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Szerkesztőiégi Iroda: 
Ceik-Szereda 

Györgyjakab Marton 
könyvkereskedése, 

hová 
a lap szellemi részét illető 

közlemények, 
•liflsetisl  pénzek ét hir-

Artések kflliendik. CSIKI LAPOK 
TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 

M E G T E L E I T I E 3»CENX>E2>T S Z E B P A "NT 

Előfizetési  ár: Klré*i évn» 4 f iKUlfüldrv) 
i>pvc 1 frl. 

i 

es lap Ara 10 kr. 
Hirdetési dijak 

a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyi'gilijért kiilön minden 

beiktatásnál 30 kr. 

Nyílttéri oaikkek 
soronként 10 krért közöl-

tetnek. 
iT' 

Márczius 15. 
Ünnep virradt ma a magyarra, nem 

törvénybe foglalt  nemzeti llnnep, de tán 
jelentőségre nagyobb, mert hova-tovább 
a népszokás csinál hazafias  kultuszt a nép-
sV^AjtáJ^értelenül kivívott napjából, 

^nárCMKBM-'̂ böl. Xegyvennyolcz éve, hogy 
Európa régi államrendszereit elsodorta egy 
hatalmas fuvallat,  mely végig seperve 
északtól délig s kelettől nyugatig, sorba 
döntötte a korhadt intézményeket s he-
lyükbe uj és egészségesebb fejlés  csiráit 
veté el. A tavasz, melynek enyhe árama 
feloldozta  a folyók  ágyait jégbiliucseiböl, 
az elnyomott gondolatról is levette a rab-
ság súlyos lánezait s áldásos munkára ser-
kentette az alkotmányos élet védsánczai 
között. 

1848! Mennyi vér, de mennyi lelke-
sítő diadal, mennyi gyász, de mennyi öröm-
mámor emlékét jegyezte föl  a történelem 
ez év lapjaira, melyből megifjultan  emel-
kedett ki a népek örökjoga: a szabadság 
és egyenlőség. Páristól Berlinig és Bécs-
től Madridig és Nápolyig, mintha egy azon 
villámszikrát gyújtotta volna lángra az is-
teni gondviselés a népek dobbanó szivé-
ben, hogy feltámadjon  zsarnokai ellen ki-
ragadja sorsát kezükből. 

Igy tanítja a történelem. 
De tanítja azt is, hogy a keresztény-

ség és a máreziusi eszmék térfoglalása  a vi-
lágtörténet legnagyobb eseményei. A ke-
reszténység egyenlővé tett minket az Is-
ten előtt, a máreziusi eszmék egyenlővé 
tettek a törvény előtt. Soha még a de-
mokráczia nem volt oly közel egyetemes 
érvényéig, mint midőn a kunyhók lakója 
és a paloták ura egyaránt megértették és 
lelkesültek e megszólításon : Polgártárs ! 

Magyarország intézményei demokrati-
kus alapon fejlesztetnek,  de el lehet mon-
dani, hogy a demokráczia soha sem volt 
oly közel győzelméhez, mint ma ln4s. 
évvel. És bizonynyal kik a mai napon a 
házaszeretet oltárán meggyújtják az áldo-
zati tüzeket, őket ezen kultusz ápolásával 
az is vezeti, hogy épen demokrácziájá-
ban kell Magyarországot erősíteni. 

Mert mig államalkotmányunk a de-
mokráczia alapjára helyezkedik, társadal-
munk kimondaná, hogy valami erős de-
mokrata ? A mai nap ünnepe arra való, 
hogy társadalmi téren érvényesüljenek a 
máreziusi eszmék, a testvériség és egyen-
lőség az ő igaz jelentősége szerint, a sze-
retet, mely nem ismer mást csak egyen-
lőséget, melynek gyakorlása a keresztény 
vallás. 

Minél nagyobb mérveket ölt a már-
czius kultusza, annál inkább bízni lehet az 
ő eszméi győzelmében. A magyarnak so-
kat juttatott most 48 éve a márczius. Meg-
hozta a régen bilincsbe vert gondolatsza-

badságot. Pedig mi a szabadság annak, a 
ki ismeri a lánczokat, mi a vagyon annak, 
a ki mindég szükséget látott, mi a Kár-
pátok zöld koloritja, a ki szép tájékot 
solia sem látott s rengő buzavetés mi a 
magyar Alföld  térségeit látva a hegy la-
kójának: mi volt 1848. márczius lö-e a 
magyarnak, kinek méla ^aspiráczióit ser-
kéntette valóra a szabadság szelleme. 

Áldozzunk a nagyitÜk kultuszának, 
ebben van a mi erőnk. 

A magyarnak többszörös oka van nem-
zeti közszelleinét ébren tartani, nagy kul-
túrnépek közzé van ékelve s nemzeti ön-
tudat nélkül nem ezeréves fennállást,  de 
egy századot sein tudnánk megélni. 

Ma 48 éve Európa testén a franczia 
forradalmi  dal zúgott: „Meghalni a honért" 
tegyünk fogadalmat  erre a mai napon, 
hogy készek vagyunk meghalni, hogy él-
hessen s éljen a haza! 

l lárczi i is 15- iki ünnepélyek. 
A szabadság, egyenlőség és testvériség prok-

lamálásának 48 éves fordulónapját  kegyelettel ün-
nepelte meg a vidék különböző pontjain vármegyénk 
hazafias  érzelmű lakossága. A még mindig téli 
álmában szunyadott természet is e napra fölébredt 
s ragyogó szelid napfényben  részesítette az ünnep-
lőket, mintegy vetélkedve a nemzeti nagy ünnep 
fényének  emelésében. _>apunk mult számában jelez-
tük a szeredai honvéd-egylet és a somlyói tanin-
tézetek ifjúságának  programmját, a megtartandó 
ünnepélyekre nézve, melyeknek lefolyásáról  halvány 
képekben beszámolunk az allábbiakban: 

Csik-Szeredában. 
A szeredai honvéd-egylet, bár a vénhedés és 

feloszlás  jelei kezdettek mutatkozni rajta, mégis 
impozáns módon ünnepelte meg márczins 15-ikét. 
Már a reggeli órákban kezdett a közeli vidék 
közönsége a városba özönleni, s köztük igen sok 
elaggott 48-as bonvéd, kiknek a miénkhez hasonló 
nagy számával ma már más vármegyékben nem 
igen találkozhatni. 10 órakor megérkezett a somlyói 
főgimnázium  ifjúsága  zászlók alatt, katonás rend-
ben, az öreg honvédek pedig Benedek István egyl. 
elnök után sorakozva, együttesen indultak isteni 
tiszteletre a helybeli róm. kath. plebániális tem-
plomba. 

Mise után a tömeg azonos rendben s a hely-
beli második zenekar által produkált Rákóczy in-
duló hangjai mellett — miközben a fiatalság  ha-
zafias  dalokat énekelt — a csillag vendéglőhöz 
érkezeit, melynek nagytermében az ünnepély meg-
tartandó lelt volna, ámde az ilt várakozó közön-
séggel az ünneplők száma annyira megszaporodott, 
hogy a tágas terembe fel6  sem férvén  bé, kény-
telen volt Benedek István elnök a szabad égalját 
választani az ünnep színhelyéül. 

