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A biy.lONÜáei. 
A jelenkor legszebb intézményeinek egyike 

tagadhatatlanul a biztosítás, a melynek czélja 
azon veszteséget és kárt, mely valakit ér cs 
mely a/ egyesre nézve talán elvisclhctlon volna, 
többek között leiosztani és az egyének nagyobb 
száma által megtérhetni. 

A biztosítás történhetik magán társaságok 
által vagy.az állam által. Hz utóbbi akként eszkö-
zöltetik, hogy minden épúlettulajdonos adójával 
a tűzkár biztosítási dijat is tartozik befizetni. 
Épen azért a biztosításnak ezen utóbbi módját 
kényszer biztositásnak is nevezik. A kényszer 
biztosítás ellenkezik az egyéni szabadságról való 
nézeteinkkel s épen e miatt csak kevés helyen 
van alkalmazásban. 

A biztosítás a szerint, a mint vagyonunk, 
vagy életünk egyik-másik elemi csapás vagy 
bekövetkezhető veszedelem ellen biztosíttatik, 
többféle  nemű lehet. 

Ezek közül legfontosabb  és legelterjedtebb 
a t ű z k á r b i z t o s i t á s , mely a tűzveszély 
pusztításainak kitett dolgokból származható kár 
megtérítésére irányul. Némely dolgok, m.nt a 
papírpénz, értékpapírok és okmányok nem biz-
tosíthatók. 

A másik neme a biztositásnak a j é g k á r 
elleni biztosítás, mely ujyan nem olyan elter-
jedt mint az előbbi, dc még is kiváló lontos-
siggal bír. Ezen biztosiiás alá esnek a lábon 
álló gabona és más mezei termények rendesen 
a tavasztól őszig terjedó időszakra. 

Ezeken kivül szép elterjedésnek örvende-
nek a s z á 1 i t m á n y b i z t o s í t á s , 
ü v e g b i z t o s i t ás (ablaktáblák, kirakatok, 
üveg fedelek  stb. biztosítása) az c 1 e t b i z t o-
s i t á s s ujabb időben a b a l e s e t e k el-
l e n v a l ó b i z t o s í t á s . 

A tűzkár eilen való, valamint a jégkár 
elleni biztosítás, az ilynemű károk gyakorisá-

gánál fogva  a legnagyobb fontossággal  birnak 
azért ez alkalommal a többiek mellőzésével, 
csak e kettővel kívánunk fogalkozni. 

A biztosítási díj megállapítása lugg azon 
koczkdzattól, melyeknek a biztosított tárgyak 
vagy dolgok ki vannak téve. Első sorban tehát 
a koczkázat arányszámát kell meghatározni. A 
tűzbiztosításnál a koczkázat nagysága szerint a 
díjtételek 1

 a° o— 10" „ határok között mo/ognak. 
A jégkár biztosítás a gazdálkodással fog-

lalkozó emberekre kiváló fontosságú  és igen 
jóté'ionyhatásu. mert bárhi a biztosítás dija 
jövedelmének egy kicsiny részét minden évben 
igénybe is veszi, de a biztosság, hogy káresetében 
egész évi fáradozásának  gyümölcsét nem fogja 
elveszíteni, bizonyára megérdemli azt a cse-
kély áldozatot, melyet a biztosítási díj fizetése 
által meghoznak. 

A jégkár ellen való biztosítási dijak nem 
mindennütt egyenlők, némely vidék földrajzi 
lekvésénél fogva  gyakt abban ki van léve ezen 
veszedelemnek. A jég járására következtetése-
ket vonni azonban teljes lehetetlen. A közta-
pasztalás szerint az ország különböző vidékei 
veszélyességük szerint vannak osztályozva és a 
dijak eszerint változnak. A dijak általánosság-
ban takarmánylüveknél - - °,0 ot, kukuriczánál 
1 —4 %-ot, gabnanemeknél l l 5°;(,-ot tesznek. 

A biztosítás eszméje talán egy államban 
sem terjedt el oly gyorsan mint Migyarország-
ban, de ezen gyors elterjedésnek daczára is van-
nak az országnak némelv vidékei, a melyeken 
a biztosítás ügye oly gyenge lábon áll, hogy 
összehasonlítva azt más vidékekkel, alig jöhet 
számításba. Talán nem fogunk  véteni az igaz-
ság ellen, ha azt állitiuk, hogy a biztosítás esz-
méje megyénkben sincs annyira elterjedve mint 
azt az itteni viszonyok és körülmények meg-
kívánnák. 

Kitűnik ez különösen nagyobb mérvű 
csapások alkalmáva!, az ilyen alkalmakkor köz-

kézre jutott kimutatásokból meggyőződhetünk, 
hogy a károk nagyságával szemben a biztosított 
érték alig jöhet számításba. Igy például a mos-
tan közelebbről történt gyergyóremetei tűzeset-
nél m íjdnem millióra menő óriási kárból a'ig 
pár ezer forintnyi  értek volt biztosítva. 

Ugyan ezt tapasztalhattuk ezelőtt két év-
vel midőn a telcsiki községek nagy részének 
majdnem egész évi termését a jég tette tönkre. 

Pedig minél szűkösebb anyagi viszonyok 
között él valamely vidék lakosság?, annál in-
kább érdekében áll. hogv csekély vagyonának 
megvédésére minden lehető eszközt felhasznál-
jon s minden módot megkísértsen. 

Megyénkben a művelhető terület nagysá-
gához képest majd nem tulsürü népesség és a 
primitív gazdálkodási rendszer mellett olyan 
viszonyok állanak fenn,  hogy egy egy nagyobb 
elemi csapás a lakosság nagyobb részének a 
koldusbotot adj i kezébe s alig 4— 7° „ van olyan 
helyzetben, hogy a szenvedett anyagi kárt ki-
heverhesse és kiépülhesse. 

Szerencsétlenség esetén itt minálunk az 
egyetlen enyhítő eszköz a közadakozás. Ilyen-
kor a segítséget a társadalomtól é.s az államtól 
várják, pedig hogy cz mily csekély mértékű, 
arról a fentebb  említett csapások alkalmával 
mindenki meggyőződhetett. 

Magunknak kell tehát gondoskodnunk, 
hogy a veszedelem ne talá.jon készületlenül és 
a véletlen szerencsétlenségek ne jutattassanak a 
teljes anyagi romlás örvényébe. 

Megyénkben a tüzesetek és jégverések, ha 
nem is tulsJgos gyakoriak, de még is olyan 
számban jelentkeznek, hogy az ellenök való vé-
dekezés minden egyesnek első sorban érdeké-
ben áll. 

Több évi megfigyelés  után azt tapasztal-
tam, hogy a tüzesetek itt nálunk rendesen az 
őszi időben tehát a takarodás után válnak gya-
koriabbakká és ne.n csak az épületekben s ál-
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A sárga ősznek tarka fellegi 
Mióta bélepék a kék eget 
Örülni szivem többé nem szeret, 

Keblem repesztö búbánat tépi. 

A felhő  száll a szél fuvalldtán, 
De szivemen az árnyék megmarad, 
S nem is derül ki fénye  azalatt, 

Mig messze vagy te tünde csalfa  lány! 

Te vagy leány egemnek fellege: 
Ha messze bolygsz ijesztő bérczeken, 

Eléget az epesztő nap heve; — 

S ha rám borulsz, enyhül a fájdalom, 
Szivemnek terhét, barna fellegét 

Alá örömkönyekbe hullatom. 
1). 

A s Urmip történeti li úti o re. 
A keresztéuy világnak nagy és fényes  ünnepe 

van. Az Űrnapja tnlajdonképen az oltári szentség 
ünnepe. Ünnepi diszes körmenetben viszik városok 
és falvakban  az ntezákon végig, meg-megállva a 
világ négy tája felé  felállított  négy lombsátor elölt, 
melyekben az oltári szentség tiszteletére oltár van 
ielálljtva. A harangok zsongása, az ájtatos énekek 

dallama, a zenészek harsogó zenéje, a katonák sor-
tüze megkapó melódiává olvad össze ; mig másrészt 
a tarka tömeg, a papság hosszú sora, a fehér  ruhás 
leánykák bájos serege, a lengő zászlók szinpom-
pája, a tavaszi sugarak aranyába olvadó viaszgyer-
tyák gyenge fénye  a szemet bűvölik el. Aztán a 
pompa gazdagságánál virág mindenütt, az oltáron, 
a szentségen, a leáuyok keblén, a gomblyukban, a 
zászlók keresztjén, a katonák csákóján, még az 
utcza pora is virággal behintve, csoda-e hát, ha 
Űrnapján a legfásultabb  sziv is virágzásnak indul ? 

És e szép magasztos ünnepnek a hátterét 
is a dicsőség fényes  sugarai rajzolják meg. A 13. 
században keletkezett, a mikor a kereszténységnek 
a törökök felett  vívott győzelem emlékére alapí-
tották. Az Űrnap emléke tehát azon korszaknak, 
melyben az ázsiai vadság pokoli hatalma szembe 
szállt az európai kereszténységgel. Emléke a kath. hit 
aranykorszakának, mikor a vallásos eszme társadalmi 
hatalmának tetőpontján állott. Ez a középkor volt, 
áldozatkészséggel a vallás iránt. Ma csak foszlányai 
vannak meg azon eszményiségnek, mely azon kor-
szakban lelkesítette a kereszténységet. Nézzük csak 
a keresztes hadoknak a dicsőség sugaraitól meg-
világított történetét. Fejedelmek, gazdagok, szegé-
nyek sziveiben egyformán  visszhangzott az egyház, 
A vallás hivő szava. 

