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KOSSUTH LAJOS. 

Negyvenöt évi távollét után hazajött 
;i magyar Messiás hallhatatlan lelkének 
poi-hüvelye. Megdicsőült szelleme a torinoí 
szép tavaszi virányokiól szállt fel  az 
ebekbe, de azért köztünk fog  lakozni mind 
örökké, miként eddig köztünk lakozott. 
Nevét őrizni fogja  a, nemzet kegyelete és 
magasztos eszméit, dicső honszoielniétiek 
emlékét, szent ereklye gyanánt fogja  őri/ni 
niindeii magyar. kiben a haza iránti sze-
retetnek csak egy parányi szikrája is él. 

Az emberiség megváltásáéi t keresztre 
feszített  iidvözitö Jézus Krisztust eltemet-
ték és miként ö maga megjövendölte volt. 
halottaiból harmad napra feltámadott 

A magyar nemzet szabadságáért i n 
e t ' f i g i e  bitótára hurczolt s örökös hon-
talanságra kárhoztatott K o s s u t h Lajost 
lelke mélyéből megsiratta és földi  marad-
ványait fejedelmi  gyászpompávnl elleniem-
a magyar nemzet, de hallhatatlan lelkének 
nem adott nyugodalmat a sir mélye. Mi-
k'Mit megjövendölte, feltáinadolt  megdi-
csőülteii és hirdeti a világnak a magyar 
nemzet nagyságát, szabadságát és dicső-
ségét. 

Mi volt Kossuth a magyarnak :J ! Az 
a mi a bibliai Lázárnak a -Jézus krisztus, 
a ki egy szavával feltámasztotta  halottai-
ból: az a mi a tél kemény békói közt 
megdermedt természetnek az első tavaszi 
napsugár. M i n d e II e volt ö a magyarnak 
akkor, midőn egymagám hagyatva tenger-
árként zudult rá az ellenség. És ni i n-
d e n e volt akkor is, midőn elsötétült a 
szabadság napja, megindult a föld  és a 
magyar szabadság templomának kárpitja 
ketté hasadt! 

Távol, idegen ég alatt, lelkében a 
hontalanság gyötrő kínjaival, világító fák-
lyája reinénycsilluga volt a magyarnak az 
elnyomatás és kétségbeesés nehéz nap-
jaiban. 

Ks a magyarnak ezt a m i n <1 e n é t. 
erejét , hatalmát, reményét, vigasztalóját 
átadta az enyészet, a sir nyugalmának! 
Csoda-e ha gyászba borult az ország, 
csoda-e ha könybe lábbad a magyar nép 
szeme, csoda-e ha roskadoz a lélek a fáj-
dulom súlya a la t t ? Hol van a kicn-
gesztelődés. hol van a vigasztalás a fáj-
dalomnak eme inérhetleii tengerében : J ! 
Hol van enyhítő balzsam a sajgó szívre ? 

(Jyógyitó balzsam az emlékezet és 
vigasztalás a jövő. Tehát emlékezzünk ! 
Emlékezzünk a ui a g y a r o k XI ó z e s é r ö I. 
ki népét az egyiptomi sötétségből kive-

zette. emlékezzünk h a z a s z a b a d s á -
g á é r 1 o r o sz I á n k é ii t h a rc z o 1 ó M a k-
k a b e u s o k ró I. és emlékezzünk a babi-
loni vizek mellett h a z á j a r o m l á s á n , 
n e ni z e t e b a l s o r s á n k e s e r g ő .) e-
r e m i p r̂ ó f'é  tiL»ó I! Emlékezzünk és 
az enileÍNjgL'l'- jtífftgánál  gerjeszsziik fel 
sziveinkben a haza szeretet szent tüzét ! 
Emlékezzünk és az eszmét, melyért az el-
költözött Messiás mindenét feláldozta,  vés-
sük sziveinkbe, hogy : ..a l i a z a m i n ( len 
e l ő t t v a l ó - . Emlékezzünk és nagy pél-
dáján lelkesülve. inniiUálUodjniiU ö n z e t -
I e ii ii I a haza jövőjén ! 

H.  ,1. 

Kossuth halálára. 
UVszkelő kezemre lehajtom a fejem. 
Napvilág van. mégis homályos a széniéin. 
Homályos a szemem, köny borul föléje. 
Siirii zápor ömlik bal kezein fejére 
('sak zokogok halkan., , szivein ol,\ bánatos ! 

.Meghalt Kossuth Lajosi 

Meghalt, elköltözött valahová messze. 
\ etette a szemét Kákóczv Ferenczre : 
Mert Kákóezy Ferencz vállig hivogatla 
„dere Kossuth Lajos hozzám a magasba !" 
Ott van . . . . barátsággal együtt ölelkeznek. 
Egymás látásába nagy örömet lelnek". 
Ali. de tiekiink itt lenn. a kik hozzá szoktunk. 
Ha valami baj ért. hozzá folyamodtunk. 

Nála nélkül bajos 
Meghalt Kossuth L a j o s ! 

Fülöp Árpád. 

Csik-Szereda gyásza. 
Magyarország volt kormányzójának elhalálo-

zása felett  érzett mély fájdalomnak  és őszinte rész-
vétnek városunk lakossága is impozáns módon adotl 
kifejezést.  Meglátszott ezen, hogy oly férfiúért 
történik, a kin. mig élt, mindenki rajongó szere-
tettel csüngött. s kinek emlékezete, a loldi élettől 
való megválása után kitörölhetetlenül be van irva 
a szivekbe. Nem kellett kényszeríteni senkit; min-
denki saját jószántából rótta e a kegyelet adóját, 
melylyel hazánk e dicső fiának,  a népszabadság 
e hivatott apostolának, nemzetünk megváltójának 
emléke iránt tartozott. 

Azon pillanattól kezdve, a mikor a le<ujló 
liii- városunkba megérkezett, egész a temetés nap-
jáig az igaz fájdalomnak  és a szívből fakadó  rész-
vélnek jelenségei folyton  fokozodó  mértékben nyil-
vánultak. És ebben nem volt különbség; az egy-
szerű székely eicbértől a legnagyobb úrig meg-
hozta áldozatát mindenik, kicsiny és nagy egyaránt, 
mindenik a maga módja szerint teljes szivéből és 
teljes lelkéből áldozott a kegyeletnek. A közérzü-
lelnek ezen megnyilatkozásában volt valami elra-
gadó, valami megható, volt valami olyan, a mit 
tollal leírni nem, csak érezni lehet, olt, a minden 
szépnek és nemesnek forrása  melleil, a sziv titkos 
redői között. 

Ősik Szered.-I kicsiny város, de a nemzet nagy 
halottja iránt való tiszteletnek megadásában mél-
tán sorozható hazánk legnagyobb városai mellé 
Bizonyítja ezt az a páratlan gyászpompa, a milyet 
e régi múlttal bíró város talán sohasem fejtett  ki, 

bizonyítja azon üuuepélyes hangulat, mely a mult 
hetet uralta. 

Az emberek tartő/.kodtak minden zajosabb 
mulatságtól, a járó-kelők arczain szokatlan ünne-
pélyesség honolt, szemeikből a fájdalom  sugárzott 
ki. Minden körben, minden társaságban a beszéd 
tárgyát csaknem kizárólagosan a Kossuth Lajos 
halála képezte. 

A város külső képe. 
A mint már lapunk mult számában emlilet-

tük a szomorú hir vétele után igen sok épületre 
kitűzték a gyászlobogói, és ezeknek száma, a mint 
a nagy halott kiliiilt. tol.li részei az édes hazai 
föld  felé  közeledlek, folyton  szaporodott, ugy, hogy 
a temetés napján a város épületei felett  valóságos 
zászlóerdő volt. K/.HH kivül az ablakokat drapé-
riákkal ékesítették fel.  az erkélyeket feketébe  öl-
töztették s egyes helyeken gyászkeretes Kossulh-
képeket, lellek ki. A temetés napján az összes ut-
c/.ai lámpákat gyás/.fályollal  vonták be s már kora 
reggel le Igy ujlotlák, hogy a sötét, fátyolon  átsu-
gárzó gyönge fény  is hirdesse városunk gyászát. 
Azon napon a lámpák egész nap égti.'k. 

A képviselőtestület részvéte. 
A városi képviselőtestületet- a polgármester 

mull. hó iJo-áu d. u. 4 órára hívta egybe, hogy 
városunk választott l'ériui a nagy hazafi  iránt való 
mély hálának és tiszteletnek kellő módon adhassa-
nak kifejezést.  A képviselőtestületi ülésen egyhan-
gúlag a kővetkező határozatokat hozták: 

1. Kossuth l/ijos érdemeit jegyzőkönyvileg 
megörökítik. 

2. A gyászoló családnak Turinba részvét-
táviratot küldenek. 

A Budapesten történő temetési szertartá-
son képviseltetni lógják a várost: dr. Bocskor Béla, 
Orbán (iyul.i és ifj.  Tamás József  urak. 

4. A koporsóra a város nevében koszorút, he-
lyeznek. 

fi.  A helyben rendezendő gyászünnepélyen 
testületileg megjelennek. 

Caik-Szeredn koszorúi. 
Csedő István polgármester Szelnár budapesti 

virágkereskedőnél négy koszorút rendelt meg; 
kettőt K o s s u t h Lajosnak, egyet nejének és egy 
leányának koporsójára. Az elsőnek szalagján a kő-
vetkező télí'at állott: „Csik-Szereda tanácsa, 
képviselőtestülete és polgársága — Kossuth La-
josnak" ; a másodikon „A csiki székelyek — 
a magyar nemzet ujjáteremtőjének"; a harmadikon : 
„A Cbikí nők — KosMilh Lajosnénak"; a negye-
diken : „A csíki nők — Kossuth Vilmának.•' 

Az emlék-ünnepély. 
A kormányzó temetése Budapesten f.  évi áp-

rilis hó elsejének délelőtti lü órájára volt kitűzve. 
A Kossuih-iinnepély rendezésére alakult bizottság 
ugy inlézkeileti, hogy a városunkban rendezendő 
rekviem és emlékünnepély szintén ezen időben foly-
jon le. Az emlékünnepély elöeslélyén s más nap a 
kora hajnali órákban mozsár lövések hirdették a 
kegyelet napját s az ünnepély folyama  alatt, vala-
mint az ünnepély végén is a mozsarak folyton 
döröglek. A gyülekezés a megyeház elő ti ténv 
volt kitűzve. 

A nevezel t, napon már a kora reggeli órák 
ban szokatlan élénkség uralkodóit, az ntezákon, a 
szomszédos falvakból  igen sokan jöttek be, hogy 
részt vegyenek az ünnepélyen. 

