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Az ünnepségek korszaka. 
Azt hiszszük, hogy találó kifejezéssel 

élünk, ha a jelen időknek ezt a nevet ad-
juk : „Ünnepségek korszaka." 

A mióta 1896-ban hazánk ezer éves 
fennállásának  évfordulóját  egy hosszú félesz-
tendő majdnem mindenik napján tartott ün-
nepélyek szakadatlan sorozatával megünne-
peltük, azóta ki nem fogyunk  az ünneplé-
sekből, sőt a hivatalból, nemzeti kegyeletből, 
a hazafias  érzület ápolása és fentartása  czél-
jából rendezendő ünnepélyek száma folyton 
szaporodik s ha ez még sokáig igy tart a 
kalendárium veres betűs napjainak száma 
jelentékenyen gyarapodni fog. 

Pár évtized óta márczius hó 15-dik 
napját, mint a szabadság hajnalát, mint az 
1848-ban elért törvényhozási alkotások ki-
induló pontját, mint a „szabadság, egyenlő-
ség és testvériség" magasztos eszméi diadalá 
nak évfordulóját  hazánk majdnem minden 
nagyobb városában és községében megün-
neplik s miulán ezen nap a hozzá fűződő 
események, a részben okkal vagy ok nélkül 
e napnak tulajdonított vívmányok folytán 
annyira be vette magát a magyar nép szi-
vébe és lelkébe, hogy jövőben is megfogják 
ünnepelni még számos éven keresztül. 

Ha emlékező tehetségem nem csal, ab-
ban az időben, midőn a vasárnapi munka-
szünetről szóló törvényt megalkották ellen-
zéki részről a képviselőházban is szó volt 
róla, hogy márczius 15-dik napja a nemzeti 
ünnepek sorába iktattassák, de az akkori kor-
mány élén álló protestáns Tisza Kálmán 
azzal tért ki e kivánalom elől, hogy Szent 
István király napját avatta nemzeti ünneppé, 
azért azonban maradt minden a régiben, 
megünnepelték Szt István napját is, de meg-
ünnepelték márczius 15-dikét is. 

Most közelebbről, midőn a 48-as nagy 
idők 50 éves évfordulója  alkalmából a kor-
mány sem tudott kitérni, hogy ama neve-

zetes idők megörökítéséről törvényhozásilag 
is ne gondoskodjék, márczius 15-dikének 
ünneppé avatása ismét szóba jött, de a kor-
mány indítványára a képviselőház április 
hó ll-dikét, mintáz 1848-ban hozott alap-
vető törvények szentesítésének évfordulóját 
iktatta a nemzeti ünnepek sorába. 

Hosszú gyakorlat, a nemzet szivébe ki-
törülhetlenül bevésődött kegyelet a mellett 
érvel, hogy a 48-as idők évfordulója  már-
czius 15-dikén, igen sok fontos  és nyomos 
ok, melyeknek felsorolása  kormánypárti rész-
ről elég terjedelmesen meg is történt, a mel-
lett szól, hogy április 11-dikén ünnepeltes-
sék meg. 

A nélkül, hogy e helyen vita tárgyává 
tennők, a kettő közül melyik a helyesebb, 
melyik a megfelelőbb,  egyszerűen konsta-
táljuk. hogy a 48-as időket ezután két na-
pon fogják  dicsőíteni, márczius 15-én a nem-
zet nagy tömege a nép, április 11-dikén pe-
dig a hivatalos világ. 

Ezek az ünnepek, meg Szent István 
napja szerepelnek a nemzeti ünnepek sorá-
ban a felnőttek  számára. 

Természetes, hogy ezeket a napokat az 
iskolákban is meg fogják  ünnepelni, részint 
a régi uzus, részint pedig hivatalos rendel-
kezés alapján. 

De az iskolákban még ezzel nincs vége 
az ünnepségeknek, mert még a mult évben 
elrendeltetett, hogy a honszeretet ápolása 
és ébrentartása czéljából még egy iskolai 
ünnep tartása szintén elrendeltetett s erre 
a czélra három nap tűzetett ki, nevezetesen: 
május hó 3-dika, mint a millenniumi kiállí-
tás megnyitásának napja, junius hó 8-dika, 
mint a koronázás évfordulója  és október hó 
4-dike, mint ő felségének  nevenapja. 

Megvagyunk győződve, hogy az egész or-
szágban feles  számmal lesznek olyaniskolák, 
különösen, melyeknek vezetői a kukulloriumo-
kat szeretik, melyek mind a három, illetőleg 
mind az öt napot megünneplik, a nélkül, hogy 

arra bármi okból is szükség lenne, hiszen, 
ha a multak emlékét felidézni,  a hazasze-
retetet ápolni és fentartani  akarjuk, arra 
nézetünk szerint tökéletesen elengedő egyet-
len egy tartalmas programmal rendezett is-
kolai ünnepély, a mely alkalommal ugy 
régibb múltnak, mint a 48-as időknek s más 
nevezetes alkalmaknak emlékezetét egyszerre 
meg lehet ünnepelni. A nap megválasztását 
rá lehetne bizni az illető tantestületekre, 
bármelyiket is választják a fentebb  felsorolt 
napok közül, mindeniken méltóan ünnepel-
hetnek, mert mindenik nevezetes események-
nek és alkalmaknak őrzi emlékezetét. 

Nézetünk tehát az, hogy elégedjenek 
meg sz intéző körök egyetlen egy iskolai 
ünnepélylyel, mert ha az ünnepélyek száma 
oly rohamosan emelkedik tovább, mint az pár 
év óta történt, akkor Magyarország nem 
csak R e g é n y o r i z á g , nem csak Czim-
ország, hanem az Ü n n e p s é g e k or-
s z á g a is leend. 

M é g e g y s z e r n a e s i k « s i e r e d s i k e -
pef igy< ' - l i5s .*) 

I. 
E czimen a „Csiki Lapok" 9-ik számában adott 

czikk sajátos felfogásánál,  következtetéseinél, s a 
személyes vonatkozásokban különös hangjánál fogva 
szinte fölöslegessé  teszi a. részlehajlatlan kritikát. 
Azonban az olvasó közönség, az önérzetében meg-
bántott papság, tisztviselők és hivatalnokok s esek 
tekintélye iránti tisztelet kötelességemmé teszik, hogy 
idézett ozikkhez néhány észrevételt tegyek. 

„A csíkszeredai kepeügymihelyt nyilvános-
ságra hozták, a kepe a székelyföldi  egyházi szemé-
lyek anyagi existencziájának alapját képézvén — 

*) Rossz kedvvel adjuk e czikket ; mert habár a 
kepeügy közügy, szenvedélyes fejtegetését  még sem tart-
juk túlságba vihetőnek. Közlését azért nem tagadhatjuk 
ineg, mert az itt megválaszolt czikket sokan — bár té-
vesen — az egész papság ellen való támadásnak tartják. 
Azt pedig semini szin alatt meg nem engedhetjük, hogy 
valaki ezt mint tendencziát tulajdonitsa az ügy nyilvá-
nos tárgyalásának. Ezért egyenesen hibáztatnunk kell a 
csíkszeredai lelkészt, kinek önfejű  intézkedései miatt a 
vita elmérgesedett. Ö maga pedig a helyett, hogy iga-
zolni kívánná magát, kényelmesen hallgat. Szerk. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Ötven év előtt. 

— Irta és a csik-somlyói főgimnázium  márczius 15-iki 
ünnepélyén felolvasta  : Balló István. 

(Folytatás.) 
X. Károly, midőn hatalmas minisztere Polignac 

elvesztette a többséget a parlamentben s az nj 
választások által sem tndta megszerezni, rendele-
tekkel kezdett kormányozni, melyek nemcsak az 
alkotmányt veszélyeztették alapjában, hanem a 
szabad szellem kifejezőjének  a sajtónak is szabad-
ságát aláásni törekedtek. Ezen erőszakos és alkot-
mányellenes intézkedések miatt 1830. julins 28-án 
kífltOtt  a forradalom.  Marmont ragnsai berezeg, 
Napoleon egykori híres marsalja, most Páris ka-
tonai kormányzója, kénytelen kivonulni a városból. 
A SL Cloodba menekült király hiába változtatja 
meg miniszterinmát. Hár késő. A forradalmi  páit 
Lajos Ffllöp  orleansí herc.zeget hívja meg a trónra 
s Károly julins 30-án kényszert! lemondani és 
Angliát» menekülni. Igy jutott a legkeresztényibb 
királyok trónjára a polgár király, ki elismeri a 
forradalmi  lobogót, a trikolort. 

E jülíusi forradalmat  tekinthetjük e század-
ban a népszabadság első diadalának, mely reményt 
öntött Európa elnyomott népeibe s az önkény el-
leni küzdelem ezután fokozottabb  erővel folyt. 

A polgárkirályság nem valósította meg a 
nemzet reményeit. Az uralkodás hiányai, az anyagi 
szükség, melyen az uj kormány nem kivánt segí-
teni, csak fokozták  a titkos társaságok működését. 
1832-ben. Párisban, 1834-ben Lyonban ütötte fel 
fejét  a forradalom,  de mindannyiszor sikerült le-
verni. Azonban Algiria meghódítása, melyet 1847-
ben fejezett  be La Moriciére tábornok, sem tudta 
Megakadályozni Lajos Ffllöp  bukását. 

M h Lapunk 

A kormányok egymást váltották fel.  Az el-
lenzék mind jobban tömörült, különösen, midőn 
meggyőződött a király hasonleső politikájáról. A 
nép érdekeinek felkarolása  helyett a vagyonos pol-
gári elem nagy tnlsnlyra emelkedett s önhittségé-
ben még attól sem volt idegen, hogy az alkotmány 
elkobzásában a kormánynak segítségére legyen. 

A népszellem ébrentartására legtöbbet tettek 
az irók. Balsac és Sne, kinek tárczái roppant ol-
vasottságnak örvendenek, magok tüntetik fel  meg-
kapó képekben a gazdagok és szegények közti 
szörnyű ellentétet. Mignet és Thiers a nagy for-
radalom eszméit rajzolják. Lonis Blanc a harmin-
czas évek történetét irja meg, kimutatva, mint vál-
tották fel  e korban a szabadság eszméit a haszon-
lesés, az önérdek és az osztályok áldatlan harcza. 

A nemzeti oppoziczió 1847. óta behozta a 
reformbanketteket,  melyekkel az ellenzéki szelle-
met még jobban lehetett terjeszteni. 

Maga Lamartine, a kitűnő költő mondotta 
el legtisztábban az alkotmányellenes királyság sor-
sát egy ilyen banketten. „Ha a királyság — úgy-
mond — meghazudtolná azon reményeket, melye-
ket az ország mérséklete 1830-ban inkább termé-
szetébe, mint nevébe helyezett, ha elszigeteli ma-
gát, ha nem olvad össze a tömeg szellemével és 
jogos érdekével, ha a választók arisztokrácziájával 
veszi magát körűi a helyett, hogy egygyé lenne a 
néppel, ha a lakosság vallásos érzelmei ápolásának 
űrügye alatt a papság reakcziójával szövetkezik, 
ha nem bizza magát a fölfegyverzett  nemzetre és 
a katonai szellemet dédelgeti, ha a nélkül, hogy 
nyiltan szembeszállana az ország akaratával, meg-
rontja ezen akaratot és az alkotmány köpenye alatt 
diktatúrát szerez magának, ha a polgárok nem-
zetét az adók-vevők alávaló csőcselékévé aljasitja, 
ha Francziaországnak pirulnia kell hivatalos bűnei 
miatt, ha lealacsonyítja a nemzetet a közhatalom 

tisztességtelensége által: ez a királyság elbuknék, 
nem mint 1789-ben vérében, hanem saját maga 
által ásott veremben." E szavakban meg van La-
jos Fülöp uralkodásának jellemzése s bukásának oka. 

Ha látszólag egyelőre jól is megy minden, 
a forrongás  egyre terjed. Guizot, a király hatal-
mas miniszterelnöke, megtudja szerezni ugyan a 
parlamenti többséget, ámde nem a nemzet osztat-
lan bizalmát. 1848. elején eljut az olasz forrada-
lom hire. A munkásokat a munkahiány, a polgá-
rokat a kormány önzése és zsarnoksága tartja 
folytonos  ingerültségben. Az ellenzék február  28-re 
hirdeti a párisi bankett megtartását, de ez a kor-
mány ellenzése miatt elmarad minden nagyobb 
zavargás nélkül. Következő nap a nemzetőrség is 
a polgársághoz csatlakozik s együtt kérik a Gnizot-
miniszterium elbocsátását. Ez meg is történik s 
egyelőre lecsendesedik minden, hogy azután annál 
nagyobb erővel törjön ki a vihar. 

