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CSIKI LAPOK 
POLITIKAI, KÖZGAZDASAGI ÉS TARSADALMI HETILAP. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SZVOBOD A J Ó Z S E F kdnyrkereskedéae, 

hová a lap szellemi részét Illető minden közlemény, 
valamint hirdetések és előfizetési  dijak is kOIdeadok. 

Megjelenik a lap 
m i n d e n s z e r d á n . 

Kéziratok nem adatnak vissza. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
D r . F E J É R A N T A L 

ügyvéd. 

Nyílttéri csikkek 
soronkiut 40 flll.-ért  közöltetnek. 

Egyes lap ára 20 fillér. 

Előfizetési  ár: Egész évre 8 kor. (Külföldre)  13 kor 
Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. 

Ismeretlcu ezégek hirdetési dija előre fizetendő. 
Hirdetési dijak a legolcsóbban számittatnak. 

p;ií< 811 B O R , 
1(06. j ntus 10. 

Mi, • kiknek első sorban az a köteles-
ségünk, hogy a közérdeket szolgáljuk, fel-
adatunk kedvesebb feléhez  tartozik idő-
szakonkint és alkalomszerüleg azon de-
rék mnnkások érdemeinek kiemelése, a 
kik a közérdek szolgálatában vívtak ki 
magoknak elvitathatatlan érdemeket. 

Innen vessztlk magunknak azt a 
jogcímet, hogy ezt a számunkat egy 
igazi jó polgár, „bonus civia" érdemeinek 
szenteltük. Ugy gondoljuk, olvasóinknak 
is kellemes órát szerztlnk vele, mig ma-
gunk részéről a szeretet és háln érzel-
meit tolmácsoljuk. 

Legyen ez a pár sor Pál Gábor 
<'iJemeinek halovány viszténye, mert 
azokat hiány nélktil fölsorolni  annyi 
volna, mint 30 munkás év minden órá-
ját, minden percét ismerni, az emléke-
zetbe visszaidézni s belőlllk fonni  az Ün-
nepeit lejére az elismerés koszoruját. 

Pál Gábor életét részekre boncolni 
szinte lehetetlen ; a harmonikus összhang 
legszebb megnyilvánulása az ; nála a ta-
n.ii-t az embertől s ezt a polgártól elvá-
lasztani szinte lehetetlen. Oly összhang-
zók cselekedetei, annyira összefonódnak 
sok oldalú működésének különböző irányai, 
hogy nemcsak bámulatunkat hivja föl, 
hanem szépségével gyönyörködtet, me-
legségével szeretetttnköt ébreszti föl. 

Akár a kathedrán halljuk szavát, 
akár a zöld asztal mellett szólal meg, 
akár a társadalom körében mozog, min-
denütt egy és ugyanaz ; sok oldaln tehet-
sége, bámulatos tudása, meggyőző és 

gyönyörködtető szónoki ereje a faji  sze-
retetből, a lelkesitő hazafias  érzésből, a 
puritán erkölcsből, a legmélyebb emberies-
ségből meríti forrásait.  Tetteit a legneme-
sebb ideálizmus tiszta sugarai veszik körtll. 

Olyan egész működése, mint az igaz-
ságé, a melyet egész életén keresztül hirde-
tett. Nyilt, semmi homályt nem ttlrő, megje-
lenésében egyszerű, de hatásában sok 
oldalit. 

Működésének súlypontja, 30 éves 
munkáságának nagyrésze a tanári hiva-
tás betöltésére esik. 

Ezerre megy tanítványainak száma, 
kiknek a mai napon igen tekintélyes 
száma jött el, hogy bizonyságot tegyen 
a mester iránt érzett hálájáról. A kik el 
nem jöhettek, azok bizonyára lélekben 
Ünnepelték őt. Ez impozáns részvétel a 
legtisztább bizonyítéka, hogy Pál Gábor 
eszméi mindnyájok lelkét áthatották, hogy 
a ki nemcsak szóval, hanem amint azt 
az üdvözlő szónokok is kifejezték,  tettei-
vel és egész lényével tanított az igázni 
és szépre, ismeretekre, honfi  erényekre és 
erkölcsökre, az a legjobb utat választotta, 
mert íme munkáját dicsérik ma az ország 
minden részében feltalálható  tanítványok, 
kik tőle tanultak szeretni mindent, a mi 
szép és igaz, megvetni mindazt, a mi rut 
és álnok. A Pál Gábor ideális • erényei 
ma már az ország igen sok hülyét betöl-
tik a életének ezen a nevezetes forduló 
ján bizonyára az a tudat a legnagyobb 
öröme, hogy székely fajunk  előnyére 
az Istentől rábízott, igen értékes tőkét, 
íme a legjobb módon használta föl.  U 
ma már nemcsak vármegyénknek, hanem 
székely fajunknak  is, túlzás nélktil 
mondva, egyik büszkesége, aki bár hiva-

tása és munkaköre természetéhez képest 
nem is feltűnő  módon, de annál mélyebbre 
hatóan éa eredményesebben munkálkodott. 

Tévedés volna azonban Pál Gábor 
működését csupán tanári pályáján elért 
sikerek alapján méltányolni. 

Jó ismerőse ő a vármegyei életnek 
is. Mint a törvényliitrtságí bizottságnak 
huzamosabb idő óta tagja, szóval éa tol-
lal élénk részt vett a közélet irányításá-
ban, melyre sok ízben döntő befolyást 
gyakorolt. 

Cselekedeteiben itt ia a nemes fajsze-
retet és igaz hazafias  érzés vezette. Az 
tlgy, mely mellé tehetségével cs rokon-
szenves egyéniségével szegődött, mindig 
győzieseri került ki, inert aolia a magán 
érdekek istápolására kapható nem volt, 
hanem mindig a közügy lebegett szemei 
előtt. 

E tevékenysének sarkpontját képezte 
utóbbi időben a csiksomlyói főgimnázium 
áthelyezése érdekében folytatott  küzdelme, 
melyről hogy még nem mint tényről 
szólhatunk, nem az ő igyekezeten mult 
éa azt hisszük, törekvéseinek abban látná 
egyik legszebb sikerét, munkájának jutal-
mát, ha a kormány éa erd. róm. kath. 
státus régi vágyát teljesítené. 

Nem vagyunk hivatottak e cikk 
szűk keretében egyéniségének, pályájának 
minden oldalú megvilágítására. G kelle-
mes feladatot  sokkal több sikerrel végez-
ték a mai nap szónokai a azért u hiányos 
kép kiegészítését alább megtalálja az 
olvasó. 

Azt a lelkes ünneplést azonban, 
mely mai napon oly spontán módon 
nyilvánult, neui sznbud egészen a kitűnő 
tanember és jó polgár előnyére írnunk, 

aok része van és talán legtöbb benne az 
embernek. Ha Pál Gábor tanári pályájá-
tól el is tekintünk, benne ideális magas-
laton álló egész, harmonikus embert lá-
tunk. Az ünnepélyen megnyilvánult köz-
vetlen melegség az embernek, az egyén-
nek szólott. 

A tanárt, a derék vezért dicséret és 
elismerés, babér és pálma illette, de a 
könny, a mely szemeinket annyiszor elön-
tötte, az éltető melegség, mely szivein-
ket oly gyakran elfogta,  ez kizárólag 
magának, Pál Gábornak szólott. 

Egy ilyen könycsepp többet ér a 
nagy szivek előtt a babérkoszorúk erde-
jénél, az elismerés áradatánál. 

Szivünk melegével köBzöntjtlk mi is 
a jubilánst. Koszorújához hozzájárulunk 
egy babéi-ággal, ünnepélyéhez egy hozsan-
M.-'I- :il, az iránta megnyilvánult szeretethez 
az öröm szülte, azivUnkből fakadt  köny-
cseppel. 

Dr I. J. 

Az ünnepély lefolyása. 
A Pál Gábor főgimn.  igazgató 30 éves 

taDári jubileumára rendezett ünnepély szent 
misével kezdődött. A szent mise a Szent Fe-
ri t-ndiek trmplomábau tartatott, melyen a 
fögimu.  énekkar adott elő Dományáncz Péter 
tanár kiválóan szakszerű vezetésével tObb egy-
házi éneket. Innen az ünneplő nagyszáma kö-
zönség a főgimnázium  nagytermébe sereglett. 
Képviselve volt a vármegye egész társadalma 
agy, bogy a terem alig volt képes az Ouoeplö 
közönségei befogadni,  pedig az ifjúságot  a 
szomszédos termekbe helyezték, sőt az éaek és 
zeueszámokat is a mellékteremben adták eló. 

A terem a jnbil&ns tiszteletére igen azépen 
és Ízlésesen volt feldiszitve.  Az igazgatónak 
külön diszes pódiumot állítottak fel,  mig a szó-
nokok helye fölött  a jubiláns igazgatónak 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Pál M b n I t U l n a i i a . 

Irta: Kaaaai Lajos. 

harminc éves pálya fordulóján. 
Midőn  ezer sz iv ünnepelni jő, 
Miként  a nap a Józsiié  utamra. 
Álljuii  meg utján a futó  ulő: 
.4 szemle mult  arcán a könnyii  fátyolt 
LMentse  szét a hű emlékezet 
S a tisztelet  és hála frigyre  lépve 
Nemes,  nagy célra fogjanak  kezet. 

Szerényen  áll  az erdős  bércek  aljiíu 
Ez a mi édes  Kalma  materünk', 
Kik  itt fizetjük  életünk  odúját, 
Hirnév  s dicsőség  nem terem nekünk; 
"De van mi edzi  munkás izmainkat. 
Mi  bátorít  a küzdelem  között: 
Neveljük,  védjük  jó székely  fajunkat, 
-4 melyet sorsa mindig  üldözött. 

.4 férfiú,  kit  lelkesedve  tisztel 
Ez ünneplésre összegyűlt  sereg, 
Mini  élt  e célnak  három tizeilen át. 
Ez áldozatról  szólni sem merek. 
Mert  nem közmunkás,  5 felkent  apostol, 
Küzdött  ügyünkért  mint hű, mint igaz: 
Lángolva égett  mint a Horei  bokra, 
De el nem égett;  mi volt,  most is az. 

Most  is miénk és bár a szellemek  már 
Ezüstöt  szórtak  fürtéi  közé, 
Szemén a régi tiii sugara csilhjg. 
Térdét  az élet  még üteg nem töré. 

Más  vági/a  nincs, csak bissa boldot/ttlca 
.1 hon határát  vi'tlő  hősi  fajt: 
(Ví/.'Arw///  a berri sasfial;  megértsék 
Xrm  fent  acél, de  szellem most a litii'l 

Oh roll  idő.  midőn  a mi acélunk 
Nagg  Hitnyaili  csatáin rillmjntl. 
Es Báthory a támadó  székelynek 
Kardért  ailott  rabláncot,  vér/milot. 
S a hős Rákóczi  bacii* zászlajira 
Knritc  székelység  Iticen  esküdött. 
Vem  cs Petőfi  mondják,  hogy a székely 
Dalolva ment az áyyatüz között. 

