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Feltámadás.
Csik-Szereda, ápr. 12.
Alleluját zeng a keresztény hivők ajka
az egész világon azon Istenember feltámadásának örömére, ki a világ bűneiért a kereszten meghalt; mert keresztre feszitették
az ő testével az örök igazságot a bűnös emberek. Az örök, igaz Istent is megakarták
ölni benne, hogy a földön és mindenütt
csak ember legyen a ki uralkodjék De az
Istent nem sikerült megölni, mert ő feltámadott, trónját elfoglalta s azóta is ugy,
mint ezelőtt gyakorolja örök jogait a gyarló
emberek felett és fogja gyakorolni a világ
végtelenségeig. Az emberi intézmények bármi
tökélyre is emelkednek s bármint hivalkodjék a gyarló ember az ő müvével, még lia
meg is tagadja az igaz Isten létét, azt is
csak képmutatásból, hivalkodásból teszi, mert
érzi és éreznie kell, hogy van egy nálánál
hatalmasabb lény, kinek utai kiszámithatlanok s kit 5 véges elmével hiába iparkodik
felérni.
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Csapást mér a nemzetre időnként, hogy megpróbálja erejét, de gondoskodik róla
íme, most is egy nagy csapással teszi
próbára nemzetünket. Idegei: országok még
idegenebb eszméinek kalandor szóvivői férkőztek bi'kés magyar népünk közé, épen
arra az időre, mikor nemzetünk az 1848.
évi nagy alkotások fitven éves jubileumát
üli. Épen azon napok visszaemlékezésének
örömeit jőnek megkeseríteni, mely napok
inkább azoknak volnának örömnapjai, kik
most a nagy elégedetlenséget hirdetik. Sajnos, hogy népünknek épen azon osztályát
látjuk érdeklődni ama külföldi szélhámoi
eszmék iránt, mely osztályt a nemzet 1848ban magához emelt, és szabaddá tett.
S/épen fejtette ki ezt vármegyénk alispánja a tegnapi jubiláris ünnepen elmondott ünnepi beszédben, melyre e helyről rámutatunk.

Ha e csapás vármegyénket nem is fenyegeti, de elég sajnos, hogy országunk
némely részéből ilyen mozgalmakról kell
Ez az oka, hogy az emberek, midőn olvasnunk.
a nagy igazságokat üldözik, egymást falják
Minek mondjuk ezt, ha nem Isten csafel, mert a magas Istenség szabad akaratot
pásának,
melylyel figyelmeztetni akarja nemenged nekik itt a földön egész addig, hol
zetünket,
de nem azért, hogy büntessen,
az égi igazság közbejötte válik szükségessé,
mikor az lesújt s az emberi cselszövények- csak azért, hogy oyjon.
kel jól körülbástyázott és faragott bálványt
Nagy szükségünk van Isten ujjának ez
egy isteni csapással a világ nagy bosszú- intésére, mert a magába .szállás órái márságára megsemmisíti
már bekövetkeztek A nagy elbizakodottság
A világ népeinek és nemzeteinek élete egy kis vezeklést követel. Az 1867-iki nagy
feltámadás és rohamos fellendülés egy nétanúskodik róla.
Éltek a mig hittek és elpusztultak, mi- hány órai megállást és körültekintést vár a
nemzet vezetőitől.
helyt bit nélkül valók lettek.
A magyar nemzet ezer esztendő óta
zeng alleluját a megváltó Istenember feltámadásának örömére s annyi ezer évig fogja
e vérrel szerzett földet magáénak mondhatni,
a hány ezer évig buzgón zengi az Alleluját,
mert az igazság keresztre feszitett nagy Istene fog őrködni felette s azon bűneiben,
melyek e kivUl esnek csak eredendő bűnt
lát, melyet súlyt ugyau, de nem büntet.

A világot megváltó nagy Istenember
feltámadásának magasztos ünnepe alkalmat
ad a meggondolásra és alkalmat kiván arra,
hogy az ő nagy müvének eredményeit nemzetünk a maga boldogulására és erejének
megszilárdítására az idők végtelenéig használja
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Nemzeti ünnepély Csik-Szeredában.
Bevett szokás, hogy nagy eseményeknek félszázados, vagy százados évfordulóját egyesek, társulatok, testületek, egész nemzetek megünneplik.
Magyarország történetében nevezetes forduló pontott képez az 1848-ik év, a melyben korszakot alkotó reformok nyertek megvalósulást.
A magyar országgyűlés által megalkotott 31 különböző türvényezikk, valamennyije ezen év ápril.
lió 11-én nyert királyi szentesítést, s biztosíttattak azokban azon nevezetes nemzeti és egyéni
szabadságjogok, melyek egy alkotmányos államnak erőforrásait képezik.
A király szeutesitési joga lényeges alkató
része alkatmányunknak; tartalmas jog, melynek
gyakorlása nélkül törvény az országban egyáltalán
nem keletkezhetik.
Ezen szempont vezérelte a magyar kormányt
arra, hogy midőn bekövetkezett 50 éves évfordulója a 48-ikí nevezetes törvények szentesítésének. azt a napot nemzeti ünnepé tegye s mint
ilyent törvény utján állandóvá tegye.
Csikmegye törvényhatósága közelebbről szentesítést nyert törvény idevonatkozó rendelkezésének kegyeletes módon felelt meg e hó 11-én.
Azt a napot, melyhez a törvényhozás a 48-iki vívmányok emlékét fűzte, s a melyen ama szabadsági vívmányok a jog rendkiegészitő részeivé, sőt
alapjaivá lettek, inpózáns ünnepé avatta.
A vármegye főispánja által az napra díszközgyűlés hivatván össze, a lélekemelő módon
folyt le, melynek részleteiről a következőkben
számolhatunk be.
A különböző hatóságok testületileg s a törvény hatósági bizottság tagjai s^ép számban d.
e. 10 órakor a megyeház tanácskozási nagytermében megjelenvén, alispán ur indítványára Gyárfás László törvényszéki elnök és bizottsági tag
vezetése alatt Éltes Zsigmond táblabíró és Székely István postafónökből álló küldöttség bízatott
meg főispán uniak a gyűlésbe való meghívásával,
ki is rövid idő alatt a teremben megjelenvén,
éljenzéssel fogadtatott.
Ekkor főispán ur fölkérése folytán a gyűlés tágjai a helybeli róm. kath. templomba istenitisztelet hallgatásra vonultak, hol Domokos János
plébános végezte a szent misét, minek megtörténtével a közönség a megyeház gyűlés termébe
tért vissza, hol a karzatot már akkor zsúfolásig
tartotta megszállva intelligens uri és női közönség.
A gyülésterem fennállása óta nem telt meg
annyira, mint ez alkalommal. A díszmagyar öltönyben belépő főispán urat a közönség zajos éljenzéssel fogadta, mire a terem egyik sarkába

