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E lőfizetési felh ívás.
A „CSÍKI LAPOK" ju lius-szep 

tember havi harmadik negyedére ezennel 
ú j előfizetést nyitunk az eddigi feltételek 
mellett. —  Lapunk t. előfizetőit, kiknek 
előfizetésük a második negyeddel lejárt, kér
jük, hogy előfizetésüket minél hamarább 
megújítani szíveskedjenek, hogy a lap szét
küldésében semmi fennakadás ne történjék.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e .................................. 4 frt.
Félévre . . . ....................2 írt.
Negyedévre ..............................1 frt.

Előfizethetni Csíkszeredában Györgyja- 
kab Márton nyomdájában, —  Gyergyó-Sz.~ 
Miklóson Kricsa Péter könyvkereskedésében.

Gyűjtők 6 előfizető után egy tisztelet
példányban részesülnek.

Csíkszereda, 1889. junius hó 26.
Teljes tisztelettel:

a „ C s i l s l  X j a p o ls : “ 
kiadóhivatala.

V é s *  j e l e k .

I.

Csikvármegye földarabolásáról ezelőtti 
időkben is többrendben keringettek szélié
ben kószahirek —  de az eredmény mindig 
megczáfolta azokat s megyénk egységét 
megbontani és önállóságától megfosztani : 
illetékes helyen senkinek sem jutott eszébe, 
pedig mint elől említettük, valahányszor a 
közigazgatás, vagy igazságszolgáltatás szer
vezéséről volt szó, fontoskodó emberek min
dig aggódtak afelett s rémitettek másokat is. /

Újabban a pénzügyigazgatóságok szer-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.
í l l ü i i i ®

Lehullt a múlt, sírjáról a 
Negyedszázat fedő lepel,
A múzsa vígan fölmosolyg,
Az „Alma materu ünnepel.

A régi emlék húrjain 
Most újra zeng az ifjú sizv,
Sok évi küzdés, munka, kin 
Most újra kedvre, csókra hiv.

Az érett ész szétvitt, hová 
A szélrózsa csak elvezet,
Most itt talál a negyedszáz 
Szárnyán ülő emlékezet.

Akkor a hon boldogtalan,
Bús volt s ti vígak, boldogok 
Most fölvirult s látástokon 
A hon szive is feldobog.

Oh mert anyánk érzése is 
Hálás, jótettet, hogy ha lát,
Erzéstek egy vala s csak igy 
Tehetni nagyá a hazát.

Embery Árpád.

F  a  r  f i  «  i  l e v é l .
Ivászonjakahfalvi fürdő, 1889. jul. 11. 

Azt tartja a székely közmondás, hogy „a míg 
Megtérhetsz házadban, ne menj a szomszédba". És

*) E költemény a Székely-udvarhelyit jul. 10-én tartott 
25 éves jubileum alkalmára Íratott,

vezésével ismét lábra kapott Csikmegyében 
ezen kósza liir. Csikmegye tudvalevőleg nem 
kapott pénzügyigazgatóságot, hanem a Szé
kely udvarhelyt szervezendő pénzi.igyigazga- 
tóság alá helyeztetett.

Emberek, kik újat, fontost és általános 
érdekű dolgot akarnak Csikmegyének mon
dani, ezen tényből messze menő baljóslatú 
következtetéseket vonnak le ; s miután ezen 
pénzügyi szervezést csak kezdetéül tekintik 
azon reformoknak, melyek a megyék végle
ges kikerekitése s a közigazgatás államosí
tása érdekében következni fognak, azt hiszik 
és hiresztelik, hogy a mint pénzügyi tekin
tetben Udvarhely vármegyéhez kapcsoltatott 
Csikvármegye — igy fog ez történni a köz- 
igazgatás egyéb ágaira nézt s az igazság
szolgáltatás tekintetében is.

A székely közmondás azt tartja, „szél 
fuvatlan nem indul" s azért sokan hisznek 
ezen kombinatiónak —  mi is azt hisszük, 
hogy „szél fuvatlan nem indul", de a jelen 
szelet nem illetékes helyen fiijják.

Azok, kik Csikvármegye történelmi 
múltját, geographiai fekvését s főleg a me
gye anyagi viszonyait ismerik, nem egy
könnyen vetődnek a feldarabolás gondola
tára, s annál kevésbbé arra, hogy Csikvár
megye mint egész akármely más vármegyébe 
bekebeleztessék.

Az is igaz, hogy ezelőtti időkben is 
némely tekintetekben kellett a csíki ember
nek Udvarhelyre vándorolni — igy pld. 
az úrbéri valósítások feletti tárgyalások s 
az úrbéri ügyek egyéb peres ágaiban is az

valóban ráillik is e közmondás főleg Csikvármegye 
lakóira, a kiket a gondviselés annyira megáldott 
gyógyhatású ásványvízforrásokkal. Mert hisz hát 
nem mi büszkélkedünk-e az európahirü Borszék
kel, a kies fekvésű Tusnáddal, nem a mienk-e a 
„madicsai, sötétpataki, borvizpataki, szépvizi, sze- 
redai, zsögödi és kászonjakabfalvi". kisebb-nagyobb 
mértékben látogatott fürdőink?!

Hódolva tehát én is, mint csíki ember, a 
fenntjelzett közmondásnak, első sorban is eljöttem 
a kászonjakabfalvi fürdőre, s pár napja annak 
már, hogy az itteni „fokút" iiditő nedvével oltom 
szomjamat, s fürdőjében frissítem fel lankadt tag
jaimat s élvezhetem e kies helyiség ózondús le
vegőjét.

Mintha csak újraszületnék az ember itt, a 
természet e kiválasztott, e megszentelt templomá
nak berkeiben.

Oh mily mások is itt az emberek! Mintha 
csak mindannyian levetették volna e fürdő kü
szöbén a külső élet szülte osztály-kaszt érdekek 
átkos tanait. Eggyéolvadnak itt a társadalmi osz
tályok, egy körbe sorakozik itt nemes és nem-ne
mes, kereskedő, iparos és hivatalnok. Az élet itt 
egészen pátriárchális, otthonias, kellemes (csak 
szegény magam vagyok az a szánandó lény, kit 
fájdalma ide is elkísért).

Szórakozni is lehet itt olvasás, társas össze
jövetel, kirándulások stb. által. Van egy kedves 
pacsirtánk is, ki gyakran gyönyörködtet estenkint 
bájos hangjával.

S a nők, e kedves lények, itt oly jók, oly 
szeretetreméltók, mintha nemes elhivatásukat csak 

J itt fognák fel a szó yalódi értelmében..

Udvarhelyt felállítva volt úrbéri törvényszék 
Ítélt Gsikra kiterjedőleg is — de ebből nem 
vontak soha következtetést arra, hogy —  
akkori nevén —  Csikszék önállóságát elve
szítené.

A most szervezett pénzügyigazgatóság 
is ilyenforma hatóság, a melynek munka
köre nem oly nagy, hogy egy megye egész 
tevékenységét igénybe vehetné — nem főleg 
ha ezen hatóságot mint föllebbviteli fórumot 
tekintjük; —  ha tehát felesleges hivatalokat 
csinálni nem akartak, minden pénzügyigaz
gatóság alá oly területet kellett rendelni s 
esetleg több megyét, a melynek hozzáutalt 
ügyei ahivatal tevékenységét vegyék igénybe.

