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A tanév végén. 
Már részben bezárultak, részben pedig 

pár nap múlva mindenütt be fognak  zárulni 
a tanintézetek kapui és a haza reménysége, 
a növendék sereg visszatér a családi tűzhely-
hez, hogy az iskolákban kisebb nagyobb meg-
szakításokkal töltött tiz hónap fáradalmait  az 
édes anyai kéz által dagasztott puha kenyéren, 
a hosszabban tartó kánikulai szünet alatt 
kipihenje. 

És erre a pihenésre az ifjúság  azon 
részének, mely a tíz havi szorgalomidőt. lel-
kiismeretesen felhasználta,  a jó magaviselet-
ben állhatatos, a szorgalomban kitartó, a ta-
nulásban lankadatlan volt és most tanév 
végén a felsorolt  tanulói erények által leg-
könnyebben megszerezhető jó bizonyitvány-
nyal örvendezteti meg szülőit és hozzátar-
tozóit, csakugyan szüksége is van és hogy 
a pihenési idő ezekre nézve kellemes legyen, 
arra szivesen nyújtanak módot az őket meg-
örvendeztető gyermekeiknek még a legsze-
gényebb szülők is. 

Egészen másként van a dolog azokkal, 
kikre nézve a tanári kar birálata kedvezőt-
len H a kiknek bizonyítványa ennek alap-
ján nem üti meg a kellő mértéket. Ezeket 
a családi tűzhelynél szemrehányásokkal és 
igen sok helyen gyöngédtelen, sőt durva 
bánásmódok között fogadják. 

Azok, a kik igazán hanyagságuk miatt 
kapják a rosz bizonyítványt, az ilyen eljá-
rást talán meg is érdemlik, de ilyen az úgy-
nevezett bukottak között csak kevés van, 
a nagyobb rész ugy tekinthető, mint a szülői 
tapintatlanság és körültekintés hiány áldozata. 

Bármilyen súlyosnak is látszik ez állí-
tás, egy betűt sem engedhetünk belőle, hiszen 
nap-nap mellett látjuk, hogy a szülőknek 
mondhatjuk nagyobb része, minden nagyobb 
meggondolás nélkül, csupán csak a divatos 
áramlatnak hódalva adja iskolába gyerme-
keit, anélkül, hogy számot vetne azoknak 
szellemi tehetségével, hajlamaival és bizonyos 
pályák iránt már az öröklés folytán  sziveik-
ben gyökerező ellenszenvvel. 

Minden további gondolkozás nélkül előre 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Sirás és kaczagás. 

— Humoros rajz. — 
Irta: Gencsy István. 

Ferit ütik. Először apó a fütykössel.  Anyó 
védi. Apónak rég fáj  a foga  anyóra is, mert anyó 
nyelvelni szokott ; apó pedig még nem merte meg-
verni, mivel akkor anyó még jobban nyelvelne, 
sima és jajgatna s a szomszédság összefutna.  Most 
tehát, a mint ki akarja venni a gyermeket az apa 
kezéből, apó készakarva is anyónak a körmére 
sóz nyolczat-kilenczet s anyó — valamint az orgona, 
melynek megfitik  a billentyűit — elkezd sípolni: 

— A komisz lelkit magának ! Nem én vágtam 
le flnnepi  „munkájáról" a „bongokat!" Tehát Ferit 
üsse, ne engemet I 

— Anyó, anyó engedj meg! Látod, hogy Ferit 
akarom fltni,  de miért álasz ide ? Világért sem akar-
talak téged bántani I Világ kincsért sem 1 

— Hát te czndar köjök, miattad is engem 
ütnek ? 1 

S anyó is fltni  kezdette Ferit. Ugy járt a 
jó fio,  mint szegény hazánk a régi világban: a 
török pusztított a a czndar német, a ki segítsé-
günkre jött, hozzá még meg is akart nynzni. 

Az ntcza kicsődült Ferit bámulni, mert a kapu 
előtt mozsdatta apja mogyorófapálczáral  és törül-
gette anyja a — piszkafa  nyelével. 

Kaezagott ezen a rájuk nézve komikus, de 
Ferire nézve tragikus helyzeten az egész ntcza. 
Jól ia esett a leiküknek, mert Ferinek nem árt a 

is beláthatjuk, az ilyen eljárásnak szomorú 
eredményét. A gyermek veszi észre, hogy 
az elébe tűzött feladattal  nem tud megküz-
deni, elkedvetlenedik, a kezdetben mutat-
kozó kis szorgalom is lankad, végre teljesen 
elapad s az erőltetésnek gyümölcse a rosz 
bizonyítvány és egy kárba veszett hosszú 
iskolai esztendő. 

Pedig ez nem kicsi dolog, hiszen tud-
juk mindnyájan s különösen azok, kiknek 
iskolába járó gyermekeik vannak, érzik is, 
hogy az iskoláztatás a mai világban már 
erősen költséges, a feltétlenül  drágább élel-
mezés, a magas tandij, a drága tankönyvek 
és más iskolai szerek, az iskolába járó gyer-
mekeknek a költségesebb ruházkodás iránti 
igénye az iskolai év kiadásait már is oly 
magasra emelték, hogy egy kárba ment, 
egy elveszett esztendő bárkinek erszényén 
is érzékeny sebet üt. 

De nem csak az anyagi veszteség jön 
itt tekintetbe, hanem figyelembe  veendő az 
elveszett idő is, mely ma már nemcsak az 
angolok, hanem minden ember fia  szerint 
szintén pénz. 

De tekintsük ineg a dolgot közelebb-
ről, áterőszakoljuk, atkényszergetjiik a gyer-
mekeket az alsóbb osztályokon, ezalatt elte-
lik 5—6, sőt még több esztendő is, végre 
belátjuk, hogy nem lehet a dolgot erősza-
kolni, de egyszersmind észrevesszük azt is, 
hogy a gyermek kifogyott  az időből, a tu-
dományos pályán nem boldogul, a más pá-
lyák alul már kinőtt s lesz belőle egy fél  vég-
zett, tudákos, ugy magával, mint egyébbel 
elégedetlen ember, ki igen sokszor terhére 
van önmagának is és a társadalomnak is. 

Ép en ezért nem tudjuk helyeselni a 
pár év óla lábra kapott azon divatos áram-
latnak való hódolást, mely a középiskolákat 
országszerte túlságosan benépesíti s ezekbe 
olyan elemeket visz be, a kik határozottan 
nem odavalók, a mit eklatánsait bizonyít az, 
hogy a magas létszám 35—40°/"-a évenkint 
elbukik. 

Hagyjunk tehát fel  ezen áramlattal a 
ne erőszakoljuk gyermekeinket, azok jövő-
jének veszélyeztetésével, mindenkép a tudo-

verés. A kiért először feltalálták  az akasztófát, 
az is éppen olyan lehetett, mint Feri. 

Kaezagott Tinka a kis óvodás, ki a legszeb-
ben tudja énekelni: 

„Hej de minek is a krumpli énekem. 
Mikor én a kávét szeretem I". Ugy kaeza-

gott a kis jószág, hogy a vajas kenyér is kiesett 
a kezéből. Hektor hősiesen ragadta föl  és nyúlhoz 
illő bátorsággal száguldott el vele s Tinka még 
visítani is elfeledett,  csak kaezagott. 

