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Óhajtásaink. 
MldŐn Dániel volt kereskedelemügyi 

miniszter székét odahagyni készült és 
utódjául Hegedűs Sándort kezdették em-
legetni, nz ország egész számot tevő kö-
zönsége, de különösen A kereskedelmi és 
ipari körök vezér emberei n legnagyobb 
örömmel fogadták  A hirt s midőn O Fel-
sége Hegedűs Sándort miniszterré tényleg 
kinevezte, ezen magas kinevezés minden-
felé  a legnagyobb megelégedést keltette 
és méltán, hiszen Hegedűs Sándornak 
egész múltja, az ország érdekében kilejtett 
óriási munkássága, a nemzet gazdaság 
terén való kiváló tudása és bő ismeretei 
párosulva vas akaratával és kiváló sze-
mélyes tulajdonaival mind meg annyi 
garancziát és biztosítékot nyújtottak az 
iránt, bogy Hegedűs Sándor minisztersége 
hazánk kereskedelmének és iparának szo-
katlan fellendülését  fogja  maga után vonni. 

De különösen jól eső örömmel érin-
tett bennünket erdélyrészieket s kivált 
minket székelyeket ezen kinevezés, mert 
már régebb időtől fogva  tapasztalatokat 
és meggyőződést szereztünk az iránt, hogy 
ezen ország résznek legtöbbször elhanya-
golt érdekei csak akkor vétetnek némi 
figyelembe,  ha egyik vagy másik minisz-
teri székbe erdélyi ember kerül. Ez köny-
nyen meg is magyarázható, hiszen a mi 
szegényes állapotainkat különösen a köz-
gazdasági téren az Erdélyből származott 
férfiak  ismerik legjobban s szintén ezek 
tndják leginkább feltalálni  azokat az esz-
közöket, melyekkel bajainkon segiteni és 
sérelmeinket megorvosolni lehet. 

Őszintén bevalljuk, hogy mi innen 
a legnagyobb reményekkel és törhetetlen 
bizalommal tekintettünk a Hegedűs Sán-
dor minisztersége elé, már előre is és 
most midőn az ő következeles és hatal-
mas munkálkodását egész nagyságában 
kibontakozni látjnk, teljes megelégedéssel 

konstatáljuk, hogy reményeinkben egy-
általán nem csalatkoztunk és azok meg-
valósulásában rendületlenül hiszünk. 

Okot és alapot szolgáltat erre nektlnk 
a kegyelmes Urnnk legközelebbi székely-
földi  körútja, melynek alkalmával szemé-
lyesen igyekezett meggyőződést szerezni 
a székely vármegyéknek a kereskedelem 
és ipar terén való elmaradottságáról s 
egyben azon eszközökről is, melyekkel a 
székely vármegyék nyomorúságos közgaz-
dasági állapotain segiteni lehet. 

A miniszter látogatásának reánk nézve 
kedvező eredménye nyomban megnyilat-
kozott azon magas leiratban, melyet a 
miniszter ur látogatása után a székely 
iparkamarához intézett s melylyel most e 
helyen egy kissé részletesebben akarunk 
foglalkozni. 

Maga a kegyelmes Ur elismeri: hogy 
a Székelyföldön  és különösen  unnak 
városaiban mily rendkívül  sok  a teendő 
ipari téren, akár  a gyári, akár  a 
kézmű,  akár  pedig  a házi ipart te-
kintsük  is. 

Mi ehez a legnagyobb tisztelettel 
hozzá járulunk, de annyit még is bátrak 
vagyunk hozzá tenni, hogy a teendők 
sokasága a székely vármegyék közül talán 
egyikben sem akkora, mint épen itt ná-
lunk Csikvármegyében. Mert mig a többi 
székely vármegyék a kedvezőbb és sze-
rencsésebb fekvés  követkoztében némi te-
kintetben egyik, másik téren előre halad-
tak, Addig mi itt Csikvártnegyében a ne-
héz közlekedési viszonyok miatt teljesen 
elszigetelve, segítséget és támogatást se-
honnan sem kapva, egészen vissza marad-
tunk, pedig nálunk is vannak egészséges 
és fejlődés  képes kezdeményezések, 
melyek  jóakaratú  isiápolás révén a 
Székelyföld  közgazdasági  viszonyainak 
fontos  tényezőivé  lehetnek. 

Azonban, hogy ez megtörténhessék, 
arra okvetlen és feltétlenül  szükséges az 
a felülről  való támogatás és istápolás. 

Daczára annak, hogy ezeknek a leg-
közelebbi jövőben való bekövetkezésében 
kételkedni semmi okunk sincs, még is 
nem tarljuk feleslegesnek  némely sürgős 
szükségeinkről jelen alkalommal megem-
lékezni. 

Első sorban kérelmezzük vasulunk 
kiépítését, mely vármegyénket alkalma-
sabb módon fogja  a világ forgalomban 
beilleszteni s mely vármegyénk egyik ré-
szének, Gyergyónak immár elhalaszt Ital-
ian életszükséglete. 

A fa  és fénipAr,  timár ipar, asztalos 
ipar, melyeknek a Székelyföldön  — a 
mngns leirat szerint — erős  talaja van, 
kétségkívül  kellő  talajra  találnak  itt 
nálunk  Csikvármegyében  is. 

Feldolgozandó anyagunk bŐvÖn van, 
van SZÍVÓS természetű, kiváló kézügyes-
séggel rendelkező iparra termett népünk, 
vannak alkalmas központjaink, nevezete-
sen : Csik-Szereda,  Gycrgyó-Sztmiklós, 
Ditró, Csik  Szépviz,  Csik-Szontmárton 
s most már oly intézkedéseket  kérünk, 
melyek  hasonló viszonyok között  már 
beváltak  és eredményre  vezettek. 

Ezek közé számítjuk uii az ipari 
szakiskolákat,  inelyek a többi székely 
vármegyékben már régebb idő óta fel-
állítva, igen szép eredménnyel működnek 

Erősen csodálkozunk rajta, hogy e 
tekintetben a magas kormánynak még ez 
ideig n mi vármegyénkre nem terjedt ki 
a figyelme,  pedig megvagyunk győződve 
arról, hogy egy faipari  vs egy kő-  és 
agyagipari  szakiskolának  felállítása  ilt 
nálunk is meghozná a kivánt és ohajtott 
eredményt. 

Hisszük és reméljük, hogy a keres-
kedelmi miniszter urő nagyméltósága ezen 
sérelmünket a legközelebbi jövőben orvo-
solni fogja  egy faipari,  eshetŐleg egy-egy 
kő- és agyagiptiri szakiskolának felállí-
tásával. 

Mi ÍH megvagyunk győződve, hogy 
a gyáriparnak  a Székelyföldön  és kü-

lönösen vármegyénkben  ez idő  szerint 
kisebb tere van, de tekintettel arra, hogy 
a gyártelep  ujjabb és ujjabb kereset 
forrásokat  nyit meg a vármegye la-
kosságának  és ez által  mind  erŐsebb 
eszköze  lesz az úgynevezett  székely 
kivándorlás  korlátozásnak,  óhajtásunk 
az, hogy vármegyénk alkalmas pontjain 
egyelőre állami támogatás mellett egy szesz 
ygár és fonó-  és szövőgyár állíttassák fel. 

A kézműipar  fejlesztésétől  mi is 
nagyobb eredményeket várunk, e tekin-
tetben hatalmas 6egitő eszközöknek tekint-
jük az ipari hitelszövetkezeteket  és az 
iparostanoncz iskolákat 

Az utóbbiakra vonatkozólag azon sze-
rény kérelmünk lenne, hogy tekintettel 
községeink nyomasztó anyagi helyzetére 
a tekintettel arra, hogy az ezek fentartá-
sára a törvényben előirt 2'/o-os pótadó 
a már ís sok teherrel sújtott lakósságnnkat 
végkép kimerítené, az iparos tanoncz-
iskolák  Csik-Szeredában,  Oy.-Szent-
miklóson  és Ditróban teljesen állami 
kezelésbe  vétessenek. 

Tudomásunk szerint a székely ipar-
kamara vezető férfiai  legközelebbről fel-
fogják  keresni vármegyénk iparos köz-
pontjait, hogy a hiányokról és bajokról 
közvetlen érintkezés által meggyőződést 
szerezzenek és itt a helyszínén keressék 
az eszközöket, a melyeknek alkalmazása 
által ezeket szánálni lehet. 

Mi őszintén óhajtjuk és kívánjuk, hogy 
iparosaink használják fel  a kedvező alkaU 
mat, tárják fel  készséggel sebeiket, sérel-
meiket, nyomorúságaikat, mutassanak rá 
azon akadályokra, melyek előhaladásuk-
ban és boldogulásukban gátolják. Ha ezt 
megteszik, mi hisszük és reméljük, hogy 
a székely kamara, mely kiváló jó indu-
latának már eddig is olyan számos jelét 
adta egész készséggel mellettük fog  állani 
s jóra való törekvésükben őket támogatni 
fogja. 

A „CSIKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Zrínyi Miklós a költő és hadvezér. 

Irta Caomort&nl P. Qaadeooa. 
(Folytatás.) 

Zrínyi ekkor azt javasolta Moutecuccoli 
nak, támadják meg a visszavonuló torok utó 
csapatait s szabadítsák ki legalább a foglyokat, 
ámde a nagy tudományu hadvezér ezt méltó-
ságán aluli dolognak tartá s igy Zrínyi csak 
saját csapatával tett, a mit tehetett: megsza-
badított több ezer embert, kik mindnyájan 
áldották ót. E hadjáratban a török vezér a 
magyaroknak a kormánynyal való elégületlen-
ségét is felhasználván,  Apaffy  Mihályt reá 
kényszeritette, hogy — ha nem is hadsereggel — 
de legalább maga jöjjön Magyarországba 
s ót Magyarország fejedelmévé  fogja  tenni. 
ApafTy,  ki ép oly kevéssé volt török, mint né-
met barát néhány ember kíséretében Magyar-
országba jött és a nemzetet egy kiáltványban 
a német iga lerázására szólította fel.  Felhívá-
sának azonban semmi eredménye sem lett. 
Mialatt az ország védelmére a további intéz-
kedések folyamatban  voltak, Zrínyi Miklós még 
a tél folyamán  megkezdette a háborút. A né-
met birodalmi hadak vezérével gróf  Hohen-
lohével, Nadasdy Ferencz és Batthyány Kris-
tóf  magyar hadaival egyesülvén, mintegy 25 
ezernyi embenel, Berenczet és Babocsát el-
foglalta  s mig Hohenlobe Pécset vívta, ó az-
alatt magyar lovasságával a még Szulejman 
által építtetett nagyszerű eszéki hidat, mely 
a töröknek rendes évjáratául szolgált, megtá-
madta s azt eróditvényeivel együtt lerombolta, 
mi által a tőrök előnyomulását nagy mérték-

ben megnehezítette. Sajnos, hogy ép ez időben 
Zrínyi és Hohenlohe között meghasonlás tá-
madt, mi az udvart arra inditá, hogy ismét 
Montecuccolit állítsa a sereg élére. Ennek pe-
dig elsó tette volt, hogy az általa gyűlölt Zrínyi 
kedvcncz müvét: Uj-Zerinvárt feláldozza.  K 
végből a várban levó magyar őrséget kiparan-
csolta s annuk helyét németekkel töltötte be, 
kik aztán a várat, majdnem minden ellenállás 
nélkül 1004. junius 80-án, feladták. 

Kgy hét múlva már csak romok jelölték 
Zerinvár helyét; mert a győzelmes nagyvezér, 
miután a ben talált ágyukat Kanizsára vitette, 
a várat, védőinek gunyjául, tüzaknák segélyé-
vel fölvettette,  földig  rontatta. Zrínyi, tnidőn 
látta, hogy a vár a fővezér  rossz akarata miatt 
elesett, elkeseredésében a tábort azonnal el-
hagyta s a stájer rendekhez 1CG4. junius 80-án 
ezt irta: .Hallatlan dolog vala, az ellenség 
ma reggel az én, sem ágyukkal, sem aknákkal 
meg nein rongált, egészen ép, uj váramat, a 
a mi nagyobb seregünk láttára, ugy szólvúu 
egyedül karddal vette meg, foglalta  el.* . 
•Ez tehát a mindig várt és remélt segítség," 
teszi hozzá keserűen. Bécsbe sietett, hogy or-
voslást keressen. Julius 12-én érkezett oda 
s a bécsi lakosság lelkes-Ült tüntetésekkel fo-
gadta a csaták hóséL Ellenben az udvar hideg 
maradt. Zrínyi hasztalan kopogtatott miuden 
ajtón, hasztalan járt a minisztereknél s tett 
nekik szóban s írásban előterjesztést. Biztat-
ták, de nem intézték el emlékiratait, mivel azt 
akarták, bogy ne távozzék Bécsből Ezen ok 
miatt a harezban nem vehetett részt többé. Igy 
az a férfiú,  ki addig a legkiválóbb szerepet 
játszott a hadjáratban, kire egész Európa pillan-
tása iráoyult, tétlenségre kárhoztatva veszte-
gelt messze a csatatértől. Zerinvár eleste és 

levegőbe röpittetése utáu a törökök szétdúlták 
a vidéket s megszállották a magyar véghe-
lyeket s Moutecuccoli tétlenül nézte Kis-Ko-
márom, Kaposvár, Egervár, Egerszeg és Peles-
tének elfoglalását,  mit látván a magyarok, el-
távoztak táborából, hogy hadaikat saját jószá-
gaik védelmére fordítsak.  Igy mindazon sike-
rek, melyeket Zrinyi a télen aratott, mind 
kárba vesztek!... 

De Zerinvár lángjaiban utoljára lobogott 
ful  a büszke félhold  hadi dicsősége: a hősfé-
szek romjaiból Leopold hadai ragadták ki a 
szerencse ereklyéjét, mert már julius 80-áu 
Szent-Gotthardnál a törökök megverettek. Ezen 
ütközetben a törökök tizenhatezer embert vesz-
tettek, kik részint a harezmezón estek el, ré-
szint pedig a Kába folyó  hullámaiba fúltak 
bele. Azonban e győzelmet lealázó a Magyar-
országra ártalmas békekötés követte, a vasvári, 
mely miatt nemzetünk jobbjai, köztük a két 
Zrinyi is, kik eddig a Habsburgház legtántorit-
hatatlanabb hívei voltak, elégedetlenkedői kez-
dettek. 

Midón a bécsi kormány nz elégedetlen-
ségről értesült, az elégedetlenek közül az előtte 
gyanús személyeket tanácskozás czíinén fel-
hívatta Bécsbe, de ezek közül többen, mivel 
mindenképpen kellemetlen fogadtatásnak  néz-
tek elébe, nem jelelitek ott tueg. A megidé-
zettek közt volt Lippay érsek és Zrinyi Miklós 
bán is. Lippay neiu ment fel  Bécsbe; igy ir 
egy jezsuitának okt. l'J-én kelt levelében : „El 
vagyok tökélve, nem meuneiu fel  Bécsbe a 
tanácskozmányra; inert ha már is gyanús pa-
nasz van ott ellenem, mi lesz még, ha ott ér-
zelmeimet a többi tanácsosok előtt kijelentem? 
Hízelkedni sem tudok, sem akarok; hazudni 
hitem ellen s helyeselni, mit kárhoztatok, azt 

nem tehetem. Eskü által köteleztetem őszinte 
és hasznos tanácsot adnom az országnak; ha-
zaárulónak neveztetni nem akarok s még ke-
vésbé azzá lenni." 