A rend- z ő s é g tagjai délel'íit. órakor gyü-
lekeztek a Friednnim-féle  kávéházban. A rende-
zők apró gyászloto>gókkal vollak ellátva s mindé-
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nik feketébe  volt öltözve. Háromfertály  9 órakor 
a Friedmann kávéházából a rendezők felvonultak 
a gyülekezés színhelyére, a vár előtti térre, hogy 
az itt már megjelent nagyszáma résztvevőt, isko-
lákat, egyesületeket, testületeket az előre megál-
lapított programm szerint rendbe állítsák. 

A zászlók alatt megjelent testületek a követ-
kezőleg állíttattak fel: 

Legelöl a 48-as honvédek gyászba vont nem-
zeti szintt nagy lobogójuk alatt dr. Molnár Károly 
és Duducz Károly rendezők vezetése mellett, utá-
nok Gergely Andor és Lázár Miklós rendezők ve 
zetése alatt a csíkszeredai polgári leányiskola és 
tanítónői, azután az elemi népiskola, gazdasági is-
kola Nagy Pál és Lux Sándor rendezők vezetése 
mellett; utánok a csiksomlyói gymnázium ifjúsága 
és tanári kara Györffy  Sándor és Balló Gábor ren-
dezők vezetése alatt, utánuk Fekete Miska nem-
zeti színtársulata, azután az ipartestület Darvas 
Béla és Jakab Ödön rendezőkkel, ntánuk jött a 
vidékiek óriási küldöttsége Nagy Gyula, Balázs 
Lajos, Itach, Kiss Ernő rendezők vezetése mellett, 
végül pedig a helybeli polgárság nagy fekete 
gyászlobogóval, Veress Elek, Puskás Lajos, dr. 
Csiky Józset és Molnár Ákos rendezők vezetése 
alatt. 

Egy jó fél  órába belekerült a mig e mintegy 
2000 fóré  menő tömeget a kellő rendbe felállítot-
ták. A mint ez megtörtént, ugy fél  iiz óra tájban 
a menet a helybeli ev. ref.  templom elé vonult, 
a hol a gyászistenitiszteletet tartották meg. 

A rekviem. 
A reformátusok  imaháza már a kitűzött idő 

előtt megtelt díszes hölgyközönséggel, ugy, hogy 
midőn a nagy közönség a templom elé vonult, már 
csak igen kevesen fértek  be. 

A mint a harangok zúgása megszűnt, meg-
szólalt a hármonium s annak hangjai mellett fel-
zendült a gyülekezet éneke, melynek végeztével 
a helybeli dalárda tagjai adták elő a „Csillagokon 
tul" kezdetű gyászdalt. 

Erre B i t a y Béla csikmegyei ref.  körlelkész 
lépett fel  a szószékre s lélekemelő, magasztos 
könyörgést intézett az Egek Urához a gyászoló 
nemzet nagy halottjáért. A fenséges  ima hallatlára 
a hallgatóság lelke az áhítat szárnyaiu emelkedett 
a Mindenhatóhoz, az arczokra kiülő fájdalom,  a sze-
mekből előtörő köny bizonyították azon mély meg-
hatottságot, mely a gyönyörű könyörgés alatt 
mindnyájunk szivét elfogta.  A könyörgést az Ur 
imája követte, mire ismét a dalárda tagjai éne-
keltek egy gyászdalt. 

Erre a körlelkész ur Jeremiás Siralmak 
könyve V. részének 15—IC. verseit vévén alap-
igéül, mondott egj olyan beszédet, melynek min-
den sora, melyuek minden szava az igaz vallá-
sosság mellett a forró  hazaszeretetnek bélyegét 
hordta magán. (A remek egyházi beszédet lapunk 
jövő számában közöljük. Szerk.) Nem is kisértjük 
meg leírni e gyönyörű szónoklat hatását, mélyen 
bevésődött az a jelenlévők szivébe, annyit azonban 
elmondunk, hogy a kegyeletes ünnepélynek egyik 
legkimagaslóbb momentumát képezte. Az egyházi 
beszéd után rövid könyörgés s arra ismét egy 
gyászdal következett, uielylyel a gyászistenitisztelet 
végett ért. 

A körmenet. 
A templomból kijövő meghatott közönség 

csatlakozván a templom előtt sorakozott ünneplők-
höz, az egész impozáns tömeg a már fentebb  em-
iitett rendben a város szépen feldíszített  főutczá-
cziján és az nj-uton keresztül visszatért a vár-
megyeházához, a hol 

az emlékünnepély 
tartatott meg. 

A mint a 2000 főt  meghaladó résztvevő kö-
zönség elhelyezkedett, a csiksomlyói főgimnázium 
260 tagból álló dalköre a már ismeretes hévvel és 
tűzzel előadta a Himnuszt. 

Azután Pál Uábor főgimnáziumi  tanár lépett 
ki a vármegyeház erkélyére s a következő nagy-
szabású szónoklatot tartá: 

Szomorúan ünneplő gyülekezet! 
A Gondviselés, kit mi „Magyarok Istene" 

néven szoktunk nevezni, a jelen századot szá-
munkra megáldotta. Nagy prófétákat  küldött, hogy 
kis nemzetünket az njiáaztiletésre, a megifjod&sra 
előkészítsék, serkentsék, vezessék. 

E nagyok között a legnagyobb, ki e száza-
dot époszi alakká fejlődésével,  tevékenységével, 
küzdelmeivel és szenvedéseivel csaknem végig 

mérte: tizenegy nap óta ravatalon fekszik.  Egy 
egész nemzet, a magyar nemzet gyászt öltött és 
a müveit világ megilletődéssel vesz részt e mély 
gyászban. 

Ma nagy nap van! Tisztelt gyülekezet! Ma 
egy nemzet temet; temeti legnagyobb prófétájának, 
Mózesének szent hamvait. 

Mózes az izraeliták legnagyobb prófétája  és 
atyja volt; Kossuth Lajos is ugyanaz volt a ma-
gyar nemzetnek. Hosszú és nehéz küzdelmek árán 
bevezette nemzetét az egyenlőség, szabadság és 
alkotmányos állami élet igéret-földjére.  Valamint 
Mózes a pusztában halt meg és maga az Ígéret-
földjét  nem láthatta, ugy Kossuth Lajos is távol 
a hazától, idegen országban hunyta be szemeit 
örök áloinra. 

A szenvedések és küzdelmekben velünk ro-
konná vált olasz nemzet, mely hosszú időn át 
otthont adott a hontalannak, tisztelettel és kegye-
lettel vette körül töldi maradványait nyugvó 
helyet ajánlott a saját szentélyében, pantheonjában, 
hol az ő nagyjai alusszák örök álmukat. 

Nemzetünk lelkiismerete a kegyelet ezen 
meglepő nyilvánítására megmozdult és az élte al-
konyára kitagadott, prófétájának  bolt testét haza 
hozta, hogy ha nem láthatta az igéret-földjét,  leg-
alább porai leljenek abban nyugodalmat. 

Itthon vannak a szent hamvak és ma he-
lyezi örök nyugalomra a bűnbánatot érző és fáj-
dalommal csordultig teljes honfiúi  kegyelet. 

Van-e a gyászos ünneplő gyülekezetben, ki 
ne érzett volna keblet fojtogató  fájdalmat  családja 
valamely tagjának koporsóban látásán ? De ennél 
is nem marczangolóbb-e: a hosszú tizedek óta 
nem látott, száműzetésben idegen földön  elhalt 
atyját — koporsóban látni viszont? Kinek a mig 
élt minden cselekedete, gondolata, aggodalma, szi-
véuek minden dobbanása övéiért volt. 

Lehet-e ezt megrázó érzés nélkül csak el-
képzelni is ? Pedig ez valóság. A magyar uemzet 
csak koporsójában láthatta viszont azt a nagy 
fiát,  kit a most élő generáczió atyjának tekintett. 

Mi l'sikmegyében lakó fiai  és leányai ezen 
atyának tehettük volna-e, hogy részt ne vegyünk 
az atya temetési gyásziinnepében ? Tehettük volna-e, 
hogy megkönnyebbülést ne keressünk magasztosan 
fájdalmas  érzéseink kiöntésében ? Hiszen a kegye-
let minden nyilvánítása önmagunk megbecsülése 
Es ne feledjük,  hogy a nemzetek egyik legszebb 
erénye, nagyjaiknak igaz tisztelete. 

Tisztelt ünneplő gyülekezet! 
Az atya kojiorsóját zokogva körül álló csa-

ládtagok szemei előtt végig vonulnak ama hasznos 
cselekedetek és erények, melyek a koporsóban 
fekvőt  dicsfénynyel,  glóriával veszik körül. Nagy 
halottunkat magába záró koporsóra gondolva, en-
gedjük mi is elvonulni lelki szemeink előtt nagy 
tetteinek és kimagasló erényeinek legalább kör-
vonalait. 

Mint író kezdette meg politikai pályáját az 
„Országgyűlési Tudósításokkésőbb a „Törvény-
hatósági Tudósítások" szerkesztésével. Ezek által 
keltette tel a közfigyelmet  az országos ügyek iránt 
és készítette elő az ország közvéleményének ta-
laját a termékenységre. 

Már ezen sikereinek láttára, a minden sza-
bad szótól irtózó akkori kormány „felségárulás"  czi-
men elfogatta  és börtönre vetette, hol négy hosszú 
évig szeuvedett. De nagyra született, erős lelkét 
a szenvedés nem törte meg, hanem megaczélozta; 
tudását a börtönben kiszélesbitette. 

Szabadságát visszanyervén, a történelmi ne-
vezetességű „Pesti Hírlap"-ot alapította, mely ál-
tal az eszmék magvait hintette ama termékeny 
talajba, melyet előbb már előkészített vala. 

Népszerűsége és tekintélye odáig emelkedett, 
hogy 1847-ben az országos ellenzék prograramját 
ő dolgozta ki és az ország első törvényhatósága, 
Pestvármegye nagy lelkesedéssel követnek vá-
lasztotta. 

Most a tollat az élőszóval cserélte fel  és 
szónoklatának varázserejével felforgatta  az avult 
állapotokat, megsemmisítette a kiváltságokat, el-
fogadtatta  a közös teherviselés elvét, felszabadí-
totta és szabad polgárokká tette a jobbágyok mil-
lióit. Lángeszével (elismerte, merész lelkével meg-
ragadta a kedvezőnek mutatkozó pillanatot s az 
1848-iki franczia  forradalom  hatása alatt, niáruz. 
3-án egy fényes  beszéd kíséretében, azon kijelen-
tésével : .emeljük fel  politikánkat az események 
színvonalára", kész feliratot  terjesztett a rendek 
elé, az egész magyar alkotmány gyökeres átala-
kítása és a parlamenti felelős  kormányzat felállí-
tása iránt, melyet az akkori európai események 
hatása alatt az alsó, valamint a felső  ház egy-
hangúlag elfogadott  s uyomban a nádor vezetése 
alatt 60 tagu küldöttség vitt szentesítés végeit 
Bécsbe a királyhoz. 