Csodák  csodája!  .4 vér nem fogyott  fi. 
Nemcsak  vagyunk,  de  szánniuk eyyre nő: 
S ha nem fizet  az ős  ugar gyümölcse. 
Az iskoláliau  nyilik  áj mező. 
Elvész  a nép, mint oldott  kéve széthull. 
Ha  kis barázdáin  tnl  nem tekint. 
De az ülőknek  szellemét  megértve 
S előre  törve boldog  lesz megint. 

Tiéil  ez ige kedves  ünnejteltiink, 
Te  liirdeh'il  ezt harminc éven át: 
Te  liirdeti'il,  hogy jellem,  tiszta erkölcs 
S vas szorgalom  megmentik  a hazát. 
.4 képletek  és a számok zord  világa 
Nem  nyügözé le élénk  szellemei!; 
Eszményekért  hevülve feltiizclteil 
A jóra hajló ifja  lelkeket. 

A Hargitán  tal,  a széles hazában 
A merre ncyy folyam  elrohan, 
El.  messze vitték  s keblöklten  megőrzik 
Meleg  szivetlnek  áldáséit  sokan. 

Mert.  bár erétyed  éhe,-, törhetetlen 
S ii/nisin/  iiljáu átlnsz.  mint a szirt. 
Van  jellemednek  Inshtó  eariízsn: 
Xemesak  siaead.  egész lényed  tunit. 
Taníts  tnciíhh  is és maradj  vezérünk. 
I'ályádon  hála. tisztelet  köret 
.Mert  s.zéji nz élet.  melynek  nynmdnkárii 
.1 nninkit  hullni  yyéinánl yyönyyii!:et. 
S kiolthatatlan  tiszta lángolással 
.1? oktatásban  éy. mint áldozat. 
Feiisiyes  nniiilk  meyfnlott  liayi/  ntjl. 
Áldott  emléke  mindig  fennmarad. 

Levél. 
Irta' Ady Mariska. 
(Folytulás és vége.) 

Ugy perore elhallgattál, végig simiioliad 
homlokodat, aztán egészeu közel bajolva hozzám, 
csakuem súgva kérdőd: 

— Viliké tudja-e . , . vau e már fogalma 
a aserelemröl: 

Némán bólintottam fejemmel. 
— Viliké — folytattad  — magát valaki 

nagyon ssereti. Boldogsága, egéas élete a maga 
ki tébeu van. Magától lugg, hogy mint boldog, 
mindenkitől irigyeli vagy mini sserenesétlen, nyo-
morult teremtés járja be a földet. 

Viliké feleljen  gyorsan, tudná-e őt i-aeretni ? 
— Kit . . ót? — kérdém halkan. 
Ah I Hát persze . . . — felelted  akadosva 

— még meg sem mondtam a nevét. De hát nem 
találta ki? Öt . , . Gézát 

Gésátl Mintha as ég minden villáma súj-
tott volna. 

Elsötétült előttem minden. Jó darabig mos-
dúlni sem tudtam. 

Mikor megpróbáltam, olyan idegenül esen-
gett Bsját hangom 

— Nem . . . azt hiszem nem . . . Még 
senkit sem szerettem . . . Mért beazélnek nekem 
ilyeneket ? . . . Nem tudtam folytatni.  Valami 
összeszorította a torkomat. 

Éreztem, bogy zokogásba törnék ki, asért 
nem törődve illemmel, rohantam ki a azobából, 
egyenesen nénihez. 

Ott aztán össserogytam s fuldokolva  kértem ; 
— Néni, kedves néni, menjünk el innen | 
Eunyi volt az egész. Nem ia olyan régen 

történt I Tegnapelőtt délután. 
S éu mégis alig tudok rá viassaemlékezni. 
Nekem mégis ugy tetszik, hogy már évek 

óta ilyen sivár, ilyen puesta az élet. 
Pedig most, most irsem, tudom, hogy 

szeretsz. 
Moat megértem aa arood aápadtaágát, a 

hangod különöa zavarlaágát. 
Szeretsz, de a testvéred iránt érsett szere-

teted, szánalmad még a szerelemnél ia erőaebb. 
Nem akarod látni a Oéza boldogtalanságát, 

a te bollogságod mellett. 
Inkább lemondasz mindenről. Szenvedtek 

ketten. 
Neu, nem I Szenvedünk hírman . . . 
Hasztalan vallanám meg neked, hngy nem 

igaz, amit mondtam, bngy szerellek, szereltelek 
már akkor, mikor együtt kergetőztünk a verandáa 
falusi  ház udvárán — hasztalan I 

Te nem akaraál boldog lenni a testvéred 
boldogtalansága árán. 

Jól van es igy édesl Ne aaenvedjen Oéza 
zeniünk láttára, ae irigyelje boldogságunkat. 

Legyünk boldogok — de máa világban. 
Nem birok nélküled élni 11 
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Wolff  taaár által mlvéezi érzékkel festett  arc-
képét helyezték eL 

A* ünnepeltet • terembe léptekor élénk, 
lelke* éljenxéuel fogadta  a kösöaség, ki ahogy 
helyét elfoglalta,  a teaekar ráxenditett Erkel 
Fereaeaek Báakbáa e. dalművéből összeállított 
egyvelegre. A aene hangjai végeitévei drBallé 
látván főgimásitmi  tanár lépett az emelvényre 
a érces szép haagján a következő lelkes, asép 
beszéddel üdvöaOlta az igasgatót: 

„Mélyen tisztelt Igazgató Ur! 
Kedves Barátunk! 

A jóravaló földmives  gondosan megmunkálja 
a földet,  hogy azután termést nyerhessen. Emeg-
muakálás sok fáradtsággal,  sok verejtékkel jár, 
de millél nsgyohb óda-adással történt, annál biz-
tatóbb a siker. Lehet, hogy a gabonát tönkre 
teszi a fagy,  az eső, a szárazság, de azért nem 
csügged el, újból fokozott  erővel lát munkához • 
talán egy másik év kárpótolja veszteségeit. Oe a 
fűid  mivelése nemcsak lelkiismeretes munkát kí-
ván, hanem azoknál, kik együttesen vállalkoztak 
egy nagyobb terület megmunkálásán, szükségessé 
teszi a szakértő vezetőt is, ki a munkát bölcs 
belátásával, gazdag tapasztalataival egyöntetűvé 
teszt 

íme mélyen tisztelt Igazgató l'r. Kedves 
Barátunk I Itt van dióhéjban a te munkásságod. 
Isten segedelmével már harminc év óta szántoga-
tod az iţjak lelkét, hogy abba gazdag tudásodnak 
és életbölcseségednek magvait belehintsd. Gyakran 
rossz volt a talaj, erős munkát kivánt, s te még-
sem csüggedtél. Szántóvasad ki-kicsorbult a figyel-
metlenség kövein, de te újra élezted, eltávolítot-
tad az akadályt s a megmunkálás többszörös erő-
feszítéssel  is sikerült A tavaszi nap forró  sugă-
raira dúsan hajtott ki a zöld vetés, te akkor is 
féltő  gonddal szemlélted fejlődését,  vájjon r. • n 
pusztul-e el a hideg, az eső miatt. Büszke lehetsz 
vetéaedre, mert igaz, hogy nem minden szál vert 
eléggé erős gyökeret, de egy szálat sem tett tönkre 
a hazafiatlanság,  az erkölcstelenség hidege, esője. 

Szorgalmad, tudásod érdemesített arra, hogy 
vezetője légy azoknak, kiknek negyedszázadon át 
munkatársa voltál. Ezzel ujabb teher nehezedett 
vállaidra, de tagjaidat már megacélozta a kitartó, 
lelkiismeretes munka, az njabb megterhelés csak 
fokozottabb  munkára sarkalt Nemcsak magod j v-
tál elől jó példával, de gazdag tapasztalataid kin-
cses házát megnyitottad azoknak, kik utmutatást 
kívántak s egyéniséged varázsával a munkát egy-
öntetűvé, gyümölcsözővé tetted. 

Kedves Barátunk! Akkor midőn harminc 
éves működésed jubileumát ünnepeljük, legelőször 
mi, munkatársaid sietünk üdvözlésedre s tesszük 
ezt igaz szívből, meleg szeretetből- De min,lenek 
előtt hálát adnnk a jó Istennek, hogy téged sze-
rető családoddal együtt jó egészségben megtartott, 
testi és lelki fájdalomtól  megőrizett. Azután kö-
szönjük a közönségnek azt a nagy éredeklődést, 
melyet a mi ünnepünk iránt tanúsított, bebizonyítva 

Nem birok, aem akarok I 
Elmegyek . . Aztán }ójj otáaam. 
Nem fogod  itt megtudni, hogy sieretlek a 

mágia atánam jőaaa. Érted 7 Akarom I 
Ériem, tndom . . . 
Pál A visaontlátáaig, ott faun  . . . Vilikéi 
A csecaabacaékkal magrakott, díszesen 

faragott  iróaastal fiókjában  találtam • levelet, 
mikor a asóke Viliké, as én ádsa kia nnoka-
teatvérem saerencaétlen halála után lejöttem 
a nénihez as ó helyét elfoglalal. 

Én vettem ál a kék leány -ssobát, hol az a 
tiszta, nemes lélek álmodta végig bájos, hófehér 
álmait, hol as a asegény, megtört sslvü leány 
irts utóljárs e sorokat. 

Siáasaev ás esaraser átolvastam e levelet, 
•elyuok hátlapjára kuszált vonásokkal van írva: 

.Jövök kassád sgyotleaaa I Bandi." 
Tehát aem semmisítetted mag leveledet 
Itt hagytad, hogy belőle Uolvaaaa aa a 

sápadt area férfi,  — ki asinlo tébolyodét! tekin-
tettel aésstt keponódra — aat a mélységes, 
nagy ssarsImst, mely lelkedet a gyermekkor 
napsugaras, büvöa psrssltól egássen a hideg, 
aötát sírig betöltötte, j 

Sót még asutáa la I 
Hiaa éppen aaári mentetek el, hogy olt 

keraaaétok a földi  alvssdtslt boldogságot. 
Moat értem édea Vilikém, mért suhantál 

la a keakeny erdei útról, te, ki máskor agy 
aergo ügyességével ssöktél egyik kóréi a másikra. 

