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Az 1848-iki események méltatása.
„A dal elhangzik, zengése elmo

sódik a szívből a nagy idők emléke 
túl éli az időket, mind örökké él “

A magyar hazát vérrel szerzetté 
meg a magyar nemzet, c haza az ü 
tulajdona és az is lesz végtelen időkig.

Félszázadot túl élt idő, dicső 
korszak, lángoló hazaszeretet, 1848. 
beszéljünk róllad.

Miként a vihar gyors szárnyakon 
repül át a hegyek tetején; sivitva 
szalad át a rónákon és miként a 
fecske tavaszi örömében alig látható 
gyorsasággal szeli át a légiirt, oly 
gyorsasággal repült szét drága ha
zánk határain belől a magyar nemzet 
szivét rezgésbe hozó, eme korszakot 
alkotó három szó :

.Szabadság, Egyenlőség, Test
vériség.'1

Legyen szabad a nemzet, mely aszol- 
gaságot nem tűrhette soha és ha mégis 
kellett tűrnie hűtlen hazalink, vagy 
a balsors, a nemzetek sorsát intéző 
fátum bilincsekbe verte a nemzetet.

Oh ! mert volt eset erre is. ak
kor gyászolt nemzetünk, airt szivében 
és várt mindaddig, inig végre tegv- 
vprt, lóghatott drága vérének feláldo
zásával megun ni hété hazáját s el- 
uioudbalá: .szabad hazának, szabad 
gyermekei vagyunk*.

Mit kívánt a szabadságért lángoló 
és azt mindennél többre becsülő nem
zetünk 1848- márczius 15-én. ime ide 
íróin:

1. Felelős magyar mi>ii*<teríuoiot.
2. Nép képviseleti oruággyUlést,
3. Uniót Erdélyivel.
4. Szabad sajtót.
5. Egyesülési szabadságot.
•». Vallási szabadságot.
7. Törvény előtti egyenlőséget.
8. Közteher viselést.
9. üsiség eltörlését.
lü. Jobbágyság megszűnt elését, a földes 

urak kártalanítása iflellett.
Hála érte, a jóságos szivii király 

V. Ferdiuándnak a nemzet óhaja és 
kívánsága teljesítve lett. 184-!. áprtl 
hé 11-ikén kineveztetett az első ma
gyar felelős minisztérium.

Az alkotmány szele édosdeden 
susogva leugte át magyar hazánkat, 
ünnepelt mindenki, éltetve a királyt, 
éltetve a magyar alkotmányt. Boldog
ság honolt a kunyhóban, a palotában 
mindenütt és minden szívben.

Midőn a magyar nemzetet oly 
igazán szerető jóságos szivii király V. 
Ferdinánd a pozsonyi országgyűlést 
1848. ápril havában megnyitotta, 
magyarul beszélt az ott összegyűlt 
rendekhez, az öröm mámora által 
szült dörgő éljen felhangzott, azou 
Örökre nevezetes országgyűlésen. Ne
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(éledjük, hogy lelséges királyunkkal 
szemben állott, nemzetünk feledlietleu 
nagy embere István nádor, kinek 
lángbuzgalma, kiváló hazaszeretete, 
alkotmány mik szerzé-enéli nemes tö
rekvése megérdemli, hogy a hála ba
bér lombjaival legyen örökre kitöröl
hetetlenül megörökítve fenséges neve, 
minden magyar szívben, az idők vég
telenségein keresztül.

Mindnyájan láttunk, gvönvörü ve- 
rőiéuyes napot tündökölni rz égaziu- 
ján, de tapasztaltuk azt. is, hogy a 
tiszta, fénylő nap, hamar cllödelik 
egy eléje került vastag fekete felhő 
által; nem látjuk gyönyörű ragyogá
sát. nem gyönyörködhetünk verőfé
nyes sugaraiban-

Milyen volt a magyar nemzet bol
dogsága, azon boldogság, melyet fel
séges királya szeretete, íeuséges ná
dora lángbuzgalma, örökre nevezetes 
nagy féi'tiai az alkotmánynak 1848. 
évi megszerzésével adtak reki, bizony 
pillanatnyi verőlény, melyet csakha
mar felváltott a legzivatarosabti nap.

Szegény népein 1 békába akarták 
verni ifjú szabadságodat, mindent a 
mit adtak visszavonták és hogy örö
münk végkép elmúljon nemzetünk jó 
atyja V-ik Fcrdinánduak le kellett, mon
dania a trónról,

A szabadságért mindent leiáldozó 
magyar nemzet, annak nemessége 
látva a haza veszedelmét, mindent el
követett, hogy a nemzet sorsa békés 
utón öltöztessék el.

De hiába volt miuden. nem kellett 
a békejobb, fegyverhez kellett nyului- 
aunál is inkább, mert Windischgriicz 
herezeg roppant nagy hadsereggel ké
szült a magyar nemzet békába ve
résére.

A bajok siilyosbbilásáhiiz járult 
az is, hogy a hazában élő. különféle 
nemzetiségek is fellázittattak a ma
gyar ellen, ellenség és mindenfelé el
lenség a magyar fellalására.

Fegyverre! fegyverre! hangzott 
mindenfelől a hivó sző s termett a 
honvéd.

Kossuth lángoló lelkes szava. — 
Petőfy .Talpra magyar*! lelkes >z'>- 
zala teremtette a halált hazájáért 
megvető és semmitől sem rettegő bá
tor honvédet.

Kik állottak 1848'ban dicső hon
védseregeink élén ? Hősök, mondhatni 
egy-egy Hunyadi Jánosok, Kinizsik, 
Zrínyiek és Dobó Istvánok.

Mit Írjak az oroszlán bátorsága 
Üembinszkiről ? Kihez hasonlítsam, a 
sohasem rettegő Klapka Györgyöt? 
A hősök hőse D.unjauics. Az ágyuk 
hőse Béni apó, a ki magyarul vajmi 
keveset' tudván, ezeu szavakkal buz

dított a csata hevében. .Ne féli szé
keli ! előre székeli ! Es ment a szé
kely, csattogni a kard, bömbölt az 
ágyú, hullott az ellen, mint a kéve.

