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A törvényhatósági bizottsági 
tagok figyelmébe. 

A folyó  hó végén tartandó törvényha-
tósági gyűlésen két igen fontos  állást fog-
nak a törvényhatósági bizottság tagjai be-
tölteni. 

Egyik: a kebli pénztárnoki, a másik: 
az alcsik-kászoni főszolgabírói  állomás. 

Az alcsik kászoni főszolgabírói  állomás, 
melyet számos éven át Nagy József  főszol-
gabíró töltött be közmegelégedésre, az által 
jött Üresedésbe, hogy Nagy József  főszolga-
bíró hajlott korára és megrendült egészsé-
gére való tekintetből állásától való felmen-
tését és nyugdíjaztatását kérelmezte. 

A vármegye dolgainak intézői, méltá-
nyolván a főszolgabíró  által felhozott  indo-
kokat, a kérelemnek helyet adtak és a nyug-
díjazásokat eszközlő bizottság meghallgatása 
utáu Nagy Józsefnek  nyugalomba vonulá-
sát az esedékes illetmények kiutalása mel-
lett engedélyezték. 

A kebli pénztárnoki állomás szintén 
nyugdíjazás folytán  vált Üressé. 

Petres Antal, ki ezen állomással járó 
kötelességeket, híven, lelkiismeretesen és 
nagy pontossággal 18 hosszú éven át telje-
sítette, saját kérelmére szintén nyugdíjaz-
tatott. 

Ily formán  a két fontos  állomás ismét 
a törvényhatósági tagok rendelkezésére van 
bocsátva, mert a törvény értelmében ők 
vannak hivatva azoknak betöltéséről legjobb 
meggyőződésük szerint gondoskodni. 

A megyei önkormányzat egyik leg-
szebb sarkalatos jogának, a választási jog-
nak gyakorlásáról van itt szó. Megvagyunk 
győződve, hogy a törvényhatósági bizottság 
tagjai e szép jognak igénybe vételérc teljes 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Szent István napi gondolatok. 
A magyar nemzet minden igaz gyermeke 

szent kegyelet és nemes büszkeséggel emlékezik 
Szent Istvánról, mint atyjáról, ki a keresztény 
vallás behozatala által Krisztusban ujraszült; az 
enrópai müveit nemzetek közé iktatott, országunk-
nak alkotmányt, nemzeti létünk fennmaradásához 
o&tatást, útmutatást adott. 

Megemlékezünk apostoli szent királyunkról 
különösen ünnepén, — melyet a háládatos utókor 
országos törvénynyel is ünneppé rendelt az ö em-
lékére és tiszteletére. 

Mindenkor szép és megható Istvánnak Imre 
fiához  intézett intő szózata; ü n n e p é n szebb, 
meghatóbb és tanulságos. Ekkor nemcsak magasztos 
szellemét, gondoskodó atyai lelkületét bámuljuk 
Istvánnak e szózatban; de mindenki, ki legalább 
egy kisded család fölött  kormánykodik, a ki-
rálytól az utolsó munkásig tannlságot is merít 
abból. 

Ünnepén inkább érezzük, hogy az a tanulsá-
gos szózat annálinkább szól mindenikünkhöz egyen-
kint, mert Imre herczeg és trónörökös a neki 
szánt korona helyett oly korán az égi koronát 
nyerte el. — Horváth Mihály szerint is, minden 
szava e szózatnak szintoly gyöngéd atya intés, 
mint mély bölcseségfi  királyi ntasitás — méltó 
hogy az unokák emlékezetében fönnmaradjon. 

„Nem rőstölők neköd — szerelmetös gyer-

számban meg fognak  jelenni, annál is inkább, 
mivel ez csak ideig-óráig marad még kezü-
kön, mert már a közel jövőben a tisztvise-
lői állások az uj közigazgatási törvényjavas-
lat értelmében, amint már a mult országgyű-
lési eziklus utolsó időszakában bc is lett 
ezikkelyezve, kinevezés utján fognak  be-
töltetni. 

A nélkül, hogy valamelyik mellett kü-
lönösebben állást foglalnánk,  csupán azon 
szempontból, hogy az érdekeltek már előre 
is tájékozva legyenek, felsoroljuk  azon aspi-
ránsok neveit, kik tudomásunk szerint a 
megüresedett állásokra konkurrálnak és mint 

O 
jelöltek komoly számba jöhetnek. 

Az alcsik-kászoni főszolgabírói  állásra 
különösebben két jelölt nevét emlegetik: a 
S z á n t ó Józsefét  és a F e j é r Sándorét. 
S z á n t ó József,  már 3 választási czikluson 
keresztül szolgálja a megyét, kezdetben mint 
joggyakornok, később mint második aljegyző. 
Az utóbbi választásnál konkurrens nélkiil 
állván a második aljegyzői állomásra egy-
hangúlag lett megválasztva. Nem hagyhat-
juk említés nélkiil, hogy az utóbbi válasz-
tásnál az alcsiki főszolgabírói  állásra ő is 
konibináczióba volt véve. Ifju,  tehetséges 
munkabíró férfi,  ki a központban szolgálván, 
a közigazgatás minden ágában derekas jár-
tasságot szerzett magának. 

F e j é r Sándor jelenleg a felcsiki  főszol-
gabiróságnál a szolgabírói tisztet tölti be 
közmegelégedésre ; már ő is sok év óta áll 
a megye szolgálatában, mint joggyakornok 
kezdette s rövid időn szolgabiróvá választa-
tott. Pályáját a szolgabiróságnál kezdvén és 
azóta folyton  ott miiködvén a szolgabírói 
teendők végzésében nagy gyakorlatot és 
kiváló jártasságot szerzett magának. Komoly, 
munkabíró férfi  s niint lelkiismeretes, szor-
mököm — mondá a királyi és [apostoli terhes 
gondok között megőszült sz. aggastyán, Imre 
fiához  — nem röstöllök neköd mig életben vt»gyok, 
tanítást, tanácsokat, parancsolatokat adni, hogy 
azok szerint intézd önmagad és alattvalóid életét; 
mert hiszen — ha az I s t e n e n g e d i — te 
kormánykodol énutánnam. Szorgalmasan ügyekez-
zél azért mögtartani atyád parancsait, mert ha 
azokat mögvetöd, nem lehetsz barátja Istennek, 
sem az emböröknek, Öngedelmes légy tehát fiam, 
ki kincsek és gyönyörűségük között uöveltettél, 
nem üsmervén a hadjáratok súlyos munkáit, az 
idegen népek ellénségös bécsapásainak veszedel-
meit, melyek között én töltém vala majnem egész 
életömet. 