Nem kölönbeu a csordapásztor, a ki éppen 
most a juniusi nap nyugtakor terelte baza a ko-
lompoló teheneket a csilingelő borjakkal egyetem-
ben. ügy nevetett, hogy az egész csordából nem 
halatszott más zaj, csak a haragos bika bömbölése 
s az ő kaczagása. 

Ni ni a kajla bajuszu, de jegenyefadélczeg-
ségü Jancsi is abba hagyta az akáczok alatt a 
titkos csókolózást <*s ő is röhög. Julcsa szekun-
dál neki. Kezét a szája elé teszi, a mig a szeren-
csétlem Ferit nézi s mikor nem tudja visszafojtani, 
nagyokat makkan és mukkan. 

Sőt né, te né, a vén Zsuzsa nén, ki ott az 
Estánbá töltésén ton, ő is ugy kaczag, hogy még 
a g foga  sem látszik — mert nincs. Csendesen ne 
vet, mint mikor a káposzta rotyog, de szinte el-
dől a jókedvtől a jámbor lélek, olyan jól esik neki, 
hogy Ferit tttik. 

Kaczag, haholáz, röhög az egész utcza. Az 
5 éves kis lány, a kinek még játszó babája sincs 
8 a nagy lány, a ki már sírót is hozott valahon-
nan. Málé szája siheder, kaczkiás menyecske, gon-
dok alatt nyögő családapa. Ugy nevetnek, hogy a 
fekete  himlőről, sáska járásról, koleráról s a mi 

mányos pályákra ; azokat a kiknek erre haj-
landóságuk nincs, adjuk más pályára, a 
melyek szintén bőven kínálkoznak, az ezekre 
előkészítő iskolákkal együtt. 

Ott van az iparos, kereskedő, gazdasági 
életfoglalkozás,  melyeken az arra hivatot-
tak boldogulni tudnak, s melyek a szakértő, 
szorgalmas, munkás és hivatásának élő em-
berek előtt a vagyonosodásnak, köztisztelet-
nek és közbecsülésnek útjait is megnyitják. 

Régen ismert dolgokat beszéltünk el, 
régi igazságoknak adtunk kifejezést,  mind 
azonáltal — azt hisszük — nem végeztünk 
felesleges  munkát,, midőn ezeket igy a tanév 
végén, midőn az elmondott igazságok súlyát 
az érdekeltek legjobban érzik, felelevenítjük 
és a gyermekes szülők figyelmébe  ajánljuk. 

Bs. 

Gróf  Majláth püspök bérmautja. 
Csik-Szentlóleken. 

Ö méltósága május hó 31-én délután G óra-
kor érkezett Csik-Szentlélekre. Kíséretében voltak 
Murányi Kálmán telcsiki főesperes,  Fejér Sándor 
főszolgabíró,  Éltes Jakab csíkszeredai polgármester, 
Kovács János rendőrkapitány és mások. A szent-
léleki díszkapunál több alcslki pap jelenlétében 
Veress Antal alcsiki fungens  esperes fogadta,  mig 
a templom ajtajánál ifj.  Caató Ferencz plébános 
üdvözölte. A szokásos czeremonia után a májusi aj-
tatosaágot tartotta meg ő méltósága. Másnap, ju-
nius elseje hideg esős volf.  De azért ngy a templom 
tisztaságával, miut a népnek buzgóságával nagyon 
meg volt eléged ve ő méltósága. A bérmáltak száma 160. 

Csík-Mindszenten. 
Aznap délután üsik-Mindszentre utazott. Itt 

az első diszkapunál látható volt ö méltóságának 
sikerült, arczképe. Nagy István festette.  A község 
nevében Czikó Sándor megyei pénztárnok üdvözölte, 
a templom ajtajánál pedig Kádár József  lelkész 
fogadta.  A templomi ájtatosság után meglátogatta 
a betegeskedő tanitót s pápai áldásban részesítette. 
Másodikán szép idő volt, azért a bérmálás szent-
ségét a templom kerítésében osztotta ki. A bér-
máltak száma 171. Ebéd után látogatást tett a 
Czikóknál. Délután Csik-Szentgyörgyre indult. Szent-
györgy határánál Bartalis Ágost alcsiki főszolgabíró 
vette át a vezetést.. A nép a zuhogó eső daczárA 
rendkívüli nagy számban jelent meg. Itten Madár 
Antal ny. törvsz. biró üdvözölte ő méltóságát, mig 
a templom előtt Imre Károly lelkész fogadta.  Min-

ezeknél is jobban pusztit, t. i. az adóról is megfe-
ledkeznek, sőt uram bocsá', még arról is, hogy „hej 
be hunezut a német"! I! 

Csak egyedül, a kit ütnek, Feri sir, sikolt, 
jajgat, jajveszékel, ordit és bönböl, mint az 
orkán. . 

De fordul  a szerencse és a fonntisztelt  urak 
és asszonyságok, úrfiak  (már mint a csordapásztor !) 
és lányok, úgyszintén óvodás Tinkák, a kik olyan 
nagyon folytatták  a nevetés mesterségét, egyszer, 
valamelyik napon mind zokogni, sírni, bőgni kez-
dettek, vagyis a mindenik fújta  a szomorúság ská-
lájából ráeső hangot. Egyik az első ezét bömbölte, 
a más a felsőt  nyafogta  ki olyan falcsul,  hogy az 
operának valóságos díszére vált volna . . . Minden-
féle  volt: piánnó, moderátó, crescendo, decrescendó, 
fortissimó,  fortississimó  1 

— Ki vágta le hajamat ? — zokogta a töl-
téseu fonogató  anyóka, a kiről tetszett hallani, 
hogy a fogai  mind megvannak — kivéve harmincz-
kettőt. A szegény szerencsétlen öreggel, a ki most 
inkább csak könnyeit huHatá, mintsem hangosan 
jajgatni is tudott volna, az történt vele, hogy fo-
nás közben elszunnyadt a töltésen s a mikor föl-
ébredt „észre vette, hogy a kendernél valamivel dur-
vább anyag tekeredik fonás  közben az orsóra, nézi, 
bát a saját haját vágták le és szösz helyett a ga-
zsalyra kötözték. 

Annál jobban visított Tinka: 
— Ki nyalta le palacsintámról a szilvaizet 

s miért kent helyette degenyeget ? 
Julcsa csak zokogott és a kezét tördelte: 
— Én édes jó Istenem, ki csinálhatta azt a 
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denütt lovas bandérium van a kíséretben. A vidék, 
valamint a székely nép igen megnyerte ő méltó-
sága tetszéset. 

Csik-Sxen  tkirályon. 
Folyó bó 7-én délután érkezett a főpásztor 

Csik-Szentmártonról Szentkirályra, ho) a bivek ap-
raja-nagyja várta. A község által emelt díszkapu-
nál György Ágoston községi biró intézett Qdvözlö 
beszédet, a templom előtt pedig Hosszú Ferencz 
plébános fogadta  lelkes szavakban a főpásztort. 
Másnap gyóntatást és bérmálást végzett a püspök 
és az elemi iskolás gyermekeket exeminálta meg. 
A püspök tiszteletére a plébános által adott ebé-
den Mikó Bálint főispán  és Oábor Péter három-
széki alispán is részt vett. 

Caik-Szentimrén. 
Csik-Szentimrére 8-án délután utazott tovább, 

bol a község végén felállított  diszkapu előtt Szántó 
József  birtokos, megyei I. aljegyző következő be-
széddel üdvözölte a püspököt. 

