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Előfizetési  ár: % 
Egész évre 4 Irt. 
(Külföldre)  6 irt 

Félévre . 2 frt. 
Negyedévre . 1 frt. 
HirdetésT dijak 

a legolcsóbban számittatnak 
Hélyegdijért külön minden 

beiktatásnál 30 kr. 
Nyílttéri czikkek 

ŝoronként 10 krért közöl-, 
I) tetnek. (í 
7ÍSSI 

A kövezet és a vízlevezető árkok. 
(Bs.) A hó és a hideg még ugyan tartja 

magát, az idő ugy viselkedik, mintha a tél 
kellős közepén volnánk, de a természet 
rendje szerint ez nem maradhat igy, el kell 
jönnie és el fog  jönni a kikelet, melynek 
minél előbb való beállását nem csak reméljük, 
hanem óhajtjuk is. 

A jelek oda mutatnak, hogy várme-
gyénk viszonyaiban is lényeges változások 
lógnak beállani, a változások természetéről 
egyelőre még tájékozva nem vagyunk, azon-
ban hiszszük és reméljük, hogy egy jobb 
jövőnek a küszöbén állunk ; liogy itt is be 
fog  következni a kikelet, szóval, hogy a be-
következő változások összes, de különösen 
kulturális és közgazdasági viszonyainkra 
nézve előnyösek lesznek. 

A megváltozandó helyzet és a viszonyok 
átalakulása igen természetesen városunkra, 
mint a vármegye központjára nézve is bi-
zonyos kötelességeket ró ki, melyek teljesí-
tése elől aligha lehet kitérni. 

Ezen kötelességek egyfelől  arra irá-
nyulnak, hogy a régi mulasztások pótoltas-
sanak, másfelől,  hogy "j feladatok  oldassa-
nak meg. Az anyagilag is kedvezőbb viszo-
nyok és a városatyák és tanács körébe előbb-
utóbb beférkező  uj szellem annak idején ki 
fogja  jelölni az utat és meg tudja majd vá-
lasztani a módot, a melyen és a mely sze-
rint mindkét irányban eredményes műkö-
dést fejthet  ki. 

Midőn városi ügyekről van szó, min-
dig félve  vesszük a tollat kezünkbe s kü-

lönösen ez előtt ijfen  sokszor méff  akkor is 
hallgattunk, midőn okvetlenül szólanunk 
kellett volna, és tettük ezt különösen azért, 
mert tudtuk, hogy a város anyagilag ak-
czióképtelen s eshetőleges felszólalásainktól 
eredményt auiugy sem várhattunk volna. 

Most már ugy tudjuK hogy városunk 
anyagi viszonyai legalább annyira javultak, 
hogy a reá váró feladatok  egy némelyikét 
talán képes les/, megcldar.i s épen ezért jö-
vőre nézze kötelességünknek tartjuk, hogy 
azokat napirenden tartsuk és végrehajtásu-
kat sürgessük. 

Jelen alkalommal kö'itnösen két dolog-
ról akarunk megemlékezni, az egyik a kö-
vezet, a másik az a mellett vonuló vizve-
/.ető csatornák. 

Kezdjük a kövezeten. Majdnem másfél 
évtized óta folyton  hang tarják a kövezet 
szükségességét s kérik és sürgetik inniuk 
megvalósítását. A kérésnek, sürgetésnek anv-
nyi eredménye, hogy a f  vonalakon a há-
zak mellett kétfelől  épitett k valami gyalog-
járó félét,  melyről elismcjrk ugyan, liogv 
némi tekintetben szükséget 'jó >1, de tekintet-
tel silány niii:i!:rtr;., n'-' ki'.szitésiH'I 
elkövettek és tekintettel az anyag minősé-
gére, melyet felhasználtak,  minden habozás 
nélkül el lehet mondani: „adtál urain esőt, 
de nincs köszönet benne". Olyan hápa-hupás, 
olyan gidres, gödrös, liogy különösen esős 
idő alkalmával, vagy olvadáskor — mikor 
tnlajdonképen hasznát venné az ember a kö-
vezetnek — alig győzzük a pocsolyákat ke-
rülgetni, s sötétben pedig nyaktörés veszé-

lye nélkül meg sem lehet indulni rajta. 
Mindezt el lehetett volna kerülni, hogy jó 
anyagból — melynek itt bővében vagyunk 
— megfelelő  munkával építették volna. 

Ezen az állapoton segíteni kell, a mit 
ajánlunk is a városi tanács és polgármester 
ur figyelmébe. 

A kövezet mellett vonuló víz levezető 
árkok ezt az elnevezést igazán nem érdemlik 
meg, hiszen mindenki látja, tapasztalja, hogy 
ezek nem viz levezetők, hanem vizgylijtők, 
Olvadáskor, esőzések alkalmával az itt men-
tén mindenütt tavak, tengerek képződnek, 
melyeknek illatos vizét kedvező körülmé-
nyek az öreg nap sugarai szárítják fel. 

| Hogv másra ne hivatkozzunk, kérünk 
mindenkit, hogy olvadáskor és esőzések al-
kalmával tekintsék meg az elemi iskola kör-
nyékét, itt akkora vizek képződnek, hogy a 
kedves kicsinyek akár úszási gyakorlatokat 
is végezhetnek, de mindenesetre tetőtől tal-
pig ínegíiirödhetnek benne. Es ezt legtöbb-
ször meg is teszik a kedves kicsinyek a pa-
pák és a mamák legnagyobb örömére. Van 
azonban egy másik megszívlelendő körül-
mény is s e-/. líri'.-y ív.i'-b: r.z árkokba 
nem csak az áldolt esőlé gyiilemlik össze, 
hanem belefoly  abba az udvarokról kiömlő 
szennvviz is, a mi már küzegészségi szem-
pontból is veszedelmes és kívánja és köve. 
teli, hogy az árkokat ugy építsék, hogy a 
víz leszaladhasson rajtuk. 

Ezt szintén ajánljuk a városi tanács és 
a polgármester figyelmébe. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A hóhér álma. 

— Irta Gárdonyi Géza.*) 
Mikor az utolsó franczia  király feje  legör-

dült a véres gillotin deszkájára, mintha a trón 
helyére maga a halál ült volna, annyi élettel, any-
nyi vérrel adózott akkor a franczia  nép. 

A rémuralom napjai voltak. 
A párisi hóhér mindennap kifáradt  az öldök-

lésben s a Gréve-tér kövezete nem birta már el-
inni a vért, ott fagyott  meg a kövön. Egy napon 
egész Párist bejárta a hir, liogy a szép d'Ormin 
Minőn marquise-t szintén elfogták  és másnap vi-
szik gillotin alá. 

Egész Pár is megrázkódott a hírre. 
Hogy ne! A legszebb uö nyakát csokolja 

meg holnap a fényes  gillotin s a legkékebb vér 
festi  meg a vérpad deszkáit. Páris legszebb ró-
zsája, kinek maga a király is bámulója volt s ki 
előtt hódolva állott meg a magas körök ifjúsága, 
holnap le lesz metszve piros rózsából szép 
fehér  rózsa válik, mely egy perez alatt el fog  her-
vadni, el fog  múlni. 

De hát mit vétett? 
Grófi  czimer volt a bölcsőjén s ez elég ok 

volt arra, hogy koporsóján a hóhér czimere legyen. * 

Sámson, a párisi hóhér ott pihent sötét kert-
jének egyik gyepágyán. Ki volt fáradva  az ember-
irtás napi munkájában. Ö is a szép nőről gondol-

*) Midőn az országos ltirii humoristának c szép novel-
leját olvasóinknak liemntatjnk, egvitttal tnlhivjuk olvasóink 
figyelmét  legnjabb kötetére, a „Pú lirilyék"-ro! 

I kozott. Eszébe jutott, hogy apját is megigézte egy 
szép nőnek tekintete: ötször kellett a pálossal 
sújtania, mig a szép fej  lehullott s a felháborodott 
néptömeg haragja elöl alig birt menekülni. 

Vájjon lesz-e ö neki ereje ? Nem fog-e  szin-
tén megkábulni, elszédülni a szépségtől? Egyszerre 
egy fekete  ruhába öltözött ifjú  jelmik meg a kő-
fal  tetején, átveti magát s odalép S.im-on elé. 

— Ön Sámson, a hóhér ? 
— Az vagyok. 
— Tudja-e, hogy holnap d'Ormin marquiset 

kell lefejeznie. 
— Tudom. 
— Mennyit kér ön ezért, az egy fejért  ? 
— Ha önnek kedves, ingyen is odaadom. 
— Értsen meg, élve akarom azt a fejet. 
— Azt akarja, hogy megmentsem ? Sajná'om, 

nein tehetem. 
— Gondolja meg, éli milliókat adhatok öuuek. 
— Eletemet milliókért sem adhatom. 
— Tegyük föl  ön beteg. 
— Akad helyettem más. 
Azilju gondolatokba merült, észre sem vette, 

hogy könnyei patakként hullanak a gyepre, me-
lyen állott. 

A hóhér csöndes részvéttel kérdezte. 
— Talán testvére volt ? 
— Több annál: Titokban jegyesem. 
S egyszerre fájdalmasan  kiáltott fel. 
— Tebát nincs mentség. Meg kell halnia. 
— Fájdalom, ugy van. 
— De gondolja meg kérem, hogy ö ártatlan. 
— Tudom. 
— Oly ártatlan, mint egy szeráf!  Oly szép 

és oly ifjú  Nekem született! S engem kell boldo-

gítania. Óh uram ! Hát van önnek lelke ! Hát van 
önnek lelke! Hát ember ön, hogy letudja vágni 
azt a galambfejet.  ártatlauul ? Hát nincs önnek 
neje, nincsenek gyermekei ? 

A hóhér komoran nézett maga elé. Az ifjú 
pedig a fájdalom  őrjöngő lázával folytatá: 

— Nem fél  ön, hogy égetni fogja  a kezét 
jegyesem ártatlan vére. Nem fél,  hogy átokká vá-
lik minden drága csöpp, mely önre mindig azt ki-
áltja: gyilkos! 

A hóhér összerezzent, de nem válaszolt. 
Csöndesen haladt a kis kert ajtóig és intett az 
ifjúnak,  hogy hagyja el, az zokogva, fuldokolva 
távozott s odakiiu a világtalan sötét utczán leült 
egy köre és átkozta az órát, melyben az isten 
embert alkotott. A hóhér pedig az alatt átsietett 
a kerten, az udvaron, a szertárba, a hol a hóhér-
segédek már mindnyájan aludtak. 

Hárman voltak ezek, mindnyájan a Banyó 
növendékei; eldurvult lelkű, emberölő tigrisek. 

Sámson elmerengve nézte őket. 
Ha ezek az emberek itt örökké alva marad-

nának, azt a szép ártatlan hajadont talán meg le-
hetne menteni. Talán. 

