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I l ene t e k e l • . . 
Dániel könyvének elbeszélése szerint 

Belsacar babiloni király egy lakomáján kéz 
jelent meg és ezeket irta a falra:  „ Mene 
tekel ufarszin"  vagyis „megszámlált, meg-
mért töredékek." £ szavakat senki se tudla 
megfejteni,  mig végre Dánielt hivták elő, a 
ki azokat ugy magyarázta, liogy Belsacar 
uralkodásának napjai meg vannak számlálva. 
Belsacart megmérték, könnyűnek találták s 
megmagyarázták neki, hogy birodalmát ösz-
sze fogják  törni és a perzsáknak és médek-
nek adják. Még ugyanazon éjjel, mondja 
Dániel könyve, megöletett Belsacar, a khal-
deusok királya. 

Mene tekel ufarszin  ! Ez intő szózat, e 
fenyegető  rémes kéz által leirt mondat meg-
jelent most hazánk egén is. Vig lakoma és 
dőzsölés közt tölté el a nemzet 30 évig ide-
jét. Kormányai, társadalma mit sem törőd-
tek a nemzet sorsával, jövőjével. 

A kormányok keveset törődtek a nép-
pel, a protekeziós rendszerrel pedig a kor-
rupezió csiráit vetették el, a nepotizmus és 
hatalmi tulkapásokkal pedig teljesen ener-
válták a közszellemet. Megromlott, bttzhödt 
lőn a légkör, H mig egyesek a btln fertőjé-
ben lubiczkolva, magas állásra tettek szert, 
addig a becsületesek az igazság és job pa-
izsával küzdve, egytől-egyik elhullottak, 
avagy beleszédültek a miazmás párákkal te-
litett örvénybe, honnan a becstelenség árán 
kerülhettek csak ki, hogy méltóvá legyenek 
a kornak és az embereknek, kik e kort 
megteremtették. 

Hozzájárult ehhez a természeti csapá-
sok egész serege. Tűzvész, á rm, filloxéra, 
dögvész, rossz termés, mind sorra látogatták 
a virágzó Kanaán földjét,  s a tejjel-mézzel 
folyó  ország földjére  a nép keserű könyje 
hullott, az elégedetlenség könyje, az inség 
és nyomor könycseppje. 

A régi rómaiak is azt kiáltották : „Ta-
nem et circenses!" Igen, mais kiálthatják: 
.Kenyeret a népnek!" A társadalmi viszo-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
ötven év előtt. 

— Irta és a csik-somlyói főgimnázium  márczius lö-iki 
ünnepélyén felolvasta:  Balló István. — 

Márezins Idusának ötvenéves évfordulóját 
ünnepeljük ma. E nsp emléke összeforrott  a nem-
zeti kegyelettel, beíródott lángbetükkel minden 
igaz hazafi  szivébe, mint oly nap, mely békés nton 
teremté meg, mit századok véres küzdelmei ki nem 
vivhatának. E nap a szabadság napja, Magyar-
ország újjászületésének első pirkadás», a magyar-
ság lelkes diadala. Méltán zenghette a költő (Oaray): 

„Légy üdvözölve, szent szabadság, 
Te szép menyasszonyunk ! 
Érted dobog szivünk verése ; 
Erted, ha kell, vérttnket adjuk, 
Vérünket s meghalunk I" 

S az, kinek oroszlánrésze volt a márczius 
15-iki eseményekben, kinek „Talpra magyarja" 
ezerek lelkét hatotta meg, bízza a magyar törté-
net mnzaájára e nap megörökítését. E férfiú  Pe-
tőfi  Sándor s szavai ma is fülünkben  csengenek: 

„Magyar történet múzsája, 
Vésőd soká nyugodott; 
Vedd föl  azt s örök tábládra 
Vésd föl  ezt a nagy napot 1" 

A tOrtéaet fel  is jegyezte kövére márczius 
16-ikát, hogy, mint ugyancsak Petőfi  mondja: 

„Az utó világ tudtára I 
Ottan álljon örökre." I 

nyok akként alakultak ma, hogy a tul ma-
gas igények, a kényelemszeretet megterem-
tették az önmagával való nieghasonlását 
minden embernek. „Nem boldog a magyar" 
— mondá Szemere. Hogyan lenne az, ha 
nincs megelégedve sorsával. Mutassatok egy 
embert; széles e hazában, ki azt mondaná: 
„Sorsommal teljesen meg vagyok elégedve, 
nincs semmi kívánságom ! * 

Az elégedetlenség, a felszaporodott  em-
beriség, — hisz egyik a másikától nem tud 
megélni. — a proletárizmus, a tudományok 
után való szomj, vadászat az értelmiség fa-
kulásai után, a nagyravágyás, magasabbra 
törekvés vágya : szülték az úgynevezett szo-
cziálizmust. 

Ez ideál, eszménykép, de soha ki nem 
vihető. Az aranykémláz, a bölcsek köve, 
perpetuum mobile, a szellemvilág titka, az 
emberi véges ész által létre nem hozhatók, 
épugy a szocziálizmus a maga valójában, 
azokkal a direktívákkal, melyeket a „vezé-
rek" hangoztatnak, avagy a szocziálizmus 
megteremtői: Marx, La^salle, stb. hirdettek, 
soha ki nem vihető A szocziálizmns elve-
szett abban a pillanatban, midőn hazát és 
Istent nem ismer. Az ubi bene, ibi patria" 
elvét szankczionálui nem leltet. Megállhat 
ez individuális okokból itt-ott, de nnnt sup-
rema lex nem jogosult, sőt nem észszerű. 

Mi a haza ? Azt mondják, egy darab 
föld,  a szó az fogalom.  Mi az Isten ? Lát-
hatatlan lény, ki a természet ura és igaz-
gatja a világot, a nagy mindenséget. Tehát 
ez is fogalom.  Hisz fogalom  a szeretet, hű-
ségi gond, bánat, öröm, harag, irigység, 
bosszúság, minden a mit érzékeinkkel fel 
nem foghatunk.  Pedig tudjuk, hogy létez-
nek. Miért ne lehetne a haza fogalma  meg-
testesítve abban a darab földben,  a rögben, 
melyhez kötve vagyunk? Miért ne lehetne 
az Isten fogalma  megtestesitve a napban, 
égben, holdban, csillagokban, fűszálban, 
vagy a természet bármely alkotásában ? Tud-
juk, hogy létezik, hinnünk kell egy felsőbb 
lényben, a ki a természetet csodás uiüvé-

Nemcsak a történet mnzsája irta fel  kövére 
e napot, hanem beírta lelkébe minden jó magyar. 
E kegyelet hozott össze ma minket, mélyen tisz-
telt ünneplő Közönség! Sok viszontagság talált 
a lefolyt  ötven év alatt. Tespedtünk a hatalom 
önkényuralmában, de Istennek bála, immár 31-ik 
éve élvezhetjük az alkotmányos élet áldásait. 

