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Tanév elején. 
Benépesült Csik-Somlyó. Megérkezett it 

tanuló ifjúság  a gimnáziumba és tanitó ké-
pezdébe. A múzsák felszentelt  falai  közt meg-
kezdődött a székely iíjuságnak erkölcsi cs 
szellemi kiképzése, a vallásos és hazafias 
érzelmek ápolása. Mert az tagadhatatlan, 
hogy a csiksomlyói ifjúság  ugy vallásos, 
mint hazafias  szellem tekintetében előljár az 
országban. A vele született hazafias  érzel-
mek, melyeket az újkori kozmopolitikus el-
méletek szoUvinizmusnak gúnyolnak, de a 
melyekre polyglott államunkban különösen 
most, midőn a társadalom és közélet terén 
csak ugy hemzsegnek a tiig lelkiismeretű 
szclid hazafiak  s a megalkuvásra mindig kész 
kufárok,  nemcsak nem csökkenek, de sőt 
évről-évre izmosodnak, erősbödnek az ifjúság 
lelkében. 

A somlyói gimnázium a magyar köz-
életnek igen sok jeles embert nevelt, a ta-
nitó képezde pedig elárasztotta kitiinő magyar 
tanítókkal nemcsak Erdélyt, hanem ugy-
szólva egész Magyarországot. 

Nem sok mondani valóm van ezúttal a 
gimnáziumról. Az első parallel osztály fel-
állítására irányzott törekvések ugyan hajéi-
törést szenvedtek az anyagi erő hiánya miatt 
s igy igen sok ifjú  elutasittalott az idei 
beiratkozásoknál, de e felett  ne aggódjunk, 
mert hiszen a szükség oly eklatáns, hogy 
az elől hosszasan nem zárkózhatik el az 
erdélyi róm. kath. status. 

A tanitóképezdéről azonban van egy 
pár megjegyzésem. Örömmel látom, hogy a 
csiksomlyói tanitóképezdéből kikerült székely 
ifjak  egy jó nagy %-a Erdély és Magyar-

ország idegen ajkú, idegen nemzetiségű vi-
dékein van alkalmazva, mint kántor és 
tanitó. Joggal mondhatjuk, hogy ez az intézet 
növendékeivel a honfoglalók  sorába tartozik. 
Meggyőződhetett erről a magyar kormány, 
a magyar társadalom és meggyőződheted 
az intézetet fentartó  erdélyi püspökség és 
róni. kath. status. 

Nohát ha ez az intézet ily fontos  nem-
zeti és kultur missziót teljesít, akkor bátor 
vagyok kérdeni, miért nem szereli fel  az a 
fentartó  hatóság ugy a mint egy intézetet 
felszerelni  kell ? Mért nem látja el több és 
szakképzett tanárokkal és gyakorló iskolával ? 

Igen helyesen jegyezte meg lapunk 
egyik közelebbi száma ezen hiányokat, a 
melyek nélkül az intézet, valósággal olyan, 
mint a béna ember, a ki csak téllábon 
sántikál. 

Egy hat osztályú gyakorló iskola fel-
állításával és a jelenlegi liároin éves tan-
folyamnak  kiegészitésével ellene hárítva a 
növendékek leje fuliil  nz a veszedelem, liogy 
azalatt az egy év alatt, n>ig az életben gya-
korlatot szereznek, mindent elfelejtve,  a tan-
képesitő vizsgálaton buknak el tömegesen. 

A remzetiségi fészkelődések  mai kor-
szakában kétszeres szükségünk van azon 
erőre, melyet a somlyói tanítóképezde kép-
visel s a melyet tehát növelni és a magyar 
nemzeti kultura javára értékesíteni elcngcd-
lietlen kötelességünk. Azért elvárjuk az 
intézet fentartó  tanhatóságtól, liogy legalább 
az itt emiitett nélkülözhetlen kellékekkel el 
fogja  látni az intézetet, hogy ne legyen 
okunk a jövő tanév elején is, ismételni a 
most elmondottakat. />—ci. 

Csikvármegye törvényhatósági 
g y ű l é s é r ő l . 

C s i k>S z e r e d a, aug. 29. 
Törvényhatósági bizottságunk a szokásos 

augusztus havi közgyűlését tegnap tartotta meg 
főispán  Mikó Bálint ur ö méltósága elnöklete alatt, 
melyen a lúzottság tagjai közepes, az ösztöndijak 
és segélypénzek mikénti kiosztása iránt szorosabban 
érdekelt tanuló ifjúság  pedig a gyűlés terem kar-
zatán nagy számmal jelentek meg. 

Főispán ur délelőtt 10 órakor az e végre 
kiküldött meghivó bizottság élén a teremben meg-
jelenvén, éljenzések között elnöki székét elfoglalta 
9 a gyűlést röviden megnyitotta. 

Ekkor kezdetét vette a tárgysorozatba fel-
vett ügyek elintézése s mindenek előtt felolvastatott 
lőispán ur által augusztus 27-én az alárendelt hi-
vataloknál megtartott szánionkérü szék eredmé-
nyéről felvett  jegyzőkönyv, mely egyátalában a 
közigazgatási ügyeknek kellő módon való ellátá-
sáról tett bizonyságot. 

Gróf  B-tlilen András volt földinivelési  mi-
niszternek állásáról lett lemondását tudató leirata 
sajnálattal vétetett tudomásul s egyúttal a megye 
közgazdasági érdekeinek a múltban különösen 
anyagilag való támogatásáért köszönő irat küldése 
mondatott ki. 

Tudomásul vette a közgyűlés szintén Feste-
tich Andor grófnak  földmivelési  miniszterré lett 
kinevezését tudató leiratát azon reménység kife-
jezése mellett, hogy a vármegyétől — lemondott 
elődje példáját követve — néni fogja  megvonni 
támogatását. 

Szentmái l.uii, Csckefalva  községek által ter-
veli. erdőeladás hosszasabb vitát provokált. Itt is 
előfordult  az az eset, mi a vármegye csobányosi 
erdejének eladása alkalmával megtörtént, hogy 
t. i. a szakértői becslés alkalmával megállapított 
mintegy l;i7,0oo IVt becsérték a késedelmes eljárás 
miatt, a szerződés megkötéséig csaknem harmadára 
devalválodnlt, mennyiben az erdőt időközben a 
kártékony szúrovarok megtámadván, abban óriási 
károkat, oko/.lak. 

