hálásan emiitik a főispán 
urnák azt a bölcs eszméjét, mHylyel az emiitett 
három iskola át alakulna oly módon, hogy Gyergyó-
Szentmiklóson algimnázium, Ditróban polgári, Al-
taluban pedig ipari s/akiskola lenne. Mindenki be-
látja hogy csakis ez lehet az egyedüli helyes irány 
és csakis ez felelhet  meg Gyergyó oktatásügyi 
érdekeinek. 

Nem kell tartanunk attól, a felkapott  jelszó-
tól, hogy a gimnázium a szellemi pályák felé  terel. 
Láthatjuk, hogy ezen iskolában is fennmaradt  az 
az egészséges nagyobb áramlat, mely a gyakorlati 
pályák felé  halad s a gimnáziumi oktatás is kellő 
tekintettel van a gyakorlati ismeretekre, de a pol-
gári iskolának a gimnáziummal szemben az a saj-
nos hátránya van, hogy még a tehetséges tanulói 
sem kapnak stipendiumot s az arra képes és hi 
vatott, tanulók, felsőbb  tanulmányaikban, ha polg. 
iskolából léptek át, a latin nyelv nehézségeivel 
mindig küzdenek s rájuk nézve ez állandó aka-
dály ; már pedig a székelynek természetes, józan 
eszmeköre, ősi tisztaságú erkölcsi és vallási felfo-
gása, kitartó testi és szellemi ereje, egyszerű igé 
nye hasznára válnék a tudománynak és a tisztvi-
selői pályának. 

Továbbá senki se tagadhatja meg Gyergyó-
tól, hogy a nemzeti egység, a nemzeti állam esz-
méuyének dicső munkája osztályrészt juttatott neki 
is. Az országnak e perifériáján,  Erdélynek e félre 
eső bérczei közt, a magyar géniusz állandó harcis-
ban áll az idegen irányzatokkal, ás egy gimnázium 
szép missziói tudna betölteni, s nagy sikereket 
érhetne el abban, hogy itt a kultúra nyelve ma-
gyar legyen. Az oláh ugyanis előszeretettel adja 
fiait  a gimnáziumba, s a papi és tanítói pályára s 
e népes vidék oláhsága Gyergyószentmiklóssal ál-
landóan összeköttetésben lévén, neveltetés végett 
ennek iskoláját keresné fel  és igy a fogékonyságra 
legalkalmasabb korban lehetne a szivébe csepeg-
tetni a magyar állam, a testvéri szeretet s az 
összetartozóság magasztos eszméit. 

Gyergyónak a kuliurában való geográfiái 
fontosságát  már a régi kormányok is felismerték 
és iparkodtak is saját czéljokra kizsákmányolni. 

Mária Terézia germánizáló korszaka egy 
erős kultur haladást létesített, természetesen a 
saját érdekeinek. A véres emlékű „Siculicidium"-
mal egyidejűleg egy normális iskola állíttatott, 
melyhez 1838-ban egy kis gimnáziumot is csatol-
tak, mely az 1849. év harczai miatt megszűnt. 
Az 1850-iki korszak sem adta fel  e hadállást s 
működésének teréül Gyergyószentmiklóst megtartva 
a kormányszéknek kiváló gondja volt az itteni 
normális iskolára. Az 1860-as években pedig a 
boldog emlékű Haynald főpap  közbenjárására ő 
Felsége 1862-ben bőjtelő hava 12-én és ugyan e 
hó 16-án 712. sz. alatt kibocsátott magas rende-
letével egy alreáliskola felállítását  rendelte el, de 
a nép nem rokonszenvezvén vele s a vidéki elemi 
iskolázás is fejletlen  lévén, kellő számú növendék 
hiányában 2 évre rá megszűnt; 187fi-ben  a pol-
gári iskoláját nyerte, mely épen azért, hogy a 
latin nyelv is tárgyai közt van, évről-évre népe-
sedik ugy, hogy az utóbbi tanévben 110 beiratko-
zott tanulója volt. A polgári iskolák azonban épen 
most reform  alatt állauak s már elfogadott  elv, 
hogy latin nyelvtanos polgári iskolát jövőben nem 
hagynak fenn,  a mi szintén csak emeli és bizo-
nyítja Gyergyó köxóhajáuak jogosultságát. 

Hisszük tehát, hogy a magas kormány méltá-
nyolni fogja  kulturai és nemzeti viszonyainkat s 
lehetővé teszi a polgári iskolának állami gimnázi-
ummá való átalakítását. 

Magától értetődik, hogy a kérdésnek meg 
vannak a nehézségei, melyeket a gyergyóiaknak 
le kell győzniök, de végre is a sziklát nem csak 
a hegytetőről lehet letaszítani, hanem kitartó éa 
egyesült erővel a hegycsúcsra is fel  lehet hen-
geritni. 

A polgári iskola helyisége az algimnázium 
czéljának is teljesen megfelelő  lehet s igy a dolog 
pénzügyi oldalának egyik nehézsége gondot nem 
okoz. Az állam már a polgári iskolát is segíti, az 
ő hozzájátulása is megnyerhető. Legnagyobb ne-
hézség a személyi kiadásoknak mikénti elvállalása 
lesz. Egy állami algimnázium személyi kiadása 
kétannyi kiadással jár, mint az olcsó polgári isko-
láé. Amabban az ily kiadás évenként II—19 ezer 
emebben 5 -« ezer fi  t. A testület több tagból, 
mert egy tanár 18—20 órát ad; a polgári iskolá-
ban 25—28 órát Minthogy pedig középiskola az 
országban elég bőségben van s a csonka közép-
iskolákat iiem szeretik, igy a kormány uj állami 
gimnáziumot a község tetemes hozzájárulása nél-
kül alig fog  felállítani.  Meg kell tehát minden kö-
vet niozditani. a mozgalomnak a lehető legnagyobb 
nyomatékot adni s a kormány előtt bebizonyítani, 
hogy a kérdéses iskola Gyergyónak kulturális élet-
szüksége « azt ezen uápes és nagy vidék meg is 
érdemli 

A székely néphez! 
Kedves székely testvéreink! 

