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Ünnep van ma. llnnepet iii a magyar 
nemzet; a magyar szabadságharcz emlékét, 
ö n v é d e l m i ha r e z ü n k örök időkre ki-
ható időpontját, 1848. márczius 15-ét ünne-
peli. Mit Ünnepelhetne, mit dicsőítene, mit 
idézhetne emlékezetébe vissza legméltóbban 
a honfikebel,  — ha multunk e kimagasló 
időpontját, a m a g y a r s z a b a d s á g 
s z ü l e t é s n a p j á t nem dicsőítené ; melyen 
kiesett sarkából a börtön ajtaja és nemze-
tünk milliójának lábairól lehullott a rabbi-
lincs ; szabad szárnyra kelt a gondolat, ki-
szabadult a csapdából a fogólymadár,  hogy 
élvezze a mit neki adományozott. 

Születésnapot ülünk ma, nagy napot 
ünnepelünk. De ne jussanak eszünkbe mul-
tunk sötét napjai, mert ünnepünk veszitend 
értékéből; ne idézzük vissza emlékünkbe a 
szabad gondolkodás lebilincselt, napjait, hi-
szen ezek úgyis elhomályosodtak már ré-
gen a nap fénylő  sugaraitól; eltörpül min-
den a midiből visszaidézett ellentétes gon-
dolatunk a nagy eszmék hódításaival szem-
ben : hanem gondolataink szálljanak a h a-
z a s z e r e t e t, h á 1 á d a t o s s á g s z e n t 
o l t á r á h o z és áldozzunk azon hősök em-
lékezetére, a kik nekünk megszereztek 
jövendő boldogságunk alnpkellékeit, melyek 
nélkül Magyarország jövendő nagysága 
csak puszta oliaj lett volna s melyek-
től a tizeukilenczedik század haladása 
függ.  Mert egy esemény a múltból p. o. 
az 1794. évvel összefüggő  budai Vérmező 
eseményei ugy is csak fokozzák  a szabad 
gondolkodásra hajlandósággal biró érzelmeit; 
tehát a mult sötét tömkelegébe burkolt 
események kimagyarázhatlan titkaival ne 

foglalkozzmitV^^tijuk  el magunktól a ha-
zánk dicső múltja közé gyűlt szomorú epi-
zódokat s vigasztalódjunk azon gondolattal, 
hogy: „annyi balszerencse, oly sok viszály 
után megfogyva  bár, de törve nem cl nem-
zet e hazán." 

A nuţ- e njtp megteremtett, annak elő-
magyarázatai a múltban lekszenek; a mult 
rejtélyes titkait kellene kutatni. Lassan-
lassan készült a talaj e nap által hozott 
magvak elvetésére, mi? végre elérkezett az 
idő, ütött az óra, midőn kinyilott a rózsa 
márczius 15-én, mely a szabadság, egyen 
lőség és testvériség illatával tölti be hazánk 
minden zege-zugát a Kárpátok bérczeitől 
le az Adriáig. 

Minden nemzet életében vannak oly 
korszakok, melyek előidézésével, alkatójául 
a 1 á n g c s z t, néha a n y a g t a l a n kedé-
l y e k s a t e r m é s z e t közre munkálását 
látjuk működni, melyek együttes munkál-
kodása által születik a szó teljes értelmé-
ben a valódi gondolat. Nemzetünk e nagv 
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napjánál is, mely világra szóló események-
kel van összefüggésben,  a természet közre-
működésével, a láng elmék kimagasló alak-
jaival találkozunk ; mert hiszen Z e m p 1 é n 
k i e s v i d é k e s az a l f ö l d  v é g t e l e n 
rónája megteremtette a szabad gondolkodás 
nagy apostolait az önzésen h a z a s z e r e -
t e t példaképében elére állitá a nemzetnek, 
hogy segítségére legyenek neki kivívni azt, 
a melyet a sötét mult század megtagadott. 

Az érzelmek öszpontosultak e szent 
napon, gyúpotjában állott egy tiszta sziv, 
melynek dobogása közös volt a füuri  palo-
táktól le az utolsó szegény kunyhólakó 
szivdobogásával ; egy test, egy lélek volt, 
egy közös fohász  zengett minden honfi 
ajkáról, hogy s z a b a d s á g o t a n é p n e k ! 

Nem-e világra szóló esemény volt ez, 
a midőn minden honfi  ajkáról zengett a 
v i 1 á g s z a b a d s á g k i á l t á s a ? nem 
világra szóló esemény volt-e a m a g y a r 
s z a b a d s á g h a r c z, a midőn az egész 

müveit világ véleményét osztotta s megér-
tette a s z a b a d s á g , e g y e n l ő s é g és 
t e s t v é r i s é g fogalmait  nemzetünk. Üd-
vözöljük a magyar szabadságharcz e nagy 
napját, tartsuk meg emlékezetünkben e dicső 
napot, s őrizzük szivünkben a hazafiság 
nemes érzelmeivel ez emlékeket, mert ezen 
emlékek megtartása, ápolása, sőt erősbitése 
után mondhatjuk el, hogy: multunk szép, 
a jelen biztos és a jövőben van remény. 

Jt.  P. 

Csikváármegye közigazgatási 
bizottságának iiéüéből. 

C s i k-S z e r e d a, márczius 13. 
Megyénk közigazgatási bizottsága szokásos 

havi ülését ma tartotta meg, minek folyamáról 
következüket jegyeztük fel: 

Az alispáni és árvaszéki elnöki jelentések 
csakis az ügyforgalmat  tárgyazták. 

A főorvosi  jelentés a közegészségi viszonyo-
kat tárta fel,  melyek február  havában elég kedve-
zőtlenek voltak, mennyiben különösen a felcsiki 
járás több községében járványos betegségek ural-
kodtak. Nevezetesen : Delnén, Sztmihályon és Szép-
vizen hasihagyinázban megbetegedett 103 egyén, 
kik közül meggyógyult 75, elhalt 9. A kanyaróban 
Csomortán-, Taplocza-, Madéfalva-,  Karczfalva-  és 
Dánfalva  községekben megbetegedett 444 gyer-
mek, ezek közül meggyógyult 177, elhalt 37. 

A csíkszeredai közkórházban G0 beteg ápol-
tatott, kik közül meggyógyult 24, javult 2, további 
gyógykezelés alatt maradt 34. 

A kir. pénzügyi igazgató jelentése szerint 
a folyó  évi föld,  ház, tőkekamat .1., II. és 111-ad 
osz. keresetadók és általános jövedelmi pótadó ki-
vetése részben befejeztetett,  a III-ad oszt. kere-
seti adó kivetésére vonatkozó előmunkálatok szin-
tén megindittattak. 

Az adóbefizetés  eredménye február  havában 
következő volt: a) egy enes adóba befolyt  23589 
frt  9f  kr ; b) hadmentességi dijba 164 frt;  c) 
bélyegilletékbe 4551 frt  83 kr; d) fogyasztási  és 
italadóba 14822 frt  21 kr ; e) dobányjövedékbe 
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Mohács terén napunk leáldozott, 
Felleg fellegre  gyűlt hazánk fölött; 
Vigasztalást szivünkre nem hozott 
A végzet, de egyre üldözött; 
Nagy volt a szenvedés, az árvaság : 
Gyötört a német, dúltak a pasák. 

Hazánk, hitünk veszélyeztetve volt, 
Mindenfelől  reánk rohant az ár, 
Nem tündökölt nekünk se nap, se hold, 
Le volt tarolva létünk fája  már; 
Ott ült a csüggedés szivünk felett 
S jegében a remény megdermedetl. 

A múltra visszanézni fájt  nagyon, 
Midőn dicsők, midőn nagyok valánk; 
Midőn halomra gyűlt a kincs, vagyon 
S több tenger mossa partjain hazánk ; 
Midőn egész világ csodálta itt 
A „nagy királyt" s a két nagy Hunyadyt. 

S hát még midőn Árpád hős sergei 
Száguldozák be délt és nyugatot, 
Bizanczot a vezér remegteti 
A Rhénuson s a Pón is tul csapott; 
Azok valának a mesés idők, 
Magyart s magyar nevet dicsőitők. 

Mohács után csak emlékük maradt, 
Hogy fájjon  rajtok a magyar szive, 
Mint egy szép álmon, a mely elszalad 
Az álmodónak ébredésire. 
S mily ébredés ! Lekötve látja itt 
A hős oroszlán érczes izmait. 

Vergődik, ordit torka mélyiből, 
Mig a nemes vad majd vérébe ful, 
Remélve, hogy ha zárt falán  kitör. 
Talán az átkozott bilincs leüull; 
De minden mozdulatja csak feszit 
Vasán s fokozza  szenvedéseit. 

