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beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri csikkek 
soronként 20 krért kOzSl-
gr 1*8 JK 

Föpisztori látogatás. 
A szentlélek eljövetelének ünnepe al-

kalmából Csikvármegye katholikus közön-
sége abban a ritka szerencsében részesült, 
hogy látogatását fogadhatta  az erdélyi fő-
egyházmegye uj főpásztorának,  a hit buzgó-
ságáról, nagy tudományáról, körültekintő 
bölcsességéről és jótékonyságáról hírneves 
ifjú  főpapnak. 

A magas látogatás elé ugy a hivek 
összesége, mint a lelkészek a legnagyobb 
reménynyel tekintettek s túláradó örömmel 
fogadták  a kegyes és leereszkedő főpásztort, 
midőn az a vármegye területén megjelent. 

Az örömöt és lelkedést természetesen 
fokozták  a szándék, melylyel vármegyénket 
a főpásztor  felkereste  és a nemes czélok, 
melyek megvalósítását maga elé tűzte. 

És ezek valóban kiváló fontosságúak  s 
megvalósulások esetén a vármegyében most 
is elég buzgó hitéletet szokatlan virágzásnak 
fogják  inditani. 

Az első és főczél  egyfelől  a hivek egy-
másközti, másfelől  a lelkészek és hivek kö-
zötti egyetértés és jó viszonynak teljes mér-
tékben való helyreállítása. 

És erre igazán nagy szükség van. Ez-
zel azonban nem azt akarjuk mondani, 
mintha ez egyes helyeken teljes mértékben 
meg ne volna, de azt hisszük, hogy valót 
mondunk, midőn azt állítjuk, hogy a köl-
csönös egyetértés igen sok helyen meg van 
rendítve, minek oka legtőkép a szerencsét-
len kepézési viszonyokban keresendő, de 
hozzájárul ehez egyfelől  a rakonczátjankodni, 
a kötelességteljesítés alul kibúvni szerető 
emberi természet, másfelől  a nem eléggé ta-
pintatos, nem elég körültekintő s talán nem 
az eléggé szeretetteljes bánásmód. 

Érzik is ezt ugy a hivek, mint az egy-
ház élén állók és annak ügyeit vezetők, 
hogy ez nem jól van igy, hogy ezen álla-
potokon minél előbb és minél gyökereseb-
ben segiteni kell. 

Mi most rcndithetlen bizalommal és a 
legszebb reményekkel tekintünk a főtiszte-
lendő püspök ur ilyen irányú működése elé, 
megvagyunk győződve és hiszszük, hogy a 
kegyes főpásztor  szeretetteljes modora, szi-
veket és lelkeket megnyerő magatartása, az 
ember lelkét és szivét elbűvölő és értelmét 
megragadó, az igazság minden fegyverével 
ható meggyőző beszédei lecsillapítják a fel-
kavart hullámokat, elsimítják az ellentéteket 
és helyreállítják a mindkét részről annyira 
óhajtott jó egyetértést. 

A második főczél:  a hitélet fellendítése 
és a hiveknek a hitben való megerősitése. 

És e tekintetben, már azon pár nap 
alatt, melyet közöttünk töltött bámulatra 
méltó eredményeket ért el. 

Magával ragad ifjakat  és öregeket, sze-
gényeket és gazdagokat, alantas és legma-
gasabb állásban levőket egyaránt. Ezt bizo-
nyítja azon tény, hogy a vallásos köteles-
ségek teljesítésére százával tódulnak a hivek 
nem, rang és korkülönbség nélkül, hogy a 
főpásztor  közreműködésével részesülhessenek 
a hit vigasztalásaiban és áldásaiban és ezen 
cselekmények végzésére nagy számmal olya-
nok is felkeresik  a templomokat, kik egy-
ház jótéteményeiben évtizedek óta részt nem 
vettek. 

A fentebbi  főczélokhoz  járul a teme-
tőknek a kegyeletnek megfelelő  karba való 

helyezése, egyéb egyházi ügyek rendezése, 
melyek szintén kiváló fontossággal  bírnak. 

Bízunk Istenben, hogy mindezek sike-
rülni fognak  és .az nem is lehet máskép 
akkor, midőn az ügyek intézését egy minden 
emberi erénynyel ékeskedő, hitbuzgó, az 
igazság és a szeretet legyőzhetlen fegyve-
reivel harezoló, ifjú  főpásztor  vette kezébe. 

Szivünk legmelegebb érzelmeivel üdvö-
zöljük s kivánjuk, hogy találja jól magát 
vallásos székelyei között és itteni tartózko-
dása hozzon áldást és szerencsét e nemes 
vármegyére és annak lakósaira, az ő lépéseit 
és ténykedését pedig kisérje a jó Istennek ke-
gyelme minden időkben. 

A főpásztor  fogadtatásáról  és eddigi műkö-
déséről a következükben számolunk be: 

A fogadás  a vármegye határán. 
Folyó hó 28-án déli 12 órakor nagy számbau 

gyülekeztek a székely fiatalságból  összeállított ban-
dérium, a kocsik és fogatok  egész hosszú sora; 
3lt 1 órakor megindult az impozáns menet s fél 
kettőkor érkezett a fogadásra  kiszemelt helyre. 

A püspök fogadására  megjelentek : B e c z e 
Antal alispán és Mihály Ferencz főjegyző  veze-
tése alatt a vármegyei tisztikar számos tagja, 
E 11 h e s Zsigmond táblai biró vezetése mellett a 
kir. törvényszék és járásbíróság, Pap Domokos 
kir. mérnök vezetése alatt az építészeti hivatal, 
Domokos János róm. kath. lelkész vezetése 
alatt a róm. kath. egyháztanács, F e j é r Sándor 
főszolgabíró  vezetése alatt a szolgabiróság tagjai, 
Nagy Imre vezetése alatt a csikmegyei államilag 
segélyzett gazdasági irányú felsőnépiskola  tanítótes-
tülete, ezeken kívül a város intelligens osztályából és 
polgárai közül mégigen sokan. A vidék helységei közül 
Csik-Szepviz, Csicsó. Taplocza, Csik-Szentmiklós, 
Zsögöd, Csík-Somlyó számos tagból álló küldöttsé-
gekkel szintén képviselve volt; végül ott láttuk 
É11 h e s Jakab polgármester vezetése alatt a csik-
szeredai városi tanácsot is teljes számban. 

Fél három órakor a több százat meghaladó 
közönség lelkes éljenzése között érkezett meg a 
főpásztor,  Ge rge l y Ignácz kanonok, J u n g-
C s e k e Lajos apátplébános, Balog titkár s még 
többek kíséretében. 

Az érkező püspök urat a leszállás után B e-
c z e Antal alispán üdvözölte rövid, de eszmékben 
gazdag lendületes beszéddel a vármegye közönsé-
gének nevében, kifejezvén,  hogy itt a keleti határ-
szélen a hazát hosszú századokon át mindig hő-
siesen védelmező székelység őseitől öröklött vallá-
sos érzelmekkel üdvözli a püspök urat mint az er-
délyi egyházmegyének kegyes fópásztorát  s kérte, 
hogy találja jól magát a hitüket minden időben 
szilárdul megtartó székelység között. 