Meat megértem aat Is, mért Járt 
saMsaU Zaapléayl Baadl a te 
négy nappal5 mért alít el aekl, a klrea vadáas-
aak . véletlenil" ugy a fegyvere,  hagy 
roaaaslja ast a aemee, aat a aagy aaivet 

ezzel, hogy tanári és igazgatói működésed nem-
csak tanítványaidnál, hanem a társadalomban is 
maradandó hatású. Téged pedig kedves Barátunk, 
Üdvözlünk collegiális szerető érzéssel. Tekints visz-
sza harminc éves multadra, büszke lehetsz rá. A 
hol te dolgoztál, ott bőséges áldás kisérte munká-
dat Tanitásod Istennek hála togékony keblekre ta-
lált, a nagy mnnkával elvetett mag bőségesen ki-
hajtott. Széles hazánkban csaknem minden vái me-
gyében hirdetik tanítványaid a te eszméidet: a 
vallásosságot, a tántorithatlan hazaszeretetet, az ön-
zetlen munkálkodást. Csak ezek tehetik nagygyá, 
hatalmassá sokat szenvedett hazánkat 

Nemcsak tanítványaid, hanem mi, a te munka-
társaid is, tőled tanultuk meg a kitartást Te tu-
dod legjobban, mekkora szükség ven eire. Az a 
fold,  tanítványaink, nem mindig alkalmas a meg-
munkálásra, de te tőled megtanultuk, hogy csüg-
gedni nem szabad s ka a talajból oem mindig 
nyerünk kielegitő termést, azért a te példádra fo-
kozottabb erűvel latnuk hozzál Mert a mi mun-
kánk még a löldmüvelőénél is nehezebb. Ő min-
dig ugyanazon a talajon dolgozik, a miénk pedig 
változik s a talaj változásával kapcsolatban vál-
tozik a megmivelés módja is. Ennek a módnak 
eltalálása a legnehezebb, de mióta te lettél igaz-
gatónk, nem jár nagy fáradtsággal. 

Gazdag multad bőséges tapasztalataival mu-
tatsz rá a kipróbált, leghelyesebb módozatokra s 

tapasztalás igazolja gyakorlati elveidet. 
Köszönjük neked kedves Barátunk, a mun-

kában való részvétet s a pompás vezetést. Te ma-
gad Írtad be neved kitörUlhetlenül majdnem há-
romszáz éves intézetünk történetébe. Akik csak 
valaha az intézet tanórai és igazgatói lesznek, a 
te életedből megtanulhatják, mint kell egy jó ta-
nárnak, egy jó igazgatónak szolgálnia egyháza és 
hazája érdekeit Ez a munkásság lesz a te leg-
szebb. legállandóbb emléked. 

A jó Isten szerető feleséggel,  jó gyermekek-
kel, nagyreményű unokával áldott meg. Családod 
meleg szeretete Űzte el nem egyszer homlokodról 
az élet gondjait édesítette meg fáradalmaidat 
Tartsa meg a jó Isten mindnyájukat neked, hogy 
te szeretteid körében, mint tanártársaid becsü-
lésének. szeretetének tárgya sokáig élj. Isten él-
tessen !" 

At éljenzés éa taps caillapaltával, mely a 
szónok asavait követte, ayombea as emelvé-
nyen termett dr Bocskor Béla vármegyei tiazti 
ügyész, a a volt taaltváayok nevébes a követ-
kező tartalmas beszéddel köszöntötte a Jabiláaat: 

„Szeretett volt Tanárunk! 
Tisztelt ünneplő közönség! 

Méltóztassanak szives beleegyezésüket adni, 
ahoz, hogy a mai nap megünneplésére összejött 
tisztelt gyülekezeten végig pillantva, tekintetem 
kizárólag azoknak azemélyét ölelje fel,  kiket aa 
ünnepélyre alkalmat adó 30 éves múltnak hosszabb-
rövidebb szakai összekapcsolnak s igy abba a szű-
kebb keretbe tartoznak, melynek határait a múlt-
nak ama fázisai  vonják meg, a mely fázisokból 

volt tanítványok és szeretett volt tanárak élet-
hulláma annak idején kialakult 

Ennek a kérelmemnek jogosultságát meg-
adja a kedves kötelességül mai napra juttatott 
szerepkör és elkerülhetetlenné teszi ezt a kérelmet 
az a körülmény, hogy az imént elhangzott, vala-
mint szerény beszédemet követő üdvözlő szónok-
latok vannak hivatva felsorolni  mindazt, mi az 
imént emiitett szűkebb keret határain kivül esik. 

Az lH76/77-ik tanév szeptember havában 
egy ifjú  tanárt látunk betoppant a csiksomlyói 
fögyimnasium  IV-ik osztályába. Egy élénk és für-
ge ifjú  embert, alig idősbet, mint es osztálynak 
gyerek ifjai,  de-habár az életkor alig választja is 
el a tanárt a tanítványtól: a képzettségnek, a 
tudásnak és a fenkölt  élethivatás ismeretének fő-
lénye élesen különböztetik meg egymástól. 

Mélyen tisztelt Igazgató Ur, szeretett volt 
tanárunk! Te voltál az, ki Ude iQnságoddal, fürge 
elevenségeddel az osztálytárs külsőjét mutattad, 
de hozzánk intézett első szavaiddal és önérzetes 
komoly kinyilatkozásaiddal a meglett férfiúnak,  az 
igazi tanának benaőségét igazoltad, természetessé 
tévén emel ellentétesnek látszó, de a valóságban 
egymást kiegészítő egyéni tulajdonságaiddal azt 
hogy megjelenésed első pillanatában már fel  kel-
lett ismernünk benned egyfelől  a leereszkedő jó 
barátot, másfelől  az önkénytelenül ia tekintélyt 
keltő egész embert, ki az irántad érzett igaz 
szeretetet éa teljes tiszteletet egyszerre és az 
első pillanatban keltéd fel  tanítványaid szivében. 

Tudom, mert kortársaimnál láttam és én is 
velők együtt éreztem, hogy ez a Bzeretet, ez a 
tisztelet az évek folyamán  csak izmosodott, csak 
öregbedett Hiszen Te a száraz matematikába, a 
rideg fizikába  ia ugy tndtad szived melegét bele-
helni, szigora, de mindig igazaágos ítélkezéseddel 
a gyerek ifjak  megbiráláaát ugy tndtad gyakorolni, 
sovénaéggel határos magyar hazafini  érzelmeidnek 
mindig ugy adtál kifejezést  megalkuvást, vagy 
amMéet kizáró jellemed oly nyíl-egyenesem 
tör elő minden szavadból és minden tettedből, 
hogy nemcsak protekcióddal, de egyéniséged egéas 
teljességével oktattál. 

Merem is állítási igen tisztelt éa szeretett 
volt tanárunk, hogy a tanítás, melyben titáni mun-

kásságod részesített, a példakép, melyet egyéni-
séged elibénk tárt, a höaálet számára sok derék 
polgárt nevelt Ezret maghaladó volt tanítványod 
közül sok egész ember és kifogástalan  tényező 
foglal  el számottevő poziaziót a közélet terén, a 
ha netalán — miként ezt napjaink mutatják — 
egyeseknek lelkéből a gonosz hajlamok ki is tö-
rülték nemes és karakteres egyéniséged példány-
képét — s ha volt tanítványaid között akadnak 
is egyének, kik a tanitást és példányképei boto-
rul eldobva, az irigység és gyűlölet, az alattomos 
raeggyanusitás, a gyáva rágalmazás és indokolat-
lan ellenségeskedés pimasz fegyvereit  sem szé-
gyenük embertársaik letiprásának és saját létük 
biztosításának céljaira felragadni:  ez a szomorú 
jelenség legkevésbbé se hasson zavarólag a telje-
sített kötelesség jóleső tudatára és mindannyiuk-
nak ama meggyőződésére, hogy az elért fényes 
eredményekből font  babér-koazorut 30 éves tanár-
ságod fándhatlan  munkásságával mindeneknél job-
ban kiérdemelted. 

Szeretettel éa tisztelettel üdvözöllek volt ta-
nítványaid nevében, a buzgón kérem a Gondvise-
lést, hogy végtelen kegyelme kisérje minden lép-
tedet !" 

K boatédet követte Kádár Ferea ez érett-
ségiző ifja  lelkes, ékes szóaoklata, aki a fógim-

ii if,uság  nevébea a következőket ooa-

Szeretett Igazgató Úri 
Miért zengett hálaének ajkainkról ma az Egek 

Urához? Miért szállott lelkünk hő fohásza  töm 
jénfUst  szárnyakon u bölcsesség székéhez ? — 
Szivünket miért tölti el túláradó öröm- és hála-
érzet? Keblünk miért feszül  a lelkesedés emelkedő 
árjától? Mind e kénlésekre rövid a felelet:  ünne-
pet ülünk ma és pedig ritka ünnepet Jubilálunk 
egy jeles tanárt, ki három évtizeden át kitartó 
buzgalommal vívta eptó. de jelentőséggel teljes 
harcait az iskola falai  között Jubilálunk egy de-
rék embert, a társadalomnak egy kiváló vezér-
férflát,  a munkás, tevékeny honpolgárnak ideális 
példaképét, ki most harminc év után is teţjes erő-
ben, életvidámán örülhet áldásos működése megért 
gyümölcseinek, ki most harminc év ntán is a köz-
emelkedés porondján küzdelemre készen aoélka-
rokban tartja a szellem azon fegyvereit,  melyek 
hivatva vannak győzelemre segiteni a jelen har-
cosait s begyakorolni, előkészíteni a jövő katonáit 
Jubiláljuk, örömujjongással vesszük körül ssere-
retett tanárunkat, gimnáziumunk nagyérdemű igaz-
gatóját S midőn nekem jut a kitüntető megbízás, 
hogy a jelen tanítványok fonó  üdvözletének tol-
máoaolója legyek, szeretném, ha a jóakaró masa 
ihlettséget lehelne belém, bogy szép, költői szár-
nyalású s az Igazgató ur érdemeihez méltó beszéd 
keretében fejezhetném  ki tanulótáreaimnak a szív 
mélyéből fakadó  forró  hálaérzelmeit a viazont meg 
értethetném velük a mai ünnep jelentőségét. De a 
mikor amúgy is lelkes szónoklatok magasztalják 
egyesekre, családokra, a társadalomra, az egész 
hazára üdvös munkálkodását, smikor barátai, is-
merősei, régi tanítványai elismerésük, szeretetük 
és tiszteletük virágaiból diszes koszorút fonnak  az 
évek derétől ezüstös fejére,  engedje meg szeretett 
Igazgató Urunk nekem is, hogy pár rövid szóban 
üdvözöljem s a mostani növendékek meleg szere-
tete éa hódoló hála-érzelmeiből egy üdén, frissen 
illatozó levélkét tűzzek oda, abba a koszorúba, — 
mely méltán illeti meg homlokát Méltán mondom, 
mert nemcsak a világostromló hadvezérek s kiváló 
államférfiaké,  nemcsak zseniális tndósok és köl-
tőké a babér. Nemcsak azok a nagy emberek, kiknek 
emlékét ércbe vési Klio s nevűket könnyű szár-
nyakon hordja szét a hír. Nagy ember a maga kis 
körében mindenki, aki a pontot, hová a Gondvise-
lés állította, híven, lelkiismeretesen tölti be s — 
sziszegjenek bár a kísértések simulékony kígyói, — 
avagy zúgjon vihar feje  felett,  kötelességétől el 
nem tér. S van-e féltettebb,  kényesebb pont a 

közélet terén, mint aminőt egy tanárnak kell 
betöltenie. — Phidiaa s a többi halhatatlan nevű 
antik szobrász a hideg márványból formálnak 
mesteri alakot A tanárnak eleven és éppen azért 
sokkal értékesebb anyagból kell testileg, lelkileg 
ép embert faragni.  Nem kérdem, hogy melyik a 
nagyobb művészet, nem emlegetem fel,  hogy a di-
rektor ur mester az utóbbi művészetben. Hisz ki 
ne tudná közülünk, hogy azon az elég tágas me-
zőn, melyet nevelés terének nevezünk a melyen 
annyiszor ériéit meg nemzedékeket, sok, nagyon 
sok érdeme van. 

