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Utazó miniszterek. 
A .jog, törvény és igazság' kor-

mányának szakminiszterei eddigi tevé-
kenységük után Ítélve egy uj, nagyon 
dicséretes és megtisztelő jelzőre „a 
munka miniaftterei"  jelzőre aspirálnak, 
melyet a kényelmes piros bársony fote-
lekben Qlve uem lehet megszerezni, sót 
gyakran még a miniszteri bürók, kar-
székeiben sem, hanem csak a pezsgő 
élet harezmezején, ahol bizony némely 
kényelemről le kell mondani. 

Elmultak azok uz idók, amikor a 
miniszterség nem volt egyób nagyúri 
méltóságnál, amikor a miniszterek te-
vékenysége abból állott, hogy a refe-
renseik által előkészített aktókat és 
ezeknek is csak a Icgfontosabhjuit, 
aláírták, vagy amikor némely miniszter 
oly ügyesen csoportosította a semmit-
tevést, hogy az lázas tevékenységnek 
látszott. 

Ehelyett ma azt olvassuk, hogy 
Darányi Jgnácz  földmivelésügyi  minisz-
ter a bereg-, ung- és máruinrosvárme-
gyei havasokat járja be gyalog és ló-
háton, hogy a ruthének helyzetének 
javítására kezdeményezett nagyszabású 
akcziója mikénti fejlődéséről  a helyszí-
nén szerezzen meggyőződést; nem félve 
az utazás és lovaglás fáradalmaitól,  a 
szúró nap hevétől, esetleges záportól 
és havasi szelektől, nyolez napot tűit 
a havasokon, szabad ég alatt és köz-
vetve érintkezik a néppel, hogy igy 
megismerje aunak ügyét- baját, szük-

ségletét és kívánságait, hogy annál si-
keresebben működhessék a szegény ru-
tlién nép helyzetének javításán. 

Olvassuk továbbá, hogy Hegedűs 
Sándor  kereskedelemügyi miniszter n 
felvidéki  megyékbe utazott; megláto-
gatja ott a részben már régen fennálló, 
részben ujabb időben keletkezett szövő-
és egyéb ipari telepeket, hogy a szak-
ember szemével körülnézve, önmaga al-
kothasson ítéletet magának arról, hol 
kell a kormány hathatós segélyével tá-
mogatókig közbelépni, mely iparág erő-
södött meg annyira, hogy a maga lábán 
is megállhat és mely uj iparágaknak a 
megteremtésére vannak ineg a szükséges 
előfeltételek. 

Évszázadok hosszú sora óta hozzá-
szoktunk mi alihuz, hogy a székelység 
mely oly távol esett onnét, hol az or-
szág sorsát intézik, a központi kormány-
zat tevékenységének csuk a terheit 
hordja abban a mérvben, mint az ország 
többi vidékeinek lakossága, mig a ha-
szon élvezetéből nekünk csak néha-néha 
és csak ujabb időben jutott egy-egy 
morzsányi rész. 

Fedig megérdemelné e nép, mely a 
hazafiságnak  mindig erős védbástyája 
volt, hogy neki is juttassanak egy kis 
támogatást a kormány részéről, nem ala-
mizsna alakjában, hanem olyformán, 
hogy a .munka miniszterei" segítsenek 
teret nyitni a „munka népének", teret, 
a melyen e nép egyetlen tőkéjét, gaz-
dagságát : H  két  keze munkáját  érvé-
nyesíthesse, apró pénzre felválthassa, 

neliogy kényszerítve legyen a jövőben 
;» ugy mint eddig, idegen országba 
menni, hogy e czélját elérje és a haza 
veszteségére gyakran bizony ott is re-
kedni. 

Jöjjenek el hozzánk is a miniszter 
urak ! Nézzék meg a mi országainkat; 
Csik, Háromszék, Udvarhely, és Maros-
Tordavármegyéket, győződjenek meg a 
suját szemeikkel arról, hogy a termé-
szet megáldotta e vidéket mindazzal, 
ami ipar teremtésére alkalmas ; erdeink, 
hegységeink, vizeink kincseket rejteget-
nek kebleikben csak némi támogatásra, 
a szakkörök éleslátására és tőkére van 
szükség, hogy e kincsek mint egy va-
rázs szóra feltámadjanak  és boldogítsák 
első sorban a vidéket, de másodsorban 
uz egész országot. 

Szándékosan utoljára hagytuk a fő-
faktort,  mely e kincsek napfényre  ko-
zásához elengedhetetlenül szükséges: 
a munkás kezeket  ! Itt vannak százaval, 
ezrével azok a szorgalmas, ügyes, sze-
rény munkás kezek, melyek ma kül-
földre  vándorolni kénytelenek, csak al 
kaimat kell nekik adni, hogy kereset-
üez jussauak és maradnak mindannyian 
csekély bérért sót visszajönnek még 
azok is, akik már régen kivándoroltak ! 

Csík-, Háromszék-, Udvarhely- és 
Marostordavármegyék főispánjaihoz  in-
tézzük e szózatunkat: Figyelmeztessék 
a földmivelésügyi  és a kereskedelem 
ügyi minisztereket, a „munka miniszte-
reit", hogy szép és hálás feladat  vár 
reájuk az ország e határszélein, jöjje-

S z e r k e s / t ő a é g é s k t n d 0 h l v n t . n l : 
O j b n J s k i b Márton könyvkereskedése, hová a 
lap szellemi részét Illető minilcn közlemény, vala-
mint hirdetések s előfizetést  dijak is küldendők. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Egy kis rajz Élőpatakról. 
Az elópataki gyógyvíz iránt örökké hálás 

leszek, mert engem is — mint suk ezreket — 
meggyógyított s ép ez az oka annak, hogy az 
elópataki viszonyokat rég óta szorgalmasan 
tanulmányozom s észleleteimet másokkal is 
közölni szoktam, a mit most annyival szive-
sebben teszek, mert Klópatak, ez a német-
országi Pyrmont, vagy csehországi Kranzensbad 
megérdemli, hogy azok is, a kik még Klópa 
takot nem ismerik, egy kissé megismerjék. 

Klópataknak a históriája mostantól vissza-
menőleg 15 éven belii! a következő hü ké-
pet adja. 

A Károly-fürdó  vagy is nszoda, továbbá 
a Lobogó ásváyviz fürdők  régebben közönséges 
fenyódeszkából  voltak a legprimitívebb alakban 
összeállítva, melyek ma már modern meden-
czékben állanak a betegek rendelkezésére. 

A melegfürdők  gőzkazán segélyével állít-
tatnak elő az egészen uj és kényelmes por-
czellán meg fakadákba.  melyeket az előtt üs-
tökbe melegítve és csebrekkel hordva készí-
tettek meg. 

Az ásványvizek kihasználása s az üvegek 
töltése az Oelhoffer-féle  vizemelőgépek segélyé-
vel történik. 

Von Élőpataknak az édes vízre berende-
zett olyan vízvezetéke, milyen rttkán található, 
melyből az édea vizet az erdei kristálytiszta 
forrásból  kapjuk. 

Az országút, mely régebben a flirdó  te-
lepen a sétány mellett vonult keresztül s a hol 
természetesen szénás szekerekkel jártak, s a 
hol mindenféle  állatot mint rendes közlekedési 
útvonalon hajtottak s így a tisztátalanságnak 
csomó pontja volt, nagy költséggel ma már 
nyugatra az erdó alá van áthelyezve 

A felső  és az alsó park kellemesen érinti 
a vendégeket s különösen az alsó uagy park, 
mely egy mocsaras és süppedékes völgyből 
nugy költséggel emelkedett ki. ugy szólva a 
fódisze  Klópataknak. 

A fürdő  között folyó-patak  szilárd bolto-
zata és a tágas meder oldalainak massiv és 
gyönyörű kivitelben látható kőfalazata,  melyet 
az előtt deszka alkotmány helyettesitett, fényes 
tanújele annak, hogy a nagy költség nein jött 
számításba, midőn ezzel is a fürdőtelep  és « 
vendégek érdeke biztosíttatott. 

Van Élőpataknak az erdőben egy szép 
csolnakázó tava, s a bol eddig a fenyvesnek 
méghire-helyesemvolt,mamár mintegy 130,000 
drb. fenyő  illatát élvezhetjük, nemcsak az erdei 
sétányokon, hanem az egész flirdőtelepen. 

A borviz-raktár és kezelőségí helyiségek 
mind meg annyi költséges létesítmények, melyek 
a fürdóbirtokosság  életre valóságát igazolják. 

Az utóbbi 15 éven belül szebbnél szebb 
villák és épületek emeltettek. 

A villák között látjuk a dr. Ottrobán, 
Gertner, Goldstein és Reich - féle  nyaralókat. 

A megelőző időkből pedig a Bogdán, Gi-
dófalvi.  Gr. Nemes, Gr. Eszterházy, dr. Szé-
kely, Gr. Béldiné, Neurihrer, Oigidán, PrunkUl 
stb. stb. féle  teijedelmes lakházakat, mind díszei 

Klópataknak, s a melyek körülbelül 300 —400 
lakószobával rendelkeznek. 

Az Klópataki ásványvizek e lü éven belül 
valamennyi tudós társasággal s igy ugyszólva 
egész Kurópával meglettek ismeretve s a párisi, 
bécsi, brüsseli, budapest, trieszti s több na-
gyobb kiállításokon e vizek ki lettek tüntetve, 
mint olyanok, melyek egész Európában a leg-
első vasas — égvényes vizek közé tartoznak. 

A magyar tudós orvos-tanárok ma már 
annyira megismertették Klópatakot, hogy re-
clam nélkül tódul ide Magyarország minden 
vármegyéjének apraja—nagyja, kik között ter-
mészetesen elüljárnak a székes főváros  intelli-
gens elemei, s a kik között romániai, szerbiai, 
bulgáriai vendégekkel is szép számmal talál-
kozunk, s midón azt mondjuk, hogy a fürdő-
vendégeknek majdnem fele  külföldi,  nyilvánvaló 
hogy Élőpatak ma már interaacziónalis flirdó 
jellegével bir. 

Jelenleg esős időben 2 zongora terem, 
olvasó és bálterem, továbbá a tágas födött, 
sétány áll az üdülők rendelkezésére. 

Szép napokon ez erdők telve vannak, a 
honnan gyönyörű kilátás nyílik be Brassóig és 
el a fogarasi  havasokig s látni s gyönyörködni 
lehet a Bucsecs most is hóval borított pano-
rámáján, — melynek a romániai lejtőjén díszeleg 
a román király nyaralója, Sinaja. 

Van itten 5 jeles vendéglő és 2 ezuk-
rászda. 

A sétaterek annyira rendezettek, hogy 
nagy esőzések után ÍB akadálytalanul lehet sé-
tálni, — melynek valamint a fürdőknek  és lak-

nék le hozzánk, tekintsenek körül, néz-
zék meg, mit végeztünk eddig segély 
nélkül és támogassanak bennünket ab-
ban az igyekezetünkben, hogy a meg-
lévőt megtarthassuk, kiterjesszük és uj 
iparágakat teremthessünk meg saját jó-
voltunkra, az ország előnyére, a meg-
teremtők dicsőségére. 