Zrinyi, ki figyelmeztetve  volt az ellene 
táplált gyanúról Vitnyidi István híres lutherá-
nus prókátor és főember  által, nem engedte 
általa lebeszéltetni útjáról. Így válaszolt neki: 
„Conscia mens recti famae  mendacia ridet, 
(a tiszta lelkiismeret megveti a hazug híreket); 
semmit sem vétettem; ha veszek, ártatlan, 
tisztességesen, az igazságért, nemzetemért ve-
szek, hogy ezt a törökkel való gyalázatos bé-
kességet nem javallottam, melyben nem voltam 
egyedül." 

Ö gyanú daczára is megtette uti készü-
leteit, hogy a vasvári béke ügyében, nov. 
25-ikére összehívott tanácskozáson Bécsben 
megjelenjék, de sorea ót menni nem engedte. 
A nagy férfiú,  az európai hírű hós, jeles ma-
gyar iró és nagy hazafi,  a nemzet pótolhatlan 
karára, november 18-án Kursánczon, Zalame-
gyében, vadászat alkalmával egy vadkan által 
megöletett. Tehát nem a harezmezón, hol any-
nyiszor kereste a halált, hunyt el a csatáit 
hőse. hanem a zugó, mély erdőben... 

IV. 
Petőfi  Sándor, kiről azt tartották, hogy 

más költők érdemeit nem szereti elismerni, 
Arany János Toldiját olvasván, igy Ir a leg-
eredetibb magyar elbeszélőhöz, nemzeti epikánk 
utolsó nagy képviselőjéhez: 

«Hol is tehettél szert annyi jóra eonoyt 
Szépre, mely könyvedben csillog paaar fénynyel  ? 
Kl és ml vagy? hogy Így tíUokadó gyanánt 
Tenger mélységéből egyszerre bukkanaa kl, 
Más caak levelenként szedi a borostyánt, 
Neked rtgUn ogéaz koasorut kell adni." 

L a p u a l c m a i u i a á J M z acT* f é l  Í v m e l l é l ú e t v a n c s a t o l v a . 



Anguaitns 16. C S I K I L A P O K 38. Bán. 

Erek mellett azonban arról in meg-
vagyunk győződve, hogy * kegyelme» 
miniszter nr vármegyénket ia Idea gyer-
mekei közzé fogja  a?ámitafii  la CVikvár-
megye rímére  ia meg adja az annyi idfi 
óla várt éa as oly nagyon szflkséges  ál-
lami timogatáat. 

A kdh töniaiptiii tizotbái öléséröL 
Cdik-Szereda sug. 13. 

Megyénk közigazgatási bizottsága ha\i ren-
det Kését Miké Bálint főispán  nr elnöklete alalt 
ma tartotta aeg számos tag jelenlétében, mely 
rövid lefolyása  volt s a tanácskozási idő nagy-
részét egy fegyelmi  Ogy elbírálása s nlailó elírni 
felszólamlások  vették igénybe 

Mellőzve sz egyes szakelőadóknak különös 
fontossággal  nem biró jelentéseit, a gyűlésen 
előadottakból a kővetkezőket tarmttnk telem Il-
lendőknek. 

Felolvastatott a pénzOgyminiszl ernek a kőz 
adók és más kincstári tartozások behajtása iránt 
a péasOgy igazgatóságok boz s támogatás és el-
lenőrzés végett a bizottsághoz M inegkflJddtl 
rendelete, mely todomáMil vétetvén a járási lis* 
tóaágokoak a felhajtásra  hí valóit községi kft/e-
gek megfelelő  utasítása végett kiadaloi hstá-
roztatott. 

A kereskedelmi minister a Fatkss Márton 
tasaádi lakós álul Ta«nád állomAstől ki induló-
iig a tulajdonát képezett, de az „Unió" erdő-
ipar részvénytársaság bndapesti czégnek áisdott 
fűrésztelepig  kézierőre berendezni terve/.ill ipar 
vágáoyJkŐz'gaigatási bejárását rendelvén »-1, a 
bizottság annak vezetésére Bőjtby Endre bizott-
sági tagot rendelte ki s megbízta a tárgyalás 
napjának kitűzésére s a felek  és hatóságoknak 
a helyszínére leendő meghívására. 

A megye alispánjának azon jelentése, bogy 
a gyimesi országos batár mellett épített határ-
őrizeti Mpcső mait jalias hó 21 én egy vegyes 
bizottság állal átvétetett, todomásul vétetett, s 
arról a kormányhoz a jelentés megtétele ki-
mondatott. 

A aseredai kórház bizottság által kés itett 
költségvetés, mely szerint az a ion épített jár-
vány kórház 678 korona S8 fillér  költséggel 
berendeztetni s egy kölőn ápolónőnek 340 kor. 
díjazás melletti beállítása határoz! atott el, — 
tudomásai vétetett. 

Wiwoer Dirid  galicziai  szőlctérf  osztrák 
állampolgár Ssereda városában szándékozván 
állandóan megtelepedői, a város kötelékébe valő 
felvételt  a város képviselő testülete megtagadta. 
Ezt a végzési Wiesner a közigazgatási bizott-
sághoz fellebbezvén  meg, a bizottság a képvi-
selő testület határozatát azért is helyben hagyta, 
mert a kérelme» által kimutatott ideiglenes ter-
mészetű jövedelem nem tekinibető bizios alap-
nak, hogy magát a város megterbelletése nél-
kül feni  arihatja, de különben sem igazolta, hogy 
mióta Szeredában lakik adói âzetett avagy a 
közterhek hordozásában részt vett votna. 

Ez teljesen illik nemzeti epibáuk első 
nagy költőjére, az .Adriai tenger Sy ren új ára," 
Zrinyi Miklósra, mivel ó az igazi költő ragyogó 
nagyságában bukkan eló a l(j. és 17-ik szá-
zadbeli hazai írók kezdet ies kísérletei után. 
Verses műveit Zrinyi maga adta ki 1G5L. 
Bécsben e czimen: .Adriai tengernek Syre-
nája.' E kötetben foglaltatik  több kisebb köl-
teményén kiviiJ főműve  az Obsidio Sigetiumi, 
melyet .Szigeti veszedelem vagy „Zrínyiász" 
névvel szoktunk idézni. E művében tűnik ki 
Zrinyi költői tehetsége, hivatása éa alkotó 
ereje. ,A szigeti veszedelem" vitézi küzde-
lemről, hősi haláláról; a szigeti leventék hősi 
önfeláldozásáról  s a Szigeti Zrínyi Miklós vér-
tanúságáról zeng. Nagy okokért eseng művében; 
a nemzeti megváltásért, az igaz hittol elszakadt 
és bünbeesett magyarság megtérése és a ha-
ragvó Isten kiengeszteléséért; óhaja, hogy a 
nemzet vallásos fellángolásával  és megtisztító 
harczával a törököt kiverje, az országot a po-
gány iga alól a kereszténység dicsőségére fel-
szabadítsa s ekkép Isten a törököt bosszúja 
vesssójét ígérete szerint eltörje, Ez az elsó 
epopeia, melylyel a nemzeti Géniusz a világ 
irodalom remekeinek szinére emelkedett; ez 
az első költői alkotás, mely e<ume, szerkezet 
jellemzés, lelemény és feldíszítés  tekintetében 
ma is teljes elismerés és méltánylással talál-
kozik, mert tárgya a nemzeti történet folya-
mából szerencsés kézzel és öntudatos művé-
szettel van kiragadva. 

As epopeia főhősének,  Zrinyi Miklósnak 
Önfeláldozása  nem mint egyszerű tett, hanem 
nemzeti váltBágként van fel  tűntetve, minek 
teljesítésére Isten Őt maga választotta kl; ép-
pen azért hősi küzdelmébe nemes haláláig 
•agaaatoa csodák szövődnek bele, s a .Hzigeti 

Vallás és közoktatási uini»zLnr árnak ab-
beli dontvénye, melylyel Bozás János ajnAdi 
tanitőt állásától elmozdítja, s Jakab Lajos lel-
kész, iskolaszáki elnnkOt megdorgáljs, tndomá!>ol 
Vétetett s az az érdekelt fetrkoek  v«l* kihir-
detés s az elmozdított tanító helyének szabály 
tigeiű pályázat alján valA betöltése iráni i intéz-
kedés megtétele végett a járási *zolg*biró*ág' 
nak k iadni ni határoxlaloll. 

Tu1' á*ul ve te a bizodsAg a kebeléből 
alakítóit li-gyeltni bíróságnak szt az ítéletét, 
melyI) el liu % S. JAnos gyimesbflkki  jegyzőt és 
Antal (3yÖa»y községi bírót hivstali k Öl élesség 
*értésérl bevezetett figyelmi  Qgyhen, előbbit 
80, é>> oióbhit 50 korona bírsággal s-ajlő és 
13% frt  eljárási köllség megfizetése  kötelezett-
ségén elmarasztaló alispáni elsőfokú  Ítéletet hely-
ben hagyni határozt*. 

Végül Böjihy Endre bizottsági tag követ-
gező indítványt nyújtott be: 

Azon tspasztslatból indulva ki, mikép B 
géppel csépHlető kBxOnség csaknem miudiff  és 
mindenütt a közlekedési Utak közvetlen köze-
lében végzi ezen nagy zajjal járó ni mik ál és 
ezállal a közlekedést az ulakon inegnehez'ii. 
és nem ritkán életveszélyessé teszi HZ állal. 
Iioay sz ott járó közönség lovait megriasztja 
és rékexhetlfiiekké  teszi a KZi>K»t IHII zaj: niél-
tóztssék a Tkis közig, bizottság hz ö-szes fő 
Hznlgabirákliox és városi tHOáohoz sürg'M. n 
szigorn meghagyást inié/ni az iránt, liogy a 
c-ép|i»gé|>eknek mniden kO/.lt-kidésj úttól bg-
alább is egy s»á% méterre lerll bi e| helyezését 
rendeljék el és a rrndelel ellen «élőket szigo-
roaii büntessék nieg. 

A bUottsiig az indítvány elfogad -̂ávsl  sz 
értelemben balâniznlt. 

A gyűlést lői-iptn nr álul saiál lakás«o 
s tagok résxére adott kőzehéd kJWi-tle. — 

Ünnepi beszéd 
i uergyí-íitrúi jjurlesifilet  lísilójáiik reMeléai UoBepélfére*) 

li a )i >. ; i u i ; i i » 4 / i u s 114) r» -é i i, 
Tuiioitu: Eopaos Gergely. 

Méltóságos  asszonyom, 
Mélyen  t. ünneplő  közönség, 
h'ed  v es polgártárs»  k ! 

A gyergyó-ditrói ipartestületnek öröm 
ünnepe van ma. Öröm ünnepe van ma előtör, 
mert védő angyalát méltóságos Borszéki So-
ináné miniszteri osztály tanácsos ur, méltósá-
gos disz elnökünk nejét és ő magát ó méltó-
ságát a székely ügyek lelkes és fáradlmtlnn 
hazafias  pártfogóit  annyi epedő várakozás után 
ma van itt szerencséje Isten szabiul ege alatt 
testületileg Üdvözölhetni és öröm ünnepe van 
ma másodszor, mert ezen kölcsönös üdvözlő 
öröm ujongások között ma bonthatja ki először 
újonnan felszentelt  lobogóját, mely a békében 
a munka a csaták tüzében harczi jel, a mul-
tak romjain kölcsönös barátságot és egyetér-
tést a jelenben, munkás szeretetet és Önzetlen 
hazafiasságot  van hivatva jelezni a jövendők-
ben is. 

Mi, mélyen tisztelt ünneplő közönség a 
székely nemzet a székely sasfészkek,  a vár-

*) Közlés végett 07.  Ipurl est illet küldötte be. 

veszedelem* minél tovább ha fad.  a történeti 
eseményeknek ama művészi alkalmazása, liogy 
czélzatának érvényesítésére uz isteni beavat-
kozás eszközeit használja fel,  értékében mindig 
fölebb  emelkedik. Az író költő vállalkozásában 
is a Boldogságos Hzűzhöz folyamodik  s müvé-
ben a segélyre hívás felszárnyaló  hangja, a 
buzgó hit és igazság szeretet megnyilatkozása 
nyilvánul. 

„Te, kl HZOZ unya vagy én aznltcd uradat, 
Az ki OrSkkéu volt, s Imádott Hadat 
Ugy mind istenedet és nagy inooarchádat 
Szeutségus királyuó! blvoni ir^alioadut." 

Az első ének 5-ik és G-ik versszakában, 
a vallásos érzések é«; eszmék egyre fokozódó 
erejével egyenesen az égbe vezet, hol a Krisz-
tus nevéért, a kereszténység védelmében szen-
vedett halál, örök életet biztosit: 

„Adj pennáin nak erőt, upy Irbassak mint volt 
Arról, ki tlud szent nevéért bátrau bolt, I 
Megvetvén világot, kiben sok java volt, 
Kiért élt Bzeul lelke, ha te*Le meg ia holt." 
„Eogcdd ineg, hogy neve mely most kOxtAuk él, 
BQvöliOo jó hire, valaliol nap jár kél; 
Láaaák pogány ebek: ctz kl lstcotől fél, 
Soha ineg ueiu halhat, honéin Ordkkéu él." 

Az első ének 7., 8. vereszakaiban a ma-
gyarok erkölcsi romlottsága feletti  bujábau 
imígy kesereg: 

„A nagy mindenható az földre  tcklutc, 
Egy szem fordulásból  világol megnézte; 
De leginkább magyarokat iazbon vette, 
Nem járnak as «ton, mint fla  rendelte." 
••liogy 6 azont nevének nluesen tiszteleti, 
Ártatlan fia  vérének becsQlell, 
Jóságos cselekedetnek nlncn keleti, 
Sem Öreg embernek nincsen UssteleU." 

Ifolyinin  LGwiWftlh). 

romok romjainál, az ősi dicsőség romjai között 
exponált nemzet vagyunk. A nyugati oépektól 
az isteni gondviselés messze eldobott minket, 
hogy egyrészt ez a borzasztó távolság gátat 
emeljen a nyugati czivilizáczió terjedésének, 
gátakat emeljen a rni verseny képességűnknek 
és másrészt, hogy megóvja fajunk,  nemzetünk, 
vérünk felszívódását,  hogy megóvja népűnk, 
nemzetünk szívós kitartását és életerejét, a mi 
a szerencsétlenségben is szerencséül szolgál 
nekünk a jövőre, mert vérünkkel megpecsételt 
szerződés nz istcui gondviseléssel szemben, 
szivünkbe vésett és irott nemzeti törvényünk 
az, hogy ez az isteni gondviselés, még a sze-
rencsétlenséggel még a rosszal még a balsorsai 
is javunkat akarja munkálni. 