A nemzet áldozatkészségéből Fehéregyháza 
határán létrehozott c s a t a t é r i emlékosz-
lop és a segesvári Petőf i -szobor  folyó  évi 
julius hó 31-én (szombaton) fog  lelepleztetni. 

Nagy-Küküllővármegye, melynek területén ugy 
a csatatéri emlék, mint a szobor áll, határozatilag 
kimondotta, hogy sem az egyik, sem a másik ün-
nepségen nem kiván hivatalosan résztvenni. 

Csak sájnálkozni tudunk, hogy megtagadták 
a kegyelet adóját attól a nagy szellemtől, ki első 
sorban és mindenek feleit  a miénk ugyan, mert a 
magyar faj  törzséből fakadt,  de kinek müvei . . . 
ezek a néphez, szerelemhez, hazához és világsza-
badsághoz szóló halhatatlan himnuszok ma már az 
összes müveit nemzetek . . . az igazi német nem-
zet közös tulajdonát is képezik. 

Nagy-Küküllővármegye félrevonulása  nem ejt-
het csorbát a kö l tő örök dicsőségén, mert az 
emberiség jobbjainak egybehangzó elismerése a leg-
megnyugtatóbb biztosíték, hogy a P e t ő f  i verseit 
akkor is visszafogják  zengeni „az idők bérczei, a 
századok", midőn Nagy-Kűküllővármegyének még 
nevét is régesrégen elfeledték. 

Kedves székely testvéreink 1 
Megbántás volna rátok nézve, ha előttetek, 

kik az Ö dalaiból merititek nem csak a lelkese-
dést olykori kedvteléseitekhez, de az uj erőt is 
terhes napi munkáitokhoz — ismételjük — meg-
bántás volna rátok nézve, ha előttetek azt akar-
nók bővebben fejtegetni,  hogy hát ki is volt legyen 
talajdonképen az a Petőfi  Sándor? 

Csak annyit akarunk mondani, hogy mióta a 
világ világ lett, egy ember, ki mindössze 26 évet 
töltött e földi  életben, oly dus kincset nem ha-
gyott hátra övéinek, mint Petőfi  nemzetének. 
És hátra hagyta azt nem néhány kiválasztottnak, 
hanem az egészet csonkitatlanul minden egyesnek, 
a paloták éd kunyhók lakóinak gyönyörűségére 
egyaránt. 

Nem hallgathatjuk el azt sem, hogy Ő, ki 
lánglelkének termékeivel oly gazdaggá tette nem-
zetét : ráadásul még életét is feláldozta  a hazáért, 
édes mindnyájunkért 1849-ben. Midőn mindinkább 
kezdettek tornyosulni a fellegek  hazánk egén, kar-
dot ragadott a lant mellé; odahagyta .édes szülő-
földijét,  „a drága szép alföld"-et,  szeretett csa-
ládját és eljött hozzánk Erdélybe, a hol legréme-
sebben dühöngött a harcz zivatara. Eljött, hogy 
velünk vállvetve küzdjön a népjogok és a sza-
badságért. 

A julius 31-én Segesvár közelében vívott sze-
rencsétlen ütközet óta emberi szem nem látta 
többé, mely körülmény egészen biztos alapot szol-
gáltat annak a különben is mind általánosabbá 
váló közhiedelemnek, hogy az emiitett csatában 0 
is halálát lelte és hogy földi  m a r a d v á n y a i 
kerek 48 e s z t e n d ő óta o t t pihennek 

i a fehéregyházi  közös honvéds i rban . . . 
t ehá t még haló porában is az általa 

i annyira bá lványozo t t s zéke ly nép-
i nek hősi h a l á l t h a l t g y e r m e k e i v e l 

van ös szeö le lkezve . 
És mit gondoltok, kedves székely testvérek 

s miféle  jutalmat várt és remélt Pe tő f i  Sán-
dor páratlan szolgálataiért és önfeláldozásáért  a 

' nemzettől ? 
1 Nem egyebet és nem többet, csak annyit kért 

és kér ma is tőlünk: 
„Síromra, hogyha meghalok 
Ültessetek virágokat I* 
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Kedves székely asszonyok, székely leányok 
és székely atyafiak  ! 

A hol bölcsője ringolt, „az arany kalászszal 
ékes délibábos" rónaság, távol esik az ttnne elyek 
sz ínhe lyé tő l . Ennélfogva  különösen reánk nehezedik 
a kötelesség snlya azért, hogy l egnagyobb 
költőnknek egyetlen szívbeli vágya, az ünnep 
napon Hozzá méltólag teljesedjék. 

