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â logolcsöblian számíttatnak, 

j Bélyegdijért külön minden 
beiktatásnál 30 kr. 

| Nyílttéri osikkek 
I soronként 20 kréit kOzBl-

3 tétnek. £ 
R®*7 •S'S* 

Márczius 15. 
ötven éves fordulója  van ma a 48-ki 

márczius 15-nek. Nagy és nemes mozga-
lomnak ünnepelő napja ez. Tőrvény nél-
nélkül, hatósági közremunkálás nélkül a 
nemzet mindég megünnepeli e napot. A 
48-ki nagy napokból márczius 15-két vá-
lasztotta ki a nemzet ünnepi napul. Miért 
épen e napot? Holott ápril 11-ke tényleg 
sokkal nagyobb horderejű napként tűnik 
fel  a 48-ki események közül. Én azt hi-
szem, hogy ebben a magyar nemzet vér-
mérsékletének van része. Márczius 15-ke 
a 48-ki nagy mozgalmak között azon nap, 
melyen a nemzet alkotási vágya lázban 
tört ki és minden oly nép, mely sokáig 
volt gondolataiban, vágyaiban és érzelmei-
ben lekötve, öröm mámorában is csak azt 
a pillanatot tartja meg emlékében, mikor 
a bilincseket le törte kezeiről és nem azo-
kat a napokat, melyeken a már felszaba-
dított kéz munkálkodott és a gyümölcs-
termelésre készitette elő a talajt. 

Nekünk az utókor embereinek nincs 
más feladatunk,  mint hálával telni el azon 
nagy átalakulási korszak vezér emberei 
iránt, szedni az általuk elvetett mag gyü-
mölcseit és elmélkedni, hogy tetteinkben a 
a nagyra törekvésben, a közügyekben 
való nemes közreműködésben miként ér-
hetjük el őket. 

Nézzünk körül, vájjon a 48-ki embe-
reknek hasonló akaratú és erejű utódai 
vagyunk-e ? Legjobban kitetszik ez abból, 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Alkalmi beszéd.*) 

Mélyen tiBztelt ünneplő közönség! 
Alig mult egy éve, hogy édes hazánk fenn-

állásának ezer éves évfordulóját  ünnepeltük s 
ime, ma ismét évfordulót  Ünnepelünk, egy nagy 
napnak, 1848. márczius hó 15-dikének 50 éves év-
fordulóját,  mely nap hazánk dicsőségben és szen-
vedésekben gazdag múltjának egyik legfényesebb, 
legjelentóségteljesebb napja. 

Legyen Üdvözölve e nagy, e fényes  nap 
márczius idusa, melyet több mint ezer éve a leg-
nagyobb római férfiú  hazájáért dobogó szivének 
a korhadt, elvéniilt köztársaság romjaira huszon-
három sebből kiomló vére ünneppé szentelt. 

Legyen üdvözölve e nagy és fényes  nap, 
1848 márczius 15-dike, hogy elhozta számunkra 
is, elhintette közöttünk is a szabadság, egyenlő-
ség és testvériség drága gyümölcsöket termő 
magvait. 

Most az ötven éves évfordulón  legyen újra 
üdvözölve e nagy és fényes  nap, nemzeti újjá-
születésének diadalmas napja. Hiszen arra a ha-
tárkőre, mely a régi Magyarországtól elválasztja, 
e szavakat véste a történelem: 1848. márczius 15. 

E napon szólalt meg a nemzeti evángélium 
hazánk fővárosának,  országunk szivének utczáin 
jeléül annak, hogy e szavak nemzetünk szivéből 
és lelkéből fakadnak,  és a nép ajkán, jeléül an-
nak, hogy e szavak általános érzelem és meg-
győződés kifejezői. 

És mivel kezdődött a kijelentés? 
.Legyen béke, szabadság, egyetértés"! 
Es mivel végződött e kijelentés ? 
.Szabadság, egyenlőség, testvériség". 

*) Elmondotta Lakatos Mihály 1898. márczius 
15-én az Ipartestület és honvédegyesttlet közös ünne-
pélyén. 

ha a 48-ki alkotásokat mai gyakorlatuk-
ban és jelentkezéseiben végig szemléljük. 

A 48-ki alkotmány leglényegesebb 
talpköve a minisztérium felelősségének 
kimondása volt. Fenn áll-e ez raa is P A 
papiroson igen, de valahányszor valamely 
kormányeljárás birálat alá vétetik, a par-
lamenti pártok kivétel nélkül pártszem-
pontból itélik meg az esetet. Ha megro-
vandó vagy helytelen a miniszter csele-
kedete, akkor is felmenti  őtet a kormány-
párt, ha pedig indokolt vagy jó a kor-
mány eljárása, akkor is elitéli az ellen-
zék. 1848-ban parlamenti kormányzást 
akartak behozni, de az mai gyakorlatában, 
mint egyáltalában a politikai élet nem 
egyéb, mint pártszemijontok szerinti el-
helyezkedés és berendezkedés. 

Második nagy vívmánya 48-nak az or-
szággyűlési követeknek népképviselet alap-
ján való választása. Hol van azonban ma 
már a népképviselet ? Hiszen már hosszú 
idők óta a képviselő választásoknál nem 
az a döntő szerep, hogy ki tudja legjob-
ban képviselni a nép érdekeit, hanem az, 
hogy ki bir legtöbbet fizetni.  A nép, mely 
ily forrásokból  táplálkozik, bizony a 48-ki 
kor embereinek nagyon gyenge utódja. 

Kiemelkedő mozzanata 48-nak Ma-
gyarországnak Erdélylyel való egyesítése. 
De vájjon keresztülvitetett-e a végső kon-
zekvencziájáig ? Hiszen nemzeti erő tekin-
tetében ma is oly gyengén állunk az er-
délyi részekben, miut 48-ban és azelőtt. 
Pedig ennek fejlesztése,  és pedig gyors 

Nagy és magasztos eszmék, az ember lel-
két és szivét elbűvölő, vérét forrongásba  hozó 
arany szavak; utat térnek maguknak a nagyok 
palotájába és a szegények kunyhójába egyaránt, 
boldog a ki megérti őket, szerencsés, kinek szi-
vében visszhangot keltenek, mert csak az tudja 
felfogni  hivatását a szó legnemesebb értelmében 
s csak az tudja teljesíteni legszentebb emberi 
kötelmeit. 

És meg is értették akkoron ugy alant, 
mint fent. 

De beszéljenek az események. 
1848. márczius hó 15-én 12 pontban egybe 

foglalják  a magyar nemzet kívánságait. 
Márezius 16-án V. Ferdinánd király meg-

ígéri a nemzet kívánalmainak teljesítését. 
Márczius 17-én az ország midőn királyi fel-

hatalmazás folytán  kinevezi Battyáni Lajost mi-
niszterelnökké. 

Márczius 23-án Battyáni miniszterelnök be-
mutatja az alsó táblán az első független  felelős 
magyar minisztérium névsorát. 

Ugyanezen napon az alsó tábla elfogadja  az 
ősiség eltörléséről szóló törvényjavaslatot; a ki-
váltságos osztály keblére öleli a népet, meg-
osztja vele jogait s az idegen ajkuakat is része-
síti az egyenlőség áldásaiban. 

Márczius 31-én felolvastatik  az alsó táblán 
az első felelős  minisztériumról szóló törvény ja-
vaslat királyi megerősítése. 

Április 11-én végre a király szentesíti a 
nemzet kívánságait teljesítő s uj alkotmányunknak 
alapját képező 48-iki törvényezikkeket. 

És minden csendben történt, nagyobb volt 
a lekesedés, mint a zaj, nagyobb volt az önura-
lom, mint az öröm, az öröm pedig megmérhet-
len volt. 

Nemzetünket kiválóan jellemzi, hogy nagy, 
nemes és elérhető czélokat tiiz maga elé, a leg-

tempóban való fejlesztése  úgyszólván élet-
kérdése a magyar államnak. 

Nagy szocziális igazságot mondott ki 
48 akkor, midőn törvényben megállapí-
totta a közterheknek egyenlő és arányla-
gos viselését. 

És ha valaki komolyan végig nézi 
adózási reudszerünket, mely az egyenes 
adók között leginkább a földbirtokot  sújtja, 
mig a pénzerővel dolgozókat könnyen át-
bocsátja, s a mely rendszer az állam költ-
ségeiuek tetemesebb részét a fogyasztási 
adóból viseli, mely pedig a kevésbé tehe-
tősebbek tömegétől kerül ki, bizony senki 
sem állithatja igaz lélekkel, hogy követ-
jük a 48 adózási gondolatját. 

Eltörölte 48 az úrbéri szolgálatokat 
s felszabadította  a földet  mindenki részére. 
De vájjon a hitbizományok és a holt kéz 
utján való földlekötések  megfelelnek-e  a 
48-ki szellemnek és a föld  jobb gazda-
sági kihasználásának, főleg  akkor, mikor 
olyan sok az olyan ember, kinek nincs 
állandó munkája ? 

A sajtószabadság egyik legszebb éke 
a 48-iki alkotásoknak és hová jutottunk 
ma ? Oda, hogy egyrészt a rosszakaratú 
emberek visszaéltek annak kedvezményei-
vel, másrészt azonban tényleg sok tekin-
tetben a czenzura életbeléptetése fenyeget. 

A tanszabadság, a vallásszabadság és 
a hitfelekezetek  közti jogegyenlőség szin-
tén a 48-ki vívmányoknak egyik ékessége, 
melyet azonban a mai napon olyan módon 
visel a nemzedék, hogy ember ember el-

' nagyobb és legszebb küzdelem előestéjén s igy 
kiált fel: 

„Legyen béke, szabadság és egyetértés." 
Legyen béke, mely a szabadság gyümölcse, 

legyen szabadság, mely az egyetértés biztositéka, 
legyen egyetértés, mely békében és háborúban 
a legnagyobb hatalom. 

Alig csillapult azonban az öröm heve, alig 
hangzottak el a zsolozsmák a népek millióinak 
ajakán, már is sötét fellegek  kezdtek gyülekezni 
szép hazánk égboltján. Oh! mert a szabadság 
fája  csak ugy díszük, csak ugy hajt virágot, ha 
gyökereit vérrel bőven öntözik. Ez itt is betelt. 
A félrevezetett,  felbujtogatott  idegen ajkú test-
vérek, kik a magyarral egyenlő módon, kivétel 
nélkül részesültek alkotmányunk áldásaiban fel-
emelték testvér gyilkos fegyverüket  a magyar 
ellen. 