Hogy méltóképen átérezzük e nap fontossá-
gát, nézzük meg, mi történt ötven év előtt Euró-
pában, hogy azután felfoghassuk,  miszerint a már-
ezins 15-ike nem néhány lelkesült ifja  túlságos 
felhevülése,  hanem egyik jelenete azon küzdelmek-
nek, melyeket egész Európa elnyomott nemzetei 
folytattak  a zsarnokság ellenében s egyszersmind 
egyike azon győzelmeknek, melyek a népek harczát 
mindenütt követték. 

A hatalmas Napoleon leverése után szomorú 
tapasztalatra ébredtek Európa népei. Fejedelmeik 
a szabadság kecsegtetésével támasztották fel  őket 
a gigászi harezra, de a rettentő óriás bukása nem 
hozta meg a várva várt szabadságot. A szent 
szövetség, melyet I. Ferencz osztrák császár és 
magyar király, 1. Sándor orosz czár és III. Fri-
gyes, Vilmos porosz király 1816. szeptember 96-én 
Párisbau kötöttek az örök béke megvédésére s a 
keresztény felebaráti  szeretet gyakorlasára, Met-
ternichnek, a kiváló osztrák diplomatának, mester-
kedéséből minden a szabadság elnyerésére irányuló 
törekvésnek lett az elfojtója.  A fejedelmek  ez idő-
től fogva  esküdt ellenségei népeinknek. XVIII. La-
jos franczia  király, ki Napoleon diadalmas ellensé-
geinek köszönhette trónját, de különösen utóda 
X. Károly nyíltan és alattomban üldözik a forra-

| dalmi eszmék terjesztőit. Ausztria és Poroszország 
minden politikai törekvést, tekinget nélkül arra, 
vájjon üdvös-e vagy vészhozó, erőszakkal fojtanak 

szettel rendezi és fentartja.  A mely népből 
kivesz a hit, az Isten fogalma  iránti szere-
tete, tisztelete, az a nép elpusztul, mint az 
a növény, mely éltető napot nem kap, s a 
föld  nem táplálja nedveivel. Diderot azt irja 
a „ Pensées philosophiques" czimü munká-
jában : „A mi engem illet, én az athensokaţ 
kipusztítanám a föld  színéről." 

Ezzel homlokegyenest gondolkozik dr. 
Holbach „Systéme de la nature" czimü mun-
kájának II. kötetében : „E nevet Isten, szám-
űzni kellene azok nyelvéből, kik azért be-
szélnek, hogy megértsék egymást; ez egy 
elvont szó, melyet a tudatlanság talált fel." 

Toussaint „Les Moeurs," czimü müvé-
ben sokkal inkább feltételezi  az Isten léte-
zését : „Hogy létezik-e Isten, azt hiszem, 
oly igazság, melyet a hosszas vizsgálódás 
még inkább elhomályosít." 

Szomorúan látjuk, hogy napjainkban az 
Istenbe vetett hit, a bizodalom a vallás 
igéi mind pusztulnak a népből. Oly szekták 
keletkeznek, melyek az ész vallását helye-
zik előtérbe, pedig tudhatnák, hogy a vilá-
gon leginkább az ész jön önmagával ellen-
mondásba. 

Socrates, a kiről azt állitják, hogy ő 
találta fel  a morált, kijelenté, hogy egy dolog 
van, a mit biztosan tud s ez az, hogy sem-
mit nem tud. Sejtette az Istenség egységét 
s ezért mint Istentelent, halálra Ítélték. — 
Plátó, a görög világ egyik első lángelméje, 
Istenne": nevezte az eget, földet,  csillagokat. 
Metaphoráiban egész halmaz ellentmondó 
állításai vannak. Aristoteles azt állitá, hogy 
a világ öröktől fogva  van, hogy kezdete nem 
volt és vége nem lesz, hogy létezik egy kez-
detleges erő, mely Isten. Folytathatnám a 
hasonlatokat Zénó a stoikusok alapitója, 
Ariston, Aristippus, Epikur, Clitomachus, 
Cicero philosophálásaival de elég ebből ennyi, 
hogy bebizonyítsam azt, mennyire a romlás 
lejtőjére lépett az a nép, mely Istent és val-
lást nem hisz. 

Egyes népbolonditók az ugynevezetţ 
hontmentő szoczialista agitátorok a buta nép# 

el. Nápolyban és Sicziliában a forrongást  osztrák 
segítség nyomja el. Spanyolországban 1824. után 
véres zsarnoki uralom veszi kezdetét. Szóval egész 
Európában az önkény akar diadalt ülni a népen. 
De a nemzetek törekvéseit csak akadályozni lehet, 
elnyomni nem. A lobogó tűz a hamu alatt folyto-
nos izzik, de ki nem alszik s az első szellő le-
gyintésre hatalmas lángokban csap fel. 

Csak egy ország van, melyet az elnyomói 
elleni harezban még az a remény sem vigasztal-
hat, hogy talán sikerül megszerezni a szabadsá-
got. Nem, hiszen három felé  osztották s mind a 
három részre óriási erővel nehézkedett a korlátlan 
önkény. Az egykor virágzó, most elpusztult Len-
gyelország ez. 

A szent szövetség Lengyel királyság czimén 
kebelezte be Lengyelország nagy részét Orosz-
országba. Ám alkotmányos szabadságról, melyet a 
czár megígért vala, szó sem volt. 1830. november 
29-én kitört Varsóban a forradalom,  Konstantin 
nagyherczeg a kormányzó menekülni volt kény-
telen. A forradalmi  kormány már 1831. januárban 
teljesen megalakult, élén Czartoriski Ádám ber-
czeggel s megkezdődött a rettentő küzdelem. De a 
lelkesedésen erőt vett a túlnyomó szám. Bár győz-
tek néhány csatában a lengyelek, Díebics tábor-
nok 1831. május 96-án Osztrolenka mellett telje-
sen szétverte seregöket. Uzoda Paskievics Eri-
wánszky berezeg, kihez minket is szomorú emlékek 
kötnek, szeptember 7-én bevette Varsót s ezzel 
véget ért a lengyel szabadságharcz. A menekülő 
lengyelek elárasztották egész Enrópát s nagyban 
hozzájárultak azon mozgalmak kitöréséhez, melyek 
1848-ban Európaszerte megingatták a hatalmasok 
tróqjait. 
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nél tért hóditnak a tévtanok terjesztésével, 
de a józanabb, tanultabb nép elfordul  az ál-
apostoloktól és undorral taszítja el magától. 

Téves az a hit, hogy a felvilágosodott-
ság és tudás szellemével terjed a szocziáliz-
mus. Az a nép, mely újságot és könyvet ol-
vas, hamarább lenne szocziálistává, mint a 
tudatian ? Ez alapjában téves hit A sötétség 
és butaság ködébe könnyebben betéved a 
mételyhintők tana, mint a felvilágosodott  és 
és tanalt emberek szellemvilágában. 

Hazánk felett  megjelent a rémes kéz, 
felirá,  hogy „Mene tekel . . ." Ne adja az 
Isten, hogy a vésztjosló szavak beteljesedje-
nek, mert ez hazánk összetörését, szétmálását, 
pusztulását jelentené. Ne legyen hazánk Ba-
bylonia, melyet feldaraboltak  az ellen serejjei. 

