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A tüzes nyelvekben ala szállu Szent I.elck 
ajándékai Világosság, bőlcseség. tanács, erős-
ség, tutloniány, isteni tisztelet és nz l'r félelme 
idézték elő c csodát. 

Igy terjedt el n Jézus vallás-erkölcsi tudo-
mánya napkelettől napnyugatig: igy ébredt 
józanabb erkölcsiségre a vétekbe merült világ. 

A Ilit, szeretet, öröm, békesség, kegyel-
messég, szerénység, tűrés, jóság, hosszuvára-
kozás. szelídség, mértékletesség, tisztaság, ezek 
a Szent Léleknek gyümölcsei. 

Materialisták ! ti azt valljátok, liosy öröm-
nek. fajdalomnak,  szeretetnek, gyűlöletnek, 
szóval minden érzeiiiénynek véget vet a halál, 
liogy nincs túlvilág, nincsen örökélet. 

Vajha e nagy, e dicső napon a Szent 
Lélek mcgizleltetné veletek gyümölcsei legcl-
sejét: a hitet! A lélek, melynek hallhatatlan-
ságát tagadjátok, de a mely mégis gyakran 
nyugtalanul vergődik bensőtökben és tigyel-
meztetőleg súgja olykor, hogy akármelyik 
perezben jöhet a halul, az a lélek nemes, ma-
gasztos gondolatokkal telnék s igy nem csupán 
a földi  dolgokban összpontosítanátok minden 
vágyatokat, reményeteket, örömöteket. A hit 
besugározná bensőtök sötétét s meggyőződ-
nétek afelől,  hogy Isten remekművét: az em-
bert, saját képmására nem csupán e múló élet 
számára alkotta. 

Ti. kiket a Mindenható elhalmozott földi 
javakkal, kik kényelemben, jólétben úsztok, de 
szivetek, jéghideg, ízleljétek meg a szeretet-
nek  nevezett gyümölcsöt. Ez felolvasztandja 
síivt:lekről a jégkérget, jótékony melegével 
eltölti bensőtöket, innét szétáradva, felszárítja, 
ragyogó gyémántokká változtatja a szegények-
nek. a .szenvedőknek könnyeit. H gyémántok 
értékésebbek a léleknek a föld  mulandó kin-
cseinél. Ks ekkor Ízlelhetitek azon édes gyü-
mölcsöt is, melynek méze: öröm. Mert a sze-
gény szenvedőknek drága kövekké változott 
könnyei, oly igaz örömöt, oly lelki gyönyör: 
szereznek a léleknek, milyenhez hasonlót a 
világ hiti örömei, gyönyörűségei nem nyujt-
hatnak : 

Ti, kiknek sziveit a harag, a gyűlölet 
hullámai háborgatják, kik boszut forraltok  gyű-
lölt ember társaitok ellen. Ízleljétek meg a 
békesség  nevii gyümölcsöt! Hadd csendesed-
jenek le bensőtökben a harag, a gyűlölőt zajló 
hullámai, a bosszú vészes sötét felhői  vonul-
janak háttérbe ! Kz által nemcsak önnön szi-

veiteknek szereztek jóleső megnyugvást, de 
Jézus is édes szent örömet fog  érezni, hiszen 
<) modotta: .Békességet hagyok nektek, az 
én békességemet adom nektek." 

Ti, kik kártya, bor és tinyornyázás között 
töltitek éjjeleitek nagy részét, feláldozva  va-
gyonotokat. egészségeteket, családotok nyugal-
mát. jövőjét szenvedélyeiteknek, gondoljátok 
meg, liogy hányan züllöttek már el, hányan 
dobták el maguktól az életet a mértékotlen, 
kicsapongó életmód miatt és Ízleljétek meg 
azon gyümölcsöt, melyet igy neveznek : mér-
tékletesség  ! K gyömölcs megízlelése egészen 
ujjá fog  teremteni! A nyugalom és megelé-
gedés fog  sziveitekbe költözni. Otthon tieitek 
szemeiben nem fogtok  többé látni haragos ki-
fejezést,  aggodalmat bút és fájó  könnyeket!... 

Ti, kik Isten jóvoltából rang, tutloniány 
és szépség birtokában vagytok s ez gögössé, 
kevélylyé. hiúvá tett benneteket, Ízleljétek meg 
azt a gyümölcsöt, melyet szerénységnek  hív-
nak ! Kz felette  hasznos lcend reátok nézve. 
Mert előnyös tulajdonságaitok ha gőggel, ke-
vélységgel, hiúsággal vannak kapcsolatban, ugy 
a rang ellenszenvet gerjeszt, a tudomány nen 
részesül kellő elismerésben, a szépség vissza-
tetszést szül. mig ha ezekhez szerénység, alá-
zatosság társul, akkor a rang tiszteletben, hó-
dolatban, a tudomány valódi méltánylásban, a 
szépség ellcnállhatlan vonzalomban részesül! 

ízleljétek meg a Szent Lélek gyümölcsei 
közöl azt, a melynek neve: tűrés,  ízleljétek 
meg ti, kiknek nyomor, bánat, szenvedés jutott 
osztályrészül, kik czéltáblai vagytok gunynaki 
lenézésnek, ti mindannyian .kiknek hordoznotok 
kell az élet keresztjét! K gyümölcs — bár 
ize fanyar  — enyhet szerez a szívnek, gyógyító 
balzsamként hat, a szenvedések által ütött mély 
lelki sebekre, bátorságot ad a gunynyal, lené-
zéssel szemben, erőt kölcsönöz az élet kereszt-
jének hordozhatásához, mert azon reményt 
éleszti a szívben, hogy az Isten nem hagyandja 
jutalmazás nélkül azokat, a kik békével tűrnek ! 

Ti, kiknek szükségetek van a Szent Lte-
leknek ezen neveket viselő gyümölcseire: 
Kegyelmesség,  jóság, hosszuvárakozás,  SZÍ* 
lidség,  tisztaság,  ne vonakodjátok megízlelni 
ezeket! Erezni fogjátok  jótékony hatásukat. 
E gyümölcsök megízlelése által egészen át 
fogtok  alakulni. 

Jöjj cl csodatevő, világosító vigasztaló 
Szent Lélek Isten! Oh jöjj cl és oszd szét 
égi gyümölcseidet! 

Kritsa Klára. 

Pünkösd ünnepén. 
A természet pompás ünnepi köntöst öltött 

magára, hogy méltó iegyen a nagy, a szent 
naphoz. Az azúrkék égbolton egyetlen felhő 
sem látható. Aranyos napsugár játszadozik a 
zöldeló fák  ágain s a kis madarak vidáman 
éneklik a dicshimnuszt a mindenség hatalmas 
Alkotójának. A pünkösdi piros rózsák s a többi 
színes tarka virágok balzsamos illattal áraszt-
ják el az íitle léget. 

Minden oly derült, oly mosolygó, mint a 
rózsás ifjúkor. 

Bármerre tekint szemünk, mindenütt a 
Teremtő kezeinek csodás müveit látjuk. A ter-
mészet változó szépségében minden az Isten jól-
tevó hatalmáról és bölcs jóságáról, tanúskodik, 
minden az O tökéletességét, az O dicsőségét 
hirdeti. 

S most, midőn a természet pompájában 
gyönyörködve szemléljük a gondviselő nagy 
Alkotónak jóságát, bölcseségét, hatalmát, töké-
letességet, most mellőzzük rövid ideig a földi 
érdekeket, sziveinket szállja meg vallásos ér-
zület és elmélkedjünk a pünkösd ünnepének 
jelentőségéről. 

• • 

Habár az egy igaz Istenben való hit s az 
erkölcsi törvénynek tisztelete és követése, soha-
sem tünt el egészen a földről,  mégis borzadunk, 
ha arról gondolkodunk, hogy az emberiségnek 
nagyobb része számtalan képzelt istenek között 
osztotta fel  a világ kormányát. Azokat és az 
azoknak szentelt arany, ezüst, kó, fa-bálványo-
kat, a napot és csillagokat, sőt még némely 
különösebb barmokat is imádtak. Ezen képzelt 
isteneknek mindennemű, az emberek közt ural-
kodó vétkeket tulajdonítottak. G buta tudatlan-
ságban az istenek tiszteletét tlobzódással, ré-
szegeskedéssel s a legundokabb bűnökkel fe-
jezték ki. 

Ily elszomorító volt a világ erkölcsi álla-
pota a Jézus boldogító hitvallásának elterje-
dése elótt. 

Soha sem volt egy vallás is oly bizonyos 
eredetű, az Istennek méltóságához oly illő. a 
tökéletességben mindig előbb menni óhajtó, 
embernek természetéhez oly alkalmaztatott, a 
közjót előmozdító cselekedetekre ösztönző, mint, 
a keresztény vallás. 

E vallás mintlig nagyobb erkölcsiségre, 
az okos teremtménynek valóságos irányához 
való rendeltetésre s a földi  életnek leghelyesebb 
használására segit. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Az alkoholizmusról. 

(Folytatása és vége.) 
Az egylet tagjai sorába csak 16 évet be-

töltött egyéneket vesznek fel,  kiknek köteles-
ségük a tagok számát szaporítani, felügyelni 
arra, liogy a korcsmákra vonatkozó törvények, 
szabályrendeletek és községi utasítások szigo-
i uan betartassanak, a törvényhatóságtól kivánui, 
bogy az alkoholizmus ellen a legerélyesebben 
fellépjen  ; a korcsmai záróra szabályozására tö-
rekedni, még nyilvános ünnepélyeken is; magán 
nlon kieszközölni, hogy a korcsmák vasár- és 
ünnepnapokon délelőtt zárva legyenek, minden 
felé  veszélyes szeszt az egyletből kitiltani. 

Itt a papság igen élénk mnnkásságot lejt 
ki az antialkoholizmasban és vannak sokan, 
kik csakis a mértékletességi egyletek vezetésé-
vel foglalkoznak.  Söt vannak gyárak is Belgi-
umban, melyek az abstinens mun\ásokat juta-
lomban részesitik. 

Svájczban, Angliában, az Egyesült álla-
mokban, Svéd- és Norvégországokban szépen 
fejlődik  az antialkobolikus mozgalom. A mérték-
letességi egyletek virágoznak és a fennebb  vá-
zolt. irányban hangya szorgalommal dolgozik az 
egész társadalom az alkoholizmus pusztításainak 
megakadályozásán. 

New-Yorkban aj korcsmát nem nyithatnak, 
mielfitt  egy régit be nem csuktak s akkor is 
szigora vizsgálatot ejtenek meg, ba vájjon a la-
kósság rohamos szaporodása követeli-e akorcs-
manyitást ? 

Amerika minden államában a vendéglősök 
felelősséggel  tartoznak minden egyes részegsé-

A keresztény hitvallás a társadalomnak 
támasza, a belső megnyugvásnak állandó for-
rása; az értelmet önnön helyes ismeretére ve-
zérli, a feltételeket  meghatározottan terjeszti 
elönkbe, melyeket híven megtartva, Isten előtt 
kedvesek lehetünk; kedvet, erőt, nyújt a leg-
nehezebb kötelességeknek a teljesítésére is. 

Szerencsés, szerencsétlen, több. vagy keve-
sebb tudományu legyen is az ember, a Jézus 
bölcs oktatásából megértheti, kétségeskedés 
nélkül megtanulhatja: mit kellessék hinnie, mit 
cselekednie, hogy állandóan nyugodt lehessen : 
ennek gyakorlásában magának lelki csendes-
séget. megelégitést szerezhet. 