Magyar és székely testvéreim! Méltóságos 
Asszonyom és Méltóságos Uram! Honleányai 
és hazatíai az egységes szép Magyarországnak, 
kik messze tájakról eljöttetek, hogy a mi örö-
münkben részt vegyetek, itt a mi földünkön, 
a kiöntött vér által megszentelt százados han-
tok között, a honfiúi  vértől még párolgó rögök-
ben, ősatyáink porladozó csontjai fölött  ipar-
testületünk nevében szivem és lelkem egész 
erejéből újból Üdvözöllek titeket Az Isten ho-
zott benneteket, a magyarok Istene áldjon meg 
titeket, a kik hivatalosan és nem hivatalosan, 
testületileg és magányosan eljöttetek a mi 
örömünkben osztozandok, virágoztnsson fel  ti-
teket ezért a magyarok nagy asszonya és vajha 
ó/<a/atoA' ti veletek  és tibennetek  örömeink 
és reményeink hulláin gyűrűi kiterjedhetnének 
az összhazára, ezek és az isteni gondviselésbe 
vetett hit és remény diadalra vinné a mi igaz-
ságos ügyünket is valahára. 

.Mt mélyen tisztelt ünneplő közönség a 
mint mondáin messze keleten lakunk közel az ós 
fényforráshoz,  hol az igazság napja először 
felkelt.  Ós atyáink a mint hagyományaink és 
krónikásaink beszélik a hunok ivadékai voltak. 
Attilla ós apánkkal mint zugó-fergeteg  keresz-
tül nyargalták az egész közép és nyugat 
Európát és mi ezt minden ellenünk elfogult 
tudóssal szemben erősen tartjuk,  hisszük, 
állítjuk  és bizonyítjuk,  rohanva és égetve 
mindenütt, akárcsak mint a czikkázó villáin, 
mint az istenek haragos tüzes nyila az .Isten 
ostora" mely a haragos égből hirtelen lecsap és 
felgyújtja  a sötétséget. A borzasztó vandaliz-
mus hírére az intézményeiben korhadt Európa 
meghátrált,  előtte meghajolt  és utánna 
felújult. 

A nép, ez a nép, mely itt áll előttem, 
ezer esztendejénél több, mint a nagy Attila 
maradékai, hogy e földet  lakja; egykoruan 
zúgja bt> vele hegyeinket a szádok, a havasok 
kürtje a hun csaták őrszemeivel egyszerre kez-
dett villogni és most is huny a csendes éjsza 
kákon az éjjelek pásztor tüze; kilenczszáz  éve 
mult, e roinanticzistnusban, hogy a nemzet 
inegHlrdött nz igazságban felvette  a keresz-
ténységet és ezen ténykedése által egyszer és 
mindenkorra belépett Európa közjogi életébe. 
A táltosok énekei helyett azóta folyóink  a 
Maros  az Olt,  a két Küküllő és a Nyikó vizek 
mentén a boldogságos szűz öröiuéuekei, a ke-
reszténységnek eme dics himnuszai hallatszanak, 
n vadonokban, berkekben az áldozati láng 
kialudt, elenyészett, oda lett az ősi rege és 
helyettük a falvakban  karcsú templomok, a 
hegyeken ósdi kápolnák és bemohosodott ká-
polna romok hirdetik az örök igazság hallha-
tatlanságát. 

Csodálatos munkája nz isteni mindenha-
tóságnak e nemzetnek évezredes életében, hogy 
a mi népűnk n történelmi fejlődés  szerint lefelé 
közeledve a mi időnkhöz, a magyar nemzet 
szomorú és gyászos napjaiban soha idegen 
jármát nem hordozott, politikai függetlenségét 
senki kedvéért be nem folyásoltatta,  sohu el 
nem veszítette; mert ő  szabadon  született, 
szabadon  fejlődött  és mint szabad  polgár, 
szabadon  akart  meghalni,  az örökké  tartó 
szabad  hazában. 

Azonban mélyen tisztelt ünneplő közön-
ség a történél.ni fejlődés  minden hosszasabb 
átalakulásnál ujabb és m'nbb czélokat és meg-
élhetési módosatokat viszen bele a nemzetek 
életébe. Ujabb czélokért ugyanazon körülmé-
nyek között ugyanazon eszközökkel egy nemzet 
sem versenyezhet eredtnénydusan és igy érthető, 
hogy székely népünk az ujabb korszakok haj-
nalhasadásakor megértette az idók hivő szózatát 
és tevékenysége erejének egyrészét mástérre 
fordította.  Az ipart is kezdette mUvelni. Be-
látta, hogy a müveit népek versenyében, a 
mostani körülmények között csak egészséges 
és fejlett  ipara által vehet részt és mint a 
inultbao nem irtózott, hanem levárta az ellen-
ségből a reá eső részt és azután kivette részét 
kórjával, kardjával a hassa függetlenségéért 
vívott véres csatákbao, ugy most sem irtózik 
és nem elfogult,  a népek versenyében ki akaija 
venni a magáét, le akarja vágni a reá eső részt 
ősi ereje, rátermettsége szorţplma és becsüle-
tessége által az iparban, nem hizelgűnk ma-
gunknak, mert hiszen ugy sem hinne el senki 
sem, a ki körülményeinket Ismeri, hogy most 
még lassan és kezdetlegesen, később talán a 
közel jövőben a mint a jelekből sejtjük az 
isteni gondviselés által, tőle függ,  hogy a párából 
eső vagy harmat, hó vagy zivatar legyen-e 

talán rohamosabban és nagyobb energiával, 
mert ma már tudja és eNteen meg van győ-
ződve minden székely testvérem, hogy ez fltal 
a midin önmagunknak ezerallnk eleö Borban 
jólétet, addig másrészt igen nevezetea ia fon-
tos kulturmiasziót teljesítünk a hazának, ezen 
határszéli ősrégi székely hazában. (Folyt, kar.) 

Petőfi  emlékünnepély a káazon-
jakabfalvi  fOrdö  telepen.*) 
Egy lélekemelő kegyeletes Ünnepélynek 

volt tanítja folyó  évi jul. 29-én a Uáazonjakab-
falvi  fllrdótelep  Udlllő közönsége. Petóli Kondor 
hallhatatlan nerll költőnk emlékének adózott, 
részint azért, hogy a mnlt évben ugyanezen 
fUrdó  közönségének hagyományát foganatosítsa; 
részint azért, hogy hazaszeretetének, nagyjai 
iránt érzet kegyeletének kifejezést  adjon a meg-
mutassa, hogy mindig igaz marad a költő ama 
mondása: „Nem fajult  el még a székely vér, 
minden kis csepje drága gyöngyöt ér*. 

Nem kivánta a fürdőző  közönség csak a 
maga szlik körében adai kifejezést  nagy köl-
tőnk iránt érzett kegyeletének és végtelen 
szeretetének, azt akarta, hogy az a láng, mely 
u nemes sziv kilililtéaek évfordulóján  BZivében 
fellobog  gynjtsa lángra itt a keleti bérezek 
közütt elrejtve elő székely testvérek szivét is 
s oz által I'etőfl  emlékének fennállását  az idők 
végtelenségéig biztosítsa. 

Ezért hagyta hátra Emberi Árpád udvar-
helyi főgimnáziumi  tanár kezdeményezése foly-
tán a közadakozásból 1890. évben kéazitett 
ezüst serleget azon ohajjával, hogy a fürdőző 
közönség a segesvári gyászos emlékű csata-
nap évfordulóján  Petőfi  emlékére ünnepet ren-
dezzen s utána lakomát s azon a Petóli serleg 
felemelése  mellett a legelső köszöntő a hall-
hatatlan költő nevének szóljon. 

Ezért rendezte az Ünnepélyt a tulajdoa-
képeni évforduló  (jul 31,) napja helyet 29-én 
vasárnap, hogy a környék hazafias  érzületü 
közönsége is részt vehesse t azon. 

A könnyezésig megható szép Ünnepélyt 
szentmise elózte meg. 

A fürdő-telep  keleti oldalán, egy kis emel-
kedésen, fenyők  között emelt sátor alatt oltárt 
s itt tartotta n szentmisét Nagyságos éa fő-
tisztelendő dr. Ujfalusi  József  apát kanonok ur 
a fürdőn  idózó és a szomszéd helységekből 
âţjott papság segédletével. 

Szentmise utáu a zenekar Rákóczi indu-
lója jelezte az ünnepély kezdetét, melyet a für-
dőző iljuságból alakult dalkar himnusza nyi-
tott meg. 

A himnusz elhangzása után dr. 8zilvesz-
ter Ferencz theologiai tanár mondta el meg-
nyitó s egyszersmint ünnepi beszédét.**) Petőfit 
mutatta be a hallgatóságnak. Petőfit  állitá 
elénk, mint a haza szeretet legmagasztosabb 
alakját. A megdicsőült költő érzelmeit, szív-
hangjait egész lelkületét állitá elénk, az ó lán-
goló költeményeinek legjellemzőbb részeiből 
összerakott szónoklatával ugy, bogy Petőfi  szel-
lemét véltük magunk körUI lengni. 

A reinek beszéd elhangzása után méltán 
részesítette a közönség meleg óvácziókban a 
szónokot. 

Ezután Balog Mariska kisasszony szavalta 
el szépén, mély érzéssel és nagy hatással 
Petőfi  Sándor .Ledőlt Bzobor* czimll költe-
ményét, Czirjék Zsuzsika és Kiss Irén kisasz-
szoayok pedig kedves népdal kettőssel gyönyör-
ködte tének, mely után a gyermek csoportból 
Kiss Uyőző vált ki és szavalta el korát meg-
haladó lelkesedéssel és ttlzzel a .Talpra ma-
gyar-t. 

A dalkar a hallgatósággal együtt elébb 
Petóli népdalaiból egy füzért,  rapida szózatot 
énekelte el zenekíséret mellett s azután az 
ünneplő csoport lefénykéiwzése  után a Kákóczi-
mellett a fürdő  telepre vouult, hol a meleg 
filrdő  fölötti  dobogon 40 terítékű ünnepi lako-
mára gylllt egybe. 

Itt következett az ünnepély fénypontja, 
a hagyomány szerint a Petőfi  serleg feleme-
lése s nz ünnepi felköszöntó,  melyet ez alka-
lommal Nagyságos és Főtisztelendő dr. Ujfaiusi 
József  apát-kanonok ajkairól voltunk szeren-
csések hallani. 

Egy hazafiúi  érzelmektől lángoló, kiváló 
szónoki tehetséggel megáldott költői lelktt fő-
pap szellemi erejének magasra azárnyalláaa 
volt e remek szónoklat 

De nincs nekem elég kifejező  szavam 
ennek Jellemzésére, hallatára csak érezni tud-
tam s ugy énem s gondolom, hogy e beszéd, 
melyet lángoló sziv diktált, ép agy gyújtott a 
mi sziveinkben, mint a .Talpra magyar* an-
nak idejében, éa e mellett itt-ott ép oly boron-
gós fájó  érzet ömlött el valónkon, mint Petőn 
bus dalainak hatása alatt 

Magával ragadta egész lényünket, nem 
gondolkoztunk, csak éreztünk s beszéde végez-
tével mint hipnotizáltak ugrottunk AH s követ-
tük aa ó szive sugalatát a szózatnak utánoz-
hatian lelkesültséggel való eléneklése által. 

Ezután megeredt a pohárkfazöotók  vég-
telen sorozata mind megannyi lelke* kinyo-
mata az Igaz hazafiul  érzelmeknek. Sok volt, 
nagyon sok, lehetetlen azt Itt eiőaorolaL Végül 

*) Luranfc  mait BÁmíia kómtn éffceutt. 
**) Lásd lapunk más helyén. Swrk. 
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a lelkesedés tói áthatott Ünneplő közönség kö-
asöoetet szavazva Kmberi Árpád jeleo nem 
lévó udvarhelyi tanárnak a Petőd emlék Ünne-
pélyek kezdemény eséséért, az ünnepi lakoma 
véget ért hogy hMyet adjon a tánezra vágyó 
ifjúságnak  a mulatozásra, mely a késő éjféli 
órákig eltartott. 

A kik a szép, magasztos ünnepélynek 
tanúi lehettünk, soha sem felejtjük  el azt, nem 
különösen azért, mert alkalmunk nyilt két re-
mek Ünnepi beszéd meghallgatására. A legna-
gyobb hálára vagyunk kötelezve azok iránt, kik 
e rendkívüli élvezetet nekünk megszerezték. 

De bála éa köszönet illeti a rendező bi-
zottságban sokat fáradozott  3 főrendezőt  is 
dr. Balogh Vendel ügyvéd, Kiss Károly polgári 
isk. tan. és Málnási Kristóf  Álrdó igazgató urakat. 

Adja az ég, hogy a kászon-jakabfalvl  filrdó 
Petófl  ünnepei az idők végtelenjéig hasonló 
sikerrel tartassanak fenn. 

Kászon-FUrdŐ, 1900. jul. 29-én. 
Egy szemtanú. 

Két beszéd. 
Melyek a KAaxon-Jakab(a)váii tartoll Polúll Quno-

polycn mondattak. 
I. 

Megnyi tó . 
Mélyen  tisztelt  ünneplő  gyülekezet! 

A férfin,  ki nagy dolgokat müvei, jutal-
mat, elismerést érdemel, de a ki életét nem-
zetének áldozá, annak kevés a jutalom, kevés 
az elismerés, azt valami szentebb, valami ma-
gasztosabb Illeti meg. Egy nemzetet tett adó-
sává as ily jellem, egy nemzet adózzék hát 
neki 1 .Emlékezet I Te összetört hajónk egy 
deszka szála, mit az élet tenger hulláma, ki a 
partra vet, jer, hadd haljuk még egyszer az ő 
érdemeit'. 

Ünneplő gyülekezet! Koszorút tart ke-
zében, vér rózsa koszorút a nemzeti Géniusz. 
Hősöknek szánta, kik érted küzdtenek óh szent-
szabadság. Nézzétek e fenséges  királynői ala-
kot, srcza bíborban ég. szeme könytól ázik. 
Ki érti meg a köny szavát s a néma sóhajt 
ki hallja meg ? Vaj támad-e hős, oly bátor erős, 
kit meg nem tör sok ezer kar? 

Én uem féltem  nemzetemet, mert él a 
magyarok Istene, s benne a nép hite rendít-
hetetlen ! Ne hozzátok fel  a Mohi pusztát, Sajó 
pusztulását Be emlegessétek, mert ha sebeket 
is kaptunk, de száz annyit vissza adtunk! Én 
nem féltem  a magyart Hisz én már is hallom 
a felkorbácsolt  szenvedélynek, szivünk Óceán-
jának tomboló kitörését'. 