Hős volt Pölteuberg Ernő. Nagy 
vezéri talentum volt Görgői, ki mély 
vezéri szakavatottsággal igazgatta a 
csaták menetét ; ki később sajnos a 
legszomorubh tragédia hőse lelt.

Megemliteni tartozom még a szé
kel, származása hőst Gál Sándort.

I84s. te a hősöket termő idő
zzük valói. Midőn le kellene Írnom oly 
szép számban lévő hőseid nevét 
egyenkiut, a semmitől sem rettegő 
hősök emléke legyen megörökítve ezen 
szavakkal:

.Nem tudom én : melyik volt
szebb, melyik dicsőbb, melyik nagyobb?

Győzelem mindenfelé, túsz bős, 
legfőbb kincséért a szabadságért liar- 
czölií oroszlán volt a magyarlmzáuak 
minden egyes gyermeke, kik közül lm 
golyó talált is a csaták viharaiban, 
dicső mosolylyal hunyta le szemeit az 
elesett honvéd, boldog mosolyt raj
zolt ajkaira azon tudat, hogy mily 
boldog ő, hiszen méltónak találtatott 
hazájáért halált szenvedni.

Volt is szabadság harciunkban 
szegény nemzetünknek kivel harc/nlni; 
az ellenség nagy táborában tömörült 
az oláh, horvát, tót. szerit, rácz a 
magyarénál sukkal nagyobb tábort 
állított az osztrák és végül ráadásul 
jött a muszka.

A magyar bátorság, hősiesség, ha
zaszeretet világos tamil jelei, a fénye, 
sebhuél fényesebb csaták.

Mi tette oroszlánná azon kicsiny 
csapatot, mely oly vakmerő bátorság
gal verte szét a nálánál tízszer na
gyobb muszka sereget a hozzánk kö
zéi eső Nyergestetőn, ha csak nem 
hazája -zeretete, jogainak fentartúsa;

Fegyvereink dicsőségét hirdeti : 
Segesvár, Gyulafehérvár, Szászváros, 
Kolozsvár, Arad, Nagyvárad. Szolnok, 
Piski, Isaszeg, Nagy-Sarló. Branyiczkó. 
hegy, Komárom és drága hazánk fő
városa Budapest stb.

Az öröm és dicsőség mámorában 
hős nemzetünk örömtől dagadozó ke
bellel, hálatelt szívvel adott hálát is
tenének az elért eredményért, nem 
látott egyebet csak a győzelem má
mora által szült boldogságot.

Nem vette észre a feje (ölé tor
nyosuló ama vészteljes feli eget, a 
melynek romboló villáma minden 
perez ben lecsaphatott, mégsem m isii lés
sel fenyegetve az oly sok vért áldo
zott magyar nemzetet.

A dicsőség babérlombja) 1849. év 
elején hervadozni kezdettek, bős nem
zetünk csata győzelmei már ekkor
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rosszra fordultak, neiu csuda, hiszeu 
az ellen gomba módra nőtt. Mi volt 
a nagyszámú ellenséggel szemben a 
maroknyi lelkes magyar had V hiszen 
minden magyar harczosnak mondhatni 
tizet kellett volna csak a beözönlött 
muszka tábor katonái közül leg.'özuie 
és még akkor is több maradt volna 
orosz, mint a mennyit számlálhatott 
a magyar tábor összesen. Hát még az 
osztrák, oláh, tót, szerb, ni ez és Isten 
tudja hányféle ellenség.

A nagyszámú ellenség > meghozz:! 
két. nagy vezérünk között kiütött tor
zsalkodás. egyenetlenség szülte 184Il
iién a világosi szomorú napot, hol 
Görgci letette a muszka tábor előtt 
az annyi dicsőséggel halmn/oti magyar 
fegyvereket.

Most. lett csak igazán szomorú 
napja a magyar nemzetnek, sokan 
csapataink tisztjei közül nem akar
ván túlélni a világosi szomorú napot, 
ott. nyomban golyót röpítettek, a ha
zájáért oly melegen dobogó szivükbe. 
Volt sirás, midőn a bátor, hurczedzelt, 
magyar huszárnak megkellett válnia 
hűséges, a csaták t,tizében öt hordozó 
paripájától. Sirt minden magyar az 
egész hazában, nem láthatni egyebet 
mint menekülő magyarokat, siiíí. ke
sergő özvegy nőket.

Igen sok magvar nőnek drága 
férje, liü gyermeke, hozzá még a haza 
feletti gyász jutóit osztályrészül-

Hányán mondhatták aina szomorít 
időben, , Isten, hazánk nagy Istene, ne 
hagyd el hu népedet!"

Ellenségeink körül vettek, hogy 
legfőbb kincsünk, szabadságunk, hé 
kotta verése felett örvendezi:essenek.

Leírásomnak igen szomorú része, 
a világosi fegyverletétel után követ
kező időszak. Ki tudná azok számát 
megmondani, a kik hazánk szabad
ságáért küzdve, fegyvereink gyászos 
letétele után. bitén, vagy golyó által 
végeztetlek ki.

Első lovászokéiiiő nagv halottja volt 
m'mzt'Ilinknek Hatty hányi Lajos miniszter 
elnök, a ki golyó állal végeztetett ki. Ki
véget teteti Ihunjainál 12 társával bitón 
Uh ! de hányán és hányán, mily sokan 
lettek a szahadsiigharez mártírjai.

Nagy azok száma, a kik penészes 
börtönökben sinlüdtek * ltogv hányán vol
tak azok, arról Arad. Josefstadt, Kufstein 
várai adhatnának számot, de ezek későid: 
felséges királyunk szereiete folytán kegyel
met kaptak.

Unsz évig tartott a magyar nemzet 
gyásza, inig végre IgiiT. június havában 
dicsőségesen uralkodó királyunk Ferencz 
József 0  Felsége megkoronáztam: magát, 
az ö hll magyarjainak ürömére és azon 
fontos, aktussal vissza szált az alkotmány.

0  Felsége rendkívüli szeretettel kor- 
inányozza magyarjait: mindent megfess 
1 lazank holdogitásara.

Jó Isten tartsd meg a mi szeretett 
királyunkat!