A lelkesedés Bécs polgáraiban is oly nagy 
volt, hogy az indítványt tevő Kossuth Lajost tün-
tetéssel ünnepelték, polgárőrséget állítottak tiszte-
letére és elragadtatással hallgatták kozzijnk inté-
zett szónoklatát. 

Igy hozta létre, mintegy vasázsütésre alkot-
mányos állami életünknek azt a formáját,  melynek 

a 67-iki kiegyezés által megszakított, keretei kő-
zött, ugy a hogy lehet, ma is élünk és, mozgunk. 
Az akkori ujabb keretekben pedig, az 0 vezérlete 
mellett, rövid idő alatt hozattak ama törvények, 
melyek iţj korszakot nyitottak történelmünk lap-
jain s melyek mai törvényhozásunknak is vil&gitó 
szövétnekül szolgálnak. 

Ezen dicső tettek után, melyek magukban js 
elégségesek volnának, hogy nagyjaink között Ot 
elsővé emeljék: következtek a titáni küzdelmek 
és végül a szenvedések. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a magyar szabad-
ságnak hatalmas bécsi ellenségei az nj alkotmány 
szabadságát megízlelt nemzetiségeink közölt irigy-
séget és visszavonást szítottak ; a fiatal  szabadság 
belső és külső ellenségek által csakhamar meg lett 
támadva. 

Ki «olt a védelemben a legelső ? ki volt, a 
ki lelkesitr szavának varázsával seregeket állított 
elő, a vitéz honvédhadserget, melynek félistenei  a 
világot bámulatba ejtették, midőn elleneink nagy 
sokaságát országunkból kiűzték. 

E dicső harc/.ok nélkül ma elfeledve  élne 
nemzetünk, s ma, hogy számot teszünk, a Meg-
d i c s ő ü l t n e k sokat köszönhetünk. 

Az északi zsarnok hatalom fegyvereivel  meg-
kétszereződött. ellenség végre is kicsavarta a nem-
zet kezeiből a szabadság és önvédelem dicső hai-
czi lobogóját. Üldözött vad képpen kellett mene-
külnie, hontalan bujdosóvá kellelt lennie minden-
kinek, ki a dicső harczokban tényező vala. 

Kossuth Lajos is hontalanná lett, de erős 
lelke a tragikus sors ezen csapása alatt sem tö-
rött meg; mindig világított lelkében nemzete fel-
szabadításának egy-egy remény sugara. 

Hirdette a télvilágon: Anglia szabad földjén, 
az Oczeáuou tul fekvő  uj világbau, hogy a romok, 
melyek a magyar földet  borítják, a szabadság 
ügyének szolgálatában lettek azzá. Megbűvölte szó-
noklatával az angolokat, és amerikaiakat; nemze-
tünknek részvétel, a magyar névnek liirt és di-
csőséget szerzett. Figyelte Rnrópa pgén a tornyo-
suló fellegeket,  melyeknek zivatarából lecsapó vil-
lámok segítségével nemzetét újra szabaddá tenni 
remélte. 

ilyen készülő villámok láttára vonult Olasz-
ország földjére,  hol a széttagolt népekuek egy nem-
zetté olvasztására irányuló küzdelmek a magyar 
nemzet felszabadításának  is erős reményeivel ke-
csegtetlek. 

Ebben az időben Magyarország nem létezett; 
ki volt törülve az államok sorából és csak geográ-
fiái  fogalom  volt. Magyarország csak a külföldön 
volt, az emegráczióból szervezett kormányával és 
diplomácziai testületével, melyeknek, hogy fejő 
Kossuth Lajos volt: mondanom is felesleges. 

A külföldön  működő és Kossuth Lajos sze-
mélyében összpontosuló Magyarország hatása nél-
kül vájjon lett volna-A kényszerítve a hatalom a 
nemzettel való alkudozásokra ? vájjon megszületett 
volna-e a 48-iki alkotmánynak csak töredékeit biz-
tosító 1867-iki kiegyezés is ? 

A kiegyezés ténye után a politikai térről 
visszavonult és Turinban iratainak sajtó alá ren-
dezésével foglalkozott,  hogy beszámoljon a magyar 
emigrácziónak tevékenységéről nemzetünk és a kül-
föld  előtt s azokban nemzetének egy örökséget és 
végrendeletet hagyjon. 

Tudom, hogy sokan vannak ez ünneplő gyü-
lekezetben, kik szeretnék tudni, hogy miért nem 
jött haza a kiegyezés után. 

Haza azért nem jött, hogy Magyarországnak 
az Ausztriával való összekapcaolása ellen, melyet 
hazánkra nézve károsnak, sőt veszélyesnek tartott 
mindig, saját szavai szerint; élőtiltakozást képez-
zen; nem pedig azért, mintha kiengesztelhetetlen 
ellenszenv vezérelte volna országunk koronáját vi> 
selö legmagasabb személy ellen. Hiszen kinyilat-
koztatta a czeglédi küldöttség előtt: hogy alattva-
lói hódolattal hajolna meg előtte, ha csak egyedül 
Magyarország koronáját látná fején  fényleni. 

De ha valaki ebből azt következtetné, hogy 
tehát Ausztriának volt ellensége, ezt történelmi 
tények czáfoljik.  Hiszen Ö volt az első, ki Ausz-
triának is alkotmányos kormányzását ajánlotta, 
kérte és sürgette. 

Ö tehát nem volt ellensége senkinek, csak 
Magyarországol akarta szabaduak és függetlennek. 

Lelki szemeink előtt elvonult nagy tetteinek 
körvonalait foglaljuk  össze egy keretbe, tekintsük 
meg a maga egészében, és akkor fellehetjük  azt 
a kérdést magunknak: ki volt nekünk K o s s u t h 
L a j o s ? 

És ha nem tudnánk kellő feleletet  adui. meg 
tanit a müveit világ, mely már is legnagyobbjaival 
egy sorba állitja és azt mondja: hogy ö nem csak 
a magyar nemzeté, hanem az egész emberiségé; 
mert a közkincset képező szabadságnak állott si-
keres és állandó szolgálatában, mint szabadsághős, 
mint a világnak eddig páratlan szónoka, ki nem-
csak anyanyelvén, hanem más nemzetek nyelvén is 
eltudta ragadni hallgatóinak ezreit. 

Üstökös csillag volt ő, mely a imigyar nem-
zet egén tünt fel  és maidnem egy századon át lö-
velteszét világító sugarait üstökös, melynek (énylő 
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feje  bármerre bolyongott, sugarai Magyarország 
egéről soha el nem tfintek. 

Ez a fénylő  tej Olaszország ege alatt most 
alndt ki, kihalt meteorként most hullott alá. A ma-
gyar nemzet haza hozta, hogy abba a földbe  he-
lyezze örökuyugalomra, melyből fényes  pályájára 
felszállott;  haza hozta, hogy a haza fiai  és leá-
nyai minél többen és minél többször mehessenek 
sirjához, felújítani  a kegyeletet és nagy tetteinek 
emlékezetéből meríteni hazaszeretetet. 

Mi pedig most, mikor éppen koporsóját sír-
jába helyezik, rebegjünk imát a Gondviseléshez, 
hogy a magyar nemzetnek egy Kossuth Lajost 
adott, kinek emlékezete örökké féuyeskedjék  ne-
künk ! 

A szép beszéd után a helyben működő szí-
nészek dalkara egy gyászdalt, a főgimnáziumi  ének-
kar pedig a szózatot elénekelvén, a programm 
szerint megállapított ünnepély véget ért. 

Az öreg honvédek imája. 
A már épen oszlani indult közönséget Bene-

dek István honvéd egyesületi elnök érczes hangja 
tartotta vissza, ki a vármegyeház erkélyéről öreg 
honvéd bajtársaihoz néhány lelkes szót intézvén, 
azokat imához vezényelte s velük a következő 
szép imát mondatta el. 

1. Örök istenség, mindenható Atyánk, im le-
borulva könyörgünk előtted: adj magyar hazánk-
nak ezután is oly szabadság szellemű férfiakat, 
miuő Kossuth Lajos volt! 

2. Örök I stenség, népeknek nagy Istene! 
adjad, hogy Kossuth Lajos szelleme őrangyalként 
őrködjék, lebegjen hazánk felett! 

3. Örök Istenség, mindenség nagy Alkotója 
és Fentartója, fogadd  be Kossutb Lajosnak átszel 
leni ült lelkét dicsőségednek egébe, hol már üdvö-
zítetted nemzetünk szabadság vértanúinak meg-
dicsőült jelkeit! 

I. Örök Isteiség ! élet és halál megfoghatatlan 
Ura! engedd, hogy Kossuth Lajosnak drága ham-
vai, melyek ma adattak át az anyaföldnek,  örök 
időkre békességben nyugodjanak! Amen. 

Az ősz bajnokok imája utáu az ünneplő kö-
zönség emelkedett hangulatban szétoszlott. 

Gyergyó-Szentmiklós gyásza. 
K o s s u t h Lajos halála mély gyászba bo-

rította Gyergyó-Szentmiklóst is. Itt a határ szélén 
sem szűnt meg a nagy bánat, melytől az ország 
szive oly fájdalmasan  feldobbant.  Itt is ballható 
volt a nagy fájdalomnak  jajkiáltása, mely a fővá-
rosban oly átható erővel hangzott fel.  E székely 
határközség künye is beolvad a nemzet könyten-
gerének árjába. Igy lett az egész nemzetből egy 
nagy gyászoló család, mely siratja elvesztett édes 
atyját, fejét,  vezérét. Azt az atyát siratja, kinek 
lelkében nyerte vissza a nemzet életét; kinek 
fáklyája  fényt  és meleget adott hőn szeretett csa-
ládjának. 

A magyar érzelme nem olyan, mint a más 
népeké, mely csak egy-egy helyen, vagy csak a 
fővárosokban  nyilatkozik meg s aztán lépésről-
lépésre lehalknl további útjában. A magyar érzelem 
egyforma  uagy erővel tör fel  az ország szivében, 
a batáron, minden helyen, minden magyar szívben ; 
épen ngy, mint a visszhang, mely minden fűszálon, 
minden hegyen, minden sziklán újra éled s meg-
hosszabbodik a rengetegben, felséges  hangokat 
csalva ki ebből. 