Nem is volt az a czél ezen szervezésnél 
s elhelyezésnél, hogy a pénztigyigazgatósá- 
gok elhelyezésével a leendő megyei közpon
tok megteremtésének egy prae judicium állit- 
tassék fel; nemcsak Csikmegyén esett meg 
az a szerencsétlenség, hogy pénzügyigazga
tóságot nem kapott, hanem sok más megyén 
is s mégsem lehet ebből mindezen megyék 
bekebelezésére gondolni.

Azon általános tekinteteken kiviil, me
lyek előbb emlittetének — számtalan indok 
van, a melyek külön-ktilön is elég nyoma
tékosak arra, hogy a megyénk bekebelezé
séről szóló híreket megczáfolják s mindezek
ről közelebbről szólani fogunk.

L i m i m i E i i .
A delegácziók ülése.

A magyar delegáczíó julius 9-én tartott nyil
vános ülésében a külügyi költségvetés tárgyalta
tott. F á i k  Miksa előadó ismertette azon állás.

A lakások általában nem drágák, tiszták és 
kielégítően butorozvák is. Van e fürdő helyiségnek 
alkalmas vendéglőse is, ki ha az étkezés árait kissé 
alacsonyabb fokra szállítaná, és ha a megmaradt 
sóbafőttet másnap nem varázsolná át őz vagy bél
pecsenyévé szintén megérdemelné elismerésünket.

Nő de ez még nem oly hiba, melyért a 
„Csíki Lapok“ -ban megróni akartuk volna. Ezt 
csak úgy megsúgni akartuk az érdemes vendéglős 
úrnak, a ki és hozzátartozói különben elég szol
gálatkészek.

Igen jól esik tapasztalni itt azon odaadó gon
doskodást, melyben minden vendég kivételnélkül 
e fürdő érdemes felügyelője Málnási K. ur és csa
ládja részéről részesittetik. Valóban mindnyájan le
kötelezve érezzük magunkat.

A beállott kedvező időjárás folytán naponta 
érkeznek vendégek —• többnyire hölgyek s igen 
jól teszik azok, kik még e fürdőre szándékoztak, 
ha minél hamarabb jönnek, mert később aligha 
kaphatni belföldön lakást (lévén a lakások bel- és 
külföldi lakások nevére keresztelve) így például 
„Kolozsvár" majdnem tele van, a „Fülemile-palota" 
már el van foglalva; lakások még csak a „felleg
várban", „Rotterdamban", „Münsterben", „Pesten", 
a „lánczhidon" és „Budán" kaphatók.

Közelebbről zenéről is lesz gondoskodva, s ha 
e tekintetben a felügyelő ur Ígérete csakugyan va
lósul —  a fürdő-vendégeknek aligha marad egyéb 
kívánnivalójuk. Megjegyezni kívánom, hogy lehet 
itt otthon is főzni — s e  czélra megfelelő számú 
konyhák is állanak a fürdő-vendégek rendelkezésére,

o—g,
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pontot, melyet az albizottság a külügyi helyzet 
megítélésénél és a jelentés szerkesztésénél elfoglalt.

A  p p o n y i Albert gróf nem ért minden te
kintetben egyet, az előadó beszédében kifejtett né
zetekkel, s igy az ismertetett jelentés általános 
részének tudomásul vételéhez szavazatával nem 
járulhat.

A n d r á s s y  Tivadar gr. oly hangon beszélt 
mely mindenkit meggyőzött arról, hogy külpoliti
kánk vezetői iránt bizalommal viseltetik. Beszéde 
végén azonban kijelenti, hogy a külügyi jelentés 
végpasszusának megszavazásához a maga részéről 
nem járul.

K e g l e v i c h  István g i, H o r v á t h  Gyula, 
H e g e d ű s  Sándor és C s e r n á t o n  y felszóla- 
sai után a költségvetés általánosságban elfogad
tatott.

A julius 10-én tartott ülésen tárgyalás alá 
vétetett a hadügyi albizottság jelentése, melyet 
R a k o v s z k y  István előadó ismertetett s aján
lott elfogadásra.

B e ö t h y  Ákos hosszabb beszédben foglal
kozott a költségvetéssel s azt általánosságban el 
is fogadta, mivel az kevés emelkedést mutat s 
azok elkerülhetlenek.

Ezután T i s z a  Lajos gr., B o l g á r  Ferencz, 
S z é c l i e n  Antal és P u 1 s z k y felszólalásai után 
az általános vita véget ért, s megkezdődött a rész
letes tárgyalás és másnap julius 11-én be is fe
jeztetett. A költségvetés részleteiben is elfogad- 
1 tatott.

Julius 12-én tartott nyilvános ülésen T i s z a  
Lajos gr. elnök kijelenté, hogy az osztrák és ma
gyar delegácziók határozatai között nincs eltérés. 
—  Julius 13-án tartott üiésen K á l n o k y  gróf a 
király nevében elismerést és köszönetét mondott a 
delegácziónak működéséért. Mire Z i c h y  Ferencz 
gróf berekeszté az ülésszakot.

Az osztrák delegáczió julius ll-én  tartott 
ülésében tárgyalta a hadügyi költségvetést s azt 
rövid vita után a póthitelekkel együtt meg is sza
vazta. •

A 12-én tartott ülésen K á l n o k y  gróf kö
szönetét mondott a delegácziónak hazafias műkö
déséért., mire W  i n d i s ,c h g r a t z elnök a dele
gáczió ülésszakát berekesztette.

T  A  Jí Ü  G  Y ,
A gyó-szentmiklósi „Fogarasy leánynevelő intézet11 

zárvizsgálatai.
Gyergyószentmiklós nemes közönsége és a vi

dék örök hálára lehet lekötelezve Erdély boldog 
emlékű püspöke néhai Fogarasy Mihály iránt, ki 
hónszeretettől lelkesítve a nőnevelés felvirágozta
tására szülőhelyét oly jeles leánynevelő intézettel 
ajándékozta meg.

Az intézetben évenkint felmutatott fényes 
eredmények a nagyérdemű közönség előtt ismere
tesek, s azért nincs szándékom reflektálni; hanem 
az 1888— 89. év végén lefolyt nyilvános vizsgákról 
óhajtók nehány sorban megemlékezni, és e becses 
lap 27. számában a „Különfélék11 ez. rovatban ava
tatlan toliból megjelent tudósítással szemben, egy 
vendégkép Budapestről a vizsgák alatt itt időzött 
tanügyi férfiút meg szólaltatni, mint olyat, ki gyors 
távozása miatt nekem hagyta hátra közlés végett 
ama czikket, melyet a vizsgák eredményéről e b. 
lapok szerkesztőségéhez be akart küldeni.

E tanügyi férfiú K . . . s igy ir: „Nem kö
zönséges napokat éltünk Gyergyószentmiklóson f. 
évi junius hó 25— 28. napjain, mint melyeken a 
Paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas nővérek 
vezetése alatt álló „Fogarasy leánynevelőintézet11 
tartotta záró vizsgáit hat osztálylyal bíró elemi 
iskolájában és óvodájában. Néni közönségeseknek 
mondám e napokat, mert a munka, mit e jó lelkű 
apáczák, —  kik lelkiismeretükben bírják a legfőbb 
jutalmat, — átdolgoztak, s a felmutatott eredmény 
felülmúlja a legélénkebb képzeletű paedagogus 
eszményét.