Mindenek előtt tanácslom, parancsolom — 
kedves fiam  — ha böcsülésben akarod tartani 
koronádat, őrizd mög az apostoli s katholikus szönt 
hitöt oly gondosan, hogy példája légy alattvalóid-
nak s az egyházi szömélyek méltán nevezhessenek 
tégöd keresztény férfinak.  — Ki az hitöt jócsele-
kedetekvel nem ékösiti, nem kormányozhat böcsü-
letvel. Ezen egyház másutt már mögerösödött, de 
a mi oszágánkban még új, még fiatal.  Gondod lö-
gyön tehát pásztoraira, hogy annál szorgalmasabb 
őrei legyenek annak, nehogy mit Isten irgalma 
néköm épitenöm öngedött, a te hanyagságod és 
figyelmetlenséged  és gondatlanságod miatt fismét  el-
pusztuljon. — Böcsfild,  szeresd a főpapokat,  s ne 
nyiss könnyen fület  az ellenök emelt vádaknak. 
Gyarapitsd tehát az egyház méltóságát, hogy mint 
annyi jeles királyok, tennen koronádnak fényét  is 
növelhesd. Ne istápold soha azokat, kik e hittől 

galmas és tehetséges hivatalnok ismeretes a 
vármegye közönsége előtt. 

A kebli pénztárnoki állomásra a Kováos 
György, Czikó Sándor, Dájbukát Jakab, 
Szász Lajos és Györlfi  Ignácz nevei vannak 
forgalomban. 

K o v á c s György a kebli pénztárnál, 
mint ellenőr volt alkalmazva, C z i k ó Sán-
dor, mint a megye I. aljegyzője hosszas lii-
vatnloskodása alatt sok érdemeket szerzett 
s saját hatáskörének betöltésén kivül, egy 
izben a megyei főszámvevőt,  utóbbi időben 
pedig a megyei főjegyzőt  helyetesitette. 

D á j b u k á t Jakab, mint megyei alszáin-
vevő működik. S z á s z Lajos Csíkszereda vá-
ros főkapitánya  és helyettes polgármestere, 
Gy ö r f  fy  Ignácz pedig jóhirnévnek örvendő 
ügyvéd. 

A inint már fentebb  említettük, mi a 
felsoroltak  közül egyik mellett sem fogla-
lunk állást és a neveiket is csupán csak azon 
okból említettük fel,  hogy a választók a 
konkurrensekről már ideje korán tájékozva 
legyenek. 

Hanem egyre még is kérjük a válasz-
tókat és ez az, hogy választási joguknak 
gyakorlásában csupán csak lelkiismeretük 
szavára hallgassanak és legjobb meggyő-
ződésüket kövessék. 

Ne vezessen az urnához senkit a ro-
kon- vagy ellenszenv, ne befolyásoljon  sen-
kit a bárhonnan jövő presszió vagy családi 
összeköttetés, hanem adja mindenki szava-
zatát épen arra, kit az illető állomás betöl-
tésére jelleménél, képzettségénél, kötelesség-
érzeténél és egyéb kiváló tulajdonságainál 
fogva  a legalkalmasabbnak, a legképesebb-
nek tart s a szavazat kiszolgáltatásánál ne 
a kicsinyes személyes érdekek, hanem a 
közérdek legyen útmutató és irányadó. 

elszakadnak, nehogy a nemzötben az egyház uj 
ülteménye elpusztuljon. 

„Az világi urak, főtisztviselők  s vitézök le-
gyenek atyáid s testvéreid. Sönkit közölök ne tégy 
s ne nevezz szolgádnak; ők harczoljanak éretted, 
de ne szolgáljanak . . Kevélység, harag, irigy-
ködés nélkül, bekeségösön, alázatosságval s szeli-
dön uralkodjál fölöttük,  eszödben tartván, hogy 
az embörök mindnyájan egyenlők s hogy sömmi 
sem magasztal jobban, mint az alázatosság; sömmi 
sem aláz mög inkább, mint a kevélység és irigy-
ködés . Ha béke szerető léssz, mindenki vitéz 
királynak nevez és szeretni fog;  ha haragos, ke-
vély és irigy léssz, a vitézök öreje möggyöngiti ki-
rályi méltóságodat s másé lesz országod . Eré-
nyeidvei kormányozd az urak életét, hogy ők irán-
tad szeretetre lelkösülve, ragaszkodjanak királyi 
méltóságodhoz." 

„Valahányszor főbenjáró  vagy más neveze-
tesebb ügy hozatik itélő széked elébe, ne türhe-
tetlenkedjél, ne ösküdözzél eleve, hogy a vádlott 
möglakoland; ne siess magad itéletöt mondani, ne 
hogy elhamarkodott bíráskodás által csorbát szön-
vödjön kir. méltóságod. Bizd az ügyet röndös bí-
rákra. Félj bírónak lönni, örvendj igazi királynak 
neveztetni. A türelmes királyok uralkodnak, a tü-
relmetlenök zsarnokoskodnak. 

Midőn pedig oly ügy fordul  elő, melyet ma-
gadnak illik eldönteni; itélj tűrelemvel és irgatom-
val, hogy koronád fénye  s dicsősége növekedjék. 

„Ne a fiatalok  és higeszüektől kérj tanácsot, 
hanem a vénektől; kiket arra koruk, bölcseségttk 
alkalmatossá töszön. A király tanácsának a bölcsek 
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A zónnfdtf  é» az i s k o l á k . 
Folyó augusztus hó f-étöl  fogva  a kormány-

nak igein fontos  intézkedése lépett életbe. Elren-
deltetett ugyanis, liogy .a hivatalos órák az összes 
hivatalokban zónaidö szerint tartassanak meg. A 
kormány ezen intézkedése állal a zónaidő, a mely 
kezdetbpn főleg  a közieked -s és különösen a vas 
uti csatlakozás megkönnyítése czéljából állapítta-
tott meg, most egész közéletünkre nézve általá-
nossá vált s végkép kiszorította a helyi idő-
számítást. 

A zónaidö a geenwichi csillagvizsgáló torony-
óráját ugyan hatvan perczczel megelőzi, de ifiért 
reánk nézve, hazánk földrajzi  fekvésénél  fogva 
többé-kevésbé késik. Ezen késő óra szerint igazo-
dik most már egész közéletünk s ugyan ezen idő-
számítás van elrendelve az iskolákra nézve is. 

A középeurópai, vagyis zónaidö behozatala 
a közlekedés terén feltétlenül  e!ő iyö*, a közigazga-
tásban, törvénykezésbe.) semmi hátrányt nem okoz, 
sőt egy és más tekintetben az ezen idő szerint 
való számítás még haszonnal is jár. 

Nem mondhatjuk azonban ugyanezt az isko-
lákra nézve; ezeknél a zónaidö behozatala nemcsak 
nem előnyös, hanem — különösen megyénkben — 
határozottan káros. 

Egyebek mellett különösen három főbb  mo-
mentumot vagyok bátor felsorolni. 

