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Türelmünk.-
A közmondás azt tartja: a tllrelem rózsát 

terem. Ha ez igaz, akkor el kell jönnie az idő-
nek, mikor a székelység földje  rózsákkal lesz 
behintve, mert érdekei iránt türelmesebb vi-
déket nem lehet felmutatni,  mint a székelyföld. 

Nem azért mintha kicsinyelnó'k önma-
gunkat s érdekeinket nem tartanék beillők-
nek az országos érdekek keretébe, hanem 
türelmesek vagyunk, mert megtanultunk 
várni és remélni. 

Azt láthattuk elégszer, hogy más vi-
dékek nem mennek oly messze a türelem-
ben. Mikor csak alkalom van rá s még 
azonkivül is, erélyesen hozzá fognak  bajaik 
orvoslásának a sürgetéséhez. A mostani 
költségvetés tárgyalása során is igy csele-
kedtek az északi felvidék  képviselői, ugy, hogy 
e felvidék  érdekei szembetűnően kidomborod-
tak a költségvetés megvitatása alkalmával. 

Ha képviselőinknek feladata  az orszá-
gos érdekek mellett vidékük érdekeit is 
képviselni: akkor az északi felföld  képvise-
lői dicséretesen megtették kötelességüket. 
Ok vidékük állapotait minden oldalról tel-
jesen megvilágították b feltárták  sebeiket. 
Kimutatták, hogy közgazdaságuk minden 
ágában mennyi veszteséget hoztak reájok az 
utóbbi évek, hogy különösen mily súlyos 
csapás érte iparukat, az iparnak különösen 
azon ágait, melyek a szegényebb nép szá-
mára a megélhetés egyedüli forrásait  teszik. 
Feltüntették azt is, hogy a tótok kivándor-
lása már-már gyógyíthatatlan sebbé fajult. 

Ezekhez hasonló bajok a székelyföldön 
is vannak, sőt itt még súlyosabban alakban 
mutatkoznak s a költségvetés során még se 
tapasztalhattuk, hogy a felvidéki  képvise-
lőkhöz hasonlóan kardot rántottak volna 
képviselőink valamennyien érdekeink mellett. 

Igaz, hogy a képviselő tulajdonképen 
országos képviselettel van megbízva, de azt 
hiszszük, lehet, sőt szükséges is kivált, a 
mikor arra alkalom nyihk, küzdeni a vidék 
különös érdekeiért; s ezt meg lehet tenni a 
nélkül is, hogy azzal a képviselő a haza be-
szélés vádját vonná magára. 

Népünk megélhetésének forrásai  nálunk 
még jobban apadoznak, mint az északi 
vidéken. S az ipar, melyet ők olyannyira 
előtérbe helyeznek, nálunk egyfelől  hova-
tovább szűkebb térre szorul; másfelől  pedig 
a kezdetleges ősi formából  nem bír kibon-
takozni. 

Igaz, hogy a czivilizáczió, a haladás a 
gyáripar s tőkék uralmát teremtette meg, 
s ezek mindenütt nagy csapásokat mérnek 
a kézmíí-, a kis- és házi iparra, de nálunk 
a veszteséget érezhetőbbé tette a romániai 
váinháboru is. 

Az a vidék, mely a vöröstoronyi szo-
rostól a tölgyesi szorosig terjed, a kis- és házi 
iparra nagyon is rá van utalva, s addig, 
mig Romániába a kivitel élénk volt, kiilö-
sen a városokban meglehetősen ment minden, 
ma e városok tengődésre vannak kárhoztatva. 

Népünk kivándorlásában is nagyobb 
veszély rejlik, mint az északi vidék lakói-
nak kivándorlásában. A felvidéki  tót kimegy 
ugyan Amerikába, de az is igaz, hogy 
onnan a nagyobb része pénzt küldöz lniza 
a pénzzel tér vissza s mint a birtokvételek 
bizonyítják, nagyon sok kis birtokot vesz-
nek meg az Amerikából visszatért munkások. 

A székely is kénytelen kivándorolni. 
Az ő kivándorlása azonban rosszabb esé-
lyekk 1 jár. Iiománia nem oly aranybánya 
mint Amerika. A napszám Romániában 
kisebb s több a zaklalás. Itt tehát a székely 
kevés pénzt gyűjtögethet meg ; annyit 

bizonyára nem, hogy haza térve, abból 
birtokot vehesen. A székely könnyebben is, 
künn marad, mert csak a „szomszédban" 
telepedik le s könnyeben fenn  tudja tartani, 
övéivel az összeköttetést. Bukurest, Galaczl, 
Jassy stb magyar székely lakossága évről 
évre azért szaporodik oly nagy arányban. 

Arról is meg lehet mindenki győződve, 
hogy a székelyföld  érdeke a szó igaz értel-
mében állami érdek. A keleti magyarságot 
különösen a székely tartja fenn  a román-
ság tömegében. Erdélyt csakis a székelyek-
kel lehet megtartani a magyar haza számára ; 
a székelység érdekeinek elhanyagolásával 
koczkáztatnák az állami érdeket s elveszí-
tenék Erdélyt az oláhság javára. 

Állami szempontból is örülnünk kell 
tehát minden oly intézkedésnek, mely a 
székelység megerősítésére, a létfenntartás 
megkönnyebbítésére szolgál. Ezen czél elő-
mozdítására kívánnak hatni azon intézke-
déssel is, melylyel megyénkben megalakí-
tották az iparfejlesztő-bizottságot.  E bizott-
ság hivatva lesz egyfelől  az iparnak al-
kalmas teret teremteni, a siker útjait 
egyengetni; másfelől  az állani támogatását 
kinyerni. Feladata szép, munkája pedig sok 
lesz ; mert megyénkben az iparnak minden 
ága javításra vár. Különösen a gyáripar, a 
kisipar, a házi ipar, az ipari szakoktatás, a 
munkakiállitások lesznek azon kiemelkedőbb 
pontok, melyek közül a nagyobb erővel 
megindítandó ipari akczió mozogni fog. 

Társadalmunknak pedig továbbra is 
ineg lesz a türelme bevárni az eredménye-
ket, e hagyományos türelemmel azonban a 
közreműködést is epyesitenni kell; mert 
erőteljes fellendülésről  csak ott lehet szó, 
hol a lényezó'k között legerősebb maga a 
társadalom. % 

A „CSIKI LAPQK'-JARCZÁJA. 
Utazásom Cslk-Szeredától Nancyig. 

— Velencze. — 
V. 

A Márkustérrel még nem végeztünk. Ott 
láthattuk Velencze egyik érdekességét, az üveg-
gyártást a Tessolini-féle  gyárban, a hová kivéte-
lesen ingyenes a bemenet. Mert az a legkellemet-
lenebb_01aszországszerte, hogy akár merre megy az 
ember, akármit akar megnézni, fizetni.  . . fizetni 
kell. Akár zsebbe se tegye a tái czáját. S ha még 
meg volna szabva az ár, megjárná. De az olasz 
rosszabb a zsidónál ; mindenen alkudni kell. Ha 
a felét  megígérjük, könnyen a nyakunkba sózzák. 
Harmad árát kell ígérni mindennek. 