De ama szent érzelem, a melylyel a magyal 
ügy csüng e vérrel bővön áztatott földön,  mint 
a csecsemő anyja emlőjén, a hazaszeretet szent 
tüze a vész kiáltásra magasan fellobogott,  a 
miivész letette ecsetjét, vésőjét, a mester szer-
számait, a tanár elhagyta tanitói székét, a tanuló 
könyveit, a tudós pennáját s az egész nemzet, 
mint egy ember felállott,  hogy megvédje szabad-
ságát, megvédje alkotmányát. A nemzeti ujjá 
születés hajnalán felkelő  szabadság vérbe fürösz-
tötte első sugarait, Erdély kies völgyei, a nagy 
folyam  által öntözött rónaság vértől, drága ma-
gyar vértói párologtak. 

„S zendül a környék, mozdul, dobban a föld 
Hozsánna szótól reszket meg a lég, 
Az Áldana s Kárpát őrlala búgva 
Veri vissza az ágyuk dörejét." 

A szép nap eltűnt, hogy még szebbnek ad-
jon helyet, melyeknek fénysugarai  dicskoronával 
övezték a nemzet halántékát. 

Lejárt a csodák kora és mégis akkora cso-
dák törtéuének, oly csodák, minőkről csak tün-

Lapunk mai számához egy fel  iv melléklet van osatolva 
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len, hitfelekezet  hitfelekezet  ellen küzd, 
mintha nem egy hazának volnának fiai. 

Komolyan és pártszemüveg nélkül 
vizsgálván ez ügyeket, a lelkiismeretes 
hazafinak  elég okot ad az elmélkedésre. 
Csakhogy az elmélkedésnek meg legyen 
a következménye az elhatározás éb nyom-
ban reá az akaraterő is arra, hogy az el-
határozást tett kövesse. A 48-ki esemé-
nyeknek félszázados  évfordulója  legyen 
egyik alkalom arra, hogy leikeinkben a 
mai és félszázad  előtti nemzedék közt a 
mérleget felállítsuk,  s a mennyiben a mai 
kor sepernyöje lejebb billen a 18-kinál, 
aczélositsuk minden akaratunkat és tett-
erőnket oda, hogy a 48-ki apáknak méltó 
fiaiul  tekinthessük magunkat. Ez lenne 
márczius 15-nek legszebb félszázados  meg-
ünneplése. — 

A Magyar nemzet ünnepe. 
Cs.-Szereda, márcz. 15. 

(S)  ötven éve mnlt annak, bogy hazánk mély 
álmából föleszmélve  megpróbálta létesíteni azon in-
tézményeket, melyek a nemzet aspiráczióinak és 
szabad fejlődésének  elmaradbatlan teltételeit ké-
pezték. 

1848 örökre emlékezetes éve marad a ma-
gyar nemzetnek, mikor is a törvényhozás mindkét 
tényezője áthatva a haza iránti szent kötelességek 
érzetétől meghozta azon törvényeket, melyekkel a 
haza minden fiára  nézve a vallás- és sajtószabad-
ságot biztosította, az ősiségét megszüntette, a job-
bágyságot eltörölte és a közös teherviselést ki-
mondotta. 

A szabadság, egyenlőség és testvériségnek 
az alkalmából statuált nagy el»e érvényesülvén, a 
magyar haza összes népei vallás és nemzeti kü-
lönbség nélkül jogban és érdekben egyesítve lettek, 
az ország függetlensége  és önállósága biztosíttatott 
és megnyittatott az ut a szellemi és anyagi erők 
szabad fejlődése  mellett a nemzet alkotmányos éle-
tének haladására, és felépíttetett  az az oszlop, mely 
agy a felséges  uralkodó háznak, mint az ahoz örök 
hűséggel ragaszkodó nemzetnek jelenleg is táma-
szát képezi s képezni fogja  a bizonytalan jövőnek 
minden eseményei között 

Az 1848 év száma azért van lángbetükkel 
beírva minden igaz hoflszivbe,  mert a nemzet újjá-
születésének éve ez, midőn a király és a nemzet 
válvetve folytatott  munka után megvetették alap-

dér regékben olvashatunk. A hazaszeretet szent 
tüze hÓ9sé tette a gyengét, a hőst félistenné. 
Megkezdődött a titáni harcz, bámulva nézte egész 
Európa s fényessé,  tündöklővé lett a honvéd neve 
egész világszerte. 

50 hosszú esztendő tölt el az óta, a szen-
vedések, megaláztatások és az ujabb dicsőség 
hosszú évei. Az idók megváltoztak, a korszellem 
végzi átalakító munkáját. 

Elpihent a harczi zaj, hogy helyet adjon az 
ész békés munkájának. 

A haza szent földjén  ezer éves múlttal biró 
nemzet a békés alkotások korszakát éli, s a mint 
akkor Európa összes népei bámulva néztek a 
harczi dicsőségre, ugy most is a nyugoti miiveit 
népek elismeréssel kisérik a czivilizáczió utján 
rohamosan emelkedő nemzetünket, szívesen ad-
nak helyet maguk mellett a müveit népek nagy 
családiában a magyarnak is. 

Es most, midőn az 50 éves évfordulón  lát-
juk, hogy a nagy eszmék diadalmaskodtak s hogy 
a drága vér nem folyt  hiában, mert dicsőségesen 
uralkodó királyunk alatt szabad nép él a szabad 
hazán; azt is meg kell gondolnunk, hogy még 
a kezdet kezdetén vagyunk. Sokat végeztünk, de 
még több a mit végeznünk kell, még sok és nagy 
feladatok  várnak a megoldásra. 

Lelkesítsen bennlinket a nagy munkában, 
lankadó tagjainkat erősítse, fáradt  elménket vüla-
nyozza 1848. márczius 15-dikének emlékezete, 
lobogjon szivünkben és lelkünkben a hazaszeretet 
szent tüze, hisz a hazáját hón szerető népnek 
jövendője van: 

,Mert nem lehet, hogy annyi küzdelemnek 
Diadalát ne érd meg nemzetem, 
Kell, hogy virulj, hogy boldog és szabad légy, 
8 hazád egészen a tiéd legyen." 
Legyen béke, szabadság, egyetértés 11 
Éljen a hazai 
BUen a király 11 

ját a magyar állam rohamos fejlődésének  s a jelen 
nemzeti nagyságának. 

Egy félszázad  vihara rohant el felettünk  eme 
nagy munka teljesítése után s ennek félszázados 
évfordulóját  kell, bogy igaz szívvel ünnepelje meg 
az ország minden bü fla,  tartozzék bármely nem-
zetiséghez. ' 

Akár márczius 15-ikét, mint a nagy elvek 
proklamálásának napját, akár április U-ikét, mint 
a meghozott alkotmányos törvények királyi szente-
sítésének idejét fogjuk  emlékünnepül tekinteni, az 
nem tesz különbséget az események horderejére 
nézve, mert akkori nagy mnnka teljesítése óla, ha 
sok viszontsgságot állott is ki nemzetünk, de az 
1848-iki korszakot alkotó intézményekben megúj-
hodott ereje nem engette elveszni, sőt megvetett 
alapon tovább haladva leküzdött minden nehézsé-
geket s oly fejlődési  fokra  lépett, a melyen apos-
toli királyunk szeretetét, ragaszkodását s müveit 
nemzetek bizalmát és elismerését kiérdemelte és 
birja. 

Áhítattal és hálával tekinthetünk tehát vissza 
azon időre, a melyben összes nemzeti aspiráczióink 
bölcsője ingott. A hála és kegyelet érzete e vissza-
emlékezés arra kell, hogy késztesse nemzetünket, 
miszerint akkor, midőn a fennebb  említett alaptör-
vények megalkotásától s életbeléptetésétől kezdve 
egy félszázad  letelt, a hála és kegyelet adóját 
külsőleg is lerója. Igen, mert ma a kegyelet, mely 
a nemzeti nagyság és korszerű fejlődés  csiráit fa-
kasztó események és eszmék áldásának nyomán 
támadt és él a nemzetben, s a tanulság, mely 
ezekből származik s jelentősége, mely évszázadok 
munkájára s nemzet fentartó  törekvéseire hat ki, 
annyira bele van vésve a korszellemébe, hogy azok-
nak a viványokoak méltó ünneplése a magyar nem-
zet közohaját kell, hogy képezze s meg is vagyunk 
győződve arról, bogy a nemzet kegyelete a neve-
zetes időszak évfordulóját  a késő századokig ünne-
pül fogja  tekinteni. 

Cyergyó 50 év ut&n. 
Életünk útjait is határkövek jelölik. Alig 

van nemzet, a melynek határkövein nevezetesebb 
évszámok volnának felírva,  mint a magyar nem-
zetéin. Művelődést és visszaesést, dicsőséget és 
gyászt, örömet és szenvedést, de mind nagy ese-
ményeket jelölnek nemzetünk határkövei. 

Az a nemzet, melynek harczi dicsőségét egy 
évezreden keresztül a szerencse majd fölemelte 
az égboltozatig, a mikor „magyar tenger vizében 
hunyt el észak, kelet, dél hullócsillaga" ; majd 
megalázta Várnáig, Mohácsig ; nagy eseményeket 
és nevezetes évszámokat jegyzett fel. 

Ilyen évszám az 1848 is. Ötven év folyt 
le ezen idó óta, mikor Magyarország uj életre 
kelt. ötven év megérdemli, hogy egy rövid pil-
lantást vessünk reá s az élet legkitűnőbb tanító-
járól : a történelemből valamit tanuljunk. 

A mohácsi vésztől 1848-ig az egész ország 
alig volt egyéb földrajzi  fogalomnál.  Meg voltak 
határai, felhőbe  emelkedő bérczei, szép rónái, 
festői  völgyei, fejedelmi  folyói;  de hiányzott a 
a testből a lélek. Ezt 1848 lehellte belé és ez 
teremtette meg újra a magyar nemzetet. 

Az 1848 előtti korszakban az anyagi, er-
kölcsi és szellemi érdekek csak tengődtek. A 
földbirtok  lebilincselve, az ipar és kereskedelem 
lenyűgözve, megvetve pangott, a tudomány még 
gyennekpólyában volt; a művelődési intézetek 
alig jöhettek számba ; a szellemi élet fölött  ho-
mály borongott, melyen alig tört keresztül egy-
két fényes  csillag. 

