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.4 megye á l lamos í tása a lkal -
mából . 

II. 
Az ezeréves megyei intézménynek a 

megváltozott viszonyokhoz való mai államo-
sítását a politikai élet lehető állandósításá-
nak eszméjében erősen sürgeti „a nemzeti 
,'.|,.t Ilevezetése az európai kulturállamok ál-
talános működésébe." Igen, az államositás-
nnk kell eszközölni azt, hogy a homogén-
eleiiicket egyesítse és a heterogen, a nem-
zettesttől széthúzó elemeket kiküszöbölje és 
luiiry a magyar nemzeti életet anélkül, liogy 
a ki>/niiij)olitizmusba beleolvadna, — a kul-
tuiállamok küzdhomokján érvényre segítse. 

Igaz, méltán lép fel  lelkünk előtt azon 
;linr;ilyns kérdés, hogy miután a megye jo-
rrai átmennek a nemzet képviselőire, a par-
lamentre. s számára csak a helyi viszonyok 
rendezése marad fenn,  vájjon a parlament 
jövőre védljástyája fog-e  lenni szent István 
azon erős átalakító szellemének, mely egy 
ezredév viliarai alatt, csaknem az egész vi-
lág előtt báinulttá, csodálttá tette a magyar 
nemzetet, s mely már előre is kulturállamot 
teremtett a pogány Magyarországból ? — 
Nein lehetünk ellene, hogy miután a régi 
mimie/.i])ális rendszert nem lehet beilleszteni 
az előrehaladt európai kulturállamok kere-
tébe, a megye államositt&ssék, de minden-
esetre kívánatos, sőt okvetlenUl szükséges, 
liogy ama ezerév által megszentelt, egéssé-
ges magyar szellem nyilvánuljon parlamen-
tünkben, kormányunkban, az érvényesüljön 
minden irányban a nemzetközi politikában 
kifelé  és befelé. 

A magyar nemzetnek nem lehet törckvési 
czélja a kozmopolitizmus, vagy éppenséggel 
a iiruletárizinus, de igen az kivánatos és szük-

séges, hogy a kipróbált magyar nemzeti 
szellem erősbbillve, megújulva az áldozatul 
hozott megyei élet romjain minden téren 
nagyobb hatáskört nyerjen, hogy a magyar 
„nem uj-koru, változó, értékuélkiili czafran-
gokban, dominoban", hanem „magyar kön-
tösben menjen az uj, nemzetközi areopágra"; 
abban kezdje és élje át azon a közelgő má-
sodik évezredet. — „Vagyis a magyar nem-
zet bent és kint éljen szent István szelle-
mében!" 

A ki a történelmet ismeri, nem tagad-
hatja meg, hogy e .szellemet máig a muni-
czipális rendszer védte ineg és hogy e szel-
lem szülte a múltban a nemzeti nagy té-
nyeket. De bizonyos, hogy a régi megye 
jogait öröklő nemzeti képviselet egyúttal 
örökli c szellemet is, csak úgy és akkor fe-
lel meg a történelmi múlton pihenő magyar 
névnek és magyar szelleműek, mely nélkül 
a magyar rut. szibarita vázzá zsugorodik 
össze, rabigába görnyed, és eltűnik a világ 
színteréről. 

Azért., s hogy a sírba szál léi megye 
vesztesége fölötl  kárpótlást nyerjünk, oly 
férfiakat  kell jövőre a parlamentbe küldeni, 
kik testestől-lelkestől igaz, független  és ki-
próbált jeliemii, tiszta erkölcsű és kiforrott 
ssellemü magyarok. 

Férfiak  kellenek, kiknek instrukeziók 
nélkül — melyeknek ideje ma már lejárt 
— elég lelki erejük és bátorságuk legyen 
legjobb meggyőződésük szerint szolgálni a 
hazát, a nemzet legszentebb érdekét ; kik 
előtt szent legyen a jelszó: a h a z a m i n -
d e n e k e l ő t t , még akkor is, ha az állam-
hatalom fű-fő  képviselői mást akarnának. 

Azt mondja Canning: „Az állani a ve-
szély idejében nem a bármily szépen ki-
eszelt szabályrendeleteknek, de erélyes, jel-

lemszilárd férfiaknak  köszönheti felszabadu-
lását." Ebből látszik, hogy czentrifugál  erők-
kel, önhaszoidcső, jcllcmgyengc és minden-
nel megalkuvó emberekkel élni, liatni, al-
kotni nem lehet. Kunyit minden politizálási 
intenezio nélkül, társadalmi szempontból itt 
elmondhatunk. Azért Mill szavaival élve: 
szükséges, hogy a parlamentben ugy, mint 
mindenütt: a politikai, társadalmi, csa-
ládi és magánviszonyaiban .legyen egy 
pártja a rendnek és állandóságnak a egy 
[tártja a haladásnak s reformnak,"  mert 
mindez „egy egységes államéletnek egyfor-
mán szükséges eleme . hogy tisztán lát-
ható legyen, ini a fentartásra  méltó, ini 
pedig kiseprendő." 

Ily érteiinii magyar nemzeti szellem 
hatva át a nemzeti köz- és magánélet min-
den ízét. és rétegét, számíthatunk a küszö-
bön levő második évezred folyamában  egy 
jobb jövőre, s remélhetjük, hogy megéli 
legalább a későbbi nemzedék azon „ne ni-
tt c t i n a g y s á g o t * , melyet. Széchenyi 
István sasszemeivel a messze jövőbe tekintve, 
a nemzet boldogsága után epekedő lelkében 
kontemplált. 

Kkkor nem lesz oknnk búsongni a mu-
niczipálisnius halála fölött,  mely egy évez-
reden át a nemzeti szerves élet erőssége és 
irányitója vala. ss. 

P o l i t i k a i mozgalmak. 
A képviselőházból. A képviselőház junius hó 

1-én tartott ülésében W e c k e r 1 e Sándor pénz-
ügyminiszter beterjesztette a ezukoradóra, az ás-
ványolajadóra, valamint a ezukor és sörfogyasz-
tási adóra vonatkozó törvénynek a fiumei  vámkiil-
zetben leendő életbeléptetéséről szóló javaslatot. A 
közigazgatási törvényjavaslathoz ezen ülésben hár-
man szólottak. Mocsáry Lajos és He rmán 
Ottó a javaslat ellen, V a d n a y Andor pedig 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
JB 1 e k t r a . 

A fővárosban  már elcsépelt dolog, nálunk 
mé<r mehet ujságszániba az én Klcktra-ismerteté-
*'-in! Miért í A fővárosi  lapok egyike sem ismer-
tette indiomra részletesen az oly nagy port vert 
«Imául s ennélfogva  illő és igazságos, liogy az 
CHIIH-IÍ társadalom ama uagyrésze is megismerje 
legalább tartalmilag, mely görögöt nein láthatott 
•Sl,lia, nemi helyzeténél fogva  nem tanulhatott, de 

ellenszenves áramlatok folytán  volt bizonnyára 
homályos ideálja. 

Tehát nőről a nőknek írok, hiszen Elektra 
"" \»lt, szomorú sorsában részvétteljes, testvér-
vi'vételben példányszerü, jogos küzdelmében fér-
I|J~ >-s nemes bosszújában a legfenségesebb  nő. 

bármily elfogult  előítélettel is viselkedjék 
korunk a klassikus irodalmi termékek iránt, any-
>0' tény, hogy ujabb színpadi vívmányok egyike 
sei'i tüntet fel  magasztosabb női jellemeket egy 
Antigonénál, Isménénél, Medeánál, Elektránál. — 
•'árjuk csak egy leket: Isanra Jladáchnál, de ez 
, s a z Hiás VI. énekében férjétől,  Hectortól búcsúzó 
Aiuloiiiaché copíája. 