Az üveggyártás terén Velencze régóta leg-
eiül áll. A velenczei tükrök minden regényben 
előfordulnak.  Igen, mert kiváltkép a tükörgyártás-
ban volt utolérhetlen. A Testolini-féle  gyárban 
üvegnemü készül, elkezdve a legegyszerűbb illat 
szeres üvegtől a fehér  vagy aranyszinbe játszó 
tizenkét személyre készfiit  legnemesebb asztalkész-
letig. Ez az ipar a fantasztikus  képzelet megra-
gadó diadala, melyet a keleties jelleg még fan-
tasztikusabb» tesz. A levelekkel és virágokkal 
körülfont  üveg csillárok és gyertyatartók kivált 
villamos fény  mellett valóságos tündér játékot 
játszanak. Készülnek még mindenféle  mozaiktár-
gyak, szobadíszek, miket az élénk olasz képzelet 
ki tud gondolni. Itt láttam, hogy lehet fonni,  szőni 
az üvegből. A megolvasztott üveg ép oly finom 
•zálat ád, miut a selyem. Előbb nagy orsóra 

hajtják fel  a finom  szálat, aztán arról sokféle 
csecsebecsének feldolgozzák. 

A márkustéri nevezetességek megtekintésével 
délelőttünk elfogyott.  A téli délután rövid, siet-
nünk kellett hát, hogy a mi még érdekes Velen-
czében, megtekinthessük. Nyakunkba vettük a 
várost és jártunk templomból ki, templomba be~ 
Velenczének majdnem valamennyi temploma érde-
kes régiségek tárháza. Régi mesterek oltárképei-
vel, szobraival mindenütt találkozunk. Különös 
érdekességei a velenczei főurak,  főpapok  és művé-
szek siremlékei, megdiszitve szobrokkal és reliefek-
kel. A legutolsó templomban is van valami meg-
tekintésre méltó tárgy ; mert a hová az olasz 
kezét teszi, ott hagyja az ízlés és művészet nyo-
mát. Még a templom kapuja a sekrestye ajtaja 
is teljes tele van remekebbnél remekebb faragva 
nyokkal. Nincs egyetleu pont templomaikban, mely 
ne ragadná meg művészi szépségével a szemet. 
Mikor az Istennek és szentjeinek tiszteletéről van 
szó, az olasz nem fukarkodik,  feláldozza  fillé-
reit, az Isten kegyelméből való művész pedig 
legmagasabb ihletsége termékeivel halmozza el 
Isten házit. Az isteni sugarat visszalövelli arra, 
a kitől nyerte. Vallásos buzgalma nem engedi, bogy 
Isten alábbvaló épületben lakjék, mint az ember. 

Gyalogszerrel eljutottunk a pályaudvar mel-
lett levő G l i S c a l z i templomhoz. Itt felül-
tünk Velencze gőzvasutjára, a propellerre s azon 
átáztunk végig a Canal Grandén, a nagy csator-
nán, mely Velencze legszélesebb, leghosszabb 
éB legszebb utczája. Jobbra-balra palotasorok fut-
nak el. A csatorna közepén van a híres Rialtó, 

Velencze legnagyobb hídja. A Canal Grandon 
végéig utaztunk propelleren, hogy megnézzük 
Velencze egyik legszebb templomát, a Santa Maria 
della Saluté-t. E templomtól neháuy házzal odább 
van egy ránk nézve annyiból érdekes palota, hogy 
magyar ember lakja, a Zichy -Eazterházy-féle 
palota. 

A templomjárással végezvén, Velenczének 
még egy érdekessége volt bátra, a csipkeszövő-
iskola. Az olasz kormány nagy gonddal ápolja ezt 
az iskolát: Margit olasz királyasszony pártfogása 
alatt áll. 300—350 tiz-tizennyolez éves leány dol-
gozik benne. Ha valahol, itt lehet tanulmányozni 
az olasz női típust; itt, a hol képviselve van a czi-
gánybarnától a legszökébbig minden fajta.  Pajzán 
nevetéstől harsog a terem; az olasz nő munka közben 
is tud vidám lenni. Az idősebbek olyan kaczér pil-
lantásokat vetettek ránk, hogy kitanult színésznő-
nek is becsületére vált volna. Szinte kedvünk 
lett volna megezirogatni mosolygós arezukat, ha 
a parasztos ruhába öltözött, méltóságos tartású 
tanítónőktől nem tartottunk volna. Így hát beér-
tük azzal, hogy visszamosolyogtunk. 

A leányok öltözete jobbadán egyforma; 
fürtös,  bodros haj, üveggyöngyös nyak, rövid, mó-
dos szoknya, mely alól ízléses lábacskák kandi-
kálnak ki. 

Alacsony székeken ülnek, a dobforma  szer-
számot térdök között tartják. A mintát let űzik s az 
apró-cseprő orsókat oly ügyesen hányják össze-
vissza, szinte élvezel nézni. A munka igen lassú 
és vesződséges. Egy-egy méter széles csipkén 
9—3 hónapig is eldolgozik egy-egy leány. 



Márczius . 

Márczius 15. 
Mk-Somlytn. 

Csík-Somlyó sok tekintetben egyike várme-
gyénk legnevezetesebb helységeinek. Régebben, a 
mig a közigazgatás, törvényszék stb. ott székelt, 
Csikmegyének központját képezte, nevelésügyi tekin-
tetben azonban még ma is központ maradt. Ezen 
helyzetből kifolyólag  élénk társadalmi élet fejlődött 
ki, melyben tagadbatlannl része van az ott szé-
kelő két magasabb tanintézet tanári karának és 
ifjúságának  is. 

Az utóbbi években szokássá vált — a mint 
illik is — a nemzeti ünnepeknek azokhoz méltó 
kegyelettel és fénynyel  való megünneplése és hogy 
ezeken a két intézet ifjúsága  viszi a főszerepet, 
az a teljesen nemzeti irányban történő, hazafias 
vezetésről tanúskodik. 

Az uj kornak hajnalát, márczius 15-ét a 
tanítóképző-intézet és a főgimnázinm  ifjúsága  ez 
évben is lelkesedéssel és a nagy nap emlékéhez 
méltóan ünnepelte meg. A tanítójelöltek ünuepélye 
a képzőintézet zenetermében, a közép tanodai 
ifjúságé  pedig a főgimnázium  rajztermében folyt 
le. Mindkét terem zöld galyakkal és a növendékek 
rajzaival ízlésesen fel  volt díszítve. A szereplő ifjak 
háromszínű jelvényeket hordtak, szivükben pedig az 
őszinte lelkesedés, és igaz hazaszeretet szent tüze 
lángolt, mely visszatükröződött a kipirult arczok 
ról és kisugárzott a csillogó szemekből. Az emlék 
ünnepélyeket nagy számú, díszes közönség hall-
gatta végig, melynek soraiban Csik-Szereda intel-
ligencziája is szépen volt képviselve. 