Ha küzdeni kellett a hilért, papok és világiak, 
fejedelmek  és alattvalók, gazdagok és szegények 
versenyezve álltak ki a csatasikra, otthon hagyva 
fényt  vagyont, nőt és gyermeket; mert mindezek-
nél hatalmasabb volt a hit. A háborúban zúgolódás 

nélkül tűrtek minden nélkülözést s félelem,  rettegés 
nélkül látták ezerenkint elhullni társaikat. Küzdöt-
tek a hitért nemcsak benn a hazában, hanem elmen-
tek idegen országba, idegen földrészre,  ha a hit 
szólította. Kik soha tengert nem látlak, kiknek 
képzeletök az Oczeánok szörnyeivel folyton  táp-
lálkozott, a hit bátoritó, lelkesítő hatalma alatt 
elszántan, örömest bizták sorsukat az Oczeán 
hullámaira s mentek, hogy az idegen földrészen 
szembe száljanak a pogánysággal. Nem gondolnak 
azzal, hogy az uj földrészen  éhség, tikkasztó for-
róság, pusztitó betegségek kinjai s egy vakbuzgó 
ellenség pihent seregei várják; bátran feláldozzák 
életöket Istenért és a hitért, mert ezekért meg-
halni. oly édes s még fényesebb  jutalmat igér, mint 
a diadal. Ily hatalma volt a középkorban a hitnek. 

Az Űrnap történeti hitteréhez hazánk is ese-
ményekben dús képeket szolgáltat. 1357-ben történt, 
mikor Orklián török szultán elfoglalta  a trhrák-
partokon a földrengéstől  romba dőlt görög váro-
sokat. Ezen időtől kezdve több századon keresz-
tül küzdött a magyar a török ellen, védve nem 
csak hazáját, hanem egyszersmind a keresztény 
hitet. Nehéz, súlyos idők voltak ezek, melyek meg-
fogyaszlák  véreinket. 

A híres, ragyogó Byzancz már a török batal -
mában volt s csak hazánk maradt a kereszténység 
kapujának. S Magyarország útját állotta a kióditó 
töröknek. Mikor Byzaucz helyén megalapitá biro-
dalmát II. Mahomed, e szavakkal mutatá be ezt 
Európának : „Egy nap vau az égen ; illő. bogy egy 
fejedelem  legyen a földön  is." 
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latokban okoznak károkat, hanem azokkal egyut-
az egyes gazdáknak a há- szükségletére JS alig 
elég csekély termését is elpusztítják. 

A jég okozta károk, ha nem is olyan gya-
koriak, de évről évre igen érezhető vesztesége-
ket okoznak, sót némely községnek hatarán 
majdnem minden évben vagy részben vagy 
egészben tönkre teszik a termést. Ilyen pl. Cso-
mortán községe, hol tiz év óta a |ég majdnem 
minden évben érzékeny veszteséget okozott. 

Az ilyen csapások elleni védekeznek egyet-
len czélra vezető eszköze: a b i z t o s í t á s . 

Az lelkészeknek, tanítóknak és a község 
értelmesebbjeinek kötelességük a lakosságot a 
biztosítás czélszerü és Üdvös voltáról le'v.lago-
sitani és teljes igyekezettel azon lenni, hogy a 
biztosítás eszméje minél szélesebb körben elter-
jedjen és alkalmazásba vétessék. 

Az egyeseknek pedig nem tudjuk eléggé 
melegen ajánlani, hogy ne idegenkedjenek a 
biztosítástól, hanem a mi kévésük van, ezen 
az uton igyekezzenek a minden órán beállhato 
tűzvész és a nyári időszakban elég gyakori jég-
verés ellen megvédelmezni. 

Azon csekély kiadás, melyet ez által ma-
gunkra vesznek, bőven lesz kárpótolva azon tu-
dat által, hogy bekövetkezhető szerencsétlensé-
gek alkalmával nincsenek kitéve az anyagi rom-
lásnak és nem lesznek megfosztva  a minden-
napi kanyértől. 

Csikvármegye közigazgatási 
bizottságának ülé«ébél. 

Csíkszereda, 1892. jiinius I4. 

A vármegyei közigazgatási bizottság tegnap 
tartotta meg rendes havi ülését, mely alig vett 
igénybe másfélórát  a tárgyalandó ügyek csekély-
sége miatt s azért alig van mit feljegyezzünk  an-
nak lefolyásáról. 

Az egyes szakelőadók jelentései sem tárgyaz-
tak különös figyelmet  érdemlő eseményeket; mind-
amellett azokból kiemeljük a következőket 

Az alispán jelentése szerint az alispáni ügy-
forgalom  705 drb volt, 680 drb elintéztetett. Kül-
földre  szóló, egy évre érvényes útlevelet kért 372 
és 15 napra szólót 39 egyén. Maralevélürlap 8200 
drb adatott ki s tüzeset 4 községből lett feljelent-
re, melyek közül 3 esetnél a kár 1681 forintot, 
míg a remetei nagy tűzeset által okozott kár fel-
vétel még eszközölve nem lett. 

A megyei árvaszéknél 473 ügydarab adatott 
iktatásra s abból 339 elintéztetett. A gyámpénz-
tár bevétele 5621 frt  5 kr volt, miből a hó folya-
mán kiadatott az árváknak 1292 frt  98 kr, ma-
radt a hó végén pénzkészlet 4328 frt  57 kr. 

A megyei főorvos  jelentéséből kiemeljük, hogy 

Egész Europa megrendült, mint egy nagy 
földindulásra.  A török iszonyú erővel jött a keresz-
tények ellen. Eddig Magyarország volt a keresz-
tények paizsa s védtala, de a tengernyi törökára-
datnak ellene tud-e továbbra állani ? Nem nyeli-e 
el ezt, mint a viharzó tenger a kis szigetet ? S 
ha a magyar nemzet elvész, nem lesz többé biztos 
Itália, Germánia ; s ha ide jut a török, a spanyol 
segedelem már nem fog  használhatni. Magvarország 
a keresztények közös harczának volt szintere ; itt 
küzdött az európai műveltség Ázsia vad«ága, a 
kereszténység a mohamedánizmus ellen. 

Es II. Mohamed ellen Magyarország egyedül 
állott a szörnyű tusában. És Magyarországban 
pedig Hunyadi János állott egyedül. Europa nézte 
és bámulta, mit művel e legnagyobb keresztény 
hős Belgrádnál, mint űzi, vissza a büszke szultánt 
Byzanczba. Az idö ekkor 1450-ot számlált. Öröm-
ünnepet Olt a Kereszténység s érzete, hogy ezen 
örömet a hős Hunyadynak köszönheté kit Isten, 
mint öreg szolgáját, ki a reá bizott munkát elvé-
gezte, a végdiadal után nyugalomra liiva el 
magához. 

A nemzetnek napja szállt le, a kereszténység-
nek örtronya dőlt le benne. 

A pápa, valamennyi bíboros papjaitól körül-
véve, mondott gyászmisét a h i d v é d ö é r t , s a 
a diadal emlékére Magyarországban, elrendelte az 
Űrnapjának nagy ünnepét. 

a közegészségi viszonyok megyénk területén a mult 
hóban elég kedvezők voltak, mert mind a halálo-
zási, mind a betegedési esetek gyérebben fordul-
tak elő s a heveny-fertőző  kórok is gyérültek. 

Az uralgott járványos begségek közül a hasi 
hagymáz Csíkszeredában és a holyagos himlő Csik-
Szentmiklóson megszűnt. Ez utóbbi járvány ural-
kodik jelenleg Tekerőparakon, és Csomafalván, 
mely községben 49 betegedési eset közül 15 ha-
lállal végződött. 

A szeredai közkórházban május havában 74 
beteg ápoltatott s ezek közül meggyógyult 48, 
javult 3 és elhalt egy beteg. 

A pénzügyigazgató jelentése szerint az év 
első felére  előirt 149,818 írt 65 kradótartózáeból 
május végéig befolyt  79,924 frt  s igy a jelen év-
ben 17Í> frt  47 krral kevesebb, mint a mult év 
hasonló időszakában. 

Hadmentességi díjba a fenállott  4646 frt  20 
kr tartozásból törlesztetett 537 trt 73 kr, maradt 
hátrálékban 2487 frt  47 kr. Fogyasztási adóba 
befolyt  5228 frt  6 kr, italniérési jövedékbe 9387 
frt  22 kr, dohány jövedékbe 1450) frt  14 kr, jog-
illetékbe 2268 frt  61 kr, végiil dijjövedékbe 161 
írt 68 kr. 

A kir. tanfelügyelő  bejelentette, hogy a 
községi elemi iskoláknál mult hóban megtartott 
zárvizsgák kielégítő eredményt mutattak fel.  Ezek 
a bizottság utasította taufelügyelőt,  hogy a román 
ajkú községekben a magyar nyelvnek miként lett 
tanításáról a közelebbi ülésre a bizottságnak je-
lentést tegyen. 

Egyúttal pedig elfogadtatott  a kir. tanfelü-
gyelőnek Békáson egy államilag segélyezendő is-
kola felállítási  iránti javaslata s vallás és közok-
tatásügyi ininisteriu.uli >z e tárgyban felirat  küldése 
határoztatott el. 

A kir. ügyész jelentése szerint a megye te-
rületén levő bírósági fogházak  szem '-lyforgalma 
a mult hóban 216 volt s ebből elitelve 140. Bün-
tetés idejét kitöltötte 62, maradt a hó végén le-
tartóztatva 78 egyén. 

Bűnvádi följelentés  10 esetben történ', melyek 
közül íontosabb egy gyújtogatás és egy halált 
okozó súlyos testi sértés volt, melyeknek tettesei 
ellen a vizsgálat folyamatban  van. 

A Csíkszereda—mindszenti közút áthelyezése 
Szentlélek és Mindszent községek által eszközöl-
tethető nem levén, a bizottság annak az ntaiap 
terhére való kiépítését elhatározta s a kisajátítási 
költségekre 4142 forint  69 krnak folyóvá-tétele 
iránt intézkedett. 

Néhány jelentéktelen adó és közmunkaügy 
letárgyalása ntán a gyűlés délelőtt 11 órakor vé-
get ért. 

L E V K L K Z É Ü . 
E m l é k ü l . 

Székeljudvarliely, ld92. junius 19. 

Mulandóság a királyok királya. 
Bibor és gyász, él :t és örök álom szomorúan 

édes egyek a nagy kaszás vészes hatalma előtt. 
A vihar végig sivít az élet erdején, földre 

konyítja a kis ibolyát, elszórja szirmait, aztán a 
végtelenbe vész el, mint a szellő. 