Nem lehet as én feladatom  boncolgatni, la-
tolgatni azokat aa érdemeket Elég, ha megjegy-
zem, hogy a somlyói intését emberöltőken át em-
legetni fogja  nevét, a ha igaz a mondás: a ki-
fogástalan,  a szó teljes értelmében jó tanár való-
sággal áldás a fejlődő  generációra, ngy as Igaz-
gató urat a hálás elismerés és dicséret aranysngá-
rai ragyogják ma körül. Avagy van-e, volte ta-
nítványa, ki ne tapasztalta volna, hogy tanít nem-
csak as iskolában; tank kttnn az utcán, játszóté-

ren, vagy ha magán utón érintkezünk vele. Föllé-
pése, megjelenése mindig példaadó. Szivbevéa&l» 
aforámái,  velős megjegyzései mindmegannyi élet-
képes magvak, melyeknek csak talaj kell, bogy 1.4 
éa egészaéges gyümőloaöt teremjenek. De mind 
részletezném, hogy nemcsak tudósokat akar ne 
vélni, hanem egész embereket, kik szilárd jelem-
mel, erős erkölcsi érzékkel ékeskedjenek, páncél lnl 
és karddal rendelkezzenek, hogy tisztességgel vív-
hassák meg az élet nagy harcát 

Mellőzöm azt is, hogy nemcsak szavaival 
buzdít a tevékeny, az egyedül értékes élet meg-
kedvelésére, hanem példájával is bele törekszik ön-
teni az ifjúba,  hogy caak a munka az erkölcsileg 
ia szeplőtelen munka fejti  ki erőit, az kölcsönöz 
súlyt életének, valódi gyönyör, tiszta öröm csak 
abban található. 

Jól tudjuk mindannyian, hogy az isteni tr.k.-ţ, 
melyet neki a gondviselés ajándékozott, lelni ől.g 
gyakorlati módon, de mindig az ifjúság  legjobb ér-
dekének szentelte. A szeretetet,  tudást  ós Bemei 
értéseket  ápolta  siűntelealll  a ssenge |a|. 
kekbea. A szép jó éa igaz eszméknek hű bajnoka 
volt s azoknak templomát nyitotta fel  a látni vá-
gyók előtt S ki tudná elszámlálni hány serdülő 
ifjúnak  ébresztette fel  a sznnyadozó tehetségét 
e fejlesztette  értelmét? Hány fogékony  lelket vezetett 
be az erkölcsi rend napsugaras világába? llány 
akaratot edzett meg az önérzet tüzének felgyulasz-
tásával s hány gyönge, törékeny gyermekből csi-
szolt lelkes, komoly törekvésű ifjút,  erőé, jellemes 
férfit?  Nem érzitek-e hát kedves barátaim, hogy 
szülénk után valóban tanáraink azok, kiknek a föl-
dön legtöbbet köszönhetünk. Hiszen az I fárado-
zásaik által látjuk el erkölcs és tudományok ál-
dásteljes kincseiből lelkünk tárházát S ki mon-
daná ennélfogva  azt, hogy a jó nevelés éa tanítás 
nem ér többet, vagy legalább is annyit, mint b:i:--
minö dus örökség? 

S midőn az erényt, a tudományt oly áldá-
sosnak ismeijük, önkénytelenül ébred tel bennünk 
a hálaérzet nagyérdemű igazgatónk iránt, ki fá-
radtságot, veaződséget nem ismerve, némelykor 
tán a végletekig hajtott türelmet sem veszítve el, 
igyekezett belénk csepegtetni a jónak, nemesnek 
és hasznosnak üdvhozó tanait Éppen azért ti 
kedves barátaim, kik ez intézet kebelén maradtok 
a jövőre is, megkettőzött szorgalommal és tör •': 
véssél iparkodjatok leróni szeretetetek s bensősé^-.-
tiszteletetek köteles adóját Mart higyjétek el, azt 
a sok jót, melyben ö, melyben az iskola részesi-
tenek, soha nem tudjátok kellőképen meghálálni 
De ez ünnepélyes pillanatban fogadjátok  meg. 
hogy tanításait, intéseit, tanácsait ugy vésitek tel-
ketekbe, hogy emlékével együtt az élet tövises 
pályáján is megtartjátok. S végül, midőn a mai 
ünnep jelentőségére felhívom  figyelmeteket,  hogy 

i a káprázatos fény,  csillogó gazdagság éa üres 
hirnév adják meg, a lét becsét, a boldogságot és 
megelégedéet; nem azokon alapszik a bennaő meg-
nyugvás, mint azt valahol a Zászlónkban olyan 
szépen mondja Apponyi, hanem épül azon az 
öntudaton, hogy mint ember, mint hivő, mint pol-
gár, mint hazafi  a magunk kötelességet tisztesség-
gel, becsületességgel teljesítjük, ngy, mint azt ün-
nepeltünk multában látjuk, mondom, midőn felhí-
vom erre figyelmeteket  a kijelentem, hogy ha ilye-
nek lesztek, fölemelt  fővel  léphettek majd a leg-
főbb  kiró elé is, egyre kéllek titeteket: legyetek 
azon, hogy helyes magaviseletetekkel, komoly ambi-
ciosua törekvésetekkel derék Igazgató urunknak 
sok, nagyon sok örömet szerezzetek. Én azok nevé-
ben, kik az élet küszöbén állva eltávozni készü-
lünk ez intézet kötelékeiből s ép azért búcsuzunk 
tőletek, kikkel testvérekké tett a közoa fáradozás 
közös cél és intézet, ígérem, hogy nemesek tisz-
telettel és hálával tekintünk majd reá, hanem éle-
téből és munkálkodásából erőt és buzdítást meri 
tünk, hogy zajtalanul bár, de kitartóan az egye-
nes útról soha aa térve le, a közjóért a a hazá-
ért küzdeni meg ne szüljünk. Csengeni fog  fülünk-
ben, mit Arany lantja zeng a as Igazgató, ur 
múltja oly igen szépen példáz: 

„Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, aa erős megállja, 
És tudod, aa erő mieaoda? Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. 
Nemea önbizalom, de ne az önhittség 
Rngói lelkedet nagy célra feszitaék: 
Legnagyobb cél pedig itt e fóldi  létben 
Ember lenni mindig, minden körülményben.11 

A lelkes tűzzel előadott beaséd után as 
üaaepolt Pál Gábor igazgató állott ssálásra • 
a következő tartalmas, eszméktől gazda* be-
azédbea válaazolt az üdvözletekre. 
Mélyen tisztelt közösség, kedves kartárnak, 

aaeratatt volt át jelealegi tanitváayaia I 
Megilletődve hallgattam a moat olkaagzott, 

reám nézve megtisztelő éa felemelő  ékes beszé-
deket, melyek bizonyára érdemeim Mbossllték. 



u u s . C S Í K I L A P O K 24. Am. 
Ha mindazokat a gondolatokat, melyek 

ezen üdvözlő beszédek hatása alatt lelkemben 
megvillantak. kellő formába  tudóim önteni éa 
élőszóban előadni, talán méltóképen tudnék vála-
szólni. A gondolat villámszárnyakon jár ég el-
eikilik, a nélka , hogy mindeniket, talán az érté-
kesebbet sikerülne rögzíteni. 

De Ulán jó is, hogy egy részük elröppen ; 
legalább rövidebben és kevesebbet beszélek 
magamról és a velem kapcsolatban lévő dolgok-
ról. Kert bár szívesen, sőt örömmel szólok min-
denről, a mihez értek, kivált az iskolában : ma-
gamról — a jó ízlésű magyar Mókásnak megfele-
lőleg — szeretek minél kevesebbet beszélni. 

I)e hogy a dologra térjek, legelőször is 
arra kérek engedelmet, hogy ezen ünnepély 
jogosultsága vagy jogosulatlanságának kérdésé-
vel foglalkozzam. 

Sokan ugy gondolkozhatnak, hogy miért 
is ez az ünn-pély ? hiszen nem éppen ritka 
jelenség, hogy némelyek a közpályán 25—30, 
sőt lóbb ideig is sikerrel munkálkodnak a még 
sincs részük ilyen ünnepeltelésben, megtisztel-
tetésben. Miért jár ez ki éppen a tanügy mun-
kásának IXOQ jé szerencséje alkalmából, hogy 
a jó Isten neki megengedte a 30 évre ter-
jedő munkálkodást ? 

Az ilyen gondolkodás jogosultságát nem 
vonom kétségbe, már csak azért sem, mert 
érzem, hogy nekem ilyen ünnepelteléshea nin-
csenek feljogosító  érdemeim. Csupán annyi, hogy 
állandó, becsületes szándékkal és — szerény-
telenség nélkül mondhatom — nemcsak kitar-
tással, de lelkesedéasel igyekeztem kötelessége-
imet tőlem telhető erővel teljesíteni. 

Hogy ennek a törekvésnek volt némi 
skere, ezt abból a tiszteletből következtetem, 
melyben volt tanítványaim mindenkor részesí-
tettek, melyet iráutam csaknem kivét I nélkül 
tanúsítottak. Ezt látszik igazolni a jelen ki-
tüntető megtiszteltetés is, melynek e pillanat-
ban központja vagyok. 

Szándékosan mondottam, hogy csak köz-
pontja vagyok, mert valóban érzem, liogy ilyen 
fntru  megtisztelt tés nem szólhat egészben ne-
1. :>•, hanem azól azon ügynek, melynek szolgá-
latában állok, szól azon intézetnek, mely száza-
dok óla missiót teljesít ezen h.,lirszéli őrponton 
a melyben 30 év óta szolgálom én is szerény 
tehetségemmel a hazai közoktatás ügyét. 

Az iakoli minden jóravaló községnek, 
minden vidéknek reodszeriut egy dédelgetett, 
szeretettel körülvett intézménye 8 ennek a té-
vén a benne dolgozó munkásoknak is legalább 
tevékenységük alkonyin kijnl val»mi a becé-
zésből. 