Ezen dióhéjban irt munkácska főfela
data az, beigazolni, hogy mily hősies On- 
teláldozassnl védelmezte nemzetünk jogait, 
kész Volt fegyvert ragadni, gyermekeit az 
ádáz golyó zápornak kitenni, de jogait vér
rel is megszerezni nem rettegett soha.

Az Örökre nevezetes 1848. tiszteletet 
és közbecsülést szerzett a magyar hősies
ségnek. még a kuliold előtt is.

Most tölUnk a haza vért nem kíván, 
de hogy hálásak legyünk a múltért, azt 
joga van kívánni, követelni.

2-ik oldal.
Ünnepeljük évenkint az 184S-at az 

arra kijelöli napokon meleg érzéssel. lán
goló hazaszeretettel, az ünneplés kfUben 
juPHon e«*ünkbe:

„ 11 azátlnu k rendiilet lenül 
Légy híve, oh magyar!

Bölcsöd (t /. a majdan **ro*t is.
Mely á|»ol a eltakar.

A nagy világon c kívül 
Nincsen uZnintvira hely;

Áldjon, vagy verj«mi sora keze :
Itt élned, halnod kell."

C s i k in e g y e i Hi r a d ó

A kivándorláshoz
I r t *  : László Gyula, —

jPolvt, OS vége.]
Tegyen hát a tanítóság.
Nekem it» szülőföldem Csik a úgy fáj, mikor 

it t  ai idegenben nyomorogni hallom fiait. K ét
szeres kell legyen a fájdalom a drága földön la
kóknak a nyomorúság közvetlen tapasztáléinak.

A tanító a nép fia, ki a néppel a népnek 
él. kell hogy éljeu. t) legjobban átérsi a nép 
bajait, leghamarabb megtalálja rá az orvosságot.

Nem szoivthéni, Iia valaki azzal gyanúsítani!, 
hogy a esik megyei tanítóságot váddal illc- 
Ifin , s azért sietek annak a ine.ggyóZtídfsriüriek 
kifejezést adni, hogy *uk oka lehetett eddig a 
esi ki tanítóságnak arra, hogy m agát minden gyn* 
kurlati ténykedé*tö! visszavonja, s hogy egyedül 
az iskoluiak é ljen ; hisz épen ez aZ első és tő 
kötelességünk,

l)e ebben rejlik egyúttal a I aj is, Miig szorgal* 
ma* munkálkodásuk következtében a fa egyik fele 
gyümölcsöt termeti a uniók fele elszáradt. Munká
juk siőfusi volt, de egyoldalú. Magas mivel tséget 
biztosítottak a nép szamára, de ezzel szemben a 
realisztikus kiképzés n népnek anyagi teendői 
felől való felvilágosítása, oktatása elmaradt. Íme, 
így szárnyalja túl az igény az í.nyagi tehetséget.

De hát mit tehetne a tanitó a nép érdekében V
Röviden telelek.
Az eddig elhanyagolt llntziipar egyik-másik 

ágának, - milyen a szalmától ti*, kosárfonás,, 
gyékény fonás, hálu kötés stíl. felkarolása a nép
iskolában sok kiadástól vonó meg a népet.

Igen helyén való volna Borszék, Tusnád, 
s más nevezetesebb fürdő körül fekvő községek
ben a la csecsebecsék készítésének módját gya
korolni.

Ezek betanítására minden tanító képes, hisz 
a képezd eben már tanult ily u etil U késtigyesitö 
mesterséget, a mesternek született székely gyer- 
ii)t két jiedig nem teltem. I Ja egyelőre primitív is 
u munkája, kitudja ö azt tökéletesíteni.

Kár, hogy már étidig nemi fejlesztették ezt 
a székely ember természetének, tehetségének 
megfelelő mesterséget iparággá. Megvagyok győ
ződve, hogy télen át kész tett ilynemű tárgyak 
népes fürdőinken szépen jövedelmeznének.

De a tanító nemcsak iskoláé, az életé is. 
\ í  életben ép annyi tere nyílik a munkálko
dásra. mint az iskolában.

A székely népnek okszerűbb gazdálkodásra 
van szüksége. A gazdasági szerszámok tökélete
sebb híjának beszerzése, a különböző foldnemek 
megismerése, sajátságos, ennek szakszerűbb mű
velése, a vetőmag megválasztása, a terepnek 
kihasználása, az Volnának a gazdasági képzés főbb 
tárgyai. Kár. hogy téli esténként a tanitó ily 
irányú felolvasásukra tahija népét oly szórványo
san és ritkán hívja össze.

Néni lehet eléggé menteni a gyümöliM tér* 
mesztés oly nagy toku elhanyagolását mi C'siklntn 
tapasztalható. Nem szeretném, ha valaki azzal 
állana elő, hogy hisz Csíknak sem talaja, sem 
kiimája nem felel meg a gyümölcstermesztés tel
tételeinek. Ez a czinikus frázis már idejét múlta. 
Csiknak több vidékén láttam teremni a legszeb
ben kifejlődött hátúit és pouyikot. De tessék 
szilvát termeszteni, az aszalt szilva, szilvái*,szilva 
pálinka, mind ebhői állítható elő.

Ha a tanítók más kezelésben részes ifik fa
iskoláikat, * abból évenként fÖ—80 drb csemetét 
kiadnak, ha a népet a gyümölcstermesztés hasz
nával megismertetik, (ehetetlen, hogy elmaradjon 
a siker.

A selyem termelés évenként 8 -10 millió

koronát biztosit a magyar haza lakosainak, de 
ebből a rengeteg Összegből Csíkba egy fillér
sem ér el.

A terep felhasználásánál a szederfának jut
a legfőbb szerep; eddig neiu inivclt, holt terüle
teket lehetne kamatoztatni, hu azokat azederfával 
beültetnék

Ez idővel maga után vonná a selyem ter
mesztést

A méhészet sajnos, szintén ismeretlen gaz
dasági ág a székely ember előtt. Erről ismét első 
sorban a tanítónak kell tenni.

Bővebb fejtegetést szükségtelennek tartok. 
A tények épei. csak nem mondják, hogy mit 
kellene tenni.

Én hiszem, hogy tanítóink a legnagyobb 
mértékben felfogják a székelység Ínségének és 
kivándorlásának veszélyes voltát.