Igy multak hosszu-liosszu századok . 
Szegény hazám, szegéuy magyar fajom, 
Szived hiába nézett, lázadott, 
Zsibbadt erőd megtört e zord bajon! 
S a hullám egyre nőtt, közelgetett, 
Hogy összecsapjon a fejed  felelt. 

Sok láncz, bilincs csörgött, sok vér kifolyt, 
Sok jó magyar vitéz a sírba dőlt, 
Soká borús maradt az égi bolt, 
Mig a reménynek egy kis szárnya nőtt. 
Sokat tudnának erről mondani 
Rákóczy s bujdosó bű társai. 

De hát örökre nem hagyott el ő, 
Ki mindenek felett  uralkodik, 
Kitől jön a szabadság és erő, 
Ki fölmagasztal  és aláz a porig; 
Kiben dicsérjük a Világ Urát, 
Löveit felénk  is egy remény-engárt. 

Küldött vitézeket, nagy hősoköt, 
Kiknek magyar volt lelke és szive, 
Hogy a honért áldozva éltököt, 
A roncs-hajót vezessék révibe ; 
D; hajh ezernyi vész s vihar között 
A gálya még sok szirtbe ütközött. 
De végre jött nagy m á r c z i u s hava 
íj megszülte rég óhajtva várt fiát: 
A s z e n t s z a b a d s á g o t , mint hajdan a 
Názáreth szent szüze a Messiást. 
Békók, bilincsek, lánczok és vasak 
Darabra törtek, szerte hulltanak. 
Dörgött az ég, a fóld  megreszketett, 
Remegve vert a zsarnokok szive ; 
Tombolni kezdtek a vihar-szelek, 
Lecsapva a nép ellenségire. 
A földet  egy moraj zuhogta á t : 
Az ég boszulja most poklon magát! 
S midőn a fél  világ ránk támadott, 
A hős magyar fiuk  küzdöttenek, 
Kiket csodálni fognak  századok 
S ragyogni fognak,  mint f é l i s t e n e k ; 
Mint fénykörükben  égő csillagok 
Nagyok, dicsők és halhatatlanok. 
E fénysugár  vezesse szüntelen 
Szép nemzetünk minden hű gyermekét, 
Közöttök egy se legyen hűtelen, 
Fönnön ragyogjon fényes  őse képp. 
Igy — mint dicsők valánk, dicsők leszünk 
3 örökre fog  virulni nemzetünk. 

Bálinth Gyula. 
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14558 frt.  Az egyenes adóknak a befizetési  ered-
mény 620 frt  54 Vj krral kedvezőtlenebb, mint 
a mnlt év hasonló időszakában. 

Sem a közmunka, sem a tanügy körében 
nevezetesebb mozzanatok a mult hó folyamán  nem 
történtek. 

A folyó  ügyek közül felemlitjök  a követke-
zőket : 

Minthogy a megye területén levő erdőségek-
ben az apáczagyaponcz nevii kártékony rovar 
nagyban elkezdett szaporodni s erdöséginket igen 
nagy veszély fenyegeti.  A közigazgatási bizottság 
erdészeti albizottsága egy rendszeres irtási terve-
zetet készített, s azt a közigazgatási bizotttság-
hoz terjesztette elő, honnan is az a mult havi 
gyűlésből egy kellőleg indokolt felirattal  fölmive-
lési miniszter ur ö nagyméltóságálioz jóváhagyás 
végett felküldetvén,  az irtás czéljaira szükségel-
tető 18000 frt  összegnek az állam pénztárából 
való folyósítása  kéretett. 

Ezen feliratra  nevezett miniszter ur idei 
8331. szám alatt válaszolván, a tervezetet elfogadta, 
de a kéit 18000 iVt segély kiutalását megta-
gadta ; megjegyezte azonban azt, hogy tekintettel 
arra, miszerint az irtó- és védömuukálatok mjin 
magán, hanem fontos  közgazdasági érdekekből is 
történnek, az erdőbirtokosokat hernyóenyv meg-
szerzésével segélyezi a a munkálatok vezetésével 
megbízandó erdőtisztek és erdüürük által szüksé-
gelt költségeket és kiadásokat az állami erdészet 
terhére utalványozza, ezen felül  pedg mindazon 
eszközöket és anyagokat, melyek a kiucstári er-
dőkben a mult évben teljesített azonos munkáknál 
használtattak, díjmentesen a birtokosság használa-
tába bocsátja. 

Ezen leirat a végrehajtás foganatosítása  vé-
gett a megye alispánjának és az er.lészeti albizott-
ságnak kiadatni határoztatott. 

A héjjasfalva-csikgyimrsi  államíUon Csik-
Szentmiklós községen innen levő meredekség levá-
gatása iránt kereskedelmi miniszter ur megkeres-
tetni határoztatott. 

A volt regálébérlötársulat terhére 1UŐ0 írt 
80 kr III-ad osztályú kereseti adó utáu Csík-
Szerda városbau mult évre kirótt 5° „ iskolai 
pótadó vagyis 84 frt  4 kr ellen a társulat által 
beadott felebbezés  elutasittatott, mert a bérlőtár-
saság nem igazolta azt, hogy emez összeg u'án 
aránylagosan a hatáskörükbe tartozott 47 L izség 
valamelyikében községi pótadót fizetett  volna. 

Gyergyóujfalvi  Balla Istvánné, született Si-
mon Szabina a megyei árvapénztári tisztviselők 
ellen 200 frtnak  megfizettetése  iránt keresetet 
indítván, a megye alispánja, azért, mert eme 200 
frtnak  felperes  részére való átvételét a kilyénfalvi 
biró és jegyző elismerték s különösön utóbbi a 
helyett, hogy leányának kézbesítette volta, magá-
gánál tartotta, — felperest  ezek ellen inditaudó 
kereset bead tsára utasította s ezen határoz atot a 
bizottság is helyben hagyta. 

Több más kisebb jelentőséggel biró ügyeket 
tárgyalt még a bizottság a gyűlés délután egy 
órakor ért véget. 

M á r e z i u s 1 5 - i k e v á r o s u n k b a n . 
A szabadság hajnalhasadásának, nemzeti 

megnjnlásunk, ujraszületésünk évfordulójának,  mint 
minden évben, ngy az idén is kiváló ünnepet szen-
telt városunk. 

A lapunk mult számában közölt programm 
után ítélve, azt moudhatná a távollevő, hogy vá-
rosunkban márczius 15-ét csak a csikmegyei hon-
védegyesület ünnepeli, de sz nem ugy van: a 
csikmegyei honvédegyesület évi rendes közgyűlését 
ma tartja és az ünnepély is ezzel kapcsolatosan 
van rendezve. Nem a honvédegylet, hanem C*ik-
megye népe ünnepel itt ma, mert én Csikmegye 
székelységének zömét látom vonulni a róm. kath. 
templom felé  zászlókkal a Rákóczy induló hangja 
mellett. Val ami felemelő  ez a látvány! Valami 
magasztos látni ezt az ünneplő népet, melyet nem 
dobszóval tereltek össze, hanoin szive sugallatát 
követve, eljött megünnepelni a feltámadás  nagy 
napját, eljött imát mondani a sokat szenvedett 
ii.'inzet jobb léteért és eljött szive áldozatát le-
tenni a haza oltárára. 

Ezernyi tömeg gyűlt össze városunkba, hogy 
részt vegyen az Onuepen. Látok ifjakat  köztük, 
látuk serdületlen gyermekeket, kik még nem tud-

ják, mire való ez összejövetel és nem értik a lel-
kesülés okát, dc látok aggokat is, kiknek forra-
dásos arcza emlékeztet azokra a nagy napokra 
a mikor elsötétült a nap, megindult a föld  és az 
után végül ketté hasadt a magyar szabadság 
templomának kárpitja. 

Az ünneplő nép élén szétbontott nemzeti szinü 
zászlók alatt a csiksomlyói főgimn.  ifjúsága  s utána 
a csikmegyei honvéd-egyesület agg honvédéivé! 
pontban fél  10 órakor vonult a helybeli róm. kath. 
templomba, hol László János s.-lelkész ünnepélyes 
isteni tiszteleletet tartott, melynek végeztével a 
„Csillag"-vendeglö nagytermében kezdetét vette az 
ünnepély másik része, a lapunk mnlt számában 
közölt sorrendben. 