Ha a m. t. köiönség ia igy lógja fel  ez 
Onnep jellegét, akkor ki van egyenlítve azon 
L ii öuösnek látszó dolog, hogy a tanügy embe-
• eil gyakrabban éri ilyenféle  megtiszteltetés. 

As indítóokok között, melyek ezen ünne-
pélyt létrehozták, lehet valami része azon 
ideális légkörnek is, melybe mi, a tanügy 
munkásai mozgunk a melybe már a pálya-
választásnál beiejntottunk, előre is lemondva az 
anyagi jólétre való törtetéeröl. Az erkölcsi 
sikerek után való vágyódás|magasabb szféráiban 
mozgó egyént a reális felfogásnak  mosolylyal 
szokták kisérni ugyan, de a rendszerint szintén 
ideális felfogású  nagyközönség nem az anyagiak 
szerzésében el 'rt sikert, hanem az erkölcsit 
szokta honorálni. 

Ha tovább keresem az okot, mely az én 
kedves kartársaimat ezen ünnepély kezdemé-
nyezésére éa rendezésére indította, azt sejtem, 
hogy része van benne azon méltánylandó törek-
vésnek is, hogy iakolánkoz, a megye első kultn 
rális intézetéhez hozza közelebb a közönséget, 
mely talán iskolánk félreeső  helyzete miatt, 
nem látszik olyan fokú  érdeklődést tanúsítani, 
mint a minő fiainak  a középfokú  műveltséget 
nyújtani hivatott és nevezetes történelmi múlt-
tal biró intézetünk iránt kívánatos volna. 

Ha ezen találgatásom igaz, akkor a jó 
irányú törekvésben rejlő érdem kartársaimat 
illeti, nekem most csak mint médinmnak van 
benne részem. 

Ezért is méltóztassanak megengedni, hogy 
legelőször kartársaimnak mondhassak köszöne-
tet azon szívélyes Üdvözletért, melyben 30 éves 
tanári működésem alkalmából ékesen éa lelke-
sen szóló tolmácsuk által részesítettek. 

Erre bizonyára nem a hivatalos kötelék 
indította, mely minket ösazelüz, hanem indította 
az a kölcsönös tisztelet éa bizalom, mely köz-
tünk agy a hivatalos, mint a magán érintkezé 
sekben mindig nyilvánult, mely együtt munkál 
kodásnnk sikerének bizonyára csak javára szol-
gált a múltban és előnyére fog  szolgálni a jö-
vőben is. 

Egy középiskola óktató éa nevelő mun-
kájában a harmonikus együttműködés a sikernek 
nemcsak elősegitöje, hanem conditio sine qua 
nonja, elengedhetetlen feltétele.  Ezen együtt-
működésben a azebb és élvezetesebb rész bizo-
nyára a tanároké. Az igazgatás nagyobb részt 
admínisztrátiv szerep, olyan valami, amiről azt 
lehetne mondani: hogy szükségei rossz. A mi 
benne szükségtelen rossz lehetne, azt mindig 
törekedtem kerülni, a békés együttműködést 
pedig elősegíteni. 

Aton jóakaratú támogatás ntán, melyben 
az én kedves kartársaim részesítettek, a köszö-
nésen és hálakifejezésen  kivül csak egy kérel-
mem és egy nyilatkozatom lehet. Kérelmem 
oda irányul, hogy az eddig tapasztalt bizalmat 
- j támogatást továbbra is kérjem, amíg szeren-
csés leszek öuökkel együtt dolgozni. Nyilalko-
aztom Meg abból áll: hogy én mint megcsonto-

sodott 30 éves tanár és igazgató más már lenni 
sem tudnék, mint a milyennek megismertek. L»g 
lölebb jobb szeretnék lenni, rosszabb semmi 
eset:e. Azt az egyenességet, nyíltságot és kol-
legialitást. mely caelekedeteimben eddig irányi-
tolt, jövőre is Ígérni és biztosítani merem. 

Most már az én kétíves volt tanítványaim 
felé  fordu'ok,  kiknek nevében elhangzóit üdvöz-
letre gondolva, azon tapasztalati tény jut 
eszembe, hogy az ifjnkori  behatások kitörül-
hetetlen nyomokat hagynak a lélekben. Ki ne 
emlékezne vissza arra az iskolára, melyben 
elemi ismereteit szerezte, és arra a közép-
iskolára, melyben ismeretanyagát kibővítette, 
látókörét kiszélesítette és akaraterejének, jelle-
mének kialakulását érezni kezdette? 

9ajálaágos, hogy mikor az iskolára gondo-
lunk nem az épülettel, uem aunak felszerelé-
sével, hanem rendszerint a benne működő taní-
tóval, tanárral kapcsolódnak emlékezetűnk 
képzetei. Ezen jelenség is igazolja annak a 
mondásnak igazságát, bogy az iskolának a lelke 
a tanító. A legtökéletesebb iskolai leiszerelés 
ia csak élettelen, holt tárgyak gyűjteménye, 
azokba lelket a tanító. a tauir lehel. 

Vo t tanítványaim nevében hozzám szívé-
lyes, üdvözlő szavakat intézett szónokuk nyilat-
kozatai is azt tanúsítják, hogy az ő emlékei 
sem az iskola külsejével és berendezésével, ha-
nem annak lelkivel, a tanárral állanak élénkebb 
kapcsolatban. 

H* rájuk nézve ezen kapcsolat emlékei 
kedvesek, rám nézve becsesekuek mondhatók. 
Azért becsesek, mert a boldogságnak alkotó 
elemei lettek. A költő szavai szerint ugyanis: 
.A boldog-ághoz nem elég egyedül a jelen, a 
múlton épül az s az emlékezeten." Ne vegyék 
rossz néven az én kedves volt tanítványaim, 
ha őket mir osak iniut a mult emlékeit te-
kintem, mert csak az én nézőszempontoniból a 
mait emlékei, még pedig olyan emlékei, hogy a 
hányszor ükei litom, velők érintkezem, ininilig 
bizonyu9 fokú  büszkeségérzet villan meg bel-
sőmben azuu gondolat folytáu,  hogy talán ne-
kem is van egy szemernyi részem abban, hogy 
ők a közpályák annyira derék munkásai lettek. 
S ha még azt is látom, bogy azon intézet 
iránt, a mely egykor őket oktatta, nevelte, H 
kegyelet, Lisztelet és ragaszkodás emlékeive! 
vannak eltelve: akkor a nemes büszkeség mel-
lett még egy jól eső, megnyugtató érzés i< 
végigvonul belsőmben, meri látom, bogy e/. a 
kötelék, mely az iskolába járó generatiól HZ 
intézethez fűzi  s melyet többé-kevésbé terhes 
uek, kellemetlennek találnak, idővel a legszebb, 
legkedvesebb erkölcsi kapocscsá finomul  ál lel-
kükben. 

Igaz szivemből azt kívánom, hogy az én 
kedves volt tanítványaim mindnyájan érjék el 
mindazon jó, igaz és azép vágyaikat, melyeket 
szivük, lelkük elérni óbajt. 

Voll tanítványaimnak üdvözlését még egy-
szer megköszönve, jelenlegi tanitváuyaiui felé 
fordulok,  kidnek nevében az itjukotbo/. és a 
jelen időszakhoz egészen illő módon a tavasz 
világaival ékesített beszédben köszöulölt Isten-
től jeles tehetséggel megáldott, rokonszenves 
fellépésű  szónokuk. 

Kedves ifjak  1 Önöknek az áll jól, lia Ugy 
élnek mint a madár: ágrél-igra szökdécselnek, 
neveigélnek, énekelnek. 

Éuek- és zenedarabjaikkal való fellépésü-
ket mindig élvezettel hallgattam s gyakran az 
iskolán kivül is dicsérettel emlegettem. A mait 
nem dicsérem, hanem megköszönöm, löleg azért, 
mert ma önök vaunak hivatva, hogy ezen ün-
nepélyre ide összejött díszes kőzonségn k » 
mai programmot egy kissé változatossá és a 
lehetőlrg élvezetessé tegyék. Ha ez a felada-
tuk sikerül — a miként már részben sikerüli 
ia — én a magam részemről köszönettel, a 
jelenlévő közönség pedig, meg vagyok róla győ-
ződve, elismeréssel adózik önöknek. 

Ami egyéb itt történik, annak lényegét 
önök közitl kevesen képesek ina még felfogni 
és megérteni. Hiszen az életűek olyatén meg-
határozását, melyei ha jól emlékezem, Pajol-
nál olvastam s a mely ugyszól, üogy: ,az 
öregnek az élet egy rövid, áttekinthető mult. 
az ifjúnak  pedig egy hosszú, be nem látható 
jövő" : csak a korban előbaladollak tudják iga-
zán felfogni. 

Nohát kedves ifjak  1 az iskola éppen arra 
való, bogy arra a be nem látható jövőre, mely 
később áttekinthető rövid mnlttá lesz, élőké 
szileni segítse a gondtalan ifjú  életét, aki kellő 
tapasztalatok hiányában még ulmutatóra szorul. 

Fogadják tehit miudig szeretettel azokat 
a tanácsokat, utasitásokat és intéseket, melye-
ket a tapasztalatokban gazdagoktól, szülőiktől 
éa ezek helyetteseitől, tanáraiktól hallanak, 
bogy maid mikor meggyőződnek, bogy egy em-
beröltő mily rövid; mikor az életei önök is 
egy köonyen á'lekinthetö, lövid múltnak kez-
dik nézni : oe legyen annak a múltnak emlék-
lapján egyetlen olyan részlet is, a melyet on-
nan kitörölni szeretnének; hanem miként éu 
őszintén mondom, ugy önök is mondhassák el 
Berzsenyivel: .Ha még egyszer elkezdhetném, 
ismét a mnltal követném." 

Törekedjenek minden szép, igaz és jóból, 
ami egy középiskolai oktatás széles medrű 
folyamában  tanáraik ajkairól önök felé  ömlik, 
mennél többet meríteni, értelmük vérkeringé-
sébe felvenni,  szivük, lelkük nemesítésére fel-
használni i egy szóval: törekedjenek igazi mű-
vell.-égre szert tenni. És ne feledjék  annak a 
mondásnak igazságát, hogy a lelki műveltséget 

semmi sem díszíti szebben, mint a szerénység-
gel párosult önérzet. 

Gondolom, nem veszik rossz néven, ha 
én míg a jubileum alkalmát ia az önök okta-
tásira baszniloni fel  Ezt mindig szívesen te-
szem, míg Isten nekem engedi, sőt, ha lehetne, 
ami szépe.!, jót és hasznost tudok, lelkemből 
lehelném önökbe. Hiszen nemcsak óhajtanunk, 
hanem akarnunk is kell, a mire a köllő buz-
dit, nogy : .Legyen minden magyar utód, különb 
ember, mint apja volt." 

Köszöuöm az ifjúságnak  szónokuk állal 
kifejezett  üdvözlésüket, valamint ének- és zene 
darabjaikkal való fellépésüket,  melyek az ün-
nepély iliszilésél képezik. 

