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A hazai iparért 
Már régen ismert dolog, hogy ipa-

runk felvirágozásának  és szélesebb kör-
ben való fejlődésének  egyik legfőbb  és 
legnagyobb akadálya a pártolás hiány. 
Fogyasztó közönségünk nagyobb része 
még mai napon is többre becsüli, job-
ban méltányolja a külföldről  importált 
ipari termékeket, holott ma már elvi-
tatliatlan tény, bogy az országban ké-
szített Ipari czikkek csin, izlés, jóság és 
tartósság tekintetében a hasonnetnü kül-
földi  készítményekkel diadalmasan kiáll-
ják a versenyt s ha egyik másik czikk-
nél az árak talán magassabbak is, azt 
kiegyenlíti és bóvön kárpótolja a minő-
ség, a mennyivel a belföldi  áru a kül-
földit  felülmúlja. 

Ennek daczára mégis a hazai ipar-
czikkek mellőzve vaunak és semmikép 
sem kerestetnek a közönség által olyan 
mértékben, mint a külföldiek. 

E körülménynek oka egyfelől  ke-
reskedőinknek hazaflatlan  eljárásában rej-
lik, mert ezek egyrésze, tisztelet a kivé-
teleknek, a talán tetszetősebb kinézésű, 
de jóval olcsóbb és azon mértékben 
silányabb külföldi  árut tukmálja vevőire, 
igen sokszor hazai áru cziinén. Az ok 
másfelől  fogyasztó  közönségünk azon 
balhiedelmében gyökerezik, hogy a kül-
földi  feltétlenül  jobb, mint a hazai 
termék. 

A hazai ipar érdekében Széli Kál-
mán belügyminiszter bocsátott ki a na-

pokban nz összes törvényhatóságokhoz 
egy rendeletet, mely tartalmánál s ki-
váló fontosságánál  fogva  mindenkép 
méltó arra, hogy e helyen ismertessük 
meg lapunk olvasóival. 

Az állam fejlődésének  és uuyitgi 
felvirágozásának  — mondja a belügy-
miniszter — egyik főeszközc  a hazai 
ipar fellendülése.  A hazai ipar fejlesz-
téséhez fűzött  érdekeknek olyan nagy 
jelentőségük van, hogy minden közha-
tóságnak kötelessége a nugy érdek elő-
mozdítása. A kormány euie kötelessé-
gének tudatában mindent megtesz s 
őrömmel lárja, hogy u törvényhatóságok 
nagy része a kormányt törekvésében 
dicséretes buzgalommal támogatja. Mégis 
közvetlen tapasztalásából, uz iparosok-
nak sokszor jogos panaszából s a keres-
kedelmi miniszternek álirutából úrról 
győződött meg, hogy egyes törvényha-
tóságok, városok és községek, a köz-
szükséglet beszerzésénél, a közpénzből 
létesített vállalatoknál nincsenek kellő 
tekintettel a hazai iparra, sőt néha egye-
nesen mellőzik, még abban az esetben 
is, ha a magyar vállalkozó egyenlőmi-
nőség mellett még olcsóbb is. Azt hiszi 
hogy ennek a megszokás az oka, s az 
a hit, hogy a hazai nem lehet olyan jó, 
mint a külföldi.  A szokással szakítani 
kell, mert a kötelesség parancsolja, a 
kétkedést pedig óvatossággal és szigorú 
körültekintéssel kell elosztatui. Erősen 
él bennem a remény — mondja a bel-

ügy miniszter — hogy a közhatóságok a 
nugy.czél elérésére nemcsak nem ma-
radnak hátra, de készek a kormány 
mellé önként sorakozni 3 e részben min-
den kényszer mellőzhető. 

A czél elérésére legulkalmusubb, 
ha a törvény halóságok,  városok,  köz-
ségek  elvileg  elhatározzák  és hatá-
rozatilag  kimondják,  hogy minden  köz-
szükséglet  beszerzésénél,  minden  vál-
lalat  és berendezés  létesítésénél  a hazai 
iparnak  elsőbbséget  adnak;  mindazok-
ban uz esetekben, a midőn a szükséges 
czikket teljesen kielégítő minőségben 
megtelelő ár mellett szállítani képes, 
de különösen kívánatos az is, hogy ily 
irányban szabályrendeletek alkottassa-
nak, melyekben a szükségletek beszer-
zésénél valamint az ipari munkálatok 
kiadásánál követendő eljárás lehető tü-
zetességgel, megállapitassék, uz esetek 
melyekben külföldi  czikkek beszerzése 
válik szükségessé, általános vonásokban 
meghatúroztassuuak és kimondassék, 
hogy minden ily esetben az ok, mely 
a külföldi  czikk beszerzését szükségessé 
teszi, a hatósági határozatban f'elsorol-
tassék. 

Készséggel hajlandó vagyok gon-
doskodni arról, hogy ilyen szubályreu-
deleti tervezet esetleg kidolgoztassék 
és azoknak a törvényhatóságoknak és 
városoknak, melyek kérik, tájékoztató 
mintául megküldessék. A kereskedelmi 

| miniszter haladéktalanul és készséggel 

gondoskodik olyan közegekről, melyek 
a hatóságoknak tájékozást nyújtanak, 
ha kétség merül fel  valamely ipar czikk-
nek nz országban való beszerezhetése, 
akár u pályázatoknál és szakszerű nieg-
hirálásoknál követendő eljárás tekinte-
tében. Nyomatékosan hivoin fel  a tör-
vényhatóság figyelmét  az ily irányú 
szabályrendelet fontosságára  és czélsze-
rllségére és magára a törvényhatóságnak, 
illetőleg városnak szolgáló hasznára. 

A szabályrendelet  megtartását  a 
a közvetlen  felügyeletem  alatt  álló 
hatóságokkal  szemben mindenkor  meg-
fogom  kivánni,  hogy pedig a rendezett 
tanácsú városok valamint a nagyobb 
községek részéről is betartassék, a fel-
ügyeletet gyakorló törvényhatóságok kö-
telesség érzetétől bizalommal elvárom. 

Hiszem és remélem - végzi a bel-
ügyminiszter — hogy jelen rendeletem-
nek a kívánt sikere teljesen meglesz 
s e részben további akár különleges in-
tézkedések szüksége fölmerülni  nem fog. 

így szól a belügyminiszter kiváló 
fontosságú  és nyomós rendelete, nincs 
okunk kétkedni, hogy a közhatóságok, 
még talán azok is, melyeknek területén 
a külföld  felé  való ponderálás csalha-
tatlanul meg van, készséggel be fogják 
azt tartani, de kívánatos volna, hogy a 
mágus rendeletet a nagyközönség is meg-
szívlelje és az ipar fellendítése  érdeké-
ben kövesse is. 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
A háromszéki harangok.*) 

(1819. július 2.) 
— Irta: Harmath Jenő. — 

Szörnyű idó, ítélet van, 
Véres napokra ébredünk, 
Koczkára van minden téve: 
Szabadságunk, becsületünk. 

Vad viharként dul az ellen. 
Vigasztalan sötét éjbe. 
Csillag helyett rémes fényt  szór 
Égő házak lángkévéje. 

Csak egy sziget a magyar már, 
Pusztul és fogy  egyre jobban. . . 
A keleti határszélen 
Testvér nemzet szive dobbun. 

I. 
Háromszéken a tornyokban 
Egyre Bzólnak a harangok, 
Tndj' as Isten oly ijesztőn 
össze-vissza szél a hangjok. 

Az öregebb mély bánattal 
Kong-bong intve szent imára, 
Mintha talán végpusztulás 
Követkemék a világra. • 

ÉleshMgn halálharang 
Belejajgat sirva-riva, 
Mintha millió árvának 
Édes anyját tennék sirba. 

A vészharang riogatva 
Kiáltoz a levegőbe : 

*) A Tordal Műkedvelő- és SifnOcvpártoli 
egyesület által a Oábor Áronnak emelendő szobor 
javára 1899. aug: hó 16-én rendezett hangversenyen 
szavalta: BMöni V i l m o s . 

„Zug a vihar! Jön az ellen. Betört már a székelyföldre!" * 
Hunn-ivadék, Csalin népe 
Halálthozó tenger ellen 
Hullámtörő sziklaként áll: 
Ágyú nélkül — fegyvertelen. 

II. 
Zúgva-bugó szent harangok 
Háromszéken elnémulnak. 
Gábor Áron parancsára 
Imára most nem kondulnak. * 
A „Mária Üdvözletére" 
A mi eddig lágyan zsongott, 
Dörgő ágyú lett belőle. 
Villámot szórt, halált osztott. 

Foly a csata, fut  nz ellen, 
Székelysereg mégis szótlan, 
Ellenségnek ágyujától 
Gábor Áron fekszik  holtan. * 
Nem kondulhat gyászhnrnng sem, 
Ott van az is a csatában, 
Száz halált szór mennydörögve 
Bosszúálló haragjában. 

III. 
Háromszéken a tornyokban 
Újból szólnak a harangok, 
A templomba hívogatva 
Méla-busaa szól a hangjok. • 
Az Úrnak szent zsámolyához 
Buzgó fohász,  Ima szálljon: 
.Legyen áldott hós emléked 
Ágyuöntő Gábor  Jronl" 

Norderney-ig és vissza. 
Norderney, 1899. VI1I/4. 