* • 

Elektra Sophoklesnek egy kis drámája, me-
lyet talán örök feledés  homálya borit, ha Jászay 
Mari, nemzetünk büszkesége napfényre  nem hozza, 
éppen úgy, mint Egressi egykor Bánk-bánt. 

Jászai, az an tik-tragikum ezen utolérheUen 

representánsa, szorgalmasan tanulja in<><[ az an-
golt, hogy bemutathassa Elektrát a ködön Albioii 
fiainak  is, kik minden kalmárkodó természetük 
daczára, tudósként búvárolják a görög auctorokat 
és szívesen sütkéreznek az antik-tragoediák me-
legénél. Shakespeare erőtől duzzadó darabjai min-
denike egy-egy görög darab facsimiléje.  tlladsLone 
államfértiui  capacitása mellett is a Honiéri reáliák-
nak irodalmilag méltatott magyarázója. 

* 
# * 

Hogy Elektrát megérthessük, szükségesnek 
tartom kivonatos tartalmát adni először. Élihez 
pedig mellőzhetetlen kulcs gyanáut szolgál egy 
kis mythologiai bevezetés. 

Agameiunon, Mykene bős királya, midőn a Trója 
elleni bosszuló hadjáratra indult, melynek fővezére 
is lön: otthon hagyá nejét Klyteinuaistrát, Hát Ores-
test. Elektrát, krysothemis és lphianassa leányait. 
A Trója elleni vállalat azonban, a tervtelenség s 
a haderők módnélküli elforgácsojása  miatt, igen 
hosszura nyúlt, .tíz évre. Ezen idő alatt uuoka-
öcscse Aigistbos, bűnös czélzással betolakodik 
családi szentélyébe, tiltott szerelmi viszouyt sző 
nejével azon boldog hiedelemben, hogy a férj  Trója 
alatt, a csatamezőn leli sírját. 

De midőn Trója s Priamos kormos palotá-
jának végpusztulását s az achivhősök visszatértét 
megtudják: őröket állítanak ki a tengerpartra, 
hogy idejében jelezzék Agamemnon közeledtét. 

A férj  megérkezik, hitvesse csókkal, népe 
lakomával fogasa  s midőn a harezok zivatarában 
kifáradt  hős először hajtja fejét  álomra: saját ho-
nában, házában, királyi párnák közt, neje és ked-

vese megölik szekercze-csapással. A kis Orestest 
szintén elakarják tenni láb alól, nehogy bosszuló 
támadjon'; azonban az ovatos és előrelátó Elektra 
egy liíi rabszolga kezére bizza, ki menekül vele 
Strophios királyhoz. Orcstes itt délezeg ifjúvá  ser-
dül, közmondásos baráti viszonyt köt I'ylades ki-
rálylíval és midőn a delphoibeli jósda megparan-
csolja, hogy menjen és torolja meg atyja erősza-
kos halálát jó barátjával s a rabszolgájával meg-
indul Thokisból Mykene félé. 

Itt kezdődik a darab cselekménye. * 
* * 

A háttér királyi palotát ábrázol; hajnal van, 
Orestes barátjával s a nevelővel jön, kí a palota 
teréu megállva, komoly, méltóságos szavakkal ma-
gyarázza hollétük helyét, a gyönyörű vidéket, 
mely szemük elé tárul s Orestes kegyelettel hall-
gatja, hiszen oly kicsiny volt, midőn utolszor látta, 
hogy addig emléke szálai nem terjedhetnek. 

Megköszöni a még mindig hü öreg készséges 
magyarázatát s midőn Pythia jóslatát emliti, mely 
szerint hadsereg és fegyver  nélkül, csel által hajtsa 
végre bosszúját: kéri, liogy menjen a palotába, 
vegye jól szemügyre az állapotokat, hozzon biztos 
hirt; a hosszú távollét és aggsága ékei megvédik 
úgyis őt minden gyanútól. 

Ekkor azonban a palotából jajgatás hallat-
szik s Orestes azt Elektrájénák vélvén, ott akar 
maradni, de a bölcs öreg Ayors távozásra inti, 
hogy senki észre ne vegye őket s egyúttal, hogy 
a szokásos áldozatot meghozza atyjának rég látott 
sírjánál. 

Orestes engedelmeskedik, a nevelő bsut^f 
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— bárha a javaslat némely intézkedéseit kifogá-
solja is — a javaslat mellett — A janios hó 
2-án tartott ülésben elnök bejelentette Szentkirá-
lyi Albert országos képviselő halálát, a ház rész-
vétének jegyzőkönyvileg adott kifejezést.  A köz-
igazgatasi vitát ezen Ülésben V o j n i c s c István 
nyitotta meg, szerinte a javaslat czéltudatos ke-
resztülvitele és fejlesztése  mellett eléljük azt, hogy 
Magyarország erőben és tekintélyben nagy, erős 
eg&zséges legyen. Azért a javaslatot elfogadja. 
B o d a Vilmos a történelem tanoságaira hivatkozik 
és ovatosságra int, nem fogadja  el a javaslatot, 
hanem hozzájárni Szederkényi Nándor határozati 
javaslatához. B a k o v s z k y István a független-
ségi párt részéről a javaslat ellen felhozott  argu-
mentumokat igyekszik megczáfolni  s miután a ja-
vaslat törvényerőre emelkedését nemcsak a tiszt-
viselők, hanem a közvélemény is ohţjtja, azt elfo-
gadja. Ezután P r ó n a y Dezső br. mondott na-
gyobb szabású beszédet a javaslat ellen. Miután 
a régi szervezetet fenntartandónak  véli, a javas-
latot nem fogadja  el. Fö ldváry Miklós a ja-
vaslat mellett beszélt. — A junius 3-iki ülésben 
a közigazgatás államosítása ellen K ú n Miklós 
mondott hosszasabb beszédet. Szerinte az uj rend-
szer kiveszi a nemzet kezéből a végrehajtó ha-
talmat s átteszi a kormány kezébe, pártolja a 
Szederkényi határozati javaslatát. Ezntán T i s z a 
István szónokolt nem annyira a javaslat mellett, 
mint inkább Apponyi ellen s Apponyit a javaslat 
támogatása lejében támasztható bármely igényé-
vel elutasította, Tisza istván beszédére Apponyi 
Albert gróf  izgatottan válaszolt s kijelentette, ha 
a miniszterelnök ígéretei nem fognak  beváltatni, 
akkor az egész javaslat ellen határozott ellenállást 
fog  kifejteni.  S z a p á r y miniszterelnök kijelen-
tette, hogy a bizottságban a módosításokat nem 
azért fogadta  el, hogy ez vagy amaz ajánlotta, 
hanem azért, mert helyeseknek találta. S most 
már ragaszkodik a bizottság által elfogadott  szö-
veghez s kéri, hogy a javaslatot igy fogadják  el. 

5 percznyi szünet után dr. M o l n á r Jó-
zsef  a c s í k s z e r e d a i választókerület képvise-
lője mondott hatásos beszédet a javaslat ellen. 
Az uj rendszer tinktuácziónak teszi ki a közigaz-
gazgatást, a mi annak legnagyobb baja. 