A tölgy daezol a viharral, és megrázva mér-
gesen lombjait, kiállja büszkén a csapást. 

S csak midőn el veszté gályáit s azok földre 
teperten, avarral barátkozva szívni kezdik a ru-
hátlan törzs tápnediijét: rohadt gyökerében végre 
meginog s dőltében eltemeti hálátlan ékeit. 

Ilyen az emberi élet! 
* 

Ifjú  voltál, tölgygyé terebélyesedtél s végre 
az enyészet kárhozatos dühétől megsemmisült a 
te léted is. 

Ifjú  voltál, telve szent lelkesedéssel hitbuzgó 
kötelességed iránt. 

A templom harangjai nem vonzottak híveket, 
az erdő szive nem dalolt szebben, a hivösereg áhí-
tatra nem gerjedt jobban az orgona mellett: mint 
a te hangodnál. A dal volt ékességed, gyönyöröd, 
hited és talátj — halálod is. 

Dalaid viszhangozták az ntezák palotái egy-
házad örömünnepein, dalaid adának édeni mézet 
a szabadság bajnokainak s a te dalod nyitott 
keserű vigaszt azoknak, kik elhunyt kedveseik 
örök szállását övezték szomorú koszorúban, köny-
zápor özönében. 

És a hang most elrepült, a dal elhalt, örök 
némaság lakja a te világod is. 

* 

Félszázázados szolgálat két emberkor az 
emberiség történetében, nagy időket beölelő kor! 

Te életed, honfiúi  lelked fényével  beragyog-
tad azt és most Simeonként lépsz át az örökkéva-
lóság hídján. 

Lelked a szabadságot szomjazá a béke nap-
jaiban is s ősz fürtjeid  hollószint öltöttek, ifjú 
tüzed újra kiragyogott az öreg szemhéj alól, egy 
eltűnt csodás kor újra rád virradt s mint igaz 
gyermekét újra karjára vett: midőn az öreg gyer-
meki örömmel, a kántor honvédi büszkeséggel, a 
lemondás megújult reménynyel láthatta színről-
színre azt, kinek szelleme, csodákat müveit, kinek 
hivó szózatára sikra szállt a Kárpát és négy folyó 
minden gyermeke; midőn láthatta a szent öreget, 
a turini remetét, a hontalan magyart. 

Ez is csak volt; alszol már te is csendesen 
a jó „Petöfidu-del  együtt. 

* 

Láttatok-e már megható drámai jelenetet? 
Kórágyon liheg egy tisztes öreg férfi,  beszéde 

alig hallható, a lélegzet is csak erőlködve rizzen 
át a ritka fogsoron. 

A szoba ablakai besötétültek, az asztalon 
két gyertya ég, közbül a feszület,  karingben a 
pap, mellette két tauu, egy nő és egy kis gyerek. 
— Mennyegzö készül, temetési gondolatokkal telt 
nászünnepély. 

A vőlegény már kibékült istenével, — hadd 
adja meg az embernek is, a mi az emberé. 

Elte öreg napjai bau, betegágya sorvasztó 
kínja közt hűséges gondozója, mindene volt e 
tisztes nő, nevével akar visszafizetni  most; nevé-
vel a nőnek, a nő kis gyermekének, hogy emlé-
kezzenek meg róla mindhalálig, — hogy keresz-
tényies önfeláldozásáért  nyerjen bért itt a földön 
is abból a tökéből, melyet szinte félszázados  munka 
gyümölcseként szerzett s megvédé az irigy szemek 
elöl. 

Elzengik mindaketten a holtamiglau holtodig-
lant, egyik sírva, a másik súgva; elzengik nehéz, 
kősűlyu érzelmekkel telt kebellel, hiszen oly könnyű 
azt mindkettőnek megtartani már. 

Zene nincs, talán majd később vendégek 
sem gyűltek össze sokan, — talán majd később 
meghívják, meg, fekete  szegélyű meghívóval 

És mégis úgy van, hogy ha a nappal, meg 
az alkony összeölelkeznek, ártatlan kis csillag 
tiszta fénye  kiséri 

Láttatok-e már meghatóbb drámai jelenést,? • 
Űrnapja van; taraczklövések jelzik az ün-

nep kezdetét. 
A lövések zajára megmozdul ágyában a be-

teg ; feleszmél  és eszébe jut, hogy hányszor, épen 
negyvenszer dicsérte az oltári szentséget e nagy 
napon. 

Ugy szorítja mellét valami, hűs cseppért 
eseng környezőihez. 

Mohón élvezi, látszólag megkönnyebbül mintha 
most ostyát vett volna magához. 

A körmenet egyre tart, vig zene hangja 
hallszik künn, benn sirás és zokogás. 

A pap áldásra készül, az öreg melléhez kap, 
beszélni nem tud, odainti kis leányát; — hideg 
vézna karokkal melegen öleli ziháló keblére. 

A pap isteni áldást oszt, még egy diszlövés 
. . s a háznépe térdre borul és keresztet vet, 

mert a ház ura nincs többé! 
* 

Kis utczában, szűk udvarnak szerény laká-
ban egyszerű ravatal áll, kint az egész város fé-
nyes közönsége. 

Téged kisérnek ki jó öreg, — érted ürítik a 
keserű pohárt, érted, ki életedben értüuk annyi 
vigat dalolva köszöntél ; elköltözöl oda, hol „ha 
eltöltöttük a nyarat, csak a száraz lombja marad." 

Legyen a hant könnyű szép töldi pályát 
végzett porhüvelyed felett,  mi megsiratunk téged 
szivünkből, lelkünkből s mit te oly sok most már 
veled örvendező lakótársadnak énekeltél, azt mi 
kiáltjuk hozzád igazán, fájón,  keservesen: Tál a 
siron ismét meglátjuk egymást. 

Kováts Mózes kath. kántor nincs többéi 
14. 



Junius 22. C S I K I L A P O K . 27. nfcn. 

As iparos tanoiiexok munkaki-
AlllláM 

C'iik-Szereda, 189-'. juoins 20. 
A helybeli iparostnnonczok ez évi zárvizs-

gája alkalmával iparos tauoncz munkakiállitás is 
rendeztetett, mely habár szűk koilUok kőzött 
mozgott és mennyiségre nézve is csak szerény szá-
mokra szorítkozott, mégis megérdeml1, hogy egy 
néhány sorban körülményesebben megemlékezzünk 
róla. — 

A csíkszeredai ipartestület elöljárósága, mely 
a kiállítást kezdeményezte, jelét adta ezáltal an-
nak, hogy hivatását csakugyan ismeri s kilépett 
ezáltal a cselekvés terére, melyen a helybeli ipar 
és az idevaló iparosok érdekében még sok felada-
tot lesz megoldandó. 

A tanonezmunka-kiállitást, mely ez ideig itt 
városunkban teljesen ismeretlen volt, mi különö-
sen két okból tartjnk igen fontosnak. 

Először azért, mert az ilyen kiállításoknál 
kiadandó jutalom és elismerés a tanonczok szor-
galmára és igyekezetére tagadhatatlanul jótékony 
befolyást  fog  gyakorolni — és az elnyerhető ju-
talom még talán a hanyagabbakat is ösztönözni 
fogja,  hogy mesterségükben némi eredményt érje-
nek el. 

Uásodszor azért, hogy az ilyen kiállítások 
ösztönt fognak  adni az iparos mestereknek is a 
tanonczok lehető alapos kiképezésére, amennyiben 
nekük is érdekükben álland, hogy tanonczaik az 
ilyen kiálllitások alkalmával ne maradjanak el a 
többi mellett. Továbbá megfogják  óvni a mestere-
ket azon téves vélekedés ellen, hogy tanonczaikat 
minden egyébre felhasználják,  csak arra nem, a 
minek czéljából maguk mellé felvették. 

A kiállítást f.  hú 19-én délelőtt 9 órakor a 
városi iskola földszinti  első termében Szász Lajos 
helyettes polgármester nyitotta meg a mesterek-
hez és tanonczokhoz intézett lendületes és magvas 
beszéd kíséretében, melyben kiemelte, hogy az 
ipartestület elöljáróságának ezen ténykedésében 
egy jobb jövő biztosítását látja, mely bizounyára 
be is fog  következni, ha a testület megmarad azon 
úton, melyre most lépett. Beszéde végén a maga 
részéről 2 ezüst tallér jutalmat ajánlott fel  az is-
kolában a magyar nyelvtanból és számtanból leg-
több eredményt felmutatni  tudó 2 tanuló részére; 
egy ezüst  tallért pedig dr. Molnár Károly városi 
főorvos  részéről az iparos munkában kilííuö egy 
tanuló részére. 

A helyettes polgármester ur megnyitó beszé-
dét a jelenlevők zajosan megéljenezték. Ezután a 
helyettes polgármester ur a kiállítást tekintette 
meg s ennek végeztével az ő elnöklete alatt meg-
kezdődött a/ iparos tanonczok vizsgálata, mely 
teljesen kielégítő eredmény nyel folyt  le. A vizsgá-
lat egész tartama alatt nálunk szokatlan nagy 
számú közönség volt jelen. 

A vizsgálat végeztével az ipartestületi elöl-
járóság által megválasztott bíráló bizottság kez-
dette meg és fejezte  be működését. Ennek ered-
ményét a testület titkára hozta a tanonczok és 
jelenlévő közönség tudomására. 

Az eredmény a következő 
Ki lett állítva 10 iparos tanonc/ álul ösz-

szesen lü drb munka. 
Jutalmat kaptak vagy elismerésben részesül-

tek. a következők 
I. Nagy János asztalos inas szép és jó mun-

káért kapott egy ezüst tallért. 
|' 2. Kardos István kovács inas jó és csinos 

mbnkáért 1 ezüst tallért. 
3. Szőke Sándor kovács inas a jó igyekeze-

tért elismerő levelet. 
4. Salló Pál czipész inas tartós és szép 

munkáért I ezüst tallért. 
5. Gál Sándor czipész inas jó munkáért egy 

ezüst tallért. 
ti. Bartalis József  czipész inas szép munká-

ért 1 ezüst tallért. 
7. Orbán Mihály szabó inas jó munkáért 1 

ezüst tallért. 
8. Hancz Sándor szabó inas a szorgalomért 

elismerő levelet. 
9. Kristóf  Károly csizmadia inas tartós és 

jó munkáért 1 ezüst tallért. 
10. Schuller Vilmos pékinas 1 ezüst tallért. 
II. Salló Pál lakatos inas a szorgalomért 

elismerő levelet. 