Jöjjenek hozzánk; a „székely ka-
puk" tárva vannak előttük, „hévül benne 
a békesség!" 

Székely. 

= A közös kiadások és a delega-
eziók. A delegáciiók idei Aui ülésére már for-
málódni kezdenek ama követelések, amikkel a 
közös kormány a parlamentek küldöttei előtt meg 
fog  jeleuui. A mult évben utólag megazavaiott 
harmincz milliónak részlettörlesztésén kívül ai 
idén múg uj költségek megszavazását fogja  kérői 
a közös hadiigymiuistter éa pedig ai ezredek 
szaporitáaa, a legénység ellátásánál! javítása és 
a tiszti fizetések  emeléBe ciiméü. Ezek közül a 
katonatisztek fizetés  fölemeléaéoek  tervezete már 
aunyira készeu van, hogy abból meg lehet álla-
pítani, hogy körülbelül mennyi leas ezen a ezi-
men a hadügyminiszter tulköveteléae. A terveset 
szerint flzetésjavitásban  a katonatisztek ezredes-
tói lefelé  B a megfeleld  rangosatálybeli katona 
lelkészek, hadbirák, orvosok ÓB katona tisztvise-
lők részesülnének, Eszerint ezentúl kapna a had-
nagy 61 >0 frt  helyett 840 frtol,  a főhadnagy  720 
frt  helyett 1020 frtol,  a másodosztályú századoa 
«00 frt  helyett 1200 frlot,  ai elad osztálya szá-
zados 1200 frt  helyet 1500frtot,  as órnagy IA80 
frt  helyett 2100 frtol,  az alezredes 2100 foriat 
helyett 2500 illetőleg 3000 frlot,  ai ezredes 
3000 ezer frt  helyett 3600 irtot. A tiskli Ölelé-
sek ilyen emelése a költségekben 6.142,240 frt 
állandó emelést tesz szükségessé. 

házaknak tisztasága ellen panaszra ok nem 
lehet.- Jövőre azonban okvetlenül több por-
czellán fürdőkádra  van szülcBég, mert a jelen-
legi szám elégtelen. 

Az ivó kura a külföld  fürdőinek  mintája 
szerint használtatik, s a vizet ugy hideg mint 
melegített állapotban a kútnál szolgálják ki. 

Kellemes szórakozást találhatni a tennis-
pályán, a czéllövészet helyén és az érdekes 
tombola játékban. 

Megemlítésre méltó azon szép állat, nö-
vény és rovargyüjtemény, mely az itteni fény-
képész dicséretre méltó buzgalmának köszön-
hető, s a mely muzeum igazán érdemes a 
megtekintésre. E muzeum különben a fény-
képész privát tulajdonát képezi. 

A míg az erdélyi fürdők  az idén gyéren 
voltak látogatva, addig Élőpatak jelenleg is 
zsúfolva  van s e nyáron Kaffkáné  Hegy esi 
Mari madonna alakjában és isteni játékában 
is gyönyörködhetünk. 

A zenét Balogh Jancsi kolozsvári híres 
zenekara szolgáltatja. 

Ezek azok a nevezetesebb megjegyezni 
valók, melyekből rajzomat ugy nagyjában össze-
állithatónak véltem, de az tény, hogy Élőpa-
takot látni kell, mert leírni egészben nem lehet, 
látni kell azt az Élőpatakot, mely ma már az 
európai híres fürdők  sorába emelkedett s ebben 
tagadhatlanul nagy része van a jelenlegi igaz-
gatónak, annak a fáradhatlan  fürge  kis ember-
nek, a ki a magyar balneologusok elsőbbjei közé 
tartozik. —r.—I. 
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= Katonai növendékek a reálisko-
lákban és főtanodákban.  Ugy .1 magyar, 
mini »2 osztrák vallá«- én közoktntásf'gyi  minisi-
ler saját hatá«knréb"n körrendeletet bocsátot ki. 
melţhi-n kijelenti. hng> - a menn>ii0 eil aa 
iskolatörvények lehelövé teszik — kész megknny-
nyitnni azon kalnnfli  növendékek viz'irilntill. kik 
a katonaiskolából reális «liba vagy lüzéplnao-
dába akarnak állépni. Megkönnyítő-tik invóhhá 
B3 átlépés n katonai lóreálisknlából a trrlinikai 
lakra vagy róreáliskolakhii. 

Még mindig a régi. 
Tisztelt szerkesztő barátom! 

Béeses lapodnak ez évi 30-ik száma élén 
„Még mindig » régi" czimmel egy ezikk jelent 
meg. melynek éle leginkább a közvagyont ké-
pező erdőknek állami kezelés és felügyelet  »lá 
helyezése ellen irányul. 

Miután az ócsárolt állami kezelésnek én 
is egy szerény eszköze valók, helyen valónak 
tartom a kérdéshez néhány szót szólani s re-
mélem lész szíves becses lapodban az .aiiiliatur 
et altera para" elvénél fogva  helyet engedni. 

Hát tekintsünk kissé vissza a szigoruhh 
állami felügyelet  történetéhez. 

Emlékrzhetel. — mert hiszen férfi  korod-
ban talált — hogy simábban törvényjavaslat 
le nem tárgyaltatott, mint az IS7!Mk évi XXXI 
t. cz. biztos jeléül annak, hogy a törvényho-
zás tagjai köztük az általunk küldött is — 
megvoltak győződve annak szükségességéről, 
hogy az erdők pusztításának és esetleg végle-
ges megsemmisülésének útját kell állani. 

Már |H-dig gondolom sem te. sem a ezikk 
irója n»m fogja  tagadni, hogy azok a tisztelt 
urak kiki't közönségesen honatyáknak ezime-
zünk. valamicskét csak szoktak gondolkozni. 

Szükséges volt útját állani, mert hogy 
nagyobb |iéldákra ne hivatkozzam csak a Tat-
rosig vagy Békás Domukíg légy szíves elfá-
radui s fogiulni  mernék, hogy mindjárt gondol-
kozni kezdesz, hogy váljon mi lehet az oka 
hogy az egész völgy csupa |iorond. 

Az onnan van. mert már tul haladtunk azon. 
a mértéken, a hol az erdőt más mivelési ág 
javára ki kell szorítani, s a hegyeken lehulló 
zápor nem tehet róla, hogy nincs gyökér vagy 
moha a milten megakadjon, hát szalad a hegy 
oldalon lefelé,  próbái ugyan a kövekben meg-
kapaszkoni, de ismét nem tehet róla hogy azok 
nenTbfrják  megtartani, hát együtt gurulnak 
lefelé'  s szé|>en az egyik megtele|>edik Fejér 
István uramnak Uyimesi kaszálóján. — Ekkép-
pen az történik, hogy fent  is kő — inert ma-
rad ott még elég. alant is kő. az az hogy sem 
fent  sém alönt nem terem semmi. 

Azok a fenntisztelt  honatyák akkor a mi-
kor az idézett törvény czikket alkották bizo-
nyoson ugy gondolkodtak s a vármegye tör-
vényhatóságának 240 tagja közül is bizonyo-
san legalább 240 ugy fog  gondolkozni, hogy 
bizony ez igy nem jól van, hanem mégis csak 
jobb lenne, ha az az esővíz lasabban folyna  le 
s a porond szállit:ís helyett Kejér István uram 
kaszálójának öntözésével foglalkoznék. 

A meredek hegyoldalon erdőnek van helye 
barátom. 

Horváth Sándor fórrilő  tanácsos ur sem 
tehet róla hogy kénytelen igy gondolkozni, pe-
dig ő csak azt akarja, bog)' ez igy legyen! 

S hogy ennek elérése czéljáhól kénytelen 
olyan szabályokat alkalmazni, melyeket bár 
gondolkozó fők  eszeltek ki, ínég sem tudták 
kisütni bog)- mindenki gustusának meg felelje-
nek, lehet emberi gyengeség, de mindaddig mig 
a kecske jól nem lakik, a káposzta épen nem 
marad, mégis talán inkább előre látás, a mely 
miatt kár olyan nagy doronggal neki rontani 
a Horváth ur gusztusának. 

Aztán az a fa  is csak ér valamit. Emlé-
kezzünk "csak vissza éppen Szent-Péter egyház-
megye arra a kívánságára hogy engedje meg a 
kormány az erdőnek—akár csak elégetés ut-
ján is — legelóvé raló átváltoztatását, mert 
hiszen az minterdő amúgy is hozzáférbetlen  és 
nem értékesíthető. 

Nem értékesíthető-e hát? 
S hogy egy része értékesíttetett, a többi 

része pedig értéket képvisel és fog  értékesí-
tett», abban ugyhiszem egy kis része csak 
van az állami kezelésnek is. 

Én szívesen meg engedem és tudom, hogy 
sa erdő által képezett televénydus talajon egy-

ideig jó fü  terem, de a végén mégis csak ugy 
járnánk vele inint a Menasági asszony hogy 
bárom napig kereste a rendet, melyet az ura 
egy hétig kaszált s akkor is csak három szál 
báránylábat talált. 

Már pedig az erdőknek derűre horurn 
való kihasználása ide vezet s ezt csak .a ki 
jiátul jön tegye lie az ajtót* elvének vallása 
mellett akarhatja valaki. 

Abban igazat adok czikkirő urnák ha 
ugyan azt akarta mondani azzal, hogy .Ha 
Csikvármcgyének 1(1 ezer hold erdeje egy-
szerre adatik el. tegyük fel  150 ezer forintért 
stb*. hogy a teljesen kinőtt olyan erdőt, mely-
nek gyarapodására tnár nincsen kilátás, ki kell 
használni s nyomban annak felujjitásáról  gon-
doskodni kell. Kkként a pénz is s az erdó 
talaja is az uj erdő növéséevl kamatozik. 

De csakis az olyan erdőt, mert azzal, a 
mely még az egyesfák  méreteiben és összes 
fat  imegélien gyarapodhatik. ilyen sommáson 
elbánni in-m lehet, mert nz ilyen erdő még 
azon esetben is. ha a faárak  állandók volná-
nak. — a mely eset ez idő szerint nem áll. — 
nemcsak fatömeg  gyarapodása által megtermi 
azt a kamatot a mit a belőle kapott tőke hozna 
hanem értékben fokozottan  gyarapodik, azon 
egyszerű okból, bogy a fakereskedó  sokkal szí-
vesebben ad. tegyük fel  egy 50 cm. vastag 
fának  köbméteréért 2 frtot  mint egy 30 cm. 
vastagból ugyanazon ineuyiségért I frt  20 krt. 
Tehát az erdő tud kamatos kamatozni is. 