Az eddig tapasztalt eredménytelenséget nem 
fogja  megszüntetni az államosítás, mert mindenek-
előtt erős nemzeti politikára volna szükségünk, 
a mi pedig nincs. (Ugy van I balról.) A nemzeti-
ségek túlkapásának nem a választási rendszer az 
oka, liaueni a főispánok.  A nemzet minden tagjá-
nak aktív szerepet kell vinnie az állam kormány-
zatában, azért nein fogadhatja  el ezt a javaslatot. 
(Helyeslés balról.) 

Felsorolja, minő nemzetiségi propagandát űz-
nek Erdélyben a román pénzintézetek. De ezeket 
nem látják a főispánok.  Olyan községekben is, a 
hol kaiiholiknsok és reformátusok  vaunak, csak 
néhány görög katholikus volt, az is tudott ma-
gyarul. a 24 éves kormányzat alatt odajutott a 
dolog, hogy áldozatok árán is azokat a görög 
katholikus családokat eloláliositották és ma már 
gyermekeik nein is tudnak másképpen, mint romá-
nul (Mozgás.) 

Pedig a főispánok  most is kinevezettek vol-
tak s a kandidáczió jogánál fogva  a főispánok 

a palotába, megvirrad és Elektra (fellép,  kevéssel 
utánna a kar is. 

Elmondja gyászos sorsát, mostoha helyzetét, 
egyetlen reményét, melyet Orestes visszatérte iránt 
táplál, el azt a szomorú végzetet, mely fejére  ne-
hezül reményének romba dőltén. 

Ezen meglehetős hosszn és kinos panaszok-
tól duzzadó dialog után kijön a palotából nővére 
Krysothemis, áldozati ajándokkal telt korsóval. — 
Elektrát ott látva, dorgálni kezdi, hogy miért 
bolyong örökké a palota kapuin kivül, miért hal-
látja gyászos jajgatásait, s hasztalan haragnak s 
gyötrő gondolatnak miért engedi át magát. Tart-
son inkább vele, áldozni atyja sirján, anyja paran-
csából. 

Elektra erre kifakad,  kifakadása  indokolt is, 
mikor az a „nő" (inint anyját megtagadta) hála-
áldozatot hoz annak, kit meggyilkolt. Kérdezi is 
a szokatlan elhatározás okát Krysothemistől, ki 
elmondja, hogy anyja egy álmot látott, mely sze-
rint Agamemnon uj életre kelt, királyi jogarát 
iţjra kezébe vette, galyak fakadoztak  rajta, me-
lyeknek lombjai országát gazdagon beárnyalák. 
Elektra végig hallgatván nővérét, fönséges  pat-
hosszal kéri, hogy dobja el azt az undok-kéz adta 
áldozatot, vágja le inkább saját hajfürtjeit,  mit 
Elektra nyomban meg is tesz, levágja haját, le-
oldja övét, mely nincs ugyan aranynyal áttörve, 
de kincset ér mégis, mert szivből adja azt. 

Krysosthemis enged parancsszerü kérésének, 
titkon átveszi s megy a sirhalom felé. 

Csakhamar ki jön anyja Klytemnaistra is és 
Oţţ látva Elektrát, szemére lobbantja, hogy foly-

nem engedtek mást tisztviselőül, mint a kit ők 
akartak. De az elmondottakból látjuk, hogy a ki-
nevezés nem togja gátolhatni a nemzetiségi üzel-
meket. (Ugy van! balról.) Jó közigazgatás igaz-
ságszolgáltatás, kulturális és gazdasági támogatás 
kell, akkor megszűnik a nemzetiségi agitáczió vé-
szes befolyása,  ($lénk helyeslés balról.) 

E törvényjavaslat nem kedves senkinek csak 
a nagy uraknak, a kik főispánok  akarnak lenni. 
A népnek nem lesz semmi beavatkozása a köz-
ügyekbe, szolgalelkü tömeggé kell lennie. Magyar 
szempontból veszedelmesnek tartja az arisztokra-
czia hatalmának emelését. A javaslatot azért 
sem fogadja  el,p mert hasonlóvá tesz bennünket 
Ausztriához. (Elénk helyeslés a szélsőbalon.) 

A junius 4-iki ülésben a javaslat mellett 
S c h w a r c z Gyula és K á r o 1 y i István be-
széltek, az előbbi beszédjében, mely jogtörténelmi 
előadásnak is bevállott volna, vázolta a közigaz-
gatási jog égés? múltját, s kimutatta, hogy a ki-
nevezési rendszer a magyar közigazgatási joggal 
éppen nem összeférhetetlen;  — az utóbbi pedig 
jelezte, hogy e javaslattal a kormány olyan térre 
lépett, a hova jó lélekkel ő is követheti s e kö-
rülmény folytán  belép a kormánypártba. A régi 
megye védelmére a függetlenségi  párt részéről 
P e t r i c h Ferencz és H e 1 ti Ignácz mondottak 
hatásos beszédeket, mindkettő pártolván Szeder-
kényi határozati javaslatát. — A 5- és 6 iki ülé-
seken összesen nyolcz beszéd mondatott el; a 
szónokok közül: Molnár Antal, Teleki József, 
Mikó Árpád, Pulszky Ágost a javaslat mellett, 
Madarász József,  Detricli Péter, Ugrón Gábor és 
Papszász Károly a javaslat ellen érveltek. IJgron 
Gábor fényes  elokvencziáju és hatalmas érvekben 
bővelkedő beszédét a ház pártkülünbség nélkül 
osztatlan figyelemmel  hallgatta végig. 

( 'nikvármegye közigazgatás i 
bizuilüiágftiiak  iilétiélnil. 

Csíkszereda, 18!fl  juniiia 8. 
Megyénk közigazgatási bizottsága mai nap 

tartotta meg Mikó liálint főispán  elnöklete alatt 
liavi rendes ülését, melynek folyamáról  közöljük 
az alábbiakat 

Mindenekelőtt felolvastattak  az egyes szak-
előadók jelentései, melyek a szokásos ügyforgalmi 
statisztikát tartalmazták. 

Megemlitendíinek tartjuk ezek közül a főor-
vosnak a közegészségügy állapotáról szerkesztett 
jelentésében felhozott  azon körülményt, hogy a 
közegészségügy május havában kedvezőtlenebb 
volt az ápririiaviuál, mert a betegiilési esetek 
is nagyobb számmal l'urdnltak elő s emellett Zsö-
gödben a roncsoló toroklob járványszerüleg lépett 
fel;  a megye némely községeiben pedjg a szem-
esés kötliártyalob (trachoma) föltűnedezvén,  a 
lakosság tömeges megvizsgálását kellett elrendelni. 

A csikszerddai közkórházban május havában 
»1 beteg ápoltatott, kik köziil gyógyult (>3, javult 
2, elhalt 2, további gyógykezelés alatt maradt 2, 
Orvosrendőri szemle és bonczolás 7 esetben vé-
geztetett a megye területén. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint a folyc 
évre, még csak a 111. osztályú keresolailó, a nyíl-
ton gyalázza övéit a város minden rendű polgára 
ri itt, pr.lig férje  meggyilkolása nem volt bün, söt 
a bűnnek szabályos lúnletése. 

Ugyanis Aulis révé'ueu gyűlt össze az az 
1 löt! görög hajó, mely Trója ellen indulandó volt. 
Agamemnon azonban egy Artemisuek szentelt be-
rekben egy szarvast ejtvén el, az istenuö szél-
csenddel büuteté a görögöket úgy, hogy a jósok 
szerint, a haragot csak úgy lehetett eloszlatni, 
hogy Agamemnon feláldozza  magával vitt leányát, 
lphigeniát (Arthemis azonban felhőbe  burkolva, 
Tanrisba ragadja s papnővé avatja.) 

