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Hárezlus 15. 
(Vs) Márczius nemcsak a természet éb-

redésének, az első felmelegítő  " napsugár, az 
újra fakadó  rügy kibontakozásának, az első 
feslő  ibolyának, az uj életet keltő szép ta-
vasznak a hónapja, hanem a százados téli 
álomba szenderült magyar nemzeti szabad-
ság felébretlésének  és a nyomott nemzeti 
szellem fellámadásának  is ünnepi időszaka, 
történelmileg örök emlékű órája vala. 

„Jött .1 hir — irja a történelem — 
raárcz. 15-ről, hogy ő Felsége Ausztriának 
alkotmányt igért . Megjött, mikép Pesten 
forradalom  volt, a nép Stáncsics Mihályt, 
ki irományaiért börtönben Ult, kiszabaditá ; 
hogy Landerer ^nyomdáját hatalmába ke-
r.tvén, Petőfi  „Talpra magyar "-ját s egy 
falragaszt  nyomatott,  melyben szabadsajtó, 
felelős  minisztérium, népképviselet, jogegyen-
lőség, nemzetőrség, közteherviselés mellett, 
kivanja az nrbériség megszüntetését, nem-
zeti bankot, a katonaság eskiljét az alkot-
mányra, a politikai foglyok  szabadonbocsát-
tatását s végre uniót Erdélylyel." 

Minden egyes szóban egy ezredéves 
nemzeti mult eltiprott alapeszmé|e támad uj 
életre. Minden szóban a forrongó  nemzeti 
közszellemnek az idők viharaiban jól kifor-
rott és egyúttal megszentelt jogos óhaja tőr 
fel,  mint az idők mohával megküzdött hő-
söknek a koporsóból kitörő és eget kérő 
jajkiáltása. — Ez vala az oka, hogy a 
„márczusi napok — mint a történelem meg-
jegyzi — Csíkban is, mint mindenütt, lel-
kesedést idéztek elő*, és e nemzet apraja 
és nagyja, polgári egyének és papok a nem-
zet ügye mellett oly nemes lelkesedéssel 
foglaltak  állást, hogy a reakczió sötét ár-
nya a Bzabadság ünnepének e fellobogó 
örömfényét  nem birta teljesen elhomályosí-
tani s már a csiki határőr székelység ok-
tóberben a nemzeti zászló alatt sorakozva, 
tisztjeivel együtt e jelszó alatt: „ha me-

gyünk mind menjünk" — vonult az agyag-
falvi  gyűlésbe. S habár okkor a nemzeti 
ügy. melyért a nép lelkesült, elesni látszott, 
hogy feltámadása  annál dicsőbb és tartó-
sabb életii legyen ; du a történetein ez al-
kalommal is tanulságul a mindenkor élő 
jövő sz-kely nemzedék szá' ára megöniki 
tett egyet, t. i. a közös faji  összetariozun 
dóság, a hazaszeretetben v,tló egys< jr «s a 
nemzeti közügyek fejlesztésére  irányul.) együtt 
munkálás eszméjének nemzeti közsziikség-
letet képező ápolását és fenntartását  Ex lé-
tünk eszköze „Vállat a vállhoz — mondja 
a költő — s a nap alatt, nincs mi ledöntse 
a sziklafalat  " 

Kemény Gábor báró mondá : „Jaj an-
nak a nemzetnek, melyből a saját fejlődése 
iránt való kegyelet kihalt. Az sötét bizony-
talanságban él, ott az események vaktában 
következnek egyik a másik után." — „Ha 
valaha — mondá Vaszari K. — ugy most 
van szükségünk ez aranyszavak megfonto-
lására, most van itt fo-fő  ideje annak, hogy 
rámutassunk a nmlt tanúságára, hogy a 
széthúzó törekvések nem váitak hazánk 
javára." 

Midőn tehát „a történelem Cicero sze-
rint is az élet tűkre, az Hők tanuja, az er-
kölcsök és élet iskolája, a múltnak hirde-
tője" s midőn tudjuk, hogy jogaink forrása 
szintén a múltban van letéve s jövő fejlő-
désünknek is nemzeti multunk teszi legbiz-
tosabb alapját" elég okunk van reá, hogy 
mindennap, de főleg  minden ünnepélyes 
nemzeti mozzanat alkalmával s igy a nem-
zeti szabadság és függetlenség  emlékének 
napján a haza és nemzet múltjából ment-
sünk lelkesedést, erőt, bátorságot, honsze-
relmct és eszményi ihletet a fénytelen  és 
nyomasztó jelen sivárságainak és ridegségé-
nek megelevenitésére. 

Valóban ma, midőn a politikai, társa-
dalmi vallási és erkölcsi fogalmak  is bele-

sodortatnak az általános forrongásba  s meg 
rendült alapja mindannak, mit az előző idők 
hite, lelkesedése és munkája teremtett, « 
midőn a gondolkozásban uj eszmék és irá-
nyok, a szivekben uj szenvedélyek szület-
nek, a tudományban uj Urtalo n, az életnek 
uj ideálja és c/.éljai vannak, midin a 
ttriálizitius minden irányban nagyrészben 
kiszorította az idealizmus a kö élet ésszel-
lemből : akkor igazáu nemzeti kötelességünk, 
hogy a történelemhez forduljunk,  mely az 
élet tííkre, az idők tanuja és tanitója, az 
erkölcsök és élet iskolája, és a józan nem-
zeti géniusz és közélet aszerint irányítsa 
jövő fejlődését  és alkotásait. Mert „csak 
törpe nép felejthet  ős nagyságot, csak k • -es 
utókor hős elődöket; a lelkes eljár ős 
jálioz s gyújt régi fénynél  új szövétr 

Akkor én most. 
— 1848 márczius 16. 1892. márczins 15. — 

Mesés korszak volt az, midőn a titánok vív-
ták óriás csatá)ukat. Fenn volt a zászló, büszkén 
lengett a szélben, vihar megtépte, elszakgatta, de 
nem volt a ki — meggyalázza. Hősök vitték, hő-
sök mentek utána. Fiatal, pezsgő vérrel, forró 
hazaszeretettel ifjak,  gyermekek küzdöttek alatta, 
s meghaltak mosolylyal ajkukon, — de a zászló 
ment előre! 

Nagy eszméknek fiatal  óriásai voltak e titá-
nok, — azok vivták ama ilegendaszerü csatákat, 
de a titánokat legyőzte az erőszak, elhullott mind ; 
a zászló porbaomlott, de a zászló nem volt — 
meggyalázva 1 

Ez történt 1848—49-ben. És nem sajnáljuk 
őket érte. Nagy idők logikája követelménye volt 
ez, s az idő megszülte az ő embereit s emberek-
nek pedig meg kellett halnia az eszméért. 