De már azt nz állítást, hogy a Ki év 
alatt befolyt  évi tlOOO frt  nyomtalanul oda 
lett — nem nézett bele a hava."! javak szá-
molásába — különösnek találnám ha meg nem 
volnék győződve, hogy czikkiró ur maga sem 
gondolta meg mit állit. 

Xo akkor igazán elkelne még esontosabb 
állami gyámkodás, ha Csík vármegye törvény-
hatósága kezén évi potom 1HI00 frtnyi  összeg 
csak ainugy .nyomtalanul" ndn lenne. 

Szerencsére a dolog nem ugy áll! 
Hanem hogy hogy áll. arról majd csak 

tudni fog  a mi széleshátu alispánunk porolga-
tás nélkül is felvilágosítást  és számot adni. 

A mi az lHWI-tól 1883-ig terjedő hasz-
nálat körültekintő és ovatos voltál illeti nem 
bírálgatom, inert hiszen éppen annak a cyklus-
nak a végén mentek a vármegyéhez olyan fel-
jelentések, mintha a tőkék olvasatlanul szál-
líttattak volna ki: az óvatosság mértékét meg-
állapítani természetesen nem lehetett, de hát 
vagy az elótt vagy az alatt oly nagyon ovatos 
nem lehetett, ha f>2  ezer holdból csak 10 ezer 
maradt, mert ez a Horváth fóerdótanácsos  ur 
gustusa szerint csak 20 évre elegendő. 

Igaz hogy egyszerre eszközölt eladás 
esetén az a 150 ezer forint  egy tőkét képvi-
selt volna, mely 5%-al kamatoztatva, mert ily 
nagy összeget többel nem is lehet. — éven-
ként 7500 frtot  jövedelmez, de azt nem tet-
szett számba venni, hogy a visszaohajtott ova-
tos és körültekintő |kczelés idejében, a mikor 
czikkiró ur az erdőt egyszerre eladta volna, 
a fának  köbmétere lilí—72 kr volt, kevéssel 
azután pedig 1 frttól  1 frt  40 krra emelkedett, 
a miben ismét az állami kezelésnek is van 
egy kis része, nem is említve az ugyan kivé-
telképpen. de mégis csak előfordult  eseteket 
a mikor 1 frt  80 kr — 2 frtra  is felment,  és 
csak azon esetekben maradt !Mi kron a melyek-
ben az 186!»—1883. évi időszak alatt leköt-
tettek az erdők azért hogy a vármegye 
fűrészeit  évi 20—30 frtért  értékesíteni le-
hessen. 

Tessék már most összehasonlítani az ered-
ményt ! 

Váljon nem volt-e helyesebb egy kissé 
várni a holnapi Túzokra? 

Azt mondja czikkiró ur, hogy nz állami 
kezelés alatt még szűkösebb, még parczellá-
zottahb volt a használat s — egy füst  alatt — 
ma még sincs számba vehető erdő s hogy az 
erdők kipusztítanak. Édes Istenem ! Hát ha 
bővebben osztogatják ma talán több volna? 
Hiszen az természeti törvény, hogy a gyertya-
világon, no meg a kertlyukon kívül minden 
annál kissebb lesz, minél nagyobbat elvesznek 
bélöle. 

KUlömben vigasztalódjék czíkk író url 
Azok uz erdők nem pusztultak ki oly rettene-
tesen, hanem helyettük ujak keletkeztek s még-
szebbek keletkeztek volna, ha az államerdészet 
Horváth fóerdótanácsos  ur gustusa szerint a 
kellő eszközökkel rendelkezhetett volna. 

Mert nem lehet ám vetés nélkül jiratni! 
Attól sem kell tartani, hogy már most 

S4 évig várni kell, csakhogy mi tűrés-tagadás, 
az erdőnek megvan az a rósz természete, hogy 
nem hajlandó s nem képes egy elmélkedéstől 
a másikig 150 ezer forintos  knpitalist kiadni. 
Tessék csak Horváth urnák — nem ugyan 
mindenkiével egyező s némely esetekben kényel-
metlenséget okozó gustusát követni. — mert 
ó azt akarja, hogy örök időkre ne csak erdő 
maradjon n mi egyébnek nem való, hanem hogy 
állandóan jövedelmezzen is, s akkor az ál-
lami gyámkodást különösen az utánunk követ-
kező nemzedék nem fogja  oly sötét szemüvegen 
át nézni. 

A mi pedig a pénz és erdó kamatozása 
közti külömhséget illeti, bátorkodom megje-' 
gyezni, hogy az emher gyarló s hogyne nyúlna 
a könnyebben mozgatható kapitálishoz, mikor' 
a kevésbé mozgathatón i * ennyire kézzel láblial 
tul akar adni 

Hát azután mi kamatozik V 
No meg az erdővel nem is illan egyik 

másik bankár ur szebb hazába, hanem itt va-
lahogy szűkösen eléhlegélünk belőle s a mellett 
Széli Kálmán meg Darányi ó kegyelmességcik-
ilek mégis csak lóg akadni egy kis ideje 14:'»-
tötra vagy oda eljutni, a hol magán ügyeiket 
is elintézhetik. 

Imre  Dénes. 

T t X 17 » Y . 
A gyermekvédő kongresszus előmun-
kálatainak állapota 1899. aug. bó 1-én. 

A nemzetközi gyermekvédő kongresszus 
I81P.I. szeptember hő 13- 17. napjain tartatik 
meg Budapesten a nemzeti muzeum és ország-
ház termeiben. A megnyitó ülésre József  fó-
herczeg védnök, több miniszter és számos 
előkelőség megígérte a megjelenést. A tagdi-
jaikat eddig lefizetett  egyének összes száma 
454, köztök Ii2 külföldi,  az utóbbiak között 
legtöbben vannak Franczia- és Olaszországból, 
de képviselve vau Európa minden nagyobb 
állama, azonkívül az amerikai Egyesült Álla-
mok is. I'árisbaii, Firenzében és Berlinben kü-
lön bizottságok működnek. A szakosztályok 
munkálataikkal nagyjában elkészültök, a beje-
lentett előadások száma eddig 55. különösen 
az orvosi szakosztályban sok hírneves külföldi 
tudós jelentkezett előadóul. A kongresszus al-
kalmából szétosztás végett több becses irodalmi 
mű jelenik meg, köztük a bizottság kiállásá-
ban mintegy 40 nevezetesebb magyar gyer-
mekvédő intézet monográfiája  magyar és fran-
czia nyelven, az igazságügy minisztérium ki-
adásában a javító intézetek terjedelmes ismer-
tetése, Budapest főváros  jelentése árvaházairól, 
Tuszkai (Jelöli kiadásában a gyermekkórházak 
s más hasonló közegészségügyi intézetek rész-
letes leírása s mintegy 15 apróbb ismertető 
füzet.  A bizottságnak közel 100 árvaház és 
jótékony egyesület küldött be nyomatott, vagy 
irott ismertető leírást s a minisztériumok ké-
résére eddig külföldről  részben igen terjedel-
mes csomag érkezett a gyermekvédelem ügyére 
vonatkozólag, melyeket a bizottság a kong-
resszus után az orsz. pedagógiai múzeumnak 
enged át. A kiállításon, mely a városligeti 
iparcsarnokban lesz, 150 kiállító van, köztük 
38 külföldi,  részben feltűnő  érdekes tárgyak-
kal. a felállítás  munkája már megkezdődött. 
A bizottság gondoskodott a kongresszus alatt 
megjelenő napilapról, napibiztosokról, gyorsírók-
ról. jelvényekről s egyes kedvezményekről. A 
tagok számára 12-én este a lioyal szállóban 
ismerkedő este lesz s 17-én délután a keres-
kedelmi minisztérium, továbbá a tengeri és 
folyamhajózási  társulat támogatásával külöu 
kirándulás lesz Váczra a siketuémák intéze-
tébe. Zebegénybe a szünidei gyermektelepre. 
Visegrádra s onnan külön hajóval Budapestre, 
mely kiránduláson a tagok összesen 50 krért 
vehetnek részt. A czirkveuiczei kirándulás 
munkálatai folyamatban  vannak, több oldalról 
kedvezményeket nyertünk. A kongresszus tar-
tama alatt 30 nevezetesebb fővárosi  intézet 
meglátogatása van tervbeu s a külföldiek  ka-
lauzolására eddig 20 idegen nyelveket értő 
szakférfiú  és nő vállalkozott, lfi-án  délután 
lesz az 1828-ban Brunsvik Teréz grófnő  által 
állapított „angyalkert" helyén állított emlék-
tábla-leleplezés. AZ előkészítő bizottság eddigi 
kiadása 2.827 frt,  a pénztárban Jelenleg 5.308 
frt  49 kr van, mely összeg á kongresszus meg-
tartását biztosítja, a nagy és előreláthatólag 
igen értékes napló kindására pedig a közok-
tatásügyi és belügyi minisztériumoktól kértünk 
külön segélyt, hogy azt minden tag és minden 
nagyobb közkönyvtár dij nélkül megkaphassa 
A Kongresszus rendezésére február  óta fenn-
álló iroda eddig közel 60,000 nyomtatványt- s 
körlevelet küldött szét s Ugydarabjainak száma 
1628. A kongresszus tagdija 5 forint,  mely ösz-
szeg Szabó József  pénztárnoknál IX. Lónyay 
u. !). fizetendő  le, a többi részletekre nézve 
az iroda (József-körut  43.) ad felvilágosibisokat. 

Iskolai értesités. 
A székelrudvarhelyiTîir. állami főreális-

kolában az 1KSM- IÍK KI. iskolai évre a heira-
tások folyó  évi szeptember I, 2 és 4-én tar-
tatnak meg. 

A beiratásokhoz a tanuló szülője vagy 
meghízottja kíséretében jelenhetik meg az 
igazgatóság előtt s a következő okmányokat 
tartozik magárai hozni-: a)-a megelőző évről 
nyert iskolai bizonyítványt, bl keresztlevelet; 
c) ujraoltási igazolványt. 

A főreáliskola  első osztályába olyan ta-
nulok vétetnek fel.  kik kilencz évesek multak 
s az elemi iskola negyedik osztályát jó ered-
ményűvel végezték. Olyanok is felvétetnek,  a 
kik ilyen bizonyitványnyni nem bírnak, csak 
ez esetben felvételivizs  gálaton kell igazolniok. 
hogy a megkívántató elókészültséggel bírnak. 

A többi osztályokba azok vétetnek fel, 
akik a reáliskola megelőző osztályát legaiább 
is elégséges eredménynyel végezték. 

" " ' Azok. akik gimnáziumból polgáriiskolából, 
vagy esetleg katonai reáliskolából akarnak át-
lépni. szintén felvételi  vizsgálatot tartóznák 
toll Ili. de csak azokliol a targyakhól. melyeket 
ay elhagyott intézetben vagy egyáltalában nem 
tanultak, vagy nem oly terjedelemben, mint azt 
a reáliskolában tanitják. 