Az idegen nép közvetlen közelről, a határon 
is láthatja a nemzeti erény és érzelem hullámzását, 
mely a végső határ szikláinál is zajlik, hirdetve, 
hogy utolsó hullámában is megvan az ősi erő. A 
keleti határszélen Gyergyó-Szentmiklós Volt a leg-
szélső község, hol a haza fájdalmának  tengerén 
utolsó gyfirüzetét  alkotá meg a nagy veszteség 
éi-zete. És ezen utolsó gyürüzet is méltó volt a 
nemzet nagy bánatához s a nagy halotthoz. 

A halál hírének vételekor a középületekre, 
egyesületi helyiségekre s több magánlakra gyász 
lobogókat tűztek ; a férfiak  gyászfátyolt  tettek, 
sok nő gyászruhát öltött. A képviselőtestület eleve 
rendkívüli közgyűlést tartott; tárgya a kifejezendő 
gy&sz és a temetés napján tartandó gyászünnepély 
volt, mely ápril 1-én a temetés idejében a katb. 
templomban és a főtéren,  Isten szabad ege alatt 
az összes lakosság részvétele mellett méltóság-
teljesen folyt  le. A megjelölt napon fél  10 órakor 
a községház előtt gyülekezett a nép, a képviselő-
testület, az ipartestület, a két daloskör, a tanuló-
ság stb. minden csoport elején gyászlobogók leng-
tek. A nagy impozáns menet a katb. templomba 
vonult, hol ugyan nem reqníem, hanem vasárnapi 
istentisztelet volt teljes segédlettel; de a sok fe-

kete lobogótól, fátyoltól  és öltözettől egészen gyá-
szos színezet uralkodott. Az orgona, az ének, az 
ima bánatot és fájdalmat  tolmácsolt s minden azt 
mutatta, hogy az egész község a nagy halottért 
imádkozik. 

A templomból a gyászoló közönség a haran-
gok bánatos zúgása mellett a főtérre  ment. Itt 
egy magas tribün állott fekete  posztóval bevonva. 
Legelőször a képviselőtestületnek ez alkalommal 
is tartott rendkívüli közgyűlése folyt  le. Simon 
Balázs községi főbíró  megnyitván a gyűlést, emel-
kedett szép beszédben ecsetelte a nemzet mély 
gyászát. Iuditványára elhatároztatott, hogy Kossuth 
Lajosnak, hazánk dicső fiának  s volt kormányzó-
jának nagy érdemeit jegyzőkönyvileg is megörö-
kíti ; azonnal fel  is olvasván a nagyon szépen 
megfogalmazott  javaslatot. Ugyancsak az ö indít-
ványára a képviselőtestület és az egész község 
nagy fájdalmának  jegyzőkönyvileg is kifejezés  ada-
tott s a nagy halott családjának szép részvétnyi-
latkozatot küldött a gyűlés, Kossuth szobrára pe-
dig 200 frtot  szavazott meg. A közönségre rend-
kívül jól eső hatást gyakoroltak a képviselőtes-
tületnek ezen hazafias  határozatai. Görög Joáchim 
plébános alkalmi gyászbeszédet mondott. Tartalmi 
és formai  szépségekben ragyogott a mély érzés 
hangján elmondott beszéd, mely elragadta a közön-
séget olyannyira, hogy egyetlen ember nem volt, 
ki ne könyezett, ne zokogott volna. Orbán János 
gyógyszerész pedig elszavalta a „Kossuth Lajos" 
czimü gyönyörű költeményt, kellemes erős hangján, 
az érzések nagyszerű színezésével s a szavalat 
tökéletességével. A beszéd és a szavalat a két 
daloskör énekszámai közé volt. foglalva.  A Hilária 
elénekelte a „Hősi gyászdalt" és a „HyMínuszt" ; 
a dalegylet pedig a „Nagy gyászdalt" és a Ta-
vasz eljött" czimü Kossnth nótát. A két derék 
karmesternek Nyers Károly nak és Kricsa Péternek 
dicséretére válnak a kitűnően sikerült és szabatos 
kivitelű énekek, melyeknek mindegyike mélyen 
meghatotta, a Kossuth-nóta pedig elragadta a kö-
zönséget. A minő hódolattal van Gyergyó-Szent-
miklós Kossuth Lajos dicső érdemei és eszméi 
iránt, oly mély gyászt hordott és érzett, mikor a 
legigazibb liazali visszatért az anyaföldre.  Fájda-
lom ! megpihenni annyi sok szenvedés után. 

I p a r l e n t i i l e l i k S z g y ü l é s . 
A csíkszeredai ipartestület, évi rendes köz-

gyűlését mnlt hó 26-án délelőtt. 9 órától kezdő' 
fíőleg  a városház nagytermében tartotta meg. A 
gyűlés lefolyásáról  a következőkben emléke-
zünk meg. 

Tamás József  elnök a közgyűlést d. e. 9 
órakor megnyitván. A testület titkára egy rövid, 
de lendületes beszédben megemlékezett Kossuth 
Lajosnak, hazánk volt kormányzójának s legna-
gyobb fiának  gyászos elhunytáról s indítványozta, 
hogy az országszerte kifejteit  mély gyászhoz az 
ipartestület is csatlakozzék s annak következők-
ben adjon kifejezést:  1. Az elhunyt nagy férfiú 
emlékezetét jegyzőkönyvében örökítse meg; 2 a 
gyászoló családhoz intézzen részvét táviratot; 3. 
a városunkban rendezendő gyászünnepélyeu tes-
tületileg vegyen részt és 4. az emlékszoborra in-
dítson gyűjtést s tehetségéhez képest a testület 
pénztárából bizonyos összeggel maga is járuljon 
hozzá. A titkár indítványait egyhangúlag elfogad-
ták s a részvét táviratott nyomban el is küldötték. 

Ezután a közgyűlés kebeléből a számadások 
felülvizsgálására  az iparhatóság) biztos elnöklete 
alatt egy 6 tagu bizottságot választottak s arra 
az időre, mig ezen bizottság a számadásokat át-
vizsgálja, elnök a gyűlést felfüggesztettte. 

A gyűlés újólag megnyittatván, titkár ter-
jesztette elő az elöljáróság, illetőleg a testület 
mult évi működéséről szóló terjedelmes jelentését, 
melyből a következőket emeljük ki: 

Mint örvendetes jelenséget hozza a közgyű-
lés tudomására azt, hogy a közgyűlések és elöl-
járóságai gyűlések helyéül felsőbb  intézkedések kö-
vetkeztében jövőre nézve a városház nagyterme 
lett kijelölve. 

Az elöljáróság a mult évben a választások 
ellen beadott felebbezések  miatt előállott zavaros 
viszonyok folytán  csak három rendes ülést tart-
hatott s e miatt a testületi sürgősebb ügyek na-
gyobb részint elnökileg intéztettek el. 

Szegú'dtetési és szabadilási ülés tartatott 14. 
A beérkezett és elintézett ügydarabok száma 116. 

A testületnek a mult évi közgyűlés alkal-
mával volt összeseu 151 tagja, ezek közül az év 
folytán  meghalt 4, kilépett 1 s igy maradt 146 
tag. Uj tag belépett G s igy jelenleg van a testű 
létnek 152 tagja. Ezek közül Csik-Szeredában la-
kik : 74, vidéken 75, ismeretlen tartózkodásu 3. 
Mesterségre nézve csizmadia 38, tímár 23, czipész 
17, kovács 11, szabó 9, mészáros 7, kalapos 7, 
szűcs 6, asztalos 6, lakatos 3, bádogos 3, pék 3, 
kéményseprő 2, kerekes 4, nyerges 2, rézműves 
I, órás 1, sajtkészitő I, borbély 1, könyvkötő 1, 
kőmives 2, ezukrász 1. 

A mult év folyamán  be lett szegődtetve 17 

gyermek, felszabadult  6 tanoncz; munkakönyv ki-álli tátott 10 drb. Az 1892—3. tanévben a ta-noncz iskolába járt 14 növendék. 

A tanoncz iskolások vizsgája alkalmával tar-
tott munkakiállitáson résztvett 9 növendék 11 drb 
mán kával, jutalmul kiosztatott 21 korona. 

A békéltető bizottság a mult év folyamán 
tartott öt ülést; két esetnél a felek  kibékültek, 
három esetben határozatot kellett hozni, melyekbe 
azonban a felek  belenyugodtak. 

A titkári jelentés keretében bejelentetett az 
elöljáróság által megállapított költségvetés és a 
pénz és vagyon kezelésre vouatkozó szabályzat. 

1893. folyamán  a testület taejai közül elha-
láloztak : Barcsai Károly, Petres Károly, Tánczos 
T. Mihály és Böjté Lázár. 

1893. márczius 31-töl, 1894. márczius 25-ig 
a testület összes bevétele volt készpénzben: 502 
frt  54 kr; kötvényben 1428 frt  85 kr; kiadás 
volt: készpénzbeu: 397 frt  91 kr; kötvényben: 
14 frt  02 kr. A folyó  évre átíratott: készpénzben : 
122 frt  G3 kr, kötvényben: 1414 frt  83 kr. 

A vagyoni állapot 2304 frt;  a mult évihez 
képest mutatkozik 195 frt  vagyonszaporodás. 

A titkári jelentést tudomásul vették, az abban 
foglalt  indítványokat elfogadták.  Tudomásul vették 
és elfogadták  az elöljáróság által megállapított 
pénz- és vagyonkezelési szabályzatot is s végül 
titkárnak buzgó működéséért köszönetet szavaztak. 

Ezután a számvizsgáló bizottság és felülvizs1-
gáló bizottság jelentései olvastattak fel,  melyeknek 
tudomásul vétele után a pénzkezelőnek a felment-
véi.y kiadatott. 

A tisztújítást felkiállással  ejtették meg. El-
nökké választatott.: Tamás József,  titkárrá : La-
katos Mihály gazd. isk. lanár, pénztárnokká : Szo-
pos Elek elöljárósági tagokká: Rancz Ignácz. 
Orbán Gáspár, Szopos Domokos, Kalamár Elek, 
Orbán Péter. Horbát András, Kovács Zsigmond, 
Ruszuly András, László Lörincz, Filó Károly, 
Dávid Péter, kabric/ius János; számvizsgálókká: 
Darvas Béla, Helwig (I. János, Kövér György. 

Még uebány kelni ügy elintézése után a köz-
gyűlés véget ért. Bs. 

L K V K L K Z K N . 
A zsögödi fürdő. 

A „Csiki Lapok" márcz. 25-iki 13-ik szá-
mában a zsögödi gyógyfürdőt  illetőleg egy rövid 
hir jelent meg. 