Innen tehát a nagy néptömeg a városház 
előtti piaeztérre vonnlt, melynek erkélyét Benedek 
István elnök elfoglalván,  egy rövid, de ha-
zafias  alkalmi beszéddel nyitotta meg az ünnepélyt, 
mit a gimnáziumi ifjúság  által elénekelt nemzeti 
„Himnusz" elözött meg. 

A megnyitó után csikszentmártoni Sándor 
Vilma polgári leányiskolái növendék lépett az er-
kélyre s szavalta el Tóth Kálmán „Előre" czimü 
költeményét zajos tetszés között. Ezt követte Szász 
Károly főgimnáziumi  tanár felolvasása  a m a g y a r 
n e m z e t e z e r éves m ú l t j á r ó l , mely mind-
végig lekötötte a hallgatóság flgyelmót  s a mely-

ben felolvasó  élénk sziliekkel s az ö természetes 
humorával és szólamaival ismertette őseink viszon-
tagságteljes életét a honfoglalás  kezdetétől az al-
kotmánynak 1867-ben történt helyreállításáig. A 
hazafias  érzelemtől áthatott felolvasást  s annak 
szerzőjét a közönség lelkesen megéljenezte. 

Ezután Imets János VIII-ik osztályos tanuló 
jelent meg az erkélyen s szavalta el Czuczor Ger-
gely „lliadö"-ját mély érzéssel és kitűnő preczizi-
tással, miért a szavaló fényes  óvácziókban részesült, 
Közönként a fiatalság  hazafias  dalokat énekelt; 
végül pedig Benedek István Szász Károly felolva-
sásának a honvéd gyűlés jegyzőkönyvébe iktatását 
indítványozta, a mi közhelyesléssel fogadtatott  s 
néhány szóban ismertetvén a honvédek segélyezési 
ügyének miben állását, sajnálattal említette fel 
azon körülményt, hogy az elölialadott kor miatt 
az öreg honvédek soraiból munkaképes titkárt már 
találni nem lehet, miért is szükségessé vált a ha-
zafias  közönség sorában keresni arra alkalmas 
egyént, s egyúttal indítványba hozta Bartalis Ágost 
megyei aljegyző urnák megválasztását, kit a régi 
honvédek egyértelmüleg titkárul ki is kiáltottak. 
Kzzel a szép ünnepély véget ért. 

Csik-Somlyón. 
Mint mindig, mikor a nemzeti tradicziók ápo-

lásáról van szó, ugy ez alkalommal is kivette ré-
szét a somlyói tanintézetek ifjúsága  a nemzeti 
ünnepélyből s megmutatta, bogy tud lelkesülni a 
hazafias  eszmékért s kész ápolni azokat a jövő 
generác/.ió részére is. 

Az ünnepély a tanítóképezde zenetermében 
vette kezdetét, a mely szorongásig megtelt intel-
ligens közönséggel. A műsort a „Himnusz" el-
ének lésével vezette be az if)nság.  Ezután Simon 
Lőrincz III-ad éves képezdész szavalta el erőtel-
jes hangon Petőfi  „Talpra magyar"-ját, Benke 
Lajos szólóban „Midőn anyám keblén viselt" czimü 
dalt énekelte, Gál Imre a kuruez énekekből össze-
szedett „Rákóczi" nótát szavalta; továbbá sza-
valali előadást tartott Pandur György Petőfitől; 
duettet énekelt Petres Gyula és Both Mihály har-
mónium kiséret mellett, mely utóbbi különösen 
feltűnt  könnyed és erőteljes szép tenor hangjával, 
de megkapóbb részét a programmnak a földes 
József  képezdei igazgató ur által irt és Éltes La-
jos 111-ad éves növendék által előadott „Direktori 
gyönyörűségek" czimü korrajz képezte, mely hu-
moros képekben tárta fel  a mai kor cziffra  nyo-
morúságait s különösen a „vigéczek" leleményes-
ségeit. Egyáltalában a képezdei növendékek a 
műsor minden pontjában derekasan megállották 
helyüket, a mi a tanári karnak is dicséretére válik. 

Innen az ünneplő közönség átvonult a ;őgim-
názium rajztermébe, hogy meghallgassa a tanuló 
ifjúság  előadását, hol még nagyobb számú közön-
ség szorongott. 

Itt is az ünnepély a „Himnusz"-szal vette 
kezdetét. Ezt követte Pap András tanárnak a re-
form  korszak tevékenységét élénk szinekbec ecse-
telő felolvasása,  mit a közönség éljenzéssel honorált. 
Bartha Balázs VII-ed osztályos tanuló Petőfi 
„Talpra magyar"-ját. szavalta el köztetszés mel-
lett; Éltes János VIII-ad osztályos tanuló Kossuth 
Lajos néhai nagyhazánkfiának  a honvédelm: költ-
ségek és a fegyveres  erő megajánlása tárgyában 
az országgyűléshez intézett gyújtó hatású beszédét 
mondotta el erőteljes szép előadásban; torábbá 
Sántha József  VIII-ad osztályos tannló mondott el 
egy i>Orru czimü monológot, a bátor és precziz 
előadással általános tetszést aratva és naty de-
rültséget okozva; közbe-közbe pedig az i"juság 
részint különböző dalokat énekelt, részint pedig 
hegedűvel különböző zenedarabokat adott el 3, me-
lyek mindannyian a hallgatóság igényeinek telje* 
gen megfeleltek. 
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Gyergyó-Szentmiklósón. 
Az 1896-iki márczius 15-ike egybeolvasztó 

Isten és a haza ünnepét; az Isten és a haza imá-
dását és szeretetét. Buzgó hivőkkel megtelt az 
imaház, megtelt a nemzeti ünnep csarnoka. Ré«zt 
vett az ifja,  hogy a honszerelem ihletével gazda-
gítsa szivét; a férfi,  hogy bonszerelme megerősöd-
jék ; az agg. hogy élete végén küzdelmeinek, liar-
czainak sikerében gyönyörködhessék. Szép, lélek-
emelő látvány végig tekinteni az ünneplő néptö-
meget, a honfiakat,  bonleányokat, kik igaz magyar 
szivük sugallatát követve, eljöttek megünnepelni 
nemzeti feltámadásunk  nagy napját; eljöttek, bogy 
imájukat az igazakéval egybeolvaszszák s szivük 
áldozatát letegyék a nagy nap emlékéuek oltárára. 

Az ünneplők 9 órakor gyülekeztek a község-
házánál és az ipat testület helyiségénél s zászlók 
lengése s a Itákóczy-induló hangjai mellett, bosszú, 
tömött sorokban vonultak a latin szertartása tem-
plomba, hol Ferenczy Károly fongens  alesperes ün-
nepélyes istentiszteletet tartott, melynek végeztével 
a községház nagytermében — melyet e czélra ha-
zafias  képekkel, feliratokkal  szépen feldíszítettek 
— az ünnepély további részének folytatása  követ-
kezett. 