A felvételi  vizsgálatok, valamint a ja-
vító vizsgálatok f.  évi augusztus 30. és 31-én 
tartatnak meg. A felvételi  vizsgálat dija 10 frt 
mig ellenben a javító vizsgálatok díjmentesek. 

Az évi tandíj 18 frt,  mély két esetleg 
négy részletben is fizethető.  Indokolt esetek-
ben a jó előmenetelü és magaviseletű tanu-
lókat fele,  esetleg az egész tiUldij fizetése  alól 
is felmentheti  az igazgatóság. Akik e kedvez-
ményuycl élni akarnak, az intézet igazgató-
jához czimzett s a legújabb keletű szegény-
ségi! bizonyitványnyni felszerelt  folyamodvá-
nyukat a beiratáskor nyújtsák he. 

A hóiratási dijak 4 frt  SO kr esetleg 5 
frt  SO kr. Ez alól felmentés  nincs. 

Az intézettel kapcsolatosan egy (i5 tanu-
lóra berendezett internátus is van. melyben a 
tanulók felügyeletet  és teljes ellátást kapnak. 
Az internátusi dij 300 Irt. mely félévi  rész-
letekben előre fizetendő. 

l'gy az internátust, valamint a fórcális-
kolát- illetőleg az érdeklődő és tájékozódni 
óhajtó szülőknek készséggel nyújt felvilágosí-
tást az igazgatóság. 

Szeredai élet. 
A hét esensácsiója. 

A természet hosszas iilmúliül felébredt.  A szép 
tavasz. !l kellemes nyár ismét itt. zeneik n poéták. Az 
iliolvu. szegfii.  rózsn virul s elil.iink mosolyog az 
UtCZl'llI 

lírr . . . elég!. . Mert Ital mindez s niég sok ezor 
más cl nem inomlott frázis  inimi azi ttkurja j e l e n t e n i 

««p időnk vim. S szop időről beszélni. iniknz-
bc-n a zuhogó zápor olykor jégiljiraliokkul tarkítva uvu-
kiinklm zúdul s nagy i-sodn. hu » gyengébben cön-
zervált «pilléteket el nem sodorjn csnk a poéták tudnak. 
Mi fázunk  s uz őszi felültök  előkerMnek a sifonerhő!  s 
megkezdik szerepüket augusztus elején vngv ngv lehet 
még i-l sem végezték. S u n.vnri poéták sutba dobhatják 
zSiigeinéiiyeikct u nyári nup snguráról s legfeljebb  azzal-
vigtLszlalhutjúk magokat. hogy jó lesz jövőre Is. Kép-
zelem mily kiiiliuii lehet ön édes szerkesztő ur, u sok 
beérkezett nyári verseimén}- mintt. melyeke! hidegtől 
vauzogó fogukkal  olvns át. Vulóságos hám leli tépelő-
dés. lemondjon-e a napsugárról, inely legalább a poé-
sisheu derül vugy lemondjon u versekről ' 

Yngy iguz. ön elutazott u napsugárhoz s nem 
mondott le II versekről sem. On a legboldogabb cm- m 
be-. I)i- én, mit telietek én - A vadász inujálisról. * 
az oltáregylel majálisról. 110 meg első sorban a le-
zajlóit jogász majálisról, vulgo egyetemi estély, kell 
írnom s még egy ruin régi uttrilnitiiuiobkal dolgozom. \ 
Pedig milv szépen mutiitju u patika buroiiicterje az 
állandó szép időt már hetek ótu s inily inosolygóan 
hirdeti u póstu plétáhláju. hogy száruz idő 1 észen.1 

|leiiii(ileesik uzeső sliMi-g vnn. A régi téli far-
sangi chablou s hiáiiu kiáltoz u nyájas olvasó : ..Va-
lului ujat. sujátségosut u nyári' mulatságokról! A 
sujátos természet ez idén nyomtiilanul vész el az 
ömlő zápor zujáhuu. Mert tessék elhinni, egyébként 
minden a régi. u jögá-sz ifjnság  nem változik, miként 
nem változik u természetben semmi. Csak av. em-
berek mások. Az előtt u Sírniuk. Misknk. Lajik. Jós-
kák, Pisták, ina a Gézák, (iyulák. Ernők. Árpádok. 
Lurzik rendezik, a faj,  a jelleg ugyanaz maradi Ifi-
kor tigy végig tekiutnnk megöregedett szemekkel a 
foruien,  ugyanaz a kép t&rul szemeink elé. mint ta-
valy. meg azelőtt, meg régen. A frakkos  ifjú  ren-
dező seladnnok, a nyájas leereszkedő notabilitások, 
a mosolygó mamák, a vidám Dde leánysereg. csak-
hogy- u kik ma notabilitások, mamák, azok valaha 
reudezok, s bohó lánykák voltak. Hja, de a/, régen 
volt s elmúlik minden! 

Sokkal élénkebb volt u város szombaton, mint 
rendesen vagy talán csak nekem tetszett ugy, mikor 
a fel  K alá futkosó  jogászokat láttáin lázas tevékeny-
séggé! hordva össze mindent a Csillagba a mi aj. es-
tely uzeljaira szükséges. A fáradság  nem is veszett 
karba. Oly nagy K fényes  publikum mint ez egyetemi 
estelyre, regen gynlt össze a rendes báli toretnbeo 
Kilencz orakor meg érkeztek a védnökök kfizDI  Mlkó 
Bálint főispán,  Gyárfás  László törvénysziki elnök s 
Baktsi Gáspár közjegyző, kiket a közönség é l j e n z é s -
sel, azeue tussal fogadott  s ekkor rázendítette Csikay 
bandaja az elsd valczert. 8 vajon kiben nem uezsdOl 
föl  a ver, a mikor Csikay hozza s ki nem perdal 
tánezra, ha van benne egy kis eleven erő. Só húzza 
18 szívvel leiekkel az ó kedves csikl közönségének 
s a mint o fáradhatatlan  volt gyönyörn toiirtáncziban 
s pattogós csurdásaibaii. az ifjúság  sem fogyott  ki soha 
az ujrizásból. ^ 

S a souper! Minden eslélynek, bálnak koro-
nája, oly kedélyesen, oly kedvesén telt el mintha nom 
Is nyilvános mulatságon, hanem szDkkörQ fesztelen  -'<" 
jouron lottOuk volna. A szép magyar hallgatók, a re-
mek kurueznóták tárogatón, Csikay speczialitása s a 
vegén a másfél  ó^áig tartó «ouper-csárdáa ugy agyUtt 
tartották az egész közönséget, hogy kevés kivéteUel 
csupán & óra tájban kerekedett fel  s akkor is blso-
ayára nem a lányok s fiatalok  unszolására. 8 a bocaa-
szó: a viszontlátásra holnap ZaögödOnt 
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Másnap tartotta Cslkav (lyuri bandája hang-
versenyét a zsOgödi fftldón,  a mely a Jámbort társu-
lat előadását leszorította. Sokat neiu kell róla beszél-
uein. Ismerjük öt mindannyian. Ha u (olvtou szaka-
d,i zápor daczára mégis oly nagy s a Tátogatott hnll-
gutóság verödött össze a fürdőn,  az bizonyosan iwgyohb 
Jieséret rá mint száz poétának zeiigő"hymiiusa. Az 
egyetemi estélyről átöröklődött jó kedv itt is oly 
Jerdlt hangulatot idézett elő, bogy egy egy ropogós 
csárdásra a Jiatalság a ropimntufgznk  helyen táuczrn 
perdült s járta mintha lstcu-tudja atiőta uem tán-
czolt volna. S még reggeli H orultoş iţi szólott u zejie 
s még akkor is egy kisebb szflkebb  körtl vig kedé-
lyes társaság oly^ueltczen eresztette el, liogy » meg-
erkező vonntou folytassa  körútját Kovászna leié. 

,$em tudom, meddig fog  u két nap tört-éiu'térnl 
zengeni a fáma,  de a mig zeng, abliai) iniudig benne 
lesz az egyetemi hallgatók dicséfele.  u kiknek ez u 
két bufelejtő  nap köszönhető. . . 

Az'Vgyctemi estélyen megjeleut hölgyek név-' 
sora a következő: Ó:r. JhirtMué  f  llmwilo*),  Víikn 
S»í«,/«rwr, ''x'iíi'i  iMtcámif,  lIrtíli'/  Slimíitritr  >Umlnjtftí>, 

Jok'ilhllr,  * ,mi* M  Xfil/iiioniliir.  FwmSy  f,iijoMiif,  I 
li A! JAz*rf»r,  tirrzîi  h'Jeltur,  J'-rznók''  Jtihu'wir,  Kor  Ar* 
.tu tuf  ne, h'i>;mii  bénmur, /Smzló  (iézán/,  Sutty  •Imrtnr, 
/'*i/if>  lhimok'uxtír,  I'4l  HüLtíi'ur,  Votorzkf/  Antiihir, /'«-
hfzk'y  ft4-iyvljfnéj  ltomfr  hl f'rlixiié,  StfiQMirf  JUirífttr, 
SziiliHthy  F.hk-m*;  lányok: lkik-fs!  Erz»ik-r,  Horthu  Ifoniii, 
hrîttUţf  K/mi**,  f'sikn  Miirérrk,  'Wiv/fi/fy  Ko  fi  o fai,  I^rilky 
Emil  in, 

filthr*  Mutyif,  Fritiltzy  /i-Stikv,  tini Irtittf,  (iri'zó  I 
ftóz*iku.  Jnk'tih  Jolii»,  Korty*  Jiovkii,  KUZHIII  Viktória  »'•* 
[rum,  Xiltfif  Mirzik'i',  l'ilfi  Mari*k<t,  IMI  fiizi'Hily  l'ifturzk'i/ 
.humnk'ii,  liomffhl  Julinkul,  *Sá)nfoi'  (iizflh*,  Sfrnninr  ,1/k-rínkn,  Szatmái'if  Sfíi'iJi''i  én Jjhfii,  Tti  iii ni •Viiloi'k'ii, • 

v * •• * 
Ş még liálu Istennel^ íjiiics vege a szeredui élet-

urk. tfjfcfcy  «-lokés/nletük fórénak  u vadász niujaltaru 
uittlv IIA jól tmlom t* hó~ l~i-eri 6m ur»l(Âriţyli'l lmn;r-
vt*rsi'iî n% u inely 11117; viilósxinQli'g e l»ó li-Vén lo<; 
uiĉ RTLRIÎ TIÚ iá./MögüJi füniüii.  S/.ÓVMI jóhélünk.. (.'«ak 
az ÍMt«'n itiljo» A jó kedv mo.Ilé kis,j,p iilüt is... 