E napon estefelé  egy csoport férfi  és nő jött 
be a külvárosokból s a hadügyminisztérium palo-
tája előtt álló katonákkal barátkozni kezdett. 
Hirtelen lövés dördül el s erre az eddig barátkozó 
katonaság sortűzzel felel.  E tüzelés lett legköz-
vetlenebb okozója Lajos Fülöp bukásának. E sor-
tűz mintegy 50 polgárt ölt vagy sebesített meg s 
Páris népe egyszerre fellázad.  A nemzetőrség is 
szövetkezik a fellázadt  polgársággal, egész éjjel 
lázasan tartanak az előkészületek s egyre-másra 
emelkednek a barrikádok. 

24-én általános a harcz. A király hiába hir-
detteti ki az uj minisztériumot. Már elkésett vele. 
A nép nagy vérontással -veszi be a Chatean-d'Eani 
kaszárnyát, a király kénytelen menekülni a Tuil-
leriákból. A győztes nép behatol a kir. palotába, 
rettenetes rombolást visz véghez; a kir. trónt a 
Bastille terére viszik, hol megégetik, miután az 
utczai gyerkőczCk sorban reá ültek. 

mai számához egy fél  iv mellék1 ~ van csatolva 
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Az ünnepségek korszaka. 
Azt hiszszük, hogy találó kifejezéssel 

élünk, ha a jelen időknek ezt a nevet ad-
juk: „Ünnepségek korszaka." 

A mióta 1896-ban hazánk ezer éves 
fennállásának  évfordulóját  egy hosszú félesz-
tendő majdnem mindenik napján tartott ün-
nepélyek szakadatlan sorozatával megünne-
peltük, azóta ki nem fogyunk  az ünneplé-
sekből, sőt a hivatalból, nemzeti kegyeletből, 
a hazafias  érzület ápolása és fentartása  czél-
jából rendezendő ünnepélyek száma folyton 
szaporodik s ha ez még sokáig igy tart a 
kalendárium veres betűs napjainak száma 
jelentékenyen gyarapodni fog. 

Pár évtized óta márczius hó 15-dik 
napját, mint a szabadság hajnalát, mint az 
1848-ban elért törvényhozási alkotások ki-
induló pontját, mint a „szabadság, egyenlő-
ség és testvériség" magasztos eszméi diadalá 
nak évfordulóját  hazánk majdnem minden 
nagyobb városában és községében megün-
neplik s miuláu ezen nap a hozzá fűződő 
események, a részben okkal vagy ok nélkül 
e napnak talajdonitott vívmányok folytán 
annyira be vette magát a magyar nép szi-
vébe és lelkébe, hogy jövőben is megfogják 
ünnepelni még számos éven keresztül. 

Ha emlékező tehetségem nem csal, ab-
ban az időben, midőn a vasárnapi tnunka-
szünetrŐl szóló törvényt megalkották ellen-
zéki részről a képviselőházban is szó volt 
róla, hogy márczius 15-dik napja a nemzeti 
ünnepek sorába iktattassák, de az akkori kor-
mány- élén álló protestáns Tisza Kálmán 
azzal tért ki e kívánalom elől, hogy Szent 
István király napját avatta nemzeti ünneppé, 
azért azonban maradt minden a régiben, 
megünnepelték Szt István napját is, de meg-
ünnepelték márczius 15-dikét is. 

Most közelebbről, midőn a 48-as nagy 
idők 50 éves évfordulója  alkalmából a kor-
mány sem tudott kitérni, hogy ama neve-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJ/C 
Ötven év előtt. 

— Irta és a csik-somlyói főgimnázium  márczius 15-iki 
Ünnepélyén felolvasta  : Balló István. 

(Folytatás.) 
X. Károly, midőn hatalmas minisztere Polignac 

elvesztette a többséget a parlamentben s az ni 
választások által sem tndta megszerezni, rendele-
tekkel kezdett kormányozni, melyek nemcsak az 
alkotmányt veszélyeztették alapjában, hanem a 
szabad szellem kifejezőjének  a sajtónak is szabad-
ságát aláásni törekedtek. Ezen erőszakos és alkot-
máiyellenes intézkedések miatt 1830. jalins 28-án 
kiütött a forradalom.  Marmont ragusai berezeg, 
Napoleon egykori híres marsalja, most Páris ka-
tonai kormányzója, kénytelen kivonulni a városból. 
A SL Clondba menekült király hiába változtatja 
meg minisztériumát. Uár késő. A forradalmi  párt 
Lajos Fülöp orleanai herr.zeget hivja meg a trónra 
s Károly jnlins 30-án kényszerül lemondani és 
Angliába menekülni. így jutott a legkeresztényibb 
királyok trónjára a polgár király, ki elismeri a 
torradalmi lobogót, a trikolort. 

E juliusi forradalmat  tekinthetjük e század-
ban a népszabadság első diadalának, mely reményt 
öntött Európa elnyomott népeibe s az önkény el-
leni kflsdelem  ezután fokozottabb  erővel folyt. 

A polgárkirályság nem valósította meg a 
nemzet reményeit. Az uralkodás hiányai, az anyagi 
szükség, melyen az uj kormány nem kivánt segí-
teni, csak fokozták  a titkos társaságok működését. 
1832-ben. Párisban, 1834-ben Lyonban ütötte fel 
fejét  a forradalom,  de mindannyiszor sikerült, le-
verni Azonban Algiria meghódítása, melyet 1847-
ben fejezett  be La Moriciére tábornok, sem tndta 
megakadályozni Lajos Fülöp bukását. 
" M t * Lapunk 

zetes idők megörökítéséről törvényhozáailag 
is ne gondoskodjék, márczius 15-dikének 
ünneppé avatása ismét szóba jött, de a kor-
mány indítványára a képviselőház április 
hó ll-dikét, mintáz 1848-ban hozott alap-
vető törvények szentesítésének évfordulóját 
iktatta a nemzeti ünnepek sorába. 

Hosszú gyakorlat, a nemzet szivébe ki-
törülhetlenül bevésődött kegyelet a mellett 
érvel, hogy a 48-as idők évfordulója  már-
czius 15-dikén, igen sok fontos  és nyomos 
ok, melyeknek felsorolása  kormánypárti rész-
ről elég terjedelmesen meg is történt, a mel-
lett szól, hogy április 11-dikén ünnepeltes-
sék meg. 

A nélkül, hogy e helyen vita tárgyává 
tennők, a kettő közül melyik a helyesebb, 
melyik a megfelelőbb,  egyszerűen konsta-
táljuk hogy a 48-as időket ezután két na-
pon fogják  dicsőíteni, márczius 15-én a nem-
zet nagy tömege a nép, április ll-dikén pe-
dig a hivatalos világ. 

Ezek az ünnepek, meg Szent István 
napja szerepelnek a nemzeti ünnepek sorá-
ban a felnőttek  számára. 

Természetes, hogy ezeket a napokat az 
iskolákban is meg fogják  ünnepelni, részint 
a régi uzus, részint pedig hivatalos rendel-
kezés alapján. 

De az iskolákban még ezzel nincs vége 
az ünnepségeknek, mert még a mult évben 
elrendeltetett, hogy a honszeretet ápolása 
és ébrentartása czéljából még egy iskolai 
ünnep tartása szintén elrendeltetett s erre 
a czélra három nap tüzetett ki, nevezetesen: 
május hó 3-dika, mint a millenniumi kiállí-
tás megnyitásának napja, junius hó 8-dika, 
mint a koronázás évfordulója  és október hó 
4-dike, mint ő felségének  nevenapja. 

Megvagyunk győződve, hogy az egész or-
szágban feles  számmal lesznek olyaniskolák, 
különösen, melyeknek vezetői a kukulloriu mó-
kát szeretik, melyek mind a három, illetőleg 
mind az öt napot megünneplik, a nélkül, hogy 

arra bármi okból is szükség lenne, hiszen, 
ha a multak emlékét felidézni,  a hazasze-
retetet ápolni és fentartani  akarjuk, arra 
nézetünk szerint tökéletesen elengedő egyet-
len egy tartalmas programmal rendezett is-
kolai ünnepély, a mely alkalommal ugy 
régibb múltnak, mint a 48-as időknek s más 
nevezetes alkalmaknak emlékezetét egyszerre 
meg lehet ünnepelni. A nap megválasztását 
rá lehetne bízni az illető tantestületekre, 
bármelyiket is választják a fentebb  felsorolt 
napok közül, mindeniken méltóan ünnepel-
hetnek, mert mindenik nevezetes események-
nek és alkalmaknak őrzi emlékezetét. 

Nézetünk tehát az, hogy elégedjenek 
meg az intéző körök egyetlen egy iskolai 
ünnepélylyel, mert ha az ünnepélyek száma 
oly rohamosan emelkedik tovább, mint az pár 
év óta történt, akkor Magyarország nem 
csak R e g é n y o r s z á g , nem csak Czim-
ország, hanem az Ü n n e p s é g e k or-
s z á g a is leend. 

M é g e g y s z e r „ft  c n i k > s z e r e d a i k e -
p e f i g y " - h 5 z . * ) 

I. 
G czimen a „Csíki Lapok" 9-ik számában adott 

($íkk sajátos felfogásánál,  következtetéseinél, s a 
személyes vonatkozásokban különös hangjánál fogva 
szinte fölöslegessé  teszi a. részlehajlatlan kritikát. 
Azonban az olvasó közönség, az önérzetében meg-
bántott papság, tisztviselők és hivatalnokok s esek 
tekintélye iránti tisztelet kötelességemmé teszik, hogy 
idézett czikkhez néhány észrevételt tegyek. 

„A csíkszeredai kepeügy", mihelyt nyilvános-
ságra hozták, a kepe a székelyföldi  egyházi szemé-
lyek anyagi existencziájának alapját képézvén — 

*) Rossz kedvvel adjuk e czikket ; mert habár a 
kepeügy közügy, szenvedélyes fejtegetését  még sem tart-
juk túlságba vilietőnek. Közlését azért nem tagadhatjuk 
meg, inert az itt megválaszolt czikket sokan — bár té-
vesen — az egész papság ellen való támadásnak tartják. 
Azt pedig semmi szin alatt meg nem engedhetjük, hogy 
valaki ezt mint tendencziát tulajdonítsa az ügy nyilvá-
nos tárgyalásának. Ezért egyenesen hibáztatnunk kell a 
csíkszeredai lelkészt, „kinek önfejű  intézkedései miatt a 
vita elmérgesedett. 0 maga pedig a helyett, hogy iga-
zolni kivarrná magát, kényelmesen hallgat. Szerk. 

A kormányok egymást váltották fel.  Az el-
lenzék mind jobban tömörült, különösen, midőn 
meggyőződött a király hasonleső politikájáról. A 
nép érdekeinek felkarolása  helyett a vagyonos pol-
gári elem nagy túlsúlyra emelkedett s önhittségé-
ben még attól sem volt idegen, hogy az alkotmány 
elkobzásában a kormánynak segítségére legyen 

A népszellem ébrentartására legtöbbet tettek 
az irók. Balsac és Sne, kinek tárczái roppant ol-
vasottságnak örvendenek, magok tüntetik fel  meg-
kapó képekben a gazdagok és szegények közti 
szörnyű ellentétet. Mignet és Thiers a nagy for-
radalom eszméit rajzolják. Louis Blanc a harmin-
czas évek történetét irja meg, kimutatva, mint vál-
tották fel  e korban a szabadság eszméit a haszon-
lesés, az önérdek és az osztályok áldatlan harcza. 

A nemzeti oppoziczió 1847. óta behozta a 
reformbanketteket,  melyekkel az ellenzéki szelle-
met még jobban lehetett terjeszteni. 

Maga Lamartine, a kitűnő költő mondotta 
el legtisztábban az alkotmányellenes királyság sor-
sát egy ilyen banketten. „Ha a királyság — úgy-
mond — meghazudtolná azon reményeket, melye-
ket az ország mérséklete 1830-ban inkább termé-
szetébe, mint nevébe helyezett, ha elszigeteli ma-
gát, ha nem olvad össze a tömeg szellemével és 
jogos érdekével, ha a választók arisztokrácziájával 
veszi magát körül a helyett, hogy egygyé lenne a 
néppel, ba a lakosság vallásos érzelmei ápolásának 
ürügye alatt a papság reakcziójával szövetkezik, 
ha nem bizza magát a fölfegyverzett  nemzetre és 
a katonai szellemet dédelgeti, ha a nélkül, hogy 
nyíltan szembeszállana az ország akaratával, meg-
rontja ezen akaratot és az alkotmány köpenye alatt 
diktatúrát szerez magának, ha a polgárok nem-
zetét az adók-vevők alávaló csőcselékévé aljasitja, 
ha Francziaországnak pirulnia kell hivatalos bűnei 
miatt, ha lealacsonyítja a nemzetet a közhatalom 
mai Mamához egy fél  iv mellék1 ~ van osatolva 

tisztességtelensége által: ez a királyság elbuknék, 
uem mint 1789-ben vérében, hanem saját maga 
által ásott veremben." E szavakban meg van La-
jos Fülöp uralkodásának jellemzése s bukásának oka. 