A magyar nyelvtanra kitűzőt 1 tallért Salló 
Pál, a számtanra kitűzött 1 tallért pedig Kristóf 
Károly nyerte el. 

Az ipartestületi elnök néhány berekesztő sza-
vával a kiállítás véget ért. 

K Ű L 6 K F É L É K . 
— A remetel tűzkárosultak javára a csik-

somlyói főgimnáziumban  az idén érettségi vizsgá-
latot tett itjakból alakult rendező bizottság 41 
forint  75 krt adott át kiadóhivatalunknak, mint a 
csikzsögödi fürdőn  rendezett nyári mulatság jöve-
delmét. A mai postával ezen összeget is rendelte-
tési helyére küldjük. Eddi?i gyűjtésünk összege: 
64 frt  75 kr. 

— Elöljáróság! gyűlés A helybeli ipartestü-
let elöljárósága f.  hó 19-én tartotta meg rendes 
havi ülését, melynek lefolyását  röviden a követ-
kezőkben adjnk: A gyűlés megnyitása után titkár 
terjesztette elő jelentését., melyből kiemeljük, hogy 
Baross Gáborné ő nagyméltósága a férje  elhunyta 
alkalmából hozzá intézett részvétnyilvánitásért 
köszönő iratot küldött, a mely teljes szövegében 
jegyzőkönyvre vétetett. 2. Felolvastattak a tekinte-
tes elsőfokú  iparhatóságnak a testület elnökségé-
hez küldött rendeletei és iratai. Ezeknek kapcsán 
elfogadta  az elöljáróság titkár következő két iu-
ditványát: a) Intéztessék kérelem a tekintetes el-
sőfokú  iparhatósághoz az iránt, hogy az ipar-
igazolványok kiadásánál a testület véleménye is 
meghallgattassák, b) Intéztessék ugyanoda kérelem 
aziránt is, hogy a képesítéshez kötött mesterséget 
folytató  iparosok, az igazolvány kiadása alkalmá-
val hatóságilag köteleztessenek a testületbe való 
belépésre. Ugyancsak a fentebb  említett iratok 
kapcsán utasítva lett elnökség, hogy az 1891. évi 
számadásokat szabályszerűen kiállítva, valamint a 
testület alapszabályait haladéktalanul terjessze be 
az elsőfokú  iparhatósághoz. Ugyancsak a fentebbi 
iratok alapjáu tudomásul vette az elöljáróság, hogy 
az elsőfokú  iparhatóság a segédekre, tanonczokra 
és a tanoncziskolákra vonatkozó teendőket a tes-
tület elnökségére ruházta át s ez okból utasítta-
tott az elnökség, hogy a törvéuy és leirat ezen 
teendőkre vonatkozó utasításait a legpontosabban 
tartsa be. 3. A számvizsgáló bizottság jelentését, 
melyszerint f.  évi márczius 20-tól f.  évi junius hó 
i9-éíg volt a testületnek készpénz-bevétele: 2(>9 
fit  <i4 kr. Kiadása 141 frl.  ti kr. Pénztári készlet 
128 frt  fi5 kr. És végül kötvényekben van 1210 
frt  20 kr. tudomásul vették. 4. A titkár tett je-
lentést a tanonczok munkakiállitásáról, melynek 
tudomásulvétele után köszönet szavaztatatotl 
Szisz Lajos helyettes polgármester urnák, azon 
szívességéért, hogy a kiállítás megnyitását magá-
ra vállalta. Tovább köszönet szavaztatott Szász 
Lajos urnák a jutalmazásra felajánlott  2 ezüst 
tallérnyi és dr. Molnár Káruly városi főorvos  urnák 
l ezüst tallérnyi adományáért. 5. Elhatároztatott , 
hogy a tagsági hátralékok a törvény értelmében 
hatósági uton fognak  beszedetni, c,. Elhatározta-
tott, hogy azoknak kötelezvényei, kik a kamatok-
kal liátrálékbau vannak, beperellessenek. Végül 
még néhány kebli iigy és indítvány elintézése után 
a gyűlés véget ért. 

— Szélvihár. Folyó hó lií-án űrnapján esteli 
7 óra után óriási szélvihar keletkezett mely vá-
rosunkban Iákat tördelt ki, kerítéseket döntött le 
s a fedelekről  a zsindelyeket s<áz számra szórta 
a földre.  Ezek és egy néhány törött ablak lettek 
áldozatai a mintegy 25 perczig tartó szélviharnak, 
mely a milyen hirtelen jött, ép oly gyorsan átvo-
nult a város felett. 

— Nyári mulatság. A csiksomlyói lőgimná-
zium ifjúsága  közül azok, kik folyó  évben érettségi 
vizsgálatot tettek, a gyergyóremetei tűzkárosultak 
javára folyó  hó 18-án a csikzsögödi fürdőn  nyári 
mulatságot rendeztek. A derék ifjak  Pál Gábor 
gimnáziumi tanár elnöklete alatt mindent megtet-
tek a mulatság sikere érdekében és az eredmény 
nem is maradt el, mert oly fényes  é* «zép társa-
ság gyűlt egybe a mulatságra, minőt a zsögödi 
fürdő  csak kivételes alkalmakkor látott. A táncz 
délutáni 4 órakor kezdődött s folyton  fokozódó 
jókedvvel tartott a késő éjjeli órákig. Az auyagi 
eredmény az ifiuság  fáradozásának  — a mint az 
lapnuk más helyén látható — szintén megfelelt. 

— Évzáró vizsgák. A csikmegyei polgári leány-
iskolában az 1891—92. tanévben az évi nyilvános 
vizsgálatok az iskola helyiségében a következő 
rendben foguak  megtartatni: junius hó 27 én dél-
előtt 8 tói 12-ig az I sö osztály minden tantárgy-
ból, délután 2-től 6-ig a IT-ik osztály minden tan-
tárgyból,— junius 28 án délelölt 8-tól 12-ig a III. 
osztály minden tantárgyból, délután 2-től 6-ig a 

IV-ik osztály minden t a n t á r g y b ó l , - íunuis 29-én 
délelőtt 8-tól 9-ig hálaadó isteni ti3ztelet. 9-tol 
12-ig a polgári leányiskola mind négy osztalyânaK 
ének-, zene- és szavalatokkal egybekötött zárun-
nepélye, melynek műsora: 1. Barcarolla. Dom &e-
bastianból. Donizettitől és táncz-kardal lell-Döi, 
éneklik az összes növendékek. 2. Fohászkodás. 
Berzsényitől, szavalja Nagy Lina. 3. Doux_ Songé. 
Baumfeldertöl,  zongorán előadják: Nagy Ltna es 
Bogády Etelka. 4. Der Eistropfen,  szavalja : Pa 
Gizella, ö. Víg kedély. Volkmanutól, zongorán elo 
adják : Élthes írnia és Gál Irén. 6. A vén zászlo_ 
tartó. Petőfitől,  szavalja: Molnár Ilonka. 7. trei 
schütz. VVebertöl, zongorán előadják: Molnár Ma-
riska, Balázs Vilma és Élthes Ilonka. 8. L'oreiller 
de l'enfant,  szavalja: Élthes Irina. (J. Népdalok, 
énekli Graef  Berta. 10. XX. Sonata. Beethoventol. 
zongorán előadja: Beöthy Juliska. U. A hazáró. 
Petőfitől,  szavalja: Dávid Mari. 12. Lebe Wohll 
Paulától, zogorán előadja: Graef  Berta. 13. Der 
Reiter und der Bodenesee. Schwabtól, szavalja: 
Molnár Antonia. 14. Részlet Dóin Sebastianból. 
Donizettitől 3 hangra, éneklik: Graef  Berta, Gál 
Irén, Köváry Elza ; — Nagy Erzsike, Sprencz Adél, 
— Macza Juliska és Molnár Autonia. 12. Le car-
neval de Vénise. S. Smithtöl, zongorán előadja : 
Macza Juliska. Ki. Búvár Kund. Vörösmartytól, 
szavalja: Böjté Anna. 17. Invilation á la Valse. 
Webertöl, zongorán előadják : Köváry Margit és 
Macza Juliska. IS Li cloclie szavalja: Földes 
Anua. 19. Der NVanderer. Spindlertöl, zongorán elő-
adja : Molnár Ilonka.*2Ü. Könycsepp. Shuberttől, 
énekli Nagy Erzsike. 21. Waldesrauscken. Lichner-
töl, zongorán előadja: Köváry Mugit. 22. NJUS 
somme sept, szavalja: Itácz Emma. 23. Entrainonte. 
Aschertöl, zongorán elökdják: Nagy Erzsike és 
Graef  Berta. 24. Asra. Rubin-teiiitól, énekli: Gál 
írén. 2 >. Pókainél. Gyulaytól, szavalja: Lázár Ma-
riska. íiO. Coriolan. Onverture Beethoventől, zon-
gorán előadja : Nagy Erzsike. 27. Der Mönch von 
Heisterbach. MUllertől, szavalja: Nagy Ilonka, 
28. II. Rhapsodia. L;szttöl zongorán előádja : M >1-
nár Ilonka. 29. Hő'gyek énekarra a Hugenották-
ból. Meyerbeertő! és Kardal Guzmann Johannából, 
Verditől, éneklik : az összes növendékek. 30. Bú-
csúzó, előadja: Lázár Ilonka. 