Kedves Tóni barátom! Világ végéig még 
Nürnberg szépségeit sem lehet bámulni, kivált 
ha a mi progrnmmunk áll valaki előtt. Ezért 
julius 21-én a tl. u. 4 óra 30 perczkor induló 
gyorsronnton helyezkedtünk cl, hogy 5 órai 
száguldással Frankfurt  világhirll „Hauptbahn-
hof"-jáhnn  számláljuk elébe az ottani lusta 
hordároknak nem kis számú bőröndjeinket. 

Holt idényben, ha mindjárt 240 ezer ln-
kóssal biró modern városba érkezik is az ide-
gen, este 10 órakor már nem igen lehet mást 
tenni, mint a más napi korai felkelésnek  el-
határozásával szépen lefeküdni.  Kzt cseleked-
tük meg mi is a pazar fénynyel  és kényelemmel 
berendezett „Hotel de Russie'-ben, s hogy 
mennyire jól cselekedtünk, legjobban igazolja 
az a körlllmény, hogy másnap Droschke-ról 
villamosra, villamosról „Trumbalin"-ra és erról 
„Dnmpfstassenbahn*  nevű alkalmatosságra, és 
ismét megfordítva  történt reggeltől estig tartó 
folytonos  le- és fölszállús  segélyével alig vol-
tunk képesek bejárni a nagyon szépen, teljes 
modernséggel épült, 1895 óta Bockenheiin, 
Hachsenhausenés Boraheim külvárosokkal egye-
sitett Majna melletti város utczáit. 

Bolyongásunk, nem, rohanásaink közben 
a „Schiller", „Goethe", „Guttenberg", „Karl's 
des Grossen". továbbá a „Kaiser Willielm 1." 
kétrendbeli (egyik lovas) szobra azt a jogos 
meggyőzódéBt kelték fel  bennünk, hogy itt a 
nemzet nagyjai emlékének megörökítéséről 
kiválóan és valódi műremekek felállításával 
gondoskodnak a hálás unokák. A „Kniserstrasse1 

Rossmarkt", a „Die Zeile" bérpalotái pedig, 
s még inkább az opera-ház, a börze, az igaz-
ságügyi és a posta-, távírda paloták, nz építé-
szeti müveknek mind különb és különb pél-
dányait tárják a szemlélődő elé, s hogy a látni 
valókból ki ne fogyjunk  a „Dom", a „l'aul", 
„Katliariiien" és a „Neue-l'eters" templomok 
mutogatják építészeti és festészeti  műkincsei-
ket, nem lévén szabad megfeledkezni  a város 
lakosságából 70 ezerét kitevő zsidóknak „régi 
és uj zsinagógáiról sem, melyeknek megépí-
tésével e város izraelitái Jehova tiszteletére, 
pénzvágyuk egy jó részérói mondottak le. 

Izraelitákról lévén szó, ugy mellesleg nem 
hagyhatom megemlítés nélkül, hogy tlroschkénk 
kocsisa a Rotschildok „Stammhaus"-át külön 
is megmutatni látta jónak, kijelölve egyszers-
mind a határt, melyen belül a városban zsidó-
nak letelepedni még e század első felében  sem 
volt szabad. Hát ez is csak valami, lia elgon-
doljuk, hogy ez a közel múltban még kiközö-
sített faj,  ma jobbára uralja a világot. Hja! 
tempóra mutantur!... 

Vájjon a „Korner" impozáns „Kaisersanl*-
jálian, egészen a mi III. Károlyunkig életnagy-
ságú olajképekben megfestett  „római csá-
szár "-ok szelleme, most helyesli-c a légi elzár-
kozottságot ? Ki tudna erre feleletet  adni 1 
Krisztus idejében is valának zsidók, s velük 
ép' ugy' mint nélkülük, de fejlődik  e világi 
Nónek és ismét elpusztulnak a gyönyörű .Pal-
mengarten" szép pálmái, de nem pusztul el 
soha a „Dâ peckcr's Ariadné", a nőstény orosz-
lánon lovagló fehér  márványnó plasztikai ido-
mait alkotó művész hírneve; ah! ha nemcsak 
lelki szemeivel látta, de valóban vér és húsból 
„ült" a művész előtt e felséges  női alak, akkor 



AnguntuB 23. C S Í K I l a p o k 
34. azám. 

= Két rendelet. A belügyminiszter va-
lamennyi törvényhatósághoz körrendeletet inté-
zett, mely Bzerint válóper esetén a gyermek-
telenségnek, vagy a gyermekek számának iga-
zolásáról szóló bizonyítványok abban az eset-
ben, ha a főváros,  Fiume városa és a törvény-
hatósági joggal felruházott  városok hatóságai 
állítják ki, egy forintos  bélyegilleték alá esnek, 
a kis- és nagyközségek elöljáróságai, valamint 
a rendezett tanácsú városok polgármesterei 
által kiállitott ilynemű bizonyítványok pedig 
ötven krajczáros bélyeggel látandók el. — A 
másik rendelet szerint az elismert jellegii be-
tegBegélyzó-pénztárak, illetőleg azok tagjai ré-
szére hivatalos használat czéljából kiadandó 
születési és házassági anyakönyvi kivonatok 
dij- és bélyegmentesek. 

= Uj biztosító szövetkezet. Azon 
teher miatt, melyet a magyar gazda a rész-
vénytársasági alapon működő, a nagy kama-
tozást szem előtt tartó, kevés kivétellel klilföldi 
tőkét képviselő biztosító társaságok javára 
hordozni kénytelen, s azért is, mert az ezek 
által felszöktetett  jégkartell-dijak lehetetlenné 
teszik a jelenlegi alapon való terménybiztositást: 
az országos magyar gazdasági egyesület el-
határozta, hogy egy az egész országra kiter-
jedő U<- és jégkár  biztosító  szövetkezetet 
létesít Az erre vonatkozó aláírási ivek most 
lettek kibocsátva, melyből megtudtuk, hogy 
egy alapítványi az az 50 üzlet rész 1000 ko-
ronát tesz, melynek 40°/, készpénzben, 60*/u-
ka pedig kötelezvényben fizetendő  be, mi után 
ă "/ó-kamatban részesül a betevő. Továbbá üz-
let részek is jegyezhetők 20 korona  értékben, 
melyek felhívásra  8 nap alatt lizetendók be a 
Magyarföldhitel  intézet pénztárába. Mennyiben 
az aláírások által 1.000,000 korona tőke biz-
tositható lesz, a társaság azonnal megalakul 
annak támogatására ez esetben a pénzügyi 
és földmiveléBi  miniszterek 400000 frtoa  támo-
gatást helyeztek kilátásba az állam részéről. 
A szövetkezet czélja : minél több lesz a biz-
tosító fél,  a dijak annál inkább fognak  mér-
sékelteim. Ajânţjuk a gazdák figyelmébe! 

A biztosítás Államosítása. 
Az elemi csapások egyikének, a jégeső-

nek elhárítására, mint már ismertettem csak 
most kezdett az emberi erő képes lenni, mely-
nek általánossá tételére azonban évtizedek fog-
nak kelleni. Az elemi csapások okozta anyagi 
károk csökenésére, vagy épenséggel elenyész-
tetésére azonban már kielégítő mód, illetve 
eszköz áll rendelkezéslinkre, t. i. a biztosítás, 
Ezen eszköznek olyannak kell lenni, hogy min-
denki igénybe vehesse anélkül, hogy a vele 
járó terhek bénitólag hassanak a vagyoni vi-

esak azt csodálom, hogy csupán 4. és nem 40 
éven át faragta  márványba „modell"-jét az 
ihletett szobrász! 

Ho-hó! Utóbb még szentimentálizmusba 
esem, pedig jelszavunk tovább, csak tovább! 
Jer, kedves Tóni barátom I Ne vedd éazre a 
Frankfurttól  Wlesbadenig szükséges rövid egy 
órát, s egy ujabb csodás világban találod ma-
gad. Wiesbadent nevezem csodának, mert 80 
ezer állandó lakosával és az évenként ott meg-
fontoló  100—120 ezer fördővendégével,  ha 
akarom város, ha akarom fürdő;  külsőleg min-
denben egy nagy város jellegét, közelebbről 
megvizsgálva pedig egy óriási gyógyfürdőét 
viseli magán. 

Hoteljei, „Logirhaus"-jai, „Pension'-jai, 
királyi ndvari színháza, Vilmos, Frigyes és 
Bodenstedt szobrai; három evangelikus, két 
katbolikos, egy anglikán temploma és egy zai-
nagogţja, ugy szintén görög nem egyesült bazi-
likája, királyi kastélya, tanácsháza, stb. stb. 
szobrok és monmnentális épületek között ba-
rangolva, Bzintugy keresi az idegen a nagyha-
tású fürdőt,  de ha egyszer már megtudta, hogy 
a .Kochbrunnen"-nek 68C. fokú  forrása  nem 
kevesebb, mint harmincz óriási hotelnek és 
számtalan magán háznak már eleve e czélra 
épített plneze helyiségeibe van bevezetve, bogy 
itt a legnagyobb konfort  adó márvány és por-
czellán fürdők  vizét szolgáltassa; ba egyszer 
villamoson, góiköauti kocsin, vagy pazarabb 
hajlamok mellett, a mindig csak legkényelme-
sebbnek bizonyult fiakkeren  körül kerüli a vá-
rost, s kivált ha a vizeróre berendezett, a budai 
siklóra emlékeztető, de ennél jóval hosszabb 
hegyi pályán a ,Neroberg"-re szalad fel,  s ha 

szonyok fejlődésére  vagyis más szóval, hogy 
a biztosítási díjtételek ne legyenek oly magas-
sak, melyek a kár megtörténte nélkül érez-
hető hiányt okoznának az egyesek, vagy a köz 
anyagi helyzetében. 