Az alispán ur beszéde után felhangzó  viha-
ros éljenzések után a püspök ur egyszerű, de szív-
hez szóló szavakkal válaszolt a szívélyes üdvözlő 
beszédre, kijelentette, bogy régi vágyának és óhaj-
tásának tett eleget, midőn végre hazánk legkele-
tibb részének ezen természeti szépségekben gazdag 
vidékét és e vidéken élő, a katholikus valláshoz 
szívósan ragaszkodó székelységet meglátogatja, ki-
fejezést  adott annak is, hogy azért jött, hogy az 
egyetértést a hivők között megszilárdítsa, a hivek 
és lelkészek közötti jó viszonyt még szívósabbá te-
gye és a hitéletnek ujabb lendületet adjon és az 
itt lakozó székelyekre, mint kedvelt híveire ráad-
hassa főpásztori  áldását. 

A főpásztor  szivekhez szóló beszédét az üd-
vözlésére megjelentek kitörő lelkesedéssel és viha-
ros éljenzésekkel fogadták.  Ezntán a püspök ur 
meg pár szívélyes szót váltott alispán úrral, mire 
az egész közönség felült  a készenálló kocsikra s 
lassú hajtásban megindult a menet Csik-Szereda felé. 

A fogadtatás  Csik-Szeredában. 
Csik-Szereda város végén felállított  diadal-

kapunál Murányi Kálmán föesperes  vezetése 
alatt a felcaiki  esperesi kerület papsága várta a 
főpásztort.  Dgyanitt össze volt gyűlve a főpásztor 
üdvözlésére Csíkszereda város kicsinye és nagyja 
és a közel vidékről is igen sokan. 

Mikor a püspök ur kocsija a diadalkapuhoz 
megérkezett a szeretett főpásztort  az összegyűltek 

lelkes éljenzéssel fogadták,  melynek lecsendesedése 
ntán Murányi Kálmán föesperes  a következő szép 
beszédet mondta: 

Méltóságos és főtisztelendő  Püspök Gróf  Ur I 
Kegyes Urunk és Atyánk I 

A fiúi  és hivői szív legbensőbb és legmelegebb 
érzelmeivel van szerencsém a felcsiki  esperesi ke-
rület tisztelendő papságáuak és híveinek élén és 
nevében hódolatteljes tisztelettel üdvözölni Méltósá-
godat ezen klasszikus szent földön,  melynek minden 
röge és göröngye a hithű katholikus ősöknek, a 
katholiczismus, a katholikus egyház igazainak és a 
hazának védelmében elhullott vérével van megöntözve. 

Es a midőn ezt teszem, elmerengek a múlton 
és lelkem előtt feltűnik  István papunk kegyelettel 
és hálával koszorúzott alakja, ki századokkal ezelőtt, 
épp e napokban a csodatevő szent BZÜZ segélyével 
Csíknak kath. buzgó népével visszaűzi a hitegy-
séget, feldúlni  akaró hordákat és e vármegyét, e 
népet megtartja, a híveit e földön  és égben egye-
dül boldogító katb. egyháznak ölén és kebelén. 

Ezen visszaemlékezésnek hatása alatt igy te-
kintek én Méltóságodnak főpásztori  kegyes és ma-
gas alakjára, ki ily hitszegény korban, midőn azon 
aranyláncz, mely a földet  az éggel összekötve tartja, 
sokaknál meglazult, kik a hitetlenség sivár mezején 
keresik az eltűnő örömök és gyönyörök hervatag 
virágait, mohón élvezve a bizonytalan végű élet 
rózsás pillanatait, Krisztusi szellemmel áthatva, apos-
toli lelkülettel, kath. szent vallásunknak és szent 
egyházunk igazainak megvédésében már ia kiváló-
nak bizonyult; igy tekintek én Méltóságodra, ki a 
lelki sebek meggyógyitásában, a nyomor enyhitéaé-
ben, a jótékonyság égi gyakorlásában csodálatra és 
hálára kötelezte az erdélyi egyházmegyét. Ma miut 
angyali jóságú főpásztor  és hazafi,  fényes  csillag 
gyanánt ragyog a magyar kath. egyház egén. 

Isten hozta Méltóságodat, legyen áldott Méltó-
ságod, ki az Urnák nevében eljött hozzánk, méltóz-
tassék Méltóságodnak fogadni  legforróbb  köszöne-
tünket, hogy régóta táplált óhajunkat főpásztori  ke-
gyes látogatásával megvalósítani kegyeskedvén, min-
ket kath. szent hitünkben megerősíteni, a Szentlélek 
kétszeres ajándékaiban és Szentséges Atyánknak 
áldásában részesíteni méltóztatik. 

Mi sziikköri viszonyaink miatt, midőn a ter-
mészet maga is, mely a mi zord éghajlatunk alatt 
csak nem rég hagyta el téli álmát, nem áll szol-
gálatunkra, nem tudjuk Méltóságodat oly fénynyel 
és pompával elfogadni,  a milyen talán másutt meg-
történik, de ezt nem is kívánja Méltóságod, hiszen 
már kifejezést  adott Méltóságod, miszerint híveinek 
szívbeli szeretete és szent vallása, ahoz való tör-
hetleu ragaszkodása, a mit Méltóságod legszívesebben 
fogad,  de elfogadjuk  szivünk, lelkünk egész mele-
gével, szeretetével és igaz róm. katholikus magyar 
szivnek azon jó kívánságával, miszerint: a Minden-
ható Méltóságodat megérdemelt polczán a katholikus 
egyház, a haza a magyar nemzet és az emberiség 
áldására sokáig tartsa meg és éltesse. 

Az újólag viharosan felhangzó  éljenzések 
után a főpásztor  kegyteljesen válaszolt, főbb  vona-
lakban felsorolta  azon elveket, melyek őt az egy-
házmegye kormányzásában vezérelni fogják,  meg-
hatott hangon és lelkes szavakkal üdvözölte fő-
tisztelendő testvéreit és az üdvözlésére kivonult 
közönséget s lelkes éljenzések közt kocsijára ül-
vén, az összes fogatok  kíséretében a zöld ágakkal 
feldíszített  főutezán  és Cstttörtökfalván  keresztül 
elhajtatott Csik-Somlyóra. 

Csik-Somlyón. 
Élénk mozgalmat idézett elé Csík-Somlyó 

lakóssága és a kettős intézet növendékei között 
a püspöknek előre kitűzött látogatása. A község 
elöljárósága és képviselő testülete saját pénztára 
terhére mindent megtett, hogy a főpásztor  foga-
dását díszessé és emlékezetessé tegye. A község-
nek Szereda város felőli  végét lombokkal bevont 
szép kapuval látta el, feldíszítvén  azt a püspöki 
jelvényekkel, a. m.: fából  kifaragott  és szépen 
színezett püspöki süveg, kereszt és főpásztori  bot-
tal, továbbá a község főutezáját  két oldalról feuyő-
galyakkal díszítette. 

Már délután 3 órakor nagyszámn helybeli, 
szomszéd községi és idegen bucsna nép foglalt 
állást a diszkapu körfii,  hogy láthassa s üdvözöl-
hesse az uj főpásztort.  Midőn a Szeredán át 62 
kocsi által kisért s annak élén száguldó lovasban-



Junius 1. C S Í K I L A P O K 22. 

derinm között utazó püspök négyes fogata  a disz-
kapu elé ért, Fejér Sándor járási főszolgabíró  in-
tésére a nagy közönség lelkes éljenzésbe tört ki, 
minek csillapultával Madár Imre nyugalmazott 
vármegyei főjegyző  a sorból előlépett s a kocsi 
lépcsőjére állott Püspököt következő szép beszéd-
del fogadta: 

Méltóságos Püspök Ur! 
Kegyelmes főpásztorunk! 