Az is tagadhatatlan, hogy vannak, kik a 
régi korszakról másképen vélekednek s azt mond-
ják, hogy az minden árnyoldalaival jobb volt a 
jelen korszaknál. 

Jobbnak állítják különösen ^zékelyfóldön, 
hol minden székely ember fdldesR'  volt, hol az 
erdőket és legelőket korlátlanul és szabadon hasz-
nálhatták ; a nem jogos idegenek nem üzérked-
hettek s a birtokok Bzékely kezekben voltak. Az 
uzsora nem működhetett s a földet  nem kapar-
hatta karmai közé. 

Megyénkben is, a mi Gyergyónkban is, bér-
ezés hazánknak ezen elszigetelt Árkádiájában 
.régi szabadság és természet szerint való nemes-
ség" lakott, s mégis 1848 előtti időben se pol-
gári, Be társadalmi joga nem volt. Olyan volt e 
nép, mint a szemenszedett ág, szabadságát le-
tépte s vérébe fojtotta  a határóri katonai uralom. 

Nincs okunk tehát visszavágynunk azon kort, 
mely a székelységból jogfosztott  katona-zsoldo-
sokat csinált; nem talalhatunk örömet azon múlt-
ban, mikor meg voltunk foBztva  az önkormányzat 
jótéteményeitől s a német tisztek és német tör-
vények jármát hordta nyakán a székely, kinek 

vagyona és élete fdlött  a német tiszt szeszélye 
bíráskodott Számításba vehető iskolája az esred-
parancsnokság alatt állott és nemzeti erkölcs 
megmételyezésére s a hazafias  szellem kiirtására 
szolgált. 

Bukow embertelen mészárlása, a határszéli 
szorosokat őrzó német katonaság zsarolása, a 
végtelennek zaklatása hozták helyre az első szé-
kely kivándorlást s tették először hazátlanná a 
székelység egyrészét. 

Ezek egy egész századnak a szenvedései 
voltak. De a megelőző századok történetét is sok 
gyász homálya borítja, melyet ha meg is tör itt-
ott a székely szabadságszeretet és vitézség di-
csőségének a fénye,  a tatár török pusztítások 
végtelen nyomokat árasztottak a gyergyói népre. 

1553, 1658, 1661 a tatárok és törökök 
pusztító csatáit hozták ide. 1600-ban Básta német 
tábornok üldözte és gyilkoltatta a családokat. 
1601-ben Székely Mózes pártoskodása nyomorga-
tott, 1705-ben Gteaven, 1707-ben Acton német 
vezérek, 1609-ben a labanezok hagyták itt garáz-
dálkodásuk véres nyomait, 1718-ban és újra 1770-
től 72-ig az éhség és a pestis negyedelte a népet 
és söpörte az állatokat. Mint a kontiszna jegyző-
könyvei megörökítik, akkora volt a rémület, hogy 
a bírák gyűléseik után zsoltárokat énekeltek. 
1559-ben János Zsigmond hadai ellen folytatott 
ii nép harezot. 

Nem elég csapás ez egy szegény vidéknek, 
az elzártkozottsággal, a természet mostohaságá-
val küzdő gyergyói népnek ? Ha ekkor nem is fize-
tett adót, egy-egy csapás évtizedekre vetette ki 
kemény sarczát s hosszú, nagyon hosszú időkre 
hagyta itt keserves nyomait. „El, ti komor képek, 
ti sötétség rajza ti, félre!  Uj kor fénye  derille 
reánk!" 

1848 a szabadságnak hajnala, az egyenlő-
ség, testvériség kikelete uj életet fakasztott  ná-
lunk is. Az elnyomottak- és leigázottaknak fel-
szabaditója széttörte a fegyver  alá erőszakolt 
székelyek vasbilincseit és százados jármát levetve, 
a székely is visszanyerte polgári és önkormány-
zati jogait. Az a haladásában megállapodott, már-
már enyészetnek indult kis társaság, mely itt a 
havasok között élt, uj életet nyert; felfakadtak 
a haladásnak, művelődésnek erei, melyek most 
évről-évre nagyobb erővel csergedeznek. 

A lefolyt  félszázad  alatt biz' nagyon meg-
változott a mi kis körűnk is. 

Azokat, kik 48 előtt a jogtalanság hidegé-
ben dideregtek, tűzhelyünk melegéhez vezettük, 
az egyenlőség, testvériség és szabadság köntösébe 
öltöztettük. Édes testvérünkké fogadtuk,  meg-
osztottuk velük jogainkat, egyenlővé tettük a 
munkában, a versenyben, jó- és balsorsban. Az 
a nemzet, mely önszabadságáért küzdött, nem 
lehetett zsarnok embertársával szemben s nem 
tűrhette a politika rabszolgaságot. 

Feltámadtunk testben és lélekben. Mindenki 
előtt egyformán  megnyílt az ut s tehetsége és 
törekvése szerint halaidhatott boldogulása felé. 

A jobbik rész megtanult több értelemmel és 
kitartással dolgozni, szabad és értelmes munká-
jával jólétet teremthetett magának. 

De tudott-e mindenki haladni'? Az uj irányba, 
uj életbe nem tudta mindenki magát bele találni. 
Régi, tekintélyes családok szóródtak szét s estek 
ki a székelyek sorából. A 48-iki törekvéseknek 
egyik sarkalatos czélja volt, hogy a nemzeti ál-
lam alapja a független,  szabad magyarság legyen 
s fájdalom!  a 48 év vágyainak, reményeinek 
épen ezen része nem valósult meg teljesen, sem 
országszerte, sem vidékenként. 

A politikailag önállóvá lett nemzet nem bírt 
oly szellemet szülni, mely a közgazdaságot a 
magyar elemnek biztosíthatta volna. Ipart es ke-
reskedelmet majdnem egészen, a földművelést  is 
egy részben más kezek értékesítették. 

A haladás, az eszme diadala sirokon vezet 
keresztül. Az uj élet, az uj küzdelem a gyergyói 
székely családokból is kiszedte áldozatait. 

A ki megértette az uj korszak intő szavát, 
az megerősödött, a többi elhullott; de a haladás 
kerekét megállítani nem lehetett. 

Nagy vívmányokkal nem dicsekedhetünk, 
vidékünk a szellemi központoktól, a haladás fő-
útijaitól félre  esik. Mikor a művelődés más sze-
rencsésebb vidéken már gyümölcsöt terem, ná-
lunk csak szttlemlő csirájában lehet. 

Szülemló kulturánkat senki el nem vitathatja, 
első sorban örömmel látjjuk társadalmunk foko-
zatos izmosodását, mely ha egy-egy helyen ve-
szített is régi patviarkhális jellegéből s bomlottul 
kezd városiaskodni, mégis gyarapodik és nö-
vekszik. 

A lefoly  évtizedek alatt legszembeötlőbb a 
haladás az iskolázás terén. Minden községben ty 
iskolák emelkedtek, melyek évről-évre jobban 
népesednek. A hol a régi időben egy kántor apos-
taloskodott, most egészen nagy tanítói testület 
serénykedik. 

Ezelőtt Gyergyó az ország kultur térképén 
fekete  ponttal volt bejegyezve, e fekete  pont 
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mindinkább megvilágosodik és az iskolázás terén 
már most is elég erÓB a versenyre. 

Gyergyó a vegyes lakosságú határszélen 
számba vehető nyelvszigete a magyarságnak s 
ezt fejleszteni,  erósiteni a jövőben is feladata 
lesz ugy magának a vidéknek, mint az államnak. 

A népfejlesztő  eszköz azonban nemcsak az 
iskolai oktatás hanem a gazdsági politika is. En 
nek két egymás mellett haladó vonala van, a 
melyet az alkotmányos korszak meg kezdett vonni: 
az ipari és mezőgazdasági akczió, kiegészítve a 
közlekedés fejlesztésével. 

Az iparnak különösen nagy misziója van 
Gyergyóban, főkép  ez vezeti a népet a jólétre s 
azért kiválóan Üdvösnek kell ismernünk azt a 
mozgalmat, mely a székely fiuk  ipari kiképzését 
vette czélba. A gyergyói ipar jövendőjének egy-
egy apostolt tekinthetjük a kiképzett iparostanu-
lóban, kik közt már eddig is telepedtek le szülő-
földjükön  s nyitottak derék műhelyeket. 

A közlekedési politika is bevonta nagyszerű 
hálózatába megyénket s egy-két év múlva Gyer-
gyót is, mi a fejlődésnek  kétségkivül nagy len-
dületet fog  adni. 

E korszakban különösen kiemelkedik va-
gyoni haladásában a kereskedői osztály. A sza-
tócs fabódék  átalakultak szép üzletekké. Románi-
ával fennállott  összeköttetésnek nagy eredmé-
nyeit a kereskedelem élvezte s ennek a jó hatása 
alatt indult meg a fejlődés.  A kereskedelem 
emelkedése pénzintézeteket hozott létre, melyek-
nek ha meg is vannak tossz oldalai, de kétség-
kivül javitották a hitelviszonyokat. 

Az 50 év alatt nagyon előre nem jutottunk 
s a fény  árnyék nélkül nincs; de elvitázhatatlan, 
hogy a szülemló kultura minden téren észlelhető 
s a mi Gyergyónak legjobb büszkesége lehet, a 
haladáshoz önmagából merítette az erőt. 

Nem utolsó föld  ez a Gyergyó. Meg vannak 
kincsei csakúgy, mint az Alföldnek,  csak alakjuk 
más e kincseknek. Egy helyen az állatok nyája, 
más helyen fa,  borviz, kőszén, márvány, só, ér-
ezek stb. És a mi mindennél drágább, ép, erős, 
értelmes, erkölcsében a szocziálizmustól romlat-
lan nép, még pedig oly bőven, hogy más földnek 
is jut a munkásból. Ily föld,  ily nép haladás nél-
kül nem maradhat s a neki osztályrészül jutott 
nemzeti missziót méltányolnia kell a kormánynak 
is és közgazdasági és kulturális haladásának tá-
mogatására sietnie kell; ezt nemcsak e nagy vi-
dék, hanem a székely kérdés érdeke is meg-
kivánja. —s—s. 

M á r e a i u s 1 5 - i k i e m l é k e k . 
A h o d o s t e t ő i „ m é z e s h á b o r ú " . 