Az egyesek összesített tulajdona képezi 
a nemzeti vagyont. Az egyesek kára tehát n 
nemzeti vagyon kára is egyúttal, a miből ön-
kényt következik, hogy nzoknak az intézke-
déseknek, jelen specziális esetben a biztosí-
tásnak, nem szabad üzletszerűleg kezeltet-
ni, melyek az esetleges károk elhárítására, 
csökkenésére vagy olenyésztetésére vannak 
hivatva. 

A biztosítási intézmény nem leltet csupán 
csak nyerészkedési vállalat. Ezt minden nem-
zet gazda mint változhatlan tantételt tekinti és 
a gazda, meg általán a ki igénybe veszi, tudja 
tapasztalja gyakorlatból. 

Kzzel szemben, fájdalom  arra a meggyő-
désre jutunk, hogy a biztosítási intézmény ná-
lunk lassankint kivetkezik eredeti - a nemzeti 
jólét szempontjából tekintett — rendelteté-
séből. — lassan-lassan egyszerű nyerészkedési 
vállalatta alakul át. 

A szakadatlan díjemelést a biztosító 
intézetek az idén is a rossz évekkel okol-
ták meg. mint olyanokkal, melyek az üz-
leti mérleget nagyon is meg rongálják. Kz a 
szánalmas mentegetőzés még élesebb fényt  vet 
biztosítás ügyünk ziláltsására. Nemcsak az a 
kapkodás szembeötlő, mely a díjtételekkel való 
szakadatlan lavirozás és kísérletezésben nyil-
vánul, nemcsak az az elmérgesedett viszony 
feltűnő,  mely a biztosító társaságoknak egy-
mással való érintkezését is bizonytalanná teszi, 
hanem az a csodálatos jelenség is, hogy a kül-
földi  biztosító társaságok szinte rajokban tele-
pednek le nálunk, éppenséggel nem válogatva 
az üzletszerzés eszközeiben. 

És vájjon e nagy verseny daczára meg-
nyilatkozik-e a kedvezőbb biztosítási feltételek-
ben az egészséges verseny? 

Bizony nem, annyira nem, hogy pl. mert 
az elmúlt 1808. évben valamelyes nagyobb sza-
bású jégverés volt, hát a biztosítótársaságok 
siettek a dij feltételeket,  horribilis mértékbeu 
felemel  ugy, hogy a díjemelés folyó  IS',111. évben 
megyénként váltakozva 70" ,,-tól 120°/«-ig ter-
jedt. Igy pl. ha valaki 1(K) frt  értékű buza 
után 80 krt fizetett  régebben, most két fo-
rintot kellett fizetnie.  A rozsnál és tavaszi ve-
teményeknél 100%-ot is meghaladott az ez 
évi díjemelés. 

De nemcsak a jég, hanem a tűzkár biz-
tosítási dijak felemelése  is kisért, a mi aztán 
kettős teher lesz a biztosító télen Hát hol 
vannak ily körülmények közt ti nemzeti va-
gyon észszerű biztosításának feltételei  V 

inuen körülnézve, csupa fák,  csupa ligetek 
között látja Wiesbadent. megszűnik a .Baden" 
elnevezés utáni sürgüs kutatás, s vidám han-
gulatban a felett.  hogy a „badetr-nel mégsem 
ültetett fel  a német, lépünk be a _\Yalhalla*-ba, 
lévén ez idő szerint csukva a „Theater"-eknek 
komolyabbja. 

.Walhalla" után édes a nyugalom. Az 
az hogy lenne édes, de megkeseríti a korai in-
dulás előzményeit képező korai felkelés  és lá-
zas csomagolás. Ks még mennyire megkeseríti 
a német pinczérek utálatos, és mindenütt egy-
formán  megnyilatkozó lustasága, melynek kö-
szönhettük, hogy reggeli 7 órakor magunk vol-
tunk kénytelenek szállodai kapust és fizető  pin-
czért felzaklatni,  hogy számlánk kiegyenlítése 
nélkül ne kénytelenittessünk, a pinczérek lassú-
ságát legkevéabbé sem respektáló vonatra fel-
szállani. 

És ez a zaklatás, a személyzet hajszolása, 
sót magyaros tempóban megeresztett szidal-
maim is mind hiába voltak abbeli törekvésein-
ket tekintve, hogy indulás előtt reggelizhes-
sünk. Tehát nyelvén reggelire nem kis adag 
mérget, e legkevésbbé ízletes reggelink fo-
gyasztása közben azon vigasz hangoztatásával 
indulánk ismét útnak, hogy a rajnai hajón 
helyre hozzuk hibánkon kívül eső mulasztá-
sunkat. 

Nem is haltunk bele mulasztásunkba, 
mert vonatnnk már 2 óra múlva Maiz-Neu-
thor állomásra robogott be, fél  óra elteltével pe-
dig a „Wilhelm Kaiser und Kőnig* rajnai gő-
zös fedélzetéről  módunkban állott villás reggeli 
mellett .azivból jövő jó kivánatainkat" röpíteni 

Ezek mind súlyos bajok, melyeket köz-
gazdasági életünk már nagyon is érez s a 
melyeknek kutforrását  abban véljük megtalálni 
hogy nincsen jeleideg biztosító intézeteink kö-
zött egy sem, a melyik fölényével  és tekin-
télyével irányt tudna szabni. 

Sóhajtva lapozzuk a mult évkönyveit amaz 
idóból, midőn nemzetünk legjobbjai — Deák. 
Eötvös, Jósika, a Zichyek. Károlyiak stb. — 
fogtuk  kezet az ötvenes évek vége felé  arra. 
hogy bévay báró eszméje és lelkes agitácziója 
nyomán megteremtsék a nemzeti vagyon vé-
delmén! az első magyar általánost. Hégi dal, 
régi dicsőségről. Nagyidók nagy embereiből 
nincs már a vezetőségben egy sem, félrevo-
nult bévay báró. a biztosítás lelkes atyja és 
apostola; az ideális üzleti politika ideje lejárt 
s a realizmus idejében föltámadását  Idában re-
méljük. 

Már az idén sikerült szövetkezés utján 
egyes helyeken a biztosítást keresztül vinni, a 
mi fényes  bizonyítéka annak, hogy a szövet-
kezésben lehet és van erő a magyar gaüdnkö-
zönséget a merkantilizmus bilincseiből felsza-
badítani. De inig egyesült erővel lépne fel  a 
gazdakiizünség. váljon szabad-e addig is az nl-
lamnak tétlenül nézni, hogy a biztosításban 
rejlő védelmi eszköz pusztító fegyverré  váljék V 
Szabad-e tovább tűrni azt az üzérkedést, mely 
a nemzeti vagyon rovására történik ?! Nem és 
százszor nem! Az állani hatalomnak: természe-
tes feladata  és kötelessége őrködni azon. hogy 
a nemzeti vagyon meg ne kárositassék s esz-
közöket. modokat kell találnia arra, hogy a 
veszélyeztetett érdekeket megvédje. 

A sikerre vezető tnótl nem lehet egyel), 
mint a biztosítás ez ágainak államosítása, melyre 
jó még a maga idejében gondolni. 

Péteriry  József. 

í B O D A L O N . 
Király és haza. 

Illó és igazságos, hogy e lapok hasábjain 
is tudomást vegyünk és pártoló figyelmünkre 
méltassuk egyik jeles székely vérünknek Csik-
Hztkirályi Simon l'éter budapesti ny. in. kir. 
állami főgimnáziumi  derék tanár urnák a Szent-
István Társulat igazgató választmánya és iro-
dalmi s tudományos osztálya tagjának, ti cs. 
és kir. nagy aranyérem birtokosának alábbi 
irodalmi hazafias  munkásságát és irodalmi ter-
mékeit ugyanis: Simon I*. a koronázás jubi-
leumára megírta vala „Király és korona* 2 
vastag kötetből álló munkáját melynek , Király 
és Nemzet" cz. hasonló nagy kiterjedésű és 
becses tartalmú folytatása  vagyis :iz 1875 és 
1885 közti időszak története volt. E jeles mun-
kát ő szentsége legkegyelmesebben el fogatl-

a Wiesbadeni „Hotel Victoria- szeretetre mél-
tó személyzete felé. 

Mninz-Köln!-E nyolez órai utat. ha vala-
mikor utad erre vezet, csak hajón tedd ni 
bór mindkét parton kettős vágányok robognak 
egymást űzve a külümbözó vonatok. 