Az egyes .tantárgyakban kifejtett sikerre — 
rövidség okáért -  nem reflektálhatok, csak ide 
jegyzem egy irányadó férfiú magán körbe tett ama 
nyilatkozatát, hogy a fennirt intézetben: „az elemi 
iskolában elért eredmény u t o 1 é r h e t  1 e n“ . Tan
anyaguk teljesen feldolgozva, sőt szükség szerint 
kibővítve, növendékeik a legnagyobb szabatosságra, 
élénkségre szoktatva; nevelési rendszerűkben a 
yallásos, őszinte, bátor megjelenés sok oly ügyes-

seggel párosítva, mit máshol nehéz volna elsajátí
tani: volt e vizsgák alkalmával fölfedezhető.

Ez eredmény felülmúlhatatlan, s ha hozzá
vesszük a művészeteket, melyekről bővebben óhaj
tók szólani —  oly kép tárul föl előttünk, mely a 
sok tekintetben mellőzött székelyföldön nemcsak 
örök hálát, de végtelen örömet s forró köszönetét 
kelt sziveinkben és ajkainkon.

A művészetekre térve, ebből bemutatták a 
női ipar modern ágainak alapját csinos szervétek, 
asztal díszek s más varrattos rajzokkal díszített 
gyönyörű munkákban.

De bemutatták más oldalról a zenét, énekek 
és szavalatokkal, mely három utóbbi egy terjedel
mes programban ijesztette a közönséget, mert nem 
számított senki annyi élvezetre a mennyit e kicsi
nyek képesek voltak nyújtani.

A szereplő növendékek neveit paedagogíai 
okokból elhallgatom. Játszottak magyar, franczia, 
német darabokat zongorán két-, négy- és hat kéz
re. Ezek közül a „Repülj fecském“ Reményitől; a 
„Hulló csillagok11 Mihály Ignácztól; „Hunyadi in
duló11 Erkeltől; „Ungarische sturmmarsch11 Liszt 
Ferencztől; és a „Serenad11 van Thaltól kotta nél
kül kiválló ügyességgel, nagy gyakorlattal s bá
mulandó preczizitással voltak előadva. A szavala
tok közül a „Nándori fogolynő11 Tárkányitol ; a „Név
napi ajándék11 párbeszéd; a „Hegyek versenye11 
Kálmán Károlyiéi és „Zrínyi Ilona11 Garaitól ér
demelnek kiváló figyelmet, nem feledve, hogy a 
többi is a gyermekek zsenge korát tekintve min
den várakozást felülmúlt.

Ének is volt, melyek közül egy harmonium, a többi 
hegedű kiséret mellett adatott elő Nyers Károly 
polg. isk. tanár ur szabatos vezetése alatt, s oly 
meghatóan, hogy midőn a „Hymnus“-ra rázendített 
a kedves gyermeksereg, a közönség felállással 
adott kifejezést a magasztos érzületnek.

Másnap követte e sikert az óvoda vizsgája, 
s ez még nagyobb bámulatot szült, mert hat éves
nél fiatalabb kisdedeket annyi ügyességre, okos
ságra, bátorságra és lelkiüdvességre szoktatni, 
nem közönséges foka kell ahhoz az önmegtaga
dásnak; ily önmegtagadásra egyedül ama Jézus 
szeretete lelkesíthet, ki maga is égi örömmel ölelte 
isteni keblére a kisdedeket.

A kis óvodások a vallási ismeretekben, játsz
va olvasásban, szavalásban, a hasznos játékokban, 
sőt erejükhöz mérten a számolásban a soknál többre 
mentek. S ez eredménynek koronája az a tiszta val
lásosság, mely átrezgi a növendékek minden szócs
káját, s az a helyesen felfogott magyarság, mely
nek neve magyar génius, s mely önmagából igye
kezik kinőni.

E sok oldalú siker legelőször a halhatatlan 
emlékű alapitónak mond örök hálát, kiről nem 
szólhatok, mert nem vagyok méltó; de rámutatok 
művére, s ez végtelen sokat mond.

Hogy azonban a nagy alapitó czélja megva
lósult az intézetben működő irgalmas nővérek 
mindent a szeretet oltárára helyező önmegtaga
dásának, isteni kézből vett soha kifáradni nem tudó 
erélyének, s minden dicséreten felül álló hittel 
erősített ügybuzgóságának tekinthető.

A lelkiismeret e hatalmas biró jutalmazza 
meg őket önfeláldozó munkásságukért. Mert igazak 
főt. Ferenczi Károly plébános urnák az intézet 
érdemes igazgatójának ama szavai, melyeket a 
vizsgákat záró beszédében —  Fogarasynak a te
remben kitett arczképére mutatva — hangoztatott, 
hogy „a nagy alapitó szelleme magasztosult mo- 
solylyal tekint le e jó lelkek működésére, s 
örömmel súgja leikeinknek, hogy megvagyok elé
gedve !“

Ezek a fennemlitett tanügyi férfiúnak, mint 
szem- és fültanunak szavai, a gyergyószentmiklósi 
leányintézetben lefolyt vizsgákról, melyek bizonyá
ra hitelesebbek, mint, a t. tudósítóé. Annyi bizo
nyos, hogy ez intézetben a vizsgák a megelőző 
években is mindig fényesen sikerültek, is igy nem 
volt oka és joga t. tudósító urnák, —  bárki is 
volt az, —  múltra sötét fátyolt dobva az uj fő
nöknőnek azt tanácsolni, hogy ezen „irányt jövőre 
is tartsa szem előtt11, mert igy „a régebb elkö
vetett mulasztások helyre lesznek hozva11, annál is 
inkább, mert az uj főnöknő ilyen tanácsokra nem 
szorult, az ily dicséretek után pedig nem vágyik.
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— 1889. julius 12.

Tisztelt Szerkesztő űr!
Siculia bérezés ölében tudtomra páratlan az 

az esemény, mely most, julius 10-én zajlott le a 
székelyudvarhelyi főgymn. I. osztálya termében. 
Ugyanis az 1864. évi junius 27-én érettséget tett 
ifjak, (most meglett korú, komoly férfiak) rendes- 
voust adtak egymásnak, hogy 25 évi távoliét után 
mégegyszer együttesen örüljenek egymás jelenlété
nek, ölelő karokkal illessék a sokat átélt baráti 
kebleket, s örömkönyüket hullassanak azon padokra, 
melyek adák nekik azt, a mik most.

Julius 9-én 10 órakor jött a vonaton a ju
bilánsok egy része, kiket a helybeli kartársak fo
gadtak teljes számmal, (talán azért, hogy köny- 
nyebben felismerjék egymást) a kedves jelenés per- 
ezét édes baráti csókárba fürösztve.

Csikfelől jött a zöme. kiket este 7 órakor 
szintén a helyi jubilálok üdvözöltek a harmadik fa
lunál. Az elszállásolások után 8 órakor a modern 
igényeknek teljesen megfelelő Gáspár-féle kertbe 
vonult a jubiláns társaság s a helyi intelligenciá
nak szép száma csatlakozott hozzájuk, velük ör
vendve a azok, kik megsülhették volna, velük ör
vendve a jubiláns-jelöltek nagy száma a jövőbeli 
megülhetés reményének érzetében.