Legelőször a csiksomlyói főgimnázium  kitűnő 
énekara énekelte Kölcsey Hymnuszát," mely 
után a honvédegylet, elnöke, Benedek István 
1818—49-beli honvéd őrnagy, a csikmegyei honv. 
egyesület elnöke nyitotta meg a gyűlést a követ-
kező beszéddel : 

Kedves honvéd bajtársak ! 
Borongnak a sötét felhők  Iionvédi életünk 

felett,  az enyészetnek komor képei mindennap 
mindinkább jelentkeznek, maholnap odajutunk, 
honnan a visszatérésnek kapui be vaunak zárva. 

Hulltunk, gyérültünk hovatovább mind sűrűb-
ben s már az emberi alkotás rendjénél fogva  is 
maholnap honvédi létszámunk is végkép elfogy 
s nem marad sorainkból egy is és nem lesz kö-
zülünk, ki akár nyilvános helyeken az utókor 
embereinek, akár tűzhelyénél édes unokáinak 
meleg hangon elbeszélje, hogy miért voltunk 
honvédek s mint ilyenek minő áldozatokat hoztunk 
drága hazánknak. 

De hiszem s hihet jük mindnyájan, hogy a 
szabadság eszméjeért láncoló müveit világnak 
s igy édes magyar liazánkiidk is vannak és lesz-
nek történészei, kik erős aczéllal, elfogulatlanul 
fogják  a történet érez lapjaiba niaradandólag be-
vésni azt, hogy az idők rengetegében, az évek 
sokasága között volt egy 1848-ik év, mely Ma-
gyarországnak oly nemzeti alkotmányt teremtett, 
melyet századok óta nem élvezett. Kimondva tör-
vényhozási lag is az ország minden népének a 
törvény előtti jogegyenlőséget, a szabad sajtót, az 
úrbér megszüntetését s más üdvös intézkedéseket 
12 pontban s hogy annak megvédésére volt egy 
honvéd-testület és meg fogják  írni, hogy : azon 
honvéd-testület tagjai mint vivtanak, mint estek el 
a szabadság harczain. 

Az elfogulatlan  ítélő nem róhat meg és senk 
sein veheti öudicsekvésne.k, ha még most is éle-
tűnk véghatárátöl visszatekintve s 18-18. már-
czius 15-ét ünnepelve, lelki szemeink elé varázsol-
juk ama dicső és küzdelmes napokat és márcziusi 
15-ét, mint alapját alkotmányos életünknek. 

Az időben Európa megrázkódott, a népek 
milliói egy megfoghatatlan  isteni szellem által 
politikai lethárgikus álmaikból l'ölébresztetvén, a 
szabadság eszméje villámgyorsan elárasztotta a 
müveit nemzeteket. 

Magyarország is megértvén a kor intő szó 
zatát s elérkezettnek vélvén azon időt, a melyben, 
ha többet nem is, legalább a háromszázad óta az 
abszolút hatalom nyomása alatt nélkülöznie kellett 
alkotmányát visszaszerezheti. Az akkor uralkodó 
törvény határai között nemes mozgalmat indított 
s az országgyűlésiig hozott ama hire.s 1848-iki 
12 pontból álló törvényezikket a korona elé terjeszt-
telte. A koronás király ki nem térhetvén a 
Magyarország törvényes, jogos követelése elől: 
azt s/.eutes'ae.tte. Szeut.esitenie kellett már csak 
azért is, mert Magyarország fővárosának,  Pestnek 
alkotmányos polgársága, a tudományokban gazdag, 
a haza- é* alkotmányszeretetben utolérhetetlen 
vezérférliai  által vezetve, már 1818. márczius 
15-én — tehát a megerősítés előtt — a nép öröm-
ujungásai között kihirdette a szolid eszmékben 
dus 12 pontból álló törvényt. 

A nép szava, Isten szava s épen ezért már-
czius 15-ike előttünk oly felejthetetlen,  ezért ma-
gasztos és épen ezért ünnepeljük évenkint, inert 
a nép maga_ szentesítette e napon ama törvény-
ezikket. A felelős  magyar minisztérium jó remé-
nyek között minden irányban megkezdte sikert-
váró alkotmányos működését. 

De azért-e, mert a magyar nemzetnek minden 
más nemzetiségekre kiható önzetlen alkotmánytisz-

nem ismerték? vagy azért-e, mert lovagias 
tartásában nem biztak, — nem sokára a 

teletét nem 
szava 
reakczió felütötte  hidra fejét.  A nemzeti féltékenység 
átkos magvát elhintették s épen azok a nemzeti-
segek, kik legtöbbet nyertek ama törvény által 
szövetkezve az uralkodónak rossz tanácsadóival 
s aioknak közreműködésével a már szentesi tett 
alkotmanyt megtámadták s az ellen nyilt láza-
dással léptek fel. 

Alkotmányos kormányunk a bekövetkezhető 
veszélyt sejtve, a magyar nemzetet kiáltványában 
felhívta  a megtámadott törvény és intézmények 

megvédésére. Felhívta önkéntes és honvéd csapa 
tokba sorakozva. A magyar nemzet, ki ősi intéz 
ményeihez való ragaszkodásának s alkotmányos 
szabad szellemének mindig nemes példáját tanúsí-
totta, veszélybe látván hazáját s törvényeit, — e 
vészt jelző szóra önként honvéd csapatokba állott. 

Igy mi is kedves bajtársak, Csíkból, mintegy 
15,000-en honvédek lettünk s a reakczió népeivel 
szemben a szabadság harczát vívtuk. Honvéd éle-
tünk nvomoruságteljes volt, de mindig lelkűnk 
előtt lebegett a drága hon s annak alkotmánya 
s ez adott erőt., bátorságot arra, hogy elleneink 
felett  győzedelmeskedhessünk, addig, mig az ide-
gen beavatkozás óriási tömege győztes útuukat 
nem állotta. 

De ínég igy is megnyugvás töltheti be keb-
lünket, mert szabadságharczmik által dicsőséget 
szereztünk nemzetünknek s bebizonyítottuk a mű-
velt. világ előtt, hogy elég megérettek vagyunk a 
szabadságnak védelniezésére s mint ilyenek szá-
mot teszünk a müveit népek sorába. 

Es különösen jól eshetik most már egy, ko-
runkban is azon nem remélt körülmény, hogy : a 
Felséges uralkodó királyi pár az 18G7. évi koro-
názás alkalmával százezer darab aranyat ajándé-
kozott az IS4S—49-lbeli agg honvédek részére 
jeleül és elismeréseit annak, hogy szabadsághar-
ezunk jogszerű volt. 

De tekintsünk szét az egész magyar hazám 
han. Vájjon az ország majd mindeu részében nem 
szentelnek-e ünnepet IS 18. márcsius 15-ének ? 
Nem leng e mindeu megye, minden magyar társu-
lat, egylet lobogóján az 18-18. szám? S nem ma-
gasztalják-e annak dicsőségét, meggyőző tudatá-
ban annak, hogy alkotmányos életünk alapköve 
1848. márczius 15-én tétetett le? S hogy az ujabb 
nemzedék — mint látjuk, mint tapasztaljuk — 
1848. márczius 15-éliez oly megragailóan, oly szép 
kegyelettel viseltetik. Nekünk, kik az 1848-iki 
eszmékért életünket, vérünket áldoztuk, nemcsak 
jól eshetik, de megnyugvással velietyiik, mert 
ilyentén ténykedésünkben ki van mondva, hogy : 
„öreg honvédek, a miért liarczoltatok, az jogos, 
az igazágos volt s hogy azért liarczoltatok, jól 
tettétek. 

.Tartó Márton VIII. oszt. tanuló szintén igen 
nagy hatással szavalta Palágyi Lajosnak „Az aradi 
vértanuk" cziinii gyönyörű költeményét. A szava-
latot hév érf  fiatalos  tűz jellemezte s a szép köl-
temény lelkes előadása megfelelő  hangulatot kel-
tett a közönségben is s ennek folytán  a derék 
ifjút,  midőn szavalatát el végezte, tapssal és éljen-
zessel jutalmazták. 

A szavalat által okozott éljenzések csilapulta 
után B á n d i Vazul csiksomlyói főgimnáziumi 
igazgató és honvéd egyesületi alelnök olvasta fel 
a honvéd egyesület választmányának mult évi 
működéséről szóló titkári jelentést. 

Ezen jelentésből kiemeljük a következőket* 
Segélyben részesült csikmegyében 541 honvéd, a 
kiosztott segélyek összege 16987 frt.  Az évfolytán 
tartatott 14 választmányi ülés, ezeken intézték el 
a beérkezett összes ügydarabokat. Kiadatott 1470 
honvéd-igazolvány s végül konstatáltatott, hogy 
megyénkben jelenleg még 2138 1848—49-es hon-
véd van életben. A titkári jelentésben tett indít-
vány folytán  a közelebbről elhalt, Petres Antal 
1848-40-ki honvéd századosnak emlékezetét jegy-
zőkönyvileg megüröki; ették ; Imets Fülöp Jákó 
gyulafehérvári  kanonoknak, ki az egyesület alel-
nöki tisztét több év-eu át közmegelégedéssel töl-
tötte be, az egyesülettel szemben szerzett érde-
meiért jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. 