S táradtan álmodozva roskadt egy lóczára. 
És a mint ott feküdt,  árnyak, kisértetek, ré-

mek jeleulek meg előtte. A kinzószerek csörögni 
kezdtek, tiizserpenyőkben láng lobbant fel,  a ke-
rekek nyikorogtak és sirt a Iáncz. A hóhérpallós 
leszállt a falról,  levágta annak a kerti fiatal  em-
bernek a fejét.  A fejetlen  test lehajolt a véres fe-
jért, s a habzó sápadt ajkak rákiáltottak : „gyilkos." 

Azután eldobta a fejet  a kéz, nagyot hup-
panva esett az ö mellére ós beleharapott a szivébe. 

Most a véres alakokkal megnépesült kínzó-
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mai nap rendkívüli közgyűlést tartott, melyen 
a tagok közép számban jelentek meg. 

Alispán ur indítványára a tagok kebelé-
ből kiküldött meghívó bízott-ág élén főispán 
ur ó méltósága délelőtt 10 órakora tanácskozási 
teremben megjelenvén, éljenzéssel logadtatott 
s a gyűlést röviden megnyitotta. 

A mult gyűlés után szentesítést nyert 
törvényezikkek kihirdetésével kezdetét vette a 
tárgysorozatban loglalt ügyek elinté/.ése, melyek 
közül kiemeljük a következőket 

Báró Bánfly  Dezső miniszterelnök és a 
vezetése alatt álló kormány egyes tagj-dnak a 
kinevezésüket tudató leirataik tudomásul vétet-
tek s külön-külön üdvözlő felirat  szavaztatott 
meg. 

A törvényhatósági közutak 1895/6. évi 
költségvetése és pedig: az 1895. évi 103.533 frt 
20 kr szükséglet 02,S52 Irt 85 kr fedezet.  40U80 
frt  35 kr hiánvnyal; az 18H6. évi lv5.233frt2o 
kr szükséglet, 62«ö2 Irt 85 kr fedezet  és <;23<W 
frt  35 kr hiánynyal elfogadtatott  és kimondatott, 
hogy a kézi minimálisták közé tartoznak azon 
igás fogattal  nem bíró útadó kötelezettek, kik-
nek útadó alapját képező állami adója 1 krnál 
nem kevesebb és 15 írtnál nem több. hogy az 
igaz mínimálistak közzé tartoznak azon igás 
fogattal  bíró útadó kötelesek, kiknek útadó 
alapját képező állami egyenes adója I krnál. 
nem kevesebb és 35 frtnál  nem több, hogy a 
százalékosok kf  .e tartoznak azon igás fogattal 
nem biró útadó kötelezettek kiknek útadó 
alapját képező áüami egyenes adója t 15 frtot 
és azon igás fogattal  bíró útadó kötelezettek, 
kiknek útadó alapját képező állumi egyenes 
adója a 30 frtot  meghaladja 

A kézi minimum folyó  ára 1 frt  50 krban 
az igás minimum folyó  ára 3 írtban, a kivetni 
szándékolt útadó százaléka az állami egyenes 
adó 10°/0-kában, az egyenes adót nem fizető 
útadó kötelezettekre kivetendő három kézinap-
szám váltságára pedig 1 frt  50 krban állapít-
tatott meg. s kimondalott, ho.'y az 1890. évi 
I. t.-cz. 24. §-ában megengedett természetbeni 
útadó lerovást igénybe venni nem óhajtja. 

Kimondatqtt továbbá, ho^y a Zetelaka 
gyergyó szentmiklósi útépítésre a költségvetés 
ben 1895-re előirányzott 2000U frtot  és az 
189G évre előirányzott 40000 Irtot, továbbá a 
vasút és az állomáshoz vezető utak építésére 
előirányzott î ö — I ö ezer frtot,  végül a megyei 
utak törzskönyvezési költségei fejében  e ó-
irányzott 5 -6 ezer fjtot  a törvényhatóság az 
útalap terhére csak az esetben vállalja el, ha a 
költségvetésben jelzett hiány a kormány által 
a törvényhatóságnak segélyképen megadatik. 

Kimondotta végül a törvényhalósás azt 
is, hogy a szeredai építészeti hivatal költségei 
hez való hozíájárulás czimén e költségvetésbe 
lelvett 836 frtot  a maga részéről végleges m.'g 

teremben ugrálni kezdtek a fejek,  s hörögni, kia-
bálni: „Gyilkos!" Aztán mind oda hullottak ö rá, 
mind bele haraptak az ü testébe. A fejetlen  tes-
tek is odamentek s szorongatták, fojtogatták  ; oda-
vonták eléje szép fiatal  nejét, szép szőke gyerme-
keit, a kik nem tudták, hogy apjuk hóhér, s reá 
mutattak : 

— Nézzétek : apátok gyilkos! S a nö síit, a 
gyermekek eliszonyodva akartak távozni, de zá-
poikéut omlott rájuk a vér s az átok. Nem volt 
szabadulás! A kivégzettek oda vonták a kinzó 
szereket, a nőt kerékbe törték, a gyermekek lá-
bára spanyol csizmát szorítottak, az ö lába alá 
oda tették a tüzes serpenyőt, s kaczagtak, átko-
zódtak a hóhércsalád kínjain. 

Ekkor a hóhér felugrott  a lóczáról. s félig 
ébren, az álom hatása alatt odarohant a palloshpz, 
felkapta  azt s szétvágta vele az egyik hóhér-le-
gény fejét.  A másik kettő felijedt  a zajra, de föl-
állni már nem volt ideje egyiknek sem: a hóhér-
pallos szétvágta őket. 

Aztán neki támasztotta a hóhér a pallost a 
falnak,  — hegyét szivének irányzá és beledőlt. 

* 

Másnap hiába lázongott az óriási éptömeg a 
Gréve-téren, a hóhér késett, a hóhér nem jött. 

A szép asszony pedig már akkor ott állt a 
nyaktiló alatt. Hosszú arany haját lobogtatta a 
szél, arcza olyan fehér,  olyan átszellemült volt, 
mint egy angyalé. 

Es nem akadt senki a néptömeg közül, a ki 
vállalkozott volna a hóhér szerepére. 

állapitásnak nem tekinti s tekintve, hogy a | 
megyei utvonalak hossza az 1895/96. években 
apadni fog  kereskedelmi miniszter ur felkérendő 
hogy az előbb emiitett czimen az előző évekre 
megállapított 1014 frt  92 kr az 1895/96. évek-
ben megállapított 836 frtot  tevő összegen is 
alul szállíttassák, minthogy a kereskedelmi tárcza 
ez évi költségvetése szerint az ó-toplicza sepsi-
szentgyörgyi és parajd-gyergyó-szentmiklósi 
megyei utak az állami közutak sorába még ez 
év folytán  átvétetnek s igy a vármegyének a 
leszállítás iránti kérése teljesen indokolt. 

Földmivelési miniszter urnák telepes bir-
tokok kimérésének foganatosítás  ihoz szükséges 
kisegítő személyzet kirendelése iránt tett tör-
vényhatósági feliratra  adott azon válasz irata 
hogy a mennyiben a királyhágón tuli megyék-
ben elen év végevei rendelkezés alá jövő erdő' 
tisztek a királyhágón inneni crdóhivatalokhoz 
osztatnak be, s a mennyiben kilátásba helyez-
tetett, hogy a gyergyó-szentmiklósi kir. erdő 
rendezőség személyzete az 18'J6. évtől kezdő-
dőieg megfelelő  módon szaporittatni fog.  s az 
ebbeli javaslat felterjesztésére  az erdőhivatal 
már felhivatott:  megnyugtató tudomásul véte-
tett; azonban minthogy a vármegyei telepesek 
birtokai a közvetlenül összefüggószomszéd  erdők-
től elkülönítetten felmérve  nincsenek, az erdő-
tulajdonos vármegye az irtásokból származható 
foglalások  általi károsodásoknak van kitéve, 
miért is a kir erdőrendezőség lelhivandó, hogy 
midőn a kilátasba helyezett erdőtisztek szapo-
rítása iránti javaslatát megteszi, egyik okul 
hangsúlyozza azon visszás állapot beszüntetését 
ho^y a telepeseknek a birtok foglalásban  határ 
szabassák. 

Kereskedelmi miniszier urnák a megye 
területén levó nevezetesebb középületek tervei-
nek az e7rcdévi ors/.ágos kiállításon való be-
mutatása iránti leirataira kimondatott, hogy 
legalább a vármegyeház, polgáii leány.s«ola 
és a kórház a havasi javak pénztára terhére 
fényképe/.cs  utján bemutattassanak. 

A vármegyei közigazgatási bizottságnak a 
közigazgatás összes ágai mult félévi  állapotáról 
szerkeszteti lelentcsénél felszólalt  Molnár Jó/.set 
képviselő s helytelenitette, hogy a megyei tiszti 
kar munkásságát eltüntető nevezetes jelentés 
mintegy sablonszei üleg mindig csak tudomásul 
vétetik Egyúttal pedig tekintettel arra, hogy a 
vasuiépités megkezdésével, igen sok, kétes 
existencziáju tolul a vármegyébe s ez 
által a tisztikarnak, nem csak a közrendészet 
és közegészségügy megóvása érdekében kell 
fokozottabb  tevékenységet kiiejteni, hanem ki 
váló gondot kell fordítania  arra is, hogy esetleg 
a megyei közvagyon a Papakoszta s társai féle 
nemzetközi rabló tám idá-ioktól megkíméltessék; 
a vármegye tisztikarának eddigi sikeres tevé-
kenységeért bizalom kife.czését  indítványozza 
s a közelebbi idó nagy feladataihoz  sikert kivan, 
mihez a kö/gyülés egyhangúlag hozzájárult. 

A megyei közeg szaegügyi választmány-
nak azon javaslata, hogy a karczlalvi közegész-
ségi körben Szt.- Domokos székhelylyel egy ön-
álló gyógytár felállítására  az engedély meg-
adassák ; továbbá, hogy a gyimesi községek 
részére a m kir. kereskedelemügyi miniszter 
ur által kilátásba helyezett 300 frt  segély, vala-
mint a gyimesi fürés/.te!epek  hozzájárulásával 
évi lloO frt  rendes li/.ctés és mellék járulékok 
élvezete melUtt a község által rendes körorvos 
állíttassák be, ellogadtatott. 

Hevesme^ye közönségének az egy évi 
önkéntesi szolgalatot két évre is kiterjedő 1889. 
VI. t.-cz. 25. Ş-ânak eltörlését illetőleg a kép-
viselőházhoz intézett felirata,  hasonszellemü 
leiirattal pártoltatni határoztatott. 

(Folytatása következik.) 

Márczius 15 . 
Az újjászületés hajnalának évfordulóját,  a 

legszentebb emberi jogok, a legmagasztosabb esz-
mék megtestesülésének nagy napját ma már ugy 
tekintik, mint nemzeti ünnepet. Nincs ugyan a 
naptárban piros belükkel jelezve, nincs ugyan 
beiktatva a törvénytárba, de be van jegyezve a 
szivekbe, melyekből az életet fentartó  piros vér 
márczius 15-nek emlékénél lázasabban árad szét 
az egész szervezetben s valami szokatlan izgalom, 
ünnepies lelkesedés szállja meg a kedélyeket. 