A keresztény hitvallás követőjét a leg-
nagyobb nyomorban, mindenkitől elhagyatva 
sem engedi kétségbeesni, mivel a legártatla-
nabb Jézusnak szenvedéseit, kínos halálát, fel-
támadását. megdicsőülését elönkbe tárva, meg-
tanít tűrni, békével szenvedni: bizalmat ébreszt 
a lélekben Isten véghetetlen jósága iránt és 
reményt az égi boldogság elnyerésére. 

Ha az életszenvedései gyászos felhőként 
ráborulnak lelkünk egére s a borzasztó sötét-
ségben tévelyegve, oda jutunk a kétség mély 
örvényének széléhez, mi óriz meg attól, hogy 
bele ne bukjunk V 

Kgy ragyogó oszlop: mely megvilágítja a 
felénk  tátongó rettentő mélységet: bclcfogód-
zunk ez oszlopba és mentve vagyunk ! 

K világító oszlop : — a hit ! 
Ma ünnepli a keresztény világ annak a 

diadal napnak évfordulóját,  midőn a Jézus 
mennybemenetele után tizedik napra, az apos-
tolok és még számos hivók összegyülekezve 
imádkoztak, egyszerre azonban szokatlan zúgást 
hallva, ámulattal láttak tüzes nyelveket alá-
szállani. Kz ugyan csodás tünemény volt, de 
sokkal csodálatosabb!) vala az apostolokban 
történt változás. Ok, kik az elótt magukat 
mutogatni nem merészelték a zsidóktól való 
félelem  miatt, bátran kiáltottak Jeruzsálem 
zajos utczáira és nagy sokaság, különböző nép-
fajok  előtt, megedzett lélekkel hirdették az 
evangéliumot. 

Ettől őket sem ígéret, sem haszon, sem 
gunyolás, sein fenyegetés,  sem üldözés, maga 
az erőszakos kínos halál sem tántoríthatta el. 

Azok a szegény halászok, kik sem Kó-
mának, sem Athénének iskoláit nein látták, 
nem gyakorolták már tökéletesen értették az 
egész liit-és erkölcsi tudományt és tudtak be-
szélni minden nemzet nyelvén. 

gért és ba valamelyik részegember üveget tör, 
rombol, — fizetés  képtelenség esetén a korcs-
máros fizet  — ba esetleg életét veszti, hozzá-
tartozói számára 1000 — 10,000 dollár kárpót-
lást Ítél meg a bíróság. 

A nők az antialkoholikus mozgalom leg-
lelkesebb támogatói világszerte. 

Svájczban az állam vette kezébe a szesz 
gyártást és áruban bocsájtását. 

Nagy szolgálatot tett a sajtó, ez az ezer 
kara polip, mely egész erejével törekedett a 
népet az alkohol káros voltáról meggyőzni. 

Az eredmény meglepő. A neucbateli fegy-
házban 1878—1890-ig a foglyok  száma 27°,V 
kal a devensi javító földmives  koloniában 67°/u-
kal apadt. 

Svéd- és Norvégországban korlátozzák a 
korcsmanyitást annyira, hogy vannak községek, 
a melyekben korcsmát nyitani nein sxabad és 
egész kerületeket járhatunk be, mig pálinka 
mérésre akadunk. 

Városokban nem ment ez ily könnyen. A 
hatóságok lelkiismeretes fáradozása  azonban iU 
is szabályokat teremtelt, melyeknek értelmében 
csak oly egyénnek engedtetik meg a korcsma-
nyitás, kik kötelezik magukat, hogy a szesz mé-
rést emberbaráti czélból és nem osztalék haj-
bászás végett űzik. 

Naponta megvonnak maguktól 1—3 pobár 
pálinkát és mig igy az önmegtartóztatás eré-
nyében növekednek, másrészről öregkorukra szép 
összeget gyűjtenek. 

Oroszország is hatalmason védekezik az 
alkoholizmus ellen. 

A pálinka mérésekben a szeszt zárt pa-
laczkokban adják ki, ezeket a helyiségekben fel-
bontani tilos, sőt a perczek száma is meg van 

állapítva, a meddig a kimérő helyiségekben ma-
radni szabad, leülni tilos. Minden kimérésnél ren-
dőr ügyel fel.  E tilalommal Oroszország kivitte 
az utczára az iszákosságut és a botrányt fo-
kozta, mert megtörténik, hogy a muszka a bolt-
ban rágja a palaczk nyakát és alig lépik ki unnat, 
egy hajtásra kiüiili és negyed Ara múlva bolt 
részeg; máskor meg egyes alakok várakoznak 
a szesz vásárlókra künn és az általuk elkészi-
szitett zugokba viszik őket, hol valóságos tivor-
nyázás folyik. 

Ausztriában 1888. évben törvényt, hozlak 
az iszákosság terjedésének megakadályozására. 
A pálinka mérést szigorú korlátok közé helyezi, 
a korcsmák számát szabályozza. 500 lakásnál 
kisebb községben csak egyet engedélyez. Bün-
teti a részegeket, korlátozza a vasár- és ünnep-
napi ivást. E törvénynek ujabb időben a mér-
tékletességi egyletek és keresztény szövetkeze-
tek segítségére léptek. Az eredmény nem fog 
elmaradni. 

Magyarországon az alkohol ellen mind ez 
ideig nem ballottnnk egyebet, mint a miket az 
egvbáz papjai magasztos hivatásukból kifolyó-
lag a szószékekről a részegség bűnének ostoro-
zása és a józan mértékletesség erényének dicsé-
rete körűi kifejtetlek.  Egyes buzgó papok által 
e téren elért eredmények elég biztatók, bogy a 
munkásság a fáradliatlan  szorgalom karöltve a 
mértékletességi egyletek komoly törekvéseivel: 
szép eredményeket foguak  szülni. 

Csak vállalkozni kell I Vegye kezébe a pap-
ság egyik-másik, áldozatkész, tetterős tagja az 
eszközöket, indítsa meg a mozgalmat az egész 
vonalon! Ők a nép legőszintébb barátai, kik 
legközelebb tudnak férkőzni  a jóra mindig haj-
ló, a nemest mindig felfogó  magyar nép szivé-
hez. Itt a Székelyföldön  indítsuk meg a moz-

galmat, mentsük meg azokat, kik helesülyedlek 
az alkoholizmus posványába s óvjunk másokat, 
hogy el ne sGlyedjenek! 

S a társadalom ? Működjék közre a mér-
tékletességi egyletek alakításában, a korcsmák 
számának apasztásában. Vasárnap és ünnepna-
pokon a korcsmák legalább délelölt bezárassa-
nak. A kincstárnak megtérül más oldalról az 
esetleg itten e miatt beálló látszólagos veszte-
sége, mert a nép gazdagodni fog  s a nyomor 
szűnni. Hiszen ba figyelembe  vészük, bogy Ma-
gyarországon szesz, bor, söradók, italmérési ille-
tékek lejében az állam évente 110 — 120 millió 
koronát szed be, ennyivel tehát a nép évről-
évre szegényebb lesz ; nem lesz túlzott azon ál-
litásunk, bogy összes állami adósságunk kamatai 
nem rúgnak annyira, mint a mennyi pénz e ré-
ven kivándorol e nemzet zsebéből. És az egye-
sekre háramló haszon ? Szappanbuborék, lát-
szólagos délibáb! A korcsmáros talán gazdago-
dik, ha sivár lelkéoek kéjeket nyújt a mások 
állatiasságig való sűlyedése: de a. nyomor, a 
szegénység, az idiotizmus, az őrültség, a delíri-
um, a lüdövész, az erkölcstelenség, vallástalan-
ság égbekiáltó módon fog  terjedni; ássák a nem-
zetnek a sírját. 

Irtsuk ki e testet és lelket egyaránt mar-
czangoló rnt szenvedélyt, mely minden elképzel-
hető rossznak szülője. Keresztényi erő és Krisz-
tus szeretetétől áthatott akarat és az isteni ma-
laszttal való állhatatos működés kell ide, mert 
enélkül nagyou ritka és hiányos lesz az eréd-
mény s oda jutunk, hová Oroszország, bel a ti-
lalom a részegséget atezára vitte és a botrányt 
ezzel még fokozta. 

A társadalom azon műveltebb osztályainak 
kell a mozgalom vezérlő elemeivé lennftk,  kik 
anyagi és erkölcsi fölényüknél  fogva  nemcsak 
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Gróf  Majláth püspök a pünkösti bncsun. 
Mióta Erdély római kath. püspöke diaies 

álláaára kinevettetett. nem telt el iv. hogy a 
caik-somlyói neveietea pünkösdi bncsut meg ne 
látogatta volna, eiiel is fokozván  a hithű kath. 
síékelynép bucanlátogatás iránti öröklött hajlan-
dóságát. 

A hivei lelklüdvén folyton  busgolkodó fó-
páaitor programm sierinti egy hónapos bérma 
kürntját a gyergyói részekben e bó 23-án befe 
jexvéo, 24-én délután fél  négy órakor érkezett 
meg CaikSomlyóra s egyenesen a Szent Ferenci 
rendi aienetbe hajtatot» a meg sem piheuve 
onnan a templomba sietett, mely már akkor zsu-
folva  volt bucaua néppel s nagy papi segédlet 
mellett vecaernyét urtott megáldván a népet. 
Eiután a templombél a külső bejáraton át vissza 
tért a siersetbe, mely útja közbeu a nép részé-
ról valóságos ostromnak volt kitéve, s különösen 
az aaiionyok rohanták meg. hogy kezét meg-
caékolhaaaék, vagy legalább ruhájának szegélyét 
érinthessék, mi a lelkes fópáastornak  szelíd mo-
solyt vont ajkaira. 

Még jó formán  megsem pihent, s már is a 
tanitóképeidei ifjúság  jelent meg szállásának 
ablakai alatt ének, zene éa beszéddel üdvözölvén 
a főpásitort,  mit meleghangú elismeréssel köszönt 
meg ai ifjúságnak. 

Szombaton délelőtt a szerzet nagy templomá 
ban fényes  papi segédlettel ünnepélyes szent misét 
tartott, azután pedig a hatóságok fejeiuek  s egyes 
testfiieteknek  tisstelgését fogadta,  majd ebéd után 
a sienet udvarkertjébe vonult pihenésre, azonban 
itt sem volt ment némely tolakodoktól, kik részint 
alamiianáért, részint pedig egyéb ügyes bajaikban 
való támogatásért ostromoltak. Estebédre a sze-
mináriumba ment át s itt a főgimnázium  ifjúsága 
•sál még aiái színes lámpionnal kezében jelent 
meg as ebédlő ablakai elótt, hogy a főpásztor! 
üdvözölje, mit látva a több ezernyi bucsus nép, 
pár peres alalt ember-ember hátán nyüzsgött a 
sokaság, hogy tauuja lehessen az ifjúság  lelkes 
tüntetésének. 

Ekkor aí ifjúság  zenekara egy szépen si-
került lenedarabot aHott elő, mire a püspök az 
ebédlőből lejött a fiatalság  közé; majd'Daragus 
András VIII. osztályos tanuló intézett szép üdvözlő-
bestédet a főpásítorhoz,  mit harsány éljenzés kö-
vetvén, ó méltósága lelkes és buiditó szavakban 
mondott kösiönetet as óváczíóórt. Ezután az ének-
kar, Ssáva József  zene- és ének tanár vezetése 
alatt igen sikerült ssép dalokat produkált, majd 
ismét a senekar játszott el néhány darabot, melyek 
a fópáaitornak  annyira megtetszettek, hogy azokat 
megismételte, kifejezvén  ez által is elismerését a 
hallottak felett. 