Igen kiemelkedő tárgya volt az ünnepélynek 
Elthes Jakabné úrasszony szavalala, ki „A nem-
zet dalnokához" czimü szép, hazafias  költeményt 
a tőle már megszokott preczizitással. adta elő. 

A szavalat akkora lelkesültséget okozott, 
hogy annak a szavalat közben is kifejezést  adtak 
s végül K o s s u t h L a j o s t viharosan megél-
jenezték. 

Ezután elnök felolvasta  az országos honvéd-
egyesület központi bizottságának felhívását,  hogy 
a „Honvéd-szobor" leleplezési ünnepélyét előké-
szítő és ápril hó 5-én Budapesten tartandó álta-
láns honvéd gyűlésre legalább 4 képviselőt küld-
jön fel. 

A oikmegyei honvéd egyesületet a kővet-
kező tagok fogják  képviselni : Császár Antal, 
Salamon Károly, Nagy Ferencz és Mr. Szász Ká-
roly 1848-49-beli honvédek. 

Ezután Madár Jóska, a csiksomlyói főgim-
názium második osztályának növendéke szavalta 
el Szabolcska Mihály „Alkalmi dal" költeményét 
A kedves és szép szavalatot zajosan megéljenezték 
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14568 frt.  Az egyenes adóknak a befizetési  ered-
mény 620 frt  54 V, krral kedvezőtlenebb, mint 
a mait év hasonló időszakában. 

Sem a közmunka, sem a tanügy körében 
nevezetesebb mozzanatok a mult hó folyamán  nem 
történtek. 

A folyó  ügyek közül felemlitjök  a követke-
zőket : 

Minthogy a megye területén lerö erdőségek-
ben az apáczagyaponcz nevii kártékony rovar 
nagyban elkezdett szaporodni s erdőséginket igen 
nagy veszély fenyegeti.  A közigazgatási bizottság 
erdészeti albizottsága egy rendszeres irtási terve-
zetet készített, s azc a közigazgatási bizotttság-
hoz terjesztette elő, honnan is az a inult havi 
gyűlésből egy kellőleg indokolt felirattal  fölmive-
lési miniszter ur ő nagyméltóságához jóváhagyás 
végett felküldetvén,  az irtás czéljaira szükségel-
tető 18000 frt  összegnek az állam pénztárából 
való folyósítása  kéretett. 

Ezen feliratra  nevezett miniszter ur idei 
8331. szám alatt válaszolván, a tervezetet elfogadta, 
de a ké.t 18000 frt  segély kiutalását megta-
gadta ; megjegyezte azonban azt, hogy tekintettel 
arra, miszerint az irtó- és védöinuukálatok nem 
magán, hanem fontos  közgazdasági érdekekből is 
történnek, az erdőbirtokosokat bernyóenyv meg-
szerzésével segélyezi s a munkálatok vezetésével 
megbízandó erdőtisztek és erdőörök által szüksé-
gelt költségeket és kiadásokat az állami erdészet 
terhére utalványozza, ezen felül  pedg mindaaou 
eszközöket és anyagokat, melyek a kincstári er-
dőkben a mult évben teljesített azonos munkáknál 
használtattak, díjmentesen a birtokosság használa-
tába bocsátja. 

Ezen leirat a végrehajt;» foganatosítása  vé-
gett a megye alispánjának és az erdészeti albizott-
ságnak kiadatni határoztatott. 

A liéjjasfalva-csikgyinicsi  államúton Csík-
Szentmiklós községen innen levő meredekség levá-
gatása iránt kereskedelmi miniszter ur megkeres-
tetni határoztatott. 

A volt regálébérlőtársulat terhére lütíO frt 
80 kr III-ad osztályú kereseti adó után Csík-
Szerda városban mult évre kirótt 5° 0 iskolai 
pótadó vagyis 84 frt  4 kr ellen a társulat által 
beadott felebbezés  elutasittatott, mert a bérlőtár-
saság nem igazolta azt, hogy emez összeg után 
aránylagosan a hatáskörükbe tartozott '17 Lizség 
valamelyikében községi pótadót fizetett  volna. 

Gyergyóujfalvi  Halla Istváuué, született Si-
mon Szabina a megyei árvapénztári tisztviselők 
ellen *200 frtnak  megfizettetése  iránt keresetet 
indítván, a megye alispánja, azért, mert eme 200 
frtnak  felperes  részére való átvételét a kilyénfalvi 
biró és jegyző elismerték s különösön utóbbi a 
helyett, hogy leányának kézbesítette volta, magá-
gánál tartotta, — felperest  e/.ek ellen indítandó 
kereset beadisára utasította s ezen határozatot a 
bizottság is helyben hagyta. 

Több más kisebb jeleutőséggel bíró ügyeket 
tárgyalt még a bizottság a gyűlés délután egy 
órakor ért véget. 

Háreziu» 15-ike városunkban. 
A szabadság bajnalhasadásának, nemzeti 

megnjnlásunk, ajraszületésünk évfordulójának,  mint 
minden évben, ugy az idén is kiváló ünnepet szen-
telt városunk. 

A lapunk mult számában közölt programm 
után ítélve, azt moudhatná a távollevő, hogy vá-
rosunkban márczius 16-ét ctak a csíkuiegyei hon-
védegyesület ünnepeli, de rz nem ugy van: a 
csikmegyei honvédegyesület évi rendes közgyűlését 
ma tartja és az ünnepély is ezzel kapcsolatosan 
van rendezve. Nem a honvédegylet, hanem Csik-
luegye népe ünnepel itt ma, mert én Csikmegye 
s/.ékelységének zömét látom vonulni a róm. kalh. 
templom felé  zászlókkal a Rákóczy induló hangja 
mellett. YaUmi felemelő  ez a látvány! Valani 
magasztos látni ezt az ünneplő népet, melyet nem 
dobszóval tereltek össze, hauein szive sugallatát 
követve, eljött megünuepelni a feltámadás  nagy 
mpját, eljött imát mondani a sokat szenvedett 
ii'Miizet jobb léteért és eljött szive áldozatát le-
tenni a haza oltárára. 

Ezernyi tömeg gyűl*, össze városunkba, hogy 
részt vegyen az ünuepen. Látok ifjakat  közlük, 
látok serdületlen gyermekeket, kik még nem tud-

ják, mire való ez összejövetel és nem értik a lel-
kesülés okát, de látok aggokat is, kiknek forra-
dásos arcza emlékeztet azokra a nagy napokra 
a mikor elsötétült a nap, megindult a föld  és az 
ntán végül ketté hasadt a magyar szabadság 
templomának kárpitja. 

Az ünneplő nép élén szétbontott nemzeti szinü 
zászlók alatt a csiksomlyói főgimn.  ifjúsága  s utána 
a csikmegyei honvéd-egyesület agg honvédeivel 
pontban fél  10 órakor vonult a helybeli róm. kath. 
templomba, hol László János s.-lelkész Ünnepélyes 
isteni tiszteleletet tartott, melynek végeztével a 
„Csillaga-vendeglö nagytermében kezdetét vette az 
ünnepély másik része, a lapunk nuilt számában 
közölt sorrendben. 

Legelőször a csiksomlyói főgimnázium  kitűnő 
énekara énekelte „Kölcsey Hymnuszát," mely 
után a honvédegylet, elnöke, Benedek István 
1848—49-beli honvéd őrnagy, a csikmegyei honv. 
egyesület elnöke nyitotta meg a gyűlést a követ-
kező beszéddel: 

Kedves honvéd bajtársak ! 
Borongnak a sötét felhők  honvédi életünk 

felett,  az enyészetnek komor képei mindennap 
mindinkább jelentkeznek, maholnap odajutunk, 
honnan a visszatérésnek kapui be vaunak zárva. 

Hulltunk, gyérültünk hovatovább mind sűrűb-
ben s már az emberi alkotás rendjénél togva is 
maholnap honvédi létszámunk is végkép elfogy 
s nem marad sorainkból egy is és nem lesz kö-
zülünk, ki akár nyilvános helyeken az utókor 
embereinek, akár tűzhelyénél édes unokáinak 
meleg hangon elbeszélje, hogy miért voltunk 
honvédek s mint ilyenek uiinö áldozatokat hoztunk 
drága hazánknak. 