K Ü L Ö l ü í r K b É K 
— 'Petőfi  ü n n e p é l y e K á s z o n j a k a b -

falvi  fü rdőn .  Petőfi  Sándor halálának .">( I éves 
évfordulója  alkalmából a segesvári csatatéren, 
hol a költő elesett 1H4!) évi julius .'ll-én or-
szágos t'iiiléküiine|>ély s ezen kivül hazánk 
nagyobb városaiban emlékünnepélyek rendezé-
séről értesülvén, az itt fürdőző  kir) számú kö-
zönség Kmliery Árpád tanár indítványára egy 
hangit lelkesedéssel elhatározta, hogy 'a maga 
részéről is emlékünnepélyt rendez, s a nap 
emlékének maraudandóhb megörökítése czél-
jából egy ezüst serleget hozat, mely a követ-
kező feliratot  viselni: 

„Petőfi  Sándor emlékének, kászoufiiriló 
közönsége IH'.KI julius ;tl". 

Elhatározta továbbá azt, hogy egy már-
vány táblát helyez, el a fókut  körüli rotunda 
homlokzatiul .az évfordulóra  emlékeztető fel-
irattal s egy úttal elnevezi ezen áldásos forrást 
„Petőfi,  fomis'-nak.  > 

i^zen emléktárgyak beszezési költségeire 
gyűjtést rendezett, melynek eredménye összesen 
47 frt.  öl) kr. mely összegből az cinlékserleg 
megreudeltetvén, arra 30 frt.  67 kr. forditatott. 

A márvány tábla felállítása  a megrendelés, 
felirat  bevésés és beállítása iníatt hoüzabb időt 
igényelvén, cnuekajövó l'JOO évre való szak-
szerű íjkészítését és beállítását Hnrmath' Ödön 
Szeki'lyudvarhelyi szakiskolai tanár. Tamás 
Albert én Kmbery Árpád l'őgiinniizinini tanárok 
vállalutk magukra. 

Az idei emlékünnepély megfelelő  műsorral 
közebéd megtartásával a fürdőn  időző közönség 
jelenteiében s a szomszéd községekből felvo-
nult székelyek részvétele mellett folyt  le a 
következő sorrendben: 

Délelőtt 11 órakor a fürdő  zenekara a 
Kákoczi indulóval a hídfőnél  gyülekezőt zen-
dített. Innen a közönség a fürdőház  feletti 
tágas tant-zterembe vonult. A zeneker a „Jár-
jatok be minileu—raindeu földet"  cz. darabot 
játszotta. Erre a közönség a szózatot énekelte 
el zenekíséret mellett. Kzután dr. Balogh Vendel 
ügyvéd ünuepi megnyitót tartott, vázolta röviden 
az ünnepély czélját, jelentőségét, néhány vo-
nással ismerteti n nagy költő egyeniségét s 
óhajtását fejezi  ki, hogy az ünnepély évről 
évre a fürdőző  közönség által raegtartaasék. 
Kzután Dávid llohta k. a. szavalta el .Petőfi 
.Két ország ölelkezése" cz. költeményét elis-
merésre méltó kedvességgel, melyért a hallgató 
közönség tapsokkul tüntette ki. 

A zenekarnak közbe eső játéka után Végh 
Mátyás fogarasi  polgári felső  keresk. jak. igaz-
gató lépettaz. emel vény re s kiváló művészettől 
s rendkívüli hatálylyal szavalta Tóth Kálmán 
.Előre' cz. költeményét. , 

A zene ujjabi játéka után a közönség a 
feldíszített  sétatéren terített asztajok mellé vo-
nult a közebédre, melynek folyamán  volt tar-
tandó az. ünnepély jelentőségét kiemelő, Petőfi 
Sándort méltató ünnepi diszbeszéd az emlék-
serleg kiürítése mellett. 

A fürdő  közönség nagy része, az ünne-
pélyre felvpnult  vidékiek, saámosanvUlok részt 
a közebédeu. 

Mély csendben és általános gyelemközt 
állott fel  Embery Árpád székely-udvarhelyi 

r. k. fógimn.  tanár s megragadva aj! emlék 
serleget egy művészileg összeállított magas 
röptű valóban szép Bzónoki műben zengte el 
a szabadság, és szerelem qagy. dalnokinak, jó 
Petőfinek  emlékét. 

A majdnem fél  órát tartott remek szónok-
latot a közönség., kitörő lelkesedéssel fogadta 
s a serleget kiürített szónokot éltetve, üdvözölte. 

Az ebéd további.folyamjtp  T a m á s Albert 
szintén székely-udvarhelyi r. k, főgymn.  tanár 
a segesvári l'etóti ünnepély országos jellegét 
ismerteti ' 

Este táncmulatság éif  tűzijáték fejezte 
be az ünnepélyt. 

Végül a renilezó bizottság által kiállított 
és alá irt ezen jegyzőkönyvvel kapcsolatosan! 
a serleget átadták Málnási .Kristóf  ez idő sze-
rinti fürdői  intéző urnák megőrzés végett s 
kifejezést  adtak annnki miszerint a serlej; a 
minden időben itt tartozkoiló fiirdó  igazgatóság 
örizete alatt áll s ha valaha a mitől Isten óv-
jon e fürdő  megszűnnék fiirdó  lenni, vagy ha 
á Petőfi  emlék unnepélyt'ii közönség nem tar-
tana ineg. azon esetben a serleg mint Petőfi, 
relikvia a sepsi-szent^györgyi Székely Nemzeti 
ruuxeum tulajdonába fog  jutni. 

—' Karácso.iy" " Már ton a marosvásár-
helyi rógiinn. derék iguzuiitója és o minden izé-
b. ii kiváló főpap,  Marosvásárhelyi plébánosnak 
választatott meu. íiraluláliink. uuy uz uj pléhiv-
uosiisk, mint u marnsvásárlielyiekiiek. 

Az e rdé ly i p ü s p ö k liándi Vuznl 
esik soiiilyei főgininázii'iini  — fiiiíiveló'ihté/eli  — 
és Karácsony •!itzsef  tanitoképző intézeli ignzgH-
lókut szentszéki iftnüknkkó  'nevezlc ki. Kngailjiik 
őszinté iidviizleiiiiikei. 

E JCováos G y u l a m e g h a l t Thália 
levelesebb, leghivatottabli |«ipjn, cesi'ili • K o-
•V á e s (iyula nincs többé, mbghalt! A seges-
vári űiinepcii kapott íiapszurás végzetessé vált 
hazánk legnagyobb Slvaks.pere-sziuészi'-i i'. a je-
les lyrikusra nézve. Mikor a Irjéregyhazi vsa-
tamezou elhangzott r&mi'k szavalata, és ó össze-
rogyott. nem mertünk arra a csapásra gondolni, 
hogy ó meghal. í"s íme most, a mitől félvc-fél-
tUnk, ji mire, goiulolni sem merţUiik, ^ .bekö-
vetkezett : e bó 2-án este fél  nyolez órakor él-
szállott nngy lelke meghal t . . . Nlnís többé . . . 
Sirassuk meg őt. litert halálában hazánk vesz-
teségét siratjuk meg . . . A drága halottat Se-
gesvárról Kolozsvárra szállították | a ravatalt 
a nemzeti sziuliáz udvarán állították fel.  mely 
valóságos buesu helylyé változott át. A rava-
talt ' koszorúk halmaza borította, melyek az 
orszi'ig minden részéhói oly nagy számban ér-
keztek hogy ezekkel'a színház egész udvara 
megtelt. Temetése oly .impozáns volt. milyent 
Kolozsvár még talán soha nem látott: a gyász-
ban osztozőtt ejrész Magyarország, inert K 
K o v á c s (Jyulaegészben a magyarnemzeté volt. 

— El jegyzés . Molisy Ádám gyitlnf-j^rvdri 
vasúti tisztviselő eljegyezte tjözsy Laura kisasz-
szonyt, Uözsy Árpád gyógyszerész nővérét. 

— Kal icza K á r o l y akadémiai festő-
művész a székes fővárosból  városunkba érke-
zett s a Szeivárth Rezsó ur lakásán rendezte 
be műtermét. Kalicza ur egy kitűnő arezkép 
festő  a kinek e téren már szép neve van s a 
ki az arczképeket vagy természet után vagy az 
elhaltakét fénykép  ntán készíti, el még pedig 
élethűen. Azoknak tehát, kiknek olaj festésű 
kitűnő arvzképre van szükségük, ajánljuk a mű-
vész urat és azt, hogy az ítliéni műtermet láto-
gassák meg. mert ne/n fognák  csalódni. 

— A : a r a t á s a k a d á l y a i . A szegény 
szántóvető - gáídft  fáradtságos  munkájával á 
reménység és csüggedés mindig^lcaroltve jár. 
Ha látja hogy kedvező időjárás mellett ii földbe 
tett mag kikel és jól fejlődik,'  keménységgel 
tekinf'a  jövő elé}>e, de vannak i«mét kritikus 
idők, . melyek vagy a .fejlődést  megakasztják, 
vagy ia már betakaritásr» váró termést' -Ve-
szélyeZtetik,; mikor ismét' a 'UerilBifek  ígérkező 
napokat a ' borús' áéjtelmfc.k^  váltjuk föl.  Ez 
.utóbbiaktól nein ment jelenleg is gazdaköjoii'-
ségünki melyet az idei sokat, igérú- gabona 
termés a legjobb reménységgel kecsegtetett. 
A rendkívüli viharok és jégveszélytől-megme-
nekült, dús szemmel mégáldott gabona már 
augusztus -elsónapjaibat sarló alá SferülVSöf'az 
óta álife  t é l ive l nap hogy Itt-ott pUritzáporok 
meg ne akadályozzák' a munka haladását Ott 
áznak a mezőn szanaszét a learatott, kalon-
gyák a nélkül, h?gy megszárítani és fedél  .alá 
hordani leheţne. ş ez a rész ig>, az aratatlan 
rész pedig a. lábán néz a pusztulás elébe, ha 

csak a gondviselés az időjárás abnormitásán 
hamar időn lielijl "nem változtat. u... 