„Khine Panorama Erom Maycuee to ('o-
logne* mondja az angol, s ha nem volna a di-
cséretekben oly fösvény,  hozzá tenné, hogy a 
világ legszebb Panorainajátmk egyike ez a 
hajó-ut Mainz-tól Kölnig n Kajnán, hiszen c 
folyóból  kiemelkedő, a híres rajnai borokat 
termő meredek hegyek, az azok tetején, ki-
azögeléseiu és lábainál százudokknl ez előtt 
épült lovag és rabló várak a vizet elzárni akaró 
Loreley szikla, virágzó községek, a diadalmas 
német-franezia  háború emlékére emelt nieder-
waldi „Xational-Denkmal", a tudomány bölcső 
korában már világhírű egyeteméről ismert Bonn 
város, stb. stb. oly változás és igéző szép ké-
pet tárnak elénk, hogy az órák számának meg-
felelő  hetet is kevésnek tartjuk a „Rajua-ut"-
nák szentelni. 

Na de, igy kell annak lenni, mindenféle 
élvezetnek vége szokott lenni! Szintúgy szo-
morúan konstatáltuk ezt, a kölni kikötóber 
történt partra szállásunkkor, de csak azért, 
hogy az asszonyok kedvencz „vizét" gyártó 
városnak szépségeiben elmerülve, annál hama-
rább feledjük,  a csak imént elhagyott Rajnát. 

Köln, kérlek kedves Tóni barátom, 
egyike De nem, erről majd jövőben I 
Szives üdvözlettel, hived: 

Dr. Bocskor  Béla. 

ván, szerzőnek méltóztatott apostoli áldást kül-
deni, Ó Felsége nagyarany érmet József  fö-
herczegö Fensége briliáns melltüt adományoz-
ni. B. e. Erzsébet királynénk inár elóbb gyé-
mánt gyűrűvel tüntette ki; a Bajtó, fóleg  a ka-
tolikus sajtó pedig a munkát a legkedvezőb-
ben fogadván,  enuyi elismerés közt szerző 
megírta a fentirt  czimU müvek folytatásául  az 
1881) és IHÍIl', között korszak politikai és mű-
velődési történetét a „Király és Haza* cz. azon 
szándékkal, hogy annak alapján az Isten imá-
dására. az Egyház iránti hú engedelmességre, 
a király tiszteletére és haza forró  szeretetére 
buzdítsa és lelkesítse a mindenkori feisnrjadzó 
nemzedékeket. A tudós szerző eddigi_élet>nek 
ezt a legnagyobb müvét kezdetben Ö felsége 
51) éves uralkodásának jubileumára akarta ki-
adni. de közbejövén a genfi  nagy szerencsét-
lenség. tüstént arra határozta el magát, hogy 
e müvét vértanú halált szenvedett drága ki-
rálynénk emlékének szenteli. Ugy is lett. Az 
ajánló sorokból b e. Erzsébet királyuénk szinte 
kimeri tó biográfiája  nőtte ki magát, mely szerző 
.[{irály  és Haza"  cz. e jelen munkájának 
első és legnagyobb könyvét képezi és páiatlan 
királynénk életrajza mellett rekapituláczióját 
adja nagy vonásokban hazánk történetének 
1848-tól kezdve. 

Soha eléggé meg nem siratható drága 
jó királynénknak életrajza a bölcsőtől a ko-
porséiig ily részletesen még egy nyelven sem 
jelent meg. Ezért (iiznlla és Mária Valéria 
hálás kir. herczegnők legújabban szerzőt egy-
uíjf  tnelltüvel és elismerő levelekkel tüntették 
ki, K valóban korszerű és jeles munka gaz-
dag részletes tartalom mutatóval W bír, me-
lyet egy következő alkalommal szívesen ismer-
tetünk, mert igazán megérdemli a közönség 
meleg pártolását mind a munka belbecsénél 
mind a szerző vallásos, loyalis és hazafias 
szelleménél fogva,  mely egész munkáján an-
nak miiulen izén elömlik s az értelem és szívre 
jótékonyan hat. 

A „király és korona" ára 5 korona. A 
„Király és nemzet" ára 3 korona. A „Király 
és Haza" ára? Kaphatók szerzőnél Budapesten 
Elemér-ut. 36. sz. V.  M. 

Görög műemlékek feltámasztása. 
Az archaikus görög művészetnek legszebb 

emléke a „Krithiasés Xesiollies*-féIo  szoborcso-
port. A műalkotásnak történeti a tárgya. Zsar-
nokok uralkodtak Athénben. A tyrannus ifjabb 
fia  Hipparchos, megsértette Hannodiost, Aris-
togeiton barátját. Ezek ketten összeesküdtek a 
tyrannus egész családja ellen s ő 14-ben le is 
szúrták Hipparchost a pauathenaia ünuepélyén. 
Tettök következménye később a 2sarnokság in-
tézményének bukása volt. Az athéni nép há-
lával őrizte hősi tettük emlékezetét. A város-
ban érez szobor állott, a fejlődő  görög művé-
szet egyik legősibb emléke, melynek másolata 
legalább töredékekben ránk jutott. A két hős 
magasra emeli kardját, hogy luszurják a zsar-
nok Hipp irchost. Drámai hntasu jelenet ez. A 
márvány kezelése még antik módot mutat, de 
az egészen a fejlődő  művészet géniuszának 
ereje látszik. A köunyű köpeny rendóinek, a 
hátra feszitett  láb izmainak kidolgozása mes-
teri kézre vall. Kár, hogy az egyik alaknak 
a feje  letart s később lijsipposi fejjel  pótolták. 

A hősök emlékét házi szereiken is őriz-
ték képekben az atheueiek. Egy antik edéuy 
rajza (a Würtzburgi egyetem tUlajdonábau) 
Hipparchos megölését ábrázolja. 

A költők is az ö dicsóségöket zengték. 
Maga Arany János fordított  le egy görög köl-
teményt, mely az ő tetteket dicsőítette). Kal-
limnchós után). 

„Myrtus lombja közé fonom  bo szablyám, 
Mint egy Haruiodios s Aristogcitou, 
Mikor u zsarnok UipparcUot inegölék 
S egycnjoguvá Athén lakosit tevék". 

A zsarnok ölók szobra, a a würzburgi 
edeny rajz hü reprodukezióban jelent meg a Nagy-
Képes Világtörténet 34-ik füzetében.  A tizen-
két kötetes nagy m'dnka -szerkesztője Morczali 
Henrik, egyet, tanár, a görögökről szóló kötet 
szerzője dr Gyomlay Gyula akadémikus. Egy 
kötet ára diszrs félbőrkötésbén  8 frt;  füzeten-
ként is kapható 30 kijával. Megjelen minden 
héten egy füzet.  Kapható a kiadóknál (Révai 
Testvérek, Írod. Int. Rt Budapest, VIII. ÜUói-
ut 18.) s minden hazai könyvkereskedés uţjâo. 
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T A S fi  G Y . 
Országos m. Idrályi szinmüvészeti 

akadémia. 
Az országos m. kir. szinmüvészeti aka-

démián a beirat&ok az előkészítő osztályba 
szeptember hó li—7én, az akadémia I. és II. 
osztályába pedig szepte.uber 8-án tartatnak 
meg d. u. 3 órától kezdve. 

Az országos m. kir. szinmiivészeti aka-
démiába való felvételhez  megkívántatunk : a) 
színpadias, csinos nlak. b) Tiszta kiejtésű, 
csengő hang. c) Kifejlett  testi ulkotás mellett 
(melyről az intézeti orvos ad véleményt; leg-
alább 18 éves kor a férfiaknál,  legníább 10 
éves kor a leányoknál, mi hiteles okirattal 
bizonyítandó, d) Annyi műveltség és iskolai 
képzettségről való bizonyítvány, amennyit ekor-
ban minden mllveJtifjutól  megvárhatni, különösen 
a magyar nyelvtan alapos ismerete, e) Szülői 
vagy gyámi megegyezés. A mely jelentkezővel 
ezek nem személycsen jelennek nu\í, megegye-
zésüket hiteles iratban tartozik •../. illető fel-
mutatni. f)  A jelentkező növendék csupán a 
valóságos és tölvényes családi nc\én Írathatja 
be magát, g) Jó magaviseletről szóló erkölcsi 
bizonyítvány, mely vagy iskolai bizonyitvány-
nyal. vagy hatósagilag, vagy ísiuert egyének 
aláírásával niulbatlnnul igazolandó, hl Minden 
újonnan jelentkező az előkészítő osztályba 
csnk próbaidőre vétetik fel;  ennek leteltevei 
ujabb vizsgálatnak vettetik alá. A fölvétel  te-
hát nem végleges, a letelt próbaidő után a 
tehetségtelen, vagy hanyag növendék elbocsát-
tátik, i) A belépő uj növendék I frt  beiralási 
dijat s •"> frt  felvételi  dijat, valamennyi növeli 
dek pedig 1 frt  heiratási dijat, azonkívül 30 
fit  tandijt, tartozik 2 részletben, u. in. szept. 
elején és február  1-én előre fizetni,  j) Minden 
fólvettnövendák  tai".o<ik szülőivel,vagy gyámj.i-
val együtt nz eléjük terjesztendő kötelezvényt 
aláírni. 

llóvebb értesítést az int. igazgatósága 
(Kerepesi-ut. 1. sz. 111. em.). készseggel ad. 

Ér tes í tés . 
A brassói állami felső  kereskedelmi is-

kola I. osztályába oly növendékek vétetnek 
fel.  kik a gimnázium, reál- vagy polgári iskola 
IV. osztályát sikerrel elvégezték. 

A Il-ik és Ul-ik osztályba val i fölvétel 
valamely hason raagu intézet megfelelő  bizo-
nyítványa alapján történhetik. 