jállapították a végleges szöveget, mely a következő: I m é t l ő d ö t t a z o r v o s e g y e t e m n é l l e f o l y t j e l e n e t . E k |„Mit kiván a magyar nemzet? Legyen béke, sza- [ k o r r a m á r a z e g é s z f ő v á r o s t a l p o n v o l t .
Jbadság és egyetértés. 1. Kivánjnk a sajtó szabad
A katonaság nem mozdult meg, csak készen
ságát, a czenzura eltörlését. 2. Felelős miniszté- állott a kaszárnyákban. Lederer tábornok, a várÖtven év előtt.
riumot Budapesten. 3. Évenkinti országgyűlést parancsnok, s gróf Zichy Ferencz, a helytartó— Irta és a csik-somlyói főgimnázium márczius 15-iki Pesten. 4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és
tanács ideiglenes elnöke, nem tudták, mit tegyenek.
ünnepélyén felolvasta : Balló István.
vallási tekintetben. 5. Nemzeti őrsereget, 6. Közös
A tömeg ezalatt a központi egyetemtói meg(Folytatás.)
teherviselést. 7. Az nrbéri terhek megszűntetését. indult a Hatvani-utczába, hogy a proklamácziót
A márczius 14-iki népgyűlés szokatlaD fény- 8. Esküdtszékeket, képviseletet egyenlőság alap- kinyomassa. A Landerer-Heckenast-íéle nyomdát
nyel és nagy közönség jelenlétében tartatott meg ján. 9. Nemzeti bankot.. 10. A katonaság esküdjék lefoglalták Petőfiék s mig a „Nemzeti dal" szeaz Ellenzéki körben. Irinyi ismertette a 12 pon- meg az alkotmányra; magyar katonáinkat ne vi- dése tartott, Vasvári, Bulyovszky és Degré lelketot s felolvasta az Országgyűléshez fogalmazott gyék külföldre ; a külföldieket vigyék el tőlünk, sítő beszédeket tartottak. Fél tizenkettőre készen
feliratot, melyben e 12 pont kie«zközlését kéri. fi. A politikai siatuafoglyok bousájtassanak sza- voltak a „Nemzeti dal" és a 19 pont példányai.
Vasvári Pál lelkes beszédben indítványozta, bogy badon. 12. Kívánjuk az uniót Erdélylyel. Egyen- Petőfi közkívánatra ismét elszavalta költeményét,
küldöttség vigye Pozsonyba s ha kell, Bécsbe a lőség, szabadság, testvériség." Csak éjfél után oszol- a tömeg lelkesülten ismételte az eskü szavait. „A
királyhoz. De a gyűlés Klauzál Oábor indítványát hattak, miután másnapra a szerepet kiosztották dicsőitett fiatal népköltőben — írja egy szemfogadta el, mely szerint a kérés előbb az egész
Felvirradt márczius 16-ike. Hullott a havas tanú — ezernyi sokaság előtt, szabad ég alatt,
országban köröztessék.
eső, komor felhők borították az eget. Petőfi, Jó- bátor homlokával s eltökélt arczkifejezésével egy
Az ifjúság nagyon lassúnak tartotta az el kai, Vasvári és Bulyo9zky a Jókai lakásán elő- őskori látnukot képzeltünk magunknak, ki rabigába
járást. Este a Pilvaxban gyűlést tartott. Itt érte- értekezletet tartottak, melyen a 12 ponthoz meg- vert honfiait, véreit lánczaiknak összetörésére szósültek a bécsi forradalomról s ez még gyorsabb szerkeztették a proklamácziót. Mikorra a Pilvaxba lítja fel a ösztönzi — s hozzáképzeltük a halhacselekvésre ösztönözte. Egyelőre mindenki gondol- értek, már ott volt az ifjúság s vele nagy közön tatlanság örökzöld borostyánjait halántékira."
kozóba esett.
ség. Jókai lelkesítő beszéd kíséretében bemutatja
A szabad sajtó termékeit rettentő örfimmel
„íme a forradalom förgetege már itt zug a a 12 pontot, mire Petőfi elszavalta a „Nemzeti és meghatottsággal kapkodták el. „Midőn az első
közeli szomszédban, kiáltott tel Petőfi És mi té- dalt", mely — mint maga mondja — a „magyar nyomtatott példányok a közönség közt szétosztat
továzzunk ?! Nem ! Cselekedni fogunk!" S ez ha- szabadság első lélegzete" volt. Óriási volt a hatás. tak — irja egy szemtanú — nem lehet állítani,
tott. Már csoportosult a tömeg a Pilvax előtt. A tömeg lelkesülten ismételte az eskflt s Petőfit bogy nedvesek voltak-e már a sajtótól, vagy az
olvasók örömkönnyei által áztattattak meg, mert
Vajda János bezárta az ajtót, hogy határozatho- körülhordozta a teremben.
A fellelkesített közönség az orvos egyetem- leirhatlan azon lelkesedés, melylyel mindenki kebzatal előtt senki se távozhass ék. Vasvári kivonta
tőrét e szavakkal : .Esküszöm a szabadság iste- nek tartott s csakhamar — mert országos vásár léhez, ajkához szoritá a hatalom legnagyobb ténére, hogy mindaddig nem fogok nyugodni, mig a is volt — óriási néptömeg verődött össze. A ve nyezőjét, a szabad sajtó első szülöttjét! Mintha
zsarnokság fenéjét gyökerestől ki nem irtottam." zetők „Éljen a szabadság!" kiáltással nyitottak a a közönség minden tagja egy-egy imádott kedveErre határozatba ment, hogy a 12 pontot követe- tantermekbe, melyek egy perez alatt kiürültek. sét szabadította volna meg sötét börtönéből, oly
lik s ha lehet, azonnal életbe léptetik, de ha kell, Jókai felolvasta a 12 pontot s Petőfi elszavalta elragadtatással örvendett a bilincseiből kiszabadíaz erőszakkal is szembeszállnak. Mielőtt eltávoz- költeményét. A népáradat előbb a mérnök iskolá- tott gondolatnak, azon egyetlen kincsnek, mely az
tak, még egyszer elővették a 12 pontot s meg- hoz, majd a központi egyetemhez vonult. Itt is- embert a teremtés koronájává magasztosítja."
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félkörben elhelyezkedett dalárda Kölcsey Hymnu- lékek ünneplésére az évnek melyik napja legalszát Sprencz György vezetése alatt teţjes sikerrel kalmasabb, hiszen mindenikhez szent emlékek
fűződnek, hanem egyesüljünk abban, a melyet
összevágó szép hangon énekelte el.
A tapsokkal jutalmazott ének után főispán törvényhozás és király együttesen megjelöl, s
ur következő szép beszéddel nyitotta meg a dísz- bármely politikai párthoz tartozik valaki, egyesüljünk azon törekvésben, hogy a 48-iki nagy eszközgyűlést :
védelmében félreértés közöttünk ne legyen
Emlékezzünk kegyelettel, emlékezzünk nem- mék
s
egyesüljünk
azon óhajtásban, a mi úgyis minzeti büszkeséggel 1848. ápril 11-re. E nap em- den igaz magyar
imádságában benne van:
lékéhez fűződik örökre hazánk egyik legfénye- éljen a haza, éljen napi
a király!
sebb korszaka. A modern Magyarország alapköA megnyitó beszédet a közönség lelkes élveit a törvényhozás faktorai e napra rakták le.
Illő tehát, hogy az örökre emlékezetes törvények jenzéssel fogadta, mit Becze Antal alispán következő alkalmi remek beszéde követett:
szentesítésének 50-ik évfordulóját ünnepeljük.
Tüneményes időket éltünk át tek. törvényMéltóságos főispán ur I
hatóság. Alig egy éve Ünnepeltük hazánk fennálTekintetes Törvényhatóság!
lásának 1000 éves fordulóját. Más nemzetek, a
Mélyen
tisztelt ünnepelő közönség!
világtörténelem tanúsága szerint, ennyi idő alatt
elvénttlnek, talán elenyésznek. Mig hazánk jó géNekem jutott a szerencse, hogy az 1848-iki
niuszát követve, felszabadítsa az eddig lekötve volt nagy események félszázados évfordulóján az ünerőket, 1848-ban mint egy varázsütésre megifjodott nepi beszédet megtartsam, és habár nem is érzem
s ma már ifjú erővel, törhetlen életkedvvel indul- magamot arra szakavatottnak, készséggel megtetunk neki a második évezrednek. Állami életünk uj szem, mert nemcsak hivatalos állásom kötelez,
alapokra helyeztetett, mely alapok elég szilárdak
megteszem főkép azért, mert hazafiasérzéarra, hogy fennállásának ujabb biztositékátsegy uj, hanem
a múltnál is fényesebb jövőnk zálogát képezzék, sem arra ösztönöz.
Tisztelt közönség ! Nem bocsátkozom annak
A közügyeket nem egy kiváltságos osztály bírálatába, mert nincs annak itt helye, hogy az
vezeti: a haza mindnyájunké, védelmében ugy, 1848-ki események dátuma márczius 15-öt vag}'
mint terheiben mindnyájan részesek vagyunk. ápril 11-et mutat-e? én csak azt tudom, hogy
Szabad a gondolat, szabad a munka. A sajtó sza- 1848. ápril 11-én szentesitetett az a 31 törvénybadsága szent, bilincseket nem ismer, s csak egy czikk, mely a magyar államiságnak alapját megvekorláta lehet, a haza jól felfogott érdeke. A tör- tette, s az 1825-ben öntudatra ébredt országnak
vény előtt egyenlő mindenki. A közélet minden önállóságát biztosította. Én csak azt tudom, hogy
munkása tetteiért felelős.
1848. ápril 11-én békült ki a magyar nemzet ki8 hogy az 1848-ki törvényhozás bölcsesége rályával, s bár e kibékülés törvényességét, a töraz ápr. 11. szentesitett törvényekben biztos alap- vényszentesités jogszerűségét s következőleg köját rakta le haladásunknak, mutatja a közelmúlt telező voltát sokáig kétségbe vonták: ha hosz30 esztendő eredménye.
szas küzdelem után 1867-ben mégis végleg és
Uj Magyarország támadt azóta a régi he- ugy elismertetett, hogy annak alapján magyarorlyén. A nemzet és király közötti 300 éves félre- szág erkölcsi ereje, politikai befolyása egy negyed
értés megszűnt Szent István koronája rég, Má- század alatt európai tekintélyen nőtte ki magát:
tyás az igazságos óta nem látott fényben ragyog. ápril 11-ke a nemzet kegyeletében úgyis első
A nemzet rajongó lelkesedéssel tekint királyára rendű nemzeti ünnepé fejlődött ki.
jóságos királyunk szerettei viszonozza hü ragaszEz adta nekünk a többi nagy horderejű,
kodásunkat.
S a király és nemzet közti ez a feltétlen tiszta magyar zamatu 24 törvényczikk mellett, a
bizalom már is oly eredményeket mutat fel, mi- III-dik törvényczikket a független magyar felelős
nőket talán maga a 48-iki törvényhozás sem mert minisztérium alakításáról; a IV-ik törvényczikket
volna, legalább aránylag oly rövid idő alatt re- az országgyűlés évenkinti üléseiről; az V-dik törmélleni. Hiszen mit látunk? A magyar nemzeti vényczikket a népképviselők választásáról: a
állameszme diadallal járta be a világot s tiszte- VII-dik törvényczikket Magyarország és Erdély
letet parancsolólag tűzte ki a háromszínű lobo- egyesítéséről; a VIII-dik törvényczikket a közös
gót oly helyeken, hol addig Magyarországot csak teherviselésről; a IX-ik törvényczikket az urbériség megszüntetéséről; és a XVlII-dik törvénymint Ausztria egyik tartományát ismerték.
czikket
a sajtószabadságról.
S a közélet egyéb terein is mily gazdag
Ez a 7 törvényczikk pedig annak a minden
közelmúltunk történelmi fontosságú eseményekben. Említsem-e a milleniumi ünnepélyeket, mi- napi miatyánknak három százados fohásszal
dőn állami önállóságunk a mivelt világ összes kiérdemelt jutalma, melyért annyi éves kitartásképviselői által ünnepélyesen dokumentáltatok? sal soha sem szűntünk meg könyörögni az egek
Avagy a magyar katonai nevelés kérdésének sze- urához, s itt a földön küzdeni a nemzetek urával.
rencsés megoldását. Vagy az emlékezetes csáNem kell nekem magyaráznom mi az a feszárlátogatás alkalmával elhangzott nyilatkozato- lelős minisztérium, mi az országgyűlés, mi a képkat ? Vagy végül történelmi törekvéseink glori- viselőválasztás, mi a két ország egyesítése, a
fieatioját a 10 szobor adományozásában ? Sokkal közös teherviselés, az úrbér megszüntetése és
mélyebben vannak ezek a szivekbe bevésve, hogy- a sajtószabadság ? tudja azt az én szerény szasem azokra e helyen bővebben kiterjeszkednem vam nélkül is nagy Magyarország minden hű fia,
kellene.
tudja, hogy az imádott magyar hazának ez azon
Ünnepeljük tehát lelkünk melegével a mai 7 alapköve, mely az örökös fennállást biztosítja
évfordulót. E napon szüneteljen a politika, ne azt és bár az V., IX. és XVIII. számúak az idők vikeressük a mi bennünket szétválaszt, hanem azt hara, s e közben az orv kezek támadásai által
a mi egyesit, ne azt kutassuk, hogy a 48-as em- már-már megrongálva vannak, az öntudában sér-