A tanitóképzőintézet ifjainak  ünnepét pontban 
délután 2 órakor az ifjuság  nyitotta meg a „Szó-
zat" lelkes eléneklésével. Erre B a l l ó Károly 
III. éves képezdei növendék szavalta el a „Talpra 
magyar"-t fiatalos  hévvel. Ez után K1 e n c s á r 
Béla és K r i s t ó Domokos III. éves növendékek 
két hármoniumon a „Rákóczy-induló"-t játs/ták 
nagy gyakorlottságra való ügyességgel. Ezt kö-
vette az ifjuság  „Hőn imádom én . . ." kezdetű 
preczizen előadott dala. Erre S z a b ó István II. 
éves képezdei növendék lépett az emelvényre s 
elszavalta Arany János „Tetemrehívás" czimü 
szép költeményét. Tóth Ede „Sírjon, rijon a he-
gedű" czimü dalát P á 1 Lajos III. éves növen 
dék adta elő Á d á m József  III. éves növendék 
hármonium-kisérete mellett. Most ismét az összes 
ifjuság  lépett elő és szépen és lelkesen elénekelte 
Gál Ferencz „Bilincs" czimü kardalát. L u k á c s 
Árpád Tompának „A golyához" czimü mély értelmű 
költeményét szavalta el szép tehetséget eláruló 
ügyességgel. Az ifjúság  által előadott „Normánd-
dal" és P á l Sándor II. éves növendék orgona-
játéka; után K ö m é n y Gyula II. éves. növen-
dék Jakab Ödön „Márczius 15-ike" czimü költe-
ményét szavalta el. C s i s z é r József  és J a k a-

_A csipke mindaz által nem oly drága, mint 
hinnők, már a mennyire férfi  létemre meg tudom 
Ítélni. Az árakkal nem szedhetik rá a közönséget, 
mert egy bizottság mindig megszabja s minden 
darab el van látva az árjegyzékkel. 

A raktár a szomszédos épületben van, hová 
az iskolából lehet lejutni. A raktárt Jesurnm 
nevü görög vezeti. A sok gyönyörű munka igen 
könnyen lépre csalja a nézőt. Eztj is, azt is sze-
retné megvenni, hisz nem drága, otthon kétszer 
annyiba kerül. Bár mennyire megkötöttem is ma-
gamat, meg nem állhattam, hogy ne vegyek vala-
mit emlékül a jegyesemnek. Mikor elhagytuk a 
raktárt, figyelmeztetett  a társam, el ne hozzam 
ide a feleségemet,  mert bizonyosan pénz nélkül 
hagyom el a raktárt. Jó tanácsát szeretném is 
megtartani. S ezt azoknak is ajánlom, kik utánam 
meg fogják  látogatni Jesurum uram raktárát. 

Jó formán  leszállt az est, mikor elhagytuk 
a szövő iskolát. Mig elérkezett a színházi előadás 
ideje, újra visszamentünk a Márkustérre, mert ez 
időtájt kezdődik az igazi mozgalmas élet. 

Este, mikor kigyúlnak a lámpák, az üzletek 
szemvakitó kirakataiban és a kávéházakban tün-
dér fényt  áraszt a villám. Még jobban fokozódik 
a város különös érdekessége. A csatornák mentén 
az utczalámpák álló fénye  visszaverődik a vizben • 
a gondolások ide s tova mozgó fénye  pedig, mintha 
mindmegannyi szent Jánosbogár volna. Ezt a tün-
dér világot még inkább megszépítik a csillagok 
milliói és a telt hold bűvös-bájos sugarai. Midőn 
az idegen ezt a sok csodás együvé hatást látia 
könnyen megbocsáthatja Velenczének azt a hiúsá-
got, hogy az Adriai tenger királynőjének nevezte 
el magát. Ha nem Velencze vette volna fel  ezt 
a nevet, a nem velenczeiek bizonyosan ezzel a 
névvel díszítették volna fel. 

Dr. Kovács  S, János. 

C S I L A P O K 

b o s Rezső növendékek egy kettős dalt, az ifja 
ság zenekara pedig „Győzelmi hangok" czimen 
egy hegedű kvártettet adott elő. Erre következett 
Jakab Domokos monolgja, ki Gabányi „Ideges em-
ber"-ét adta elő helyes felfogással  és sok humor-
ral. Az emlékünepélyt az ifjuság  indulója zárta be 

A műsor minden egyes ponja után a közön-
ség tapsokkal és éljenzésekkel jutalmazta a köz-
reműködők fáradságát.  És ezt valóban ki is ér-
demelték, mert szépen és ügyesen oldották meg 
feladatukat. 

Földes József  tanitóképezdei igazgató néhány 
köszönő szava után, a nagyszámú közönség a fő-
gimnázium rajztermébe vonult át, a hol délután 
3 órakor a főgimnázium  ifjúságának  ünnepélye 
vette kezdetét. 

Megnyitókép a gimnázium férfi  kara adta 
elő a szózatot ritka szabatossággal. Ezt követte 
Nagy Béni VIII. osztályos tanuló gondosan kidol-
gozott és szépen előadott alkalmi beszéde márczius 
15-ének jelentőségéről. Igen megkapóan vázolta 
hazánk történelmének kiválóbb eseményeit s ösz-
szehasonlitva az 1848. évi márczins 15-én kivívott 
eszmékkel, ezeknek nagyjelentőségét és fenséges 
voltát tüntette fel.  Erre az ifjuság  vegyes kara 
énekelte el a „Talpra magyar"-t szépen és lelkesen. 

A negyedik pont kedves meglepetés volt a 
közönség számára. Bándi Vazul főgimnáziumi 
igazgató lépett az emelvényre s az ország különböző 
részein mindinkább előtérbe lépő nemzetiségi üzel-
mekből kiindulva, erős logikával és frappáns  pél-
dákkal bizonyította, hogy e vérrel szerzett hazá-
nak a magyarok az egyedüli jogos birtokosai. A 
tudományos színvonalon álló felolvasás  nagy ha-
tást keltett. 

A következő szereplő Jakab Lajos VII. 
osztályos tanuló volt, ki halhatatlan költőnk, Pe-
tőfi  Sándor gyújtó hatásu költeményét a „Nem-
zeti dal"-t szavalta el. 

Ez után a közönség az ifjúsági  zenekar pre-
cziz játékában gyönyörködött s lelkesülten hallgatta 
a francziák  hazafias  dalát, a „La Marseillaise"-t. 

Kászoni Alajos VI. osztályos tanuló korrekt 
és hatásos szavalata után, ki Garay János „Ma-
gyarország l«4Ő-ban" czimü költeményét adta elő 
kiváló szabatossággal, két kis tanulónak, névsze-
rint Lakatos János II. osztályos és Szász Jósze, 
III. osztályos ifjaknak  remek kettőse következett. 