Méltóságos Püspök Ur, Gróf  Ur! 
Szeretett egyházunk s kedves bazánk törté-

nelméből tannltam meg, hogy édes mindnyájunk 
kötelessége: az i m á d s á g és munka . Szüz-
Szent-Imre herczeg nevét viselő, ezen hitközség 
nevében és megbízásából nekem jutott a szerencse, 
hogy Méltóságodat, kit a szeretet tana, imádságá 
nak ereje juttatott szerény de lelkesült hívei közzé, 
üdvözölhessem. — Üdvözlöm körünkben tehát 
méltóságodat; mint olyant, kinek szeretetből fa-
kadó nemeslelküsége csillagnál ragyógobban tün-
döklik, — mint olyant, kinek magas műveltséggel 
párosult bitbuzgalma előttünk követendő példakép-
pen áll; — 8 mint olyant, kinek munkálkodásá-
ban az isteni kegyelem kifolyását  s Hazánk nagy 
asszonyának, Máriának örökösödését látjuk és 
hisszük. 

Szeretete legyen végtelen; imádságával nyer-
jen számunkra is időt s munkálkodására tekintsen 
bazánk minden fia  ugy, mint a szeretet, imádság 
és munkának fényéből  font  dicső koszomra. 

Tudásával és ismerésével ezeknek, ismételten 
üdvözlöm, köszöntöm méltóságodat s alázatos tisz-
telettel kérem megbízóim és saját nevemben, hogy 
kelet bérczei közzé plántált székely hívei között 
méltóságod a kedves otthont, most és mindörökké 
találja meg. 

A beszédre a nagyszámú hívek élénk éljen-
jezésbe törtek ki, mit a püspök igen meleg sza-
vakban köszönt meg. 

Teplom előtt a főpásztort  Korodí Mihály plé-
bános emelkedett szallemü szép beszédben üdvö-
zölte. Másnap több, mint 500 embernek adta föl 
a bérmálás szentségét: Űrnapján pedig ünnepélyes 
körmenetet tartott, melyen a vidékről is igen sokan 
vettek részt s ebéd után Csik-Somlyóra rándult 
föl,  hol egyenesen a ferenczrendi  szerzet templo-
mába lévő Mária szoborhoz ment s annak talap 
zatán térdelve csaknem egy egész órán ájtatos 
imát rebegett a szent-szflzhöz  a bivek lelki üdvéért. 

Csik-Csatószegen  és  Szent-Simonon. 
Csik-Csatószegre f.  jnnius hó 10-én d. u. 6 

és fél  órakor érkezett Szent-Imréről Szeut-Simonon 
keresztül. Szentsimon határánál a két községből 
kiállított 60 főből  álló lovas bandérium várt az 
érkező főpásztorra,  a kit a szentsimoni részen levő 
szép díszkapunál Reck Ferencz körjegyző, a csató 
szegi részen készített impozáns diszkapunál pedig 
Incze Ignácz birtokos szép üdvözlő beszéddel fo-
gadott, a mindkét helyre igen nagy számban, ün-
nepies díszben kivonult községi lakósok nevében. 
A főpásztor  a beszédekre kegyesen válaszolva kő-

különös szagot az akácz mellé, hogy Jancsi azon-
túl nem akar hozzám jőni, sőt kerül, sőt megvet ? 

A csordapásztor keményebb szivü, nála tehát 
a sirás is káromkodás alakjában jelentkezett: 

— Teremtette, ha megfognám,  a ki tüzes 
taplót tett a Jámbor fülébé,  amitől aztán a Jám-
bor szilaj leve! A csordát megvaditá, belementek 
a vetésbe, és ottogyan többé már nem leszen ara-
tás 1 Vagy felakasztom,  vagy főbe  Iövön magamat, 
de a kettő közül biztos, hogy a — kútba ugrom í 

Sirt, jajveszékelt az egész ntcza. Kinek a 
csirkéit fogták  meg kaptánynyal, kinek a juniusi 
hónapos retkeit turta ki valamelyik két lábu disznó, 
vagy talán még csak malacz. A másnak bázoldala 
van sárral félig  bemeszelve. A nyekegő májiszter 
ur siltje helyén egy tarka macskának a bullája 
találtatott virradatkor a fal  oldalán. Sőt a Feri 
mamájának szoknyája zsebébe is a zöld korsó he-
lyett petróleumos üveg csempésztetett, s mivel ő 
még nem törülte ki a szemeit (t. i. ez hajnalban 
történt vele) nem vett észre semmit és megitta 
a félliter  petróleumot félig,  köpködött délig és sirt 
késő estig, hogy öt megmérgezték s hogy ő itt fogja 
e miatt hagyni ez árnyékvilágot. 

— Bár a nyelvedet is magaddal vinnéd! gon 
dolta a bátor félj. 

Ki tehette, ki tehette ? találgatta az egész 
ntezában mindenki az őt ért szerencsétlenség okát. 

És sirt az egész utcza. 
Csak egyedüli Feri kaczagott most — a mar-

kába, mert a föntemlitett  derék cselekedetek mind 
0 tőle származtak. 

szönte meg a tüntető fogadtatást,  nyomatékosan 
hangsúlyozván, hogy: „reménylem, miszerint e 
kellemes fekvésű,  a jó Isten által gazdagon meg-
áldott, egészséges vidékei: épp oly egészséges, 
romlatlan szivü. erkölcsös nép lakja". Innen fe-
hérbe öltözött iskolás leánykák, hajadonok, férjes 
nők hosszú sorfala  között proczesszióval ment a 
várva-várt magas vendég a templomig, melynek 
ajtójánál Bálint Lajos plébános fogadta,  átadván 
annak kulcsait Ez után kíséretével együtt a tem-
plomba ment, elvégezte szokásos imáit, elmondotta 
látogatásának czélját, kihirdette a következő napra 
váró teendők sorrendjét és papsága kíséretében 
bevonult az ízléssel berendezett plebániális lakba, 
hol nyomban dr. Györffy  Gyula orsz. képviselő, a 
két község elöljáróságának és képviselőtestületének 
és tanítóinak tisztelgését fogadta.  Este a csató-
szegi iskolás gyermekek tanítójuk vezetése alatt 
sikerült szerenádot adlak, mi alatt a magas ven-
dég a kicsinyek közé leereszkedve — mint inondá — 
kellemesen szórakozott. 

11-én d. e. Csatószegen szent misét mondott, 
bérmált; d. u. mind a két községben iskolát vizs-
gált és viszonozta a dr. Györffy  képv., Endes Jó-
zsef  és mások látogatását. 

12-én d. e. Szentsiinonon misézett, bérmált; 
(a két községben 620-at), d. u. a két községben 
elhaltak lelki üdvéért a csatószegi temetőbe gyász-
körmenetet vezetett, engesztelő könyörgést tartott, 
melynek végeztével a papsággal együtt gyóntatás-
hoz fogott  a templomban, esti 9 óráig gyóntatott. 

13-án d. e. 8 órakor Csatószegen misézett, 
bérmált és Virág János szentsimoni lakos és neje 
52 éves házassági frigyét  ujva megáldotta. 