16. mám
tett magyar faj zöme fog sietni kijavitásukra,
hogy a magyar államiságot minden gyámkodástól
megvédjék és minden meglepetések ellen biztosítsák.
Népképviselet! mily magasztos fogalom a
maga érintetlen szüzességében ! Népképviselet!
mily fenséges fogálom a politikai társadalomban
az akaratnyilvánítás korlátlansága által a hangyaerő bámulatos óriási nagyságában I És mégis ez
az a minek nimbusza a leghézagosabb kezd lenni;
ez az a mi könnyelmű adás-vevés tárgyává aljasittatott le, hol nem az bűnös, ki árut keres,
hanem bűnös az, a ki magát áruba bocsátja,
őrizzétek meg, védjétek meg magatokat bár ti
kedves székely véreim. Tartsátok meg választás
szabadságát magatoknak minden irányban, hiszen
az azzal való kufárkodás a legnagyobb nemzeti
bűn s ki azt elköveti, méltó, hogy a jogot örökre
elveszítse. Ne kívánjátok kiterjesztését, több por
száll reá, az a közép arány, mi a nemzeti erő
fenntartására épen elégséges, jobban megvédhető
a tisztátalanságtól. Testvér gyakorolja azt a választási jogot, lényegében uem él az vissza azzal
önmaga és testvérei megkárosítására.
Úrbér eltörlés I visszaadni az embert önmagának, a természetben születő ember isteni szikráját életre, tudatra kelteni, a láthatlan emberi
szellemet felismerni, az őserő lenyügző békóit
széttörni, az uralomnak önmagán uralkodni és a
hatalom lecsapó pallosát félúton ellökni! Oh ez
magasztos gondolat! Ez az eszme csak szenvedő
embertől születhetett, s ez az eszme csak abban
az időben izmosodhatott meg, mikor a magyar
rablánoza széttörött, mikor, a magyar állam
önmagának visszaadatott. Én is szabad vagyok, légy te is szabad ! Oh mennyire mindegy
márczius 15, vagy ápril 11-ke adta-e ezt 1
És mégis tisztelt ünneplő közönség, ez a
IX-dik számú alapkő is a legújabb időkben kezd
megrongálásoknak kitéve lenni; a fóldmives fejszéje, az iparos csákánya kezd meggondolatlan
sértéseket ejteni rajta. A hazafiság, az egyenlőség,
a testvériség nemes eszméje épen annál az osztálynál kezd hisztériában szenvedni, melyet magunkhoz emeltünk. A külföldi renyhe, munkakerülő lázároni söpredék félrevezetése az egyenlőség
magasztos élvét kezdi a naturalizmusra terelni,
a dolgok egyenlősége kezd túlsúlyra vergődni a
szellemi egyenlőség felett, kiknek 1848-ban jogokat biztosítottunk, helyet adtunk a társadalomban,
s őt tulajdonunkból részesítettük mai nap is érezhetőleg: azok ma már pénzünk, vagyonunk ingyenes megosztására törekszenek. Ez a korcsszülött magyar vérből nem eredhetett, az idegen
könnyelműség czuczliján tengődik az; de bízunk
istenben, bízunk önmagunkban, hogy a társadalmi
rendet, az emberi tudás és miveltség panteonját
felforgatni, megrabolni akaró ezen őrült elem
az emberi jogok kényszeringébe visszaszorittatik.
Sajtó szabadság! Az emberi felfogásban
ennek a földfeletti eszmének nincs kellő definicziója. Ah! milyen boldogító érzés egy müveit
emberre, ha az eszme tulajdonával szabadon rendelkezhetik. A költő, a tudós, a művész, az iró
és az emberi tudás összes ágainak kimagasló
alakjai ezen az uton adják át megbecsülhetlen
eszme kincseiket, az örökös tevékenységben szorgoskodó emberi nemnek. Ez a hatalom vívja a
csökönösség századaiból örökölt rögeszmékkel az
állandó csatát és a folytonosságban egy-egy év-