Ugy ez, valamint a Jártó Márton VIII. oszt. 
tanuló szép szavalata is nagy tetszést keltett. ! 

Igen szép volt az „Amadé toborzó," melyet1 

az ifjuság  zenekara adott elö annyi ügyességgel, 
hogy a közönség alig tudott betelni vele s több-
ször megismételtette. Befejezte  az ünnepélyt az 
ifjúság  vegyeskara a „Himnusz" előadásával. 

A műsornak minden egyes pontját zajosan 
megtapsolták és viharosan megéljenezték. 

A két intézet igazgatósága és derék tanári 
kara minden irányban megteszi kötelességét s nem 
csak arra igyekszik, hogy az ffjuság  az előirt 
tantárgyakat betanulja, hanem gondott fordít  az 
ifjuság  szivének és kedélyének képzésére is s 
mindenek felett  arra törekszik, hogy az ifjúság 
nevelése nemzeti alapon, hazafias  irányban történjék. 

Bizonyítja ezt a mai nagy napon tartott két 
ünnepély is, mely ugy a tanári karnak, mint a 
két intézet növendékeiuek dicséretére válik s kü-
lönösen dicséretére szolgál Korber Imre és Dávid 
Samu zenetanároknak, kiknek lelkiismeretes mű-
ködése nagyban hozzájárult az emlékünnepek fé-
nyének emeléséhez. 

Sokszor elgondolkozom róla, hogy miért 
nincsen ez két intézet Csik-Szeredában; nagy 
hasznára lenne ez azon intézetek növendékeinek 
is, de előnyére válnék Szeredának is. Dehát ez 
nem tartozik a dologhoz. Egyébiránt ilyen élve-
zetes ünnepélyek meghallgatására mindig el lehet 
menni Csík-Somlyóra is. 

Cdk-Szentm&rtonon. 
Cs.-Szentmárton, márcz, 18. 

A községünkben rendezett márczins 15-iki 
ünnepély az idén is minden tekintetben szépen 
sikerült, melyre nemcsak a szentmártoni közön-
ség, de a közelben fekvő  községekből is többen 
megjelentek. A közönség elismeréssel jutalmazta a 
rendező bizottságnak és tevékeny elnökének Cseh 
Vilmosnak, valamint a szereplőknek odaadó közre-
működését. 

Az ünnepély, melyet d. e. 8 órakor a hely-
beli templomban tartott ünnepélyes isteni tisztelet 
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előzött meg, este 7 órakor kezdődött a csikszent-
mártoui községházban következő műsorral: 

1. „Himnusz" Kölcseytől. Baka János veze-
tése mellett előadta a műkedvelőkből alakult dalkör. 

2. Megnyitó beszéd. Tartotta Szakács Balázs. 
3. „Talpra magyar.„" Szavalta Péter Balázs. 
4. „Nemzeti dal." Énekelte a dalkör. 
5. „Kossuth Lajosról." Ábrányi Emiltől. Sza-

valta Nagy Ida k. a. 
6. „Kossuth-nóta." Énekelte a dalkör. 
7. Népdalok. Énekelte Balázs András. 
8. Felolvasás. Tartotta Bocskor István. 
9. „Tavasz elmúlt." Lányi E.-től. Énekelte-

a dalkör. 
10. Népdalok. Énekelték Balázs András és 

Baka János. 
11. „1848." Petőfitől.  Szavalta Antal Idak. a. 
12. Népdalok. Énekelték Páll Venczel, Baka 

János, Balázs András. 
13. „Isten áld meg s védd hazánkat." Éne-

kelte a dalkör. 
14. „Élő szobor." Vörösmartytól. Szavalta 

Balázs András. 
15. „Honfi  dal." Énekelte a dalkör. 
A közönség osztatlan figyelemmel  hallgatta 

ugy az ünnepély jelentőségét fejtegető  megnyitó 
beszédet, mint a felolvasást,  mely utóbbi a sza-
badságharcz egyes epizódjait és az emigránsok 
viszontagságos helyzetét vázolta igen érdekes vo-
násokkal ; mindkettő nagyon sikerült pontja volt 
a műsornak. Az ünnepély sikeréhez nagyban hoz-
zájárultak szavalataikkal Nagy Ida k. a., Antal 
Ida k. a., Balázs András és Péter Balázs, kik 
mindannyian beigazolták, hogy várakozásunkban 
nem csalódtunk. Nem kevésbé érdekes pontjai vol-
tak az ünnepélynek a műkedvelőkből alakult dal-
kör által előadott darabok, úgyszintén a többi 
énekek is. 

Ezeknek sikerét az egyes szereplök odaadó 
közreműködése mellett Baka János kitűnő veze-
tésének köszönhetjük. 

Az előadott darabok közül többet megismé-
teltettek. A közönség a legjobb benyomással tá-
vozott az ünnepélyről. 

Gyergyó-Szentmiklóson. 
A szabadság feltámadásának  ünnepét: már-

czius 15-ét Gyergyó Szentmiklóson két helyen 
ünnepelték meg. Egyiket az állandó rendezőbizott-
ság a községház nagytermében, a másikat az ipar-
testület rendezte a polgári olvasókör helyiségében. 

A két helyen felállított  mozsarak már kora 
reggel megszólaltak, hirdetve, hogy az egész köz-
ség nagy ünnepre készül. A természet keblén fel-
kél a tavasz enyhe, szellője, melegség ömlik szer-
teszéjjel ; az ünnepre gyülekező emberek keblében 
felkél  a szabadság magasztos érzete, szivükben a 
honszeretet melege ömlik szét. Természet és em-
ber egyaránt felszabadulását  ünnepli. A lakosság 
nagyrésze fél  10 órakor zászlókkal s a Rákóczy-
induló hangja mellett két helyről kiindulva, hosz-
szn menetben haladt a latin szertartásuak 
temploma felé. 

Valami fenséges,  felemelő  látványt nynjtott 
az ünneplők felvonulása.  A menetben képviselve 
volt a mult, jelen és jövő. Ott voltak községünk 
agg honvédéi, kiknek látása a szemlélő lelke elé 
varázsolta a szép, dicső kort, mely a szabadság 
hajnalát újra felderité  hazánkra. Ott voltak, a 
jelenkor férfiai.  kik a dicső kor eszméit fentartani 
vannak hivatva. Ott volt a zászlók alatt az iskolák 
tanulósága, hivatva arra, hogy átültesse a jövőbe 
a szabadság lelkesedését és eszméit. Az ünnep^a 
templomban kezdődött, hogy imánkat Isten oltárára, 
honfiúi  hitünket pedig a haza oltárára tegyük, 
zálogául: Isten és a haza iránti hűségünknek. 

Ferenczy Károly segédlettel ünnepélyes misét 
mondott, melynek végeztével a két menet vissza-
indult a kiindulás helyére. 

A községház nagyterme nemzeti jelvények-
kel, hazafias  képekkel nagyon szépen fel  volt 
díszítve s nemcsak a nagyterem, hanem a mellék-
szobák is zsúfolásig  megteltek. 