— Rajz a 48-as időkből. — 
Irta: Qenoay litván. 

A legények és erőteljes családos emberek 
Gyergyóból <a mind a csatatérre távoztak. Ki Gál 
Sándorhoz, ki Gábor Áronhoz, ki Béin apóhoz. Ott-
hon, csak erőtlen aggok, gyönge nők és gyermekek 
maradtak. 

A falat  azonban ezek is fel  tndták fordítani. 
A vések tanácsoltak, a fiatalok  cselekedtek. Míg 
a gyermekek golyókat vagdaltak ólomból, az alatt 
az asszonyok csapatokba verődtek össze és 
zászló alatt járkáltak szét a faluban.  Ha ké-
met találtak, vagy csűr alatt bujkáló székely Uja-
kat, jaj volt azokuak! A kémet sem büntették meg 
annyira, mint azt, ki elég gyáva volt elrejtőzni a 
helyet, hogy a csatába sietett volna. . . 

Kflnn  a mezőn pedig még szeptember köze-
pén is a libán állott a vetés. Még pedig milyen 
dos! Szinte kihasadozott a gabona szára kövér-
ségében. S ha végig simította a szőke kalászokat 
a szellő, alig is akartak meg hajolni, annyira ne-
hezek ftlának;  vagy ha már meghajlottak, fel  sem 
tadták tfbbé  emelni fejüket,  mint a rendkívül vas-
tag ember, kit egy kOnnyen nem lehet földre  te-
ríteni, de ha már egyszer hanyat esett, várhatjuk 
mig Önerejéből föltápászkodik. 

A baja vetés tehát arató — a sarja kaszáló 
emberekre várt, de azok hiányoztak. Sarló és ka-
sza helyett kard pengett most azoknak a kezében 
s a mit most aratniuk, kaszálniok kellett (t. i. a. 
nimetek fejét)  az sokkal kevesebbet ért, mint akár 
• zab, vagy a fO,  de viszont a valamicskével 
nagyobb fáradságot  okozott nekik. Dgy, hogy ve-
rejték helyett nem egyszer vér gyöngyözött a hom-
tokákén. . . 

Az időjárás az aratásra kedvező, |száraz, sze-
les, fenté  val» nagyon. Ne adj Isten, egy kis szikra 
pattanjon ki csak a tOz helyről, lángba borulna 
ettől az egén helység. 

— Csak tftz  ne lenne ebben a száráz időben; 
(a ki nem szólott, kétségebeesett, aggódó tekinte-
tére! még a* ia ezt tejwte ki. 

S egyszer alkonyatkor csak megkondult a 
vészharang és Salamád felé  hatalmas lángoszlopok 
tolultak az égre. 

— Tflz  van, gyújtogatnak az oláhok! — 
hangzott a vészkiáltás és a megrémültek összefutot-
tak, a közös bajban közös segedelmet keresve. 
Melyik fala  ég, azt nem tudták, de hogy a gyúj-
togató oláhok nemsokára Dítróba is befognak  to-
lulni, annak eldöntésére nem kellett mély belátás. 

— Vissza kell szorítani, ne engedjük be őket! 
S megindult a visszaszorításra kész csapat 

Salamás irányában . . . 
Volt a falu  házában egy kétfenekü  nagy-

nagy dob. Egyik feneke  végig vala hasadra, minél-
fogva  ütötték a más oldalát (miért nem repedt 
el az is ? most azt sem ütnék.) Valahonnan elő-
fogtak  két szál vályogvető czigányt, a kik midőn 
megtudták, hogy a lángokban álló falu  felé  kell meu-
niök, teljes erejökböl vonakodtak: 

— Hiszen elég kormosák vágyunk, isztálom, 
nem akarnnk még meg is fistelődni  a lángok között. 

— Indulj, ebata czigánya!... 
A nagy dob szólott veszettül, a czigányok 

ijedtükben olyan borzasztó „Rákóczyt" facsartak 
ki a száraz fából,  hogy azt hiszem, a nyolezvan-
éves Kati néninek is attól hullottak ki a fogai.  A 
gyermekek sivalkodtak, mintha nynzták volna őketi 
az asszonyok ujjogtak és vijjogtak, szóval olyan 
rettenetes és messzeható lármával indultak a dit-
róiak a gynjtogatók ellen, hogy ha hallanom kel-
lene, ki is fogynék  a két fülemből. 

És lőn az oláhok között szörnyű rémület és 
rengetegekbe elrejtőzés és barlangokba buvás, gon-
dolván e kísérteties lármáról, hogy a végitélet kö-
zelgett el. Ha pedig a barlangba bújnak, azt fogja 
vélni Gábriel arkangyal, hogy medvék ők és nem 
fogja  elszólítani a többi emberekkel egyetemben. 

ítéletnapja helyett azonban a ditrói székelyek 
jövének, kik mivel ellenséget nem találtak és mi-
vel éhesek valának, annak okáért az éléskamrába 
tódulának. És az éléskbmrában feltűnően  sok méz 
volt (uert az oláh, hasonlóan a medvéhez, nagyon 
szereti a mézet és sok méhet tenyészt.) 

A székelyek sem utálták s minthogy nem 
találtak ellenséget, a sok mézet pusztították el 
helyette. Ezért keresztelték azt a háborút, h J1 
nem vér, hanem méz folyt,  „mézesháboruu-nak. 

S valjuk be őszintén, jól eshetett apáinknak 
és anyáinknak az a néhány édes falat.  Hiszen nem 
sokára jött a világosi fegyver  letétel, az aradi 
gyásznap, az ördöglelkü Hajnau hóérsága, honfiak 
bqjdosása és üldözése. Hejh akkor ngyis elég ke-
serű talatot kellett lenyelniök a jó hazafiaknak! 

D a c z ó Z s i g m o n d . 
1S40. 

Sötét kilnut az éjjel, vak ijesztő csend vau, 
Éjfél  után egyet kongott a toronyban. 
Mindenütt lehuuvtak, ulszik már a község 
Csak egy udvarházban mozog imbolygó fény, 
A hátsó szobában gyenge lámpafény  ég, 
S világítja meg a bús, halvány arezokat, 
Melyek körülveszik és zokogva sírnak 
Súlyos beteg ágyát vén Daczó Zsigmondnak. 

„Ki sir itt mellettem, ki zokog oly nagyon 
Nem hagytok nyugodnom terhes kórágyauion*1 '! 
Felriad vén Daczó, kémlelve néz széjjel, 
„Ki az, ki álmomban, csendes nyugalmamban 
Hangos sirásával zavarni merészel. 
Hát immár meghalnom sem engedtek csendben ?" 
„A szél, az ingott künnt a borzalmas éjben, 
Az sivitott, az sirt olyan keservesen" 

Újból csendesség lesz, megnyugszik a beteg, 
Édes szendergésbe merül el az öreg. 
Az anya s két lánya visszafojtott  könynyel, 
Égő fájdalommal  szétzúzott szivökben, 
Virrasztanak egy hete minden áldott éjjel. 
Nehéz betegüknél estétűi reggelig. 
A kínzó gyötrelem, a bús rémes éjek 
Csoda, hogy nem törték össze sziveiket . . 

„Fiamat, fiamat  adjátok énnekem 
Egyetlen fiamat  a nagy földkereken  ! 
Hol van vitéz fiam,  szivemnek virága ? 
Mint félisten  harczolt, az ellen réme volt, 
Lelkem büszkesége e dicső dalia" ! 
„Hol van fl,  mondjátok az istenre kérlek" ?. . . 
„Csendes sírhant alatt nyugszik vitéz bátyám, 
Illatos virágok nyílnak a sírhalmán" 

„Hazadtok, nem igaz, oh borzasztó eset, 
Fiam, édes fiam,  menekülj ha lehet, 
Fussál, mentsd meg magad, hah inár utóiérték, 
Elfogta  már a vad, vértsz omj azó csorda 

Szép fejét  törzsétől, már lefűrészelték, 
Véráztatott fejét  fe',  karóra húzták . . . 
Fiamat adjátok, daliás fiamat 
Egész valójában, . . . édes magzatomat" ! . . . 

„Mi az, ti nem sirtok, nincs hangos jajszótok 
E borzasztó sorson, hogy felzokogjatok  . . ?" 
-Atyám, te csak álmodsz, nehéz lidércznyomás 
Mely agyad zavarja, lelked leikavarja 
E borzasztó véres, rettentő látomás, 
Nyugodj meg jó atyám, beteg tested nyugtasd 
Mindnyájan itt vágjunk, anyám és miketten 
Te majd jobban leszesz, megsegít az isten" 

„Te szóltál igy, te vagy nagyobbik leányom, 
Te mondod nem igaz, hogy az egész álom, 
Te szóltál igy, hát te, az özvegyi gyászban, 
Felelj kérdésemre, hol van deli férjed, 
Kinél nagyabb vitéz, nem volt ott a hadban, 
Legelső hol ő volt, gyászos bús sorsára ? 
Elfogták,  ott senyved keserves rabságban, 
Vadok, férgek  között egy börtön aljában" ! 

-Atyám, édes atyám, ne háborgassuk őt, 
Halál váltá meg az iszonyún szenvedőt" 
„Hát még most sem zokogsz, hát erre sincs könnyed, 
Még egy kérdésemre felelj  meg, felelj  meg! . . . 
Hová tetted édes csecsemő gyermeked 
-Atyáin, édes utv.'un" : sikolt fel  a leánv, 
-Tovább ne folytassa,  megreped a szivem, 
A kínzó fájdalom  elveszi uz eszem- ! . . . 

„Gyönge kis tagjait kard élére hányták, 
Édes, kicsiny szivét megették a kutyák" ! 
Borzalommal néznek rá u nagy betegre, 
Arczu elváltozik, csak lelemelkedik 
Sulyos kórágyúxól kínoson kilzködve,.. . 
-Verje meg az Isteu. mind a két kezével, 
Ki szép nemzetünket ily gyászba vetette !" 
Kiált s visszaesik élettelen teste. . . . 

Luurentzi Vilmo». 

t Madár Mihály. 
1443—1898. 

Vármegyénk tanítói karának ismét gyásza van, 
soraiból M a d á r M i h á l y felsőnépiskolái  igazgató 
személyében egy vezérharezost újra elragadott a 
kérlelhetlen balál. 