Első lépés a szabad vívmányok terén volt 
1848. márczius 15-ike. Kik tették ezt a napot 
annyira nevezetessé? A magyar ifjúság  tette, a 
haza jövője, a haza virága. 

Mig az ország képviselői napról-napra ta-
nácskoztak, tárgyaltak, azalatt az ifjúság  csopor-
tosult, megindult és tett. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

(Jobbra a Nyomor képe, középen a Részvét 
szárnyas angyal alakjában, balra a Jótékonyság 
géniusza. Több nö és gyerek. A színpad sötét, 

balról jön az Irgalom.) 
Sok testemésztő látomás után 
Pihenni vágynak fáradt  tagjaim. 
Sok emberiitó kór uralta tért, 
— Hol a halál orozva járt s a kin 
Kibérlé a derék családi főt; 
Hol földi  kéj, öröm száműzve lett 
S csupán e kéz, e vézna kéz után 
Remélt a szív még hitvány életet — 
Bejártam oh kihűl az eszme is 
Agyamban . el ti réuilő képzetek ! 
Munkám nyugalmi dijjért áhitoz, 
Segitő tisztre most ne kérjetek. 
Hisz édes szender lágy öle mosolyg, 
Csábingerével intve én felém  ; 
Jégto'rlatok szülötte bősz vizár 
Nem tőr reám a nappal éjjelén. 
Kicsiny vagyont emésztő lángsugár 
Nem fényen  t i a nyomor sötét 
Világát . hagyjatok élvezni most 
A nyugalomnak drága csend ölét. (indul  s 

\egy alakba  ütközik) 
Oh végtelen szent könyörfllet  mi ez . . .1 
Nem földi  rút göröngy, nem durva szirt, 
Mi lépteim útjába vága most 
*) Irta és szavalta E m b e r y Árpád a felvidéki  insé-

ftsek  javára 189-2. márcz. 13-án adolt műkedvelői előadás 
tablóján, Székely-Udvarhelyt. 

Oh adj az Irgf.lom  lelkének irt 
Nagy Ég! hogy kétkedések tőre is 
Ne szúrja ő t . . . ki vagy ? jó vár, ha szólsz . . . 
Te éj örökvirrasztó asszonya! — 
Ki fellegsátradban  rég buidokolsz — 
Csak egy, csak egy sugárt küldj s mentve lesz 
A számtalan jóságú sziv. A fény  (távolból 

[világosodik) 
Közéig . . . a fátyol  oszladoz . . . tovább . . . 
Vakság lakik az Irgalom szemén, 
Juszticziának rég testvére ő . . 
Megölsz, ha fényed  árja nem jön el . . . 
Tovább elég (teljen  fény)  . . minden 

[sugárodért 
Dicshymnuszt zeng majd millió kebel. (Meg 

[ii'itja  a nyomort.) 
Mi ez, jó Istenem, megint, megint 
Elvágod álmaimnak útjait ? ! 
Hóval befútt  rögök fagyos  mezén 
Látnom kell újra földünk  kínjait? 
Vázzá aszott embertömeg hever 
E helyen, és ki tudja oh miért ?! 
Szivem szeretti 1 szóljatok nekem, 
Ki szomjuzá ti bennetek a vért, 
Piros rózsát fakasztva  a bavan, 
S ki most tán orvvul nyert miérteken 
Vig czimborákkal ül nagy orgiát ? 
Ne szóljatok, e lény könyörtelen 
Nem volt soha, hisz Irgalom nevem . . . 
Nincs semmi hang, az ajk mind néma lett . . . 
Nem, nem, szent ihletem más sejtelem 
Ködével nyomja érző lelkemet; 
Gálád kezek gyilokja nem való, 
Még vér se folyt  s külső erő nyoma 
Kék foltok  képiben sem látható . . 
Csak az ne vón', mit nem vártam soha... 

Ott túlvilági fényű  kis gyerek, 
Ételt nyöszörg a holt anyától és 
Jajos szavára gyászosan felel 
Vad ellenem: Nyomor és szenvedés. 
Amott gyökér- s kéregkenyérrel él 
A ház urától megfosztott  csoport . 
Részvét, Jóság igaz hü lányaim 1 
Enyhet, kiket az éhség szárnya hord. 
Tehát igaz, kitört a szörnyű vész, 
Kitört s dühöng az undok éhhalál . . . 
Szegény magyar, szegény hazám 1 nyugodt, 
Csapástól ment egy perczig sem valál. 
Átok, ki keudözé e bajt, hisz én 
Éjszak legébe rég ohajtozám, 
Légy üdvözölve oh ezüst lovag, 
Hogy meg világitád zord éjszukám l 
Föl hát segélyre, hü magyarjaim, 
Térdén esengve hiv az Irgalom; 
Ha ezredéves érzéstekbn még 
Csupán csak egy szemernyi jó vagyon: 
Oh adjatok a testnek enyhüléstl 
Istennek büntetéseként lebeg 
E kárhozattal is fölért  csapás, 
Az Ínséggel küzdők feje  felett. 
De nem önnön hibájuk adta azt . 
Azon gaz árulók hozák, kiket 
Pannóniának drága pénze tart 
S ueiu kap cserébe érte hű szivet. 
Segélyt e hon hű népinek tehát. 
Segélyt . . . l a kényelem lágy pamlagáu 
Dúsgazdag étkek terhitől nyögő 
Asztal fejétől  sirva részt kiván 
S akkor száműzve lesz az éhhalál, 
A légben újra zeng munkás dala, 
Kopár vidék viránynyá változik: 
És újra él e százszor szép haza 111 



Márcziffs  16. 

Örök dicsőség reájuk! 
Nem volt szabad a sajtó, hát szabaddá tet-

ték a gondolatot a láncz alól, hogy testté való-
suljon, hogy hirdesse az emberiségnek azt, hogy 
emberek vagyunk s nem állatok; rázzuk le hát 
valahára a jármát a nyakunkról is. Szakítsuk szét 
a lánczot, s ragadjunk kardot a kezünkbe, mert 
„itt az idő", „most vogy soha!" Ez volt a sajtó-
szabadság. 

A szegény ember fizette  arczának verejté-
kéből az ur adóját, mig az ur külföldön  pazarolta 
el vagyonát, birtokát; ez nem volt igazság, hát 
kivivták a fiatal  óriások a közteherviselést. 

Aztán eltörölték az urbériséget, megszün-
tették a dészmát, a robotot, s kiáltották a világ-
nak bátran, hogy egyenlők, hogy szabadok, hogy 
testvérek vagyunk. 

És ezért emlékezetes 1848. márczius 16-ike. 
Ünnepeljük márczius Idusát. Ünnepeli széles 

e hazában mindenütt az egész nemzet, az egész 
magyar ifjúság. 