Ezen indokból Györlly (íyula bizottsági tag 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
„Homokszemek". 

— Irla: Molnár Ákos. Ára 2 korona. — 
Ez a czime egy 118 oldalra terjedő kis fii 

zetnek, mely csak a napokbAn hagyta el a sajtót. 
Szerzőjét e lapok szives olvasói nagyon jól ismerik 
irodalmi munkásságából. Különösen a „vonal alatti 
rész"-ben előnyösen mutatta be magát a fiatal 
szerző az ő szellemes, egészséges ötletekben gaz-
dag, tömören megirt élvezetes tárczáival. 

És a „Homokszemek" ? Gyüjteménjét képe-
zik az ő kedves tárczáinak. 

Önön magát dicséri e gyűjtemény füzetke  s 
a kritikusnak legfennebb  e dicséretet, elismerést 
njból és újból ismételni enged teret Molnár Ákos 
müve. 

Ki e füzetkét  végig olvassa az első kis rajz-
tól az ntolsó beszélykéig mindenikben egyaránt 
csak gyönyörködni tud. 

Igen, mert megkapóan adja például „Fény és 
árny" czimü kis rajzában a budapesti dúsgazdagok 
és koldusok élete közötti nagy ellentétnek képét 
és „Egy kiigazított himen hir" czimü elbeszélésé-
ben frappanssan  festve  le az elsőszülött születés-
napjának évfordulóján  megtartott családi ünnepély 
kedvességét és egy ilyen ünnepélyben mindig je-
lentkező családi boldogságot, egyúttal kifejezést 
»d ez elbeszélésben annak, hogy a mai modern 

felfogás  uralmának idejében is létezhetnek még 
önzetlen jóbarátok, kik igazi diszkrétséggel sietnek 
barátjuk boldogságát megteremteni. 

Vagy tekintsük meg „A bakfis"  czimii kar-
1 czulatját. Nem e a legtalálóbban látjuk itt jelle-
mezve az ártatlan fiatal  lánykák szűzies naivsá-
gában jelentkező elragadó bájosságot és ennek a 
férfi  kedélyre felfrissítő  hutást gyakorolni tudó 
tulajdonságát ? 

Nézzük meg a „Karácsony estéjén" czimü 
rajzot. Megtaláljuk benne a falusi  egyszerű s épen 
ezért mindig őszinte társadalom kiváló barátsá-
gosságát, mig ellenben „Kertész Anikó, a férj-
gyilkos" czimü elmélkedésben a végtárgyalások 
során jelentkező büntető megtorlásnak az elitélt 
bűnösökön tapasztalt különböző hatásaiból és ezek-
nek leírásából azt látjuk élethűen visszatükrözve, 
hogy a Kertész Anikóhoz hasonló személyekben 
az egyszerű falun  is léteznek a bűn iránt megrög-
zött lelkek, kiket még a büntető igazságszolgálta-
tás keményen sulytó ítélete sem képes megindítani. 

„Agatha" czimü beszélyében mig egyfelől 
nagyon találóan ráutal ama mérbetlen és minde-
neket abszorbeáló gőgre, mely csaknem minden 
főurat  uralni tud s a melynek Agatha grófnő  igaz 
és forró  szerelme is legalább egyidőre áldozatul 
esik, addig másfelöl  az olvasót végeredményében 
teljesen kielégíteni hivatottan tünteti fel,  bogy az 
igaz ós forró  szerelein végül is diadalra kell jusson 

a sors különböző intrikái felett  s mindezek mellett 
szerző talált módot arra is, hogy a rövidke beszély 
keretébe a nemes ifjúnak  özvegy anyja iránti ra-
jougó szeretetét és ennek ismét az egyetlen fiu 
iránti aggódó gondoskodását beleilleszsze. 

Es tovább szemlélve a „homokszemek'-et. ? 
„A tanácsos ur szerelme" s főleg  a „Sötét kép" 
elbeszélésekben csupa gyöngyszemek csillognak 
elénk. Igazi drága gyöngyei annak a komoly és 
megható jellemzésnek, mely egyedül illik hozzá a 
„mély és öriik szerelemének nevezett érzelemhez. 
És mindezek mellett a „Kaczér asszonyéban be-
mutatva látjuk azokat a nem mindennapi terem-
téseket, kik ellentétben a most jellemzettekkel, 
nem tudnak valóban és igazán szeretni, dea léha, 
kaczér s épen e miatt ugy saját magán, mint 
másokon is mindig csak bosszút állni tudó „sze-
retkezéséhez annál jobban értenek. 

A „homokszemekének e főleg  komoly és 
tán elszomorítani is tudó irányát jótékonyan fel-
vidámitólag változtatja meg ama két kis humoreszk, 
mely „Csokor a lámpában" és „Piros tojás és 
benzines üveg" cziinek alatt lett szerző állal a 
mélyebb érzelmeket érintő beszélykék közé berakva. 

Egy szóval Molnár Ákos „homokszemek" 
munkája arról tesz tanúságot, hogy Írójában nem-
csak a komoly irányú elmélkedés, de a könnyed 
humorosság is feltalálható  lévén, mindkét irány 
egyaránt helyesen nyer kifejezést  az ö tollában. 

Dr. Bocskor  Béla. 
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felszólalt  9 az eladási engedélyek gyorsabb kiadására 
s a községeknek az eladás kihirdetése iránt fenn-
álló szabályok pontosabb betartására kérte uta-
sítani az erdörendészeti bizottságot. 

Madár Imre főjegyző,  mint az erdészeti bi 
zottság elnöke és Gál Endre tisztiügyész, mint annak 
tagja az eladás engedélyezése körül követett eljárá-
suk helyességét védték, mig Becze Antal alispán ur 
az erdészeti közegeknek hosszadalmas és némelykor 
káros eljárásaira mutatván rá, az eladások módo-
zatainak megállapítása végeit egy bizottság ki-
küldését hozta javaslatba, mihez a közgyűlés 
Györffy  Gyula azon rövid replikája után, hogy ö 
egyátalában az eljáró hatóság és egyes tisztviselők 
mulasztása és hibájáról említést nem tett és tenni 
sem akart, hozzájárult s alispán ur elnöklete alatt 
a bizottságba kiküldötte Madár Imrét, Mihály Fe-
renczet és Fapp Domokost. 