Délben csendesen eloszlott a közönség, hogy i énekelte a Marseillaiset, azután a .Hunyadi László" ségtelen beavatkozással nem vitte végletekig a
délután újból összegyűljön a Muzenra előtti térre. operából a „Meghalt a cselszövő" cz. részt. Eg- dolgot.Ez lehet, mélyen tisztelt ünneplő közönség,
Ide több ezer ember sereglett. Vasvári beszédet ressy elszavalta a Talpra magyart, melynek eskü- az egyik tanulság. De ezen ünnepélyes alkalommal
tartott, a szabad sajtó első termékeit elhelyezték jét „fölemelt ujjakkal s őröm- és magasztos lelke- nem szabad felednünk e nap fontosságát sem. E
a Muzeuroban, Petőfi elszavalta költeményét. Azután süléstől áthatott arczczal utána dörgé" a nép. A napnak köszönhetjük a törvények szentesítését.
elhatározták, hogy a városházára mennek, hogy a Szózat és a Hymnns fejezte be a rögtöuzött mű- Igaz ugyau, hogy már e nap útban volt a két ház
közgyűlést is csatlakozásra bírják. Midőn a város- sort. Ezután Degré az egyik páholyból elmondotta küldöttsége, az is lény, hogy Bécsben már megház elé értek, Petőfi, Jókai, Irinyi, Vasvári, Irányi a nap eseményeit s a hazafias lelkesültségben égő bukott a rendszer, melyet Kossuth márczius 3-iki
és Egressi Oábor, mint a nép küldöttei, bementek közönség a Rákóczy és a Marseillaise hangjai hires beszédében elvénbedtnek, korhadtnak nevea gyűlésterembe, melyet csakhamar megtöltött a mellett távozott a színházból. Az ifjúság pedig, a zett, de ott állott az ndvar, a népszabadság esbeözönlő nép. A közgyűlés kijelentette csatlako- főrendező, őrjáratokra oszolva járta be a várost. küdt ellensége. Tüntetésre volt szükség, mely megzását s nevében Szepessy Ferencz polgármester Másnap a közcsendi bizottmány tudatta a lefolyt győzze, hogy a nemzet már várva várja a reforaláirta a 12 pontot. Ezt tudatták a néppel, Petőfi eseményeket s megalakította a polgári őrséget. mokat, tüntetés kellett, mely — ha békés aton is —
elszavalta a „Talpra magyar"-t s társai hazafias Este tündéri fényben nszott az egész főváros.
a népszabadság első feltételét, a sajtó szabadsábeszédeket tartottak. A városi gyűlés pedig elhaíme, mélyen tisztelt ünnepid közönség, a már- got, megteremti s hatalmas fellépésével megmutatja
tározta, hogy küldöttségileg kérik fel ő felségét czius 15-iki események, melyek lefolyása egész azt az őserőt, mely a jogaiért lelkesülő tömeget a
mabb, népképviseleten alapuló országgyűlés össze- Európában páratlan. Gyönyörűen nyilatkozott meg cselekvés terére hajtja. Ez történt meg márczins
hívására s egyúttal, hogy semmi rendetlenség ne a nemzeti közérzés a azok tapintata, kik e nagy 15 én. Ezért ünnepeljük mi e nagy napot, melynek
zavarja a szabadság napját, a rend fentartására napon vezérszerepet játszottak, ezrek érzelmeinek jelentőségét félremagyarázni lehet ngyan, de eltamegalakították a „közcsendi bizottmányt".
tapintatos vezetésével minden erőszakosságot meg- gadni a tiszta történeti tények meghazudtolása
Most csak a helytartó tanácsot kellett meg- akadályoztak. Örök elismerés és magasztalás illeti nélkül sohasem lehet.
nyerni. A nópáradat átbömpölygött Budára. A hely-őket. Hiszen ismerve népünk természetét egyrészt,
Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Letűntek
tartó tanács épen ülésezett, midőn Nyáry Pál ve- másrészt pedig a már régóta forró, izzó elkesere- már azok, kik e napot megteremtették s eltörül?
zetése alatt a nép küldöttsége megjelent s kívá- dést, nálunk is bekövetkeztek volna a palermói, hetlenül írták be minden igaz magyar szivébe.
nalmait előadta. Oly nagy volt a megijedés, hogy párisi és bécsi véres események, melyek ideje ko- Különösen Petőfi, Jókai, Vasvári eqielkedtek ki.
a helytartótanács azonnal beleegyezett Sztáncsics- rán lángba borították volna hazánkat. De az a Petői}, a magyar nemzet Tyrtaeusa, ott esett el a
nak, mint politikai fogolynak, Bzabadon bocsátá- nyugodtság, melyet Petőfiék tanúsítottak, az a kö- harcz mezején, ott nyelte el végszavát az aczéli
sába, a czenzura eltörlésébe s a katonai beavat- vetkezetesség, melylyel a fellelkesített néptömeg zöreg, a trombita hangja s az ágyudörej s ott
kozás mellőzésébe. A nép erre nagy örömmel vezetésében eljártak, az a példás rendszeretet, hagyták összetiporva, hogy ismeretlen sírban aludja
szabadította ki Sztáncsicsot, ki „Népkönyve" és melylyel minden kihágásnak elejét vették, már eleve örök álmát a segesvári csatatéren- Vasvári Pált a
„Józan ész" czimü munkáiért még a mult évben szükségtelenné tették a katonai beavatkozást s igy gyalui havasokban kaszabolták össze az oláhok
záratott el a diadallal kisérte Pestre.
elhárították az ntezai harezok rémeit. E dicső nap kisded csapatával együtt. De él még Jókai. KíA nemzeti színházban este Bánk-bánt adták egyedüli áldozata csak Lederer tábornok, katonai vánjuk, mélyen tisztelt ünneplő közönség, hogy a
közkívánatra, ámde a közönség félbe hagyatta az parancsnok volt, kit e miatt állásából elmozdítot- mai nap ezen egyik hőse, irodalmunk büszkesége,
előadást. A közönség a Marseillaiset s a Talpra tak. Mintha bizony ő rajta állott volna a mozga- még sokáig éljen 1 Éljen I Éljen I
•agyart akarta hallani. A színházi kar erre el- lom elfojtása. Érdeme lehet kétségkívül, hogy szükCVtge.)
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— Illetékes helyről vett értesítés szerint dig oly mélyen, hogj a mikor felkelteni akarták
tized felismerhetlen eredménye a században mégis
Fejér
Manó sepsi-szentgyörgyi esperes-plébános a már halott volt. Az orvosi vizsgálat a halál okát
korszakot alkot, hogy azt egy másik század megváltoztassa s ezt egy harmadik saját felfogásához somlyói lelkészi állásra történtmegválasztatásátnem szivszélhüdésnek minősítette.
emelje, módosítsa. Valójában az embernek isteni fogadta el.
— Egy géplakatos tragikus halála. Az
része a sajtószabadságban nyilatkozik meg.
— A madéfalvi emlék ügye. A madé- erdőipar részvénytársaság Csobányosi gőzfürészénél
Es mégis tisztelt ünnepelő közönség, ez a
borzslmas haláleset tőrtént e hó 4-én. Lembergi
XVIII-ik számú szilárd alapkő is legtöbbször a falvi emlék felállítása mnnkában van. Hogy az illetőségű Plusínszkí Antal géplakatos a mozgásnagyzás, a hivalkodás, a féltékenység kapzsi ke- arra begyQlt összeg s az eddig tett ki adások fö- ban állott gépkerék szíját egy csavar által eltázei által támadtatik meg, sőt szándékos csorba lött egy időleges számadás helyesen eszközölhető volítani akarván, a sebesen forgó kerék az eltáejtetik rajta azok által a hipokriták által is, kik legyen, felkéretnek minden rangon és renden levők, volított szíjat ismét magához ragadta, a a miatt a