A községháznál az ünnepély második részét 
Lázár Menyhért elnök vezette be, mindnyájunk 
sajnálatára gyengélkedése miatt ez úttal rövid 
elnöki megnyitóval, mely után a Hilária férfikara 
elénekelte a Himnuszt teljes sikerrel es nagy ha-
tással. A gyönyörű ének elhangzása után az ünne-
pély programmjának legkiemelkedőbb s maradandó 
emlékű pontja következett, melynek közvetlen 
hatása a hallgatóság szivét elragadta s a figyel-
met és érdeklődést tel jesen lekötötte. Az 1848—49. 
önvédelmi harczból Kiss Antal 1840—49-iki hon-
véd őrnagy s a 84. számú honvéd zászlóalj parancs-
noka, engedve a közohajnak, igen érdekes színek-
ben s megragadó hatással adta elö a 84. számú 
honvéd zászlóalj b a gyász kimenetelű segesvári 
csata után Parajdon alakult egy, számban kicsi, 
de a végső harcza elszánt csapattal átélt éiményeit, 
Kálmán István polg. isk. tanárt kérve tel az ak-
kor létezett első székely gyalog ezredből Magyar-
országba kirendelve volt zászlóalj hősi viszontag-
ságairól szóló emlékiratainak felolvasásásra,  a 
mit a felolvasó  hatásosan teljesített. A közönség 
kitörő óváczíóval, éljenzéssel, az örömnek és a 
lelkesedésnek zajos tapsaival fejezte  ki köszönő» 
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tét ezen kiváló becsfl  közreműködés fölött.  Ezt 
ismét a Hilária nagyon sikerült éneke: a Szózat 
követte, melynek elhangzása után Liebl Ede fiatal 
tOzzel, gynjtó hévvel szavalta el a Talpra magyart. 
A ritka tikerrel előadott szavalat lelkes hangula-
tot keltett a hallgatóságban s ennek sok tapssal 
s éljenzéssel adott kifejezést.  A közönséget ezen 
lelkesedéséből egy másikba ragadta a Hilária női 
és férfi  vegyeskara a Huber K. nagyszerű és 
művészi darabjának, a Honfidalnak  eléneklése által. 
A vegyeskar ezt nagyon szépen és preczizitással 
énekelte, melyért a közönség zajos tetszésnyilat, 
kozattal, sok tapssal és dicsérettel jutalmazta ugy 
a kart, mint Nyers Károly polg. isk. tanár 
karmestert. 

Az ünnepély sorozatában a pódiumon ked-
ves jelenség volt Csergő Erzsi k. a., ki Ábrányi-
nak „Vándor madár" czimü költeményét szavalta 
el szépen, értelmesen, szabályos hangsúlyozással. 
A kedves szavalatot általános és kiváló tetszés 
kisérte. Végül a Rákóczy-indulót énekelte a Hilá-
ria férfikara  szintén preczizitással s nagyon 
sikerülten. 

A község házánál ünneplők egyrésze az után 
a Lanrenczy vendéglőbe ment, hol bankettel fe-
jezte be az ünnepélyt. Mintegy hatvanon gyűltek 
itt össze, hol a vidám és lelkes hangulat mindvé-
gig fennmaradt,  élesztve a szép és hazafias  po-
hárköszöntések által, melyekkel a királyt, Kos-
suthot, a hazát, a honvédeket, az ünnepély elnö-
két stb. éltették. Az egész ünnepély lefolyása,  az 
ezen való tömeges részvétel, a nyilvánult lelkes 
hangulat fényesen  bizonyítják, hogy márczins idusa 
kedves ünnepe lesz mindig közönségünknek. 

Ugyancsak Gyergyó-Szentmiklóson a polg. 
olvasókör helyiségében lefolyt  ünnepélyről egy 
másik tudósítónk a következőket irja: 

Az ipartestület tagjai már reggeli 9 órakor 
össze voltak gyülekezve az ipartestületi elnök 
lakásán, honnan impozáns menetben a Rákóczy-
induló hangjai mellett vonultak fel  a templomban. 

Elől a 48-as honvédek nagy része, utána a 
dalegylet tagjai s végűi az ipartestület összes tag-
jai egy pár kivételével. 

Isteni tisztelet után az ünnepély a polgári 
olvasókör helyiségében tartatott, hol Mánton Lajos 
elnök tartott rövid, de talpraesett elnöki megnyi-
tót, szavalt Strasszer Krisztián, felolvasott  M. Deák 
Pál s több darabot elénekelt a dalegylet Kritsa 
Péter karnagy szakavatott vezetése alatt preczisz 
előadásával. A közreműködők a nagy számban 
jelen volt közönség által zajos ovácziökban része-
sítettek. 

Este a polgári olvasókör helyiségében 110 
terítékű bankét volt, hol az első pohár köszöntött 
Wertán Lajos elnök a királyi családra mondotta, 
melyet a közönség állva hallgatott, utána Máté 
Péter körjegyző mondott hatalmas pohár köszön-
tőt a nagy száműzött Kossuth Lajos hazánkfiáért. 
Kossuthoz az ünneplők által sürgöny küldetett. 
Az ünneplő társaság csak a késő éjjeli órákban 
oszlott szét. ud. 

K I L O K F E L E K . 
— A Csik-Szereda városi elemi iskolaszék 

mint ovóda felügyelő-bizottság  folyó  hó 19-én gyű-
lést tartott, mely alkalommal Nagy Krisztina k. a. 
óvónő lemondása folytán  üresedésbe jött állást 
vajdahunyadi óvónő Tamás Mariska k. a. megvá-
lasztásával betöltötte és a jeleni óvónőnek 7 évi 
sikeres működéséért egyhangúlag elismerést sza-
vazott. 

— A sorozás. Vármegyénkben a sorozás, f. 
hó 20-án kezdődött. E napon Csik-Szereda város 
szolgáltatta be az illetéket. Előállítandó lett volna 
25 itju, tényleg azonban csak 18 állott elő. Ezek 
közül alkalmasnak találtatott 8, egyet véglegesen, 
a többit pedig időlegesen visszaútasitották. A so-
rozó bizottság még azon napon elutazott Szent-
mártonra, a hol 21-én kezdik meg működésüket. 
Szépvizeu a sorozás 27-én keziődik. 

— Eljegyzés. Zecses János uzvölgyi pénz-
ügyőri szemlész, ki ilyen minőségben városunkban 
is huzamosabb ideig volt alkalmazva, eljegyezte 
Vizoly Albertné kedves és szép leányát, Irmát 
Csik-Gyimesröl. Szerencsét kívánunk. 

— Esküvő. Erzsébetvárosi kereskedő C s i k y 
Dénes április hó 4-én tartja esküvőjét gyergyó-
szentmiklósi özv. Vákár Jakabné kedves és szép 
leányával, E r z s i k é v e l , AZ esküvő az örm. 
szert, egyházban fog  megtartatni. Fogadják sze-
rencsekivánatunkat. 