M a d á r Mihály Keszthelyen született 1843-
ban, elemi iskoláit r. a gimnáziumnak 4 osztályát 
szintén ott végezte, azután elemi iskclai tanítói ok-
levelet nyert, később gazdasági lanfoiyamot  hallga-
tott s azon időben, mikor a gazdasági felsőnépisko-
lákat szervezték, államköltségen külföldre  küldték, 
hogy tanulmányait kiegészitve, a felállítandó  uj is-
koláknál alkalmazható legyen. 1674-ben, mikor K ó-
r o d y István elhalálozásával a helybeli felsőnép-
iskolánál az igazgatói állás megürült, erre az állásra 
őt nevezték ki. 

24 esztendeig működött, mint igazgató s ezen 
állásábau nemcsak iskolai kötelességeit teljesítette 
hiven és pontosan, hanem a mellett a gazdaközön-
ség javára gazdasági ismereteit is értékesítette. 

Folyó hó 9-én váratlanul bekövetkezett halála 
megyeszerte nagy részvétett keltett. 

Ravatalára koszorúkat helyeztek : A gyöngéd 
férj  és jó apának — özv. Madár Mihályné és gyer-
mekei. Felejthetetlen vőnknek — C z i k ó Sándor 
és neje. Szeretett igazgatónknak — a csik-szeredai 
felsőnépiskola  uövendékei. Madár Mihály igazgatónak 
— a csik-szeredai felsőnépiskola  tantestülete. Madár 
Mihály kartársnak — a csikmegyei hív. tanítótestület 
csíki járásköre. A csikmegyei polg. leányiskola tan-
testülete — Madár Mihály igazgatónak. Madár Mi-
hálynak — 8 a k t s í Gáspár és családja. Feledhe-
tetlen igazgatónak — 1876-ban végzett bálás ta-
nítványai. 

A gyászos esetről a család és a gazdasági 
felsőnépiskola  tantestülete a következő jelentéseket 
adták ki: 

Alulírottak a nagyszámú rokonság nevében a leg-
mélyebb fájdalommal  jelentik, hogy a gyöngéd és gon-
dos férj,  a szerető édes apa, az áldozatkész rokon és ki-
váló tanfértiu  Madár Mihály a csikmegyei gazdasági fel-
sőnépiskola igazgatója, a gazdasági egyesületnek igazgató 
választmányi tagja folyó  évi marczius hó 9-én reggel 
életének öö-ik. igazgatóságának 24-ik és boldog házas-
ságának 9-ik évében rövid betegség után hirtelen elhunyt. 
A rögös pályán, melyre a gondviselés elhivta, 24 hosszú 
esztendeig teljesítette kötelességét, családját gyöngéden 
szerette s azok jó létére a legnagyobb körültekintéssel 
gondoskodott, barátai, ismerősei irauyában folyton  a leg-
előzékenvebben viselkedett, elhalálozásával ezert hagyott 
maga utan ki pótolhat lan ürt s szeretteinek, kartársainak 
és barátainak soha elnem muló fájdalmat.  A megboldo-
gult kihűlt tetemeit folyó  hó 11-én délelőtt 10 órakor 
fogjuk  örök nyugalomra helyezni a helybeli köztemetőben 
s temetés utan ugyanazon napon fog  lelkéért az engesz-
telő szent mise-áldozatot az Egek Urának bemutattatni 
a helybeli róm. kath. templomban. Emléke legyen áldott 1 
Az örök világosság fényeskedjék  neki! Csik-Szereda, 1898. 
márczius hó 9-én. özv. Madár Mihályné szül. Czikó 
Etelka neje. József,  Imre, Pisti, Lajos gyermekei. Czikó 
Sándor m. kebli pénztárnok mint após. Czikó Sándorné 
szül. Balázs Amalia, mint anyós. Czikó István, Czikó 
Teréz, Czikó Dona, mint sógor és sógornők. Balló Már-
ton és Balló Mártonné mint első nejének szülői. Balló 
Gábor mint sógor. 

A csik-szeredai államilag segélyzett gazdasági 
irányú felső  népiskola tantestülete fájdalmas  szívvel 
jelenti, hogjr az iskola derék igazgatója Madár Mihály 
folyó  évi márczius Hó 9-én reggel 65 eves korában, Igaz-
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gatós&gának 24-lk évében rövid szenvedés után hirtelen 
e l h u n y t . A derék igazgató, kiváló tan férfi  ós jellemes em-
ber földi  részeit folyó  hó 11-én délelőtt 10 órakor lóg-
ják a helybeli lóm. kath. temetőbe örök nyugalomra 
helyezni. A végtisztelet udásra a bartársak és jó burátok 
tisztelettel inegliivatnak. Csik-Szcreda, lHilH. márc/.ius 
hó 9-én. Nyugodjék békében!! 

• 

Temetése folyó  hó 11-én délelőtt 10 órakor 
történt igen nagy részvét mellett. Az utolsó vég-
tisztességtételen megjelentek: a főispán  és alispán 
urak vezetése alatt a vármegye tisztikara, a hely-
ben állomásozó honvéd zászlóalj tisztjei, a osikme-
gyei hivatalos tanítótestület tagjai igen nagy szám-
ban, a helybeli ipartestület tagjai, a jó barátok, ro-
konok, ismerésük igen nagy számban. 

A gyászszertartást Török Ferencz helybeli 
bitoktató végezte, sírjánál pedig L a k a t o s Mihály 
a oaikmegyei általános tanító-egyesület elnöke tar-
tott megható gyászbeszédet. 

A mélyen megszomorodott család fájdalmát 
enyhítse az irgalmas Isten véghetetlen kegyelme, 
az elhunyt derék férfi,  jó osaládapa, gyöngéd férj 
és kiváló tanügyi ember kihűlt tetemei nyugodjanak 
békében. 

H á r e z i o i 1 5 C a i k - S a e r e d á b a o . 
A nevezetes nap ötvenéves évfordulóját 

városunkban is nagy diszszel Ünnepelték meg. Az 
előestén a középületeket fellobogózták.  Az al-
kony beálltával az ablakokat kivilágították s a 
városháza előtti téren a helybeli első zenekar ha-
zafias  dalokat játszott. Az utczákon késő estig 
nagy közönség nézte a világítást. 

15 én a csikmegyei honvéd egyesület tar-
tott diszgyülése és a csíkszeredai ipartestillet 
tartott ünnepélyt. 

A fentemiitett  testületek tagjai délelőtt 9 
órakor a vármegyeház előtti téren gyülekeztek s 
innen a róm. kath. templomba vonultak, hol ün-
nepélyes szent mise tartatott. 

Isteni tisztelet után a két egyesület tagjai 
és igen nagyszámú közönség a városháza elé 
vonultak, hol az ipartestület ünnepélye a követ-
kezőleg folyt  le. 

Az iparosok dalárdája Sprencz György veze-
tése alatt a himnuszt szépen és szabatosan eléne-
kelvén. Tam ás József  ipartestületi elnök mon-
dott néhány lelkes szóból álló megnyitó beszédet. 

D a r v a s Béla a „Nemzeti Dal", Váradi 
Károly „A magyarok Istene" czimü költemé-
nyeket szavalták el talpraesetten és kiváló ügyes-
séggel, a két Bzavalat között L a k a t o s Mihály 
ipartestületi titkár mondott alkalmi beszédet*). 
Az ünnepélyt a „Szózat" zárta be. 

Az ünnepély harmadik része a vármegyeház 
parkjában folyt  le. 

Nemzeti zászlók alatt, dobszó mellett érke-
zett a tömeg a vármegyeház elé, melynek erkélyét 
és ablakát díszes női közönség foglalta  el. 

As erkélyen láttuk Mikó Bálint ő méltósá-
gát, vármegyénk főispánját,  Szabó Géza kir. tan-
felügyelőt  stb. 

A megnyitó beszédet Benedek István a hon-
véd egylet elnöke tartotta az erkélyről, kivel az 
a malőr esett meg, hogy előbb néhány szóval a gyű-
lést megnyitotta s bejelentette, hogy megnyitó be-
szédének a további részét írásból fogja  felolvasni; 
de mikor az írást mindenütt kutatva kereste, az nein 
volt sehoL Ily formán  a megnyitó beszéd további 
részét is irás nélkül kellett rögtönöznie. 

A megnyitó beszéd után a Dalárba szépen 
énekelte a Himnuszt. 

Aztán Pap Györgyné asszony csinosan sza-
valta az erkélyről, Péterfi  Tamás alkalmi költe-
ményét. 

Végül a dalárda énekelt még egy dalt szé-
pen és szabatosan. 

Az ünnepély bezárásául Benedek István el-
nök saját költeményét szavalta el, melyet ez al 
alomra irt. 

Este a Bzinházba díszelőadásul Jókai „K e-
r e s d a S z i v e d " czimü színmüvét adta elő Ágh 
Aladár színtársulata. 

gednők a deklamáló szavalatokat, inkább o helyett 
kérnénk egy kevéssel több természetességet, több 
élénkséget, jobb szerep belauulást, egy szóval az 
é l e t e t szeretnők látni a színpadon. Az énekes da-
rabokbau pedig a h a r m ó n i u m kíséretről szíve-
sen lemondunk, mert alioz még a fülünk  uincs liozá 
szokva. Legyenek inog győződve színészeink, hogy 
az élvezetes estékért a mi közönségünk nagyon há-
lás és minden sikeres előadás megkétszerezi a kö-
zönség számát. 

A mult hét egyébiránt elég gazdag volt, csak 
sajnos, az eredményről nem lehet ugyanazt elmondaui. 

Színre kerültek: Buruett poétikus színezetű 
„Kis Lordu-ja (márczius 8.) kevés közöuség előtt, 
lan.)ha előadásban, siker és haiásnélkül. Még Körösi 
Valér sem tudta megmenteni az előadás sikerét, 
ki nehéz szerepét (Cedrick) eléggé jól alakította 
volna, ha Mitress Korolné (Kőrösiné) boszautó hang-
súlyozásával mindegyre ki nem üti őt a tónusból. 
Körösi Bertalant „Hobo" szerepéért, Miskolczyt 
„Loriőjáért azonban elismerés illeti meg. 