Legyen most a vész közeledtével min-
denki talpon, térjen eszére, mig nem késő, le-
gyen mindenki magyar, szeresse a hazát, 
melynek minden röge vérrel öntözött, iizzé 
el agyából azokat a gondolatokat, melyeket 
a szoczialista mond: „egy mindenért, minden 
egyért." Higyjen Istenben, ne káromolja val-
lását, térítse észre megtévelyedett szomszédját, 
legyen azon, hogy e sokat szenvedett haza 
ezerévi viszontagságos idő után ne kerüljön 
a ,Mene tekel" sorsára, alapítsuk meg a késő 
utódoknak az uj ezredév béke-templomát, 
hol a testvéri és felebaráti  szeretet szent, me-
lege élteti a szivekben a reményt, mely min-
den embernek az élete, mindene. 

Magyar, szeresd a hazát és Istent! 
Márton  űy Imre. 

A n e g y e i k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g 
ü l é s é r ő l . 

Cs.-Szereda, márczius 14. 
A közigazgatási bizottságnak mai napon Mikó 

Bálint főispán  nr elnöklete alatt megtartott gyű-
lése elég látogatott volt s tárgyai jó nagy részét 
az útadó elleni felszólamlások  képezték. 

A szakelőadók jelentései közül a többi in-
kább az ügyforgalom  ismertetésére és egyéb sta-
tisztikai adatokra szorítkozott, de a főorvos  je-
lentése aggodalmas jelenségeket konstatált a már 
is járványossá fajnlt  himlő betegség terjedéséről. 
Eme betegség január havában csak szórványos 
volt még, de febrnár  havában már rohamosan ter-
jedt, ngy annyira, hogy ezen hónapban már 15 
községben lépett fel  s igen gyakran halált okozott. 
Megbetegedett pedig febrnár  végéig a holyagos 
himlőben 995 egyén, kik közül meggyógyult 150, 
elhalt 75, további gyógykezelés alatt maradt 68; 
tehát a járványnak csaknem harmada esett áldo-
zatul a megbetegedettek közül. 

A himlő-járvány megdöbbentő rohamos ter-
jedése a többi intézkedések között a járvány lepte 
községekben az újra oltásnak eliendelését tette 
szükségessé, valamint a kormányt is arra kész-
tette, hogy egyik szakközegét, Farkas Jenő köz-
egészségügyi felügyelőt  vármegyénkbe a baj okai-

Ilikorra a lengyel torradalom leza jlott, akkorra 
már véget ért egy másik is. mely azonban sokkal 
kedvezőbb kimenetelű volt. Hol lehetett volna má-
sutt ez, mint Francziaországban, liol már egyszer 
romba dőlt a legkeresztényibb királyok trónja? 

A népek ősrégi tulajdona a szabadság utáui 
törekvés s századok véres tnsái tanúskodnak a 
mellett, hogy a hol ez akadályokra talált, annál 
erősebb, annál hatalmasabb erővel tör t ki. Általá-
ban mindenütt csak a kormány lehetett oka, mely 
nem értvén meg a kor kívánalmait, erőszakos uton 
akarta megakadályozni ast, mi sokkal hatalmasabb 
volt, mint ő. 

S igy ott, hol az önkény és a népszabadság 
a legkiáltóbb ellentétbe jöttek egymással, nem le-
hetett más az eredmény, mint népszabadság teljes 
diadala az önkény felett.  Csak ez és nem más 
lehet magyarázata annak, hogy midőn nálunk már-
czius 15-ike bekövetkezett, akkor már Francia-
országban két királyság lett hatalmi törekvései 
áldozata. 

A Bourbonok, kiket épen Francziaország el-
lenei helyeztek vissza örökségükbe, nem forrottak 
össze népükkel. XVIII. Lsjos utóda X. Károly a 
középkori uralkodók mintaképe volt. De az a kor, 
melyet maradisága felelevenített,  rég letűnt már 
s bukását idézte elő annak, ki az újkor szellemé-
nek hatása elől el akart zárkózni. A király minden 
haladásnak elkeseredett ellensége s azon ellentétek, 
melyek zsarnoki törekvései miatt keletkeztek, lő-
nek okai az 1830-iki juliusi forradalomnak. 

(Folyt, kör.) 

nak földerítésére  kiküldje, ki jelenleg megyénk te-
rületén tartja körútját. 

A folyó  ügyek közül a következőket említ-
jük föl: 

Azon sajnos észleletek folytán,  hogy az utóbbi 
időkben a járási szolgabiróságokhoz bejentett er-
dei kihágások száma megdöbbentő arányban sza-
porodott, a mennyiben ennek oka netán az erdő-
őrök zaklatásában volna feltalálható,  az alispán 
javaslatára u'asittatott az erdészeti bizottság, hogy 
a baj okának kiderítése végett az alispán közre-
működésével egyik tagja által tartasson szigorú 
vizsgálatot s annak eredményéhez képest tegyen 
a bizottságnak jelentést. 

Szeüt-Simou község bírtokosságnak a nyo-
másos gazdálkodás megállapítása tárgyában koráb-
ban tett intézkedését megváltoztató s az úgyne-
vezett „Kis mezö"-nek szabad gazdálkodás alá vé-
telét kimondó ujabbi határozata Beke Mihály fe-
lebbezése tolytáu megsemmisíttetett. 

F"ldmivelésügyi miniszter urnák a munka-
adók és mezőgazdasági munkások közötti jogvi-
szonyt szabályozó ez évi ll-ik törvényczikk életbe 
léptetése és az átmeneti intézkedése^ foganatosí-
tása tárgyában kiadott rendelete folytán,  az előb-
biek közötti jogviszonyokból származó s telel be-
zéssel megtámadott ügyek máso.ltoku elbírálására 
hivatott albizottság tagjaiul megválasztanak : NHL'.V 
Sándor, dr. Fejér Antal, ifj.  Molnár .József 
Nagy József  rendes. Lázár Domokos. Györffy  Ig-
nácz, Bándi Vazul és ifj.  dr. Tiltscher Ede pót-
tagoknak. 

Molnár Antonia csikszeutmihály-ajnádi elemi 
népiskola tanítónő rendes fizetésének  400 trtra 
való kiegészítése a vallás- és közoktatási minisz-
tériumnál ajánlatba bo/.atott. 

Gy. Várhegy Salamás községben az 1896/7. 
tanévben ideiglenesen szervezett izraelita elemi 
népiskola beszüntetése azon okból, mert az izra-
elita egyének által kivetett járulék felhajtható  nem 
volt, s az iskola és tanító fenntartása  fedezet, 
hiánya miatt lehetetlenné vált, — az elöl emiitett 
minisztériumnál javaslatba hozatott. 

Gyergjó-Szentmiklós község a kir. pénzügy-
igazgatónak azon hitározata ellen, melylyel eltil-
tatott a Békás községhez tartozó Kis-Békás és 
Szurdok telepeken való fogyasztási,  ital és italiné-
rési adószedéstől, felebbezéssel  élvén, ebbéli fel-
szólamlása illetékességi szempontból a megye al-
ispánjának kiadatott. 

ffl[ár<s/.iuN  1 5 - i k e . 
Csik-Somlyón. 