a hazafiság eszméjét a 48-as állapotok megte- hogy a kezeiknél levő gyűjtő iveket, esetleg a gépezeten levő hasító keret Plusínszkí fejére zuremtőitől — védőitől mint egy albérletbe tartják :
hant s azt teljesen összezúzta.
megtámadtatik azért, hogy a magyar államiság gyűjtött pénzmennyiséggel együtt folyó évi április
— Fogspeozialista Barna J. budapesti jó
bástyáját aláásni segítsenek. Távol áll tőlem a hó végéig a „Csíki Lapok" kiadóhivatalába behírnevű
speczialista, mint értesülünk lerándul várofelfogás hazafiságát tisztaságat kétségbe vontii a küldeni szíveskedjenek. Az egyénenkénti felhivás
legkisebb töprengő igyekezettől is; de midőn egyelőre azért mellőztetett, mert nyomtatváuyok, sunkba és itt a Csillag szállodában 20 napra egy
látom a kinövéseket, a fatyuhajtásokat, a tulten- levelezések és postai kiadások által az alap terhére ideiglenes fogászati műtermet nyitt, és működését e
hó 16-án megkezdi; ezen kiváló szakképzettséggel
gést, nem hallgathatom el az aggodalmat, hogy
azok a magyarság rovására izmosodnak ; de ezzel 'tetemes költséget okozhatna. Csik-Madéfalva, 1898. biró fogászt igen melegen ajánljuk a fogbajban éa
foghiányban szenvedők figyelmébe.
egyszersmind nem hallgathatom el azon meggyő- márczius 30-án. B e n e d e k I s t v á n , elnök.
— Magyar osatálysorsjáték sorsjegyeket ereződésemet sem, hogy ha az 1867. óta megalko— Halálozás. Lapunk mult számának lezárta
tott legmesszebb menó szabadelvű törvények ha- után vettük a szomorú hírt, hogy V a r g a F e r e n c z deti árakon ad el a Pesti magyar kereskedelmi bank
váltó-üzlete, Budapesten. Az itt vásárolt sorsjegyekre
zánkban helyett adtak mindenkinek, hozzánk ha- csik-sztdoinokosi plébános, papi fuactíojáuak teljesí- esett a legtöbb fő- és melléknycremény. Ezen intézet
sonló jogokat biztosítottak mindenkinek, a magunk- tése kozoeu, midOu híveit áldoztatta, agyszélliiidésbeu csuk a tőle vett és a czégével ellátott nyerősorsiegyeket
hoz emelt elemek nem engedhetnek meg ma- hirtelen elhuuyt. E hó 5-én reggel gyóntatni kez- váltja be. A sorsjegyeket utánvéttel is küldik. Mielőbbi
guknak semmi olyas tényt, mi a magyarság ha- dett, délelőtt 10 órakor misézett, s midőn e közbeu megrendelés már azért is ajánlatos, inert a kereslet
zafias önérzetét sérti, mert mindazokkal a törvé- híveinek az urvacBorát osztotta ki, hirtelea agyszél- rendkívül nagy.
nyekkel még nem egyeztünk bele a kisajátítás hüdés érte, a ciboriumot ki kellett kezéből venni,
kényszerűségébe.
mert teste megmerevedett. Este 9-ig még hörgött,
S z e r k e s z t ő i -üzexietelE.
íme tisztelt ünneplő közönség! ezekben kí- de sem nem látott, sem uem hallott, sem nem érSE. J. (Tibád) u r n á k . H e l y b e n . Olvasd végig a
vántam röviden előadni saját felfogásomhoz ké- zet többé semmit, még szemeit sem mozgatta. — .Csiki Lapot" czimü czikkét, végig olvastuk, de persze
Nevezett plébános Csikban általános szeretet- nem egyszerre — azt uem tehettük a nagy nevetéstől,
pest a mai nagy nemzeti ünnep jelentőségét. Első
mely szemeinket mindegyre elárasztotta künynyel —
vagyok ki ismerem a szimezés haloványságát, az ben és közbecsülésben állott, liivei bálványozták, s hanem csak rendre, ugy nprádonkint s őszintén elmondütemek hézagait, vontatottságát, de jóakaratom éppen ezért is temetése f. hó 10-én húsvét első hatjuk, hogy li u u c j ii t kis c z i k k e c s k c , egész
nem hiányzott, s ez a fogyatékosságot menthe- napjáu d. u. 4 órakor óriási közönség részvéte és kis újság ; vau benne : vezérczikk, tárcza, vers, közgazsági és közegészségügyi rovat, liirek stb., nem is
a kerületi fóeBperes, valamint U pap segódkezése da
tővé teszi.
szólva a világ rengető magas politikáról. Egészen megmellett
történt
meg.
Nyugodjék
békében
I
Bezárom beszédemet azzal, hogy a mai nap
hatott. midőn állitja : Csik-Szereda váross és városnak
maradni, miért, mert Csik-Szereda11 várossá nélkül
50 éve szentesitett 31 törvéuyezikk lett a magyar
— Meghivó. A csíki róm. kath. tanító- isnemfogtuduak
megélni a vidéki falusiak.
A következő
államiság alapja. Erre építette fel a szívós kitar- egyesület" kászon-alcsiki járásköre rendes tava- hazafias fellendülés
aligha nem plágium valamelyes
tásu hangya szorgalmú nemzet azt az inpozáns szi gyűlést f. évi ápril. hó 19-én d. e. 9 órakor ponyva termékből, csak a „forangó korszak szellemében
épületet, mely a belügy, pénzügy, közoktatásügy, kezdódóleg Csík-Csatószegen fogja tartani, melyre csirazó eszmék11 vallanak némi eredetiségre. — Azután
„sok szép f i a t a l
igazságügy, honvédelemügy, kereskedelemügy és a kör rendes és pártoló tagjai, valamint a tan és sorra kerül a iellmez bál, melyben:
n ő k ós ellőkellő urak voltak. -1 Hát ez jól van igy, de
fóldmivelésügy kimagasló hatalmas oszlopaiban nevelésügy lelkes barátai tisztelettel meghivatnak. azért
kár neheztelni az „Urtira" amiatt, hogy önt is
a müveit világnak bámulatot és tiszteletet paran- A gyűlés tárgyai: 1. Délelőtt fél 9 órakor szent „meţdicstrte", hisz épen ön mondja: „én nem sokat
csol, melynek ormán a három szinü lobogó büsz- mise, mely alatt a tanítói dalkör férfi négyes kar- csinálok belőle, csak mégis legalább hirlapilak ne tette
kén hirdeti az 1848-ki vívmányok jelmondatát: ban énekel. 2. Gyakorlati tanítások. Tartják : To- volna, mert nem nekem a segyen, hanem «nnair az úrfinak". Aztán, ha ezzel „az úrfi megröviditi az eszméjét",
szaba<fság, egyenlőség, testvériség!
dor István helyb. kántortanító IV. oszt. növendé- az uem baj, mert épen ön kivánja : „tartsa meg az Isten,
Éljen a haza, éljen a király!
keivel a nyelvtanból, Csibi Gábor szintén helyb. hogy nagy eszméje gyarapodjék, hogy a mihez fog, leAz alispán beszéde kitörő éljenzésre és tapsra tanító II. oszt. tanulóival a beszéd és ért. gya- gyen helyesen gondolva és azután ugy fogalmaza", mert:
ragadta a halgatóságot, minek csillapultával Nagy gyorlatból. 3. Hymnusz Köleseytől. Énekli a dal„Kefekötő, pék, asztalos, takács, varga, szQcs, kaImre gazdazági intézeti tanár kért szót s élénk kör. 4. Elnöki megnyitó. 5. A mult gyűlés jköny- lapos, harangöntő, kolunbáros, dunavizes, aranymives,