Ezt követte az állandó ötös bizottságnak 
a segélypénzek és ösztöndijak kiosztása tárgyában 
felvett  terjedelmes jegyzőkönyve, mely egyúttal a 
közgyűlésnek legérdekesebb tárgyát képezte. 

Minthogy a jegyzőkönyv több mint 8 ívre 
terjedt, azt részletesen ismertetni lapunk szűk tere 
nem engedi meg; megjegyezzük azonban, liogy a 
segélypénzek ugy a nevelési, mint a lóbeszerzési 
alapokból 5 —100 frtig  terjedő összegekben osz-
tattak ki az illetők vagyoni viszonyai, előképzett-
ségűk és a választott pálya minőségéhez képest; 
ösztöndíjban pedig részesittettek, illetve azok él-
vezetében ideiglenesen meghagyattak és pedig : a) 
a budapesti állami kőzépipar tanodánál rendszere-
sített 200 fitos  ösztöndíj szeredai Újfalvi  István-
nak adatott; b) a selmeczliányai erdész akadémián 
rendszeresítet» 300 frtos  erdészeti ösztöndíj élve-
zetében várdottalvi Bajkó Márton meghagyatott 
az esetre, ha a mult évben elmulasztóit vizsgákat 
az 1894/5. tanév első felében  leteszi é.s annak meg-
történtét igazolja; c) az oltani bányászati 300 
frtos  ösztöudij továbbra is szentmárioni Szvoboda 
Jakab bányász növendék élvezetében marad; d) 
a magyaróvári gazdasági akadémián rendszeresített 
300 frtos  ösztöndíjra pályázali kérés nem adatván 
be, az egyes segélyért kérelmezők között felosz-1 

tátott; c) a budapesti állatorvosi tanintézet hall-
gatója szeredai Nagy István részére biztosított 
150 frtos  ösztöndíj megvonatott, minthogy tanul-
mányainak igazolására leczkekönyvét be uem 
mutatta. 

A jegyzőkönyv felolvasása  titán Ferenczy 
Károly gyergyószentmiklósi alesperes szólalt fel, 
kérvén, hogy gyergyószentmiklósi Juliász Károly 
bölcsészettan hallgató és alfalvi  (JereötFy N. tanitó-
képezdei növendék részére is némi segély bizto-
sittassék. 

Becze Antal alispán ur szintén taploczai Bo-
tár Béla, szentsimoni Dulinszky József  és szent-
domokosi Kedves József  joghallgatókra a segély 
kiterjesztését kérvén, 50 — 100 frt  segélyben való 
részesítésüket feltételesen  a bizottság kimondotta. 

Ennek megtörténte után dr. Bicskor Béla 
törvényhatósági bizottsági tag szólalván fel,  a la-
punk mnlt számának élén közölt beszéd kíséreté-
ben benyújtotta azon indítványt, hogy a vármegye 
havasi javainak és ezek jövedelme kezelésének pza-
bályozásáról készített és már 3 év óta a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz elbírálás végett 
felterjesztett  szabályrendelet elintézése iránt sür-
gető felirat  küldessék a fennevezett  miniszter úr-
hoz. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott  s 
annak végrehajtásával a vármegye alispánja meg-
bízatott. 

Néhány kisebb fontosságú  ügyben az állandó 
választmány véleménye minden felszólalás  nélkül 
elfogadtatván,  a törvényhatósági közutak hálóza-
táról készített és a megyei építkezési hivatal által 
beterjesztett kimutatást olvastatta fel  dr. Bocskor 
Béla törvényhatósági bizottsági tag, s miután 
konstatálta, hogy a Gy.-Ditrótól Borszék fürdőig 
vezető úgynevezett „közrezi" nt a hálózatból s 
ez által a megyei közutak közül kihagyatott, el-
lene szólt ezen eljárásnak, mivel ez különösen 
Gy.-Ditró és Gy.-Szárhegy községek érdekeit fe 
lette sérti, főleg  pedig érzékeny kérdést okoz l 
nevezett két község lakossága túlnyomó részének, 
hiszen az irt községek lakóinak többsége a bor-
széki savanyuvizek Brassó felé  szállításával keresi 
kenyerét, s ha a közrezi útnak felhagyása  folytán 
akár a „putnai", akár pedig a „székpataki- útra 
kell az áruval kerülnie, oly késedelmet szenved 

fuvaros,  hogy keresményétől teljesen elüttetik, kéri 
ezen okból a „közrezi" útnak a hálózatba fel-
vételét. 

Ezen felszólalást  pótlólag emelt szót Köllő 
János borszéki igazgató tvhatósági tag, éles sza-
vakban kelvén ki azon állapotok ellen, melyek a 
„közrezi" útrész járhatlanságs miatt legtalálóbban 
botrányosnak nevezhetők, s egyben konstatálta, 
bogy abba bele nem nyughatik, hogy ezen útrész 
csak ugy suttyomban az úthálózatból kihagyatni 
szándékoltatik. 

E két felszólalás  daczára a közgyűlés a be-
terjesztet hálózatot néhány szónyi többséggel el-
fogadta,  tehát a „közrezi" utvonalat a törvény-
hatósági utak sorából kihagyta. A határozat ellen 
dr. Bocskor és Köllő biz. tagok felebbezést  jelen-
teltek be. 

Egy másik nevezetesebb tárgya a közgyűlés-
nek a gyergyószentmiklósi Fogarassy-féle  leány-
növelde és a csiksomlyói főgimnázium  első osztálya 
mellé felállítani  tervelt paraleli osztály javadal-
mazása képezte. 

Az előbbi iskolához annak kiegészítése vé-
gett ugyanis Gyergyó-Szentiníklós község saját 
pénztárából 300 frttal  való hozzájárulást kimond-
ván, a vármegyét szintén hozzájárulásra kérte föl. 
A mult gyűlésből kiküldött bizottság ide vonatkozó 
javaslatát elkészítvén, a tegnapi közgyűlés elé 
terjesztette, mi hosszabb és élesebb vita utáu 
aképpen emeltetett határozottá, hogy a vármegye 
a nevelési alapból a leánynövelde fentartási  költ-
ségeihez 200 Iritai hozzájárul, biztosítván a maga 
részére a felügyelelet,  mit egy kiküldendő taggal 
fog  az iskolaszékben gyakorolni. Mi pedig a csik-
somlyói paraleli osztály felállítási  költségeihez való 
hozzájárulást iileii, minthogy az erdélyi róm. kath. 
status igazgató tanács.i maga részéről a szükséges 
költségek hordozását megtagadta, a bizottság az 
összes költségek hordozásához hozzá nem járult s 
annak felét  az esetre elvállalta, hogy ha az igaz-
gató-tauács is a másik felét  viselni hajlandó lesz. 