Miután a hir szövegéből kilátszik, hogy az 
általam igen tisztelt beküldő ur terveimmel és a 
fürdőn  már megkezdett átalakításokkal csak hé-
zagosan ismeretes; ugy a magam, miut az igen 
tisztelt közönség érdekében bátor vagyok felvilá-
gosításul a következőket közleni. 

Én a zsögödi gyógyfürdőt  1893. év őszén 
megvásárolván feladatomul  tűztem ki tehetségem-
hez képest a mai kor igényeinek megfelelően  első 
sorban a helyi és közel vidéki közönségünk szá-
mára lassan átalakítani és jó karba hozni. 

A fürdő,  mint „gyógyfürdő"  már régebb idő 
óta elért sikereinél fogva  kitűnő és bő forrású  ég-
vényes, földes,  jod- és vastartalmú vizéről ismere-
tes lévén, azt ez alkalommal épen ugy, mint az 
utóbbi időben ott felmerült  hiányokat felsorolnom 
fölösleges.  Czélom, hogy ezen hiányokat lassankint 
helyrehozzam s ez által az igen tisztelt fürdőven-
dégek korszerű igényeit oly mértékben — mint egy 
ilyen helyi fürdőtől  és kellemes kiránduló helytől 
megkívántató — kielégitsem. 

Ebből kifolyólag  legelső sorban is azon oko-
kat kellett megszüntessem, a melyek miatt ugy 
közbiztonsági, mint közegészségi szempontból a 
fürdő  mint ilyen nem állhatott volna fenn  tovább. 

Ennek legyőzése egyelőre is nagy áldozato-
kat követel ugyan, de bizva a fürdővendégek  jó-
akaratú pártfogásában,  nem rettenek vissza az ál-
dozatoktól sem. A hidat nagy költséggel egészen 
újból építtettem és a hídhoz vezető utat kijavíttat-
tam. A legalsó fürdőt  megnagyobbítva egészen új-
ból építtettem és 14 kényelmes vetkező fülkével, 
jó tágas partokkal és elől alkalmas fedett  pihenő-
helyiséggel 2 szakaszra — női és férfi  szakaszra 
— osztottam. 

A középső fürdő  medreit hason'ó módon na-
gyobbítottam, az egészet 20 vetkező fülkével,  az 
alsóhoz hasonló módon egészen újból építtettem 
és mindkettőnek forrását  lükörtisztára takarít-
tattam. 

A felső  fürdő  vízhiányának okára rájövéu, 
azt az idény beálltáig mulhallanul rendbe hozatom 
s reménylem, hogy az eddigi nyálkás viz helyett 
abban is egészséges, naponta friss,  üde vízben le-
het fürdeni  már a bekövetkezendő idény alatt. 
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Ez évben sétányokat, tereket és utakat ké-
sőbbi terveim szem előtt tartásával javítani fogom, 
ngy szintén a most meglévő lakószobákat is, gondos-
kodván arról, hogy azok az idény alatt egészséges, 
száraz levegővel bírjanak. Ezek mellett fő  elvem 
olcsó és pontos kiszolgálás ételek és italok te-
kintetében minden időben. 

Hogy a fürdőre  való kőzlekedéet megköny-
nyitsem s e mellett olcsóvá tegyem, a fürdőidény 
alatt egy társas kocsit szándékoztam beállítani, 
mely eddigi tervem szerint, naponta négyszer fog 
Szeredából kiindulva a fürdőre  le és fel  közlekedni. 
A szállítási dijt a legjutányosabban szándékoztam 
megszabni. A társaskocsira esetleg bavi vagy egész 
idény alatti bérletek is jegyezhetők elő jutányos 
áron. Ezenkívül kívánatra családok számára egy 
könnyű kocsi is fog  közlekedni. 

Melegfürdőről  s egy szóval minden kénye-
lemről már ez évben gondoskodva leend. 

Kertésztié,  Jakab  Anna. 

Fűlhlvád előfizetéiire. 
A ,CSIKI LAPOK" VI. évfolyamának 

április—junius havi 2-ik negyedére nj 
előfizetést  nyitunk eddigi feltételeink  mellett: 

Egészévre 8 korona (4 frt.) 
Félévre 4 korona (2 frt.) 
Negyedévre . 2 korona (1 frt.) 

Küllőidre: 12 korona (G frt.) 
Ugyan ezen alkalommal tisztelettel fel-

kérjük azokat, kik az előfizetési  dijakkal liát-
rálékban vannak, hogy a liátrálékos összege-
ket kiadóhivatalunkhoz (Györgyjakab Márton 
könyvkereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

Előfizetéseket  elfogad  Csik-Szeredában 
Györgyjakab Márton, Gyergyó-Szcntinikló-
son Kricsa l'éter ur. 

Csik-Szereda, 1894. április hó. 
A . „ C s U s i L a p o k " 

szei'koszlípjo T's Liailuja. 

K U L O N F E I i G K . 
— Lapunk mai számához egy fél  iv mellék-

let van csatolva. 
— Bankett U i t a y Béla ev. ref  lelkész és 

P á l Gábor gimn. tanár urak tiszteletére. A 
Kossuth gyászünnepélyen rendezőkként szereplő 
esikszeredai fiatalság  folyó  hó 12-én este a Ka-
szinó helyiségeiben disz bankettet, rendez a gyász-
ünnepély szónokainak, hogy ez által is jelét adja 
legmélyebb tiszteletének és köszönetének a gyász-
íínnepély szép sikerét u.egalkotö szónokjai iránt. 
A banketten részt venni kiváltókat ez uton kéri 
fel  a rendezőség, hogy a lapunk kiadóhivatalában 
Györgyjakab Márton urnái kitett iven neveiket 
legkésőbb pénteken délig előjegyezni szívesked-
jenek. 

Sziniszet. Fekete Miksa színtársulata a inalt 
hét folyamán  a „Próbaházasság", „Nani", „Szö-
kött asszony", „Gazdag szegények", „Csillaghul-
lás" és a „Búbos pacsirta" czimü darabokat 
hozta színre. Az előadások összevágok, sikerültek 
s a közepes számú közönség általában élvezettel 
nézi végig azokat. A mint értesültünk, még három 
előadásra bérletet nyitottak, s ezen rövid czik-
hisban kivétel nélkül újdonságokat mutatnak be. 
A jóravaló társulatot ajánljuk a közönség pártfo-
gásába. 

Halalozások. Mednyánszky Lajos királyi mér-
nököt és nejét született Wellman Etelkát súlyos 
csapás érte; egy és fél  éves kis leánykájuk, Ma-
riska f.  évi márczius hó 31-én elhalálozott. A ked-
ves gyermek kihűlt tetemét f.  hő 1-én helyezték 
örök nyugalomra, a helybeli köztemetőbe. — Legifj. 
M o l n á r József,  Molnár László, csikszentm&rtoni 
derék ügyvéd és neje született Nagy Krisztina ki 
csíny fia  f.  hó 2-án reggel 4 órakor elhunyt. A 
kedves kis halottat a csikszentmártoni sírkertben 
adták át az anyaföldnek.  Nyugodjanak békében. 

Ünnepélyes eskü. A helyben állomásozó bon-
védzászlőaljhnz bevonult ujonezok f.  hó 2 án tet 
rték le a szokásos ünnepélyes esküt. Az eskü le 
tétele előtt a szépen feldíszített,  toronyijában szent 
misét tartottak, melyen Pál K. János szent Fe-
rencz-remdi zárdnfönök  czerebrált. 

— Eljegyzés. K l i p p e l Móricz gyergyó-
szentmiklósi erdész márczins hó 2C-án eljegyezte 
C s e r g ő Erzsi kisasszonyt, Csergő Venczel te-
lekkönyvi biztos kedves és müveit leányát. Szivből 
gratuláluuk az eljegyzéshez. 

— Sajtóperben hozott Ítélet. Dr. Szilvássy 
János borszéki fürdőorvosnak  dr. Cseh Károly 
ellen indított sajtóperében — melyről annak ide-
jén lapunk olvasóit is értesítettük — a végtár-
gyalást mult hó 20-án tartották meg a kolozsvári 
esküdtszék előtt. Az esküdtek határozata alapján 
dr. Cseh Károlyt becsületsértés vétségében elma-
rasztalták s 200 frt  pénzbirságra Ítélték. Az 1800 
frtnyi  költség megtérítésére,is szintén öt kötelezték. 
Az ítéletet az elmarasztaltnak e lapban egész ter-
jedelmében közölnie kell s azon kivül az Ítélet 
felterjesztetik  a belügyminiszterhez is. 

— Követésre méltó. A mint lapunk mult szá-
mában ki volt tüntetve Gy.-Tölgyesből dr. Lázár 
János főszolgabíró  úrtól a madéfalvi  emlék-alap 
javára 55 frt  GO krt vettünk. Ezt azért említjük 
fel  még egyszer, mert a dolognak históriája van, 
még pedig olyan, melyet meg kellene szívlelnie 
minden székely, de különösen minden csiki székely 
embernek. Az a históriája t. i., hogy e számot 
tevő összeget egyetlen bankett, a márczius 15-iki 
ünnepély alkalmából rendezett bankett folyama 
alatt gyűjtötték össze. Valóban követésre méltó 
példa. S miután alkalom bőven akad, ha mások 
is ilyen uton haladnának, akkor a madéfalvi  emlék 
sorsa felett  nem kellene vezérczikkekben keseregni. 

— Faiskola-kezelő tanitók figyelmébe.  Érte-
síttetnek miudazon faiskola-kezelők,  kiknek ez év 
tavaszán gyümölcsfa  vadonezra vagy oltógalyra 
van szükségük, hogy szükségleteiket a gazdasági 
egyesület kertészetéből — a mennyiben az ez év-
ben kiosztandó csemeték és oltógalyak mennyisége 
megengedi — személyesen vagy megbízottaik által 
elismervény ellenében ápril 1-től kezdve átvehetik. 
A gyergyói községek részére szükséges csemeték 
és oltógalyak a gazdakör elnöksége áhal Gyergyő-
Szentiniklóson osztatnak ki. Ideje korán jelent-
kezők előnyben részesülnek. Csik Szereda, 1&SJ4. 
márczius 2G-án. K e r t é s z . 

— Községi tisztújítás. Csik-Szépvizen az álta-
lános tisztújítás márczius hó 22-én történt meg, 
Mihály Ferencz főszolgabíró  elnöklete alatt A bí-
rói állásra nevezett főszolgabíró  4-et jelölt, kik 
közül Biró Antal jeleni biró és Deák Elek egyház-
megyei gondnok között erős küzdelem fejlett  ki; 
végeredmény az lett, hogy Biró A. !»4 szavazattal 
HO szavazat ellenében községi biróvá választatott; 
az afhirói  állásra: Miklós Ferencz ; a pénztáruoki 
és nyilvántartói állásra: Kunt/. József  nyűg. szá-
zados ; az erdőliirói állásra: Mihály Gergely ; es-
küdtekké : Miklós Elek, Imre János, Mihály Do-
mokos és Imre Antal egyhangúlag választattak 
meg. Az adószedői állás a főbíróival  van össze-
kötve. r. 1. 