Az általáuos lelkesedés, mely márczius 15-én 
hazánk egész területén megnyilatkozik, várme-
gyénkben is folyton  nagyobb tért hódit s évről-
évre nagyobb lesz azok száma, kik tisztelettel 
adóznak e nagy nap emlékezetének. 

Két ünnepi beszédet volt szerencsénk ma 
hallani, egyiket Csik-Szeredában az öreg honvé-
dek, a másikat Csík-Somlyón a középiskolai ifjú-
ság ünnepélyén. Az öreg honvédek szónoka az 
ünnep szentelésre az öregeket tartja leghivatotabb-
nak, az ifjúság  szónoka szerint az ifjúságnak  van 

legtöbb joga hozzá, hogy márczius 15-ikét meg. 
ünnepelje. Megengedjük, hogy a saját álláspontju-
kat tekintve, mindkét szónoknak igaza van; sze-
rintünk azonban e nagy nap megünneplésére ifjak 
és öregek és a nemzetnek minden igaz fia  és 
leánya egyaránt hivatott. 

És legyen is meg e nap emlékezete minden 
magyar szivében, költözzék oda be már az édes 
anyatejjel 9 ne hagyja el azt soha, még egy pil-
lanatra sem, egész a sirig. 

A vármegye különböző helyein tartott ünne-
pélyekről a következő tudósításokat kaptuk: 

Csik-Szeredában. 
1848. márczius 15-ikének évfordulóján  — 

nvnt. néhány év óta rendesen—az 1848-beli öreg 
honvédek itt tartották mpg évi rendes közgyűlésüket 
s egyben a nagy nap emlékének is ünnepet szen-
teltek. 

A vármegye különböző községeiből össze-
gyűlt ősz bajnokok az egyesületi lobogó alatt cso-
portosniva, szép rendben levonultak a helybeli 
róm. kath. templomba, a hol az évforduló  alkal-
mából ünnepélyes isteni tisztelet tartatott. 

A közgyűlés a „Csillag" vendéglő nagy ter-
mében történt, nagyszámú és diszes közönség je-
lenlétében. 

A gyűlés a „Szózat11 eléneklésével vette kez-
detét, melynek elhangzása után az elnök Bene -
dek István lelkes szavakat intézve ősz bajtár-
saihoz és üdvözölve a mugjelent közönséget az 
ülést és az ünnepélyt megnyitotta. 

A megnyitó után C s i s z é r Imre főgimná-
ziumi tanuló szavalla el szívhez szóitan és lelke-
sen Petőfi  Sándornak „A nemzethez" czimü köl-
teményét. 

Erre elnök röviden az egyesület választmá-
nyának mult évi működéséről számolt be. A je-
lentésből kiemeljük a következőket : 

A honvéd-egyesület megalakulásakor 78 öreg 
honvéd liu/.ott nyugdijat, illetőleg kegy pénzt s az 
ezek számára folyósított  összeg 238 frtot  tett ki 
évenként. 

Az egyesület, választmányának buzgó műkö-
dése folytán  a nyugdíjban és ellátásban részesülök 
száma folyton  szaporodott, ugy, hogy már a jelen 
évre 1120 egyén van felvéve  s ezek számára a 
csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és kézdivásár-
helyi «dóhivalaloknál 48450 frt  van kiutalva. A 
folyó  év kezdetéig összesen 1786 48-as honvéd 
részére állíttatott ki igazolvány. 

A jelentés után É 11 h e s Jakabné szavalta 
el Kudiiyánszky Gyulának „Hősök emlékezete" 
czimü szép költeményét, mire Bán di Vazul egye-
sületi alelnök magas és fenn  szárnyaló beszéddel 
a gyűlést, és ünnepélyt bezárta. 

Csik-Somlyón. 
Csík-Somlyón az ott levő két magasabb tan-

intézet, nevezetesen a főgimnázium  ifjúsága  és a 
tanítóképző intézet növendékei szentellek ünnepet 
az emlékezetes nap évfordulóján. 

A tanítóképző intézetben az ünn< pély d. u. 
2 órakor vette kezdetét Vörösmarty „Szózatjával, 
melyet a képezde ifjúsága  adott elő P. Tima Dé-
nes vezetése alatt lelkesen és nagy preczizióval. 

Ezután ének, szavalat és felolvasás  felváltva 
követték egymást s a nagy számban egybegyűlt 
közönség, mely az intézet zenetermét zsufoíásig 
megtöltötte, egyaránt gyönyörködött ugy az egyik-
ben, mint a másikban s mindeniket zajos tapsok-
kal és éljeuzésekkel jutalmazta. 

Szavaltak : J i r k a Ferencz, H a j d ó Már-
ton, É l te . s Lajos és M o l n á r János. A három 
első Petőfi  Sándornak a következő költeményeit 
szavalta: „Nemzeti dal", „Kont és társai- és „A 
Hazáról" czimüeket, az utóhbi pedig Kerekes Sá-
muelnek „Márczius 15." czimü lendületes versét. 
A szavalatokra vonatkozólag megjegyezzük, hogy 
azok kitűnőek, ugy szólva mesteriek voitak min-
denik szavalónál meglátszott az alapos tanulmány 
és a rátermettség s az elismerést a közönség ré-
széről méltán megérdemelték. 

Dicsérettel kell felemlítenünk  L u k á c s Ár-
pád felolvasását,  mely gondosan volt összeállítva B 
ügyes slilisztára valló módon megírva. 

Elismerés illeti J i r k a Ferencz szólóját, 
továbbá P e t r e s Gynla és B a k a László duettjét. 
Az előbbi K r i s t ó Károly harmónium kísérete 
mellett a „Ileám tekint bűvös szemed" czimü áb-
rágdot, utóbbiak pedig „Az ifjú  vágya" dnettet 
énekelték. Ennél a kíséretet S i m o n Lörincz 
játszta igen ügyesen. 

Végül az ifjúság  összénekei nevezetesen a 
„Hazám szeretlek" czimü himnusz Mangoldtól, a 
„Köny és mosoly" népdalegyveleg Szentirmay Ele-
mértől és végre a „Rákóczi induló" szintén pom-
pásan sikerültek s az utóbbival a minden tekintet-
ben szép ünnepély méltó befejezést  nyert. 

3 felé  járt az idö, midőn a közönség átvo-
nult a gimnázium rajztermébe, hogy részt vegyen 
ez ős tanitézet ifjúságának  lelkes és magas szín-
vonalon álló ünnepszentelésén. A meglehetősen 
tágas terem zsúfolásig  megtelt s a közönség szá-
mára fentartott  helyből az utolsó talpalatnyi is el 
volt foglalva. 
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Az ünnepélyt Egressi Béni indulója: „Fel 
jó vitézek" nyitotta meg, melyet a gimnázium ve-
gyes kara adott elő kellő gyakorlottsággal. 

I m e c s János 8. o. t. a „Talpra magyaru-t 
szavalta el értelmesen s a szép költeménynek meg-
felelő  lelkesültséggel. 

J a k a b f  y Endre és F e j é r József  hegedű 
kettőse szintén szépen sikerült. 

Erre K a s s a y Lajos főgimnáziumi  tanár 
lépett az emelvényre, hogy elmondja „Alkalmi be-
szédjé t . E szerény czim alatt hallottunk egy 
mintaszerűen, a legkisebb részletekig kidolgozott 

ürácziót szónoki hévvel és magas lendülettel elő-
adva. A közönség elejétől végig feszült  érdeklő-
déssel hallgatta, a tanuló ifjúság  igen sokat ta-, 
nulhatott mind a beszéd szelleméből, mind pedig' 
a szónok előadási módjából. A márcz. 15. események 
előzményeit röviden előterjesztve dicsőítette az ak-
kori márczius 15-iki ifjúságot  hígaiiságáért s nagy 
műveltségre és kitüuö képzettségre valló magatar-
tásáért. A történelemből vett példákkal ekklatán-
san igazolta, hogy magas színvonalon állott ha-
zánk akkori ifjúsága  a bécsi és párizsi felett; 
míg ezt ténykedéseiben a nagy eszmékhez méltó 
fenséges  komolyság vezérelte, addig amazokat a | 
szenvedélyek féktelensége  a megengedhető korlá- j 
tokon messze tul ragadta. Szónok a márczius 
15 iki mozgalom egyik legnagyobb vívmányának a ; 
saitó szabadságot tekinti s a szónoklat további 
folyamán  a sajtó szabadság befolyását  és a sajtó 
hivatását fejtegetvén,  elitéli a bérencz sajtót, mint 
a nemes hivatással biró sajtónak rut és nemtelen 
«[fajzását.  Végül buzdítja, lelkesili az ifjúságot  az 
előre törekvésre, a haladásra és mindenek felett 
a haza szeretetre. A szónok magával ragadta az 
egész közönséget, a mint fokozódott  a szónokban 
a lelkesültség, ugy batváuyozódott a közöusé^beu 
az érdeklődés is, mely a szónoklat végén viharos 
tapsokban és zugó éljenzésekbeu tört ki s alig 
akart vége szakadni. 

A Kassay orácziója volt az ünnepély fény-
pontja. 

A tetszés nyilvánítások eluangzása után 
I m e c s János és K i r á l y Sándor S-ik osztályos 
tanulók adták elő „A száműzött dala" czimü ket-
tőst Palotásilól ; ugy ez, mint a kis zenekar sza-
lon polkája megérdemelt elismerésben részesült. 

Dicsérettel kell telemliteuünk (J z i k ó István 
8-ik osztályos tanuló szavalatát, ki Vörösmartynak 
„Liszt Ferenczhez" czimü költeményét reprodu-
kálta kiváló hivatottsággal. 

Kitűnő volt a L a k a t o s Jancsi és R o z s-
íi y a i Gyula kettőse is, melyet megismételtettek. 

Ezután C s i s z é r Imre 8-ik osztályos tanuló 
Garay Jánosnak „Magyaroszág 1848-ban" czimü 
költeményét szavalta, a dalos kör pedig Weber 
„Euryanthé" czimü dalmüvéből a „Vadászt kar"-l 
énekelte. 

D o m o k o s Árpád szavalata után, még a 
férfi  kar énekelt egy népdalt s arra a nagy zene-
kar rázendítette a „Margaréta indulóu-t, melynek 
megismétlésével az ünnepély véget ért. 

A műsor minden egyes pontja arról tanús-
kodik, hogy az ifjúság  kitűnő vezetés mellett szor-
galmasan teljesiti kötelességét s midőn ezt elismer-
jük, konstatáljuk azt is, hogy a közönség a köz-
reműködőket megérdemeli elismerésben részesítette. 

Valahányszor a csiksomlyói tanintézetek ün-
nepélyein részt veszünk, mindig azon meggyőző-
déssel hagyjuk oda az ünnepélyek szinterét, hogy 
itt az ifjúság  teljeseu hazafias  irányban neveiletik. 
Hála és köszönet ezéit a nevezett intézetek ve-
zetőinek és tanári személyzetének. 