A szórakozást kereső közönségnek elveszettnek 
mondható, kedd estét azonban teljesen pótolta a szer-
dán (márczius 9.) Bzinre került „Csalj meg édes" 
czimü pikáns vígjáték miuden tekintetben korrekt, 
összevágó és élénk előadása. Török Kornél Flores-
tin szerepét pompásan alakította; teljesen megér-
demelte a k i h í v á s t , a melyben eddig uem sok 
szinésztársának volt része. Még L'alusi is Mesange 
szerepében ez alkalommal többet és jobbat adott, 
mint tőle remélni szoktunk. Ugyanez mondható Réthi 
Lászlóról is (Montbi/.ot), a ki egyébiránt csak akkor 
fog  valódi színész lenni, a mikor állaudnan náthás 
hangjából kitisztul, a mire ez idő szerint kevés re-
ményünk van. 

Csütörtökön (márcz. 10.) „A papa felesége" 
czimü énekes vígjáték, körülbelül felerészben.  Az 
elmaradt felerész  az érthetőség rovására a sugó 
lyukba maradt s épen ezért nem a darabot, hanem 
Nagy Mariska énekeit és Kőrössi Kortalan ügyesen 
alakított természettudósát, Falusi gyors átalakulá-
sait, hol Flores'/.riura, hol Arisztidre, élvezte a kő-

Szombaton (inárcz. 12.) Suderinann „Pillansó 
csatá"-ja szintén felerészben,  erőszakos érthetetlen 
előadásbau ós általában gyenge alakításokkal, kivéve 
Miskolczit, kinek tisztelet „Keszler Itichanl-'jáért; 
ez az alakítás legkényesebb és Ízléseket is kielégít-
hette, Kőrössi Bertalant mindég szivesen látjuk ko-
mikus szerepekben, de Vinkelinaunak az Istenért 
hagyjon békét, ne csináljon komédiát a nyomorult 
öregből. 

Vasárnap (márcz. 13.) Deiéki „Xiipni-l'orgó" 
czimü népszínműve d a I és táucz nélkül, mert csak 
Kőrössi Bertalan éretlen és tartalmatlan kupiéját 
nem vesszük d a 1 számba. Egyébiránt az előadás 
élvezhetőnek lett volna nevezhető, ha Báliudot nem 
bízzák Barótira, ki egy párszor mint csizmatisztitó 
már bevált, hanem ez alkalommal még a szegény 
Borcsát is (Török Kornél) fertelmes  deklamálásával 
mindegyre kiütötte szerepéből. Figyelmeztetjük, hogy 
ha ez után is minden szónál oly következetesen 
rázza fejét,  mint eddig ott kiabál, a hol csendesen 
kellene beszélni, oly gliinászokat vág, miut a milye-
neket szokott, még a színészeknek ritka specziálisa 
válik belőle, a miből azonbau mi nem kérünk, Körösi 
Valér csicsergett. Mindig szivesen hallgatjuk, de 
csak akkor, ha gyors beszédét figyelemmel  tudjuk 
kisérui, a mi ugy látszik, már természetévé vált. 
Miskolczy Fitos Benő-jévol ismét szép sikert aratott. 

Most annyit ós ilyent szeretnők, ha a következő 
alkalommal kevesebbet és jobbat mondhatuáuk I 

Nota  Beni. 

Színészet. 
Mindenek előtt az igazság érdekében konsta-

tálni kívánom, hogy Ágh Aladár színigazgató által 
az előleges színi jelentésen 22 tagának hirdetett 
társulatából súgót, karmestert, jegykiadót, jegy sze-
dőt, síinlapkihordót stb. ós őt magát is hozzá 
számítva teleskoppal sem voltunk képesek eddig 
13-nál többet felfedezni,  pedig bát jó néven vennők, 
ba Ágh ur a póttartalékban hagyott többi 0 tagot 
is l á m p a fényre  hozná s egy kis frisvért  s éle-
tet öntene a már pangásnak indult előadásokba. 

A mi igényeink nem kívánnak tőlük sokat, 
sőt még azt sem, hogy folytonosan  uj — eddigi itt 
eló nem adott — darabokat hozzanak színre, mid-
össse eaak annyit, hogy tehetségeikhez mérten válo-
gatták össze a műsort, különös tekintettel az ö s s z-
j á t ó k r a és lehetőleg olyanokat, a melyekben mi-
nél kevesebb szereplő saemély van; szeretnénk látni 
továbbá valamivel tisztességesebb dekorácziót; elen-

*) Lásd lapunk más helyén. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 

miniszter a Kiss Antal halálával megüresedett csík-
szeredai állami elemi iskolai tanítói állásra szeredai 
Dávid Ignáczot nevezte ki. 

— Névváltoztatás. A belügyminiszter csik-
rákosí Léhner Kristóf  tanárnak vezeték nevének 
„Rákosiu-ra kért változtatását engedélyezte. 

— Halálozások. K o v á c s G e r g e l y n é 
szül. Tompos Jnliánna életének 46-ik, házasságok 
26-ik évében márczius 9-én reggeli 4 órakor meg-
szűnt élni. Földi maradványait folyó  hó 12-én d. 
e. 10 órakor helyezték örök nyugalomra a csik-
varebesí temetőben. — Özv. M é s z á r o s Ká-
ró 1 y n é szül. báró Reichlin Meldegg Eliz életé-
nek 57-ik évébeu rövid betegség ntán márczius hó 
11-én estéli 8 órakor Csík-Szentmártonon meg-
szűnt élni. Temetése folyó  hó 14-én délután 2 óra-
kor nagy részvét mellftt  ment végbe. — özv. 
B i á l i s A k o s n é s/.ül. Woll Ida f.  évi márczius 
hó 10 én hosszas szenvedés után 85 éves korában 
elhunyt. A megboldogult földi  részeit folyó  hó 12-én 
d. u. 3 órakor helyezték a csik-szeiedai közte-
metőbe örök nyugalomra. Nyugodjanak békében 1 

— Segédjegyző állások rendszeresí-
tése. A belügyminister tekintettel a körjegyzők túl-
ságos elfoglaltságára,  hogy az anyakönyvezetői 
teendők annál sikeresebben kezeltethessenek már 
több község állami segély mellett segédjegyzők 
rendszeresítéséhez járult hozzá. Ujabban a tölgyesi 
és a kászon alcsiki csoportokban tervezett segéd-
jegyzői állások javadalmazására helyezett kilátásba 

200—200 frt  államsegélyt. A belügyminiszter ezen 
intézkedéseivel nem csak az anyakönyvi hanem egy-
úttal a községi ügyvitel előmozdítására is jótékony 
befolyást  gyakorolnak. 

— 350 frt  adomány a osiksomlyói ta-
nítóképzőnek. Csikvármegye törvényhatósága a 
csiksomlyói tanítóképzöintézet hangszerszükség-
lelére 350 forintot  szavazott meg ugyanezen inté-
zet igazgatóságának kérésére, mely összeget fel-
sőbb helyben hagyás után a törvényhatóság ki is 
utalt márczius l-én nevezett igazgatóságnak. A 
törvényhatóság bizottsága, vezéregyénei, kik átlátva 
az intézet szükségleteit, tudva nagyfontossága  hiva-
tását, vezérszerepét a faji  és nemzeti művelődés 
emelésére, evidenter számolva azon közismert tény-
nyel, hogy a tanitóképzö-intézet működése, anyagi 
és szellemi újjászületése lesz az a hatalmas tengely, 
mely körűi biztos erővel foroghat  fokozatos  gyorsu-
lással a család, a társadalom mindenek felett  álló 
ügye, a nevelés: ennek 2 iker gyermeke a műve-
lődés és boldogság — mindezt átérezve e várme-
gye kozmányzó egyedei jóindulattal fordultak  az 
intézet felé  — melyért az igazgatóság a nyilvá-
nosság terén őszinte és hálás köszönetét fejezi  ki 
s egyúttal kéri továbbra is a vátmegye intéző kő-
éit, hogy a magyar nemzetnek általában s annál 

inkább a székelyföldnek  legsürgősebb, s legmé-
yebbre ható tanügyi problémáját, hazafias,  vallásos, 
rkölcsös, tudományosan müveit tanítóképzés jövő-

jét itt a saját olthonnnkhan nemcsak nemes lelkű-
ségével szeretve, vele melegen rokonszenvezve, ha-
nem mint most ezntán is anyagi támogatással se-
gíteni nagy küzdelmeiben a legszebb társadalmi 
czél felé  méltóztassék. Az igazgatóság. 

— Csik-Szeredában az építkezésekre al-
kalmas idő beálltával több utczában kezdenek la-
kóházak emeléséhez Kezdjük njra érezni a városi 
épitési szabályrendelet hiányát, mely nem tudjuk a 
tanács melyik tagjának megbocsáthatatlan hanyag-
ságából csak nem meg nkar születni 1 Ha mára városi 
tanácsnál többszöri sürgetés, kérés követelésünk 
süket fülekre  talál: kérjük az illetékes felsőbb  fó-
rumát, hogy ezen szabályrendelet sürgős megkészi-
tésére a tanácsot szorítsa rá, mert ma-holnap a 
rendszeres építkezés helyébe falusi  jellegünket fen-
nen hirdető fallázak  fogják  a magában szép fek-
vésű utczáinkat elfoglalni  s fejlődését  e városnak 
egy századra fogják  ezen építkezések vissza vetni. 

— Csik-Szeredai kir. járásbíróság qj 
helyiségét egy a szél által ide-tova himbált tábla 
volna hivatva a feleknek  jelezni — de az idők ke-
mény viharai a felírást  aunyira lemosták arról, hogy 
a legjobb szem is alig bírja azt kibetűzni. Jő lenne 
a busán himbálódzó pléhet egy könnyen látható fel-
irattal felfrissíteni,  mert nem minden idegen tudja 
azt, hogy melyik a Jakab Lajos-féle  bérelt ház. 