Fel tehát kedves s z é k e l y t e s t v é r e i n k ! 
Szakítsuk félbe  egy napra még legsietösebb mun-
káinkat is. Taroljuk le faluink  mezőinek és rétjei-
nek virágait. Kössük bokrétákba, füzzük  koszorúkba 
s legszebb ünneplő ruháinkat magunkra öltve, bo-
rítsuk be velük a szent ha lmot és a szob-
rot, hadd lássa meg a bo I d o g u 11, ha égi 
hónából alá tekint, hogy még mindig „nem fajult 
el, az ősi székely vér", mert íme annak hálás ke-
gyeletéből ma az ő „sírját (szobrát) napkeletnek 
minden szőnyegénél szebb szőnyeg takarja". 

Örök időkre „czudar" lenne azon udvarhely-
vármegyei székely község, meiv bokrétát és koszo-
rút nem hozna, vagy küldene az ünnepélyekre és 
megverné a magyarok istene, nem csak ezen, ha-
nem a másik világon is azt a kőszívű székely 
asszonyt és székely leányt, ki legalább egy virág-
szállal hozzá nem járulna a nemzet méltó elisme-
résének kifejezéséhez. 

A központi rendező bizottság nevében : 
Székely-Udvarhelytt, 1697. julius 14. 

Ugrón  Gábor, Embery Árpád, 
elnök. jegyző. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Egyetemi estély. A csíki egyetemi ball 

gatók rendes szünidei estélye a kolozsvári Mensa 
academica javára folyó  hó 17-én folyt  le a Csillag 
szálloda nagytermében. Az estély védnökei voltak 
Mikó Bálint főispán,  Becze Antal alispán, Dr. 
Egyedi Arthur, Dr. Györfty  Gyula és Várossy 
Gyula orsz. képviselők, kik közül Mikó Bálint fő 
ispán ur s Várossy képviselő ur személyes jelen-
létükkel is megtisztelték az ifjúság  mulatságát. 
Este 9 órakor már előkelő díszes közönség töl 
tötte meg a táncztermet s megkezdődött a táncz, 
melyhez a talp alá valót Csikay György kolozsvári 
zenekara szolgáltatta. Általában az estélyt a ke 
délyesség s fesztelen  jókedv jellemezte, melyhez 
nagyban hozzájárált az ifjú  rendezőség törekvése 
a buzgalma a siker előmozdítása érdekében, 
nem különben Cslkai bandája is, kiknek hallatára 
még az idősebb uraknak is mozgásba jött nem 
csak a tárczája, de a lábaszára is, a mi pedig 
bizonyára feltűnőbb  jelenség. Csak ugy sírt a ke-
zükben a hegedű s a szebbnél-szebb magyar nó-
ták szünóra alatt felvillanyozták  s a legjobb 
kedvre hangolták az egész társaságot, mely csak 
reggel felé  kezdett oszladozni. Az estély a nagy-
kiadások daczára körülbelül 60 frt  jövedelmet 
hajtott a diák asztalnak. A jelenlevő hölgyeknek 
kiknek a rendezőség csino* alakú tánczrenddel 
kedveskedett névsora a következő: Asszonyok : 
Baktsi Gáspárné, Baktsi Erzsike, Bogády Gyuláné, 
Botár Albertné, (Sepsiszentgyörgy) Czikó Sándorné, 
Élthes Jakabné, Eltbes Zsigmondné, Gecző Elekné, 
Jakab Antalné, László Domokosné, Loyczer Fe-
renczné, Papp Andrásné, Pap Domokosné, Pál 
Gáborné, Székely Istvánná és Szultán Geigelyné. 
Leányok : Bogády Etelka, Botár Irén, Czikó Te-
réz, Csergő Lenke, (Gyergyószentmiklós) Élthes 
Irma, Földes Anna, Gecző Anna és Bóza, Jakab 
Jolán, Loyczer Mariska, Ivánka és Irma, Pap 
Mariska, Pál Gizella, PíUer Anna, Sántha Róza, 
Szász Irén és Jolán, Szultán Mariska. 

— Egyházy kinevezések. Ö felsége  a 
vallás- és közoktatásügyi miuiszter előterjesztése 
folytán  a gyulafehérvári  székes káptalanban Fábián 
SAndor olvasó kanonoknak a nagypi épostságra és 
Di. Ojfalusi  (Tódor) József  éneklő kanonoknak 
az olvasó kanonokságra való fokozatos  előléptetését 
jóváhagyta s az ekként megürrsedő éneklő kano-
nokságot Imets Fülöp Jákó székesegyházi esperes-
kanonok és gyulafehérvári  plébánosnak adomá-
nyozta. 

— Hymen. Gergely Andor a csikszent-
mártoni kir. Járásbíróság törekvő fiatal  albírája 
folyó  hó 4-én eljegyezte Gyergyószentmiklóson 
Lázár Menyhért orsz. képviselő bájos szép leányát 
Stephániát Gratulálunk. Csedő Domokos csikrákosi 
körjegyző folyó  hó 17-én eljegyezte özv. Bardocz 
Sámuelné szép leányát Jnliskát Nagybaczonban. 

— Tanfelügyelő  helyettesítés. A vallás-
és közoktatási miuiszter Szabó Géza vármegyei 
kir. tanfelügyelőnek  6 heti szabadságidőt engedé-
lyezvén, a tanfelügyelői  teendőknek ezen idő alatti 
ellátásával Böjthy Endre csikmegyei árvaszéki el-
nököt bizta meg. 

— Beszámoló. Várossy Gyula a csíkkarcz-
falvi  kerület országyülési képviselője folyó  hó 17-én 
városunkba érkezett s itt részt vévén az egyetemi 
hallgatók estélyén, 18-án választó kerületébe indult, 
hol hír szerint, most tartja beszámolóját. 