Látok görbe karddal/l>s.zruhás ifjakat,  látom 
mint szavalják.nagy tűzzel: „rabok legyünk vagy 
szabadok ?" s olyan kegyetlenül szatirikusán tű-
nik fel  az egész dolog, âintha kaczagni hallanám 
e felett  az egész rideg valóságot. 

„Rabok legyünk vagy szabadok I" ezt han-
goztatjuk évről-évre má.czius Idusán és még sem 
akarunk szabadok lenni! 

És tán ki tudja, nem is lehetünk? . . . 
Felidézem emlékembe a 48-as márcziusi na-

pokat, fel  az eseményeket összefüggésben  az idő-
vel és látom a kigyúlt arczokat, látom a ragyogó 
szempárokat, a lelkesülést az eszmék diadaláért. 

Más idők, más emberek! Most mintha kihalt 
volna minden érzés, mintha kialudt volna minden 
láng az ifjúság  kebléből is. 

Nem azért választ magának ünnepi szónokot, 
hogy ez ama nagy napóknak minél méltóbb tol-
mácsolója lehessen, hanem hogy hízelkedjék az 
illető személyes ambicziójának. 

Méreg van a levegőben, nehéz fojló  méreg. 
És ez a méreg már behatolt az ifjúságba,  közö-
nyössé tette minden iránt; és ez a méreg átha-
totta a társadalmat minden rétegében ; — bár ne 
tndná megölni a hazát! 

De hát nem lehet csodálni ezt a fásultságot 
az ifjúságban. 

— A kit már gyermekkorában igy oktat az 
atyja: fiam,  bécsüld meg összéköttetéseidet, tanulj 
minél inkább meghajolni, keresd a nagyok kedvet, 
ne mondj ellen soha fellebbvalóidnak,  — az kész 
csuszó-mászóvá válik s eltűrné még a — kan-
csukát is. 

£z nem a 48-iki ifjúság.  Nem az az ifjúság, 
mely dicsőnek tartotta meghalni a hazáért, hanem 
egy, a kor méhében rejlő betegség alatt sinylő 
ifjúság,  mely nem azért tanul, hogy a közügynek 

c s í k i l a p o k . 

hasznára lehessen, hanem hogy i z s i i ^ n ál-
láshoz juthasson ; olyan ifjúság;,  m m l ( ' , o t t 

férfivá  lenne, melynek kebeléből kihalt minden ide-
ális gondolkozás és helyet foglalt  a számítás ; szá-
mítás a közélet terén, számítás az egyetemen, szá-
mítás előre a szerelemben, számítás az Istenben 
mindenütt, mindenütt 

„Magyarország nem volt, hanem lesz," ezt 
mondotta hajdan a legnagyobb magyar: Széchenyi 
István gróf.  Ezt mondotta, és jogsai mondotta és 
joggal mondotta akkor, mert hát lelkes ifjúságot 
látott maga előtt, már pedig az ifjúság  a haza 
jövője. 

De sajnos, mutatkoznak már a kór tünetei. 
Az az ifjú,  ki egy polturáért eladja ideális 

gondolkozását; az az ifjú,  ki napi 10 forintért 
beszegődik a 67-es kormány szolgálatába, s kor-
teskedik úton utfélen  a hivatalos jelölt mellett, ez 
az ifjú  mivé növi ki még magát i'! 

De hát ki tudná megmondani ?! Hogy a mi-
kor családja lesz, mikor előléptetésre vár, nem 
lesz-e képes még arra is, hogy arczátlan vakme-
rőséggel piszkot, sárt dobáljon a haza kegyeletes 
emlékű nagy fiaira  ? És miért ? Mert évente 200 
írttal tán több lesz a fizetése 

Reform  kellene, gyökeres reform.  De hát lá-
tok politikai tálentnmnak nevezett embert eleget, 
de reformátort  nagyon keveset. — Vagy hát nem 
ugy járna-e a reformátor  is közöttünk, mint a ki 
kenyeret akar nekünk adni és mi sárral dobáljuk 
meg öt. 

Magyarország nem lesz, hanem volt. Kifelé 
már alig is tudnak rólunk, csak ű?y néha-néha 
lehet hallani nevünket Bécs kalapja alatt; itt benu 
lefelé  zsarnokok, felfelé  gyávák, rabszolgák vagyunk, 
tengődünk . nyomorgunk de nem élünk. 

Ma márczius Idnsát ünnepeljük. Két idő : a 
jelen és t> mult összefoly  szemem előtt s a mig 
örvendeni akarok, sirui szeretnék, mert ugy fáj 
látnom a tengést s nem az életet 

. Hajdan, midőn Pantheon oltárain ma-
gasra lobogott fel  a szent áldozat tűze s csatából 
érkezett hősök imádták sok isteneiket; de hatal-
mas volt Róma! 

Büja élvezet között, tivornya s lakmározás-
ban élte le utolsó éveit a beteges római császár ; 
— Pantheon el volt feledve  a maga Isteneivel 
együtt régen, régen . s e nagy római biro-
dalom összeomlott, mint egy kártya-vár 1 

Ne feledjünk,  emlékezzünk, ünnepeljünk! 
Legyen áldott emléke azoknak, kik megte-

remték Márczius Idusát. Király  Aladár. 

Félmi l l ió s erdtfvásár. 
Gyergyó Ditró község egyháztanácsának nagy 

arányú és kitűnő erdőeladást sikerült létesítenie. 
Nevezett község képviselőtestülete mult év junius 
havában meghatározta, hogy a már rég tervezett 
rk. uj templomot fölépítteti,  ennek költségét pedig 

13. sz&m.' 

oly módon állitja elő, hogy a „Tinova" erdőség-
ből 944-58 katasztrális hold területet kihasít és 
ezt a rk. egyházközségnek értékesítésre átadja s 
a befolyandó  összegből a czélba vett építkezés 
azután eszközöltetni fog. 

E képviselőtestületi határozat értelmében a 
944-58 khold terület csakugyan kihasittatván, az 
abban találtató mintegy 190,000 köbméter keres-
kedelmi fenyőfa  kihasználási jogára előbb 1891. 
évi deczember 17-én nyilt árverés tartatott, de 
mert ekkor kellő ár senki által nem igértetett, 
folyó  év márczius 10-én ujabb árverés tartatott 
meg. Ezen árveresen a lehető legszebb eredményt 
érte el az egyháztanács, mert a fennjelzett  mint-
egy 190,000 köbméter kereskedelmi fenyőfának 
köbméterét a szászrégeni tutajtársaság a Csíkvár-
megyében még soha el nem ért magas árban : t. i. 
2 frt  3L krban. tehát az összes 40 cmnél nagyobb 
átmérőjű fákat  4oi/ e/«t forintnál  nagyobb árban 
megvette. 