Első és mindenki által könnyen belátható 
következménye lesz a zónaidö behozatalának a 
második délutáni órának a téli időszakban, mely 
pedig különösen a falusi  iskolákban a legbecse-
sebb és legjobban felhasználható  időszak, elvesz-
tése. Megyénkben, hol a zónaidö a helyi időtől 
teljes 43 perczczel különbözik, az emiitett időszak-
ban délután 3 órakor az alkonyat beáll s az isko-
lákban oly sötét lê z, hogy ha a lanilást folytatni 
akarják az iskolákat ki kellemi világítani, a mi 
különösen falusi  iskolákban, a melyek közül az 
egy, legfeljebb  két tanítóval bíró iskolák ma is 
tnl súlyban vannak, s e miait. a lanitö keze alá 
járó növendékek létszám-i rendesen meghaladja a 
SO— 90-et, alig lesz lehetséges. Azon egy-két füs-
tölgő petróleum-lámpa, melyekkel az iskolát nagy 
valószínűséggel ki fogják  világítani, talán lehetővé 
fogja  tenui az óra kitartását, de minden valószí-
nűséggel el lehet mondani, liogy a tanítás ilyen 
körülmények közölt alig lesz eredményes. Olyan 
helyeken periig, a hol az iskola kellő megvilágítása 
egy vagy más okból el narad, a gyermekeket az 
alkony bekövetkeztével egyszerűen haza fogják 
bocsátani s ezen körülmény az amúgy is csekély 
előhaladást nagy mértékben gátolni fogja. 

A második, szintén megszívlelendő niomcn 
tnm az, liogy a gyermekeknek a 4 óra után beálló 
teljes sötétségben val'j hazamenetele a szülőknek, 

itt megyénkben, hol az utczák kivilágításáról gon-
doskodva nincs, igen sok aggodalmat fog  okozni. 

A harmadik momentum az, hogy a reggeli 
első óra, melyet a tanításra a legsikeresebben le-
hetett felhasználni,  a zónaidö szerint el fog  veszni. 
Ezt az órát a gyermekek egy része át fogja  aludni, 
a más része pedig játszással fogja  eltölteni. E 
helyett azonban fognak  kapni, egy órát a meleg 
déli órákban, melyet, hogy mily csekély eredmény-
nyel lehet felhasználni,  azt minden tanitó tudja. 

Hogy a zónaidőnek fentebb  felsorolt  hátrá-
nyos következményei elhárítva legyenek, arra két 
űt kínálkozik. 

Az elsőt magasabb iskolákban lehetne alkal-
mazni s abban állana, hogy a naponkénti C taui-
tási óra délelőtti 8 órától délután 2 óráig ter-
jedő időszakra osztatn ík be. Készséggel elismerem, 
hogy ezen mód ugy a tanítókra, mint a tanítvá-
nyokra nézve igen fárasztó  lenne s a népiskolák 
ban eredményesen nem is lehetne alkalmazni, mert 
a gyermekek figyelme  erősen kifáradna  s az utolsó 
2 órának alig lehetne hasznát venni. 

A második mód az lenne s azt hiszem, hogy 
ez nálunk, hol a zónaidö, a helyi időtől majdnem 
"U órával különbözik, még csak akadályba sem 
ütköznék, ha az órákat ngy délelőtt, mint délután 
1 órával előbb kezdenék. E/. által menne minden 
a régi szerint s fentebb  említett hátrányok teljesen 
el lennének hárítva. 

Ez utóbbi módot ajánlom az illetékes körök 
figyelmébe. 

Hs. 

Szent István napi búesú. 
Csikszcnlkirúly, 1S!I2. aiigiiszlua 20. 

Tekintetes Szerkesztő ur! 
Igen szép és megható bticsúünnppélyünk volt 

ma. — Az igazán liaz ilias ős székely a;iák val-
lásos kegyelet és lelkesedéssel ülték meg századok 
óta e hitközség védszpiitjénpk, szent István első 
apostoli magyar királynak évlordulati ünnepét. A 
jeNn rideg matürializmusa és a mult buzgó ide-
alizmnsa tagadli.1tl.1nul ezen ünnepek megölésében 
is magasra emelkedett halárfalat  vont a mult és 
jelen között. 

A inai búcsúünnepek csak a vallásos ősök 
lelkesedésének egy-egy lángra lobbanó szikrái le-
hetnek a modern urak hüledező sziveiben. Vilá-
gosan áll előttünk, hogy a nii'y mérvben foglalja 
el a sziveket a vallási közömbösség, ugy kerül 
felszínre  a Kaczérkodva kérkedő „liberális hazasze-
retet" de oly mérvben hanyatlik alá az Istenben 
való hittel a tiszta, a „vallásos hazafiság."Ez  is a 
mult és jelen közti különbség ismertető jele. — 

S ha itt-ott még a Darvinizmns szellemének szol-
gáival is találkozunk, csak azt látjuk belőle, hogy 
ma az emberek kevésbbé gondolnak arra, hogy a 
„mi az embert felülemeli  a gerinczes állatok osz-
tályán, az Istenben való hit, s a mi lealacsonyítja 
a szellemek urát az állatok közé, az a hitetlen-
ség." — Pedig fájdalom!  hogy ma már a Darviu-
féle  majomkultusznak is kezdenek oltárokat emelni: 
mondanunk sem kell. 

Csak a „vallás balzsamos ereje" boldogíthatja 
és elégítheti ki a nyugtalankodó emberi szivet és 
annak vágyait. A vallástalan gazdagnak „nincs 
megállapodása kétségbeesésében". A vallástalant 
elsodorja az élet első zivatara. Nem szorul bizo-
nyitgatásokra, hogy a vallástalan gazdag „sem va-
gyonát, sem tehetségét nem használja a köz ja-
vára" Lelke sivár, melyet csak a föld  örömei töl-
tenek el, nincs vágya, nincs érzéke az igazság, az 
el uem múló erkölcsi jó, a jövőre átszármazó szel-
lemi dicsőség után és iránt. — Azért, a kik e 
népet, e nemzetet boldogítani akarjátok, ősi val-
lását Istenben való élj, munkás hitét ápoljátok, 
azt őrizzétek meg első sorban s hol az fogyatko-
zásban van, azt szerezzétek vissza számára. A 
népnek, mely elfordult  Istenétől, közömbössé válik 
hite, vallása iránt: nincs oka panaszkodni a nyo-
morúság, csapások, szellemi rabszolgaság igája 
alatt. 

A székely búcsúk tehát — mint a letűnt 
mult emlékei, mint a vallásos ősök lelkesedésének 
a mai unokák szivében való újra lángolása, fel-
lobbanása, — méltók, hogy azokat vallásos ós ha-
zafias  kegyelet tel és lelkesedéssel ünnepeljük meg, 
bogy ezzel visszatérjen hozzánk a mult dicsősége 
és Isten áldása. 

A mig a szent. István tiszteletére összejött 
hivek lelkiüdvéért a sz. mise áldozatot ft.  Veress 
Sándor szentimrei plébános mutatá be az Egek 
urának: addig a szószékről ft.  Antal József  pleb. 
ipa-kodolt hallgatói szivét és lelkét István haza-
fias  és vallásos szivévé és le'.kévé átgyúrni. 

A plebánosi búcsú ebéd hangulata méltó volt 
az ünnep és nagyszámú választékos búcsúvendé-
gek méltóságához. Isten velünk! 

A csikszentmártoni fj'ezolgabirói  állás. 
Majdnem lapunk zártakor Csikszentmárton-

ról értesülünk, liogy a föszolgabirói  állásra a la-
punk más helyén emiitetteken kiviil még B i r t a 
József  ottani szolgabíró is aspirál. Az alábbi le-
velet mint az alcsiki válaszlók nagy többségének 
véleményét és óhajtását miuden megjegyzés nélkül, 
egész terjedelmében közöljük. 