— Halálozás. Csikkozmási Balázs Andrást 
és nejét mélyen megrendítő csapás érte. Fiokat 
Balázs Károlyt, harmadévet végzett jogtan hall-
gatót, ki rokooai látogatására Sepsi szentgyörgyön 

volt, tipbus betegség lepvén meg, 17 napi szenve-
dés után julius 15-én Sepsi-Szentgyörgyön elhalálo-
zott. s ott a róm. katb. temetőben másnap el is 
temettetett. 

— Gyimesi vasúti csatlakozás kér-
dése a képviselőházban. Meltzl Oszkár kép-
viselőnek a vöröstoronyi és gyimesi vasúti csatla-
kozás kérdésében a kereskedelmi miniszterhez ko-
rábban intézett interpellátiojára nevezett miniszter 
a folyó  hó 10-iki ülésben válaszolt és pedig a 
minket szorosabban érdeklő gyimesi összekötte-
tésre nézve kijelentette, hogy a >omán kormány-
nyal folytatott  egész sor jegyzékváltás eredménye 
szerint a gyimesi csatlakozásra nézve a mnnkák 
Romániában megkezdődtek s azoknak befejezése 
1896-ban várható, s mint eddig megtette, ugy ez-
után is meg tog tenni minden lépést, hogy ezen 
csatlakozási vonal mentől előbb leendő kiépítését 
sürgesse és biztosítsa, mert ezen csatlakozás ugy 
kö'/gazdasági, mint pénzügyi szempontból mindkét 
államra nézve nâ yfontossággal  bir. 

— Anna-bál. Tnsnádfürdün  a szokásos évi 
Anna-bálat folyó  hó 25-én tartják meg, melyre 
nemcsak a fürdőközönség,  hanem a vidékről is 
nagyban készülnek ugy, hogy e nyári fürdői  mu-
latság igen nagyszámú publikumra számíthat. 

— Lesz-e katonai iskola Csikmegyé-
ben ? E kérdésre, melyet a junius 16-iki értekez-
let vitt a kormány elé, a mint értesülünk a hon-
védelmi miniszter megadta a választ, még pedig 
oly értelemben, hogy vármegyénk a törvényhozás 
által felállítani  rendelt ujabb katonai iskolákból 
egyet sem kap. E szerint tehát a törvényhatóság-
nak az értekezlet által indítványba hozott minden 
további aktiója fölöslegessé  vált. Az elutasítás in-
dokául az hozatik fel,  hogy a katonai iskolák nö-
vendékeinek czélszerü kiképeztetése csak oly he-
lyeken tekinthető biztosítottnak, hol vegyes fegy-
vernembeli helyőrség van elhelyezve s a hol ma-
gasabb katonai parancsnokság székhelye van. 
Ugy hisszük azonbad, hogy ezen hiányon segítendő 
a vármegye közönsége több ösztöndíj rendszeresí-
tésével módot fog  nyújtani székely fiuknak  katonai 
kiképeztetésére, a mi egy katonai iskolára kilá-
tásba helyezett hozzájárulási költség kamataiból 
is csaknem fedezhető  lesz. 

ős Budavára Zsögödfürdőn.  Mint hall-
juk, a jövő hó 1 ére Zzögöd-fürdö  vendégei egy 
nagyszabású estélyt szándékoznak rendezni, melyre 
már nagyban folynak  az előkészületek s a szük-
séges kellékek ős bndavárához meg is rendeltettek. 
Az estély részletesebb programalját lapunk jövő 
számában fogjuk  közölni. Midőn ezt jelezni kíván-
juk, nem hagyhatjuk megemlítés nélkül a fürdő-
idényre szerződtetett Miiller testvéreket, kik a kö-
zönség teljes megelégedésére játszák a legnjabb 
műsor darabokat s a leránduló közönségnek is kel-
lemes órákat szereznek összevágó előadásukkal. 

— Érdekes müvészestélynek néz elébe 
városunk műpártoló közönsége. Mint. értesülünk, a 
jövő hét folyamán  Zilahi Budapestről városunkba 
érkezik, s addig is mig bővebb tájékozást nyújt-
hatnánk, felhívjuk  olvasóink figyelmét  a rendezendő 
müvész-estélyre. 

— A vár előtti tér a honvédlaktanya ki-
bővítésére épülő homloképület elkészültével szabá-
lyozva lesz. Néhány nap múlva le lesz hordva a régi 
vársáncz maradványából még feunállott  domb, 
melynek tetején néhány kiasszófélben  levő hársfa 
fogyatékos  árnyékában sok éven keresztül egy fa-
bódé éktelenkedett. A föld  lehordásával foglalkozó 
tíz kubikos munkás néhány nap alatt már bevégzi 
a munkát s megnyílik a kilátás a vártérről az uj 
ut felé.  Kiszabadul a megyei kórház épület és szép 
parkja abból a rejtett zugból, melybe fddig  az 
által a félbehagyott  domb által zárva volt. Aztán 
majd a honvéd tiszti karon fog  állni, hogy azon a 
szép téren csinos parkot létesítsen. 