Ha látszólag egyelőre jól is megy minden, 
a forrongás  egyre terjed. Guizot, a király hatal-
mas miniszterelnöke, megtudja szerezni ugyan a 
parlamenti többséget, ámde nem a nemzet osztat-
lan bizalmát. 1848. elején eljnt az olasz forrada-
lom híre. A munkásokat a munkahiány, a polgá-
rokat a kormány önzése és zsarnoksága tartja 
folytonos  ingerültségben. Az ellenzék február  29-re 
hirdeti a párisi bankett megtartását, de ez a kor-
mány ellenzése miatt elmarad minden nagyobb 
zavargás nélkül. Következő nap a nemzetőrség is 
a polgársághoz csatlakozik s együtt kérik a Guizot-
minisztérium elbocsátását. Ez meg is történik s 
egyelőre lecsendesedik minden, hogy azután annál 
nagyobb erővel törjön ki a vihar. 

E napon estefelé  egy csoport férfi  és nő jött 
be a külvárosokból s a hadügyminisztérium palo-
tája előtt álló katonákkal barátkozni kezdett. 
Hirtelen lövés dördül el s erre az eddig barátkozó 
katonaság sortűzzel felel.  E tüzelés lett legköz-
vetlenebb okozója Lajos Fülöp bukásának. E sor-
tűz mintegy 50 polgárt ölt vagy sebesített meg s 
Pária népe egyszerre fellázad.  A nemzetőrség is 
szövetkezik a fellázadt  polgársággal, egész éjjel 
lázasan tartanak az előkészületek s egyre-másra 
emelkednek a harrikádok. 

24-én általános a harcz. A király hiába hir-
detteti ki az uj minisztériumot. Már elkésett vele. 
A nép nagy vérontással veszi be a Chatean-d'Eani 
kaszárnyát, a király kénytelen menekülni a Tuil-
leriákból. A győztes nép behatol a kir. palotába, 
rettenetes rombolást visz véghez; a kir. trónt a 
Bastille terére viszik, hol megégetik, miután az 
utczai gyerkőczök sorban reá ültek. 
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oly közflgygyó  lett, melyhez joga van bárkinek to-
lakodás oélkfil  hozzászólani. E joggal éltem. Hivat-
kozom a .Caiki Lapok" 6. és 6. számaiban közlöt-
tekre: itt réssrebajlatlan tárgyilagossággal, senkit 
nem sértve, meg nem hurczolva, hnrozolni nem 
akarva, jó lélekkel, az ügy megvilágításául, a sie-
redai pappal soha ebben nem érintkezve, gondolko-
zását és álláspontját nem ismerve, törvényerővel 
biró Asi szokás jog és gyakorlaton alapuló, érvény-
ben lévó szabványokat, szakértők hitelt érdemlő 
ideghatározásait idézve irtam és szóltam az ügyhöz. 
S mégis, mégis kitört az ellenvéleményt nem tűrés 
lávája. Pedig mindenkinek joga van meggyőződése 
és véleménye nyilvánításához. 

De a dologra térve, mit is irtam én ? Rövidre 
összegezve azt: mi a kepe? S ezt meghatározva 
nem a magam véleménye, hanem az ott idézett 
kepekonstítucziók alapján ; és pedig a mint azt az 
1888. okt. 11-iki státus-gyűlésből kiküldött kepebi-
zottság kidolgozta, megállapította és 1885. évi gyű-
lésén elfogadta.  (L. Veszely „A kepe a Székelyföl-
dön* cz. füzetet.) 

Beigazoltam, bogy a kepe dologi teher ott, 
hol kinek lakása, birtoka és aboz való terménye van. 
személyi teher ott, hol kinek pénzbeli jövedelme 
van. Tartozik fizetni  mindenki ott, hol akár maga, 
akár családja, akár cselédjei számára az egyháziak 
szolgálatát igénybe veszi s megfelelő  gabona ter-
ménye vagy pénzbeli jövedelme van s a szeredai 
kepeviszonyt minden kihívás nélkül szembeállítva 
azon néhány — de nem mindenik tisztviselővel, — 
kik vonakodnak jövedelmükhöz illő bért fizelni,  ok-
mányokkal igazoltam, bogy a tisztviselők nem tar-
toznak az alsó fokú  oszporások sorába s összevetve 
jövedelmüket az egész ós fél  gabona kepések jö-
vedelmével és az egyaránt való szolgálattal — mely 
szerint tulajdonképen mindenki egyaránt tartoznék 
fizetni  — feltüntettem,  bogy mennyit kellene fi-
zetniök. 

Nézzünk hát szembe e czikk mérgesebb és a 
kérdéses ügy lényegét megtámadó részeivel. 

1. A kepe eredetének kívánatossá tett tagla-
lása végett újból az a kérdés: mi és honnan ered 
• kepe? 

.A kepe — dr. Haynald szerint — a régi 
konstitucziókból, országos törvényekből püspöki és 
felsőbb  rendeletekből kimutatva, a Székelyföldön  oly 
önkéntés, ájtatos alapítvány, mely bármily nagy ter-
més mellett is a 3 kalongyát soha meg nem ha-
ladja . . . egyes hitközségekben több századdal ez-
előtt kezdődött és 1696-ig szokásból törvénynyé vált 
alapon a lelkészkedő papBág javadalmazására a köz-
ségek által önként praestáltatott és később ország 
gyűlési törvények legfelsőbb  rendeletek által is biz-
tosittatott." (Lásd Haynaldnak 1854. márcz. 2-án a 
n.-ssebeni cs. kir. katona és polgári kormányzóság 
1863. febr.  26-én 4506/506. sz. átirata 6. pontjára 
tett felterjesztését  I. alatt.) 

Csaknem szó szerint ily értelemben terjeszti 
fel  a székelyföldi  kepét a régi gnbernium és gene-
ral commandó a levéltáraiból összeszedett okmányok 
alapján 1851, decz. 8-án 21735. sz. alatt a bécsi 
cs. kir. minisztériumhoz Kovács Miklós erdélyi püs-
pök alatt. 

Or. Batthányi I. erdélyi püspök pedig az 1777. 
jul. 10-iki udvari leiratra 1781. decz. 5. a Guber-
niumhoz tett felterjesztésében  hivatkozva az 1726, 

Maga a király előbb St. Clondban, később 
Angliában keres menedéket. Menye kiskorú gyer-
mekeivel a parlamentet keresi fel,  de ez sem tud 
oltalmat nyújtani. Menekülni kell. Az uj kormány, 
melynek egyik tagja egy Albert nevű közönséges 
munkás, csakhamar megalakul s erélyes fellépésé-
vel megtudja akadályozni az anarchia elterjedését. 

Természetes, hogy az európai népek figyelme 
Francziaország felé  fordult,  mely most egyszerre 
vívta ki a népszabadságot, s ennek teljes diadala 
mindenütt lelket öntött a már-már csttggedőkbe. A 
kivivolt szabadság egyik leglelkesebb híve maga 
Lamartine, most már külügyminiszter, ki az euró-
pai államokhoz intézett jegyzékében kiemeli a moz-
galom békés jellegét. 

Rokonszenvvel kiséri hazánk eseményeit s 
szavai, melyeket a márczius 17 én nála tisztelgő 
magyarokhoz intézett, méltók a felemlitésre.  .Ha 
a magyarok — úgymond — e központhoz, melyet 
Francziaország nem azért teremtett, bogy Európa 
réme, hanem hogy szeretetének tárgya legyen, leg-
később jőnek, ennek oka az, hogy legtávolabbról 
jönek. Ha szükséges volna felvilágosítani  Francia-
országot erényeitek, a szabadság és testvérnépnek 
a magyar nemzetet lelkesítő szelleme felől,  szeren-
csésnek tartanám tanúskodni mellette. Átvándorol-
tam hazátokat, tanuja valék e nagy nép pásztori 
és heroikus erényeinek, me'y egy nagy foederalis 
egységbe lépve, még se vesztette el soha eredeti 
nemzetiségének kitűntető jellemét. Ha jó kívánsá-
gokat hoztok országunk ifjú  szabadságának, vissza-
adjuk azokat, tiszteletűnket fejezve  ki a ti régi 
és mindig bOlcsen és dicsőén fentartott  szabadsá-
gotok iránt A két szabadság és a két nemzet e 
testvériségét még növeli sympathiátok. Ha vissza-
tértek szép hazátokba, mondjátok, hogy annyi a 
barátja, a hány franczia  polgár van.' 

Mint láttak, az olasz forradalom  kitörése 

aug. 1. és 1732. aug. 14-én kelt s különösön a 
Mártonffy  püsp. által 1717. ápr 9-én megerősített 
konstitnoziókra azt mondja : .a róm. kath. lelkészek 
törvényes fenntartására  és javadalmazására ósi idők 
óta m e g á l l a p í t o t t oly fizetés,  mely országos 
törvényen ás legmagasabb rendeleteken alapszik." 
Igy szólnak a kepének számtalan helyt elófordnló 
meghatározásai a legrégibb időtől. 

A vall. és közokt. min. 1893. május 23-án 
19025. sz. alatt Csikmegye közigazgatási bizottsá-
gához hivatott okmányok alapján irja, „bogy a róm. 
kath. lelkészek, kepejárandóságának megállapítására 
vonatkozó keperendszabály az erdélyi részekben je-
lenleg is teljes joghatályában fenáll  s annak értel-
mében a róm. kath. lelkészek kepejárandóságát a 
róm. kath. egyházközségek bivei minden különbség 
éa kivétel nélkül megfizetni  tartoznak, s hogy a 
kepe tartozat. . . tisztán egyházi tartozat." Ezek 
elég érthetően igazolják a kepe miféle-,  vagy minő-, 
vagy miségét. 

S most engedje meg czikkiró ur, hogy a ke-
pének, mint egyházi intézménynek — e kérdésre: 
honnan ered — az embernek Istenhez való viszo-
nyából folyólag  vallásos természetű eredetét itt rö-
viden levezessem. 

Tudjuk, hogy Kain földje  terményeinek leg-
alább valójából gabonát, Abel bárányt, ki mivel birt, 
áldozott Istennek. Noé a vizözön után hála áldoza-
tot mutatott be. Ábrahám fiai  helyett egy kost ál 
dozott fel.  Heli főpap  áldozatai ismeretesek. Melchi-
zedek kenyeret és bort áldozott. 

Rabonbán őseink Budavárában és Vacsárká-
ban áldoztak s az áldozati tárgyakat maguk lak-
mározták. 

Ezen áldozatokat. Krisztus: az áldozó és ál-
dozat váltotta fel.  A 3 királyok és pásztorok külön-
féle  adományok és ajándékkal siettek a kis Jézus 
imádására. 

A keresztények századokon át előbb az apos-
tolok és tanítványok, majd ezek utódai a papok lá-
baihoz és oltárra rakták az ó-szövetség példájára 
áldozati adományaikat, hogy ezekért hel^ettök az 
élők és holtak lelki üdveért hála, engesztelő és esdó 
áldozatot mutassanak be Istennek a szent misében. 

Igy lón, hogy az áldozó papság, mely az ol-
tárnál, az oltárnak szolgált, az oltárról az oltárra 
tett adományokból kapta fizetését  e természeti tör-
vény szerint: „qui altari serviunt, de altari capiant 
(percipiant.) Ez a keletieknél ma is meg van. 

Innen a capio, cepi, captum : kapok, veszek, 
elfogadok;  capetiae, capetiarum: kapui valók, — 
ige szó és leszármozóitól a kepe szónak és magá-
nak a különböző áldozati tárgyak, terményekből és 
adományokból álló kapnivalónak, kepének az eredete. 

Szent István s a következő magyar királyok 
ez értelemben és felséges  eszme hatása alatt tették 
a r: k. egyháznak és egyháziaknak ama királyi ado-
mányokat, alapítványokat és ajándékokat, melyek 
azok vagyonát és javadalmazását képezték. Igy aján-
lák fel  a keresztény hivek és „primitias fruguum* 
a termények első zsengéit évenkint az egyházak és 
egyháziak javadalmazására. 