„A c s i k s z e n t m á r t o n i föszo lga-
b i r ó i á l l á s üresedésbe jővén, annak választás 

kebölébnn keil megérleltotni, nem pedig a h'geszüi k 
által dobra üttetni. Mindenki azval foglalkozzék, 
mi korát megillet i. A fiatalok  fegyvervei,  a vének 
tanácsva). I)e a fiatalokat,  sp űzd el a tanácsból, s 
ha alkalom szerint, tanácskozol velők, bár jónak 
látszék is tanácsuk, közöld azt mindig a vénekkl 
is, liogy minden tetted megüsse a böVseség mér-
tékét . . 

„Ki az ősök végzéseit megveti, Isten törvé-
nyét sem tartja meg. Szentek legyenek tehát elöl-
ted atyád végzései, minden tétova nélkül kövesd 
azokat, hogy honosaid előtt főnek  tartassál, ide-
genek «lőtt dicséretre légy érdömös. 

Azért tehát — szörölmös fiam  — t° gyönyö-
rűsége szívemnek, te reménye a jövő nemzedék-
nek; kéllek, kényszerít lek, légy mindenek fölött 
kegyes, ne csak rokonaid, ne csak a fejedelmek  és 
vezéri k, ne csak szomszédaid és alattvalóid iránt, 
hanem az idegenek a leleleplök iránt is, kik hoz-
zád jöni k l'égy könyöiületrs és türelmes 
ne csak a hatalmasok, hanem a gyöngék iránt is. 
L/gy erős, ne hogy a jó szerencse elbizakodottá, 
a balszerencse levertté lögyön I/>gy alázatos 
és szerény, mérsékelt és szelid, légy böcsűletes és 
szemérmes; mert ezen erények a kir. korona fő-
ékességei." 

Mennyi tanulsíg bárkinek csak e rövid ki-
vonatból is! 

Rövidebb, de nem kevésbbé tannlságos és 
sokkal érzékenyebb másik — végrendeleti beszéde. 

854 esztendő előtt, Nagyboldogasszony nap-
ián történt, bogy az évpk ránehrapdö súlya és 
óriási csapások alatt testben és lélekben megtört 

király még pgyszer és utoljára maga köré gyűjté 
egyház' és világi nagyjait s si'írii könyhullatások 
között szemeit az égre emelve, Magjarországot, a 
koronát, és királyi pálczáját, a boldogságos Szűz-
nek hagyta t.estamentombiin. Temesvári Pelbárt 
szerint igy szólván a jelen voltakhoz : 

„Édes néppm s nemzetem! Kiket én az evan-
gélium által a Jézus Krisztusnak szültelek; ma 
üljük a nagy napot, inplyen a teljes Szenthárom-
ság a szeplőtelen sz. szüzet, a hármas koronára: 
az anyai méltóság, szüzesség és martirság koro-
nájára szólilolita. — Tudjátok, mennyivel tarto-
zunk Isten után ennek a szűznek: Ő általa tér-
tünk ki a kietlen pogányságból. () általi növeke-
dett, erősödött, birodnlomunk. Ö általa vettük a 
a szent koronát, az apostoli cziinet, méltóságot... 
Éu ni'ghalok . Nincs ö r ö k ö s ö m 
Kire bízzalak tehát titeket ? Kinek ajánljam or-
szágomat, kire hagyjam koronámat? Arra bizom, 
ki ezeknek fő  szerzője . Mária ajándékából 
vettem ezeket, az ő lábaihoz teszem le tehát. 
Őt választom Nagyasszonyotoknak. Neki hagyom 
koronámat., az ö oltalmába ajánlom népemet, or-
szágomat 

Aztán Mária képe előtt féitérdre  ereszkedve, 
halk, elhaló hangon ekkép imádkozott: „Egek ki-
rályné asszonya, ki által a világ Üdvözitöt nyert, 
a le oltalmadba ajánlom az Anyaszentegyházat és 
egyházi rendeket, az országot a zászlósokkal és 
néppel együtt, hogy esedezzél az Isten előtt éret-
lök, kiktől én most végbúcsút vévén, saját - lelke-
met is kezeidbe ajánlom." 

Ez>ket mondván, megkönnyebbült lélekkel 

biztatta a körülállókat., hogy az ö halálán ne szo-
morkodjanak, miután ily nagy pártfogás  alatt ha-
gyattak. És szent lelkét kiadta. A testamentumot 
tehát halálával meg is pecsételte. 

I'azi jóslatszerü elszenderülése nemzeti ki-
rályságunk első verőfényes  napjának. Miként az 
égi nap alkonyat előtt a hegyek órmáról mégegy-
szer visszatekintve, megaranyozza áldó sngaraival 
az elhagyandó földet;  ugy ragyogtatá vissza sz. 
István élte végszakán, halálos ágyán gondoskodó 
lelkének áldó sugarait e két beszédében 38 éves 
uralkodására. Egyikben Imre fiához,  s benne min-
deniküukhöz ; — másikban a nemzet egyeteméhez 
szólva. 

Ha a lenyugvó napot felhők  borítják el, zi-
vatart jósol a szántóvető. — István éleiének végét 
a szomorúság, csapások felhői  borították el. Imre 
fiának  váratlan halála, a trónöröklés súlyos gond-
jai valának a lenyugvó napot elhomályosító felhők, 
melyből a vészijósló, czikázó villám se hiányzott, 
az élete ellen összeesküvők bérenczének gyilkos 
tőre; megrenditőleg jelezve a kitörendő vészt. 

A történelem ismerője tudja, mily rombolólag 
tört ki a vihar a nagy király elhunyta után nem-
zetünk egén. Szomorú emlékek, gyászkeretbe fog-
lalt nemzeti történet 1 oh de helyén, de indo-
kolt volt István halála után a három évre terjedő 
nemzeti mély gyász! Mily szomorú hirtelenséggel 
tünt ki a rikító ellentét István és gyenge utódai 
közt! István nagyságának erös sugarai hatásosan 
oszlatták el a feltünedező  vészfelhőket,  utódainak 
gyengesége, erőszakoskodása növelte még a vesze-
delmet. Alikéut az egészség áldását a betegségben 
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ntjáni betöltése az augusztus 30-iki közgyűlésen 
fog  eszközöltetni s mert a közönség csak a köz-
gyűlési megliivók szétküldése után értesült a vá-
lasztás határnapjáról, a korteskedések mindenik 
jelölt mellett egész vebemencziával folynak  megye-
szerte. Az alcsiki kerületnek egyedüli jelöltje 
B i r t a József  ottani szolgabíró, kinek érdekében 
a kerület törvényhatésági biz. tagjai egy értekez-
letből kifolyólag  megkérték a többi kerület válasz-
tóit jelöltjük támogatására, kinek fáradhatatlan 
szorgalma, egyenes jelleme, szakképzettsége, eddigi 
tapasztalatai, az emberekkel való bánni tudás ál-
talánosan tiszteltté tették járásában. Kortesfogás 
gyanánt sok mindent szélnek eresztenek ilyenkor 
a kortesek, de a ki mellett ily kedvezően és egy-
hangúlag nyilatkozik járásunk közvéleménye, az 
elöl maga a törvényhatóság sem zárkózhatok el, 
mert akárhogy vesszük is a dolgot, az alcsiki 
főszolgabíró  mégis első sorban a járás érdekeit 
szolgálja, illő és méltányos tehát, hogy a járás 
választóinak szava, kívánsága, óhaja meghallgatást 
találjon s főképp  akkor, mikor a jól megérdemlett 
előléptetéssel magának a választóközönségnek áll 
módjában kikorrigálni a sors szeszélyeit, mely igen 
gyakran nem honorálja eléggé javaival a kitartást, 
a fáradhatatlan  szorgalmat, képzettséget és tanul-
mányt. — Birta József  szolgabíró saját erejének, 
kitartásának köszönheti állását. Uradalmak, ha-
lomragyfljtöt  t pénz nem áll háta megett s mert az 
ö előléptetésében járásának választói a protekezió 
nélküli egyesnek az életteli nehéz küzdelmét, a 
kitartást és kötelességtndást akarja jutalmazni, a 
kifejezett  óhaj előtt egyetlen székely embernek 
sem lehet meghátrálnia, félrelépnie.  A kenyér most 
a mi kezünkben van, adjuk annak, a ki leginkább 
megérdemli!" Több  törcnf/hatósiu/i  Unj 