szabó, kerekes, czipész, foghuzó és sebész, földszínekkel ecsetelve a két jelentőségteljes és haza- vének felolvasása és hitelesítése. 6. A gyak. ta- kovács,
művelő ós kertész, mindegy betegséget nyögnek, pénzfiasbeszéd kiemelkedő pontjait, indítványozta hogy nítások zártkörű bírálata. 7. Szaval: Kristó Do- nek kenne lenni töbnek, lene is pénz, de sok baj van,
mindkettő a közgyűlés jegyzőkönyvében az utó- mokos sztimrei tanító. 8. Az 1848-iki események mert ez a sok jövőmenő adószedő végrehajtó, a kik bekor számára teljes szövegében megörökíttessék, méltatása Xántás Elek menasági tanító által. 9. teszik az ajtótt, ez a legnagyobb bökkenő, vigye el az
mely indítványt a gyűlés egyhangú lelkesedéssel Szózat Veresmartytól. Énekli a dalkör. 10. Em- ó esztendő."
lék beszéd Bálint György nagykászoni kántortaEs bizony szép vers s ezzel ön igazán meglehet
határozatá emelt.
S még jobban meglehet elégedve azzal: „hogy
Erre ismét a dalárda a „8zózat"-ot énekelte nító felett. Tartja: Veress Ignácz n.-kászoni ta- elégedve.
reggalét kapunk, az idén lesz pénz, lesz kőház épites,
nító.
11.
Elnöki
jelentés.
12.
Indítványok.
Csikel nagy hatás mellett, mit a közönség állva halla pénz, igyunk". — Az már sokkal szomorúbb, „hogy
Szentgyörgy, 1898. ápril hó 7-én. Baka József, sok
nincs termés, meg van az ágálás, hol reménytelen az
gatott.
áldás" s mégis „márczius 19-én volt József napja, akkor
Ennek elhangzása után Dapsy Frigyesné úrnő elnök.
van tavasz első napja. Vivát." S miután ön megtartotta
állott a pódiumra és lelkesedéstől áthatott han— A megyei polgári leányiskolában a József napját, mi is azt mondink: „vivát" s azt sem
gon és művészi sikerrel szavalta el Garay „Szabad- az ápril 11-ére elrendelt ünnepséget f. hó 17-én bánjuk, hogy: „Éljen a magyarok Istene, mert szép tavaszt csak József napja hoz." Azt azonban kikérjük,
ság dalát", mit Bzünni nemakaró tapsvihar jutalfogják megtartani: miután ez alkalomból külön meg- hogy: „a muszka széli bejárja a magyarok földjét és
mazott.
hirtelen betegséget, felfordulo pepecs hirtelen
Hasonló elismerésben részesült Pál Gábor hívót nem bocsát ki az iskola, e lapok hasábjain elhozza
betegségét, ezzel szemben csak az ön kitűnő orvosi tafógymnasiumi tanár Petőfi Sándornak „A magya- kéri a m. t. közönséget, hogy az ünnepséget minél nácsa nyujt némi vigasztalást, melyet mindeneknek épürok Istene" czimü költeménye elszavalásával.
tömegesebb részvételével tisztelje meg. Kezdete d. u. lésére szóról szóra közlünk. í m e : „Kelj fel korán, menj
Végezetül a dalárda „Isten áld meg szép ha- 2 órakor. Csik-Szereda, 1898. ápril hó 10-én. A tan- ki a fris levegőbe, hozz egy pohár friss vizet, de nagyon
tiszta pohárba idd meg. De nem szabad csak azután
zánkat" kezdetű dalt adta elő, s ezzel a díszköz- testület.
egy órával enni, akkor is a tejet csak megmelegíteni és
gyűlés véget érvén, a jegyzökönyvet Mihály Feugy kávéval vigyitteni, akkor ne félj a hirtelen beteg—
J
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r
v
á
n
y
.
Csik-Szentmihály
községében
ségtől, ebéd előtt 15 perczczel igyál a szesznek vigyitett
rencz főjegyző olvasta fel, minek hitelesítése után
főispán ur ó méltósága a nagyközönségnek meg- nagyon félelmesen terjedni kezdett a hólyagos himlő, pálinkából egy dészü pohárral, akkor nem lesz semmi
jelenéséért szíves köszönetét nyilvánította s a melyet a nép petecsnek nevez s szedi is az áldoza- bajod. Én igaz nem vagyok orvos, csak erősitő boros."
Sz. J. n r : olvassa végig a „Csiki Lapot".
tokat a kicsinyekből. Ha a hatósági intézkedések a
gyűlést és ünnepélyt bezárta.
dologba
erélyesen
bele
nem
avatkoznak,
bizony
abDélután fél kettőkor az ünnepélyt a „CsilFŐMUNKATÁRS QYEBGYÓBAN:
lag" vendéglő nagytermében bankett követte, ból még nagyobb baj is lehet.
— Doktor nélkül. Summába vitték a memelyen mintegy 100-an vettek részt. Az ebéd kiV É R T E S
LAJOS.
tűnő hangulatban folyt le s ki kel emelnünk, hogy szet a szentmihályi atyafiak, s hazajövat TaploFELELŐS 8ZEBKESZTÖ éa LAPTÜLAJDOKOS:
a vendéglósné ez úttal ugy az ételek bőségével czán meglátogatták a József Ágnes nevű korcsmát
GYÖRGYJAKAB MÁRTON.
és jóságával, mint a bór tiszteséges voltává ki- is, egy néhány pohár pálinka erejéig. Az ivás
köszörülte azt a csorbát, mit egy másik utóbbi alatt azonban a Szőcs Bertalan marhái megunták
az állást, s időtöltés okából vissza sétáltak Taphasonló alkalomkor saját reputatioján ejtett.
A harmadik fogásnál Mikó Bálint főispáu ur locza közé. A tulajdonos, a mint észrevette, hogy
Csik-Taplocza község képviselősége a templom
állott föl és lendületes szép beszédben tartott fel- a tinók nincsenek, nagyon megijedt, s egészen haköszöntőt a felséges királyi családra. Szellemes záig futott értök, innen megint vissza addig, a mig előtti kerítés felipitését az iskola épületen és a
tosztok követték a főispán felköszöntőjét, neve- Taploczán csakugyan rájuk akadt. Örömében be- templomon eszközlendö átalakítás és javítási munzetesen : Gyárfás László törvényszéki elnök a fe- vágott egy liternyi kútvizet, s azzal elutazott haza, kák teljesítését elhatározta 4210 frt 27 kr kOltség
lelős kormányra s annak fejére a miniszter el- otthon nagyon rosszul érezvén magát, lefeküdt, s erejéig. Melynek árlejtés utjáni biztosítása folyó
nökre, Mihály Ferencz főjegyző a főispánra, Dr. többé fel sem kelt. Kiütött t. i. rajta a tödőgyu- évi ápr 23-áa délután 2 órakorra Taplocza község
Fejér Antal ügyvéd az alispánra és a megye tiszti- ladás, s környezete csak várta-várta, hogy majd házába kitüzetik.
karra, Weér György törvényszéki biró a honvéd- Jobban adja az Isten". Ez azonban nem történt
Felkéretnek vállalkozni kívánók, hogy 5°/«
Bégre, Molnár József ügyvéd a tanfelügyelőre meg, s midőn láták, hogy utolsó órái már közel bánatpénzzel ellátott zárt ajánlatukat az irt nap
és tanférflakra, Bocskor Béla tisztiügyész az ál- vanuak, akkor hozatták el a doktort, a ki annyit délelőtt 10 órájáig Taplocza község elöljáróságához
Jamépitészeti hivatal, állam vasúti és postai tisz- konstatálhatott, hogy „ennek most már csak lelki annál is inkább adják be, mert a később érkező
tikarra, Fái Gábor tanár az igazságügyi tisztvise- szempontból kell orvos, azaz hogy pap". Fél óra ajánlatokfigyelembe nem fognak vétetni.
lőkre stb. A szüneteket Kozák zenekara töltötte ki. múlva, e hó 7-én meg is halt. Bizony nagy a szeA feltételek és műszaki leírások a jegyzői