Hosszú asztaloknál foglalt helyet a nagy tár
saság, melynek fejét volt szeretett tanáruk: Kovát s 
Antal nyug. tanár s jelenleg a székely-egyleti ta
karékpénztár egyik érdemes igazgatója töltötte be.

A kezdet hangulata meglehetős monotonnak 
tetszett, talán mert evéssel bajlódott mindenik s 
a magyar ember ha eszik: nem beszél, vagy ta
lán a viszontlátás hatott s a 25 évi scenár lezaj
lott sorsának kölcsönös kicserélése. De egyszer 
csak felugrott Bálinth Lázár s gyönyörű primtenor 
hangján a hála]? érzés és meleg szeretet összes 
kifejezéseivel élteti Ivováts Antalt, a jubilánsok 
osztályfőnökét ezelőtt 25 évvel.

Taps és zugó hatás kisérte végszavait s meg 
volt adva az alaphang, melyen a társaságnak nya
latnia kellett. Folyt is a tószt sine-fine, czigáhj- 
nótáktól fűszerezve a- non- -numero-horarS, nisi , SS- 
renas teljes érvényrejutásáig.

így Sebesi Ákos a főgymn. jelenlévő tanáraira, 
a jubiláns papokra; Ugrón Gábor gyújtó hatással, 
politikai fordulatokkal telt rutinnal az egyetértésre; 
Kassai Lajos tanár hazafias verve-vel szép hason
latokban a jubilánsokra; Embery Árpád tanár köz
tetszés közt Ugrón Gáborra, Pál Jánosra és Nagy 
Istvánra versben; szóval ott köszöntő ás köszön
tés nélkül nem maradt egy sem.

Veress Sándor „Emléksorok11 czimen, ke- 
resztrímes stróphákba foglalta a 64-ben maturi- 
záltak névsorát, mi igen jó benyomást tett a je
lenvoltakra s elhatározták, hogy kinyomatják örök 
emlékül.

A valódi ünnep julius 10-én volt, —  mikor 
ugyanis Bálinth Lázár a jubiláns papok segédlete 
mellett ünnepélyes Te Deum-ot intonált és nagy
misét mondott; Veress Sándor és Pap János pedig 
gyászmisét olvastak az elhunyt kartársak lelkiüd- 
veért. Majd a 64-ben érettségi s most I. osztályú 
tanterembe vonultak, melyet Tamás Albert tanár e 
czélra Ízléssel díszített fel s itt a szorongó közön
ség csendjében Kováts Antal tanár, mint elnök, 
üdvözölte a tanítványokat. Beszéde a valódi érzés 
sugallta beszéd volt; visszemlékezése a 25 év 
előtti időkre, forró köszöneté a figyelemért könybe- 
lábadt szemekkel, oly hatással valának a jubilán
sokra s a nagy közönségre, hogy Lényét senki 
vissza nem fojtható. De e könyü a kölcsönös sze
retet édes könyüje volt. Majd felolvasták a volt 
tanárok leveleit. Éljenzés kisérte a Nagy Imre ka
nonokét. így igen szépen szól a Gyertyánfly Ist
váné, ki pad. szakavatottsággal ir és párisi tanul- 
mány-útja miatt kéri távollétének elnézését. Páris- 
ból sürgönyileg üdvözölte őket. Levelében többek 
közt bírálja a gymn. akkori gyarló felszerelését; 
Ugrón Gábor azonban szót emel az ellen s bár 
tanára volt, de —  szavai szerint —  a gyermek
nek a szülők gondozását kritizálni nem lehet, nem 
szabad. A gymn. adott annyit, mennyit adhatott, 
adott hazafiságot és jellemet, s hogy ez elég, hogy 
ez sok, bizonyítja az, hogy mindnyájan emberek 
lettünk, egy sem züllött el közülünk.

Végül kimondatott, hogy 10 év múlva 1889. 
julius 10-én itt újra összejönnek. Az összehívást
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a papokra bízzák, kik leginkább maradnak itt Er
délyben állásuknál fogva. Egy 100 forintos alapít
ványt tettek a nap emlékére, melynek kamatait 
egy önképzőköri munkás ifjú fogja elnyerni.

A diszgyülés után lefényképeztették magukat, 
honnan Ugrón Gábor vendégszerető asztalához 
tértek be, mely ebéd teljesen szükkörii volt s vigan, 
barátilag, bensőleg folyt le.

Este általános búcsúzó volt reggelig, mikor 
mindenki otthonába távozott.

A tagok ezek: Bálint Lázár csik-sztmiklósi, 
Veress Sándor szentimrei, Pap János jobbágyfalvi, 
Ferenczi Lajos miklósvári papok ; Nagy István Uy- 
nár, Csíki János és Szentpéteri János tanár npn 
jöttek el (?), Ugrón Gábor, Sebesi Ákos ügyvéd 
(kinek érdeme az egész pompás rendezés, pedig csak 
3 hónapig volt velők, a kollégiumból jött át Abeu- 
dival, s most annak gondnoka); Boros Lajos és 
Tompos Ignácz ügyvédek Kolozsvárról (ők pendí
tették meg a találkozás eszméjét); Gál Endre, 
Antal József Csíkszeredából; Dézsi György tanács- 
jegyző helyt, Pál János állatorvos helyt, Dobay 
Dénes törv. jegyző helyt. Szász Ignácz, Galgóczy 
biró Szentgothárd (nem jött e l) ; György Pál ill. 
kisz. főnök M.-Vásárhely, Eperjesi és Vargyasi 
földbirtokos székelyek, Tóth János Szombatfalvi 
Lajos Okland, Böjthy Endre Szereda.

Szóval 31 tett érettséget, elhalt 6; Incze, 
Sáska, Barabás, Lukácsi!, Czikó, Györffy.

Ezek után, ha látjuk azt, hogy nrindenik te
kintélyes állást foglal el a társadalomban: méltán 
büszke lehet reá a tanár, ki szárnyai alól kibo- 
csátá, büszke a gymnasium, mely övéinek mondhatja-

Adja az ég, hogy tíz év múltán újra ily kedv
ben láthassák az Alma Mater classikus falait. — 
Valeant ! Egy tanár.

Sí z 1 »i Sí ú  z.
Az elmúlt hét alatt látott előadások mind 

nagyobb és nagyobb bizonyságot tesznek arról, 
hogy Miklósy igazgató mig egyfelől jeles erőket 
gyűjtött maga köré, más felől arra törekszik, hogy 
műsora a színirodalom újabb és jobb termékeit is
mertesse meg Csíkszereda város és környékének 
közönségével.

J Julius 9-én Pailleron „Az egér“ czimü vig-
játéka, 19-én L' Arronge „Doktor bácsi11-ja, 12-én 
Raymond és Doucheron „Kisvárosi hírességek“

. czimü bohózata, 14-én pedig Jókai „A lőcsei fehér 
asszony11 színmüve képezték amaz újdonságokat, 
melyekkel itt nálunk a publicum ismeretlen volt, 
tehát az egész heti műsorból a 13-án színre került 
„Don Caesar de Basan“ volt az egyedüli darab, 
melyet a Csíkszeredáink nem először láttak.

„Az egér11 czimszerepét Miklósy Ilonka tel
jesen az iró felfogásának megfelelőleg alakította, 
Rónay Karola a szerelméről húga boldogságáért 
önfeláldozóan lemondó grófnőt személyesítette ki
tünően, s melletük Nagyné Bárdyné és az egyetlen 
férfiszerepet játszó Kovács mozdították elő a darab 
sikerét.