Meg vagyok győződve, hogy sokuk lelkében 
már felcsillant egy-egy eszme, mely drága fajun
kat a végromlás veszedelméből volna hivatva ki
ragadni.

Hiszem végre azt is, hogy ily módon vala
mit elérünk, a magyar állam is tudatara jut an
nak, hogy Csik is egy darabja az öt alkotó 
főidnek, * népe, ez az istenadta nép is megérde
mel valami segítséget.

Mindenféle,
— Mírczius 15-aki ünnepélyek. 1. V á r o 

s u n k b a  n, Az ébredés, a nemzeti fel v in-adás 
nagy napját, inárcziu* 15-ikél városunk közön
sége impozáns módon ünnepelte meg. Délelőtt 
a helybeli ipartestület rendezett szép hazafias ün
nepélyt, mely igazán dicséretére válik a testület 
vezetőségének Délelőttiéi 10 órakor a templomba 
vonultak ünnepélyes isteni tiszteletre a közel 
falvakból bejött öreg honvédekkel együtt, azu
tán meg a „Csillag1* előtt ének és szavalatokból 
álló sikerült ünnepély volt, s ennek végeztével 
a bejött körülbelül 49 öreg honvédet a Csillag
ban az előre e e/.élra összegyűjtött pénzből meg
vendégelték. E szép, hazafias esclekvény, mely 
öly jól esett azoknak a most már görnyedő öre
geknek. kik ezelőtt délezeg tartással, kezükben 
a hont védő fegyverrel, szivükben a honfiúi lel
kesedés magasan lobogó lángjával halál meg
vetve küzdöttek a haza s az utódok szabadságá
ért, s az egész délelőtti ünnepély szép világítás
ban tünteti elő a mi derék iparosainkat.

D é l u t á n  4 ó r a k o r  volt a csik-szeredai 
ifjúság által rendezett hazafias ünnepély. A vá
rosház előtt megjelent nagyszámú közönség, 
hisz ott volt az egész város apiaja, nagyja, fé
nyesen bebizonyító, hogy városunk lakóiban él 
még a márcziusi dicső nap emléke, s a hazafias 
lelkesedés e napon ép úgy elfogja a sziveket, 
mint az ország bármely magyarlakta vidékén. 
Bejött a csiksomlyói főgimnázium ifjúsága is s 
megjelenésével emelte az ünnepély fényét. -  Az 
ünnepélyt a helybeli dalárda nyitotta meg a 
„Ily ni mis/.nak általános hatást keltő eléneklésé- 
vel, s azután D u I i n a % k y József szavalta el 
lelkesítőén, tűzzel a „Talpra magyar"-t, s utálnia 
K o v á k  Albert lépett u* erkélyre s tartotta 
meg eszmékben gazdag, a liuzariság lángjától át
hatott, remek ünnepi beszédét, mely mindenki 
lelkében mély hatást keltett Oly szépen festette 
a márcziusi eszméket, oly lelkesítőén vázolta a 
nagy nap jelentőségét, oly ciragadtatá&sai beszélt 
a szabadságharcz dicső csatáiról, oly megható*11 
tárta elő a reakezió szomorú korszakát, •  oly 
htizdiióan szólott a jelenről, a minőt csak egy 
képzett szónok gyakorolhat, kinek lelkét a haza
szeretet lángja hevíti. Gyönyörű beszédét a haza 
éltetésével zárta be, a melyre a nagyszámú kö
zönség ajkairól százszoros visszhangként hang
zott el a kiáltás : „Éljen a haza". — Ezután a 
helybeli ezigány zenekar játszott el egy pár ha
zafias nótát, s most C s i s z é r  Imre szavalta cl 
Petőfinek Van-e egy maroknyi föld" czimü szép 
költeményét. — Dörgő hatalmas hangja illett a 
költeményhez » igazi remek előadása által ál
talános hatást keltett mindenfelé. Azután a közön
ség énekelte el a „Szózatot" s végül a helybeli 
dalárda a „Dalár indulót", ezután a nagyszámú' 
közönség u szép ünnepély által élesztett honfiúi 
lelkesedéssel oszlott szét. A szépen sikerült ün
nepély csak buzdításul szolgálhat városunk ifjú
ságának, hogy ezentúl is ünnepelje mag márcziua 
15-ét hasonló módon.
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került ünnepélyt rendeleti a esiksotnlyói mm. kath. 
főgimnázium dnkópzo-küre márcaiu* 15-én Az 
ünnepély nagyszámú közönség jelenlétében a 
rajztere miien folyt le, mely ez alkalomra gyö
nyörűen volt díszítve. A dalárda »zép „Hymousatt 
után Üaragus András önképzőkön elnök tartott 
hatásos, sz*p beszédet. Kerekes Károly és Fejér 
István V ili. o. tanulók sikerült fuvola-duettet 
adtuk elő. Schlett Győző Petőfi „Nemzeti dalát" 
szavalta szép sikerrel Nagy feltűnést keltettek a 
,Kurucz nóták",, melyeket ai közönség cnuguj rá
zott. Kiemelkedő pontja volt a/, ünnepélynek A 
haldokló Petőfi" t érő Györgytől, zenéjét Száva 
József zenetanár a készítette Kánya Márton VIII, 
o. t. adta elő a zenekar kíséretével oly hatással, 
mely dicséretére válik. — A dalárda „Lengyel 
hyiunusa" után Tatár János V ili, o. t. szavalta 
mély át érzéssel, Jakab Ödön „1848, niárczius 15," 
ez. költeményét, A szép ünnepélyt népdalokból 
Összeállított „Induló" fejezte be s a lelkesült 
ifjuság a közönség távozása közben hazafias da
lokat ének'dt Kiváló elismerést érdemel Száva 
József ének- és zenetanitó, aki az ének- és zene
szó inak kiváló sikeréért igen nagy tevékenysé
get fejtett ki. A szép eredmény legszebb jutalma 
működésének. —