N z i ii li & x. 
A mily örömmel és készséggel referálunk 

Deréki társulatának mult heti előadásainak válto-
zatlan erkölcsi sikeréről, épp oly fájdalommal  kell 
konstatálnuuk,hogy a közönség pártfogása  e szor-
galmas és kitűnő társulattal szemben valóban 
lanyha és nem felel  meg azon komoly igyekezetnek 
melyet a társulat tagjai kifejtének.  Hétfőn  augusz-
tus 15-én Szigeti bácsi régi jó népszínművét láüuk, 
kitűnő előadásban, az ünnep daczára is, üres ház 
előtt. Egry Kálmán és E. Kovács Ilka, Deréki 
és Oláhné, ponpás ensemblet képeztek, és veliik 
együtt Miliálli Juliska, Csókáné és Nagy Imre 
osztoztak a sikerben. Szerdára augusztus 17-ére 
„Jani és J u c z i " énekes bohózat volt hirdetve 
itt először, mely azonban a csekély számban meg-
jelent közönség miatt i(maradt; és itt állapodjunk 
meg egy kicsit, mert e tény egyenesen kihívja a 
szemlélő reflexióit;  egy évben egyszer fordul  meg, 

a közlekedéstől elzárt, elszigetelt városokban, párt-
fogásra  méltó, jeles erőkből álló színtársulat és az 
is csak rövid időre; és íme e rövid idő alatt, meg-
történik az, hogy az elég csekély számú bérlő közön-
ség mellett, az igazgató a napi költségnek egy 
tizedrészét sem vévén be, kénytelen az előadást 
meg nem tartani, hát ennek indokát hiába kérésük, 
kutatjuk; nem vagyunk elfogultak,  reprodukáljuk 
a napokban körünkben időzött Rákosi Viktor véle-
ményét, mely a miénkkel egybehangzóan, a hely-
ben működő színtársulatot a legmelegebb párto-
lásra mondja érdemesnek; ezt ajánljuk ismételten 
a műpártoló közönségnek szíves figyelmébe  ésjkér-
jük városunk reputácziója érdekében is, a hátralévő 
néhány előadás tömeges pártolására. Csütörtökön, 
Hegyi Béla „Pep i t a" czimü operettéjét láttuk, 
kifogástalan,  élvezetes előadásban'; Mihályfi  Juliska, 
a czimszerepben kedves, pajzán jelenség volt, és 
kicsiny, de kellemes hangjával, az énekrászeket 
is csinosan adta elő; Nagy Imrének ma mint Fre-
dor kapitánynyal, nagyobb feladattal  kellet meg-
küzdenie, és e feladatot  meglepően, zajos tapsok 
mellett, oldotta meg: szép hangja érvényre juttatta a 
szerep nehéz énekrészeít: ha így halad, örömére 
válik mesterének, kedvenczévé a közönségnek. E. 
Kovács Ilka megtestesült női báj és kellem volt 
Beatrix szerepben és bőven kivette részét a megér-
demlett tapsokból; Liptay és Ágotái az est mulat-
tató részeiről pompás humorral gondoskodtak ; előbbi 
száraz pedáns humorával; utóbbi pajzán jóked-
vével folytonosan  derültségben tartotta a közön-
séget, mely ezúttal is csak csekély számban volt 
jelen. Vasárnap a szerliról elmaradt „Tani és 
J u c z i J czimű énekes bohózat adatott; a darab-
ról kevés mondani valónk van; mint bohózat is 
telve van túlzott, valószínűtlen helyezetekkel, melye-
ken csak a színészek jó ízlése enyhíthetett némi-
leg; E. Kovács Ilka és Ágotái vetélkedtek jó 
kedvben egymással, és a jó kedv a közönséget is 
derült hangulatba ejtette. A jövő heti miisor kö-
vetkezőleg van megállapítva : szerdán „A fene]  á-
n y o k" melyben Egry Kálmánnak, Derékinck, 
Ágotainak vannak kitűnő szerepei; csütörtökön 
E. Kovács Ilka jutalmául, „Búzavi rág" czimü 
kitűnő népszínmű kerül szinre mely Budapesten több 
mint 25 előadást ért meg ; ajánljuk ugy a darabot, 
mint a jutalmazandót, a közönség legmelegebb ér-
deklődésébe; pénteken itt először: „A v a l é n i 
vérnász" világhírű uj szinmii; szombaton a bál 
miatt nem lesz előadás; vasárnap itt {először: 
„B a b a t ii n d é r" látványos ballett 20 hely bel 
műkedvelő gyermek közreműködésével; ezzel együtt 
adatik Verga világhírű nagyhatású szimüve „A 
p a r a s z t b e c s ü l e t ' ' ; mindkét darab remek 
kiállításba, egészen uj jelmezekkel keriil szinre, 

tudjuk becsülni, ugy a nemzet csak halála után 
vette észre, mit veszített Istvánban. 