Klytemnaistra tehát tette igazolására fel-
hozza, hogy miért áldozá fel  leányát, (hogy él, 
azt nem tudhatá még), kit nem szült fájdalmak 
között, a görög népnek pedig e lány életéhez nem 
volt joga. Ha Menelaos kedvéért tevé, úgy erősza-
kos halálát kiérdemelte; mért nem áldozá fel  Me-
nelaos hét gyermeke valamelyikét, hiszen anyjuk 
Helené s a megsértett vendégjog megtorlása ér-
dekében kelt útra a görög sereg. 

Heves dialógjukat azonban megzavarja a 
nevelő, ki a királynét fényes  ruhájáról azonnal 
megismervén, csüggedő arczczal közli Phokis ki-
rályának szomorú üzenetét, hogy meghalt Orestes, 
az olynipi kocsiverseny lovai gázolák agyon. 

A királyné látszólag megilletődve fogadja,  de 
lelke egész mélyéből örvend, hogy megszabadult a 
furdalás  azon kinos nyűgétől, mely annyi éven át 
lánczként lekötve tarlá ébren Agy, mint álmában : 
mig Elektrát villámcsapásként sújtja, mely jelenet 
a tragikus fenség  igazi magaslatán áll. 

A királyné e hir hallására távozik a neve-

vános számadásra kötelezett egyletek és testüle. 
tek adója, valamint a báuya- és fegyveradó,  to-
vábbá a hadmentességi dijak nem lettek kivetve. 

Egyenes adóba május hó végéig az I. és II. 
évnegyedre megállapított 137,838 frt  99 krból 
80,933 trt 20 kr folyt  be; hadmentességi díjban 
pedig a 4934 frt  34 krból 645 frt  3 kr, — mit 
egybevetve a mult év hasonló időszakában elért 
eredménynyel, ez idén a befizetési  eredmény ked-
vezőbbnek mutatkozott. 

A kir. tanfelügyelő  hosszasabb jelentést tett 
az idei zárvizsgák eredményéről, melyek nagyobb 
részben a felekezeti  'iskoláknál folytak  le. — A 
tanítási eredményt többnyire megfelelőnek  s rész-
ben kielégítőnek találta, még a románajku közsé-
gekben is, de némely iskoláknál észlelt sok kívánni 
valót, melyeknek orvoslása czéljából a bizottság 
útasitotta a tanfelügyelőt,  hogy az egyházi főha-
tóságokhoz megkereséseket intézzen; a bizottság 
pedig elhatározta, hogy a maga részéről is a val-
lás és közoktatásügyi minisztert feliratilag  ke-
resi meg. 

A folyó  ügyek közül fölemiitjük  a követke-
zőket : 

Az igazságügyminiszter abbeli körrendelete, 
melynélfogva  a bíróságok utasítva lettek arra, 
hogy nemcsak a gyámság és gondnokság alatt 
lévő személyek, hanem az atyai hatalom alatt, 
álló kiskorúak által, vagy ellenök indítandó peres 
ügyekről az illetékes árvaszékek mindig értesíttes-
senek, — tudomásul vétetett s az árvaszékeknek 
kiadatni határoztatott. 

A közigazgatási bizottság mult havi üléséből 
az erdélyi csendőrparancsnokságot a kászoni köz-
ségekben elharapódzott, rakonczátlanságok megfé 
kezhetése czéljából a kászonujfalvi  csendőrségi őrs-
nek szaporítása iránt keresvén meg ; — az ezen 
megkeresésre adott abbeli választ, hogy a határ-
széli csendörségi örsszolgálatnak czélba vett kö-
zelebbi rendezése alkalmával a kérelemre figyelem 
fog  fordíttatni,  — tudomásul vétetett. 

A kir. pénzügyigazgató bemutatta azon ta-
riltát, melyet a bizottság mult hó 11-én tartott 
ülésébea kelt meghagyás folytán  a szesz és pá-
linka legmagasabb árának megállapítása czéljából 
szerkesztett s melyet már a községi elöljárósá-
goknak miheztartás végett ki is adott. Kzen ta-
riffa  szerint a 90 f  ikos szesznek ára a 10U fokú 
szeszmérő szerint, 69 krban, és a 80 tokos szesz 
ára 62 krban; továbbá a 40 fokot  tartalmazó pá-
linka ára 31 krban, és a 25 fokot  tartalmazónak 
ára 19 krban lett megállapítva. Ezen fokok  kö-
zött megállapított különböző foktarlalmak  szerint 
váltakoznak az árak. 

A bizottság az előterjesztett taritlát elfo-
gadta és tudomásul vette. 

Ugyancsak a kir. pénzügyigazgaló bejelen-
tette, hogy a tusnádi és borszéki fürdőhelyekre  a 
dohánykülönlegességek árulására engedélyt eszkö-
zölt ki. Kzen bejelentés folytán  utasította bizott-
ság az igazgatót, hogy a d o h á II y k ü I ö N I e-
g e s s é g e k á r u l h a t á s á r a C s í k s z e r e -
dában , mint a megye székhelyén is, e n g e-
d é I y t e s z k ö z ö l j ö n . 

Egyéb közmunka és kisebb jelentőséggel biró 
adóügyek letárgyalása után a gyűlés d. u. 1 óra-
kor véget ért. 

lővel s Ktektráuak hosszas, megrázó jajoktól kinos 
vergődése után ott terein a sírtól visszatérő Kry-
sothemis, örömmel jelentve, liogy valaki a sírnál 
volt és áldozott is, ez pedig más nem lehet, mint 
Orestes. 

Elektra azonban, már hallva Orestes halálát, 
szomorúan felvilágosítja  s legott igazolják is sza-
vait a fellépő  Orestes, Pylades s a nevelő, kik 
— anélkül, hogy bármelyik is elárulná kilétét — 
a királyt kivánják látni, hogy Orestes elégett hul-
lája hamvait átadhassák. 

Elektra most teljesen megbizonyosodván Ores-
tes haláláról, elkéri a hamvvedret s a legelraga-
dóbb jelenetek egyikét játsza akkor, midőn gyer-
mek módjára a földön  csúszva, beszélget a ve-
derhez s az igaz testvéri szeretet csókjaival illeti 
azt. Végre megesik Orestes szive, nem akarja a 
végsőig gyötörni Elektrát inkognitójával, s mű-
vésznő kezében hálás anyag az a fordulat,  az a 
mély fájdalomra  jött, megnyilatkozásra képtelen 
öröm: midőn elárulja magát. 

Csiky G. fordításában  iűeigtatom ezt a részt: 
El. Oh jaj, én boldogtalan! 

Hamvaidtól is megfosztanak,  Orestesein ! 
Or. Hagyd e baljóslatú szót, oknélkül zokogsz. 
El. Oknélkül sirok meghalt testvérein fölött? 
Or. Nem illik hozzád róla ily szót mondani. 
El. Úgy megvet hát engem méltatlant a halott ? 
Or. Nem vet meg senki; ám nem téged illet ez 

(a hamvvederre mutat). 
El, Hiszen Orestes hamvát tartják kezeim. 
Or. Csak annak mondják, ámde nem Orestesé. 
El. Mely sírban nyugszik hát ő, a boldogtalan ? 
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T  A N Ü « Y . 
Évzáró vizsgák. 