Itt lett a kepe századok folyamán,  régi szo-
káson, ebből fejlődött  jogon, majd midőn a bivek 
életterhei megnehezedtek, egyesekben az adományo-
zás mozgató ereje : a vallásos buzgalom, a hit lángja 
alább szállt, országos törvényeken, felsőbb  rendele-

siettette a francziaoiüzágít.  A darabokra osztott 
Itáliában nem kevesebb, mint négy ur parancsolt. 
A déli részen a nápolyi király, feljebb  Róma kö-
rűi az egyházi államban a pápa, északon Piemont 
környékén a szárd király és végül a lombard-
velenczei királyságban az osztrák császár. De a 
feldarabolt  részek is egyetértettek a szabadság 
ntáni törekvésekben. 

1848 ban Sicziliában és Nápolyban gyúlt fel 
leghamarább a lázadás tüze egész Európában Itt 
II. Ferdinánd király zsarnoksága rettentő elégü-
letlenséget keltett. A király Siczilia alkotmányát 
még 1837-ben eltörölte, a szicziliaikat mindenütt 
háttérbe szorította s kényuralmában nem ismert 
határt. Palermo, Siczilia fővárosa,  január 12-én 
nyíltan kitűzte a lázadás zászlaját, mire az egész 
sziget lángba boruk. Csakhamar teljesen szervez-
kedik a forradalom,  Ruggiero Settimo vezetése alatt 
beveszi a kir. várat s rövid idő alatt alig pár vá-
ros kivételével az egész szigetet felszabadítja. 

E szerencsés események felkeltik  Nápoly né-
pét is. Január 27-én nagy néptömegek járják be 
a várost. „Éljen a király és az alkotmány" kiál-
tásokkal. A megszeppent király kénytelen engedni 
s igy lassankint Sziczilia is lecsendesedik. 

Az egyházi államban még VIII. Pius lb30-i 
halálakor megvolt a forrongás  s utóda XVI. Ger-
gely alatt annyira terjedt, hogy még 1832-ben az 
osztrák beavatkozásra volt szűkség. Frimont osz-
trák tábornok rövid idő alatt helyreállította a 
rendet, miben, különösen Ancona bevételében leg-
nagyobb érdeme volt a magyar huszárságnak. Ger-
gely utóda IX. Pius békülékeny és szelíd termé-
szete megakadályozta a mozgalom kitörését. A 
nép február  8-iki és 10-iki fenyegetőbb  magatar-
tását a tett engedmények lecsillapították. 

Károly Albert szárd király országában is nagy 
mérveket öltött a forrongás,  s ez, hogy az osztrák 

teken, kit oldalú, önként egyik fél  által'fel  nem 
bontható egyezményeken (Visitationis Decretumokon) 
alapuló oly dologi és személyi terherre, melynek, 
mint „egyházi intézménynek rendezése — minden 
időben, — majd 1696. után az erdélyi reozepták 
közt a székelyföldi  róm. katholiknsoknak a törvény 
által biztosított autonómiája folytán  nem a világi 
törvényhozás, hanem a főegyházi  hatóságok elhatá-
rozásához tartozott és tartozik." (L. Veszeli. A kepe 
a Székelyföldön  cz. füzetet,  mely az itt idézettekre 
bővebb felvilágosítást  nyujt.) 

Ez is innen, tehát nem 1600-ban a házas Pon-
grácz pappal kezdődik, s mert ö Gellért Jánossal 
szembén kisebb bérért ajánlkozott a szentgyörgyiek-
nek, kik fel  ÍB fogadták,  a mert „pap bérnek is 
neveztetik", nem a félfogadás  alapján ered s nem 
oselédbér, mint czikkező az elég gúnyosan és ki-
csinylőleg feltüntetni  sürgölődik. Különben is e mo-

jdern felfogást  azok a felfogadók  nem ismerték a 
papot cselédnek, magukat gazdának nem tekintették. 

Az 1689. jul. 15-én Radnoton kelt törvény 
III. artikulusa szerint „az oláhok a magyar papok-
nak a székelységen is bért adni tartoznak azon föl-
dek után, melyekről az előtt is kapták a bért. (Lásd 
jelzett időben az idézett t.-czikket.) Mi igazolja, 
hogy a kepe dologi teher is. 

2. Nem áll, hogy „a bér" mi módon, mi ala-
pon és honnan való beszedése és eléirása „oly kebli 
dolog" lett volna, mely az egyesek kötelezettségeit" 
nem állapíthatta meg", mert 1499—1893-ig renge-
teg az egyes községeket, esperes kerületeket és az 
egész székelyföldi  híveket egyenkint kötelező kon-
stituoziók száma s országos törvények is vannak, 
melyek eléírják, hogy „mindenki", tehát minden 
egyes köteles „a szokott bért megadni." — Igy a 
gyergyószentmiklósi 1586-iki megyei végzés szerint 
mindenki tartozik 2 kalongya búzát és 2 és fél  kai. 
tavaszt a papnak megfizetni.  A fél  kalongya zabból 
a pap köteles a templom szükségeit fedezni.  (Lásd 
Qergelyfi  Gy. özvegye Lucza asszony végrendeletét 
1499-ből a gy.-szentmiklósi feleb.  levéltárban.) 

Ez és valamennyi konstituczió határozottan elé-
írja az egyesek és községek kötelezettségeit, majd 
külön-külön és egyen-egyen, s a bér eléirásába és 
szabályozásába bele szólott már a felfogás  fogalmá-
nál fogva  a felfogadott,  vagy a pap is. 

Szenttamás és Szentdomokos a Csicsóban 1669. 
nov. 26, kelt De liberatum szerint közösön fogad-
ván Oyörgyfy  Pétert, 200 frt  büntetés fizetés  mel-
lett kötelezte magát mindkét község a „parochus 
tartására" s Györgyfy  annyira bele szólott a do-
logba, hogy végül nem is ment el. (L. 1690-ből 
Veszely Gyula februári  füzetek  I. köt. 279. s köv. 
lapjait.) 

3. Az 1777. ápr- 17-iki (kolozsvári) ország-
gyűlésben „határoztatott és paranosoltatott, hogy 
minden vallás papjának esztendei fizetése  200 vagy 
300 frt  legyen." 

A Léczfalván  1600. okt. 26-ik gyűlés mondja: 
„az ö szokott provintusokat a patronusok megadni 
engedjék minden recepta religion való papoknak, az 
mint ennek előtte való articulusokban végeztünk 
volt." A visitationis Decretumok alapján patrónus 
vala pedig minden hitközség. 

II. Rákóczy Gy. 1653. marcz. 15. Gyulafehér-
várit (L. Appr. Const, P. I. TA. V. azt I. alatt) és 

Folytafás  a mellékleten. 

uralom terjeszkedését igy is ellensúlyozza, márczius 
4 én megadta népének a kívánt alkotmányt. 

Nem ment ily simán a dolog az osztrák kéz-
ben levő lombard-velenczei királyságban. A kor-
mány ugyan meglehetős volt, noha a rettentő kém-
kedés már-már elviselhetetlenné kezdett válni. 
Ausztria nem tartott semmitől annál is inkább, 
mert Rádeczky tábornok alatt a híres várnégy-
szögben nem kevesebb, mint 85 ezer katonája volt. 
A nemzeti szellem, a szabadság utáni vágy minden 
kémkedés mellett is elhatott ide s midőn ez év 
(1848.) januárjában több izgatót elfogtak,  a tün-
tetés megkezdődött. Midőn Rádeczky ostromálla-
potot hirdetett, Velencze fellázadt  s gróf  Zichy 
várparancsnok engedékenysége miatt a város csak-
hamar a forradalmi  párt kezébe került. Milánót is 
felkeltette  a bécsi forradalom  hire. Márczius 18-án 
barrikádok emelkedtek s Rádeczky seregével kény-
telen volt Veronába vonulni, hogy majd visszatérve 
vérbe fojtson  minden mozgalmat. 

A franczia  forradalom  hatása nem maradt 
el a német államokban sem, hol pedig erős rendőr-
ség buzgólkodott elfojtásában.  A polgári elem és 
a köznép egyetértenek. Pontokba foglalják  kívá-
nalmaikat s a fejedelmek  engedni kénytelenek ; 
az ellenzék vezérei jutnak a kormányra. 

Baden kezdette meg a mozgalmat. A feb-
ruár 27 iki manheimi gyűlés a népképviseletet, 
a sajtó szabadságot, az esküdtszéket és a nép 
felfegyverzését  követeli. Márczius 1-én nagy nép-
csoportosulás támad Karlsrubéban s a nagyherczeg 
márczius 5-én kénytelen alkotmányt adni. 

Wűi ttembergben márczius 9-án Stuttgart vá-
rosban állították Ö9sze a nép kívánságait Erre a 
katonaságot összpontosították, de a kívánalmak 
teljesítése lecsendesítette a népet 

(Folyt ktv.) 



Melléklet a „Csiki Lapok" márczius 30-iki 13-ik számához. 
Apafy  M. 1669. márcz. 4. Gy.-Febérvártt (L. Comp. 
Cona. P. I. TA. I. azt V.) megrendeli, „hogy orszá 
gunk erről irt constitutio szerint minden rendek, 
minden ssokott jövedelmeket tartozzanak megadni, 
tőlük el ne tartsák, elvonni ne merészeljék " így az 
1666. febr.  20-ik Gy.-Fehérvári XXI. articuluB stb. 

Ezekből, valamint a fentebb  idézett ConBtiiu-
tiok e kifejezéseiből:  a kepe „országos törvény és 
rendeleteken alapszik, országos törvények és legfel-
sőbb rendeletek által biztosíttatott" stb. félremagya-
rázhatlanul látszik, hogy a kepe törvényeken alap-
szik, a kepekonstitncziók törvényerővel bírnak s 
azok egyes községeket ngy, mint az egyeseket kö-
telezik s a kepe törvényes járandósága az egyhá-
ziaknak, papoknak és k.-tanítóknak, melyet sem 
egyesek, sem maguk a hitközségek önkényüleg és 
egyoldalulag nem szállíthatnak alá és fel  s annak 
szabályozásába a papok igen bele szólhatnak, sőt a 
jövedelem jövő biztositása végett bele szólani köte-
lességök. 

4. A katbolikusok 1556—1744-ig az elnyoma-
tás alatt bár nem tudták érvényesíteni egyenjogú-
ságukat, de a reczepciiiókrs hozott törvények őket 
is kötelezték egyen-egyen. 

„E generalibus regni Comitiis, Kolozsvár» 
1695. márcz. 5. II. p. a. hozott országgyűlési ha-
tározat, mely a pap és mester között megosztja a 
kepe jövedelmet szigorúan rendeli, hogy az egy-
formaság  miatt minden egyes földmiveló,  ha csak 
12 kalongyája terem fizessen  egész bért a pap és 
mesternek.* Ez nem egyházi, hanem országos törvény. 

Majd czikkiró ur azt állítja, hogy az általam 
idézett szentgyörgyi, sárfalvi  és somlyói konstitu-
cziók csak egy-egy község lakosait kötelezik. Nem 
áll. A szentgyörgyiek 1643. ápr. 5. „a generális 
vicarius. Csík, Qyergyó és Kászon papsága, legfőbb 
tisztviselői különösen királyhalmi Petki István, ama 
székek fökirálybirója  hozzájárulásával, mint emberi 
emlékezetet meghaladó konstitucziók nyittatuak fel. 

A sárfalviak  1695. aug. 14. „ft.  Zibelebi Ber-
talan Generális Vicarius beleegyezésével, a tiszte-
lendő háromszéki papság és mélt. Zabolai Mikes 
Mihály, sepsi, kézdi és orbai háromszéki, valamint 
Miklósvár főkapitánya  és Háromszék összes kath. 
mágnásai, nemesi és vitézlő rendjei jelenlétében 
hozattak." 

A somlyóiak 1710. szept. 24. .ft.  Antalffy  J. 
Csík, Gyergyó és Kászon esperese és szentgyörgyi 
plébános vioarius generális, az összes csiki papság, 
a tek. nemesek, alkirálybirák és ülnökök együttes 
gyűlésében hozattak." Tebát kötelezték is az egészet. 

Mindezeknek és sok másoknak összevonását 
képezik a Mítrovsaky-féle  1604-iki konstitucziók. 
Ezek tehát nemcsak Pongrácz paptól, hauem az 
az előtti időktől egész az idézett 1893. máj. 23-án 
19025. sz. min. rendeletileg kétségbevonhatlan jog-
hatálylyal és erővel bírván az egyesekre és egészre 
nézve nem volt tőlem oly naivság ezeket idéznem, 
mint azokat bármely tudással semmiseknek jelen-
teni ki. 