Ezek után rövid vizsgálat alá vette az egy-
ház, templomi ügyeket és föpftsztori  megelégedé-
sének kinyilvánítása után indult Tusnádi». Csató-
szegből mintegy 50 kpcsi és szekéren kisértük el 
ő méltóságát; Verebesen, Tusnádon is nagy ün-
nepélyességgel fogadták.  Útja valóságos diadalmenet 
voit, kíséretében voltak: dr. Györffy  orsz. kép-
viselő, Balog József  czerímonarius, Hucli György 
titkár, Veress Antal ker. esperes és a papság, 
valamint a főszolgabíró,  a ki mindent elkövetett, 
hogy ő méltósága jól érezze magát jArá̂ áVimi. 

Búzás Mihály főe.speres,  tiszteletbeli kanonok 
a püspököt a papság nevében a következőleg üd-
vözölte : 

Méltóságos Uróf  Püspök ur ! 
Megjelentünk Méltóságod előtt, hogy az égi 

malasztok kincseivel hozzánk érkezett főpásztort  a 
kebel hódoltságával üdvözöljük. 

Tudjuk, hogy egyházunk az első keresztéuy 
pünkösd napjáu viharban született s milliók ártatlan 
vérével öntöztetve imádott Alapítójának példájára 
üldöztetések és küzdelmek közütt 2000 év alatt 
emelkedett azon nívóra, a hol azt most állani látjuk. 

E küzdésből és szenvedésből kijutott osztály-
része Csikmegye katholiczizrausának is. Kath. őse-
ink csatát vívtak a szent hitért" a pogány ősökkel, 
János Zsigmond hadaival a ez utóbbiak a feletti  győ-
zelmüknek érczuél maradandóbb emléke lett n csik-
somlyói pünkösdi bucsu. Számos más külső elleusé-
gek rohanták még meg e vérrel szentelt földet,  me-
lyek miudanuyiszor ádáz kezekkel öldösték őseinket, 
feldúlták  tűzhelyeinket és szétszórták oltárainkat. 

De Istenbe vetett erős hite, páratlau hazasze-
retete hősi erényei és faji  összetartozásából merí-
tett ereje mindig megvédte e maroknyi nemzedéket, 
dicsőséget és diadalt szerzett uevéuek, megszentelte, 
megnemesitette, megédesítette életküzdelmeit. S bár 
több borús, mint derült ég honolt fölötte,  azonban 
be kell vallanunk, hogy nemes székelyvériiuk más-
fél  ezeréves itt houolása alatt szomorúbb időket 
nem élt, mint a katholiczizmus mai üldöztetésének 
napjaiban. 

A mai állam és társadalmi berendezettségben 
a munka becsének hanyatlása és a m a m m o n túl-
becsülése elvonta a sziveket Istentől. 

Innen a közbizalom megrendülése az államban, 
a társadalomban, a vallásban, innen a felfordultaág 
éa elégedetlenség minden irányban. 

Mig a fók  az állain és társadalom iránt meg-
ingott bizalmat, a vallás lerombolt tekiutélyét helyre 
nem állítják, mig előkelő tudősbjaink nem szakíta-
nak ama tévtannal, hogy ók hit nélkül is ellehet-
nek, mig a vallás ellenes tudás vissza nem tér a 
valódi tudáB forrásához  Istenhez : addig jobb létre 
kibontakozásra kilátás nincs. Addig cssk a haszon-
lesés, szédelgés, ellenségeskedés fogják  tovább emész-
teni a nagy nemzeti közerőt és életet, melyen mul-
tunk dicsősége jelenünk alapja, jövőnk záloga 
nyugszik. 

A béke tespedésében ugy, a harczok viharai-
ban kivezető fáklyafényre,  előharczosra van szüksé-
günk, ki a szélsőségek közt az arany középutat ki-
jelölje. 

Méltóságos gróf  Püspök ur, kezeiben hordja 
Mózes csoda vesszejét, meíy elótt a szivek tengere 
megnyilik s utat mutat a uemzeti és bün szolgasá-
gából a polgári és lelkiismereti szabadság ígéret 
földjére  sietó népek százezreinek. 

Lelkesedéssel sorakozunk tehát a kezében ma-
gasan lobogtatott zászló alá, melynek győzelmi zá-
logát 2 ezredéves mult képezi s a melyuek bíboros 
Btrophiumán e szavak lengenek : „in hoc signo vinces." 

Az ég áldó harmatja a lelki élet felüdülése 
és a béke kegyelme fakadjon  Méltóságod nyomán 
mindenütt, ki az apostolok fejedelmének  kegyelem 
tűzhelyéből imént merítve lángot, jött hozzánk apos-
toli útjára — ignem mit tere in terram nostram 
siculicalem et hujatis avitae ruligiouis ecclesiae gre-
gem," melynek solia sem volt bővebb kegyelemre 
szüksége, mint a jelen idők gonosz szelleme által 
okozott elkábultságában. Az ezekben halványon érin-
tett viszonyok közt a béke és vigasztalás angyalát 
üdvözölve Méltóságúd magas személyében kívánjuk, 
hogy Isten sokáig élte.sse ! 

T A N U fi  T . 
Évzáró vizsgák. 

A csikmegyei polgári leányiskolában 
az 1897—98. tanév z á r ó v i z s g á l a t a i a kö-
vetkező sorrendben fognak  megtartatni; junius hó 
24-én délelőtt 8— 12-ig az I.' osztály vizsgálata 
minden tantárgyból; délután 2—5-ig a II. osztály 
vizsgálata minden tantárgyból; 5— 6-ig I. és II. 
osztály vizsgálata a testgyakorlatból. 

Junius hó 25 én délelőtt 8—12-ig a III. osz-
tály vizsgálata minden tantárgyból; délután 2—5-ig 
a IV. osztály vizsgálata minden tantárgyból; 5—6-ig 
a III. és IV. osztály vizsgálata testgyakorlatból. 

Junius hó 26-án délelőtt hálaadó istentisz-
telet ; délután 3 órakor ének-, zpne- és szavala-
tokból álló z á r ó ü n n e p s é g a következő mű-
sorral: 1. Veni sanrta. Húsz Lajostól. Éneklik az 
összes növendékek. 2. Népdalok. Riszner Józseftől. 
Zongorán játszák : Szultán Zelma és Helvig Lotti 
I. o. növendékek. 3. Mi lenne dalok nélkül. . 
Mendelssohntól. Éneklik az összes növendékek. 4. 
Szavalat. Lestyán Erzsi I. o. növendék. 5. Land-
ler. Volkmanntól. Zongorán játszák : Szultán Róza. 
IV. és Nagy Miczi II o. növendékek, fi.  Népdalok. 
Éneklik az összes növendékek. 7. Abendlăut.en. 
Volkmanntól Zongorán játszák : Vizoly Anna II., 
Fülöp Anna III. o. növendékek. 8. A ligetben. Ének-
lik az összes növendékek. 9. Szavalat. Szopos Ág-
nes I. o. növendék. 10. Tiio. Juhász Aladártól. 
Zongorán játszák: Köllő Amáli, Mihály Erzsi, Má-
nya Berta IV. o. növendékek. 11. Dalra tel! 
Abttól. Éneklik az összes növendékek. 12. Der 
Scliüfer.  Volkmanntól. Zongorán játszák: Nagy 
Anna és Gál Irma IV. o. növendékek. 13. Oly szép 
vagy oh világ. . . . Beethoventől. Éneklik az ösz-
szes növendékek. 14. Szavalat. Fülöp Anna III. o. 
növendék. 15. Spanische Tanze. Moszkovszkitól. 
Zongorán iátszák: Orbán Erzsi és Albert Berta IV. 
o. növendékek. 16. Népdalok. Éneklik az összes 
növendékek. 17. Türkischer .Zapfenstreich.  Volk-
manntól. Zongorán játszás: Éltbes Margit és Csi-
szer Gizella IV. oszt.-növendékek. 18. Mignon. 
Énekli: Barabás Róza IV. o. növendék énekkar 
kiaéreltel. 19. Szavalat. Tamás Erzsi IV. növendék. 
20. Népdalok. Éneklik az összes növendékek. 21. 
Kolibri. Behrtől. Zongorán ját szák : Kritsa Melitta 
IV. és Lázár Iza III. o. növendékek. 22. Rákóczi 
induló Éneklik az összes növendékek. Bucsu be-
széd. Tartja Balló Veronika IV7. oszt. növendék. 
Ezt követi az értesítők felolvasása  és kiosztása. 