A helybeli k ö z s é g i e l e m i i s k o l á -
ban az évet záró vizsgálatok a kővetkező sor-
rendben fognak  megtartatni: Junns 20-án 8—11-ig 
a III., IV. és V. fiúosztályok  vizsgája minden tan-
tárgyból, d. u. 2—C-ig az I. és II. fiúosztályok 
vizsgája minden tantárgyból. Junius 21-én d. e: 
8— 10-ig az ismétlő iskolások és iparos tanonczok 
vizsgája. — Junius 22-én d. e. 8—12-ig a III. és 
LV. o. leányok vizsgája minden tantárgyból, d. u. 
2-6 óráig az I. és 11. leány osztály vizsgája min-
den tantárgyból. — A női kézimunkák a vizsgák 
tartama alatt ki lesznek állítva és megtekinthe-
tők a népiskola emeleti első tantermében. 

A g y e r g y ó s z e n t m i k l ó s i i sko-
lák ez évi vizsgálatai s következő rendben fog-
nak lefolyni:  f.  hó 17- és 18-án az elemi fiúisko-
lák, 20-án a központi óvóda, 21-én az iparos ta-
nulók iskolája, mely munkakiállitással lesz egybe-
kötve, 22-, 23- és 24-éu a zárdában, 25- és 26-án 
a polgári iskola; ez utóbbi szavalatok, ének és 
zenével egybekütütt.évzáró ünnepélyét 28-án fogja 
megtartani. Mindezen vizsgálatokon a tanügyba-
rátok és a tauügy iránt érdeklődők megjelen-
hetnek. ^ 

K t L Ó ^ F E L É H . 
— Törvényhatosági gyűlés. Vármegyénk tör-

vényhatósági bizottsága folyó  hó 17-én tartja meg 
tavaszi rendes közgyűlését, melynek főbb  tárgyai 
a következők : A szentesítést nyert IV—XV. tör-
vény ezikkek kihirdetése ; magas miniszteri rende-
letek ; a róm. kath. püspök válasza a csiksomlyói 
gyinnasiumnál rendszeresítendő franczia  nyelvi 
tanszék ügyében; az alispán előterjesztése az űt-
biztosok és az útkaparók ujabb beosztása iránt, 
— továbbá javaslata az uzvölgyi útnak a viczi-
nális álak sorába helyezése iránt; a közigazgatási 
bizottságnak határozata a regalebérlők ellen be-
adott pauaszos ügyben ; az ötös bizottság javas-
lata a vármegyei ösztöndijak és segélypénzek ki-
osztása iránt a havasi javak igazgatójának Lázár 
Menyhértnek jelentései; igazgatói jelentés a vár-
megye állal segélyzett gymnasiumi ifjak  viselke-
déséről az országos tornaversenyen; a yármegyei 
kórház felügyelő  bizottságának folyamodványa 
IÍXJIJ forint  kölcsön iránt, mely összeg további 
építkezésekre és felszerelésre  lenne fordítandó; 
a községek 1891, évi költségelőirányzatánál ész-
lelt hiányok elenyészteté; a megyei közalapok-
ról IHHO. évre szerkesztett számadások; végül 
községi ügyek és magánosok kérvényei. 

— A csikmegyei egyetemi hallgatók — mint 
halljuk — elhatározták, hogy ez évben is a 
nyári hónapok valamelyikében, olyantormán, mint 
a mult nyáron, bizonyos — később meghatáro-

Or. Sehol; élők számára nem kell sirhalom. 
El. Mit mondasz ilju ? 

' Or. Semmit, a mi nem igaz. 
KI. El hát Orestes ? 

Or. Él, ha én holt nem vagyok. 
Kz utóbbi kifejezés  az egész darab eszméje, 

a drámai szálak góczpontja, a katasztrófa  forrása. 
A mi ezek után történik, már sejteni lehet, 

gyorsan halad a végmegoldáshoz. 
A nevelő, .Pylades és Orestes bemennek a 

palotáiia. hol a királynét megölik. Az anyja hangja 
kihallatszik többször, midőn irgalmat kér, — de 
Elektra büszkén felel,  hogy ő sem irgalmazott 
egykor liának s atyjának és oly hideg kárörömmel 
kialtja be: „Kétszer vágj hozzá", mint Gara ná-
dor Hunyady László bakójának. 

Aigisthos is erre hazajön, a követek ntán 
kérdezősködik, kik egy függönyt  félrehúzván,  ott 
egy letakart tetemet mutatnak. Aigisthos Orestes 
hulláját gondolván, unszolásaikra fölveszi  a fá-
tyolt s az árulással rögtön tisztába van. Neje 
lelcszik a ravatalon, Orestes élve előtte áll; ha-
lálát óhajtja ő is tehát. Orestes azonban beviszi 
a palotába, s azon szobában és helyen öli meg, 
hol egykor édes atyját Aigisthos. 

line röviden egy végzet-tragoedia vége. 
Végzetszerű valóban, mert anemezis korán, 

az ős-apa idejében beférkőzött  a családba s szedé 
iv.idékról-ivadékra rokonkéz gyilokja által áldoza-
tit. Magát Orestest is megörjité e tette. 

A darab rövid, egy jó ólát ha kitesz szünet 
!>' Ikiil s inkább dráma mint tragoedia, mivel a 
li".niö nem esik el, sőt diadalra jut törekvése, küz-
delme hálás. Inkább Klytemnaistra a tragikus hős, 
ki fel  van ugyan ékítve a tragicum minden sal-
langjával, de alig másodrendű szereppé törpül 
helyzeténél lógva. 

Elektráé azonban a darab báromnegyede B a 
többi személy csak azért van, hogy tisztességes 
lélekzetel vehessen ideg- és agyfárasztó  jelenetei-
b'ii, mert folyton  a színpadon van. 

Elektra prototypja annak a túlságos és vak, 
hogy ne mondjam, bosszúval határos gyermeki 
szeretetnek, melynek példái csak a classicus kor-
ból szedhetők, a modern, vizenyős talsjon ülte-
tett nevelés fája  nem termelhet. 

És valóban Elektra tette indokolt, balitéle-
lünk nem illeti, erkölcsi érzetünk nem sérti, meg-

zandó — jótékonyczélra mulatságot rendeznek. A 
tavaly elért szép siker már előre is fölbátorít, 
hogy a közönség figyelmét  ezen körülményre fel-
hívjuk. Bővebb értesítést a mozgalomról lapunk 
jövő száma fog  hozni. 

— Helyettes lelkész. Kovács István kézdi-
vásárhelyi ref.  lelkész, mint a csikmegyei körlel-
készség helyettes papja, folyó  hó 7-én vette át 
hivatalát és azon napon a délelőtti isteni tisztelet 
alkalmával megtartotta beköszöntő beszédét. 

— A marosvásárhelyi keresk. és iparkamara 
közelebb tartott rendes közgyűlésén ejtették meg 
a tisztviselői választásokat; titkárrá választatott 
Törpényi János, jegyzővé László Gyula, 'írnokká 
Péterfi  Béla. Ugyanez ülésen tárgyalták I m r e li 
Sándor marosvásárhelyi nyomdász, a sepsiszent-
györgyi Jókai-nyomda ü z l e t v e z e t ő s é g e és 
G y ö r g y j a k a b Mártonnak, lapunk kiadójának 
a vidéki nyomdász-ipar ügyében beadott vélemény-
jelentéseit s ennek kapcsán a hanyatlásnak indult 
vidéki nyomdász-ipar felvirágoztatását  előmozdító 
javaslatokat, melyek különösen a lapunk kiadója 
által benyújtott jelentésben voltak részletesen ki-
fejtve  s melyeket, egyetlen egy pont kivételével, 
el is fogadtak  s ilyen irányban a keresk. minisz-
tériumhoz felterjesztés  küldését határozták el. 