De hiszem s hihetjük mindnyájan, hogy a 
szabadság eszméjéért lángoló müveit világnak 
s igy édes magyar hazánknak is vannak és lesz-
nek történészei, kik erős aczéllal, elfogulatlanul 
fogják  a történet érez lapjaiba maradandóiig be-
vésni azt, hogy az idők rengetegében, az évek 
sokasága között volt egy 1848-ik év, mely Ma-
gyarországnak oly nemzeti alkotmányt teremtett, 
melyet századok óta nem élvezett. Kimondva tör-
vényhozási lag is az ország minden népének a 
törvény előtti jogegyenlőséget, a szabad sajtót, az 
úrbér megszüntetését s más ildvös intézkedéseket 
12 pontban s hogy annak megvédésére volt egy 
houvéd-testiilct és meg fogják  írni, hogy : azon 
honvéd-testület tagjai mint vivtanak, mint estek el 
a szabadság harczain. 

Az elfogulatlan  itélő nem róhat meg és senk 
sem veheti öudicsekvésiiek, ha még most is éle-
tünk véghatárától visszatekintve s 1648. már-
czius 15-ét ünnepelve, lelki szemeink elé varázsol-
juk ama dicső és küzdelmes napokat és márcziusi 
15-ét, mint alapját alkotmányos életűnknek. 

Az időben Európa megrázkódott, a népek 
iniiliői egy megfoghatatlan  isteni szellem által 
politikai lethárgikus álmaikból fölébresztetvén,  a 
szabadság eszméje villáuigyorsau elárasztotta a 
müveit nemzeteket. 

Magyarország is megértvén a kor intő szó-
zatát s elérkezettnek vélvén azon időt, a melyben, 
ha többet nem is, legalább a háromszázad óta az 
abszolút hatalom nyomása alatt nélkülöznie kellett, 
alkotmányát visszaszerezheti. Az akkor uralkodó 
törvény határai kőzött nemes mozgalmat indított 
s az országgyűlésiig hozott ama hires 1848-iki 
12 pontból álló törvényezikket a korona elé terjeszt-
tette. A koronás király ki nem térhetvén a 
Magyarország törvényes, jogos követelése elöl: 
azt szentesítette. Szentesítenie kellett már csak 
azért is, mert Magyarország fővárosának,  Pestnek 
alkotmányos polgársága, a tudományokban gazdag, 
a haza- é* alkotmányszeretetben utolérhetetlen 
vezérfértiai  által vezetve, már 1848. márczius 
L5-éu — tehát a megerősítés előtt— a nép örörn-
ujongásai között kihirdette a szolid eszmékben 
dus 1*2 pontból álló törvényt. 

A nép szava, isten szava s épen ezért már-
czius 15-íke előttünk oly felejthetetlen,  ezért ma-
gasztos és épen ezért ünnepeljük évenkint, mert 
a nép maga szentesítette e napon Hina törvény-
ezikket. A felelős  magyar minisztérium jó remé-
nyek között ir.'nden irányban megkezdte sikert-
váró alkotmányos működését. 

De azért-e, mert a magyar nemzetnek minden 
más nemzetiségekre kiható önzetlen alkotmánytisz-
teletét nem ismerték? vagy azért-e, mert lovagias 
szava tartásában nem bíztak, — nem sokára a 
reakezió felütöt  te hidra fejét.  A nemzeti féltékenység 
átkos magvát elhintették s épen azok a nemzeti-
ségek, kik li'giöbbet nyertek ama törvény által, 
szövetkezve az uralkodónak rossz tanácsadóival 
s azoknak közreműködésével a már szentesi tett 
alkotmányt megtámadták s az ellen nyilt láza-
dással léptek fel. 

Alkotmányos kormányunk a bekövetkezhető 
veszélyt sejtve, a magyar nemzetet kiáltványában 
felhívta  a megtámadott törvény és intézmények 

megvédésére. Felhívta önkéntes és honvéd csapa 
tokba sorakozva. A magyar nemzet, ki ősi intéz 
ményeihez való ragaszkodásának s alkotmányos 
szabad szellemének mindig nemes példáját tanúsí-
totta, veszélybe látván hazáját s törvényeit, — e 
vészt jelző szóra önként honvéd csapatokba állott. 

Igy mi is kedves bajtársak, Csikból, mintegy 
15,000-en honvédek lettünk s a reakezió népeivel 
szemben a szabadság harczát vívtak. Honvéd éle-
tűnk nyomoruságteljes volt, de mindig lelkünk 
előtt lebegett a drága hon s annak alkotmánya 
s ez adott erőt, bátorságot arra, hogy elleneink 
felett  győzedelmeskedhessünk, addig, mig az ide-
gen beavatkozás óriási tömege győztes útnnkat 
nem állotta. 

De még igy is megnyugvás töltheti be keb-
lünket, mert szabadságharezunk által dicsőséget 
szereztünk nemzetünknek s bebizonyítottuk a mű-
velt világ előtt., hogy elég megérettek vagyunk a 
szabadságnak védelniezésére s mint ilyenek szá-
mot teszünk a művelt népek sorába. 

És különösen jól eshetik most már egy, ko-
runkban is azon nem remélt körülmény, hogy : a 
Felséges uralkodó királyi pár az 18G7. évi koro-
názás alkalmával százezer darab aranyat ajándé-
kozott az 1848—49-lbeli agg honvédek részére 
jeleül és elismeréseü annak, hogy szabadsághar-
ezunk jogszerű volt. 

De tekintsünk szét az egész magyar hazám 
ban. Va|jon az ország majd minden részében nem 
szentelnek-e ünnepet 1848. márcsius 15-ének ? 
Nein leng e minden megye, minden magyar társu-
lat, egylet lobogóján az 1818. szám? S nem ma-
gasztalják-e annak dicsőségét, meggyőző tudatá-
ban annak, hogy alkotmányos életünk alapköve 
1818. márczius 15-én tétetett le? S hogy az ujabb 
nemzedék — mint látjuk, miut tapasztaljuk — 
1848. márczius 15-éliez oly megragailóan, oly szép 
kegyelettel viseltetik. Nekünk, kik az 1848-iki 
eszmékért életünket, vérünket áldoztuk, nemcsak 
jól eshetik, de megnyugvással vehetyük, mert 
ilyentén ténykedésünkben ki van mondva, hogy : 
„öreg honvédek, a miért li.irczoltatok, az jogos, 
az igazágos volt s hogy azért harczoltatok, jól 
tettétek. 

Jartó Márton VIU. oszt. tanuló szintén igen 
nagy hatással szavalta Palágyi Lajosnak „Az aradi 
vértanuk" czimfl  gyönyörű költeményét. A szava-
latot hév és fiatalos  tüz jellemezte s a szép köl-
temény lelkes előadása megfelelő  hangulatot kel-
tett a közönségben is s ennek folytán  a derék 
ifjút,  mídőu szavalatát el végezte, tapssal és éljen-
zessel jutalmazták. 

A szavalat által okozott éljenzések csilapulta 
után 13 á nd i Vazul csiksomlyói főgimnáziumi 
igazgató és houvéd egyesületi alelnök olvasta fel 
a honvéd egyesület választmányának mult évi 
működéséről szóló titkári jelentést. 

Ezen jelentésből kiemeljük a következőket' 
Segélyben részesült csikmegjében 541 lionvéd, a 
kiosztott segélyek összege 16987 frt.  Az évfolytáa 
tartatott 14 választmányi ülés, ezeken intézték el 
a beérkezett összes ügydarabokat. Kiadatott 1470 
honvéd-igazolvány s végül konstatáltatott, hogy 
megyénkben jelenleg niég 2138 1848—49-es hon-
véd van életben. A titkári jelentésben tett indít-
vány folytán  a közelebbről elhalt, Petres Antal 
l848-4'.)-ki houvéd századosnak emlékezetét jegy-
zőkönyvileg megöröki: ették ; Imets Fülöp Ják6 
gyulafehérvári  kanonoknak, ki az egyesület alel-
nöki tisztét több éveu át közmegelégedéssel töl-
tötte be, az egyesülettel szemben szerzett érde-
meiért jegyzőkönyvi köszönetet szavaztak. 

Igen kiemelkedő tárgya volt az ünnepélynek 
Elthes Jakabné úrasszony szavalala, ki „A nem-
zet dalnokához" czimii szép, hazafias  költeményt 
a tőle már megszokott preczizilással. adta elő. 

A szavalat akkora lelkesültséget okozott, 
hogy annak a szavalat közben is kifejezést  adtak 
s végül K o s s u t h L a j o s t viharosan megél-
jenezték. 