Midőn a keresztény világ a föld  kerekségén 
mindenhol a vigasztaló Szentlélek Isten eljövetele 
emlékének ünnepet szentel, mi a piinköst ünnepét 
megelőző napon, annak vigíliáján nemzeti jubileumot 
szentelünk emlékére azon fényes  győzelemnek, me-
lyet a megtámadott vallását husi bátorsággal meg-
védő katholikus székely nép egykor ezen községből 
kiindulólag a Hargita alján a hitét két izben vál-
toztató János Zsigmond zsoldos katonáin aratott és 
nyert, mely egyházi és nemzeti ünuepekeii az ősök 
példáját követő hálás unokák ezrei évenkint e helyre 
zarándokolunk, hálát adni az Egek Urának azért, 
hogy a király hűségben, az egyház és édes haza 
védelmében elesett honfiak  vérével áztatott szent 
földet  ma nemcsak sajátunknak mondhatjuk, de sőt 
azt méltán a katholiczizmus klasszikus földjének 
nevezhetjük, hol időt, fáradságot  nem ismerő, kizá-
rólag a bivek üdvéről gondoskodó fópásztornak  ör-
vendetes megérkezése s Várdotfalvába  való ünne-
pélyes bevonulása alkalmából VRII szerencsénk kül-
dőink nevében Méltóságodnak szívből fakadó  Isten 
hozottat mondani s tolmácsolni. 

Legyen tehát üdvözölve Méltóságos Gróf,  ungy-
érdemü Püspök Ur, mint az Árpádházbóli királyok-
korából leszármazó családfával  biró fö'ii',  ki rend-
kívüli jótékonyságánál fogvn  Komárom városában is 
a Szent-Víncze társulat alapítása, iskola létesítése 
és a szűkölködők segélyezésére rövid két év lefo-
lyása alatt már is 100.U00 forintot  adományozni 
kegyeskedett. 

És legyen üdvözölve általunk Méltóságos fő-
pásztor ur úgyis, mint néhai Hajnald Lajos láng-
lelkü volt erdélyi püspöknek, ha nem is közvetlen, 
de méltó utóda, ki praedeczesszoráuak nyomdokát 
követve, lobogtassa magasan az áldást hozó kultura 
szövétnekét és a boldog emlékű Hajnald alkotását 
— somlyói iker tanodánkat — melyben a székely 
nemzet virága nyeri kiképeztetését s küzd, izzad, 
fárad  és ténykedik: kérjük főpásztor)  kegyére méltatni. 

Ugyanazért és tekintettel arra, hogy eme ta-
nodák a Méltóságos Gróf  Püspök Ur magas szemé-
lyében uj Meczenásukat vélik tisztelhetni, kívánjuk, 
hogy az isteni bölcs gondviselés — ki 16 század 
viharai között apáink örökölt törvényes szokásaiban 
és szent vallásában bennünket megtartott — Alél 
tóságodat az erdélyi egyházmegye püspöki székén 
a bivek boldogitására és a kultura emelésére évek 
hosszú során át tartsa és éltesse. 

A beszédet kitörő éljenzés kisérte s püspök 
ur ő Méltósága látható megelégedéssel fogadta  és 
kegyes szavakban köszönte meg, kiemelvén, hogy 
a boldogságos szűz Mária e nevezetes kegyhelyén 
lakó bnzgó katholikás székely híveit örömmel lá-
togatta meg, s midőn a mai tévelygések között 
legnagyobb szükség van Nagyasszonyunk különös 
oltalmára, könyörögni fog  hozzá a hivekuek szent 
hitünkben való további megtartásáért. A hatásos 
válaszra ismét kitört az éljenzés s miután a fő-
pásztor kézszorítással is megköszönte a szíves üd-
vözlést, a menet megindult harangok zúgása s a 
nép örömrivalgása között a nagytemplom felé,  hová 
megérkezve ő Méltósága a kocsiból kilépett s Bándi 
Vazul főgimnáziumi  igazgató a tanári testület élén 
szépen átgondolt beszédben intézett hozzá üdvözlő 
szavakat, mit a főpásztor  hatásos válaszszal kö-
szönt meg. 

A fogadó  beszédek sorozata ezzel befejez-
tetvén, ő méltósága az egybegyűlt nagyszámú me-
gyei papság kíséretében egyenesen a templomba 
vonult be s a főoltárra  lépett, mi alatt a templomi 
kórus az „Ecce Sacerdos'-t énekelte. Az ének 
elhangzása után áldását adta a népre, mely zsú-
folásig  töltötte meg a tágas nagy templomot. 

Tisztelgések. 
A templomi áldás után a püspök a szent 

Ferenczrendi zárdában részére berendezett szál-
lást foglalta  el, hol megkezdődtek a tisztelgések. 

Elsősorban a megyei papság járult a főpász-
tor elé, élén a kerület főespereseivel,  kiknek üd-
vözletét Búzás Mihály A lesik kerületi főesperes, 
czimzetes kanonok emelkedett szellemű szép be-
szédben tolmácsolta. Azután sorban tisztelegtek : 
a megyei tisztviselők Mikó Bálint főispán,  a tör-
vényszék és járásbiróság Élthes Zsigmond táblai 
bíró, a honvéd tisztikar Koncz őrnagy, a tanári 
testület Bándi Vazul igazgató, a község elől-
járóság Madár Imre, a róm. kath. tanítók és 
kántortanítók Baka János vezetése alatt stb., kik-
nek valamennyijéhez intézett szép beszédekben 
adott kifejeaést  ő méltósága a tisztelet és ragasz-
kodás oly impozáns midőn való megnyilatkozásá-
ért! köszönetének. 

Látogatás a tanintézetekben. 
Mihelyt a tisztelgések véget értek a főpász-

tor a paDflág  kíséretében a főgimnáziumot  és tani-

tókópezdét 'látogatta meg. A kettős intézet ifjúsága 
nagy lelkesedéssel fogadta  * püspököt, kiket apai 
szeretettel ölelgetett magához. Különösen a ké-
pezdei ifjúság  tartott programmszera fogadást,  hol 
Zsögön Zoltán igen sikerült szavalatával és Ambrus 
Károly gyönyörű énekével ragadta meg a főpásztor 
figyelmét,  a ki tetszésének nyílt szavakban adott 
kifejezést. 

A szerenád. 
Látogatás végeztével a püspök visszatért a 

zárdabeli szállására s röviden megvacsorált. Este 
8 órakor hatalmas fáklya-fény  tört elő az inter-
nátus udvaráról, honnan mintegy 200 tanuló égő 
fáklyákkal  kezükben vonult át a zárda udvarába 
a főpásztor  ablaka alá, mit ö méltósága örömtel-
jesen szemlélt. Mihelyt a fiatalság  a tanárok útmu-
tatása szerint elhelyezkedett, Korber zene- és 
énektanár vezetése alatt a vegyes kar rágyújtott 
a pápai liymnusra és azt igen szépen adta elő. 
Azután Jakab Antal főgimnáziumi  tanár .tolmácsolta 
sikerült szép beszédben az ifjúság  üdvözletét, mit 
a főpásztor  messzehallható erőteljes hangú, gyö-
nyörű és mindenkit megható szavakban köszönt 
meg a fiatalságnak,  buzdítván őket a vallásos ér-
zelmek ápolására. Szűnni uem akaró éljenzés kö-
vette a főpásztor  szavait, ki miután a vegyeskar 
még egy szép dalt előadott, visszavonult az ablak-
ból és pihenésre tért. Az ifjúság  aztán kivonult a 
templom és internátus közötti térre, ott a fáklyákat 
egy rakásba hányta s annak magasra lobogó lángja 
körül tágas kört formálva,  elénekelte a „Szózaf-ot 
és „Hymnus'1-! s a főpásztor  ismételt éltetésével 
nyugalomra tért. 