3. A ciik-Somlyói tanitóképezde ünnepe.
A fent megnevezett tanító képző intézet ifjúsága 
az 1848 márczius 15-iki események emlékére 
1(101, márczius 15-én d, u, 4 órakor önképzőkör! 
diszgyülést tartott, a következő tárgysorozattal :
1. „Nemzőt* dal" szövege Petőfitől, zenéje Goi- 
diától, énekelte a dalkör, 2, Alkalmi beszéd tar
totta Bálint Sándor IV. éves növ. önk. k. elnök.
3. Hegedű duett- .Szomorúan szól a magyar 
nóta", játszották : Lacz Kálmán 1. éves növ. és 
Király István IV. éves, _4. „Nemzeti dal" Pető
fitől, szavalta Király István IV. éves. 5 „Három- 
szint! zászló lobog" énekelte az öuk. k. dalárda, 
ti. „Élet vagy halál" Petőfitől, szavalta Györbiró 
István ILI, éves növ. 7. Duett : „Tavasz elmúlt" 
(Kosutli nóta), énekelték: Benedek Imre és Al
bert József III. éves növendékek, hármoniumon 
kisérte Salamon Márton IV. évea növ. 8. „Riadó" 
Tanfi Ivántól, szavalta Simó Benedek III. év. 
növ. 9, „Marseillaise*1 játszotta a zenekar. Ked
ves és megragadó volt a dalkör éneke, mert 
hiszen abból a hazaszeretet sugárzott ki, A dal
kör éneke után Bálint Sándor IV. éves növ. 
önk. k. elnök lépett az emelvényre, szépen, szív
hez szólóan beszélt a haza szeretet rő|5 buzdítva 
társait annak mindenkori ápolásáru. Lacz Kálmán 
és Király István hegedű duettje tetszést és tap
sot aratott. Király István szavalata a haza iránti 
lelkesedést emelte. Az önképzőköri dalárda éneke 
tudást és magas készültséget árult el. Gyöfbiro 
István szavalata tetszésben részesült. Benedek 
Imre és Albert József duett éneke és Salamon 
Márton szabatos li&rmonium j&ték-i, szintén igen 
szépen sikerült. Az ünnepély kimagasló részét 
képezte Simó Benedek „Riadó" czirnü szavalata, 
az átérzett, szabatosan előadott szavalat szép 
szavaló tehetségre vall. Az ünnepély utolsó pont- j 
ját képezte a „Marséi laise * játszása; oly szépen 
és oly meglepően játszott a zenekar, hogy azt 
ismételni kellett. Végül Karácsony József igaz
gató szivükre kötötte növendékeinek, hogy a* 
itt hangoztatott elvekkel, lelkesedéssel lépjenek 
ki az életbe, mint leendő tanítók és akkor bol
dog lesz a haza, boldog a nép. Úgy legyen!

— HalAlozái. Szabó Gézát vármegyénk kir. 
tanfelügyelőjét a sors iszonyú csapása kérlelhet- 
lenül sújtotta. Fiatal feleségét, ki társas köreink
nek közszeretetben álló kedves alakja. * Mtár- 
egylétünknek alelnüke volt, folyó illő 13-án dél
előtt H órakor 3 heti kínos szenvedés után kira
gadta a halál ápoló karjaiból, LesujtóUg hatott 
szét halál híre az egész városban, hisz mindenki 
tisztelte a derék urliölgyet A koporsóra helye
selt koszorúk egész serege fejezte ki azt az álta
lános szeretet, melyben az elhunyt állott, s a 
részvétet, fájdalmat korai elhunyta miatt. Folyó 
hó 14-én délelőtt 11 órakor uz egyházi szabálya 
szerinti bessentelés és rövid szertartás után,melyet 
Murányi Kálmán löesperes segédlettel végzett — 
varosunk egész közönsége, a városunkban levő 
összes iskolák növendékei kisérték ki a megbol
dogult drága tetemeit a vasúti tudó házhoz, a 
honnan szülő városába •Szombathelyre szállította 
a megtört szivü férj, a hol vasárnap helyezték

cl örök pihenésre. Leikéért az engesztelő szent
mise áldozat lolyó hó 18-in mulattatott be vá
rosunkban, a melyen az oltáregylet tagjai csak
nem teljes számban jelentek meg. Ugyanekkor 
volt Szombathelyen is. A kegyetlenül lesújtott 
féri sajgó szivére nyújtson némi enyhét, balzsa
mot az idő, az általános részvét, * a jövő fel
támadás biztató reménye !

— Kinevezés. A helybeli ügy.-saségndl üre
sedésben lévő alÜgyészi állásra d r. K u ö r r 
F ő r e  ne r székely udvarhely i kir. törvényszéki 
ulbiró neveztetett ki. Az uj aliigyéazt liszta 
szívből üdvözöljük városunkban.

— Elmaradt estély. Az oltáregylet e hó 
14-re kitűzött estélye alclnökéiiek, Szabó Gézáiké
nak halála miatt cluiunult s valószínűleg liUsvut 
másod napján fog megtartatni ugyanazon műsor- I 
m l, a mint m ár közölve lett

SzentgyakOi latok a esik somi yéi róm. kath.
főgimnáziumban. A esik Somlyói róm. kath. I**giin- 
názitl inban márczius hó 20-tól kezdődőiig szent- 
gyakorlatok lesznek. Kezdődnek nevezett nap 
délután 5 n ' Mű iczius 21 és 22 napján
négy-né;:' beszéd k- a. 23-án három beszéd » 
délután gyónás, *4-én o ’delótt áldozás. E szent 
gyako Ltok folyín igát képezik azoknak, melye
ket 'i-vckeijv föpM*z őrünk n»ár a székclyudvar- 
liel i brassói és ka fai róni kath. főgimnáziu- 
nm J» n  tartatott.

— Gondatlanság. (Nik-z'-ut-domokosi özv. 
Syabó Petőmének felügyeletére mzoít Szabó 
írván 2l éves gyermeknek f. lm 15 én míg elől 
ne.i /ett a szomszédiba visért járt, az inge meg
gy didit és a melle annyira elégett, hogy az 
iszonyatos égési sebek következtél)* n meghalt.

— Hirtelen halál. Unk-taj !oez ii Gál Antal 
mi tégy 62 éves ember í. lm iT-éu a .Száva Lu- 
kái * tusujdonát képező mi megy 3 méter és 7ü 
czeiti magasságú csűr padlásáról leesett és alig 
2 ó -ti kínlódás után iioglmlt.