Ezután elnök felolvasta  az országos honvéd-
egyesület központi bizottságának felhívását,  hogy 
a „Honvéd-szobor" leleplezési ünnepélyét előké-
szítő és ápril hó 5-én Budapesten tartandó álta-
láns honvéd gyűlésre legalább 4 képviselőt küld-
jön fel. 

A oikmegyei honvéd egyesületet a követ* 
kezö tagok fogják  képviselni: Császár Antal, 
Salamon Károly, Nagy Ferencz és Mr. Szász Ká-
roly 1848—49-beli honvédek. 

Ezután Madár Jóska, a csiksomlyói főgim-
názium második osztályának növendéke szavalta 
el Szabolcska Mihály „Alkalmi dal* költeményét. 
A kedves és szép szavalatot zajosan megéljenezték 
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főgimnázium  férfikarának  az ünnepélyt záró éneke 
a „Talpra magyar." Szépen, ügyesen és oly pre-
czizitással énekeltek, mely ugy őket, mint Korber 
Imre zene- és énektanár urat szerfelett  dicséri. 

Ez után Benedek István elnök a résztvevő 
közönség megjelenését megköszönve, egy néhány 
a fiatalsághoz  intézett buzdító szóval a népünne-
pélyt bezárta. 

Ilyen és ehhez hasonló ünnepélyt nem igen 
láttnnk Csik-Szeredában, d* hogy ez után látni 
fognnk,  arról a mai nap kezeskedik. 

I R O D A L O M . 
— A „Székely Híradó." Ilyen czimen f.  hó 

IB-én egy hetenkéut kétszer megjelenő politikai, 
társadalmi és szépirodalmi heti lap fog  Kézdi-
Vásárhelytt megjelenni, a mely függetlenségi  prog-
ramra alapján a székely érdekeket fogja  képvi-
selni. Előfizetési  ára egy évre 6 frt,  félére  3 frt, 
nt gyedévre 1 frt  50 kr. 

K U L O K F K L E K . 

— Személyi hir. Lapunk felelős  szerkesztője 
hivatalos ügyben néhány napra elutazott. 

— Lapunk jelen száma a márczius l'i-iki 
nemzeti ünuep miatt egy nappal később jelent 
meg. 

— Diszes esküvő volt tegnap a helybeli r 
kath. templomban. Bethlenfalvi  T. N a g y Imre 
kedves, szép leánya N a g y E r z s i k e kisasszony 
esküdött örök szerelmet E s z t e g á r B á l i n t 
udvarhelyi erűésznek s ez viszont. A násznépet, 
mely a legközelebbi rokonságból állott, képezték 
koszorús lányok : Nagy Miczike, Nagy Ilona, Nagy 
Lina, mint a menyasszony nővérei, Nagy S. Er-
zsike, Szász Etelke, Esztegár Berta kisasszonyok; 
vőfélyek:  dr. Molnár Károly, Molnár Ákos, Nagy 
S. Imre, Esztegár Géza, Szepessy Elek, Borsiczky 
Gyula; násznagyok és násznagynék : Adorján Imre 
és neje, Simon Gyula és Hary Gézáné. Fél 12 
órakor vonult végig a városon a nászmenet a 
fenyőfákkal  feldíszített  templomhoz, hol Esztegár 
Gerő szamosujvári gimn. tanár s áldozár, a vő-
legény testvére megható szép beszéd kíséretében 
adta össze az ifju  párt. Az esküvöt fényes  reggeli 
követte az örömapa házánál, honnan a boldog pár 
fél  4 órakor kocsira ült s Udvarhelyre utazott. 
Késő éjjelig volt még együtt a rokonság, vigasz-
talva a kedves gyermek távozása folytán  megke-
seredett szülőket. Boldogságot kivánuuk e valódi 
szerelemfüzte  frigyhez! 

— Eljegyzés. I'akót Lajos betétszerkesztö 
eljegyezte Szűcs Jolán kisasszonyt, Szűcs Lajos 
jankovácsi jegyző kedves leányát. Gratulálunk! 

— Esküvő. F. hó 12 én délután 3 órakor 
vezette oltárhoz Zsigmond Ferencz csíkszent-
györgyí m. kir. cendőrörsvezetö Potyó Antal csik-
kozmási birtokos és községi biró szép és kedves 
leányát, Juliánnát. Állandó boldogságot kívánunk 
az nj párnak! 

— Adakozás a madéfalvi  emlék-alap javára.. 
Csík-Rákosról Mánya Kristóf  a 91. számú 
gyüjtöiven 2 frt  75 krt jutatott kiadóhivatalunk-
hoz. — fin  fcar  es t bői B i ró József  az 002 

számn gyüjtöiven 4 frt  küldött. Ezen iven ada-
koztak: Biró József,  Ambrus István, Simon And-
rás és Hozó Ily és 1 —1 frt. 
Lapunk jelen számában 

ki van mutatva (i frt  75 kr. 
Az eddigi gyűjtés összege 1382 frt  35 kr. 

Főösszeg 1389 frt  10 kr. 
azaz: Egyezerháromszáznyolczvankilencz frt  10 kr. 
Fogadják a buzgó gyűjtök és nemes szivii adako-
zók a szent ügy nevében leghálásabb köszönetünk 
kifejezését. 

— Fillérestély. A csiksomlyói jótékony nö-
egyesület megbízásából f.  hó 11 -én Demény Tinka 
és Simó Erzsike rendeztek az olvasókör helyisé-
gében válogatott műsorral estélyt, ime a müsoro-
zat pontjai egyenként: 1. Zene a főgimn.  ifjúság 
zenekara által, mely igen jól sikerült. 2. Pap 
Andtásné szavalta „Az első fiilemiilé"-t  a tőle 
már megszokott bensőséggel és szép előadással. 
3. Dicsérettel énekelt Szabó István és hármoniu-
mon kisérte Gábor Antal tanitóképezdei növen-
dék. 4. „Egy  baleset" cziinii dialógot Simó Er-
zsike sok naivsággal és kedvességgel, Péter Árpád 
pedig kitűnő humorral adták elő. 5. Pap Árpád 
(Pap András tanár lia) énekelt népdalegyveleget, 
5 éves gyermektől alig képzelhető kitartó nyu-
godtsággal, kedvességgel és elég tiszta hangfal. 
6. „Kakasiilon" cziinti monologot Kászoni Alajos 
VI. gimn. o. t. adta elő, még pedig oly sajátságos, 
érdekes módon bánik alakjaival, hogy emberei 
sokszor spontán őszinteséggel nyilatkoznak meg, 
máskor aperszükkel és humorral vannak karakte-
rizálva. A ki igy tud beszéltetni, a ki embereket 
ily eleven élettel tud mozgatni, s egy cselekvést 
oly színekben tnd elénk hozni, hogy az lelki 
szemeink előtt lebegjen — mintegy látva hallva 
mindent — az e téren is talentum. 7. Zene a fő-
gimn. ifjúsága  által, melylyel fényesen  bizonyította 
az ifjúság  zenekara, hogy tul van a kezdet ne-
hézségein. Az elísmerésnyilvánitds és tapsokból 
— a hálás vendégektől — a szereplők mindegyi-
kének bőven jutott. Az estélyen nagy közönség 
volt jelen és mindvégig pompásan, kedélyesen mu-
latott. A házi kisasszonyok vendégszeretettel és 
sok szeretetreméltósággal fűszerezték  az estélyt, 
mely a jótékony czélra szép összeget jövedelme-
zett. Ez a fillérestély  egyike volt a legsikerül-
tebbeknek. 

— Halálozás. Barcsai Károly, helybeli polgár 
felesége  f.  hó 12-én délután 3 óra felé  hirtelen 
meghalt. A megboldogult még délben jóizüen ebé-
delt s ebéd után is még pár óráig teljesen jól 
érezte magát s a halál pillanat alatt egészen vá-
ratlanul következett be. Szívszélhűdés érte. A 
megboldogult löldi részeit f.  hó 14-én helyezték 
el örök nyugalomra a helybeli köztemetőben igen 
nagy részvét mellett. A csapás által sulytottak 
fájdalmát  enyhit.se az Isten véghetetlen kegyelme, 
az elhunyt pedig nyugodjék békében! 