A választás délelőtt 10 órakor vette kezde-
tét Mnrányi K. főesperes  vezetése és Jakab La jos 
alesperes, kerületi jegyző segédkezése mellett s 
tartott délután 6 óráig, mikor is '/« órai záros 
batáridő tűzetvén ki a szavalatok elfogadására, 
minek leteltével az eredmény kihirdettetett s a 
szerint első helyre 403 szavazattal Murányi KAI 
mán főesperes,  II. helyre 356 szavazattal Fejér Manó 
sepsi-szent.györgyi alesperes. harmadik helyre 294 
szavazattal Balog Ignácz nynjtódi lelkész lett meg-
választva. 

Minthogy a lelkészi állásra a híveknek három 
jelöltje volt olyan, kiknek megválasztása komolyan 
esett a mérlegbe, nevezetesen Mnrányi Kálmán, 
Fejér Manó és Kassay Lajos főgimnáziumi  tanár. 
Balog Ignácznak a 3 ík helyre való beválasztása 
meglepetést idézett elő. Igaz, hogy ez rendes kö-
rülmények között nem is történhetett volna meg, 
de a mozgósított borz«ovai és szentiniklósi roko-
nok nagyszáma által a választás előtt s a D n a k 
folyama  alatt is fölállított  apparatusa nemes fluidnm-
mai előidézte azt az eredményt, a mit tulajdon-
képpen senki sem várt, szemben oly egyénnel, a 
ki uemcsak a nép előtt szeretet és tisztelet tárgya, 
hanem a választás tisztasága érdekében még a 
látszatát is kerülte annak, hogy akár közvetve, 
akár közvetlenül meg nem engedett eszközökkel 
befolyást  gyakoroljon a választás kimenetelére. 

Szavazatokat kaptak még Kassay Lajos 169 
szavazatán kivül dr. Balázs Eudre, Szenkovics 
taploczaí expositus káplán, Kovács Mihály, Tódor 
József  lelkészek és Zsigmond Gusztáv helybeli 
segéd lelkész. 

s.—i. 

Lelkész választás Csík-Somlyón. 
A csik-somlyói, Szent Péterről nevezett egy-

házmegyében B o d ó Alajos elhalálozása folyláu 
megürült lelkészi állás betöltésére az egyházi fő-
hatóság által elrendelt választás folyó  hó 26-án 
ejtetett meg élénk érdeklődés mellett. 

A választás meglehetős csendben és renddel 
folyt  le, ugy, hogy az ott jelenvolt három csendőr-
nek tenni valója nem akadt; mindazonáltal olyan 
jelenségek is mutatkoztak, melyek nem voltak 
ugyan ujak a szemlélő előtt, de bizonyítékát szol-
gáltatták a nép erkölcsi sülyedésének, midőn még 
egy lelkészi állás betöltésénél is háttérbe szorul 
előtte a kftztekíntet  és nem a lelki szükséglet, 
hanem a torok kielégítése szab irányt elhatározá-
sának, Ez nyilt bizonyítéka annak, hogy a válasz-
tási visszaélések ma napság nem csak az egyes 
politikai pártoknak képezik rendes eszközeit, ha-
nem bizony találkozunk ezekkel lépten-nyomon, 
elkezdve a legutolsó- községi elöljáróság! tag vá-
lasztástól fölfelé  bármily czimü választásnál is. 

Egy másik — rendes körülmények között 
meg nem engedhető — szabálytalanság is fordult 
elő a választásnál, az t. i., hogy a választás ve-
zetésével a hívek részérőli fölterjesztés  daczára is 
felsőbb  helyen a kerületi főesperes  bízatott meg, 
a ki egyik jelöltje volt a népnek s ki mint ilyen, 
a választást nem vezethette volna már csak azért 
is, nehogy személyes jelenlétével a választókra 
gyakorolható presszió vádjával illettethessék. 

A harmadik és szégyenletesebb epizódja a 
választásnak a volt, midőn Sz.' káplán ur rajta 
csipetett oly czédnlák osztogatásán, melyekre egyes 
jelöltek neyei lettek emlékezet okáért felírva  s 
ezek között az ővé is, minek egyik községi bíró 
nesséti ivemén*:« skandalum elkerülése végett jónak 
látta illet* vr a választás helyéről elillanni. 

J M á r o z i u n 1 5 . 
Csik-Szentgyörgyön. 

A csikszentgyörgyi olvasókör márczius 15-én 
szép eredménynyel, lélekemelő, hazafias  ünnepélyt 
tartott. 

Délelőtt, a még életben lévő 48-as honvédek, 
nagyközönség és a két iskola 3—400 növendéke 
nemzetiszin zászlók alatt isteni tiszteletet hall' 
gatott, melyet P a n a j o t t Ferencz s.-lelkész moD 
dott a szabadság-harczban elesett honvédekért. 

Mise végével a megjelent honvédeket a közön-
ség és a tannló ifjúság  a templomból kijövet egyen 
kint megéljenezte. 

Este nagyszáron közönség jelent meg a piacztéri 
iskola nagyobb termében, hol az olvasókör a ko 
vetkező műsorral tartotta meg az ünnepélyt: 1 
Az olvasókör dalkara énekelte a „Himnust" 2. 
Panajott Ferencz, az olvasókör elnöke hazafias, 
szép megnyitó beszédet tartott. 3. Péter Gyurika 
9 éves kis fiu  „Tied vagyok, tied hazám" kezdetű 
dalt énekelte igen ügyesen. 4. Fodor Miklós „Talpra 
magyart" szavalta, melylyel a közönség osztatlan 
tetszését megnyerte. Hodor Jakab tartotta meg 
a „Szabadság, Egyenlőség és Testvériség"-ről ta-
nulságos felolvasását.  6. „Tavasz elmnlt" czimü 
dalt énekelte az olvasókör dalkara. 7. Füstös Sán-
dor a 48-at megelőző eseményeket, figyelmet  le-
kötő előadással vázolta. 8. Péter Gyurika „Előre" 
czimü ügyesen előadott szavalata. 9. Márton Ká-
roly, a 48-as eseményeket s különösön a szé-
kelységet érdeklő, ismeretekben gazdag felolvasása. 
10. „Szózat" énekelte az olvasókör dalkara. 11. 
Panajott Ferencz bezáró beszéde. Az ünnepélyt 
megelőzőleg és bezárólag a helybeli zenekar 
játszott. 

Gyergyó-Alfaluban. 
Gyergyó-Alfaluban  márczius 15-ét igen szé-

pen megünnepelte Alfáin  intelligens közönsége az 
„olvasókör" rendezése mellett. Ünnepélyes szent-
mise ntán, melyet Zomora Dániel plébános, olvasó-
köri elnök tartott, a közönség a 41 főre  menő 
48-as honvédek csapatával együtt az olvasókör 
nagytermébe vonult. Itt Gál Ignácz 48-as kapitány 
és olvasóköri alelnök szép beszéddel üdvözölte a 
közönséget s az ünnepélyt megnyitoltnak jelezvén, 
az olvasókör énekes férfi  tagjaiból alakult kar Ola-
jos Farkas dirigálása mellett énekelte a „Szó-
zat'-ot. A programm következő pontja volt Voith 
Ferencz gyógyszerész szavalata, a ki Petőfi 
„Talpra Magyar"-ját tűzzel és igen szépen adta 
elő, kiérdemelve a közönség tapsait. Ezután dr. Ká-
sa LajoB körorvos tartotta meg ünnepi felolvasását, 
melyben igen hü színekkel festette  le, hogy mi 
történt ötven évvel ezelőtt márczius 15-én Buda-
pesten. A lelkes szavakban előadottakra, mintegy 
megelevenedtek a nagyidők eseményei s nem egy 
öreg honvéd szemében csillámlott meg a visszaem-
lékezés könnye. Ezntán ének következett, majd 
Pál Albert tanító szavalt a tőle megszokott gya-
korlottsággal. Az ünnepélyt Gál ígnácz rövid, 
talpra esett beszéddel bezárván, a férfi  kar „Fel 
fel  vitézek" 48-as indulóval fejezte  be márczius 
15-ének 50 éves jubileamát. Ezzel azonban a nap 
még befejezve  nem volt, mert este ngyanott egy 
igen vig és kedélyes társas vacsorát rendesett az 

„Olvasókör", a hol az olvasóköri tagok Bzellemes 
felköszöntésekkel  tartották a kedélyeket állandó 
derültségben, ugy, hogy csak éjfél  után 3—3 órakor 
oszlott el a társaság. 

Ditróban. 
Az 1848 márczius 15-iki lelkes napok emlé-

kére a gyergyó-ditrói Műkedvelő színtársulat elő-
adta a „Szökött katona" czimü három szakaszos 
színmüvét Szigligeti Edének. Bajkó Mór vezetése 
mellett. Nagy számban megjelent hazafias  közönség 
gyönyörködtetésére jól játszottak: Bajkó Mórné 
urnö ki megnyerő fellépésével,  Miklós Piroska, Fü-
löp Adél és Lukács Mariska k. a. jó alakításukkal 
dicsréetet és elismerést érdemelnek. Nem külön-
ben a közönség tetszését nyerték meg. László Ist-
ván (Gergely), dr. Szathmáry István (Völgyi), Plucz 
Gerö (Gémesi), Ádám József  (Lajos), Gábosy László 
(Monti), Brassay Imre (franczia),  Balázs Jánas (inas), 
Máluásí Vilmos, (Roberti), Plucz Endre (kisbíró), 
Puskás Aladár (közlegény). A színműben elöfordnló 
énekeket szabatosan és művésziesen kisérték Fü-
löp Mariska k. a. czimbalmon és Puskás Kálmán 
ur hegedűn. A harmadik szakasz végén a függöny 
nem gördült le, hanem a jelenlévők tapsvihara kö-
zött jelent meg Fülöp Ákos ur diszmagyarban és 
szép érczes hangján szavalta el a „Talpra magyart", 
mit a hallgatóság lelkesen meg éljenezett s lelkes 
hangulatban távozott. De az ötven évvel ezelőtti 
hősitjak, s most ősz öregek sem feledkeztek  meg 
e nagy napról. Márczius 15-én d. e. saját 48-as 
nemzeti zászlójuk alatt vonultak Isten szent haj-
lékába, hugy ott. az elhunyt bajtársaikért bemuta-
tott szent mise alatt lelki nyugalmokért imádkoznak 
s a jelen nemzedék lelkébe a hazfias  érzést a Minden-
hatótól lekönyörögjék. A község állami polg. isko-
lájával, továbbá népiskolájával s tanitói önképző-
körrel egyesülve megünnepeli április 11-ikét is 
mint azt a napot, melyen a szabadság vívmányai 
szentesítést nyertek s állami életünk alapjává té-
tettek. A. J. 

Köszönet. 
Alkotmányos életünk félszázados  ünnepére a 

tolyó évi márczius 15-én megjelent 1848/49-es 
öreg honvédek többeknek hazafias  jóságából meg-
vendégeltettek. A költséghez hozzájárultak: 1. 
Fischer Nándor gyüjtőivén: Gözsy Árpád, Gál Jó-
zsef,  Szabc Lajos, Leicht Károly, Fischer Nándor, 
Grünfeld,  Duducz Károly, Jancsó István, Györffy 
Sándor, Laczina Károly, Szentkatolnai, Nagy Gyula, 
Scbuszter, Veres Lajos, Éltes Ignácz, Hodor An-
drás 50—50 krt, Scháfler  Ede 20 krt. 2. Wetten-
stein Mór ivén : Bokros Endre 50 krt, Dósa Kál-
mán, Kovács Lajos, Wettenstein Mór 1—1 frttal. 
3. Darvas Béla ivén : N. N., Keresztes 50—50 kr, 
Rosenfeld  20 kr, N. N. 1 frttal.  4. Wellman Samu 
ivén : Csedő István, dr. Kánya JánoB 9—2 frt, 
Baktsi Gáspár, dr. Bocskor Béla 3—3 frt,  dr. 
Fejér Mihály, ifj.  Molnár József,  Gecző Béla, dr. 
Fejér Antal, dr. Csiky József  1—1 frt,  Szebeni 
Gerö, Vas Lajos, Wellman Samu 50—50 krral. 

Ezen valójában nemes tettükért fogadják 
mindannyian az öreg honvédek nevében hálás kö-
szönetemet. Benedek  István, 

a csikmegyei honvéd-
egylet elnöke. 

Előfizetési  felhivás. 
A „Csiki Lapok" második évnegyedére 

előfizetést  nyitunk az eddigi előfizetési  árak 
mellett: 

Egész évre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 

Külföldre:  12 korona (6 frt.) 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik áz előfizetési  dijakkal hát-
rálékban vannak, hogy a hátrálékOS Ö8Z-
szegeke t kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab 
Márton könyvkereskedése) beküldeni szíves-
kedjenek. 