— A nyergesi honvédemlék felava-
tása. A „Csíki Lapok" olvasói előtt ismeretes az 
a hazafias  mozgalom, mely Bukarestben lakó szé-
kely véreink hazaszeretetéről s hazafias  áldozatkész-
ségéről oly szépen tanúskodik. Értjük azt a mozgal-
mat, melynek már-már megvalósuló eredménye egy 
a Nyergestetón felállítandó  emlék. Az 1849. aug. 
elseje volt az a nap, melyen Tuzson Jáuos őrnagy 
maroknyi székely seregével útját állotta a Csíkba 
özönlő musskaáradatnak a fegyverbecsület  érdeké-
ben vívott, csaknem emberi erót meghaladó küzde-
lem után megmaradott embereivel menekülni volt 
kénytelen. Akkor már a szabadságharcz sorsa el 
volt döntve s e fegyvertéuy  csak utolsó felcsillanása 
a székely vitézség napjának. Az elhullott hősök vi-
rágos szemfödó  alatt nyugosznak, de az emlékezet 
fölkeresi  sírjukat s köbe vési a bátrak emlékét. 
Csikvármegye első sorban van érdekelve e hazafias 
ünnepségben, melynek történeti érdeket ad magá-
nak a nyergesi hősnek a már agg Tuzson János 
nyug. alezredesnek személyes jelenléte. Az üunep 
Bég 1697. aug. hó 8-án következő programm sze-
rint megy végbe. 1. D. e. 10 órakor tábori szent 
mise a helyszínén ; végzi ftdö  Veress Antal n.-kászoni 
alesperes-plebános. Szent mise alatt az alcsiki ta-
nítói kar énekel. 2. Énekel a tanítói kar. 3. Meg-

temény. 5. Emlék-beszéd. tartja Koós Ferenci kir-
tanácsos, nyug. tanfelügyelő.  6. Énekel a tanítói kar 
7. Záró beszéd, tartja Becze Antal csikmegyei alis-
pán, akadályoztatás esetén Mihály Ferencz megyei 
főjegyző  fogja  tartani. 8. Induló, játaza a zenekar. 
— Ünnepség után a helyszínén hideg ételekből álló 
tirsas ebéd lesz, részt venni kívánók e szándékukat 
ez év aug, l-ig csikkozmási Száutó Ábrahámnál je-
lentsék be. 

— Állami mének selejtezése. A sepsi-
szentgyörgyi állami méntelepnél a ménanyag osz-
tályozása, illetve selejtezése jövő augusztus hó 10-én 
fog  eszközöltetni. Ajánlatos volna, hogy e selejte-
zésen a csikmegyei lótenyész-bizottmány is képvi-
selve legyen, mi végből ezt azzal ajánljuk a bizott-
mány tagjainak figyelmébe,  hogy azon alkalommal 
bármelyik tag részt vehet az osztályozáson. 

— Elgázolás. Folyó hó 18-án dél tájban 
csik-taploezai Száva Lukács kocsisa a vasúthoz 
vezető utczábau, midőn a kocsin a vonathoz hajtat-
tak, a Vaszi Miklós 2 éves kis fiát  a lovak el-
ütötték s a kis gyermeken a kocsi kereke átment 
s egy napi szenvedés utáu 19-én meghalt. Jelen 
esetnél a felelősség  inkább a gondatlan szülőket 
terheli, mint a kocsist, ki az udvarról hirtelen ki-
futó  gyermek láttára a lovakat visszatartani akarta, 
de mar nem állott módjában a bajt megelőzni. 

— Vizbe fulás.  Qyergyó-várhegyi Bordea 
Konstántinnak Gábor nevű 5 éves fia  folyó  hó 13-án 
a Maros folyóba  esett s csak halva sikerült ounan 
kihúzni. Az e.set szülői goudatlanságnak tulajdonít-
tatik s annak kiderítése végett a bíróság előtt vizs-
gálat van folyamatban. 

— Végzetes vigyázatlanság. A Kissing 
és Mohnaun-czég barátospataki faipartelepén  dolgo-
zott Imre András eaik-vacsárcsi illetőségű munkás, 
midőn egyszer csak a gőzfürész  jobb kezét odakapta 
s három középső ujját a három ízben teljesen el-
törte. A csendőrség megindította ugyan a vizsgá-
latot, de ugy látszik a szerencsétlenségért senkit 
okolni nein lehet, hanem a legény vigyázatlanságá-
nak következménye. 

— BOSZU. Folyó hó 16-án éjjel 11 óra táj-
ban haladt a Qyimes-Felsölokhoz tartozó Tekeróha-
vason ifj.  P ó r a János a Jánosé öcscsével Józseffel, 
midőn hirtelen lövés dördült s a golyó P ó r a Já-
nos vállánál ment el, mire futni  kezdett. Ekkor 
iriásik lövés hangzott, mely jobb karján találta s ott 
súlyosan megsebesítette. A tettes harmadszor is lőtt, 
de ekkor már nem talált. A gyanú a sértett vallo-
mása alapján P ó r a József  Péter fiát  terheli, ki 
már régen haragszik a sértettre s boszujával is fe-
nyegetőzött. A csendőrük letartóztatták, de nevezett 
a telt elkövetését tagadja, habár erős gyanuokok 
merültek fel  ellene, különösen, hogy egy kétcsövű 
lankaster fegyvert  találtak birtokában. 

— Gyilkossági kisérletet követett el saját 
nagyapja ellen Qyimesen a csülemei nevü havason 
Görbe János 17—18 éves rosszhírű suhancz. Ne-
vezett nagyapját Id. Bilibók P é t e r t ugyanis 
gyakran meglopta, miért is az egy izbeu jól elverte. 
Az unoka bosszút forralt.  Folyó hó 2-án, midőn 
B i 1 i b ó k kalibájában aludt, óvatosan belopózott s 
egy ott levő fejszével  nagyapja nyakára egy sulyoB 
vágást mért, mely ai orvosi látlelet szerint életve-
szélyes s hogy teljesen le nem vágta, csak a kaliba 
alacaonyságáuak köszönhető, a mi miatt a fejszét 
nem tudta jól meglódítani. A sebesült fiának  felje-
lentésére a tettest a csendőrök üldözőbe vették, de 
az megsejtve a pecsenye illatát, a büntetés elöl 
Romániába szökött. 