A vizsgálatok alatt a rajz-, munka- és írás 
beli dolgozat-kiállítás megtekinthető. 

E vizsgálatok nyilvánosak lévén, arra a tisz-
telt szülőket, és a tanügy barátait tisztelettel 
meghívja a tantestület. 

Városunk két tanintézetében tartották meg 
a napokban az 1897—9tí tanévet bezáró vizsgákat. 

Folyó hó ltt-áu a csikmegyei államilag se-
gélyezett gazdasági (első népiskolában tartattak 
meg a vizsgálatok Szabó Géza kir. tanfelügyelő, 
dr. Molnár József  és Böjthy Endre iskolaszéki ki-
küldöttek és a tantestület tagjainak jelenlétében. 

A vizsga végén kir. tanfelügyelő  ur általá-
ban az egész, de különösön a harmadik osztályos 
növendékek vizsgájáról igen elismerőleg nyilatko-
zott s buzdította a növeudékeket arra, hogy ha 
tanulmányaikat tovább folytatják,  mindenütt a mai-
hoz hasonló eredményt igyekezzenek elérni. 

Folyó hó 20-án délelőtt 2 csoportban, Ko-
vács Antal és Bitai Béla gondnoksági tagok el-
nöklése mellett a helybeli állami elemi iskola fiu 
osztályai, délután pedig szintén 2 csoporbau Ko-
vács Antal és dr. Fehér Antal elnöklete alatt 
ugyanezen iskola leány osztályai vizsgázták le. 

A vizsga lefolyásából  és a hallgatott felele-
tekből a jelenlevő gondnoksági tagok és a nagy 
számban össze gyűlt érdeklődő közönség azon 
meggyőződésre jutottak, hogy a tanitók és taní-
tónők, nagyszorgalommal, kitartóan és fáradhatat-
lanul teljesítették kötelességeiket s a lefolyt  isko-
lai esztendőben előfordult  gátoló é9 hátrányos kö-
rülmények daczára is oly eredményt értek el, mely 
a jelesebbek közzé sorozható. 

A vizsgán megjelenő közönség szokatlan ér-
deklődéssel és figyelemmel  szemlélte és elismeréssel 
nyilatkozott a leány növendékek munkakiállitásá-
ról is, melyben oly feltűnően  szép darabok foglal-
tak helyet, melyek még magasabb iskolákban is 
számot tennének. 
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Iparos tawwczsk évzáró vizsgája 
A helybeli iparos tanooczok iskola évzáró vizsgái 

f.  hó 29-én fognak  megtartatni a kivetkező sor-
rendben : délelőtt 9 órától 12-ig az előkészítő osz 
tály, délután 2 órától ö óráig az első osztály nö-
vendékei vizsgáznak minden tantárgyból. A umn-
kakiállitással egybekötött vizsgák nyilváno-ak 
lévén, arra a helybeli iparosokat, szülőket e* az 
érdeklődő közönséget, tisztelettel meghívom. 

Csik-Szereda, 1898. jnnins 20-án 
Lakatos Mihály 

igazgató. 

A s/ókelysdvarhelyi kir. állani főreáliskola 
internátusa. 

1. A székely udvarhelyi kir. állami főreál  is-
kolával kapcsolatos internátusba az 1898—99 tan-
évre 65 tanuló vétetik föl,  a kik közül 30 egész 
dijjat azaz 500 koronát, 10 tanuló 300 koronát. 
10 tanuló 900 koronát és 15 tanuló 150 koronát 
tartozik fizetni. 

E helyekre ezennel pályázat hirdettetik. 
2. Azon szülők vagy gyámok, kik fiaikat, 

vagy gyámoltjaikat az internátusba felvétetni  óhajt-
ják, ebbeli kérésüket t. évi julius 10-ig az igazga-
tósághoz nyújtsák be, czimük és lakásuk pontos 
megjelölésével. 

A kérelemhez melléklendők: a) A legutóbb 
kelt iskolai bizonyítvány; b) testi épségét igazoló 
orvosi bizonyítvány; r.) jogérvényes kötelezvény 
arról, hogy a szülők, gyámok vagy helyetteseik az 
ellátási dijakat a kiszabolt időben előre megfizetik. 

3. Az internátusi dijak félévi  részletekben 
előre fizetendők. 

4. Azon szülők, vagy gyámok, kik mérsékel-
tebb dijak melett óhajtják gyermekeiket, illetve 
gyámoltjaikat felvétetni,  legújabb keletű s az ille-
tékes lelkész által is láttamozott vagyoni kimuta-
tással is taroznab kérésüket támogatni 

5. A fölvett  növendékek élelmezést, lakást, 
fűtést,  világítás kapnak és a megfel  *tő felügyelet-
ben részesülnek. Az élelmezést a következő: reg 
geli (tej és kenyérrel), ebéd (három tál étel: csü-
törtökön és vasárnap négy talt), vácsora (egy tál 
étel, rendesen sült). Ezenkívül délelelőtt 10 órakor 
és délntán 4 órakor egy-egy szelet kenyeret kapnak. 

6. A tanítással járó költséget, mint tandíj 
s a szükséges taneszközök beszerzését a szülők 
vagy gyámok tartoznak hordozni. 

7. Az internátusba fölvett  növendékek köte-
lesek mindenben az internátusi szabályzatok sze-
rint eljárni. Azou tanulók, kik rosz magaviseletet 
s folytonos  szorgalomhiányt tanúsítanak, az inter-
nálásból kizáratnak. 

Székely-Udvarhelyt, 1898. junius havában. 
Az igazgatóság. 

Előfizetési  felhivás. 
A „Csiki Lapok" harmadik évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátrál ék 08 ösz-
azegeket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni nzives-
kedjenek. 

A. „CslM Lapolc" 
szerkesztője és kiadója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. Király Ő felsége  Oeczó Béla 

csíkszeredai kir. járásbirósági albirót a rég megér-
demlett előléptetésben részesítette, kinevezvén ót a 
csíkszeredai kir. törvényszéknél Weér Üyörgy eltá-
vozásával megürült rendes bírói álláara. Gratulálunk 

— Eljegyzés, öyergyószentmiklósi Juhász 
Károly fővárosi  középiskolai tanár eljegyezte Rő 
ser János igaagatő és intézet tulajdonos leányát 
Gizellát. Gratulálunk! 