A. „ C s U d . Lap©JC* 
szerkesztője ég kiadója. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A legújabb doktor. Fejér Gerö, várme-

gyénk szülötte, kitűnően képzett gyula-fehérvári  fő-
gymn. pap-tanár, helybeli ügyvéd dr. Fejér Antal 
testvér öcscse, f.  hó 26-án a Budapesti m. kir. tu-
domány egyetemen a hittudományok doktorává avat-
tatott. Sok szerencsét kívánunk 1 

— Járványorvos kiküldése várme-
gyénkbe. A vármegyénk területén oly nagy mérv-
ben uralgó holyagos himlő járvány lehető elfoj-
tása a belügyminisztert kivételes intézkedések 
megtételére késztette Dr. Farkas Jenő közegéaz-
ségi felügyelő  által előzetesen megejtetett hely-
színi vizsgálat folytán  a járványos betegségben 
lévő egyének gyógykezelésére 8 frt  napi díjjal 
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éa az utazási költségek biztosítása mellet Dr. 
Kngler Gyula gyakorló orvost Budapestről vár-
megyénkbe kiküldötte. 

— Sorozás. A kászon-aleaití sorozó járás-
ban az ujonczállitás kezdetét vette s a közbeeső 
vasár- és ünnepnapokon! megszakítás mellett foly-
tattatik ápril 28-áig. 

— Kataszteri munkálatok bevezetése 
némely községekben. Csikmegye területén K.-
Ujfalu,  Dánfalva,  Madaras, Szárhegy, Csomafalva 
és Gyergyó-Ujfalu  községek határán a tagositási 
és illetve birtok rendezési eljárás a befejezéshez 
közeledvén, a földadó  sorozati munkálatok újbóli 
elkészítése, esetleg kiigazítása szükségessé vált. 
Eme munkálatok végrehajtása, a mint értesültünk, 
a nyár folyamán  kezdetét veendi, s azoknak vég-
rehajtásával a kolozsvári kataszteri igazgatóság 
Mihály Pál becslóbiztost bizta meg. 

— Községek gyűlése. Folyó hó 22-ére 
Csik-Várdotfalva,  Caobotfalva,  Csomortán, Pálfalva, 
Delne, Borzsova, Szentmiklós, Szépviz és Sztmihály 
községek képviselőit a felesiki  járás főszolgabírója 
közös gyűlésre hívta egybe, azon czélból, bogy az 
nj köijegyzó beosztás fölött  tanácskozzanak. Ugyanis 
a vármegye alispánja fontos  okokból szükségesnek 
látta az aj beosztás foganatosítását,  mégjpedig a kö-
vetkezőleg: 1. Várdotfalvi  körjegyzőség, Caobotfalva 
és Csomortánnal. 2. Delnei körjegyzőség, Pálfalva 
és Borzsovával. 3. Szépvizi körjegyzőség Szent-Mik-
lóssal és végül. 4. Szentmihályi községi jegyzőség. 
A vita meglehetősen élénk, sőt mondhatni éles volt, 
a minek impolsnst a Szentmihályi vitális érdekek 
vitatása szolgáltatott. Végre is a községek nyilatkozta 
oda iránynlt, hogy jobb volna megmaradni a régi 
beosztásban. Ettől csak a Várdotfalvi  kör tért el, a 
mely az alispáni beosztást helyesnek ismervén el, 
ahos csatlakozott, s Pálfalvától  megválni kívánt. 
Szentmihály — egy pár képviselő kivételével — 
a nagyközségi alakulás elvét feledni  nem volt haj-
landó, s hogy a jelenlegi körjegyző existentiája is 
biztosítva legyen, az ott szervezendő állomást ren-
delkezésére bocsátotta. Végül kötelezték magukat, 
hogy 16 nap alatt az adózó belbirtokosok többségé-
nek hozzá járulását kifogják  mutatni. Ezzel a gyűlés 
meglehetős izgatott hangulatban véget ért. 

— Köszönet nyilvánítás. A Szárhegy 
község határán levő .Tatárdomb"-ra állítandó em-
lékssobor javára Borazéky Soma nyug. miniszteri 
tanácsos ur 6 frtot,  Bajkó Péter nyug. honv. szá-
zados ur 50 krt adamányoztak, melyet midőn a 
nyilvánosság előtt nyugtázok egyúttal hazafias  kö-
szönetem kifejezni  kötelességemnek tartottam. — 
Szárhegyen, 1898. márcz. 17. Oláh Alajos, közs. bíró. 

— Fatenyésztés czimmel a földmivelésügyi 
m. kir. minisztérium kiadásában egy igen hasznos 
éa hézagot pótló szakmunka jelent meg, melyet 
Molnár István orsz. gyümölcsészeti és fatenyésztési 
miniszteri biztos irt meg. A mü megismerteti az 
olvasót a fatenyésztés  egész anyagával, eszközeivel 
éa teendőivel; továbbá népszerűen és behatóan fog-
lalkozik a gyümölcs- és egyéb fák  szaporítása-, ne-
velése-, kezelése- és ápolásával. Minden fatenyésztő 
éa gyümölcstermelő nagy hasznát veheti ezen hasz-
nos szakmunkának; de különösen nélkülözhetetlen 
kalauza lesz az a községi faiskola-kezelő  tanítóknak 
éa a pomológiával foglalkozó  lelkészeknek. A dí-
szesen kiállított, 91 sikerült eredeti ábrával ellátott 
és 19 nyomott ivre terjedő könyv ára egy koronába 
lett megállapítva, bogy azt minél többen megszerez-
hessék. Ezen felül  a miniszter meghatalmazta a ne-
vezett miniszteri biztost arra is, hogy minden lelkész-
és tanítónak, ki e könyvért egyszerű levélben hozzá 
fordul,  a müvet ingyen megküldhesse. 

— Adakozás. A gyergyósztmiklósi szegény 
sorsú 48-aa honvédek felsegélyezésére  tagsági dijai-
kon felfilfizettek:  Kiss Antal ezredes 2 frt  60 kr. 
Jakab Józsefné  1 frt  50 kr. Dr. Fejér Dávid 1 frt. 
Szabó Kálmán, Urmánczi Vértan, Szekula János, 
Bocsánczi István, Cziffra  János, Vákár Lukács 50 — 50 
kr. N. N., Gircsios János 30—30 kr. A kegyes ada-
kozók fogadják  az öreg bonvédek nevében a rende-
lőbizottságnak hálás köszönetét. 

— „Vakvagyohaaere lem! Örök vakság bo-
ralt két ifja  szerelmes szemére a tavasz reggelén, a bö-
gözi „Bonta-hegy" aljában, hol Diemár Emil 2-ik éves 
jogász, zseniális tehetségű ifja  és Hetyéi Jolán, a kedves 
és müveit lelkű fiatal  tanítónő, Hetyei Sámuel pécsi püs-
pök unokanővére, kit társadalmi köreinek az utóbbi idő-
ben örömmel, kitüntető tapsokkal fogadtak,  forró  szere-
lemtől rohamosan meggyúlt szivük lángját forgópisz-
to l lya l gontalanal kioltották. Miért'! . . Nem tudhatjuk. 
Vasárnap, e hó 20-án Székely-Udvarhelytt még együtt 
voltak az Isten házában; talán előre is bocsánatot kö-
nyörögtek elkövetendő borzasztó tettükért. Délután 3 
óra felé  eltűntek a szombatfalvi  lakásból; aggodalmat 
és szörnyű remegést keltő levélkét hagyva hátra fühöz-
iához kapkodott özv. Hetyei Gábornénak. Azután sokat ke-
resték, kutatták a két szerelmest, de nyomokba nem akad-
tak. E hó 24-én reggel7 órakor két bögözi székely (Beny oszki 
István és Ferencz) találta meg a már életnek idolt fűz-

fák  lábainál elterült vadon levő bozótban; hova az álta-
lak megvásárolt fűzfák  elszállítása végett mentek a szé-
kelyek. Az első pillanatban gondolni sem mertek a ná-
lunk ritka és szörnyű esetre s félve  nézegettek alvónak 
vélt párra, mert a fia  jobb kezében akkor is görcsösön 
szorongatta ölő szerszámját, a már rozsdássá lett forgó-
pisztolyt. Á székelyek szekerüket fával  megrakták s 
még akkor sem ébredtek fel  a mély álomba merült ifjak. 
Végre megemberelték magukat a jó székelyek, lábujhe-
gyen közelükbe lopozkodtak s rémülten látták a szo-
morú tragédiát. A pisztolyt kivették a fia  kezéből, hogy 
szavuknak nagyobb igazsága legyen és sietve mentek 
Hegyi Zsigmond bögözi körjegyzőhöz, ki megtudva a 
szomorú valót, azonnal jelentést tett dr. Demeter Lő-
rincz főszolgabíróhoz.  A hatóság dr. Ráczkövy Sámuel 
járási orvossal csakhamar kivonult a szomorú helyre s 
megállapította, hogy az alig 20 éves fiu  felsője  a földre 
van terítve s azon halva feküsznek  a szintén alig 18 
éves lánynyal, kinek fűzőjét  ugyancsak a kabátra tették. 
A fiúnál  2 darab 1 frtos  tallért, 1 drab 20 filléres  pénzt 
és borítékba foglalva:  Diemár Károly kir. ügyész nevére 
szóló levelet, 1 műsort s 1 verset s még egy pár más-
nemű irást, a leánynál pedig 2 iratot találtak. A G lö-
vetű forgópisztolyt,  melyből csupán 2 golyó hiányzott 
és a pálezát a főszolgabíró  őrizetre átvette. A fiu  fejé-
nek jobb oldali halántékán, a hajasrész kezdete alatt 11 
milliméteres kerületű ür, a nő jobb fülének  külaljzatán 
szintén kör alakú roncsolt, zúzott szélekkel birt lyuk, 
melyen a koponya űrbe lehetett látni, konstatáltatott. 
— A holttesteket orvosi vizsgálat után koporsóba téve 
Eikafalva  községbe helyezték ideiglenesen, honnan ké-
sőbb a Solymossy-féle  majorházba szállították, s tekin-
tettel a hullák 4 napos voltára, még azon nap este 7—8 
óra között, vihar lámpák — melyet tűzoltók vittük — 
fénye  mellett, óriási közönség kíséretében — végső 
óhajtásuk szerint egy sírba — a róm. kath. sírkertbe 
egyházi szertartással eltemették. 

— A gyergyói kórház épitésének biz-
tosítása. A gyergyói kórház építtető bizottsága 
a gyergyó-szt-miklóson emelendő kórház fölépíté-
sére a versenytárgyalást február  hó 28-án tartotta 
meg, mely alkalomból 3 ajánlat tévő közül 28209 
trt 59 kr vállalati összegben az építés Kiss Sándor 
Gy.-Szentmiklósí lakósnak mint szakembernek ada-
tott ki; ki a munkálatokat már meg is kezdette. 

— Kétes értékű kiállitás. Párisban egy 
nL' Academie Párisiamedes Invent»urs" czimü vál-
lalat létezik, melynek élén, hallomás szerint, „Sz. 
Bvettser" nevü egyén áll, ki különféle  kiállítási ér-
meket és okleveleket közvetít, s a mellett „Bulletin 
Offiriel  de 1' Academie Párisiamedes Inventeurs, 
Indujtriels et Expoaantsuczimü újságot szerkeszt, 
melyben minden előfizetőnek  egy dicsérő czikkre 
van igény. A nyerészkedésre állapított magán jel-
legű vállalattól jó lesz iparosaink- és kereskedőink-
nek óvakodni. 

— Egyenruhák szállítása. Amárosvásár-
helyi kereskedelmi és iparkamara tndatja az érde-
keltekkel, hogy a m. kir. államvasutak zágrábi flz-
letvezetősége pénztárkezelő és szolgaszemélyzetének 
1898—1901 esetleg ha kedvező ajánlat tétetik 
1901 — 1903 évi egyenruha szükségletét nyilvános 
pályázat utján biztosítja. Bánatpénz. 50/0-lék. Aján-
latok fentnevezett  fizletvezetőség  I. osztályához f. 
márczius 31-ig nyújtandók be. 

— A New-Tork életbiztosító társaság, hogy milyen 
alaptalanul lett meghurczolva e napokban, ékesen bizo-
nyítja a mai lapunkban közzétett nvilutkozott. A Ney-York 
a világ legnagyobb és legmegbízhatóbb biztosító intéze-
teinek egyike, s jó hírneve es szolidsága miatt közked-
veltségnek örvend ; minden józanul gondolkozó le tudja 
szállitani kellő értékűkre a légből kapott és felfujt  vádakat. 