Neküuk is vannak kötelességeink. E köteles-
ségek Szent István apostol király életében, mint 
symbolikus képben félremagyarázhatlanul  vannak 
kidomborítva. Királya és apostola vala ő nemze-
tünknek. Nagy király, szent apostol Bár csak 
e szimbolikus kép nyomulna be minden magyar 
embernek kipusztithatlanul szivébe I Leune orszá-
gunk minden szülötte jó hazafi,  i gaz i ke-
resztény. ' az apostoli király sznnt példájának 
mintájára. A hazaszeretet tüze lángoljon keblünk-
ben, de e szent tűznek a vallásosság legyen éltető 
eleme. A haza boldogságának, jólétének t e s t e : 
a bazaszeret; l e l k e : a vallásosság. A test fáj-
dalma lehangolja a lelket, a lélek bánata elsat-
nyitja a testet. Ki a hazafias  érzést kitépni kí-
vánja a szivekből, hazaárulás bűnével terheli Jel-
két. Ki a vallásosságot akarná kiirtani, Istensér-
tést követ el. Ugy teljesítsük bonfmi  kötelessé-
geinket, hogy sérelmet ne szenvedjen vallásos ér-
zületünk. Hazaszeretet és vallásosság együttesen, 
karöltve, ölelkezve, egybeforrva  elválaszlhatlanul 
miként sz. István személyében apostol és király, 
teszik ki az egész embert, a vallásos hazafit.  Val-
lásosság nélkül a hazafiság  : kerék tengely nélkül; 
délezeg paripa kormányos nélkül. Ideig, óráig sza-
lad, de szertelenül s ártalmára van magának és 
másnak. Ki pedig vallásosságával dicsekszik, ta-
gadván a hazaszeretet kötelességét; annak ismét 
azt felelem:  a haza boldogságának teste a haza-
szeretet, lelke a vallásosság; csak ép testben la-
kik ép lélek. Vallásosságod lidérezfény,  nem igazi 

vallásosság, nem kedves Isten előtt, ki a hazasze-
retet érzelmét szivünkbe oltotta s ne vedd méltat-
lan ajkadi a Máriának, a magyarok Nagyasszonyá-
nak tiszteletre méltó nevét, ki a házalias vallásos-
ságot kedveli a magyarban, igy vagyunk neki sz, 
István apostoli királyunktól pártfogásba  ajánlva. 
Hazafiság  és vallásosság, e szent Istvánban egybe-
boltozott két oszlop, e kettős nemzeti erény tar-
totta fenn  országunkat egy e/.red éven át; s mi-
ként a választott nép törLénetében a Jehova iránti 
hűség vagy elpártolás, ugy nemzetünk eddigi éle-
tében is az határozta el jó vagy balsorsunkat, a 
mint ez iker nemzeti tulajdonainkat ápoltuk, vagy 
egyik-másikat háttérbe szorítottuk. Igy volt ez a 
múltban, igy lesz a jövőben; mert a mult a jövő 
tanulságos képe. 

Kivétel nélkül mindenkinek vnnnak vallásos 
és hazafiúi  kötelessegei. Mindenkinek föl  kell emel-
kednie e kettős kötelesség!, udás azon magaslatára, 
honnan beláthassa, hogy miként ö Istentől kéri 
és várja az áldást ugy közveszély idején, miut 
egy ember álljon fel  és küzdjön a haza épségének, 
ősi jogainak háboritója, csorbilója ellen. A hadfi 
kardjával, az öreg tanácscsal védje a közös szent 
kincset. 

Ha mindenki igaz magyar, vallásos keresz-
tény, sz. István tanítása és szent példájára, akkor 
lesz áldott országunk, boldog nemzetünk. Sz. Ist-
ván elmondhatta az evangelium szavait: „Uram a 
a te girád tíz nagy girát nyert." Ha példáját ma-
gunkban megvalósítjuk, csak ugy mondhatjuk el a 
nagy ur elölt a számadáskor: „Uram a te kis 
girád tíz kis girát nyert." Antal  József. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A gyergyóremetei tűzkárosultak javára 

a csikszentgyörgyi tanuló ifjúság  az általa f.  évi 
augusztus hó 14-én rendezett báí tiszta jövedelme 
képpen 12 forintot  küldött. 

Lapunk jelen számában 
ki van mutatva . . . . 12 frt  — kr 
Az eddigi beküldött összeg 330 frt  95 kr. 

Főösszeg , 348 frt  96 kr. 
— Kinevezések. Dobozi György, a helybe/' 

kir. törvényszék szorgalmas jegyzője Nagylakra 
aljárásbiróvá, Petres Damokos pétiig, ki a helybeli 
postahivatalnál mint'gyakornok volt alkalmazva, a 
helybeli postahivatalhoz posta segédtiszté neveztet-
tek ki. Gratulálunk. 

— Szent István napja. A nagy és szent ki-
rály emlékezetének szintén ünnepet szentelt váro-
sunk közönsége. F. hó lü-én este a város épüle-
teit fényesen  kivilágították. 20-án délelőtt lo órá-
tól kezdve, az összes kereskedések és más üzle-
tek zárva voltak. A róm. kath. templomban tar-
tott isteni tiszteletre kivonult egy erős honvéd 
század teljes díszben ; az isteni tiszteleten részt 
vettek az összes hivatalok, hmvéd tiszti kar, 
csendőrség és pénzügyőrség. A nagy közönség tö-
meges megjelenése pedig bizonyította, hogy váro-
sunk lakói még most is kegyelettel adóznak az 
első magyar király emlékének. 

— A király születés napja. Ö felsége,  dicső 
ségesen uralkodó királyunk szültése napját váro-
sunkban is a lehető legnagyobb lénynyel ünnepelték 
meg. Folyó hó 17-én este a város köz- és niagán-
épiiletei díszesen kivilágíttattak. A világítás igen 
nagy közönséget csalt ~az utczákra. Másnap kora 
reggel a várfokáról  felhangzó  mozsár dörrenések 
ébresztették fel  városunk közönségét. Délelőtt 
10 órakor a rom. kath. templomban, 11 órakor 
pedig a református  templomban ünnepélyes isteni-
tiszteletet tartott, melyeken résztvetlek az összes 
hivatalok főnökeik  vezetése alatt, továbbá a honvéd-
tiszti kar teljes díszben, az e-ieiidörség, pénzügyőr-
ség és igen nagy számú közönség. A rom. kat.li. 
templomban tartott istenitiszteletre kivonult teljes 
díszben egy erős honvédszázad is a szokásos dísz-
lövések eszközlésére. Délben a főispán  urnái és a 
tiszli körben díszebédet t irtottak, a< elöbbiu 
a hivatal.őnökök, az utóbbin pedig a honvédtiszti-
kar tagjai s a városnnkb.in időző nyugalmazolt 
és tartalékos tisztek vettek részt. Az ebéd folyama 
alatt üdvlövések hirdették a nap örömét. 

— Mulatság a gyergyóremetei tűzkárosultak 
javára. A megyénkben időző egyetemi hallgatók 
által f.  hó 27-éu rendezendő miisorozattal egybe-
kapcsolt tánczvigalomra nagyban folynak  az előké-
születek, az érdekesen összeállított műsor, melyet 
a rendezők szánszándeknsan tartanak titokban 
nagy meglepetéseket fog  okozni a közönségnek. 
Meg vagyunk győződve, hogy közönségüak már 
csak a jótékonyczél érdekébeu is tömeges megje-
lenésével fogja  jutalmazni az egyetemi ifjak  buz-
galmát. 

— Az ember számokban. Az emberi test 105 
csonttal és 500 izommal bir, egy felnőtt  ember 
vérének súlya mintegy 16 kginot tesz. A szívnek 
átmérője rendesen 15 czm; perczenkint 70-et, 
óránkint 4200 at, évenkint 2.579200-at ver, minden 
egyes verés 44 gr. vért visz tova, perczenkint, 
2300 grmmot, óránkint 132 kmot és naponkint 
58.5 mázsát. A test összes vére 3 perez alatt fut 
keresztül a szivén és tüdőnk a rendes állapotban 
5 liter levegőt tartalmaz, Óránkint állag 1200-szor 
lélegzünk, melynél 300 liter levegőt fogyasztunk  el. 
A bőr rétegből áll, melyeknek vastagsága C mm. 
és 3 mm. között váltakosik. Minden négyzetezenti-
méter bőr 12,500 izzadó-csövecskét tartalmaz. 