— A római zarándokok czimú hírűnknek 
kiegészítéséül még a következőket közöljük : Szent-
séges Atyánk XIII. Leó pápa 50 éves püspöki ju-
bileumáról, Csik megye négy tekintélyes plébániájá-
nak buzgó lelkipásztora, u. m.: Koucz István, 
Markaly Antal, Takó J.inos és Bálint Lajos plé-
bánosok s csatószegi Incze Ignácz földbirtokos,  f. 
hó 4-én Rómából szerencsésen visszaérkezvén, 
Csík-Tusnád, Sztsiinon, Sztgyörgy és Kozmás köz-
ségekből mintegy 22 fogattal  60 előkelő zarándo-
kok illő fogadására,  melyet Bardocz István csik-
kozmási plébános a jelenlevő papság és hivek nevé-
ben örömtelt szívvel, ihleteit hangon tolmácsola, 
melyre Koncz István zarándok társai nevében meg-
hatóan válaszolt. Majd Kovács János tusnádi se-
gédlelkész Csik-Tusnád és Székely Károly s. lelkész 
Csiksztgyörgy hitközségei nevében fogadták  a 
szeretett lelkipásztorokat. A pihenés és kölcsönös 
örömnyilvánitás leteltével a zarándoktársulat a 
mindenünnen csoportosult 24 fogat  impozáns kísé-
retével hazafelé  indulva ugy robogott be Tusnádra 
a harangok zúgása között, hol még egy pár bú-
csúszó után távozának a zarándok-plébánosok hí-
veik körébe; Takó János Ditróba, Markaly Antal 
Sztgyörgyre és Bálint Lajos Csikcsatószeg-Sztsimon 
híveinek 7—8 fogata  kíséretével plébániájába. 

— ElAljárósági gyűlés. A csíkszeredai ipar-
testület elöljárósága f.  hó 12-én rendes havi ülést 
tartott, melynek lefolyásáról  a következőket közöl-
jük. A gyűlés kezdetén titkár tett jelentést a mult 

ülés óta ellátott ügyekről. A jelentés alapján a tes-
Iöleti tagok sorába folytatolagosan  felvétettek: 
Xantus János csiktaploczai csizmadiamester, Nu-
ridsán Gergely, Hadnagy Dénes, Franki Ferencz 
és Ázbe Antal helybeli iparosok. A csik szép vízi 
föszolgabiróság  által a hátrálékos tagsági dijakból 
felhajtatott  11 frt  20 kr, az alcsiki föszolgabiró-
ság által 4 frt  40 kr. Midőn ezt elöljáróság tudo-
másul vette, hálás köszönetét fejezte  ki nevezett 
fŐ9zolgabiróságok  iránt a szíves küziemüködésért. 
Sajnálattal vette tudomásul az elöljáróság a keres-
kedelmiigyi miniszter ur őnagyméltóságának leira-
tát, mely szerint a lietegsegélyzö-pénztáralap sza-
bályai nem voltak megerösithetök, mivel a testü-
leti tagoknál alkalmazott tanonezok és segédek 
száma nem üti meg a 200-at. Az elsőfokú  iparha-
tóság értesiti az elöljáróságot., hogy a mult évi 
rendes közgyűlés jegyzökönyvének 9. és 10. pont-
jai alatt, hozott közgyűlési határozatok feloldattak 
s igy a Jakab József  tartozása tejében elengedett 
15 frt  és a Péli Gábor tartozása fejében  elenge-
dett 10 frt  behajtandók lesznek. Ezen ügy, vala-
mint Jakab György és társainak az iparhatóság-
hoz intézett kérése a gyűlések helyének megvál-
toztatása ügyében, érdemleges ellátás czéljából a 
közelebb tartandó közgyűléshez fognak  áttétetni. 
A kereskedelemügyi miniszter ur felhívását  a mil-
lenenmi kiállítás tárgyában lelkesültséggel vette 
tudomásul az elöljáróság s azon lesz, hogy a tes-
tületi tagok közül minél nagyobb számmal vegye-
nek részt a kiállításon. Titkár jelentést tett a 
mult hóban lefolyt  iparos bálról s bemutatta a 
számadásokat, melyek szerint a tiszta jövedelem 
48 frt  91 krt tett. Miután a betegsegélyzö pénz-
tár az alkalmazottak csekély száma miatt ez idő 
szerint fel  nem állítható, titkár javaslatba hozza, 
hogy ezen összegből az ipartestület által a beteg-
segélyzö pénztár felállítása  czimén felmerült  13 
frt  77 krnyi kiadás a testület pénztárának térít-
tessék meg s a fennmaradó  35 frt  14 krnyi ösz-
szeget „az egyesület kebelében felállítandó  beteg-
segélyzö pénztár alapja" czimén helyezzék el a 
helybeli takarékpénztárba. Az alapítványról 2 
alapitó-levél lesz kiállitaudó, melynek egyik pél-
dánya megőrzés végett az elsőfokú  iparhatóság 
levéltárában, a másik pedig a testület elnökségénél 
helyezendő el. A titkár javaslata elfogadtatott.  Az 
ipartestület kebélében felállítandó  szövetkezet 
ügye érdemleges tárgyalás czéljából a közgyűlés 
elő fog  terjesztetni. A közgyűlést április hó 4-ére 
fogják  összehívni. Még néhány kebli ügy letárgya-
lása után az ülés véget ért. 

— öngyilkosság. F. hó 5-én Potyó Ignácz 
csikkozmási kiszolgált csendőr, ismeretlen okból 
maga ellen szegezte revolverét s belőtt a szájába; 
"alószinüleg a nagy izgatottság miatt elhibázta a 
lövést s igy sebe veszélyes ugyan, de halálát 
nem okozta. 

— CijkSzentmártonon mult hó 15-én oda-
való Pál Sándor és Gál Dani legények táncz viga-
lom alkalmával összeszólalkoztak, mi közben utób-
bit ellenfele  ugy találta egy bicsokkal hátba szúrni, 
hogy azzal társát harczképtelen- és 30 napra 
ágyba fekvő  beteggé tette. Tettes a csikszentmár-
toni fogház  hűvüsén várja további sorsát. 

— Csikszentimrei Tánczos Istókot a hírhedt 
sepsiszentgyörgyi postarablót, kit csikszentimrei 
Balázs József  és Mihály Dénes még a mult év 
augusztus havában kézre kerítettek volt Oláhor-
szágban, — most a napokban kisérték ki Galaczról. 
Jelenleg a kézdivásárhelyi törvényszék fogházában 
goudolkozik a mulandóságról, melynek elnyerésére 
igen sok kilátása lehet. Balázs József  és Mihály 
Dénes e hó 12-én kapták meg a kézre adásért 
járó 160 frt  dijat. 

— Hogy a székely verekedési virtus ki ne 
halljon: arról ugy látszik, a csikszenttamási atya-
fiak  is gondoskodnak, minek kiváló példáját ad-
ták mult hó 15 én odavaló Farkas Gergely és 
Szöcs Gergely legények. E/.ek a nevezetes egyé-
nek megtámadták odavaló Farkas Ágostont és 
több társuk segélyével ugy elütlegelték, hogy a 
szerencsétlen ember életveszélyesen sebekkel bo-
rítva maradt a rögtönzött csattatéren. Tetteseket 
a csikszentdomokosi csendőrőrs kézre kerítette és a 
csíkszeredai törvényszékhez kisérte, hol illő jutal-
mukat bizonyára el fogják  nyerni. 
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— A „Gyergyószentmíklósi dal egylet" Kritsa 
Péter vezénylete alatt a Lanrenczy-féle  nagyte-
remben Bogdán Máriczi, Kritsa Leontin és Eránosz 
Anna úrhölgyek, E. Deér Kálmán, Kritsa Kázmér 
és Miklósi Béla urak szives közreműködésével egy 
dalegyleti lobogó beszerzésére 1893. márczius hó 
19-én zene-, szavalat- és magán jelenettel egybe-
kötött dalestélyt rendez a következő műsorral: 
Hymnns. Erkel F.-től. — Férfikar.  „Dalolj." Ele-
mértől. — Szavalja: Bogdán M. n. b. „Nem 
képzelek..Szövege és zenéje Kritsa L.-tóI. — 
Férfikar.  Menuetto, Beethoventől. - - Előadja: 
a műkedvelő zenekar. Visszhang, C. M. Webertöl. 
Férfikar.  „A légy." Magán jelenet. — Előd ja : 
E. Deér K. ur. Mazurka. Szövege és zenéje Kritsa 
P.-től. — Férfikar.  Honvéd-magyar. — Czimbal-
mon előadja: Bogdán M. u. h. Népdalok, Nádor 
Gyulától. — Férfikar.  Lengyel-Hymnus. Műkedvelő 
zene mellett énekli: Eránosz A. u. h. Induló. 
Zsasskovszkytól — férfikar. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e i d . 
XiZlégi elöljáróiig (iyergyó-Kilyénfalva.  Kiadónk a 

lapot miodcukor pontosan postára ?iija. IJámulunk, hogy en-
nek dactára nem kapják a lapot. Vajjou ncin az-e a haj 
önöknél is, a mi egy néhány postamester lelkíísiucrcllunségc 
miatt már más községekben is megtörtént ? Az t i , liogy 
lapunk az illető postamester által vis szatartatott a csak ki-
olvasás után lett továbbítva. 