Bérmálás. 
S/.ombaton reggel püspök ur ö méltósága 8 

órakor csendes misét mondván, ezt megelőzőleg 
maga gyóntatta meg a főgimnázium  8-ik osztályá-
nak hallgatóit, s mise utáu fogótt  a fiatalság  bér-
málásáboz, kiknek kétszázat meghaladó számban 
adta fel  a bérmálás szentségét s intézett hozzájuk 
lelkesítő szép beszédet. 

Kikerülés a hegyre. 
Szombaton délután 1 / í4 órakor indult a kör-

menet a Kis-Somlyó hegyére föl.  Elénk mozgás tá-
madt. a búcsúsok ezrei között arra a hírre, hogy 
részt vesz a püspök is a körmenetben. Mindenik 
keresztalja a templom elébe tolult, azon igyekez-
vén, hogy a föpAsztornak  vagy közvétlen kísérője 
legyen, vagy az avengard<H képezze. Ámde ennek 
lehetőségét a búcsúra kirendelt nagyszámú csen-
dőrség legott illusoriussá tette, mert minden dur-
vaság nélkül pillanat alatt a tömeget szét robban-
totta s helyet csinált a püspöknek és papi kísére-
tének, valamint a tanuló iljuságnak s hogy erő-
szakhoz nem kellett nyúlni arra befolyással  volt a 
népre nézve a főpásztor  jelenléte, s igy az irántai 
tisztelet a szokásos dulakodást ellensúlyozta, mi 
az olykor szenvedélyeit fékezni  nem tudó népnek 
ezúttal dicséretére szolgált. 

A kikerülés, melyben a főpásztor  a lelkész-
kedő papság, továbbá Gergely Iguácz és Imets 
Fülöp Jákó székesegyházi kanonok környezetében 
részt vett szép rendben és legkisebb zavar nélkül 
történt meg, s a templomba vissza térve a püspök 
a templom szentélyéből hallgatta meg Bálint Lázár 
csikszentmiklósi plébánosnak a szószékről tartott 
gyönyörű predikáczióját. mig a templom előtti té-
ren lévő szent János kápolna előtti szószékről az 
alatt Bocskor Zsigmond rákosi segédlelkész messze 
elhalló érczes hangon mondott a künn szorult so-
kaságnak emelkedett szellemű szent beszédet. 

A zászlószenteles. 
Vecsernye utánra lévén kitűzve a főgimná-

zium részére a somlyói nőegylet által készíttetett 
gyönyörű zászló, mely a Fodor Róza kisasszony 
által festett,  előbb szent Katalin később pedig 
szent Imre berezeg képével volt ellátva, s utóbbi 
védszent nevére nyert felszentelést. 

A templom és internátus előtti téren felállí-
tott emelvény köré csoportosult prédikáczió végez-
tével a nagyközönség s itt is a csendőrségnek si-
került a hívatlan tömeg távoltartása s az illeté 
kes tényezőknek helyhez juttatása, mert mindenki 
kíváncsi volt a zászló szentelési aktus lefolyására. 

Az emelvényt első sorban a csiksomlyói nő-
egylet tagjai, továbbá diszes bölgyközönség, vala-
mint a különböző meghívott testületek tagjai ál-
lották körűi. Közvetlen az emelvéuy mellett, hol 
a zászló is állott Becze Antal alispánné urnő, mint 
zászlóanya foglalt  helyett, mögötte pedig Böjthy 
Juliska és Nagy Károlin kisasszonyok tartottak 
egy gyögyvirágból font  diszes koszornt, mely a 
felszentelendő  zászló számára készült. 

Püspök ur ö méltósága a papság által ki-
sérve kevés várakozás után megjelent a körben s 
az emelvényhez lépve rövid könyörgés után meg-
szentelte a zászlót és „szeretett ifjúság"  meg-
szólítással gyönyörű beszédet tartott az ifjúsághoz, 
élénken eesetelve szent Imre herczeg követésre 
méltó erényeit, s egyúttal ezen mottóból kiindalva 
„Imádkozzál  és  dolgozzál  és  az Isten  veled 
lészen"  az első szeget kővetkező jelszavakkal 
verte be -.„Szent  Imre  berezeg tiszteletére  és 
a somly oi Szent  szűznek  őrök  dicsőségére  ° 
az erdélyi  ifjúság  boldogságára* 

Szegeket vertek be különböző jelmondatok 
mellett: a zászlóanya, Mikó Bálint főispán,  Becze 
Antal alispán, Koncz honvédőrnagy, Imets és Ger-
gely kanonokok, mégpedig Imets kanonok ur kö-
vetkező jelmondattal : Boldogasszony  anyánk, 
régi  nagy pátrónánk  nevében  előre  székely 
ifjúság  az erényben"  továbbá Murányi Kálmán 
főesperes,  Pál Kapisztrán János zárdsfőnök,  Élthes 
táblai biró a törvényszék, Szacsvay a járásbiró-
ság, Élthes szeredai polgármester a város, Kará-
csonyi igazgató a képezde, Risznerné igazgató a 
polg. leányiskola, Nagy Imre a gazdasági felső-
népiskola, Kővári erdőmester az erdőhivatal, Pap 
Domokos főmérnök  az építészeti hivatal, Szász 
Lajos pénztárnok az adóhivatal, Székely posta fő-
nök a postahivatal, Jung Cseke apátkanonok egy-
házközsége, Tamás József  testületi elnök az ipar-
testület, Bándi igazgató a főgymnásium,  Kopacz 
Pátrik tanár a Mária társulat nevében stb. 

A vasárnapi bucsa. 
Miud annak daczára, hogy a tavalyi rosz ter-

més hatása alatt az ínség küszöbére jutott nép a 
megélhetés nehéz küzdelmét vivja s híjával van a 
bucsujárási költségeknek, ez úttal is megmutatta 
őseitől öröklött vallásos érzelmeinek folytonossá-
gát az által, hogy a nevezetes pűnkösti bucsut még-
tömegesebben látogatta meg mint sok más nor-
mális viszonyok közötti években. Tagadhatatlannl 
hozzájárult ehez a püspök látogatásának hire is, 
mert mindenki látni akarta az uj főpásztort,  ki 
először mutatta bé magát a compakt tömeget ké-
pező csiki katholikus hivek előtt. És bátran el-
mondjuk, hogy ha a főpásztornak  örömet szerzett a 
hivek vallásos érzületének oly impozáns mérvben 
való megnyilatkozása, nem kissebb örömmel 
tölté el viszont a hivek keblét ő méltóságának an-
gyal szelid föllépése,  s páratlan buzgalma, minden 
részletre kiterjedő vallásos ténykedése, melylyel az 
az egész bucsu alatt biveit meglepte. 