Pünkösd napján a reggeli órákban csendes 
miaét mondott, azután pedig a szerzet házból 
gyönyörrel siemlélte a hegyre felvonuló  óriási 
siámu bucsus népet mely midőn a hegyet meg-
kerülte és viaszaérkeiett a templomhoz, az ebbe 
befért  népet a Biósaékről részesítette áldásában, 
megbízván aí ünnepi beszéd tartásával Rancz János 
karoifalvi  eaperes-plebánost, ki ebbeli feladatát 
fényesen  oldotta meg. 

Pünkösd vasárnapján a somlyói szent Fe-
rencs-rendi szerzetes atyák vendégszerető zárdá-
jában fényes  ebéd volt, melyen a házi ur a köz-
szeretetben álló Pál K. János zárda főnök  lekü-
teleiő előzékenysége és szívessége miudeukit el-
ragadott. Jelen voltak cr. Majláth Gusztáv erdé-
lyi püspökünk, továbbá a vármegye világi első-
ségei élén Mikó Bálint főispán,  Becze Antal al-
ispán ét Mihály Ferencz főjegyzővel  s az összes 
megyei papság, uámazerint mintegy HO vendég. 

At illnsstriai társaság elejétől élénk kedély 
hangulatban volt, mely körülmény azon stép és 

szellemes pohárköszöntőknek tudható be, melyek 
elhangzottak. 

László Polypkárp saeut ferenezrendi  tarto-
mányi főnök  emelt elsőnek poharat s gr. Majláth 
főpásztort  köszöntötte fel.  A főpásztor  ofcoR  beszé-
dében a szeretetet és egyetértést óhajtja érvényre 
juttatni s felköszöntötte  a vármegye vezető em-
bereit élén -a fő-  és alispáa és főjegyzővel.  Mikó 
főispán  az ő higgadt judicziumával a főpásztort 
éltette. 

I)r. I'erjéssy M. törvényszéki elnök a pap-
ságra ürítette poharát. Ezutáu Imets F. Jákó ka-
nonok, ez a derék és képzett főpap  mondott egy 
gyönyörű felköszöntőt,  melyben mindnyájunkat a 
Mária oltalmába ajánlott. Eeután isnfét  szebbnél-
szebb kösziidtók hangzottak el, mire a fényes  tár-
saság 4 órakor szétoszlott. 

Ebéd után a püspök személyes látogatást 
tett két beteg tanár, nevezetesen Glósz Miksa és 
Sípos Sáudor házánál, kikre mély benyomással 
volt a figyelmes  főpásztor  szeretetteljes érdeklő-
dése. Hétfőt  és keddet inkább pihenésre fordí-
totta a somlyói plébániában s csak szerdán hagyta 
el Somlyót, hol oly gyakran szeret megfortluliti. 

Becze Antal alispán félévi  jelentése. 
(Felolvasta a törvényhatóság uiáíus 21-iki gyűlésében.) 

(Folytatás.) 
A határforgalmi  statisztika  mult év fo-

lyamára a következő adatokat mutatja a gyimesi 
vasút állomásnál: 

Az országhatárán átkelt összesen 5690 
egyén, kik közöl belépett az országba 3139, ki-
lépett az országból 2557. 

Átkelt egy éves magyar útlevéllel 1869, 
15—30 napos igazolványnyal 32', ă napos iga-
zolványnyal 596, külföldi  útlevéllel 2627, össze 
sen 5696. 

Kilépett az országból magyar honos 1604 
egyén, külföldi  honos 953, összesen 2557. 

Belépett az országba magyar honos 1464, 
külföldi  honos 1675, összesen 3139. 

Mely adatokat összehasonlítva a mult év 
9 havi forgalmával,  meglehetős visszaesést ta 
pasztalunk, mi már közvetlen bizonyítéka annak, 
hogy valameddig a székely vasutak észak-nyu-
gati vonala is ki nem építtetik, még a személy 
forgalom  sem tuil kibonlakozui nyűgeiből, inert 
a félkörül  ingere ma már nem hat senkire. 

Az egészségi  állapotok  általában elég 
kedvezők voltak, a mennyiben súlyosabb jellegű 
bevenylertőzö betegségek közül járványszerilleg 
egy sem uralkodott. A mult év végén a katez-
falvi  körben fellépett  s rendkívül nagy betegedési 
és halálozási aránynyal járt kanyaró járvány ez 
év elején megszűnt. Ezen kivül pedig csak is 
Szépviz községben volt még kanyaró járvány, 
mely mult április hó I4-én megszűnt és lefolyása 
igen enyhe természetű volt. Szórványosan elő-
fordult  még; roncsoló torok lob, vörheny és hasi-
hagymáz a nélkül, hogy bárhol is járványos 
jelleget öltött volna. Az egyes betegülési esetek 
számokban kifejezve  igy állottak a mult évről 
átjöttek beszámításával: 

a) roncsolótoroklob 34, ebből meghalt 12, 
b) vörheny 108, „ „ 40, 
c) kanyaró 262, „ „ 37, 
d) hasi hagymáz 8, „ „ — 

összesen tehát 413, „ „ 98, s 
igy volt a halálozási százalék 21.6. 

A csíkszeredai közkóiház forgalma  állan-
dóan növekedett. Mult évről át jött 42 beteg, 
az év első negyedében felvétetett  196, összesen 
238. Ezek közül elbocsáttatott 185, ápolás alatt 
maradt 53 beteg. A fogyatékba  vett betegek 
3303 ápolási napot igényellek. Az évnegyedben 
ápolt betegek közül 69 volt bujakórban. 

hivatva, határozottan emberbaráti, társadalmi 
és humánus czélból is kötelezve vannak az alko-
holizmus gyilkoló mérge ellen való küzdelemre és 
az emberiség moukás osztályaiban lábra kapott 
lelki éa értelmi eldurvulás megakadályozására. 

Nem szabad megengedniük, bogy a társa-
dalom ezen munkás eleme tönkre jusson. A pá-
lioka mérgezésnek útját el kell állani és hama-
itbb kell e mozgalomnak eredményeket produ-
kálni, aunt akár a tűdöbajosok érdekében meg-
indult mozgalomnak, mert ez ulóbbi betegség 
igen nagy részben a pálinka mérgezés logikus 
folyamánya.  Léleknemesitő munka kell ide s ne-
nea foglalkozással  kell lekötni BZ egyéni, bogy 
magasabb erkölcsi niveanra emelkedvén, köny-
nyebben legyőzhesse a benne már-már uralomra 
vergődött azenvedélyt. 

Itt ia mint már eddig ia módom volt bebi-
zonyítani egyesült erővel az egyesületi, társulati 
élet behozatalával tndonk caak czélt érni. Példa 
Belginm, Németország, Francziaország, Amerika, 
hol a mértékletességi egyletek oly áldásosán 
működnek. Keresztény legény egyletek, munkás-
egyesületek, vallásos szeretettől áthatott intéz-
mények éa szövetkezetek e czél elérésére vál 
lalkozhatnak. 

Ezt akarnia kell mindenkinek, ki a sze-
gény nép érdekét szivén viseli, ki letörölni akraja 
a munkás bomlokárol a verejtéket. A szörnyű-
bűnök végtelen száma inti óvakodáara e tekin-
tetben a szemlélőt a parancsol áldozatkészséget. 

Egészségügyi, társadalmi, azoeziális, politi-
kai szempontból is szükséges a pálinkaivás nya-
valyájának kiírtát*. Mert bol van politikai sza-
badság a hol nincs akaraterő ? S hol vao aka-
rat erö, hol nea tiazta a fej,  hiányzik a józan 
goadolkodáa az ítélő képeaség ? 

Sok visszaélést, igazságtalanságot, bűnl és 
megvesztegetést be fog  szüntetni, ha az alkoho-
lizmus pusztító mérge ellen társadalmilag moz-
galom indul meg. 

A korcsma nyitási engedélyt szigorú kor-
látok közé kell szorítani, a korcsmárosok ural-
mát csökkenteni kell azzal, hogy társas, meg-
bízható és a nemzet boldogulásától teljesen át-
hatott társas körök vegyék kezükbe az italmé-
rést, és a korcsmárosok uzsorája alól fel  kell 
szabadítani a szegény népet! 

A műveltebb néposztályt illeti a vezérlő 
szerep, ennek szól az 1897. évben a lültichi 
alkohol ellenes kongresszuson elhangzott Savoy 
következő felhívása: 

„Állam és egyház kiváló képviselői, szülők 
és nevelök s mindnyájan, a kik szerelik a gyer-
mekeket, gondoljanak a gyermekek ezreire, kik 
nap-nap mellett áldozatai az alkoholizmusnak. 
Lebatetlen, bogy könnyeik meg ne indítsanak 
bennünket. 

Az egyik azt kiállja: Árva vagyok, a 
korcsma és ital ölte meg apámat, anyámat. 

A másik igy siránkozik : Éhes vagyok, fá-
zom, mert apám iszik s nem törődik velem. 

Mások azt fogják  mondani: Idióták, raki-
tikusok vagyunk életünk a boldogtalanság je-
gyében született, delírium emészt, sorvadás rág-
ja tüdőnkéi. 

Mások ismét igy : „Morituri vos salutanfl 
Titeket a boldogokat I Mi nem élhelünk, mert 
megölt az alkohol. 

Ki ne döbbenne s rázkódnék meg e han-
gok hallatára? Mily részvéttel kell könyörgő 
hangjak után indulnunk I" 

Mentsük meg a mit meg lehet menteni. 
Most még van idö ri. 
„Viribus nuitis I" Pál Jánoa. 

Az állategészségi  állapotok  az év első 
negyedében szintén kielégitők voltak, mert a 
ragadós betegségek közül csak a sertésvész 
lépett fel  Tusnád községben járványosán. 

Ezen betegség még az 1900. évi november 
6 án jelentkezeti 48 gazdánál 71 elbullási eset-
tel, s tartott folyó  évi február  hó végéig. A 
járvány ily nagy mérvű fellépésének  oka bizo-
nyára a közös legelés közben bekövetkezett 
érintkezés, mert máskép nem képzelhető a köz-
ség összes sertés állományának befertőzése.  Az 
eddigi tapasztalatok szerint rnnek a betegségnek 
gyógyszere nincs, de tovaterjedése az idejekorán 
alkalmazott óvintézkedésekkel megakadályozható 
s ez által maga a betegség elfojlható. 

Igy történt az Tosnád községben is, hol 
a község elöljáróság erélyésségének és a gazdák 
óvatosságának 3 hó alatt sikerűit azt teljesen 
elfojtani.  Más állati járvány nem fordult  elő s 
a határszéli törzskönyv vezetés, állatvásár terek 
és vágóhidak közül tapasztalt malasztások s 
rendetlenségek leszámításával a fenn  lévő állapok 
kielégítőknek találtatlak a január hó 1-én éleibe 
lépett állami állatorvosi intézmény közegei által is. 

A tanügyi állapotot  illetőleg a mait év 
első felére  tett jelentésemben azon nézetemnek 
adtam volt kifejezést,  hogy valameddig a túl-
terhelt elméleti oktatás helyett a népiskolákban 
egy tekintélyes hely nem biztosiltatik a gyakor-
lati gazdasági iránynak, a szövetkezésben rejlő 
kölcsönös támogatás erejének, addig a népok-
tatásra fordított  fáradságnak  és kiadásnakszámba 
vehető eredménye nem lesz. És a nélkül, hogy 
ez irány czélszerüségéből magamnak legkisebb 
részt is követelnék, örömmel látom, hogy az 
ország összes vármegyéiben az eszme kezd tért 
foglalni;  a hatóságok és testületek annak szük-
ségét kezdik felismerni,  s magában a közoktatási 
minisztériumban is komoly tanulmányozás tár-
gyává tétetett. Sajnos az, hogy a kerületi taniló-
gyülések még tudomást sem látszauak venni az 
ily irányú mozgalomról, be érvén az elméleti 
tárgyak tanítási módszerének többé kevésbé 
megfelelő  bemutatása és ajánlásával. 