És mosl végezetül legyen szabad egy-két 
egyszerű szóban igaz őszinte köszönetemet 
nyilvánítani a mélyen t. közönségnek azon ál-
dozatéit, melyei meghoztak, midőn intézetünk 
élete iriut érdeklődve szerelett kartársaiiulbl 
kezdeményezett éa rendezett ünnepélyre meg-
jelenni és aunak díszét emelni kegyesek voltak. 

Éu ezért csak bálával és kartársaim ne-
vében is kifejezett  azon erős Ígérettel tulok 
adózni, b<-gy minden tehetségűnk felhasználá-
sával igyekezui fognnk  reánk bizolt fiaikat  a 
jónak ösvényén a tudás és a tiszta erkölcs ma-
gaslala Hé vezetni, hogy mindenkor hü gyer-
mekei legyenek HZ egyháznak és minél érté-
kesebb és hü fiai  drága hazánknak, melyre 
mindnyájan büszkék vagyunk s melyei minden 
ünnepélyünk alkalmival lelkesedéssel éltetni 
szoktunk: Éjen a kazal* 

E bes/éd nyomán keletkezelt éljenzés 
lecsillapultával Kassai Lajos főgimn.  tanir sza-
valta el fenköll  szirnyalá-n, az flnuepell  érdé 
meit iticsöilíi, gyönyörű szép ódáját, melyet olva-
só nk lapuuk tárca rovatában találnak meg. 

Utána HZ erdélyi főUnhatóság  nevében 
gróf  Majlá>h Gusztáv ő nagyméltósága üdvözlő 
levelét olvasták fel,  melynek tartalmából a kő-
vetkezőket emeljük ki: 

. . . Tanári működése alkalmából ölöm-
mel emlékszem meg Tek. Uraságodnak jeles 
képességeiről, odaadó munkásságáról és lelkes 
tevékenységéről, melyeket stalusuuk szolgála-
tában 30 éven át székely kaik. ifju*águnk  ok-
tatásában és nevelésében sikeresen kifejtett  és 
kalh tanügyünk javára önzetlenül értékesített. 

Midőn a/, egyházul -gyei igazgató tanáccsal 
egyetértőié^ és együttesen lek. Uraságodnak 
eddigi jeles szolgálataiért teljes elismerésünket 
ezeunel kifejezem,  további hasznos működése 
sikerének biztosítására lek. Unságoilra és be-
cses családira szeretettel adom főpásztori 
áldásomat." 

G t követte egy zöld pltts bársonyba kö 
lötl, az első lapon haránt liU'.óiló uemzeli szinti 
szallaggal díszített emlékkönyv átadása. A 
szalagon a fehér  mezőben: Belblenfalvi  Pál 
Gábor igazgató-tan Ir 30 éves jubileumi'a. 
Csiksomlyó, 1906. junius 10. Az emlékkönyv-
ben a következő epigramma voll: 
,.Mint sok In, nup utál), meg nem tört tniiiikacrtíbcíi 
A jó gnzihi üriil súrgu knlászuimik ; 
Hozzon c mi|> szint oly örümcl ui-keil és koszorúzzon 
A liös fértioréoy  fölüi  jutalma: babér! 

Hlílilll  f<'</"!</>/' 
Az ünnepély befejezéséül  Jakab Antal fő-

gimnáziumi tanir számolt be hosszabb beszéd 
kíséretében a Pál Gábor emlékére gyüjlölt ju-
bileumi alapítvány eredményéről ; megemlékezve 
egyúttal a jubiláns gazdag érdemeiről is. 

A gyüjiés eredménye jelenleg 4600 kor., 
mely a törvényhatóság részéről válható összeg 
gel együtt 5000 koronát log kilenni. Az erdélyi 
1,11-pok ehhez igen tekintélyes ősszeggel: 1000 
koronával jáiu't; de az egész társadalom is 
szivvel-léltkkel sielett leróni tisztelete adóját. 
Kü'önosen liilis uu lványai vollak a legbuz 
góbbak és ugyszólva egy sem mulaszlotta el, 
hogy szereletéuek, hálájának kifejezést  ne ad-
jon. Ezekből is több érdekes szemelvényt ol-
vasott fel  a közönség kívánatára a szónok. 
Végül áluyujtolta az alapítványi oklevelet. 

Ez oklevél tartalma szerint az alapítvány 
élvezetére első só ban Pál Gábornak egyenes 
ign, Csiksomlyón tanuló leszármazói vannak 
jogosítva; másod sorban bármely Csiksomlyón 
tanuló, székely katholikus tanuló ifju. 

Az ellátáson lelűlmaradó esetleges rész a 
számtan és természettanban legsikeresebb elő-
menetelt tanúsító tanuló fogja  elnyerni. 

Jakab Aulai tauir beszéde ntán ismét 
Pál Gábor igazgató állott fel  szólásra s a 
követkerő beszédben köszönte meg a tiszte-
lelnek éa Bzeretelnek jeleit: 

Kedves Kartársam is Barátom! A jótékony-
ságnak és a hazafias  áldozatkészségnek esen 
okmány ár, melynek tartalmát síives voltál e> 
ünnepélyes pillanatban nyilvánosan megismertetni, 
mit ezen iutézet igazgatója akkor Is köalönettel 
kellene fogadnom,  ha nem állana kaposolntban 
személyemmel. Aunál nagyobb köszönettel és há-
lás szívvel fogadom,  mert hiszen es ason jóté-
kony hatás mellett, melyet beláthatatlan idón át 
gyakorolni hivatva van, egyszersmind egy örökre 
azóló beoaes emléke az én igénytelen személyein 
itteni működésének. 

Igazin egy olyan beosea emlék előttem, 
mely as én szemüvegemen nézve felülmúl  min-
den csillogó érdemrendet, adományosóinak talán 
soha sem tudok méltóképpen megköszönő!. 

Hivatalos kötelességembúi kifolyólag  jóvá-
hagyás, megerősítés ia elfogadás  végett fel  fogom 
lerjessleni Iskolánk fótanhatóságáhoi,  aki biso 
nyára mint hssinos uj csemetét örömmel fogja 
behelyezni abba a gyümölosös kertbe, melynek 

áldást hozó fáit  idók folytán  a jótékonyság éa 
hasaflaa  áldozatkészség kesei ültették. 

Nem tudom eléggé áldani emléküket ason 
hazafias  lelkeknek, akik asokat a fákat  ültették, 
mert azok nilklil a jótikony alapítványok nél-
kül, melyekkel a r. k. status, valamint aa ev. 
ref.  status tanintézetei hasaflaa  őseink jóvoltából 
gazdagon el vannak látva, ma hasink erdélyi 
réaie még annyira sem volna magyar, a ménnyire 
ma annak mondható. 

Valóságos nemseti miaaiót teljesít minden 
egyea alapítvány. Hissen olyanoknak ad módot 
és alkalmat a művelődés megszerzésire, akik 
ezek nélkül csak numerusok maradtak volna, 
de tényesók, vesetók a közpályán aligha lehet-
tek voloa. 

Kzek segítették eló, hogy a székelység 
iutelligena rajokat bocsásson nyugat felé  a bár-
hol fordulunk  meg hssánk erdélyi réssében, min* 
denütt caaknem minden ponton ott találjuk esen 
rajoknak egyea tagjait, mint a magyarságnak 
őreit. 

Ilyen basaflas  miaaiót van bivatva teljesí-
teni as áldosatkésssig esen legújabb oaemetéje 
is, mely esen pillanattól kesdve a jótékonyig 
gyümölcsös kertjébe többi társai mellé sorakozik. 

Nemosak a valóságos fákra,  hanem esőkre 
a képletes fákra  is elmondhatjuk Gyulai Pállal: 
.Mikor megáldunk jó fák  titeket, Meg-megáldják 
ast is, aki ültetett.' 

Minthogy es as alapítvány előttem annyira 
beosea, az én képzeletem nemosak hassnos gyü-
mölcsöket hoió oaemetének, hanem egy asép, 
értékes kristálynak is tekinti, melynek nem 
annyira ai auyaga, hanem inkább kialakulásának 
módja és formája  előttem becaea. 

A természettudomány kiderítette, bogy min-
den egyes jégkristály, mely a légkörünkben ala-
kul egy-egy poraiemet rejt magában. A légkör-
ben usid porstem volt a közvetlen oka annak, 
hogy a felbA  nedvéből körülötte kristály alakul. 
Ua mindazok, aLik ezen kristály kialakulásához 
anyagot és fáradságot  szolgáltak, joggal kíván-
hatják, hogy aa idők végtelenség megmaradjon, 
?«lri meg ne aemmisűljön, fel  ne olvadjon : ki 

':e máa, mint én, aki fennmaradását  leg-
inkább óhajtja ? hisien nevemet, mint porssemet, 
zárja magában. 

Én kellóképpen megköszönni aohs gem tu-
dom, csak hálás tudok lenni irte mindazoknak, a 
kik ezt létrehosták s a kiknek azt kívánom, hogy 
a jó Isten az ó bőséges javaival áldja meg óket éa 
éltesse soká minduyájokat, hogy hasonló szép 
kristályok megalakulásához még többasör áldo-
zatokat hozhasson as ő hazafias  lelkesedésük. 

Éljenek boldogul soká 1 
A közökben a gimn. ének éa aenekar 

bu ii,: dalaival gyönyörködtette a közönséget; 
mig az ünnepélyt induló előadása sárta be. 

Az ünnepély végeztével a tisztelök töme-
gesen keresték tel a jubilánst, hogy üdvözöljék. 

Az ünnepély lefolyása  igazán beneőség-
teljes, emelkedett éa lelkes volt; méltó az ün-
nepelthez. A rendezés, gyűjtés érdeme a főgim-
názium derék tanári karát dicséri, a kik fá-
radtságot nem kímélve igyekeztek az ünnepély 
minél fényesebbé  tételére. 

Ünnep a osaládban. 
Az ünnepély végeztével a Csikaomlyói 

Jótékony Nőegylet tagjai a Pál Gábor íg. 
lakására mentek, hogy az ünnepelt neje, 
mint elnökük iránt a családfő  ünnepe 
alkalmával kifejezzék  jó kivánataikat Szó-
uokuk Wégerné Földes Anna azép be-
szédét térszüke miatt jövd számunkban 
fogjnk  közölni. 

AB ünnepi ebéd. 

Csiksomlyóról az ünneplők nagy része ax 
ünnepi ebédre Csíkszeredába sietett. 

A Vigadó nagytermében több mint 190 
terítékű asztalokat teljesen körülülte a tiszte-
lők nagy serege, kik között ott láttuk az egéaz 
vármegyét, minden testület, hatóság képviselve 
volt azon, mig a karzatot bájos női arcok, ékea 
toalettek díszítették. 