Pünköst napján reggel is ámbár az eső hul-
lott, óriási számban özönlött a nép Somlyóra s nem 
tulozunk, ha a búcsúsok számát 20—25 ezerre tesz-
szük. Püspök ő méltósága ugy intézkedett, hogy a 
vasárnapi körmenet reggeli 7 órakor vegye kez-
detét, hogy annak lefolyása  után elégidő maradjon 
részére az ünnepélyes szent-mise tartás és prédi-
káczió elmondására; azonban a hulló eső miatt a 
tervet megkeltett változtatni s a kikerülést abban 
hagyni, s éppen azért 8 órakor megkezdette fényes 
segédlet mellett a szent misét, s azt tél tízre be-
végezvén, a maga és a pápa nevében a híveket 
megáldotta, s miután ezen időre az esőzés megszűnt 
a körmenet megtartását rendelte el. A kikerülés 
szép rendben megtörténvén, 11 órakor fogott  hozzá 
a szent beszéd megtartásához melynek meghallá-
sára veszélyes tolongás között sietett a népsoka-
ság a templomban helyet szerezni, ámbár 10 ed 
része sem juthatott helyhez. 

A főpásztor  erőteljes szép hangon mondott 
nagyszabású, mély vallásos érzettől áthatott remek 
beszéde magával ragadta a közönséget ugy any-
nyira, hogy sokakat könnyekre fakasztott,  s azon 
benyomást keltette a hívők sokaságában, hogy a 
diszes püspöki állást méltóbb férfival  betölteni nem 
lehetett volna. 

Az emlékezetes bucsu ezzel véget ért s Püs-
pök ur ő méltósága a szerzet házában elköltött 
ebéd ntán délután 51/9 órakor hosszn kocsisor által 
kísérve megindultbérmaiitjára s elutazóit Szeredába. 

A püspök ur Csik-Szeredâbaiţ. 
Folyó hó 29-én délután 5 óra felé  városnnk 

közönségének nagy része a Csötörtök falva  végén 
felállított  díszkapunál gyűlt egybe, hogy a főpász-
tort megfelelő  fogadtatásban  részesítse. Ugyancsak 
itt a diszkapunál sorakoztak a csíkszeredai elemi 
népiskola és a csikmegyei polgári leány iskola nö-
vendékei tanítóik és tanítónőik vezetése alatt. 

Pontban fél  hat órakor felzendült  a csík-
szeredai elsőzenekar „Rákóczi induló-'ja s ennek 
hangjainál érkezett meg a szeretett főpásztor  ud-
vari papjai, a kerületi főesperes,  a csiki papság 
számos tagja és F e j é r Sándor főszolgabíró  kísé-
retében. 

Csik-Szereda város nevében dr. F e j é r An-
tal képviselő testületi tag és az állami iskola gond-
nokságának elnöke üdvözölte a következő lendüle-
tes beszéddel: 

Méltóságos Gróf,  Püspök Ur I 
Mélyen tisztelt Fdpásztorunk I 

Csik-Szereda város közönsége, a városi iskolák 
és a hitközség nevében üdvözlöm méltóságodat e 
város küszöbén s ha pár perozre fáradságos  útjában 
feltartóztatjuk,  tesszük ezt azért, hogy a természet 
által sziveinkbe oltott azon érzelemnek, azon vallá-
sos izgalomnak, azon lángoló szeretetnek adjunk 
kifejezést,  melyet Méltóságod s vallásunk iránt táp-
lálunk, melyet mi örökség utján szereltünk meg s a 
mely ugyan esért e földön  egyedül örök és hall-
hatatlan. 

Azon atyai jóságáért, ason főpásztor!  buzgi-
ságáért, melylyel bennünket megjelenésével kitüntet, 
fogadja  zálogul azt, a mit mi egyedül adhatnnk, 
azou Ígéretet, fogadalmat,  hogy szent vallásunknak 
miként eddig, agy ezután is tántorithatlan hivei, 
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védői lessünk s a mint ezen vallásos érzületet apá-
inktól örököltük, ngy fogjuk  mi is tisztán, sértet-
lenül utódainknak örökségképpen hagyni. 

A magyar püspöki dioczézisek között az erdélyi 
püspökség, a fennhatósága  alá tartozó terület ge-
ográfiái  fekvésével,  — kiváltságos közjogi állásánál — 
autooomiai jogainál, jogkörénél fogva  mondhatni uz 
első helyen áll s ezért van az, hogy ha vissznie-
kintünk Méltóságod dicső elődjeire ott találunk egy 
gr. Batyáni Ignáczot, egy gróf  Batyáni Józsefet,  a 
ki ép mint méltóságod, 32 éves korában lett Erdély 
püspöke s később Magyarország herczegprimása, ott 
találunk egy Hajnaldot, egy Kovács Miklóat, egy Fo-
garasit s a többi jeleseket, mind oly embereket, a 
kiket kiváló képességük, rendithetlen hazaszeretetük 
ültetett az exponált erdélyi püspöki székbe s a kik-
nek alakjai ezért a halhatatlanság pantheonjában ra-
gyognak. 

Legalkotmányosabb királyunk és a magas kor-
mány kitiiutetó bizalma, valamint Pápa ő szentsé-
gének véghetetlen atyai kegyelme áldásos meg-
nyilatkozása volt az erdélyi egyházmegyére akkor, 
a midőn bölcs és egyetértő intézkedésükkel ily elődök 
után Méltóságod kezébe adták az erdélyi püspöki 
jogart egy gr. Majláth kezébe, a kinek nemzetség 
fája  a magyar földbe  300 esztendő óta van elül-
tetve s itt e helyen jól esik uekünk megmondani, 
hogy Magyarországnak minden hü fia  kegyelettel, 
büszkeséggel tekint a gr. Majláth-családra, a kik 
300 év alatt nekünk szeptemvireket, királyi személy-
nököket. főudvari  kanczellárokat, orazágbirákat, tár-
nokmestereket, főrendiházi  és kúriai elnököket ne-
veltek és adtak, mely családnak tagjai Magyarország 
közéletében minden téren hervadhatlan érdemeket 
szereztek s igy döntő szeritet játszottak ugy a tör-
vényhozásban, mint az itélkezésbeu. 

Ily dicső család sarjának kellett elfoglalnia  az 
erdélyi | üspöki széket is, a kinek családi múltja 
tradicziói, kiváló képessége, bámulatot gerjesztő mély 
vallásossága, fenkölt  szelleme, leereszkedő nyájas-
sága és atyai jó szive a legfőbb  biztoBiték arra, 
hogy az erdélyi püspöki szék méltó egyéniséggel van 
betöltve s hogy ezen betöltés a Királyhágón inneni 
katholikusokra s az összes vármegyékre nézve egy 
dicső korszak kezdetét jelzi. 

Lobogtassa mélt. Oróf  Püspök ur a kezébe vett 
zászlót magasan, s minket mindig e zászló alatt 
fog  találni. 

EH most érezze magát e város falai  között 
otthon, ugy a mint szülő érezheti magát gyermekei-
nél a mi igyekezni fognak  Méltóságodnak itt tartóz-
kodása rövid idejét kellemessé, megelégedetté tenni. 

Isten hozta. Isten éltesse és Isten tartsa meg. 
A püspök ur látszólag kellemesen volt meg 

lepetve az impozáns fogadtatás  és a szép fogadó 
beszéd által, melyre a tőle már megszokott szí-
vélyes hangon kegyteljesen válaszolt s azután lassú 
menetben a csíkszeredai róm. kath. templomhoz 
hajtatott, a hol a zászló alatt kivonult ipartestület 
s szintén nagy számú közönség lelkes éljenzéssel 
fogadta. 