— Budapesti Napló, az újságírók lapja. Az a 18 
magyar újságíró, a ki hogy függetlenítse  magát minden 
politikai befolyás  és minden vállalkozó tőke nyűge alól, 
megalapította a maga erejéből, minden vállalat mellő-
zésésvel a szerkesztőség saját tulajdona gyanánt a Bu-
dapesti napló-t, mesés sikert ért el. A lelkes kis csapat 
most, két év leforgása  után a szabadelvű magyar kö-
zönségnek legkedveltebb ujságszolgáltatója lett. Magá-
val hozván fényes  és jóhirü irói neveket, bámulatos 
szorgalommal és kitartással gyűjtvén mindennap öszsze 
mind azt, a mi e szerkesztőség, e lap szabadelvű és fel-
tétlenül, minden irányban független  politikájának, nem-
zeti érzületének és magas Ízlésének minden huszonégy 
órában ismétlődő bizonyságát adja: — a Budapesti 
Napló ma már nemcsak keletkezésenek történetében uj 
és eredeti, de a közönség szimpátiáinak gyors felköté-
sében is eddig nem látott példát mutat. Es minden szám 
arra vall, hogy a Budapesti Napló alapitói megérdemlik 
ezt a támogatást. A Budapestt Napló-nak friss  és meg-
bízható értesülései, lelkes, temparamentumos, komoly, 
tartalmas, hatásukban valósággal szenzáczios politikai 
czikkei, a melyek nyomatékossá teszik a politikai súlyra 
döntő jelentőség újság véleményét, tárczarovatának ma-
gas irodalmi színvonala, gazdag informativ  anyaga, ki-
tűnő értesülései, kimerítő, ötletes, változatos, eleven 
rovatai s mindenrend ü közleményeinek változatossága 
és folyton  gyarapodó bősége: nagról-napra ékesszólóan 
tanúskodnak arról, hogy a Budapesti Napló fényesen 
megfelelt  a legvérmesebb várakozásnak is, a mely meg-
jelenését megelőzte. A Budapesti Napló szerkesztősége 
és olvasó-közönsége közt paratlanul meleg és szives 
viszony fejlődött  ki. Naponkint jelentkezik ez a Szer-
kesztői üzenetek rovatában. A Budapesti Napló szer-
kesztősége, a mely csakis addigi munkásságra, hírlap-
írói sikereire hivatkozva és a közönség szimpátiáira 
appellálva fogott  hozzá bátor vállalkozásához, nem csa-
lódott önbizalmában és nem csalódott a közönségben, a 
mely nagy szeretettel karólta fel  az ügyét az első percz-
től fogva.  Es hogy a közönség se csalódjék benne, arra 
vállvetve, szakadatlan buzgósággal és lelkesedéssel tö-
rekszik. Ez a rugója a Budapesti Napló eddigi példát-
lau nagy sikerenek és biztositéka a jövendő szilárd 
exisztenciájának. Es még egy. Ann«ir az újságnak, a mely 

senkié másé. csak a szerkesztőségé és a közönségé, a 
mely semmifele  idegen tőke szolgálatában nem áll i s csak 
a maga munkálkodó embereinek, meg a magyar közön-
ségnek, a magyar a magyar nemzeti ügynek és a 
magyar szabadelvüségnek azórdekeit szolgálja : ebben 
függetlenségében  semmihez sem hasonlítható hnt-almna 
erőforrása  van. Olvasóink fijgyelmét  újból és felhívjak 
a Budapesti Napló-ra és ismetelve a legmelegebben aján-
ez újságot. Olvasásra az újdonságok iránt érdeklődők-
nek és valóságos lelki épülésükre azoknak, akiknek a 
magyar hírlap irodalom magas színvonalában és magyar 
irók és újságírók hangyaszorgalmában kedvűk telik. 

S z e r l s e s z t ó l ü z e n e t 
F. A. Alfalu.  Ugyan ne [izéljen az Istenért I 

Mit ért az alatt, hogy „névtelen revorver betyárok buta 
czikkivel becses lapunkat beronditani" 1 Jó lesz ha ezt 
bővebben kimagyarázza, mert igy nem értjük. Különben, 
ugy véljük, hogy önnek még sokat és sokaţ kell tanul-
nia és tapasztalnia, hogy nekünk tanácsokat osztogathas-
son, ítéleteket mondogasson még többet, hogy fenyeget-
hessen ; mert igen-igen nagy könyv lenne abból, a mit 
ön még nem tud, sőt a miről még ugy látszik fogalma 
sincs. A bölcseség legelemibb tudományok közé tarto-
zik az, hogy nemcsak feltétlen  jó, a mit ön jónak tart, 
hanem még sokszor az is jó lehet, a mit mi» tart jó-
nak. Ezt jó megjegyezni s máskor óvatosabbnak lenni. 

C 8 A R w O K . 
A furfangos  kakas és az utraindult hárem, 
avagy a mondva csinált vasúti szeren-

csétlenség. 
( I g a z t ö r t é n e t . ) 

Ne kívánd nyájas olvasó, hogy indiskrét le-
gyek, az ilyen dolgot nem tűri a természetem ; épen 
ezért ne várd, hogy megnevezzem a helyet, hogy 
hol, az időt, hogy mikor történt az alábbirt figye-
lemreméltó esemény ; arról azonban meglehetsz nyu-
godva, hogy riporteri természetemet ezen alkalom-
mal teljesen levetkezem, se hozzá nem teszek, se 
belőle el nem veszek, hanem elmondom ugy, a mint 
történt és a mint következik: 

A történet hőse egy kakas, egy ifjú  szemes 
kakas a kokhinkinai fajtából,  kétfelé  ágazó, hatal-
mas piros tarajjal, lecsüngő piros szakállakkal, zo-
mánezos tollakkal, láttára minden tyukkebel heve-
sebb mozgásba jött. 

Itt a parasztos Pista néven szólították, holott 
ősei hajdanán az előkelő Csala-Long nevet viselték. 

Történt, hogy Pista lakóházából, mely a pálya-
udvar egyik sarkában volt felállítva,  kiszabadulva, 
véletlenül eljutott a pályaudvar másik sarkában la-
kozó tyúk családhoz, melynek bájos hölgyei kiváló 
szépségükkel elbájolták Pistát, vére forrongásba  jött, 
egy csendes kikurikuval pillanat alatt bemutatja ma-
gát B hevesen kurikulni kezd s tyukhölgyek boldog-
ságot jelentő kodácsolással fogadják  szerelmes ifjú 
bókjait. 

Az öröm hangokra azonban elóront a házi ur, 
egy hatalmas paraszt kakas, egyenesen neki, a ne-
mes kokhinkhinusnak, a dámák fájdalmas  karicsá-
lássál futnak  széjjel s a közeli magaslatokról remegő 
szívvel nézik a rettenetes harezot. 

A levegőben szerteszét repkednek a zománezos 
tollak, a azép piros kettős taraj még pirosabb lesz 
a hét sebből kibugyogó vértől. Pista egy darabig 
állja a harezot, de mikor látja, hogy kettőnél szár-
nyait, farkát  leeresztve, szemeit behunyva, megira-
modik s meg sem áll addig, mig ketreozének biztos 
menedéket nyújtó kakas ülőjére el nem jut. 

A vén paraszt még párszor diadalmasan körül-
járja a harcz szinterét s azután dorgáló hangon 
tart leczkét a hitvesi hűségről pillanatra megtévelye-
dett tyúkjainak. 

De Pista, nem lenne Pista, s nem lenne a 
legnemesebb fajból  származó kokhinkina, ha a gya-
lázatot magán hagyná száradni. 

Hosszasan gondolkozik az ó kakas eszével 
s egyszer, csak felkiált: 

Hopp, megvan, elutazom s magammal viszem 
a vén parasztnak egész háremét I 

És ugy tön, a mint kigondolá, kiszemelt egy 
alkalmas kukoricza szállító kocsit, a melynek fene-
kén elszórt aranysárga kukoricza szemek a több 
napi élelmet is biztositák. 

A hajnal első óráiban, mikor a másik kakas 
családja számára alkalmas legelót keresni eltávozik, 
a ketreezhez lopozik, elmondja tervét, a szerelmes 
ifjú  sorsán könnyező tyúk hölgyek könnyű szerrel 
beleegyeznek s furfangos  kokhinkhina után a kisze-
melt utazó kocsiba egyenként feloroszkodnak. 

Félelmes várakozás között telik el két hosszú 
óra, Pista biztatja, a remegő dámákat pedig ő maga 
is fél  a felfedeztetéBtóI. 

De íme, a levegőt egy éles fiitty  hasítja át, 
a gép BzuBzogni és zakatolni kezd, a kerekek osi-
korognak, a lánczok zörögnek s a vonat gyorsan 
elindul. 

Eljött a megváltás órája — gondolja Pista — 
s emelt fővel  ugrik a nyitott ajtónál álló tyúkjai 
közé a midón ellenfele  ketreeze elő érkezik, egy 
hangos kukorikolással ad kifejezést  a kielégített 
bosszú jól eső érzelmének. 

A knkorikolásra figyelmes  lesz a pályaőr a 
mikor meglátja, hogy az ő tojást és pecsenyét szol-
gáltató, drága tyúkjai útra keltek, elveti kezéből 
a jelző táblát, lármát üt s pár pillanat múlva 10— 
12 ember ordítozva rohan a gyorsan haladó vonat után. 



HAraoiu 80. C S I K I L A P O K 13. wám. 

A szokatlan saj magira vonja as utasok és 
kalaniok figyelmét,  a félénkebbeket  kinoa sejtelem 
fogja  el, az utolsó kocsi tornyocskájában figyeld 
ér nagyobb veszedelmet sejtve, jelt ad s a vonat 
nyilt pályán megáll. 

A zavar tetőpontra hág, két másod osztályú 
bölgy elájul, egy harmad osztálya hölgy a mellette 
üló termetes férfi  karjaiban keres menedéket, egy 
ur a* ajtót felrántja,  halál sáppadtan kiugrik, szét 
néz s a mint látja, hogy miként kergetik le a fur-
fangos  kakast és a megszökött háremet a kocsiból, 
a vér visszatér arczába s a kiáltott rémület óriási 
kaczagásban tör ki. Siet vissza a kocsiba megnyug-
tatni társait, a két másodosztályú bölgy felucsodik, 
a harmad osztályú bölgy nem lesütve, piruló arcz-
csal kér bocsánatot az alkalmatlankodásért a terme-
tes férfitól. 

Pillanat alatt mindenki megtudja a furfangos 
kakas históriáját s a félelmet  szokatlan jó kedv 
váltja fel,  egyedül a vonatvezető boszankodik s 
boszuságát egy éles füttyel  jelezvén, a vonatot újra 
megindítja. 

A délczeg kokhinkhina nyomban nyársra került. 
Egyéb baj nem történt, vagy ha törtéut is, 

arról legfeljebb  a vonatot megállító pályaőrnek le-
het tudomása. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ 6» LAPTULAJDOHOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

K Y I L T T É B . * ) 
Nyilatkozat. 

Az országgyűlésen a New-York életbiztostó tár-
saság realitása ellen emelt vádak folytán  mi, kik ezen 
társaságnál biztositva vagyunk és biztosítási dijban 
évek óta ezreket fizettünk  be, saját megnyugtatásunk czél-
jából legtekintélyesebb európai pénzintézetektől infor-
micziókat kértünk a „New-York" megbízhatósága és 
anyagi helyzete Iránt. 

Ezen kérésünkre nyert iníormácziókban sajáf  ér-
dekeinek teljes megnyugtatást találván, más ugyanezen 
társaságnál biztosítottak tajékozása végett a hozzánk 
érkezett inform&cziók  eredeti szövegét czélszerünek lát-
tuk az alábbiakban közzé tenni. 

Budapest 1898. márcziusban. 
örley Kálmán, Dániel Gábor, Bornemissza Ádám, 
omággy. képvljelA. oroaiggy. képviselő, oraiiggy. képviselő. 

Magyar Általános Hitelbank: 
PÉrtesülésünk szerint a társaság a legnagyobb 

amerikai biztositó intézetek egyike és nagyon jó hírnév-
nek örvend." 

Pesti Magyar Kereskedelmi-bank: 
„1. Alapíttatott 1841-ben. üzemét fölvette  1845-

ben, egyike a három legnagyobb és legrégibb amerikai 
biztositó intézeteknek. Rendesen dolgozik, hírnevét po-
ziczióját, mint a három legelőkelőbb társaság egyike, 
teljesen föntartja. 