E vásárnál nevezetes körülmény az, hogy az 
5000 forint  bánatpénzen feliil,  14 napon belül vá-
sárló tutajtársaság 50,000 frtot  előre köteles lefi-
zetni s ezen 50 ezer frt  ö egyenlő részben csak 
az utolsó 5 évi időben lesz a vételárból levonható, 
lévén t. i. a kihasználandó erdő 10 egyenlő tur-
nusra felosztva  és minden egyes turnus 1 — 1 év-
ben, tehát az egész erdő összesen 10 évi időtar-
tam alatt kihasználható. 

E kitűnő vásár megkötésénél a föérdem  főt. 
Takó János plébánost és köllö János, meg Oál 
Miklós községi tanítókat illeti, de mindenesetre 
illeti a községi bel birtokosságot egészben is, mert 
ezek a különben arányosítás alá tartozó fenn  leirt 
erdőséget készek voltak minden ellenszolgáltatás 
nélkül a szent czélra átengedni, elhatározván azt 
is, hogy az erdőhöz jogot formáló  kiilbirtokosokat 
igényeikre nézve más alapból fogják  kielégíteni. 

I A tervezett erdöeladás annak idején a vár-
| megye törvényhatósági bizottsága által helyben lé-
I vén hagyva, Becze Antal alispán bízatott volt 

meg a kötendő szerződés jóváhagyásával. 
A kész szerződést folyó  hó 12-én hozták ki 

Takó János, Köllö János és Gál Miklós egyház-
községi küldöttek megerősítés czéljából s megyénk 
derék alispánja a vármegyétől nyert meghatalma-
zás alapján még azon napon megerősítette azt, s 
igy a „Tinova" feletti  nagyon előnyös vásár ma 
már jogerős. 

E vásár alkalmából nem feledkezhetünk  meg 
a lapunk hasábjain már többször megemlített gyer-
gyószárhegyi hírhedt erdőcseréről sem; hiszen 
említésre méltó dolog az, hogy a gyergyóditrói 
„Tinova" erdőség minőség tekintetében ha nem is 
gyengébb, de nem is jobb a szárhegyi erdőségnél, r azonban mindenesetre felette  rosszabb szállítási 
viszonyok közt fekszik,  mint a szárhegyi erdőség 
s ennek daczára a „Tinova" erdő fájának  köbmé-
tere 2 frt  30 krra becsül letett és 2 frt  31 kron 
adatolt el, mig a szárhegyi erdő fájának  köbmé-
tere 9U kron szándékoltalik elvesztegettetni azért, 
hogy id. M é 1 i k István és társai a község kárán 
gazdagodjanak. 

Olyan állapot ez, melynek megteremtése kö-
rül sokaknak igen szégyenletes szerepe volt, me-
lyet bővebben ismertetni azért nem akarunk, mert 
az ügy jelenleg legfelsőbb  elbírálás alatt áll s ha ez 
elbírálás megtörtént sem fog  késői lenni a szomo-
rúéi szégyenletes szerepeknek ismertetése. 

Az 5reg honvédek Hnnepélye. 
Csíkszereda, márcz. 16. 

A hegyeket körös-körül vastag hóréteg bo-
rítja, a foszlányos  fellegek  közül elő előtűnő tava-
szi napsugár a mezők és rétek vakitóan fehér 
hótakaróján ütközik meg. A táj képe télies, a 
levegő hangtalan ; mi sem hirdeti a közelgő kike-
letet és mégis a szivekben az örömnek jótékony 
meleget és fényt  árasztó tüze gynlad fel,  mert 
nagy nap virradt fel  ma reánk: a s z e r e t e t 
g y ő z e d e l m é n e k nagy napja, a szabad-
ság, e g y e n l ő s é g és t e s t v é r i s é g meg-
testesülésének évfordulója.  Ma van márczíus 15-ike. 

Fényes és magasztos korszak soha el nem 
muló dicsőséges napja, a jobb kornak ragyogó fé-
nyű hajnala légy üdvözölve általunk. Hármas jel-
szavadnak minden sötétsége^ áttörő vakító fényű 
sugarai törjenek be a palotákba és kunyhókba 
egyaránt, gyújts világot minden szivben, éleszd fel 
a honszeretet hatalmasan feltörő  lángját minden 
kebelben. És legyetek üdvözölve ti is hatalmas 
idők még élő tanúi, daliás időknek bajuokai.- öreg 
honvédek, kik eljöttetek városunk falai  közzé, hogy 
lauuságot tegyetek egy fényes  korszakról, hogy 
megünnepeljétek e szent napot, hogy lelkesítsétek, 
tanítsátok a mai nemzedéket a honszerelemre és 
a kegyeletre, bebizonyítván ezáltal azt is, hogy a 
ti, idő által megviselt kebletekben még mindig fen-
ti u dobogó és a nagy múlt iránt lelkesülni tudó 
*'iv lakik. Legyetek üdvözülve ) 

A 48 —19-es honvédek egyesülete mai napon 
tartotta meg városunkba évi rendes közgyűlését, 
mely alkalommal egyszersmind megünnepelte. Már 
czius 1.Vének emlékezetét is. A gyűlés és ünne-
pély lefolyásáról  következőkben tudósítunk : 

A 48—49-es honvédek már délelőtt 9 óra-
kor valóban feltűnő  nagyszámban gyülekeztek a 
„Csillag" vendéglő elé s innen a fíyergyó-Alfaln-
ban őrzött régi bonvéd zászló alatt a helybeli 
rk. templomba vonultak. 

Itt L á s z l ó János segédlelkész szent mi-
sét szolgáltatott, mialatt a csiksomlyöi rk. tanító-
képezde ifjúsága  Havid San..i Mvti'se alatt, 
négyes hangon szent énekeket 

Az ünnepélyes istentisztel' n -reg 
honvédek ismét sorakoztak a i.-jiett 
lobogó alá s a „Csillag-1 vendé̂ iu termébe vo-
nultak. 

Az itt tartott ünnepély megnyitójakép a csik-
somlyöi rk. tanítóképezde énekkara derék zeneta-
nitójuk vezetése alatt Oláh Károly „Fohász" cz. 
hangulatos hymuuszát adta elő igen szabatosan. 

Ez után Benedek István h. egyesületi 
elnök mondotta el tartalmas beszédét, mire Du-
linszki Nándor csiksomlyói fögymn.  8. oszt. ta-
nuló szavalta el Czuczor Gergely „Riadó" czimü 
gyönyörű költeményét szépen, lelkesen. A hatásos 
szavalást az összegyűlt közönség riadó tapsokkal 
fogadta. 