A templom kerítésének kapujában Domokos 
János csíkszeredai róm. kath. lelkész üdvözölte a 
püspököt a következő lelkes és szép beszéddel: 

Méltóságos Oróf  Püspök Ur I 
Kegyes fópásztorunk  1 

A klasszikus kath. Csikmegye székhelyén, egy 
hitközség hivei jelentek meg, hogy Méltóságodat 
apostoli ténykedése kezdetén, nemes büszkeséggel, 
öröuftól  áthatott érzülettel, de főképpen  hodoló mély 
tisztelettel fogadják;  szivünkben táplálván azon biz-
tató reményt, bogy apostolhoz illő nyájas szelídség-
gel, kegyes leereszkedéssel s a kijelentett isteni 
igazságok fönségétől  ihletett nemes keblének buz-
góságával a mi lelkeinket is szent lelkesedésre fogja 
gyulasztani. Igen, mert folyó  évi április 21-ik napján 
Szentséges Atyánk XIII-ik Leó pápa előtt megjeleuve, 
nyert Méltóságod még azeutebb ihletett, bátorító és 
buzdító szavakat Jézus KrisztUB helytartójának aj-
kairól, hogy nagy lelke egész készségével fáradhas-
son a beteg, a hitében és erkölcseiben hanyatló tár-
sadalom meggyógyitáaán; éa éppen ezen sebeknek 
orvoslása végett jött hozzánk Méltóságod, hogy gon-
dosan felhasználva  minden kedvező alkalmat, minden 
gondját és gondolatát az egyház méltósága, és dí-
szére, valamint a hivek lelki és testi üdvére szentelje. 

Bogy a mi a mostan uralgó álliberáliB, önző, 
hitközönyös és erkölcsrontó kor nyomása alatt meg-
rendült, mind az Méltóságod által, kit már a jótet-
tek sokasága, bámulatos erények, a tudomány és böl-
cseség hatalma, egy nagy terjedelmű püspöki megye 
kormányzására megedzett lelki szilárdság, feltűnő 
kegyesség és megnyerő leereszkedés ékesítenek, újra 
felépüljön  és megszilárduljon. 

A méltóság ama fönségében,  mely méltóságo-
dat mint az apostolok egyik utódját méltán megil-
leti, nem lehet kegyes fópásztorunk  részére meg-
nyugtatóbb, mint látni és tapasztalni ünnepélyes és 
nyílt tauuságát a tisztelet, a hódolat, a hála és 
szeretet érzelmeinek, melyeket szerencsénk van Mél-
tóságod iránt nyilvanitani. 

Azért boldognak érzem magamat, hogy szerény 
tolmácsa lehetek azon érzelmeknek, melyek Méltó-
ságod szerencsés főpásztori  látogatásában az egész 
város híveit áthatják. Elhoztuk kegyes fópásztorunk  ! 
még pedig fokozott  mérvben a mély, a gyöngéd, az 

odaadó szent szeretet érzelmeit, a kath. öntudat buz-
galmát s alattvalói hüségünk és hódolatunk tisz-
teletét. 

Fogadja azért Méltóságos Gróf  püspök ur atyai 
kegyességgel üdvözletünk ezeu nyilvánítását s adja 
Isten, hogy Méltóságodnak városunkba érkezését és 
kis templomukba lépését ugy saját magas személyére, 
mint a hivek közönségére tegye áldásossá és üdvössé. 

Végre vegye át tőlem a templom kulcsait, mint 
főpásztori  hatalmának jelvényeit, ismételten kérvén 
Isten ó szent fölségét,  hogy Méltóságodat áldó szent 
kegyelmével boldogítsa és sokáig éltesse. 

A püspök nr a helybeli lelkész üdvözletét is 
a legkegyelmesebben fogadta  s arra szívélyesen vá-
laszolván, a templomba vonult, hol rövid ima után 
a szószékre állott s lelkes beszédet intézett a kö-
zönséghez s felsorolván  a czéljául kitűzött teen-
dőket, a másnap tartandó vallásos cselekmények 
programmját hozta a közönség tudomására. 

Ezntán még litánia volt, s májusi ájtatatos-
ságot végzett a nagy számban összegyűlt hívekkel 
együtt s csak este 9 óra felé  vonult pihenőre a 
plébánia lakba. 

Folyó hó 30-áu ünnepélyes szent misét tar-
tott udvari papjainak és a csiki lelkészség számos 
tagjának segédlete mellett. A szent mise alatt a 
csíkszeredai dalárda adott elő négyes hangon egy-
házi énekeket a Balányi testverek zenekisérete 
mellett. 

A szent mise után az oltárról a főpásztor 
egyházi beszédet tartott, melynek végeztével több 
mint 300 ifjnt  és felnőttet  részesített a bérmálás 
szentségében. 

Templomozás után a csíkszeredai róm. kath. 
egyháztanács, a csíkszeredai ipartestület, a hely-
beli állami elemi iskola tantestülete és a csikme-
gyei polgári leányiskola küldöttségeit fogadta. 

A csíkszeredai egyháztanács nevében D o-
mokos János lelkész, az ipartestület nevében 
Lak a t o s Mihály ipartestületi titkár, az állami 
iskola tanszemélyzetének nevében dr. F e j é r An-
tal gondnoksági elnök s végre a polgári leányis-
kola tantestületének nevében Ki e s z n e r Józsefné 
igazgató üdvözölték a főpásztort. 

A püspök ur mindenik testület üdvözletét a 
legszivélyesebben fogadta,  a küldöttségek minde-
nik tagjához volt egy pár biztató szava s minde-
niket kegyesen bocsátotta el 

A tisztelgések után a plébánia lakban ebéd 
volt, melyen részt vettek a főispán  és alispánon 
kívül a hivatal főnökök  és a segédkező papok. 

Ébéd után a püspök ur látogatásokat tett a 
főispánnál,  alispánnál és a hivatal főnököknél. 

Délután 5 órakor a halottakért gyászvecsei-
nyét, azntán egyházi beszédet tartott s végül a 
májusi ájtatosságokat befejezte. 

Az ájlatosságok végeztével egész kilencz óra 
utánig gyontatolt. 

Kedden reggel 6 órakor ismét a gyóntató 
székbe ült s fél  9 ig gyontatott, azután ünnepélyes 
szent misét tartott, mely után egyházi beszédet 
mondott s annak végeztével mint egy kétszáz je-
lentkezőnek kiosztotta a bérmálás szentségét. 

Isteni tisztelet után az állami elemi iskolát 
és a csikmegyei polgári leányiskolát látogatta meg, 
hol a növendékeket a hittanból kikérdezve lelkesítő 
szavak kíséretében szent képeket osztogatott ki. 

Ebéd után a plébánián még fontos  és sürgős 
egyházi ügyeket intézett el s délután fél  6 órakor 
a hivek ezereinek .szeretetétől és ragaszkodásától 
kisérve távvzott el városunkból, hogy áldásos kör-
útját vármegyénk alcsiki községeibe folytassa. 

Az eltelt két nap, mely alatt a nevezett fő-
pásztor városunkban időzött, örökre emlékezetes 
marad városunk lakói előtt. 

K Ü L O K F E L E K . 
— Uj iparfelügyelő.  A marosvásárhelyi ke-

reskedelmi és iparkamara tudatja az érdekeltek-
kel, hogy kiterjedő hatáskörrel Binder Lajost a 
székely megyékre m. kir. íparfelügyelővé  nevezte ki, 

— Házasság. Fazekas Pál gy.-széutmiklósi 
m. kir. adótiszt május 24-én tartotta esküvőjét Za-
kariás Antal kedves leányával, Rózával Gyergyé-
Remetén. 