A fölvételre  minden tanuló személyesen 
és atyja, anyja, gyámja vagy azokuak külön 
megbízottja kiseretében tartozik az igazgató-
ságnál jelentkezni. 

Az intézet helyén nem lakó sziilók és 
gyámok gyermekük vagy gyáuifíuk  fölvétele-
kor alkalmas helyettest kötelesek beiuutalni: 
hogy ha az elszállásolás ellen az igazgatónak 
kifogása  lehet, a menuyiben a gondviseljst 
elégtelennek találná, a tanulónak más helyre 
leendő elhelyezését fogj  a követelni. 

A tanulónak kellő elszállásolásában nz 
igazgatóság készséggel nyújt segédkezet. 

A tanulók fölvétele  szeptember lió 1.. 2. 
és 4 napján délelütt H —12 óráig történik az 
intézet tanári Üléstermében. 

Az 18H7, évi XXII. t.-cz. ö. fj-sa  értel-
mében a fölvételre  jelentkező tanulók kötele 
sek a védbimlő-ujraoltást igazoló bizonyítványt 
bemutatni. 

Fizetendő dijak : Mindenik tanuló a be-
iratás alkalmával tartozik fizetni:  2 frt  heira-
tási dijat, I Irtot az ifjnsági  könyvtár gyara-
pítására és 51) krt az Értesítő kőlsegeirc. Ezen 
díjak lizetése alól senki sem menthető fid. 

Tanilij egész évre 18 frt,  mely összeg 
vagy egyszerre a beiratáskor. vagy négy rész-
letben, ti. m. október ló, decz. 1. inárczius lő. 
és május 1. körül fizethető  le. 

K f l Z G A Z D A M l e  I P A I t 
--- Minő keselésben részesüljön a 

trágya a telepen ? A telepen a különböző 
állatoktól származó 'ragyát jól össze kell ke-
verni, hogy egynemű minóségü trágyát kap-
junk. A telepre kihordott trágyát nem szabiul 
egyszeríien szekerenkint egymás mellé lerakni, 
hanem ajánlatos azt mindig egyenletesen ki-
teregetni, hogy ezáltal a telep minden egyes 
részén a trágya egyenletes legyen. Hogy a 
trágya bomlását lassítsuk, szükséges a levegő 
hozzájuthatását a lehetőséghez képest megaka-
dályozni. Habár a levegőt tökéletesen nem is 
zárhatjuk el a trágyától, a trágya letiprása 
által elérhetjük azt, a mi e tekin'.etben elér-
hető. A trágya letiprását legjobb az állatokkal 
végeztetni, » melyek naponkint, vagy heten-
ként .legalább is háromszor a telepre, kilinj-
taudók. Ez okból czélszerü a telepet egy ala-
csony fallal  körtilvétetni s erre egy kerítést 
készíttetni. Nagyon természetes, hogy a be-
rendezésnél tekintettel kell lennünk arra is 
hogy szekerek a telepre be- és kijárhassanak. 
Ha különösen nyáron a trágya megfelelő  leg-
felső  rétegei nagyon kiszáradnak, ugy azokat 
a trágyalékutban levő trágyalével meg kell 

nedvesíteni (nyáron napunként, télen szükség 
szerint) K czélra legjobb a trágyalékutat szi-
vattyúval ellátni. Ha az emiitett czélra ele-
gendő mennjiségü trágyalével nem rendel-
kezünk e helyett tisztavizet is felhasználhatunk. 
A inegnerlvesitésnek még az az előnye, hogy 
a nedves trágya jobban összetapad, mint a 
száraz, miáltal maga is elzárja n levegőt ma-
gától. Ez emiitett kezelési módozatokon kívül 
még konzerváló anyagokat, is felhasználhatunk. 
Az olyan gazdaságokban, a melyek jobb mi-
nóségii kötött foszforán  vnt igénylő talajjal 
rendelkeznek trágya konzerválásra magas fokú 
szuperfoszfát-gipszet  vagy szuperfoszfátot  hasz-
nálhatunk számos haszonállatonként és napon-
ként 40—70 dekagramm szupeifoszfát-gipsz 
vagy 35—50 dekagramm «ziiperloszfát  busz-
ható fel.  Az olyan gazdaságokban ellenben, a 
melyek könnyű száraz és káli igenyes talajnak, 
kálisókat (kiiinit. karnellit) hintsünk a trágyára, 
(ízeket azonban nem nz istállóban alkalmaz-
zuk. hanem hetenként egyszer vagy kétszer 
a telepen levő trágyára szórjuk. Naponként és 
számos haszönállatonkénte sókból Vi-1 kg. 
szükséges. A trágya bomlása l'oi.vtáii előálló 
veszteségek ellen igen jól védekezhetünk az-
által. hogy a trágyát földdel  letakarjuk, vagy 
azzal rétegezve rakjuk, e czélra legniegfe'elöhh 
az olyan tnlnj, mely szénsavas meszet tartal-
maz. (Kz li ÍV ismerhető fel.  Iiogy az ilyen 
talaj lug sóval vagy erős eczettol behintve 
f'elpezseg.  Nem szabad ellenben a trágyához 
égetett meszet keverni. Kzáltal igen sokat 
veszíthet értékéből, mintán nz égetett mész a 
trágya egyik igen becses alkatrészét a nitro-
gént kiűzi, mely ennek következtében veszen-
dőbe megy. A trágyát földdel  hetenként egy-
szer, vagy kétszer kell be takarni. Kzen trág.ya-
konzcrválásj eljárás jobb ugyan, mint nz előbb 
említetett kémiai anyagokkal véghezvitt, de 
sokkal drágább és pedig két okból. Klósziir 
azért, mert a földből  igen sok szükséges tel-
jes konserválás (deresére, nagyobb mennyiségű 
földnek  a felhintése  pedig nagyobb munkával 
jár. másodszor pedig az ilyen sok földdel  kon-
zervált trágyánál igen sok földet  kell fuvaroz-
tatni a kihordás alkalmával, a mi n szállítás 
illetve a trágya kihordás költségeit emeli. Ha 
a gazdaságunk tőzeg áll rendelkezésére ez a 
legjobb konzerváló anyag, ezt vagy ugy hasz-
náljuk. hogy a telepen levő trágyatömeg közé 
rétegezziik. vngy pedig szalma szegény esz-
tendőben nz istállóban közvetlenül alomul fel-
használjuk. hogy a trágyakuthnn összesyiilendó 
trágyalében nitrogén veszteségek ne állhassa-
nak elő, czélszerii ahhoz kénsavat önteni; <10 
kg. lére 1 kg. kénsavat számíthatunk. Ha a 
trágyát a szántóföldre  hordatjuk, történjék ez 
akár közvetlenül az istállóból, vagy pedig a 
telepről mindig függőleges  irányban kell az 
elszállítandó mennyiséget levágni és pedig 
azért, hogy a rakás alján levő és jobban el-
korhadt trágya a felső  részen levővel egyen-
letesen keveredjék. A szántóföldön  a trágyát 
rögtön egyenletesen rakásokban elosztjuk. Ezu-
tán mindjárt a teregetésnek kell megtörténnie. 
Ha több napon keresztül apró rakásokban a 
levegő és nedvesség behatásának hasyjuk ki-
téve. jelentékeny veszteségek állhatnak elő. 
Teregetés titán a trágya alászántása követke-
zik, ezzel csak az esetben várjunk, ha az idő 
e munkára kedvezőtlen. Végiil felemlítendő, 
hogy minden gondolkozó gazda a trágyát csak 
oly növény alá fogja  alkalmazni, melyek előre 
láthatólag biztos termést szolgáltatnak. 

U I Í L Ö S I F K l i K K 
— Király születes napja. Szeretett 

királyunk születésének liil-ik év évfordulóját  ez 
évben is országszerte ünneplés tárgyává tet-
ték a közhatóságok és testületek. Csik-Sze-
reda város középületei és magán házainak 
ablakai 17-én estve fényesen  kivilágíttattak. 
A megyeház udvaráról taraczk lövések jelez-
ték a nevezetes nap megérkeztét. Másnap a 
különböző hatóságok éa honvéd tisztikar nz 
ószi gyakorlatra behívott legénységgel kiegé-
szített honvéti zászlóaljjal egyetemben testü-
letileg vonultak a helybeli lóm. kath temp-
lomba hálaadó isteni tiszteletre, minek végez-
tével a zászlóalj elléptetett a tisztikar előtt: 
az Ünneplő közönség nagy része pedig a re-
formátus  templomban tartott haladó imán szin-
tén részt vett. Csik-Somlyón is az intelligens 
közönség ablakai ki voltak világítva. 