Jelentésemnek e szakához lartozik a csik-
somlyói főgimnázium  elhelyezési  kérdésé-
nek  állásával megismertetni a t. törvénybaló-
ságot. A millénáriB évben keletkezelt indítvány-
tól a mult év nyaráig, s nevezetesen az első 
két évben vehemens megtámadásoknak voltak 
kitéve a kezdeményezők az áthelyezési eszme 
merészségéért, ugy annyira, hogy innen kelleti 
az igazságtalan megtévesztéseket visszautasítani 
miután ezt már a t. törvényhatóság magáévá 
tette volt. Az óta az eszme érlelődött; mind 
barátságosabb alakban kezdett a felfogásokhoz 
simulni, s Püspök ur ő méltóságának jóakarata 
közbelépésére ma már ott vagyunk, bogy a fő-
gimnáziumnak Somlyóról Szeredába leendő át-
helyezése teljesen bevégzett lény, s csak az 
építkezési költség mily arányban leendő hordo-
zása áll tárgyalás alatt. (Folyt, köv.) 

A pünkösdi bucsu Csik-Somlyón. 
Ragyogó szép idő kedvezett annak a hagyo-

ínáuyos nagy buesu járásnak, melyet a hitliükatolikus 
székelynép századok óta pünkösd alkalmával Csík-
Somlyón gyakorolni szokott. Ebbeli buzgóságát még 
fokozta  az utóbbi időben gróf  Majláth Gusztáv püs-
pök uruak évenkiut ismétlődő megjelenése a bucsuu, 
a mi ezúttal is uyilvánvuló volt azou óriási számú 
közönségből Ítélve, mely einc kegyeletes helyre za-
rándokolt. 

Mini reudesou ezúttal is már péutekcu reggel 
fi  «írakor bevonult Somlyóra a Marostordamegye íni-
keházi s vele egyidejűleg u gyergyó-szárbegyi két 
keresztalja, melyeknek szakadatlan lánczolatál ké-
pezte a szomszéd vármegyék bucsusainak bevonulása. 

A Brassó városi bui-susuép Fuksz segédlelkész 
vezetése alalt a délelőtt 11 órai, a bukaresti magyar 
kalholikusok ímgv serege Bálint Jáuos lelkész és 
Vizi Dénes kántor vezetése alatt nemzeti szinü sza-
lagokkal és kokárdákkal ékeskedve a délután egy 
órai vasuti vonultai érkeztek Szeredába s onnan rö-
vid idö alatt gyalog Somlyóru, kik a legnagyobb ér-
deklődés tárgyai voltak. 

Szombaton délután már a községben minden 
talpalatnyi lér el volt foglalva  bucsus néppel. 

A népsokaság különböző énekeinek kaotikus 
hangja szállott a levegőben szerteszét. Dobok per-
gése s csengettyűk szólása mellett indult meg a kör-
ménél Va4 órakor fel  a begyre, bogy megtegye szo-
kott körútját. A nagy proczesszíó, melyet Murányi 
Kálmán íőesperes vezetett s mely között uz ez alka-
lomra kivezényelt csendőrség tartotta fenn  a rendet 
minden inczidciis nélkül a legszebb egvetértésben és 
zavar nélkül lette meg körútját, szokás szeriut elől 
a gyergyói nép baladva, mely uláu sorakoztak a többi 
keresztaljak és pedip a laborium után és vezető pap-
ság mögött a brassói és bukurestiek jeleül u meg-
tiszteltetésnek, mujd legvégül a háromszéki nép es 
a gyimesi csángók festői  népviseletükben. A mint a 
körménél visszaérkezett megkezdődött az alkalmi 
szent beszéd, melyet a nagytemplomban Kovács Mi-
hály csicsói lelkész és küun a templom előtti téren 
Körösi Géza laploczui expozitus káplán igen szép 
sikerrel tartott a sokaságnak. 

Vasárnap délelőtt a körmenet ugyanazon rend-
del és szintén minden zavar nélkül vegezte a hegy-
körüli útját a mely után a teiuplomb&n Rancz János 
kurczfalvi  espercs-plebáuos, künn u téren pedig Rá-
duly Simon főgimnáziumi  paptanár tartottuk gyö-
nyörű beszédeket a népnek, az Unuepélyes szent-
misét pedig linets Fülöp Jákó gyulafehérvári  főes-
percs-knnonok végezte nagy segeulettcl. 

Délután félkettőre  járt az idő, midőn az isteni 
tiszteletnek vége lett s oszladozni kezdett az a20— 25 
ezer főre  becsülhető nagy tömeg, melynek nagyrésze 
2 -3 nupon át lélekből fakadó  áhítattal törekedett 
a bucsu aldásuiban részesülni, mig a más része u kí-
váncsiságtól sarkalva, inkább csalc csodálkozni és a 
pálinkás bódékban dorbézolni jelent meg a bucsuu 
az ájtatoskodók botránkoztatásara. 

Hogy uem túlzott az a szám, melyre a bucsu-
sokat becsültük, abban megerősít egy figyelmes  szem-
lélő számadata, kt a kettős sorokban csendesen ba-
ladó gyimesi csángókat egyenkint megszámlálván, 
2tjO fértit  és 344) nőt, tehát 000 személyt olvusolt meg 
a kereszt alatt csupán Gyiinesből, pedig ínuen Is sok 
volt olyan, ki a ki nein kerülőkkel a puszta szemlé-
lődésre szorítkozott. 

Az erdélyi püspök Alf&lub&n. 
Mióta Erdély lánglelkü püspöke : gróf  Maj-

láth, főpásitori  körútját a gyergyószentmiklósi 
szolgabírói járás községeiben megkezdette : Alfalu 
nagykötség kicsinyje és nagyja vallásos buzgó-
sággal gondolt azou napokra és készült ünnepekké 
tenni azon napokat, melyeket az apostolok egyik 
legméltóbb utóda körükben fog  tölteni. 

Valóban üunepnapok voltak májusi 15., Ifl. 
és 17-ik napjai. Tudtuk, hogy Alfalu  népe vállá 
sos buzgóságban miutaképe lehet minden község-
nek, különösen mióta jelenlegi plébánosa a hitélet 
felébresztésének  éa ápolásának fárasztó  munkáját 
vezeti: de mégis megindító volt látni azon lélek-
ből jövő, őszinte vallásosságot, mely a gyenge 
öreget, az erőteljes férfit  és nőt s a jövő remé-
nyeit a gyermekeket áthatotta rang és kor kü-
lönbség nélkül. 

A vallásos érzet megnyilatkozásai látható 
örömet kelteitek a kegyes fópásztorban  is, mert 
jól lehet az emberi erőt meghaladó fáradozások, 
melyek eddigi gyergyói kőrútjában kimeríthették 
volna a közönséges ember testi szervezetit: az 
övét is megviselték : de, a mint látni fogjuk,  ama 
tömérdek fáradságot,  mely itt ia várt reá, a leg-
nagyobb örömmel éB jó kedvvel viselte. 

Május 15-én délután 4 és 5 óra között ér-
kezett a kegyelmes főpásztor  Alfalu  község ha-
tárához Szentmiklós felől,  a honnan mintegy 20 
kocsi, továbbá lovas bandérium is kísérte. Alfalu-
ból a fogadásra  52 válogatott lovas és több kocsi 
vonult ki. A bauderisták kezében jól nézlek ki 
a kis nemzeti zászlók, melyek vigan lobogtak 
a meg meg gyúló szélben. Itt a község aljegyzője 
Vas Jáuos fogadta  a ügyes keszéddol. 

Erre püspök uruuk nyájas szavakban felelt 
és meeiudult a valóban impozáns menet be a 
községbe. A községháznál felállítói  díszkapu előtt, 
mely fenyő  galylyal és .Isten hozott* felirattal 
szépen volt díszítve, a község jegyzője: Lórincz 
Vilmos fogadta  a következő csinos beszéddel: 

Méltóságos és főtiszteleudó  gróf  Püspök ur! 
Midőn méltóságodat, mint az erdélyi róm. 

kath. egyházmegye érdemes fdpásztorát  ezen GOUO 
lelket már tul haladott kath. község nevében, miut 
annak politikai elöljárója a képviselő testiilot éléu 
üdvözölni szorencsém van ; fogadja  ezt méltóságos 
és főtisztelendő  gróf  püspök ur tőlünk a hit, re-
mény ós szeretre alapított hitéletünkből eredő 
hódolalunk legőszintébb megnyilatkozásának. 

Örömmel üdvözöljük méltóságodat, mint ki 
Jézus Krisztus apostoli kiküldöttje a bérmálás 
szentségének kiszolgáltatása végett községünkbe 
is eljönni kegyeB volt, a melynek lakói miudeu 
időben öröm, vallásos érzület éB hitbuzgósággal 
fogadták  fópásztoraikat. 

Midőn méltóságos és főtisztelendő  grófl'tis-
pök Uruukat újból is melegen üdvözöljük, kérjük 
a Mindenhatót, hogy becses életét a haza, az 
egyház, a inagyar nemzet és az emberiség ál-
dására sokáig tartsa meg. Éljen ! 

Erre a püspök kegyesen válaszolta, hogy 
Bzivesenjöttaközségbe, melyről márrégtudja, bogy-
óséi hitét tisztán megtartotta. Ekkor kellemes 
jelenet törtéut. Az alfalvi  hölgyek gyönyörű csok-
rát a Boga Aranka tanítónő vezetése alatt kivouult 
fehér  ruhás 8—10 éves kis leánykák közül u 
kis Jakabfy  Annuska nyújtotta át a tanítónő dicsé-
retére való kis beszéddel, melyben .püspök bácsi' 
jövetele feletti  örömüknek adván kifejezést  azt 
kívánják, hogy kedveB mamájával együtt tartsa 
meg az Isten a jó püspök bácsit sokáig. 

A menet a plébániai épület elé vonulván, 
a Bzeutmiklósi kiséret visszatért; a püspök és 
kísérete egyházi ruhát öltendő a plébániára ment 
és aztáu proczesszióval vouult a templom ajtajá-
hoz. Itt Zomora esperes plebáuos szép beszéddel 
fogadta,  melybeu kifejti,  hogy ezen 600 éves 
templom kulcsait alázattal nyújtja át és ezzel 
együtt átnyujtja eme nép hódolatát is, inely ősei-
nek hiteért harczolandó talán épen ezen küszöbről 
indult volt el Csiksomlyóra. Kéri a kegyelmes 
főpásztort  hódolatukat szívesen fogadni  és közöttük 
a bérmálás Bzeutségét kiosztani. A püspök vála-
szában örömét fejezi  ki, hogy a nép közé jöhetett, 
buzditólag szól a néphez, hogy jóllehet a mostaui 
korban uem kell fegyverrel  küzdeni a hitért, de 
uem kevesebb küzdelembe kerül a bűnök elleni 
harcz és hitünknek megtartása. Ezért a bitben 
való megerősítés szentségét örömmel osztja ki. 