A haza i m u n k á s o k é r d e k é b e d a füld^ 
tnivelési minister ujabb intézkedéseket vett 
tervbe.. Elkészített ugyanis, egy töp-pny ter-
vezetet, melyei a cgéplö- és miinkiia.vállalko-
zók, továbbá a gazdasági segéd munkások jog-
viszonyait (szándékozott rendezni, valamint az 
1HÍIH. évi M-rk törvényczlltk»77r-S-sában nyert 
felhatalmazás  folytán  a gazdasági rflunkás  köz-
vetitéá'szablllyozására égj' rendelet tervet állí-
tott össze s mindkettőt a, vármégy^ ali^pán-j 
jainak tanulmányozás és netáni. észrevételeik 
meg tétele végett szétkiHtlötte: -

Tüz. A dinit hó végén Csik-Szt-Mikló-
son éjjeji 8'* órakor tikét fogejjp  KpJóf  Elek-
fából  épült és szidiUí'i^al födöttcsüra  » benne 
volt állatokkal s. gazdasági felszerelésekkel 
együtt odaégett De a veszélyes -élein inÁn 
állott még itt?, Cjutkh'niáar tóvább terjedt s 
mint egy ii—Î! épíilet esett Áldozatul. A cşpn-
i^Qrségnek feltűnt  a gyanús eset 6; kutatta 
annak okát..' mig végre megállapítani vélte, 
hogy :hz épületei ntágrt * Halogh Ignáez gyuj-
tfrtta  fel.  tttiVol rözöga. cseíáj'^ érté^ii ţisjkpja 
MKKi fiti  ji volt biztosítva. A .dolog azogban 
a gyanúnál maradt, nu-rt semmi bizonyítékot 
sem tudtak lialog ellen |iroilukálui. * -

Nagy hős lehet Máté Vitoti, Qsik-Va-
i'sái'CBÍbau. mert hát nagy bátorság is kellett 
althoz, bogy Halázs Játmsnét, mikor as a kö-
zös kútra ment vízért,'égy karóval inegtá 
niiidja síiíííi" ke/dje. Mikor pedig az a 'kárát, 
megragadta s el nem engedte, hajánál fogva 
kürülhejlil 1 fi.  .métoi' távolságra vonczolta, mi-, 
uuk következtében n nö oly sulyus sérüléseket 
szenvedett, hogy sokáig kelleni! utána nyomni 
az ágyat. Tettes a rsélekinény elkŐVetéVftk 
a csendőrség elótt beismerte.' ile okát nem adta. 

Egy a n a r o h í s t a az a n a r c h i s t á k 
e l l en . Egy furfangos  CSJ\|ÓI A hivta, fel  figyel-
mét a lielgíutni áMsni jeiff^ii'ség  a mâţ enrópai 
államok rendőr Ingóságainak. Egy msgáL orosz 
i'/ármazásmiak. és anarchistának .való állitólag 
Jakolievii;/. János nevű egyén ugyanis Európa 
fővái'nsait  bejárva magas állású egyénekhez fov-
dnl H pénzbeli jntslfţak  kikötése mellett arra 
kíván vállalkozni, jyisry IJZ anarchisták állal fe-
jedelniek,, i sgy államfők  ellen tervjiZfcU  merény-
ieteket felfrilezj,  és ezt |i/ili^ikai elvtársai ellen 
maüán l'iiS'ülÍói teşzi. ŢoW> anKrcfüsIa  köziil 
valami Csupkobillo,  Pertot  és Gerefroy  nevü 
an»<cliist.'ikal emleget, kik az általi leleplezni 
ajánlntl iv'szeeskttvésekbeh.lészesek, de az egész-
ben csak csalási szándék látszik. Az alacstmy 
termei tt, zsidó tipnszu, ba|',na szakálln és szemű 
rövid láió és orrcsiptetiil liordozó egyén egyes 
városokban á kétes liiiü női társaságokat is 
megsiinklH látogatni, s azt állítja, liogy egyik 
vagy másik rendőrség által ügynöki minőségben 
is volt alkalmazva. 

— H a n g v e r s e n y T u s n á d f ü r d ő n .  A 
tusnádi fttrdőigazgalőság  a vendégek «zi ves kőz 
j'naiBködésével a filrdővilágitásialHp  javára e hó 
tj-áa kedden este H órakor lánczczal egybekö-
tött hangversenyt rendezeti, - melynek műsora 
a köveike/.ő volt: I.-Nyitány. Dala Miklós 
nép/eiiekara által Teli Vilmos operából. • 2, A 
lengyel anya. Tóth Kálmántól, szavalja: Len-
gyel .József  ur. 3. Rlmpapilie hougrois par F. 
Liszt, előadják zongorán négykézre: Kelemen 
Lsjosné úrnő és Vjtrrő Berta k. a. 4. Kolilas 
asszony, irta: Szász Ivárply. szavalja : í l . Papp 
Antalné nrno. 5. Rom ;iicz, irta-: Kelemen Liv-
jnsné úrnő, énekli: Lám Anna k. a. zongorán 
kiséri a szerző. 6. Magyar népdalok. Dnla Mik-
lós népzenskaia kísérete mellett zongorán elő-
ad ia : Bogdán Andor ur. 7. „0 csak te szeress" 
kettős dal irta: Kelemen Lajosné úrnő, éneklik 
Lám Anna k. a. in Dr. Bardocz Gyul'A ur, zon-
gorán kiséri a szerző. 8. Carneval Rnssé, elő-
adják zongoráu: Varró Berta k. a., fuvolán, 
Herczog Hans.nr,_9:. Néipet és Bnmáti dalok, 
énekli: Perheller .lŐzeBne úrnő, zongorán kiséri: 
-P-rager Zsigmond • nr. Ugyancsak a e hőt végére 
tervezi egy fővárosi  előkelő művészekből '— közJ 

ISk a Perotti az operaház tagja — álló tár-
saság is' hangversenyét, melyre szintén igen 
nagy érdeklődéssel néz a fürdőközönség. 

— Fblülflzetés  a Bá tho ry -emlék j a -
v á r a , - a Csifc-karczfttlván,  1899. julins 9-én târ-
lii tt nyárj. táuczvigalom alkalmával íelülftteltek  ; 
1. Mihály Ferencz Szárbegy^GOkrl, Antal Gergely 
-f'sik-Dáhfalva,  BaiV János Csík-szenttamás, 
tVrenczl Sáudor 50—60 krt, Kéni^y' Uéza 
1- frtj  Portig ltőza 50 kr, DMiek Ferenci 
50 kr, Id. Trohán Jézset ÖO kr, Trobán Kálmán 
20 kr, Hapkó Antal 50kr? Kovács Elekné 10 krt;. 
Sájosy 4|bert, Lakatos Kálmáp. Kőrösy Géza, 
Abos József,  Fazakas Gáspár, Ágoston József, 
Lehnér'Antal 50—50 krt, Benedek'Ödön 1 frt: 
Gjdró Mártyás 50 kr, Gidrő Mihály, 80 kr. Gegő 
látván 50 kr. Lakács Vilmos I frt,  Daszhek 
Sándor 60 kr, D.ijbnkát Gerő 40 kr, fiosenfeld 
Dâţid 1 frt  liO kr, Herzb'erg Károly 1 frt  60 
kr, Poloezki József  50 kr, Mánya Vilma 20 kr. 
Boriszák Márton, -ifj.  Antal János, Sáiosi Dénes 
60—50 kr, SchQtz János 20 kr, Bogádi Károly 

50 kr, Id. Miklós Lajos 20 kr, Nénet AnUI 
50 kr, Antal Albert'50 kr, Gidrő József  90 kr, 
Gidrő Ignftcz  20 kr, Miklós István 80 kr, 1,0-
k ács'József'-1  frt,  Tompos Mttyás 1 frt  Vr-
renczi István 1 frt.  Jegyekből 66 frt.,50  kr. 

., összesen 90 frt  60 kr. 
Költségek mint mint kiadás 66 frt  60 kr. ,. 

marad tiszta jövedelem 24 frt. 
Ócska fémanj ragok  í' A marosvásár-

helyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, hogy 
avm.'kir.'államVasntak'igazgátósága' a buda-
pesti és északi főmühelyi  szertárában a folyó 
év második felében,  összegyűlő és nélkülöz-
tpvé váló különböző ócska. fém  pnyqgokat ér-
tékesítehi'óhajtván, ezek eladása czeljából a 
a m.' kir. államvasutak anyag éa' leltár be-
szerzési hivafadáhan  f.  évf  augusztus hó 23-én 
déli 12 órakor nyilvános árverést, tart. 

— TOxifa.  A anarosvásárhely' l^ereske-
delmi és iparkamara tudatja, bogv a maros-
vásárhelyi kir. ítélőtábla, kir. törvényszék, já-
rásbíróság és kir. 'ligyészaégtiivatalos, Uletve 
fogbház  helyiségeinek fűtésére  az 1900 évre 
iteszqsenJQi^ kbm. tűzifa  szállításának, bizto-
sítása , tjtrgjrál^n f.  évi szeptember bó 7-én 
d. e. 10 órakor' a helyi kir. .tábla elnöki iro-
dájában nyilvános árlejtés tartatik. 
, i , —' Árldjt&i. A marosvásárhelyi keres-
bedolmi és iparkitmara tudatja, hogyakolozs-
vifri  posta, é i távírda' igazgatósági kerületken 
évenként mintegj 140—450 métermázsa távir-
dSs/,alag. .távirdajiirlap, postai szállitóUvél, ve-
gjes^Jcezelési nyomtjitypy és bulIndfHipppir 
selejteztetik ki. A ki i"' selejtpapirokát meg-
venni ofiajtátiS;  zárt i rMet l ájftnlatát  20 frt 
b)ínat|)énzzei é&yütt folyó  év áttgusztus 20-áíg 
adja be. t i• í *-• 

— Ruszcsuk i kláUitás . Ruszcsukban 
iparkiájlitá^ rendezés'i vétetett tervbev Miután 
értesülés szerint ezen vállalat anyagi nehéz-, 
ségekkcl küzd és létre jövetele igen bizony-
talan. a hazai iparvállalatok jól teszik ha ezen 
kiállításban valg részvételtől saját érdekükben 
tartózkodnak. T 

— Erdőéjgés.. Szentmárton s Csekefalva 
község határában fekvő  erdőség, melyet a csík-
megyéi erdőipWr Vt1. bir kihasználás végett, egy 
helyen tüzet fetgot  «' hUrSIbelBI 6 hold terjede 
Jemben leégett, A« erdő fái  biztosítva voltak. A' -1 

csendőrség magával u j eseménynyel megel^edre 
nem levén, kutatta annak okát, mig kiderítette, 
hogy a részvénytársaságnál alkalmazott 19 msn-
kás ebéd főzés  végett az erdőben tflzet  raktak 
s azt kioltatllanal ott hagyván, terjedt tovább, 
á csendőrörs az esetet illetékes helyre feljelen-, 
lette. . 