— Űrnapja városunkban. A rk. egyház ezen 
legnagyobb iimir-péiiek & legszebb idő kedvezett. 
Az ünnepi körmeneten i észtvett a helyben állomá-
sozó honvédség tisztikara, továbbá a városunkban 

n> i , 
levő iskolák növendékei, tanin'ik vezetése alatt 
és teljes díszben egy század honvéd András Mó. 
zes százados vezénylete alatt. A körmenet alkal-
mával a lelkészi teendőket Domokos János helyi 
plébános, a templomban a szentmisét Szabó pre-
montiei szerzetes végezte. — Ugy a körmenetben, 
mint az azt kö.utö jsteni tiszteleten nagyszámú 
közönség veti részt. 

— Mijális. A Kászonjakabfalvi  fürdőn  a 
gyergyóremetei tűzkárosultak javára folyó  évi ju-
nius 2G-án (vasárnap) a kézdivásárhelyi első zene-
kar közreműködése mellett zártkörű ntájális rendez-
tetik. 

— Öngyilkosság. Folyó hó I2-én Osikmadé-
falváu  Sárosi Gergely odavaló lakosnak 18 éves 
leánya a háztik padlásán egy gerendára felakasz-
totta magát. A szerencsétlen gyermek épen azon 
helyen vett búcsút az élettől, hol édes anyja évek-
kel ezelőtt hasonló módon vetett véget életének. 

— C/ivakodás folytán  halál. Atosíalvi László 
József,  m. hó 20-21-én tengeri árulás czéljából 
Gy. Remetén tartózkodott 23-án több aromátikus 
Huidumot vévén magához, mint a mennyit a 
teriiiészele elbirt vo'n i. mindeneibe belekötött 
s a többek között Portik .lános községi tan í-
csost is durva síidilm kkal illette. Ez, hogy 
szabaduljon az ittas em'j.*rt.V. Lís<ló: ITI.'J'Ö'Í-
te. László a lökés következtében hányat esett. 
Innen felsegítették  és feltették  a szekerére, d: 
oly rosszul lett, ho^y másnap, mielőtt orvosi 
s'gélyben részesülhetett volna, m:ghalt. A tet-
tes önkényt jelentkezett a gyergyószentmiklósi 
járásbíróságnál. 

— Tanonczmunkakiállitás. A gyergyószt-
miklósi iparos tanulók munkakiállitása e hó 
21-én nyilt meg; a kiillitáson részt vettek a 
a gyermekjátékszerkészitő tanműhely növendé-
kei is, ez utóbbiakon kivül 10 iparos tanuló 
szerepelt mint kiállító 17 drb munkával. Jónak 
minősített a bíráló bizottság ll-et, kielégítőnek 
4-et, nem kielégítőnek 2-öt. Juliimat nyert n 
kiállított munkáért három tanuló 4—4 frtot, 
három 3—3 Irtot, négyen 2—2 frtot.  A jutal-
mazás c/éljaira a mamsvásirhclyi kereskedelmi 
és iparkamara adott 20 Irtot, Gyergyószentmik • 
lós községe 20 frtot,  az ipartestület pedig 10 
frtot;  ez utóbbi jutalomban oly tanulók része -
sülnek, kik a munka mellett jóviseletet és efő-
menetelt tanúsítottak az iskolában. A bíráló 
bizottság a munkakiállitásra nézve haladást 
konstatált a játékszerkészitó tanműhely növen-
dékeinél és az asztalos tanulóknál. 
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— Egy régi Qyilkowáa Ezelőtt mintezy 13 
évvel Péter Ignácz csikbánkfalvi  lakos egy szép 
holdvilágos éjszakán az utczán agvon veretett. 
Azon időben meirinditották a nyomozást de az 
nem vezetett eredményre s igy a dolog tele 
désbe merült. Fokó «in a csik-zentgyorgyt 
csendőr őrsnél jelentkezett Keresztes Péterne 
és azon meglepő vallomást tette, hogy r.ekt 
ezen régi gyilkosságról tudomása van. Ujyan 
is azon éjszakán, mikor a gyilkosság tön ént, 
az udvaron járva jaj kiáltást hallott, mire a ka-
puhoz menvén látta, hogy azon helyről a hol 
Péter Ignácz másnap agyonverve meg-aláltatott, 
Botár János és Keresztes Károly. szintén oda-
való lakósok futva  távoztak O az esetet el 
mondta férjének,  ki a mult hó 23 án halt meg. 
Ez azonban megparancsolta hogy hallasson s 
e miatt nem merte illetőket feljelenteni.  Hogy 
a Keresztes Károlyné val omása bír némi alap-
pal megerősíti azon körülmény, hogy Botár 
János sógora Pál István álral felszólittatta  Ke-
resztes Károlynét. hogy ne teg\en semminemű 
vallomást. A járőr az állítólagos tetteseket el-
fogta  és kihallgatta s bárha ezek a dolgot ta-
gadták átadta, őket a csikszentmártoni kir já-
rásbíróságnak. A nyomozás megindittatván ki-
tűnt, hogy a tett elkövetésének estéjén Petcr 
Ignácz, Madár Lajos ugyancsak odavaló lakossai 
a Kovács István korcsmájába ment, a hová ké-
sőbb Keresztes Károly és Botár János is befor-
dultak és ott Péter Ignáczra támadva azt szid-
ták, fenyegették,  hogy még ma meg fog  halni 
a kezeik között. Madár Lajos pedig ki Péter 
Ignácz pártjára állott azzal együtt Keresztes 
Károlyra és Botár Jánosra támadva őket ala 
posan elverték. A korcsmáros látva hogy a 
dolognak nem jó vége lesz Péter Ignáczot haza 
küldte s kevés idő múlva Keresztes és Botár is 
utánna mentek. Másnap Péter Ignáczot agyon-
verve találták a község utczáan. Az igy kide-
rített körülményt a csendórőrs szintén a járás-
bíróság tudomására hozta. 

— Köszönet. Szász Lajos helyettes polgármes-
ter nr az iparostanouczok jutalmazására 2 ezüst 
tallért; dr. Molnár Károly főorvos  ur 1 ezüst tal-
lért voltak szívesek adományozni. Fogadják a csík-
szeredai ipartestület elöljáróságának leghálásabb 
köszönetét. Csik-Szereda, 1892. jnnius hó 20-án. 
Az elöljáróság nevében : Lakatos M. titkár. 

— Megfeltés.  A lapunk mult számának szép-
irodalmi mellékletén közölt talányokat helyesen 
megfejtette:  Zecses János pénzügyőri szemlész. 

ÉRTESÍTŐ. 
Nyilvános számadás. 

A d a k o z á s a g y e r g y ó r in e l e i t íi z 
k á r o s u l t a k j a v á r a . A csikuieüvei polgári leányis-
kolában f.  évi jiinins hó 7-én uiegMrtoM koronázási ünnepély 
alkalmival a gvergyórenietei li'izkárosuluk f  [segítésére ada-
koztak: Bariba Ignácz, Szercilai férem-/  ö l' t. I'auszne Mi-
kó Ilka, özv. Lakatos Jánosné, (ieigelv Andor 2—2 frt.  No-
votny Mariska és lMicha Bozséna személvenkiiu 1 Irt 30 krt. 
N. N. és N. X., Miskov Peter. Mili.ilik Ím re. Molnár József 
képviselő, Dr. Molnár József,  .V. X. Balázsi Lajos, Hándi Va-
zul, Potovszky Antalné. Montez (terű, Uvárfás  László, özv. 
Lázár Dénesné. Szabó Feveiu-z, Szabó Lajos, .lerzsák János, 
Kovács Gyiirgyné és Lázár Domokos 1 - I fit.  László János 
és N. N. 60 - 60 krt. Dapsv l-'rigyesné Velmann Sámuel, Kl-
tes Zsigmond, Nagy ísiiiiioiné. Xagy S. Kizsi, Szeiitiiniey 
Dániel, liogády Uyiila 50—50 kit. Halló Auuuszta és Szul-
tán Mari 80 - 30 krt. Böjthy Gábor. Nagy István, Csató Pál, 
Taolier József.  Sándor G.ula, Sándor Géza. Spreiii-z Ileién 
és Kovács Antal 30 -3(>'krt. Benedek Istián 31 kit. Csiky 
József,  Esztegár Bálint, Szepessy Klek, Borskor ltálint, N. V 
Gál N.. Névtelen, Nagy Béni, Mánya N'., Bakka János, Wel-
mann Géza. Gál Ádám, Ádám Jenő. Kltlies Zoltán, Szabó Ir-
ma és Szabó Anna 20 20 krl. Szopós Krtza 10 krt. liogáiiy 
Etetka, Kovács N., Ilalázs Károly és Kovács liéla 15-15 
krt Jákó Márton, Bodó I>énes. Gál Gergelv. Sarpátky l-e-
renez, N N Kövér Sándor, Dudás Lina, /.«ifin  Kmili.i, Ba-
bos Vilma, Bíijtlie Anna és őzv. Kouez Györgyné 10-10 krt. 
Erőss Anna 6 krt. Összesen : 50 fi  t Fogadják a kegyes ada-
kozók a tíízkárosultak nevében a gyiijtők lialás köszönetét. 
Ai összeg Nagyságos Becze Antal alispán urnák adatott át 
Csik-Szereda, 1892. évi jnnius ho 7 én. Özv. Lakatos Jám sné 
a polgári leányiskola igazgatója. Novotny Mariska a polg. 
leányiskola tanítónője. 

A csiksomlyöi r. k. löjyniiiiziiiiii érettségi vizsgát tett 
ifiai  által f.  hó 18-án a gyergyóremetei égettek javára ren-
dezett juniális összes bevétele 102 fit  21 kr. A kiadás l>0 
frt  46 kr. Az égettek javáia í'-nninaradt összeg lehat 11 fit 
76 krt, mely összeget a „Csiki Lapok" l. kiadóhivatalához, 
mint a mely a remetei égettek javára már eddig is gi ííjtcst 
eszközölt, — mai napon átjuttattuk. 