— D. 0. 6y. urnák Budapest. A küldött 
czikket köszönjük, jövő számunkban jönni fog. 
Szivs üdvöziet! 

KÖZGAZDASÁG és IPAR. 
Némely hasznos állatokról. 

II. 
A kertekben, kaszálókon gyakran foldkihá-

nyásokat látunk és ezt vakond-túrásnak, vak hon 
csóknak nevezik; mit a vakond hoz létre. Bámulni 
való dolog, hogy ez a kicsi ismeretes állatka 
annyi földet  képes felhányni  a föld  színére. De ha 
közelebbről megtekintjük, azt fogjuk  látni, hogy 
rendelkezik mindazon eszközökkel, melyekkel ily 
nagy munkát véghez vihet. Melső végtagjain a ke-
zek szélesek, kifelé  fordítottak,  erős karmokkal 
vannak fegyverezve,  melyek a föld  kaparására 
igen alkalmasak. Van ezen kivül neki erő sormány-
kája, melylyel a felkapart  földet  kitúrja oly for-
mán, mint a disznó. Fülkagylói hiányzanak, szemei 
igen aprók, sőt. azt szokták mondani, hogy 
vak. Az ö hazájában, mely a föld  alatt van, örö-
kös sötétség uralkodik, nincs is tehát a szemre 
szüksége. 

De mit keres ő a föld  alatt, miért turkálja 
fel  a kert és rét talaját V Itt keresi eledelét, a 
különféle  bogarakat, hernyókat, pondrók a t, esi má-
zok a t, lótetüket és gilisztákat, melyek a növények 

I gyökereit rágják. A vakond nagyon falánk  állat, 

annyi eledelre van naponként szüksége, mint a 
mennyit teste nyom. Azért nagyon kegyetlen is 
szokott lenni, a mi eleibe akad, ő annak nem ke-
gyelmez, annak jaj, legyen az egér vagy más 
vakond. 

Hogy a növények gyökereit megenné, az rá-
fogás,  mert neki a fogai  a növény evésre nem al-
kalmasok. Föld alatti vándorlásaiban jól kifejlett 
szaglása vezérli. 

A vakondok egy napig sem tudnaknak éhezni, 
télen sem merülnek álomba, hanem a mint a földbe 
lévő állatok mélyebbre hatolnak, ő is utánnuk ás 
ekkor is pusztítja őket. 

A vakond tehát rendkivül hasznos állat, ül-
dözni semmi esetre sem szabad. Túrásait ha a 
gazda elteregeti, a kaszálókon sem ártalmas. 

Van egy, a közönséges egérhez hasonló ál-
latunk, a cziczkány, mélyít a nép és az avatat-
lanok teljesen összetévesztenek az egérrel s rende-
sen ha szerét ejt hetik, pusztítják is. Azonban en-
nek feje  hosszudad, ormánynyal bir, melyen kaj-
alaku szőrök a fej  felé  állanak. Testét kissé vör-
henyes bársonyszerü szőr fedi,  farka  hosszú, lábai 
öt ujjuak ; rendesen öná&ta föld  alatti lyukakban 
él. Teste két oldalán pézsma mirigy van, mely 
erős szagot terjeszt s e miatt a kutya vagy 
macska, ha megfogja,  nem eszi meg. A nép vörös 
egérnek nevezi. Nagyon falánk  állat, a különféle 
rovarak pusztítása által rendkivül hasznos, kárt 
semmiben sem tesz ; tehát ismerni és kímélni, min-
denkinek kötelessége. 

Nálunk előfordul  a házi cziczkány, vizi czicz-
kány és erdei cziczkány. 

A fürge  gyik mindenki előtt ismeretes állat, 
de erről is a nép azt hiszi, hogy a gabona szá-
rait elrágja. Azonban ez téves, mert ő csak rova-
rokat., pondrókat és gilisztákat fogdos;  egyálta-
lában semmi kárt nem lesz, tehát ne üldözzük. 
Télen mohok alá, földi  lyukakba rejtőzik. 

A kígyók közül igen gyakori állat nálunk a 
sikló, melylyel leggyakrabban találkozunk vizek 
mentében, bokros réteken és erdőszéleken. Kétágú 
fulánkját  folytonosan  őltögeti s a nép azt hiszi, 
hogy ő ezzel halálosan szúr, pedig az nem egyéb, 
mint nyelve, melylyel tapogat; szúrni egyáltalában 
nem tud vele. Méreg fogai  nincsenek, hanem csak 
torka felé  görbült fogai,  melyek a táplálék meg-
ragadására szolgálnak. Eledelét bogarak, férgek 
és egerek képezik, de még a békái is egészen 
lenyeli, mintegy rá húzza magát. Kárt nem tesz, 
az emberre nem veszélyes, a gazdára nézve kár-
tékony állatokat pusztítja; tehát kímélni kell. 

A nálunk lévő mérges kígyótól, a viperától 
már első tekintetre meg lehet különböztetni az ál-
tal, hogy a fején  két oldalt a Ilimnél sárga, a 
nősténynél fehér  folt  van. Szine kékes szürke, a 
hátán két sor folt  van, alól fehéres,  feketével  tar-
kázva. A viperánál a fején  nincs sárga vagy fehér 
folt,  s a hátán zeg-zugos szalag vonul végig s a 
felső  állkapcsában két méreg foga  van. 

A békák a nép előtt is mind ismeretesek, 
azonban kellemetlen külsejük miatt udorral .visel-
tetnek irántuk s a legtöbb alkalommal — külö-
nösen a földi  békákat, melyek este vagy éjjel jár-
nak — megölik, lelketlenül kínozzák ; pedig a bé-
kánál ártatlanabb állat nem létezik. Hasznuk igen 
nagy, mert mindenféle  békabogarakkal, legyekkel 
és szúnyogokkal táplálkozik; fiivet  vagy más nö-
vényi anyagokat. — mint ezt a nép hiszi — egy-
általán soha sem esznek, csak is mint poronyty 
vizi növényeket. Nyelvűk , mely kétágn, ragadós, 
hegyével a torok felé  lóg, melyet mint valami kis 
lapátot kifordíthat  s vele kényelmesen megfog 
hatja táplálékát 

Kíméljük tehát őket, ugy a kertekben, miut 
a mezőkön és réteken; ne tartsuk valami kísérte-
ties állatoknak, ue féljünk  tőlük, mert elhihetik, 
hogy senkit, meg nem harapnak. 

Végre engedelmet kell kérjek, hogy talán 
lálszólag ily kicsinyes dolgokkal untatom.olva-
sóimat, de ha figyelembe  vesszük, legtöbbször a 
kicsinyes dolgok is hasznosokká válnak. Hiszen 
tudjuk, hogy a zivatar sem üdíti tVI annyira a 
mezőt, mint a kellemes eső. Különben is ezen 
czikkemmel nem volt egyéb czélom. mint hogy az 
említett állatok hasznosságát, kimiuassani, mit ha 
elértem, akkor a védelmet is megérdemlik. 

1. J. 
Nyomatott Csik-Szeredában 1094. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában. 



Melléklet a „OSIEI LÁPOK" április 4-iki 14-ik számához. 

Budapes t i levél . 
Küszöbön m taiui, lii ngyan tél nem I m Mölr, i 

ax idei tnuzi iB tél nlán 8 virág!talan) vasárnap Mán alig-
hanem fehér  hnsvét kflretkazik;  de azért az idők lo l táa m r | 
nem akad, az emberek, tevékenysége ép ngy felpezsdül 
Márczius idusán, mint más években, szOk>égleteiről ép ngy 
gondolkodik az finnepekre,  mint mis húsvétkor, tudvágyít ép 
ngy óhajtja kielégíteni mindenről a ini oj, jó és czélszerii. 
mint mindig E czélliól közöljük t olvasóinkkal mindazt, mit 
érdekükben ez idü szerint megismertetni fontosnak  tartunk. 

Első mindig az egészség fentartásának  ügye. Kltlien 
az irányban egy nag\on czélszerii, közkincsnek nevezhető nj 
találmányra hívjuk fel  t olvasóink figyelmét  Kz Lax és 
l l tasi gyógyszerészek Riczinus-czu korkája. Tudvalevő, 
hogy a rkzinns-olaj a legjobb hashajtó, azonban émelyítő ize 
miatt kellemetlen bevenni. Lux és Ulasi észszerűen, ezukorba 
keveri a riczínns-olajat, ngy. bogy azt nyalánkságképen eszik 
a gyermekek, nem is sejtve, bogy orvosság van benne. Még 
a felnőtteknek  is kellemesebb ily alakban az egészség helyre-
állítására esetleg szükséges ezen gyógyszer, melynek kiilinő 
voltát legjobban igazolják a következő bizony latok: Tek I.ux 
és UIS9Í oki. gyógyszerész nraknak. Tisztelt gyógyszerész nr! 
Kegyed kívánatára a riczinns-olaj czuWkákat, a melyeket 
készített, koródámban alkalmaztam : a betegek szívesen vették 
és kellemes iziieknek találták, hatásuk pedig egészen kielé-
gítő Tolt. Hasonlóképen megkísértettem a kegyed állal kúazi-
sett kreosot-lalxlacsokat, ezek ugy desiillilt vízben, mint só. 
tavauyaggal savitott vízben gyorsabban oldódtak, semmint a 
Jasper-félc  kreo ot-lahdacsok s a betegek által jól tiireltuk el. 
— Btida|(est, 18!).". deczeroher lt>. Korányi Frigyes, 8 k., e. 
tanár. — Továbbá: Az önök által készített Riczinusolaj uzn-
korkák a „stefáni^-gyermekkorhazban  hosszabb időn út 
adagoltattám és azokat a gyermekek szívesen veitek be, ha-
tásuk pedig kitűnőnek bizonyult. Tisztelettel Slef̂ nia-kórliáz 
igazgatója. — A I.nx és lítasifélc  riczinus-cziikorkák ininden 
^..igvtárban kaphatók, egy doboz ára 12 drbbal Ilo kr, egy 
iIoIniz t> darabbal 15 kr. — K czég különlegességei ezenkívül 
a Xyris an-zpnr 1 dobó* 80 kr. továbbá a Horgia-hajszesz, 
melynek jóságát legjobban bízonyilja a gyakori ujrareudelés, 
I üveg eo kr; különféle  szoba-illatok, l liveg fio  kr: valódi 
angol parfümök  kimérve is kaphatók, 1 deka -10 kr. 