— Főlárgyalásol jegyzéke a Csíkszeredái kir. 
töm lyszéknél. LD01 márcziu- 22 533/901. bt sz. 
Szék.1) l’éter (Fc éneié) é- 5 társa súlyos testi 
sértés. *tfe9l901. \í,. sz. Simon András és 1 trsa 
lopás, D5c'1,a)|. hisz. Te1 *ó Antal lopás 525 901. 
Geréd János ! ~*é :.g ellem erőszak cs súlyos 
testi sértés büntette miatt.

— Általánosan elismerik úgy italunk, mint 
külföldön, hogy a Mauthner-féle gazdasági és 
kerti magvak gyakran háromszor akkora te r 
mést adnak, mint sok másféle magvak. Különö
sen impregnált csillagjegye répamugjai ritkítják 
párjukat és össze nem tévesztendők más Utánzóit 
hasonló védjegyű, de nem impregnált répam a
gokkal. A Mauthner-féle magok tehát felülmúl
hatatlanok és gazdáink csak helyesen cselek
szenek, ha magszükségletUket mindig Mauthner- 
féle magokkal fedezik.

A honvéd póttal*! Méhesek figyelmébe. A 
honvédség kötelekébe tartozó póttartalékosokat, 
6 heti katonai kiképzésre, eddig mán/iii* hóban 
szokták behívni E tárgyban a honvédelmi minis- 
tér újabb rendeletét mi ott ki, hogy t. i. a. f. évi 
kiképző* október hő tí-nn vegye kezdetét. Az. 
ide tartozó tanítok- és tanárokra a rendelet nem 
vonatkozik, az. ők kiképzésük az iskolai szünidő 
alatt foly le. Ez igen kellemes hir. különösen a 
föld mi vés katonák részére, mivel gazdaságuk ta
vaszi iiiunkalatair nyugodtan végezhetik. K ren
delet legfŐlebb azon altisztekre lesz. kedvetleniló 
hatású, kik rendes körülmények között oki. ide
jén hazamehet nőnek. kik**t azonban a póttarta- 
lékosok kiképzésének idejére viasza fognak tartatni

—  Versenytárgyalási hirdetmény. A esik vár- 
megyei m. kir. állmuépifészeti hivatal területén 
lévő marosvasárhely —gycrgyó-sZciit mik-ősi állami 
közúton 1901., 1902., 1903. és 1904. években 
eszközicinlő kavicsszállitás biztosítása végett a 
folyó 1901. évi április bő 7-én a fent nevezett 
ál latnépit észeti hivatal helyiségében zárt Írásbeli 
ajánlatok utján versenytárgyalás tartatik. Fel* 
hivatnak ennélfogva vállalkozni kívánók, hogy 
ajánlataikat u fent említett államé pitész.'ti hiva
talhoz czimezve, legkésőbb a kitűzött tárgyalási 
nap d. c. 10 órájáig nyújtsák be. A később be
érkezett táviratok és ut óajánl átok figyelembe 
vétetni nem fognak. Az ajánlatok öt pecséttel! 
zárt borítékán a czimZcsen felül világosan ki 
írandó az állflinépitészeti hivatal és azon állami 
köztit neve, melyre az ajánlat vonatkozik. Az. 
ajánlatok az álllamépilésZeti hivatalban átvehető 
ajánlati éi felosztási kimutatási minta szerint 
teendők meg. Azon esetben, ha ajánlattevő a 
kereskedelemllgyi in. kir. Miniszter Ur O Nagy- 
méltósága által elfogadott s az állaiuépitészeti 
hivatalnál kitett köraintától eltérő kőanyagot 
kívánna szállítani, ennek saját pecsétjével ellátott

két mintáját ajánlatához mellékelni « egyúttal « 
(elosztási kimutatás fi rovatában a termekéi helyet 
is megjelölni tartozik. Az árnak a kereskedelem
ügyi Miniszter ü r  Ú Nagymélto*ága állal elinga 
dőlt s az állam építészeti hivatalnál kitett mi illá
val azonos, vagy bár attól eltérő, de legalább 
is oly minőségű anyagra kell vonatkoznia. A be
nyújtott ajánlatok vissza nem vonhatók a minde
gyik ajánlattevő ajánlatának beadásától számított 
(fii nyolca ihéíig kötelezettségben marad. Az ál
lami közutnak csupán egyes részeire tett ajánla
tok figyelembe vétetni nem fognak. Úgy az aján
lat, mint a hozzá mellékelt felosztási kimutatás 
szabályszerű bélyeggel látandó el és mindkettő 
az ajánlattevő által aláírandó. A bánatpénznek 
az 41 Umpénztárba vagy adóhivatalba történt be
fizetését igazoló nyugta az ajánlathoz csatolandó. 
A bánat pénznek a tárgyalásnál alapul szolgáló 
felosztási kimutatásban kitett mennyiség után az 
ajánlott árak összegének 5°)0-át kell kitennie. 
Készpénz vagy értékpapír az ajánlathoz nem 
melléklendő. Azoknak a« ajánlattevőknek, kiknek 
ajánlata el nem fogadtatott,bánatpénze az árlej
tés eredménye feletti határozathozatal után fog 
kiadatni, illetve a/, intézkedés a kiadatás iránt 
megtétetni. A tett ajánlat vállalkozót azonnal, a 
kincstárt azonban csak azon naptól fogva kötc- 
lezí, melyen azt kereskedelemügyi Mintatér Ur Ú 
Nagy méltósága elfogadja A szállítási szerződés 
és részletest) feltételek, az ajánlati minta s ennek 
mellékletét képező felosztási kimutatás és komin 
ták az államépitészeti hivatalnál a szokott hiva
talos órákban átvehetők, illetve megtekinthetők. 
Magy. kir. átlauiépitészeti hivatal. Usik-Szere dán, 
1901. évi márczius hó 5*óri. Pap  Do mo k o s ,  
kir, fő mérnök. ______

C S A R N O K .
*! • • táO'SEa

ásereUsd ©pvknr, iib cnrrin vöjl n oítm),
Ö nz én ll'lktet" szivej i  is volt csak T io l .

lötm in«Ni>lyqi»tt az sjiksul éilss moaulrgiíssal,
K<:átn iii-'sett két í i «:jí csib»<*

Mennyi c d n  álm ot sz iliünk , kéz a k--zt« t é r , .
Egy kívánságért szálll imánk fel « nmgaa

Itég volt m indeu nagyon régen — ngv-e elleI«ÜU-<Í I 
A múlt iá-^k szé|> em léké! — ugy-o eltciuotteá !