Ezután következelt a honvédegyesület mnlt 
működéséről szóló jelentés, melyből, kiemeljük, 
hogy megyénkben 453 nyugdíjazott öreg honvéd 
17568 frtnyi  összeget huz a houvédalapból s ha 
ehhez hozzászámítjuk a segélyezéseket is, a Csík-
megyében élő 48 -49-es honvédek mintegy 20000 
forintnyi  segélydijat élveznek. 

A titkári jelentés kapcsán elhatározták, hogy 
a gyergyói bajtársakra való tekintetből a közgyű-
lést időszakonként Gyergyószentmiklóson fogják 
megtartani. 

S végre a megürült alelnöki székre Bándi 
Vazul főgiinn.  igazgatót választották meg. 

A szép ünnepélyt a képezdei ifjúság  által szé-
pen és szabatosan előadott „Előre" czimü induló 
fejezte  be. 

Érdekesnek tartjuk megemlíteni az Alfaluban 
őrzött honvéd lobogó öreg zászlótartója: G á l 
Lajos a gyűlés megnyitása után rövid, de sikerült 
beszéd kíséretében előadta a lobogó történetét, s 
rövid szavakkal vázolta az alatta átélt eseménye-
ket. Az öreg honvédet lelkesen megéljenezték. 

Az ünnepélyen képviselve volt a „mult" s 
igen nagyszámban megjelent a „jövő", azonban 
sajnálattal konstatáljuk, hogy a „jelen" most is 
távol tartotta magát. 
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L E T E L f i Z É H . 
Gyergyó közművelődéül életéből.*) 

Oyergyó, 1692. mirczhu S. 
T. Szerkesztő fir! 

A mint a lap prograinmjából annak idején 
olvastam, becses lapjának egyik főtőrekvése  oda 
irányul, hogy a székely földön  s még közelebbről 
a Csikmegyében előforduló  mozgalmaknak hű ké-
pét tárja az olvasók elébe. A tauitói működések 
— ágy hiszem, mindenkit kivétel nélkül érdekel-
nek. Ez okból kiindulva, kérem a t. Szerkesztő 
arat, az alábbi soroknak becses lapjában helyet 
adni legyen szives. 

Illetékes körökből többször hallottam han-
goztatni ama hizelgő szavakat: alig van tanító-
egylet az országban, mely a gyergyóit intelligen-
czia, miveltség s képzettség tekintetében felülmúl-
ná. Nem ok nélkül jegyezte volt meg boldogult 
Fogarassy püspök is gyergyói űtazása alkalmával 
a tisztelgő tanítók vezetőjéhez: „hiszen önök 
nem mint tanítók, hanem egytől-egyig úgy néznek 
ki, mintha egyetemi tanárok volnának." Hanem 
természetesen nem a ruha, nem ^ kinézés, hanem 
a munkásság, a feltűntetett  eredmény s cseleke-
det mutatja ki az ember értékét; s Gyergyó ta-
nítóságának cselekedeteit hirdetik e vidék gyors 
szellemi fejlődése.  A hazafias  törekvések, melyek 
a népet hazafias  érzelmeinek fejlesztésére,  anyagi 
javulására nézve érdeklik, kevés kivétellel a gyer-
gyói tanitó-egylet kebeléből indulnak. 

Gyergyó tanitó-egyesületének jellege határo-
zott vallásos iránya, katholikus, az egyleti gyűlé-
sek előtt mindig szent mise hallgatásra vonatnak 
a tagok, példát nyújtván ez által is a népnek val-
lásos buzgóságra. Igy történt ez folyó  évi már-
czins bó 3 án Ditróban is, hol az egylet évhar-
mados rendes közgyűlését tartotta. 

Szent mise-hallgatás után Hochschild Lajos 
elnök az egyes osztályokhoz szokás szerint, bi-
zottságot küldött szét, hogy az illető osztályok 
tanítóinak tanítását meghallgatván, mindent jól 
megfigyelvén,  a látottakról bíráló jelentést tegye-
nek a gyűlés előtt. 

A gyakorlati tanítások és kiváltképpen azok-
nak bíráló méltatása, fölötte  érdekes és tanulsá-
gos szokott lenni. A bírálónak az összes odavágó 
szavalás-tudományt át kell tapasztalni, ismereteit 
nyelvtanilag is rendeznie, nehogy esetleg oly el-
lenvéleményezést provokáljon, mely fejére  olvassa 
az igazságot. „Ha nem szóltál volna, bölcsnek 
hittünk volna." Az eszmecserében és vitában min-: 
den tanítónak időnként akarva, nem akarva részt 
kell vennie, mert a gyűlések községenként, vend-
re tartatnak meg. Innen áll elő azon szép s álta-
lános és sokoldalú képzettség, mi Gyergyó taní-
tóiban fellelhető. 

A tryülést Hochschild Lajos elnök nyitotta 
meg emelkedett szellemű, lendületes beszéddel. 

A mi jeílemző e tanitó-egylet tagjaira, nem 
hagyhatom említés nélkül: bármilyen heves legyen 
is a vita, gyűlés végeztével barátságosau szoríta-
nak kezet a harezosok. Nem is lenne üdvös do-
log máskép cselekedni. 

A bírálatok — a ditrói tanítókra vonatko-
zólag éppen, mint máskor, kedvezőek voltak s 
a gyűlés élénk éljenzéssel adott kifejezést  elisme-
résének. Tanítást tartottak : Ádám Bolixen a 4. 
leány osztályban; Barabás fiajmond  a 2. osztály-
ban ; Gál Miklós a 3. dti osztályban; Józsa Sán-
dor a 4. fiu  osztályban; Kis< Borbála az 1. osz-
tályban ; Köllő János a 2. fia  osztalyban ; László 
István az 5.-6. osztályban ; Tallyán Miklós se-
géd-lelkész a felszegi  iskola 2. osztályában. 

A gyűlés folyama  alatt Puskás Jenő gy.-al-
falvi  felső  népiskolai gazdas'ági szaktanár felhívta 
a tagok fiegyelmét  egy, a faoltás  gyakorlására 
szolgáló eszközre, melyet Józsa Sándor készített 
B mely igen alkalmas, hogy a 8—13 éves tanu-
lók is télen át könnyen és biztosan elsajátíthas-
sák ennek segítségével a gyümölcsfa-oltáshoz  meg-
kívántató ügyességet. Ez eszköz a gyűlés előtt 
is be lön mutatva s a gyűlés azt czélszerünek, 
praktikusnak ta'álvén, annak beszerzését az isko-
^ figyelmébe  ajánlotta. 