— Véres verekedés. Meglehetős ittas ál-
lapotban találkoztak az utczán Csik-Szentdomokoson 
Sándor I s tván és Török Ilyés odavaló 
lakósok. Együtt haladtak egész Török házáig, mely-
nek udvarára Sáudor is bement. Ez nem tetszett a 
házigazdának s kiutasította s midőn a másik nem 
ment ki, egy kapával ugy főbe  vágta, hogy azonnal 
összerogyott s később is alig tudott hazavánszorogni. 
A tettes beismerte cselekményét a csendőrök előtt. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- én LAPTULAJDOHOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Fülöp-féle  egyemeletes villa bútor-
zattal eladó. Értekezhetni Csergő 
Venczelnél Gyergyó-Sztmiklóson. 
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Hirdetmény. 
A gyergyó-ditrói határban közel a Bor-

székbe menő országúihoz, mint egy 8 9 
holdnyi ipar fenyves  erdő rövid idő alatt eladó. 
Venni szándékozók bővebb felvilágosítást 

nyitó-beszéd s az emléT leleplezése, tartja Benedek I nyernek PetT6S D o m o k o s post»-, távirda 
István a honvéd-egyesület elnöke. 4. Alkalmi köl-18. tisztnél Csik-Szeredában. 3—3 
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Sz. 529—1897. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 2684/897. 
számn végzése által Popper István javára Csiky 
József  és Csedö István ellen 2000 frt  töke, en-
nek 1897. évi február  hó 6. napjától számítandó 
6°/o kamatai és eddig összesen 66 frt  68 kr per-
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 590 frtra 
becsült kocsik, szekerek, lovak és hordókból álló 
ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 1358/897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén. vagyis Csík-
szeredában leendő eszközlésére 1897. év julius hó 
27-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüze-
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-» értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított teltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ik évi julius hó 8. 
Szöllőssy Ferencz, 

kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 493—897. 
telkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmái toni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Pál József 
és társai végrebajtatóknak Bernár István végre-
hajtást szenvedő elleni 67 frt  30 kr perköltség és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a esik szentmártoni kir. járás-
bíróság) területén levő K.-Újfalu  községben és ha 
tárán fekvő  I. kászon-ujfalvi  562. számú tjkvben 
5904. hrsz. legelő 9 frt,  8404. hrsz. szántó 9 frt, 
11673. hrsz. szántó 10 fit,  11712. hrsz. szántó 9 
frt.  11887 hrsz. szántó 7 írt, 13089. hrsz. szántó 
12 frt;  II. k.-ujfalvi  800. sz tjkvben «8ű/«., 987. 
hrsz. belsőség 160 frt;  III. k.-u|falvi  833. számú 
tjkvben 13761. hrsz. kaszáló 3 frt.  137G2. hrsz. 
kaszáló 6 frt;  IV. k.-ujfalvi  14'>0. sz. tjkvben A 
-}• 109. hrsz. kert 16 frt;  V. k.-ujfalvi  1610. sz. 
tjkvben 989. hrsz. faház  160 trt, belyrsz. ingat-
lanokra az árverést összesen 401 frtban  ezennel 

a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. évi augusz-
tus hó 21-ik napján délelőtti 9 órakor K.-U|falu 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10"/<>-át, vagyis 
összesen 40 írt 10 krt készpénzben, vagy az 
1881. évi LX-ik törvényczikk 42-ik §-ában jel-
zett árfolyammal  számított és az 1881. évi uov. 
bó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügymiuiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 

1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1897. márczius 11 tk napján. 

Gagyi Dénes, 
kir. aljhiró. 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

czimü növényszer gyomor-likör készítményem. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg ára 40 és 80 kr. 

Kapható Csik-Szereda és ftyergyó-Szentmiklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Hm.-Vásárhely, Árpád-ntcza 12. 

Z e n k e Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és oszt. csász. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 9—10 
Kapható Csik-Szeredában : 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 

Sz. 1-669—1897. 
k. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Tölgyes, Holló, Borszék és Bélbor községek-
nek körorvosi állására ezennel pályázatot hirdetek 
és felhívom,  mindazokat, kik ezen 700 frt  évi fize-
tés, 100 frt  lakbér és megállapított látogatási di-
jakkal javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogy 
ez iránti szabályszerűen felszerelt  kérvényüket hoz-
zám folyó  évi julius hó 25-ig annál biztosabban be-
nyújtani ne mulassák el, mivel később beérkező 
pályázatok nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A választás a körorvosi székhelyen Tölgyes 
községében folyó  évi julius hó 26-án fog  megej-
tetni. 

Gyergyó-Tőlgyes, 1897. junius hó 29-én. 
Lázár János, 

2—2 főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
1 drb 6 lóerejű gőzgép álló-ka-

zánnal, 20 forcsővel  és fekvő-
géppel, 

1 drb 6 lóerejű gőzmozgony 
(locomabil), 

1 drb 4 lóerejű lovas cséplőgép 
járgánynyal, bakker-féle  rostával 
igen jutányos árban eladók. Mind 
a 3-féle  gép egészen jó karban, kü-
lönösen a gőzgép még egészen uj. 
Hol ? Megtudható a kiadóliivhtxlban. 