Mindamellett, hogy a közgyűlésnek ezúttal 
kevés tárgya volt a felszólalások  bősége miatt a 
gyűlés csak délután g órakor ért véget, mikor is 
a tagok egyrészu főispán  ur vendégszerető házához 
meut ebédre 

rosta lyukait ábrázolták, egy nyári viskóval együtt 
melynek boronából épült, párhuzamos két fala  és 
födélzete  szintén a rostához hasonlatosan volt át-
lyugatva. 

Erre a katabasis (a visszavonulás) történt 
meg igen szépen és szabályosan, mire a „ po I g ár-
t á r s " tábora lett megostromolva, 30—60 fontos 
ütegei (30—60 kros boros palaczkok alakjában), 
csatakigyói (szalámi és szalvaládé nyujtványok 
alakjában) és vaskos mozsarai (tömsi czipók és 
kenyerek alakjában) biz' Isten 1 csak ugy osztották 
tartalmukat derék és vitéz tisztikar és legénység 
ellen. De ezek itt is példás hősiességgel viselték 
magukat s hogy ez ujabb csatában le nem győ-
zettek, azt hiszem, hogy a híres nagyidai história 
ismétlődésének lehet tulajdonítani, t. i. a „polgár-
társ" tábori készlete teljesen kimerült 9 igy be-
szüntetnie kellett a tüzelést. 

Ránk, polgáriakra uézve ezen elég ritka és 
szép látványnak a polgáriak közül kevés szem-
lélője volt, mert csakis a vármegye főispánját, 
Mikó Ilka ö nagyságát, a néhai Gecző János Csík-
ban időző családját, a királyi ügyész és járásbiró 
családjait, az egyik szolgabírót és még egy-két 
más polgári egyént láttuuk abban gyönyörködni, 
Hiszszük, hogy meg voltak elégedve a tábori élet 
ezen kis izleltetőjével is. 

Prosit. 

Honvédségi lőgyakorlat — ágynüteg 
fedezete  alatt. 

Városunkban állomásozó 24-ik derék honvéd 
zászlóalj, mielőtt az őszi gyakorlatokra vonulna, e 
hó 3-án délután tartotta meg lőgyakorlatát és pe-
dig — füstuélküli  lőporos, de éies töltényü man-
licher-féle  fegyvereivel.  S a mi a legnevezetesebb, 
— egy tősgyökeres székely, de valóságos tüzér-
százados által vezényelt s illetve képviselt ágyu-
osztag fedezete  alatt. 

A gyakorlat kezdete d. n. pont 3 óra; s 
már az Olt folyó  jobb partjáról, az átkelés nyom-
ban megkezdődött a zászlóaljnak csatárlánczokba 
való fejlődése  és az osztogokbani tüzelés, mely a 
jó 2 - 3000 lépés távolságban, a hegy peremén, és 
gerinczén képzelt ellenségre volt irányozva, mely 
ez alkalommal a felállított  czéltáblák — no meg 
az ezek háta megett elterülő fenyves  erdő, egy 
nyári viskó stb. által volt képviselve. 

Az öldöklő tüzelés oly fokozatban  gyorsult, 
a mely fokozatban  közeledtek az elszánt, vitéz 
csapatok a valóban — gyökeret vert ellenség felé. 
E közben A. K. tüzérszázados atyánkfia  látván az 
ellenségnek makacs s megtörhetlen elhullását, a 
jobbra eső dombra vezéuyelte tüzérosztagát (jó 
magát) s nemcsak valamennyi ágyuját, hanem tü-
zes golyókat szóró mozsarait (ez alkalommal har-
czias ábrázatát ékítő tüzes szemeit) is teljes mű-
ködésbe hozta, de a makacs ellenség talpalatnyit 
sem tágitolt. Nem, mert a félelemlől-e,  vagy a 
természettől, ezt eldönteni nem tudtuk, valóságo-
san a földbe  volt gyökerezve, különben a szélró-
zsa minden irányában szét kell vala szóratnia, 
oly heves és intenzív volt derék honvédeink tá-
madása. S minthogy nem mozdult, a szó teljes ér-
telmében rostává lövette magát, s mint az erdő 
egy helyben állva, vették körül és tették egy szá-
lig fogolylyá  derék honvédeink. 

Erre a lőeredmények megállapítása követke-

E g y e l e m i ha l lgatók esté lye . 
Megszoktuk már a mi derék jogászainktól, 

hogy minden év nyarán egy-egy kedves szép mu-
latságot rendezzenek nekünk, a melyen aztán 
finoman  is, meg jól is mulathatunk s emlékeinket 
egy feledhetleu  kedves éj emlékével gazdagítsuk I 
Tavaly is kitűnően sikerült volt az egyetemi estély, 
— de az idén ? nincs toll, mely elég híven leírja, 
mi minden volt ott az Arany-csillag nagy termében 1 

Legelsőbben is fiatalság  volt ott, még pedig: 
az arany fiatalság  színe-java mindkét nemből, tün-
döklő Bakfisok  s nyegle fiatal  úrfiak  képviseletében; 
ragyogó jó kedv mindannyiuk arczáu, előkelő, fő-
városi ízlés, iiitelligenczia, párosultad a családias 
egyszerűséggel és természetességgel vonult be folyó 
hó l-én az egyetemisták báltermébe s honolt ott 
a késő reggeli órákig. Talp alá húzta Kóczé ko-
lozsvári hites zenekara azt a ropogós csárdást 
ugy — de ugy, hogy majd belebolondult abba a 
soupe csárdásba vénje, fiaUlja  mind egyaránt. Húzta 
aztán szünet alatt érzelmesen, megcsiklandozva az 
ifjú  szerelmesek sziv húrjait s bánatos könyek»l 
csalt ki a félig  lecsukott szempárok alól. 