Másuap délelőtt fogadtattak  ai oltár-egye-
sület, a községi képviselő-testület és az iskolák 
tantestületeinek tisztelgései. A tantestületeket 
Imecs János felső-népiskolai  igazgató vezette, arra 
kérte püspök urunkat, hogy at állami gazdasági 
felső-népiskolát  is szerencséltesse látogatásával. 
A püspök ezt annál is inkább Ígérte, mert, mint 
moudá, még sehol se volt alkalma gazdasági felső-
népiskolát meglátogatni. Este a zöld galyakkal 
feldíszített  piaozi házak szépen ki voltak világítva 
és az elemi du iskolák tanulói lámpionckkal ki-
vonulva a püspök nevének kezdő betűit formálva 
állottak fel  és szereuádot adtak. Mindez nagyon 
kellemesen lepte meg a püspököt. 

Meglátogatta a kegyelmes püspök 1G. éa 
17-én at elemi és felső-népiskolákat  17-én fel-
szentelte a Roth család által épített kápolnát éa 
egyúttal megszemlélte a temetőt. Az Iskolákban 
mindenütt maga kérdetett és kérdeztetett ki min-
den egyes tanulót a hittanból. Igazán fáradhatlan 
lélekkel és csakis aí élö hitbél fakadó  iateni ke-
gyelem által segittetve lehetséges aton apostoli 
buzgalom, melylyel példát mutatott minden em-
bernek a kötelesség teljesítésében. Bár többsiör 
láthatnék körünkben, hogy példát éa bucgÓBágot 
meríthessünk az ö apostoli személyétől! 

Puskás  Jenő. 



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

A gyergyó-ditrói állami polgári 
iskola tantestületének köszönete. 

Az ember nemcsak anyagi, hanem szellemi 
sikereinek is tud örvendezni. Sőt az utóbbiak 
adják a valódi örömet. Nagynevű költónk br. Eöt-
vös József  is az önzetlen törekvések jellemzésére 
irta : .Márvány szobor helyébe, ha fenmarad  ne-
vem. eszméim győzedelme legyen emlékjelem". 
A buigó nevelók is eszmékért küzdenek, s ha 
egy-egy megválásul, a legszebb jutalom siáll 
feléjök. 

Gyergyó-Ditréban egy, alig pár éves uj in-
tiimény van: ai állami polgári iskola. Ennek 
a tantestülete czélul tűzte maga elé, hogy emberi 
erőiéi telhetőleg a legjobb nevelést és oktatást 
valésitja meg. A helyes nevelésnek sarkcsillaga 
a gyakorlati életre való nevelés: „EinBlick iu' s 
Hucb und zwei in' s Leben. d a B S muss die Form 
dem Oeiste gebenl" mondja Qoethe. .Egy pillantás 
a könyvbe, kettő az életbe, aa öntsön formát  a 
a lélekbe". Ai életet pedig csakis a közvetlen 
szemlélet utján ismerjük meg; azért oly hasz-
nosak ai utazások. 

Ai állami polgári iskola tantestülete a na-
gyobb B értelmesebb növendékekel a mult iskolai 
év végével beutazta a Gyilkos té, Békás, Péntek-
patak, Tölgyes is Borszék vidékét, tehát a megye 
északi részét; a f.  iskolai év befejezéseül  is tesz 
tanulmányutat, mely a megye déli részére irányul. 
Qyimes, Csiksomlyó. Csíkszereda, Tusnád, Szent-
Anna-tava, a torjai kénbarlang, a bálványosi szén-
Bav-gyár stb. megismerése van kitűzve. 

Minthogy aionban a polgári iskolába a sze-
gényebb néposztály fiai  járnak, a költségeknek 
társadalmi uton való fedezéséről  kellett gondos-
kodni. A tantestület e czélból két azini előadást 
rendezett. Egyik volt: .A Csikós" népszínmű, 
melyet a helybeli népiskolai tantestület szives 
közreműködésével adott elő ; a második : .A nagy 
mama* Csiki Gergely kitűnő vígjátéka volt, me-
lyet május hé I6 án rendezett. Ebben is a mű-
kedvelő urak és hölgyek közül többen szívesek 
voltak közreműködni, kiknek a polgári iskola 
tantestülete gyűléséből kifolyólag  ez uton is le-
rójja halájának adóját. 

A hálás köszönet és elismerés pedig elsó 
is a főszereplőket  illeti meg, névszerint: Ádám 
Polixéna tanító-kisasszonyt, ki a darabnak .csoda-
tevő nagymamáját' adta azzal az elragadáasal, 
lebilincselő színezéssel, a minőnek a költő lelke 
képzelte; továbbá Miklós Aranka tauítókisasszonyt, 
ki Mártha szerepét játszotta. Kedvesebb Márthát 
műkedvelők között nem találhatnánk, mint ót. 
Játékán előadásán tündöklött a költő gondolatai-
uak és érzelmeinek bája éa varázsa. Elismerés 
illeti Bajkó Mórné nrnót is. ki nagysserü nevelőnő 
volt, szerepének komikai hatását pompásan ér-
vényre jutatta. Ide kell soroluonk Miklós Zelma, 
Róth Anna, Vértes Giia főszereplő  hölgyeket is, 
kik kellemes, gondoa játékukkal gyönyörködtették 
a közönséget. A műkedvelő urak közül elismerés-
sel kel adóznunk dr. Siathmáry István urnák, ki 
a becsületes, komoly Tódorka Szilárd tanárt s 
mint Szeraflnnak  (Bajkó Mórné) 24 éven át hű-
séges jegyesét nagy komikai hatással és élethű 
Béggel adta. Továbbá Plutz Endre urat. ki Kál-
mán szerepében derekasan megállta helyét. Az 
elóadAanak kedves jelenetei közé tartoztak as 
intézeti leánynövendékek játékai is. E szerepek-
ben játszottak : Mánya Berta, Csiki Róza, Józsa 
Mariska, Gaal Irénke, Keresztes Róza, Caiby Anna 
kisasszonyok, kik igazán eleven, kedves növen-
dékeket mutattak be. 

A közönség nem győzte eléggé dicsérni a 
Bikeriilt előadást, e sikert pedig az elsorolt mű-
kedvelő hölgyeknek és uraknak kell tulajdonita-
nunk, fogadják  tehát a polgári iskola tantestületé-
nek hálás elismerését éa köazöuetét. 

Az előadás és a czél iránt nem csak Dítró, 
hanem Gyergyó közeli községei is mind érdek-
lődtek, mert a közönségnek egyik jórészét szent-
miklósiak, remeteiek, szárhegyiek, topliczaiak, 
ilvaiak atb. tették. A való igazság szerint cselek-
szünk, ha azt mondjük, hogy ily válogatott kö-
zönség alig-alig nézte a ditrói műkedvelők elő 
adását. Igen nagy ürömünkre szolgál, hogy meg-
elégedéssel távoztak az előadásról. 

Ez alkalommal felülfliettek  : Püspök ur ő 
Méltósága 16.. Kiss Dénes plébános (Remete) 2., 
Dr. Mezey Géza 2, ifj.  Száva látván 2, Kopacz 
Béla (Szentmiklós) 2. Dalogh J. (Várhegy) 1 ko-
ronát; Laoskó Jánoa (Várhegy) 60, Borka Lajos 
60, Puakáa Antal (Remete) 60. Dr. Dobribán 
Kristóf  (Szentmiklós) 40. Keresztes István 60, 
Lukáts .Kristóf  (Ssépviz) urak 60 fillért,  mely 
adományokért s általában a nemes ügyért lelkesülő 
közönség szivei megjelenéseért fogadják  a tan-
testület hálás kösienetét. 

A műkedvelői előadások mindig meglehetős 
kiadással járnak, mert mindannyiszor valamit ké-
szítetni, egy-egy diasletet kell beaierozni; e költ-
ségeket ezúttal sem lehetett elkerülni s mégis a 
két előadásból a növendékek javára 220 korona 
tiszta jövedelem folyt  be, a mely a mi szerény 
körű községünkben azép eredménynek mondható 
s ezáltal biztoaitva Is van a tanulmány kirándulás. 

A ditrói állami polgári iskola tantestületé 
nek nevében 

Vértes  Lajos igazgató. 

A törvényhatósági közgyűlésről. 
(Folytatás). 

Mindkét indítványra nézve a közgyűlés ki 
mondotta, bogy bár elismeri azoknak közgazda-
sági és péuzügyi szempontból egyaránt messzire 
kiható fontoBságát,  de mivel ugy van meggyő-
ződve, hogy ezen kérdésben ugy a tulajdonos 
vármegye közönsége, mint a megyei alapok és 
birtokok által szolgált közintézetek, s más kultu-
rális és gazdasági czélok, de a közvagyon keze-
lése körül rá nehezdó súlyos felelősség  tudatában 
is csak hosszasabb időt igénylő alapos és lelki-
ismeretes tanulmányozás után hozhat teljes meg-
nyugvással határozatot: érdemleges döntés elótt 
az indítványokat kiadja főispán  ur eluöklésével. 
alispán, tisztiugyész, számvevő, nevelési pénztár-
nok, Gál József,  Nagy Sándor, dr. Fejér Antal, 
Molnár József,  Lázár Menyhért és Nagy Imre 
személyében alakított bizottságnak azon utasítás-
sal, hogy az indítványokat részletes tanulmáuy és 
bírálat tárgyává tevén, adjanak a közgyűlésnek 
kimeritó véleményt. 

Főispán ur azon bejelentése, hogy Szász 
Domokos szolgabírónak orvosilag igazolt súlyos 
szembaja miatt két havi szabadságot engedélye-
zett, — jóváhagyó tudomásul vétetett, a megye 
alispánjáuak abbéli jelentésével együtt, hogy az 
előbbinek helyettésitésére Gyimesbe kirendelt Csi-
Bzér Imre közig, gyakornoknak kiküldetési idéjére 
naponkinti 2 korona pótdíj és a szabályszerű úti-
költség utalványoztatott. 

Ezek után a vármegyei különböző alapokról 
a nevelési, valamint /i kéblipénztárnokság által 
mult évre szerkesztett többrendbeli számadások, 
továbbá a liavaBÍ javakra vonatkozó alispáni és 
igazgatói javaslatok nyertek elintézést, majd a 
vármegyéknek különböző iigyekbeu kelt átiratai 
olvastattak fel,  melyek közül: 

Borsvármegyénok a budapesti gaboua tőzsdén 
folytatott  üzérkedés és különösen a fedezetlen 
gabona haláridd üzlet betiltása és büntető cse-
lekménynek nyilvánítása érdekében; 

Hevesmegyének a csendőrség büntető ügyei-
nek a m. kir. bíróságok illetékességi körébe uta-
lása tárgyában a képviselőházhoz Intézett felirata 
jegyzőkönyvileg pártoltatni, más vármegyék átira-
tai pedig tudomásul vetetui határoztattak. 

Előadott továbbá az erdélyi róm. kath. státus 
igazgató tauácsnak a Somlyóról Szeredába áthelye-
zendő gimnázium építési költségeiben való hozzá 
járulás iránti megkeresése. 

A törvényhatóság a megkeresésre kimon-
dotta, liogy örömmel győződött meg abból vallás-
és közoktatási minister urnák a gimnázium sorsa 
iránt tanúsított melegérdeklódéséről s éppen azért, 
hogy a vármegye kezdeményezése óta roliamosau 
bekövetkezett események a mostani elhelyezést 
még rövid időre is lehetetlenné tették s maga a 
státus is erről meggyőződve az uj és czélszerü 
elhelyezésre szükséges lépések tovább vezeté-
sét kezébe vette: Csikmegye a maga részéről 
ismételten kötelezóleg kijelenti, hogy a megajánlva 
volt 100.000 koronát most is nemcsak megadja, 
hanem az eddig kiszolgáltatott 1 tanári fizetés, 
az évről évre kikért internátusi szükséglet, s a 
zene- és franczia  nyelv tanítására hasonlókép 
évenkint adott segélyezés kiegyenlitéséro s igy e 
bárom oldalú függőkérdés  végleges rendezésére 
még 50,000 koronát ad azon kikötessel, hogy az 
fordittassék  szintén építkezési czélokra, mi által a 
vármegye olment azon Imtárig a melynél tovább 
erejénok túlbecsülése nélkül nein mehet, s melynél 
többet kívánni csak hasztalan zaklatásuak bizo 
nyúlna. 