A villamvílágilás általános és közérdekű kérdéssé vált 
ma inár egész hazánkban; minden jelentékenyebb városban, 
hol a köziuegvilágitás iigje meg a régi és gyarló petróleum-
lámpákra szorítkozik, a légszcszvilágitásí módszer átugrásával 
egyenesen a villamvilágitásra térnek, fiit  a hol légszesz van. 
ott is. Ks a hol a villainvilág>tás berendezéséről van szó, a 
hol jó, megbízhatónak elismeri s c mellett jutányos berende-
zést óhajtanak nyerni, forduljanak  ebbeli szándékuk teljesí-
téséért a Siemens és Ilalake világhírű czég budapesti 
telepéhez (Kerepesi-nt 8. sz.). Itt kész tervezetet, költségve-
tést és minden szükséges felvilágosítást  nyernek a helyi vi 
szouyoknák megf  lelő legczélszerilhh berendezésére nézve. E 
rzég számtalan villamvilágitá*t rendezett már be hazánkban 
s köztudomású, hogy az általa eszközölt villan)világítás-beren-
dezések mindenütt zavartalanul működnek A Siemens és 
II a Is ke czég raktáron tart ezenkívül minden alkatrészt s a 
világító készülékek legalkabna-abh eszközeit, lámpákat, csil-
lárokat és dísztárgyakat. Köztudomású az is, hogy a villa-
innsság terén a Siemens és II a Is ke czég foglalja  cl az 
első helyet az egész világon s budapesti telepe teljesen méltó 
a bizalomra. 

A finnepek  alkalmára igent szép és kellemes 
ajándéktárgvakui ajánlhatjuk az illatszereket és pipereczikke 
ket. V ért o s i Sándor m kir ndv. illatszerész (Kudapest, 
Kristóf-tér  H sz.) termében a legfinomabb  angol és franczia 
illatszerek a legnagyobb választékban találhatók s vidéki meg-
rendelések is postafordultával  teljesíttetnek A tavas/i idővel 
bekövetkező utazási évadra különöséé ajánlatosak a teljen uta-
zási toillettc-készletek, továbbá szappanok, kenőcsök és haj-
olajok. pipereczikkek. fésűk  és hajkef  k. Az idei illatszer-
njdonságok is megérkeztek már s ezek köziil különösen ajánl-
juk a lioui|tiL't de Amour, Chicago It mijuet. Clirvsánilieine és 
Kin de síécl parfeumöket:  ajándéktárgyakill igen czélszeriiek 
az egyes üveggel ellátott diszes dobozkák különféle  illatsze-
rekkel : I'een de hspagne, Iris es Yera Violetta. 

A tavaszi idővel beálló építkezések alkalmából fontos 
a liiehn János budapesti asphalt-fedéllemezek-  és facze-
mentgyára által miutegv t izenkét év óta Magyarországon 
meghonosított fai-zementbefódús  lapos tetőknél, a mely már is 
számtalan nyilvános monumentális épületeknél, gazdasági és 
gyári épületeknél és lakházaknál alkalnazást i.yeit, kiváló 
eiönyeit mindenütt a legfényesebben  igazolta és teljes mér-
tékben figyelmére  méltó a t. épitő és építtető közönségnek, a 
kiknek nem kellene elmulasztani a faezeinentlelő  előnyei- és 
tulajdonságairól maguknak tudomást szerezni. Az emiilett 
gyár elvállal mindennemű Asplialt-bnrkolat készítését, nedves 
falak  szárazzálételét asplialttal, valamint Icdéllemez befödések 
teljes elkészítését is jótállás mellett, ugysziotéu legjobban be-
szerezhetők : Fedöanyagok, elszigetelő lemezek, carbolineum 
legjobb fatclitő  és ínázolóazer, Creolin, Carbolsav, Carbolpor, 
lertötlenitö szerek stb. 

Az építtető közönség és az épitész urak különös figyel-
mébe ajánljak W a l l J ó z s e f  czeiuetáru-g)árát és építési 
anyagok raktárát (Budapest, VII, Uottcnbillcr-utcza 13.). Leg-
nagyobb készlete van itt: i-zement és mozaiklapoknak, kera-
mitkellieimi és mettlachi lapoknak, terracotta-épitési díszitmé-
nyek. asphalt-tető és elszigetelő lemezek, tűzálló téglák, ké-
mény toldalékok, kőagtagcsóvek, fősz  (gvpsz) és nádfonalnak. 
Mint a hírneves gartenani czementgyár lőraktárosa, a leg-
jntányosabb irak mellett szállít p o r t l a n d - és román-cze-
ni e n t e t a legjobb minőségben. A czég vállalkozik minden-
léle i-zement-mnnkák elkészítésére is, nevezetesen: granit-
terazzo, lietonirozások, csatornázások készítésére, valamint az 
általa vzállított mindonnemü burkolati lemezek lerakását is 
elvállalja; az elvállalt munkákat szakértelemmel végezteti és 
azok tartósságáért kezességet is vállal. \Va!la J ó z s e f  jó 
hírneve országszerte ismeretes, végzett munkái és vállalatai 
teljes megelégedést nyertek mindenütt, i-zementáru-gyára és 
építési anyagok raktára a legnagyobb és egyetlen a maga 
nemében s a megrendeléseket legjtitányosalilian képes eszkö-
zölni nagyszabású berendezésénél fogva.  Díszesen kiállított 
képes árjegyzékét a czég kívánatra ingyen és bérmentve 
megküldi. 

A háztartásban és gazdálkodásban fontos  szerepet ját-
szik mbáink gondozása és minél hosszabb időn át használ-
hatóvá tevése. Sokszor méz szilárd szövetű ruháink megfa-
kulnak vagy színüket vesztik, ezeket inüfstes  által lehet nem-
csak használhatóvá, de az újhoz egészen hasonlóvá is tenni. 
K czélra legjobban ajánlhatjuk B e r k e c z I s t v á n selyem-
és kelme-festőt  IluJapest, belváros, ltózsa-tér 8. sz., hol min-
dennemű szövetek, ruhák (fejletlen  állapotban is) és bármi-
nemű apróságok igen szépen .és igen olcsón tetszés szerinti 
színre festetnek  Berkecz István festőOzlete  ssját házában 
(IX. Ferenczváros, Kinizsi-utcza 14.) gőzre van lierendezve s 
egyedül van Budapesten világkiállítási érmekkel kitüntetve 
Vidékre árjegyzéket bérmentve kflld,  melyben világosan ol-
vasható, hogy a kelmét milyen szín s mily áron lehet meg-
festeni  Berkecz István egyszersmind vegyileg mos, tiratit 
mindennemű ruhakelmékct részben és egészben is, névleg: 
selyem, crep, atlasz, terno, eacbemir, deleny, fehér  vagy bár-

mily színes kelméket, szőr és félszőr  szöveteket stb, posztókat, 
bntorkelméket, függönyöket,  csipkéket és apróságokat a lehető 
legolcsóbb árért. 

A ki Budapestre ntazik, annak első gondja a jó és 
kényelmes szálloda Mint ilyet ajánljuk Gnndel János .Ist-
ván főlierczeg"  szállodáját a Ferencz József-tér  és Akadémia-
utcza sarkán. E szálloda a lánczhíd, várpalota és a budai 
hegyekre nyíló ab'akaival a legszebb helyen fokszik,  tiszta, 
jő levegője van és a villamos vasul s a Diuiagőzhqózási állo-
mások szomszi.ilságál-a esnek. Szobáiban a tisztaság minta-
szerű, a kiszolgálás a leggondosabb h maga a szálló la min-
dent nyújt, mit kényelem tekintetében csak igéuyelni lehet, 
árszabálya pedig a legmérsékeltebb. Étkező termében tiszta 
jő italok és izleles ételek szolgáltatnak ki. 

Sz. 1082 . 

1 8 9 4 . 

Pályázati hirdetmény. 
Cs ikvá rmegye kászon-alcsiki járáshoz 

tar tozó Káflzon-I'Y'ltiz,  Altiz, I m p é r közsé-
gekből álló körjegyzői állás Kászon-Alt íz 
szckhe ly lye l , lemondás folytán  üresedésbe 
jővén , a n n a k választás u t j án leendő betöl-
tésére ezennel pá lyáza to t ny i tok . 

A jegyzői j avada lmazás áll évenként i 
4 0 0 í r t készpénz, szabad lakás, 3 0 frt  ir ó-
diii á l t a l ány és m a g á n munká la toké r t sza 
bá lyrendelc t i leg megál lapí to t t d i jakból . 

Fe lh ívom mindazokat , kik ezen állást 
e lnyern i ól inj t ják, h o g y az 1 8 8 J . évi I-s<!i 
t.-cz. G. § - a é r t e lmiben felszerelt,  pá lyázat i 
ké rvényöke t hozzám folyó  t'Vi április 28-ig 
annál i n k á b b n y ú j t s á k be, mivel a később 
beérkezet t k é r v é n y e k e t figyelembe  nem fo-
gom venni . 

A kászonalcsiki járás főszolgabírójától. 

Csik-Szcnfmárton,  1894. márcz . 26-án 

2 frtban  ezennel megállapított kikiáltási árban el-
endelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 

az 1894. évi április hó 27-ik napján délelttt 9 
Órakor Gyergyó-Várhegy község hivatalos házánál 
mec tartadó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lan»k becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
8záinitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvdékképos értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgál talni. 

Kelt Gyergyó Szentmiklóson, 1893. évi nov. 
hó 26-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
2 C 6 1 1 Ó i g ^ a d c z 

kir. aljbiró. 

1 - 3 
N z é k e l y K n d r e , 

föszoljabiró. 

Szám 126—1894. 

Árverési liirdetraénv. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t. cz. 11)2. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csíkszeredai kir. járábiróság 1894. évi 
U78. p. szánin végzése köveikeztében dr. Fejér 
Antal ügyvéd állal képviselt vacsárcii Urszine-
kápolna pénzalap javára vacsárcsi Fodor András 
ellen 1431 trt 17 kr s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és 74ü frt 
70 krra becsült szarvasmarhák, juhok, sertések, 
bútorok és gazdasági.' eszközökből álló iugóságok 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 4800—1690. számú végzése folytán  1431 frt 
17 kr tőkekövetelés, ennek I88G. évi január hó 
1-ső napjától járó d'U-a* kamatai és pedig össze-
sen 113 frt  47 krban bíróilag már megállapított költ-
ségek erejéig Csik-Vacsárcsin a h-lyszinén leendő 
eszközlésére 1894. évi április hó 4-ik napjának 
dólidött 19 Órája határidőül kiliizeiik és althoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
ho<ry az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 
t07. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1894. évi márczius hó 
2C-ik napján. 