B. J. BnkOTMt Katholikus szellemű hetilap a „Magyar 
Néplap." Megjelenik Pozsonyban. Ara frt  Szerkeszti I.cp-
•ényi, frrencziek  zárdája. 

Xlndazon elvaiilsk i i nnnkatinalnk, kik márczius 
15-ére alkalmi czikket küldöttek be, fogadják  köszönetünket 
b egyúttal bocsássanak meg, hogy természetszerűleg csak 
egyet használhatván fel,  igen sok lelkes czikk nem volt kö-

zölhető. 
Sz. E. Szentgyörgy. Bármennyire szép és megható 

volt is az ön által leirt „fogadtatás,"  mégsem érdekelheti 
annyira a közönséget, hogy különben is szilk keretek közé 
szorított lapunkban még az elmondott dikeziút is közöllietnök. 
Ez okból tudósítását mellőznünk kellett annyiban a mennyi-
ben egy rövidke hir határain tel terjeszkedett 

kj. Szentdfflon.  A beküldött lndÓ6ÍLásban az a szám 
foglaltatott,  melyet mi közöltünk. 11a tényleg kevesebb volt, 
ez .nem okozhat semmi különösebb bajt s igy hely reigazitásra 
nrm igen van szükség. 

-A- I s i s l u t r i 11-ázá.sa. 
Szeben 1893. márcz.. 8. 

76. 78. 40. 15. 35. 
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TZZ  2<T 
(Bagener-fitj) 

Cs.-Szenttamáson Fejér Elldre plébánosnál. 

Sz. 1758-1893. ai. 
Hirdetmény. 

Csikvármegye gyergyótölgyesi járásá-
ban a szolgabírói Írnoki állás elhalálozás 
folytán  üresedésbe jövőn, arra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Kik ezen évi 400 frt  rendes fizetéssel 
és 100 frt  lakpénzzcl javadalmazott állást 
elnyerni óhajtják, — felhivatnak,  hogy az 
1883. I. t.-cz. 1. §-a szerint felszerelt  pá-
lyázati kérésüket hozzám folyó  évi m á r -
cziiiN h ó 2 0 - i g nyujtság be. minthogy 
a később érkező folyamodványok  nem fog-
nak figyelembe  vétetni. 

Csik-Szereda, 1893. február  28-án. 
2 — 2 B e c z e A n t a l 

alispán. 

2—3 gimnáziumot végzett jó hájból 
való egészséges, erős fiu 

gyakornoknak 
azonnal felvétetik  Gál József  kereskedésében 
Csik-Szeredában. 

Árlejtési hirdetmény. 3 - 3 

A csikszentimrei róm. kath. hitközségben a 
templom födeléuek,  tornyának, előcsarnokának és 
a templom-kerítésen levő két bejáratnak egészbeni 
átalakítása teljesen szükségessé válván, 3381 frt 
55 krral (6763 korona 10 fillér)  előirányzott át-
alakítások és javítások eszközlésére ezennel árlej-
tés hirdettetik és annak a csikszentimrei község 
házánál leendő megtartására határnapul folyó 
1893. évi márczius hó 20-ának délutáni 2 órája 
tűzetik ki. 

Ennél fogva  mind azok, kik a fenn  nevezett 
munkálatok teljesítését elnyerni óhajtják, kötelesek 
lesznek az árlejtésre kikiáltandó 3381 frt  55 kr 
(6763 korona 10 fillér)  összegnek lO°/0-át, azaz: 
338 frt  15 krt (676 korona 30 fillér)  az építési 
bizottság kezébe akár készpénzben, akár érték-
papírokban az árlejtést megelőzőleg letenni, mely 
összeg a legkevesebb árért vállalkozótól, minţ 
biztosíték bentartatik, a többi pályázóé pedig visz-
szaadatik. 

A részletes tervezet, rajz, költségvetés, mii-
leírás és vállalkozási feltételek  a csikszentimrei 
róm. kath. plébánia hivatalnál bármikor megte-
kinthetők. 

Csik-Szentimre, 1S93. február  21. 
Veress Sáiulor, Sándor Gerely, 

egyh. tan. elnök, plébános. egyb. tan. jegyző. 

Sz. 2928-1892. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmíklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hitelin-
tézet gyergyószentmiklósi czég végrehajtatónak 
Csubnk Demeter gyergyóvárhegyi lakos végrehaj-
tást szenvedő elleni 35 frt  tökekövetelés és járu-
lékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai 
kir. törvényszék (a gytrgyósztmiklösi kir. járás-
bíróság) területén levő a Gyergyó-Várhegy község 
határán fekvő,  a gyergyóditrói 2032. számú telek-
jegyzőkönyvben 1. rndsz. 22079/,., 22681. hr.«z. 
alatt foglalt  ingatlan és azon levő épületekre 190 
frt,  a 2. rudsz. 22079/,. hrszra 2 frt,  a 3. rndsz, 
22683. hrszra I l i frt,  a C. rndsz. 22691. hrszra 
18 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árbau 
az árverést elrendelte és hogy a fennebb  megje-
lölt ingatlanok az 1893- évi márczius hó 24-ik 
napján déle'ölt 9 órakor Gyergyó-Várhegy község 
hivatalos házánál megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási árun alól is eladatni fognak. 

Ar\ erezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10%-ái vagy készpénzben 
vagy az 1881. LX t.-cz. 4.'. §-ában jelzett árfo-
lyammal számítolt és az 1831. évi november hó 
1-én 3333. sz. a kelt j?azságií?yminiszteri rende-
lőt 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
I. cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállít ott szabály-
szerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklósón, 1893. évi ja-
nuár hó 3-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság. 

K ö l l ő I g n á c z , 
kir. aljárásbiró. 

(33—52) (ESKOE) 
visszaesés nélkül gyógyítható. Q 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

8 ezer alLrtlomnial bebizonyult. 
^ Bővebb értesitést ad postabélyeg be-
~ küldése mellett 

Sz. 47—893. 

Árverési hirdetmény. 
A bélbori területen fekvő  s Csikvármegye 

magán tulajdonát képézö Steria (Bojtorjános) erdő-
ségből, mellmagasságban kéreggel legalább 40 
cmt. alsó átmérővel biró 1500 drb fenyőtörzs, 
mely a gyergyószentmiklósi kir. erdörendezőség 
által a döntés megkezdése előtt a helyszínén fog 
kijelöltetni, 1 frt  20 kr köbméter utáni becsár, 
mint kikiáltási ár mellett az 1893. évi márczius 
hó 26 án délután 2 órakor Tölgyesben a kezelőség-
irodában kezdetét veendő nyilt szóbeli és zárt 
írásbeli árverésen a legtöbbbet ígérőnek el fog 
adatni. 

Bánatpénz 1000 frt.  A használati idő 1893. 
május 1-töl 1894. márczius végéig terjed. Bővebb 
tájékoztatást Tölgyesben a kezelöségi irodában, a 
hivatalos órák alatt betekinthető árverési teltéte-
lek adnak. 

Gyergyó Szentiniklós, 18!)3. márczius 4-én. 
A megyei havasi javak igazgatósága. 

Lázár Menyhért 
igazgató. 

8 0 „Off ice  S a i i i < a * u P a r i t * O 
O 30, Faubourg Montinartre. o 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO08 

Sz. 4082 — 1892. llkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság köfchirré  teszi, hogy gyergyó-
várhegyi Kotlász Gábornak önkéntes árverési 
kérvénye folytán  a csíkszeredai kir. törvényszék 
(a gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság) területén 
levő, Gyergyó-Várhegy község határán fekvő,  a 
gyergyóditrói 1774. számú telek jegyzőkönyvben 
A f  îi.  rendszám 20631., 20033., 2063Ö. hrszám 
alatt foglalt  ingatlanra 290 frt.  az A j 4. rndsz. 
20654 íirszáinra 151 frtban  ezennel megállapított 
kikiáltási árbau a végrehajtási árverés joghatályá-
val biró önköntes árverést elrendelte és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok 1893. évi április hó 
10-ik napján délelőtti 9 órakor Gyergyó-Várhegy 
községházánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10%-át, vagy készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t. cz. 42. § ában jelzett 
árfolyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes értékpa-
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza-
bályszerű elismervényt átszolgáltalni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1893. évi január 
hó 28-ik napján. 
A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól. 

Köllő Ignácz, 
kir. aljbiró. 

Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1899 