Örült ott minden ember egymásnak — meg 
az életnek, — kert, virágos kert volt az egész, 
melyben ott díszelgett a legszebb és legkényesebb 
disz virágok között a szép szende erdei nefelejts 
és ne nyúlj hozzám, majd ezüst tükrü aranytó volt, 
melynek sima tükrén a bájos keringő ütemei alatt 
isteni hableányok koszorúba fontán  lejtették a 
légies tánczot s repültek gyorsan a merész urfiakkal 
tova ; azúrkék égboltozat volt ragyogó csillagokkal 
kiverten, melynek sima parkettjén Olympusi isten-
nők járták a kecses tánczot. De mindez halvány 
hasonlata annak a képnek, a mit a Csillag nagy 
tánczterrae ez estén nyújtott. Állj meg hát toll és 
ne tovább gyönge erőddel, legyen elég még annyit 
mondanunk az egyetemi hallgatók estélyéröl, hogy 
50 pár tánczolta a négyeseket, s szinte annyi a 
másfél  óráig tartó soupe csárdást! Vége reggeli 
fél  6 órakor volt, bár soha sem lett volna!! viszont-
látásig jövőre! 

Kis  hu mis. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. P a p Jánost, az itteni törvény-

szék kitűnően képzett derék jegyzőjét ;iz igazság-
ügyi miniszter előterjesztésére ö Felsége a sepsi-
szentgyörgyi kir. jbirósághoz albiróvá nevezte ki. 
Őszintén gratulálunk a megérdemelt előléptetéshez. 

- A „CSIKI LAPOK" palotája. Ennek ne-
vezhető a helyi viszonyokat tekintve ama diszes 
földszinti  épület, melyet városunk föutczáján  a 
Hutterné szállodája mellett G y ö r g y j a k a b 
M á r t o n előnyösen ismert könyvkereskedő, könyv-
nyomdatulajdonos és a „Csiki Lapok"-nak fenn-
állása óta szorgalmas kiadója ez idén felépített. 

î s r j L r . ~ ^ s ^ ' í s y c r » : — -
szert, ez utóbbit csak nö-
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vélni Ind ja az áltvl, hogy a fenn  emiitett csinos 
házát felépítve,  abban nemcsak hogy könyvkeres-
kedését teljesen njonan berendezi, de azt még no-
rinbergi és diszmfikereskedéssel  is kibővítette, az 
épfllet  hátsó részében pedig könyvnyomdáját ujabb 
és a kor igényeinek megfelelő  felszereléssel  ellátva, 
elhelyezte s ez által a Vl-ik évfolyamot  élő „Csiki 
Lapok"-nak is uj otthont teremtett. Felhívjuk szí-
ves olvasóink és a nagyközönség figyelmét  György-
jakab Mártonnak a lapunk hirdetési oldalán talál-
ható hirdetésére és a nagyvárosokban is számot 
tevőleg berendezett üzletére, melynek az uj belyi-
ségbei áthelyezése most van folyamatban. 

— Egy szabadsághős halála. Egyre kevesbe-
dik a szabadságbarczunkban dicsteljesen küzdött 
hősöknek száma. A mai napon hozzánk beküldött 
egész jelentésből ismét egy lt>48—49-ki honvéd 
tisztnek elhalálozásáról kaptunk értesítést. S & I a-
mon K á r o l y honvéd százados költözött meg-
dicsőült bajtársai közé. Haláláról özvegye szül. 
O r m o s Katalin a következő gyászjelentést adta 
ki: Alulírott a legmélyebb fájdalom  érzetével je-
lenti, hogy feledhetetlen  jó és gondos férje:  S a-
I anion K á r o l y nyug. cs. és kir. hadnagy, 
1848—49-ki honvédszázados, csiktaploczai birtokos, 
folyó  év és hó 3-án reggel 4 órakor 87 éves ko-
sában, .'j-ik házasságának 6-ik évében a halotti 
szentségek áhítatos felvétele  után meghalt. Hült 
tetemei í. hó 5-én d. u. 3 órakor fognak  a csik-
taploczai templom kerítésbe örök nyugalomra 
helyeztetni, lelkeért pedig az engesztelő szent 
mise-áldozat f.  hó 6 án reggel 8 órakor fog  az 
egek Urának bemutattatni. Béke áldott. Poraira! 
Csik-Taploczán, 1694. szeptember 3 án. Özv. Sa-
lamon Károlyné, szül. Ormos Katalin. 

— Vadászat szép eredmnnynyel. Mult hó 
augusztus 3i-én egy csikdánfalvi  orvvadász (kopó-
val) a karczfalvi  nyugati erdő „Borona patak" 
nevii helyen egy 3 mázsás nőstény szarvast lőtt, 
a vele volt szarvastinó pedig elmenekült. Igen 
szép vadászai, csak kár, hogy tilos volt! 

— Jótékonyczélu műkedvelői előadást rendem 
az ez irányban már többször kitűnően működött 
csikszeutmárton-csekefalvi  műkedvelő egylet. Elő 
fog  adatni f.  hó 8 án „Bukow. a székelyek hóhéra, 
vagy a madéfalvi  veszedelem" czimü történelmi 
s/.inmü. Az előadandó sziámii főbb  szerepeit elvál-
laltak, és pedig Bukow Péter Balázs, Lázár Imrét 
Balázs András, Kaszás csángót Keresztes Venczel, 
Pali béres gazdát Szabó István, Rózsit Sándor 
Anna. A rendezői tisztet Birllia Józset szolgabíró 
vállalta magára. Az előadás tiszta jövedelme az 
olvasókör javára fog  adatni. Ajánljuk az élveze-
tesnek ígérkező előadást a t. közönség szíves párt-
fogásába. 

— Jólékonyczéfu  tánczmulatság. A gyergyó-
szentmiklósi ifjúság  e hó 20 án a Laurenczy-féle 
nagyteremben „a szegény tanulókat segélyező egye-
sület" javára Szt. Istváni tánczmulatságot rende-
zett. A tánczhelyiség már 0 órakor megtelt válo-
gatott szép diszes közönséggel s a tánczot a liiz-
vér ü ifjúság  már tél 10 órakor megkezdette. Höl-
gyeink mind egyszerű, de azért ízléses toiletben 
jelentek meg s a jó hangulat általános volt. Né-
gyeseket 48—52 pár tánczolta. A vígsággal és 
kedélyességgel tele mulatságnak reggeli fél  4 óra 
vetett végett. Szép leányaink közül ott voltak : 
Vákár Matild, Szász Etelka, Kiss Anna, Csiky 
Ilma, Csergő Erzsi, Mélik Elza (Remete), Lázár 
Emma. Csiky Anna, Römer Ilka, Mélik Paula (Re-
mete), Lázár Hedvig, Ferenczy Ilka, Römer Vilma, 
Eránosz Anna, Eránosz Janka, Kritsa Leontin, 
Nóvák Anna, Kedves Emma, Eránosz Lujza, Csergő 
Lenke, Vákár Blanka, Nóvák Marcsa. A mulatság 
anyagilag is szépen sikerült, mennyiben a csekély 
60 kr belépti dijnak, a jótékony czélra 09 frt  52 
kr összeget eredményezett. 