— D ü h ö n g ő b é k e van most az egész 
világon, csak nem régiben ült együtt a haágai 
békekonferenczia  a hol a nagyhatalmak szóval 
ugyan nagyon erősködtek a béke mellett mikor 
aztán tettre került volna a nor, még azt sem 
tették meg, hogy kötelezzék magukat egyideig 
a .hadseregnek tovább nem fejlesztésére  I A 
béke konferenczia  véget ért és Belgiumban 
forradalmi  mozgalom indult meg, Spanyolor-
szág követte a jó példát, Olaszországban po-
fozkodnak  a" képviselők, méggyőhirozzák egy-
mást, liogy FendinándoJ ^etKHiizálták.!. Milán 
szerb e&királyra kétszer is rá lőttek I. Majd 
még^oda jutunk, hogv imáiba szövi-az emberi-
ség csak a blkétől menüs még minket Uram 
Isten! —'7á háborút majd elvégezzükmagiţjijL. 
Mindezekről bővebben és érdekesebben, mj.Qţ 
égy napihir keretében.lehet, írásban és képben 
értekezik a legjobb illusztrált heti' láp, a Ké-
pes Családi lapok. Kiadóhivatalai (Budapest 
Vi. Szonify  u. 11,). " , 

— .Vesze t t e b g a r á z d á l k o d á s a , , Köze-
lebbról adtnnk hirt arról, bogy Madaras község-
bon egy veszett kntya több gyBntíeken nehéi 
Bérttléséket ejtett,<<kikbt: a budápestt Pastenr in-
téwlMl' kelleti saál l i táni ,1 ' i^áí ' i l f  ágy njáWi ha-
ŝ onló sajnos esetről vettUnk tudonjást, (meIy " 
défalva,  .Rákos ép Oöröcsfalva  községekben a^mnlt 
hó ntolsó M n a i b a n fordylt  elő: Egy kéber dft-  . 
bödt el hatsngolta W'égy éa ugyaitai nÉp n é 
veţett -községekét s MadéfafVád.^amár  Lnotiái, 
Császár Erzsébetéi. Rákoson ^MátŐ Jnlist, Sülé 
Rózát és fgnest,  V ^ i i z a e f ^ ^ S ţ o t ^ l i t i a  ggőes 
Linát sebest^. meg* kik} orvoai .gyógykeielé»' alá s 
vétettek, a- esak eteh szoatoru esetek után oftSei-
rült gőrfleisfaWí^Siőcs  partísnakJa garáadá véái^tt 
ebét ^gyon' vérnj! ; ' ' ' ; ^ ^ ' 

— V a a á w o k l Egy^kívBnő, . e0( | f ial 
fajvVizsJa,  mely teljesen idiHMtfa  jun és vízen-
szárazon egyaránt gyönyőrMa ndolgOWk', M-
sége fajára  vall, ngyaáttt, egy' égészen a j rend-
szerű, jőlstielőtt „Tnsil (Hnae" <tollkönnya va-
dászfegyver)  két csövt"' íancakzter da-
mdsztrsövB, azonn^§|(9ó. Czim, é laţ J^jadó-
hivataIáiban' to^Úaat̂ - meg. ' -

— Vizbe,falt  Gfergjő-alUri-  Aadrás 
Sándornak baáennevtt ^ éves fia,  Ut apja lovai-
nak atiigannezőn vstőr örzésévá'bizőtt ineg, mnh 
y e^y í f ^ »  fin  'társisígibka alíalrt"" 
Dohai János malom-g^ja alaUi Bély viabes Wr-,. 
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deai «karrá», sKg hogy a rísbe lépett, azonnal 
•Iá bakott, • álra • molnár neje Dobay Já 
noaaé<az « 6 l m la, miat flrdó  tár* bitadá-
«ára a bdyastaén megjeleat, a h a vízben balra 
volt a eaak u élettelen hallét emelhette ki 
baliám sírjából. 

— Téres verek edéa. O a I a o a i István 
gylmesblkki lakos aem akarta ű a I a e 11 De-
aralenek atfogHii,  hogy a kösiég határában 
fekvő  legeMjéa Bar hált éthajtaa, miért Galaesl 
latrán neki támadt Demeldinek • egy karéval 
agy főbe  Btötte, hogy a karé eltörött. Essél aaonbaa 
aem elégedett meg, hsaem lorkoa ragadta ellen-
felél.  hogy kiáltani ae tudjon. keresztül dobta 
a kerítésen • egy fejesével  agy megütötte bal 
kaijét. hogy ax ketté törölt. Tettea a cwlekméay 
elkövetéeét a eaeadérök elAtt beismerte. 

— Furfangos  tolvajok. A mait bé vé-
gén két nő állit be if|.  AaUl János csikmsda-
rasl lakotthoz anal, hogy cseréim» nekik magyar 
vereti 10 a 20 filléreseket  « kuruaékat agyaa-
olyaa érték! osztrák veretlvel a Ok IO»/o-ol 
lógnak rn-ki érette fizeUí.  A jámbor székely 
semmi kMfiaAnet  at-m látott ezen kívánságon, 
elérette kStilbeMI 140 frt  érték! váltópénzét 
a hozzá lógtak a kicseréléshez. Cssk akkor 
ijedt •**, miknr eltárolás sk atáo észrevette, 
hogy baakár foglalatossága  kflxben  a afik  ké-
seikéi alig baaem boné ragadt egy csomó pénze, 
mert » rnja hiéayiott. Bflgtóa  jelentést teU 
a csendőröknek, kik a letteseket — kik ezen 
mesterséget resduzme-en Izlék letartóztatták 
2 meaaze Isidről valé házaié aS szentélyében 
bűntársakkal egy llatejka Ferenc* nev! em-
berrel egyatU 

— A villám áldosata. Cüikazenlk irályi 
Balázs Jáaoa két Untával jalian 25-éa a „Kin 
romlás" nev! batárréazben axéna c.*ináláx><al log-
lalkozváo, egy hirtelen lámadt vihar elől a ea!rlie 
és kOzel lévő fék  alá meueklltek. Vihar közbea 
Balázs Jáaoa a fa  alal kiáltván, egy villám él 
tal lesajtatntt és azonnal meghalt. 

— Egy veaaett kutya garázdálko-
dása. A közelebbi napokban egy koborló eb, 
melynek talajdonosa kipuhatolható nem volt, 
Madaras községbe vetődvén 5 gyermeken, 
nevezetesen a 7 éves Bálint Jánoson, Bálint 
Vérón, Borik Katalinon, a 11 éves Kedves 
Ágostonon és a 12 éves Bálint Jánoson súlyos 
sebeket ejtett A dühödt ebet a sértések után 
sikerült agyonverni; a sérült gyermekek pedig 
azonnal Budapestre a Pasteur intézetbe szál-
líttattak gyógykezelés végett. 

K Ö Z G A Z D A S Á G é a I P A R 

• gyáripar tervbevett fejlesztése. 
Sok ezé esett as ország gyáriparának kfl 

Mnösen pedig a székelyiold gyáriparának psn-
gáliáréi sőt visszaeNéséről. Mert míg as ország 
felső  részének virágzé gyáripara vaa, a székely-
Tóid gyárai egyre fogynak,  s ez nemcsak az 
ajk elet lek sorsa, de oly régi gyárnak is be kel-
lett Hzhntetai Izemét mint a Blkszádi (alapítta-
tott 1763.) lyeggyár. Ha valamely gyár kedve-
zőbb viazuayok közölt tengeti, annak ÍH száz 
meg száz akadály áll fejlődése  elölt ms a aa-
gyobb országos akezié nélkll alig is remélhető 
bogy e bajon segitni leheaaen, mert az akadá-
lyok legnagyobb részben eaak állami támogatás-
sal háríthatók eL 

Így gobdolkoxik as iparügyi kormány ia, 
mely egy közelebbi rendeletéből akként intéz-
kedett, hogy a gyárak viazonyairél réaxlete* fel-
világosítást kapjon, miből megismervén a vesze-
delmeket, általános követ keltetést vonjon az ed-
digi törekvések eredményéréi és tervet kénzilnen, 
melylyel jövöre remélhetéleg a gyáriparnak len-
dllet ad bábú. Az erről azélé rendeletek már azét 
klldettek a hazai kereskedelemi éa iparkamarák-
hoz, a melyek készséggel aietaek e aagy jelentő-
aégl közgazdasági akeziébaa a kereskedelem-
ttgyi Buniaitérnek aegits>>gére. mert meg vannak 
győződve, hogy ez az a gyakorlati irány, mely-
nek tdvöit eredményei lesznek. A székely keres-
kedelmi és iparkamara is széles kOrl intézke-
déseket teU e tárgyban, (elhiván tanáiwoKait és 
a kerllelébea lévé gyárokai, hogy a miniszter-
nek segítségére legyenek. Azon helyzetben va-
gyaak, hogy e megkeresést, melyből az Igy és 
ismeretet melege aagárzik egéaz terjedelmében 
kOxőlbeljSk. A felhívás  igy azéi : 

A hazai gyáripar fejlesztése  érdekében 
megfelelő  és sikerre kilátást nynjté intézkedések 
eaak agy tehetők, ha gyáriparnak jelenlegi fej-
lettségi lukéról réesletes és megbízható adatok 
állanak az iparlgyi kormányzat rendelkezésére; 
vagyia. ba a gyári vállalatok érdekeltsége szám-
bavevéa a jelenlegi közgazdasági viszonyokkal 
beállott paagás és visszaesés okait azokról be-
száaMl On magának, s agyaaezt a gyáripar se-
gélyezésére és megmentésére hivatott iparlgyi 
kormáayaak Is tadoaiására hozza. 

Ac iparlgyi kormáay a mag* részéről szit»-
téa nem zárkózik «I attól, hagy gyökeres átala-
kítáaokba kezdjea, • mint áz ipar őre hozzájá-
raljoa a gyöagék erősítésébe». 

E végből elérkezettnek látja ax időtarrs, 
hogy a kereskedelmi és iparkamarák valamint 
a kOzvetleall érdekeltek közreműködésével a 
gyáriparra vonatkozó adatok birtokába jassoa. 

Ezea adatok kizárólag eaak iparfejlesztési 
czétokra vagyis magakaak aa iparosoknak érde-
kébea és javára fognak  értékeaittetni. 

Azzá nézve, hogy a kérdéses adatok nem 
aam fogaak  a már említetten kivtl esetleg adóz-
tatási, vagy máa ezélokra is felhakináltatni,  tel-
jes biztosítékot ayajthat első sorban as a kö-
rllmény, hogy az egész felvétel  az ipartellgye-
letról szóló 1893. évi XXVUL tOrvéayealkk alap-
ján fog  végrehajtatni, a melynek 90 §-a kimondja 
hogy az iparlellgyelők által (s a lelvevö köze-
gek a mennyiben nem tartoznának az iparfell-
cyelők sorába, az említett tOrvény 11 g a ala|>-
ján az iparfelOgyelőket  helyettesítve fognak  el 
járni) gyfijtött  adatok cás, mifct  az ipaiiör-
vények s ax erre vonathozó reneletek végtvüaj-
tásának exéljaira vagy ipariatatiatikai czélolra, 
fel  nem használhatok. 

De eltekintve ettől, a szlkséges intézkedé-
seket már is megtett* a kereskedelemlgyi mi-
ninzter ar minden irányban arra nézve, hogy 
kOzegein kivll másoknak az adatokba betekin-
téelk na legyen. Tehát attól s-m kell Ultani, 
hogy I«mondott adatoktól akár a felvétel,  akár 
a feldolgozás  során, vagy később illetéktelenek 
tadomást nyeraéaek. 

Gondja lesz továbbá ö méltóságának atra 
ia, hogy a mennyiben az eredmények közzé-
tétele kivánatosnsk és szikségesnek mntatkoz-
nék, ez olyformán  történjék, hogy a nyilvános-
ságra hozandó adatokbél valamely vállalat egyéni 
viszonysira következtetni ne lehessen. 