A csiksomlyói f'íígymnasium  ifjúsága  az 1848. 
márcz. 15-iki, korszakul alkotó nagy események 
50 éves évfordulóját  szintén lelkesedéssel ünnepelte 
a fögymnasium  rajztermében. 

A község erdeklődése a kettős intézet által 
közelebbről megtartott és tömegesen látogatott 
pápai ünnepélyek után sem csappant meg ez alka-
lommal sem, 3Őt még inkább fokozódott  annyira, 
hogy a tágas terem nem birta magába fogadni  az 
ünneplő közönséget. 

A műsor a „Nemzeti imával" kezdődött, mit 
az ifjúság  vegyes kara adott elő egy kicsit tul 
csigázot magas hangon, -de amellett összevágólag. 
Ezután Balló István tanár "Wed óráig tartó s figye-
lemmel hallgatott felolvasásban  aprólékos részle-
tekig és érdekfeszítően  ismertette az 1848 évi 
szabadság-mozgalmakat, melyek Enrópa csak nem 
minden államában megrengették az emberi szivek 
húrjait, s nálunk is az ismert eredményekre vezet-
tek. Felolvasót a közönség zajosan megéljenezte. To-
vábbá hegedűn játszottak Jakabfi  András, Pitter 
Ferencz és Kerekes Károly a náluk többször ta-
pasztalt virtuozitással. Petőfi  „Talpra magyar"-ját 
szavalta Fülöp Sámuel, valamint, szavalatokat tar-
tottak még Márton Venczel és Miklós Hugó tanu-
lók és hegedű szólót játszott Vida József,  vala-
mennyit a közönség elismerése jutalmazta. Alkalmi 
beszédet Daradics Félix VIII.-ad oszt. tannló tartott, 
ki a nagy nap jelentőségét ismertető, nemes hév-
vel előadott szónoklatáért elismerésbe részesittetett. 
Végül „Meghalni a hazáért" czim alatt Bayer F.-
től Korber Imre zenetanár adott elő negyed magá 
val egy zenedarabot, a mi ismételtetésre ragadta 
a közönséget. 

Csikvármegye állandó választmánya 
az 1848 évi törvények szentesítésének 50 éves év-
fordulója  alkalmából Mikó Bálint főispán  urőmél-
tósága elnöksége alatt f.  hó 22-én tartott gyűlésen 
elhatározta, hogy az évforduló  napját jövő ápril 
hó 11-ét, díszközgyűlés tartásával ünnepli meg, még 
pedig oly módon, hogy e nap megünneplésében 
maga a közönség is részt vehessen és abba befoly-
hasson. Több vonalaiban a programra ugy állapít-
tatott meg, hogy a közgyűlési diszbeszéd tartására 
Becze Antal alispán ur kéretett fel.  A csíkszeredai 
dalárda is fel  fog  kéretni, hogy az ünnepélyen részt 
vegyen; továbbá lesz két alkalmi szavalat, melyre 
a közreműködők fő-  és alispán urak által fognak 
kijelöltetni, illetőleg felkéretni,  áz ünnepély d. e. 
10 órakor a róm. kath. templomban tartandó Isten 
tisztelettel kezdődik, honnan visszatérve, az ünne-
pély többi része a vármegyeház nagy termében 

fog  lefolyni.  Ünnepély után bankett lesz, melynek 
rendezésére Bőjthy Endre elnöklete alatt egy nagy 
bizottság küldetett ki. A részleteiben igen szépnek 
és impozánsnak Ígérkező ünnepélyre már előre in 
felkérjük  a közönség figyelmét;  mert a 48-as na-
pok ezen emlékünnepélye kell hogy a «vármegye 
nagy közönségében is visszhangot keltsen. 

Gyergyó-Szentmiklóson. 
Gyergyó-Szentmiklósnak hazafias  közönsége 

1848. márczius 15-iki emlékezetes napnak 50 éves 
évfordulóját  most sokkal nagyobb fénynyel  és pom-
pával ünnepelte meg, mint a megelőző években. 
Már 14-én az összes főbb  utczák nemzeti zászlók-
kal voltak feldíszítve  és este fényes  kivilágítás, 
tarar.zklövések, térzene és tűzijáték volt. Igen 
nagyszámú közönség vonult ki s daczára a hideg 
időnek, mindvégig ott maradt, mig csak a kivilá-
gítás tartott és az utolsó rákéta el nem pattant. 

15-én az összes hivatalok, testfiietek,  egye-
sületek, a község házhoz gyűltek össze, honnan 
az indulás a főtéren  levő templomba zeneszóval 
zászlók alatt a tanuló ifjúsággal  vonult fel,  hol 
Feivnczy Károly esperes segédlettel tartotta meg 
a hálaadó szent misét. 

Mise után az ünnepély a községház nagy-
termében folytattatott,  mely ezen alkalommal 
szépen feldíszítve  Kossuth és Petőfi  arczképével 
volt ellátva. A szép megnyitó beszéd ntán, melyet 
Ferenczy Károly esperes, mint elnök tartott, a 
polgári dalegylet Erkeltől a „Hymnust" énekelte, 
Strasser J. „Talpra Magynr" szavalta, ezntán egy 
szép dal következett, melyet Jakab Józsefné,  Lá-
zár Piroska és Lázár Ninuska, Csiky Anna zon-
gora kísérete mellett adtak elő. Ezután jött az 
ünnepély lénypontja, Görög Joachim örm. plébános 
alkalmi beszédje, mely a közönségre mély benyo-
mást tett. Erre a Hillária dal'>s kör a „Nemzeti 
imát" adta elé, melyben a szólót Liebl Ede zon-
gora kiséret mellett szépen énekelte. Ugy ez, va-
lamint a Szabadság dal. melyet a polgári dalegylet 
adott elő, tetszéssel fogadtatott.  Kiss József  ügyvéd-
jelölt Ábrányi „Márczius idus"-át szavalta s az 
ünnepélyt a Hillária daloskör „Honszerelem indu-
lója" zárta be, mely kellő szabatossággal voH elő-
adva. Innen a férfi  közönség nagy része a Lau-
renczy téle terembe ment. hol ez alkalommal mintegy 
120 terítékű díszebéd volt. Az ebédet szebbná 
szebb hazafias  felköszöntők  fűszerezték  az amugyis 
ünnepélyes hangulatot, még űunepélyesebbé tették. 

Zászló szentelés. 
Szivet lelket felemelő  ünnepély folyt  le márcz. 

15-én Csik-S/.épvizen. 
Edes hazánk ezeréves múltjában sok-sok olyan 

eredménnyel találkoznak, melyek majdnem kétségbe 
ejtették nemzetünket s örök megsemmisüléssel 
fenyegették  hazánkat; de hála a gondviselés ke-
gyelmes Istenének vannak pontok, vannak napok, 
melyek emlékénél önkénytelenül fellángol  a kebel, 
imára nyílik az ajk s a honfi,  térdre hullva küld 
hálaimát a népek és nemzetek nagy Isténéhez. 