De az elismerés pálmáját készséggel nyiijtjuk 
ama tanitézetek ifjúságának  is és kérjük őket, 
hogy a szépnek, jónak és nemesnek eiöttük dú-
san kiömlő forrásaiból  minél többször és minél bő-
vebben töltözzenek, sziveikben és leikeikben őriz-
zék a nemes idealizmust a maga szűz tisztaságá-
ban, hogy igy azokon a helyeken, a hová őket a 
gondviselés örállókká rendeli, lehessenek apostolai 
a hazaszeretetnek, azon szívóssággal, melylyel a 
csiki székely szereti és ragaszkodik, e darab 
földhöz. 

Gyergyó-Czentmiklóson. 
Bs. 

A szabadság feltámadásának,  nemzeti újjá-
születésünk nagy napjának évfordulóját,  mint min-
den évben, ugy az idén is szép és méltó ünneppel 
ülte meg községüuk. 

A lakosság tekintélyes része már 8 órakor 
összegyűlt a község házánál. Mozsár lövések ad-
ták a jelt s örege, apraja sietett a gyülekezés 
színhelyére. Sorfalat  képeztek 48-as honvédeink, 
kik egykor daliásan, egyenesen állottak a csata-
sorban, most az évek súlya alatt meghajolva al-
kotják a katonás sort: szemeikből előtör egy-egy 
sagár, a régi lángnak emléke és látható a sebhely, 
melyet szintén emlékül hoztak a dicső harczokból. 
Fájdalom, évről-évre ritkul a hősök serege; rit-
kái a büszke tölgyerdö s elgondolkozva kérdezzük : 
Vájjon ki hajt-e a nemes gyökér s a törzsnek 
lesz-e méltó sarja? 

9 órakor a harangok a templomba hívták az 
ünneplőket s az impozáns menet zeneszóval, ki-
bontott zászlókkal haladt végig a főutczán,  hol 
egyesült az ipartestülettel. A latin szertartású 

templomban Ferenczi Károly fnngens  alesperes ün-
nepies segédlettel szent misét mondott, mely alatt 
a polgári iskolai tanulók a „Nemzeti Imát" éne-
kelték el. 

A mise végeztével az ünneplők visszamentek 
a község házához, melynek szépen feldíszített 
nagytermében az ünnepély tovább folyt. 

L á z á r Menyhért elnök nagyon szép és emel-
kedett szellemben mondott beszéddel megnyitván 
a gyűlést, örömének adott kifejezést,  hogy Gyergyó-
Szentmiklós közönsége ez alkalommal is oly impo-
záns módon bizonyította be hazafias  érzületét. 

A megnyitó után Nyerges Károly karmester 
vezetése alatt a Hilária elénekelte a „Himnusz"-t 
Lázár Stefi  k. a. harmónium kísérete mellett; az 
ének jó sikere dicséretet érdemel. 

Tanulságos és kiemeleudő volt a programra 
3 ik pontja ily czimmel: „Csikszék fiaiból  alakult 
zászlóalj 1849-ben", felolvasás  Kiss Antal 1848— 
49-iki honvéd őrnagy emlékirataiból; felolvasta 
Kálmán István. Az emlékirat történeti hűséggel, 
a közvetellenség érdekességével van megírva s 
szabadságharczunk történetéhez becses részleteket 
szolgáltat. Lelki szemeink előtt megelevenedtek a 
csikszéki zászlóalj liarczai, hőstettei; s az emlék-
irat szerzője egyfelől  szabadságharczunk történe-
tének kiváló szolgálatot tett, az ünnepet pedig 
másfelől  nagyban emelte s mindnyájunkat hálára 
kötelezett. 

Ezután újra a Hilára énekszáma következett, 
Huber K. „Nemzeti zászló"-ját énekelte el kiváló 
preczizitással s oly gyönyörűen, hogy a hallgató-
ságot egészen elragadta. 

S imon Ádám tanító pedig szabályos hang-
súlyozással s kiváló hatással szavalta el Jakab 
Ödön „Márczius 15-ike" czimü szép költeményét, 
mely után a „Gyergyószentmiklósi dalegylet" a 
Honfidalt  Vocelkától énekelte el Kricsa Péter kar-
mester vezetése alatt, nagyon szabatosan és elis-
merésre méltó preczizitással. 

Dicsérettel kell megemlítenünk Nagy Etelka 
k. a. kedves szavalatát is, mely után a „Gyergyó -
szentmiklósi dalegylet'" a Marseillaise indulót éne-
kelte el szintén szépen és liatásosau. 

Az ünnepet két bankett zárta be. Egyike 
Laurencziuél volt délben, a másikát pedig az ipa-
rosok rendezték este önképzőköri helyiségükben. 
Mind a kettő ritka jó kedvben folyt  le. Szép és 
lelkes pohái köszöntésekben sem volt hiány. 

Gyergyó-Ditróban. 
Megyénk e tekintélyes nagy községének ha-

zafias  érzésű polgárai a jelen évben is méltó ke-
gyelettel ünnepelték meg a magyar nemzet sza-
badság hajnalának feltűnését. 

E hó 15-én délelőtt 9 órakor az összes tes-
tületek s tanulók nagy csoporoktban, szép rend-
ben vonalának a helyi plébániai templomba hála-
adó isteni tiszteletre. 

Az ünnepélyes szent misét a zsúfolásig  meg-
telt templomban T. A l b e r t István hitoktató ta-
nár tunkcziónálta. 

Szent mise után a derék k. elöljáróság a 
nagy nap emlékére diót osztatoit ki a tanulók 
között. 

Este 7 órakor az iskolák dísztermébe gyüle-
kezett az érdeklődő közönség, még pedig igen szép 
számmal, hol az előre megállapított programm sze-
rint V e n d 1 Aladár bizottsági elnök lendületes 
szavakban az ünnepélyt megnyitván, nyitányul 
három czimbahnon Ven dl A. és két tanítványa: 
F ü l ö p Mariska k. a. és L u k á c s Mariska k. 
a. a Rákóczi-indulót adták elő. A szépen előadott 
barezias induló felvillanyozta  a kedélyeket s a kö-
zönség zajos íapsolással és éljeuzéssel fejezte  ki 
elismerését. 

Utána a helyi vegyes kar énekelte szokott 
jártassággal a „Honfidalt.  Ennek végeztével G á-
b o s y László szavalta hatással Petőfi  Sándor 
„Nemzeti dal*'-át, C s a t h ó Ferenez s.-lelkész 
alkalmi felolvasásban  nagy tetszés között ecsetelte 
az 1848. márczius 15-ikének jelentőségét. 

A felolvasást  két pompásan sikerült női sza-
valás követte, nevezetesen : K o p a c z Nina k. a. 
„Négy nap dörgött az ágyú" s utána I 1 y é s Ida 
k. a. „Márcziusi itjak" czimü költeményt szavalta. 
Mindkét szavalásért általános dörgő éljenzés és 
tapsvihar lőn a méló jutalom. 

Végül a vegyes kar énekelte a „Himnusz"-t 
s ezzel az ünnepély véget ért. 

A műsor lejáriával tea-estély volt. A cse-
kély belépti dijakból 21 frt  gyűlt össze a sze-
gény tanulók javára. 

a. r. 

L E V E L E Z É S . 
A székelyek áttérése a görögkeleti egyházba. 

Tekintetes Szerkesztő ur 1 
Szíveskedjék alábbi soraimnak becses lapjá-

ban helyet engedni. Több lapban „Székelyek átté-
rése a román egyházba" czim alatt nagy feltűnést 
keltő czikk jelent meg melyet ezennel hazugságnak, 
szerzőjét pedig mindaddig, mig állításait be nem 
bizonyítja alávaló rágalmazónak nyilvánítom. Ezzel 

befejezhetném  válaszomat, azonban a rutul meg-
tévesztett sajtó és olvasó közönség tijkoz&sa vé-
gett bátor vagyok rövid észrevételeimet következők-
ben megtenni. 

Mint az ide csatolt egyháztanácsi jegyző-
könyvi kivonatból is kitűnik három évi mikónjfalvi 
lelki pásztorkodásom ideje alatt egyetlen „római 
kalholikus hitet követő székely család" sem „tért 
át a gör. kel román egyházba" sőt ellenkezőleg 
12 személy tért át a gör. kel. vallásról a róm. 
kath. egyház kebelébe. 

Azon állítás mely szerint hívem „a stóla 
kifizethetése  végett eladják marhájukat" egyszerűen 
hamis. Az ugyan megtörténik, nemcsak mikóujfa-
luban hanem másutt is, hogy a koporsó, szemfedő, 
gyászruhák és a temetést itt rendesen követő tor 
költségeinek fedezése  czéljából eladott marha árá-
ból a stólát is kifizetik;  azonban kizárólag a stóla 
miatt éppen ugy nem adják el marhájukat mint a 
hogy nem adták ki a megfelelő  lapot csupán czikk 
iró hazug közleménye miatt. A stóla a teljesitett 
szolgálattal mindég egyenes arányban áll. Temetek 
ingyen 1, 2, 4, (>, .0 forintért,  s ha czikk iró ál-
tal emlititett egyén, ki itt a leggazdagabbak egyike; 
elhunyt felesége  rendkívüli ünnepélyes temetésért 
36 frtot.  szívesen önként felajánlott,  ezért engem 
vád nem terhelhet. Azt is megjegyzem, hogy emlí-
tett összegből magamnak vettem 20 frtot  a segéd-
kező személyzetnek 10 frtot  a templom körüli téren 
ásott családi sírhelyért a templomi pénztárba ad-
tam U frtot.  Ez a való tényállás. Nem igaz azon 
állítás, mely szerint hiszem a stóla elől a román 
egyházba menekülnek ilyet csak alávaló rágalmazó 
állíthat. Még egyet! Mikóujfalu  (Háromszékmegyé-
ben) azon község melyet túlnyomó többségben 
elmagyarosodott gör. kel. vallású románok laknak, 
kik közül alig néhányan értik és beszélik a román 
nyelvet. Magyarul élnek, magyarul érzenek, ma-
gyarul beszélnek, a magyar állameszmét tiszteletben 
tartják, s gyermekeik magyar iskolákban tanulnak. 

Éppen azért ha czikkiró hazafias  szolgálatot 
akar teljesíteni; buzgósága seprőjével menjen oda 
hol a magyar nemzeti eszme érvényesülését ve-
szélyeztető hazafiatlanság  szemésjét találja. 

Most pedig én mint a leggyalázatosabban 
meghurczolt ártatlan, kinek erkölcsi reputácziúja 
felett  az egész magyar hazában meg húzták a 
vész haraugot bátor vagyok kijelenteni, miszereint 
Istenem szeretete, meg nem érdemlett sorsom fölött 
sajnálkozó szülőim, testvéreim; rokonaim, kedves 
híveim, barátaim és ismerőseim ragaszkodása 
felemelik  lelkemet, s vigasztal a remény, bogy ha 
a mult héten az erkölcsi halál koporsójba behe-
lyeztek, a jövő hét az erkölcsi feltámadás  napja 
lesz. 