— Postai tudnivalók. Folyó hó l-étöl fogva 
a kézdivásárhelyi küldönczposta reggeli 4 óra he-
lyett délelőtt 11 órakor indul. — Rendelet szerint 
az útalványok feladása  és kifizetése  csak délután 
őt óráig történhetik. Tódor , vezető. 

— Házi tolvaj. Léhner Venczel csikrákosi 
kereskedő szolgája gazdája boltjának ablaktáblá-
ját és rostélyzatot lefeszítette  s onnan a kézügy-
ben levő pénzkészletet és egyéb apró tárgyakat 
elemelt. A turpisságnak nyomára jöttek, az el-
csent tárgyakat visszavitték a szolgát pedig a 
szolgát pedig a dutyiba tették. 

— Porrá égett gyermek. Puntea Simon és 
felesége  a gyergyódomuki „Csipkés" havason levő 
kunyhójukból m. hó 28-án az onnan mintegy két 
kilómeter távolságra tevő legelőre távoztak, liogv 
juhaikst megnyírják. Két és tél éves kis fiukat, 
Gábort a bölcsőben aluva otthona hagyták. A 
kunyhó bizonyosan a gondatlanul hagyott tűz kö-
vetkeztében kigyuladt s a szerencsétlen gyermek 
teljesen porrá égett. 

— Műkedvelői előadás. A gyergyószentmik-
lósi műkedvelők legutóbb <-' s i k y Gergelynek a 
„Nagymama" czimü kitűnő vígjátékát — mint la-
punkban is említve volt — oly kiváló sikerrel ad-
ták elő, hogy több oldalról jött kívánságra folyó 
hó 14-én másodszor is elő fogják  adni. Mégpedig 
ez alkalommal a gyergyószentmiklósi tanítói ön-
képzőkör felkérésére  a jövedelmet a gyergyói ta-
nitók által létesítendő temetkezési segélyalap ja-

— i ^ — — — — — . — — i — 
vetéssel, utálattal sohasem találkozik, sőt a leg-
nagyobb mértékben felkölti  szeretetteljes részvé-
tünket méltán szánandó sorsa iránt és siirii taps-
sal fordulunk  mint nő felé  akkor, midőn az apát, 
a királyt, a férjet  megölt anya iránt köteles sze-
retetét gyűlöletté változtatja, a bosszú mázával 
vonja be és szinte két évtizedet tevő kitartással, 
elvhűséggel, férfias  türelmet túlszárnyaló erélylyel 
végre is czélját éri, kitartása jutalmát megkapja, 
bossznszomját kielégíti: a gyilkosokkal egy fedél 
alatt való tartózkodása, kitervelt sanyargatások, 
a megvetés és szidalmak egész halmaza daczára is. 

Krysothemis rövid, de kedves kis alak, naiva 
teljesen, a női jóság szelíd vonásaival, a gyerme-
teg gondolkozás nemes őszinteségével. Valóságos 
viszfénye  Ismenének „Antigonédban. 

A nevelő csak elbeszél, helyettesíti az irót 
és mint öreg a tanácsadót 

A nevelő a régi görögöknél, s kezdetben a 
rómaiaknál, egy értelmesebb rabszolga volt, ki az 
ur gyermekeire felügyelt,  s azokat iskolába ve-
zette; maga a szó a görög paidagogosnak for-
dítása szólói-szóra gyerinekvezető. 

Pylades néma alak, Aigistos csak a darab 
végén jön elő vesztére, a mint ezt bölcsen kívánja 
az erkölcsi igazságszolgáltatás, a mennyiben ö há-
lózza be mézes-mázos szavaival s csábi tá el az 
anyát, lett galádul az asszonyból nő; ö bírta hűt-
lenségre a polgári alattvalót, ö volt a gyilkosság 
értelmi szerzője és rugója e végzetes családi ka-
tasztrófának  s ha az anya, a nő, a hitves, az 
alattvaló bűne életet követelt: úgy Aigistosnak 
buknia kellett kérlelhetlenül. 

Orestes is kis szerep, s a csel, mit kieszel-
tek, igen ügyes, mert csak a palota (elültetését 
czélozza Orestes ál-halálhire, bogy tervöket aunál 
biztosabban hajthassák végre. 

• 
* * 

Elektra valóban mesteri alkotás műve meg-
rendítő jeleneteinél, fenséges  irályánál s a mese 
érdekfeszítő  voltánál fogva  s igy Sophokles meg-
érdemli, hogy sírkövét syrén-alak ékesítse, hogy a 
sok szép és magasztos összehordása miatt méh-
nek nevezzék, mert olvasása költőket szül, tanul-
mánya színműírót nevel, mivel az ő érdeme di-
csőségét kor nem vénitette el, halál el nem érte 
• mindenható idő keze megbénult előtte. 

Emberi  Árpád, 

vára fordítják.  A darab oly remekmű, bogy a kik 
már látták, másodszor is szívesen megnézik, de 
maga a czél is annyira humánus, hogy egy gyei 
több oka lesz a közönségnek az előadás párto-
lására. 

— Juniális. A gyószentmiklósi „kereskedői 
kör" nyári mulatságát — mint már említettük — 
folyó  hó 2l-én tartja meg. A rendezöbizottság a 
mult hó 27-én tartott válalasztmányi ülésen a 
következőleg alakult meg : Elnök dr. Fejér 1 >ávid, 
alelnökök ifj.  Vákár István és dr. Szentpétery 
Kristóf,  pénztárnok Bogdán István, titkár Kritsa 
Konrád, — választmányi tagok Görög Joachim, 
Lázár Gyula, Kopacz Lukács, Sáska Kajetán, 
Lázár Péter, ifj.  Drótos János, Lázár J. István, 
Kritsa Zoltán, Keresztes Gerő, Bocsánczy István, 
ifj.  Romfeld  János, Cziffra  János, Merza Vilmos, 
Zárug M. Zakariás, Székely Iván, Lázár Viktor, 
Ágoston Gyula, Deér Kálmán, Drótos István, — 
vidékről megválasztattak bizottsági tagoknak 
Vákár Lukács (Szárhegy), Dobribán Kristóf,  Já-
nosi Márton (Újfalu),  Ágoston Ágoston (Csoma-
falva),  Mélik Bogdán. Dobribán Lnkács (Remete), 
Fülöp József  (Ditró), Giacomuzzi Baptist, Ur-
mánczi István, Kolbász Miklós, Fejér József  (Top-
licza). A részvételi dij: személytől 50 kr, család-
tól 1 fiiban  állapíttatott meg. A mulatság napján 
az összes üzletek zárva lesznek. Kedvezőtlen idő 
esetén a mulatság 28-án tartatik meg. A meghí-
vók — helyben csakis tagok részére — pár nap 
múlva fognak  kibocsáttatni. 

A sors szeszélye. 
pLBESZÉLtS. 

Irta KRITSA KLÁRA. 2) 
Emília, daczára, hogy a sok táncz kimerí-

tette, nem tudott puha fekhelyén  elaludni, hanem 
az éjnek még hátralevő részét ébreuálmondva tölté. 
Szüntelen a Havasi Oszkár képe lebegett lelki 
szemei elölt. Azok a szelid, nyájas, magasztos 
jellemet tükröző kék szemek ; a szép, barna ba-
jusztól árnyékolt jóságos mosolyú ajak. Hallani 
vélte kedves hangját, mely oly halk, oly csendes 
s éppen azért olyan szívhez szóló 

Hát Mariska, a régi kis barátnő el lett-e 
feledve?  Nem. 