2. Elsőrendűnek tekintjük. 
Prima.." 

K. k. priv. O est. Oreditanatalt Béos: 
„Értesüléseink szerint a társaság szakmájában a 

legjelentékenyebb társaságokhoz tartozik Amerikában, 
nagyon szolidan van vezetve és pénzeszközökkel bőven 
rendelkezik." 

K. k. priv. Oest Laenderbank Béos : 
„Egyike legelőkelőbb amerikai életbiztositó inté' 

zeteknek, a mely minden kötelezettségeire jó és a mely 
lyel teljes megnyugvással lehet biztosításokat kötni.' 

Dentsohe Bank Berlin: 
„Kérdésére értesítjük, hogy a társaság a legelő-

kelőbb és legjelentékenyebb amerikai életbiztositó tár-
saságokhoz tartozik." 

Orédlt Lyonnais, Páris: 
„A New-York alakult 1845-ben. 

Biztosítási állomány fcs.  4,545.160,000 
Járadékbiztosításai „ 9.000.000 
Aktívái „ 1,040.000,000 

1897. deczember 31-én vagyonbefektetései  követ-
kezők voltak : 
Ingó értékek . . . fcs.  556.769,000 
Ezek áremelkedése „ 30.096,000 
Jelzálogkölcsönök . „ 212.910,000 
Ingatlanok „ 88.056,000 
Készpénz és bankbetétek . . . . „ 53.089.000 
Kölcsönök ingó értékekre és kötvényekre „ 64.301,000 

A társaság rendesen teljesiti kötelezettségeit biz-
tosítottjai irányában, jó himévnek és jó hitelnek örvend." 

Haszonbérlet. 
Mikó Árpád főispán  urnák Gy--Alfal  iá-

ban lévő, 360 holdnyi tagositatlan szántó 
és marosmenti kaszáló birtoka, kényelmes 
uri ház, cselédlak, fenyveskert.  gazdasági 
épületekkel, a faluban  lisztelő malommal, 
arányosított legeltetési joggal stb. folyó 
évi ápril 24-tŐl megegyezés szerinti idő-
tartamra, a létező vetéssel együtt, haszon-
bérbe adandó. Értekezhetni dr. Tiltscher 
Ede gy-szentmiklósi ügyvéddel. 

Szám 223—1898. á. 

Hirdetmény. 
A ker. kir. felügy.  teendőkkel megbízott mű-

szaki tanácsos ur az 1898. évi márczius hó 21-én 
kelt 34 és 70. számú rendeletével a béjjasfalva-
gyimesi és a kolozsvár-szászrégen-tölgyesi állami 
közút 118—129., 209—917. km. szakaszán levő 
88.. 112. és 62., 76. számú hidak helyreállítását 
2328 frt  92 kr, 1395 frt  28 kr ősszeg erejéig 
engedélyezte. 

A fentemiitett  mnnka kivitelének biztosítása 
czéljából az 1898. évi ápril hó 25-ik napjának d- e. 
II órájára a csikmegyei m. kir. építészeti hivatal 
helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytárgyalás 
hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálatok végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó külön-külön zárt ajánlataikat a kitűzött 
nap d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz any-
nyival inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  előirt, 
az engedélyezett költségösszeg 5°/o-ának megfelelő 
bánatpénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, uaponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. márczius 24-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Szám 6848—1897. 
tlkkvi. 

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

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első mezőgazdasági előleg-egylet végrehajtatónak 
ditrói Török Sándor végrehajtást szenvedő elleni 
67 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási 
ügyében a csik-szeredai kir. törvényszék (a gyer-
gyó-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő 
Ditró község határán fekvő,  a ditrói 379. számú 
tjkvben foglalt  7841)., 784c., 785. hrsz. a. 105 frt, 
5753. hrsz. a. 10 frt,  6592. hrsz. a. 4 frt,  6682/,. 
hrsz. a. 2 frt,  6683/j. hrsz. a. 2 frt,  6837., 6838. 
hrsz. a. 12 frt,  7831. hrsz. a. 3 frt,  14523. hrsz. 

a. 2 frt,  15909. hrsz. a. 7 frt,  26439. hrsz. a. 5 
frt,  27779. hrsz. a. 2 frt,  28350. hrsz. a. 1 frt, 
96355. hrsz. a. 2 frt,  28701. hrsz. a. 2 frt,  29249— 
29251. hrsz. a. 9 frt,  29436. hrsz. a. 7 frt,  30588., 
30589. hrsz. a. 8 frt,  38387., 33388. hrsz. a. 6 
trt. 35739. hrsz. a. 2 frt,  7830. hrsz. a. 16 frt, 
15906. hrsz. a. 5 frt  becsértékü; az 1320. számú 
tjkvben foglalt32544.,  32647. hrsz. a. 2 frt,  32552— 
32665. hrsz. a. 9 frt  becsértékü; a 3872. számú 
tjkvben foglalt  8776-8779. hrsz. a. 70 frt,  8781— 
8789., 8810-8813., 8815—8820. hrsz. a. 88 frt, 
8824-8829. hrsz. a. 22 frt,  12391. hrsz. a. 6 frt, 
8102-8106. hrsz. a. 5 frt  becsértékü; az 1945. 
számú tjkvben foglalt  22506/]. hrsz. a. 2 frt  becs-
értékü ; a 2706. számú tjkvben foglalt  34167— 
34170. hrsz. a. 30 frt  becsértékü; a 3097. számú 
tjkvben foglalt  35755., 35756. hrsz. a. 16 forint 
becsértékü ; a 3393. sz. tjkvben foglalt  3619. hrsz. 
a. 1 frt  becsértékü egész ingatlanokra ezen becs-
értékben és a 381. sz. tjkvben foglalt  781. hrsz. 
a. ingatlanból Török Sándor illetőségére 1 frt  ban 
az árverést ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1898. évi május hó 20-ik napján délelőtti 9 órakor 
Ditró község házánál megtartandó nyilvános árve-
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1881. 60. t.-cz. 42. §-ában 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, 1898. évi január hó 
8-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkőuyvi hatóság. 
Pál l Venozel, 

kir. i|jbiri. 

T. közönség! 
Van szerencsém a közönség becses tu-

domására hozni, miszerint a kézdi-vásár-
helyi Wellenreiter György első gőz-
főzdéjének 

bizományi raktára 
nálam van. 

Raktároman mindig friss  töltésű palaczk 
és hordó sör kapható, a melynek ára da-
czára, hogy mérsékeltebb, minőség tekinte-
tében mégis sokkal felülmúlja  az e vidéken 
főzött  söröket. 

Kérve a t. közönség becses pártfogását 
maradok teljes tisztelettel 

r i L L S Á N D O R * 
hentes 

1—3 Gy.-Szentmiklóson. 

*) E rovat alatt megjelentekéit semmi felelősséget 
nem villái a Szert. 

Sz. 650—1898. ki. 

Hirdetmény. 
Csik-Szereda város tulajdonát képező 

a csikzsögödi 874. száma telek jegyzőkönyv-
ben előforduló  úgynevezett , Vészkapu" 6 
holdon felüli  kaszáló hely folyó  évi széna 
és sarjú termése nyilvános árverezésen a leg-
többet Ígérőnek folyó  évi április hó 15-én 
d. e. 9 Órakor a város tanács házánál ha-
szonbérbe ki fog  adatni 10 frt  kikiáltási ár 
mellett. 

Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 
lOVo-át bánafpénzzül  letenni. 

Csik-Szeredán, 1898. márczius 29-én. 
Élthes Jakab, 

1—2 polgármester. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

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

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára 
Maros-Vásárhely' (Erdély.) 

minor i ták épületében. 

Külföldi  és saját gyárt-
mányú zongorák, min-

dennemű hangszerek 
azok kellékei és alkat-

részei. 
Mindennemű hangszer 
javítása és hangolása 

szakszerű pontossággal 
teljesíttetik. 4 - 5 S 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 
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Azonnal alkalmazást nyer 

f á k á i  Ftvéfgk 
faszer  , csemege-, porczellán és dísz-
műáru üzletében Gyergyó-Szentmiklóson 
egy ügyes fiatal  segéd, liavi 15—18 frt 
teljes ellátá» mellett. 

Ajánlatok a fenti  czégliez küldendők. 

A kolozsvári m. kir. állami vető-
magvizsgáló állomás által megvizs-
gált és arankamentesnek talált sa-
játtermelésű, legszebb vörös virágú 

I f i 
kilóját 50 krajczáron árusit 

Cziffra Ferencz és Fiai czég 
2—2 Gyergyó-Szntmiklóson. 

Távolság miatt 
29 drb szántó és ka-
száló acsik-mindszenti 
és szentléleki határok-

ban eladó. 
Tulajdonos M á l l i é D é n e s 

2—2 N a g y - S z e t o n . 

Szám 7108- 1897. 
polg. 

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

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" czéljaira 
Csik-Szeotmihály község határában kisajátított és 
Zakariás Lukács 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 fogana-
tosítása végett a Ősik Szentmihály község házánál 
megkezdendő s esetleg a helyszínén folytatandó 
tárgyalás határnapján! 1898. évi április hó 
15-ii napjának d. e. 10 ó rá já t tűzte ki azon 
hozzáadással, hugy ezen határnapra a kisajátító 
nevében a m. kir. államvasutak igazgatóságát, az 
esetleg távollevők és ismeretlen tartózkodásnak 
számára gonduokul kinevezett dr. Fejéi' Antal csík-
szeredai ügyvédet, továbbá a kivonatos kisajátí-
tási összeírásban foglalt  tulajdonosokat. 

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

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szeredán, 1897. november 11-én. 

Gyárfás  László, s. k. Bocskor Antal, s. k. 
2—-i elnök. jegyző. 

Szám 321—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászon-alcsiki járásában Csik-

Szentsímon és Csatószeg községekből alakult s 
2295 lelket számláló c s i k-s z e n t s i m o n i kör-
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  uti. 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. §-ának 
megfelelően  felszerelt  s eddigi szolgálatukat is fel-
tüntető pályázati kérésüket hozzám 1898. már-
czius hó 30-ig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottakat nem fogom  figyelembe 
venni. 

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

Bartalis Ágost, 
3—3 főszolgabíró. 
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Férfi kalapok ingek, nyakkendők nagy raktára. 

Bevásárlási utamból hazatérve, van szerencsém dus választékú 
raktárom megtekintésére tisztelettel meghivni. 

Nem kíméltem sem fáradságot,  sem költséget, raktáromat n ő i f e l -
öltők, gallérok, női és férfi  ruhaszövetek, női diszkalapok 
és mindennemű divatczikkekben  a legújabb mintákkal a legké-
nyesebb Ízlésnek is kielégítően felszerelni. 

Egyúttal sikerült utamon az egész országban elterjedt és legjobb 
hírnévnek örvendő 8811. szám alatt törv. védett „Liliom" és „Házi" 
váSZOn kizárólagos raktárát Csikmegye részére megnyerni 

Ezen vékonyabb mindenféle  fehérneműre  alkalmas 84. cm. széles 
„Liliom'* vásznot 23 mtert (régi 30 rőföt)  tartalmazó végekben gyári 
áron 7 frt  20 krért. 

Házi vásznot pedig mindenféle  vastagabb fehérneműkre  alkalmas 
egy vég 23 méter 84 cm. széles 5 fW  95 kr, mindezeket a 
legjobb kezesség mellett ajánlhatom 

szolgálatkész tisztelettel 

B A R C S A Y K . 
férfi  és női divatüzlete 

1—10 C s i k - S z e r e d a . 

„Liliom" és „Házi" vászon egyedüli raktára. 
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S Z I V A T T Y Ü K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány 8 erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

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 c é s z i t é s a j áaa .1 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 4 L H E R F E R E N C Z ) 

BUDAPEST, VT., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

7 - 4 0 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

r ^ M ^ m t i l 
Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság 

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

m - a . t r á g y 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 szívesen szolgál. 
18—21 

Vstft  Mije: Augusztus 4s azep» 
tember ^ ^ 

Oltatáa Uvo la^£ iM5_20 cm. 
.Tâli^ irágyázótt ^ 

AnstaaUeit 
tember. 

ffluuwetţe:  i S ^ a ' C m . 
BsdenbeackaéSJwH. Got gedtf t f t^f 

1 A Mauthner-féle 
h í r n e v e s 

konyhakerti- és Yirágmagvak 
zári és hatósági lag 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. 

g g g » A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt 
' létező Mauthner Ödön czég csakis olyan cso-
magoknál vállal teljes jótállást egészen friss  és 
valódi magvakért, a mely csomagok ragasztva, 
a medve-ábrával és a Mauthner névvel jelölve, 
6—6 ugy, a mint a mellékeh rajz is mutatja. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Má^on könyvnyomdájában 1898. 