E sorok közléseért fogadja  tekts. Szerkesztő 
ur előre is hazafias  köszönetem nyilvánítását. 

Mikóujfalu  (Háromszékm.) 1895. márcz. 9-én. 
Solyom  Géza, 

róm. kath. pleb&no*. 
* * 

Ezen közleményt a méltatlanul vádolt lelkész 
érdekében annál inkább is közreadtuk, mivel a csa-
tolt egyház tanácsi jegyzőkönyvből meggyőződtünk, 
hogy a hírlapban e dologra, vonatkozólag megjelent 
közlemények tévedések és minden reális alapot 
nélkülöznek. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Uj ügyvéd. Dr. Tragor Ignác?, a csík-

szeredai társas körökben előnyösen ismert, s la-
punk felelős  szerkesztőjének ügyvédi irodájában 
gyakorlaton volt ügyvédjelölt, folyó  hó 12-én a 
budapesti ügyvédvizsgáló bizottság előtt kitűnő si-
kerrel ügyvédi vizsgát tett. Szívből gratulálunk a 
jeles képzettségű fi  ital ügyvédnek, ki Csik-Szere-
dában volt rövid idejű tartózkodása alatt is, sok-
oldalú jeles tulajdonságaival mindenkinek osztatlan 
becsülését és őszinte rokonszenvét érdemelte ki. 

— Kinevezések. G e r g e l y Andor ma-
rosvásárhelyi törvényszéki jegyző a csikszentmár-
toni kir. járásbírósághoz albiróvá, L á s z l ó J. 
kézdivásárhelyi kir. alügyész a csíkszeredai kir. 
törvényszékhez bíróvá neveztetett ki. 

— Áthelyezés. S z a c s v a y Imrét a hely-
beli kir. törvényszék jeles képzettségű bíráját, sa-
ját kérelmére a helybeli kir. járásbírósághoz he-
lyezték át. Ezen áthelyezés a vármegye egész te 
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ittlétén a legnagyobb örömmel fogadtatott,  mert izatát közölte a szervező bizottsággal. A mily 
a iárásbirósáe Szacsvaiban egy derék hnmánus! kitüntető ez a megbízatás a megbízott ra, ep 
a jarasoirosag ozausv-iuau H j ilolv kitüntető gazdasági-egyesületünkre es var-
hivatal főnököt,  a jogkereso közönség pedig egy , J é k m f k o r  c g y o l v a n n a „ y tekintélyű 

szaktestület plénuma előtt, melyben az ország 
legelső szaktekintélyei mint elöjdók működnek 
egyik működő férlíának  tér adatik arra, hogy 
munkásságával az ország színe elé léphessék. 
Az országos kongresszus május hó l'J. 20. 21. 
22 és 23-án Budapesten tartatik. 

— A Kárpát-Egyesület estélye Sz.-
Udvarhelyt . Az Krdélyrészi Kárpát-egyesület l'd-
varhelymegoi osztálya l'gron János alispán elnöklete 
alatt folyó  évi márczius hó -23-án hangversenynyel 
összekötött estélyt rendez .Székely-Udvarhelyen a m. 
kir. állami főreáliskola  tornacsarnokában a következő 
műsorral: 1. Nyitány. Előadja az első zenekar. 2. 
Vonós-Négyes. Schubert: a) Allegro moderato 1) moll. 
b) Mcnuetto. Beethoven. e) Andantte eon motto 
(piasi allegretto A moll. d) Thérne Russe. F dur. 
előadják : dr. Vajda Emil, HoH'niann Sándor, Kolin 
Ármin és Nagy Gyula. Felolvasás. Dr. Szádeezky 
Lajos egyetemi tanár ur által. 4. Népdal-egyveleg. 
Czinibaloni-szóló. Előadja Török László, 5. Monológ. 
Előadja Embery Árpád, I». Boka kesergöje. Irta Zsa-
dányi Ármánd. Előadja hegedűn dr. Vajda Emil, a 
zongora-részt Demény Eerenezné őnsga játsza. 7. 
Szavalat. (íálfty  Kálmán által. H. Népdal-induló. Elő-
adja a helybeli dalegylet. A műsor lejárta után 
társas vacsora lesz, 

— Tenyészbika vásár . A csikmegyei 
gazdasági-egyesület tenyészbika vására í. hó 
20 án íolyt le igen nagy érdeklődés mellett. 
Részletes tudósitást a ,övő számban adunk. 

Uj csendőrségi őrs állíttatott fel  Gyi-
mesközéplok községben, mely működését e hó 10-én 
megkezdette. A személyzet 6 főből  áll. s működési 
köréhez Gyimes-Felső és Középlok községek vala-
mint a hozátartozó patakok és tslepitvények tar-
toznak. 

— Koldulás Rát iu számára . Rátiu a 
gyergyói oláhság közt nem ismeretlen ember. A 
70-es években importálták Gyergyóba, mikor a 
telepitvényes ügyekben egy-két lelketlen zsaroló 
benne mint ügyvédben találta meg az alkalmas 
szövetséges társat, hogy az együgyű oláhtestvé-
reket megsarczolják. Rátiu és társai akkor itt 
Gyergyóbau könnyű szerrel pompás zsákraáuyra 
tettek szert s bizonyosan ennek az emléke, vagy 
pedig a testvéri szeietet juttatta ismét Rátiu 
embereinek eszébe a gyergyói oláhokat, hogy újra 

képzett, igazságos birót nyert. 
— Előléptetés. Dr. Todor Józsefet  a felcsiki 

kerület országgyűlési képviselőjét a gyulafehérvári 
káptalanban éneklő kanonokká léptették elő. 

Kitüntetés. Búzás Mihályt, az alesiki 
kerület derék és érdemes főesperesét  ő felsége,  a 
király tiszteletbeli kanonokká nevezte ki. A derék 
főesperesnek,  ki bokros érdemeivel régen rászol-
gált e kitüntetésre, a legőszintébb szívvel gratu-
lálunk. 

— Eljegyzés. B a r a b á s Béla a helybeli 
gazdasági irányú felsőnépiskola  gazdasági intézője 
f.  hó 17-én tartotta eljegyzését Hajnód Juliska 
kisasszonynyal Hajnód János helybeli polgár ked-
ves leányával. Boldogságot kívánunk. 

— Furcsa tavasz. Nem igen szoktunk 
az időjárás bajaival vesződni itt a lapban, mint 
az a társaságban is egyike a legunalmasabb 
tárgyaknak, azonban ezúttal még sem állhatjuk 
meg, hogy ki ne fakadjunk  ellene s a krónika 
kedvét fel  ne jegyezzünk némelyeket. Tavasz 
első napia olyan szépen köszönt be, hogy 
egész határainkat méteres hó fedi  s még csak 
annyit sem enyhült az idő, hogy bár az épü-
letek tetejéről leolvadt volna a hó. Éjjelenkint 
10—12 R. lok hideg van. Dél felé  ha enged 
is valamit, ez oly rövid ideig tart. hogy az 
útról sem tud elmenni a hó. Ha még sokáig 
igy tart, a takarmány nagyon megszűkül. 

— A ,,Csiki Lapok" és a „Csikmegyei 
Füzetek" Afrikában.  Posenböl Poroszország 
egyik nagyobb városából egy német birodalmi 
levelező lapot kaptunk, melyen Jeney S j z a b ó 
Árpád kinek — állítása szerint — ősei csik-
megyei székelyek voltak, s ki most a német 
kelet áfrikai  gyarmatosító-egyesület szolgálatába 
lépett és e hó 11-én Brémán át Bagomoyo-ba 
hajózott a „ C s í k i L a p o k"-at és Cs ík-
m e g y e i F ü z e t e k e t megrendelte. Igy 
kerülnek azok Áfrikába. 

— Halálozás. Csikszépvizi Deák Elek (kö-
zépső) Csikszépviz volt bírája, SzépyizSzentmiklós-
Borsova egyházközségek megyegondnoka folyó  hó 
17-én éjjel '/a 12 órakor életének 66-ik, boldog 
házasságának 47-ik évében tüdőgyuladás követ-
keztében elhunyt. Temetése f.  hó 20-án történt. 
Nyugodjék békével! 

— Maros-Vásárhelytt e hó vége felé  , . , , 
lesz a kereskedelmi- és iparkamara titkári állásá- megjelentek köztök. Arról ertesitenek ugyanis hen-
nák betöltése. Mint nekünk onnan irják, a boldo- nünket, hogy február  havaban ket darab tribuu-
gnlt Réthy Dezső helyét legnagyobb valószínű- j e l i i l t : a hírhedt Retisán Simon és Niculescu 
séggel Kuszkó István, Kolozsvár közéletének egyik M'ltiádes oláhországi ex-gyógyszerész gyakornok, 

mint perczentre utazó mozgóügyuökök, a kenyér-
mártírrá lett Rátiu részére könyöradományt gyűj-
tendő, a tölgyesi járás oláh községeiben házaltak 
s szedtek is össze mindenfélét,  a mi a szegény 
néptől kitellett, ruhát, pokróezokat, vásznakat stb. 
Ott azouban, hol az említett gyanús firmákhoz 
hasonló egyének kellő felügyelet  alatt vaunak, az 
aljas turpisságok kiderülnek, s a dolog a tölgyesi 
főszolgabíró  Iliiébe jutott; bejelentették neki a 
koldulást s azt. hogy 4 csomagot 32 klg. sulylyal 
s 100 frt.  étékkel küldtek el Juon Rusu lapszer-
kesztő czimén N.-Szebenbp. A főszolgabíró  a figyel-
mesztetésekre körmiikre koppintott a hatóság en-
gedélye nélkül kolduló oláh agitátoroknak s Dobrán 
Jáuos hollói pópat, Retisán Simon hírhedt oláh 
tanítót és Niculescu Miltades renegátot 3—3 napi 
börtönre, Dobrán Jánosué preutyászát pedig 20 Irt 
pénzbírságra Ítélte. Erre azután az elitéit kompá-
nia a hozzájuk méltó zugügyvédhez: Klein Fülöp 
elcsapott zsidó tanítóhoz futott,  ki elvállalta a re-
kurálást. Mint hogy aronban a főszolgabíró  kellő 
bizonyítékok és okok alapján büntette a hatóság 
engedélye nélküli koldulást, bizton várható, hogy 
az izgató oláha'jitálorok kik Gyergyó csendes 
oláhságá» ilyen alkalmak felhasználásával  bujtogat-
ják, a második forumtói  is megkapják a nagyon 
is megérdemlett elitéltelést. Az oláh agitátorok 
valóban lelketlen dolgot müveinek, midőn ettől a 
szegény oláh néptől, melyet a 70 es években Rátiu 
és emberei tönkrejuttattak, most koldulnak. Rátiu 
nicgelégedhflik  azzal a zsákmánynyal, a mi akkor 
neki jutott, az oláhok ;ekkor ölökre lefizették  a 
testvéri adót; hagyjanak tehát békét nekik. 