„Doktor bácsidban is a most említetteket és 
Bárdit kell kiemelnünk úgyszintén Kendyt, mint 
kik mindannyian jól játszták szerepüket, s a kü
lönben gyenge darabot eléggé élvezhetővé tették.

A népszínházban tuldicsért „Kisvárosi hí
rességek11 czimü bohózat közönségünk egy részének 
tetszésével találkozott, egyik rész pedig kiváló
kig elégedetlen volt, —  de ez elégedetlenséget 
nem a szereplők okozták, hiszen e darabban is jól 
megállották helyeiket, hanem inkább annak tulaj
donítható a mutatkozó nem tetszés, hogy a mege
lőző előadás után mindjárt másnap kissé soknak 
tálálták néhányan a léhaságok ismétlődését.

„Don Caesar11 előadásán nem látszott meg, 
hogy eddig tán már 20-szor nézte végig a közönség; 
hogy most huszonegyedikszer is jól mulattunk, 
azt a főbb szerepek helyes alakításainak lehet 
köszönni.

Jókainak „Lőcsei fehér asszony11-át igen ke
vesen nézték meg, pedig úgy maga a darab, mint 

. annak előadása megérdemelte volna, hogy az 
amúgy is gyéren látogatott előadásoknak ne legyen 
épen e darab a legkevésbbé látogatottja, hiszen 
úgy ez valamint a többi előadások is igazolják, 
hogy Miklósy társulatában majdnem mindenik tag- 
gyakorlott és szép tehetségű szinész és színésznő, 
s hogy különösen oly összevágóan és gördülékenyen 
az eddig nálunk megfordult társulatok soha sem 
játszottak, mint Miklósynak drámai személyzete.

K  1‘ i J L w .K  l ,é  m  .
-  A 1. postamesterek figyelmébe ajánljuk 

lapunk kiadó hivatalának következő kérelmét: a 
lapleadás körül kellő felügyeletet szíveskedjenek 
gyakorolni, mert előfizetőink közül többen panaszt 
tettek, hogy a lapot vagy egyáltalában nem, vagy 
nagyon elkésetten kapják meg.

— Ifj. Molnár József orsz. gyük képviselő 
folyó hó 21-én (vasárnap) délután 3 órakor tartja 
beszámoló beszédét Csíkszeredában a Csillag-ven
déglő nagytermében.

—  Kinevezések. A pénzügyi reform követ
kezménye lett tudvalevőleg az is, hogy az adófe-' 
ügyelőségek . országszerte megszüntetve lesznek, 
személyzetük pedig az ujonan szervezett pénzügy- 
igazgatóságokhoz osztatnak be. — Elégé sajnos 
dolog, hogy Csikvármegye nem kapott pénzügy- 
igazgatóságot s adófelügyelőségünk személyzete 
legközelebbről a szélrózsa minden iránya felé el
távozik. —  A ma érkezett hivatalos lapban van 
közölve az uj pénzügyigazgatóságok tisztviselőinek 
kinevezése. — Ebből tudjuk meg, hogy ;Paál István 
adófelügyelő Békés-Gyulára igazgatói helyettesnek, 
—  Molnár Lajos helyettes adófelügyelő Székely- 
Udvarhelyre titkárnak, Balás Lajos fogalmazó 
Maros-Vásárhelyre kataszteri nyilvántartási biztos
nak, Kiss Gábor számtiszt Beregszászra, vagy 
Tordára számtisztnek és végre Pajor Kornél Zom- 
borba irattártkezelő irodatisztnekneveztetett ki. —  
Molnár Lajos tehát az egyedüli, ki a körünkből 
távozó adófelügyelőségi tisztviselők közül előlépte
téssel lett a szervezés alkalmával kinevezve.

—  Miklósi Gyula szinigazgató társulatáról 
roszakaratulag ama hírt terjesztette valaki, hogy 
társulatának operette részét nem fogja Ígérete 
ellenére is itt nálunk bemutatni. —: E tendentio- 
sus híreszteléssel szemben Miklósy ur határozattan 
kijelentette hogy ellenséges mistificatio a szárnyra 
kapott hir, mert épen a kósza hirrel ellenkezőleg 
áll a dolog, a mennyiben társulatának Udvarhelyit 
tartózkodó része f. hó 21-én befejezi ottani elő
adásait s már 23-án meg fog tartatni városunkban 
az első operette előadás. — Bizony nem szép 
dolog az állhirek terjesztőjétől, hogy a különben 
is kevéssé pártolt társulatnak roszakaratu híreivel 
ártalmára akar lenni, holott Miklósy épen az ellen
kezőt, a legmelegebb > ártolást érdemli azzal hogy 
roppant költséggel fenntartja társulatát az eddig 
tapasztalt pártoláshiány daczára is. —  A közön
ség megérdemelt jutalmat és kárpótlást kellenne 
nyújtson az áldozatkészségért és eddigi roszabb 
napokért a jól szervezett társulatnak azáltal, hogy 
jövőre nagyobb számban jelenjék meg Miklósy 
előadásaira.

—  Országos vásár. Városunkban a Margit- 
napi országos vásár élénk forgalommal folyt le í. 
hó 13-án, mely napon eltérőkig a megelőző évek
től, gyönyörű száraz idő kedvezett a vásárra jött 
kereskedőknek és iparosoknak. A vásár napját 
megelőző baromvásáron igen nagy számú és jómi- 
nőségti szarvasmarhát, lovat és birkát kínáltak a 
vármegye különböző községeiből összegyűlt mezei 
gazdák, de a kereslet a kínálattal nem állott ösz- 
hangban, mi a Margit-napi vásáron eddig nem 
volt tapasztalható.

— Iskola-építés. Folyó hó 10-én ejtetett, meg 
a Csíkszeredái polg. leányiskola építésére hirdetett 
árlejtés. A 60,000 írtban előirányzott épület fel
építésére Jakab Lajos Csíkszeredái vállalkozóval 
és társaival lett a szerződés megkötve, mint kik 
egy és fél százalék árleengedést tettek. Az árlej
tésre Csik- és a szomszéd vármegyékből több vál
lalkozó jelent meg, de ezek mindeuike áremelést 
követelt, s igy legjutányosabb ajánlat Jakab Lajos 
és társaié volt. —■ Az iskoia-épitésiiek haladékta
lanul meg kell kezdődnie és a feltételek értelmé
ben ez évben az alapzatnak késznek kell lenni, 
különben a kulcsokat csak jövő év augusztus vé
gén kötelesek átadni a vállalkozók.

—  Sokan panaszszal fordulnak hozzánk a 
Csíkszeredái fürdő bérlőjének, de méginkább nejé
nek magaviseleté ellen. A panasz tárgyát a házas
pár figyelmetlensége képezi, mely gyakran akkora, 
hogy a legnagyobb haragra volna képes ingerelni a 
kissé hevesebb vérmérsékletű embert. Ez azonban 
talán még elviselhető lenne, de ezzel nem elégszenek 
meg az udvariasságot nem ismerő bérlők, hanem 
igen sokszor —  mint mondják —  részeg fővel 
Sértegetik is a fürdővendégek közül azokat, kik 
figyelmetlenségükért szót emelnek. E körülményt 
ajánljuk a fürdőtulajdonosok figyelmébe.