2-a 

A gazdaközönség és a gépkereskedők 
ü g ^ e l K a - é l s e I 

Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  üzletév váratlanul gyenge for-
galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m 
4, 6 és 8 HP gözcBéplökéBzletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Backer-rendszerü és 
Vidats-féle  rosták, egy és többvaau ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetőgépek, tengeri Tető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szeeakavágók, répavágók és zuzók, knkorieza morzsolók 

és csöves tengeri darálók, egy éB két járatú őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkivüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Ritka alkalom kinálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gazdasági 
gépeket és eszközöket, rendkivül alacsony árak és előnyös feltételek  meUett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 

SCHUCK-féle vasöntöde és gépgyár r.-t. 
Budapest, KűlsA váczi-ut 29—37. 18-18 

Tartozik. 

A ditró takarékpénztár-részvénytársaság mérleg-számlája. 

1897. junius hó 30-án. Követel. 

FökíiDyvI] 
»pJ> ;i 

Osztr. élt. 

42 || Leszámítolt kötvényekben 
43 , váltókban 
46 I Pénztári maradvány 

forint kr 

82G85 50 
109055 — 

2273 63 

194014 13 

Kűkliuyv 
lapja 

í 
21 

Osztr. ért. 

forint kr 

44 

47 

Részvényalaptöke 
Tartalékalap : 
a) a mult évről 6658 35 
b) ennek az első félévi  kamata . 199*80 
c) jutalékul 30°/„ az első félévi  nye-

reségből 1197 94 
d)  az első félévi  jövedelem feleslege  95-21 

Takarékbetétek és tőkésített kamatok 
136 könyvecskében 

Felvett kölcsönök 
Az első félév  tiszta jövedelméből 300 részvényre 

â 9 írtjával osztalék . . 

30000 

8151 
104594 
48568 

2700 

30 

83 

194014 13 

Dobribán Gergely, s. k. 
pénztárnok. 

Vákár Lukács, s. k. 
igazgatósági tag. 

Mélik István, s. k 
Íg. tag. 

Gyergyó-Ditró, 1897. évi junius hó 30-án. 
Szentpéteri János, s. k. 

elnök. 
Cziffra  Mihály, s. k. 

igazgatósági tag. 

Fülöp József,  s. k. 
igazgató. 

Jakab Péter s. k. 
igazgatósági tag. 

Veress Sándor, s. k. 
ig. tag. 

Ezen vagyon-mérleg számla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel összehasonlittatván, mindenben megegyezőnek találtatott. 
Gyergyó-Ditró, 1897. évi julius hó 5-én. Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. 

fb.  élnek. Száva István, s. k. 
fl>.  tag. Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 

Mélik Bogdán, s. k. 
fb.  tag. 



Julius 21. C S Í K I L A P O K 29. sxim. 

Sz. 529—1897. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
bogy a csik-szeredai kir. járásbíróság 2684/897. 
számn végzése által Popper István javára Csiky 
József  és Csedő István ellen 20on frt  töke, en-
nek 1897. évi febrnár  hó 6. napiától számítandó 
6% kamatai és eddig összesen 66 frt  68 kr per-
költség követelés erejéig elrendelt kielégítési vég-
rehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 690 frtra 
becsült kocsik, szekerek, lovak és hordókból álló 
ingóságok nyilvános árverés atján eladatnak. 

Hely árverésnek a 1368/897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Szeredában leendő eszközlésére 1897. év július hó 
27-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüze-
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett in-
góságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alól is eladatni fognsk. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ban megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő. 

Kelt Csik-Szeredán, 1897-ík évi julius hó 8. 
Szöllőssy Ferencz, 

kir. bir. végrehajtó. 

Sz. 493—897. 

1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmárton, 1897. márczius 11 ik napján. 

Gagyi Dénes, 
kir. aljtiiri. 

telkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásim-óság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Pál József 
és társai végrebajtatóknak Reinár István végre-
hajtást szenvedő elleni 67 frt  30 kr perköltség és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai 
kir. törvényszék (a csik-szentmártoni kir. járás-
bíróság) területén levő K.-Újfalu  községben és ha 
tárán fekvő  I. kászon-ujfalvi  562. számú tjkvben 
5904. brsz. legelő 9 frt,  8404. hrsz. szántó 9 frt, 
11673. hrsz. szántó 10 fit,  11712. hrsz. szántó 9 
frt.  11887 hrsz. szántó 7 frt,  13089. brsz. szántó 
12 frt;  II. k.-ujfalvi  800. sz tjkvben ^86/2., 987. 
hrsz. belsőség 160 frt;  III. k.-ujfalvi  833. számú 
tjkvben 13761. hrsz. kaszáló 3 frt.  13702. hrsz. 
kaszáló 6 frt;  IV. k.-ujfalvi  1450. sz. tjkvben A 
f  109. hrsz. kert 16 frt;  V. k.-ujfalvi  1610. sz. 
tjkvben 983. hrsz. faház  160 irt, helyrsz. ingat-
lanokra az árverést összesen 401 írtban ezennel 
ffiSgAHapitatt  kHctólUsi Arban-elrendeitr. és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. övi augusz-
tus hó 21-ik napján délelőtti 9 órakor K.-U|faln 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10"/u-át, vagyis 
összesen 40 frt  10 krt készpénzben, vagy az 
1881. évi LX-ik törvényczikk 42-ik §-áhan jel-
zett árfolyammal  számított és az 1881. évi nov. 
hó 1-én 3333. sz. alatt kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 

Legbiztosabb szer. 
Az általánosan elismert és jó hatásúnak 

bizonyult 

czimü növényszer gyomor-likör készítményem. 
Székrekedés, étvágytalanság és az 

ebből eredő bajok ellen. 
Egy üveg ára 40 ós 80 kr. 

