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A nyergestetői szobor. 
Csikvármegye szobrokban koldus, nincs 

felállítva  sehol emlékeztető jel egyes nagy 
emberekre és eseményekre. Folyó évi aug. 
8-a óla azonban van már egy emlékkövünk, 
mely a Nyergestetőn van hivatva az arra 
utazók figyelmét  felhívni  azon csata szín-
helyére, mely szabadságharczunk utólsó üt-
közete volt. 

A lefolyt  szobor leleplezési ünnepély 
alkalmából Becze Antal alispán ur mondott 
egy beszédet, mely tele van tanulságokkal 
a múltból és tanácsokkal a jövőre. A tar-
talmas beszédet, mint iránybeszédet itt kö-
zöljük : 

Tisztelt ünneplő közönség! 
A lefolyt  megható ünnepélyes jelenetek 

é« elhangzott eszmegazdag beszédek után 
engedtessék meg nekem is a program sze-
rinti bezáró beszédet röviden megtartani. 

A mai ünnepség jelentősége elég rész-
letesen kifejtetett,  s nekem itt, mint Csik-
vármegye képviselőjének csak az a teendőm 
maradt fenn,  hogy az idegenben élő székely 
testvéreinknek e díszes emlék létesitéseért 
elsősorban mondjak köszönetet, s intsem, 
hogy azt a meleg hazaszeretetet, mely ben-
nök az oszlop eszméjét szülte, ápolják fej-
lesszék és izmosítsák; és valahányszor dél-
keletről felénk  tekintenek, jusson eszökbe. 
hogy csak egy magyarország van, s annak 
gyermekei külföldön  bármi boldogok legye-
nek is, visszavágynak, mert a nagy világban 
e kivül nincsen számokra hely; visszavágy-
nak legalább meghalni az annyaföldbe, 
vagy ha ebben bármi okból akadályozva 
vannak, elszálló lelkeik hozzánk térnek bú-
csúzni, hogy innen a magyar földről  emel-
kedhessenek fel  a magas mennyekbe. 

És most midőn az emlékmű létesítését 
ismételten megköszönöm, átveszel» azt mint 
a székely szabadság utolsó fellobbanásának 
hirdető oszlopát, átveszem a vármegye ne-

A VysigMl  leBTédeealik  i©« 
toileaéeekn. 
1897. augusztus 8. 

(Méltóságos Imets  F.  Jákó  kanonok úrtól kaptuk 
a következő szép verset.) 

Le a kalappal a Nyergestetőn I 
A székely Bonvéd itt csodákat tón. 
Tenger-had ellen egy maroknyi véd 
Végzé e miatt a bajnokok müvét. 

Mint áradat felfejlik  az orosz, 
Kozákjival már telve a Szoros; 
Hátvéd gyanánt az osztrák gazd'uram 
Suttyómba jő, ne ártson a szurony. 
Fent áll a honvéd, mint legény a gáton, 
Ezer halállal nézve szembe bátron. 
Dörg-morg az ágyú, villámlik a kard, 
Ez lelkesíti itt íb a magyart. 
Keményen áll a gát a vitéz Tuzson, 
Győz s újra győz a hullámtorlaszon. 
A honvédek mint annyi Herkules 
Küzdenek,... de a vér mind hiába vesz... 

Kudarczát az ellen sem tűrheti, 
Rossz Ephiált és csel segít neki. 
A sokaságból jut mindenfelé 
Oldalt kerülni a az arcz-él elé. 

8 ah I föl  kell adni a Nyergestetőt 
S dlegmenteni a még megmenthetőt. 
Ezért adták fel  as Alvég-szorost is, 
A hol vitéi Gál vivna tán még most is. 
Honvédeink • két Tbermopylét 
Nem adták iqgyen éa oleaó hírért. 

vében, yt^fft&srértetlen  megérzését és lenn-
tartását ígérve) intem a szomszéd községek 
lakosságát, hogy azt tekintsék egy oly ol-
tárkőnek, melyhez csak kegyelettel lehet és 
szabad közeliteni, minden tiszteletlenségtől, 
minden rongálástól tartózkodjanak, mert az 
egy oly nemzetellenes b(in volna, melynek 
nincs bocsánatja sem ezen, seni a más vilá-
gon. Intem a járókelőket, hogy ahhoz ka-
laplevéve közelítsenek, a hazáért és a sza-
badságért elhullott hösök emlékének szen-
teljenek egy-egy forró  sóhajt, s jusson 
eszökbe, hogy ott a szomszéd Nyergesvár-
ban porladó ősök szelleme őrzi azt, látja 
tényeiket, ismeri szándékaikat, s a legtitko-
sabb gondolatot is felirja  Gázon harkáz 
táblájára, hogy legyen nyilvánvaló az utó-
kor előtt. 

És kérem Kozmás községet, e község 
mindenkori elöljáróságát, mint melynek tu-
lajdonán áll e szép emlék a maga egyszerű 
nemességében, vegye azt pártfogásába,  te-
kintse ugy, mintha templomában állana, 
tartsa azt szentnek, sérthetetlennek, s ha 
támad egy anyátlan gonosz, ki gálád kezét 
sértő szándékkal az ellen emeli, vegye 
igénybe a törvény oltalmát, addig pedig 
megvetésével üldözze, ugy mint idegen gaz-
dátlan ebet. Vegye pártfogásába,  mert ma-
gunkon kivül nincs senkiik kibe megbíz-
zunk, egyedül állunk a nagyvilágban, mi 
vagyunk magunknak barátai, testvérei, és 
mi vagyunk magunknak ellenségei is. Vegye 
pártfogásába  mert nekünk nics semmink 
és csak az édes magyar hazának egyes 
pontjain emelt hasonló emlékeink vannak 
azért, hogy a soha sem lankadó hazaszere-
tetet ébren tartsák; nincs más tulajdonunk, 
mint a népes falvák  mellett álló szomorú 
temetők, behorpadt sírjaikkal s az azok 
felett  düledező fakeresztekkel  és e temetők 
ket őrző templomokkal, hogy azok szomo-
rúan zugó harangja naponként emlékeztessen 
szeretteinkre, barátainkra, testvéreinkre, és 

A vissza-ut lön Tusnád és Mitács : 
Alant van az, emerről messzi látsz. 
Én láttam azt. mint gyermek-szemtanú, 
Mint sült az ágyú s folyt  a háború. . . 
Szénásmezőn az ágyú és kozák 
Oldöz, de annak ők árát adák. 
S a mig sergünknek megnyílott az ut: 
Hősen födözte  a Vilmos s Kossuth. 
Tusnád tövén mig átkel a csapat 
Az Olthidon, foly  öld iklő atak ; 
Mint a midőn két villám összecsap, 
S nyomába csak vész s áradat szakad: 
Akként vívott itt huszár és kozák. 
Sokan ezek közt éltök ott hagyák. . . 

Mi e titáni barczokból maradt, 
Elszállt mint felleg  a védő-csapat. 
Nyugat felé  szállt auguszt elsején, 
Ah 1 véle szállt a szabadság és remény... 
Még a remény is I . . . mely mindig fogya. 
A mig Zsibónál végkép elhagya. . . 

De még aincs veszve szabadság s remény ; 
Ellenkezőt szól e szép esemény, 
Mely által hires Nyerges tetejét, 
Csikország egyik Thermopylejét 
E szép emlékkel jelzi bonfitett. 
Hogy fenhirdesse  a honvéd-nevet I 
Mert mig hősinknek él hirök-nevök, 
És a magyar sziv egyetért velők ; 
Mig Ábrahámok honfi  lángja él, 
S a székely ember ily tettekre kél: 
Fölél a Nemzet, fölvirul  e Hon, 
Virulni fog  az ősi nyomdokon I 

azokkal mindannyiszor kihalt szép remé-
nyeinkre ; de ha szükség e templomoknak 
vészt hirdttő harangja, elhallatszék a föld 
másik felére  az oceánok közepére visszahivni 
székely testvéreinket azon kedveseink segít-
ségére, kik a föld  felett  és a földben  létez-
nek. Ezek a hazaszeretetnek symbolikus 
jelvényei és ezt az egyik drága jelvényt 
vegye pártfogásába  Kozmás község és vé-
delmezze meg az idők viszontagságaitól s a 
szentségtelen kezek orvtámadásaitól, mert a 
kinek ilyen drága kincse van és érző szi-
vében annyi szeretet honol az ismeri a kö-
telességérzete, az nem szegény és nem cse-
rél Albion összes kincshalmazával. 