A gyűlés folyama  alatt szavaltak: Miklós 
Katalin és Salló Károly, Korodi Miklós pedig a 
bőről tartott felolvasást.  A gyűlés Agy a gyönyör-
ködtető és tetszést aratott szavalatokért, vala-

'} Lapnak Bak izinin kém érkezett Szerk, 

mint a tanulságos felolvasásért  illetőknek elismerő 
köszönetét jegyzőkönyvileg is kifejezte. 

A gyűlésen a polgárok is szép számmal je-
lentek ,'meg, a közebéden mintegy 40-en vettek 
részt. Edéd alatt csak úgy ömlöttek a szebnél-
szebb pohárköszöntők. És itt az az érdekes, hogy 
az ebéd voltaképpen folytatása  a paedagogíai is-
meretek felújításának,  úgy, hogy néta az ebéden 
is szintoly sokat tanulhat a tud vágyó fiatal  tanitó 
nemzedék, mjnt a gyűléseken. Eyy jelenvolt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Adakozáa a madéfalvi  emlék-alap javára. 

A mult számunkban már nyugtázott 83 trt és 90 
krnyi összeget két aláírási íven a következők ado-
mányozták : A L e i c h t Károly és H a 1 á s Dénes 
ur gyüjtöi'véu adakoztak': Dr. Molnár László f>  frtot. 
Dr. Betegh Antal 3 frtot.  Farkas Lajos, Bara János, 
László Samuelné, Antal Gergely, Antal Albert, Pál 
István, Mánya Kristóf,  Lakatos Károly,Komán Ist-
ván, Csiszár Imre, Török Sándor, Zakariás Kris-
tóf,  Sziálkievics János, Incze Ignácz, Zakariás 
Zaki, Lázár Kajtán, Karácson János, Gál Nándor, 
Krausz Miliály. Kovács Lajos, Dimény Lajos, 
Albert Balázs, Szopos Elek, Jakab Lajos, Jakab 
Alajos, Beilő Albert, Lakatos Imre, Herink Alajos, 
Udvari Károly, András Lajas, Ambrus József, 
Cseh Vilmos és Leiclit Károly 'J -ii forintot,.  — 
A Csergő Venczel ur ivén pedig : Csergő Veiiezel 
1 frtot,  Bálint Lajos GL> krt, Márton l'éter, Simó 
Lőrincz és Bálint Illyés őO—5u krt. Csergő Er-
zsike 20 krt, Csergő Ilona, Lilike és Gábor lü—10 
krt — Ujabban C s i k - S z e n t - K i r á I y r ó 1 
K r i s t ó Ferencz postamester ur küldött a 'J. 
száma gyüjtőiv kíséretében 1 forint  .'15 krt. — 
G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s i - ó l Dr. Fejér Dá-
vid 5 frtot.  A Fejér Dávid ur ivén : Dr. Csiky 
Dénes frtot.  Dr. Fejér Dávid pedig 2 frtot  irt. 
alá. A buzgó gyűjtök és nemes szivü adakozók a 
fogadják  az ügy nevében legszívélyesebb köszöne-
tünket. Az eddig kiadóhivatalunkhoz beküldött 
gyűjtések és adományok főösszege:  449 trt és 86 
kr, azaz n é g y s z á z n é g y v e n k i l e n c z fo-
r i n t és 86 k r a j c z á r. 

— A felvidéki  ínségesek számára adakottak: 
Csíkszeredából Kovács Zsigmond ur 1 forintot, 
Molnár János gyergyujfalvi  plébános ur 2 • frtot. 
— Eddigi gyűjtésünk 9 frt. 

— Tisztelgések. Azon általános meleg sze 
retetnek, melylyel e szép megyének egész közön-
sége a megye derék főispánja  Mikó Bálint ö 
méltósága iránt viseltetik legélénkebb tanúsága 
azon közöröm, mely a legmagasabb királyi kejjy 
hallattára megyeszerte megnyilatkozott. A magas 
kitüntetés, mely a főispán  urat érte, mozgásba 
hozta a megye összes lakosságát, eljönnek még a 
megye legtávolabb vidékeiről is, hogy kifejezzék 
szeraicsekivánataikat a kitüntetéshez s taiiu-iágut 
tegyenek azon nagyszeretetröl, melylyel a kitün-
tetett iránt viseltetnek. - A mult hét elején a 
helybeli kir. törvényszék, a kir. járásbíróság és 
más hivatalok tagjai tisztelegtek főnökeik  veze-
tése alatt. — Folyó hó 10-én a felcsiki  esperes-
ségi kerület összes papsága teljes papi díszben és 
valóban impozáns tömegben vonult fel  városunkba, 
hogy kifejezést  adjon szerencsekivánatainak. A 
tisztelgő papságot Murányi Kálmán főesperes 
vezette fel  a főispán  úrhoz, a hol egy lendületes 
a szeretet melegétől áthatott, szép beszédben adott 
kifejezést  a felcsiki  papság jókívánságainak. A 
főispán  ur a papságot a legelőzékenyebben fogadta 
s a jókívánságokra meghatottan és a legszívélye-
sebb szavakkal válaszolt, azután a tisztelgőket 
leültette és mintegy félóra  hosszáig társalgott ve-
lők. — Folyó hó 13 án a gyergyói lakosság kép-
viseletében, bosszú kocsi soron, mintegy negyven 
ember érkezett városunkba, kik között majdnem 
minden gyergyói község egy két emberrel képvi-
selve volt. Ezeket Nagy Tamás főszolgabíró  ve-
zette fel  a főispán  urboz, ki az impozáus küldött-
séget kellemes meglepetéssel fogadta  és a szeren-
csekivánatokra elkötelező szavakkal válaszolt. — 
Azon napon a gyergyói küldöttek a főispán  ur 
vendégszerető asztalához voltak hivatalosak. 

— Kinevezések. W e é r György marosvásár-
helyi kir. táblai fogalmazó  a helybeli törvényszék-
hez bíróvá neveztetett ki. — Pakó t Lajos hely-
beli törvényszéki irnok, betétszerkesztési írnokká 
Bajára neveztetett ki. — J a k a b János szintén 
betétszerkesztési írnokká Gödölöre lett kinevezve. 

— Áthelyezések. A n t a I f  i Gábor helybeli 
kir. törvényszéki aljegyző hasonló minőségen a 
gyergyószentmiklósi kir. járásbírósághoz helyezte-
tett át. — B a l á z s Ferencz csikszentmiklósi se-
gédlelkész Gyergyó-Szárhegyre; S z i g e t h i 
Gyula gyergyószárhegyi segéd-lelkész pedig Be-
reczkbe helyeztettek át. 