— Számadás és köszönetnyilvánítás. A „Gyer-
gyószentmiklósi dalegylet" 1894. évi augusztus hó 
C-án Borszéken tartott dalestélyének bevétele 52 
frt  60 kr, kiadás 55 Irt 20 kr. Felülfizettek:  Dr. 
Hellwig 1 frt,  Csobortán Ferencz 40 kr, Csergő 
István 20 kr, Vokt Ödön 10 kr. Fogadják az egy-
let köszönetét és háláját. P̂ zen csekély bevételt is 
csupán Küllő János borszéki igazgató ur odaadó 
lelkes fáradozásának  köszönhető, melyért fogadja 
a dalegylet bálás elismerését. — D i t l ó b a n 
1894. évi augnsztus hó 26-án tartott dalestély be-
vétele 62 frt  70 kr. Kiadás 52 frt  10 kr, maradt 
tiszta jövedelem 10 frt  GO kr, melynek fele  része 
5 frt  30 kr a ditrói sétatér javára fordíttatott. 
Ezen estélyen felülfizettek  : Tankó János 1 frt  20 
krt. Száva Márton 1 frt.  Bolti esz Frigyes 80 krt. 
Id. Kabdebó Gergely 70 krt. Dobribán Lukács 
60 krt. Gima István 50 krt. Zakariás István 40 
krt. Keresztes Gergely 30 krt. Bajkó Antal 20 
krt. Kari N. 20 krt. Fogadják a dalegylet kö 
szönetét. 

— Kerékpározók figyelmébe.  Eladó alig] fél 
évig használt biczigli. Hol? megmondja a kiadó-
hivatal. 

C I A R S O K , 
Kirándulás. 

Kedves Szerkesztő ur l 
A napokban olvastam a „Csiki Lapok "-ban 

egy elmés tárczát „Kirándulás" czimen. Engedje 
meg kedves Szerkesztő nr, hogy én is Írhassak 
pár sort lapjába egy kirándn'ásról, melyet feled-
hetetlenné tett azon társaság, a melyben voltam. 
Heten valánk, uram heten; de királyilag mulat-
tunk csekély számunk daczára, nem is csoda, hi-
szen ott volt az én drága Elemér öcsém, szivet-
lelket felderítő  humorával, na aztán még a töb-
biek! 

Reggel */a3 órakor felkelni,  nem tartozik a 
paradicsomi gyönyörök közé, kivált ha az ember 
egy kerek hete, hogy lumpol, éjfél  után fekszik  le 
és mint háziasszony 5 óra előtt talpon van. Na 
de nincsen öröm, üröm nélkül, és ezt mi jól tudva, 
szívesen beleegyeztünk a korai felkelésbe. 

5 órakor útban voltunk bárom kocsin Tusnád 
felé;  nem merem állítani, hogy az ut e részét ki-
törő vidámság mellett tettük meg, a mi természe-
tes, hiszen még mindnyájan azt a bizonyos, sokat 
emlegeti Morpheus urat sínylettük, de csak addig, 
a mig a Vargyas-patakához érkezve, kedves veze-
tőnk leszállított a kocsikról és megkezdettük a gya-
loglást, czéluuk a szent Anna-tóhoz. 

Előre roham léptekkel indultunk neki, de 
szerencsénkre aztán ideje korán beláttuk, hogy 
igy soha oda nem érünk, jó lesz a tempót meg-
lassítani. Egy kis barez is fejlődött  ki a fölült, 
hogy holmi pakkot és felsőt  ki vigyen. Az uzustól 
eltéröleg ezúttal a harezban az erősebb nem győ-
zött, az én nagy örömemre. 

Mentünk, mentünk, a harmatos fűben  uzi-
pelve hosszú ruháinkat, átkozott czipökkel, szóval 
minden kilátással egy spanyol náthára, de viszout 
egy tündéri kép mielőbbi megláthatása reményé-
ben, tehát vigan és csüggedetlenül. 

Nem dicsekszem, ne higye szerkesztő ur, de, 
itt is kitűnt az asszonyi erély, inert ha néha ki-
ált is a szusz az asszony népnél, de azért hősiesen 
viseltük magunkat, nehogy kénytelenek legyünk 
hallani, hogy: Kár volt ide asszonyt hozni! 

Már 9 óra előli a Mubosnál voltunk, áfonyá-
tól mázos képű pásztor-gyerek marhákat őrzött és 
fújta  melléje keservesen a havasi kürlöt. Egy pil-
lanat müve, és a nagy Vilii biztatására, Elemér 
öcsém meg vesz 30 krajezáron egy ilyen a hozzá 
nem értő kezében rettenetes hangszert Na Vilii, 
ezt ugyan szépen beugrattad, jegyzém ineg, vájjon 
már most mit csiuál vele ? Hát bizony azt csinálta, 

jhogy lujta torka szakadtából, és váltig erősítette 
liogy haza viszi Sárosba, megtelle-e nem tudom! 

1 Jó hogy valami város közel nem volt, inert a Je 
| riclió gyászos sorsára jutott volna, olyan hatalmas 
kürt szó mellett pillantottuk meg m?gyénk gyöngy-

Iszemét, a gyönyörű szent Anna-tavát. Leírták azt 
már százan is, hivatottak, hozzáértők, de soha 
sem elég hiven, mert a természet e remek alko-
tásán csodálkozni lehet, de e csodálat tárgyát hi-
ven leírni nem; azért én hozzá sein kezdek a le-
írásához, miért sértsem meg a fenségest  ezzel, 
csak annyit mondok, hogy mindnyájan el voltunk 
bájolva általa. Mikor már jól kigyönyörködtük ma-
gunkat, (eléggé soha sem lehet), az urak tüzet 
raktak, mi pedig elé vetlük a hazuról hozott hol-
mit. Otthon ugyan hevesen protestáltak turista 
társaim az enni való elvivése ellen, minek? hiszen 
ugy sem leszünk éhesek I De hát itt is bebizo-
nyult, hogy jó az asszony a háznál, mert a tó 
költői szépségébe való elmerülésünk mellé igen jól 
csnszott a szalonna, sajt és a többi. Közben a kis 
doktor experimentált a tóból kiszedett pióczákkul, 
de azok érezve, hogy mesterükre akadtak, nem 
haraptak az ujjába. 