És te öreg bajnok, kinek vezénylő 
szavad ezelőtt csaknem egy félszázaddal  itt 
hangzott el utolszór a magyar szabadságért, 
légy üdvözölve általam is Csikvármegye 
nevében e maghsztos ünnepély alkalmából, 
elhullott véredért késő végperczeidben is 
jutalmazzon meg az a tudat, hogy „nem 
fajult  el még a székely vér, minden kis 
csöpje drága gyöngyöt ér" jutalmazzon meg 
az tudat, hogy a szikra nem halt ki, csak 
szunyád a hamvak alatt. 

Éljen a haza ! és éljen a székelyföld! 

. - * 
A Nyergestetői szobor-leleplezés angasztos 

8-án folyt  le megható ünnepélyességek között. Az 
idő kedvezett nagyon, mert egyrészt eső nnm za-
varta meg az összegyűlt közönséget, másrészt pa-
dig a meleg sem volt tűrhetetlen. Már reggel korán 
a szomszéd falvakból  megindult a tömeg és pedig 
ugy a csíki, mint a kászoni oldal felől.  Mintegy 
3 —400 szekér vitte az ünnepélyre rándulókat és 
a szomszéd községekből részint külön csoportok-
ban, részint zászlók alatt nagyohb tömegekben ha-
ladt a czél felé  az ünneplő közönség. Minden túl-
becsülés nélkül el lehet mondani, bogy a szobor 
leleplezési ünnepélyére mintegy 6000 ember jelent 
meg, köztük Csikmegye főispánja,  az alispán s 
egyáltalában a megyei tisztviselői kar, de a bíró-
ság. az ügyvédek, a 48-as honvédek, földbirtoko-
sok és papok is nagy számban rótták le a 49-ben 
ehsett honvédek iránti kegyeletet. A szoborra nagy Elkésett  felirat  a Nyergesi  Honvéd-Emlékre: 

GyózhetLen HonVéD 
VIVá Itt hősi Csatáját; 

XerXesI eLLenség 
orV-MüVe győzte Le ót. 

Imets  F.  Jákó. 

„Iszom" Gyurka. 
— Rajz. -

Irta: Gencsy látván. 
(Vége.) 

Az utasnak lába csak alig érintse meg a fej 
nagyságú követ, már azonnatindul az, nagy „kecs-
kekóiókat* hányva és nagyokat koppanva, minél 
lejebb ér, annál nagyobbakat. Lent ngy belehep-
pen a hegyi patakocskákba, hogy a viz szökökut-
ként ugrik ki onnan; a kis pisztrángok s a nagy 
békák ijedten szegezik ráiuk szemüket, s túlsó ol-
dalon eprészö lány rémülve sikolt fel,  azt gondolva, 
hogy kígyó csapkodja a vizet. 

A kőnek ezt az útját nem rég egy gróf  ko-
csija is megtette, a bennülőkkel együtt. R-pült a 
kocsi, pedig nem a négy ló vitte, hanem csak agy 
magától „heugeredett." A gróf  soha se került ki 
töhbé onnan. S azt a gödröt, mely egy grófot  rejt 
magában kocsival, lovakkal együtt: nem alaptala-
nul keresztelték el aztán „gróf  gödrének. . 

Csonka Gyurka a Tászok legmagasabb pont-
ján a Gróf  gödrével épen szemközt állapodik meg 
e pillanatban. Tudja ő jól, hogy nem ez a Rívó, 
hanem egészen más helyen van az, a hová őt 
küldöttek. Tud ő egyebet is és ez a baj. Tudja, 
hogy gazdája Borszékről kerek 600 frtot  hoz haza, 
a m< szép pénz s hogy a Gyurié legyen oda nem 
szükséges egyéb, csak a Nyakú Anti élete. 

A „CSIKI LAPOK" TARGZAJA. 
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mennyiségű koszorú helyeztetett el részint felírás-
sal, részint a nélkfil.  A szebbek közül felemlíthet-
jük a bakaresti magyarok koszorúját, továbbá a 
vármegyéét következő felírással:  1849. augusztus 
1 nek emlékére Csikvármegye közönsége. A többi 
koszorú felírásai  közül a következőket jegyezhet-
tük meg: Szabadságkarczaok dicső bouvédeinek, 
A szentmártoaiak kegyelete; Csikmegyei honvéd-
egylet bajtársaiknak. 1897. aug 8.; A csíksze-
redai nők a honvédeknek ; A csík-tusnádi fürdő-
szövetkezet az e helyen a haza szabadságáért el-
esett honvédeknek ; A fegyver  becsületéért és még 
remédytelenül is a halálig harczoló honvédek em-
'ékére, Hódolata jeléül a „Csiki Lapok". 

Maga az ünnepély délelőtt tiz órakor kezde-
tett és pedig a nagy-kászoni esperes mise mondá-
sával, ki mellett a tusnádi és kozmási plébánosok 
segédkeztek. A sátor körül a 48-as honvédek 
gyülekeztek, köztük T u z s o n alezredes, ki épen 
az 1849. aug. 1-ji csatának vezére volt. Mellettük 
voltak a szobor tervezői és költségeinek viselői a 
bukaresti magyarok, továbbá a távolról és közelről 
odavándorolt honfiak  epész tömege. 

A mise befejeztével  a 84-ik honvédzászlóalj 
48-ki zászlójának árnyékában szép beszédet mon-
dott B e n e d e k István a csiki honvéd-egylet el-
nöke, ki egyrészt rámutatott a nap jelentőségére, 
másrészt pedig hódolatát fejezte  ki az elesett hon-
védek előtt. 

Ezután T a m á s Imre tusnádi tanitó lelke-
sítette tel a hallgatóságot, B á I i n t h György gyula-
fehérvári  főgymn.  tanár „A nyergesi hősök emlé-
kére" irt remek költeményével, melyet jövő szá-
munk tárczaczikkében adunk ; majd K o ó s Ferencz 
nyugalmazott tanfelügyelő  emlékezett meg a 46-iki 
nagy napokról, mig végül B e c z e Antal alispán 
a vármegye nevében átvette a szobrot. Beszédét 
lapunk élén közöljük. A beszédek közben a kántor-
tanítók énekeltek hazafias  dalokat, velük tartván 
a nép is. 

Az ünnepély hivatalos befejezése  után min 
denki a szomszéd fák  alá vouult falatozni  valamit, 
hol a lelkesülés élénk és nagy volt, mindenki leg-
inkább éltetve a bukaresti magyarokat, kik a 
szobor felállítása  által hazafiságuknak  legszebb 
jelét adták. 