Legelőször Lázár Menyhért elnök szép és 
emelkedett szellemben mondott megnyitójában e 
nap nagy jelentőségét festette,  melyet Gyergyó-
SzentmikMsnak minden szép és magasztos czélért 
lelkesülő közönsége 8-adszor ünnepel meg, bogy e 
magasztos ünnep által is erősítse szivében a hon-
szeretet láogját. 

A lelkes éljenzéssel fogadott  elnöki megnyi-
tás otán a .gyergyószentmiklósi dalegylet" kitűnő, 
derék kara énekelte Kölcsey „Himnusz"-át. E 
dalegylet Krícsa Péter szakszerű vezetése alatt 
már eddig is sikerekkel dicsekedhetik s e fellép-
tével jó hírét igen emelte. A kitartás, ügyszeretet 
nagyon meglátszik az egyesületen s az ezen ünne-
pélyen előadott dalaik, szabatosságuk, pompás ki-
vitelük által valóban gyönyörködtetők voltak s osz-
tatlan elismerésben, zajos tapsokban részesültek. 
Ezt kell mondanunk nemcsak a Himnuszról, ha-
nem a gyönyörű „Mohács" és induló énekükről is. 

A Himnusz eléneklése után Gáspár János 
lelkész szavalta el kiváló hatással és érzéssel 
Arany Jánosnak „A dalnok buja" czimü nagyszerű 
költeményét. 

A műsornak kiemelkedő s ugy tárgyánál, 
mint vonzó előadásánál fogva  érdekes pontja volt 
Kiss Antal 1848—49. volt honvéd őrnagy emlék-
irata ily czimen: „Az Erdélyben folytatott  önvé-
delmi barcz befejezése",  melyet Kálmán István polg. 
isk. tanár olvasott fel.  Az emlékirat Gá! Sándor 
ezredes vezénylete alatti seregnek a Nyergestől 
egészen Zsibóig tartott viszontagságos küzdelmeit, 
elszánt hősi harczait tárta elénk oly élethű alak-
ban, hogy mindvégig lekötötte a fisryelmec.  A fel-
olvasásért a közönség zajos éljenek kel adózott. 

Ezután Gereóffy  Irén kisasszony lépett fel  a 
pódinmra s édes atyjának, Gereőffy  Ferencznek 
egy régebbi s nagyon szép költeményét szavalta 
el; melynek czime „A székely bujdosó", tárgya 
pedig a szerzőnek az önvédelmi barcz utáni buj-
dosásának költői leírása. A jól hangsúlyozott, ked-
vesen előadott szavalat általános tetszésben része-
sült és sok taps és éljenzés kisérte. 

A dalegylelnek ezután két énekszáma követ-
kezett: „Mohács" és „Zengje keblünk", melyek 
mint fennebb  méltattuk, kiváló sikert arattak, s 
a közönség tapsaiban és sürii éljenzésekben adott 
osztatlan tetszésének kifejezést. 

Az ünnepélyt két sikerült és jóhangulatban 
lefolyt  bankett zárta be. Egyik délben, a Lnurenczy-
féle  nagyteremben, a másik pedig az ipartestület 
helyiségében este volt. 

A h o r v á t m u u k á o k ü g y e . 
Csik-Zsögöd, márcz. 7. 

Egy kis felvilágosítás  a „Független Hirmondt" 
még függetlenebb  ama hős költeményére, melyet a 
„Csíki Lipok" ez évi 9-ik számában olvastunk 
igazi héber zamatu próza alakjában. 

A sugalmazott tendencziózns közleményt a 
maga értékére akarom leszállítani az érdekeltek 
előtt s ezt tenni annál inkább kötelességemnek 
tartom, mivel a rosszakarat sngalta közleményben 
jelzett munkás zendülésnek közvetlen szem- és 
fültannja  voltam. Az okok és okozatok minden 
fázisa  ismeretes előttem s épp ezért pirulni vol-
nék kénytelen, ha évek multán eszembe jutna, 
hogy a nagy közöuséget a való igazságnak meg-
felelően  tájékozhattam volna, de ezt tenni elha-
nyagoltam. 

A tényállás ez: 
Pi-lich Filip vállalkozó, jó mödu horvátor-

szági l-irtokos 1895. végén írásbeli ajánlatot nyúj-
tott be Linczer és Braun vállalkozókhoz, kik „A 
székely vasutak sepsíszentgyörgy-csikszeredai vo-
nalának építési fővállalata"  czimet viselik. Ez 
ajánlatban szabott árak szerint ki van tüntetve, 
hogy minő követ mily mértékben és inily munka-
bérért hajlandó az ajánlattevő a vállalat részére 
kidolgoztatni és átadni. 4z ajánlat változatlanul 
elfogadtatott.  Pelich Filip a kőszállitásra nézve 
alvállalkozó lett. A fővállalat  munkafelügyelő  mér-

nöke kimutatta a kőbánya telepeket és utasította 
alvállalkozót, a munka megkezdésére és szakadat-
lan folytatására.  Időközökbeu a termelt anyagok-
ból sok ezer forint  vállalati árnak megfelelő  meny-
nyiséget vett át a mérnők és fizetgetett  kisebb-
nagyobb összegeket, de a kitermelt és átvett anyag 
árának egyharmad részét sem fizette  ki alvállal-
kozó kezére, ugy, hogy utóbbi pénzkészlete a mun-
kások jogos bérének kifizetésére  csakhamar kevés-
nek mutatkozott. A mérnök ekkor minden jogos 
alap nélkül, kikerülve az alvállalkozót, kivel egye-
dül szerződött a fővállalat,  a munkásokat közvet-
lenül kezdte fizelgetni,  szégyenletes levonásokkal, 
ezzel pedig ugy összezavart mindent, hogy az al-
vállalkozó sem, de még a munkások sem képzel-
hették, bogy tulajdonképen kinek, miért és mi 
czélból tartoznak dolgozni? úgyannyira, hogy a 
mikor mintegy 12 ezer forint  áru anyag a vállalat 
czéljaira már elszállítva volt, a munkásoknak és 
alvállalkozóknak kifizetett  teljes összeg alig ment 
rá 4 ezer forintra. 

Ez a gazdálkodás nem maradhatott komoly, 
de egyúttal szomorú következmények nélkül. 

A munkások igen tisztában vannak azzal, 
hogy a még el nem szállított s általuk kidolgozott 
anyagok ujabbi 10—12 ezer forintra  rugó munka-
bért képviselnek. Hiszen hónapokon át tartó ke-
mény kőmunkával foglalkozva  adósodtak be Sze-
redának és Zsögódnek s innen le Sepsiszentgyör-
gyig majdnem minden községnek kisebb-nagyobb 
kereskedőinél, szállás- és élelemnyujtó lakosainál. 
Hogy az alvállalkozó nern „balász a zavarosban", 
erről tanúságot tesznek majd a bíróságok, bol ez 
az egyedüli alvállalkozó több, mint 18 ezer frtra 
rugó követelésének kielégítése czéljából keres ma-
gának igazságot. Itt a Székelyföldön  ezer meg ezer 
ember várja érdeklődéssel a per kimenetelét, olyan, 
a ki két piczulától felfelé,  több kevesebb veszte-
séget szenvedett. 