— Júniusi hó. A szeszélyes időjárás, mely 
az egész tavaszon állandó volt, tovább flzi  szer-
telenségeit. Falb Rudolfnak,  az időjóslásairól hí-
ressé vált német meteorológusnak abbeli jóslata, 
hogy jnnins közepén hó fog  esni — ezúttal bevált. 
A lapok tudósításai szerint jnnius 1&, 16-án az 
alpesi vidékeken több helytt havazott s a hőmérő 
csaknem a fagypontig  sfllyedt  alá és nevezetesen 
Gasteinnak, a hires szalczburgi fürdőnek  vendégeit 
is 17-én nagy havazás lepte meg. Bár mi még 
eddig közvetlenül nem gyönyörködhettünk a júniusi 
hó kellemeiben, de járó-kelők állítása szerint 18-án 
a keleti kárpátoknak megyénkbe eső magasabb 
pontjain s nevezetesen a .Szellő' havason hóval 

vegyes eső hullott s a levegő ugy ezen, mint a 
következő napokon annyira lehűlt, hogy a kandal 
lókat igénybe kellett venni. Ha még tovább is napi 
renden marad a szeles, esős hűvös idő, a jó ter-
més iránti reményeink hova-tovább mindinkább 
csökkennek. 

— A Jézus szent szive ájtatossága, 
mely ez évben honosíttatott meg városunkban, iga-
zán meglepő buzgossággal tartatott meg. A hivek 
a sokszor szakadó eső daczára is zsúfolásig  töl-
tötték meg naponkint templomunkat, mely ezen 
alkalommal is nagyon kicsinynek bizonyult. A 9 
napi ájtatosságot, mely a szépen feldíszített  és ki-
világított Szent Sziv oltára előtt esti 6 órakor tar-
tatott Tó rö k Ferencz s.lelkész vezette odaadó 
buzgósággal és melegséggel, minden nap rövid szent, 
beszéddel emelvén fel  a sziveket igaz Istennünk, 
legjobb atyánk, szerető Testvérünk hű Barátunk, 
irgalmas Megváltónk legszelídebb Tanítónk, bu/.gó 
Közbenjárónk jó Pásztorunk és irgalmas Főpa-
punknak Jézus Krisztusnak s/.ivéliez. A szent ki-
lenczed utolsó napjaiban eddig soha nem tapasz-
talt nagy számmal járultak a gyóntató székbe/, és 
szent áldozáshoz. Befejezésül  „Te Deum" tartatott, 
mely alkalommal a káplán könnyezésig megindító 
szazakkal városunkat s annak minden egyes csa-
ládját a Szent Sziv oltalmába Ajánlotta. Erre a 
hatalmas lelki forradalomra,  a mely teljesen fölrázta 
és újból megtisztította a lelkeket, igazán nagy szük-
ségünk volt. 

— Temetés. L e i c h t Károlynak, a korán 
elhunyt fiatal  kereskedőnek — kinek haláláról már 
a mult számban megemlékeztünk — temetéséről ínég 
a következő tudósítást adjuk : A ravatalra koszorú-
kat a következő feliratokkal  helyeztek Károlynak 
— Leicht János, Vilma ós gyermekeik. Károlynak 
— Juli és leánya. Isten veled édes Károly — Jóska, 
Emma és gyermekeik. Károlynak — Úr. Csiky és 
családja. Leicht Károlynak — Emilia keresz t lányá-
tól. Leicht Károly igaz barátjának — Balázs Dénes. 
A szerető, jó barátnak — Barcsay Károly és csa-
ládja. Leicht Károlynak — Fiselier Nándor. Tisz-
telet jeléül — Griinfofd  N. és családja. Károlynak 
tisztelete jeléül — Hodor András és család ja. Leicht 
Károly, hü pénztárnokukuak — A csiki regálé bér-
lók. Szeretett főnöküknek  — A regálé személyzet. 
Leicht Károlynak — A kézdi-vásárhelyi szeszter-
melők. Leicht Károlynak — A sepsi szentgyörgyi 
szesztermelők. A temetés délután 3 órakor történt. 
Már délután két órakor kezdtek gyülekezni a részt-
vevők a a temetés idején a halottas ház előtt elvo-
nuló utczát, olyan impozáns sokaság töltötte meg, 
milyent ilyen alkalomból már régóta nem láttuuk. 
Városunk közönségének minden osztálya uagy szám-
ban képviselve volt, ismerősei, barátai, a kikkel 
üzleti összeköttetésben állott, a kikkel jót tett meg 
távol vidékekről is eljöttek, hogy a tevékeny keres-
kedőt, a jellemes, derék férfiút,  a jó barátot utolsó 
utján a végpihenő helyig elkísérjék. A gyászszer-
tartást D o m o k o s János lelkész és T ö r ö k Fe-
rencz és S z e n k o v i c s János segédlelkószek vé-
geztek. Szertartás végével, a koszorúkkal elborított 
koporsót a halottas kocsira emelték s csik-szeredai 
első zenekar gyászdalai mellett több százat meg-
haladó gyászoló közönség és végtelennek látszó 
kocsisor bisérete mellett szállították Csik-Taploczára, 
a hol a templom kerítésében helyezték örök nyu-
galomra. Nyugodjék békében ! 

— A Jászai-Somogyi hangverseny, ha-
tárideje meg van állapítva. Julius hó 7-én lesz az 
a párját ritkító művészeti eseméuy, melyről már 
lapunk hasábjain többször megemlékeztünk. Julius 
7-én üdvözölhetjük városunk falai  közt Jászai Mari 
asszonyt, A Nemzeti szinház nagynevű művésznőjét 
a magyar színművészet igazi felkent  papnőjét; 
Somogyi Mórt AZ országos hirü zongoraművészt 
a ki ugy zene-életünknek, mint a székesfőváros 
művészvilágnak egyik kimagasló alakja és Somogyi 
B. Carolát, a nagytehetségű, kitűnő képzettségű 
csengő hanggal rendelkező operai primadonnát, a 
ki eddig külföldön  szerzett dicsőséget a magyar 
névnek. A nagy művészekhez méltó műsort lapunk-
ban már közöltük. Jegyek előre válthatók György-
jakab Márton könyvkereskedésében. 

— Uj telefon  huzal. Dr. Kolonics Dénes 
csiksomlyói körorvos, mint egyúttal a szeredai—gyi-
mesi vasút vonal egyik pálya orvosa, tekintettel arra, 
hogy állandó lakását Somlyón tartja, a szolgálat 
érdekében lakásától a szeredai vasúti állomásig te 
lefon  huzalt állíttatott fel  a saját költségén. 

— A holyagos himlőjárvány teljesen 
szűnő félben  van vármegyénkben, mely nemcsak a me-
gyei közegészségi közegeknek adott huzamos idón át 
sok gondot, hanem a kormányt is rendkívüli intéz-
kedésre késztette. Nevezetesen Remete községben 
grassált hosszú ideig és nagy mérvben a csúnya be-
tegség, hol a járvány tartama alatt megbetegedett 
225 egyén, azok közül meggyógyult 191 és meg-
halt 34. A járvány kezelésére a belügyminiszter ál-
tal kiküldött dr. Kugler Gyula'járványorvos most a 
ragályos kor megszűntét jelentvén be a hatóságnak, 
aa ő megbízatása is ezzel véget ért, kit elismerés 
illeti a járvány elfojtása  körül kifejtett  működéséért 

— Dalestóly. A „Gyergyószentmiklósi Hi-
lámM folyó  év junius hó 2-án özv Laurenczi Jánosné 
urnő nagytermében saját pénztára javára tánczcza| 
egybekötött dalestélyt rendez, a következő műsor-
ral : 1. A „Gyergyószentmiklósi Hilária jeligéje", 
szövegét s zenéjét szerzé Kricsa P. 2, „Honfidal,,, 
zenéjét szerzé Zimai L. 3. „Sakter nóta", zenéjét 
szerzé. Dr. Gágász. 4. Szaval ifj.  Kiss Sándor nr. 
5. Eredeti magyar dalok, szerzé Gaal F. 6. A Pe-
pitande, szerzé Markbreit. 7 Honszerelem induló, 
szerzé Goli J. Belépti-dij személyenkint 1 korona. 
Felülfizetések  köszönettel fogadva  és hirlapilag 
nyugtázva lesznek. Kezdete 8 órakor. Jegyek előre 
válthatók Merza és Bocsánczi urak kereskedésében. 