— Elemésztet te a gyermekét . Szomorú 
esetről értesítenek bennünket Csík Szentsimon-
ról. Olyan esetről, mely rémességéhez képest 
elég gyakran történik ugyan, mégis valahány-
szor köztudomásra jut, mindig megdöbbentő, 
mert az erkölcsök elvadulását elfajzását  illuszt-
rálja. Cs Jula fiatal  leányzó szerelembe esett, 
s rajta is megtörtént, mint oly sok máson, 
hogy szerelmi enyelgéseinek következményei 
lettek. Hogy szégyenét palástolja, bűnre vete-
medett s szerelmének gyümölcsét, az ártatlan 
kis gyermeket bűnös uton eltette láb alól. 
Ebben a műveletben segélyérc volt Todor 
Istvánné, a ki jelenleg vizsgálati fogságban  ül. 

nagy tevékenységű hírlapírója fogja  betölteni. 
Mindenesetre csak örülni tudunk, hogy a székely-
ség iparkamarája egy olyan képességű és szor-
galmas embert tud magának megnyerni, a minő 
Kuszkó István. 

— Jótékonyczélu előadás. A helybeli 
polgári leányiskola benlakó növendékei a tan-
testület rendezése mellett f.  hó lti-án AZ  intézet 
nagy termében a csiksomlyói internátusi segély-
alap javára színielőadást rendeztek. Az érde-
kesnek ígérkező előadás nagyszámú és válo-
gatott közönséget gyűjtött egybe; s mindazok 
kik megjelentek, igazán valódi élvezettel töl-

' tötték el azon pár órát, melyet az elóadás 
igénybe vett. A növendékek két kedves kis 
darabot: egy életképet és egy színmüvet adták 
elő; az elsőnek czime PA gróf  hölgy-', a má-
sodiké „A kis Feri". Az elsőben Fülöp Her-
min, Csergő Lenke, Miklósi Piroska és Dobri-
bán Vira szerepeitek, a másodikban Konc/ 
Eliz, Szabó Anna, Nagy Rózsika, Varga Erzsi, 
Kabdebo Mariska, Pap Ilona cs Tamás Erzsi 
vettek részt. A szereplők között nem akarunk 
különbségét tenni, épen ezért általánosságban 
azt mondjuk, hogy a rábízott feladatot  min-
denik ügyesen csattanósan oldotta meg s mind-
nyájan kellő felfogással,  otthoníassá-rgal és sza-
batosan alakítottak. A közönség gyönyörködött 
bennük s a tetszésnyilvánítások, tapsok és éljen 
z ? s ^ . L

f ° ' y t o n  követék egymást. A „Hamu 
pipokebol rendezett életképek szintén jól sike-
rültek. — Az erkölcsi siker teljes volt s ennek 
az anyagi is megfelelt,  a mennyiben igen szép 
összeg jutott a jólékonyczélra. a mint ez lapunk 
más helyen ki is van tüntetve. Elismeréssel 
adózunk az igazgatónak és a derék tantestület-
nek, mert az erdetn jó része őket illeti. 

—A ni-ik országos gazdakongresszus 
szervező bizottságának IV. szakosztálya mely 

[elszólította T. Nagy Imrét, gazdasági egyes i 
h S ü " k r á t é S m e g y e i g a z d a s á g i előadót, 

l<ongresszus tárgysorozatába felvet 
£ ™ l u k ? Í n á ? r í r ü & y é b e n a z előadói 
S i J ? -el" , N a g y I m r * a kitüntető 
megbizatast el is vállalta s e z iránti nyilatko-

Nyomatott Csik-Szeredába85. a laptulajdonos és iadó Györgyjakab 

Az esetet Gál Lijosné bábasszony fedezte  fel, 
ki — a mint láts7Ík — Todor Istvánné üzel-
meit régóta figyelemmel  kiséri. A Gál Lajosné 
leljelentésérc a nyomozás megindult sa csend-
őrök a teljesen kifejlődött  gyermeket a leány 
szüleinek házánál a szoba egyik szögletében 
eltemetve, megtalálták. A bűnös leányzó ön-
gyilkossá akart lenni, torkát megvágta és szúrást 
is ejtett magán, mindkét sérülés azonban köny-
nyü természetű s életben maradása majdnem 
bizonyos szörnyű tettéért tehát a loldi igazság-
szolgáltatás is kérdőre íogja vonni. 

— Adakozás és köszönetnyilvánítás . 
A csiksomlyói „Internátusi segélyalap" javára ada-
koztak A csíkszeredai takarékpénztár ajándékozott 
100 frtot,  Csik-Karczfalva  községe 100 frt  20 kr, 
Csik-Jenőfalva  községe 30 frt.  A taploezai műked-
velők által rendezett előadásból 20 frt,  a Csík-Szent-
királyon rendezett mulatságból 13 frt  40 kr, a csik-
karczfalvi  műkedvelők által rendezett szini előadás-
ból 50 frt,  a csiksomlyói műkedvelő előadásból 30 
frt  30 kr, a Fórika Ágoston gviijtöivén Fórika Ágos-
ton 1 frt,  Benedek Lajos ."><1 krt, Balog Elek 00 
krt, Forika János 70 krt, Molnár Márton 50 krt, 
Molnár Ágoston, Hernád István, Horváth Sándor, 
Fórika András, Kovács Ferenez, Horváth Lajos 10—10 
krt. Antal Rajinond, Farkas József,  Bálint Ferenez 
20—20 krt. Antal Rajmond, Farkas József,  Bálint 
Ferenez 20 -20 krt, Molnár János, Fórika Ágoston 
.">0—50 krt, Foilor János 10 kr. Székely" Ferenez 
20 krt. A Császár Dénes gyűjtői vén Császár Dénes 
2 frt,  Seb 1 frt,  B. 20 krt, A. 50 krt. Salamon La-
jos gyiijtöivén Kézon István, Salamon Lajos l - l 
frt.  Sebess (iyula. Boglncz Béla, Barabássy Sándor, 
Szabó Sándor 50-50 krt. Kiss Gusztáv gyiijtöivén : 
Kiss (iusztáv frtot,  Bors Ilona, A. D. és H. A. 
2—2 frtot,  Ninger 1 frtot  sz. Orsolya-rendű zárda, 
Tompa Erzsi és Klára, Miklós Lili, Zakariás Ilona, 
Husznik Ella, Elekes Panna, Bágyoni Mihály Gizella, 
Bálint Gizella, Bálint Berta, Iucze Kornélia és Anna, 
Csanádi Margit é's Róza, Bokros Margit, Szabó Mar-
git, Biró Erzsike 50—50 krt. Bundschuh Róza, Dhchy 
.Iulie, Daneas Julié, ismeretlen 30—30 krt, Pap 
Eugenie, Swoboda Aloizia 20—20 krt. Dobai, Bor-
bát, Huszár ló krt, Haupt Márta 15 krt. Fogadják 
mindnyájan a nemes îiny erdekében tett hazafias 
áldozatkészségükért és ügvbuzgóságukért az intézet 
hálás köszönetét. Bándi Vazul gimnázium és iuter-
nátus igazgató. 

— Drága a pálinka. Csik-Szentsimonról 
panaszt vettünk, hogy az ottani zsidó (ilyen 
specziálitása is van már-majdnem minden csiki 
községnek) rossz pálinkát árul és azt is méreg 
drágán adja. Hogy drága a pálinka az magában 
véve még nem volna nagy baj, de az már 
mindenesetre b:ij. ha a zsidó korcsmáros vissza 
él helyzetével s nyereségvágyból a szegény 
embereket megkárosítja. Ha a dolog csakugyan 
igy áll, akkor tessék az illetékes hatósághoz 
folyamodni,  az majd tesz róla s végét szakítja 
a visszaélésnek. 

— Válság. Nap-nap után más vidéken üti 
fel  a fejét  az ínség, különösen a füldmives  és kis-
iparos osztályt sújtják nehéz megélhetési viszonyaink. 
Politikai törekvéseink egyik legfontosabb  feladatát 
most. ezeknek az osztályoknak a helyzetén való 
segítség kell liosv képezze, érvényre kell juttatni 
Magvarországon a kisemberek politkáját. Ezi czélozza 
egy rövid idő alatt sok ezer példányban elterjedt né-
pies lap, a .Fii g n et len U j s á g", melyet Baross 
Károly a „Hazánk" felelős  szerkesztője ad ki. Poli-
tikai függetlenség,  élénk érzék a gazda- és kisiparos 
osztályok érdeke iránt jellemzik a „ F ü g g e t l e n 
C j s á g- - o t, mely politikai, gazdasági, ipari, szép-
irodalmi ezikkei: gazdag illusztraezioval kielégíti a 
nép igényeit, fejleszti  politikai és gazdasági érettsé-
gét, nemesiti Ízlését, Fő érdeme pedig olcsósága. 
A minden vasárnap gazdag tartalommal megjelenő 
„ F ü g g e t l e n U j s á g* előfizetési  ára egy évre 
2 frt,  félévre  1 frt.  Mai számukhoz mellékeljük 
prospektusát, amit ajánlunk olvasóink liigyelmébe. 

— Az egyforintos  á l lamjegyet már sok 
helyen vonakodnak elfogadni,  különösen a nép, ugy 
látszik, az erre vonatkozó rendeletről nincs kellőleg 
tájékozva. Erre való tekintetből ismételve tudatjuk, 
hogy a kormáuy intézkdése szerint az egyforintos 
államjegyek a magánforgalomban  1895 ik évi decz. 
hó 31-éig megmaradnak: az állampénztárak és 
hivatalok pedig ezen államjegyeket az 1896-ik évi 
junius bó 30-ig fogadják  el, 1896. julius hó 1-sejétől 
1899. deczember 3l-éig azonban már csak a váltó-
pénztári teeudőkkel megbízott állami pénztárak, vala-
mint a cs. és kir közös központi pénztár Bécsben 
fogadják  el beváltás végett s 1896. deczember 31-ike 
után ezek az államjegyek többé sem fuetésképen 
el nem fogadtatnak  el sem át nem váltatnak. 

— Lapunk mai számához a „Hungária 
műtrágya" kénsav és vegyi ipar részvénytársa-
ság gyártm ányainak jegyzéke van csatolva,me'yre 
olvasó közönségünk és különösen a gazda-
közönség figyelmét,  tisztelettel felhívjuk. 
Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 20, 12-ik számához. 
S z á m a d á s u k . 

A csikszeredai polgári leányiskola. 
A f.  hó lfi-án  tartott gyermek szinelőadás jö-

vedelme 02 Irt 61 kr. Kbböl kivonandó az előleges 
költség 1* frt  Hl kr. Maradt -i:i frt  «11 kr, mely 
összeget a csiksomlyói giinu. ft.  igazgatójának kezé-
hez szolgáltatták a rendezők. Feliilfizettek:  Madár 
Imre főjegyző  5 frt  fid.  .Mikó Bálint főispán  1 frt  20 
krt. Molnár Ákos, Vitoa Mózes 80—80 krt. Bándi 
Vazul fógimn.  igazgató 7U kr, Benedek István, Bocs-
kor Héla, Geezó Béláné, Mihály Fereuczné 00—00 
krt. Konez István 00 krt. Éltes Elek, Tamás Imre, 
40—40 krt. Szabó hadnagy ;10 krt, Fülöp János, 
(iyürffy  Juliska 20—20 krt, Kussuy Lajos és Mé-
száros Amália 10—10 krt. 