Megemlítésre méltónak tartom, hogy az al-
vállalkozó a sok fizetéslevonás  miatt mindig privát 
pénzre szorult, melyet nagylelkűen a fővállalat 
egyik laktora előlegezett neki ideiglenes nyugtára, 
de önmaga javára mindig levont 10°/o járulékot 
az adott előlegből, a mi január végéig i»91 frtra 
rúgott. Még sem volt elég a pénz, a munkások a 
kemény télben napokon át nem ettek tisztességes 
étkeket, nem pedig azért, mert hitelük kimerült, 
lakbérük fizetetlen  volt. Az élelmi szer a zsögödi 
székelyeknél is kifogyott.  Ilyen áldatlan körülmé-
nyek kényszeritették a horvátokat arra, hogy a 
fővállalat  mérnökétől fizetésük  kiadását követeljék. 

A mérnök családjának inzultálása, a lakás 
körülzárása és a ház megostromlása iránti állitá-
sok nem valók, mert az egész zavargás nem is a 
mérnök lakásán, hanem a vállalat által irodának 
nevezett egészen más épületben folyt  le. 

Az egész dolognak egyik legközvetlenebb 
oka az, mert az építő fővállalat  — hogy miért, 
miért nem — jónak tartotta a „Csiki vasút" épí-
tését Sepsi-Szentgyörgyről igazgatni s oda helyezte 
főirodáját.  Hogy ez neki még mennyi bajt és meg-
lehet anyagi kárt is fog  okozni, azt majd meg 
fogja  látni. 

A „csikszereda-gyimesi határvonal építési lő-
vállalata" ebben is dicséretes kivételt képez, mert 
fegyelmezett  rendet tart fenn  s ha vannak is alá-
rendeltjei között a megérdemelt munkabérek levo-
nására hajló „k i l u tók", de van humánus köz-
ponti vezetése Csik-Szeredából, honnan körültekin-
téssel igyekszik tnindeu felmerülő  bajt orvosolni. 

E soraim szíves átvételére az érdeklődő hazai 
lapokat kérem, a t. „Független Hirmondó"-tól 
pedig elvárom, hogy átvegye. Xenophon. 

T A N Ü G Y . 
Tanitógyülés Borzsovában. 

A csikmegyei hivatalos tanítótestület csiki 
járásköre folyó  hó 14-én Csik-Borzsován a községi 
iskolánál tartotta meg rendes tavaszi gyűlését. 

Délelőtt '/j9-töl •/] 10-ig gyakorlati tanítást 
tartott László József  helybeli tanitó az I. oszt. a 
számtanból, az V. oszt. a történelemből. 

Ezen idő alatt megérkezett mindakét kir. 
tanfelügyelő  és megjelentek a kör tagjai 3—4 ki-
vételével, kik betegségük uiiatt a megjelenésben 
akadályozva voltak. Mint vendégek jelen voltak: 
Tályán Miklós, Oláh Károly segédlelkészek és Pus-
kás Tamás örm. kántor-tanító. 

Pontban 10 órakor Lakatos Mihály elnök 
elfoglalván  helyét, egy lelkesült, egészen átérzett 
szellemdud megnyitó beszédben először is kiváló 
örömét fejezi  ki a kir. tanfelügyelök  jelen létén s 
szive egész melegével üdvözli a kartársakat és 
vendégeket, kik édes hazánk és szeretett nemze-
tünk történelmének e nevezetes esztendejében egye-
sületünk ezen szerény, zajtalan, de komoly mun-
kálkodásában részt venni ilyen szép számmal ösz-
szejöttek. 

Kifejezést  ad annak, hogy milyen szép, mi-
dőn egyes kiválóbb és jelesebb egyéneknek rövid 
tizedre terjedő munkálkodását évfordulók  alkalmá-
val megünneplik s ez által a közszolgálatában 
szerzett érdemeiket mintegy megjutalmazzák. Meny-
nyivel magasztosabb, mikor a folyó  189G. évben a 
magyar nemzet egy ezredévnek, ezredéves múltjá-
nak emlékét ünnepelheti. 

A népek és nemzeteknek is csak ritkán ada-
tik a hosszú életkor. A történelem hatalmas szín-
padán látunk időnkint megjelenni népeket és nem-
zeteket, melyek dicsőségükkel eltöltik a világol, 
de rövid alig évtizedekre terjedő munkásság nfán 
letűnnek a látóhatárról. 

A hosszú élettel megáldott népeket méltán 
tekinthetjük kiválasztott népnek, melyet a Gond-
viselés is különös hivatással áldott meg. 

Ilyen kiválasztott hivatással biró népnek kell 
tekintenünk a magyar nemzetet is, melynek Isten 
különös kegyelme megengedte érnie e vérrel szer-
zett hon fennállásának  1000-dik évfordulóját. 

És most, inidön e nevezetes évfordulón  lát-
juk, hogy az 189G. évben e hazában megtelepedett 
nemzet több mint 300 emberöltőn ál folylatott  ne-
héz küzdelmek, súlyos szenvedések, oly sok vész 
és vihar után számban, erőben és súlyban gyara-
podva még mindig él e hazán, a legszebb öröm-
mel telik el a mi szivünk és büszkeséggel tekin-
tünk egy dicsőségteljes múltra vissza és remén3'-
nyel nézünk a jövőbe, mert a dicső múltnál egy 
még fényesebb  jövő felkelő  napjának fénye  sugár-
zik felénk. 

Elismeréssel és tisztelettel adózunk azok iránt, 
kik részesei voltak a mult dicsőségének és mun-
kásai egy szebb és jobb jövő előkészítésének, bá-
lás kegyelettel vesszük ajkainkra ama jelesek és 
nagyok neveit, kiknek nagy tettei fényes  betűkkel 
vannak klió érczlapjaira feljegyezve. 

A mult dicsőségéből azonban részt kérünk 
Magyarország nevelésügyének is, mert Magyaror-
szág nevelői elkezdve a keresztény vallás hirdeté-
sére hozott szerzeteséktől kezdve a hatalmas frank 
király és császár Nagy Károly idejében felállított 
kolostori s később alapított katholikus és protes-
táns iskoláknak vezetői mind részesei voltak an-
nak, hogy nemzetünk a kultura lépcsőinek foko-
zatain folyton  magasabbra emelkedett. De nem ke-
vesebb dicsőség illeti a jelen század s különösen 
az alkotmányos éra népnevelőit, kikuek nagy része 
van abban, hogy nemzetünk ma már méltán fog-
lalhat helyet a nagyobb európai müveit népek nagy 
családjában. 