— Nyugdíjazás. Petres Antalt, megyénk kebli 
pénztárának érdemes pénztárnokát saját kérelmére 
nyugdíjazták. Petres Antal miut ellenőr 6 évig, 
mint pénztárnok 18 évig, igy összesen 24 évig 
állott a vármegye szolgálatában; ezen idő alatt 
kötelességét mindig híven, lelkiismeretesen és a 
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legnagyobb pontosággal teljesittete. Őszinte sziv-
ből kivánjnk, hogy hosszason élvezhesse jól kiér-
demlett nyugalmát. 

— Értesítés. A Sz. udvarhelyi kir. áll. főreál 
iskolába az 1892/, isk. évre a beiratások f.  évi szep-
tember 1-3. napjain eszközöltetnek. A főreáliskolá-
val kapcsolatos internátusra előjegyezések még 
mindig elfogadtatnak  az igazgatóság által. Kívánatra 
a részletes tájékoztató értesítés szívesen megkfil-
detik. Az internátusra felvétetnek  jó elömenetelfl 
s magaviseletű taunlók; évi díj 150 frt,  mely 
Összeg évnegyedes részletekben előre fizetendő. 

— Az erdélyrószi tizedik tenyész állat-kiállítás 
ideje (augusztus 28-30-ig) közeledvén, ez iránt nap-
ról-napra nagyobb érdeklődés mutattkozik. A be-
jelentések már tömegesen érkeznek be és az egész 
kiállítás sikeresnek ígérkezik. Méltán is, mert 
közel hét ezer forint  jnt&lomdij vár kiosztásra és 
azonkívül a sok dicsérő oklevél. Figyelmeztetjük 
ezúttal a résztvenni kívánókat, a bejelentések ha-
tár ideje nemsokára lejár, tehát bejelentéseiket az 
erdélyi gazdasági egylet titkári hivatalához Kolozs-
várra beküldeni siessenek. 

Törvényhatósági közgyűlés. 
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága folyó 

hó 30-án fogja  megtartani félévi  rendes közgyű-
lését. A közgyűlés tárgysorozatának sorrendje a 
következő .-

I. 1892. évi szentesítést nyert X—XXI. t. 
czikkek kihirdetése. 

2—7. Magas miniszteri leiratok és rende-
letek. 

8. A megyei közegészségügyi választmány 
véleménye Karczfalva  községben egy önálló gyógy-
szertár felállítása  iránt. 

9. A megyei közigazg. bizottságnak f.  évi 
I. feléről  szerkesztett jelentése. 

10. A megyei vasútiigyi bizottságnak f.  aug. 
hó 16-iki gyűlésében felvett  jegyzőkönyv. 

II. A megyei füldmives-,  felső  nép- és polg. 
leányiskolaszéknek f.  hó 11-iki ülésében felvett 
jegyzőkönyv. 

12. Az 5-ös bizottságnak a megyei ösztön-
dijak és segélypénzek kiosztása iránti javaslata. 

13. A lemondások folytán  megürült megyei 
kebli pénztárnoki és k.-alc.siki főszolgabírói  állások-
nak választás útjáni betöltése s esetleg az ezen vá-
lasztás ;folytán  üresedésbe jövő mást tisztviselői 
állásnak szintén választás ntjáni betöltése. 

14. özv. Baros Gábornénak a vármegye ál-
tal feledhetetlen  férje  elhunyta alkalmából kifeje-
jezett részvétérti köszönőirata. 

15. A csíkszeredai kir. törvényszék elnöké-
nek 682. számú átirata a törvényszéki épület he-
lyiségének kibővítése tárgyában. 

16. A székelyudvarhelyi állami főreáliskola 
igazgatóságának átirata, melyben a törvényható-
ságnak köszönetét fejezi  ki 2 intézeti tanuló ré-
szére rendszeresített ösztöndíjért. 

17. A vármegye alispánjának jelentései a vár-
megye magántulajdonát képező havasok határainak 
megállapításáról és 500 frt  kölcsönösszegnek a ru-
házati alapból csikszenlimrei Jakab Lajos részére 
történt kiutalásáról. 

11. Bábái oklevelek kihirdetése. 
19. Társtörvényhatóságok átiratai. 
20. A vármegyei közutak megállapításáról 

készített térkép és kimutatás. 
21. A kir. építészeti hivatal kérvénye a 

szászrégen-tölgyesi állami közúton szükséges át-
helyezéshez megkívántató terület átengedése iránt. 

22. A havasi javak igazgatójának jelentései. 
23. A vármegyei árva pénztárnak 1892. év 

mérlege. 
24. A megyei nevelési kölcsön-kisegitőpénz-

tárnokságnak a birtokváltsági, lóbeszerzési, leány-
iskola, tisztviselői nyugdíj, ipar, székely kivándor-
lási és községi jegyzői nyugdíj alapokról szóló 
1691. évi számadása. 

25. Ugyanezen pénztárnokságnak az irodai 
átalány felhasználásáról  szóló 1891. évi számadása. 

26. A gazdasági felső  népiskola gondnoká-
nak 1890/91. tanévről szerkesztett számadása. 

27. Ugyanannak a megye tulajdonát képező 
cséplőgép 1890. évi keresményéről szóló számadása. 

18. A vármegye több községének 1891. évi 
számadása. 

29. Csíkszereda város külön pénztárának 
1891. évi számadása. 

30. Ilyés Ádám k.-ujfalvi  községi bírónak az 
1891. évi majorsági számadásra tett észrevételek 
elleni fellebbezése. 

31. Községi ügyek. 
Végül magánosok által beadott kérvények s 

időközben esetleg beérkező sürgős ellátást igénylő 
ügyek. 

I R O D A L O H . 
Kossuth  Lajos. Ilyen czimen Dr. Vajda 

Emil, a székelyudvarhelyi m. kir. állami reál-
iskola jeles ifjú  tanára egy 273 lapból álló fű-
zetet adott, mely hazánk e kimagasló alakjának 
és nagy fiának  élet- és jellemrajzát tárgyalja. 
Nagy élvezettel és valódi gyönyörrel lapoztuk 
át a tartalmas füzetet.  A kiválóan magyar za-
matu styl, a tömör cs mégis világos előadás, az 
események tapintatos csoportosítása nem csak 
arról tesznek tanúságot, hogy Dr. Vajda Emil 
jól kezeli a tollat, hanem arról is meggyőzik 
az olvasót, hogy a szerző tárgyát nagy elősze-
retettel tanulmányozta s hangyaszorgalommal 
gyűjtötte egybe az adatokat, melyekből művét 
fölépítette.  A mű a bevezetésen kivül tíz feje-
zetet tartalmaz s a végén Kossuth Lajost, mint 
embert, szónokot és államférfiúi  mutatja be. 
Az érdemes munkát, melyről hazánk nagy fiá-
nak nővére a legnagyobb elismeréssel nyilat-
kozott, melegen ajánljuk lapunk minden olva-
sójának és a nagy közönségnek figyelmébe. 