Oh éli öírzöin a s/.ivunihen híven él az emlék 
ll-iss/u  .;vek nagy k ín jai az t k i nem  t*ir íltt k.

Te az ó ta  b>'|t|ng lettél, b*>14.»gAt>h «fY  ut ássál
Talán százszor boldogabb, mint mi ro itn n k  rgym ással.

Légy- i* boldog, nem átkozlak , hogy mögötted szivem .
Csak hogy b á r az t a másika! szeresd mindig, híven.

Nagy Dómokat.

V é g z e t .
Moluy Andor alig volt 20 éves, a tűikor 

megtanulta ismerni az életet. Bőim, léha fiú Volt. 
a ki soha sem tudta felfogni a/ élet reális olda 
lat. Könnyen élt. szükséget nem szenvedett, bá
nata nem volt, anyagi gondok nem aggasztották. 
Szülői körében élt, a  kik szerették s szerény 
sorsukhoz mérten híven teljesítették minden kí
vánságát. Miért ne lett v o ln a  vig, léha fin ? Ha
nem volt egy hibája : idealista volt a legszélsőbb 
határokig. Ideákért hevült, csalfa, tünékeny, déli
bábot hajhászott s ez volt a veszte, Szülőváro
sából felkerült később egy egyetemi székhelyre. 
És attól a perez löl kezdve, h o g y  odahagyta az 
édes otthont, a gyöngéit szerető szülőket, meg
kezdődött viszontagságos élete. Bohém lett, an
nak született. A m*gv város Z ü g ó , ZaVmfns zaja 
consonans volt leikével. Belemerült e zajba s a 
hömpölygő ár ragadta magával mindig tovább és 
tovább. Nem volt ki felturto2ttttta volna örült 
rohanásában, nem volt ki intő szóval figyelmei 
tette volna a lábai alatt tátongó örvény re. Egye 
dűl volt magára. A mindennapi élet Zajában ro
hanó emberek nem törődnek egymással, mindenki 
egoista. A szép álmok, melyek ifjú keblét heví
tették,. lassan lassan eltűntek, hely et adva a rideg 
valónak. Az éjszakázás, ledér hölgyek társasága, 
zajos tivornyák, féke vesztett tobzódások aláásták 
egészségét. Beteg lett

A léha, vig kedélyű fin, kit mindnyájan sze
rettek holló, zsivaj kedvéért, magára maradt. 
•Szülői, kik óva intették a veszedelmes életmód
tól, miután utó szavuk falra hányt borsó volt, 
megvonták támogatásukat Testvére, a ki szivén 
hordozta sorsát, netn tudta segíteni. Dolgozni nem 
tudott, hlke elveszítette ragékonyságit, beteg 
testében még betegebb lélek lakott.

Barátai segítették Úgy a mint lehetett tőlük 
is és igy tengette életét napról-napra. Bizalma 
elveszett, hite összetört, reménye romba dilit,
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megutálta az életet, melynek az elölt csak má
rnánk), éden, boldogsággal telje* pereseit ismerte. 
Láza* agtaijak egyetlen gondolata a bálái volt. 
De lelke irt Ózott tőle. Gyávaságnak tartotta meg
futni a küzdő* elül. Dóig. zni akart újra. daczolni 
akart a sorssal. A nyomor naprol-napra rohamo
sabban közelgőit. Barátai is elhagyták a „veszíti 
tértet*, Ekkor ereje végkép megtört s bár lelke 
irtózott m a báláitól, órák hosszat elnésegette a 
megnyugvást adó, minden szenvedést megszüli 
tető pisztolyt. Lelke hánykolódott, mint hullámáé 
tengeren a gyenge sajka. Nem volt sehol «*g\ 
menedék, egy rév, Imi megpihenhetett Volna Mi
kor kétségbeesése a végső pontra hágott, akkor 
jött testvérének levele, melyben magához hívja. 
„Dolgozunk a aztán megélünk szerényen, vsak 
jöjj. Csendes kis talu a hol vagyok, elrejtve a 
világtól. Itt nem ismer senki, nyugodtan élhetünk, 
csak jöjj*, irta testvére. Hogyne ment volna. Mi.’z 
zujgú keblére, szenvedéstől összetört r  síére h a l
kan néz ti csendes falusi élet, Es dolgozni fog * 
a munka nmjd elűzi, elfeledte*i a bolondos ideái 
kar. melyért hevült, a a melyek megölték a lóikét.

Testvére szeretettel fogadta s odaadó gyön
gédséggel ápolta az összetört lelkű ifjiut. A falusi 
magány és a munka napról-napra fokozatosan 
gyógyították. Az arezára visszatérő élet pírja ma
gával hozta a régi divaj jókedvet U, és a  hetek
kel azelőtt még komor, iingyilkossággal léjo-lodo 
ifjú, újra a régi bohó gyerek lett, A mtlikebb 
kör, mely ismerte, megszerette * kedvem zét min 
•len gyöngédségekkel idhajmozta, olyan boldog 
volt! D«* a sors fekete könyvébe veszendőnek vo|t 
I r in a  az •• élete — ej kel lett, hogy bukjon.

.Szerelmes lett. 6 , kit érintetlenül hagy ott 
a nagy város ragyogó szépségül leányainak, c-á- 
1*09 mosolya, észbontó nev«-tc*e, lelket öli) ragyog'"* 
szem párja, kinek ifjú szive solise lüktetett sebe
sebben, ragyogó arczn, tüzes t- kintetü leányok |
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forró kézszoritáaaira. szerelmes hőt a ki* falucska 
egyik vadvirágába, A soha sem erezett érzés egész 
lényéből kiforgatta, más emberré tette, A merész 
udvarió. a híres aszfalt betyár, félénk, tehetetlen 
al.ikká Zsugorodott össze, ha azzal az egyszerű 
leánykával beszélt. Sokszor a nevetségig ügyetlen 
volt Egy tánezmulatságon látta uieg * az á ne* 
véletlen vgyszerűség, az a naiv őszinteség rabbá 
tetté. Napokon keresztül így ebeseit elfojtani ér 
léiméit, melyeket először maga maga előtt res
tell bevallani, de nem tudta. Hosszú álmatlan 
éjszakákon egyetlen gondolata az a vadvirág volt. 
Kerülni ukarta, de önkényt, lui.ül is mindig ott 
volt az ö közelébe. Mindenki észrevette a váltó 
lóit, mely a víg finn észlelhető volt, vsak egye
dül a szeretett leányka nem tudott róla semmit. 
Nem merte neki megvillanj érzelmeit, gyáva volt.