E számadás kapcsán őszinte köszönetet óhaj-
tunk mondani az egész igen tisztelt közönségnek a me-
leg pártolásért, melyben az előadást részesítették és 
mindazoknak, kik a színpad és kellékek összeállítá-
sában szives segédkezésíikkel könnyítettek a rende-
zőkön ; névszerint : Halló Gábor, <iál József,  Gözsy 
Árpád, Naíry Imre uraknak. — Kiváló tisztelettel a 
megyei polgári leányiskola tantestülete. 

A csikszentm'halyi tűzoltó-egylet. 
A Csik-Szentmihályon l'ebr. 23-án egy létesí-

tendő tűzoltó-egylet felszerelésének  költségeire ren-
dezett tánczestély összes jövedelme volt belépti 
jegyekből o2 írt 50 kr, feliilfizetésekből  lő frt  15 
kr, összesen 17 frt  05 kr. Kiadás 29 frt  2"» kr s 
igy a tiszta jövedelmit 18 frt  10 kr, mely összeg a 
felhasználás  idejéig gy iimölesöző állapotba helyezte-
tett. Felülfizettek  Jakab Lajos. Szöcs Imre lelkész, 
Petres Ignácz, Csiszér Albert 1 — 1 frt.  Konez Jó-
zsef  (ajnádi), Konez Gergely, Ráez Ignácz, idb. Ladó 
Mihály, Szabó Lajos, Ficzus Lukács, Stulilmtiller 
Antal, Péter Miklós. Szabó Berta, Albert -lános, Boda 
János, Minier Albert, Tódor József,  Székely" János 
50—50 kr. Szöcs Lajos, Rácz József,  Orbán Albert 
30—30 kr. Konez Gábor 25 kr. Simon András, 
Konez János id.. Gegő Károly, Konez Károly, Ger-
gely Dénes, I'éesi Mihály, Horgas József,  Antal Já-
nes, Ráez Alajos. Székedi Károly, Síiket Antal, La-
katos Károly, Búzás József,  id. líotli István, Sza-
kálli Ferencz, Rácz Albert. Konez Tamás, Ráez La-
jos 20—20 kr. Konez András, Bokor György 15—15 
kr. ifj.  Konez János lu kr. Fogadják a jólelkű ada-
kozók a jó ezél érdekében hozott szives áldozataikért 
a rendezőség bálás köszönetét. Nemkülönben Gyer-
n\v SzeJitmiklóson lakó Minier Berta urhölgy őnagy-
sága! is elismerő hálás köszönet illeti, a ki a ren-
dezőség kérésére szives volt a jótékonyezélu tánez-
niulatság ezéljaira szentmiliályi lakházának minden 
osztályát rendelkezésre bocsátani. 

Csik-Szentinihályon, 1895. márczius 3-án. 
A rendezűseg 

A gyergyószentmiklósi „Iparos Önképző kör." 
Az 1805. évi február  23-án, az .Ipartestület" 

helyiségében, a kör pénztára javára rendezett tánez-
vigalma ugy erkölcsileg, mint anyagilag nagyon 
szépen sikerült, összes bevétel volt 5 1 Irt 30 kr; 
a kiadás 32 frt  74 krt tesz, a tiszta bevétel volt e 
szerint 21 frt  50 kr, mely összegből a jótékony 
czélra felülfizettek  : Márton Lajos, 1 frt,  A. L. D. 
urak 1 frt,  dr. Fejér Dávid, l'rmánczi Vertán, Si-
mon Ferencz föviiryázó,  Lázár Viktor, Jakab Gyula, 
M. Deák Pál, F. Deér Kálmán és Orel Dezső 50—50 
krt, Kari József  70 krt, Husiig Gyula, Polgár János, 
Albert Antul 20—2o és Bodó Kristóf  30 krt, össze-
sen 7 frt  00 krt. l'gy a t. föliiltízetok,  mint a ren-
dezőséget teljesített urak, valamint t. Sándor Ger-
gely ur, ki a tánezterem díjtalan íöldiszitését vé-
gezte és áltulában a résztvett összes vendének szi-
ves pártfogásukért  fogadják  bálás köszönetünket. A 
1- ör nevében az e l n ö k s é g . 

A gyergyószentmiklósi önkéntes tűzoltó-egylet 
A folyó  hó 10-án rendezett népies bál tiszta 

jövedelme tett 52 frt  lu krt. Lzen alkalommal fe-
lülfizettek  : dr. Tiltscher Kde 1 frt  10 krt, Ham Já-
nos Szenttamás 2 frt.  Lázár Menyhért, Kiss Antal 
ezredes, Ferencz János Szenttamás, Köllő Iguácz, 
dr. Fejér Dávid, L'rmánczi Imre, Siller Béla, Már-
ton Lajos, Fereuczi Károly, Kovács Lajos, ülága 
Imre, ifj.  Csergő András, Giaeomuzzi Baptiszt, Geu-
csi Alajos és Kedves Tamás 1—1 frtot.  Ifj.  Lengyel 
Gergely és Lá.szló Ferencz 80—*0 krt. Itj. Romfold 
János, Köncsi Albert, Orel Dezső, Lázár Viktor, Bol-
dizsár Andor, L'rmánczi Vertán, dr. Dobribán Antal, 
Vákár Istvánné, Zárug M. Zakariás, Kovács Imre, 
Kricsa Kondrád és Merza Vilmos 70—70 krt. Tál 
Sándor és Bogdán István 00—<30 krt, Sándor Ger-
gely, Petrácsic-s Emil, Gáspár János, E Deér Kál-
mán, Simon Ede és Merza Kristóf  50—50 kr. Kál-
mán István, Kéménes Balázs, Biró János, Hermán 
Lajos, Simon Adám, Kölönte József  és Lázár Antal 
40—40 krt. Bereczk Sándor, Kari József,  Rotli Mi-
liályné, Alschuh Sámuel és Fiser Márton 30—30 
krt. Gircsis Béla. Laureuczi Vilmos, Koródi Istvánné, 
Orel Máté, Agg Tivadar, Simon Ferencz, Pais György, 
Biró Endre, Pál Venezel, Timok János, Eránosz Já-
nos, Nyerges Gyulu, Benedek István, Farkas Imre, 
Imre, Kémenes Miklós, Szekulu Imre, Nóvák Antal, 

Szenkovics Mihály, Tóth Lajos, Miklósi Béla, Jakab 
Gyula, Vákár Lukács, Szabó Lajos, Kuncz Kornél, 
Lörinczi Audor, Drotos József,  Márdirosz Kristóf, 
Boesáuczi István, Lázár Jenő, Kricsa Zoltán, Cziffra 
János, Lázár J. István, Laárenczi R. és Simái Ti-
vadar 20—20 krt. Vákár Ferencz, Csibi András és 
Stengel György 10—10 krt. Fogadják mindnyájan 
a legőszintébb hálás köszönetünket, a rendezőség 
nevében : Hozó Pál alparaucsnok. 

Beszámoló. 
G y.-S z e n t m i k 1 ó s, márcz. 1. 

Arról a február  2-iki fényes  estélyről, melyen 
a helybeli örm. szert, templom javára neineslelkü 
hölgyeink kiváló buzgalma, s e szent czélért lelke-
sedő közönség páratlan áldozatkészsége versenyez-
tek egymással. 

S e versenyben gyózótt mindkettő ; legyőzve 
esak én vagyok, kit sem a inult hasonló mérkőzé-
sei. sem a legvérmesebb optimizmus ily magas fokú 
reményhez fel  nem emelhettek. 

„Cherches la femmel"  (Keresd az asszonyt!) 
kiáltja a franczia,  midón a katasztrófák  okozóiról 
van szó, — s ne mutassunk-e rájok büszkeséggel 
akkor is, midőn a legs^eutebb czélok oltárán kigyu-
ladt tiizekben ismét csak az ó szivök lángját látjuk 
lobogni legfényesebben. 

Társadalmunk pedig, mely mintegy megostro 
mólt tábor, a nélkülözés és nyomor ezerféle  alakjai 
val áll naponkint szemközt, ezúttal sem késett be-
igazolni, hogy a szeretetnek sem távolság sem mély-
ség gátot nem vethet, s csuk el kell találni a bil 
lentyiit, hogy a legszebb melódia létrejöjjön. 

Hálás köszönetein tehát egyaránt illeti a fá-
radhatatlan rendezőséget s a szives adakozókat. 

Kicsiny a templom, melynek diszére közre-
munkáltak, de nagy annak lakója, ki a fövénysze-
mekbúi sziklákat épit, s a szivek önkéntes áldoza-
tát Jeruzsálem falainál  többre becsüli. 

Az estély pénztári számadása következő : Be-
vétel 1327 frt  12 kr, kiadás 318 frt  27 kr. Tiszta 
jövedelem IOOB frt  85 kr. 