Egy másik fontos  ügyben t. i. egy törvény-
széki palota emelése kérdésében szinléu nevezetes 
határozat hozatott a közgyűlésen, mennyiben, az 
igazságügyminiszternek azon leiratára, hogy ámbár 
a mult évben idevonatkozólag hozott közgyűlési 
határozatot elfogadhatónak  nem találta, minthogy 
az épitkezéB sürgősségéről maga ia ineg vun győ-
ződve, elhatározta azt saját hatáskörében mi-
előbb foganatba  venni, ha a vármegye kész lesz 
a volt alezredesi épületet az előtte lévő térrel 
együtt korlátlan tulajdonába bocsátani a mostani 
törvényszéknek haszuált épületes belső telekért. 
A törvényhatóság örömmel járult a felajánlott 
oserébez éB as alispánt annak megkötésére nem 
csak utositotta, hanem a telek kibővítésére a gaz-
dasági tagba bejáró tágasutczának azt a részét 
is ingyeneseu felajánlotta,  mely a bejárás czéljaira 
nem feltétlenül  szükséges. 

A csik-somlyói főgimnázium  igazgatójának 
abbeli kérése, hogy a tanuló ifjúság  egyrészének 
a Piski—Déva—Vajda-Hunyad és Hátszeg vidé-
kére tervezet kirándulásra szükséges költségek 
a megyei nevelési alapból 330 koronával fedez-
tessenek, teljesíthetőnek nem találtatott, mivel 
a nevelési alap nem rendelkezik oly összeggel, 
mely egyéb kötelezettségek mellett egy ilyen rend-
kívüli kiadást is megengedne. 

Györffy  Gyula képviselő melegen támogatta 
az ügyet s kérte, hogy legalább jövőre nézve gon-
doskodjék a törvényhatóság az ifjúság  kirándu-
lásainak lehetővé tételéről a végett, liogy az orazág 
egyes részeinek megismerésére mód nyujtassék, 
sőt Pál Gábor igazgató, a ki szintén kifejtette  u 
kirándulások szükségességét még tovább ment az 
indokolásban, hangsúlyozván, hogy többet hasz-
nálna az es irányú segély az ifjúságnak,  mint 
az évenkint tandíj fedezésre  adni szokott 20—30 
koronás segély, s ez irányban az augusztusi gyü 
lésre előterjesztést is fog  tenni. (Folyt, köv.) 

A csik-somlyói diákok tanulmányi 
kirándulása. 
(Folytatás ós vége.) 

Megmagyaráztuk a fiuknak  agótstil épí-
tészeti sajátságait, a freskók  mibenlétét stb. stb. 
A vár udvaron egy tanuló elszavalta Czuczor 
(iergely versét: „Ki áll amott a szirttetőn?* 

Csodálkozás s a régi mult tisztelete ke-
letkezett minden szívben, e hatalmas bástyák, 
kőfalak  igaz mesét regéltek a homályban eltűnő 
régi dicsőségről. 

8 a régi dicsőség színhelyéről elbúcsúzva, 
lenn a völgyben a modern teknika óriási vív-
mányai kápráztatták el szemeinket. Izzó levegő 
mindenütt, titokzatos, félelmes  dübörgés, egy-
egy vezénylő emberi hang, sistergés alkotják 
itt a nehéz munka zenéjét. Fenn szédítő ma-
gasságban a hídon talicskákban toltak vizes 
kendővel leborított arczu munkások a mély-
tüzes kohókba szenet, alant meghűlt vasat 
törtek hatalmas pörölyökkel szabályos dara-
bokba, a gépházakban aggódó figyelemmel 
ügyeltek minden csavarra, szóval itt látszott az 
öntudatos, tervszerű, pontos munka a maga 
ideáljában. „Csapolás lesz, csapolás lesz- hozza 
az uj hirt valamelyik szemfiiles  tanulócska. 
Igen ám, csakhogy nein friss  sört csapoltak, 
hanem izzó. folyó  vasat. 

Megnyitották a szelepet s ömlött a for-
mákba az izzó, sziporkázó láva. rettentő hó-
séget árasztott s megtöltötte az összes formá-
kat, lassankint vesztett izzó pirosságából aztán 
teljesen kihűlve megfeketedett. 

.Kz volt ám a szép!" hangzott fel  sok 
gyerekes csodálkozás. .Kz volt a munka!" 
javítottuk ki őket. 

S még sok mindent megmutattunk ne-
kik : a siklót, a sodrony-pályát megmagyarázva 
annak fisikai  szabályait, aztán jól kifáradva 
ujabb és ujabb benyomásokkal eltelve tartot-
tunk le a völgybe, ama szelíd lak felé,  hol 
nyílt jó sziveket és pompás lakomát találtunk. 
Soha deák akkora ,ur nem lesz. miut ott a 
csendes zárdában. Áldja meg az Isten minden 
benne lakóját. 

Aztán újra útnak eredtünk s neki men-
tünk a második sötét, álmatlan éjszakának. 
Sebaj, otthon majd eleget alhatunk, most ta-
iiulmányiiton vagyunk! 

A második éjszaka is eltelt s Ráduly 
Simon kollégánk már kora hajnalban felvert 
álmunkból, liogy gyönyörködjünk a szép vidék-
ben. Volt okunk a gyönyörűségre. Festői szép 
völgyben haladt a vonat, jobbról is, balról is 
hatalmas csúcsok, kopár sziklák, fás  erdók 
maradoztak el. Kgy pillanatig láthatók a hircs 
„Csetatye  lioli" nevü barlang szádat a mint 
a hatalmas sziklatömb alól rohan ki a sebes 
patak. 

A nap még fel  sem jött s már a petro-
zsényi állomáson voltunk. 

A kora hajnal daczára szives fogadtatás-
ban részesültünk. 

A bánya igazgatóság a tanárok és tanulók 
elszállásolásáról is készségesen gondoskodott. 

Kissé rendbeszedtiik magunkat aztán reg-
gelihez ültünk, melyet Héjjás József  jegyző és 
Hűsek Gyula káplán urak rendeztek. Kzután 
újra megkezdődött a tanulmányút. A délelőtt 
elsó óráiban Hcnrich Viktor főmérnök  ur ka-
lauzolta és szaA-szerü előadással tanította a 
csapatot. Bemutatta a kőszén termési állapotát, 
fejtésének  módját, feldolgozását,  bemutatta a 
nálunk unicum számba menő osztályozó gé-
pet stb. 

A fáradságot  számba se véve, mély figye-
lemmel hallgatták tanulóink az érdekes előadást. 

A gyártelep megtekintése után követke-
zett a páratlanul szép ,Szurduk",  a Zsil völ-
gyében. 

Kgyik oldalról árként rohanó kristály vizű 
folyó,  mely óriási sziklatömböket ragad ma-
gával, a folyóval  párhuzamosan a sziklába, 
többnyire kvarzba vésett hatalmas hadi ut, han-
gosan hirdették az emberi elme és kéz gigászi 
erejét, a két oldalt meredező szikla roncsok 
az érintetlen óserdók, a gyönyörű képeknek 
minden kanyarulatnál való szüntelen váltako-
zása, a mélységben zugó folyó  már azt hir-
dették nagy ő, ki mindezeket teremtette, nagy 
az Isten. Bementünk a román határig, Herber-
ger kolléga a tanulókkal behatolt a gyönyörű 
hideg sőt Kád uly kolléga? vállalkozó szellemű 
kalandossal egészen az első román faluig.  Visz-
szatéróben mindenki éhségről panaszkodott. 
Nem is csoda, mert legalább 20 kilóméter utat 
megtett a legkisebb nebuló is. A Szurduk tor-
kánál várta az éhes sereget az igazi megle-
petés. Mire megérkeztek, már ott várta őket 
Morék Mór, Kohn Rezsó, Héjjas József  urak 
és Hűsek s. lelkész ur. s a mi fó,  ott pirult a 
nyárson 3 bárány, melyet az említett urak hoz-
tak ki s ott állott nz asztalokon a sok boros 
és sörös Üveg. 

Nosza volt keletje a báránynak. Enuek 
is vége lett, még részt vettünk az igazgatóság 
által rendezett vacsorán, aztán hamarosan le-
feküdtünk  ezúttal puha ágyba. Még aludtunk 
volna, de megszólalt a trombita, ébresztőt fujt. 

Egy óra múlva ismét útban voltunk Gyu-
lafehérvár,  a mi metropolisunk felé.  Ott uj 
meglepetés várt. A tanári kar sok érdemes 
tagja névszerint: Czimbalmos József,  Csíki 
Miklós, Fejér Gerő dr., Eröss József  vártak az 
állomásnál s fogatokba  ültetve hajtattak a vár 
felé.  Útközben Cserny Béla dr. tanár ur meg-

mutatta a régiségi muzeumot, aztán egyenesen 
a szemináriumba hajtattunk, hol tanuló és ta-
nár Pál Antal régens ur vendége volt. 

Megnéztük a híres Battyány könyvtárt és 
muzeumot is, a hol Kóródy Péter dr., a lelkes 
székely pap tudós magyarázatot tartott a ta-
nulóknak, bemutatván a könyvtár legdrágább 
kincseit: kéziratait, íncunnabuláit. Aztán Eróss 
József  tanár a székesegyházhoz vezette a ki-
csiny sereget, elmondta annak rövid történetét, 
méltatta művészet bölcseleti szempontból. 

Még az uj gimnázium meglepő épületét 
és berendezését néztük meg, aztán levonultunk 
a városba, víg lakomára, a hol jol eső érzettel 
tapasztaltuk testvér intézetünk meleg vonzó-
dását. 

Ez volt kirándulásunk utolsó pontja, még 
jutott rövid idő az állomás közelében levő nagy 
mümalom és villamos telep megtekintésére is, 
aztán szólt a csengetytyü, néhány lelkes bú-
csúszó s indultunk hazafelé. 

Szerdán délután vig nótaszóval hazaér-
keztünk. 

Szép ut volt, tanulságos és élvezetes. A 
rend szigorú, a fiuk  megmutatták .csak uem 
fajult  el még a székely vér !* 

Mindenütt szeretetet találtunk, áldjon meg 
mindenkit a szeretet Istene. 

Dr. Wasylkiewicz  Viktor. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevesés. (> felsége  a Király csíkszeredai 

Gözsy Péti-rt az illeni kir. törvényszék egyik tehel-
seges és munkás aljegyzőjét. továl>l>á Szülni Lujos 
dicső-szentmártoui gyakorló ügyvédet a csík-szent-
mártoni járásbírósághoz alhirákká es az igazságügy-
miniszter Iudre László debrcczoiii járásbíróság"! jog-
gyakornokot a gyergyó-szculmiklósi járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezte ki. 

— Kirendelés. Az igazságügy miniszter Sztup-
jár Samu csíkszeredai kir. ügyészt u vármegyei köz-
igazgatási bizottságba reudes és dr. Knörr Ferencz 
ügyészségi alügyészt előbbinek a gyűléseken való 
meg uem jelenhutése esetére póttagnak rendelte ki. 