—- Papválasziás. Gyergyóalfaluban Veress 
Antal plébánosnak Nagykászonba történt megvá
lasztása folytán az uj papválasztás BothFerencz 
kerületi esperes elnöklete alatt folyó hó 7-én a 
legszebb rendben történt meg. A beadott szava
zatból legtöbbet nyertek, s igy a hármas jelölésbe 
jutottak; Kanca János csikesatószegi lelkész 226,

Bálint Károly gyulafehérvári apátkanonok 125 és 
Imets F. Jákó csiksomlyói gymnasiumi igazgató 
70 szavazattal. Ezenkívül még 15 lelkészre ada
tott be több kevesebb szavazat.

—  Uj hírlap. Maros vásárhelyit „Közérdek11 
czimü társadalmi, közgazdasági, jogi, közigazgatási 
és vegyestartalmu heti lap jelenik meg június hó
tól kezdődőleg Pálffy Mihály ügyvéd szerkesztésé
ben. A velünk közölt mutatványszám tartalmas és 
ügyesen van szerkesztve. Az uj hírlap előfizetési 
ára egy évre 6 frt.

—  Tusnád fürdőn az eddigieknél sokkal élén
kebben indult meg a fürdőévad. A vendégek szá
ma már meghaladja a 350-t, holott ezelőtti évek
ben alig volt 100— 120 vendég. Okát a meglepő 
haladásnak másban nem kereshetjük, mint hogy a 
fürdőbirtokosság kész minden áldozatra, kész a 
fürdőhelyiséget látogatók kényelme és jólétének 
előmozdítására. Ilyen legújabban az is, hogy ez 
évben egy 40.000 frtos díszes uj fürdőházat épít
tetett, mely minden lehető kényelemmel kínálkozik 
e gyönyörű fekeésü klimatikus gyógyhely közön
ségének.

— Hymen; Gyergyószentmiklóson Lukátsfy 
Zakariás fiatal kereskedő folyó hó 14 én váltott 
jegyet özv. Bogdán Jánosné úrnő kedves és szép 
leányával Aranka kisasszonynyal. Őszintén gratu
lálunk e frigyhez.

—  Gyilkosság. Gyergyószentmiklóson f. hó 
5-én korán reggel ifj. Köllő Sándornét ágyában 
fején életveszélyes fejsze vágásokkal eszméletlen 
állapotban találták meg, s minthogy a vele egy 
födél alatt lakó apósa id. Köllő Sándor és az egy 
szobában lakó nőcseléd Sajgó Anna nyomtalanul 
eltűnve voltak, a gyanú egyenesen rájok irányult. 
Jankó András járásbirósági aljegyző vizsgálóbí
rónak azonban sikerült Sajgó Anna cselédet még 
az nap letartóztani, kinek birtokában három tele- 
zsák lopott tárgyak találtattak. Időközben id. Köl
lő Sándort is letartóztatva, mindkét gyanúsítottat 
kihalgatás alá vonta a vizsgálóbíró, s ennek ered
ménye lett, hogy Sajgó Anna sikertelen tagadás 
után töredelmesen bevallotta, hogy a tettet egye
dül ö követte el a feletti haragjában, hogy asszo
nya őt igen gyakran és legutóbb a tett elkövetése 
előtti napon is indokolatlanul tettleg bántalmazta. 
Id. Köllő Sándor szabadlábra lett helyezve, mivel 
fennebiek által ártatlansága bebizonyultnak látszik.

—  Kósmárky Árpád és Schnöller Lajos fővá
rosi zenetanárok hangverseny körutjokat az erdé
lyi fürdőkön már megkezdték és f. hó 22-én Bor
széken fognak hangversenyezni.

— • A borszéki fürdő zsidókézben. A Gyergyó- 
Ditró és Szávíiegy községek közötti arányositási 
perben a kir. tábla itéletileg kimondotta, hogy a 
borszéki fürdő is arányosítás tárgyát képezi. Ez 
az ítélet nem több, mint ezelőtt 5 nappal lett a 
törvényszékhez leküldve s daczára annak, hogy ez 
az Ítélet még felülvizsgálat tárgyát képezi, mégis 
akadt egy zsidó-consortium, mely az egyes szár
hegyi és ditrói kisebb birtokosoktól 150— 200 írt
jával vásárolja össze a fürdőböli részüket s mint 
minket onnan értesítenek, igen sok azoknak a 
kisebb birtokosoknak száma, kik lépre mennek az 
élelmes consortium aranyai előtt. Szomorú lenne, 
ha egy székely közvagyon ily módon kerülne ide
gen kézre.

—  Halálos kimenetelű baleset. Csikszentmiklós- 
ról Írják lapunknak, hogy folyó hó 10-én Biró Al
bert földműves fáért az erdőre ment, hazajövet ök
rei megvadultak és a fával terhelt szekeret elra
gadták. Ennek közetkezteben a szekér eldü.t és 
Biró Albertét agyon nyomta. A szerencsétlen vé
get ért ember hullájának rendőri bonczolását f. 
hó 12-én ejtette meg a felcsiki járásorvos.

—  Gyergyói hírek. A g y ó - u j  f a l v i  bor
vízfürdőt Roth Mihály haszonbérlő folyó hó 7-én 
nyitotta meg. A vidékről de különösen Gyergyó- 
Szentmiklósról igen nagyszámú közönség rándult ki 
a jó hatásúnak bizonyult fürdőre, s egész a késő 
esti óráig kedélyesen mulatott. —  G y e r g y ó 
s z e n t m i k l ó s o n  az örm. szert, egyházban vi
lágositó szent Gergely napját kegyelettel ünnepel
ték meg folyó hó 7-én. Fényes segédlettel tartott 
mise után, hatásos szónoklatot Buslig Józeí fiatal 
áldozár tartott.