Hirdetmény.

KÜLOSFÉLÉK.
— Kinevezés. Az igazságügyi miniszter
csik-szeredai Gözsy Péter joggyakornokot a Csíkszeredai kir. törvényszékhez aljegyzővé nevezte ki.
— Hímen. K o v á c s Béla mindszenti körjegyző eljegyezte A l b e r t Béniám csík-szentkirályi kőrjegyző leányát, Márthát.

génység, nincs pénz, s ez okon a szegény székely iródán a hivatalos órák alatt betekinthetök.
embernek megkell halnia doktor nélkül.
Ugyan azon nap délelőtt 8 órakar Tarhavas
— Halál a korosma asztal mellett. Alsó és Felső-Szlatina nevü havasok nyílt árverésen
Csik-Szent8imoni Veres Márton 68 éves egyén t. bérbe adatnak: a melyekre vonatkozó feltételek
hó 2-án a szentgyörgyi vásárról haza menvén, fiá-szintén a jegyzői irodán tudhatók meg.
hoz betért s vele 3 deczi pálinkát megivott. Innen
Csik-Taploczán, 1898. ápril 9-én.
házához indult, de -Incze József korcsmáját is meglátogatta s ott három társával még egy fél liter Bálint Ferencz,
Balázs Dénes,
pálinkát meg ivott. Időközben fejét két karjára táp
biró.
jegyző.
masztva az asztalra lehajtotta és elaludt még pe- 1—2

CSIKI

Április 13

15 Müátn.

Szám 9294—1897
polg.

Szám 1546.

Pályázati hirdetmény.
Kászon-AI-Feltiz ás Impér községekből álló
körjegyzői körben Kászon-Altiz székhelylyel rendszeresített segédjegyzői állásra pályázatot hirdetek.
Javadalm azása:
1. A községektől
>00 frt.
2. Belügyminiszter ur ő nagyméltóságától 200 frt.
Felhivom n-indazokat, kik ezen állást elnyerni
óhajtják, hogy az 1883. I. t.-cz. 6. §. értelmében
felszerelt kérvényeiket hozzám be/árólag folyó
évi április hó 26-ig annyival inkább adják be,
mivel a később é-kező kérvények figyelembe nem
vétetnek.
A megválasztandó segédjegyző az anyakönyvvezető helyettesi teendőket is köteles végezni.
A kászon-alcsiki járás főszolgabírójától :
Csik-Szentmártonon, 1898. április 3-án.
Bartalis Ágost,
1—3

LAPOK

főszolgabíró.