Az ezredéves múltra való visszapillantás arra 
tanit meg, bogy az élet a küzdelmek és folytonos 
munka hosszú lánczolatából áll, s ha részt kértünk 
a mi osztályunk számára a multak dicsőségéből, 
illő és igazságos, hogy részt vegyünk a jövő foko-
zottabb mértékű munkájában is. 

Azért tegyüuk erőss fogadást,  liogy a gond-
viselés által ránk ruházott talentumokat ama szent 
ügy előmozdítására fordítjuk,  melynek szolgálatiba 
szegődtünk. 

Teljesítsük kötelességeinket biven, pontosan 
és lelkiismeretesen. 

N'Í csak oktassunk, hanem neveljünk is. Te-
gyünk meg mindent arra nézve, hogy növendéke-
ink jó emberek és egyszersmind jó hazafiak  le-
gyenek. Legyenek magyarok nyelvben, gondolko-
zásmódban és érzelemben s magyarságukat ne ta-
gadják meg soha. 

Tanítsuk meg őket imádni az Istent, biven 
követni a mi (Jrunk és Megváltónk parancsait. 

Csak a vallásos ember egész ember. Tele le-
het a világ minden tudományával a fő,  vallás nél-
kül a szív mindig üres marad. 

Gyujtsuk fel  sziveikben a hazaszeretet szent 
tü/.ét és gyujtsuk fel  ugy, hogy az soha ki ne 
aludjék, sőt mindig nagyobb hévvel lángoljon ; ta-
nítsuk meg szeretni e vérá/.tatta földet,  inert a 
hazaszeretet a sziv legszebb virága, a nemes, nagy 
és dicső teltek kiapadhatlan forrása. 

Lebegjen mindig szemeink elölt az ideál, a 
uemzeti nevelés ideálja és jelszavunk legyen min-
denha : exczelsior I! Ezzel a gyűlést megnyitotta. 

Ezen nemzeti nagy ünnepünket ékes szavak-
ban jeilemző gyújtó megnyitó beszédet — melyet 
csak röviden közölhetek taps és zugó éljenzés kö-
vette és elhatároztatott, hogy elnöknek elismerés 
és köszönet szavaztatik s a szép beszéd jegyző 
által jegyzőkönyvileg megörökíttessék. 

Olvastatott a mult gyűlés jegyzökönyve, mely 
észrevétel nélkül elfogadtatott  és hitelesíttetett. 

Ezután özv. Riszner Józsefné  polgári leány-
iskolái igazgató olvasott fel  egy igen figyelemre 
méltó és igazán tanulságos értekezést. Az életből 
és hosszú pályáján szerzett gazdag tapasztalatai-
ból merített találó hasonlatok- és példákkal meg-
világítva, nagyon szépen fejtegette,  hogyan kell és 
lehet a túlterhelésen segíteni és a tanitó a meg-
levő sokféle  szabály és utasítás bilincseitől szaba-
dulva, legjobb belátása szerint saját lábán járva & 
különböző egyediségekkel hogyan érhet könnyeb-
ben jobb sikert el. Minthogy felolvasó  igazgatónő 
az egész munkát a „Csiki Lspok"-ban közölni szán-
dékozott, azért bővebb ismertetésébe nem bocsát-
kozom, csak még annyit említek fel,  hogy az ér-
tekezés nagyon hosszú volt, de csevegés alakjában 
olyan ügyesen volt előadva, hogy a gyűlés figyelme 
egész osztallanul le volt kötve, mindvégig nagy 
érdeklődéssel hallgatta és szűnni nem akaró éljen-
zéssel fogadta  s elhatározta, hogy az igen tanul-
ságos értekezésért köszönetet mond, azt egész ter-
jedelmében a jegyzőkönyvhöz csatolja s igazgatót 
felkérte,  hogy valamelyik lapban közzé tegye. 

(Folytatása következik.) 
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L E T E L E Z É N . 
B o k a r e s t , mVircz. 6. 

Tek. szerkesztő or 1 
A bakaresti magyar társalat idei márczins 

1-én tartotta meg tisztújító rendes évi közgyűlését 
saját egyleti helyisége díszes nagytermében. 

A gyűlés estéli 7 órakor vette kezdetét elnök 
Ábrahám István vezetése alaLt. 

Első belyen felemlittetett  titkár Csengeri 
Bélának az évi értesítőben elismert, pontossággal 
összeállított beszámoló jelentése, mely szerint a 
társalat összes tagjainak száma 802; bevétele a 
mult évről 13548 frank  40 bán, kiadása 13853 
frank  G5 bán, 294 frank  évi fölösleggel;  könyv-
Ura áll 909 műből 1007 kötet és fűzetekbeu,  va-
gyoni állása épületekben és berendezésben 97936 
frank  75 bán. 

A beszámoló jelentés egyhangú tudomásul 
vétele és az előterjesztett kérelmek, indítványok 
letárgyalása után ngy az elnök, mint a tisztikar 
többi tagjai is állásukról lemondtak, mire a köz-
gyűlés éljenzések között kikiáltotta elnöknek egy-
hangúlag, nagytiszteletü Bartalus János ev. ref. 
esperest. 

Bartalus János kezdetben vonakodott elfo-
gadni az elnökséget, de később engedett az ellen 
állbatlan közkívánatnak s a közgyűlés ismételt él-
jenzése között elfoglalta  azt a helyet, melyről há-
rom év elött tiz egymásután következő éveken 
keresztül, oly erős kitartással és fáradhatlan  szor-
galommal intézte és végezte a társalat terhes el-
nöki teendőit. 

Igy aztán az nj elnök vezetése alatt meg-
lettek választva: alelnöknek Vajda Mihály, gazdá 
nak Páldeák Sámuel, jegyzőnek Debreczeni József, 
pénztárnoknak Fejes Dénes, ellenőrnek Yégesi 
László, könyvtárnoknak Balog László, rendezőnek 
a műkedvelő osztályhoz Nagy János, mellette négy 
bizottsági taggal és ezek után még nyolcz reudes 
választmányi tag öt póttaggal. 

A gyűlés éjszakai 12 órakor ért véget, mi-
kor a nagyszámn közönség minden választó tagja 
teljes megelégedésben és azon biztos reményben 
tért haza, bogy az általánosan tisztelt uj elnök és 
az oly jól kiszemelt érdemes uj tisztikar működé-
sét ugy anyagi, mint szellemi tekintetben, egy-
formán  áldás fogja  kisérni a jövőre. 