Talpra magyar, hi a haza . . 
És szemeim mintha látnák, hogy mozdul 

a haraszt, éled a mező s minden fűszála  e 
honnak mintha lelke volna — hallom -erdőn-
hegyen hogyan zúgja: .elfogyott  a regementje, 
hogy száztorku völgy adja tovább: föl-föl  vi-
tézek a csatára*. Ö mint haragvó tenger emel-
kedik a nép, mint pusztító láva, öl, zuz min-
denfelé,  hogy megvédje houát védje szabad-
ságát az igaz honpolgár. Ez történelmünk leg-
szebb lapja. Ez 1848—49. Állj meg Klió e pont-
nál pillanatra tedd le vésődet, s velünk együtt 
emlekezzél. 

A meteor kőről tudjuk Ünneplő gyülekezet, 
hogy az pálya futásában  akárhányszor alá-
bukkik. Egy-egy meteor hulló csillag az em-
beri élet is. 

Fel-fel  lobban, fénye  kigyúl, de egy pil-
lanat s élet zenijéről alábukik, elenyészik, 
mert véssék bár márványba a hősök nevét, 
az évek lemossák azt s az emlékezetet hamar 
behinti a feledés  porával az idő. Csuk ki uem-
zete szivében emelt emléket, annak neve da-
ezol az idővel. Es ilyen Petőfi  Sándor. 

Nagyságát az idő csak nőni látja s di-
csőségét a századok sem homályosítják el. 

Érzi, tudja is ezt minden igaz magyar. 
Érezzük, tudjuk mi is valamennyien, kik buz-
dulva a múlton, nagy költőnk félszázados  em-
lékének Ünneppel adózunk; ki volt hát Petőfi 
s miért iránta a rajongó tisztelet? Segesvári 
csatamezé, miért nem nyitod meg azt a láng-
leik U ifjat  ki legnagyobb boldogsága közepett 
is igy pengette a hurt: Ott esem el én, a harcz 
mezején, ott folyjon  az ifjai  vér ki szivemből 
s ha ţjkam örömteli végszava zendül, hadd 
nyelje el azt as aczéli zörej, a trombita hangja 
az ágyú dörej, holt testemen át fújó  paripák 
száguldjanak a kivívott diadalra s ott hagyja-
nak engem Összetiporva*. 

Ki volt hát Petőfi  ? 
Régi dicsőségünk kiváló lantosa 'Oh mert 

nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatal-
ma birtoka: magyar tenger vizében hunyt el, 
észak, kelet s dél hullócsillaga — oh de rég 
volt — Így zokog tovább elegikoson, régvolt 
midőn magyar fejekre  termett a babér, A 
képzelet sebes szárnyú sas, elfárad  mégis 
mire odaér. Oly rég elhervadt a babér 
magyaroknak homlokán, hazám oly rég vol-
tál te nagy, bogy nagyságod híre csak mese 
talán. Már rég nem artam s ime most pillái-
mon egy köny rengedez; magyar nép vţjjon 

vagy alkonyodnak harmat csepje 
es ? Es a költóletérdel és a költő imádkozik. 
•Hatalmas isten, népem Istene, de kérni vţj 
jon mit is kellene hazámért, melynek annyi a 
ma*. Ezéit csak egy-egy a kérelem; mely 

igy mint van, már nem sok évet lát teremtői! 
;ószen ujjá a hazát Hallgues meg engem 
les Istenem". S a költő imádságát meghall-

gatta Isten, de neki mint egy második Mózes-
nek a szabadság hónába belépni nem lehetett. 

Ki volt hát Petőfi,  még most sem tud-
játok ? Sziv és jellem, minőt a föld  teke ke-
veset hord. Sziv, hogy érted lángoljou sza-
badság inert egyre-egyre csak igy dalol szivé-
ről — „kivágom azt s a Tőidbe Ültetem. — 
Talán kikel babérja képében s koszorúja lesz 
a bajnokoknak, kik a szabadságért harczolnak*. 
Petőfi  szive egybe forrt  nemzetével s ennek 
vérkeringése az ő sziv vére volt. 

Ha sirt a magyar ő vele könnyezett s lia 
éhezett fázott  sorsában osztozott. Menjetek 
ássátok fel  azt n nagytemetót, mit Petőfi  köl-
teményei czimen ismer a világ. 

Minden vers, meg annyi sírhalom. Ezek-
ben alusznak szíve óriásai, nz érzelmek s eszé-
nek világot rengető gondolatai, menjetek költ-
sétek fel  őket ezek elmondják, mit tett hóná-
ért nagyköltőnk. 

A szó fegyverével  foglalt  uj hont szivé-
ben minden magyarnak, belelopta érzelmeit 
népdalainkba s ha igaz, hogy a nép szava 
Isten szava, benne teljesedésbe ment. Ó egv-
maga népekkel mérkőzött 

Menydörgó szavát: A „Talpra magyart* 
a hármas halom s a négy folyó  egyforma  lel-
kesedéssel visazhangozá. 

Oltárkép előtte a haza, mely hogy álljon 
kész ledönteni szivo templomát, mint lelkese-
dett mint lelkesített, ha a hazáról volt szó, 
menjetek, tanuljátok meg költeményeiből. K* 
ebben, hazájának lángoló szeretetében, prófétai 
lelkületében, ebben érvényesül egyénisége, dom-
borodik ki jelleme. 

Ö érezte és tettekkel igazolta be : a haza 
minden előtt*. 

De nem folytatom.  Erdemeinek méltatása 
egy ünnepély keretéhen el nem férhet.  S ha 
mégis ünnepelünk, csuk parányi részét rakjuk 
le ndónknak, melylyel szellemének s magunk-
nak tartozunk, mert a nép, mely nagyjait nem 
becsüli, az több jövőt nem érdemel. Ünnepel-
jen, ünnepeljen minden igaz magyar, ünnepel-
jen a helyi fürdői  közönség. Hisz tudjátok n 
mult évheu fogamzott  az eszme s öltött testet 
a gondolat, hogy a fóforrást  Petőfiről  nevez-
zék el. És méltán. Sok szenvedőt gyógyított 
meg már e viz, s adott erőt a lankadónak. 
Ily szellemi forrás  Petófl  lángszava is, mely 
éltetett a múltban, éltet a jelenben s mig ma-
gyar sziv dobog e hnzában éltetni is fog,  hogy 
aprója nagyja e hoqnak Petőfi  lelkesedéssel 
zengje mindenha; Árpád apánk ne féltsd  ősi 
nemzeted, el nem vész nz, ha eddig el nem 
veszett! 

Éljen a haza. 
Kászonfürdő,  1900. julius 29-én. 

Szilveszter. 
II. 

P o h á r k ö s z ö n t ő . 
T.  Ünneplő  közönség! 

Midőn a megtisztelő bizalom folytán  e 
díszes serleget kezembe veszem, bogy azon 
érzelmeket tolmácsoljnm, melyek ina mind-
nyájunknak sziveit áthatják, egy káprázatos 
fényességű  tüneméuy merül fel  lelki szemeim 
előtt édes magyar hazánk dicsőséggel teljes 
múltjából; egy csodásan ragyogó meteort lá-
tok a megújhodó Magyarítón egén villámként 
átezikázoi, ujéletre keltő világosságot árasztva 
a hosszú sorvasztó sötétségbe; egy tüneményes 
ifjú  legendás alakját látom kiemelkedni sza-
badságáért küzdő nemzetem hős fini  közül, ki-
nek szive-ielke csupa tüz, szelleme fellobogó 
láng kit homlokon csókolt a hazaszeretet Gé-
niusza s a költészet örök ilju lantos múzsája, 
ki n mily szépen, 'elkesen tudóit dalolni a 
a hazaszeretetről ép oly önfeláldozó  hősiesség-
gel tudott meg is halni hazájának, uemzeté-
nek elliprott szabadságáért. 

E\ fényességes  tünemény, e káprázatos 
meteor, e csodás lelkű ifjú  t. ünneplő közön-
ség Petőfi  Sáudor volt. 

Ki volt Petőfi  Sándor, miudnyájan jól 
tadjuk; rövid dicsőséges életének történetét 
iskoláinkban tanítjuk. 

De mi volt Petőfi  Sándor a nemzetnek, 
melynek fiai,  e hazának, melynek szabad pol 
gárai vagyunk ? ezt illik nz élet nagy iskolá-
jában is gyakran fölemlegetnünk,  illik erről 
soha meg nem feledkeznünk,  illik és honfiúi 
szent kötelesség unokáinknak is elbeszélnünk, 
hogy az a szent kegyelet mely ma a mi keb-
leinkben él, éljen tovább is, éljen és soha ki 
ne haljon, nemzedékről nemzedékre éljen idót-
len-idókíg, mig csak egy magyar sziv dobog, 
ezen a megszentelt földön,  amelyen annyiszor 
apáink vére folyt  s a melyhez minden szent 
nevet egy ezred év csatolt.* 

Mi volt Petőfi  Sándor? oh felelj  meg e 
kérdésre én drága nemzetem s valld meg egy 
hitvalló bátorságával, hogy ő neked apostolod 
volt, ki tégedet megtanított egy nagy és fön-
séges igazságra; megtanított arra az igazságra, 
hogy egy nemzet független,  szabad lét nélkül 
elvész es megsemmisül, vagy nyomorú szi ba-
nta vázzá fţjul. 

Valld meg édes nemzetem I 8 kiáltsd oda 
a szabadságot szerető, szabadság után vágyó 

-t>eknek, hogy Prófétád  volt ó, ki jóslelkével 
nj erőt öntött csüggedő lelkedbe az általános 
reménytelenségben is remélni egy jobb, egy 
zebb jövőben. 

Igen valld meg és hirdesd hálmlatos ke-
gyelettel, hogy az elnyomatás kietlen pusztá-
jában tüzes felhő  oszlop volt ö, ki lánglelké-
vel előtted járt, hogy a szabad, független 
Magyarország tejjel-mézzel folyó  kanaánjába 
elvezessen. 

Oh mert mi volnál te mn drága nemze-
tem, ha ennek u tüzlelkü szellem óriásnak aj-
kain fel  nem harsan a „Talpra magyar", mely 
szavak villanyáramként futottak  át megbénult 
idegeiden s láng pallost adtak kötelékeiből 
fölszabadított  kezedbe, hogy megvívj egy küz-
delmet, melyhez csak a Titánok Itarcza volna 
hasonlítható ? T. Ü. K! Már több mint egy 
félszáxada  annak, hogy a magyar nemzet ve-
zető tüzoszlopa kialudott, a szabadság és hon-
szeretet lángszavu apostolának ajkai elnémul-
tak, a hós elesett ott a hol kívánta: a harcz-
mezején. 

A drága anyaföld  magába fogadta  htt fiá-
nak porlmdó testét de szelleme, lelke, emléke 
itt él ma is közöttünk. 

Hisz láttuk, a kegyeletnek és hazafias 
érzületnek, minő impozáns megnyilatkozásával 
ünnepelte meg a mnlt évben a magyar nemzet 
hós fia  dicső halálának ötvenedik évfordulóját 
széles e hazában. 

Kiváló örömmel szemléltük, hogy a nem-
zet e kegyeletes Ünnepségéből részt kívánt 
mngánnk e kies és nagyhirre hivatott fürdő-
telepnek üdülő közönsége is, midőn itt e he-
lyen szintén szépen sikerült Petőfi  ünnepélyt 
rendezett s elhatározta, hogy ezen cmlék-Uu-
nopséget miden évben megfogja  tartani. 

K szent, e kegyeletes, e hazafias  czélból 
gyültünk tehát mi is ma e helyen egybe 
s nekem jutott a kiváló szerencse, hogy ezen 
Ünnepi lakomán fölemeljem  a díszes serleget 
tiszteletére annak, kinek dicső emlékét Un-
uepeljlik. 

Kn ugy hiszem t. ü. k., hogy a kegyeletes 
örökösök első sorban az által fojezlk  ki tisz-
teletüket a b. e. elhunyt iránt, ha végrende-
letét hiveu, lelkiismeretesen teljesitik. 

Nos hát én édes drága nemzetem ! Ne-
ked is van n te dicső apostolodtól egy ilyen 
végrendeleted, melyet a hallhatatlan költésze-
tében urna szavakba foglalt  egybe: „Haza és 
szabadság, ez a két szó. melyet először tanuljon 
dajkától a gyermek, És ha a csatában a ha-
lál eléri utószor e két szót módja ki a férfi. 
Vésd jól elmédbe én nemzetem e végrendeletet, 
hoĝ - nagy fi  adnak emlékét méltón megtisztel-
jed; tartsuk meg azt mi is t. ünneplő közön-
ség hiven, lelkiismeretesen s akkor e snssze-
mll látnók biztos reménységével kiálthatjuk: 

Kljén a szabad, éljen a független  Ma-
gyarország ! 

Kimondotta a kászonl fürdőn  1900. évi 
julius 29-én. Dr. Ujfalusi, 

Iparosok nyugdjj-ügye. 
(Folylulús és vége.) 

Szükséglet: 
korona 

2.5°/o — 20 I. oszt. nyugdíjas árvák-
kal együtt ii 501 kor. 60 fill.  . . 11,232 

2.5°/« = 29 U. oszt. nyugdíjas árvák-
kal együtt h 842 kor. 40 fill.  . 16,846 

2.5% — 10 ill. oszt nyugdíjas árvák 
knl együtt á 1123 kor. 20 HU. . . 11,232 

Özvegyeknek visszatérítés a férjeik 
által befizetett  tagdijakból 30°/o: 
0.7% 5.6 1. oszt', özvegy «1 93 kor. 

60 fill  524 
0.8°;o = 5.6 U. oszt özvegy á 140 kor. 

40 fill  786 
0.7°/« = 2.8 III. oszt. özvegy fc  187 kor. 
, 20 fill  524 
Kvi kezelési költség . . 0000 

Összeseu 47,146 
Fedezet 

700,000 korooa5°/okamatjÖvedelme 35,000 
kor. Mind a három osztály évi rendes tagdijai 
29,120 kor. Adományok és mulatságok jövedel-
méből 4009 kor. Összesen 68,120 kor. Levonva 
a kindást 47,140 kor. Maradvány 20,974 kor. 

Ezen fölül  azt szándékosan nem vettem 
számításba, hogy évente bizonyos számú uj 
tag fog  az egyeellletbe belepni, akiknek be-
iratási dijai — személyenként 2 koronával — 
szintén pótlásul fognak  szolgálni a kezelési 
költségeknél. 

Mindezek után kifejezést  adhatok annak, 
hogy a tagdijaknak heti 20—30 és 40 fillérnél 
magasabb tételekben való megállapítása nem 
mutatkozik szükségesnek, mert ha pl. csak 
az I. osztályról szólva, ennek tagsági dija 60°/o-
kal magasabban, vagyis 30 fillérbea  állapi Itat-
nék meg, akkor 10 év alatt 2000 tag után az 
alaptőke 378,000 koronára gyarapodnék, mely-
nek szolgálatával a 11-ik évben a következő 
volna az eredmény: 
376,000 kor. 5*/« kamatjövedelme. 18,900 kor. 
A felhasználható  évi tagdíj . 31,200 kor. 

összesen: 50,100 kor. 
Levonva az I. p. a. összeszámított 

szükségletet . 28,276 kor. 
A maradvány 21,824 kor. 