— Szent István ünnepe. Magyarország 
első szent királya emlék-ünnepét augusztus 
20-án hazafias  kegyelettel ülte meg ország-
szerte a roegynrnép, s különösen a kath. tem-
plomok fényes  isteni tiszteleteknek voltak szín-

helyei, mindenhol; de vármegyénkben Szent-
király község egyúttal védszentie emlék ün-
nepét ülvén a nagy király névnapjának, igen 
szép és népes bucsu tartatott, melyen a vidék 
nagy számú kath. népe vett részt. Az ünnepi 
szónoklatot Vasylkievitz Viktor csiksomlyói 
fiuövcldei  aligazgató tartotta, emelkedett szel-
lemű szép beszédben magyarazván a haza-
szeretet fogalmát;  a szent misét pedig Kará-
csony József  somlyói tanitóképezdei igazgató, 
szentszéki iilnök végezte, mely után Hosszú 
Feifiicz  he'ybeli plébános vendégszerelő asz-
talánál a vidéki papság s számos más tiszte-
lője jött össze gazdag ebédre, mely kitűnő 
hangulatban szép pohárköszöntők mel le t t 
folyt  le, 

— Állandó vá lasz tmányi gyűlés. A 
törvényhatósági bizottság által közelebbről meg-
tartandó közgyűlés tárgyainak előkészítése vé-
gi-: l a megyei állandó választmány tni tartott 
iiiést. A közgyűlés nevezetesebb tárgyát, mely 
iiánt igen sok sziiló érdeklódissel viseltetik, 
az ösztöndijak és segély-pénzek megosztása 
foaja  Képezni, a miért 2IK)-at meghaladó fo-
lyamodvány érkezett be. 

— Áthelyezés. A vallá-> és közoktatási 
m ni-zihí- HimIii'I/. Niud'T (litrői i'oíg:iri iskolai 
t-iiut"t a C*ákloni\ai állaim i> djá-i fiw-k  ilalio'. 
le kwiH át. 

— Uj igazgató. A marosvásárhelyi róm. 
k.uli. gimnázium és fiunövelde  igazgatójává 
U e l t e g i (íéza gimn. tanár a fiunüveli'.ének 
hosszú idou át volt aligazgatója neveztetett ki. 
Ketlegi (ícza azon tudós, komoly, munkás és 
ig.izságszeretö tanárok közül való, kik előbb 
említett és az ifjúság  által is felismert  kiváló 
tulajdonuknál fogva  a tanulók osztatlan szere-
tetét és becsülését hirjá'c. Kinevezéséhez őszin-
tén gratulálunk és a feladatok  teljesítéséhez 
sok szerencsét kívánunk, 

— Ügyész helyet tes a közigazgatási 
bizot tságban. Az igazságügy-miniszter Bnylcr 
Kálmáii csíkszeredai kir. alügyészt a megyei 
közigazgatási bizottságba a kir. ügyész, 
mint bizottsági rendes tag akadályoztatása ese-
tére póttagnak rendelte ki. 

— Kinevezés. A vnllás és közoktatási 
miniszter Csiksomlyói Ulósz Ernő végzett biil-
csúszettan haligatót a lugosi állami gimnádum-
Itoz ideiglenes minőségben tanárrá nevezte ki. 

— Esküvő, Paál Sándor okleveles pol-
gári iskolai tanitó folyó  hó 22-én Csik-Som-
lyón házastársul vette Pitter Annát tál-sas éle-
tünk e kellemes és kedves tagját. ,\z egyházi 
esketést a klastromban egészen sziik családi 
korbeli Pál K. János a szerzetház főnöke,  a 
vőlegény nag\ bátyja végezte. Kskilvó után a 
fiatal  házaspár nyomban vasútra ült s a vőle-
gény uj állomáshelyére Breznóbányára utazott, 
hová nz állami polgári fiu  iskolához csak a 
napokban lett a derék férj  kinevezve. Teljes 
boldogság legyen hü kísérőjük! 

— Halálozás. I)r. Antal András cs. és 
kir. közös hadseregbeli ezredorvos e hó 20-áu 
meghalt Csik-Jenófalván  életének 34-ik évében. 
A korán elhunyt t ,'hetségcs orvos halálát nagy-
számú csíki rokinság. köztük Antal József 
menasági plébános gyászolja. Temetése e hó 
23-án ment végbe általános részvét mellett. 

— A radnó th i buosu. Megható ünnep-
ség folyt  le (Kiskiikiilló megye) liadiióthon. 
folyó  l.ó 15-én. Ugyanis a róm. kath. Státus 
és az erdélyi egyházmegye szeretett Püspöke 
gróf  Majli'ith Uusztáv Károly bőkezűségéből 
most esztendeje uijon épült és a Főpásztor 
által fölszentelt  templomban megtartatott az 
első bucsu. A már eleve feldíszített  templomot 
és templom előtti teret már a reggeli órákban 
betölté az ezen alkalomra jövő vidéki ájtatos 
hivők sokasága. Tíz órakor megkondult a nagy 
harang, mint egy hirdetve a nagy nap jelen-
tőségét. hiva az ájtatos híveket az Ur házába, 
a templom előtti téren három mozsár ágyn 
volt hivatva az ünnepséget emelni. Tizenegy 
órakor megtörtént a beharangozás, a mely 
után Veress Lajos esperes-plebános fényes 
segédlettel vezette a körmenetet. Körme-
net után kezdődött a szentmise; Székes-
egyházban képzelte magát az ember, midőn 
a helybeli róm. kath. kántortanító Lajos Sán-
dor ur vezetése alatt előadott zenés misét 
végig hallgatta. A predikácziót Mészáros ina-
ros-vásárhelyi káplán mondotta ; a mi nagy-
ban emelte az ünnepélyt és a hivek szép lelki 
taliziiiánnul távoztak az Ur hajlokából. 

— Kiállítás. A gyergyóvidéki gazdasági 
egyesület 1809. évi október 6., 7. és 8-án a 
gyergyószentmiklósi községháznak nagytermé-
ben gyümölcs- és zöldség kiállítást reudez és 
pedig abból a czélból, hogy az általa terme-
lésre ajánlt gyümölcsfajtákat  bemutassa. Az 
alma és kürtéből, továbbá a zöldségből fajtán-

ként 5—5 darab, a szilvából 1—1 liter kiállí-
tandó, és folyó  óv október 5-én — előleges 
bejelentés nélkül — lehetőleg megnevezve. 
Hozó Pálnak, illetőleg Ferenczi Balázsnak a 
község házánál átadandő. A kiállításra kíván-
tat j tányérokról és a termények elhelyezésé-
ről a gazd. egyesület gondoskodik. A kiállítók 
közül a nagyobb termelók nyilvános elisme-
résben, n kisebbek pedig jutalmakban része-
sülnek. Ama gyiimöle? ós zöldség, melyet a 
kiállítók 1899. év október 8-án délután 4 óra-
kor el nem visznek, ugyanazon napon délután 
5 órakor n gazdasági egyesület javára el-
árvereztetik. Egyleti tagok és kiállítók belépti 
dijat nem fizetnek,  mások személyenkint 20, 
illetőleg a 3-ik napon 10 fillért  Belépti jegyek 
Márton Lajos egyleti pénztárnoktól a község 
házánál szerezhetők. KUlön meghívók nem 
bocsáttatnak ki. A kiállítás elnöke Orel Máté, 
jegyzője Agg Tivadar. 

— Országos esipóra-kongresasns. 
Kolozsvárit a czipész-kongresszuson mintegy 150 
czipész vett részt. Az elnök megnyitó beszéde 
után felolvasták  n titkári jelentést. A titkár azt 
indítványozza, hogy a miuisztert közvetlenül 
értesítsék a kongresszus határozatairól. Majd 
elhatározták, kogy feliratot  intéznek a kormány-
hoz. hogy a honvédség lábbeli szükségletét a 
kisiparosok utján fedezzék.  A ko.igresszus ki-
mondja továbbá, l.o iy nyersanyag és termelő-
szövetkezetek felállitísát  országszerte a< or-
szág összes városaibai elodázhatatlannak tartja. 
Kérni fogja  a kongresszus n minisztertől a 
vásárok korlátozását is. 

— Kútba ölte magát. Csík-szentkirályi 
László János részeg állapotban, mert tabui a 
kut vizét is pálinkának gondolta, folyó  hó 14-én 
a saját udvarán lévő kútjába mászott. Lehet 
hogy nein volt komoly szándéka az öngyilkos-
ságra, de a kut kéngázas tartalmától elbódul-
ván, a vízbe esett s bár még élve sikerUlt a 
szerencsétlent kihúzni, rövid idő nlatt meghalt 

— Villám csapás. Gyimes-Felsólokon 
folyó  hó 8-án Bodor János istállójába beütött 
a villáin, a mely a benne levő szénával együtt 
egészen leégett. Az épület biztosítva nem volt 

— Merénylet. Csik-Szt-Simonon folyó 
hő lí-án este Veisz Fülöp vasúti pénztárnokot, 
a mint ment haza felé  Dávid Lajos csikszent-
simoni legény minden ok nélkül jobb vállán 
súlyosan megsebesítette. Tettes a tett elkö-
vetését a csendőrök előtt beismerte. 

— Tollnoki állás rendszeresítése a 
kir. tanfelügyelőnél.  A vallás és közokta-
tási miniszter a csikmegyei kir. tanfelügyelő 
mellé, hol étidig napidíjas végezte az Írnoki 
teendőket, tollnoki állást rendszeresített, s arra 
Szeutkereszti Tivadar tanítót nevezte ki. 

— E lap kiadóhivatalában minden-
nap friss  napilapok „Magyar Hírlap", „Alkot-
mány" és „Magyar Ország' legelterjedtebb 
és legkedveltebb poli-tikai és társadalmi lapok 
kaphatók. 