-n- Halálozás. Salamon Árpád csik-szeredai 
adóhivatali ellenőrt és nejét fájdalmas  veszteség 
érte e hó 26-án mikor is 3 éves kis fiukat  Gézát 
ragadta ki a halál szerető karjaik közül. Temetéae 
nagyrészvét mellett 27-én délután 3 órakor történt 
Csik-Somlyón a nagyszülői háztól. 

— Ujbélyegek. A hivatloslap május 28-iki 
száiiia közölte a, pénzügyminiszter hirdetését, a mely 
tudatja, hogy a magyar korona országai területén 
189ţ8. éyi ápril. hó l-seje óta forgalomban  lévő ma-
gyar bélyegjegyek helyett ez év junius hó 1-től 
kezdve koronaértékü uj bélyegjegyek bocsáttatnak 
forgalomba.  A mostani bélyeg augusztus hó végéig 
árusíthatók, s azontúl érvényüket vesztik és nem 
használhatók. A régi bélyegeket szeptember 1-tól 
30-ig ingyen becserélik. 

— Tanfelügyelői  látogatás. Az iskolák 
a nemzeti érzés és hazafias  műveltségnek melegágyai. 
Ha ezeket gondosan ápolják, leghathatósabb ténye-
zői lehetnek a nemzeti együttériés és állami ősimé-
nek. A gyermeknek minden iránt fogékony  lelke 
egészen az iskola szelleme szerint idomul. Olyan a 
gyermeknek lelke, mint a tenger szivacsa, mely 
tiszta vizet sziv magába, ha a tenger nincs felza-
varva; de iszappal telik meg, ha á tenger vice za-
varos. Ha a növendékből jó honpolgár less, első 
sorban az iskoláé az érdem, ellenkező esetben a vád 
legnagyobb mértékben reá nehezedik. Ámde az ia-
kola szelleme a tanitó szive- s lelkéből fakad  fel, 
s ha ezekben tiszta érzés honol, akkor az áldásos 
siker el nem marad. A gyergyói román iskoláknak 
a nemzeti érzés terén nagyon szép és kiváló fel-
adatuk van. Itt a határszélen ezek bizonyíthatják be 
legjobban, hogy a nyelv és vallás nem emelnek vá-
lasztófalat  a honpolgárok között. Eseu iskolák nagy-
ban hozzájárulhatnak ama kötelességérzet fejleszté-
séhez, hogy tartozzunk bármely nemzetiséghez, be-
széljünk bármely nyelven, egyforma  fiai  vagyunk a 
házának, s egyformán  kell ezt szeretnünk, melynek 
jótéteményeibea egyenlően osztozunk. Örömmel lát-
hatjuk, hogy határszéli iskoláinkban Szabó Géia 
kir. tanfelügyelő  odaadó működése alatt a nemzeti 
irány hova-tovább jobban erősödik. Mint a népne-
velésnek valóságos apostola lelkének legnemesebb 
erejével csügg a nemzeti eszmén. Fáradságot nem 
ismerő odaadással járja be az istenkisértő utakon a 
hegyvidéki románság iskoláit, példájával buzdítva, 
lelkesítve a tanítókat. Ezen apostoli útját tette meg 
a mult héten is, mikor Tölgyes, Békás, Domuk, Zse-
dánpatak, Borszék, Bélbor, Salamás községek román 
iskoláit látogatta meg; egy-egy helyen gyalog téve 
meg a szekérrel, sőt lóháton is járhatatlan életve-
szélyes utakat. Nehéz munkáját megédesítette az a 
tapasztalat, hogy a román tanítók mind jól beszél-
nek magyarul. Ajkukon tehát ott lebeg a magyar 
szó, s hiszszük, hogy szívókból sincs száműzve a 
magyar érzés. Az illető tanítók találják fel  leg-
szebb jutalmukat az elismerésben, melylyel nekik 
a tanfelügyelő  ur oly meleg hangon adózott. Fel-
jegyezzük továbbá, hogy ez útjában meglátogatta 
még a ditrói, csomafalvi  iskolát is s külön is figyel-
mébe vette az állami és állami segítségben réaze-
süló tanítók működését. Programmja szerint junius 
hóban ismét bejő Gyergyóba, hogy jelen lehessen 
a gyergyó-szentmiklósi, ditrói és alfalvi  felső  nép<-
és polgári iskolák vizsgálatain. 

— Lapunk mai száma az ünnepély részle-
tes leírása miatt más közleményeket nem hozhat 
s igy a mult számban megkezdett Tanügyet is csak 
jövőre hozhassuk. 

— Zsögődfürdő  megnyitása. Csik-Sae-
reda város és vidéke intelligens közönségének ked-
ves kiránduló helyét „Zsögödfürdót"  értesülésünk sze-
rint folyó  évi junius hó 5-én délután 3 órakor nyit-
ják meg a szokásos- és kedélyesnek igérkeső táuci-
mulatsággal. A megnyitás kedvezőtlen idő esetén is 
megtartatik. A közlekedés megkönnyítése végett há-
rom társaskocsi fog  o napon folytonosan  közlekedni 
s a vendégek ellátásáról a fürdő  kezelóség kitűnő 
természetes borok és ízletes ételeknek a lehető leg-
jutányosabb árak melletti pontos és előzékeny ki-
szolgálása által fog  gondoskodni. 

— Utazási díjkedvezmény munkások 
részére. A kereskedelmi miniszter intézkedése foly-
tán mezei — valamint szölló munkások ai állam 
vasutakon a III-ik kocsi osztályban féláru  utazási 
jegyet fognak  kapni az esetben, ha legalább 10-en 
utaznak együtt, vagyis ha 10 munkás kedvezményes 
menet dijat megfizetik,  de ezen kedvezményben csak 
ugy részesülnek, ha mezőgazdasági munkás minősé-
güket az 1898. évi II.-ik törvényczikk szerinti .Mun-
kás igazolvány "-nyal igazolják. Ezen kedvezmény 
junius lEt-én lépte eletbe. 

— Vasúti munkások kerestetnek. A 
székelymüvelödéa és közigazgatási egyesület buda-
pesti elnöksége a székely munkások figyelmét  fel-
hívja a Pozsony mellett az idóazerint folyamatban 
lévő vasúti munkálatokra, hol körűibeiül 400 szé-
kely munkás 6—8 hétre 70 krtól fölfelé  napi bér 
mellett alkalmazást nyerhetne s a vasúti főfelügyelő-
ség egyúttal gondoskodnék a munkások részére oda 
és vissza utazáBÍ ingyen vasúti jegyekről. A mind-
untalan Románia felé  gravitáló munkásaink figyel-
mét felhívjuk  e helyről is a kedvező alkalom meg-
ragadására. A munkát vállalni óhajtók a szolgabÍró-
ságoknál azonnal jelentkezhetnek. 

— Osikmegye, Szentsimon községben 
egy vegyes kereskedés 8—9000 frt  évi for-
galommal családi viszonyok miatt az Összes 
beiendezéssel azonnal kiadó, esetleg örök 
áron eladó. Az áruczikkek átvételénél 15°/« 
engedmény adatik. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYOBAN: 
V É R T E S L Á J O & 

FELELŐS SZERKESZTŐ ia LAPTULAJ90B0B: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 



Junius 1. C S I K I L A P O K 22.' skáiri. 

Meghivó. 
A „Kisbirtokos országos földhitelintézetével  szö-
vetséges gyergyói első mezőgazdasági előleg-egylet 
szövetkezet' 1898. junius bó ll-én (szombaton) d. 