S i t f l M m j  f e r e a  e s , 
kir. jbirósági végrehajtó. 

Szám 78 — 1894. 

Árverési hirdetmény. 
A Cs ikvá rmegye m a g á n t u l a jdoná t ké-

pező s Bélbor területen fekvő  Bojtorjánon 
(Stc'zia) erdőségből mell magasságban kéreg-
gel l ega lább 4 0 cint. alsó á tmérővel bíró 
1500 d rb , a gyergyószentmiklós i kir . erdő-
rendezőség által a dtfnlés  előtt a he lysz ínén 
e végre ki jelölendő s megszámozandó keres-
kedésre a lka lmas fenyőtörzs  1 frt.  4 5 k r 
köbméte r utáni bccsár mint kikiáltási á r 
mellett az 1894 április lió 22-én d- u. 
2 órakor Tö lgyesben a kezelőség: i rodában 
kezdetét veendő ny i l t szóbeli s zár t í rásbeli 
árverésen el log ada tn i . 

Bána tpénz 8 0 0 frt  készpénz. 
A használat i idő kezdetét veszi 1894 . 

m á j u s 1-én s tar t 1895. ápri l vegéig. 
Bővebb tá jékozta tás t az árverési felté-

te lek a d n a k , melyek Tö lgyesben a kezelő-
ségi i rodában a hivatalos órák a la t t be tekin t -
lietők. 

Gyergyó-Szent tn iklós , 1894. évi márcz. 
hó 28-án. 

A megyei havasi j avak igazgatósága . 

Lázár Menykért, 
igazgató. 

Sz. 5C40—1893. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbirósáe, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hornba 
Gábor (Jánosé) végrehajtatónak Hurnba Mihály 
végrehajtást szenvedő elleni 165 tőkekövetelés és 
járnlékai iránti végrehajtási flgyében  a csíkszere-
dai kir. törvényszék (a gyergyószentmiklósi kir. 
járásbíróság) területén levő Gy.-Várhegy község 
határán fekvő,  a várhegyi 76. sz. tjkvben 1. rend 
328., 331'., 333., 331., 335., 1116. Iirsz. ingatlanra 
431 frt,  2. rsz. 3781, 380. hrsz. 7 frt,  3. rsz. 
329., 330., 336., 1114., 1115. hrsz. 30 frt,  77. 
sz. tjkvben 2. rend 894., 895.. 897. hrsz. 20 frt, 
68. sz. tjkvben 1. rsz. 291—301. hrsz. 28 trt, 2 
rsz. 366 3G9. hrs7. 23 frt.  3. rsz. 461., 462. hrsz. 
20 frt,  4. rsz. 1172., 1174., 1651. hrsz. 3 frt. 
90. sz. tjkvben 1, rsz. 389., 429—432. hrsz. 78 
frt,  2. rend 391. hrsz. 2 frt,  3 rend 1143. hrsz. 
5 frt,  6 rend 151G/,. hrsz. ingatlanra az árverést 

| 0 0 o o o o o o o o ; o o i o o i ( 

I A Brassói Fortland-Czement-Gy&r 
k B r a s s ó (Erdé ly) a j á n l j a legkitűnőbb 1 

I F o r t l a n d L -

felelősség  mel le t t folyton  egyenlő és 
teljesen in.̂ gbi/.liató minőségben bár -
mely vasúti á l lomáshoz száll í tva, a 

q legolcsóbb á r b a n . 

q Csik-Sxeredában kapható: 

S A L B E B T B A L Á Z S n r n f t l . 

7 30 
O O O O O O O O O O O I O O O O I 

Lóheremag 
5, 10, 2 5 , 5 0 kilós z sákokban . 

Komócsinfümag 
4 0 kilós zsákokban , mindke t tő ál-

lami lag ólomzárolva. 

Répamag 
5, 10, 25, 50 kilós z sákokban . 

Vetöburgonya 
b á r m i n ő mennyiség i t . 

3 C a , p 2 a a t ó 
G r « r T K I i G K I Á R V É D 

(1 r;iss<ii u r adn lmában , 
n 5 » p. Konezá 
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Szám 125—1894. 
Árverési hirdetmény. 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t-cz 102 §-a értelmében1 ezennel közhírré teszi, 
hogy" a csik-szeredai kir. járásbíróság 1894. évi 
630 p. számn végzése következtében dr. Betegh 
Antal ügyvéd által képviselt Csik-Borzsova község 
javára Csik-Szépviz községe ellen 154 frt  65 kr 
• járulékai erejéig foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 330 frtra  becsült mag-
marhákból álló ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. . . . . . . . . . . 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. járásbíró-
ság 426—1890. számn végzése folytán  154 frt  65 kr 
tőkekövetelés, ennek 1888. évi november hó 6 ik 
napjától járó 6'7„ kamatai és pedig összesen 33 
frt  — krban biróilag már megállapított költsé-
gek erejéig Csik-Szépvizen a község házánál leendő 
eszközlésére 1894. évi április hó 16-ik napjának 
délelOtt 10 órája határidőül ki tűzetik és ahhoz a 
venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 18al. évi LX. t. cz. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsárou alul is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szeredán, 1S94. márczius 31-én. 
Szo l árny F e r e n c z , 

kir. jbir. végrehajtó. 

Szám 2742-1893. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. törvényszék, mint telek-

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Györffy  Ignácz 
ügyvéd csíkszeredai lakós. mint Balázs Károly és 
érdektársai, ugy Balázs Zsigmond és érdektársai 
engedményse végrebajtatónak cselekvényi gondnok 
Csedő István ügyvéd által képviselt Seidel Ká-
rolyné szül. Zöld Katalin, Zöld Elek, Zöld Karolina. 
Zöld Anna, Zöld Czeczilia és Zöld László hagya-
tékaik, továbbá Zöld Borbára, Zöld Rozália és 
László Dénes, mint kiskoiu Zöld (iábor, Zöld 
Sándor, Zöld Matild, Zöld Antonia. Zöld János. 
Zöld Lajos gyámja végrehajtást szenvedettek ellen 
753 frt  50 kr és G15 frt  43 kr s járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
bzék területén lévő csikvacsárcsi község határán 
fekvő  az árverési vevők által megvett, még végre-
hajtást szenvedettek nevén álló következő ingat-
lanokra : a csikvacsárcsi 64. sz. tjkvben A -j- alatt 
foglalt  8. r. 550., 551., 553. Iir. számn Veres Imre 
csikvacsárcsi lakos által 40 frt  1 kiért megvett 
kertre 28 frt;  19. r. 1213. Iir. számit Kovács Jó-
zsef  csikvacsárcsi lakos által 61 frt  1 krért meg-
vett szántóra 37 frt;  26. r. 1477.. 1478. hrsz. 
Biró Antal csikvaoárcsi lakos által 100 frt  1 
krért megvett szántóra 57 frt  ; 27. r. 14<ll. hrsz. 
Lázár László csikvacsárcsi lakos állal 90 frt  1 
krért megvett szántóra 45 Irt; 38. r. 2124. hrsz. 
Lázár László csikvacsárcsi lakói által 6 frt  1 
krért megvett szántóra 5 frt;  60. r. 3813. hrsz. 
László Dénes csikvacsárcsi lakos által 40 frt  10 
krért megvett szántóra 28 frt;  6 ' . r 3842. hrsz. 
László Dénes csikvacsárcsi lakos által 200 frt  20 
krért megvett szántóra 20 Irt ; 62. r. 3926. hrsz. 
Lázár István csikvacsárcsi lakó* ált;il 16 frt  1 
krért megvett szántóra 8 frt;  G3 r. 3948. hrsz. 
Lázár István csikvacsárcsi lakó* által 16 frt  1 
krért megvett szántóra 9 frt  ; 77. r. 4579. hrsz. 
Kovács Gáspár c>ikvacsárcsi lakói állal 70 frt  t 
krért megvett, kaszálóra 28 írt; 78 r. 4752. hrsz. 
(iái János székelyudvarhelyi kereskedő által 125 
frt  10 krért megvett kaszálóra 13 frt;  80. r. 
4843. hrsz. Gál János székelyudvarhelyi keres 
kedő által 325 frtért  megvett, kaszálóra 21 frt  • 
92. r. 5250., 5290. hrsz ifj.  D.ijbukát Antal csik-
szé| vízi lakos által 2720 frt  1 krért megvett ka-
szálóra 468 frt  ; 93. r. 5452. hrsz. ifj.  Fodor Ig-
nácz csikvacsárcsi lakos által 12 frt.  1 krért meg-
vett kaszálóra 2 frt:  a csikvacsárcsi G46. számú 
flkvben  A f  alatt foglalt  1. r. 4791., 4792., 
4793. hrsz. ingatlannak Kovács Gáspár csikva-
csárcsi lakos által 25 frt  13 krért megvett fele-
részére 24 frt  50 krban ezennel megállapított ki-
kiáltási árban az árverést elrendelt*, és hogy a 
fennebb  meejelölt ingatlanok az 1894. évi április 
ho 19-ik napjan d. e. 9 órakor csikvacsárcsi község-
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal"  számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt 
igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t -cz. 170. §-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges el-
helyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
áUzolgált atni. 

A kir. törvénys/.ék. mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Csik-Szeredán, 1894. február  hó 9-én. 

Szacsvay Imre, 
trvazéki biró. 

x a o K X x o ó o i ^ 
Az első magyar sörfőzde-részvénytársulat Kőbányán 

ajánlja a Ikrámtól r a k t á r á n mindig készletben levő 

MÁRCZITJSI SÖRÖKET 
elismert kitilnő minőségben, hordókban 2"> és fiO  literenkint eredeti árakon, 
de kiváltképen az ugyanitt a legújabb üvegtöltőgépek szénsav nyomással esz-
közölt töltéseket 

PALACZK-SÖRÖKBEN 
Sörös üvegek cserébe elf.gndtiifnak.  Csomagolás a hoz/ám küldendő 

vagy általam adandó ládákban az eredeti árban 50 litertől kezdve pontosan 
elintéztetik. 

K A S Z I K A X T t L 
a kőbányai I-sö magyar sörfözde-részvénytársulal  képviselője 

B r a s s ó b a n . ' 
Levelek és táviratok KaSZik Antal Brassóban ™m alatt kéretnek. 
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Nyomatott Csik-Szeredában 1894. a laptulajdonos és kiadó Györgyjakah Mártou könyvuyom.lájábHn. 