— Il iér t csókolóznak az emberek ? 
Kz a kérdés mindig érdekes, különösen az pedig 
akkor, ha olyan nagytekintélyű tudós nyilatko-
zik róla, mint Loinhrozo Cézár. A londoni .Pali 
Mail MKgasine" utolsó számában foglalkozik 
L'imbrozo fenti  czitn alatt az Amerikában dShOngö 
csók.jáiványnyal. Hobson hadnagynak, « Uerri-
mac elsQlyesztőjének ismeretes esetéből ládái 
ki. A derék tengeréazt ugyanis, amikor a bá-
bom után hazaérkezett, legalább is tízezer ame-
rikai honleány csókolta meg a nagy nyilvános-
ság előtt. A/. angolszász fa|  hölgyeinek a kegy 
kii:M~i u) ilvánitásában tanúsított hagyományos 
tartó.-knilAsAra való tekintettel Lomlnozo feső-
méinek neve/i ezt a monstte csókolózást. Föl-
hozza az angoloknak a csókolózás iránt való 
elKnszenve illjsztrálására Livingstone és Stan-
lay találkozását. valamint Nansenét as élete 
airguM-ntöjévpl. E»}ik esetben se csókolóztak, 
bár H  szívélyes üdvözlésnek bizonyára minden 
előfeltétele  megvolt ezekuél a találkozásoknál. 
Érdekes a csók fejlőd  é>ére való történelmi vis-
szapillantás. A csók, amelyet a néger fajok 
máig iw-in fogadtak  el az ajkak ériutésének for-
májában, eredetileg csak szülők és gyermekeik 
közt volt s/.okásbtu. Bizonyítéka ennek Homer 
és ax ösindiai szanszkill költemények. Az ere-
deti jelentősége a gyermek szomjas ajkainak 
az anya ajkaival való megnedvesitése. Később 
a csók csak a nők közt volt szokásos. Csak az 
anyai érzésnek a hitvesi étzésstsl szemben való 
visszafejlődésével  lett a o-ók s gyOagédség, a 
dédelg. |5 megkBIőubőzleté* kifejezője  ktlSabSlti 
nenkt emberek kö/.t. A Hobson-esetre vkna-
lérve, Lombrozo a «ókjár vény rendkivtli ter-
jedését igyekszik megindokolni. Beszél a I t a s s 
szoggmzliv erejétől, amely az «gyes Mbart, 
aki hatalmába keril, teljesen kitadja vstkOztetsi 
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egyéni tulajdonságaiból. Minden társaság, mint 
olyan, eröt képvisel és ezt az erőt nem szabad 
a benne egyesülő egyéni erők összeségéoek te 
kinteai. Ezekből a föltételekből  az következik 
az amerikai esetre vonatkozólag, bogy az, amit 
tízezer nő cselekedett meg Hobsonnál, nem mérv 
adó azoknak a hölgyeknek, mint egyéneknek 
megítélésénél. Számolni kell azzal, bogy a leg-
nagyobb részlket éppen a lelkesült tömeg ra-
gadta ki históriai nevezetességű egyéni tartóz-
kodásikból. Tekintetbe kell venni azt is, hogy 
a csók nemcsak a szeretet, hanem a tisztelet 
kifejezése  is. Ennek bizonyítására Lombrozo 
példákat hoz fel  az ókor történetéből, az ó 
az qj testamentumból. Nevezetesen a katholikn 
soknál szerepel a csók, mint a hódolatteljes 
tisztelet szimbóluma. Szentképeket és drága erek' 
lyéket áhítattal csókolgatnak. Minthogy a nő 
általában k&lsöaégesebb a férfinél  és a csók 
legigazibb szimbolnma azt odaadásnak, amely 
fölött  rendelkezik, természetes, hogy a tisztelet 
éppen a hölgyeknél nyer kifejezést  csók formá-
jában. Skócziai Margit, XI. Lajos leánya a szó-
noklatairól bires Cbartier atyát megcsókolts, 
amikor slndt. — Nem a férfit  csókolom, mon-
dogatta a királyleány mintegy mentegetőzésképp, 
hanem az ajkakat, amelyek oly pompás szavak-
nak a forrásai.  Még azt is fölhozza  Lombrozo 
a csókjárvány indokolására, hogy Hobson mint 
rendkivOli ember, érdemes is volt a kegy rend' 
kivflli  megnyilatkozására. És nők voltak min' 
denkor a katonai erények leglelkesesebb csodá 
lói. Az amerikai csókjárványban tehát — fölös-
leges psthológiai momentumok után kntatni. 

— A Magyar Hírlap a „törvény, jog 
és igazság" jelszavát már közel tiz év előtt, 
megjelenése első napján zászlajára irta. Sza-
badelvű volt a szó magasabb értelmében, anél-
kül, hogy pártszemponttá tette volna valaha 
a szabadelvüséget. És demokrata volt kezdet-
től fogva  mind mostanig. Ami az országnak 
s a közügynek érdeke, annak a Magyar Hír-
lap meg nem vesztegethető szószólója. Ami a 
magyar hazafisággal  összeütközik, azt a Ma-
gyar Hírlap kérlelhetetlenül üldözi, leleplezi. 
Teljes függetlenség  minden irányban, a szabad 
szólás és a vélemény nyílt kimondása minden 
esetben, mindenkivel szemben: ez az az alap, 
az az erősség, a melyen a Magyar Hírlap épült. 
Politikája első sorban magyar és hazafias.  Szép-
irodalmi része a magyar irók szinejavát fog-
lalkoztatja. A rovatok éppoly változatosak, 
amily megbízhatók a Magyar Hírlapban. A Ma 
gyár Hírlap minden igaz ügyet oltalmába vesz 
és igy az egyes emberét is. Aki bizalommal 
fordul  jogos panaszával a Magyar Hírlaphoz, 
az mindenkor megtalálja benne őszinte és ön-
zetlen védőjét. Önzetlenség az eszményi czé-

^ lókért való fáradhatatlan  küzdelemben: ez a 
Magyar Hírlap programmjánnk egyik sarkalatos 
pontja. Munka erói élén Jókai Mór áll, akinek 
neve már magában is a legnagyobb tisztesség 
és a leghatalmasabb irói erót jelenti. A lap-
nak kezdettől fogva  Fenyő Sándor a szerkesz 
tője, akit ugy a politikai, mint minden más 
téren a legjobb irói erők vesznek körül. S a 
Magyar Hírlap egész sereg kedvezményt ad 
elólizetóinek állandónn. Ezek közt legértékesebb 
a rég híressé vált karácsonyi ingyen album, 
a mely mindenkor eseménye a magyar iroda-
lomnak. Ezt a lap minden előfizetője  teljesen 
díjtalanul kapja meg karácsonykor. A „Magyar 
Hírlap" könyvalakban közli regényeit, ugy hogy 
könnyen be lehet kötni. Legnagyobb írónk, a 
magyar irodalom atyamestere, Jókai Mór állan-
dóan csak a „Magyar Hirlap"-nak írja szép-
irodalmi dolgozatait, gyönyörű regényeit, a 
melyek közül még ez év folyamán  ismét meg-
kezd egy rendkívül érdekeset. A Magyar Hír-
lap minden előfizetőjének  készséggel felel  bár-
mely kérdésére a szerkesztői üzenetek rova-
tában. Kedvezményes áron adja továbbá a gyö-
nyörűen illusztrált „Franczia Divatlapot' s a 
„Kis Világ" czimű pompás gyermeklapot. A 
Magyar Hirlap előfizetési  ára félévre  7 frt, 
negyedévre 3 frt  50 kr, egy hóra 1 frt  20 kr. 
Előfizetni  lehet Budapest, V., Honvéd-uteza 
4 sz. alatt, a Magyar Hirlap kiadóhivatalában. 

— A borórtékesitő-szövetkezetek 
ellen. A szólta gazdáknak azt ai üdvös moz-
galmát, a mely a borértékesitó szövetkezetek léte-
sítésére irányai, rossz szemmel nézi a borkeres-
kedőknek hamisításért compromittált és compro-
mitálható csoportja. El is követnek mindent, hogy 
a gazdák oly üdvös törekvése elé gitat vesse-
nek. Minthogy maguk nyíltan nem vehetik fii)  a 
harozot. avval a fogással  éltek, hogy a velük 

összeköttetésben álló veadéglósökel rukkoltatták 
ki a gaadák ellen. Mindenféle  haang híresztelés 
ael akarják megtéveszteni a vendéglősöket, bogy 
a Nagy-Váradon tartandó országos kongreaazn-
sukon a borértékesitó azövetkesetek ellen állást 
foglaljanak  a azok létesítésének megakadályo 
záaára kérjék a kormányt. Minthogy a tiaates 
vendéglős érdeke azonoa a közönségével i 
gazdakéval, asas nekik ia osak as a törekvésük, 
hogy tiszta, jó borho* könnyen éa méltányol 
áron jnthaaaanak. Eaért a vondéglAaök tekinté-
lyesebb résie a borértókeaitö-aaövetkeiotek esi 
méjét pártolja a ily értelemben határozottan 
küzd a .Vendéglősök Lapja", es a 16 év óta, 
Iháai György szerkesztésében megjelenő azaklap, 
a mely abban fáradozik,  hogy a borértékesití-
aaövetkezetekkel kapcsolatosan mlelóbb a vendég, 
lósök ia alakítsanak országos fogyasztó-szövet-
kezeteket. Ai eazme sikerét az ország érdeke 
kívánja. Bővebb infbrmáoziókat  a „Vendéglősök 
Lapja" szerkesztősége ad : Budapest. VII. Akáozfa-
utcza 7. A „Vendéglősök Lapja", a mely 2 he-
tenkint csinos kiállításban, 14 oldalon gazdag 
tartalommal jelenik meg, egész évre 6 frt.  Mint-
hogy több mint 3000 vendéglőbe ia szállodába 
jár, hirdetésekre igen alkalmas a „Vendéglősök 
Lapja." 