Az ünnepelt iránt való tisztelet igen sok-
szor kifejezésre  jutott, különösen az elhangzott 
pohárköszöntőkben-

A második fogás  után Mikii Bálint nyag. 
főispán  v lóságos belső titkos tanácsos nyitotta 
meg a köszöntők sorát; utalt az ünnepelt gaz-
dag érdemeire a tanügy terén; majdat erdélyi 
püspök, mint a főtanhatéság  fejét  élteti. 

Ezt követték Murányi Kálmán főesperes-
nek és Becze Antal alispánnak az ünnepelt 
érdemeit méltató tartalmas beszédei, mely után 
Pál Gábor szellemes beszédben a megjelentekre 
és első sorban Miké Bálintra, mint a gimn. 
világi és Murányi Kálmánra, mint egyhizi gond-
nokra ürítette poharát Diána Csíki József,  a 
magánjavak igazgatója köszöntette az ünnepel-
tet. Ekkor következett a levelek 6» táviratok 
(elolvasása. 

Az ünnepelt tisztelői éa tanítványai aere-
gestől jöttek jókivánataikat kifejezni.  Ezeknek 
névsorából kiemeljük: 

Pál István státusi referens,  Kurucz Elek tan. 
ker, főigazgató,  Imets F. Jákó kanonok, Bálint 
László kanonok. Künnle Tivadar igazgató-ta-
nácsos, Soó Gáspár a sz.-ndvarhelyi. Rettegi 
Géza a marosvásárhelyi, Pál Antal a gyula-
fehérvári,  Hassák Vidor a kézdiváaárkelyi fó-
gimnáz um nevében, a brassói tanári teatület, 
Báudi > Vazul igazgató, Pálfy  Ignácz, Riszner 
Ödön, llancz János, Zakariás Antal, Bslla 
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Ăkos, a csíkszeredai polg. leányiskola tantestü-
leti, Veress Sáuilnr ilr. főorvos,  Csiby Anilnis 
püspöki biztos, Péter János tanár, Salamon Ár-
pád. dr. Pál István, Csibi Arpáil bodnagy. Kóró.li 
Jliliály plrbános, <lr. Fejér lierő tanúr. Uá-
iluly Béniáin, Fórika » n kővetkező elmés távi-
ratban : .Hogy annyi sok X-böl, miket a táblára 
vetett, ÍVnnek a kegyes ég hármat vissza fizetett, 
örvendeznek a Somlyón tanult III—IV-éves gyilla-
íeliérvári kis papok ; végül tivörgy János volt ta-
nítványai. 

A táviratok felolvasását  Gyalók»» Sándor 
törvényszéki elnök magas szárnyalása beszéde 
követte, ki után Csathó János fögimná/.iumi 
tanár éltette lelkes, szívből takadt, tflzes 
beszédben Pál Oábor jubiláns igazgatót. 

A bankett a késő órákban ért véget. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

— A s Uj fő i spán ,  Kúllay Ubul 4H-II4 
ké|ivÍ8olőnek a kinevezvse m»'g inimlig kt'sik. — 
Mint illetékes Uelyről értesülünk. ennek oka u né-
met ctfútfzár  bérsi lűtogutá.sn és a ilclegúriúk ügyei. 
Kz okokból a belügyminiszter még eloterjcnztcHt 
nem tehetett * Feltfúgúnuk.  A napokban luiir löbb 
niagiualih uliii* betöltésével a hivatalon lap is 
hozni lógja a főispáni  kinevezést. 

— E l j e g y z é s l'xirjók Jen»» n»m. katli. 
kántor l'olvó hó 4-én eljegyezte esikinsuléliilvi 
Zöld Lajus lobi birtok os leányát Piroskát, Felviiuen. 

— A közigazgatási bizottság ülése. 
Csik vármegye közig, bizottsága f.  hó 11-én tar-
totta ülését, melyen Becze Antal alispán elnökölt. 
A hivatali főnököknek  szokásos havi jelentésén 
ki vili nem sok iigy került tárgyalásra. 

— Rende le t a Borozasról. Tmlvaievő 
dolog, hogy az iilei sorozásnál bizonyos teeluiikai 
nehészségek lesznek, mert két év iijnnez-jutalékát 
kell besorozni és a szolgálattételre hehivott pót-
tartalékosokat is haza k«-ll bocsátani. Hogy ezen 
nehézségek elkerülhetők legyenek .lekefalnssy  hon-
védelmi miniszter a napokban rendeletet boesntoir 
ki a törvényhatóságokhoz az njoneozás ren<i,j>' 'c 
megállapítása végett. A yendelet a sorozá.-:. tn-
mészetesen tiiggövé téve intézkedéseit az ország-
gyűlési újonc megszavazástól az l4.M»5. évi újon-
cokra vonatkozólag jmiius hó 11-tül julius 15-ig 
terjedi időre. Jelzi a rendelet, hogy a tavalyi so-
rozás e megkezdése által az lWKYiki újoncok 
szolgálati ideje megrövidül, természetesen azon 
újoncoké, akik a tősorozáson pontosan megjelentek 

— Borozás . Az mur», évi losorozás és 
működési tervezet a következő : juuius bó 27. 2S. 
BO-án C-sikszeutmártonbau tartják meg a sorozást, 
•lulius hó 2, H. 4, 5. és >>-án ('sikszeredábai'i. Vi 
állítják elő a városi újoncokat is. Julius ii • 
10. 11. 1'2-én (iyergyószentmiklóson és 14-én 
Tölgyesen. Az llMMí. évi t'ösoruzás nz 1'.Ml 5. évi 
ujoncjutalék beosztása után lbg következni. 

— É v z á r ó Vizsgák. A csíkszeredai áll. 
el. fin-  és leányiskolában az évzáró vizsgálatok 
líNHi. év junius hó Hi-áu délelőtt fognak  megtar-
tatni, melyre a szülők és éiileklődö felek  tisztelet-
tel meghivatnak. 

— É r t e s í t é s . A csíkszeredai iparos ta-
noncz-iskola évzáró vizsgálata junius hó 17-én 
fvasámap)  délelőtt ft  órakor kezdődőleg log meg-
tartatni. melyre az érdeklődő közönséget tisztelet-
tel meghívja az igazgatóság, rgyanezeu nap dél-
ntánjáu a tauoncz-miuika ki«Ulitás is megtekinthető. 

— Felvételi értesítés a székely-
udvarhelyi m. kir. áll. kő és agyag-
i p a r i s z a k i s k o l á b a , cé 1 n é g y éves tanfolyam 
alatt a tanulókat gyakorlatilag képzelt, elméletileg 
mfivelt  iparosokká nevelni. Rendes tanulúknl felvétet-
nek a. I akik legalább 2 középiskolai vagy t> nép-
iskolai osztályt végeztek, esetleg a tanonciskolát 
•!t éven át jú sikerrel látogatták, b.i akik 12 
éves kort elérték és ép-egészséges, kifejlett  test-
alkattal bimak. A felvételi  folyamodványhoz  csato-
landók a.) keresztlevél b j iskolai bizonyítvány. 
z.i az atya vagy gyám kötelezd nyilatkozata arról, 
hogy a felvett  ilju a szakiskola IV. évfolyamát 
teljesen bevégezi, d. i orvosi és ujraoltási bizony it-
vánv. A tanítás teljesen díjmentes. Mübely biztosí-
ték címén (> korona az intézet pénztárába Hzctenilő. 
Szegény sorsn, de jó magaviseletű és szorgalmn* 
tanulók, egész v. fél  ösztöndíjban részesülnek, ba 
szegénységüket hitelesen igazolják. Az intézettel 
kapcsolatban internátus és konviktus áll lenn, amely-
ben a nem ösztöndíjas tanulók ez időszerint egy 
liüra 19 K. fizetnek.  A felvételi,  illetőleg ösztöndíj 
iránti kérvények az intézet felügyelő  bizottságához 
címezve, legkésőbb t. évi augusztus hó 10. ig az 
igazgatósághoz nyújtandók be. Egyébben az iskola 
évi értesítője nyújt tájékozást, amelyt az intézet 
ignzgatósága kivanatia készséggel küld meg az 
érdeklődőknek. 

— A kereskedelmi miniszter elvi 
határoaatal. A kereskedelmi miniszter legutóbb 
a kivetkező elvi határozatokat boita: Bendes 
fizetés  nélkül, csapás egyes Sgyletek ntáni dij 
mellett müködfi  ügynökök nem tartoznak az Qzleti 
tegédszemélj zsthez, mintán állandó szolgálati 
TÍMHMjban állóknak nem tekinthetők és igyaz 
1884. XVII. te 104. szakaszában emiitett szol 
gáUU bizonyítvány kiszolgáltatására igényt nem 
tarthatnak. Az ipartörvény 16 azakaezáoak a 

kémények időszakonként való tisztítására vouat 
kozó rendelkezései a gyári kéményekre nem 
vonatkoznak. — Az ipartörvény a felnőtt  mnn 
kások munkaidejét nem á'lapitja meg, hanem 
erre nézve a gyári munkarendben kell intézkedni; 
az ipartórvény csopán a gyermek és serdülő 
mnnkáaok munkaidejét korlátozza. Ünnepnapokra. 
Szt. lsván napját kivéve, az ipari munkát az 
1895. évi XIII. te. nem korlátozza. — Kamarai 
beltaggá csakis olyan kereskedő vagy iparos 
választható, aki kereskedését vagy iparát leg-
alább három éven át állandóan a kamara szék-
helyén folytatja.  Az olyan kereskedő és iparos, 
kinek a választói névjegyzék ósszeállitása nap 
jáig nem volt caelekvő vagy szenvedő választói 
joga, de ezt a választás napjáig megszerezte, 
cselekvő és szenvedő választói jogával élhel. 

Szám 7058—906. tlkvi. 
A kebelbuli telekkönyvvezetö jelenlése 

arról, hogy a csikcsicsói közhelyek arányosítása 
lalytán szükségessé vált telekkönyvi átalakítás-
ról készített tei vezetet az 1869. éri április bó 
8-án 1579 szitn alatt kelt szabályrendelet 13. 
§ a értelmében beterjeszti. 

I. 

Hirdetmény. 
Az arányosított csikcsiesói közhelyeket az 

általános helyszinelési állapot szerint föltflutetti 
Csikcsicsó kO'ség 762 számú tljkvben az A f 
ÖU38., 6947., 6950. brszátn a foglalt  ingatla-
nokra vonatkozólag, ugyancsak a Csikcsicsó 
község 794. számú tjkvben m A | I, 5241, 
6093/1, 6143, 6191, 6300. 6201, 6284; 6285, 
6286. 6287, 6296. 6404. 6405, 6411. 6412, 
64U5, 6496, 7497, 6498, 649Ü. 6500, 6501, 
6602, 6503, 6Ó04. 6505, 6506, 6607, 6508. 
650* 6510, 6511, 6512, 6513. 6514, 6615, 
6516, 11517, 6518. 6519. 6520, 6521, 6522, 
1)523, «524, 6525, 6526, 6527, 6628, 6529, 
6530, 6531, 6532, 6533, 6Ö34, 6535, 6536, 
6537, 6538, 6580, 6582, 6563. 6600/1, 6702, 
ii70i), 6704, 6705, 6706, 6707, 6729/2, 6734, 
6741, 6877, 6U37, 6951. 7017, 7018, 1019 és 
7286. Iirsz. alatt foglalt  ingatlanokra vonat 
kozólag álalakittatik és ezzel egyidejűleg mind-
azon ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. 
vi XXIX., as 1889. évi XXXVIII, és az 1891. 