KelülGzetéscikkel a bevételt gvarapitani szívesek vol-
tak: Antalffy  Gábor ur és asztallábai Gyergyó Szei.t-Miklósiól 
3 frt  75 krral, Nagy Sándor ügyvéd nr 2 Irt 50 krral, dr 
Berger Leó orvos ur Csik-Szent-Mártonról 2 fittal,  Madár 
Imre főjegyző  ur 1 fr  60 krral, l'auszné, Mikó Ilka ő nagy-
sága, Becze Antal, Baktsy Gíspár, Éltes Zsigmond. Dr Fe-
jér Antal, Mu-ánti Kálmán, Pál Gábor, Nagy Ferencz urak 
1—1 frt  és 60 50 krral. Üzv. Halló Ienáczné ő nagysága, 
B-ira János Csík-Szent-Tamásról. Benedek Istiáu, K-.ldes Jó-
zsef  Lázár Domokos Madár Mihály, Mihálik N„ Miskov Pé -
ter urak I - 1 frttal.  Bors Benedek ur 8n krral. Duclia Bo 
zsénaő nagysága 70 knal Pál Istvánné, Lár. ncz Albertné, 
Novotnv Mariska és W Imann Sámuelné ő nag'ságaik, to-
vábbá Gyárfás  Lá-zló, Ráduly Elek, Lőrincz Bodó AU os, 
Nagy István gyinn. tanár, Paál K. János, Szász. Károly urak 
60 - 6 0 krral. Balázs István. Száva Lukács, Szász Lajos, itj 
Molnár József,  Potovszky Ant .••!. T Nagy Imre, és Kii lop Ár-

pán unk 60 -50 krral. Szász Lina ő nagysága, Bogády Ká-
roly, Potovszky Gergely, Balló Gábor, Dájbukát Jakab, Ba-
lásy Lajos, dr. Szász Károly, dr. Kovács tanár, dr. Molnár 
Károly, Weér György, Gergely Andor, Szakács Imre, Erger 
István, Czirczer Hugó és Szabó M.klós urak 4H-40 krr»l. 
Kik minyíjan fogadják  a reudező.ég és a szerencsétlen tfíz-
károsuliak ncvéloii leghálásabb köszönetünk nyilvánítását. 
Csík-Somlyó, 18112 jnnius hó -'0-án. P á I Pábor, s. k. 
gymn tanár, mint a rendezőség elnöke ; V a s s Lajos s. 
k , mint pénztárnok. 

i c i s l i i t r l I n i z á u s a . 
Szeben, 1892. jnnius 15. 

62 39. 37. 40. 2. 

N Y I L T T E B . 
E rovat alatti közleményekért semmi felelősséget 

nem vállal a Szert 
Gyergyószentmiklón 1»92. junius 1. 

Folyó évi 111 tjus liö 21-én elhunyt felejthetetlen 
gyermek, férj  és testvér Ifjabb  VÁKÁR ISTVÁN 
korai halála felett  számtalan helyről érkezett 
részvét-nyilatkozatokért egyenként — e helyen 
nyilvánítja köszönetét, a lelkében gyászoló 

" V á l l á r - c s a l á d . . 

Sz. í-7 —1892. tlkvi. 
Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság mint-

telekkönyvi hatóság kö/.liirré teszi, hogy gyergyóre-
inetei idős Mélik István végrehajtatonak gyergyó-
várhegyi Pap Anna és Mária kiskorúak végrehaj-
tást szenvedők elleni 45 frt  tőkekövetelés és járu-
lékai irénti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék (a gyergyószentmiklósi királyi járás-
bíróság) területén levő GyergyA-Várhegy, Remete 
és üyergyó-Ditró községek határán fekvő  a gy er 
gyó várhegyi 40. sztjkvben 1. rdsz. 153, 156,157, 
158, l(ii), lii2, Ili:),' 1(1."». hrsz. alatt foglalt  ingat-
lanra 175 frt,  a 2. rdsz. 9ó!>. hrszra •> frt,  a 3. 
rsz. 974. hrszra >s frt,  a 4 rdsz. 977, 979, hrszra 5 
frt,  az 5. rdsz. 1057. 1059, hrszra I frt.  a 6. 
rdsz. 11S7. hrszra 5 frt,  a 7. rdsz. ll.il. hrszra 
1 frt,  a 8. rdsz. 1201. hrszra 2 frt.  a 9. rdsz 
1596. hrszra 1 frt,  a 10. rdsz. 1663. hrszra 2 
frt,  az odavaló 42, sz.tjkvbpii 1. rdsz. l'ifi—187. 
hrsza 171 frt,  a •>. rdsz. 1058, 1060, lutil. hrzi 
szra 25 frt.  — a gyergyóreinetei 1688. sztjkvben 
1. rdsz. 17741, 17712. hrszra 5 frt  31» kr. a 2. 
rdsz. 17809. hrszra 8 frt  K kr. a 3. rdsz. 18926. 
18930. hrszra 13 frt  47 kr, — a 2065. sztjkv-
ben 1. rdsz. 11343—1434*. hrszra 4:\ frt.  2 kr, 
a 2. rdsz. 16987. hrszra 11 frt  16 kr, a 3. rdsz. 
16989-16994. hrszra 23 frt  77 kr, — az odavaló 
2099. sztjkvben 1. rdsz. ]463l> -14639, 14640, 
11052, 14653, 14656, 14659. 14660, 146G3, 14666, 
146i;7, 14670, 14U73, 14676, 14677. Iirszokra 51 
frt  77 kr, — a gyóditrói 2649. sztjkvben I rd«z. 
20089. hrszra 6 trt, az odavaló 2288. sztjkvben 
1. rdsz. 22783—22785. hrszámból Pap Anna és 
Pap Má riát illető Tnlajdonjárandóságra (VJ«"®d 
rész) 96 frt  66 krban ezennel megállapított kiki-
áltási árban az özvegy Pap Demeterné született 
Kotfász  Tódora, özvegy Pap Jánosné szül. Dobrán 
Todora, özvegy Dobrán Vasziné szül Pascsina 
Angelina élethossziglani haszonélvezeti jogának 
épentartása mellett az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1892. évi julius 
hó 12-ik napján délelőtti !) órakor Gyergy ó-Várhegy 
alja, 1892, julius 13-án délelőtti 9 órakor Gyergyó-
Kemete, és azon nap délutáni 3 órakor Gyergyó-
Ditró községek hivatalos házánál megtartandó 
nyilvános árverezésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Ai 'vérezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át készpénzben vagy az 
1881. LX. tcz. 42 §-ában jelzett árfolyammal  szá-

mított és az 1881. november hó 1-én 3333. sz. a. 
kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában jelölt 
óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. tcz. 170. §-a értelmében a 
bánatpénznek a biróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1892. évi májns 
lis hó Il-ik napján. 

A gyergyószentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságtól. 

2CÖ11Ő XgpaábCZ, 
kir. aljbiró. 

Kászonalth  község  elöljáróságától. 
20-892. kgy. sz. 

H I R D K T M É I Y . 
C.iikmrg/ei  k'ic  iii • l'liz  község „Fehérkői" 

borvizét (savanyuvizét) 1892. évi julius hó 9-én 
délelőtti 9 órakor a község házánál tartandó szó-
beli és versenytárgyalási árverésen hat egymás 
után következő évre haszonbérbe adja. 

Ezen borviz van Kás/on-Altiztől mintegy 
8 kilóméter távolságban a fchérkői  fenyves  er-
dők alatt, a község egy hold 1072 nsz. öl ka-
száló területén. A borviz minősége Dr. Lengyel 
Béla országos vegyelem/ó intézeti rendes tanár 
ur okmánya szerint fóalkatrészekben  szénsa-
ras, nátrium, tzénsaras mész, szénsavas mágnestűm, 
kisebb mennyiségben konyhasó  és borsavas nát-
rium, szénsar tartalma  igen mgi/.  Ezekből irt ok-
mány szerint a feh-'-rköi  l> n rhet szénsavban gaz-
dag  fiildes  savanyueizwk ke'l  . inteni és mint ilyent 
a hasonló jellegű  ásványvizek je'e*ebljjei  közé  sorolni. 
Ezek a vegyelemzési okmány szavai. A bor-
viz termelési képessége perczenkint egy liter. 
A borvizkut és mellette levő raktár kemény 
anyagból készült épületben kétház és szekér-
szin s istálló, f.iból  épitvék. 

Ezek és a fenn  említett kaszáló területnek 
évi kikiáltási haszonbérlete 200 frt,  s ugyan-
csak kik ho/.zászólni akarnak, leikéretnek, hogy 
az irt idői,- azaz 1892. évi julius 9-én délelőtti 9 
órakorig bélyeges és 20 írt bánatpénzzel ellá-
tott zárt ajánlatukat, vagy személyes megjele-
nés eseten 20 frt  bánatpénzüket az árvereztető 
község bírójának kezéhez, beadni szíveskedje-
nek, mert azontúl azok el nem fogadtatnak. 

A bővebb feltételek  alattirt bírónál min-
den hivitilo, órában megtekinthetők. 

Kelt Kász.on-Altizen, 1892. május 29-én. 

Id. Borskor Károly, Bodó Ferencz, 
köljegj ző. birói 

Árvjerési hirdetmény. 
Csik-Várdotfa!ván  elhalt BALOG ELEK 

örökösei és tulajdonostársa tulajdonát képező 
a csiks/eredai 172. sz. tjkönyben 2, 3, 4,6. 
rendszámok alatti b e l s ő t e l e k s azon 
levő ház és gazdasági épületek, valamint 
az ft.  rendszám alatti s z á n t ó 1892. évi 
janilH lló 3l)-áll d. e. 9 Órakor Csik-
Szereda város árvaszékénél önkéntes magán 
árverésen 

örökáron eladatnak. 
Az árverési feltételek  Csíkszereda város 

árvaszékénél megtekinthetők. (2—2) 

Ny  &J  V* 8H»Jt-«J»U VOlft'UACI  QUaUCUli 



Melléklet a „CSIKI LAPOK** jnnins 22-ibi (27-ik) sz&m&hoz. 

Molnár József  beszéde. 
(Elmondta a képviselőház f.  évi junias hó 10-én tartott ülésében.) 