Sót az alaptőkét csak 4°/«.kal gyümöl-
csöztetve is, a mutatkozó szükséglettel szem-
ben 16,056 korona lenne a maradvány, amely 
további 10 év multán, tehát a 20-lk végére, 
az alaptőkét 558 ezer koronára növelné, mely-
nek 4*/o-ofl  évi kamatja 22,320 koronát tévén, 
31,200 korona évi tagdíjjal 53,520 korona 
állana rendelkezésre, melylyel szembe állítva 
az ugyanazon évi 31,634 korona szükségletet 
21686 korona volna a maradvány, amely még 
további 45 tagnak fedezné  a teljes nyugdiját 

Ámde az egy rettenetes nemzeti szeren-
csétlenség volna, ha a különben munkára ter-
mett embereknek csekély híján 5°/»-a munka-
képtelenné lenne, miért arra nem is számítot-
tam s igy a már megállapított dijaknak ilyen 
arányban való emelése teljesen Indokolatlan 
és czéltévesztett volna, mivel a képződő tAke 
kamatjövedelmét alapszabályszerUleg felhasz-
nálni nem lehetne. 

A kezelési költséget a normál 2000 tag 
után számitottam 6000 koronára, minthogy ez-
után ennyi elegendő. Remélve azonban, nogy 
a tagok száma ennél 3—4 szeresen több leena, 
aránylagoson a kezelési költBég is emelkedni 
fog,  midőn AZ aránylag több bevételből szintén 
megtalálja a fedezetét 

Kifogás  alá eshetnék itt as, bogy az 
alaptőke gyümölcsöetetését rendszeresen 5*/»-
kal vettem számításba, amennyi kamatot na-
gyobb tőkék elhelyezésénél, pénzintézeteink 
nem ipen fizetnek.  Megállhat azonban ezen 
számítás azért hogy egy ilyen intését pénze 
jelzálogkölcsön utján nemcsak jobban, de biz-
tosabban is gyümölcsöztethető, mint takarék-
pénztárilag es számításaimnál ép az vezérelt 
hogy ilyen Összeg, mint amennyi » nyugdij-
egvesületnél évente befoly  és elhelyezésre vár, 
5$/o-os kamat- és első helyen való be táblázás 
mellett mondhatni naponta elhelyezhető leend. 

Kzzel amellett hogy a nyugdíjintézet 
pénze megfelelő  gyümölcsöztetést nyerhet még 
az a más oldalú jótékonyság is fog  járni, hogy 
a kölcsönre szoruló kisbirtokos közönség, a 
rendelkezésre álló tőke arányában, másból nem 
található, olcsó kölcsönhöz jnthat. 

Mindezen előadottakból kitotazlk, hogy 
habár az alapszabályokba, óvatosság szempon-
téból, belevétetett hogy a netán váratlanul 
bekövetkezhető kedvezőtlen körttlmény elhárí-
tása végett a tagsági illetékek felemeltethes-
senek ; ez azonban aligha fog  valaha bekövet-
kezni. 

Szabadjon annak a reményemnek kifeje-
zést adnom, hogy sikerült egy nyugdy-egye-
sületről minden tekintetben világos képet nyúj-
tanom s ezen ügynek ezáltal barátokat nyernem. 

Habár már is kissé hosszura nyúlt fel-
olvasásom, mégis bátorkodom még néhány 
perezre kérni becses türelmüket hogy esek 
után, habár röviden megemlékezzem még az 
iparosok nyugdíjigényének a biztosító intéze-
tek által kontemplált ellátásáról. 

Az elmondottak után a magam részéről 
kinyilváníthatom, hogy nembizom ennek lehe-
tőségében. Szerintem ennek két sarkolatos oka 
az, hogy: 1. a biztosító-intézetek kezelése e 
tekintetből drága, 2. pedig a nyugdíjazás után 
áhítozó kisiparosoknak — bátran merem állí-
tani — legalább is 80®/o-a szegényebb annál, 
hogy sem az ezen oldalról igényelt magas 
dijakat fizetni  képes volna. 

Miként az „Első magyar általános biz-
tosító társaságnak* a „Magyar Ipar* mult évi 
41-ik számában közreadott ajánlatából kitet-
szik, 200 kor. biztosított nyugdíjért fizetni  kel-
lene évente. 
egy 30 éves egyénnek 18 korona 64 fillér. 

. 35 „ „ 24 . 34 . 
- 40 . „ 31 . 70 . , 

orvosi vizsgálat feltétele  mellett vagyis ezen 
dijak folytáni  kedvezmény is csak az egész-
séges egyénekre terjesztetnék ki, amely Üz-
lettel t i. legcsekélyebb a koczkázat 

Ha ezen díjtételek mellett valaki magá-
nak pl. 500 koronát kívánna nyugdíjul bizto-
sítani, fizetnie  kellene évente, na 

30 éves 74 kor. 56 fillért 
35 „ 97 . 36 „ 
50 . 126 . 60 . 

Ismerve iparosaink életviszonyait, bízvást 
mondhatom, hogy azoknak, akik nyugdíjjal 
kívánják elhárítani a munkaképtelenség idejé-
nek gondjait e z e D dijakat megfizetni  nem áll 
módjukban; azoknak pedig, akik megfizethet-
nék, úgyis van mire támaszkodniok és ezek 
azért nem veszik ezt igénybe. 

Azonfólül  kizárja a kérdés as uton való 
megoldásának lehetőségét az, hogy csakis or-
vosilag megvizsgált egészséges egyének föl-
vételéről van szó. Ez esetben a gyöngébb fizi-
kummai biró elemek, montfyik  k ţ a beteges-
kedők elől, teljesen el lenne sáiVa a mo^Ja 
annnak, hogy ők is gondoskodhassanak a jövő 
esélyeire magukról. 

Ez teljesen ellenkezik a humanizmussal, 
társadalmi szempontból pedig épen káros volna. 

Én a kérdést caak társadalmi uton a köl-
csönösség: as „Egy mindnyájáért s mindnyája 
egyért* elve alapján remélem megoldhatónak 
8 minél inkább késik a megoldás, annál káro-
sabbnak tartom nemzetünkre. 

Hogy sikerUlt-e esen fontos  társadalmi 
Ügyet, amely után iparos polgártársaink annyi 
ezeren esengenek, fejtegetéseim  által, bár egy 
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lépései a megoldáshoz közelebb juttatnom, a 
jövő fogja  megmutatni. 
A mélyen tlsstelt hallgatóság szíves türelméért 
és figyelméért,  melyekkel Ily hosszasan meg-
ajándékozni kegyeskedett, fogadja  hálás köszö-
netemet és engedje kérnem, bogy az iparosok 
nyugdij-Qgyétfelkarolnl  méltóztassanak, mert 
amily mértékben javul a polgárok helyzete, 
annak arányában virágzóbb lesz imádott hazánk I 

Még egyszer hálásan köszönöm a szíves 
figyelmet 

8 middn vleasaadoak as anyafóldoek,  találd 
meg ast a oyalgamat, a mire annyira vágytál 
és álmaidban ssódd tovább azokat as édes arooy-
ssálokat, a miket Itt önkeadleg téptél azét! 

Kedves halott bsrátnnk I latén veled I 
Ezután a koporsót a már előkészített te-

herkocsira helyezték * » délatáo l órakor in-
daló vonat Brassóba szállította, a hol máit oap 
szntín ík̂ d nagy részvét mellett örök nyoga-
lomra helyezték. 

zások az igazgatóknál történnek szeptember 1-től 
Mg. A tandíj 40 korona less egéas évre, mely 
összeg félévi  részletben fizetendő.  A szegény-
sorra és jó magaviseletű, szorgalmas hallgatók 
tandíj elengedésre tarthatnak igényt, sOt állani 
ösztöndíjban is részesűloek, mHy Irányban most 
folynak  a tervezetek. A hol sikerűi internátust 
fellllitaol,  ort a stipendium fejében  a hallgató 
természetbeni ellátánt kap. Az Összes azlkséges 
indoivalókról különben ró*7 lele* utasítási, illetve 
szabályrendeletet dolgozott kl a belűgyminiszte-
riam, mit nem sokára hivatalos nton in közsá 
fognak  tenni. Mindezek** jó tudni azon Jegyző 
jelölteknek, kik az eddigi reodnzer azerint vizs-
gát akarlak tenni, de a kiknek esiránt joniu» 
26. otán beadóit kérvényeik belügyminiszteri 
rendelet azerint, már figyelembe  nem vehetők. 

— UJ körorvos. A békási közegészségi 
körben többszöri pályázat hirdetés daczára is 
Ürességben állott körorvosi állásra közelebbről 
Peldmann Fülöp választatott meg. 

— Véglegesítés. A megyei központi 
közigazgatásnál ideiglenesen alkalmazott Miklós 
Sándor segéd levéltárnokot azon alkalomból, 
hogy a levéltári szakvizsgát Budapesten sike-
resen letette a vármegye főispánja  állásában 
véglegesítette. 

— Egy fürdöblztos  lemondása. A 
borszéki fürdőhöz  a nyári idény tartumáru 
fürdőbiztosul  kinevezve volt Ctriki Dénes 
gyergyó-szentmiklósi ügyvéd megbízatásáról 
lemondván, rendőri  teendőknek » nevezett 
fürdóni  ellátásával u tölgyesi szolgabiróság bí-
zatott meg, a várraegye főispánja  által. 

— Kivételes intézkedés a beván-
dorlás ellen. Értesülésünk szerint a belügy-
miniszter táviratilag hagyta meg a vármegye 
hatóságának, hogy további reudeletig Romá-
niából kivándorló egyetlen zsidó se bocsáttassák 
át a határon s a mennyiben egyesek terüle-
tünkön még is mutatkoznának azok feltétlenül 
vissza utusitandók. 

— A felosiki  ködön felüli  halászati 
társulatról. Az Ágoston József  csík-szent-
tnmâsi lakós elnöklete alatt álló .Felesik! kö-
dön felüli"  halászati láreulat folyó  hó 6-án, 
Csik-Karczfalván  ugyancsak kitett magáért, e 
napra volt ugyanig kitűzve az országos halá-
szati felügyelőség  által az, hogy a társulat 
kötelékébe tartozó s pisztráng tenyésztésre al-
kalmas néhány patak a végből, hogy azokon 
pisztráng költő telepek állíttassanak fel,  egy 
kebli kiküldött által megtek intessék. Elnök 
indítványára a jelzett napon reggeli 6 órakor 
Suba Zsiga és Mihály Ferencz köijegyzókból 
álló küldöttség indíttatott Csik-Szeredába, a 
kiküldött fogadására,  mely küldöttség Képáai 
Miklós kiküldött urat Csik-Rákos és Csík-Ma-
daras közt illően fogadta  s Csik-Karczfalvára 
kisérte. Itt a kiküldött Répási Miklós ur a tár-
sulat néhány tagja s más érdeklődők által 
fogadtatván,  elhatároztatott, hogy útjába kísér-
tetni fog,  minél fogva  a hegyi utukra alkalmas 
szekereken Ágoston József  elnök. Suba Zsiga, 
Mihály Ferencz, Mihály István, Hankó Antal 
Hankó Elemér és Szabó László urak társasá-
gában elindult a hegyi patakok megtekintésére. 
Megtekintett a csik-karczfalvi  .Madicsa* és 
.Lokk* patak, ezek vize pisztráng tenyésztésre 
jónak találtatott ugyan, de költő telepek fel-
állítására, a kellő felügyelet  hiánya miatt al-
kalmasnak nem miuŐsitett, ellenben a csik-
dánfalvi  .gödör-vize" nevű patak, egyfelől 
mert a község közelében van, másfelől  mert a 
portjára épített malom tulajdonosok a felügye-
letre ajánlkoztak, pisztráng költő telepek fel-
állítására alkalmasnak nyilváníttatott. Ezzel 
az eljárás befejeztetett,  de nem mulaszthatom 
el felemlíteni,  hogy a társaság a Csik-Karcz-
folvához  tartozó „lokki borvíz* forrásnál  ebé-
delt, az ott üdülő Mihály József  ur Ízletes 
nyárson sülijén, estvére pedig Csik-Madarasra 
ment, hol a kiküldött urat kocsija várta s hol 
tőle szívélyes bucsut vett, annak a reménynek 
adván kifejezést,  vajha a „felcaiki  ködön felüli" 
halászati társulat felvirágzása  érdekében ezen 
másodszor tett fáradozása  meghozná a kívánt 
eredményt A bus. 

— Állandó választmányi ülés. A tör-
vényhatósági bizottság kebeléből kiküldött 30 
tagu állandó választmány a folyó  évi augusz-
tus bó végén megtartandó közgyUlés tárgyai-
nak előkészítése végett e hó 21-én a vármegye 
ház tanácskozási kisebb termében ülést tart 

— Oltár egyesületi estély. A esik-
szereda—zsögödl oltár egyesület szép iá nemes 
Móljainak «lÖsMsdhására szüksége* anyagi esz-
közök megszerzése végett folyó  bő 1 l-én a Csik* 

uögOdl fürdőn  kftzvacaorát  rendezett. A matat-
págra ígea nagy száma és Intelligens közóeaég 
gyűlt egybe én nagyszert étvágygyal fogyasz-
tották a feltalált  kitűnő és ölesé árért felásol, 
gált ételeket a Celkay György pompás szép 
dalai mellett A közönség szórakoztatásáról 
egyébként Is gondoskodva volt. Volt fényes  ki-
világítás, tűzijáték, világ posta, rOktOnsOtt hang-
verseny. É* volt mindenek felett  kiváló jókedv, 
•ely a közönségnek még legmorocusabb tagjait 1« 
derült hangnlatba hozta. Es egyébiránt nem is 
lehetett másként, hiszen olyan Hébék szolgál-
lak fel,  kikben még az olimpiai tnlkényea Izlésfl 
istenek is gyönyörködtek voloa. Vacsora után 
as ifjnság  tánezra perdQlt és a kitlaö mulat-
ságnak esak az éjféli  órák utáa megindult eaő 
vetett véget, de csak rész bet, mert a kitar-
tóbbak megvárták a nap feljövetelét. 

— Müvén estély. Zilahi Oynla a ba-
dapestl nemzeti színház kitűnő mflvétze  a már 
lapoakban közölt program szerint folyó  h6 9-éo 
a „Csillag" vendéglő nagytermében „ralvésx 
estélyt" tartott Es alkalommal közepes szán a 
közönség jelent meg s Zilahi Gysláaak magas 
szinvonaloo álló előadásában folyton  gyönyörkö-
dött s a művész nr fáradozását  lelkes tapsok-
kal bonoráita. 

— Miniszteri engedély adomány 
gyűjtésre. A belügyminiszter a cslkmegyei 
ev. ref.  körlelkészség kérésére engedélyt adott 
arra, hogy a Gyer^yó-Szentmiklóson építendő 
ref.  templom javára országszerte, de csak is 
a liitsorsosok között adomány gyűjtés eszkö-
zöltessék. 