= A csiksomlyói tanítóképezde sorsa. 
A mint tudjak, az erdélyi róm. katli. status-gyűlés 
egyikéu oly értelmű indítvány tétetett volt, hogy a 
csik-aomlyói tanitó-képezde Gyulafehérvárra  helyez-
tessék át. Az indítvány akkor Ugrou Gábor felszó-
lalása folytán  a napi rendről levétetett oly hozzá-
adással, hogy a kérdés bővebb megfontolás  tárgyává 
tétessék. Ehhez képest az ügy megbeszélése s vé-
leményadás végett az igazgató-valasztmány kebelé-
ből egy bizottság küldetett ki, melynek tagjául Potsa 
József  háromszékmegyei, Mikó Bálint csikmegyei fő-
ispánok, Fábián Sándor, Pál István kanonokok. Ko-
vács Ferencz, Jung-Cseke Lajos apátplebánosok, 
Ugrón Gábor, Györffy  Gyula, Becze Antal. Török 
Albert, Mihály Ferencz jelöltettek ki. A bizottság 
tagjai közül folyó  hó 3-án Csik-Somiyón a főgim-
náziumi igazgató lakásán összejöttek: Mikó Bálint 
főispán.  Török Albert, Jung-CBeke Lajos. GvörfTy 
Gyula, Mihály Ferencz, s a kérdést beható tanács-
kozás tárgyává tevén, a mint értesültünk oly iráuyu 
javaslattételben állapodtak meg, hogy a főgimnázium 
helyeztessék át Csik-Szeredába egy ujon epitendó 
főgimnáziumi  épületbe; a képezde pedig megfelelő 
tanerőkkel kiegészítve helyeztessék el a somlyói 

Csonka Gyurinak tehát életbevágó tervei vannak: 
a Nyakú Anti életébe vágók. De mivel haitja 
végbe ? Azt ne busuljuk: ott a családi komondor, 
mely szintén jó Csonka faj. 

De szekér zörög borszék felöl,  hamar a bo-
kor mögé! . . . 

— Csitt Burkus, meg ne moczczanj! — 
rivall Gyuri a kutyáit 

Már ég szemében a pokoli láng, már akarja 
a lovakra uszítani Burkust, hogy a szekér be for-
duljon az oldalon, de a bokor nyílása e. árulja, 
hogy a szekérben nem „harisnyás" hanem nadrá-
gos" ember ül. Gyuri amúgy sem szereti a nad-
rágot és most dühös is lévén, meg nem állhatja, 
hogy a bokor előtt ellető szekér után ne kiáltsa: 

— „Na drágos' 
Azt se mondják, nagyságos". . 
A nadrágos hátra né/., senkit sem lát s annál 

rémültebben csap a lovak közé. 
Mikor már az orocva völgyén jár, még onnan 

is rémüldözve nézeget vissza, ijedten ostorozva lovait. 
Hát látja, hogy valaki a bokrok mögül ha-

ragos kutyát uszit a meredeken teltünő másik 
szekérre. A lovak megbokrosodnak, a szettéi- feldől 
és földrengésszerű  dübörgéssel gorul be ^ Ţâszok 
meredek oldalán. 

No ez a gödör is újra keresztelkedhetik, e 
naptól kezdve bivhatják bátran „tfváku  Anti 
gödrének". . 

Mi-snap az egész falu  tele voit £»• esmény 
íirével, s minthogy a Gyuri által mepiieaziett un 
embe- feljelentette,  hogy féiüt  is látoa a ku-
tyát a 'ovakra uszitá. s minthogy irmegye 
csen i. nyomban verdég»,. lettek Í  fiúnak  é? 
óii t vi&Uw: annálfogva  az egész falu  ^ . a Palit, 
a 3vaku Anti által kikoaarrzott kért.» '-iáltá ki 

mostani internátusi épületbe és a régi gimnasiumi 
épület telkestől együtt akár egy tömegben, akár 
párczellánként ..aassék el, s annak vételára fordit-
tassék a Szeredában építendő uj gimnasiumi épüle-
tek czéljaira. 

= Gimnázium iránti mozgalom. A 
gyergyói községek egyetértő törekvéssel folytatják 
tovább azt a mozgalmat, melynek czélja a gyergyó-
szentmiklósi polg. fiúiskolának  algimnáziummá leendő 
átalakítása. F. hó 1-én Gy.-Szentmiklósra ugy a 
helybeli, mint az összes községeknek szép számban 
megjelent kiküldöttjei népes értekezletet tartottak, 
Ferenczy Károly fóesperes  elnöklete alatt. G gyü-
lésuek főbb  mozzanatai a következők: Legelőször 
is emlitéBt érdemel a tárgyszerű, szép megnyitó be-
széd, melylyel elnök a gyűlést megnyitotta. Továbbá 
az ezen tárgyban megelőzőleg tartolt. értekezletből 
kiküldött albizottság munkálatai.,.Még; pedig a nagy-
mélt közokt.-ügyi minisztériumhoz benyújtandó me-
morand um-szerü kérvény, melyet az albizottság el-
nöke, Görög Joáchiin plébános készitett, valamint 
azon kérő levelek, melyeket az előző értekezlet el-
határozásából a gimnázium ügyének pártolása érde-
kében a főispán,  alispán, tanfelügyelő  és a csiki 
országgyűlési képviseld uraknak fognak  megküldetni. 
A gyűlés elhatározta, hogy szeptember hónapban 
egy deputáczió fogja  a közokt.-ügyi miniszter urnák 
a memorandumot átnyújtani. A deputáczió vezeté-
sére megyénknek közszeretetben álló főispánja  fog 
felkéretni,  az ebben való résztvevősre pedig felké-
rik még az alispán, a tanfelügyelő  s a képviselő 
urakat; a deputáczió állaui fog  továbbá az egyes 
községekből kijelölt, valamint az esetleg önként je-
lentkező egyénekből, kik az elindulásról e lap, va-
lamint külön levél utjáu fognak  értesíttetni. Az ügy 
iránt a hangulat és lelkesedés mind nagyobb mér-
vet ölt s a sikerre a legszebb kilátást nyújtja. 

A. G y v r g y ó - S z e n t m i k I ó n o n f e l -
á l l í t a n d ó a l g i m n á z i u m . 

Lapunkból is ismeretes az a mozgalom, mely 
Gyergyóban egy áll. algimnázium felállítása  czéljá-
ból megindult. E tárgyban f.  hó 1-én Gyergyó-
Szentiniklóson a helybeli és társközségek kiküldött-
jei nagy értekezletre gyűltek össze, melyen az 
iigyet minden részletében megvitatván, elfogadták  a 
G ö r ö g Joáchim plébános albizottsági elnök által 
előterjesztett memorandumszerü kérvényt, melyet 
— mint u mozgalom iuditó okait és a nyilvánult 
közóhajt teljesen feltüntető  dolgozatot, közérdekű 
voltánál fogva  szószerint közlünk. 
Nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi m. kir. 

Miniszter Ur! 
Kegyelmes Urunk I 

A nemzet ereje fiainak  műveltségéből táplál-
kozik. Minél magasabb fokon  áll egy nemzet értel-
misége, annál öntudatosabb benne a nemzeti érzés, 
annál erőteljesebb hazaszeretetének megnyilatkozása. 

Drága hazánk ezeréves múltja igazolja ezt, 
mely legfényesebb  lapjait akkor irta be, midőn a 
nemzeti műveltség legszabadabban fejthette  ki ál-
dásos gyümölcseit. 

Ezerszeres hála nemzetünk vezető férfiainak, 
hogy legfőbb  törekvésüket, hazánk kulturális fej-
lesztésére helyezve, a müveit világ elismerését és 
csodálatát hívják naponkint, nagyarányú intézeteink, 
rohamosau emelkedő iBkoláiuk csarnokai alá. 

E fölemelő  jelenség adja kezünkbe a tollat, 

gyilkosnak, (igen is őt és világért sem Csonka 
Gyurit, mert ezt a Rivóra küldötték aznap) Ajtós 
Palit pedig Gál Péter is, K-lemen Ambrus is látta 
a Tászok tájékán azon időben. Csonka Gyurii 
pedig egyetlen egy látta — az Ur Isten. 

Aztán meg Ajtós Pali fenyegette  is a meg-
boldogultat, a miért nem adta neki ez a leányát. 