— Tagosítás. Gyergyó-Ditró határán a ta-
gosítás f.  hó 30-án kezdetét fogja  venni a meny-
nyiben a törvényszéki bíró elnöklete alatt ezen a 
napon fogják  megválasztani a birtokbecslő bizto-
sokat, kik azonnal hozzá is fognak  a munkálat 
keresztülviteléhez. 

— A gyergyó-remetei iskolák ügye. 
Köztudomásn tény, hogy Gyergyó-Remete községe 
ezelőtt mintegy másfél  évvel mozgalmat indított 
népiskoláinak államosítása iránt. A községi jelle-
gühől könnyebben megy az átalakítás, nem igy 
azonban a felekezetiből,  mert az egyház csakis a 
legvégső esetben mond le főhatósági  jogáról. Igy 
volt Remetén is, azért húzódott el ennyire az ál-
lamosítás ügye. Most azonban . azt a biztos hirt 
vettük, hogy a nagyméltóságú közoktatásügyi mi-
niszter ur véglegesen döntött és szeptembertől 
kezdve állami kezelésbe veszi Gyergyó-Remete ösz-
szes népiskoláit. Ezen döntvény nagy örömet oko-
zott a remeteieknek. 

— Millenáris ünnepély. A gyergyó-hollói 
állami elemi iskola f.  bó 6-án ö felsége  koronázási 
évforduló  napján fényes  ünnepélyt rendezett a kies 
fekvésű,  „Aranyos patak" feuyves  helyén. Az ün-
nepélyt Kápdebó Vidor gond. elnök, — a ki be-
tegsége daczára megjelent és megerőltetésére bár, 
de kitűnően mulatott, — nyitotta meg szép beszé-
dében. Ezt egy szépen összeállított hosszú műsor 
követte, a hol a tanulók tehetségének egy ujabb 
fokát  láthattuk. A bezáró beszédet szintén a gond 
noksági elnök tartotta. Az ünnepély befejezte  után 
az ifjúság  zászló alatt zene kíséretében felvonult 
a nevezett helyre, hol társas játékok rendezése, 
ének és táncz után a kibocsájtott gyűjtő iv segé-
lyével összegyűlt pénzből étel és itallal látták el 
a tanulókat. Az ünnepély alkalmával a gond. elnök 
egy szép beszédben üdvözölte a jelenlevőket és 
mentegette a meg uem jelent román gyerekek szü-
lőit, a kiket — úgymond — uem az önszántukból 
elmaradással tüntetni akaró vágy, hanem az élel-
mesebb és kritikusabb szellemű hitsorsosaik tar-
tottak vissza. A kibocsájtott gyűjtő iv adakozóinak 
ismételten köszönetet mondunk. 

— Tűzoltó szaktanfolyam.  A budapesti 
önkéntes tűzoltó-testület folyó  évi julius 31-től 
augusztus 20-áig terjedő idő között országos szak-
tau folyamot  rendez, a melyben való részvételt a 
belügyminiszter a vidéki városoknak, községeknek 
figyelmébe  ajánlja. A szaktanfolyamon  való rész-
vételt maga a rendező budapesti tűzoltó-testület 
nagyon megkönyiti, mivel a kevésbé tehetős köz-
ségek, vagy tűzoltóságok által kiküldendő tanfolyam 
hallgatók közül huszonötöt díjtalan csoportos lak-
tanyaszerü ellátásban fog  részesíteni. Ezen intéz-
kedéssel kedvező alkalom fog  nyújtatni arra, hogy 
a tűzoltói szervezettel biró községek egyes tag-
jaikat a tűzoltói szakismeretekben elméletileg és 
gyakorlatilag kiképeztessék, tűzoltóságuk szerve-
zésére, begyakorlására és vezetésére alkalmassá 
tegyék és azoktól a további önképzésre utmutatást 
és alapot nyerjenek, miért is szükségesnek láttuk 
e fontos  köi ülményt e helyről is az érdekelt köz-
ségek figyelmébe  ajánlani. 

— Miben halnak meg az emberek. 
Mindennap tapasztaljuk, hogy inilyeu gyarló, meny-
nyire törékeny, mennyire hajszálon függő  az ember-
nek az élete. Az ember gyilkos betegségeinek egész 
hatalmas serege olálkodik a halandó ember élete 
után s nem válogatván öregben és ifjúban,  minden 
órában és minden perezben kiveszi a maga adóját. 
Egy orvosi szaklap a földkeregségén  történő halálo-
zásokról érdekes statisztikát állított össze a halálo-
zások sorairól s ebből megtudjuk, hogy egy millió 
ember közül 9Ut> ember hal meg 90 éven felüli 
aggságban, 1200 ember testrész bántalmak miatt 
búcsúzik el a siralom völgyétől, 18400 ember a ka-
nyarónak lesz áldozata, 27000 szélhüdésben, 7000 
orbánezban, 7500 sorvadásban, 48000 Bkárlátban, 
25000 hörghurutban, 30000 hagymázban és 7000 
reumatikus bántalmakban hal meg. 

— Katonák élelmezése. A marosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara felhívja  az érde-
kelt gazdák és terménykereskedők figyelmét  az 
erdélyrészi cs. és kir. közöshadseregbeli csapatok-
nak, valamint a m. kir. honvédségnek 1898—99 
évi gabona, zab, széna, szalma, tűzifa  és kőszén 
szükségleteinek a nagyszebeni cs. és kir. intenda-
tura által összeállított előirányzati kimutatásra, 
melyet az érdekeltek a kamaránál, valamiut a nagy-
szebeni, kolozsvári és gyulafehérvári  katonai élel-
mezési raktároknál betekinthetnek. Az árlejtés 
kihirdetése iránt a nevezet cs. és kir. intendatura 
később fog  intézkedni. 
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— Ajánla t i tárgyalás. A m. kir. kolozsvári 
VI. honvéd kerflletbeli  csapatok 1898/99 évi éle-
lem szükséglétének bistositására ajánlati tárgyalás 
van kitűzve, az erre vonatkozó hirdetmény a hely-
ben! városházánál valamint boavéd zászlóalj keze-
Wtiszti irodájában a hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

— B á t o r eladást . Még egészen n j 
ebédlő ós hálóasoba bn to rok (faragott  bntor) 
és egyéb berendesés mél tányos áron eladó. 
Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

x a e d L Ó ü z e n e t 
Cm. L Hoanflln.  A küldött önszeggcl előfize-

tése lejárt April végével. 
ö n . O. J.-né. Offenbánya.  A beküldött czikk 

csak nyilttérbe közölheti, minek közlése 4 frt.  Előfize-
tése lejár junlas végén. 

B. L Margitte. Előfizetése  lejár junius végén. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ fa  LAPTDLAJDOROS: 
GYÖRGYJAKAB HÁBTON. 