Az Athenaenm Kézi  Lexikona.  A tudományok 
cncziklopedidja különös tekintettel Magyaror-
szágra. Szerkeszti: A c s á d y Ignácz. Ezen 
mübőKmost jelent meg a 21 -ik fűzet,  mely az 
előrajzhoz híven a K betűig terjedő első köte-
tet befejezi  Az ezen betűt befejező  czikkeken 
kivül a pazarul kiállított fűzet  tartalmazza a 
pótlásokat, kiegészítéseket, hibaigazításokat és 
a fontosabb  haláleseteket nz első kötet anyagá-
hoz, továbbá egy és egy negyediven az első 
kötet képeire vonatkozó képmngyarázatokat és 
végre az első kötet czimlapját, a képek sor-
rendjét, átnézeti csoportosítását és a rövidí-
tések magyarázatát. A 21-ik füzethez  két térkép 
van mellékelve ; az egyik Európa népesedési 
sűrűségét tárja elénk a folyó  cvre vonatkozólag, 
a másik szinten Európát mutatja be a Habs-
burgház legnagyobb hatalmúnak korában 1550 
körül. A két térkfpen  kivül még két táblázat 
is van csatolva e füzethez,  melyek közül az 
első a természettudományok körében tett fel-
fedezéseket  cs találmányokat, a másik pedig a 
földrajzi  felledezcsckct  sorolja fel  az évszámok, 
feltalálók  neve és nemzetisége s egyéb adatok 
feltűntetésével.  A Kézi Lexikon összesen 40 lű> 
zetre fog  terjedni. Egy-egy fűzet  ára 30 kr. 
Elő lehet fizetni  20—20 füzetre  G frttal.  Kap-
ható és megrendelhető lapunk kiadóhivatalában. 

Mayyar  Géniusz. E jeles irodalmi vállalat 
népszerűséget legjobban bizonyítja azon körül-
mény, hogy alig félévi  fenállása  után a müveit 
közönség bizalmát és pártfogását  a legnagyobb 
mértékben kiérdemelte. Az eddig megielent 
32 szám valódi tárháza a szebbnél-szebb s mű-
vészi kivitelben bemutatott képeknek, melyek 
nemcsak érdekesek cs művészi becscsel bírók, 
hanem amellett tanulságosak is. Ép igy tárháza 
az írók becses munkáinak; alig van hírnevesebb 
magyar iró, kitől ne közlött volna valamit. 
Még csak azt jegyezzük meg, hogy a „Magyar 
Géniusz" versenyképes a hasonló külföldi  vál-
lalatokkal s e mellett olyan minden izében ma-
gyar szépirodalmi lap, mely minden müveit 
család asztalán teljes jogosultsággal foglalhat 
helyet, A „Magyar Géniusz" előfizetési  ára: 
egész évre 10 írt, félévre  5 frt,  negyed évre 
2 frt  50 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bu-
dapest VII. kerület Kerepesi-út 14. szám, a 
hol a'ap minden időben megrendelhető. 

S z e r k e s z t ő i - ü z e n e t e i d . 
A Uad6 kérelme. Azon tisztelt előfizetőinket,  kik elő-

fizetési  dijaikkal hátrálékban vannak, felkérjük,  hogy hát-
rilékaikat posta fordultával  Bzivcskedjenek bekUldeui. 

& J. urnái Sejesvir. A czikket nem közöltük, mivel 
az reánk, csíkiakra nézve semmi érdekest nem tartalmazott. 
A kéziratot átadjuk lapunk kiadójának, ki önnek el togja 
küldeni. Kgyebekkol jövőre U szívesen látjuk. 

X J. urnák ffy.-sl&ta.  A bizony elég csnf  dolog ,ha egj 
járási főtisztviselő  hatasktlrét túllépve, törvénytelen dolgokat 
mUvel, mert ba az ön állításai csakugyan igazak, egy 12 éves 
gyerköcznek bezáratása az úton ««Iáit ostor elvitele miatt, 
valóban törvényellenes cselekedet volt. A mi levelének máso-
dik részét illeti, véleményünk az, hogy a tisztviselőknek is 
szabad mulatai s abban sem látunk valami nagy bűnt, ha 
múlatás közben egy-egy pohárköszöntőt is mondanak. Egyéb-
iránt levelét oly alakban, a mint bektlldőtte, nem közölhetjük. 

Adakozónak Gyergyóalfalu.  A madéfalvi  emlék-
alap javára az illető, kit a levelezőlapon említ, kiadóhivata-
lunkhoz ez ideig semmi tsem küldött. Tessék őt kérdőre vonni. 

S. L. nrnai G/ergyószentmlklós. A naptár számá-
ra ígért czikkének e hó 28-ig BZÍVCS beküldését kérjük. Szí-
ves üdvözlet 

M s 1 - a t r l i w i z á s a 
IlrUnn, 1892. augusztus 17. 

45. 7. 61. 15. 4. 

Sz. 117-1892. ( 2 - 2 ) 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Szentimre község elöljárósága ezennel 

közhírré teszi, hogy a község tulajdonát képező 
„Medgyes" erdörészben 117 (egyszáztizenhét) ka-
tasztrális holdnyi 5584 tömörköbméterre becsült 
Inczfenyö  (haszonfa)  a nm. földmivelésügyi  in. kir. 
minisztériumnak ez évi 26,217. szám alatt kelt 
engedélye alapján zárt írásbeli ajánlatokkal egybe-
kötött nyilvános árverésen f.  évi augusztus hó 30-án 
délelőtt 8 órakor Csikszentimre község házánál el 
fog  adatni. 

Kikiáltási ár: 4728 fit. 
Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-

sel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek  a 
község elöljáróságnál megtekinthetők. 

Csik-Szentimre, 1892. augusztus hó 12-én. 

Sándor Gergely, 
községi biró. 

Miklós Pál, 
li. körjegyző. 

Sz. 29G2-1891. tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi] hatóság közhírré teszi, hogy Csik-
megye árvapénztára végrehajtatóuak Römer Fe-
renczné szül. Sárosi Mária és Feininger Károly 
végrehajtást szenvedők elleni 981 frt  tökekövete-
lés ésjárulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai királyi törvényszék (csikszentmártoni 
királyi járásbíróság) területén lévő Csík-Tusnád 
község határán a fiirdön  fekvő,  a tusnádi 967. sz. 
tjkvben fogalt:  12508,. helyrajzi sz. ingatlannak 
Feininger Károlyt illető térhaszonélvezet és épü-
let tulajdonára az árverést 2000 frtban  ezennel meg-
állapított kikiáltási árban Hincz Terézia késedelmes 
árverési vásárló költségére és veszélyére elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. óvi 
szeptember hó 12-ik napján délelőtti 9 órakor Csík-
Tusnád község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/<>-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. tcz 42. §-ában jelzettárfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyininiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmeben a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szauályszerü elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróság, mint tlkkvi hatóság. 
Csikszemmárton, 1892. évi augnsztus 6-án. 

Sándor illóért. 
kir. jbiró. 

Ny. Györgyjakab M. Cskzereda, 1892. 