— A gyergyószentmiklósi szegény tanulókat 
segélyező egyesület folyó  hó 5 én tartott felügyelő-
bizottsági ülésen a szokásos társas estélyek meg-
tartását egyhangúlag elhatározta, összesen négy 
társas-estélyt fog  rendezni, az első április hó 8-An 
lesz. A több féle  meglepetéssel egybekötött jóté-
konyczéln estélyeket melegen ajánljnk a közönség 
figyelmébe. 

— A magyarok Bukurestben. A bnkuresti 
magyar dal- és műkedvelőtársulat folyó  évi ápril 
hó 10-én az ottani orfeum  nagy termében tánczvi-
galommal összekötött szini előadást rendez. Ezen 
alkalommal Szigligeti Edének „Szökött katona" 
czimü népszínműve kerül színre. A rendezői tisztet 
Bakai Antal vállalta magára s a főbb  szerepeket 
Nagy L. Jánosné, Bakai Antalné, Bartalis Regina, 
Nagy M. János, Balázs József,  Zayinusz János 
fogják  játszani. 

— Államivá nyilvánított iskola. Csik-Gyime-
sen 13 év óta áll fenn  az államilag segélyezett 
községi iskola, mely ezen idő alatt évről évre 
egy-egy egészségtelen s a czélnak meg nem felelő 
csángó lakásban helyeztetett el. A szükségtől 
kényszerítve az iskolaszék az elöljárósággal egyet 
értőleg megmozgatott miuden követ a kívánalmak-
nak megfelelő  iskolaház építése tárgyában. A 
mozgalmat ez ügyben több, mint 5 éve, hogy 
megindították ; megszerezték a beltelket; elkészí-
tették a rajzot és költségvetést; de az építéshez 
pénzsegélyt nem kaptak s e miatt azon gondolatra 
jöttek, hogy faanyagból  saját erejükön fognak 
építeni. Hogy iskolaügyökön segítve legyen, a 
gondolat megvalósításához fogtak  s mult év őszén 
és-, a tél folyamán  a faanyagot  meg is szerezték. 
A telek megvétele sokba került s e miatt a még 
szükséges anyagot, valamint a még megkívántató 
igás és tenyeres munkaerőt a lpgjobb akarat mel-
lett sem tudják kiállitanni. Ezen nehézségek indítot-
ták az iskolaszék tagjait arra, hogy iskoláju-
kat államivá nyilvánítsák. Az első lépés meg is 
tétetett, mert megyei kir. tanfelügyelő  urnák f. 
hó 7-én tett iskolalátogatását felhasználván  ked-
vező alkalomnak, iskolaszéki gyűlést rögtönöztek 
melyen kimondatott, hogy az iskolaaszék haj-
landó az iskolát államivá nyilvánítani s ha a ma-
gas kormány által is elfogadtatik  : átadja a telket 
s a beszerzett összes anyagot. A további lépések 
megtevése iránt kir. tanfelügyelő  ur telkéretett. 

— Végzetes ütés. O.-Topliczán f.  hó 12-én 
este felé  U. J. földbirtokos  Ferencz nevü kocsisa 
a korcsmában több társával mulatott, kik között 
egy haragosa is ott volt. A mulatozásban jól neki 
hevülvén, a kocsis iránt táplált harag kitört az 
egyik atyafiból,  kivel előbb heves szóváltásba, 
majd ütlegelésbe keveredett s a végén a kocsist 
jól elpáholták. Ezért a kocsis epéje boszura gyúlt 
s haza menvén, egy kemény bunkossal felfegyver-
kezett s a kapuban, a sötétes időbeu lesbe állott, 
hogy haragosának, kinek arra kellett haza meu 
nie, visszaadhassa a kölcsönt. Ez alatt a topliczai 
csendőr-őrsparancsnok a kaszinóba menvén, a kapu 
mellett haladt el, hol megpillantotta a gyanús ma-
gatartású kocsist. Szóba ereszkedvén vele, meg-
tudta, hogy a kocsis meg akar valakit verni. Az 
őrsparancsnok csitítani kezdte, de e jó szándéká-
val önmagának gyűjtötte uieg a baját, mert a ko 
csis a helyett, hogy lecsendesedett volna, még job-
ban tüzelt s dühösebben fenyegetödzött,  azt mon-
dogatván : „meg kell annak halnia." Az örspa-
rancsnok, kit már szintén szidni kezdett, még 
egy próbát tett megfogván  a kocsis kezében levő 
bunkost, be akarta a kapuból az udvarra tnsz-
kolhi. Azonban szerencsétlenségére lába véletlenül 
megcsúszott s leesett, az eszét vesztett indulatos 
kocsis ekkor bunkosával főbe  sújtotta az örspa-
rancsnokot, melytől ez elájult. Az idöközbeu ösz-
szegyültek igy vitték a kaszinóba, hol magához 
térvén, elbeszélte az esetet. A segítségre hívott 
orvos ekkor még nem találta halálosnak az ütést, 
azonban mégis az volt, mert a szerencsétlen örs-
parancsnok, kit derék s lelkiismeretes embernek 
ismertek másnap reggel meghalt. Temetése általá-
nos részvét mellett történt. A dühösködő kocsist 
bekísérték s a börtönben várja a megérdemlett 
büntetést. 

— Ösztöndijak a m. k. Operaházban. A ma-
gas kormány hazafias  bőkezűségéből a m, kir. 
Operaház intendánsa azon helyzetbe jutott, hogy 
kitűzött programmjának a magyar nemzeti opera 
fejlesztésének  czéljából énekesek képzésére ösztön-
díj-állomásokat létesíthessen, a mely állomásokra 
a hazai mindkét nembeli ifjúságból  mindazok pá-
lyázhatnak, a kik a megkívántató követelmények-
kel birnak. E követelmények mindenek előtt ki-
váló hanganyag, tökéletes zenei hallás és megfe-
lelő színpadi alak. A pályázni kívánóknak elsősor-
ban a vidéki dal- és zeneegyesületeknél kell je-
lentkezni, az alkalmasoknak itélt pályázókat az 
után lehetőleg maga az intendáns fogja  az egyes 
nagyobb városokban személyesen meghallgatni. A 
további eljárásokra Jnézve az intendáns körlevelet 
intézett az egyesületekhez. 

— Korrekczió. Lapunk 11-ik számában a 
városunkban tartott márczius 15-iki ünnepélyről 
szóló tudósításba hiba csúszott, a mennyiben a 
csikmegyei honvéd-egylet derék elnöke, Benedek 
István honvéd őrnagynak van czimezve, holott ö 
csak hadnagy volt. Ezen tévedést Benedek ur 
felszólitása  folytán  készséggel helyreigazítjuk. 