— Deputiciiá. Városunkra nézve a regálé-
megváltási összeg a nagyméltóságú pénzügyrainisz-
terium által 72 ezer forint  lett megállapítva. Ezen 
összeg az itteni fogyasztás  10 évi átlagát véve 
alapnl, valóban szűkmarkulag lett kiszabva; mert 
a regáléjog után járó jövedelem, 100 ezer forint-
nak is megfelel.  Ezen sérelem orvoslása végett a 

városbeli törzsbirtokosság és á városi képviselő-
testület elhatározta, hogy egy küldöttséget meneszt 
Budapestre a nm. pénzügyminiszter úrhoz s ezen 
küldöttség tagjaivá: Csedő István, Szőcs Iguácz, 
Márton Dávid, Hajnód Ignácz, Tamás József,  Lő-
rincz Ferencz, Erőss Antal és Dávid Lajos hely-
beli birtokosokat választotta meg. A bizottság in-
nen f.  hó 10-én indult el és 11-én délután 4 óra-
kor tisztelgett Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
úrnál, a hova Ugrón Gábor országgyűlési képvise-
lő vezette fel  őket. Itt Csedő István ügyvéd adta 
elő a város kére'mét s kérte a pénzügyminiszter 
urat, hogy legyen méltanylattal Csik-Szereda város 
érdekei iránt s a megváltási összeget emeltesse 
fel  legalább annyira, melynek kamatai az eddig 
élvezett jövedelemnek megfelelne.  A miniszter a 
küldöttséget a legszivélyesebben fogadta  és ígére-
tet tett, hogy a kérelmet figyelembe  fogja  ré-
szesíteni és a mennyire az állami érdekek meg-
engedik, a sérelmet orvosolni is fogja. 

— Bizottsági ülés. A madéfalva  emlék-ala-
pot kezelő szfikebbkörü  bizottság tagjai f.  13-án 
a Romfeld-féle  teremben ülést tartott, melyre a 
bizottság tagjai igen szép számmal gyűltek egy-
be. Az ülés eíején Lakatos Mihály titkár tett je-
lentést az elnökség működéséről és az eddigi ado-
mányozások eredményéről. Az utóbbira vonatko-
zólag örömmel vették tudomásul a bizottság tag-
jai, hogy a műkedvelő-társulat alapítványát is be-
számítva, a befolyt  összegek és s már megígért, 
de inéi; be nem folyt  adományok együttesen mint -
egy 700 forintot  tesznek ki. A bizottság az ösz-
szes gyü|tőknek és adakozóknak jegyzőkönyvileg 
köszönetet szavazott. Benedek István elnök jelen-
tette, hogy a felhívások,  gyűjtő ivek és ismertető 
füzetek  az expediálásra már nagyrészben elő 
vanuak készítve, de ezeket a megye határain tul, 
azon okból, hogy a még deczember hó folyamában 
a nagyméltóságú belügyminisztériumhoz t'elkül lőtt 
kérelmünkre a gyűjtési engedély mindezideig nem 
érkezett meg — nem lehetett szétküldeni. !•'.-.zel 
kapcsolatosan felemiitette  a lapunk mult szániá-
ban már ismertetett kellemetlen incidenst is. A 
bizottság az elnök által előadottakat tudomásul 
vévén, megbízza elnökséget, hogy az engedély 
megadását a nagyméltóságú belügyminisztériumnál 
kérvényezés által szorgalmazza, s mint az enge-
dély megérkezik, a felhívásokat,  ismertető füzete-
ket és gyűjtő iveket küldesse szét. Végül eddigi 
buzgó működése elismerése mellett sajnálattal 
vette tudomásai a bizottság Dr. Csiki Józsefnek 
a jegyzőségtől való megválását. Csiki József  ngyan 
is elnökuél szóbelileg bejelentette, hogy nagy el-
foglaltsága  és bokros teendői miatt a jegyzői tisz-
tet tovább nem viselheti. Helyébe Szász Lajos 
rendőrkapitány választották. 

— Oal- és zeneestély. A helybeli dal és zene-
egyesület lolyó hó 24 én, saját pénztára gyarapí-
tására dal és zeneestélyt rendez. A műsor a leg-
újabb darabokból van összeállítva s a műpártoló 
közönségnek pompás élvezetet fog  nyújtani. Az 
ifjú  egyesül it már több alkalom nal bebizonyította 
életrevalóságát, valamint azt is, hogy valóban ér-
demes a pártfogásra.  Megvagyunk győződve, 
hogy a dalestely ez alkalommal is igen látogatott 
leend. 

— A csiksomlyói „jótékony nőegyesűlet" fii-
lérestélyei. Az elsőtAdorján Iinréné, Pá l Gá-
borné és L a k a t o s Izra a csiksomlyói r. kath. 
ifjúsági  zászló alap javára január 23-án rendezték, 
mely válogatott műsor mellett igen jól sikerült; 
a tiszta jövedelem 14 frt  volt. — A második, me-
lyet a csikmadéfalvi  emlék-alap javára GI ó s z 
Miksáné és Demény Tinka f.  hó 8 án rendez-
ték, igen szépen sikerült. Az érdekes műsorban köz-
reműködők mindegyike derekasan felelt  meg felada-
tának s igy hiány nem volt a taps és lelkes él-
jenzésben. Igen fesztelen  és kedélyes estély volt ez, 
melynek késő éjfél  után lett vége. Az anyagi ered-
mény is — daczára, hogy az egyesület helyszűke 
miatt csupán a csiksomlyói intelligens közönség 
meghívására szorítkozott — szépnek mondható, 
mert eltekintve a jótékony czélt, sokan .felülfize-
téseikkel is járultak hozzá. Tiszta jövedelem volt 
24 frt  5 kr. Felülfizettek:  Dr. Frank-KissIstván 
Kolozsvárról 5 frt,  Bodó Alajos alesp.-plebános, 
Bándi Vazul főgymn.  igazgató, Nagy István gim. 
tanár 1—1 frt,  dr. Kolonics Dénes körorvos 70 
kr. Jakab Antal gim. tanár 60 kr. Korber Imre 
gim. zenetanár 40 kr. s még számosan. Fogadják 
a felülfizető  urak e helytt is a jó ügy nevében a 
.rendezők őszinte köszönetét. 

— ..Fekete Madonna" a cziine ama regény-
nek, melyet Buday Sándorné irt és mely a „Ké-
pes Családi Lapok" kiadásában jelent meg. A re-
gény a nápolyi halászéletből van merítve és uiiu-
den sorában észrevehető írójának világlátottsága 
és gazdag tapasztalata. A regény, mely a „Képes 
Családi Lapok" szokásos diszes kiadásában jelent 
meg bármely könyvkereskedésben és a nevezett 
lap kiadóhivatalában : Budapesten Nagykorona ut-
cza 20. sz. 1 frttért  kapható. — Ez alkalommal 
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nem mulaszthatjuk el fölemlíteni,  hogy a „Képes 
Családi Lapok" előfizetői  n é g y ily regényt kap-
nak egy érben, mint ingyen mellékletet, miért is 
az emiitett képes lapot a legjobb lelkiismerettel 
ajánlhatjuk olvasóinknak. Előfizetési  ára: Egész 
évre 6 frt,  félévre  3 frt,  negyedévre 1 frt  50 kr. 