— Tanítói gyűlés. A cxikmeijyei  általános  tani tó 
I>!f!/isiifr{  éri rendes  koZf/y  ülését  unijiiá hó 'J^-áu  tartotta 
un 4/  ii fmli/iiri  leányiskola  noi/yterniéhen,  i'ii  i'niei/i/énk  kőz-
sziretethin  álló  főispánja  Mikó  fiúIint  ú mélfósáf/it,  több 
i'i-iidéi/  és nc összes ei/yesuleti  tayok  jelenlétiben.  .1 rész-
letes tndéisitásf  htjtunk  jörö száimdiuit  közöljük. 

— Tiseti-eetóly. A folyó  éri junius hó >-án i'rii-
ihzenilö estély  Írón!  róros és eidékszeiie  óriási a; érdek-
lődés.  .1 kii'áló  fajiintutfal  és szakértelemmel  ei/yhi  állított 
műsor és u jófékonyrzél  mlószinülei/  akkorit  kőzánséqel 
foif  ei/yhei/yiijtiui,  int fi/m'k  számára ti Csillag  unt/i/tmm-
kicsinynek  ftuj  bizonyulni. Jn/yck  az estély  re (i  yörijyjukah 
M.  utóda,  l>r< sznándt  \'iktor  konyrktCcskedcxclnn  kuj*-
hutók.  A mint alkalmit  nk colt  imi/i/yőzöilni  a j'i/ykit 
mór ntttjy  számban rásárolják, 

— Tanitók estélye. .1 csikmeyyei általát  ><.* tun Hó 
i ifi/i  siih t által  l'iinkösd  második  iinfijnn  n C*illmj  init/f/-
tn'nit'biii  tartott  rsti'li</  mimlnt tikintrtbiii  frui/isin  tik'-
riilf.  .1 inu/i/  trrmi't  a koz'iiséy  zsttjulásiij  miytőltüf/r. 
,1 titilsur  iifffs  Hcánnti  általános  frt»zf*ben  risztsültik. 
Mii  mu r lejárta  után elkrzitődött  a tánrz és a Ityjvbb  hun-
fjalnt  iiiflhtt  tmiott  kirütujos  rirrmltiij.  ^lc  rnniifit'/i/rül 
hikăh/iift  n'sz/ftis  tudósítást  tv rsz aki- iniutt csak lapttHk 
jörö számában aiiliatjak. 

— Fürdő megnyitás. A csíkszeredai  kellemi*, 
fiirth/f,  M  eh/nek  ttjithb  idöhen  - í/ehetin"  ne ret adtuk 
melyet az aj tulajdonos  a hifimţ/i/ohli  körültekintéssel  és 
i/t  tfáneziáraf  rendezett  he, folyó  ét i junius hő l'én  délután 
t'»>tják  megnyitni. Les; zine, liléi/  petiitj  jó zene, táui'Z  és 
kedélyes  mufalsát/.  Kitűnő  éti-lekről,  jő  borokról  a tnhij-
duims  i/ondoskodik,  ujjon berendezett  fan  lók  már a 
köziinséi/  rendi  Ikezéaére  állanak. 

— GyásErovat. Megdöbbenéssel ós véghetet-
len fájdalommal  vettük u gyászhírt, hogy K n n c z 
K o r n é l a gyergyó-szeulmiklósi polgári iskola érde-
nves igazgutóju folyó  hó 27-én elhalálozott. Halálát 
i'ffy  l , ! i r nappal az előtt szenvedett lábtörés okozta. 
A nugv joncsolódás követ keztébeu vérinérgezést ka-
pott, mely a derék embert sirba döntölte. K u u c z 
K o r ú é i egyike volt a legképzettebb és legje-
lesebb tanügyi fértiuknak.  a kötclosség teljesítés 
terén ritkitottn párját, a vezetése alatt álló iskolát 
szokutluu virágzásra emelte, igazságos és humánus 
eljárásával nemcsak növendékeinek, tnnitótársaiuak, 
hanem elöljáróinak és a szülőknek is osztatlan tisz-
telését ós szeretetét kiérdemelte és folytonosan  birlu. 
A társadalom teréu szokatlau közkedveltségnek ör-
vendett. előkelő és kiváló modorával és alkalmazko-
dásával már az első találkozáskor miudeukil meg-
nyert és mindenkit lekötelezett, ily formán  igen sok 
barátot szerzett magának, kik most halálát őszintén 
fájlalják.  Legnagyobb gyászba borította azonban vá-
ratlun halálával tanitótársait, a kiknek derék, humá-
nus főnökök,  tanítványait, kikuek szerető édesatvjnk 
volt. Földi maradványait f.  hó 29-én helyezik örök 
nyugalomra. Nyugodjék békében ! 

— Koldus sereg. Egész légiója árasztotta el 
az idegenből jött béna, sánta, vak és szirauláus kol-
dusokuuk Csík-Somlyót a pünkösti hucsu alkalmával, 
kik szánalmat gerjesztő jajgatással és rikácsolással 
egész hadi lármát kezdettek volt csapni a hucsu első 
napján, különböző variáczíókban mutogatván szemér-
met sértő és undort keltő meztelen testrészeiket. 
A községi biró azonbaii a hatóságtól kapott utasitás 
folytán  iutézkedett arról, hogy ez a gyülevész népség 
legalább a községbeli utezákbau ne labatlunkodha&sék 
kikergetvén óket a falun  kivQl s nevezetesen a kis-
somlyó oldalába, hol a körmenet közben próbálták 
meg szereucséjUket csende9 tempóban. A dologban 
az az érdekes, hogy a koldusoknak ez a nagyszámú 
zaja talán 4—5 kivételével idegen vármegyékből szo-
kott ily alkalmakkal megjelenni, holott az adomány 
gyűjtés csak hatósági engedélyei eszközölhető inog 
|»edig az illetékes megyek területén belől s midőn 
különben is a törvény Kötelezi az egyes községeket 
saját szegényeik segélyezésére és a korlátlan koldu-
lást tiltja, helyén való volna, hogy az a sok idegen 
koldus egyátalán a községekbe uc se bocsáttass ék, 
vagy hu mutatkozik azonnal eltolonczoztassék, inert 
hiszeu elég szegénye van a vármegyének a kikre a 
könyörületesség gyakorlása fel  fér. 

Három viosinálls n t átvétele a törvény-
hatósági utak sorába. A törvényhatósági közgyűlés 
ínég a íuult évben elhatározta volt a szentmárton — 
szentsimonl, kozmás—tusnádi és kászon-ujfalu—nagy-
kászoni vicziuális utaknak a törvényhatósági utak 
sorába való felvételét.  Ez a határosat közelebbről 
végrehajtást nyer, mennyiben vármegyénk alispánja 
a két előbbi útszakasznak e hó 90-án, utóbbinak pedig 
junius hó 4-én le ondó formoszorü  átvétele végett a 
helysziuén meg fog  jelenni. Ezzel 8 község szabadul 
meg három útszakasz fenntartásának  terhetÓl, 
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_ A pünkösd e lő t t i országos v á 
•ár. VároauDkbao as évenkint áldozó csölörtök 
utáni pénteken tartani ssokott orsségos vásár ked 
veid idöbeo folyt  le as idén. A beleó vásárt 
megeldafl  3 napi állatvásár a lehető legsilányab 
bak köaé tartoaott. A piacara kevéB állat hajta-
tott föl  í ugyanaaou arányban állott a kereslet, 
mert alig történt néhány darabra vétel a az is 
inkább levágási ezélra, idegen szállítók netn vol-
tak. A belső vásáron is meglátszott a nyomott 
hangulat, melyoek fokmérője  a baromvásár mi 
nósége Bsokott lenni, tehát észrevehető volt a 
péoitelenség. Készáru elég volt minden nemből. 
Lábbeliek és készruhák voltak inkább a kere 
seltebb cxikkek, melyek után még a kalapoknak 
volt nagyobb kelendőségük. Terményárukban si-
lány volt a produkcaió. Busa 11 korona, Kozs 
10 kor.. Árpa 9 kor., Zab fl  kor. és Türökbuza 
9 korona árban került eladásra hektriliterenkiut. 
Konyhai czikkek közül inkább a Bajt kerestetett, 
mely 10 kilonkiuti méretekbeu 5 korona 00 fillér-
ért gyorsan fölkelt.  Aa italmérőknek volt a leg 
jobb keresetük, mert sajnos, az embereknek ma-
napság egyébre szűkön is telik, de az ital elma 
radhatlan. 

Egy Írónő A Budapesten itiegjelcn<" 
„Magyar-Bazár" és „Frânezi.!* divatlap nagy telte' 
ségíi szerkesztője, a magyar irodalom kiváló munkása 
és ii koronás arany érdemkereszt tulajdonosa \\ obi 
Janka folyó  hó £t-án Budapesten elhalálozott. 

— Jégeső* Alig hontokozolt ki nz időjárás zord 
ós íocyos jellegéből, & néhány nap óta beállott me-
legebb" idü már is meghozta a káros következményű 
jégvihart. Péutekeu Joltájban keletről vészterhes fe|. 
liók mutatkoztak u Szépviz községhez közéi lövő Kis-
havas felett  s rövid időn belül mintegy pénzig 
tartó erős jégesőt hullattuk Szépviz és Szenliniklóa 
községek közötti mezőn lévő lmja galmákra, a mely 
különösen a kalászát hányn rozs vetésekben igen ér-
zékeny károsodást okozott. A luiza és árpa ki-vésbé 
levén fejlett,  ezek talán még kiheverik a rombolási. 

— Elégtelenül bérmentesített levelek. A/ 
osztrák és német postaigazgatás már ismételten fel-
szólalt a Mo£VQrors/.ághól Ausztriába és külföldre 
elégtelenül bermentesitve íeludolt leveleznliipok nagy 
száma miatt. Kzen hibás bérmentesítés »/.oii körül-
ménynek tulajdonítható, liogv a közönség u mult ev 
január bó 1-ével ületbe lépett t urî fú  I is váltn/ásokal 
ínég most sem vcs/.i ligyeleuibe s Auszriába s/.óló 
levelezőlapjait még most is f>  lillér helyett 4 tillérrel. 
a külföldre  szóló Teveleket s levelezőlapokat pedig 'JO 
s illetve "> fillérrel  bérmentesiti. A közönség tájékoz-
tatására ez alkalomból ismételten közöljük, hogy a 
külföldre  szóló egyszerű levél dija -5 lillér. a leve-
lezőlap dija II) fillér,  Ausztriába. Bosznia, llerczego-
viua, Németország, Szerbín és Montenegróval való 
forgalomban  pedig a levél dija 10 lillér. a levelezőlap 
dija "> fillér.  A hiányos bérmentesítéssel a feladók  a 
ezimzetteknek bizonyára akaratlanul-hátrányokat és 
kellemetlenségeket okoznak, mert a hiányzó bérmen-
tesítési dijat pótdíjjal együtt a ezimzetteknek kell 
megtizetniök. 

— Vessett eb által megmart gyermekek. 
Közelebbről adtunk hírt arról, hogy Gyergyó-S/.ent-
Miklósoo veszett ebek kezdettek ismét csatangolni s 
az életbiztonságot veszélyeztetni. A mint most érte-
sülünk a folyó  hó 9-én lebunkózott és veszettnek 
iivilváuitott eb három gyermeket is össze vissza ha-
rapdált, nevezetesen: Köllő Istvánnak 5 éves Ágnes. 
Kori Imrének H éves Uóza nevii leánykáját és György 
Annának 4 éves Antal nevü tiát. kik gyógykezelés 
végett u budapesti Pasteur intézetbe szállíttattak. 