S z e r l s e s z t ö l ftzanatelc. 
K. B. A beküldött tárczit köszönjük. Legkö-

zelebb jönni fog. 
K. Kéziratára ráakadni nem tudiuik. Kegyes-

kedjék uzt nekttnk újonnan beküldeni, hogy esetleg 
közölhessük. 

P. J. Mindenféle  közleményt szívesen látnnk 
a mi közérdekű s ugy van megírva, hogy közölni 
lehet A küldöttet köszönjük. 

Laptulajdonos: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

kcr. botegsegélyftfl. 

A csik-szeredai kerületi be-
tegsegélyző pénztár irodájához 

egy irnok 
vételik fel  évi 2 0 0 frt  fizetéssel. 
A kik ez állásra pályázni óhajta-
nak, szeptember l-ig jelenkeze-
nek alulirt titkárnál. 

Csíkszereda, 1899 aug. 22-én. 
X^eüsatoe MUaÁly , 

titkár. 

8z. 1837/»». 
tjkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csik-szentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy csflrazent-
simoni Gál Lajos végrebajtatónak csikazeatsi 
moni Gergely Ferencz végrehajtást szenvedő 
elleni 1180 frt  tökekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. tör-
vényszék (a calkszenlmártooi kir. járásbíróság) 
területén levő Csik-Szentaímon község határáu 
fekvő  a csikszentsimoni 65 sztkben A f  123., 
124, 126., 187., 135., 300., 301., 311. hrsz. 
iniatUnok 327 frt  A + 1099. h-az. 88 írt, 
1510 , 1611. hrsz. 70 frt,  1976. hrsz. 12 frt, 
2035., 2036., 2037., 2038. hrsz. 68 frt,  3137. 
hrsz. 4 frt.  2140. í rsz. 7 frt.  8204. hrsz. 30 
frt.  2330 hrsz. 14 Irt, 8332. hrsz. 14 frt,  2766 
hrsz. 18 frt,  3313. brs7. 8 frt.,  3428. hrsz. 88 
frt'  3495. 1496. hrsz. 30 frt,  3500., 3502., 
9503 hrsz. 95 frt,  4220. hrsz. 104 frt.  7814.. 
7815. hrsz. 33 irt, 9150. hrsz. 9 frtra  az ár-
verést 809 írtban ezennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb  megje 
Iliit innal lanok az 1899. évi október HA 17-flt 
napjának d. e. 9 Arakor Csik-Szentsimon köz-
ségházánál, megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapított kikiáltási áron siói is eladatni 
fognak. 

Árverezni szándékozók tartozuak az ingat-
lanok becsárának birloktestenkint lO°/o-át, vagyis 
összesen 80 frt  90 krt készpénzben, vagy az 
1881. évi 60.l-cz.42 íjában jelzett árfolyammal 
számitotl és sz 1881. évi november 1-én 3333. 
sz. alatt kelt igaxságflgymiuiszteri  rendelet 8. 
§-ában kijelölt ovadékképe* értékpapírban a ki-
küldőit kezéhez letenni, avagy az 1881. évi 60. 
,.-cz. 170. §-*a értelmében a bánatpénznek s 
biró'ágnál előleges elh-lyer.éséröl kiállított sza-
bályszerű elismei vényt át>-zolgállatni. 

A kir. járásbíróság, mint tlkvi halóság. 
Csík-Szentmárton, 1899. évi ápril. 21-én. 

Gagyi Dénes, 
kir. albirá. 

751. vh. szám. 
189». 

Árverési hirdetmény. 
Alulirl bírósági végrehajtó az 1881. éri 

LX. l -cz. 102 §-a értelmében ezennel kőzhirré 
teszi, bogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 1898. 
évi S. p. 229/6 száma végzése következtében 
Bartha Ignácz ügyvéd által képviselt Csal hó 
Ferencz csikszentmiklósi I. javára Csik-Szentmik-
lós község ellen 17 frt  80 kr, s jár. erejéig 
1899 évi jnnins hó 24-én loganatosiloll kilégitési 
végrehajtás utján lefoglalt  350 frtra  becsült vízi 
fecskendőből  álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak. 

Mely árverésnek a csíkszeredai kir. jbiró-
ság 1899. évi V. 416. számn végzése folytán 

frt  83 kr költség erejéig Csik-Szenlmiklós 
község házánál leendő eszközlésére 1899. Óvl 
szeptember hó I. napjának délelőtti 8 Arája 
liAiáridőül kitüzetik és Hhhoz a venni szándékozók 

olv megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett 
ingóságok az 1888. évi LX. L-es. 107. 108. J-a 
értelmében készpénzfizetés  mellett a legtöbbet 
igérőaek beesáron alal Is el fognak  adatai. 

Amennyiben as elárverezendő Íróságokat 
mások is le és feWIfoglalUtták  éa azokra ki-
elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés as 
1881. évi LX. t. ex. 102. §. érteiméitea rnek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szeredán, 1899. aagasztas 12-én. 
Kerwtoa Gyula, 

kir. blr. végrehajtó. 

Pályázati hirdetmény. 
A csik-sxenttamási róm. katli. segéd-

kantor-tanitói állomásra pályázatot hirde-
tek Javadalma: a) 1 «soba, 1 konyha, 
1 kamara, 1 pénczéből álló lakás, egy 
isláló és a kántorral kfteösen  használandó 
csllr és egy kis veteményes kert; b) a 
község pénztárából 130 trt készpénz havi 
utólagos részletekben: c) kepe czimen 
38 kalongya rozs és 38 knlongya zab, 
melynek értéke 114 frt,  ospora 31 frt  31 
kr, 32 terű légy tűzifa  éa 21 favágó  nap-
szám, melynek értéke 19 frt  20 kr. d) 
stóla 20 frt.  e) ájtatoa alapbóli járandó-
ság 6 Irt. f)  tandij a gör, kath. valláan 
tanulók után körülbelül 10 frt.  Összesen 
330 frt  ftl  kr. Megjegyzem, hogy 400 
frtra  való kiegészítés iránt államsegélyért 
folyamodva  van. Kötelessége: az I. ve-
gyes osztályt önállóan, as ismétlőket pe-
felváltva  tanitani és a kántöri teendőkben 
segédkezni. Kérvények kellően felszerelve 
augusztus 28-ig alulirthoz küldendők. 
Személyes megjelenés kívántatik. 

Csik-Szt-Tamás, 1899 évi ang. 10-én. 
u. p. Gsik-Karczfalva. 

1 - 2 
Tompos M&tyás, 
lelkésx Iskolaszéki elnök. 

T E R E S S S Á N D O R d r , 
KOHíali ltom 

vosi rendelője és fogorvosi  ntllterme 
Csik-Szeredában 

Nagy Ferenci dr. házában. 
Rendes orvosi tanácskozási idő naponta 
délután 2—3-ig. Fogorvosi és fögmtlvészi 
rendelő idő naponta délelőtt 9—12-ig. 

ff • 
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Van szerencsém a nagyérdemű közönség beesea tudomására hozni, hogy néliai 

Györgyjakab Márton 
könyv- és papírkereskedését s könyvnyomdáját 

á t v e t t e m 
9 azt a mai kor igényeinek megfelelőleg  kiegészítettem, ugy hogy üzletemben nemcsak a könyv s 
papirkereskedéshez tartozó minden tárgyak a áruk, mint iskolai tankönyvek, kereskedelmi 
könyvek s mindenféle  papíráruk s nyomtatványok, hanem különféle  norinbergi s díszműáruk 
u. m.:pénzestárczák, borostyán és tajték szivar és czigaretta szipkák, zsebkések, ollók, név-
jegytárczák, fénykép  rámák, dohány szelenozék, bronczirozott tintatartók, hőmérők a 
legcsinosabb elegáns kivitelben, továbbá imakönyvek, olvasók, s Írószerek a legjutányosabb 
árban kaphatók, mig bármiféle  nyomtatványok elkészítését nyomdámban a legméltányosabb árban s 
kívánat szerinti kivitelben elvállalok. 

Végül bátor vagyok bíróságok, hivatalok a t. község elöljáróságok, kör- és községi jegyző urak 
figyelmét  dúsan felszerelt  nagy nyomtatvány raktáromra, a főtisztelendő  papság s tanító urak iskolai 
elöljáróságok s általában az érdeklődő közönség b. figyelmét  a már 3-ik kiadást ért, s mintegy 15.000 
példányban megjelent Őrangyal czimü Ima és Énekkönyvre ugy szintén a Józsa Sándor-féle 
Gsikmegyei földrajzra  és Magyarország földrajzra  felhívni. 

Végül magamot egész Csikvármegye közönségének jóakaratú pártfogásába  s támogatásába ajánlva vagyok, 
Csik-Szereda, 1899. augusztus hó 20-án. 

Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdjában 1899. 