N V I L T T É B . * ) 
Köszönet. 

Mindazon urak és hölgyek, a kik boldogult 
Károly fiam  elhalálozása folett  részvétüket nyilvá-
nítani kegyesek voltak, fogadják  e helyen is őszinte 
hálás köMönetem kifejezését. 

Csik-Szereda, 1898. junius hó 18-án. 
Leicbt  János. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
vállal a SMT*. 

Vasúti menetrend. 
Érvényes 1898. m á j u s hó 1-től. 

Oda Csik Gyimea—Sepsi-Szentgyörgy. Vissza. 
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© e r y z é e e i c . 
Az állomások neve mellett balról álló idő-

adatok felülről  lefelé,  a jobbról állók alulról föl-
felé  olvas andók. 

Az indulás és érkezési idők középeurópai 
időre vonatkoznak. 

Az éjjeli idő esti 6S2 órától reggeli 62 per-
czig a perczeket jelző számjegyeknek aláhúzásával 
van kitüntetve. 

A gyorsvonatok az óraszámoknak vastagabb 
nyomása által vannak megjelölve. 

Pályázat. 
Csik-Szereda rendezett tanácsú városban 

a gazdasági tanácsosi állás lemondás folytán 
megüresedvén, arra pályázatot hirdetek. 

A gazdasági tanácsos évi javadalmazása 
300 forint. 

Felhivatnak mindazok, kik ez állást el-
nyerni óhajtják, hogy életkorukat s eddigi 
alkalmaztatásukat igazoló okmányokkal fel-
szerelt, aajátkezttleg irt s BzabályszerUleg 
bélyegzett pályázati kérvényüket f o l y ó  é v i 
j u l i u s h ó 7 - i g alólirott polgármesterhez 
adják be. 

Csik-Szereda, 1898. évi junius hó 21-én. 
É l t h e s J a k a b , 

1—2 polgármester. 

Szám 358—1898. á. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 1898. évi junius 

bó 13-án kelt 689. számú határozatával Sepsi-
szentgyörgy—szeredai törvh. ut 69—81. km. sza-
kaszán levő 49. számú híd alépítményi, a 39. és 
67. sz. műtárgyak építési valamint a 80—81. kmt. 
szakasz szabályozási munkálatát 8077 frt  6 kr 
összeg erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1898. évi junius hé 28-Hc nap-
jának d- e. II érájára a csikmegyei m. kir. építé-
szeti hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati ver-
senytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó külön-külön zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz any-
nyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  előirt, 
az engedélyezett költségösszeg 5%-ának megfelelő 
bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki művelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, uaponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. junius 14-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 
Sz. 1275 - 1898. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Az 5429 lelket számláló Békás közsé-

gében 600 frt  évi fizetés,  100 írt lakbér 
illetmény és szabályrendele t ig megállapított 
látogatási dijakkal javadalmazott községi or 
vosi állásra ezennel pályázatot hirdetek és 
felhivom  mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy ez iránti szabályszerűen fel-
szerelt kérvényüket hozzám f o l y ó  é v i j l l -
1ÍUS h ó 1 0 - i g ar.nál biztosabban benyúj-
tani ne mulaszszák el, mivel később beér-
kező pályázatok nem fognak  figyelembe 
vétetni. 

A megválasztandó községi orvosnak kézi 
gyógytár tartásának engedélyezése kilátásba 
helyeztetik. 

Qyergyó-Tölgyesen, 1898. évi junius 
hó 15-én. 

Lázár János, 
1—3 főszolgabíró. 
Szám 3103—1898. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járáshoz tartozó Gyimes-

bükk, Gyime8-Felső- ós Középlok községekből ala-
kított gyimesi közegészségügyi körben az orvosi 
állomás lemondás folytán  üresedésbe jővén, annak 
betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 600 frt  évi fizetés,  40 trt 
lakbér és mind kinevezendő csik gyimesi pályaor-
vosnak azaz Ajnádtól-Gyimesig terjedő 31*3 kim. 
ho0szu vonal szakaszon a pályaorvosi teendők vég-
zéséért évi 300 frt  tiszteletdíj jár. A községekkel 
és a Gyimesbükk területén levő fűrésztelepek  tu-
lajdonossaival egyezség utján megállapítandó láto-
gatási, látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kívül körorvos a védhimlö oltásért és újra oltásért 
az országos érvényű dijakat felszámithatja  és a 
bíróságok felhívására  végzett szakértői működé-
sekért a szokásos dijakat igényelheti. Székhelyén 
a halott kémlést és husszemlét a szabályszerű di-

jak mellett végezni s községeit bavonkint kétszer 
beutazni és akkor a jelentkező betegeket ingye-
nesen ellátni tartozik. A magán látogatásokra fe-
lektől fuvart  követelhet. Felhivom mindazon orvos-
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, mi-
szerint az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüket hozzám 1898. év i ju l ius hó 
2-ig nyújtsák be. A választás Gyimesbükkben 
1898. julius 3-án fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1898. junius 5-én. 
F e j é r Sándor, 

3—3 főszolgabíró. 

Szám 2631—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásban Csik-Gyimes Kö-

zéplok székhelylyel ujjooan alakított körjegyzői 
körben, mely körhöz Csik-Gyimes-Felsőlok és Gyi-
mes-Középlok községek tartoznak, a körjegyzői 
állás betöltendő lévén, e czélból az 1886. évi XXII. 
t.-rz. 82. §-a értelmében ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  mindazokat, a kik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, hogy nagykorúságukat, bon-
polgárságukat az 18*3. évi 1.1. cz. 6. § ában meg-
kívánt, képzettségöket és az eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérvényeiket az 
1898. év ju l ius 2-ig alulírott főszolgabíróhoz 
annál bizonyosabban adják be, mert a később ér-
kezők nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A k ö r j e g y z ő j a v a d a l m a z á s a á l l : 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-

szolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodaátalány 30 
frt.  4. Faátalány 40 frt.  5. Magánmunkálatokért 
a szabályrendeletileg megállapított dijak. A válasz-
tás Gyimes-Középlokon az 1898. évi julius 3-án 
fog  megtartatni s a megválasztott körjegyző állá-
sát azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1898. junius 5-én. 
Fejér Sándor, 

3—3 főszolgabíró. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök, kik 
törvényszerűen megengedett sorsjegyeknek, 
részletfizetésre  való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvény-társaság) számlájára 
foglalkozni  óhajtanak. Ajánlatok „Mercator" 
czimen: Eckstein Bernát hirdetési irodájába 
Budapest, V., Fürdő- utcza 4. intézendők. 
2 - 5 

Â legjobb fedélcserép, 
mely minden kiállításon dijat 
nyert s az egész vidéken a leg-

jobbnak van elismerve 
a csiksztkirályi cserépgyárban 

készül. 
Ára ezren kint O frt. 

10,000 darab vételnél ezrenkint 8 frt. 
Eladó készlet jelenleg 150.000. 
Értekezhetni levélben, vagy személye-

Balázs Béniám birtokossal Csik-
Szen tkirályon. 

sen 
1 - * 

S Z I V A T T Y Ú K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-Járgány s erőhajtásra 

TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 
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 működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

I s ó e z i t é s a j á j a 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 S E R F G B E K G Z ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 
g C árjegyzékek ás költségvetések Ingyen és bérmentve. 

19—40 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