A kereskedelmi minisztérium ez évi költ-
ségvetésének tárgyalása alkalmat adott a 
csíkszeredai képviselőnek, hogy szakszerű 
bírálatot mondjon a kormány viezinális vas-
üti politikája fölött  s egyúttal szót emelvén 
a székely vasút illetőleg a csíki vasút mi-
előbbi kiépítése érdekében. 

Hogy beszédének hatása mily általános 
volt, azt legjobban illusztrálja azon körül-
mény, hogy a kormánypárti lapok is elis-
meréssel vannak a beszéd szakszerű voltá-
ról, BŐt Neményi Ambrus kormánypárti kép-
viselő a közlekedési bizottság1 állandó elő-
adója a képviselőházban, neve aláírásával a 
kormány leginti masabb lapjában, a „Ma-
gyar Újságban" a következő' dicsérő sza-
vakkal emlékezik meg az ellenzéki Molnár 
József  beszédéró'l : „ Klismeréssel kell meg-
emlékeznünk a szélsőbal egyik legrokonszen-
vesebb és képzettebb tagjának : M o l n á r 
Józsefnek  felszólalásáról,  ki több életre való 
oly eszmét penditett meg, melyet a magunk 
részéről is elfogadhatónak  tekintünk.'' 

Azt hiszszük, hogy akkor, midó'n az 
ellenfél  is ily elismeréssel nyilatkozik a 
csíkszeredai képviselő beszédéről, olvasó-
ink érdekében teszsziik, ha e bár szakszerű, 
de e minőségében is érdekes beszédet bő 
kivonatban a következőkben közöljük: 

Nagyon sajnálom tisztelt ház, hogy a 
kereskedelemügyi minisztérium költségveté-
sének tárgyalásánál egy ideiglenes vezetéssel 
megbízott miniszterrel állunk szembe, mivel 
kifejtendő  nézeteinkre és óhajainkra semmi-
képpen sem adhat a tisztelt miniszter ur 
olyan választ, mely az utódát kötelezhetné. 
Ha mégis felszólalok,  ezt abban a remény-
ben teszem, hogy pannsz<mi;it és óhajomat 
nemcsak a jelenlenlegi, de a jövő miniszter 
is megfogja  hallan.i (lhilljuk ! Halljuk!) K 
szempontból kiindulva, azt hiszem, hogy 
nem veszi tőlem rossznéven a tisztelt minisz-
ter ur, ha én, mint egv olyan megyének 
képviselője, melynek a legnagyobb része a 
legközelebbi vasúti állomáshoz is két napi 
járásra van, elégedetlen azon állapottal, mely-
ben Csikmegye a vasutak tekintetében van. 
Nagyon jól tudom ugyan, hogy a megbol-
dogult miniszter ur a legjobb hajlamokkal 
volt e tekintetben, hogy a Székelyföld  leg-
távolabbi vidékei is részesüljenek a vasutak 
áldásaiban. Minthogy azonban a vasúthoz, 
illetőleg annak építéséhez pénz kell, ennek 
hiányait kell pótolni. Kne pedig legalább 
az eddigi eredményeket tekintve, ngy látszik 
a t. miniszter urak platoikus jóindulata, 
valami elhatározó cselekvény nélkül, nem 
elégséges. Ezen elhatározó cselekvény pedig 
nem lehet más, mint az, hogy rendkívüli 
módon is segít tessék a székely vasút kiépí-
tése a kivitelben. (Helyeslések balfelől) 

Megvagyok győződve, hogy a pénz-
ügy miniszter ur nem fogja  megtagadni azt 
az összeget az ideiglenesen vezetése alatt 
levő kereskedelmi minisztériumtól, a mely a 
székely vasút kiépitésére szükséges. Hiszem 
pedig ezt azérl, mert a t pénzügyminiszter 
ur is bir érzékkel a székelységbeií és a Szé-
kelyföldön  levő erő felismerése  iránt és ha 
igen, akkor nem tagadható, hogy nemcsak 
közgazdasági, de nemzetpolitikai szempont-
ból is a székelység érdekeinek előbbre vi-
tele és előmozdítása egyenlő a magyar nem-
zeti állam érdekeinek győzelmével. (Igaz! 
"gy van! balfelől.; 

Megvallom, nagyon 9okat gondolkoztam 
azon, hogy mi lehet az oka annak, hogy 
a székely vasút kiépitésére szükséges pénz-
összeg daczára annak, hogy a kelettel való 
összeköttetés a gyimesi szoroson át szerző-
désileg biztosítva van, mindeddig nem gyűl-
hetett össze és arra a meggyőződésre jutot-
tam, hogy egyrészt az ottani nehéz terep-
viszonyokat tekintve, az építési tőke össze-
szerzését rendkívüli állami segély nélklll várni 
hiu reménykedés ; más része pedig a m. kir. 
állámvasútak eddigi viezinális vasúti politi-
kája merev fiskálitási  tendencziáiban egy kis 
enyhítést igényel. (Helyeslés a baloldalon.) 

Megemlékezik ezután szónok a zóna-
remis/,erről. Sietek kijelenteni — úgymond 
— hogy a zónatarifl'.i  nevezete alatt értett 
olcsó személyszállítási díj behozatala a meg-
boldogult miniszternek maradandó és elé-
viilhetlen érdeme. Noha a pénzügyi ered-
mény, amennyiben a bevételek és kiadások 
közti mérleg felállítható,  nézetem szerint nem 
üt ki oly fényesen,  mint a liogy ezt a köz-
vélemény tartja, noha e tekintetben a helyes 
Ítéletet csak több évi tapasztalat alapján, de 
különösen a kiadások alakulásának konsta-
tál ása után lehet megmondani, annyit már 
most. is egész határozottsággal állithatok, hogy 
a reform  pénzügyi szempontból sem hátrá-
nyos. Világos tehát., hogy már e negatív 
eredmény is nagy sikert jelent, főleg  akkor 
ha a közgazdasági élet minden ágazatára 
kiterjedő és jótékony hatással kiterjedő olcsó 
forgalom  közvetett és közvetlen előnyeit 
igazságosan méltányoljuk. 

Áttér ezután a szónok n zónarendszer 
életbeléptetésénél mutatkozó árnyoldalakra. 
Ilyen mindenekelőtt a nem épen helyes 
zónaheosztás, mely a. szomszédos forgítfmou 
kivill 15—12 kilométer távolságokra felvett 
14 zónából állíttatott össze E beosztás bi-
zi.nnyára a zónatarifa  theoretikus szakfér-
fiai  mint. l'errot, Engel és Hertzka eszméinek 
kifolyása,  kik előtt ugyan egy radikálisabb 
akezió, gondolom három zóna lebegett, de 
ez egy oly idea, mely a mi pénzügyi és 
forgalmi  viszonyainkat, tekintve, teljesen ki-
vihetetlen. A nálunk érvényben levő zóna-
rendszernél az a baj nézetem szerint, hogy 
hiányzik belőle a mennyi szolgáltatás ugyan-
annyi fizetés  elvének keresztülvitele, ügy, 
hogy az nem tekinthető egyébnek, mint a 
számítási eljárás egyszerűsítésének ts könyi-
tesének a vasúti jegyek kategóriájának ke-
vesbitése által. Vagy van e például abban 
valami igazság, hogy valaki egy A állo-
mástól a 25 kilométer távolságra levő B. 
állomásig fizet  a III, osztályban személyvo-
natnál 25 krt, mig az esetleg 30 kilométer 
távolságra levő C állomásig már 50 krt, 
kell fizetnie  és igy 5 kilométer távolságért 
már 25 krral magasabb árért kapja meg a 
vasúti jegyet s ezen anomalia ismétlődik az 
egész országon, mind a 14 zónán keresztül. 
O © ' 

Ennek aztán az a következménye, bogy a 
vasút r.z olcsó forgalmi  jegyek használata 
által kijátszásnak van kitéve és pedig akép, 
hogy az utasoknak leg nagyobb része A ál-
lomástól B állomásig fizeti  az I. zónadijat, 
B, állomástól pedig C. állomásig a szomszé-
dos forgalmú  10 kros dijat. 

Szónok szintén helyteleníti azt, hogy a 
zónarendszer az által, hogy Predeálról és 
Fiuméből a külföldiek  is 4 — 6 frt  menefár 
mellett utazhatnak akár 1000 klmterig, első 
sorban külföldieknek  kedvez a belföldi  utazó 
közönség terhére Ismeretes dolog, ho^y a 
zónarendszer életbelépte óta a külföldiek, 
különöáen Romániából tömegesen utaznak 
Budapesten át Bécsbe és külföldre.  Azok 

azelőtt hatszor annyit fizettek  ez útért, ugy 
hogy önként, felvetődik  a kéréds, szükséges-e 
ezen külföldieket  ily túlságos kedvezmény-
ben részesíteni. Az az ó—6 frt,  melylyel 
jogosan magasabb lehetne a Magyarorszá-
gon át vezető út, nem tenné az illetőre nézve 
lehetetlenné a külföldi  utazást, és így nem 
lenne oly kirívó az anomália a belföldi  kö-
zönséggel szemben Helyeslés balról ), — 8 
mindenesetre előnyösebb volna az államvas-
útak gazdasági helyezetére, a mi pénzügyi 
szempontból szintén fontos  indok, mivel en-
nek folytán  talán a középtávolságok vitel-
bérét lehetne jobban mérsékelni, miután a 
zónarendszer jelenlegi alakulásában a for-
galom és bevételek szempontjából legfonto-
sabb középső, vagyis 150 kilométeren aluli 
utazásokra nézve semmi jelentékeny hatás-
sal nincsen. (Helyeslés balfelől.) 