Jelenvolt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Csikvármegye törvényhatóságának 

ezredéves ünnepélye tárgyában f.  hó 17-én Becze 
Antal elnöklete alatt ülést tartott a programm 
megállapítására kiküldött bizottság. Ezeu ülésen 
megállapittatott az ünnepély programmja. A dísz-
ülés és ünnepély május 16-án fog  megtartatni. 
Délelőtt tél tiz órakor alispán megnyitja a gyűlést 
s felhívja,  hogy főispán  urat egy küldöttség hivja 
meg zsögődi lakásáról. Ezen küldöttség Becze 
Antal és Murányi Kálmán vezetése alatt husz tag-
ból álló bandérium mellett Zsögödbe vonul, honnan 
a főispánnal  együtt visszatér a közg> ülésre. Fő-
ispán a közgyűlés terméből a törvényhatósági bi-
zottság tagjainak és a bandériumnak kísérete 
mellett a helybeli templomba vonul, mely csak a 
menet megérkeztével nyittatik ki. A templomban 
csendes misét mond Murányi Kálmán kerületi fő-
esperes és énekel a műkedvelőkből alakult dalárda. 
Mise után a menet újból a vármegye házába tér 
vissza, hol a főispán  megnyitja a közgyűlést. 
Azután Mihály Ferencz főjegyző  tartja a diszbe-
szédet. Utána Becze Antal alispán a vármegje 
nevében mond beszédet s a millennium ünnepének 
maradandó megörökítésére azon indítványt fogja 
előterjeszteni, hogy a csiksomlyói főgimnáziumnak 
Csik-Szeredába leendő áthelyezésére a vármegye 
30,000 fitos  alapítványt tegyen. Ezzel a közgyű-
lés véget ér. A nagyterem karzatai egv lAsze a 
női hallgatóság részére fog  fentartatni.  Délután 2 
órakor közebéd lesz a Csillag vendéglőben 2 fi  tért 
személyenként. Ezen közebéden a hivatalos felkö-
szöntők a következőleg állapíttattak meg: Főispán 
felköszönti  a királyt, alispán felköszönt!  a magyar 
nemzetet, Murányi Kálmán felköszönti  a kormányt 
és annak képviseletében a főispánt,  Pál Gábor 
felköszönti  a törvényhatóságot s anuak élén az 
alispánt. Több hivatalos felköszöntő  nem lesz. A 
bandérium összeállításával és vezetésével Kovács 
János rendőrkapitány, a közebéd rendezésével dr. 
Bocskor Béla bízatott meg. A városi polgármester 
fel  fog  kéretni, hogy az ünnepély napján a város 
kellő feldiszitéséről  gondoskodjék. 

— Dalárda. Ismét van dalárdánk tehát s 
foly  a készülődés a millenniumi ünnepségekre. 
Wellman Samu kir. tszéki aljegyző mozgalmat in-
dított az intelligens fialal  emberek között és oly 
szép siker koronázta fáradságát,  hogy ma mintegy 
£2 tagból álló dalárda létesítve vau. A próbákat 
minden kedden és pénteken este 8 — 10 órakor 
tartják a Baktsi Gáspár kir. közjegyző irodájában 
s az első próba igen szép eredménynyel már a 
mult pénteken meg is tartatott. Örömmel üdvözöl-
jük az nj dalárdát s szivből kívánjuk, hogy le-
gyen állandó. 

— Halálozás. Ditrói Pnskás Alajos 
gy.-tekerőpataki r. kath. lelkész, Osíkmegye tör-

vényhatósági biz. tagja stb. folyó  hó 8-án d. u. 
'/%6 órakor három heti szenvedés, a halotti szent-
ségek áhítatos fölvétele  után jobb kézfején  támadt, 
kezdetben igénytelennek látszó seb okozta vérmér-
gezésben váratlannl elhunyt. A boldogult Gyergyó-
Ditróban 184-2. jul. 18-án született székely szülők-
től. Iskoláit szülőföldén  kezdette, Csik-Somlyón, 
Székely-Udvai helytt folytatva,  G>ula Fehérvárit 
fejezte  be, bol a theologia végzése után Fogarassy 
püspök ur által pappá szenteltetett 1867. augusz-
tus 15-én. — Lelkészkedeit Barótkon, Kapnik-
bányán, Szász-Régenben, Kaalban, Jobbágyfalván, 
Bozdoson és Gy. Tekeröpatakon. Egyik széles kör-
ben ismert tipikus, mindenki által kedvelt, rokon-
szenves alakja hunyt el ő benne a róm. kath. pap-
ságnak, kinek egész valója érzékeny sziv volt Is-
tene és embertársai iránt. Temetése t. hó márczius 
11-én d. e. 10 órakor, mondhatni egész Gyergyó 
nagy részvéte mellett volt Gy.-Tekeröpatakon. A 
boldogult felett  Takó János ditrói plébános mon-
dott szép és hatásos gyászbeszédet; a gy.-sztmik-
lósi lelkészek és a tantestület pedig két szép gyász-
énekkel járultak a kegyelet kifejezéséhez.  Nyu-
godjék békében 1 

— Tüzeset Taploczán. Ugy látszik ezen 
községnek a gyakori tüzesetek számára lapunkban 
állandó rovatot kell nyitanunk, a mi eléggé jel-
lemzi azon bűnös gondatlanságot, mely sajnos je-
lentőségei rövid időközönkint mutatkoznak. Folyó 
hó 9-ére virradólag ismét Botár (béla) Józsefnek 
egy sütőháza gyuladt ki s égett el egy csűrrel és 
3 kecskével, valamint a benne volt takarmánnyal 
együtt. Szerencsére a gyulást idejekorán vette 
észre a felriadt  lakosság és sikerült nagyobb baj-
nak elejét venni. 

— Székely vértanuk emlékünnepe. 
Bérezés Krdély közepében a volt székely fővárosban 
Maros-Vásárhelyit aluszsza a 3 székely vértanú: 
Horváth, Török és Gálffy  álmát. A székelység három 
vértanuja felott  először ki sirja magát annál a kő-
lapnál, mely elporladt testöket fedi,  s csak azután 
öriil a márczius 15-ének. A Budapesten fennálló 
„Marostordamegyei kör" mint mindig, ugy az idén 
is méltóan megünnepelte márczius 10-iki kivégez-
tetésiiknek évfordulóját.  Sebess Jené elnök lelkes 
szavakkal nyitotta meg az ünnepélyt. Elekes Imre 
tanárjelölt tartalmas szép beszéddel emlékezett meg 
rolluk. Szép beszédét tapsvihnr jutalmazta, majd Kiss 
Sándor sziui akudéiniai növendék szavalt, elragadva 
a szépszámú közönséget. Kerekes Andor joghallgató 
felolvasása  méltó díszét képezte a programnak. Végre 
Almássy Endre színi akadémiai növendék valódi ha-
misittatlan székely tűzzel és lelkesedéssel szavalta 
el Gáspár Kornél nlkalmi költeményét, s kijutott a 
tapsból mind a szerzőnek, mind a szavalónak. A 
programm után társas vacsora volt, fűszerezve  szel 
lemes pohár köszöntökkel. 

— A baróthi lelkészválasztás. Értesü-
lésünk szerint Baróthon közelebbről lelkészválasz-
tás lesz s a jelöltek közé Kovács Gyárfás  dézs-
aknai lelkészt, vármegyénk szülöttét, hirneves 
egyházi irót is felvették,  ki iránt az egyházmegye 
bivei a legnagyobb érdeklődést tanúsítják. 