—  Gyászhir. Alólirt kesergő gyermekek, test
vérek és rokonok megtört s csak a jó Istentől 
vigasztalást reménylő szivvel, fájdalomdult kebel
lel, szomorúan tudatják a fáradhatatlan, meleg 
anyai szeretettel és gondoskodással keblére ölelő 
jó anya, szerető testvér és rokonaihoz öníeláldo- 
zólag ragaszkodó valódi rokon : csikszentdomokosi 
néhai Kedves József, m, kir. honvédhuszár-száza- 
dos özvegye Bara Éva asszonynak hosszantartó
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szenvedés következtében, a haldoklók szentségé
nek ájtatos fölvétele után, életének 57-ik évében, 
folyó hó 5-én éjjeli 11 órakor történt gyászos el
hunytat. Felejthetetlen drága halottunk Isten ve
led ! Betölthetlen az ür, mit szegény árva gyerme
keid között s vérző sziveinkben hagyál! Azonban 
vigasztal a tudat, hogy ott túl a síron, a viszont
látás örömei közepeit, árvaságban hagyott gyer
mekeid újra ölelhetnek téged! Addig is álmod le
gyen csendes, nyugodalmad édes! Béke angyala 
őrizze poraidat, mígnem az üdvözülés hajnala föl- 
virad! Csíkszentdomokos, 1889. julius 6. Az el
hunytnak gyermekei: Kedves József, gymn. V. 
osztátyt végzett tanuló. Kedves S. Juliánná. Az el
hunyt testvérei: Bara András és Zsók Ábrahámné 
szül. Bara Teréz. Sógora és a hátrahagyott árvák 
gyámja: Kedves István és neje Bara Katalin. — 
Múltkori számunkra a fennebbi gyászjelentést ké
sőn kaptuk. Jelenben azzal egészítjük ki, hogy a 
boldogult jótékony asszonyságnak végtisztesség té
teléről és egy nevezetes hagyományzásáról is érte
síthetjük t. olvasó közönségünköt. Özvegy K e d 
v e s  J ó z s e f  né  a s s z o n y n a k  t e m e t é s e  
folyó hó 8-án a délelőtti órákban nagy közönség 
részvéte mellett folyt le. A temetési szertartást 
több pap díszes segédlete mellett ft. I m e t s F. 
Jákó tb. főesperes és a csiksomlyói gymnasiumnak 
igazgatója végezte, ő  tartotta az ünnepélyes „Ró- 
quiem“-et és a sírnál egy megható^ és igen tanul
ságos alkalmi beszédet is. Az érdemes igazgató 
urnák ezen elsőragu ténykedését a boldogult asz- 
szonyságnak azon kegyes intézkedése hívta fel, 
mely szerint a néhai első sorban nevelt fiának 
Kedves József V. gymn. osztályt végzett tanuló
nak, azután a csikszentdomokosi Kedves és Bara 
rokon családok sarjadékainak, végül pedig ilyenek 
nem létében csikszentdomokosi származású jó igye- 
kezetü és szép észtehetségü tanulóknak számára 
h á r o m e z e r  f o r i n t  t ö k é b ő l  á l l ó  ma 
g á n  a l a p í t v á n y t  r e n d e l t  a csiksomlyói 
r. k. finöveldéhez. A jótékonyságáról különben is 
ismert kegyes asszonyság, úgy saját nevének, mint 
korábban elhunyt férje, csikszentdomokosi Kedves 
József m. kir. honvédhuszár-százados köztisztelet
ben állott székely atyánkfia nevének az említett 
fuudátiónál szebb és maradandóbb emléket nem 
emelhetett volna! A hála és kegyelet lengjen po
rai fölött!

—  A pápa elköltözése. Madridból jelentik, 
hogy a Vatikán s a spanyol kormány közt a tár
gyalások a pápa esetleg Spanyolországba költözése 
iránt egyre folynak. E hó 1-én a szent atya jel- 
betüs táviratot küldött ez ügyben Krisztina király
nénak s előadta, hogy az enrópai háború kitörése 
már nemsoká várat magára s Róma sorsa annak 
eredményétől függ. Olaszország győzelme esetén a 
pápa kizártnak látja, hogy a Kúria jövőre is Ró
mában maradhasson. A háború alatt se akar a 
pápa Rómában tartózkodni, mert az olaszok való
színűleg túsz gyanánt bánnának vele. A pápa azért 
egy kikötő város átengedését kéri a királynétól 
lehetőleg a Középtenger partján, főleg Valenciát s 
a Kúria által igénybe veendő épületek területének 
a spanyol törvények alól kivonását.

—  Kossuth Lajos mint a ,,B. H“-nak Túrá
ból távirják szombaton Engadin svájci nyaralóhely
re utazott és ott marad augusztus közepéig. A 
nagy hazafi kitűnő egészségben van; a multheti 
izgalmak és fáradalmak egy csöppet sem viselték 
meg.

—  RÖVID HÍREK. Az orosz határról jelentik, 
hogy még e hónapban két lovas hadosztály érke
zik a novosielce-cholomi határrészre. —  A Mátyás 
király szülői házát jelző tábla leleplezési ünnepét 
szeptember 2-ára tűzték ki Kolozsvárt. A rende
zőség már megalakult. —  Ismét hire jár, hogy 
Vilmos császár és a czár augusztus végén fognak 
találkozni Kiéiben. — Albrecht főherczeg a napok
ban Kolozsvárra érkezik és Erdélyben katonai szem- 
leutat tesz. Később Aradon, augusztus 6-án Te- 
mesvárott s azután Szegeden tart szemlét. —  Az 
olasz királyné és a trónörökös a napokban Velen
cébe érkeztek, hol a nép nagy lelkesedéssel fogad
ta őket. —- A német császár nem engedte meg a 
porosz tiszteknek a párisi kiállítás meglátogatását. 
—  Egy félmilliós ternót nyert a temesvári kis lut
rin Farkas Menyhért, budapesti lakos, földbirto
kos. —  Farkasfogás nyáron. Medgyesre e hó 8-án 
két nagyekemezői ember egy élőfarkast hozott 
be. A farkas úgy összevissza volt verve, dereka 
leütve, hogy alig tudott már mozogni. Az ekeme
zőiek e nyáron már fogtak egy farkast s ezt is 
a veremből húzták ki s úgy verték félholtra.

Szerkesztői üzenetek :
— Csiszér József körjegyző és Rancz Ágoston községi 

biró uraknak Csiksomlyén. Lapunk mai számában czikkü- 
ket térszűke miatt nem adhattuk, de a legközelebbi számban 
egész terjedelmében közölni fogjuk.

-  B. I. urnák Borszéken. ígéretedet szíveskedjél be
váltani, mert a legközelebbi számok valamelyikében lesz leg
időszerűbb. Üdvözlet.

— H J. urnák Sepsiszenhgyörgyön. Nagyon szívesen 
vennó'k, ha a hetekkel ezelőtt jelzett levél minél hamarább 
kezeinkhez jutna

— M. G-y. urnák Nagybecskerek. Jókívánságait kö
szönjük. Nekünk viszont az az óhajunk, hogy önöknek meg
elégedésére legyünk. — A „Hadi Lapok11 őrizett példányait 
kérjük hozzánk rövid időre beküldeni, hogy egyet és mást 
esetleg abból közölhessünk. Felelősséget vállalunk a pontos 
visszaküldésért.

E rd é ly ie k  P arisb a n .
A párisi kiállítás megtekintése képezi ma a 

legtöbb ember óhaját. Csak a napokban indult el 
Budapestről két külön vonat: az egyik az írók és 
művészek társaságáé, a másik a fővárosi iparos 
köré. Az előbbivel néhány erdélyrészi is útazott. 
Maga a nagy tömeg azonban még nem határozta 
el magát az utazásra, vár jobb alkalmat.

Az erdélyrészi közönségnek is kínálkozik al
kalma, mint erdélyinek megjelenni Parisban,egy nagy 
erdélyi társaság gyanánt, egyesítve magukban ma
gyart, németet és románt.

A „Brassói kereskedelmi és ipar egyesület11 
ugyanis —  sokoldalú felhívásnak engedve —  elha
tározta, hogy az erdélyrészi társegyletekkel karölt
ve külön erdélyi különvonatot rendez Párisba.

A vonat augusztus 3-án fog elindulni Bras
sóból. Az odautazás Olaszországon át történik, 
érintve Fiúmét, Triesztet, Velenczét, Túrát s Mi
lánót hol mindenütt egy-egy napi tartózkodás lesz 
nehogy az ut nagyon fárasztó legyen. A visszauta
zás Svájczon keresztül történik, Bern, Genf, Lu
zern, Zürich, Insbruck s Bécs érintésével, a mikor 
mindenkinek jogában áll, akárhányszor és bárhol 
kiszállani.

Ezen érdekes körút megtehető 16 nap alatt
—  8 napi tartózkodást számítva Pálosban —  de a 
jegyek 60 napi érvényességüek.