Midőn a napsugarak a késő reggelen bekan-
dikáltak a függönyök  résein, két angyalarcz vo-
násait világiták meg. 

Emília ábrándos tekintettel feküdt,  dús fe-
kete Iurtei szétbomolva terültek el a hófehér  ván-
koson; arcza az álmatlanságtól kissé halvány volt; 
kis keze egy másik puha kézben nyugodott. En-
nek tulajdonosa nem volt más, mint — Mariska. 

Szőke göndör turtei úgy ragyogtak a nap 
sugaraiban; beszédes ajkait, ha mosolyra nyitá, 
két kedves gödröcske támadt gömbölyű, hófehér, 
rózsás arczán; kék szemei, inint a derült égbol-
tozat úgy mosolyogtak alá a fekvőre.  E tekintet-
ben nemcsak az öröm és szeretet érzete volt ki-
fejezve,  hanem a hála érzete is. 

Oh mert Mariska valóban sokkal tartozott 
Emiliának, ki nemcsak jő barátnője, de jótevő an-
gyala is volt. 

Azou uap óta, melyen mint iskolás gyerme-
kek búcsút vettek egymástól, Emília nem szűnt 
meg gondoskodni kis barátnője anyagi helyzetéről. 
A zárdába meuetele alkalmával kérte anyját, hogy 
mivel számára úgyis mind uj öltözékek készültek, 
hátrahagyott ruháit küldje a szegény Mariskának, 
az anyja majd átalakítja. 

A nemes szivü nő örömmel teljesité gyer-
meke kívánságát. Különben azelőtt is többször 
segité a szegény özvegyasszonyt, mert jól tudta, 
hogy mennyire küzd ez a nyomorral, mióta férje 
Homoki Sándor asztalos mester jobblétre szenderült. 

A zái-dából a hányszor szülőinek irt Emilia, 
soha sem feledkezett  meg Mariskáról; vagy egy 
levélkét csatolt számára, vagy anyját kérte, hogy 
ezt vagy amazt küldjöu Mariskának. 

Bizony Mariska ezáltal sok nélkülözéstől lett 
megmentve. 

Midőn aztán a jólelkű Emilia kezdett azon 
okos belátással és finom  tapintattal birni, hogy 
Mariskáék az ajándékokat alamizsnaként tekint-
hetnék, nem akarva fájdalmat  okozni nekik, ezt 
irta Mariskának: 

„Mi régi jó barátnők, rokonlelkek vagyunk! 
Tehát mint jó barátnőhöz, jó lélkekhez illik nem 
szabad megalázva érezned magadat azért, a mit 
szülőim néha neked küldenek. Az nem a te hibád, 
hogy vagyontalan vagy ; nem az én érdemem, hogy 
jólétnek örvendhetek. Ez a s o r s s z e s z é l y e . 
Avagy mond, ha megfordítva  állana a dolog, nem-e 
te is segítenél rajtam: jó barátnődön, lelkednek 
rokonán 1 ?" 



Ju . C S I K I L A P O K . . m 

A zárdából hazaérkezte utáni napon meglá-
togatta Mariskát, ki nem tudott hová lenni az 
örömtől és büszkeségtől. 

De hogyisne! mikor az oly ritka dolog, hogy 
egy gazdag, nevelt hölgy, mint barátnőt felkeres-
sen egy szegény árva leányt, ki semmi tekintet-
ben nem mérközhetik vele. 

Meghagyta Emilia, hogy látogassa meg 
gyakran, a mit Mariska örömmel teljesített is. Es 
a gyakori együttlát azt eredményezte, hogy a 
finom  művelt hölgy modora átszivárgott az egy-
szerűen nevelt leányra, annyira, hogy bármily elő-
kelő társaságban megállbatta helyét. 

Alig várta Mariska a reggelt, hogy szeretett 
Emiliájához mehessen, tőle hallani valamit a teg-
napi bálról. 

Az udvaron a szobaleánynyal találkozott, a 
ki azt mondta, hogy még nem kelt fel  a kisasz-
szony. Ö azonban mégis benyitott, tudva, hogy 
Emilia ezért nem fog  megneheztelni 

— Es valóban megtetszett neked az a 
férfi  ? Oh ezt csodálom! hisz' mióta a zárdát el-
hagytad, annyi hódítást tettél már, de szived, min-
dig hidegen maradt. Bizonnyára renilkiviil szép és 
szellemes férfiú  ő, ki képes volt az én drága Emí-
liám szivét első látásra meghódítani. 

Igy folytatta  Mariska a társalgást, mig Kmi-
lia ábráooos sötét szemeit felé  fordítva,  ajkain 
boldog mosoly honolt. 

— De mit mondok ? hiszen ha megtetszett 
is neked, az még nem annyi, mintha meghódította 
volna szivedet! llgy-e édesem, te azért még nem 
vagy szerelmes? 

— Miként már mondám — feleié  Emília — 
megnyerte tetszésemet, de ezzel igen keveset mond-
tam, mert úgy érzem, hogy e férfiúban  felleltem 
eszményképemet Igen, igen! ő hasonlít alioz, kit 
álmaimban oly gyakran láték. Oh mily boldog ál-
mok voltak ezek! Eljött ő s elvezette lelkemet a 
szerelem tűndérvilágába, melynek ö volt napja és 
éltető lége. Es lelkem gyönyörtelten elmerült a 
szép álomba. Aztán midőu fölébredtem  oly fájó 
érzés töltötte szivemet a tudatra, liogy boldogsá-
gom csak álom volt! S íme az eszménykép meg-
valósult e férfi  alakjában! 

De vájjon ő fellelte-e  bennem ábrándjainak 
tárgyát ? 

Igen, úgy kelle lenni, ezt kiolvastam tekin-
tetéből . . . 

Oh kedves Mariskám, oly boldog vagyok ! 
— végzé be Emilia s szemet lehuuyta, mintha ez 
által lelki szemei elé akarná varázsolni ideálját. 

Mariska bámulva hallgatta e beszédet, az-
tán lehajolt s megcsókolva az ábrándozőnak a bol-
dogságtól átszellemült arczát, mondá: 

— Engedje a jóságos Isten, te angyali lélek 
hogy boldogságod tartós legyen ! 

S ezzel távozott, ábrándjaival hagyva Emí-
liát . . 

(Folyt, köv.) 

A . k i s l u t r i i r & z d e a 
Szélien, IBIM. jmiina J. 

39. 4. 72. 32. 28. 

Árlejtési hirdetmény. 
A gyergyó-csomafalví  rom. katli. tem-

plom kijavítása 3300 frt  24 krban felsőbb 
hatóságilag megállapittatván, a versenytár-
gyalás folyó  évi junius 29-én dél'utAn 
4 Órakor fog  a csomafalvi  plebanialis lak-
ban megtartatni. 

A költségvetés és versenytárgyalás fel-
tételei nevezett plebanialis lakban betekint-
hetők. 

Vállalkozóknak csak szakképzett épí-
tészek fogadtatnak  el, kik tartoznak a ki-
kiáltási ár 10 százalékának akár készpénz-
ben, akár óvadékképes értékpapírokban bá-
natpénzziil való csatolása mellett, zárt aján-
lataikat a fennirt  idő alatt a gyergyói fő-
esperesi hivatalhoz beadni. 