Napnál is világosabban bizonyult rá tehát 
minden, még öreg édes anyja is rátámadott: 

— Fiam, fiam,  mire vetemedtél? 
Nehéz vasat tettek rá és elvitték oda, a hol 

soha többet napvilágot nem lát. 
A valódi gyilkos az alatt első gazdája lön a 

falunak,  sőt még azt is meg cselekedte, hogy'far-
sangon szürkület után beállított a Nyakú Anti 
özvegyéhez, a ki Örzse leányával most is csak 
ugy sohajtozott, mintha böjt lett. volna. 

— Hát aszondom az éfiasszonyéknak,  hogy 
sokat nem húzom vonom a dolgot . . . 

Az asszonynak is, a lánynak is kezd hosz-
szura nyúlni a képe. 

— Hát én szeretném — folytatja  — ha 
Erzsókkal enyém s tied lennénk. 

Az asszony sem szól, a leány sem, hát csak 
ö folytatja: 

— A jó indulat s a bücsület se hagyná, 
hogy Ínségükben elfelejtsem  kieteket. így tudom 
meghálálni jóvoltát a boldogult Antibának, a kit az 
a hóhérnak való Ajtós Pali, hogy a varjuk a sze-
mét. . Adja-e hát Trézsinén, hát te Erzsók jössz-e ? 

Erzxók (. szegény Ajtós Pali régi szeretője) 
ment, felesége  lön apja gyilkosának, mert a Gyurka 
dolgát nem tudta senki a faluban. 

S azt hiszitek, nyugton lehetett Csonka 
Gyuri? . . . Dehogy 1 . . . Egyszer az erdőbe 
ment táért, kikereste a legsűrűbb rengeteget, hogy 

hogy mi is félszázados  óhajtásunkat • tovább már 
el nem titkolható szükségünket juttassuk Nagymél-
tóságod legbölcsebb intézkedése elé. 

Nem pauaszkodunk, sőt éppen a magas kor-
mánynak tapasztalt áldozatkészségébe helyenük min-
den biiodalmunkat. 

Nagyméltóságú Miniszter nr I 
Száztizenötezer lakossal bíró Csikmegyének 

egyetlen középiskolája, a tőlünk 60 kmnyire esd 
csiksomlyói főgimnázium. 

E főgimnázium  pedig már annyira tulnépea, 
hogy parallel osztályok felállításával  igyekszik be-
fogadni  évről-évre nagyobb számban jelentkező nö-
vendékeiket, kiknek legnagyobb százaléka a szom-
széd Csik-Szereda városból éa a közelebbi vidék 
gyermekeiből kerül. A gyergyói tehetősebb szülők 
pedig rendesen Erdély nagyobb városait keresik fel, 
hol gyermekeiket nem csekély áldozattal taníttat-
hatják. 

Gyergyónak középiskolája nincs, ötvenezernél 
több lakost számláló terület nélkülözi azt az inté-
zetet, melyet a napról-napra mindinkább terjedő nem-
zeti műveltség igényeivel szemben nélkülöznie to-
vább már nem lehet. 

Gyergyónak van jelenleg két polgári iskolája 
és egy felsőnépiskolája. 

Az egyik polgári iBkola, mely a következő 
tanévtől kezdve teljesen államivá lesz, — D i t r ó-
b a n van, állami felsőnépiskolája  — A l f a l u b a n . 

G y e r g y ó -Szen tmik ló snak pedig, mely 
lakosainak száma, hivatalos beosztása, valamint ke-
reskedelme és iparának szempontjából is főhelye  éa 
középpontja Gyergyónak, a kellő számú elemi isko-
lákon s a nőnevelés érdekében pár évvel ezelőtt 
felállított  polgári leányiskolán kivül, szintén esak 4 
osztályú államilag segélyezett polgári fiúiskola  ké-
pezi egyetlen középfokú  tanintézetét. 

Ez iskola azonban csak kiséretképen állott 
mostanig. 

E kísérletnek csirája — miként a gyergyó-
szentmiklósi iskoláknak története kifejti  — az 1838. 
évtől már szépen virágzó, egyesek és testületek ál-
tal nagy figyelemmel  felkarolt,  tetemes áldozattal 
ápolt s kiváló eredménynyel működött, de a szabad-
ságharcz elnyomása után a bozótban is ellenséget 
látó abszolút kormányzat által legnagyobb veszte-
ségünkre eltörölt k i s g i m n á z i u m helyébe az 
erdélyi kir. Főkormányszék rendeletéből 1860. évben 
államköltségen életbe léptetett kétoaztályu nyilvános 
a l r e á l i s k o l á b ó l fejlődött  ki. 

De éppen ezen alreáliskolának sorsa igazolja 
leginkább egy gimnázium felállításának  szükséges-
ségét. 

Ez alreáliskola ugyanis, daczára a teteuies ál-
dozatnak, teljesen elhagyatva állott, elannyira, hogy 
mihelyt az alkotmányos korszak beköszöntésével 
Nagyméltóságod dicső emlékű elődje br. E ö t v ö s 
József  1867. évi márczius 20-án 135. eln. sz. a. 
kelt magas leiratában kijelentette, miszerint: .kor-
mányzatom főgondját  képezendi Magyar- és Erdély-
ország közös hazánk szellemi és mivelódési ügyé-
nek fejlesztése  és legyenek meggyőződve, 
hogy nemzetünk előőrsei, a derék székelység vallás-
nevelési érdekeit és szükségeit folytonos  figyelem-
mel kísérendem" — azonnal megindultak a tárgya-
lások a gyergyó-szentmiklósi alreáliskolának algim-
náziummá való átalakítása végett. 

A megindult tárgyalások csakhamar világossá 
tették a helyzetet s az erdélyi tankerület akkori 
főigazgatója  P á l l Sándor már 1870. év május hó 

ott már csak nem lát semmit 1 Hát uram Terem" 
tömi . . elébe áll ott is két alak, fenyegetik' 
követelik, hogy állja ki vétkének büntetését. 

Mit csináltak, alkudtak-e vagy mi? azt nem 
tudom, de láttuk a falu  végén, hogy karácaony 
másodnapjára viradóra Csonka Gyuri, egy nagy 
tökét emelt egész a „Borzókáig". Ott leroskadt s 
kevésbe mult, hogy bele nem halt.. . Valakiknek 
csak kellett lenniök, a kik az erdőben vállára 
segítették az óriási fát  . . . 

Mint annyi más Csonka Gyuri ia a kocsmát 
találta legjobb kórháznak. Azt keresé fel  vala-
hányszor rohamosan jelentkezett n&la betegsége: 
a lelkiísmeretfurdalás.  Az orvosságos üvegeket, 
akarom mondani poharakat, ugyancsak szorgalma-
san ürítgette. A bor legjobb orvosság. Ettől min-
dent feled  s ha mégis valami különösöket találna 
mondani, azt mondják majd: 

— Részeg ember punktnm 1 . . . 
Ily módon a család lassan elzüllött. Az öreg 

asszony csak hamar találkozott megölt férjeurával 
— túlvilágon. 

Leányának, a Csonka Gynri feleségének,  a 
szégyen lön megölője. Mert végignézni, hogy mint 
rugdossák meg a «árban részeg férjét  és elszen-
vedni, hogy ez rúgjon feléje,  oda vasn&l is kemé-
nyebb lélek kell. 