Felülfizettek:  Urmánczy Imre 1 frt.  özv. Vá-
kár Istvánné 4 frt,  Vákár Lukáes 1 frt,  ifj.  Kará-
cson János 1 frt,  Lengyel Jánosiié 3 frt,  Schiffér 
Béla 50 kr. Bocsánczy István 1 frt.  Lázár Meny-
hértné 9 frt,  Lázár Menyhért 9 frt,  Lázár János 1 
frt,  Csiky Kálmán 10 frt,  özv. Madaras Istvánné 1 
frt,  Giaeomuzzi János 3 frt,  özv. Urmánazy Jánosné 
50 kr, Fejér L. fiai  1 frt,  Fejér Károlyué 00 kr, 
Dobál Lajosné 1 frt,  özv. Svoboda Béláné 50 kr, 
özv. Fitzus Mártonné 50 kr, Dávid Antal 50 kr. 
Császár Lukáes 50 kr, ifj.  Jakab Istvánné 1 frt, 
özv. Vertán Jánosné 50, ifj.  Dávid Istvánné 1 frt, 
Elekes Báláné 50 kr, özv. Demeter Doinokosné 5 
frt,  (iörög Joáchim 5 frt,  Kocsuba Emil 1 frt.  Lá-
zár Zakariásué 5 frt,  Lázár Ltikáesné 4 frt,  Giaeo-
muzzi Baptist 10 frt,  Vákár Lászlóné 3 frt,  Szent-
péteri János 3 frt,  Eránosz Bogdán 5 frt,  Szentpé-
teri Kristóf  3 frt,  Kopaez Lukáes 5 frt,  dr. Fejér 
Dávid 2 frt,  özv. Kóródi Mihályné 50 kr, dr. Dob-
ribán Antal 1 frt,  id, Lengyel Gergely 1 frt,  Czifira 
Mihály 2 frt  00 kr, Kricsa Zoltán 1 frt  30 kr, Lá-
zár Gyuláné 1 frt  10 kr, Lázár Jánosné 4 frt  80 
kr, Merza Vilmosné -1 frt,  Simon Kde 1 frt  50 kr, 
Jnknbffy  B. Miklós 1 frt,  Pál Albert 50 kr, ifj.  Dró-
tos János 1 frt,  Jánosy János 2 frt,  Miskolczy Mari 
1 frt,  Zakariás Izsákné 1 frt,  Potóczky Antal 1 frt, 
Zakariás L. Autal 1 frt,  Pollák Gyula 1 frt,  Izmael 
Károly 1 frt,  Izmael Ferencz 1 frt,  Potóczky Péter 
1 frt,  Xavay Bogdán 1 frt,  ifj,.  Császár József  1 frt, 
Szappanos Antnl 50 kr. özv. Duduez Jánosné 1 frt, 
Duduez István 1 frt,  Duduez János 1 frt,  Duduez 
Ferencz I frt,  Csiky Gyula l frt,  Ágoston Gyula 1 
frt,  Keresztes István 50 kr, Kopaez István 1 frt, 
Szatmáry János 1 frt,  Tazisnyás János 2 frt,  Ta-
schek Gyula 50 kr, Puskás Kálmán 1 frt,  Szekula 
Jakab 1 frt,  Puskás Sainu 1 fr>:.  Betegh Intre 1 frt, 
dr. Tiltscher Jenő 3 frt,  Keresztes János 2 frt,  Sán-
dor Gergely 1 frt,  Balázs Ferencz 1 frt,  Gábor Mi-
hály 40 kr, Kassay Hugolin 00 kr, özv. Miklós An-
talné 1 frt,  Várterész Mari 1 frt,  Császár Kálmán 
10 kr, Merza Kristófné  1 drb 20 fruukos  arany, 
Kiss Autal 2 frt,  Gencsy Alajosué 2 frt,  özv. Bo-
csánczy Kristófné  1 drb es, k. arany, Krisztián An-
talné 10 frt,  özv. Szakurán Mártonné 5 frt,  id. Ávéd 
Kristófné  5 frt,  Karácson Márton 5 frt,  Engel József 
és Hasszán Mahmed 4 frt,  Fáraó Simon 2 frt,  Fe-
renczy István 2 frt,  Takó János 1 frt,  Balogh La-
jos 1 irt. 

A t á r g y k i s o r s o l á s n á l kihúzott aorsje' 
gyek közül nem vették még nyereményöket a kö-
vetkező számok: 1198, 1040, 1320, 1303, 1053, 
1119, 1212, 131(5, '.147. 1835, 1645, 995,427,314, 
992, 274, 1154, 1303, 1108, 1034, 1391, 414, 
1095, mely számokra esett nyereménytárgyak tktH 
Láz á r Zakariás ur üzletében f.  hó végéig átve-
hetők. 

Gy.-Szcntmiklóson, 1895. márczius hó 1-én. 
Görög Joachim, 

örm. szert plébános. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
H O C H S C H I L D L A J O S . 

KIADÓ- és LAPTCLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 109 —18 í) 5. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye Kászon-alcsiki járásba 

kebelezett Csik-Szentimre, Csik-Szentsimon 
és Csik-Csutószejj községekben Csik-Szent-
simon székhelylyel a k ö r j e g y z ó i á l l á s 
üresedésben jővén, arra ezennel pályázatot 
nyitok s felhivom  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, az 188.3. évi I. 
t.-ez. (i. §. értelmében felszerelt  pályázati 
kérésüket 1895. évi április hó 10-ig 
hozzám adják be. 

Ezen állás javadalmazása áll: 400 frt 
évi fizetés,  50 frt  lakpénz, 27 frt  irodai es 
32 írt mi átalányból és a magán munká-
latokért szabályrendeletileg megállapított 
dijakból. 

Csik-Szenfinártoii,  1895. márcz. 13. 

i-:i 
Székely Endre, 

főszolgabíró. 

217. szám. 
á. 895. 

Hirdetmény. 
A nagyméltóságii kereskedelemügyi m. 

kir. minisztérium az 1895. évi márezms hó 
6-án kelt 13828. számú rendeletével a héj-
jasfalva-gvimesi  államut 131—132 km. sza-
kaszán lévő 124, sz. „Bálványos" pataki 
híd újra építését, helyreállítását 4206 frt 
35 kr erejéig,engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálat foganatosítá-
sának biztosításit czéljából az 1895. április 
lló 3-ik napjának d e. 11 órájára a csik-
vármegyei m. kir. államépitészeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy 
a fennebbi  munkálat végrehajtásának elvál-
lalására vonatkozó, az engedélyezett költség 
után szá,mitandó, s a részletes feltételekben 
előirt 5°/o nyi bánatpénzzel ellátott zárt aján-
lataikat kii űzött nap d. e. 10 órájáig a ne-
vezett hivatalhoz annyival inkább igyekez-
zenek beadni, mivel a későbben érkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó 
műszaki müvelet és részletes feltételek  a ne-
vezett m. kir. államépitészeti hivatalnál, a 
rendes hivatalos órákban, naponkint meg-
tekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredában, 1895. márcz. 14. 
Csikmegyei 

kir. építészeti hivatal. 



Márczius 20. C S I K I L A P O K 1 . szám. 

Robey-féle  8 lóerejü gőzmoz-
dony és cséplőgép együtt, avagy 
külön-külön kedvező feltételek  mel-
lett eladó Csik-Szépvizen Zakariás 
Jakabnál. 1-2 

Árverezési hirdetmény. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai 

szövetkezete igazgatósága folyó  évi április 
hó 7-én reggeli 10 órakor TusnádfUrdőn 
a „Három huszár" vendéglőben haszonbérbe 
a legtöbbet Ígérőnek ki fogja  adni: 

1. A czukrászdát és tekepályát. 
2 A korcsmát istállóval. 
3. A báró Apor-féle  házat. 
Felhivatnak, kik ezt kivenni akarják, 

hogy ottan jelenjenek meg. Kötelesek az 
árverezni kivánók a czukrászdánál 30 frtot. 
a korcsmánál 10 frtot,  az Apor féle  háznál 
20 frtot  bánatpénzül letenni. írásbeli aján-
latok is elfogadtatnak,  ha alioz a bánatpénz 
csatolva leend. 

Csik-Szereda, 1895. márcz. 17. 

Az igazgatóság. 

Szám 4214—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, bogy Dobribán 
János végrehajtatónak Miklós László és társa 
végrehajtást szenvedő elleni 340 frt  33 kr tőke-
követelés és járnlékai iránti végrehajtási ügyében 
a csikszeredai kir. törvényszék (a gyergyószent-
miklósi kir. járásbíróság) területén levő, Gyergyó-
Ditró község határán fekvő,  a gyergyóditrói 3096. 
tjkvben 5., 6., 8^13., 15—22. rsz., a 656. tjkvben 
1., 3., 6., 7., 13. rsz., az 1179. tjkvben 1. rsz, 
a. foglalt  ingatlanokra az árverést 589 frtban 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. 
évi április hó 8-ík napján délelőtt 9 órakor Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/0-át vagy készpénzben, vagy az 

1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában kijelölt óvdékképes értékpapírban a ki-
küldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis-
mervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergy ó-Szentmiklóson, 1894 évi szept. 
hó 25-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

Páll Venczel, 
kir. aljbirú. 

Sz. 3781—1894. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoni kir. járásbíróság, mint te-

kkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Csiszár Imre 
végrehajtatónak Barkóczi Ferencz végrehajtást 
szenvedő elleni 1700 frt  tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a csikszeredai kir. 
törvényszék (csikszentmártoni kir. járásbíróság) 
területén levő, Csik-Szentsimon község határán 
fekvő,  a csikszentsimoni 1060. sz. tjkvben A f 
8907/!. hisz. a. 17 frt,  a 3559. hrsz. a. 43 frt, 
a 232. hrsz. a. felerésze  325 frt,  a 2998/,. hrsz. 
a. 8 frt,  a 225., 226. hrsz. a. 25 frt,  a 228., 
229. és 230. hrsz. a. 25 frt,  A f  681., 682. hrsz. 
a. 415 frt,  1792. hrsz. a. 44 frt,  1858/,. hrsz. a. 
21 fit,  1961/,. hrsz. a. 2 frt,  2074/,. hrsz. a. 

21 frt,  2525. hrsz. a. 42 frt,  3580;,. hrsz. a 1 
frt,  4123/,. hrsz. a. 13 frt,  5014/,. hrsz. a. 3 frt, 
6170/,. hrsz. a. 6 frt,  7561. hrsz. a. 6 frt,  7760., 
7761/,. hrsz. a. 14 frt,  8558/,. hrsz. a. 11 frt, 
3260., 3261. hrsz. a. 1 frt,  6332. hrsz. a. 3 frt, 
1499. hrsz. a. 22 frt,  a csikcsatószegi 266. sz. 
tjkvben 691/,. hrsz. a. 17 frt,  1795. hrsz. a. 38 
frt,  1901/,., 1903/,. hrsz. a. 6 frt,  2046/,. hrsz. 
a 6 frt,  3453/,. hrsz. a. 36 frt,  4121/,. hrsz. a. 
28 frt,  4821. hrsz. a. 15 frt,  5255/,. hrsz. a 30 
frt,  7615/,. hrsz. a. 7 frt,  8557/,. hrsz. a. 18 frt, 
3253. hrsz. a. 4 frt,  3743/,. hrsz. a. 3 frt,  1899. 
hrsz. a. 4 frt,  8557/,. hrsz. a. 18 frt  megállapí-
tott kikiáltási árban az árverést ezennel elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1895. 
óvi április hó l-sö napján délelőtt 9 órakor Csik-
Szentsimon és folytatólag  Csatószeg község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla-
pított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. ,§-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminisztei i rendelet 8. § ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiáilitott szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Csik-Szentmártonon, 1894. évi decz. 22. 

Antal ffy, 
kir. aljbiró. 

Ü J Ö K O K N A K K E L L C Z É G É R Ü 

MP*" Kisküküllőmenti borok. - JgKJ £ 
Van szerencséin a t. közönség tudomására hozni, miszerint az általam 

AJ személyesen és kiváló gonddal vásárolt kisküküllőmenti borokból saját házam 
pinczéjében nagy raktárt tartok, • melyeket 

41 s e l i t e r e n , f e l - ö l  3 0 é s 3 3 m é r t , a 
j j továbbá: g 
^ 1 literes üveg, 1890-beli igen jó asztali bolt 48 krért üvegestől. J 
í l 1 1892-beli egész finom  „ 52 „ 

7.'io 10 éves pecsenyebort GO „ J^ 
M  . . 15 . 70 „ » 
AJ árusítok. IÁ 
l í A literes üvegeket 10 krért, a 7/,0 I. üvegeket 7 krért visszaveszem. íT 
2 Boraim dicséretre nem szorulnak, mert megdicsérik magukat és való- ff 
n diságukért is szavafosságot  vállalok. ff 
J j Tisztelettel H a r y G é z a . j j 

Nyomatott Csik-Szeredába8. a laptulajdonos és iadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 