— Földrengés. Folyó hó 11-én este 11— 
12 óra között Brassómegye keleti részében és 
Háromszék megye délnjugoti vidékén erős földren-
gést éreztek. A rengés é9zaknyugotról délkeleti 
irányban körülbelül 5 másodperczig volt érezhető 
két hullámszerű lökéssel, melyek közül az első 
eiősebb hatásúnak mutatkozoll. A földrengést  tá-
voli menydörgéshez és vihar/.ugáshoz hasonló moraj 
előzte meg s a földalatti  bugást nyomban követ-
ték a hullámos lökések. Daczára annak, hogy a 
földrengés  erős volt, az ijedtségen kivül kárt nem 
okozott. Órák megálltak, edények összeverődtek s 
könnyeu álló szekrények megingottak vagy fel  is 
dőllek. 

— Elveszett f.  hó 3-án este Szeredától 
Karczfalváig  vezető uton 1 darab 2 csövű lancas-
ter fegyver  12-ős számú. A megtaláló jutalomért 
szíveskedjék átadni C9ik-Karczfalván  L á z á r Dé-
nes körjegyzőnek. 

— Ki akar jó magot? Vármegyénk elő-
kelőbb czégeinél és ezen kivül a vidék népességé-
nél nagy pártolásnak örveudó kereskedőinknél, Mauth-
ner Ödön budapesti magkereskedő czég a liázikert 
szorosabb szükségletéhez mért konyhakerti és virág-
magot felöleié  választékból bizományi magelárusi-
tást rendezett be, hol a vidék legtávolabb vidékén 
lakó, minden rendű és rangú kertészkedők néhány 
hatosért is a legkitűnőbb, eredeti nemesitett és leg-
biztosabban csírázó magvakat szerezhetik be maguk-
nak még pedig kész csomagokban, vagyis inkább 
zárt tokokban, mi által uetáni vigyázatlanságból 
származható elcserélés teljesen ki van zárva, holott 
ezt azelőtt itt közelben nem kaphatták és csak sa-
ját környezetükben kétes értékű magvakat voltak 
kényteleuek megvenni és elvetni. Mauthner ezen in-
tézkedésével nagy szolgálatott tett a hazai kerté-
szetnek, de elismerés illeti vármegyénk kereske-
dőit is, kik e vállalkozásnak közgazdasági nagy je-
lentőségét belátva, segédkezet nyújtottak Mauthner 
jól átgondolt életrevaló tervének megvalósításához 
és ez által nemcsak hogy míuden ember fiának  hoz-
záférhetővé  tették az igazán jó magot, hanem a 
konyhakertészetnek ekkénti nagyobb terjedhetése ré-

vén a köznép jobb és egészségesebb táplálkozáshoz 
jutván, a megyei közegészség ügyét is hathatósan 
előmozdították. 

— Eladó egy kocsi. Hol? Megmondja a 
kiadóhivatal. 

— Megvételre kerestetnek nagyobb erdő-
ségek ; komoly ajánlatok „K. P. 1000" alatt e lap 
kiadóhivatalába intézendök. 

S z e r k e s z t ő i i z e n e t o l c . 
Az u j ezredév küszöbén. Alkalmilag talán sorit 

ejthetjük. Az ilyen hosszabb felolvasások  ritkán nyerhetnek 
tért, mert sokkal aktualisabü körülmények várnak sorra. 

Kard és rózaa. A kép maga csinos; a gondolat szép, 
bár reminiscencia, de a kidolgozás nem elég gondos. 

Hullámzó tenger. A kis vers még sok kivúnni va-
lót hagy fenn.  Az utolsó sorlian olyan vidékies ragozás van, 
melyet még prózában sem leket használni. „Aztot", ilyen ra-
gozás nincs a magyar nyelvben, csak a csiki nyelvjárásban, 
de onnan is kiküszőbülendö. Ennek még csúnyább elfajulása 
az „aztotot", „eztetet". 

A távolból. Nagyon sajnáljuk, de kívánságát ezúttal 
nem teljesíthetjük. Majd tán máskor. 

Jégvirágok. A kis röpversek elég jól lejtnek, de a 
közöltek mértéket nem ütik meg. 

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 LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N ¥ I L T T É R.*) 
Nyilatkozat. 

E lapoknak ez évi márcz. 4-én kiadott 10. 
számnak nyiltterében saját nevűnk aláírásával 
megjelent nyilatkozatnak ama részét, mintha mi 
Bálinlh Lázár plébános úrtól a tiszteletet megvon-
tuk volna, megbotránkozva és lelkünk teljes fel-
háborodásával olvastuk; mert mi a papunktól, ki 
egyházi megyénkért annyit tett és oly sokat ál-
dozott, tiszteletünket sem idáig meg nem vontnk, 
sem ezután megvonni nem fogjuk  soha sem. 

Mi a nyilatkozatnak csak első részét irtuk 
alá, a többi ellen pedig tiltakozunk annál is in-
kább, mert ez a rész, midőn azt a nyilatkozatot 
velünk aláíratták, nem volt benne. 

Csík-Szép vizén, 1896. márczius 15-én. 
Ifj.  Deák György, Pál Domokos, 

Ferencz Ignácz, Ferencz Imre, 
Deák Dénes, Miklós Elek, 
Miklós Dénes, Ferencz Alajos, 

Mihály Ágoston, Pál István, 
Miklós Lajos, Szathmári István, 

Mihály Domokos, Miklós Ignácz, 
Miklós Balázs, Imte János, 

Ferencz Gábor. 
*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szert 

Sz. 278—18í)C./kj. 

Árverési hirdetmény. 
Kászon-Al- és Feltiz községek részéről 

közhírré tétetik, hogy a nagyméltóságú 
földmivelésügyi  magyar kir. minisztérium 
folyó  évi 2564. számú rendeletével a közös 
tulajdonukat képező 110 k. hold 1552 \Jöl 
kiterjedésű „Nádaska.Tilalmaska, Székcsere' 
erdőrészek összes tölgyfa  készletét eladni en-
gedélyezte. 

Ezen erdőrészekben a szakszerit becslés 
szerint van I-ső oszt. haszonfára  alkalmas 
mintegy 7350 m3., II. oszt. haszonfára  al-
kalmas mintegy 715 m®. kéreg nélküli fa-
tömeg, az ágak, törzsfahegyek  köbtartalma 
676 ms. 

Ezen összes fatömeg  folyó  évi április 
hó 15-ik napjának délelőtti 8 órakor 
kezdődő nyilvános árverésen el fog  adatni. 

Kikiáltási ár 40527 (negyvenezer ötszáz 
huszonhét) forint,  melynek lOVa az árve-
rezni hajlandók által mint bánatpénz lete-
endő. írásbeli ajánlatok a szóbeli árverezés 
megkezdéséig ezen bánatpénzzel ellátva el-
fogadtatnak,  melyekben azonban határozot-
tan kifejtendő,  hogy árverező az általa is-
mert árverési feltételeknek  aláveti magát. 