8 ha mindenki eltávozott is mellőle, még 
sincs' egyedül azért Csonka Gyuri, kit egy idő óta 
Iszom Gyurkának gúnyolnak. Ha végig hentereg 
az utczán, annyi röhögd, vihogó gyerek gyűl köréje, 
mintha búcsújárás lenne. Nótáját, melyet S balkan 
dúdol, s mely állapotát kitűnően jellemzi, egész 
kórusban harsogják ntána: 

.Bort ittam én, boros vagyok 
Haza mennék, de nem tudok". . . 
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18-An 9790. u . a. kelt magas miniszteri rendelet 
folytán  megírta miszerint: »A többször és több ol-
dalról felmerült  kívánalmat, hogy a gyergyó-szent-
miklósi kétosztályu alreáltanoda algimnáziummá ala-
kittassék át, tetemesen megnehezíti ngyan, az a 
körülmény, hogy a vidék az annak eszközlésére 
Bzíiksdges költségek viselésében nem akar részt 
venni; de minthogy a közoktatásagyi m. kir. mi-
niszter ur maga is óhajtaná a jelenleg tengódó al-
reáltanodát as ottani szükségleteknek inkább meg-
feleld  intézettel felcserélni,  a törvényhozásnál az 
erre szükséges lépéseket megteendi.* 

A lépések megtétettek. Az alreáliskola alig 
négy évi fennállása  után megszűnt, s helyébe da-
czára a leküldött miniszteri biztos ur előtt megnyi-
latkozott közóhajnak, mindazonáltal tekintettel a 
gimnáziumnak nyilvánvalóvá lett szükségességére, 
as 1876. tanévtói kezdve oly polgári iskola állítta-
tott fel,  melyben a latin nyelv, mint nem kötelezett 
tantárgy a gimnáziumok óraszámában tanittassék. 
Ez iBkola azonban fájdalom  I daczára a magas kor-
mány áldozatkészségének s Gyergyó-Szentmiklós ne-
mes községe erejét felülmúló  bőkezűségének, czél-
ját, melyért alapítva lett, el nem érhette. 

Az a népességhez aránylag kevés számú ta-
nuló, mely évenkint beiratkozott, már a második 
osztályban felényire  apadt s alig negyedrésze jutott 
a negyedik osztályig, honnan vagy tovább folytatta 
tanulmányait, vagy pedig apja birtokoc&káján föld-
mivelóvé lett, s — mint az iskola statisztikája iga-
zolja — ez osztályból fennállása  óta az 1895—96-ík 
tanév végéig, tehát 17 éven át összesen nyolcz 
lépett a polgári iskola legfőbb  czéljának megfelelő 
ipari s ugyanannyi kereskedői pályára. 

E megdöbbentő adat már magában eléggé in-
dokolja a sürgős szükséget, mely csak egy algim-
názium mielőbbi felállítása  által nyerhet kielégítő 
megoldást 

De tekintsük közelebbről! 
Kik járnak e polgári iskolába ? 
Legnagyobb részben azok, kik még tanköte-

lesek lévén, ez iskolába kényszeríttetnek s a kik 
mihelyt az előirt kort elérték, tüstént kimaradnak; 
továbbá egynehány jobbmódu birtokos, hivatalnok, 
kereskedő és iparosnak gyermekei, kik a polgári 
iskolának a latin nyelv tanítása által gimnáziális 
jellegében bizva, taníttatják itt gyermekeiket, honnan 
azután ezek a gimnázium felsőbb  osztályaiba lépnek, 
természetesen a gimnáziumok tananyagához és ne-
veléséhez mért jóval kevesebb készültséggel, minek 
nagy hátrányát aztán az egész középiskolán át meg-
érzik s a melyért magának a szülőnek is — habár 
önhibáján kívül — bűnhődnie kell, mert gyermeke 
bármily jeles eredménynyel végezte ÍB a polgári 
iskolát, Bem stipendiumban nem részesül, sem a 
szegény tanulók legnagyobb jótéteményeire, az er-
délyi katn. status kezelése alatt álló közalapítványi 
helyekre fel  nem vétetik. 

A nép gyermekei pedig a gyakorlati, neveze-
tesen az ipari pályákra oly nehezen terelhetők, hogy 
a nagy áldozattal életbe léptetett s tetemes előnyök-
ben részesített államilag segélyezett gyermekjáték-
szer-készítő tanműhelyei is növendék hiány miatt 
mult év végén be kellett szüntetnünk. 

Annak a szükségletnek pedig, mely Gyergyó-
ban egy polgári iskola létezését jogosulttá teszi, 
teljesen megfelel  majd a Oyergyó-SzentmiklóBtól, 
alig 15 kmnyire eső Ditró községben felállítani  szán-
dékolt állami polgári iskola, mely éppen a gyergyó-
szeiitmiklósi polgári iskola megszüntetésével népe-
sülhetne be kellő száma növendékkel B fejthetne  ki 
czéljának megfelelő  intenzív működést. 

Végül, — ha mellőzzük ÍB azt a fontos  misz-
sziót, melyet egy felállítandó  gimnázium a velünk 
és körülöttünk élő nem csekély számú románságra 
gyakorolna az által, hogy jobbára papi vagy tanítói 
pályára szánt gyermekeit éppen impressziókra leg-
fogékonyabb  korában, itthon magyar iskolában, ne-
velve, az ellentétes törekvések melegágyaitól távol 
tartaná, — de nem hallgathatjuk el — Nagyméltó-
ságú Miniszter ur I azt hogy székelyek vagyunk, 
védőbástyája hazánk integritásának s ütőere, leg-
bővebb csatornája a nemzet vérkeringésének, kik 
nem a könyvek barázdáin, hanem apáinknak sovány 
földünkből  kiszántott csontjain ébredtünk honsze 
retetre. 

Földmivelő nép vagyunk, a létfentartás  leg-
nehezebb eszközével keresve az anyaföldtől  is szűkre 
szabott mindennapi kenyerünket. 

De hogy mi lesz a jövőnk ? Isten tudja. 
A bástya, melyet védelmünkre emeltünk, ka-

puvá változott, melyen át évről-évre özönlik népünk 
a szomszéd Romániába, hol kapott keresetforrása 
lemossa róla nyelvét, nemzetiségét, szóval mindazt, 
a mi őt édes anyjához, e szent földhöz  csatolja. 

Pedig minden ág, mely a nemzet fájáról  le-
buli, a magyar faj  törzsének erejét gyöngíti. 

A kik pedig itthon maradnak, azokból az élet 
terhe s naponkint növekvő szükségei pusztítják ki 
lassankint a nemzeti öntudatot, s teszik majd őket 
közönyössé minden iránt, mi a nemzeti dicsőséget, 
az önfeláldozás  magaslatára emelni képes volna. 

E bajok ellen keresünk és kérünk mi orvos-
lást, midőn Oyergyónak immár tovább nem odáz-
ható életszükségletére egy erős, intelligens közép-
osztály felnevelhetésére  a Gyergyó-Bzentmíklóson 
jelenleg fennálló,  pár ér óta ozélazerfien  kibővített 

s egy középiskola igényeinek is teljesen megfelelő 
épületben működő polgári iskola helyébe egy al-
g i m n á z i u m mielőbbi felállításáért  Nagyméltó-
ságodhoz a legnagyobb tisztelettel folyamodunk. 

Legszebb emléke lesz ez előttünk ezer éves 
fennállásunknak,  legragyogóbb gyöngye Nagyméltó-
ságod fenkölt  gondolkodásának s legerősebb bizto-
sitéka a népünk javát előmozdítani törekvő magas 
kormány iránti ragaszgodásunknak. 

F ü r d ő i l e v é l . 
Tusnád, anguaztns 1. 

A baut-saison közepén élünk! Nagy élénkság 
mindenfelé.  Vidám arezok itt, a betegség jeleivel 
amott, de mindenikről lerí bizonyos nyngodtság: 
a testi és szellemi megnyugvás szimbóluma. 

De hogy is lehetne máskép Tusnádon, ebben 
a földi  paradicsomban. 

A balzsamos lég, a fenyők  Ittlevelein átszű-
rődő aranyos napsugár, a kitűnő forrásvizek,  für-
dők : mind megannyi hathatós eszközei a test és 
lélek kívánalmainak. És hogy a fül  is elnyerje 
szórakozását, kitűnő zenekar gondoskodik arról. 

TusnáfÚrdő  hatalmas lendületnek indult! A hol 
ezelőtt néhány évvel még csak primitiv dolgokkal 
találkoztunk, ott ma már a kultnra érezteti áldá-
sos hatását, s phőnixként emelkedik az emberiség 
igényei szerint minden, hogy pár év múlva ugy 
emlegessék Erdély gyöngyét, mint Magyarország 
egyik legelső, legkiesebb fekvésű  gyógy- és szóra-
kozó helyét. 