Gyergyó-Csomafalva,  1891. junius 1. 
BALLÓ JÁNOS, BOTH FERENCZ, 

lelkész, építtető bizottsági főesperes. 
elnök. (1—3) 

Szám 1528 — 181(1. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alatl irt. kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. 

tcz. 102. !j-a éri elmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járásbiróság 1!»—188!). 
szánni végzése által a csikszentuiiklösi rom. kath. 
egyházmegye végrehajtató javára csíkdelnei Kánya 
József  ellen 500 frt  töke és járulékai erejéig el-
rendeli. kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag 
lefoglalt  és 1150 írtra becsült gabona, széna, te-
hén szekerek, szán, trágya, tűzi- és épűletfákból 
álló ingóságok nyilvános árverés útján eladatnak. 

Mely árverésnek az 1H48—lölil. kiküldést 
rendelő végzés folytán  a helyszínén, vagyis Csik-
Delnén Kánya József  lakásán leendő eszközlésére 
1891. évi junius hó 20-ik napján d. e. 10 órája 
határidőül kitüzetik, — és ahhoz a venni szán-
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érinteti ingóságuk ezen árverésen az 1881. 
évi LX. tcz. 1<»7. § a értelmében a legtöbbet Ígérő-
nek becsáron alul is eladatni fognak. 

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. tcz. 10S. §-aban megállapított, feltételek 
szerint lesz kilizH.cndő. 

Kelt, Csíkszeredában, 1891. évi junins hó 
2-ik n;i|iján. 

G-onaLos I s t v á n , 
kir. bir. végrehajtó. 

H I K D ü T M U N Y . 
A fsikszeutsimon-csa  tószegi plébániai is 

telek kíiriili száraz támfal  és rácsos kőkért 
építése f.  övi junins 21-éll d. íj. 4 órakor 
árlejtés utján kiadatik. Bővebben értekez-
hetni alulírottnál. 

Csik-Csatószeg, 1891. május 29. 
IJÁLINT LAJOS, 

(2 - 3) szi'iitsiinon-i'salós/.cgi plclüinns. 

Sz. 117:1—181» I. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság mint, 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár részvénytársaság végreliajla-
tónak Csibi Istvánné született Simon Borbála, 
Csibi Anna, Csibi Tamás és Csibi Juliánná gyer-
gyóditrói lakosok végrehajtást szenvedettek elleni 
100 forint  tőkekövetelés és járulékai iránti végre-
hajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gyergyószentiniklósi királyi járásbíróság) területén 
levő (íyergyó-lMtió község határán fekvő  követ-
kező ingatlanokra: a gyóditrói 205. sztjkvben 
A. -[-. 1. rdsz. a. foglalt  44:5. hrsz. ingatlanra ICO 
frt,  a 3 rndsz. a. foglalt  14505—14510. hrszokra 
202 frt,  a 4. rdsz. 16256. hrszra 11 fit,  az 5. 
rndsz. 19<i2!J. hrszra 3 frt,  a 6. rndsz. 25238. 
hrszra 11 frt,  7. rndsz. 25252. hrszra 7 frt,  8. 
rndsz. 252M. hrszra 4 frt,  9. rndsz. 28083 hrszra 
IC frt,  10. rndsz. 29719. hrszra és a 2:>720. hr-
számra 8 frt,  11. rndsz. 33732. hrszra 20 forint, 
12. rndsz. 3ii(>28, 3(>(i2!l. hrszokra 40 forint,  13. 
rndsz. 1 I:: 11. hrszra 5 frt,  — 14. rndsz. 24178. 
In -zra 21 M, 15. rndsz. 24184. hrszra 5 forint, 
lií. rndsz. 24207. 2ti<M, 24228. hrszámokra 52 
frt,J17.  rndsz. 32U8:). hrszra 55 frt,  s végre a 
18. rndsz. 9585. hrszra 7 frtban  ezennel megálla-
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte, és 
liogy a fennebb  nvgjelölt ingatlanok a/. 1891. évi ju-
lius hó 6-ik napjá'i délelőtti íl órakor < iyergyó-Ditró 
község házánál megtartandó nyilvános árverezé-
sen a megállapított kikiáltási árakon alól is el 
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-

1881. évi LX. tcz. 42. §-ában jelzettárfolyammal 
számított és az 1881. évi november bó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni; avagy az 1881. LX. tcz. 170. 
§-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elő-
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt tiyergyószentmiklóson, 1891. évi április 
hó 9-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbiróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

S z a c s v a y I m r e , 
kir. aljbiró. 

A gyergyói járás föszolgabirájától. 

Sz. 2477—1891. 
k. i. 

(2-3) 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye gyergyói janisába kebelezett 

Gyó-Tekerőpatak nagyközségben 

inagan 
megálla-

állás elhalálozás folytán  üresedésbe jővén, 
annak betöltésére ezennel pályázatot nyitok. 

A jegyzői javadalmazás áll: évi 400 
frt  fizetés,  50 frt  irodai átalány, 2fi  frt  utazási 
átalányból, szabad lakásból — és a 
munkálatokért szabály rendeletileg 
pitott dijakból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtjuk, miszerint, az 1880. évi 
XXII. tcz. 66. §-a értelmében felszerelt,  pá-
lyázati kérvényeiket folyó  évi junius hó 
Végéig hozzám adják bc. 

Gyó-Szentiniklóson, 1891. május 2f>-én. 

IVagy Tamás. 
lYiszolgaliiró. 

Sz. 1860 —1891. (3—3) 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye kászonalcsiki járásában ke-

belezett Kászon Uj ín lu cs Kászon-Jak ahfalva 
társult községekben utóbbi székhelylyel a 

WHWA™1  (illái 
lemondás következtében üresedésbe jővén, 
ezen állásra pályázatot nyitok. 

Ezen körjegyző javadalmazása áll: évi 
400 frt  fizetés,  30 frt  irodai átalányból és 
magán munkálatokért szabályreiuleletileg 
megállapított dijjakból. 

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, liogy az 1886. évi 
XXII. tcz. 74, illetve 1883. évi XXII. tc. 
6." §-a értelmében felszerelt  pályázati kér-
vényeiket folyó  évi junius hó 20-âig 
hozzám annál inkább adják bc, minthogy 
később beérkezhető kérvények figyelembe 
vétetni nem fognak. 

A kászonalcsiki járás főszolgabírójától. 
Csikszeiitinárton, ISIM május 18 án. 

lanok becsáráuak IO"/0-át készpénzben, vagy az 
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NAGY JÓZSEF, főszolgabíró. 

T I ÜP T 7 J 
Vau .szerencsém tisztelettel tudatni a t. helyi és vidéki nagyérd. közönség 

gel, liogy 
Csíkszeredában a „Csillag* vendéglő meliett 

a kor igényeinek megfelelő,  jól berendezett 

Fűszer-, Vas- és Singeskereskedést és nagybani Lisztraktárt § 
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nyitottam. A kereskedelmi téren szerzett tapasztalataim s a legelső kereskedelmi 
források  ismerete azon kellemes helyzetbe juttatott, hogy áruimat a legelőnyösebb 
feltételek  mellett  szerezhetvén be: a n. é. közönség igényeit, úgy az áruk k i t íi n Ő 

^ m i n ő s é g e, mint o l c s ó á r a k t e k i n t e t é b e n , teljesen kielégíthetem. 
Magamat és üzletemet a n. érd. közönség szíves pártfogásába  ajánlva, — 

kiváló tisztelettel 
H E S K Ó LUKÁCS. 

Ny. yörgyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szereda. 1891. 