Egyszer mégis hosszas tusakodás után elha
tározta, hogy megmondja mennyire szereti. A 
sors most »z egyszer segítségére sietett, de vész
iére, A helybeli intői!igemvzia bált rendezett. O 
is ott volt. Lázas izgatottság vett erőt rajta, uii 
bor a lányhoz közeledett, hogy felkérje egy tú
rára. Az örökké nevető arezu leányka egy ékes 
mosoly kíséretében bólintott igent. Most vagy 
soha, gondolta magában Andor, s szive oly he
vesen lüktetett, hogy kiszakítani készült keblét. 
Pár pillanatig szótlanul haladtak tova. Végre is 
megszólalt, lassú, elfojtott, lóitól reun-gő hangon : 
„Ida ! tudja-e mennyire szeretem Megöl az örö 
kü* vágyódás maga után. Szóljon, tudna e engem 
szeretni V Aztán mintegy megijedve vakmerősé
gétől elhallgatott. A leány kérdüleg nézett reá. 
Aztán gúnyos, metsző hangon beszélni kezdett.*

„Azt hiszi Mohay «r, hogy ön a nagyvárosi 
gavallér imponál nekem? Nagyon téved’ vagy 
azt hiszi, hogy ilyen ömlengések kel elholondit 
engem ’i l’jra nagyon téved ! Vezessen kérem a 
helyemre s egyszer - mindenkorra kíméljen meg

jelenlététől, mert már is sok inon de-monda kering 
rólunk s nem akarom a papát magamra haragí
tani.14 Moliayt e rideg szavak * a gúnyos, metsző 
mosoly csuk néni őrültté tették.

Fájt őszinte lelkének e nem várt megaláz
tatás, bántotta, hogy annyira félreismeri aa a 
leány az ő igaz, őszinte érzel meit. Agya zúgott, 
arczán hideg veríték csurgóit alá, a mikor tá- 
molygó léptekkel elhagyta a termet. Az Utczai 
hideg levegő jótékonyan hatott felizgatott ide
geire. Ment maga som Áldva hová, merre. Egy
szer hirtelen megállóit. Valami öriiletes gondolat 
fogamzott meg agyában, mert csaknem roham 
léptekkel szaladt vissza — lakására. Mikor a 
szoba meleg levegője arezu 1 legyintette, valami 
delejes káhultság vett erőt rajta. Vele önkény- 
telenül nyúlt az ágya fölött függő pisztoly után 
* miközben lázas, érthetetlen szavakat susogott, 
csókjaival halmozta el a gyilkoló eszközt. „Te 
vagy az egyetlen, igaz barátom. Te voltál a szen
vedésekben is egyedüli végső menedékem, légy 
Velem most is, ne hagyj cserbe." Azzal odú szo
rította a hideg csövet izzó homlokához s egy el
fojtott durranás után átlőtt halántékkal zuhant a 
szoba padozatára. Nagy Domokos.

Felelő* szerkesztő és kiadótulajdonos:
iSzTobod* József.
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Jakab Lajosnál C síkszeredában

tiszta pergetett s ízés cseoe^ lépesméz
szolid áron kapható.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Egy uj L aadau er kocsi
o l e s í  í r t a n  e l a d ó .

Czön a kia ióhivatalbán megtudható.

Egy jő* házitól vdIij Hu

tanulónak

Húsvéti képes levelezőlapok megérkeztek 
Szvokoda J . könyvnyomdájába nagy vá lasz tékkal

fölvétetik Szvoboda József könyvnymda- 
jábsn.
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V an  sze re n c sé m  C sik -8zered ;i 
ej* v id ék e  m é ly en  tisz te lt k ö zö n 
ség é t é r te s íte n i, m iszerin t n Csík
szeredái piacion (u .C s illa g * 4 
v en d ég lő  és L e o n h a r t  és  tá rs a  
üz le te  m e lle tt)

lisz t-rak tárt
nyitottam. írni csakis háromszeki 
búzából késsult liszteket hozok 
forgalomba, melyek kitűnő szép
ségük és jóságuk miatt a legma- 

igényeknek in megfelelnek 
Visiont eladóknak eredeti ma

lom árakat számítok.
Hecws-pártf iijAsiikat kérve, ma

radok
tisztelettel

Prop p e r*. wegbiiottj*: Grünfeld N

Ü z l e t e m  a „HŰ T T É R " - s z á l l ó  d a v a l  s z e m b e .

Bátor vagyok a n. é. közönség h, tudomására 
hozni, miszerint budapesti és bécsi utamhől haza érkezve 
üzletemet tovaizi és nyári szezonra újólag berendeztem.

Nagy választékú női szövetek és hozzávaló dí
szek. női kabátok, gallérok, női diszkalapok, férfi és női 
fekérnémUek, férfi kalapok, nyakkendők, vásznak stb., 
«tb. nagy választékban kapható — Én nem akarom a 
nagy reklámok és a lapok hasábjain üzletem hírnevét 
megszerezni, — hanem a s z o l i d ,  JÓ ÓsS 
p o n t o s  kiszolgálás által akarom nagyra becsült 
Vevőimet meggyözőcitetni az üzletemben lévő újdon
ságokról. — Maradtam mély tisztelettel

Szfekelyhidy Sándor,
«  férfi- -llivabiklete Cd -SacrodAltan.

E l v e m :  S z o l i d  k i s z o l g á l á s .

Nyomdutulaj'loaoa Szvobod. Júisuf g,or„»jtój*n G«ik-aieredib»n.