— Kitüntetett gazdasági oselódek. 
Darányi Ignácz földmivelésí  miniszter a megyei 
gazdasági egylet ajánlatára szeredai néhai 
Györffy  Ignácznál huzamos idő óta szolgált 
Balló Albert, taploczai Lázár Dénesnél szolgáló 
Nagy Ferencz és Orel Máté gyergyó-sztmiklósí 
ügyvédnél szolgáló Balázs Alajos cselédeket 
egyenkint 50—50 korona jutalomban részesí-
tette és mindeniket sajátkezű aláirasával ellá-
tott s díszes keretbe foglalt  elismerő oklevéllel 
tüntette ki, mely jutalom dijak és elismerő 
okleveleknek a gazda közönség, gazdasági mun-
kások és cselédek jelenlétébeni kézbesítése 
iránt a megye főispánja  mar intézkedett 

— Kösségl tanító urak figyelmébe. 
Az államilag segélyezett kózc-égi elemi itkolák 
1900—1901. tanévi költségvetései folyó  évi 
angu*zias hó végéig a kir. lanlelOgyelöséftb**z 
belerjeszteiidők lévén; idő és alkalomszerűnek 
tartjuk a községi tanító arak — miot több 
nyire iskolasóéki jegyzők — figyelőét  felhívni  a 
költségvetésekhez csatolandó következő okmá-
nyokra : 1. Költségvetés 3 példánybaq. 9. Köz-
ségi költségvetés as 1900. évről. 3. Állami egye-
nesedő kimutatás as 1899. évről. 4. Közséii 
bizonyítvány a tüzelő anyag be*zerzé*i áráról 
5. As iskolák köb-Ártartalmának kimutatása, 
6. Iskolaszékí jegyzőköoyv mAsolata. Ezeken 
kívül, ba valamely tételnél as ejdig élvezett 
összegtől eltérés (rendszerint többlet) mutatkoz-
nék, községi bizonylattal megokolható. S mlstán 
az államsegély eugedélyezése a költségvetések 
beérkezettének sorrendjében tőrtéuik, minden 
községi tanító Maját érdekét támogatja, ha a 
költségvetés sürgős elkészítése és beterjesztésére 
törekszik. 

— A F. H. K. B. évi nagygyűlése. 
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
az ország legrégibb és legtevékenyebb kultúr-
egyesülete, augusztus 28-án tartja meg ez évi 
nagygyűlését Zólyomban, a Felvidék egyik 
leginkább magyarosodó városában. Zólyom vá-
ros közönsége máris nagyban készülődik, hogy 
ezt a napot a felvidéki  magyarság ünnepévé 
avassa. — VendégeUI hívja az egész magyar 
kormányt és a sajtót hogy tantţja és részese 
legyen a magyar állameszme erejének és hó-
dításainak a Felvidéken. Ott lesz Felsö-Magyar-
orazág intelligencziájának és népének színe-
java, hogy ünnepíes bizonyságát uţja, milyen 
nagy eredményeket ért el a F. M. K. B. tizen-
nyolezéves hazafias  munkálkodásával. Az elnök-
ség ebből az alkalomból felhívja  az egyesü-
let tagjait a kik a nagygyűlésen réestvenni 
kívánnak, hogy e szándékukat as egyesület 
központi titkári hivatalánál (Nyitra) mielőbb 
jelentsék be, hogy megfelelő  elszállásolásukról 
még idejében gondoskodhassék. Az egyesület 
tagjainak a kereskedelmi miniszter, a nagy-
gyűlés idejére, kedvezményes vasúti jegyeket 
bocsát rendelkezésére. 

— Fényképéssnő. Katieza Gizella, a 
mait évben itt várasankbaa műtödO Eatfcza 
Károly festőművész  leánya, rövid Időre váro-
saokba jött, bogy fényképészeti  (elvételeket ké-
szítsen. Katieza Gizella k. a. Brassóban a hír-
neves Adler Lipót lény irodájában éveken keiena 
tűi mint első rendű ssakfényképész  működött, 
s műveivel a legmagasabb igényeket is k i e j -
tette, alkalmat akar nnjtsnl u . & kOsOnaég-
nek, bogy jó felvételű  fényképeket  kapkattaaak, 
melyet is a k. a. felelOség  mellett boasájt a 
n. é. közönség rendetkenéaére. 

P T E N G Y H Í G É Z A . | 

A mait kétes ismét egy pisztoly lövés 
riasztotta fel  városnak lakóa-égAl é* zavarta 
meg mindennapi caeadjét és e piszi oly lövés anaál 
nagyobb riadalmat keltett, aonál fájdalmasabban 
érintette kis vároanok és a közel vidék egész 
közönségét, mert áldozata, egy köztiszteletben 
éa közszeretetben álló, tehetség»-* éa szakképzett 
ifjú  törvényszéki elbíró Legyei Géza lett, ki 
folyó  hő 6-án reggel fél  Ot órakor egy 6afeledi 
pilleoaiban gyilkos golyót i6j>itell agyába, itt 
hagyva a szép reményekkel kecsegtHö jövendői, 
mely sz#p tehetségénél fogva  reá várakozott, a 
szerető édes anyát, mely aooyi aẑ p reményt 
fűzött  hozzá, a kartársakat én jó barátokat 
kiknek körébeo ann>i szeretetben részesült e/ó-
val mindent és miodeot, mi őtet * löldi életbe* 
esatolta. 

Nem keressük és oem kotatjak, hogy vajjou 
szívének (álságos érzékenysége avagy agyának 
beteges megtévelyedé«e vitte öl e véggn*** lé-
pődre, csak egyszerfleo  konstatáljak a gyászos 
eseményt és megdöbbenéssel és töprengéssel t*. 
hintünk a sors kifQrkészhetlm  utai felé. 

A szoDorn esetről a következő gyász je 
lentést vettük: 

A csíkszeredai kir. törvényszék, járásbíró-
ság és kir ügyészség fájdalommal  tudata Len-
gjél Séza bir. törvényszéki albtró és m. kir. 
boavéd hadnagynak Ctfk-Szeredén,  folyd  év és 
bó 8-án váratlanul bekövetkezett ell.nnytát. 

A közszeretet és becsülésnek Örvendett 
kartárs földi  maradványai folyó  hó 9-én d. e. 
11 órakor fognak  a róm. kath. egyházi szertar-
tás szeríot a csikazeredal közkorbázba besze»-
teltetni s onnan a helyi iodóházhoz a brAasói 
családi sírboltba leendő elszállítás végeit kikí-
sértetni. Áldott legyen emléke! C*ik-Sz*Tf*dán 
1900. aogoaztn* bó 9-én. 

Temetése folyó  hó 9-éo délelőtt 9 órakor 
történt Óriási részvét mellett 

Földi maradványait a helybeli közli őrház-
ban szentelték be a innen a vasoti indóházhoz 
kisérték, a hol Antalfly  Üábor törvényszéki biró 
a következő gyász beszédet tartolta: 

Allj meg egy peresre Lengyel Üéaa, kedves 
kartáreank, igai barátunk ! Hadd vegyünk bucsut 
tóled, a ki bucsuzatlanul váltéi meg mindnyá-
junktól. Vegyünk bucsut mielőtt as édes szülő-
földre  vionék nyugodni porhüvelyedet, im>lyból 
lelked elaiállott, vissanlért alLotójáhox «mostott 
áll lelked — a fiatal  biróé — uz Örök az igaz 
biró elótt várva aonak ítéletét aa itélot folott. 
a melyet msgad moodottál ki teDmagadra, s a 
melyet oly könyörtelenül végre is hajlónál. 

Még egy éve BÍUCB, bogy mint Rátol biró 
körüokbe jöttél telve ambiczióval, tettvá^ygyal, a 
telrobátvs ama tulajdonságokkal, a melyek egy 
fiatal  ember aiebb jövójére oéave oyujtauak biz-
tos zálogot. Vájjon sejtetted-e akkor. mi<Mn a 
mult óasöa a kanyargó Olt völgyén fel  fúló  jöttél 
s látlsd hullani s sárguló lombokat, tűnni gyor-
aan magad mellett a letarolt rétet, a mezót, hogy 
eiekaek még csak eg-yaier látod viruláaát, s hogy 
már a legköselebb viruló lombok, virágok fognnk 
bocaut inteni neked utolsó utadon ? 

Ki hitte volna közülünk, hogy a tegnapelőtt 
még vidám ifjú  ma már «sótlan, hideg, halott lesz? 
Caak elejtett szavaidból engedted «ejtenünk, hogy 
borongó lelked a vég, a megsemmisülés gondo-
latával tépelődik. De a halál Daemoua már jó 
ideje, bogy melletted leselkedett s habár hossza-
san küldöttéi vele sikerrel, még is egy önfeledt 
pillanatban karjaiba dobiad magadat. Miért? — 
haastalao kutatják okát, — hiai oly flatnl  voltál, 
a aa élet még esak esután kellett voloa, bogy 
neked örömet nyajtson I Hiába intésünk szás kór 
déel is maguokboa, mert felelni  nem tudunk; 
caak le tudnád megmondani, de te nem felelhetas, 
ajkaid örökre elnémultak. Titkodat magaddal vi-
ased, nem hagyva mást hátra szeretteidnek a 
fájdalomnál,  a tépelddiaoél. hogy miért is kellelt 
fiatal  életednek ily tragikusan végsddoie ? Nefcüufc 
pedig kartánaidoak, jó barátaidnak, a kik éle-
tedben mini arra méltót lisiteloi, becsQloi és sse-
retal laonltonk, hogy halálod alán emlékedet hí-
ven megárlasBk I 

8 moal kedves barátnak, — mielőtt utolsó 
Jalea boisádot Doodeoáok — vidd magaddal ax 
emléked Iráad llasteletaiik és aseretelünk jelké-
peit e virágokat, e koasorukat, mert ha esek 
•alók Is, de aaasok keblünkben el nem múlnak I 

Egy székely község pusztulása. 
Oroszhegy udvarhely megyei községnek a 

mult hónap utolsó előtti napján majdnem egy 
harmad része leégett, 56 gazda maradt majdnem 
semmi nélkül, a kár meghaladja a 100 ezer 
koronát A vagyontalanná vált családok nyo-
mora igen nagy. Ezek érdekében Udvarhely-
vármegye alispánja a következő felhívást  in-
tézte a nagy közönséghez: 

.Udvarhelyvármegyében fekvő  Oroszhegy 
tősgyökeres székely község folyó  évi julius 
hó 29-én az ott dühöngött pusztító tűzvésznek 
majdnem egy harmad részben áldozatn lett Ot-
vennyolcz szorgalmas, törekvó székely gazda 
lett e szerencsétlen napon családjával együtt 
nagy részben nemcsak hajléktalanná, de földön 
futóvá  is. Ötvennyolcz gazdának összes lakó-
házai, gazdasági épületei felszereléssel  együtt 
martalékul estek a romboló eloin pusztító ere-
jének. A kár meghaladja a 100,000 koronát, 
mely összegből alig 4—5000 korona érték volt 
biztosítva. Növeli a vész hatását az is, hogy 
ezen a havasi erdők alatt fekvő  székely község 
legfőbb  jövedelmi forn'umt,  nz állat tenyésztés 
képezvén a már nagy részben behordott takar-
mány megsemmisülésével ugy szólva nz egyet-
leu feltétel  szűnt meg, mely kereset forrásait 
biztosította. 

Kpen azon községek egyikét érte a csa-
pá.s, moly soha, semmi körülmények között 
nem tagudtu meg nem hagyta el szülőföldjét, 
hogy idegenbe kivándorolva, ismeretlen lielyeu 
keressen boldogulást. 

Most azonban ez iszonyú csapás folytán 
koldussá, hajléktalanná vált 58 székely gazda 
családjával együtt, kiknek nincseu biztosítva 
még a holnap sem, s a kik nem rendelkeznek 
a legparányibb eszközökkel sem arra, hogy 
munkához kezdve, nyomorult helyzetükön bár 
a legcsekélyebbet is változtassanak. Ismerve 
n tekintetes szerkesztőségnek a szerencsétlen-
ségek alkalmával kifejtett  eredmény dus tevé-
kenységét 9 tapasztalva a sors csapásai által 
sújtottak érdükében minden alkalommal tett 
hathatós közreműködését, bátorkodom a tekin-
tetes szerkesztőséget tisztelettel felkérni,  hogy 
a leégett székely község lakosságát, melynek 
most már nem csak kenyere, de hajléka és 
ruházata sincs jóindulatu figyelmébe  véve, n 
gyűjtést olvasói közt megindítani, a nagy kö-
zönséget nz adakozásra felkérni,  s az esetleg 
befolyó  bármily csekély adományi elfogadva 
mielőbb hozzám juttatni szíveskedjék.* 

Sz.-Udvnrhelytt, 1000. augusztus l-én. 
Domokos Andor, 

ni Ispán. 

H t l i Ö N F K I i É K 
— Elégtétel a megye alispánjának 

Lapunk augusztus 1-sői számában megbotrán-
kozással tettünk említést egy a vármegye alis-
pánjához Csík-Szentkirályról beküldött névtelen 
levélbeli piszkoló dúsról, melyben a köztiszte-
letben álló nlispán aljas módon vádoltatott a 
vármegyei lakosság érdekei ellen való csele-
kedetekkel. Kzen rágftlomtuai  szemben Csík-
Szentkirály község képviselő testülete, mely-
nek az eset tudomására jött augusztus 5-iki 
gyűlésében fényes  elégtételt szolgáltatott T. 
Nagy Imre indítványa folytáu  határozatilag ki 
mondván, hogy mély sajnálatát fejezi  ki a 
névtelen levél felett,  mely Csik-Szentkirályról 
eredetinek tételeztetett fel.  hol tudomásuk sze 
rint a községnek egyetlen polgára sincs, ki oly 
elvetemült felfogással  bírhatna. Midőn tehát a 
levél irója iránt megvetését fejezi  ki, ugyan-1 

akkor az alispán ur iránt tántorithotlan tisz-
teletének és feltétion  bizalmának ad kifejezést 
s kéri alispán urat, hogy ezen és eliez netán 
hasonló alattomos kísérletek továbbra se te-
kintessenek olyanoknak, melyek kedvét és 
tevékenységét megzsibbaszthatnák a vármegye 
közügyeiben továbbra is azon irányban mű-
ködni, mint azt eddig közszeretetünkben és köz-
megelégedésre tenni méltóztatott 

— A kösségl közigazgatási tanfo-
lyamok megnyitása. A községi közigazga-
tási tanfolyamok  szervezése agy Badapesten, 
mind a vidéki 9 városban annyira elörebaladoLt, 
hogy a tanfolyamok  szeptember l-én akadály-
talanul megnyithatók lesznek. A végrehajtási 
rendelet s főként  a tanysnysg megállapítása 
végett e hó 9-én Gallner Gyala államtitkár 
elnöklete alatt a mlniezterlomok képviselőinek 
értekezlete volt. A tanfolyamra  való belratko-
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— A osiksseredal kellemes fördő, 
melyet a forró  nar»kon oly sokan éa oly gyak-
ran keresnek fel,  uj kézbe került, a mennyiben 
pAr héttel ezelőtt i ártott Árverésen Helvig G. 
János vásárolta m ţ , ki a véteUrt a napokban 
le is fizette  a igy már a kitflnő  IQnlönek tulaj-
donosa lett. Az U; tulajdonosnak a fürdőre  re-
konstruálására és kellemes nyári mulató hflylyé 
tételére már késs tervei vannak, a mintán erre 
a kellő anyagi eszközökkel i» rendelkezik, hisz-
szfik,  hogy a csíkszeredai fflrrtü  már a jövfi 
esztendőben "vAtosniik közönségének kereselt 
üdülő helye lesz. 