Mily pompás arányokban emelkedik ki az 
örökzöld fenyők  közepette az uj g y ó g y t e r e m ! 

Messze ellátszó lornyocskái magukon hordják 
a baladás bélyegét, s a mit eddig oly sajnosan 
kellett nélkülöznünk : most már teljesen modern, 
az igényeket kielégítő gyógyépület áll a közönség 
rendelkezésére óriási tánczteremmel, olvasóval, 
benne 20—25 bel- és külföldi  lappal, zongora-
teremmel, női társalgóval, fedett  sétánynyal, hogy 
ha Jnpiter Plnvins könynyeivel áztatja televény 
földet,  legyen hol szórakozni a fürdőnépnek. 

Az ujabb alkotások közül a Beza ő-terrás 
válik még ki, mint a közönség ez idők szerint 
legfelkapottabb  fürdője. 

Ezelőtt egy évvel még mint befejezetlen 
épülettömeg meredt ez a légbe, visszataszító ké-
pet tárva elénk, s ime ma már teljesen készen áll, 
bogy üde, kiváló gyógyhatású j ó d - v a s a s vizé-
vel uj életet öntsön azokba, kik egészségi szem-
pontból felkeresik.  No de aztán van is látoga-
tottsága ! 

A délelőtti órákban keresik fel  leginkább, a 
mikor a kellőleg elkülönített női és férfi-basein 
csak agy hemzseg s pajkos nevetés ballatszik a 
környéken, mintegy ezzel is csalogatván a kivül 
járkálókat. 

A sok kilometert kitevő sétautak tisztán 
tartvák, oldalt fenyősövények  szegélyezik s kopár 
területeken a jövő árnyat adó csemetéi díszelegnek. 

Csak egyet konstatálunk fájdalmasan:  hiány-
zik az építési kedv. Mert az az 500 szoba, mely 
jelenleg a vendégek rendelkezésére áll, korántsem 
bizonyul elégnek, ha tekintetbe vesszük, hogy 
sokan azért nem jöhetnek hozzánk — különösen 
ha több tagból áll a család — mivel nem kaphat-
nak megfelelő  lakást, ha kissé később gondoskod-
nak idejövetelükről. 

E bajon könnyen lehetne segíteni, csak le 
kellene vetkőznie a fürdőszövetkezet  egy részének 
Vadkalaposságát s kedvező teltételek mellett ad-
nának módot a lakásszükséglet megszüntetésére. 

Tudnnk eseteket, midőn olyan akadályokat 
gördítettek az építeni akarók elé, bogy ezek kény-
telenek voltak inkább lemondani tervükről, sem-
hogy folytonos  huza-vonának, Ponczinstól Pilátus-
hoz való menésnek és örökös kérvényezésnek te-
gyék ki magokat. 

Hogy Tnsnádfürdő  százszor előbb állana, ha 
megfelelő  s olcsó lakások állanának rendelkezésre 
az kétségtelen. 

De ki is hallott olyat, bogy egy haszontalan, 
legprimitívebben bútorozott szobáért — akár veszik 
igénybe egész szezonra, akár nem — 80 usque 
120 frtot  elkérjenek a villatulajdonosok 1 Ezt a 
jövedelem csinálást könnyen a maga nevén nevez 
hetném. Borszéken, szomszédságunkban drágának 
tartják a 40—50 frtos,  sokkal kényelmesebben 
bútorozott lakást, mint a mieinket. Mily óriási 
diferenczia. 

így kél aztán rossz hire a fürdőnek  s ke-
rülni fogják  sokan — nagyon értbettfleg  — mert 
elvégre is nem lehet kívánni minden fürdővendég-
töl, hogy egy vagyont fürdőzzön  el. Ne akarjanak 
a villatulajdonosok vagyont szerezni pár év alatt, 
hanem eléged|enek meg kevesebb haszonnal s ör-
vendjenek, bogy embertársaikkal szemben bumá 
nusan cselekedtek. Az ilyen tett aztán megnyug-
tatja a lelket. 

Észrevételünk van a vendéglők drágasága 
ellen is. 

Karlsbadban vagy Iscblben — hogy többet 
ne említsünk — félannyiért  étkezhetni, mint iit. 
és még azzal a külömbséggel is, hogy mig amott 
minden kifogástalan,  itt sok lehet az észrevétel. 
Pedig milyen olcsón szereznek be mindent vendég-
lőseink a helyi piaezon I 

így kél aztán hire a magyar fürdők  drága* 
ságának és cseppet sem csodálkoznak, ha temér-
dek k./Aló gyógyhatású fürdőnk  mellett igen szá-
mosan a külföldi  gyógyhelyeket keresik fel,  lévén 
azok sokkal jutányosabbak a mieinknél. 

Kevés lóakarat és ügybuzgóság kellene csak 
ho/zá, és Tnsnád könnyen első fürdőjévé  válhatnék 
nemcsak Erdélynek, hanem első rangújává széles 
Magyarországnak is. Megfelelő  számú és berende-
zésű lakással egy kis reklám utján százával tó-
dulna ide a főváros  népe, mely él-hal a fenyve-
sekért; a tőke itt is éreztetné hat&sát, volna 
pénz újításokra, gombamódra épülnének bérházak, 
magán villák, fellendülne  az élet s Tusnádot han-
goztatná a főváros  comil-fant  népe. Hát az alföl-
diek, kik meglehetős kontingensét képezik most 
is a vendégseregnek I Hogy elvinnék hirét minden-
felé  e gyönyörű helynek, s hogy szaparodnék év-
ről évre a fürdőzők  száma?) 

De hiszünk abban, hogy e miseriák lassankint 
meg fognak  szűnni, s a jelenlegi nemtörődömség 
helyébe «z üdvös eszmék felkarolása  lép. 

Felette szembeötlő Tusnád haladása az nj 
igazgató alatt. Mióta ő gondozza a fürdő  ügyeit, 
minden ugy megy mint a karikacsapás. Renddel, 
tisztasággal találkozik a szem, bármerre tekint és 
senkinek nincs panasza. A tisztelet és általános 
becsülés tehát nagyon természetes. 

A rendre való felügyeletet  Nagy József, 
csikszentmártoni ny. főszolgabíró  teljesiti kifogás-
talan tapintatossággal. 

.Román vendégek az idén kevesebb számmal 
vannak, mint előző években, a mi inkább a „Gaz 
Transilvaniei" és „Tribuna" magyartaló lapoknak 
ludbató be, melyek mindent elkövetnek, csakhogy 
eltérítsék fajrokonaikat  a magyar fürdőkből. 

A fürdővendégek  száma eddig meghaladta a 
750-et, tehát az előző évekénél nincsenek keve-
sebben. 

Egyet azonban felette  nélkülözünk s ez a 
rég tervezett kápolna. 

Ugy tudjuk, többször tétetett már lépés az 
iránt, hogy e lelki szükséglet létesíttessék, de saj-
nosan kell tapasztalnunk, hogy a terv eddigelé 
— nem tudjuk mi okból — még mindig csak el-
méletben létezik egyes ügybarátoknál. 

A szövetkezet elnökétől függ,  hogy e tekin-
tetben is mielőbb lépések tétessenek s bizton re-
mél |ük is, hogy jövőre már rendelkezésre fog  állni 
a kápolna a fürdővendégeknek  . . . 

Anna-bálunk a mult vasárnap kitűnően sike-
rült, a mi jórészt Csíkszereda bájos hölgyeinek 
köszönhető. 