Ilyen nap hazánk dicső qultjában az 1848-ik 
év márczius 15-ke. 

A napon a csikszépzizi iparos olvasókör is 
megmutatta, hogy 

, . \em fajult  el ínég a székely vér, 
Minden kis csöpje drága gyöngyöt ér" 

Községünk iparosai felfogva,  átérezve, hogy 
boldogulásra csak az önművelődés vezethet; mert 
ez tanít életbőlcseségre, ez kitartó munkára, s az 
erőknek okszerű felhasználására:  ezelőtt mintegy 
5 évvel olvasó körré alakultak. Ez alig 50 tagot 
számláló olvasó kör tagjainak lelkébe éltető suga-
rával bevilágita az 1848. márczius 16-ik napja, ki 
szedé kezéből a minden napi kenyér megszerző 
műszert; lerakatá a munkás kötényt, s letörlé 
homlokáról a fáradságos  munka sajtolta verejtéket, 
s a műszer helyett kezébe lobogót, a munkás kö-
tény helyébe emlékérmekkel díszített ünnepi ruhát, 
s arczára — a verejték helyére — a hazaszere-
tet adta lelkesültség derűjét varázsolta. 

Ismerve és átérezve a kör e nagy nap jelen-
tőségét. elhatározá, hogy ennek méltáuylása és em-
lékéül egy értékesebb köri s egy nemzeti Bzinü 
kivonuló lot-oget készíttet, s előbbit e napon ün-
nepélyesen felszentelteti. 

Az ég napja is e nap reggelén, mintha lel-
kűnk derűjét osztaná, tavaszi fényárban  úszva kelt, 
mint egy hirdetve a szabadság éltet adó világos-
ságát, melynek szülő anyja félszázaddal  előbb e 
nap vala. 

Az olvasókör helyiségébe 1 l t 9 órakor kezd-
tek a kör tagjai mellükön emlékérmekkel feldí-
szítve gyülekezni, honnan a szépen felvirágozott 
lobogók alatt, a helybeli és szomszéd községekből 
nagy számmal összesereglett nép kísérete, s a „Rá-
kóczi induló" mellett 10 órákor vonult a három 
tizes székely bii tokosság impozáns uj templomába, 
mely alig volt képes a nagyszámú ünneplő közön-
séget befogadni.  Az assistentiával végzett hálaadó 
szent mise után melyet Bálint Lázár szentmiklós 
plébános Foráv Simon örm. szert, plébános és T. 
Német Gyula helybeli exp. lelkész segédlete mel-
lett végzett, következett a tulajdonképeni zászló 
szentelés. Ezt megelőzőleg azonban Bálint Lázár 
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plébános szónoki erejét fennen  dicsérő szónok-
latot mondott, melyben a zászlónak az ó és njkor 
történelmében való szereplését s jelentőségét szépen 
fejtegette,  intve és lelkére kötve a tulajdonosoknak, 
hogy ama zászlót, melyet most felszenteltettek,  mi-
ként a jó katona az ő zászlóját soha elne hagy-
ják, s amaz elvektől, melylyel e zászlót ide, az 
l»ten oltára elé hozták, kikérve rá az ö áldását, 
soha elne térjenek. Most megáldva ás meghintve 
szentelt vízzel a zászlót, következett a szegbeverés. 

Szeget ütöttek : Mint zászló anyák : Szász 
Istvánné és Szabó Ferenczné asszonyok. A kör ré-
széről : Barta József  elnök. A közönség részéről: 
Bálint Lázár, Fáráv Simon, Kain Adolf,  Deák Elek, 
dr. Zakariás István, Csiszér Pető, Gergely György. 
Kovács Anna-mint koszorús leány, Bodó András 
vőfély  és végfll  az olvasókör bizottsága. 

Ennek befejeztével  a templom előtti téren a 
kör tagjai énekelték a „Hymnust". mire Barta Jó-
zsef  köri elnök beszélt a nép jelentőségéről, ezntán 
Puskás Tamás k. tanító szavalta: „A szabadság 
félszázados  ünnepén' Ilyés Bálinttól alkalmi költe-
mény, végül együttesen énekeltük a „Szózat"-ot. 

Az ünnepély befejezte  utáu társas ebéd volt 
a Teutschné jóhirü vendéglőjében, hol felköszön-
tők ben természetesen hiány nem volt. Az első 
felköszöntöt  dr. Zakariás István kőrorvos mon-
dotta, éltetve a legelső magyar f>mbert,  Felséges 
Királyunkat és Felséges Királynőnket, mely tel. 
köszöntőt állva hallgatta a közönség. 

S s i n l n z e l . 
Ez a hét a márczius 15-iki ünnepségek alkal-

mából Jókai Mór „Keresd a szived" czimü drámá-
jával kezdődött szép számú közönség jelenlétében, 
minden tekintetben kifogástalan,  összevágó és jól 
betanult előadással, ugy, hogy ez méltán megérde-
melte az Snnepi előadás czimet. Különösen kivált 
Török Kornél, ki a nagyra vágyásból, nagyfokú  asz-
szonyi hiúságból, szertelen szeszélyből és féktelen 
boBznvágyból összealkotott Alieze szerepét komoly 
tanulmányra vallóan, szakavatottén, öntudatosan, 
hatásosan alakította, úgyannyira, hogy egy k é s z 
t r a g i k á t láttunk benne. Nem maradt hátra mel-
lette Körösei Valér is a legjobb erőket is próbára 
tevő Liedenwall Edit szerepében, kitől azok után, 
a mit tőle ugy ez alkalommal, mint máskor s külö-
nösen a „Négy évszak "-ban láttunk, sokat várha-
tunk, különösen, ha megtalálja tehetségének érvé-
nyesülésére az alkalmas tért. Körösei Bertalan „Mauz-
mann"-ja derült hatást keltett, ügyesen előadott 
„veraemény"-eivel; valamint Miskolezi is főszere-
pében (Barangi Richárd) derekasan megállta helyét. 
Csak sajnálni tudjuk, hogy hang-szervezete némely 
szerepkörbeu meggátolja tehetségének teljes érvé-
nyesülését. 

Márczius 16-án Nagy Mariska és Miskolezi 
László jutalom játékául Szigeti „Csókon szerzett 
vőlegény" czimü énekes bohózatja került szinre ke-
vés közönség előtt, pedig bát ugy a választott da-
rab jelessége, mind a jutalmazottak, megérdemelték 
volna a nagyobb fokú  pártolást. A mi az előadást 
illeti, ez is a s i k e r ü l t e k közé számitható. Az 
egyik főszerepet  (Ábrái Irén) Nagy Mariska játszotta, 
ki mind a hat alakításában, de különösen, mint 
drótos tót és kártyavető czigánynő, dicséretre mél-
tóan vált be. A másik főszerepet  (Csontai Lőrincz), 
Miskolezi alakította, kit a kevés közönség látása 
sem vett ki derült kedvéből B igy, mint mindig, 
szépen játszott. Körösei ugy „Ripacsu-ával, mint 
baromorvosával remekelt. 