A részvételi dij olcsóbb, mint bármely eddig 
rendezett, vagy hirdetett úté ; mert mig az eddigi 
különvonatok Svájczon keresztül menve s csak 
ugyanazon utón visszajőve Budapestről kerülnek
II. oszt. 100 frtba, ellátással 160 írtba, addig ez 
a körút kerül Brassóból, vagy m. á. v. bármely 
erdélyi állomásáról s vissza II. oszt. 100 frtba,
—  Párisban 8 napra lakással és ellátással 160 fo
rintba. Ezen árakba a vezetők is beszámitvák,

A kirándulásban részt vehetnek nők is. A 
társaság legfeljebb 200 tagból fog állani. Az ét
kezés Párisban mintegy 20 előkellő szállodában 
történik s magán a kiállítási téren is 10 vendég
lőben, köztük az Eiffel torony első emeletén is.

Jelentkezni ezen különvonathoz lehet a „bras
sói kereskedelmi és ipar egyesületinél, julius 25-ig 
a hol bővebb felvilágosítások is nyerhetők.

Útlevélre nincs szükség.
Minthogy nagyon kívánatos egyrészt, hogy az 

erdélyiek egy kompakt társaságban jelenjenek meg 
Párisban, másrészt ez a legkedvezőbb alkalom is, 
ajánljuk azt a párisi kiállítást meglátogatni szán
dékozó közönség figyelmébe.

Felelős szerkesztő ; Dr, BOCSKOR BÉLA.

Főmunkatárs: VITOS MÓZES.

Kiadó: GYÖRGYJAKAB MÁRTON.

Szám 1814—1889. tlkvi.

Árverési liirdetm én}7i kivonat.
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csatószegi 
özv. Karacsi Józsefné szül. Darvas Éva végrehaj- 
tatónak odavaló Darvas Mihály természetes és 
törvényes gyám által képviselt kiskorú Darvas Mi
hály végrehajtást szenvedő elleni 79 frt tőke kö
vetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
Csíkszeredái kir. törvényszék (a cssztmártoni kir. 
jbiróság) területén levő Csikcsatószeg község ha
táron fekvő és a csikcsatószegi 85 sztjkvben fog
lalt s a Pál Rozália, Darvas Ferencz, .János és al
peres nevére felvett A  f  784 lírsz. épületes bel
telek egészére az 1881. 60. t. czikk 156 §-a a. pont
ja értelmében 160 frt kikiáltási árban, továbbá az 
ugyanezen tjkvben foglalt következő ingatlanokból 
alperest illető 1!,i részére u. m : az A •f810/1 lírsz. 
kert Vo-ra 33 kr, 819 lírsz. szántó Ve,-ára 1 frt 
66 kr, 979 lírsz. szántó 1 frt 16 kr, 983 lírsz. 
szántó V6ra 2 frt 16 kr, 3534 lírsz. kaszáló '/„-ra 
1 frt 33 kr, 4114/j lírsz. szántó V»-ára 50 kr, 
4217 lírsz. szántó 1/6-á,ra 66 kr, 4291, 4292 lírsz. 
szántó Ro-ára 66 kr, 6042 lírsz. kaszáló V6-ára 
1 frt 33 kr, 6142 hrsz. kaszáló V6-ára 2 -frt 50 
kr. 6203/a lírsz. kaszáló 7,-ára 66 kr, 6227 lírsz. 
szántó 1yö-ára 33 kr, 6240 lírsz. legelő V6-ára 16
kr, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628 6629 lírsz.--!---------- •—--------- ------ --------- :-------------- -----

kaszáló Vé'-ára 10 frt 32 kr. 6685 hrsz. szántó 
’/o-ára 83 kr, 7108 hrsz. szántó b0-ára 33 kr, 
7206 hrsz. kaszáló V6-ára 66 kr. 7228, 7229/x 
hrsz. szántó l/ö-ára 50 kr, 7246, 7248 hrsz. szán
tó Ve-ára 1 frt 33 kr, 7255 hrsz. szántó 1/6-ára 
66 krban ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverezést ezennel elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1889. évi augusztus hó 
17-ik napján déldelötti 9 órakor Csikcsatószeg köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10%-át készpénzben vagy az 1881. 
LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számított 
és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában, kije
lölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről a kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható
ság.

Csikszentmárton, 1889. május 24-én.

C3-aál István.
kir. aljbiró.

Pályázati hirdetmény.
A gyergyószentmiklósi „Szentháromság le

gény-egylet11 kezelése alatt álló „Nádas11 alapít
vány 180 frfros ösztöndíja üresedésbe lévén, arra 
ezennel pályázatot hirdetek.

Pályázóktól megkivántatik, hogy gyergyó
szentmiklósi avagy gyergyó-vidéki örm. kath. szü
lőktől származásukat, az alapitó Nádas-családhozi 
rokonságukat, szegénységüket, jó erkölcsi magavi- 
seletüket és azt, hogy valamelyik erdélyrészi kath. 
vagy állami gymnasiumnak első osztályát, vagy a 
gyergyószentmiklósi polg. fia-iskola 4-ik osztályát, 
és pedig a rokonok jó, mások jeles tanulmányi 
eredménynyel elvégezték, okmányilag igazolják.

Ezen ösztöndíj elnyerésénél rokonok mások 
felett, a gyószentmiklósi születésűek a gyergyó- 
vidékiek felett elsőbbséggel bírnak.

Az arra hivatott bizottság által ösztöndíjra 
érdemesített, annak élvezetében mindaddig meglia- 
gyatik, mig tanulmányait vaiamelyík erdélyrészi 
kath. vagy államgymnasiumban jó sikerrel folytatja 
s bármelyik felsőbb tanintézetben bevégzi, vagy 
mig oly kihágást vagy mulasztást nem követ el, 
mely miatt bármely közalapítványtól is a közok
tatási törvény értelmében megfosztatnék.

Felhratnak tehát mindazok, kik ezen ösz
töndíjat elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérésü
ket folyó évi augusztus 15-ig alattirthoz adják be.

Kelt Gyergyószentmiklóson, 1889. jul. 15-én.

Lázár JNd:erL3rlxért,
elnök

Szám 199— 1889.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
Csíkszeredái kir. járásbíróság 3364— 1888. számú 
végzése által csikdánfalvi Kajtár Anna javára csik- 
rákosi Mánya Kristóf hagyatéka ellen 154 frt 70 
kr tőke ennek 1886 évi november hó 10-ik nap
jától számítandó 66/„ kamatai és eddig összesen 
30 frt 45 kr perköltség követelés erejéig e rendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt 
és 430 írtra becsült 6 drb ökörből álló ingóságok 
nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 854— 1889 sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Csik- 
Rákoson a községházánál leendő eszközlésére 1889. 
év julius hó 27-ík napjának délelőtti 9 órája határ
időül tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érin
tett, ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alul is eladatui fognak.

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

Kelt Csíkszeredán 1889-ik évi julius hó 9«ik 
napján.

Gondos István,
kir. bírósági végrehajtó.

Szolid kereset!!

Állandó tartózkodásu egyéneket, keresünk, 
kik hajlandók képviselőségünket elvállalni és a 
törvény által engedélyezett sorsjegyeket rész
letfizetés mellett elárusítani. Magas jutalék biz
tosítva.

Ajánlatok intézendők: 1— 3
May, Elfér és Adler,

bank- és váltó üzlet, Budapesten.
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