HIVATALOS IÍÚSZ. 
Kereskedelemügyi m. kir. miniitztor 

4i hnzai iparnak  állami kedvezményekben 
való részesítéséről  szóló JSW.  évi XLIX. 

t.-cz. végrehajtása  tárgyában. 
(FolytatÁM.) 

3. És végre ba a fenti  1 -ső és 2-ik pont Hze-
íinti eljárás nem alkalmazható, a kiilönbiizö iizein 
ágaknál alkalmazott munkásoknak aiAintránya. 

12. §. Ha as állami kedvezményezés idő-
tartama alatt a kedvezményeket élvező gyáros 
s/emélyében változás áll bd. vagy a kedvezmé-
nyekben részesített gyár áthelyeztetik, végül, ha 
a gyár üzeme a törvény alá cső njabb ciikkukre 
ki terjesztetik (27. §.), a törvény 2. §. b) pont-
jában foglalt  kedvezmények aa idevonatkozó jog 
ügyletekre nézve is teljes mértékbon érvényest-
teadók, ha aa eredetileg engedélyezett állami ked-
vezmények átruháitattak, illetve ki terjesztetlek. 

13. §. A törvény 2. § b) pontja szerinti 
kedvezmények rendszerint attól az időponttól ad-
dig az időpontig érvényesülnek, mely az adóked-
vezményekre nézve as illető kormány hatósági ren-
deletben megállapittatott. 

Az elől említett kedvezmények időpontját 
illetőleg ettől eltérésnek oaak akkor/lehet helye, 
ha a vonatkozó jogügylet megkötési alkalmával 
a vonatkozó aseraödéaben említés tétetik arról, 
hogy ai ingatlan bizonyos, az állami kedvezmé-
nyekben való réssesülésrc igényt tartó gyár vagy 
ipartelep felállítása  czéljábol szereztetik meg. 

Pótolhatja aionbau a szerződésnek ily féle 
kijelentését, a szerződés keltétől számított 30 nap 
alatt a kereskedelemügyi m. kir. miuiszterliez tett 
bejelentés is, melyben a azersódó fél  kijelenti, hogy 
as illető ingatlant gyár vagy ipartelep létesítése 
czéljábül szerezte mog éa hogy aa állami kedvez-
ményekre Igényt tartván, azokat a szerződéskö-
tés alkalmával számításba vette. 

Ugy a nes ai eljárás követendő a gyári válla-
lat vagy Ipartelep létesítése czéljábol keletkező 
rész vény társaságok által aa alakulás alkalmával, 
valamint abban as esetben is, ha a jelzett ezél-
bői iugallaookat szereznek meg, vagy részvénye-
ket vagy elaőbbségi kötvényeket bocsátanak ki. 

ÍJ. 9. As IÖ99. évi XLIX. törvényezikkuek 
viszahatő ereje nem lévén, az e torvény 3. §• 
sának végső bekezdésében foglalt  felhutaluiazáa 
alapján kedvezményezett, már fennálló  gyárak, 
illetve ipartelepek a törvéuy 2. §. b) pouljában 
emiitett kedvezményoket az e törvény hatályba 
léptét megelőző időkben létrejött jogügyletekre 
nézve nem igényelhetik. As e törvény hatályba 
lépte után létrejött «sertések tekintetében pedig 
a jeleo utasítás 13. §-jában megjelölt eljárást 
tartosoak követni. 

15. 9. A hatályát vesstett 1690. évi Xlll. 
t cz. alapján engedélyezett a az 1890. évi XLIX. 
t.-cz. 3. g-jának negyedik bekezdése értelmében 
továbbra is érintetlenül maradt, valamint e tör-
vényszakasz ötödik bokexdóao értelmében meg-
hosszabbított állami kedveimcnyek élvezetében 
levő gyárakkal, Illetve ipartelepekkel szemben az 
utóbbi törvény 2. §. b) pontjában Foglalt kedvez-
mények tárgya és mérve ez utóbbi törvényczikk 
szerint bírálandó el minden olyan jogügyletei 
illetőleg, mely es utóbbi törvény érvénye alatt 
jött létre. 

16. As állami kedvezményekben résiesi 
tett gyárak, illetve ipartelepek tulajdonosai, a 
törvény 2. §. b) pontja sserinti megillető bélyeg-
éa illeték kedvezmények érvény esitéao érdekében 
a m. kir. köipoutl díj- és illeték kiszabási hiva-
tal. illetőleg as illeték klasabásra hivatott m. kir. 
adóhivatalok felhívására  kötelesek mindazokat az 
adatokat beaiolgállatnl, melyek ai állami kedvez* 
ményekben való réaseaSléa iránti igény igasolása 
czéljából nükaségesek. 

17. | . A tőrvény I. §-ában említeti gyárak, 
illetve ipartelepek a gyári czélokra szükségelt 
tíflitálalan  BÓt a törvény 2. § ának c) pontjában 
foglalt  reudelketés alapján as 1875. évi L. t. ca. 
13. g-ában meghatározott ároa alól, métermázaán-
ként reodsaerint 80—40 f.  áron veheiik igénybe 
ée pedig csakis az akna-aslatinai és inaros-ujvári 
m. kir. fóbáoyahivataloknál. 

A gyári és iparsó kíssolgáltaiása alkalmából 
ai illető gyár vagy ipartelep tulajdouosa biztosi 
tököt tartónk letenni, 

Es a bistoaíték, mely az 1875. évi L. t.-oz. 
13. 9 a aaeriot a teljes egyedárnaági árnak 20°/o át 
képesi,, oi 1890. évi XLIX. L-es. említett rea 
delkeséséoél fogva,  a Jelsett mértékea alól is 
megállapítható, rendaseiint anoak felébeo,  vagyis 
a teljea egyedárasági ár IO'/»-áben teeodó le as 
igényjogosult gyár vagy ipartelep tulajdonosa által. 

A kiszolgáltatható ti9itálal»n aómennylaégul 
a m. kir. pénzügyminiszter utnlja ki a fentueve-
zett egyik főbányahívalóinál,  meghatározva azt 
a vogypzert, melylyel a kiutalt só uaynnott de-
naturálandó. A denaturáló* költségeit az igény-
jogosult gyár vagy ipartulop tulajdonosa tartozik 
viselni. 

Az illető gyár vagy ipartelep Aliul élveit 
iparsó külön sárt helyiségben Inlyczendó el és 
reudszeres ellenőrzés alatt üli. 

1H. §. A törvény 4. §-a alapján engedélyez-
hető arálliiáai kedvezmények csakis oly lárgyokra 
nézve adutnak meg. melyek az országban szerez-
tettek ho. 

K szubály alól kivételnek csakis azon eset-
ben van helye, ha uz illető tárgyak sz ország-
ban nem álliiiainnk eló. 

A szóban levő szAllitási kedvezmények te-
kintetében egyébiránt az alúbbi hutározmányok 
mérvud«k : 

1. A m. kir. állainvaaulakon és aa állam-
biztosítást élvező vasú lakon önköltségi dijtétolek 
alá ősnek az építéshez szükséges kőanyag, ka-
vics, homok, tégla, mész, czement, vasszerkeze-
tek, épiilotfa,  fedóanyog,  vízvezetéki csövek, 
iparvágányok létesiléso esetében a fentebbi  anya-
gokon kivül a sinok, sinknpc»oló szerek, tnlpfék, 
kitérők, fordító  korongok, váltó-biztosítási beren-
delések, továbbá az összes berendezéshez szük-
séges gépek, gép nlkatrészek, készülékek, szer-
számok, kazánok, tortányok, 

Mennyihon minóRÍihclók netán e2yéb, itt 
föl  nem sorolt tárgyuk olyanoknak, melyekre ön-
költségi kedvezmény igciiyelhetó, arrn nézve csel-
ről-eselro a kedvezmény engcdélyezéno alkuliná-
val a mérvadó körülményük íígyuleinbe vétele 
mellett a kereskedelemügyi m. kir. miniszter dönt. 

2. Az 1. ^-bnn felsorolt  teherárukénl szállí-
tandó építési és berendezési tárgyak után, a 
mennyiben azok a dnrabáru osztályokba vagy nz 
A) osztályba tartozunk, kocsi és liivarlcvelonkónt 
legalább flOOU  ozer kgr. súly után való díjfizetés 
esetén 100 kgr. és kilóinéterenként 0.32 fillér 
egységtétel, 100 kgr.-kónt 8 fillér  kezelési illő-
tök éa a törvényes szállítási adó alapján esedékes 
viteldíjak, a mennyiben pedig A kérdései czikkek 
a többi kocsim kom A nyi osztályok vulatnelyikébe 
tarioauának, a tényleges suly, de kocsi- és fuvar 
leveleuként legalább lü.noo kgr. után vuló dij 
fizetés  esetén 100 kgr. és kilóméterenkéut 0.20 
fillér  egységtől el, 100 kgr.-ként 4 fillér  kezelési 
illeték és u törvényes szállítási adún alapuld díj-
tételek fognak  számíttatni-

Legcsekélyebb illeték gyanáuk 100 kg.-kúnt 
nyolca fillér  fizetendő. 

3. A felsorolt  építési anyagoknak az ipar-
és bányavágányokon, valamint n nyilt pályán vuló 
díjszámítására uéive a következű szabályok mérv-
adók : 

a) A magánfelek  tulajdonát képező ipar- és 
bányavágányokon, az illetó viigánytulajdonossal 
kötött üzemviteli szerződésben mogállapilotl ko-
csi kiállítási illetékek alkalmazandók. 

Oly esetekbeu azonban, midőn a nyilt vo-
nalból kiágazó B inngánfél  tulajdonát kópczŐ ipnr-
és bányavágáiiyokúii a szomszéd állomásig egy 
összegben kifejezett,  tehát az államvusuti nyilt 
voualra eső illetéket is mngúban foglaló  kocsi ki 
állítási dij van Bterzfidéaileg  megAllapitvn, a2 
ipar- vagy bányavagányou való szállításért aa 
együttes díjnak &0 százaléka fizetendő. 

b) Valamely államvaauti bánya- vagy ogyéb 
mellékvágányon (összekötő parti vágány stb.), VB-
valamint a nyilt pályán be- vagy kirakandó, a 
fenti  1. pontban felsorolt  építési anyagok díjszá-
mítása következőleg oszközlendó: 

Oly esetekben, midiin az épiléei anyagok 
sz államvasutak nyilt vonaláról, vauy nyilt pá-
lyának tekintendő bánya- vagy eayéb mellékvá-
gányról egyos kocsirakotnányokbuu szállíttatnak, 
ezek után a m. kir. államvasutak helyi díjszabá-
sának illetó szakaszaiban meghatározott illetékek 
50 százalékkal mérsékelve alkalmazandók, mi 
mellett egyebekben az czeu szakaszokban "foglalt 
határosioáuyok mérvadók. (Folyt, köv.) 

S z e r l c e s z t â l 'CLzea.etelc. 
B. B. árnak, Calk-Siépvla. A felekezeti  isko-

lákról s/óló czikket nem köböljük. A verseket szin-
té o ne 111. 

Nem egyenlő a mérték. Ign/áu uem értjnk, 
bogy miért van az a nagy felháborodás?  Az nz egyszerű 
bir mely lapunkban megjelent csak tényeket kousta-
tált minden hoKttzasubb kommentár nélkül. A lilik 
ott közölve vaouak, megtörtént dolgok és nekünk 
semmi okunk nincs azokat valakinek a szája ize sze-
rint megkorrigálul. Kgyéblránt ha megnyugvására 
szolgál, czikkét a szokásos teltételek mellett a Nyilt-
térben közre adjuk. 

Minké. Szíves ígéretének teljesítésére számítunk. 

Laptulajdouos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

VERESS SÁNDOR dr, 
BBOâ tiszti fDorns 

orvosi rendelője Is fogorvosi  műterme 
[i«j 7—10 Csik-Szeredában 

Nagy Ferencz dr. házában. 

ozám 7910—1000 
11. a. i. 
Pályázati hirdetmény. 

Csik vármegye ben a (iyergyó-Tölgyes já-
rási főszolgabírói  állás és főispán  ur ö mltsga 
beosztásától függő  egyik szolgabírói állás lire-
seilésbc jővén a törvényhatóság legközelebbi 
közgy űlésén választás utján fognak  betöltetni. 

A főszolgabírói  állás javadalmazása 2400 
korona évi törzsfizetés,  fiOO  kor. lakbér, 000 
korona utazási, 200 korona irodai átalány és 
32)4 korona vármegyei segély. 

A szolgabírói állás javadalmazása 2000 
korona évi törzsfizetés,  400 korona lakbér, és 
233 korona HO fillér  vármegyei segély. 

Kel hívom mindazokat, kik ezen állások 
bármelyikét elnyerni óhajtják, hogy az 18H3. 
évi 1. törvényezikk értelmében szabályszerűen 
felszerelt  kérvényeiket hozzám augusztus hó 
20-ig nyújtsák be megjegyezvén, hogy a ké-
sőbb beérkezett folyamodványok  figyelembe 
vétetni nem fognak. 

Í'sik-Szereda, 1000. év julius hó 27-én. 
Becse Antal, 

alispán. 

s w M t ^ M f a i M m m t j M i i t a e 

Kgy 2 gimnáziumot végzett fiu 
tsuaa.VLl03a.aJc 

fölvétetik  Nagy Gyulán&l Csllc-Sseredán. 
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Í'sik-Szereda, 1000. év julius hó 27-én. 
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A Csik-Szereda város vasúti állo-
niAsittól V, órányira es6 hires búcsújáró 
helyen, a kies fekvésű  Csik-Somlyón, 
a hol főgimnázium,  tanitó-képezde és 
azerzelhúz van, a föutczábaa  egy hold te-
rületen fekvő,  kitűnően épült adómentes 

njLj 3 s c £ h . é l z 
5 szobával, konyhával, kamrával, 
kettős pinczével, udvarral, gazda-
sági épülettel , e g y disz- é s e g y 
gyümölcsös - v e t e m é n y e s kertte l 
S r S h á r o n r i a d ó . ||59| 2— 

Értekezhetni P a p András, fögimn. 
tanárral Székely-Udvarhelyen. 

Sz. 3693—900. [Hiil i-:i 
ki." 
Pályázati hirdetmény. 