Márczius 17-én Hetényi és Hevesi „Négy év-
szak" esi mii drámai idyllje szintén boszantóau ke-
vés publikum előtt, pedig ez az előadás annyira 
kedves hatással volt a nézőre, hogy alig-alig vált 
meg tőle. Ebben pedig az érdem Kórössi Valéré, ki 
a mily pompás ennivaló Sophie, épen oly pompás 
tűzről pattant menyecske, kedves jubiláns mama és 
aranyos nagymama volt. Legtöbb elismerés volt 
azonban részére, hogy minden felvonás  végén a 
közönség zajos tapsokkal hivta a lámpák elé. Falusi 
javul, minél tovább, annál több, mint a mennyinok 
előre találtuk. Bandija, Endréje, Andora, Andrása 
mind egyformán  sikerült alakításai voltak. Szerettük 
volna, ha ez alkalommal sikerül egy néhány déd-
unokát is ősszefogdosniok,  mert igy egy kedves je-
lenettől fosztottak  meg, a mit nem könnyen bocsá-
tunk meg nekik. 

A szombati és vasárnapi előadásról lapunk szűk 
tere miatt most nem szólhatunk, melyekről jobb is 
hallgatni. 

Egyébiránt a mult hét eredménye egészen ki-
elégítő. Láttunk 5-ból 3 szépen sikerült előadást, 
egyet (Czitromok) közepest, egyet gyengét s ugy 
hiszem, elismerésemnek adok kifejezést  az által is. 
hogy ezen helyen is felhívom  a műpártoló közönség 
figyelmét  Török Kornél (Niobe) és Kórössi Valér 
nemsokára következő jutalomjátékaira, a melyek, 
hogy élvezetes estét fognak  nyújtani, elég garanczia 
eddigi sikeres és elismerésre méltó szereplésük. 

0.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
— Állandó választmányi gyűlés. A me-

gyei törvényhatóság állaadó választmánya annak meg-
beszélése végett, hogy az 1848 évi törvények ápril 
hó 11-éu történt szentesítésének 50ik évfordulója 
a vármegye részéről megünnepelteBsék-e, s ha igen 
miként ? folyó  bó 2 2-én a megyeházában ülést tar-
tott. A gyüléB lapunk zártakor folyván  le. az ered-
ményről később számolhatunk be. 

— Eljegyzés. Csedő Domokos Gyergyó-Re-
mete községének megválasztott jegyzője f.  hó 13-án 
jegyet váltott Ditroban Takó János plébános házá-
nál Baróthon lakó Takó József  szép és müveit leá-
nyával, Ilonával. 

— Jegyzőválasztás. Gyergyó-Remetén a 
községi jegyzőválasztás f.  hó 14-én folyt  le. Ezen 
állásra heten pályázták, kik közöl az elnöklő főszol-
gabíró négyet jelölt, a más hármat szabályszerűen 
jelölni nem lehetett. A jelöltek közül Csedő Domokos 
csik-rákosi jegyző 23 szavazattal 5 ellenében lelkes 
hangulat mellett községi jegyzőnek választatott; 
benne a község egy fiatal  muukabiró és jó képességű 
tisztviselőt fog  nyerni, 

— Halálozás. Tulit Áron Vl-ik gymn. osz-
tály szép reményekre jogosító tanuló márczius 17-én 
elhunyt; a simái gyászbeszédet P a n a j o t t Fe-
rencz segédlelkész tartott. Nyugodjék csendesen. 

— Elégtétel Györffy  Gyula országos 
képviselőnek. Széleskörben meglepetést szült a 
mult évi egyik státus gyűlésen előfordult  az az in-
czideus. a midőn Györffy  Gyula az erd. róm. kath. 
status egyik alelnöke a azabadkőmiveaség vádjával 
illettetett, mire Györfiy  ur azon kijelentést tette, 
hogy „ S z a b a d k ő m i v e s nem vol tam, nem 
v a g y o k s h o g y l e s z e k e n e m tudom". 
Ezt a kérdést Matkovich Lajos a „Le a szabad-
k ó m i v e s e k k e l " czimü lapjában azután három-
szor is szellőztette Györffy  ur előbbi kijelentését h a-
z u g s á g n a k nyilvánította, minthogy az ő neve a 
Corvin-páholy névsorában benn foglaltatik.  Györffy 
ur nevezett iró ellen a budapesti esküttbiróság előtt 
panaszt emelt s a tárgyalás folyó  hó 18-án történt 
meg. hol panaszos nevében a magán vádat Edvi Illés 
Károly ügyvéd adta elő. A vád- és védbeszédek 
meghallgatása után a bíróság Dr. Bosaányi Ivánt, 
eme szabadkőmives páholy eluökét hallgatta ki, ki-
nek vallomásából kitűnt, hogy Györtly Gyula ur soha 
a páholynak tagja nem volt, hanem igen egy más 
Dr. Györffy  Gyula, ki jelenleg neméi és a ki 1871-
ben lépett be a tagok közzé B 1876 ban ki is lé-
pett a mikor a mostani Györffy  Gyula 13 éves volt. 
Ennek folytán  vádlott Matkovics Lajost az esküdt 
szék rágolmazásért 8 napi fogságra  éa 50 frt  bir-
ságra ítélte. 

— Az unió megünneplése. A koloszvári 
tudomány egyetem polgársága, annak 50 éves év-
fordulója  alkalmából, hogy a régi Erdély Magyaror-
szággal egyeaittetett, ápril. hó 23-án jubilláris ün-
nepet fog  Kolozsvárit tartani, melyre a budapesti 
egyetemet és s a vidéki másjogakadémiakat is meg-
hívni szándékozott. 

— A nagy tárgyhalmaz miatt több köz-
leménynek csak a jövő számban adhatunk tért. 

— Jutalomjáték. Szombaton (márczius 26) 
Török Kornél jutalomjátékául „Niobe" czimü kitűnő 
angol bohózat kerül szinre. E helyen is felhívjuk  a 
műpártoló közönség ügyeimét ugy a választott da-
rab jelességére, mint a jutalmazott eddigi sikeres 
és dicséretre méltó alakítására, a mi minden körül-
mények között megérdemli a nagyobb fokú  pártolást. 