Ezen felvétellel  a legtávolabbról sem jtiváo 
tehát a miniszter uraz érdekeltek üzleti titkaiba 
behatélni s azért a gy áronok hoz eaak oly ̂ kér-
dések fogaak  intéztetni, illetve oly adatok be-
mondása fogtőllk  kívántatni, * melyek 4|talnk 
üzleti érdekeik bármiféle  koezkázUtása nélkll 
megadhatók. 

Felkérjlk ennélfogva  t. ezimet, hogy a 
szóban lévő rendkivlli fontossága  és a gyáripar 
ezéljait is â legteljesebb mértékben szolgáló mun-
kálat végrehajtásához a kívánt adatokat biza-
lommal rende)ke?é»ére bocsátási szíveskedjék. 
A mennyiben az idő és kőrllmények engedik, 
kamaráak titkára személyesen is megfogja  ez 
Igyben látogatni a gyáros arakat. 

Hogy t. ezim előre is tájékozva legyei) arról 
hogy miféle  kérdések merllaek fel  az adatgyűj-
tésnél, illetőleg mily adatokat lógnak kívánni 
az iparlgyi kormány kiktldOttei. a felvételnél 
használandó alapkénifiivekből  egy példányt ide-
zárnunk. Hangsúlyoznunk kell azonban ismé-
telten is, hogy e kérdőivek csak tájékoztatásai 
szolgáljanak és ezeket kitölteni nem szlliségas 
mert az egyes iparágaknak megfelelő  részletes 
kérdőivek kitöltését a helyszínére kiklldendő 
miniszteri szakközegek fogják  végezni, a kik 
jővetelökről idejekorán értesítést klldenek s U 
(tzimhez. 

Felkérjlk ismételten is, bogy gyáriparunk 
jól leltogott érdekében ne terheltessék a kívánt 
adalokst annak idején kiszolgáltatni 

A székely fSId  viszonyai minden tekintet-
ben csak támogatással javulhatnak. Neklok áll 
tebát első sorban érdekünkben bogy a táp uga-
tást minden esetre meg nyerhessük, illetve ba-
jaink leplezetlen feltárásával  innak ntját egyen-
gessük. 

A magánk részéről ismételten is ajánljuk 
az ügyet az érdekeltek figyelmébe,  mert mint 
a kamara mondja az érdekelteknek áll első sor-
ban érdekében hogy a kínálkozó támogatást 
minden esetre megnyerjék. 

Hazafias  tinztelettel! 

Sz. 387J—899. 
ki . 

Pályázati hirdetmény. 
Gaikmegye gyeiyyói járásához tartozó 

8800 lelket Hz&mláló Gyó-SsArhegy nagy 
községben a község jegyzői Állán elhalá-
lozás folytán  megüresedvén, annak betöl-
tésére ezennel pályázatot hirdetek. 

Felhivom mindazokat, kik eaen évi 
600 Irt fizetésael  és 200 frt  lakbér illet-
mény nyel, irodai és utazási átalánynyal, va-
lamint a magán munkálatokért járó díja-
zással javadalniazott jegy tói állást elnyerni 
óhajtják, s erre az 1883. évi I. t.-czikk 
tf-ik  §-ában előirt képzettséggel birnak, 
hogy az oklevéllel, születési és honossági, 
továbbá az eddigi szolgálatot igazoló bi 
zonyil vény okkal felszerelt  folyamodvá-
nyaikat hozzám f.  é v i a u g u s z t u s h ó 
28-&ig b e z á r ó l a g »dják be. 

Qy.-SzriitniiklAsoii. 1899. jul. 31-én. 

Nagy Tamás, 
főazolgablró 

42» 

674. szám 

KIADÓ liAFTULAJOOMOB: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

A csik-szeredai kerületi betegsegélyző 
pénztár folyó  évi augusztus hó 6-dikára 
hirdetett közgyűlését a kftzgyülési  kikül-
döttek csekély számban való megjelenése 
miatt nem tarthatván meg, 1896. UgDU* 
tiu* h > 13-d ik n a p j á n a k d. «. 10 ó r i -
)Ara a CNÍkMM'redai v á r o n h i s n a g y 
t e r m é b e q j kSzgy t t l t a t h i v a n k egybe , 
mit azzal a megjegyzéssel hozunk az ér-
dekeltek tudomására, hogy az aj közgyű-
lésen A megjelentek a számra való tekin-
tet nélkül a tárgysorozatba felvett  tárgyak 
felett  végérvényesen határozni fognak. 

Caik-Szereda, 1899. aug hó 6-án. 
A kerületi betegMgélysó pénztár igaz-

gatósága: 
Lakatos Mihály, Darvas Béla, 

titkár. 

1899. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldőit bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. járás-
biróságaak 1898 évi V. 489/2. sz. végzése foly-
tán Papp Sándor Igyvéd által képviselt Farka» 
Lázár és társai felperesek  részére Hosenfeld 
Dávid cs.-szeredsi lakós alperes ellen 145 frt 
36 kr. követelés s jár erejéig elrendelt kielégí-
tési végrehajtás folytán  alperestől lefoglalt  és 
325 frtra  becsllt ingóságokra n csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1899. évi V. 489/2. sz. vég. 
zésével a további eljárás elrendeltetvén. 39 frt 
66 kr tőke, ennek 1898. ecept. 3-től járó 8°/, 
kamata 2 frt  költség hátrálék annak az alap 
és feHllfoglaltatók  követelése erejéig is, ameny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, 
Hosenfeld  Dávid csíkszeredai lakásán leendő 
megtartása határidőit 1889. óvi auguastnahó 
34-én napján délután 1 órája kitlzetik, 
a mikor a bíróilag lefoglalt  házi bátorok a leg-
többet ígérőnek készpénzfizetés  mellett, nzllkség 
esetén becsáron alal- is elfognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere 
zendii ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítésfaes  jogot tartanak, 
a mennyiben részlkre a foglalás  korábban es* 
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki uem tinik, hogy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéseig alnlirt kikll-
döltnél írásban beadni, vagy pedig szóval beje-
lenteni el ne maiasszák mert kllönben csak 
a vételár fölöslegére  fognak  ataltatai. 

Kelt Osik-Szeredán, 1899. évi jalias hó 
18-án napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

745. vh. szám. 
ím. 

kir. btr. TA elnök. 
Nyomatott Calk-Szeredában, a laptulsjdonoa és kiadó Gyüigyjakab llárton könyvnyomdájában 1899, 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. l.-cz. 103. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1898. 
évi 2669. száma végzése következtében dr. 
Kánya János Igyvéd által képviselt Hosenfeld 
Márton javára Oegfl  István ellen Il3frt50kr, 

jár. erejéig 1899 évi jnaia* hó 19-én fogana-
tosított kilégitési végrehajtás atján lefoglalt  és 370 
frtra  beoallt lovak, hám és szekerekből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir.jbiró-
ság 1899. évi V. 371/2. száma végzése folytán 
113 frt  60 kr tőkekövetelés, ennek 1899 évi 
márcz. hó 12 napjától járó 6°/« kamatai, és ed-
dig összesen 34 frt  75 krban bíróilag már meg-
állapított költségek erejéig, Gegő István csik-
karczfalvi  lakásán leendő eszközlésére 1899. évi 
MamitMhéM-fe  aapjáaak MMttti 10 érája ha-
táridőül kitlzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingéságok az 1888. éviX. t.-cz. 107. 108. g-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
Ígérőnek becsáron alnl ia el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felllfoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés as 
1881. évi LX. t. ez. 102. g. értelmében ezek 
arára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-8zeredán, 1999. jalias 30-án. 
Kereaatea Gyula, 

végrehajtó. 

1899. 

Árverési hirdetmény. 
A lallrt kiklldött bir. végrehajtó ezeaaelkőz-

kirré teszi, bogy a csíkszeredai kir. ibiróaág 1898. 
évi V. 321/3 azáaa végzése folytán  dr. Molnár 
László Igyvéd által képviselt Balázs Sáador 
kászon-impéri lakós felperes  részére Angelaka 
3yörgyaé csíkszeredai alperes ellen 18 frt  65 
kr követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás folytán  alperestfii  lefoglalt  és SOfi 
frtra  becsllt ingóságokra a csíkszeredai kir. 
járásbíróság 1898 évi V. 321/3 s*. végzésével 
a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap 
és felllfoglaltatók  követelés rrejéig ia, ameny-
nyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, C*.-
8 ereda város báxa előtt leendő megtartáaa ba-
táridöll 1888 évi augnaatna hó 84-én 
napján délután 3 órája kitlzetik, a mikor 
a bíróilag lefoglalt  kocsik és szán a legtöbbet 
ígérőnek készpénzfizetés  mellett, szikség esetén 
becsáron alnl is el fognak  adatai. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárától a v>grebajlató követelé-
sét megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a 
mennyiben részlkre a foglalás  korábban eszkö-
zöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkőayv-
bői ki aem tinik,- hogy elsőbbségi jelentéseiket 
sz árverés megkezdéseig alnlirt kikUdöttaél írás-
ban beadni, vagy |ledig szóval bejelenteni el na 
maiasszák, mert kIMaben csak a vételár fölös-
legére fognak  utaltatni. 

Kélt Csik-Szeredán, 1899. jalia* hó 18-áa. 
Kereaatea Gyula, 

kir. bir. végrehajtó. 

A gyergyói járás főszolgabírójától. 

Sz 3666—899. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye gyergyói járáshoz tartozó 

4600 lelket számláló Oyergyó-Remete 
nagyközségben a jegyzői állás üresedésbe 
jővén, annak betöltésére nézve ezennel 
pályázatot nyitok a felhivom  mindazokat, 
kik ezen állást elnyerni óhajtják s erre 
éz 1883. évi I-só, illetve as 1886. évi 
XXII. t - ex. illető szakaszaiban előirt ké-
pesítéssel birnak, hogy kellően felszerelt 
pályázati folyamodványaikat  folyó  1 8 0 0 
évi augusztus hó 20-áig bezáró-
l ag hozzám adják be 

A jegyző jazadalmazása évi 860 frt 
készpénz fizetés,  40 frt  évi lakbér illet-
mény, vagy természetben kiszolgáltatandó 
irodai általány : hivatalos utazáaoknál a 
járás területén 2 frt,  a járáson kivlll 3 
frt  napi és fuvarilletmény,  ezeken kivlll 
magán munkálatokért a szabály rendele-
tileg megállapított dijak. 

Gy.-Szent-Miklóson, 1899. évi julius 
hó 18-án. 

Nagy Tamás, 
3—H főszolgabíró. 

YERESS SÁNDOR dr n 
« Ú t i ÜM flHW 

orvosi rendelője és fogorvosi  műterme 

Osik-Szeredában 
Nagy Ferencz dr. házában. 

Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fogmüvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 
6-* 
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Tusnádon 
egy igen szép fekvésű 

V I L L 
teljes berendezéssel együtt e l a d i . Bő-
vebbet dr. K e r t é s z M i k s a aradi ügy-
védnél. 2-2 