Gabriella. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Ujabb per a megye közönsége el-

len. Tudvalevőleg a vármegye tulajdonát képező 
Solyomtár havasból Romániához csatolt erdőségek 
termékeinek használata iránt a megye közönsége 
és komanesti tibika György között folytatott  per-
ben a romániai bíróságok végsöfokban  megye 
javára ítélkeztek. Ezen ítélet folytán  vármegyénk 
közönsége a Solyomtári fatermékeket  a csobányosi 
erdőipar részvénytársaságnak eladta, de azért 
Gbika újból amaz erdőrészt vágatni s a fákat  el-
szállítani merészelte ez évben is, mi felett  diplo-
mácziai eljárás van folyamatba  s helyszemle is lett 
elrendelve. Mindennek daczára Ghika ujabban is-
mét a fák  iránt tulajdonjogi és egyúttal zárlat 
iránti keresetet adott be a bákói törvényszékhez, 
hol az ez iránti tárgyalás ez évi október 5-ére 
tüzelett ki. 

— Vadászmulatság. A csíkszeredai vadász-
társaság a vadász évad megnyílta alkalmából a 
minden évben szokásos mulatságát augusztus 15-én 
délután <<z idén is megtartja a Zsögödfdrdőn,  a 
melyre a résztvenni szándékozókat szívesen látja 
a vadásztársaság. 

— A „Csikmegyei Füzetek" 16-ik szá-
ma, mely vármegyénk népességének összességét s 
vallás és nemzetiség szerinti számát járásonkint 
elkülönítve, továbbá Magyarország véderejébeni 
részvételét, foglalkozás  szerinti megosztását, B 
ipar- és kereskedelmi viszonyaink ismertetésének 
egy részét foglalja  magában'— lapunk kiadójánál 
megjelent. A mindenkire nézve egyaránt érdekes 
füzetet  olvasóink figyelmébe  ajánljnk. 

— A csíkszeredai járásbíróság osi-
mere általános megbotránkozást szül, a mióta az 
uj helyiségbe költözött át. A régi helyiségnél 
ngyanis nagy fák  fedték  el a kíváncsi szemek elől, 
de most az nj házban a járókelők előtt egész 
meztelenségében mutatkozik be és pedig akép, 
bogy a czimerböl és felírásból  semmi sem látszik, 
hanem csak maga a pléhdarab. E megjegyzésre az 
adott okot, hogy egy idegen birtokos panaszkodott, 
hogy sehogy sem találta meg a járásbíróságot, 
holott ott neki hivatalos dolga volt, és már ag-
gódva akart a törvényszéki elnökhöz fordulni,  a 
mib-n csak az akadályozta meg, hogy egy ügyvéd 
segélyével annak tudatára jutott, bogy a kifüg-
gesztett pléhdarab nemcsak pléh, hanem járás-
bírósági czimer is. 
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— Gazdasági gyűlés. A gyergyói gazda-
körnek választmánya Orel Máté elnöklete alatt f. 
hó 1-én Gyergyó-Szentmiklóson kellő érdeklődés 
mellett gyűlést tartott, melynek határozataiból 
említést érdemelnek: a választmány lépést tesz, 
hogy a mezőgazdasági bizottságok járásunkban 
jövőre az egyesület meghallgatása mellett szegez-
tessenek. Az egyesület gépjei közül a triör ki nem 
adatik, hanem helyben a pénztárnok ellenőrzése 
mellett — tagok vékája után — 2 krért, nem tagok 
pedig 5 kit használhatják. Az indítványok során 
elhatározta a választmány, hogy kérelmezni fog, 
hogy Gye így ó egyik havasán állami tenyész-telep 
állitassék tel. 

— A zsögödfürdői  vendégek által a 
fürdőszépitésére  f.  évi aug. 1-én rendezett táncz-
mulatság következő eredménnyel végzfidött.  Be-
gyült összesen 326 frt  16 kr. Kiadás 123 frt  6 
kr. Maradvány 203 frt  10 kr. Ebből eddig is a 
fürdő  szépítésére fordíttatott  47 frt  13 kr. Tiszta 
felesleg  155 frt  97 kr. A rendező bizottság hatá-
rozata szerint a tiszta felesleg  átadatott Kertész 
Istvánné tulajdonosnak azon kötelezettséggel, hogy 
a fürdőtelep  útjait hozza jó karba. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
MOLNÁR JÓZSEF. 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÚBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- éa LAPTDLAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Tanulónak 
egy jó családból való fiu  vas-, füszer-

és porczellán-kereskedésemben 
azonnal felvétetik  Cs.-Szépvizen. 
i-3 Zakariás Jakab. 

Szám 1068—1897. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy a ó-top-
liczai Seni Izrael végrebajtatónak remetei Varga 
József  (Mihályé) végrehajtást szenvedő elleni 118 
frt  55 kr tökekövetelés s jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék, (a gyer-
gyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, 
Remete község határán fekvő,  a remetei 395. sz. 
tjkvben foglalt  932, 938/,, 943/,, hrszám alatti 
160 frt,  3052/1 brsz. a. 3 frt,  3179. brsz. a. 4 
trt, 3373. brsz. a. 10 frt,  6481. brsz. a. 4 forint, 
6710/,. hrsz. a 2 frt,  7993., 7994. hrsz. a. 8 frt, 
10058/,-, 10060. brsz. a. 18 frt,  20,469. hrsz. a. 
4 frt,  20,617. hr. a. 4 frt,  22,027. hrsz. 2 frt, 
26,289. hrsz. a. 11 frt,  29644/a, 29844/b. br. a. 
5 frt,  30995. hrsz. a. 17 frt  becsértékü, az 1202 
sz. tjkvben foglalt  3021. hrsz. a. 17 frt,  11569/a. 
11,569 b. brsz. a. 17 frt  becsértékü, az 1797. sz. 
tljkönyvben foglalt  20,861., 20,862. hrsz. a. 8 
frt  becsértékü, az 1754. sz. telek jegyzőkönyvben 
foglalt  19,977— 19984 b. helyrajzi sz. a. 50 frt  becs-
értékű egész ingatlanokra ezen becsértékekben, a 
901. sz. tjkvben foglalt  3940—3947. brsz. a. in-
gatlanból Varga Józsefet  (Mihályé) illető részre 6 
trt 60 krban, és a 17327—17344. brsz. a. ingat-
lanból álló illetősegére 1 forint  50 krban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elren-
delte és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1897. évi augusztus hó 26-ik napján délelőtt 9 órakor 
Remete község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igaz9ágügyminiszteri rende-
let 8. íj ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170 §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy egy ó-Szentmik lós, 1897. április bó 1. 

Páll Venczel, 
kir. aţjbiri. 

Sz. 6905—1896. tkvi. / 
Árverési hirdetményi kivonat. 

A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közbirré teszi, hogy Köllő Fe-
rencz (kadet) ditrói lakós végrehajtatónak, Gál 
Sándor (Ignáczé) ditrói lakos végrehajtást szen-
vedő elleni 140 frt  tőkekövetelés iránti végrehaj-
tási ügyében a cs.-szeredai kir. törvényszék, (a 
gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő 
Ditró község határában fekvő,  a gy.-ditrói 4654. 
sz. tjkvben A f  1740/,. hrszám alatti 3 frt.  1742/,, 
hrsz. alatti 2 frt,  17464—1748. hrsz. a. 4 forint, 

1753. hrsz. a. 1 frt  60 kr, 1756. hrsz. a 1 frt  becsér 
tékfi,  a ditrói 808 sz. tjkvben A f  3317. hrsz. 
alatti 5 frt,  3335/,.hrsz. a. I frt.  4478. hrsz. 
a. 2 frt,  4532. hrsz. a. 6 frt,  4829. hrsz. a. 4 frt. 
9658. hrsz. a. 2 frt.  19379. hrsz. a. 3 frt.  19539. 
hrsz. a. 1 frt,  19579. hrsz. ». 10 frt.  19666 hrsz. 
a. 3 frt,  2101«. hrsz. alatti 1 frt,  21569, 21670, 
21571/,. 21571,2 hrsz. a. 205 frt,  2885. hrsz. a. 
2 frt,  31946/,. hrsz. 2 frt,  32126. hrsz. a. 4 frt, 
33011. hrsz. a. 5 frt.  becsértékü. továbbá a ditrói 
808. sz. tjkvből a 4541. sz. tjkvbe Gál Tamás 
(Ferenczé) jazára átjegyzett A f  31515. hrsz. a. 
3 frt,  31588/,. hrsz. a. 3 frt  becsértékü egész in-
gatlanokra az árverést a fent  kitett becsértékben 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. évi 
augusitus hó 30-ik napján délelőtti 9 órakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának birtoktestenként 10°/0-át, vagy az 
1881. 60. t,-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a hánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gy.-Szentraiklóson, 1896. évi deczember 

hó 31. napján. 
Páll Venczel, 

kir. ajjbiró. 