9 Arától kezdve, a központi iskola nagytermében 

rendkívüli  közgyűlést 
tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás  tárgyai: 
1. A központi intézet leiratának tárgyalása. 
2. Az alapszabályok módosítása. 
3. Esetleges indítványok. 
Ditróban, 1898. májns hó 19-én. 

igrazgratóság- . 
Kivonat as alapszabályokból. 

•Ml. Ş. A közgyűlés tárgyni. 
h) a/. i£uzgutóság és u lcliipyuld b izot t ság jnvus-

latni. valamint bármely egylet i tagnak indí tványa, ha a 
közgyűlést megelőzőleg t izennégy nappal ez. Írásban az 
igazgotósúgnak lie let t a d n i . 

ö l . S A közgyűlésen minden rendes egyleti tagot 
egytől tiz részvénnyel egy szavazat i l le t : t izenegvtől 
liusz üzletrészszel kettő, huszonegy és ennél töbli rész-
vénynyel !>iró tagok húrmut szavazha tnak . 

A szavazás rendszerint nyí l tan tör ténik, azonban 
választásoknál és szeinétyt illető kérdésekhun. öt egylet i 
t ag kívánatára , t i tkos szavazásunk van helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig erre 
í rásban meghata lmazot t oly egylet i tag által gyakoro l -
hatók, kinek a közgyűlésen megjelenni joga van. A meg-
hata lmazot tak unnyit szavazhatnak, a hány szavazat ta l 
megbízójuk bir, de íuindeuki csak egy részvényes meg-
bízását fogadhatja  el. ' i - •') 

Sz. 137/1898. vh. 

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
éogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1898. 
évi 116. p. számú végzése következtében dr. Mol-
nár László ügyvéd által képviselt Rosenfeld  Dávid 
csikszentsimoui lakos javára Gergely Pét.er csik-
szentgyörgyi lakos ellen 400 frt  s jár. erejéig 1898. 
évi febrnár  bó 3-án foganatosított  kielégít évi vég-
rehajtás utján lefoglalt  és 688 frtra  becsült ló, 
szarvasmarhák, hámszer, szekerek stbből álló in-
góságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-
rásbiróság 765—1898. számú végzése folytán  400 
frt  tőkekövetelés, ennek 1897. évi jnnius hó 15-ik 
napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 29 
frt  81 krban bíróilag már megállapított költségek 
erejéig Csik-Szentgyörgy községében leendő esz-
közlésére 1898. évi junius hó 16-ik napjának d. 
e. 9 órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi május hó 
30-ik napján. 

Gondos István, 
kir. jbirósági vhajtó. 

Sz. 133 98. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát képező s 

Bélbor területén fekvő  Bojtorjános (Stezia) erdő-
ségből, egyebekben az 1897. május 25-én megtar-
tott árverés alapját képező feltételek  mellett, mell-
magasságban kéreggel legalább 38 cmt. alsó át-
mérővel biró, a gy.-szentmikló9i kir. erdörendezőség 
által döntés előtt a helyszínén megszámozás által 
e végre kijelölendő 2000 drb kereskedésre alkal-
mas fenyőtörzs,  2 frt  köbméter utáni becsár, mint 
kikiáltási ár mellett 1898. junius hó 3-án d. u. 3 
órakor Tölgyesben a kezelő hivatal irodájában kez-
detét veendő nyílt szóbeli s zárt Írásbeli árveré-
sen elfog  adatni. Az árverés részletes feltételei 
ugyanott betekinthetők. 

Bánatpénz 800 frt  készpénz. 
Gy.-Szentmiklós, 1898. május 25-én. 
Csikmegye havasi javai igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Árlejtési hirdetmény. 
A csikszentléleken építendő uj iskola építési 

munkálata árlejtés utján kiadandó iévén, az árlej-
tés határidejéül 1898. junius hó 12-én d. u. 4 
órája tűzetik a község kázánál, hová vállalkozni 
akarók oly feltétellel  hivatnak meg, hogy az 1550 
frt  kikiáltási ár 5°/0-át bánatpénzül az egyházi 
elöljáróságnál az árlejtés megkezdése előtt köte-
lesek letenni. 

A feltételek,  tervrajz és költségvetés a plé-
bánia hivatalban megtekinthetők. 

Csik-Szentlélek, 1898. május hó 30-án. 
Az elnökség. 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklóson, főtéren  a kaszinó he-

lyisége alatt modern és kényelmes berendezéssel 

üzlethelyiség és raktár 
folyó  évi julius hó 1-től több évre haszonbérbe 
kiadó. = Értekezhetni alatt irt háztulajdonosnál 
Gyergyó-Szentmiklóson. 
2-2 Bocsánczi János. 

Szám 343—1898. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a kolozs-
vári takarékpénztár és hitelbank végrehaj tatónak 
gyergyó-szentmiklósi Lázár Zakariás és Kopacz 
Antal végrehajtást szenvedő elleni 14,940 forint 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügjében 
a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyergyó-szent-
miklósi kir. járásbiróság) területén lévő Gyergyó 
Szentmiklós község határán fekvő,  a gyergyó-
szentmiklósi 3041. sz. tjkvben foglalt  22369. hrsz. 
a. ingatlanra 198 frtban,  11229. hrsz. alatti ingat-
lanra 77 frt  01 krban; az 1251. sz. tjkvben fog-
lalt 13940., 13941. hrsz. ingatlanra 38 frt  50 
krban, 10170., 10171. brsz. a. ingatlanra 244 frt 
26 krban; a 334. sz. tjkvben foglalt  13376. hrsz. 
a. ingatlanra 69 frt  30 krban; a 2257. sz. tjkv-
ben foglalt  13739. brsz. a. ingatlanra a 97 frt 
90 krban; a 3041. sz. tjkvben foglalt  13740. brsz. 
a. ingatlanra az árverést 88 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi junius 
hó 17-ik napján délelőtti 9 órakor ezen telekkönyvi 

hatóság hivatalos helyiségében megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
eladatni nem fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok hecsárának 10°/0-át, készpénzben, 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 bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi május hó 
11-ik napján. 

A kir. járásbiróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. aljbiró. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két Vi literes üvegekkel portomen-

tesen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T l i e l l F r i g r y e s 
gyógyssertárában 

s-io Csik-Szépvizen. 

S ZIVATTYUKAT 
házi, ipari,mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány s eröhajtásra T ÜZFECSKENDÓKET 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen mtlködő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

I s é s z l t é s a j á n l a. 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W A L § E R F E R E Sí CZ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

16-40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy 

Csik-Szeredába megérkeztein ás csütörtök-nteza Jakab György nr házában 
f é l i y i r d á m a t  felállítottam,  midőn ezt a nagyérdemű közönségség tudomására 
hozom egyúttal becses pártfogásukat  kérve, maradtam tisztelettel 

2—2 
MTJÍKÁCSI L A J O S , 

fényképész. 

F E H É R M I K L Ó S 
g-ópgrjráj ra 

B U D A P E S T , I X . Ullöi-nt 2 3 . szftm 

Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában 
készült gőzciiépIC g a r n i t ú r á k a t , ,Com-
p o u n d " l o c o m o b i l o k a t stb. raktáron tart 
mindennemíl g a z d a s á g i g é p e t , f o l d m i -
veléul eszközt, 

M ^ j ó l k l j a v i t o t í ^ M 
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és 
nagyságban, ajánlja jól felszerelt  gépműhelyét gépek 
javítására és malomszerelvények gyártására. 

Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek. 
Massey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete. 

5 — 0 Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