Kapható Csik-Szereda és Gyergyó-Szentmlklós 
füszerkereskedéseiben  számos elismerő levelet 
tartalmazó könyvvel együtt. Továbbá nálam, 

a főraktárban 
Em.-Vásáriiely, Árpád-nteza 12. 

Z e i f i c e  Z o l t á n . 
A nagyméltóságú m. kir. ker. és oszt. csász. 
kir. miniszter urak által kihirdetve és törv. 

védve. 9—10 
Kapható Csik-Szeredában : 

Albert Balázs, Jakab Gyula és Nagy 
Gyula kereskedéseiben. 

Sz. 1669—1897. 
k. i. 
Pál}Tázati hirdetmény. 

Tölgyes, Holló, Borszék és Bélbor községek-
nek körorvosi állására ezennel pályázatot hirdetek 
és felhívom,  mindazokat, kik ezen 700 frt  évi fize-
tés 100 trt lakbér és megállapított Utogatáai di-
jakkal javadalmazott állást elnyerni óhajtják, hogt 
ez iránti szabály szerűen, felszerelt  kérvényüket hoz-
zám folyó  évi július hó 25-ig annál biztosabhan be-
nyújtani ne mulasszák el, mivel később beérkező 
pályázatok nem fognak  figyelembe  vitetni. 

A választás a körorvosi székhelyen Tölgyes 
községében folyó  évi julius hó 26-án fog  megej-
tetni. 

Gyergyó-Tőlgyes, 1897. junius hó 29-én. 
Lázár János, 

2—2 főszolgabíró. 

Hirdetmény. 
1 drb 6 lóerejü gőzgép álló-ka-

zánnal, 20 forcsővel  és fekvő-
géppel, 

1 drb 6 lóerejü gőzmozgony 
(locomabil), 

1 drb 4  lóerejü lovas cséplőgép 
járgánynyal, bakker-féle  rostával 
igen jutányos árban eladók. Mind 
a 3-féle  gép egészen jó karban, kü-
lönösen a gőzgép még egészen uj. 
Hol ? Megtudható a kiadóliivhtalban. 

2 -a 

A gazdaközöDség és a gépkereskedők 
Gazdasági géposztályunk raktáraiban az éppen lefolyt  iizletév váratlanul gyenge for-

galma, minden nemű gazdasági gépekből, u. m 
i,  6 és 8 HP gözcséplőkészletek, járgányok és járgányos cséplőgépek, Baeker-rendszerü és 
Vidats-féle  rosták, egy és többvaau ekék, boronák, rögtörő hengerek, vetb'gépek, tengeri Tető-
készülékek, aratogépek és fűkaszálók,  szecskavágók, répavágók és znzók, knkorioza morzsolók 

és csöves tengeri darálók, egy és két járata őrlőmalmok, olajprések stb. stb. 
nagymérvű készlet összetorlódását okozván, igazgatóságunk kapcsolatban azon határozatával, 
hogy egyes gazdasági gépek további gyártásával teljesen felhagyjunk,  ezen nagy készletek, a 
jövő tavasz folyamán,  rendkívüli mérsékelt árakon való eladását akarja eszközölni. 

Ezt azon megjegyzéssel hozzuk a t. érdekelt közönség tudomására, hogy az eladás 
nemcsak egyes darabokban, hanem esetleg kisebb-nagyobb tömegekben is történik, a szerint, 
a mint erre igényt tartó gazdák és hivatott kereskedők jelentkezni fognak. 

Bitka alkalom kínálkozik most az érdekelteknek, elismert kitűnő minőségű gasdasági 
gépeket és eszközöket, rendkívül alacsony árak és előnyös feltételek  mellett beszerezni. 

Minden ezen tárgyra vonatkozó kérdezősködésre, mely egyenesen hozzánk czimzendő, 
szívesen fogunk  felvilágosítással  és árajánlatokkal szolgálni. Teljes tisztelettel 
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SCHUCK-féle vasöntöde és gépgyár r-t. 
Budapest, Külső váczi-ut 29—37. 

Tartozik. 

A ditró takarékpénztár-részvénytársaság mérleg-számlája. 

1897. junius hó 30-án. Követel. 
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Szentpéteri János, s. k. 
elnök. 

Cziffl-a  Mihály, s. k. 
igazgatósági tag. 

Gyergyó-Ditró, 1897. évi junius bó 30-án. 
/ 

Fülöp József,!  s. k. 
igazgató. 

Jakab Péter a. k. 
igazgatósági mg. 

Veress Sándor, s. k. 
ig. tag. 

Ezen vagyon-mérleg számla az üzleti fő-  és segédkönyvekkel összehasonlittatván, mindenben megegyezőnek találtatott. 
Gyergyó-Ditró, 1897. évi julius hó 5-én. 

Dr. Szentpéteri Kristóf,  s. k. Száva István, s. k. Mélik Bogdán a k 
tag. fb.  ttg. ' 

Dobribán Gergely, s. k. 
pénztárnok. 

Yákár Lukács, s. k. 
igazgatósági tag. 

Mélik István, s. k. 
ig. tag. 

fb.  eltafik. 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1897. 