Sz. 276—1897. vh. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 4201/1897. 
számú végzése által Solnay Sándor ügyvéd által 
képviselt Péli Lajos gyimes-felsőloki  lakos javára 
csikszentgyörgyi Soós Lajos és neje szül. Péli Ka-
rolina ellen 2500 frt  tőke, eddig összesen 29 frt 
15 kr perköltség követelés erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt  és 
1098 frt  4 krra becsült bolti árnczikkek, bútorok, 
édesített italok, rum, ágynemű, konyha-eszközök 
és főzőedények,  takaréktűzhely és pléhfütők,  asz-
talnemüek. evőeszközök, női és férfiöltözetek,  bő-
rök, tűzifa,  stbböl álló ingóságok nyilvános árverés 
utján eladatnak. 

Mely árverésnek a 3371/1897. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis csik-
szentgyörgyön Soós Lajos lakásán leendő eszköz-
lésére 1897. év augusztus hó 18-ik napjának dél-
előtti 9 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat-
nak meg, bogy az érintett iDgóságok ezen árve-
résen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. §-a értelmében 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is eladatni 
fognak. 

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

Kelt Csik-Szentmártonon, 1897. év augusztus 
hó 3. napján. Gondos István, 

kir. bír. végrehajtó. 

Sz. 1769—897. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csík szeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csíkszeredai 
takarékpénztár - részvénytársaság végrehajtatónak 
Xántus János hagyatéka végrehajtást szenvedő el-
leni 130 trt tőkekövetelés és járulékai iránti vég-
rehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék 
területén lévő, Csik-Taplocza község határán fekvő 
a csiktaploczai 474. sz. tjkben foglalt  végrehajtást 
szenvedett tulajdonát képező, a következő ingat-
lanokra: 3. rsz. 2726. hrşz szántóra 3 frt,  a 11. 

rsz. 4169/,, 4168, 4171, 4170. hrsz. szántóra 7 
frt.  12. rsz. 2725/,. hrsz. szántóra 6 frt,  a 13. 
rsz. 4169/,. hrsz. szántóra 2 frthan  ezennel meg 
állapított kikiáltási árban ; továbbá a csiktaploczai 
1004. sz. tjkvben foglalt  ingatlanoknak nemcsak 
végrehajtást szenvedett A f  I. alatti Xántus Já-
nos 2/, rész jutalékára, hanem az 1881. évi LX. 
t.-cz. 156. §-ának a) és d) pontja alapján az A 2. 
alatti társtulajdonos Xántus Jánosné sz. Csedő Re-
gina '/a rész jutalékára is, azaz egész ingatlanokra 
még pedig az A f  1. rsz. 3235, 3236, 3240, 3241. 
hrsz. beltelek és szántóra 400 frt,  a 3. rsz. 3289. 
hrsz. szántóra 8 frt,  a 4. rsz. 4244—4245. hrsz. 
szántóra 5 frt,  a 8. rsz. 2728., 2862. hrsz. szán-
tóra 9 frt,  a 9. rsz. 2727, 2862. hrsz. szántóra 
11 frt.,  a 10. rsz. 3242. brsz. szántóra 4 frt,  a 
11. rsz. 2725/2, 2860. szántóra 10 frt,  a 12. rsz. 
806. hrsz. kaszálóra 42 frt.  Végül a cs.-taploczai 
1707. sz. tjkvben A f  rsz. 811., 812. hrsz. ingat-
lanok nemcsak végrehajtást szenvedett B 11. alatti 
Xántus János 2 / t rész jutalékára, hanem a B 1, 
2, 4, 5. 10 és 12. alatti társtulajdonosok Györ-
biró Lukácsné szül. András Jnliánna. András Re-
gina, Dénes és Xántus Jánosné sz. Csedő Regina 
másik *lt rész jutalékára és azaz egész ingatlanra 
34 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt ingat-
lanok az 1897. évi augusztus hó 28-ik napján d. e. 
9 órakor Cs.-Taplouza község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsáráoak birtoktestenként 10°/o-át, 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 igazságügy miniszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték-
pspirban 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. törvényszék, mint tkkvi hatóság. 
Csik-Szeredán, 1897. évi május bó 9-én. 

Kozmucza, 
kir. törvényszéki brt. 

Szám 812—1897. 
IV. kib. 

Hirdetmény. 
A Székely vasutak építéséhez Csik-Csatószeg, 

Madéfalva  és Szentkirály községekben szükséges, 
a nevezet községek hivatalos házánál közszem-
lére kitett helyszín rajzokban és összeírásokban 
közelebbről megjelölt földterületek  kisajátítása az 
1881. évi XLI. t.-cz. alapján, kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának f.  hó 8-án 
39520. számú intézkedésével elrendeltetvén, ezen-
nel közbirré tétetik, bogy a kisajátítási eljárás ke-
resztülvitelére a közigazgatási bizottság részéről 
Mihály Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Böjthy 
Eudre árvaszéki elnök és dr. Fejér Antal tagokból 
és Bartalis Ágost jegyzőből álló bizottság külde-
tett ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás ha-
tárnapjául Csatószegen f.  évi szeptember hó 
2-ának d. e. 8 órája, Madéfalváír  szeptember 
hó 3-án d. e. 8 órája és Ssentmihályon ugyan-
csak szeptember 3-ának délutáni 2 órája 
tűzetett ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyelmezte-
téssel értesíttetnek, hogy a községek házánál köz-
szemlére kitett helyszínrajzokat és összeírásokat 
a tárgyalást megelőzőleg 15 napon át betekinthe-
tik , továbbá, hogy a kiküldött bizottság a kisajá-
títási terv megállapítása felett  akkor is érdemileg 
határoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson 
senki sem jelennék meg. 

A közig, bizottságtól: 
Csik-Szeredán, 1897. évi julius bó 27-én. 

Mikó Bálint, 
2—3 főispán. 

L e s z á l l í t o t t á, r a 3r. 

Az idény előre baladtával bátor vagyok a városi és vidéki közönség becses figyel-
mébe ajánlani, hogy az idei szezenból vissza maradt nem régi párti dolgokat mai naptól 
mélyen leszállítottam, úgymint: 

Cretonok 18 kr. 
Jó mosó voálok 20. 25, 30 és 35 krig. 
Batisztok 35, 40 és 45 krig, 
Szőr delének 45 krtól 60 krig. 
100 cm. széles szőr női ruhaszövetek 40 krtól feljebh. 
Továbbá ajánlom kitűnő házi és liliom vásznaimat, mindenféle  fehérnemű  és hasz-

nálható kiházositási kelengyét elválalok 100 frt  tói 1000 frtig.  Női tavaszi és őszi kabá-
tok s gallér-okba nagy raktár. Gallér 2 frttól,  kabát a legújabb állású 5 frttól  teljebb. 

Mind ezeknek olcsóságáról becses vevőim meggyőződését kérve maradok, 

mély tisztelettel 
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BARCSAY K. 
női és férfi  divatüzlete 
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Temetkezési raktár éroz- és fakoporsó  raktáxv 
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Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdnn • <4* kiadó GvAirviakab Márton kftnvvnviimdáiában  1897. 