— Pápai emlék-ünnep a somlyói ké-
pezdén. A csik-somlyói tanítóképezde növendékei 
szintén kegyelettel ünnepelték meg XIII. Leó Pápa 
álílozársá^ának 60-ik és pápává koronáztatásának 
20-ik évfordulóját  folyó  hó 13-án délután 3 órakor, 
mit délelőtt 10 órakor bálaadó isteni tisztelet elő-
zőt tmeg. A fenyő  galyakkal és Leó pápa ő szent-
sége arczképével díszített intézeti rajzterem zsufo» 
lásig telt a vidékről és helyből megjelent előkelő 
közönséggel. A műsor rövid és tartalmas volt. A 
pápai „Hymnus", valamint „Fohász a magyarok 
nagyasszonyához" czimü, Tima Dénes képzőintézeti 
tanár által megzenésített s négyes karban előadott 
darabok nemcsak a szerző ügyes konczepcziojának 
szolgáltatták bizonyítékát, hanem szabatos előadá-
sukkal a szereplők elismerését is kiérdemelték. 
Egyik kiemelkedő részét képezte a programmnak 
Kassay Lajos tögymnásiumi és tanitóképezdei tanár-
nak Lfó  pápa működése és érdemeiről tartott al-
kalmi beszéde, melyben lelkes szavakkal vázolta a 
pápáknak a kultura, az emberi mivelődés és a kü-
lönböző nemzetek közötti béke terjesztése és fenn-
tartása érdekében kifejtett  működését, s a sok kö-
zött Leó pápa kiváló tevékenységét, a miért lelkes 
ováczióban részesült. Ambrus Kálmán erőteljes szép 
hangon harmónium kiséret mellett a .Temetésu-ből 
énekelt egy részletet, Nagy Árpád és Zsögön Zol-
tán „Pápai gyémánt oltár" és „XlII-ik Leó" czim-
mel tartottak sikerűit szavalatokat, s az ünnepély 
Kreuzernek „A vándor vasárnapja' czimü dalival 
zárul le, mit nehéz konstrukciója daczára is a négyes 
kar szép sikerrel produkált. 

— Helyreigazítás. Gyergyó-tölgyesi .Jel-
mez estély" felülfizetők  közül kimaradt dr. Lázár 
János, Lázár István és Haim Simon 1—1 frt; 
úgyszintén a jelmezesek közül Karácsony Bebi 
(rózsabimbó) is. 

— Zeneoktatás. B a 1 á n y i János zene-
szerző elvállal itthonléte alatt zeneórákat: hegedűn, 
zongorán stb., ngyszintén a zenei elmélettan okta-
tását is. 

— Egy igen jó faj  bornyuzó bival 
eladó. Hol? Megmondja e lapok kiadója. 

— 1 d rb egy éves kitűnő faj  kan el-
adó. Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 

FŐMUNKATÁRS GYEBGYÖBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐ» SZERKESZTŐ TE LAPTULAJDOBOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁ&TON. 



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 16-iki 11-ik számához. 
N T I L T T É B.*) 

Köszönetnyilvánítás. 
' B é c s , 1898. február  22. 

A „N e in z e t i" Baleset biztosító-Részvény társaságnak 
Budapesten. 

Tordai czellulosegyáriuik igazgatója V a u v c r t 
X i l s D u c li e s n c ur f.  évi február  lió 5-én vadászat-
ról visszatérve egy véletlenül elsült serétlövés által 
megöletett. 

A „ N e m z e t i * balesetbiztosító-részvénytársaság 
Budapesten a ténválladék felvétele  után azonnal bekérte 
a szükségelt okmányokat és ezek vételével haladék nél-
kül kifizette  készpénzben a teljes biztosított összeget, 
azaz 30.000 koronát, miért is készségesén ragadjuk meg 
az alkalmat a .Nemzeti'-nek gyors és előzékeny eljárá-
sáért teljes elismerésünket kifejezni. 

Kiváló tisztelettel 
T o r d a i c z e l l u l o s e g y á r 

Schoeller és Társa 
2-3 p. p. ISTe-ufeld.  E l Á x o l y . 

A „ N e m z e t i - ' balesetbiztosító-részvénytársaság 
Budapesten (Erzsébet-körűt 13. sz.) biztosítást nyujt 
mindennemű baleset anyagi következményei ellen, úgy-
mint egves egyéneket (polgár és katona), gyári és ipar-
vállalati" alkalmazottakat (munkások és tisztviselők), 
valamint bárkit, hivatás teljesítése közben vagy azon 
kívül, utazás alatt, vadászaton vagy bármely inas alka-
lommal érhető baleset ellen, n legszabadelviibb biztosí-
tási feltételek  és a legjutányosabb díjtételek mellett. 
Közelebbi felvilágosítást  a le^készségesebben nyuj t : a 
„Nemzeti", az -Első magyar általános biztosító-, a _Ma-
gvar-fraiiczia"  és a Bécsi biztosító" minden fő-  és al-

ügynöksége az ország bármely helységében. 

Megbízható ós Ogyes üzletszerzők felvétetnek. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmf  felelősséget 
nem rtllal a Szer*. 

Hirdetmény. 
Elkőltözködés végett Csik-Szentdomokoson 

Péter Dénesnél f.  hó 19. és 20-án öDkéntes árve-
rés ntján vagy szabadkézből eladatnak : nagyobb 
mennyiségű széna, sarjú és lóhere, összes házi bu-
torok, érez- és faedények,  képek, tükrök, köny-
vek slb. stb. 

Szintén ott önkéntes árverésen vagy szabad 
kézhői 5 ívre haszonbérbe adatik egy belső telek, 
melyen van l báz, 2 lakrészszel, kamrával, bolt-
helyiség ui bolti állványokkal, nyári konyha kam-
rával és sütővel, egy téglából épített raktár pin-
czével. faszin.  egy kettős istálló, egy kettős csűr, 
szép gyümölcsös, egy lóherés, melynek egy nyári 
termése 6 teiü lóherét ád és egy pityókás. 

Külsőség, mely a községhez közel fekszik  és 
évenként 35 terű takarmányt ád, széna és sarju-
ban és 9 párczellából álló szántó. 

A bérbe adásra vonatkozó feltételek  tulajdo-
nosnál bármikor megtudhatók. 

Szám 6594—1897. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonal. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a ditrói 
takarékpénztár végrehajtatónak Musulin Jánosné sz. 
Sndás Zsófia  végrehajtást szenvedő elleni 1300 frt 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Tölgyes községben 
fekvő,  az alsó tölgyesi 17. sz. tjkvben foglalt  7/n, 
8/a hisz. a. egész ingatlanra, 134 frtban,  a 66. 
sz. tjkben foglalt  146/a, 146/b hrsz. a. ingatlanból 
özv. Musnlin Jánosné sz. Sudás Zsófia  nevén álló 
felerészre  600 frtban,  a 256. sz. tjkben foglalt  7/b, 
8/b hrsz. alatti egész ingatlanra 102 frtban  az ár-
verést ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
delte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 
1898. évi április hó 13-ik napján délelőtti 9 órakor 
Tölgyes község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/„-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ábau jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1897. évi deczember 
hó 21-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venozel, 

kir. aljbiró. 

Sz. 7340—1897. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajtatónak 
remetei Pnakás János (Buza Pálé) végrehajtást 
szenvedő elleni 63 frt  tőkekövetelés és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. törvény-
szék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) 

területén lévő, Remete község határán, fekvő,  a 
remetei 2539. sz. tjkvben foglalt  19471., 12472. 
hrsz. alatt 76 frt.  A 2540. sz. tjkvben foglalt 
16814., 16819. hrsz. alatt 29 frt,  az 1462. számn 
tjkvben foglalt  9822.. 9827. hrsz. a. 56 frt,  a 751. 
sz. tjkvben foglalt  2288., 2293. hrsz. a. 49 frt, 
a 2538. sz. tjkvben foglalt  8495/2. hrsz. a. 38 frt, 
a 184. sz. tjkvben foglalt  8133/,., 8134. hrsz. a. 
9 frt,  9141/2. hrsz. a. 3 frt,  9170. hrsz. a. 4 frt, 
26233/,. hrsz. a. 7 frt,  28342/,. hrsz. a 7 frt, 
30640. hrsz. a. 7 frt,  30649. hrsz. a. 10 frt,  az 
1415. sz. tjkvben foglalt  9072., 9073. hrsz. a. 12 
frt,  9141/i. hrsz. a. 3 frt,  26401., 26402. hrsz. a. 
7 frt,  a 719 sz. tjkvben foglalt  2083. hrsz. a. 9 
ürt, 8490. hrsz. a. 5 frt,  az 1642. sz. tjkvben 
foglalt  5029. hrsz. a. 8 frt,  10012.. 10013. hrsz. 
a. 31 frt,  11100., 11101., 11148. brsz. a. 22 frt, 
11104. hrsz. a. 4 frt,  18499. hrsz. a. 10 frt, 
20214. hrsz. a. 6 frt,  20510. hrsz. a. 9 frt,  26233/i. 
brsz. a. 7 fit,  28162. hrsz. a. 8 frt  becsértékű 
egész ingatlanokra az árverést ezen becsértékekben 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1898. évi 
május hó 9-ik napján délelőtti 9 órakor Remete 
község házához megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1681. LX. t.-cz 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
szám alatt kell igazságűgyminiszteri rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban akikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéröl kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi január hó 
23-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 7332—1897. 
tlkkvi. 

/ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. jáiásbiróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gyói első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajta-
tónak remetei Ferencz János (Antalé), Antal Jó-
zsef  Istváné és Balázs Fülöp Istváné végrehajtást 
szenvedők elleni 120 frt  tőkekövetelés és járnlékai 
iránti végrehajtási ügyében a csik-szeredai kir. 
törvényszék (a gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíró-
ság) területén lévő, Remete község határán fekvő, 
a remetei 612. sz. tjkvben foglalt  883. hrsz. alatt 
160 frt,  24363., 24365. helyrajzi szám alatt 28 frt 
becsértékű, az 1555. sz. tjkvben foglalt  11714., 
11717. hrsz. a. 93 frt,  24289., 24291. brsz. alatt 
5 frt,  24357., 24359. hrsz. a. 21 frt  becsértékű, 
a 2467. sz. tjkvben foglalt  20427., 20429. hrsz. 
a. 16 frt  becsértékű, a 2468. sz. tjkvben foglalt 
22404. hrsz. a. 23 frt  becsértékű, a 379. számn 
tjkvben foglalt  890., 891. hrsz. a. 185 frt,  3119. 
hrsz. a 10 frt,  3203. brsz. a. 12 fi  t, 3980. hrsz. 
a. 61 frt,  5353., 5354. hrsz. a. 20 frt,  7920. hrsz. 
a. 26 frt,  7951/l hrsz. a. 8 frt,  8055., 8056. hrsz. 
a. 32 frt,  8247., 8248. hrsz a. 16 frt.  11342/,. 
hrsz. a. 8 frt,  11346. hrsz. a. 6 frt,  11758., 11761. 
hrsz. a. 72 frt,  12475., 12477. hrsz. a. 17 frt, 
15996. hisz. a. 6 frt,  25087., 25101. hrsz. a. 29 
frt,  27238. hrsz. a. 65 frt,  30241. brsz. a. 12 frt, 
30537. hrsz. a. 18 frt,  30552. hrsz. a. 17 frt, 
3930. hrsz. a. 18 frt  becsértékű, a 419. sz. tjkvben 
foglalt  994/,. hrsz. a. 160 frt,  1578. brsz. a. 13 
frt,  2639. hrsz. a. 12 frt,  3042. brsz. a. 12 frt, 