Étkezésünket befejezve,  a velünk tele jött 
de már üres boros palaczkba egy névjegyet tet-
tünk, előbb mindnyájan felirva  rá neveinket és 
ugy a tóba dobtuk örök emlékül az utókor szá-

mádra, nttalan ntakon, királyságokat ígérve egy 
pohár vizért, fáradt  lábaink már-már felmondják 
a szolgálatot, jó hogy mindig kéznél van egy szí-
vesen segitö erős kar, a melyre hol fel,  hol lefelé 
támaszkodhattunk. 

A Csornád tetején vártak már a gyorsabbak, 
még pedig egy-egy epercsokorral, a mi lelkes öröm-
mel lett fogadva  részüukröl. Itt megriasztottunk 
egy kecskepásztort, a ki lelki nyugalommal legel-
tette ügyes állatjait a tilosban, igéretünket birja, 
hogy Szentmártonban feljelentődik.  Isten tudja, 
hány serpentinen kellett végig kanyarogni, néha 
neki futamodva,  hogy hamarább legyen, a mig 
végre beérkeztünk Tusnádra. 

Élénk vita fejlődött  ki a fölött,  hogy ki 
mennyiért tenné meg újra ilyen fáradtan  a hátra-
hagyott tourt, mi idősebbek hamar megegyeztünk, 
de Ilonka húgom mig 25.000 frtért  sem ment volna 
vissza. Pénzért nem, — egyébért talán! — Oh 1 
tizenhét év idealizmusa, milyen rövid ideig élsz te 
a szívben. 

Ezután nagy felsülések  következtek, a meny-
nyiben nagy készülődésünk Spaten sört inni kárba 
veszett, mert csak Szassait kaptunk, jobb hián 
fogyasztottuk  azt is bőven. 

A legaranyosabb hangulatban költöttük el 
ebédünket, pedig már közel volt az elválás percze. 
Ha még elmondom, hogy solo rák helyett, rák 
quartetteket és Rochefort  helyett Kaskavált ho-
zott a pinczér, ugy a nevezetesebb pillanatokat 
kirándulásunkban felemliléin. 

Az egészet megfűszereztétek  jelenlétetekkel 
Ti kedves rokonaim, két Vilii, Viktor és Elemér. 
Isten veletek I Legyetek üdvözölve a távolban. 
Viszontlátásra a jövő nyáron! Mindenek fölött  pe-
dig viseljétek el az ódiumát, hogy e feledhetlen 
kirándulás leírási viszkelege miatt felcsaptam  író-
nőnek, s le kedves olvasóm bocsáss meg ezért a 
könnyelműségemért, ígérem, hogy szerény leszek. 

/). K-né. 

mára. Hogy fog  majd egy millió év múlva a mi-
kor a ló helyén megint hegy lesz, valami régiség 
búvár örvendeni, ha megtalálja az üveget ásatás 
közben. Milyen boldogság lesz utódainknak egy 
millió év múlva szeretett őseiktől ily becses erek-
lyét birni. Perr amorrem Deil — mondanád erre 
édes Vilii! 

Na de már most siessünk, hiszen még estére 
Brassóba kell lennie a társaság nagyobbik felének. 
Egy bucsu pillantás a tóra ós aztán fel  a Cso-

IV Y I L T T É ».*) 

Gyakorlott könyvvezető, 
ki egyszersmind magyar, német, levelező s 
pénzintézeti ügyekben is jártas, szerény fel-
tételek mellett hasonló minőségben állást 
változtatni óhajt. Jelenleg egy fűrész-telepen 
van alkalmazásban. Czim a kiadóhivatalban. 

7 - 8 
*) K rovat alatt mcgjelcntokú-t snmiui frlclőasógel 

nem vftllal  a Szer*. 

Sz. 57Ü5—1894 
ai. 
Pályázati hirdetmény. 

A csíkszeredai szolgabi l óság mellé rend-
szeresített másodirnoki állás lemondás kö-
vetkeztében megüresedvén, ezen állásra, mely-
lyel évi 400 frt  rendes fizetés,  100 frt  lak-
bér és 104 frt  pótjavadalmazás van össze-
kötve, ezennel pályázatot hirdetek s felhí-
vom mindazokat, kik ezt elnyerni óhajtják, 
hogy sajátkezüleg irt és szabályszerűen fel-
szerelt pályázati kérésüket hozzám folyó 
évi szeptember bó 30-ig nyújtsák be, 

Csik-Szereda, 1894. augusztus 31-cn. 
Becze Antal, 

aliapán. 

Szám 54—1894. 

Árverési hirdetmény. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövet-

kezete folyó  év szeptember 9-én Tusnád-
fürdőn  délelőtt 11 órakor a födött  sétány 
báltermében a következőket árverezésen haszon-
bérbe ki fogja  adni: 

1. A födött  sétány vendéglőjét, melyhez tar-
tozik : a bálterem, 8 szoba, 2 konyha, 2 kamra, 
pincze, jégverem, étkezésre a födött  sétány fele  ; 
három évre a legtöbbet Ígérőnek, azon feltétel 
alatt, hogy ha 3 év előtt uj födött  sétány épiiet-
nék, három havi (elmondással a haszonbér minden 
kártérítés uélkül megszűnik, de uj kiadásnál a 
haszonbérlőnek elsőség adatik. A kivenni szándé-
kozó figyelmeztetik,  hogy a fürdővendégek  száma 
évenként 1000-en felül  van. 

2. A nngy sétányon levő ezukrázdát a teke-
pályával 3 évre. 



Szeptember 5. C S I K I L A P O K 36. szám. 

3. Az aj korcsmát 3G lóra való isi állóval ós 
szekérszinnel, bor- és sörárulási joggal bárom évre. 

Felhivatnak mindazok, a kik ezek valamelyikét 
kivenni akarják, hogy az irt időben tartandó ár-
verésen jelenjenek meg. 