— Vörheny járvány Gyergyóban. A mint 
Gyergyó-Szeuttniklósról értesítenek ott a vörheny 
betegség az óvódás gyermekek között járvánvszerii-
leg lépett fel,  mi miatt a főszolgabíró  a gyermekek-
nek az irgalmas nővérek zárdájában lévő ovódába 
vuló feljárását  eltiltotta. 

— Kavios ssállitás. A marosvásárhelyi keres-
kedelmi és iparkamara 1 udai ja. hogy a ínarosvásár-
hely—gyergyó-szentniiklósi állami közúton MH>2.. líKM. 
és 1**4. években eszközlendő kavics szállilás bizto-
sítása végett a folyó  15)01. évi junius hó 3-án a csik-
niegyei államépitészeti hivatal helyiségében zárt írás-
beli ajáulatok utján verseny tárgyalás lurtatik. 

— Hiúz fogás  i jedségből . Mindszenti 
Silló Istvánt a véletlen nem csak abban a sze-
rencsében részesítette, hogy életébeu először 
lásson hiuzt, hauem hogy egyúttal fogjon  is. Le 
sőd havasban lévén marháival, e hó lu-én ini 
dűn az erdóközött bolyongva gombit szedett, vele 
volt kutyája nagy csaholással az erdőbe iramo-
dott. Silló a kutya után figyelvén,  ugy látszott 
neki, hogy az egy kis őzet üldöz, ám de az iil 
dözés nem tartott sokáig, mert a vélt óz a ku-
tyával szembe fordnlt  és azt meg támadta. Kzzel 
azonban felhagyván  Sillönak tartott, a ki vesze-
delmt Bejtvén, más védő eszköz hiányában egy 
jókora követ ragadott fel  ijedtében s azt oly 
erővel dobta a támadni akaró áilat fejéhez,  hogy 
az rögtön elszédült és bukfenczet  vetett, mire 
aztáu aat agyon is verte. Csak akkor vette észre, 
hogy a véletlenül elejtett állat uem öz, hanem 
egy jél megtermett uö9tény hiúz, de ezt is más 
tói tudta meg, mert ő ilyen állatot nem ismert. 
A véletlenség és ijedség egyúttal szép hasznot 
hajtott Sillönak, a meunyibeu a vármegye az 
elejtésért 8 koronát, egy hiuzbőr kedvelő uri 
ember pedig <> koronát fizetett  ki. 

— A Zenélő Magyarország zongora és zeue-
müfolyóirat  május 15-iki 10-ik füzete  igen érdekes 
tartalommal jelent meg. A mindenütt kedvelt zene-
miifolyóirat  e száma tartalmazza a kövelke/ő dara-
bokat I. rKiinn a sörh áz kaszarnvahan- népdalt 
2. rYvon-(ireizinger-Iván- sir is. nevet is. polka ma-
zurkáját. H. .Ilákóc/.v indulót' négv kézre. Minden 
száma hasonló gazdag tartalommal jelenik tneg u 
Zenélő Magyarországnak. Kvenkint 24 füzet,  minden 
füzet  10— 10 oldal hangjegy tartalommal a legjobban 
megválasztott kiváló sikerű újdonságokból összeál-
lítva, 242 oldal tartalomért 12 koroua, félévre  12 fü-
zet 120 oldal tartulomért ti korona és negyedéven-
ként 6 füzetért  8 korona az ára. fclölizethetni  az 11M1. 
évfolyamra  a Zenélő Magyarország (KJökncr Kde) 
zenemükisdóhivataláhan Budapeszt. VI., Csengén u. 
<i2. NZ., honuuu megismerésre mutatváuy füzetet  60 
lillér beküldése elleuében küldenek. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Szára -2321—1901. l l l l 5 l 3 3 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos községben az 

ujonuan rendszeresítet t , illetve reudsze-
resités allatt álló segédjegyzői , anya-
könyvvezető helyettesi állásra, mely az 
állani és község által megajánlot t 500 
korona tiszteletdíjjal van egybekötve , 
ezennel pályázatot hirdetek s felhívom 
mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhaj t ják , hogy eddigi a lkalmaztatásukat 
s képesí tésüket igazoló okmányokkal 
felszerelt  ké rvénye ike t hozzám f.  é v i 
junius hó 15-éig annyival is inkább 
adják be, mert a később érkezet t kér-
vények figyelembe  vétetni nem fognak. 

Kelcsíki főszolgabíró. 

Csíkszeredán, 1901. május hú (i-án. 
Fejér Sándor s. k. 

íös/.oli:;ibiro. 
Sz. 1455-U01. 

t Ik vi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szeredai kir. törvényszék, mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré leszi, liogy Zakariás 
K. Lukács és társa végiehajtalónak Pleifer.ló. 
zsefné  szül. Sipos Anna végrehajtási szenvedő 
elleni 572 koiona tőkekövetelés és jáiulékai 
iránti végrehajtási ügyébeu á c«ikszeredai kir. 
törvényszék területén lévő Csik Szépviz, község 
balárán fekvő  a csiks/.épvizi 2ÜU4 számú sztjkv 
ben A. y. H. rendszám 853 ,., 851,,. Insz. bel-
sőségre 11:22 koriinában megállapított kikiáltási 
árban elrendelte az árverést, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1901. évi juíius hó 3-ilc 
napjának délelőtti 9 órakor Csikszépviz község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fogunk. 

Árverezni szándékozik tartoznak az ingat-
lanok becsárának I0"/o-át készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t-cz. 42. tj-ában jelzeit árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt m.kir. igazságügyniinísteri rende-
let 8. §-Aban kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály-
szerű elismervényt átszolgáltalni. 
A kir. törvényszék, mint telekkönyvi hatóság 

Csik-Szereda, 1901. február  13-án. 
Geczö Béla, 

[ l í l ] 1 I kir. tvszki bíró. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi közbirlokosság tulajdonát 

képező Csikszépviz község halárában „Auláink 
sorka" nevü dűlőben a gyimesi va>ut állomástól 
mintegy 4 kilométerre fekvő  „Áldomás" erdő 
rész latömegének értékesítése czéljából 1901. 
évi j u n i u s hó 10-ik n a p j á n d. e. 9 ó r a k o r 
Csikszépviz község házánál nyilvános szóbeli 
árverés fog  tartatni. 

Értékesítés alá kerülnek a Nagyméltóságú 
földmivelésügyi  m. kir. miniszter urnák 3921-
1900. számú magas reudelelével rendkívüli ki-
használásra engedélyeztetett 305 k. hold hozam 
területen a 20 cméternél vastagabb törzsek. 

A kihasználási időtartam 4 Oiégt) évben 
van engedélyezve, illetve négy évben állapiltalik 
meg, és pedig kezdetét veszi a< értékesített 
lei illetek számba adásakor. 

Az árverési fellételek  árverezőre az árve-
rés befejezte  után azonnal kötelezők, inig ellen-
ben a közbiitokosságra az esetleg szükséges 
felsőbb  jóváhagyás után válnak kötelezővé. 

A kikiáltási ár holdanként 1G0 azaz Egy-
százhatvan koronában állapiltalik meg. 

Az értékesítendő terület pontos kiterjedése 
a? árverés napiát megelőzőleg 8 (nyolez) nappal 
lesz megtudható. 

A nyilvános szóbeli árverésen bánatpénzül 
4880 korona Írva Négyezei nyolcíszá/.uyolczvan 
korona teendő le. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vételnek. Végül 
megjegyeztetik, liogy R részletes árverési és 
szerződési leltételek betekinthelök a Csikszépviz 
község háznál és a ni. kir. járási erdögondnok-
sági irodában a hivatalos óták alalt. 

Kelt C.-ikszépvizen. 11)01. majU" 8 áll. 
Ferencz Ignácz, 

• IX] ^ l.iil.iku^sii-i ,-1,,,-ik. 

A BŰNVÁDI PERRENDTARTÁS 
KS 

MAGYARÁZATA. 
AZ 1S!H'|. KVI XXXIII. TíiltVKXYl'ZlKK. 

I. és II. kötet. 
IUTA 

Dr. PERJÉSSY MIHÁLY 
rsiks/.ei-cilui kir. lörvs/.. elnök. Kapl 

könvk' 
to a szerzőnél és GyŐrgyjakab Márton utóda 

•skedesében Csíkszeredában. Kgy-e^v kötet 
ára 4 korona. 

Van szerencsém a nagyérdemű közöuség figyelmét  felhivni  a piacs-utcxában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
í'zletemlien minden t> szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlom. 
Knktáron tartok mindenféle  rugányos divánokat 40 —200 koronáig és garnitúrákat; 

ugy hogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron, mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  felhívom  azon körülményre, 
liögy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. é. közönség jóindulata pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerps BS kárpitos 
Iio4] in Csíkszereda, piacz-utczában. 

X I s L - v j L p t - v o g - e l ^ e a r e a ^ - c z 
f é r f l . s z a / b c - ' ü . z i e t e  B r a s s ó b a n 

fiók-üzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja ilusan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékutáni elegáns 

ÚRI-RUHA 
elki'szitesere. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elértem, azon 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az umugyis már olcsó árakat még 15 20' n al 
leszállítottam, liogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok: 

1 zakó öltöny finom  seviot szövetből . 40 — 50 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 4í->—(UJ korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . öli—(iS korona. 
I zsaket társalgási öltöny liliom kamgarn szövetből •'>•') - 7 0 korona. 
I szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből (iü—00 korona. 
I Kerencz József  kabát öltöny fekete,  szürke- és 

kék. linóm angol szövetből 70—ÍK) korona. 
I liliom tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben Üli—4S korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből .VJ -liü korona. 
1 nadrág finom  szövetből 12— IS korona. 
1 nadrág liliom angol szövetből 10—2:2 korona. 

J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é i t . " M l 
Gyors kistolgálás. Versenynélküli árak. 

Kiváló tisztelettel 

[s:t| s :ts Hauptvogel Ferencz. 
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\'an szerencsénl a nagyérdemű közönség tudomására hozni, liogy 
CSIKSZKUKDÁMAN SINGER, KÁRIKAHAJOS. PATENT- és CZIPÉSZEK részére 

S YAREÓGÉPEKBŐL % 
n a g - y r a k t á r t r e n d e z t e m , "bs . 

Kzen varrógépek előnyei más gyártmányokkal szemben a gyártásra 
használt kitiinö minőségű anyagban i'-s a technika ezen téren elért legújabb 
vívmányai szerinti gyártásban rejlenek. Tartósság, szabatos csinos kivitel és 
könny ii zajtalan müködi's tették e gépeket oly annyira kedveltté és elterjedtté. 

Továbbá nálam beszerezhetők a gépekhez szükséges sz í jak , o la jozok , 
c s a v a r h u z ó k , h a j ó k és mindenfé le  s z á m ú t ü k stb. felszerelések. 

l'gysziiitéii a t avasz i szezonra m e g é r k e z t e k a l e g k i t ű n ő b b 
honi g y á r t m á n y ú gyap jú szöve tek . 

Magamat a uagyénl mü közönség jóakaratú pártfogásába  ajánlva 
maradtan teljes tisztelettel _ . 

Jakab József, 
|:x;| s io férfi-szabó  Csíkszeredán (a Hutter szállodával szembe). 

Y a E S Q g é p e k c s e k é l y l i g z l e t f i z e t é s s e . 

Nyomatott CBÍk-8zeredábnn, a lapkiadó (lyörgyjakah Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 
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