Miről árverezni szándékozók oly meg-
jegyzéssel értesíttetnek, hogy az árverési fel-
tételek ugy a körjegyzői irodán, valamint a 
csíkszeredai m. kir. erdőhivatalnál betekint-
hetők. 

Kászon-Al-és Feltizen, 1896. márcz. 13. 
A két község elöljárósága: 

Páiffy  András , M a r k a l y S á n d o r , 
körjegyző. altizi biró. 

Balázs Andrá s , 
feltizi  biró. 1—8 



Márczius 18. C S I K I L A P O K 12. szám. 

Építési hirdetmény. 
A csiktusnádi fürdő  birtokosainak szövetke-

zete. Csikmegyében, Csik-Tusnádfürdőn  vállalko-
zók által építendő gyógycsarnokának felépítésére 
pályázatot hirdet a következőkben: 

1. A költségvetésben megállapított összes 
«pitkezési ár 47,821 frt  81 kr. 

Részletesen: «„«.,» 
a) A föld-  és kőmives mnnka 22,076. Irt 

63 kr. 
b) Kőfaragó  mnnka 520 frt  7 kr. 
c) Ács mnnka 13,041 frt  84 kr. 
d) Asztalos mnnka, beleértve vasalást, fes-

tést, üvegezést 4776 frt  45 kr. 
e) Kovács- és lakatos mnnka 2911 frt  o kr. 
f)  Bádogos munka 3866 frt  87 kr. 
g) Mázoló mnnka 630 frt. 
2. Az építkezés azonnal megkezdhető, az 

épület teljesen befejezve  1897. májas 31-én át-
adandó. , x , . . ., 

3. Az építkezés tervei, költségvetés bármikor 
az igazgatóságnál: Brassó, vár-utcza 7. sz. a. 
megtekinthetők, itten a további felvilágosítások  is 
megadatnak. 

4. Az ajánlatok f.  évi ápril 10 ig az ajánlott 
összeg lO°/0-ának melléklésével „Csik-Tusnád 
fürdő  i g a z g a t ó s á g á n a k , Brassó, vár-
u t cza 7. sz. a." czimezve küldendők. Bánatpénz-
zel el nem látott ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

5. A versenytárgyalás f.  évi ápril 12-én d. 
e. 9 órakor Tusnádfürdőn  tartatik meg, hol szó-
beli ajánlatok is elfogadtatnak. 

6. A fent  részletezett mnnkák külön-külön 
nemük szerint egyes vállalkozóknak is kiadatnak. 

1896. márczius 12-én. 
1—3 A fürdő  igazgatóság. 

P á l y á z a t . 
A csikrákosi róm. kath. kántor-tanitói Állomásra pályázat nyiltntik. Jövedelme: a) 

eső vasár- és Ünnepnapokon próbára megjelenni 
Csik-Rákos, 1896. márczius 14. Murányi Kálmán, 

főesperes,  plébános. 
^^jfcdkefcdkdkdkdkeâciicdkefceâcâcefceâclelciklâcsfcl  ̂ UlCaAĈ CaflCaflCaACaiUlCdfcafcafcaACafcjflĈ ) 
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1 « 
V a n szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, 

hogy Csik-Szépvizen saját házunkban egy igen elegáns 

nyitottunk érez- és fakoporsókbail,  selyem és mindenféle  SZemfede-
lekböl. Dus választék sirkoszorukból. Mindezek j u t á n y o s áron szol-
gáltatnak ki. 

Tisztelettel 
2-2 POTOTZEY és ZAKARIÁS. 

Hirdetmény. 
Csik-Szentimre község képviselő-testü-

letének törvényhatóságiig jováhagyott ha-
tározata folytán  a szentimrei plébánia lakon 
e g y k ó i s t á l l ó építendő, melyhez követ, 
fát  és fövényét  a község ad, egyebekkel a 
vállalkozó tartozik. 

Ezen épités folyó  évi márczius hó 
28-án délelőtt 8 órakor vállalkozónak ár-
lejtés utján kiadatik. Kikiáltási ár 1062 frt 
83 kr, melynek 10% a bánatpénzül leteendő. 

Az árverezés feltételei  és a költségvetés 
u község házánál hivatalos órák alatt bete-
kinthető. 

Mindezekre a vállalkozni óhajtók fi-
gyelme felhivatik. 

Kelt Csik-Szentimrén, 1896. márcz. 7. 
Ifj>László  Domokos, Sándor Gergely, 

kjegyző. 2—2 biró. 

Esküküllő és nyárádmenti borok: 
1895. évi termés litere 20 kr. 
1894. 23 kr. 
1892. 25 kr. 
1890. , 30 kr. 

Árak vasútra feladva,  hordó nélkül vannak 3 
számítva. 

Székely-Keresztur, 1896. febr.  28. 
„Szeszes italokkal kereskedő 

részvénytársaság.*' 3 - 3 
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Van szerencsém a t. gazdaközönségnek igen dúsan termett, kitűnő 
szép arankamentes saját terméeii 

l o l a . e r - a M . S L g ' o t 
k i l ó n k é u l 5 0 k r a j e z á r é r t ajánlani. Ezen lóher-mag sokkal nagyobb 
szemit és annál inkább ajánlhatom, mert az itt termeltetvén, talajunkban 
sokkal dúsabban nő. Továbbá vetni való, kitűnő minőségű és a mi tala-
junkba való 

c i s ő s t ő r ö f e T o - a - z á u t 
l iterenként 6 0 krért. 

Ajánlom ezen kivül friss  v e t e m é n y - m a g v a i n k a t kitűnő' minő-
ségben olcsó árak mellett. 

S ez alkalommal bátor vagyok a t. ga/.daközönség figyelmébe  ajánlani, 
hogy egészen uj gőzcséplőgépet szereztem be s készséggel elvállalok csépel-
te tést előnyös feltételek  mellett. Ezen cséplőgépemmel lóherémet a lebogyóz 
tatás után egyszeri cséplésre t e l j e a e n tiitztáii kicscpcltcttem a igy más 
gabonanemiieket is és legnagyobb előnye, hogy a szemet nem roncsolja. 

Gyergyó-Szentmiklóson, 1806. márczius 8. 
Tisztelettel 

Cziffra  Ferencz és Fiai nevében: 
1 - 3 CZ1FFIIA M I H Í L 1 . 
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Védjegy. 19 -20 

R T N C Z -
(Sósborszesz) 
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használatban a leghatásosabb. — 1 üveg 1 és 2 korona. 
I ^ a p H a t ó : 

Csik-Szeredában: Giizsy Arpáil gyógytárában ód Xagv Gyula kcrcskedtMŐbcn. 
Székely-Udvarhely: Boilrogi A, itj. 1 lerziv Antal, Kanzády Ü. K., Gál Jáuus. 

Gergely János ós Máthé Júnos kereskedőknél. 
Sz.-Kereszturon : Jaeger J. gyógytárában és Lengyel László keredkedésúben, 

valamiut küzvctlcu 

VERTES LAJOS Sas-gyógytárában Lúgoson. 
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