T. közönség!

Hirdetmény.
A csik-szeiedai kir. törvényszék ezennel közhírré teszi, hogy a „székely vasutak" ezéljaira
Csik-Csicsó község határában kisajátított ingatlanokra nézve a kir. ítélő táblának 1897. deczemher
14-én 2518 — 1897.
p. ez. végzésével aj becslés
rendeltetvén el, ennek foganatosítása végett határnapul 1898. évi m á j u s h ó 2-ik n a p j á n a k d.
e. 9 Óráját Csik-Csicsó község házához kitűzte,
hol a becslő bizottság megalakítása fog eszközöltetni s azután a helyszíni eljárás foganatosíttatni.
A most kitűzött határnapra a kisajátító nevében
a m. kir. államvasutak igazgatósága, az esetleg
távollevők és ismeretlen tartozkodásuak részére
gondnokul kinevezett Nagy Sándor ügyvéd helybeli
lakos, továbbá a kisajátítási összeírásban foglalt
tulajdonosok, nemkülönben a többi telekkönyvi
érdekeltek hivatalos felzeteken egyenként külön
megidéztettek.

ki a fiiszer-, vas-, rövid-, diszmii-, porczellán- és üvegárukba kellő jártassággal bir,
alkalmazást keres. Szíves megkeresést kér a
kiadóhivatalba.
1—3

|

Kovácsok ós lakatosok figyelmében I

|

Nagy-Raktár
kitűnő minőségű és elsőrendű bűkkfaszénből

nálam van.
Riiktároman mindig friss töltésű pahiczk
és hordó sör kapható, a melynek ára daczára, hogy mérsékeltebb, minőség tekintetében mégis sokkal felülmúl)» az e vidéken
főzött söröket.
Kérve a t. közCnség becses pártfogását
maradok
teljes tisztelettel

Gyárfás, s. k.
elnök.
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F E H É R

gyógyszertárában

B U D A P E S T , I X . Í'llöi-ut 2 3 . szám
Ajánlja a m. k. államvasutak gépgyárában
készült g ő z e s é p l ő g a r n i t ú r á k a t „ C o m p o u n d " l o c o m o b i l o k a t stb raktáron tart
mindennemű g a z d a s á g i g é p e t , f ö l d m i -

velétii eszközi,

Asztali

18ÍMÍ évi 24
Finom asztali
189.")
20
Pecsenye
28
lH'J-2
Marosmenti
1890
32
Schiller (piros) 18%
2(i
Tramini
52
1800
47
Bakator fmagyarádi) 1888
Olasz Rizling
47
1H8H
Leányka . . . 1890
(>2

_

4(i

—
—

—

—

—

—

—

—

—

38

—

Z I V A T T Y Ú K A T

T

Ü Z F E C S g E N D Ó K E T
városi, községi, gazdasági és
gyári j t ű z o l t ó s á g n a k .

Btlzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat
sárkaparókat
Iréezlt és ajánl

Részvény-Társaság

—

32
_
—
32
—
(i2 — 32
72
3ü

Csik-Szeroda Trohán József, Kovásznán ifj. Ugrón János, Tusnádi fürdőn Incze Lajos, CsikSomlyón Káinoki János, Csik-Szentdomokoson
özv. Szakáos G.-nó, Csik-Szentmártoaon Jakab
Gyula, Gycrgyó-Szentniiklóson Cziffra P. és flai,
tiyurgyó-Alfaluban Kis Jakab piuczéikben.
Ajánlunk tiszta borból saját gyárunkban készült
Cognaoot literenként 3 írtért, továbbá finomított
udvarhelyincgyei szeszt és pálinkát.
• V Árjegyzékkel kívánatra szolgálunk, -agg

Székely Borkereskedés R. Társ.

Gépgyár

(ezelőtt WALNER FERENCZ)
BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45.

—

(>2
(12

a

B u d a p e s t i Szivattyú- és

-

Bózaamáll Lijohárdt
Ferenci pUapök hagyatékából . . lHÍHi
82 — ! — 45 — —
ijí
Rizling LiSnhárdt Ferencz pllspök hagya—
—
—
1895
45
tékából
1Borok megizielhetök itteni pinczéinkben ós
raktáron megrendelhetők:

2—3

S

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

templomok, iskolák stb. részére.

0 5lit.
pulaczkokban
fit kr

_
42 _
_
—
—
—

-

Maasey-Harris, elsőrangú a r a t ó g é p gyárának képviselete.
-C

harangokat és harangállványokat

ÁRJEGYZÉKE,

Borok megnevezése

j ó )
k i j a v i I o t I "feC
lokomobilokat és cséplőgépeket különböző gyártmány és
nagyságban, ajánlja jól felszerelt gépműhelyét gépek
javítására és malomszerelvények gyártására.
Csereüzletek lokomobil és cséplőgépekre köttetnek.

házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb
nyilvános célokrakéz-, járgány 8 erőhajtásra

Tiszta, zamatos
asztali-, pecsenye- és csemegeliorok
Hordók- | 1 literes
ban bek : palai-ztoliterenkent > kokban
írt kr [ írt kr

M I K L Ó S
g-épg-jrára

Székely Fenyőviz

Csik-Szépvizen.

figyelmébe!

jegyz».

Valódi

í-io

Gazdasszonyok

Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve.

9—40

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság

Brassói kénsav- és műtrágya gyára
általánosan elismert jó minőségű nagy

termést fokozó

m ú t r á g y
gyártmányaiból

Csik-Szeredában Kertész István

tárt nyitott, melyből

mennyiségekben

Csikniegye t. gazda

hatással biró

a
urnái

állandó rak-

közönsége a műtrágyát

kisebb

is jutányos áron szerezheti be.

Közelebbi felvilágosítással a raktárvezetőség szivesen szolgál.

Székely-Kereszturon.
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Qyörgyjakab Má^on könyvnyomdájában 1898.

O
00
Op.

1 zsák (öt véka) vételénél â 40 kr.
10 zsákon felül
â 35 kr.
1 métermázsa
1 frt 75 kr.

Bocskor, s. k.

hentes
Gy.-Szentmiklóson.

e r j e d é s és lepárlás u t j á n n y e r t k i t ű n ő
miségü ital.
Két >/i literes ü v e g e k k e l p o r t o m e n tesen 2 frt 8 0 kr, u t á n v é t mellett.
Kereskedőknek megfelélö árkedvezmény.
Kapható:
Tlieil F r i g y e s

-Á r a l r :

Csik-Szeredán, 1897. deczember 31-én.

P i L L SÁNDOR,

3—3

(Piacz-utcza, a kőhíd mellett.)

A kir. törvényszék üléséből:

bizományi raktára

«H
e
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Jakab és Trsa. fióküzletében

Figyelmeztetnek az érdekeltek, hogy elmaradásuk
a kártalanítás fölötti érdemleges határozat
Van szerencsém a közönség becses tuhozatalát nem gátolja és hogy az egyéni külön
domására hozni, miszerint a kézdi-vásár- értesítésnek elmaradása vagy a tárgyalásról való
lielvi Wellenreiter György első gőz- elmaradás miatt igazolásnak helye nincs.

főzdéjének

|
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