— Közgyűlés. Gyergyó-Szentmiklóson több 
mint egy évtized óta működő Rongyhasznositó-
Egyesület, mely a szegény tanuló gyermekeket 
anyailag felkarolta  s őket valóban szülői gondo-
zásba részesítette, már szinte két éve, hogy semmi 
életjelt nem adott magáról. Most ujabban, ugy-
látszik njból működni akar mennyiben Orel Máté 
ügyvéd az egyesület elnökének buzgóságából eredő 
felhívására  a tanügy barátai tetemesen sereglettek 
az egyesület szárnyai alá. Tanúsága annak a f. 
hó 6-án megtartott közgyűlés, mely szép számmal volt 
képviselve a tagok részéről. Az elnöki lendületes 
megnyitóbeszéd után a tisztikar lett megválasztva 
még pedig elnök: Orel Máté, alelnökök: Fe-
renczy Károly és Görög Joachim, pénztárnok: 
Lázár Péter, jegyző: Orel Dezső, s. jegyző: Abos 
József,  gazda: Orel Máténé, s. gazda: Szenkovits 
Jenő, felügyelő  bizottsági tagok: Csiky Kálmánné, 
Kritsa Klára, Szentpétery Kristófné,  Lázár Hedvig, 
Czárán Berta, Csergő Gyuláné, Kovács Lajos, Bocs-
kor Ferencz, Csergő Gyula, dr. Fejér Dávid, Csiky 
Dénes, Deér Kálmán. A közgyűlés az elnök élte-
tésével oszlott szét. 

— Útközben meghalt. Balázs Istváu gyer-
gyó-alfalvi  hatósági erdőór a mult hét egyik nap-
ján rokonai látogatására haza ment Ditróba, innét 
visszatért Alfaluba,  útközben azonban szívszélhűdés 
érte s az alfalvi-szárhegyi  uton az arra járók már 
holtan találták. 

— Tüzeset. F. hó 10-én Kilyénfalván  Balázs 
András gazdaembernek csűre és istállója leégett, az 
az ó állítása szerint a tüz csakis szándékos gyújtásból 
eredhetett, de a hatóság a valódi okot eddig még 
nem deríthette ki. 

— Halál munka közben. A sseginy ember 
élete csakogyan állandó haroz s hol egyiket, hol 
másikat éri nehéa munkája közben a halál, Csergő 
Balázs, gyergyÓBientmiklósi napszámos Csik-Madaraa-
hoz tartozó Csncs nevü erdőségben faledöntéssel  fog-
lalkozott s gondatlansága miatt a ledflló  fenyüfa  oly 
szerencstlenül érte, hogy rögtön meghalt. 

C S A R N O K . 
Az első fülemile.*) 

Tudjátok-e, mi volt a fülmile, 
Mely napjait panaszban éli le ? 
Leánysziv volt, melyben a szerelem 
Miként a kin, nagy volt és végtelen. 
Folytak felette  éjek és napok 
Fájt, egyre fájt  s meg nem szakadhatott. 
És szólt az E g : „sajnálom sorsodat. 
Szánlak, hogy nem lehettél boldogabb, 
De vége mar, elteltek a napok, 
Szerelmet én csak egyet  adhatok: 
Ne várj többé vigasztaló tavaszt, 
Te mcgcsalatva elvesztetted azt ; 
De itt a sir, itt netn vérzik sebed, 
Itt elhagy a bú és az emlékezet." 

Felel a lány : „Ki szánod sorsomat, 
Sajnálsz, hogy nem lehettem boldogabb. 
Jó vagy te es elég erős karod 
S a mit kérek, könnyen megadhatod. 
Virágot a száraz fa  úgy se* hajt, 
Nem kérlek, hogy szerelmét vissza add ; 
Csak azt, csupán, hogy a fájó  sebet 
Be ne gyógyítsd és tőlem el ne vedd. 
Azért lelek a sirnak éjjitől, 
Hol az alvót többé nem kelti föl 
Almából az emlékezet keze, 
Hogy ott nevét felednem  kellene . . 
Az áldott és — és átkozott nevet, 
Melyre szemem egyszerre sir s nevet. 
Ne adj reményt semmit, mi boldogit, 
Üzd el szemein üdítő álmait, 
Kinozd, gyötörd halálra szivemet, 
Csak emlekét, emlékét el ne vedd. 
Nyújtsd életem fekete  fonalát, 
De azt egy kis piros szál fussa  át, 
Melynek végén alakja ott ragyog 
A hatlennek, ki megcsalt, elhagyott." 

És szólt az ég és hangja reszketett : 
„Vérző szived bújába reszt veszek, 
Időd múlik, az é et napja már 
Fejed fölött  hanyatló félbe  jár, 
S te élni vágysz, mert ott a föld  alatt 
Felejt a sziv s nem él a gondolat; 
S te félsz,  remegsz, remegsz ieledni út, 
A híltelent, a csalfa  hitszegőt. . . 
Jól van tehát, legyen meg, mit kivánsz, 
Te nem soká, feledve  sirba szállsz; 
De szivedet megőrzi ha kezem, 
Nemes szived halhatatlan leszen. 
Madár lesz az s a völgyek és berek 
Szerelmi bús dalától zengenek." 

S a lány leszállt a földnek  méhibe, 
S szivéből lett az első fülmile. 
Azóta zeng s ha minden elpihen, 
Az ég, a föld,  az éjjek éjjiben, 
Ő fölkel  — és a barna lomb alól 
Boldogtalan szerelméről dalol. 
De bús dalát csak oly sziv érti meg, 
Ki — a hol fáj  — nem mondja senkinek, 
Ki hord magán emésztő, mély sebet, 
Reménytelen, boldogtalan szeret. 

Töfük  Kornél. 
*) Török Kornéliától, a jelenleg városunkban 

időző színtársulat tehetséges tagjától vettük c hangu-
latos verset. Ajánljuk olvasóink figyelmébe.  Szerk. 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN : 
V É R T E S L A J O S . 

FELELŐS SZERKESZTŐ én LAPTULAJD0N08: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Tordai czellulosegyárunk igazgatója V a u ' 
N i l s D u c h e s n e ur t. évi február  hó 5-én vadi 

N T I L T T É H.*) 
Köszönetnyilvánítás. 

B é c s , 1898. február  22. 
A „ N e m z e t i " Balesetbiztosító-Részvénytársaságnak 

Budapesten. 
ve r t 

. . . . . . . . . . . . . vadászat-
ról visszatérve egy véletlenül elsült serétlövés által 
megöletett. 

A „ N e m z e t i " balesetbiztosító-részvénytársaság 
Budapesten a tényálladék felvétele  után azonnal bekérte 
a szükségelt okmanyokat és ezek vételével haladék nél-
kül kifizette  készpénzben a teljes biztosított összeget, 
azaz 30,000 koronát, miért is keszségesen ragadjuk meg 
az alkalmat a „Nemzetidnek gyors es előzékeny eljárá-
sáért teljes elismerésünket kifejezni. 

Kiváló tisztelettel 
Tordai czellalosegyár 

Schoeller éa Társa 
8-3 p. p. Itfe-ufeldL  K á r o l y -

A „ N e m z e t i " balesetbiztosító-részvénytársaság 
Budapesten (Erzsébet-körűt 13. sz.) biztosítást nyujt 
mindennemű baleset anya"' : 

mint egyes c g j ' 
vállalati alkaL v 
valamintl bárkit, liivatás teljesítése közben vagv azon 
kívül, utazás alatt, vadászaton vagy bármely mas alka-
lommal érhető baleset ellen, a legszabadelvübb biztosí-
tási feltételek  és a legjutányosabb díjtételek mellett. 
Közelebbi felvilágosítást  a legkészségesebben nyujt : a 
„Nemzeti", az „Első magyar általános biztosító", a „Ma-
gyar-franczia"  és a Bécsi biztosító" minden fő-  ós al-

ügynöksége az ország bármely helységében. 
Megbízható és Ogyss üzletszerzők felvétetnek. 