— Jókarban lévő csűr, istáló és szín jutá-
nyos áron e ladó Csíkszeredában. Felvilágosítást 
ad a kiadóhivatal. 

— Jankó János. „Kalotaszeg magyar népe." 
Néprajzi tanulmány 11 tábla rajzzal és 1 térkép-
pel. Budapest. Az Athenaeum kiadása. 230 lap. 
Ára 2 frt.  — Magyarország magyar népeinek je-
len élete, ethnographiája eddigelé sem az egész 
országra, sem annak egyes vidékeire részletes ku-
tatás tárgyát nem képezte. Szerző e tekintetben 
hazánk kis részének, a Kalotaszeg harmínczhárom 
falujának  néprajzi leírása nyújtja; belefoglalva 
abba a népélet minden nyilvánulását, jelenségét, a 
topographiai elnevezéseket, azok népies és tudo-
mányos magyarázatát, a falvak  leírását, a temp-
lomok magyar díszítését, a ház felépítését,  a ru-
házatot, a táplálkozást, a születési, lakodalmi és 
temetési szokásokat, a keresztény ünnepek meg-
ünneplését, egyéb népszokási sajátosságokat, és 
babönákat. Külön tárgyalja a híres kalotaszegi 
házi nő-iparnak (varrottas) történetére vonatkozó 
adatokat. — A hü felvételek  után készült rajzok 
emelik még e miuden tekintetben érdekes és me-
legen ajánlható mű becsét. Megrendelhető a ki-
adóhivatal, valamint bármely hazai könyvkereske-
dés utján is. 

E G Y L E T I E L E T . 
K ö z g y ű l é s . 

A ditrói mezőgazdasági előleg-egylet Vll-ik 
közgyűlését székhelyén Ditróban, folyó  évi márcz. 
10-én, a helybeli és vidéki részvényesek szép szám-
ban való részvéte mellett tartotta meg. 

Tárgyai voltak: Igazgatósági jelentés az 
1891. évi üzlet eredményéről; felügyelő  bizottsági 
jelentés ; a zárszámadások felülvizsgálása  és a fel-
ügyelő bizottság választása. 

Ugy az igazgatósági, valamint a felügyelő-
bizottsági jelentésekből miuden részvényes öröm-
mel győződött meg arról, hogy ezen, a székely 
nép javának előmozdítását czélzó pénzintézet ügyeit 
annyira rendbe hozta, hogy a tartalékalap már 
7548 frt  2 krra emelkedett s az évi forgalomból 
tiszta jövedelemül 3661 frt  46 krt tudott produ-
kálni, mely összeg lehetővé teszi, hogy nemcsak 
minden részvény után 5°i0-ot adhattak, hanem az 
igazgatóság és felügyelő  bizottság tagjai is több 
évi fáradozásaik  jutalmául valahára némi tisztelet-
díjban részesülhet. 

Az elért szép eredmény fölötti  megelégedés 
jeléfii  a közgyűlés az igazgatóságnak és a fel-
ügyelő bizottságnak a szokásos fölmentvényt  nem-
csak megadta, hanem ezen felül  mindkét testület-
nek köszönetet és bizalmat szavazott. A felügyelő 
bizottsági elnök indítványára pedig Szatmáry Já-
nos igazgató-elnöknek, kinek legtöbb érdeme van 
abban, hogy a szövetkezetnek ügyeit sikerült 
rendbe hozni, s hogy a szövetkezet virágzásnak 
indult, — érdemeinek elismerésein a közgyűlés 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 

A közgyűlés végre a bizottságnak majdnem 
minden régi tagját újból megválasztotta. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csíkszereda március íl. — 

Buza tiszta hektoliterenként 8 frt  — kr. Huza közepes 7 frt 
20 kr. Rozs 5 frt  50 kr. Árpa 5 trt — kr. Törökbuza b frt  10 
kr. Zab 2 írt 50 kr. Borsó ti frt.  — kr. Lencse 15 frt.  Fu-
•zulyka 10 frt  kr. —Kása 14 frt  — kr. Burgonya 1 frt  — 
Ur. Marhahús (klgrammonként) 32 kr. Sertéshús 40 kr. bar-
Itécshus 24 kr. Szalma (métermázsánként) 1 frt  60 kr, 
Széna mm. S Ért — kr. Ökör párja 250 frt  — kr. Tehén 
pirja 120 Irt — kr. Faggyugyertya (kilogrammja) — frt  40 
kr Tilzifa  kbm. (1 méter) s trt — kr. Malacz darabja 1 frt 
50 kr. Lud — frt  80 kr. Bárány 3 frt  — kr. Csirke pária 
— kr. G tojás 10 kr. 

.A. k i s l u t r i IxiizáLsa, 
Szebcn, 1892. márczius 9. 

30 53. 82. 15. 52. 

Tisztelettel tudatom, liugy f.  hó 7-től 
kezdve 

fogorvosi gyakorlatomat 
iijből megkezdetten). 

Műtermen) a Roraíeld-féle  szállóban, 
líendelek: d. e 9 —12-ig, d u. 3—5-ig. 

Csíkszereda, 1892. márczius 8. 
Dr. Verem Sándor. 

Gazdasági-, Vetemény- & Virág 

Piâifâl^ 
(-'-3) kaphatók a 

csikmegyei gazdasági egyesület 

kertészetében. 
Árak a legjutányosabbak. 
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Sz 3575—1891. tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi királyi járásbíróság, 

mint telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy 
gyergyóremetei idős Mélik István végrehajtatónak 
gyergyóalfalvi  Jánosi Márton — bö̂ özi — végre-
hajtást szenvedő elleni 250 frt  tőkekövetelés és 
járulékai iránti végrehajtási ügyében a csikszeredai 
kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. járás-
bíróság) területén levő, Gyergyó-Alfalu  község 
határán fekvő  a gyóalfalvi  811. sztjkvben A. f. 
1—6. 8—22. rdsz. és a gyergyóalfalvi  2720. sz. 
tjkvben A y 1. rdszámok a. felvett  ingatlanokra 
az árverést 401 frtban  ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1892. évi április hó Il ik napján d. e. 
9 órakor Gyergyó-Alfalu  község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kiki-
áltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1891. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a biróságnál elő-

leges elhelyezéséről kiállitottt szauályszerfi  elismer 
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1891. évi decz. 
hó 25-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

KjSllő Xgmá,cz, kir. aljbiró 

Ny. Györgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1092. 