Csikmegyo felcsiki  járásban Csik-Gyi-
meskö/éplok széklielylyel alakított körjegy-
zői körben, mely körhöz Csik-Gyimesfelső-
lok és Gyimcsközéplok községek tartoznak 
a körjegyzői állás betöltendő lévén, e 
ezél bői nz 18HG évi XXII. t.-c/.. 82 §-a 
értelmében ezennel pályázatot hirdetek, s 
lelliivom, bogy nagykorúságokat, lionpol-
gársHgukot nz 1883. cvi I, t.-cz. 6. §-ában 
megkívánt képzettségüket és az eddigi 
szolgálniukot igazoló okmányokkal felaze-
lelt kérvényeiket 1 9 0 0 . é v aUgllSZtUS 
30- ig alólirt főszolgabíróhoz  annál bi-
zonyosabban adják be, inert a később 
bcérkezők nem fognak  figyelembe  vétetni 

A körjegyző javadalmazása áll: 
1. Évi 800 korona fizetés.  2. Ter-

mészetbeni lakás. Iroda átalány 60 kor. 
4. Faúialány 80 korona 5. Magánmun-
k álatokért a szabály rendeletileg megátla-
pitolt dijak. G. Állami atiyakönyvvezelővé 
való kineveztetóse esetén 160 koroua tisz-
telet dij. 

A választás Gyitnes-Középlokon 
1000. év szeptember 3-án fog  megtartani, 
s a megválasztott körjegyző állását azonnal 
elfoglalni  tarlo/.ik. 

Csik-Szereda, 1900. augusztus 9-én. 
Fejér Sándor, 

főszolgabíró. 
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főszolgabíró. 

Sertés betegségek elleni por. 
A sertéstenyésztő gazdák és bir-

tokosok figyelmébe  I 
A 131)52. sz. a. szabad, és törvényesen védett 

„Allalok emésztését elwiiti Soomri Géu-ííle miuT1, 
ma már mindenféle  állatnál alkalmazzák a 
gazdaságokban. Az ország legelső uradalmai, 
birtokosai, gitzdaközön9ég, állatorvosok stb. stb. 
írják, hogy nem csak sertésbetegség ellen, de 
bármely állatnál bevált étvágy és emeutée 
elősegítésére és a hízás gyors fejleraté-
sére, valamint betegségek ellen is sikere-
sen használtatik. — li&róbíu firítUr  és ellmiliil Itíy 

Grünwald Albert, ' * 
vegyeskereskedése Csik-Sieredában. 

Hova a megrendelések küldendők. 
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A iáradékpapirok, valamint a* illaroi- és ma-1 pénsorsjepyek jelenlegi alacsony árfolyama  esek 
inccvétclet megtakarított összegek legjobb cl-

i helyezésére ajánlatossá teszi. Bóvcbb felvilá-
gosítást nyújt a 

Bankeinresnleti váltónilet részvény-támsáí 
B t T D A P E S T , 

1 mely ily állnmkOtvéuyeket, valamint állami- és 
ina^ánsorKj egy ekei olcsó havi részletre, több 

évi lefizetésre  elad. 
S C K é p ^ l s e l ó ^ V 

kik ilv értékpapírok eladásával, valamint son-
jegylarsaságok összeállításával foglalkozni  óhaj-

tanak, magas jutalékban réaz«s0lnek. 
(isi i—a 
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Hirdetmény. 
Alulírott községek elöljárósága Csík-

Tusnád és Verebes községek tulajdonát 
képező niiiilejry M00 kat. holdat tevő 
vadász Ier 11 let az 1ÍIO0. évi augusztus ha-
vától kezdődőleg G egymásután következő 
évre nyilt árverésen a legiübbct ígérőnek 
haszonbérbe adja. 

A versenytárgyalás Csík-Tusnád köz-
ség körjegyzői irodáján folyó  cvi HU«*. 
Iló 19-ik Dapjiut il. e 7 órakor kezdő-
dőleg log megtartatni. 

Az árlejtési feltételek  emlitclt hiva-
talnál a 1 ivalalos órák alatt bárki által 
betekinthelők. 

Csik-Tusnádoii, 1900. évi augusztus 
hó 10-én. (ltiti) 1-1 
Balogh István, s. k. Éltes András, s. k. 

körjegyző. k. biró. 
Antal Ferenos, s. k. 

k. biró. 

t 
4; Csik-Szent-Királyon özvegy : 1 
i; GÁL ENDRÉNÉL elköltözés : ( 
J | folytán  három szobabeli blltor, ; £ 
*; továbbá idei terméstl, elsó minő- ; Î 
ţ I ségü széna, gazdasági esz- < ^ 
I; közök, egy kocsi, ökrök, ; | 
4; bivalyok, s er té sek eladók. : ( 

Hirdetmény. 
Alulírott községek elöljárósága Csík-

Tusnád és Verebes községek tulajdonát 
képező niiiilejry M00 kat. holdat tevő 
vadász Ier 11 let az 1ÍIO0. évi augusztus ha-
vától kezdődőleg G egymásután következő 
évre nyilt árverésen a legiübbct ígérőnek 
haszonbérbe adja. 

A versenytárgyalás Csík-Tusnád köz-
ség körjegyzői irodáján folyó  cvi HU«*. 
Iló 19-ik Dapjiut il. e 7 órakor kezdő-
dőleg log megtartatni. 

Az árlejtési feltételek  emlitclt hiva-
talnál a 1 ivalalos órák alatt bárki által 
betekinthelők. 

Csik-Tusnádoii, 1900. évi augusztus 
hó 10-én. (ltiti) 1-1 
Balogh István, s. k. Éltes András, s. k. 

körjegyző. k. biró. 
Antal Ferenos, s. k. 

k. biró. 

Hirdetmény. 
Alulírott községek elöljárósága Csík-

Tusnád és Verebes községek tulajdonát 
képező niiiilejry M00 kat. holdat tevő 
vadász Ier 11 let az 1ÍIO0. évi augusztus ha-
vától kezdődőleg G egymásután következő 
évre nyilt árverésen a legiübbct ígérőnek 
haszonbérbe adja. 

A versenytárgyalás Csík-Tusnád köz-
ség körjegyzői irodáján folyó  cvi HU«*. 
Iló 19-ik Dapjiut il. e 7 órakor kezdő-
dőleg log megtartatni. 

Az árlejtési feltételek  emlitclt hiva-
talnál a 1 ivalalos órák alatt bárki által 
betekinthelők. 

Csik-Tusnádoii, 1900. évi augusztus 
hó 10-én. (ltiti) 1-1 
Balogh István, s. k. Éltes András, s. k. 

körjegyző. k. biró. 
Antal Ferenos, s. k. 

k. biró. 

Hirdetmény. 
Alulírott községek elöljárósága Csík-

Tusnád és Verebes községek tulajdonát 
képező niiiilejry M00 kat. holdat tevő 
vadász Ier 11 let az 1ÍIO0. évi augusztus ha-
vától kezdődőleg G egymásután következő 
évre nyilt árverésen a legiübbct ígérőnek 
haszonbérbe adja. 

A versenytárgyalás Csík-Tusnád köz-
ség körjegyzői irodáján folyó  cvi HU«*. 
Iló 19-ik Dapjiut il. e 7 órakor kezdő-
dőleg log megtartatni. 

Az árlejtési feltételek  emlitclt hiva-
talnál a 1 ivalalos órák alatt bárki által 
betekinthelők. 

Csik-Tusnádoii, 1900. évi augusztus 
hó 10-én. (ltiti) 1-1 
Balogh István, s. k. Éltes András, s. k. 

körjegyző. k. biró. 
Antal Ferenos, s. k. 

k. biró. 

C s i k - S z e r e d a 9 

Trohán József,  | 
vas-, fűszer-  és porcellán üzletébe 9 

Egy fiatal  segéd ! 
azonnal felvtetik.  9 

Ajinlstok a fsatl  c iUiu UMoriM. 8 

L Á Z Á U P É T E l i , 
DIVAT- és KKZMC-ÁKU KERKSKKDKSKBKN 

GYERGYÓ-SZTMKLÓSON, 

Egy segédi ál lás 
azoBjsAl l3etSlten.d.£. 

Ajánlatok fenntl  oséghes küldendők. 
[1I7| 3 -9 
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f  A polgári leányiskola szom-
1 szédságában 4—6 t a n u l ó 
1 l e á n y k á n a k 

] szállás és kosztot 
% ad. Ki ? Megmondja a kiadóhi-
^ Vatttl. [165] l - I 



Augusztus 15. C S Í K I L A P O K 33. Beám. 

Zongorák, pl&ninok. ozimbftlmok  részletfizetésre. 

(") Felsége általa/ ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
T S b b é t i m m e l H A r ü a t e t - w e . 

Schmidt S. és Fia 
zongora- és hangszer készilő, 

zenenü-raktár 
Maros - Vásárhely tt. 

|l.iíi| 2 - 4 

Klllfüldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű 

hangszerek, azok kellékei és 
alkatrészei. 

Mindennemű hangszer javítása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljosittelik. 

Zongorák, pianinok, czimbalmok részletflzetesre. 

wjmjmmmmm^^mjmjm^mmjmm/mmmm^m^jmmmmmjm  -mmjm^A 
A siiriizli'l terén ±2 éven keresztül kil'itett eredőiéin es miikii'leseni következtében siki'i'iilt 
nekem Magyarország két legelső sörgyárának liizulmat megmernem a mennyiben a 

sörgyárak brassói főraktáruk  vezetését reám ruházták. 
Az emiitett két legtekinlolyesebb ezégek kiliinö liirneve és Hnissóban 1- éven 

át elismeréssel találkozott iizleti működésem felbátorítanak  engem arra. hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel enüem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részérói biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor esak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés iiveges sörnél .">11 iiveg, liordokban pedig *J"> liter. 
hivHiiulru  árjegyzékkel  szívesen  szitlgiilok.  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL 
|i-'i| it BRASSÓ, hoauu-utcia 104. 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON UTÓDA 
I l l í K S Z N Á N D T V I K T O l i 

t ö í p p É á j a , iönyv-, papír- és írószer-kereskedése CsMzereiában. 

Ajánlja dúsan felszerelt  laktálát mindenféle 

népiskolai tankönyvekből 
iskolai kellékekből II. 111.: voaalzik. palalábiák. tiszlázali 

la jzfiizetek.  igen jo plajbaszok. irólollak. közönséges es díszes 
Kdinvi lek. tolltartók, tilltatal tók. rajzeszközök. korzók, lestékek 
és li'stöeesetek. egyenes és háromszög vonalzók, miniloníele köz-
ségi. egyházi, iskolai és ügyvédi nyomtatványok stb. slbhilail. 

Továbbá dusvalaszteku Qileti-, jegyző , ima- is énekeskönyvoit. 
Igyszmtén ka|diatók: vegyes ifjúsági  iratok, mulattató Itépes me-
séskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Jól berendezett papirüzletében 
kapható: közönséges irópapir, nagy csomagoló, jó rajz* 
papír, rózsaszín és fehér  itató, kek másoló és mindon-
féle  színes papirok, selyempapírok. Igen nagy választékú 
levélpapírok angol és franczia  gyártmányú díszes dobozokban 
90 fillértől  10 koronáig, nagyválaszték névnapi és ujovi 
kártyákból, diszes emlekkönyvek és albumokból. 

Különösen ajánlja elismert jóminós.ígü fekete  tintáit naiv-
ban és kicsinyben: továbbá piros, carmin, l'lla, keksziiiü 
tintéit, festékeit,  olvasztott mézga (gummi), jogyzötinta, 
pecsétviasz, ragasztó ostya, szines irodai spárgáit. 

Továbbá ajánlja a saját kiadásában megjelent és nagy elter-
jedésnek örvendő 

„Őrangyal" és „Ártatlanok őrangyala" 
ezimii ima- és énekkönyveit; .Erények gyöngyé'-t: .Halotti 
zaolozsmák éa szertartások könyvé'-t; .Irva-olvasás'-t; 
.Csikmogyo földrajza"-t. 

Szám l.VVUKX). 

A esi 
1900. évi augusztus hó 26-án i e. 9 órától kezdSiSleg 

C V d U - T u w r i . í c i r ü r i l ő i i , ;i „ 0 \ < 5 K y c s , - n - n o k : " h e l y i s é g é b e n 

RENDES KÖZGYŰLÉST 

1. Az igazgutóság beszámoló jelentése. 
2.  Az I H M . év i s z á m a d á s b e t e r j e s z t é s e . 

A felügyelő  bizottság jelentése. 
-I. Szemerjni István kérésének tárgyalása a telkére rugó területnek díjfizetés  mellett 

átengedésért. 
ö. Szemerjai István kérésének tárgyalása a telke mögött vezetett lejáró útnak a 

Kelemen (iyörgy és Háromhuszár telkek között levő közzel való kicserélésért. 
(1. (iiúr Mikes Annin felhatalmazásának  tárgyalása, hogy a közgyűléseken és a filrdó 

szövetkezeti ügyekben Alberti ni (Jéza uradalmi igazgatója által magát képviselheti. 
7. A tn. kir. belügyminiszter ur 0 nagyméltóságának 127.012/1800. számú rendelete, 

melylyel a helybeli kápolna alap javára országos gyűjtést engedélyez. 
H. Kászon-Alesiki járás löszolgabirájánnk határozata, melylyel dehreezeni lak ÓK Kotz 

Idának a .Szurduk" nevű helyen villa építésére engedélyt ad. 
0. Szabad indítványok és kebli ügyek tárgyalása. 
Felkérem a szövetkezeti tag urat. szíveskedjék vagy személyesen, vag}' meghatal-

mazottja által a gyűlésen megjelenni, indítványait pedig az Alapszabályok 24. §-ban megha-
tározott illőben az igazgatósághoz beküldeni. 

Az igazgatósági tag urakat kérem augusztus 25-én délelőtti 10 órakor az igazgatósági 
gyűlésen jelenjenek meg. hogy nz ügyeket a gyűlésre elé készíthessük. 

M i k ó T i s ' i l i n t , 
iiB'l t szöv. elnök. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 
* ' P Á E O K 

már 100 forintért is kaphatók 1 
Csak is elsőrangú gyárak állandó nagy 
raktára u. m. . S c h l a d i t z " dresdai 
.Patria" sollingeni, .Noricum* lánez-
nélküli. „Styria-Fuch* eredeti, .Nas* 
cott", .Helical-Premier" stb. feltű-
nően o l c s ó á r a k , felszerelések. 

Nagy mechanikai műhely I 
GRÓSZ FRIGYES, 9 1 5 

Kolozsvár, Beltorda-utcza „New-York"-szálloda mellett. 
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TÜZ ÉS BETÖRÉS ELLEN BIZTOS YASSZEKRÉNYEK 
kaphatók, melyek az Orsiág erdélyl rászeiben egyedQli vatMekréoygyárban kótiQltek. 
Továbbá vasszekrények, községek, templomok és anyakönyvvezetók számára 

részletfizetésre  mindenfele  nagyságb an szállíttatnak és raktáron tartatnak. 
Teljes tisztelettel 

- «• MOESZ GUSZTÁV, Yffletráiy oáros 
Csikvártnegye vezérügynöksége Györgyjakab Márton utódánál, Ctlk-SieredákM. 

Nyomatott Csik-Szeredában, a lapkiadó Györgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1900. 