— Második műegyetem. Megirtuk annak ide-
jén, hogy a marosvásárhelyi kereskedelmi és ipar-
kamara Réthy Dezső titkár indítványára fölter-
jesztést intézett a kereskedelemügyi miniszterhez 
egy második műegyetemnek a magyar birodalom 
erdélyi részében leendő fölállítása  iránt. Mint 
ujabban értesültünk, Lakács Béla a vallás- és 

közoktatásügyi miniszternél melegen támogatta a 
kamara kérését s ntóbbi kijelentette, hogy mihelyt 
e kérdés — a budapesti műegyetem kiépítése 
után — napirendre kerül, megfontolás  tárgyává 
teszi azokat az indokokat, a melyeket a kamara 
a második műegyetemnek az ország erdélyi részé-
ben való elhelyezése mellett fölhozott. 

— Lapunk mai számához mellékelve veszik 
olvasóink az erdélyi gazdasági egylet felhívását, 
melyben értesiti az érdeklődőket, hogy a Magyar 
Jelzálog Hitelbank kolozsvári képviselősége útján 
a nevezett bankból fekvőségekre  előnyös teltételek 
mellett kölcsönök eszközölhetők ki. A felhívást 
ajánljuk a gazdaközönség figyelmébe. 

— Hirdetmény. A közúti kerületi kir. fel-
ügyelő az 1892. évi február  hó 19-én kelt 59. sz. 
rendeletével a héjjasfalva-gyimesi  államút 128—129. 
szakaszán levő 113. sz. műtárgy felemelését  és 
a felszerkezet  kicserélési munkálatainak helyreál-
lítását 513 frt  44 kr összeg erejeig engedélyezte. 
A fenti  munkálat foganatosításának  biztosítása czél-
jából az 1893. április hó 8-ik napjának d. e. 11 
órája a csikmegyei in. kir. államépitészeti hiva-
tal helyiségében tartandó zárt ajánlati versenytár-
gyalás hirdettetik. Az ajánlatokra 5 százalék bá-
natpénz melléklendő. Beadási határidő a kitűzött 
nap délelőtti 10 órája. 

— Eladó egy jó zongora. Czim: a kiadóhi-
vatalban. 

I • i 

i 

K Ö Z G i Z D t N Í G és  I P A R . 
Tenyészbikavásár. 

C s i k-S z e r e d a, márczius 20. 
A csikmegyei gazdasági egyesület tenyeszbi-

kavásúra, mely egyfelől  módot nyújt a magán te-
nyésztőknek, hogy a tenyésztésre alkalmas Ilim 
állataikat megfelelő  árban értékesíthessék, másfe-
lől alkalmat szolgáltat még a szegényebb közsé-
geknek is, hogy jó és megbízható tenyészanyag-
lioz jussanak, mai napon tartatott meg a megyei 
gazdasági iskola udvarán. 

A vásárra felhajtottak  összesen 17 drb bikát, 
nevezetesen C z i k ó Sándor Csik-Mindszentröl l 
drb 2 éves, P á l Lajos Madarasról 1 drb 3 éves, 
M é s z á r o s József  D.infalváröl  1 drb 2 éves, 
Á g o s t o n Péter Szenttamásról 1 drb 3 éves, 
L u k á c s József  Karczfalváról,  S z ő k e András 
Osatószegből, K o v á c s Ferencz ugyanonnan és 
D e m e s István Mindszentt ől egy-egy drb 2 
éves, Nagy Sándor Fitódból egy 1 és egynegyed 
éves, G á 1 Ferencz Zsögüdből egy és féléves, 
É 11 h e s Jakab Csik-Szeredából egy drb egy éves, 
T. N a g y Imre Szentkirályról egy 9 hónapos, a 
m e g y e i gazd . egyesület 2 drb, I n c z e Ig-
nácz Osatószegből, F e j é r István Szentgyörgyröl. 
s végül B á l i n t Lázár Csik-Szentmiklósról egy 
darab két éves bikát. 

Délelőtt fél  10 órakor Bogos István megyei 
h. állatorvos ur egyes állatok testi fejlettségéről  a 
méreteket felvevén,  a bírálóbizottság, mely Becze 
Antal alispán elnöklete alatt Lázár Domokos, 
Bara János, Dr. Fejér Antal, Gondos Antal, Mi-
hály Ferencz, Madár Mihály Bogos István, T. 
Nagy Imre, Barabás Béla, Kertész István gazd. 
egyesületi tagokból alakíttatott meg, nyomban 
hozzáfogott  a felhajtott  tenyészállatok meg-
bírál ásához. 

A megejtett bírálat alapján tenyésztésre al-
kalmasoknak találtattak : a Czikó Sándor mind-
szenti lakos kétéves, Pál Lajos madarasi lakos 3 
éves, Ágoston Péter szenttamasi lakos 3 éves, Lu-
kács József  karczfalvi  lakos 2 éves, Gál Ferencz 
zsögödi lakos egy és féléves,  a gazdasági egye-
sület 2 drb két éves és Incze Ignácz csatószegi 
lakos 2 éves, Szőke András csatószegi lakos 2 
éves és Fejér István szentgyörgyi lakos 2 éves 
bikái. A két utóbbi hegyi legelőre ajánltatott.. 

A felsorolt  állatokrói a tenyászigazolványo-
kat azonnal ki is állították. 

Tenyésztésre alkalmasnak találták még De-
mes István csikmindszenti lakos 2 éves bikáját 
is, de rendkívüli soványsága miatt egy évre visz-
szavetették. 

Tenyésztésre alkalmatlannak nyilváníttattak : 
a Bálint Lázár csikszentmiklósi lakos 2 éves, 
Mészáros József  dánfalvi  lakos két éves s 

végttl 
Kovács Ferencz csatószegi lakos 2 éves bikái. 
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Az utóbbi egyéb tekintetben megfelelt  volna a 
kívánalmaknak) azonban szilajsága miatt ki kellett 
mustrálni. 

A tenyésztésre alkalmatlanoknak talált álla-
tokra vonatkozólag bírálóbizottság elhatározta, 
hogy az illetékes főszolgabirák  értesitesenek a 
kiherélés foganatosiItatása  czéljából. 

A többi bikák megbirálására azok fiatalsága 
miatt a bírálóbizottság ezen alkalommal nem ter-
jeszkedett ki. 

A tenyészképes bikák közül a helyszínén 
megvásároltak 6 darabot. Csik-Taplocza község 
számára megvétetett a gazdasági egyesület egyik 
bikája 250 frtért  és az Iucze Ignácz bikája 245 
írtért. Csicsó község elöljárósága a Lukács József 
bikáját vette meg 260 frtért.  Üsik-Szentmihály 
község részére a gazdasági egyesület másik 
bikája vétetett meg szintén 250 frtért.  Csík-Szent-
domokos község az Ágoston Péter bikáját vette 
meg 230 frtért.  A vásárt a megyei gazdasági 
egyesület közvetítette, a mennyiben a bikák vétel-
árát a tulajdonosoknak teljesen kifizette  s a köz-
ségeknek ugyanannyi árban részletfizetés  mellett 
adta át. 