£1 Kovewcauililljrci eueil, ugjr-
-eneket (polgár és katona}, gyári és ipar-
mnznttakat (munkások 68 tisztviselők), 

•) E rovat alatt megjelentekért iernai hMtetget 
nem Tállal a 
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Szám 118—1898. V. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottság az 1898. évi február 

hó 14-én kelt 223. számn határozatával a szereda-
tőlgyesi törvényhatósági közút 3—23. szakaszára 
szükséges fedanyag  szállítását 3460 frt  összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munka kivitelének biztosítása 
czéljából az 1898. ivi márczius hó 31-ik napjának 
d- e. II órájára a csikmegyei m. kir. építészeti 
hivatal helyiségében tartandó zárt ajánlati verseny-
tárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak,  hogy a 
fentebbi  munkálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó zárt ajánlataikat (az ajánlati költség-
vetéssel együtt) a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben érkezettek figyelembe  nem 
fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételekben  előirt, 
az engedélyezett költségösszeg (illetve az ajánlati 
költségvetés végösszege) 6%-ának megfelelő  bánat-
pénz csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
magy. kir. államépitészeti hivatalnál, a rendes hi-
vatalos órákban, naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csik-Szeredán, 1898. márczins 14-én. 
Csikmegyei m. kir. építészeti 

hivatal. 

Szám 7108-1897. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csik-szeredai kir. törvényszék ezennel köz-

hírré teszi, hogy a „székely vasutak" ezéljaira 
Csik-Szentmihály község határában kisajátított és 
Zakariás Lukács és társa tulajdonát képező ingat-
lanokra nézve, melyek fölött  a kártalanítási ár 
iránt az egyezség bíróságon kivül nem sikerfiit,  a 
kártalanítási eljárást elrendelte s annak fogana-
tosítása végett a Csik Szentmihály község házánál 
megkezdendő s esetleg a helyszínén folytatandó 
tárgyalás határnapjául 1898. évi április hó 
15-ik napjának d. e. 10 ó rá já t tűzte ki azon 
hozzáadással, hogy ezen határnapra a kisajátító 
nevében a m. kir. államvasutak igazgatóságát, az 
esetleg távollevők és ismeretlen tartózkodásnak 
számára gondnokul kinevezett dr. Fejé/ Antal csik-
szeredai ügyvédet, továbbá a kivonatos kisajátí-
tási összeírásban foglalt  tulajdonosokat. 

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elma-
radásuk a kártalanítás fölötti  érdemleges határozat 
hozatalát nem gátolja és hogy az egyéni külön 
értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való 
elmaradás miatt igazolásnak helye nincs. 

A kir. törvényszék üléséből: 
Csik-Szeredán, 1897. november 11-én. 

Gyárfás  László, s. k. Bocskor Antal, s. k. 

1—3 elnök. jegyző. 

Szám 321—1898. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye kászou-alcsiki járásában Csik-

Szentsimon és Csatószeg községekből alakult s 
2296 lelket számláló e s i k-s z e n t s i m o n i kör-
ben a körjegyzői állás lemondás folytán  üresedésbe 
jővén: arra ezennel pályázatot hirdetek. A kör-
jegyző javadalmazása: 

1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-
szolgáltatandó vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítandó lakás. 3. lft  frt  uti. 4. 17 frt  irodai 
átalány és 5. A magán munkálatokért szabályren-
deletileg megállapított dijak. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-czikk 6. §-ának 
megfelelően  felszerelt  s eddigi szolgálatukat is fel-
tüntető pályázati kérésüket hozzám 1888. már-
ozius hó 30-ig annál bizonyosabban adják be, 
mert a később beadottakat nem fogom  figyelembe 
venni. 

A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától: 
Csík-Szentmárton, 1898. márczius 7-én. 

Bartalis Ágost, 
2—3 főszolgabíró. 

Szabadkézből eladó 
• á r f z l u R  S O - á n C s t k - S z U i u o n o n 

a Kerekes András-féle ház. 
Kőház melléképületekkel, fa-

csűr cseréppel fedve. 
Értekezhetni tulajdonosnál. 

Azonnal alkalmazást nyer 

fűszer  , csemege-, porczellán é« disst-
D l f l á r o Üzletében (íyergyó-Szentmiklóson 
egy ügyes fiatal  segéd. Iiavi 15—18 frt 
teljes ellátás mellett. 

Ajánlatok a fenti  czéghez küldendők. 
2 -

A kolozsvári m. kir. állami vető-
magvizsgáló állomás által megvizs-
gált és arankamentesnek talált sa-
ját termelésű, legszebb vörös virágú 

kilóját 50 krajezáron árusit 
Cziffra Ferencz és Fiai czég 

Gyergyó-Szntmiklóson. 

! Távolság miatt 
29 drb szántó és ka-
száló acsik-mindszenti 
és szentlélekihatárok-

ban eladó. 
Tulajdonos S K á t h é D é n e s 

1—2 nSTas- r r -Sze laeaa . . 
Magas jutalékban 

részesülnek megbízható szolid ügy-
nökök, kik törvényszerűen meg-
engedett sorsjegyeknek, részletfi 
zetésre való eladásával, egy nagy 

pénzintézet (részvénytársaság) 
számlájára foglalkozni  óhajtanak. 
A jánlatok „Confidenczia"  czimen : 
Eckstein Bernát hirdetési irodá-
jába Budapest V., Fürdő-utcza 4. 

szám intézendők. 6—5 

s Z I V A T T Y Ü K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s eröhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyárig t ü z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállványokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocákat 

sárkaparókat 
r é s z i t é s a j á n l a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W 4 L S E R F E R E N C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 

6—40 
Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

Zalatnai kénkővand ipar részvénytársaság 

Brassói kénsav- és műtrágya gyára 
általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

i c n i i t r á g y a 
gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Csikniegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 
mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 

Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szivesen szolgál. 
17—21 

M i m i 

^ R V V ^ -

A Mauthner-fóle 
h í r n é v é n 

konyhakerti- és virágmagvak 
z á r i és h a t ó s á g i l a g v é d e t t csomagok-

ban, a t ő r v é n y e s e n bejegyzett 
m e d v e - v é d j e g y g y e i 

valamennyi nagyobb 

fűszer-  és vaskereskedésekben 
kaphatók. 

A Budapesten Andrássy-ut 23. szám alatt 
létező Manthner Ödön czég csakis olyan cso-
magoknál vállal teljes jótállást egészen friss  és 
valódi magvakért, u mely csomagok ragasztva, 

: a medve-ábrával és a Manthner névvel jelölve, 
5_6 ugy, a mint a mellékelt rajz is mutatja. 

Nyomatott. CsikSzeredáhan, a lapt.nlajdonos és kiadó OvHrtryiaksb Má<-*on kAnvvnvomdáiában'1898. 