3131. hrsz. a. 10 frt,  3153. hrsz. a. 7 frt,  8370. 
brsz. a. 16 frt,  3379. hrsz. a. 9 frt,  3872. hrss. 
a. 4 frt,  4070., 4071. hrsz. a. 5 frt,  8468., 6469., 
6479/,. hrsz. a. 8 frt,  6797. hrsz. a. 8 frt,  8191. 
brsz. a. 8 frt,  9729., 9731., 9734. hrss. a. 36 frt, 
10664. hrsz. a. 2 frt,  11339. hrsz. a. 8 frt,  11388. 
hrsz. a. 5 frt,  11372. hrsz. a. 3 frt,  11790. hrss. 
a. 116 frt,  11978., 11979., 11984 hrsz. a. 27 frt, 
18457., 18459. hrsz. a. 10 frt,  21604. hrsz. a. 4 
frt,  21619. hrsz. a. 2 frt,  22682. hrss. a. 19 frt, 
95529., 96535. hrsz. a. 6 frt,  2764. hrax. a. 8 frt, 
27236. brsz. a. 48 frt,  30398. hrsz. a. 8 frt,  30674. 
hrsz. a. 13 frt,  30760. hrsz. á. 23 frt,  31106. 
hrsz. a. 13 frt  becsértékű egész ingatlanokra az 
árverést ezen becsértékekben ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte ás hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok az 1898. ivi május M 8-ik nap-
ján délelőtti 9 órakor Remete község házánál meg-
tartandó nyilvános árverésen a megállapított ki-
kiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hA 1-én 8333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
S-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t ez. 
170. § a ételméhen a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi jannár 
hó 23-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venecel, 

kir. aljbiró. 

Szám 321—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászou-alcsiki járásában Csik-

S zentsimon és Csatószeg községekből alakult s 
2296 lelket számláló e s i k-s z e n t s i m o n i kSr-
ben a körjegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén: arra ezennel pályázatot hirdetek. A kör-
jegyző javadalmazása: 

1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-
szolgáltatandó vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítandó lakás. 3. 18 frt  oti. 4. 17 trt irodai 
átalány és 5. A magán munkálatokért szabályren-
deletig megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ánsk 
megfelelően  felszerelt  s eddigi szolgálatokat is fel-
tűntető pályázati kérésüket hozzám 1888. már -
czius hó 30-ig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottakat nem fogom  figyelembe 
venni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától: 
Csik-Szentmárton, 1898. márczius 7-én. 

Bartalis Ágost, 
1—3 főszolgabíró. 

Azonnal alkalmazást nyer 

Yákás  Fivérek 
faszer-,  csemege-, porczellán- és dísz-
műáru üzletében Gyergyó-Szentmiklóson 
egy ügyes flatai  segéd, havi 15—18 trt 
teljes ellátás mellett. 

Ajánlatok a íenti czéghez küldendők. 

A Mauthner-féle 
h í r n e v e s 

konyhakerti- és Yirágmagvak 
árt és Ihatéságllag védett csomagok-

ban, a törvényesen bejegyzett 
m e d v e - v é d j e g y g y e i 

valamennyi nagyobb 

fűszer-  és vaskereskedésekben 
kaphatók. 

A Budapesten Andr&say-ut 23. szám alatt 
étező  Mauthner Ödön czég csakis olyan eso-
nagoknál vállal teljes jótállást egészen friss  és 
alódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, 
, medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 
-6 ugy, a mint a mellékelt rajz is mutatja. 



If&ronos  16. C S Í K I L A P O K 11. Hsám. 

8aAm 6992—1897. 
kia. 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a székely vasotak ezéljaira Csik-
Zsögöd község határában kisajátított ingatlanok 
kártalanítása iránti ügyben a kir. táblának 1940— 
1897. számú végzése folytán  njabb tárgyalási határ-
napul 1898. «vi április hó 18 ik napjának d. e. 8 
Arája Csik-Zsögöd községbe a község házához azon 
hozzáadással tflzte  ki, hogy akkorra kisajátító 
nevében dr. Bartsh Gusztáv jogképviselőt, a távol-
lévők, ismeretlen tartózkodásnak, úgyszintén az 
elhaltak hagyatékai részére gondnokul kinevezett 
dr. Kánya János csik-szeredai ügyvédet, továbbá 
az összes telekkönyvi érdekelteket, illetve azok 
törvényes képviselőit egyenként kfllön  megidézte. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmara-
dásuk a kártalanítás felett  a határozat meghoza-
talát nem gátolja és hogy az egyéni külön értesí-
tések elmaradása ngy a tárgyalásróli kimaradás 
miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszák üléséből : 
Csík szeredán, 1897. deczembei 31-én. 

Gyárfás  László, Koncz Károly, 
elnök. 3—3 jegyző. 

Szám 680—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásában Csik-

Szentgyörgy, Bánkfalva  és Menaság községekből 
alaknlt s 5595 lelket számláló c s i k-s z e n t-
g y ö r g y i körben a körjegyzői állás lemondás 
folytán  üresedésbe jővén: arra az 1886. évi XXII. 
t.-czikk 82. §-sa értelmében ezennel pályázatot 
hirdetek. 

A körjegyző javadalmazása : 1. Évi 400 frt 
fizetés.  2. Természetben kiszolgáltatandó vagy 
egyezség szerint készpénzzel kártalanítandó szabad 
lakás. 3. 24 Irt irodai, 4. 18 frt  fuvar  átalány, 
és 5. a magán munkálatokért szabályrendelttileg 
megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ának 
megfelelően  felszerelt  & eddigi szolgálatukat is fel-
tüntető pályázati kérésüket hozzám legkésőbb 
1808. mározius hó 22-ig annál bizonyosabban 
adják be, mert a később beadottakat nem togom 
figyelembe  venni. 

A választás Csik-Szentgyörgy községben folyó 
évi márczius hó 24-én fog  megtartatni s a meg-
választott jegyző állását azonnal elfoglalni  köteles. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától: 
Csik-Szentmártonon, 1898. február  24-én. 

Bartalis Ágoston, 
3—3 főszolgabíró. 

Szám 7109-1897. 3—3 

Hirdetés. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a .székely vasutak" ezéljaira 
Csik-Madéfalva  község határában kisajátított és 
Zakariás Izsák és társa tulajdonát képező ingat-
lanokra nézve, melyek fölött  a kártalanítási ár 
iránt az egyezség bíróságon kívül nem sikerült, a 
kártalanítási eljárást elrendelte s annak foganato-
sítása végett a Csik-Madéfalva  község házánál 
megkezdendő s esetleg a helyszínén folytatandó 
tárgyalás határnapjául 1898. évi ápri l is hó 
16-ik nap jának d. e. 9 ó rá j á t tűzte ki azon 
hozzáadással, hogy ezen határnapra a kisajátító 
nevében a m. kir. államvasutak igazgatóságát, az 
esetleg távollevők és ismeretlen tartózkodásnak 
számára gondnokul kinevezett dr. Fejér Antal csik-
szeredai ügyvédet, továbbá a kivonatos kisajátítási 
összeírásban foglalt  tulajdonosokat. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmara-
dásuk a kártalanítás fölötti  érdemleges határozat 
hozatalát nem gátolja és hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

Csik-Szeredán, 1697. november 11-én. 
A kir. törvényszék filéséből. 

Sz. 40—1898. 

Árverési hirdetmény. 
A Csikvármegye magán tulajdonát képező, 

havasok, rétek, tutajkikötők s vesszők 1898. évi 
május 1-től 1091. évi ápril 24-ig terjedő három 
évre Tölgyesben a havasi javak kezelőségének iro-
dájában 1898. évi márczius hó 24-én d. e. 10 óra-
kor kezdetét veendő zárt Írásbeli s nyilvános szó-
beli árverésen haszonbérbe adatnak. 

Miről versenyezni kívánók azzal értesitetnek, hogy 
az árverési feltételek  nevezett hivatalnál a hivata-
los órák alatt megtekinthetők, s a haszonbérlet 
tárgyainak kikiáltási ára ugyanott megtudható. 

Oyergyó-Szentmiklós, 1898. február  26. 
Csikvármegye havasi javai igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
2—2 igazgató. 

Állandó foglalkozást 
nyernek tisztességes személyek megfelelő 
fizetéssel és magas jutalékkal, 
mint egy keresett házi czikk elárusítói. 

Ajánlatok e lap kiadóhivatalához czimzendők: 
3-3 „C. B . 9 3 . " alatt. 

Mauthner Ödön féle  gazdasági, 
vetemény- és virágmagvak kapha-
tók eredeti csomagolással a karcz-
falvi  gyógyszertárban. 4—4 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Ő íelsége által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
K i t ű n t e t v e : LONDON, PÁRIS, BUDAPEST és DEBRECZEN. 

4 
I 
•ü 
<8 © £2 

- © 

XI 
M 
O 

00 

u o 
ho a o 
N 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára 
Maros-Vásárftely  (Erdély.) 

minori ták épületében. 

Külföldi  és saját gyárt-
mányú zongorák, min-
dennemű hangszerek 

azok kellékei és alkat-
részéi. 

Mindennemű hangszer 
javítása és hangolása 
szakszerű pontossággal 

teljesíttetik. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

S 
Z I V A T T Y U K A T 

házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány ser óhajtásra T 

ÚZFECSKENDÓKET 
városi, községi, gazdasági és 

gyári t ű z o l t ó s á g n a k . 

harangokat és harangállványokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 
sárkaparókat 

i s é s z l t é s a j á m l a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W A L S E R F E B E S C Z ) 

BUDAPEST, VT., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

B—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

a a a . i i t r á g 3 T a 

gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
16—21 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerűen meg-
engedett sorsjegyeknek, részletfi-
zetésre való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
Ajánlatok „Confidenczia*  ezimen : 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdő-utcza 4. 

szám intézendők. 4—5 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptnlajdonos és kiadó GyOrgyjakab Má̂ on könyvnyomdájában 1898. 