A vendéglőnél a kikiáltási ár 1500 forint,  a 
cznkrászda és korcsmánál 300 frt.  Ennek 100

0-át 
kötelesek az árverezni szándékozók annak meg-
kezdése előtt letenni. írásbeli ajánlatok is elfogad-
tatnak reggeli 10 óráig, ha ahhoz a bánatpénz 
csatolva leend. 

Mindezek a legtöbbet Ígérőnek ugy adatnak 
ki, ha azt a közgyűlés is elfogadja. 

Csik-Tusnádfílrdön,  1894. augusztus 21 én. 
1—2 Az igazgatóság. 

Van szerencsém a nagyérdemű érdekelt 
közönségnek szives figyelmét  felhívni,  mi-
szerint a vasúti szállításoknál már a meg-
rendelés alkalmával czimemre küldetni 
kérem, mivel ilyenformán  az áru gyorsan 
eszközölhető. Továbbá vasúti fekbér  és posta-1 
dijaktól megkímélve lennének. Fuvarosaim 
minden nap innét be Csik-Szeredába és | 
vissza közlekednek, ugy, hogy ha feladások  j 
is lemiének, azoktól cziincmrc küldve, leg-
pontosabban elintézem. 

Utánvételes áruknál kéretik az összeg 
beküldése előlegesen. 

Székély-Udvarhely, szcpt. hó. 
Tisztelettel : 

2_ 3 G á l J A I I O N . 

Eladó cséplőgép. 
Egy teljesen jó karban levő teljesen 

felszerelt  cséplőgép, a mely jelenleg is hasz-
nálatba van, eladó kedvező feltételek 
mellett. 

Csík-Vacsárcsi ii, 18D4. szcpt. 5-én. 
Tisztelettel 

Lázár László. 

Tökéletes fertőtlenítés  ? Tel- / 
jesen szagtalan! / 

Önműködő tflzeflszóró  closettek. 
Belföldi  és külföldi  szabadal- / ^ y J* 
raak! Szobai árnyókszékek / 
mindenféle  tetszetős alak- / 1 AJ?/  ̂  5 
ban. Árnyókszókberende-/ V?/ pC, 
zések, kórházak, lakta- / v / 
nyák, iskolák, ipar- F e r t o t l e " 
vállalatok, szál- / s i C J ' / T Ú t ö 6 8 B Z a g " 
lodák stb. r,- / XK / / talanito tozeg-

/ Vg íO^ /po r ! Tözegalom! 
,.>0 , / Mindennemű tö-

W/ zeggyártmány nagy 

Különlegesség: 
<V. J r / emberi és városi hulladékok 

. / ipari- és gazdasági értékesitése. 
Vároatisztitisi és elfuvarozási  vil-

lalatok szervezése. 
Miiirilíj.ik'yiirtifi.  Rtelclca lerrekkot. ki'illilgve-

fcvw  / tr*ikkol rs crcili'li 1>i/onyilvÂnrukk:(l szivceeu 
'Zol̂ r.l A/. igMiMl.iwitf. 
Az országos közegészségügyi tanács által 

tibbszörflsen  ajánlva. 

szere. 

Társ kerestetik egy jó 
forgalmú  vegyes keres-
kedésbe. 

Értekezhetni Csik-Szentdomo-
koson Karácsony Jánosnál. 

2 2 

A Brassói Portland-Czement-Gyár i 
B r a s s ó (Erdély) ajánlja legkitűnőbb < 

F o r t l a n c L -
C z e m e n t 3 é t 

felelősség  mellett folyton  egyenlő és 
teljesen megbízható minőségben bár-
mely vasúti állomáshoz szállítva, a 

legolcsóbb árban. 2 
Csik-Szeredában kapható: 9 

41, ISK R T B A L Á Z S uriiftl.  g 
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4 = S . t s u m - é ^ r . . 

Államérvényes bizonyítvány. 
N a S C h i t Z f  1 0 8 ' ^ ő b b leány-, tan- és nevelő-intézut, Andrássy-ut 

Az egész háromemeletes épület az iskola és nevelőintézet, czcljaimtk van átalakítva. 
Ali : 4 osztályú minta elemiből, 1 osztályú kereskedelmi tanfolyamból,  6 osztályú 
felsőbb  iskolából, 1 osztályú kézimunka tanfolyamból,  1 oszt. ismétlő tanfolyamból. 

A jövő tanévben, az igazgatóság által tett hosszabb külföldi  tanulmány-
utakon szerzett-tapasztalatok alapján, czélszerii ujitásokat eszközöltet. 

Az elemi iskolában a tanítás reggel 9 órakor kezdődik. 
A behatások augusztus hó 20-án kezdődnek. 

Bennlakók csak korlátolt számban vétetnek fel. 
Értesítést bérmentve küld 

2—6 az igazgnIÓHág. 

Az Első Magyar Papíripar-Részvénytársaság gyártmányainak kizárólagos fiókraktára, 
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Üzlethelyiség változtatás! 
Tisztelettel tudatom a t. közönséggel és vásárlóimmal, mi-

szerint 

KÖNYVNYOMDÁMAT ÉS KERESKEDÉSEMET 
a HUTTER-féle  szálloda mellett ujon épitett SAJÁT HÁZAMBA 
helyeztem át s hogy üzletemet még 

N O B I N B E B G I É S D Í S Z M Ű Á R U K K A L , 
könyvnyomdámat pedig egy - u l j g y o r s s a j t ó - g é p p e l és -u_5 
" b e f Ü L l d s e l rendeztem be. 

NAGY VÁLASZTÉK: 
Író-, rajz- és diszes levélpapírok, rajzeszközök, iskolai és üzleti könyvek, tintatartók, al-
bumok, tollkések, ollók, dohanyszelenczék, pénztárczak, szemüvegek, óralanezok, szivar-

és szivarkaszipkák papir-, fa-,  tajték- és csontból. 
tisztelniK

s?ivesked en Ö e Z k n S é g e t ** v á s á r l ó i m a t ' h o g y n a & y b e c s ü bizalmukkal ezutánra is meg-

Csik-Szeredában, 1894. évi augusztus havában. 
Tiszrelettcl 

Györgyjakab Márton, 
könyv papir- irószer-kereskedő és nyomdatulajdonos. 
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