XVI lörvényczikkek a léuyleges birtokosok tn 
lajdonjogdnak bejegyzését rendelik, az 1893. 
évi XXIX. törvénycikkekben szabályozott eljá-
rás n telekjegyzökönyvt bejegyzések helyes-
bítésével kapcsolatosan fuganaVusittalik. 

E céibol nz átalakítási előmunkálat hite-
lesítése és a helyszíni eljárás Csikcsicsó köz-
1900. julius hó 9 ik napján fog  meg-
kezdődni. 

A tervezet hitelesítésének valamint általá-
ban H helyszíni eljárások foganatosítása  végett 
bocskor Antal kir. törvényszéki albiró és egy 
szakközegből álló bizottság küldetik ki. 

Ennélfogva  feihivalnak 
1. Az összes érdekellek, hogy a hitelesí-

tési tárgyaláson személyesen vagy meghatal-
mazott állal jelenjenek meg és a/, uj telek-
könyvi tervezel ellen a netaláui észrevételeket 
annál bizonyosabban adják elő, mell a régi 
leiekkönyvek végleges átalakítása után a léves 
átvezetésekből eredhető kifogásokai  jóhiszemű 
harmadik személyek iiányábau többé nem érvé-
nyrsithelök. 

Felhívatnak továbbá 
2. mindazok, akik telekkönyveikben elő 

forduló  bejegyzésekre nézve okadatolt előter-
jesztést kiváunak lenni, hogy a tlkvi halóságok 
kiküldöttjei elölt a kitűzőit határnapon kezdődő 
eljárás folyama  alalt jelenjének meg és az elő-
terjesztéseiket igazoló okiratokat mulassák fel. 

Továbbá felhivatnak 
3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz 

tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe 
lezésre alkalmas okiratok nincsenek, hogy az 
átírásra az 1886. XXIX t.-a, 15—18. és az 
1889. XXXVIII, l.-c 5., 6, 7. és 9. § ai értel-
mében szükséges adatokat megszernzni ipar-
kodjanak és azokkal igényeiket a kiküldöttek 
előtt igazolják, avagy odahassanak, hogy az 
átruházás létreföttét  a kiküldöllek elölt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére eu-
gedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat 
ezen az oton nem érvényesíthetik és bélyeg és 
illeték engedési kedvezménytől is elesnek. 

És végül felhívatnak 
4. azok, kiknek javára tényleg már meg-

azünt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg-
szűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingat-
lanok tulajdonosai, hogy bejegyzett jognak tör-
lését kérelmezzék, Illetőleg hogy törlési enge 
dély nyilvánítása végett a kiküldöttek előtt 
jelenjenek meg, mert elleneseiben a bélyeg-
mentesség kedvezményétől elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi halóság. 
Csíkszereda, 1906. junius 1. 

L ásató Gósa 
kir. törvényszéki bíró. 

Hirdetmény. 
A madéfalvi—gyergyóazentmiklósí 

vasútvonal építéséhez Csík madaras köz-

ség halárában szükséges s a nevezett köz-
ség hivatalos h&zánál közszemlére kitett 
helyszínrajz és összeírásban közelebbről 
megjelölt földterületek  kisajátítása az 
1881. évi XLI. t.-c. alapján kereskede-
lemügyi m. kir. minister árnak folyó  hó 
12-én kelt 28485—906. sz. intézkedésé-
vel elrendeltetvén, esennel közhírré téte-
tik, hogy a kisajátítási eljárás keresztül 
vitelére a közigazgatási bizottság tészéről 
Kovács Antal árvaszéki elnök elnöklete 
alatt dr. Eróss Vilmos és dr. Fejér Antal 
tagokból és Gál Endre jegyzőből álló 
bizottság küldetik ki és a helyszínén 
megtartandó tárgvalás határnápjául Csik-
madarason az 1006. év junius hó 
26-ik napjának d. e. 9 órája tű-
zetik ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyel-
meztetéssel értesíttetnek, hogy a Csik-
madnrns község házánál közszemlére ki-
tett helyszínrajzok és összeírást a tárgya-
lást megelőzőleg 15 napon át betekint-
hetik, hogy a kiküldött bizottság g kisa-
játítás megállapítása fölött  akkor is érde-
mileg határoz, ha az érdekeltek közill 
senki sem jelennék meg a tárgyaláson. 

Közigazgatási bizottságtól. 
Csíkszeredában, 1906. évi május '26. 

Becze Antal, 
2—il iilis *pan. 

Szám 147 — 1906. 

Árverési  hirdetmény. 
A csikgyimeBÍ m. kir. mellékvámhi-

vatal épületének és mellékhelyiségeinek 
kijavítására 3916 kor. 07 fillérben  meg-
állapított költségvetés alapján árlejtést 
hirdetek. Az árlejtés f.  é v i j l i n l u a h 6 
S O - á n d . e . Í O ó r a k o r tartatik meg 
alólirott hivatalnál. A munkálatok az elő-
méreti költségvetés szerint teljesitendők 
és a kikiáltási ár 10 százaléka az árlejtés 
megkezdése előtt készpénzben lefizetendő. 

M. kir. mellékvámhivatal. 
Csikgyimes, 1906 junius 3-án. 

Itarniiuai  Kálmán, 
m. kir. vámszedő. 

X Z ö l c s ö a n . 
kőházakra, szántóföldekre  és rétek (lege-
lőre). — Közvetít egy elsőrangú banktól 
legolcsóbb kamatláb mellett alant irt. 

Már fennálló  kölcsönt konvertálok 
és olcsóbb kamatra átveszem. 

Szükség esetben kérem egyszeri! le-
vélben fordulni  : 

Vresznand  Tllctor, 
Xayţisxehen,  Itlaxnódi-iitca  11. nz. 

Sz. 834 — 1906. kj. l- -i 

Árverési  hirdetmény, 
Aalólirt község elöljárósága köz-

hírré teszi, hogy Csobotfalva  közbirto-
kosság tulajdonát képező „Kánánsor és 
Csorba homlok" nevü erdőrészekben futó-
tűz által szerzett 215 m* haszon fenyőfa 
tömeget 1075 korona kikiáltási ár mel-
lett Csobotfalva  község házánál 
1906. junius hó 26-én d. e. 9 
órá tó l kezdődőleg megtartandó szó- és 
Írásbeli árverésen el fogja  adni. 

A kikiáltási ár 10 százaléka bánat-
pénz képpen leteendő. 

Utó- vagy távirati ajánlatok figye-
lembe nem vétetnek. 

Árverési feltételek  a községi elöljáró-
ságnál a hivatalos órák alatt betekint-
hetők. 

Csobotfalván,  1906. junius 8 án. 
Pálffu  András,  Csinxér  Pál, 

körjegyző. bíró, birt. elnök. 

. 1213—906. k. i. 

Hirdetmény. 
1906. május hő 3 án felfogott  5—6 

évesnek látszó gazdátlan bival-tehenet, 
melynek jobbfüle  hátul rótt, farkabojtja 
fehér  és melynek kétszarvaközt tenyérnyi 
fehér  folt  van, 1906 . junloB h ó 16-én 

Nyomatott Svbda Jósef  könyvnyomdájában Csíkszeredában 1906. 

délelőtt 9 órakor Csikszentdomo-
koson A község hivatalos hása előtt el 
fog  árvereztetni. 

Csikszentdomokoson, 1906. jun. 9. 
Isáxxló  Ignác*, 

k. bíró. 

Sz. 1268—1905. mj. 

Hirdetmény. 
Közhírré teszem, hogy Csikvármegye 

magántulajdonát képező „Baskahavaa" 
nevü kaszáló és legelő folyó  évi jtUÜUB 
hó 18-án délelőtt 9 órakor a me-
gyei magánjavak igazgatósága irodájában 
(Csíkszereda, vármegyeház) tartandó nyíl 
vános szóbeli árverésen a fulyó  év tarta-
mára haszonbérbe fog  adatni. 

Kikiáltási ára 400 korona, melynek 
10°/o-a az árverező bizottság kezébe bá-
natpénz fejében  leteendő. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Csikvármegye magánjavainak igaz-

gatósága. 
Csíkszereda, 1906. junius 6-án. 

J)r.  Cniky  József, 
Igazgató. 

Hirdetmény. 
A Magyar Jelzáloghitelbank 

által kibocsátott 

3°|o-OS nyeremény-kötvények 
legközelebb konvertáltatni fognak,  vnţrt m 
uj, kamatozatlan kötvényekkel cseréltet-
nek ki, esetleg A fél  kívánságára kész-
pénzzel váltatnak be. Felkérjük az emii-
tett sorsjegy tulajdonosait, hogy az ügy-
lett lebonyolítás» végett sorsjegyeiket 
h a l a d é k t a l a n u l adják át nekünk 
elismervény ellenében, mivel jegyzések 
az uj kötvényekre csak folyó  hó 21-ig 
fogadhatók  el. 

Részletes felvilágosítást  készséggel :<'l 

az Agrár Takarékpénztár 
részvénytársaság 

i-2 ciibierelai minte. 

A Csíkszeredai Takarékpénztár 
közzé teszi, hogy a Magyar Jelzálog Hi-
telbank 3°/.-os nyeremény-kötvényeinek 
konvertálását vagy azok eladását közve-
títi. Kötvénytulajdonosok kötvényeiket 
legkésőbb folyó  hó 18-ig pénztárunk-
nál letenni szíveskedjenek. 

Csíkszereda, 1906. junius 9-én. 

Az igazgatóság. 
Fennáll 23 év óta. - Betétállományt 1,500.000. 
Kölcsönt nyújt jelzálogra és érték-

papírokra. 
Leszámítol váltókat. 
K o n v e r t á l amortizáció'» és más drágább 

kölcsönöket a fél  költsége és utánjá-
rása nélkül. 

Jelzálogos kölcsönöket a fél  tetszése 
szerinti időközökben és résiletekben 
törleszthetők. 

Kölcsönök kamatlába az összeg 
nagyságához képest minden kezelési 
és egyéb költséggel együtt összesen 
5—6 százalék. 

A pénztár irodái saját házában minden 
nap délelőtt 8 órától nyitva vannak. 

e » l F E K E T E VILMOS o f f i k 
kaphatók va lód i : 

" • S Z T E K G O M I 
l l | magyar gyártmányú 

.PIPERE SZAPPANOK 