K Ö Z Ö M É G K Ö R É B Ö I A ) 
Nyili kérdés Csedö Isiván husfogyasztó  szövet-

kezeti elnök úrhoz. 
Kérdjük a husfogyasztó  szövetkezet t. elnö-

két, van-e szándéka a már két év előtt beszüntetett 
husfogyasztó  szövetkezet számadását a felülvizs-
gáló-bizottság észrevételeivel közgyűlés elé terjesz-
teui ? Továbbá a pénzmaradék felosztása,  a rész-
vények s szelvények kifizetése  — mert csak rész-
ben vannak kifizetve  — és a szövetkezeti felsze-
relvények értékesítése iránt a közgyűlés összehí-
vása által intézkedni van-e szándéka ? 

Több  szövetkezeti  tmj. 
*) Kzen rovat alatt mczjelent közleményekért csak a 

sajtóbatósággal szemben vállal felelősséget  a Szcrk. 

E l a d - ó - i dx"b 2 é v e s j ó é s s z é p 

S Z . A . E T 
(Bagoner-faj) 

Cs.-SzeDttamáson Fejér Endre plébánosnál. 

Szám 398—893. 

Arlejtési hirdetmény. 
Csik-Szentmárton és Csekefalva  közsé-

gek közös képviselőtestületének határozata 
és felsőbb  hatósági jóváhagyás folytán  a 
két község által egy emeletes iskolaház fog 
építtetni. A két község ezen építéshez a 
szükséges követ, téglát, homokot és fát 
fogja  adni. 

A kikiáltási ár 13686 frt  86 krban 
állapíttatott meg. 

Ezen építésre ezennel árlejtés hirdette-
tik és annak a Csik-Szentmárton és Cseke-
falva  községek közös házánál leendő meg-
tartására határnapul folyó  1893- évi ápri-
lis lló 3-ának délutáni 2 órája tűzetik ki. 

Ennélfogva  mindazok, kik a fennebb 
leirt építkezést elnyerni óhajtják, kötelesek 
lesznek az árlejtésnél megállapított 13686 
frt  86 kr összegnek 10°/0-át az árverező 
bizottság kezébe akár készpénzben, akár 
óvadékképes értékpapírokban az árlejtést 
megelőzőleg letenni, mely összeg a legke-
vesebb árért vállalkozótól, mint biztosíték 
benntartatik, a többi pályázóé pedig vissza-
udatik. 

Az épitési tervezet u. ni. tervrajz, költ-
ségvetés, előmérték és a feltételek  a csik-
csekefalvi  körjegyzői irodában bármikor 
megtekinthetők. 

A két község elöljárósága. 
Csik-Szentmárton és Csekefalvár.,  1893. 

márczius hó 9-én. 

Hirdetmény. 
A csiksomlyói római katholikus tanító-

képezde helyiségei a folyó  évi iskolai nagy 
szünet idő alatt újra padlóztatnak. Ezen 
munkát, melynek költsége 463 frt  f»0  krral 
van előirányozva, szóbeli nyilvános 

á z l e j t é s 
utján adom ki, mely április 4-én d. a. 
2 Órakor (zóna) fog  megtartatni az intézet 
zenetermében. 

Az érdekelteknek ide vonatkozó tájéko-
zást mindenkor készségesen nyújtok. 

Csík-Somlyón, 1893. márczius 20-án. 
rSIdes J ó z s e f 

igazgató. 

Magas jutalékot, 
esetleg szabót fizetést  adunk UgynSkAksek, kik tör-
vényileg megengedett sorsjegyek részletfizetés  mellett 

eladásával foglalkozni  hajlandók. 
Fővárosi váltóűzlet társaság Adler és Társa 
1—G B u d a p e s t e n . 
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visszaesés nélkül gyógyítható. § 
A tudomány eme csodás sikere ezer és 

ezer alkalommal bebizonyult. 
S Bővebb értesitést ad postabélyeg be-«# § 
O 
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küldése mellett 
„Off ice  S a n i t a s " P a r i s t 
80, Faubourg Mnntniartre. > X 

Albert H á t é 
biró. 

Konesag futván 
biró. 

1—2 Nándor Izsák 
körjegyző. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A T , - R T r B > T 

C s i l s - S z e x e á . á ' b a x L . 

Ajánl magyar gyors fűzőt,  szabad petróleum edényt, madár 
kalitkát, katya lánezot. 

Pisztolyok-, revolverek-, minden fajta  töltényeket, Wenzel. Wernd 
és Kropacsek revolver- és szobafegyvereket.  Hitelesített bádog iirmérőt, 
kávéfőzőt,  cznkor- és kávédobozt. 

Egész friss  l ó h e r e , l u c z e r n a és ezu k o r r é p a magvakat a leg-
olcsóbb napi áron. 

Szobapadló mázat, melyet mindenki önmaga végezhet, 3 óra 
szárad. 

K E D V E Z Ő R É S Z L E T F I Z E T É S R E : 
1 darab Warmand rendszerű szobafegyvert  9 frt  50 krért. 
1 Wernd hátultöltő szuronyos fegyvert  ('. frt  íj 9 krért. 
1 Wenzel / „ 6 frt  25 krért. 

alatt 

1 -a 

** f* |> Q - a - z c L a J s ö z ö z a . s é g T j L z i 3 s : j* 
szives figyelmébe  ajánljuk 1892. évi, csakis saját, általunk több éven át <f, 

^ sikeresen termelt vetőmagvainkat; a budapesti m. kir. állami vetőniagvizsgáló <ţ 
állomás által leplombozott zsákokban, hivatalos tisztasági cs csiraképességi, ş ţ 

^ lóherénél azonkívül aranykamentességi bizonyitványnyal : 
1. Vörös lóherét 100 kiló ) . 

arankamentes, nagyszemü plombozva) iorini. 
T> 10. 25, 50, 100 kilós zsákokban vörös lóhere ö kilós postazsák 4 
2 2. Baltacím Esparzet ) 

plombozva 50 kilós zsákokban) 
3. Brassói tavaszi búza ) 

plombozva 80 kilós zákokban ) 
4. Fehér csillagfürt  ) 

plombozva 100 kilós zsákokban ) 
5. Lóbab ) 

plombozva 100 kilós zsákokban ) 
6. Opium mák ) r 

fehér,  zárt toku, óriás, 5 kilós postazsák ) J 

1. Eichter-féle  Imperátor burgonya 100 kiló 5 forint. 
8. Pauleen-féle  kék óriás burgonya 5 kilós postazsák 1 forint. 
9. Nonplusultra kövér ceemegeeajt 4 kilós postacsomagban 3 frt. 
Árak A 1 v i n c z e n. Küldés utánvéttel. Zsákok belemérve, nem számittatnak. 

Gróf  Teleki Arvéd draasói uradalma íntézősége. 
5—10 Alsófehérmegye,  u. p. Szerdahely. 

100 kiló 18 

100 kiló 8 

100 kiló 8 

100 kilő 8 

Nyomatott Csik-Szeredában Györgyjakab Mártonnál 1893. 