Áttérve a viezinális vasúti politikára, 
mindenekelőtt azt emelem ki, hogy nálunk 
az elsőrangu vasútak úgyszólván teljesen 
kiépítve lévén, — a közlekedési politikának 
majdnem minden feladata  a II- és III. rangú 
vasútak előállítására irányulhat. S ezen a 
téren valóban nagy tervek várnak kivitelre, 
úgy az ország keleti, erdélyi, mint. a felső-
magyarországi részeken. Nem kell talán 
bővebben fejtegetnem,  hogy e tervek meg-
valósítása nemcsak közgazdasági szempont-
ból, hanem az illétő vidékek anyagi érde-
keinek előmozdítása tekintetéből, de külö-
nösen az ottan levő természeti kincsek kiak-
názására elkerülhetetlenül szükséges. Sőtto-
vább megyek és azt állitom, bogy e terv-
ben levő vasútak kiépítése pénzügyi szem-
pontból is sürgetendő, mivel ezek is épp oly 
tápláló erei lennének az államvasutaknak, 
mint a többi viezinális vasútak ; már pedig 
ez nagy dolgot jelent, mivel tudjuk, hogy 
a viezinális vasútak eddig is évenként több 
millióra menő bevételi emelkedésekkel sza-
porittották az államvasútak jövedelmeit s u 
állam ennek ellenében 1890. végéig mind-
össze 15 millió frttal  segélyezte a helyi ér-
érdekü vasutakat, a mi a befektetett  tőkének 
csak 13%-át képezi és ebből is 5.»0'» pos-
tai hozzájárulás, a miért a kincstár igen 
terhes ellenszolgáltatást szokott kikötni, (Igaz, 
úgy van, balról.) 

Ha tehát kétségtelen, hogy a helyi ér-
dekű vasutak fejlődése  nemcsak a közgaz-
daság emelésére, de az államvasútak jöve-
delmezőségére is jótékony hatással van, — 
mert hisz az üzletvezetésre ráfizetett  csekély 
összeg az államvasutak táplálása által oko-
zott bevételi emelkedésekkel szemben számí-
tásba alig jöhet ha továbbá az is bizonyos 
hogy a vállalkozási szellemet ezen a téren 
nem nélkülözhetjük, sőt azt. kedvezőbb fél-
tételek mellett állíthatjuk a közérdekek szol-
gálatába, mint bármely más vegyes vasúti 
rendszert, akkor talán c.íélszerll lesz meg-
vizsgálni, hogy a viezinális vasútak eddigi 
kiviteli formájában  hol találhatni hézagokra 
és mely hiányok pótlandók. 

Ezután szónok hosszasabban fejtegeti, 
hogy a postakincstár a postahozzájárulási 
segélyt nem akként adja meg, a mint a 
törvényhozás rendelte, t. i. a szolgáltatás éa 
ellenszolgáltatás arányában, hanem olyan 
csekély mérvben, hogy e subvenczió a vi-
ezinális vasútakra nézve inkább hátrányos, 
mint előnyös. A viezinális vasutak ugyanja 
a postahozzájárulási subvenczióért ingyen 
kötelesek szállítani, de a postakocsi szállítá-
sáért az államvasutaknak 5—10 forintot 
fizetnek  km 'tcrenként, — és igy a postişi 
szubvenczióért teljesített ellenszolgálgatás 
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hosszabb tartamú, mint a postai járadék. 
Mert a kincstár a hozzájárulási szubvencziót 
csupán 50 évig fizeti,  — mig a viczinális 
vasutaknak az egész engedély tartamára, 
tehát 90 évig kell kiegyenlíteni a postakocsi 
.szállítási diját. Minthogy köztudomásu dologr, 
hogy egy 50 éves járadék sokkal kisebb 
tőkét képvisel, mint egy 90 évig fizetendő 
összeg, egész világos, hogy a postai síibvenczió 
még akkor sem volna előnyös u viczinális. 
vasutakra nézve, ha a postakocsi szállításáért 
fizetendő  dij nem volna magasabb a postai 
Bzubvene.ziiWilia járadéknál. — Mert nem 
hagyható figyelmen  kivül. h.»gy a postakincs-
tár nemcsak azon költségeket takaríthatja 
meg, melyeket eddig fizetett  a vasút mentén 
a postaszállitáscrt, hanem a szubvenczió össz-
erejéig törzsrészvényeket is kap, melyeknek, 
habár a jövendőben is, de egy bizonyos 
értékök mégis csak van, mig a viczinális 
vasutak a szubvencziönális járadékok leszá-
mításánál is egy bizonyos tőkerészt veszí-
tenek. i lgaz, úgy van .') Hozzájárul ehhez, 
hogy sennni határ sincs megvonva a tekin-
tetben sem, hogy a posta szállításában való 
ellenszolgáltatás mily inérvil és foku  legyen, 
sőt inkább a postai forgalom  folytonosan 
emelkedvén, ez által növekszik n postakocsi 
szállításáért fizetett  dij is, ugy hogy igen 
gyakran ezen összeg semmi aránybim nem 
áll a postakincstártői kapott szubvenczióval. 
Igy ha jól emlékszem, a báesbodrogniegyei 
vasútnál fordult  elő az eset, hogy az államtól 
évenként 9000 frt  postahozzájárulási szub-
vencziót kap, mig ő az államvasutaknak 15 
ezer forintot  kénytelen fizetni  a postakocsi 
szállításáért. Már az ilyen eljárás semmiké]! 
nem tekinthető a szolgáltatás és ellenszol-
gáltatás elvén alapuló akcziónak, ínég ke-
vésbbé egy segélyezési viszony kifolyásának, 
hanem ha akaratlanul is, de mindenképpen 
a pontakiiu'Stár pénzei magas kamatoztatá-
sának. (Ugy van ! balfelől.) 

Áttér ezután a szónok a viczinális vns-
ótak és az azok által átszelt vidékek köz-
gazdasági faktorainak  egy másik nagy ba-
jára, a kezelési illetékekre. — Különösen 
kiemeli azt, hogy az államvasutak a kezelési 
illetéket a viczinális vasutakon majdnem 
mindenütt fölemelték.  — Ha ezt n nanezen 
mérvben és hasonló időben fölemelik  a fő-  | 
vonalokon is, akkor az egész eljárás ellen, 
föltéve,  hogy u forgalom  megbírja a több 
megterheltetést, nem lehetne semmi kifogást, 
tenni, mivel az egész ugy jelentkeznék, mint 
egyszerU tarifa  felemelés.  De az egész éjien 
ellenkezőleg történt, mivel az államvasutak 
A saját vonalukon majdnem mindenütt le-
leszállitották a kezelési illetéket. 

Pedig hogy a kezelési illeték niagasvolm 
mennyire megbénítja a forgalmat,  különö-
sen rövid távolságokra, azt maga az állam-
vasutak igazgatósága beismerte, midőn a 
tözsvonalakon ez illetéket 40 kilométerre 
egyáltalában, bizonyos czikkekre nézve pe-

. dig 80 kilométer távolsági-1 tetemesen mér- | 
sékelte. (Igaz, ugy van! balról.) Miért nem 
járt el hasonló módon a viczinális vasutakon 
is. Hiszen a viczinális vasutak által átszelt 
vidékek rendesen szegényebbek, mint a fő-
vonalak által érintettek és igy épen a sze-
nyebb vidékek terményeinek és szükségleti 
czikkeinek a magas kezelési illeték általi 
megdrágilása teljesen indokolatlan, sőt káros. 
(Igaz, ugy van ! balról.) Hozzájárul mind-
éhez, hogy az áruknak a fővonalról  n vi-
czinális vasiitra és a viszont való átmeneti 
forgalomnál  si kezelési illeték kétszeresen 
számíttatik. Egyszer a fővonalon,  másodszor 
pedig a viczinális vasuton Kn nem látom 
át, hogy miért kelljen ilyen esetben kétsze-
resen felszámítani  azt, lőleg midőn az állam 
V A S U t n a k összes több szolgáltatása abból áll, 
hogy a csatlakozó állomáson n vasúti ko-
csit az egyik vonalról le és a másikhoz 
hozzácsatolják. Mindenesetre az államvasutak 
elérik ez által azt, hogy a vasuton való 
re&Jitást igen nagy mérben megdrágítják, 

ugy, hogy a legtöbb esetben a viczinális 
vasutak mellett fennáll  a tengely verseny. Pe-
dirr megjegyzendő, hogy az, állam vasutak-
nak ezen magas díjbeszedési intencziója 
nem valósul meg és a számítás többnyire a 
papíron marad, mivel a vasúti fuvarozásnak 
ilyen megdrágítása azt hozza magával, hogy 
az érdekeltek a vasút mellett a tengelyen 
való fuvarozást  mint olcsóbbat használják, 
s ilyenkor csodálkozva kérdezik az illetők, 
hogy hol van hát a vasút megnyitásából 
ígért közgazdasági előny, hol különösen a 
a vidékek anyagi érdekeinek támogatása. 
En azt. hiszem tehát, hogy szükséges lesz 
a kezelési illetéket a viczinális vasútokon is 
mérsékelni, mindenesetre pedig az átmeneti 
forgalomnál  is csak egyszeresen felszámítani. 
(Helyeslés balfelől) 

Egyáltalában az államvasutak üzleti 
szerződésében igen sok határozmány van, 
mely részben elavult, részben pedig reformra 
szorult. Ide tartozik nézetem szerint az ön-
költségi díjtételek átalakítása is, mert én az 
eddig érvényben levő tonna- és szetnély-
kilomcterenkénti egységtételeket akkor, mi-
dőn az államvasutak a saját tarifájukat  több-
ször és Úgyszólván teljesen átalakították, 
igen magasaknak tartom. Ezen ugyan a sze-
inélyszállitásnál a zónatarifa  behozatalával 
egyidejűleg némileg segítettek, de egészen 
máskép áU a dolog a sokkal fontosabb  áru-
szálitás tekintetében, a hol a szerződésbeli 
határozmányok staguácziója folytán  veszé-
lyeztetve van a viczinális vasut-ügy. Azt nem 
lehet ugyanis tagadni, hogy az államvas-
utak által felszámított  önköltségi dij igen 
magas, kivált ha tekintetbe veszsztlk, hogy 
a fővonalakon  bizonyos árukra nézve 20 — 
ÍJ00/o-kaI olcsóbb tarifa  állapíttatott meg, 
mint ezen önköltségi dij. Pedig ez a viczi-
nális vasutakon leszállítandó, hogy igy az 
azok által érintett vidékek is részesüljenek 
u tarifa  mérséklés előnyében (Helyeslés bal-
felől),  mivel különben a fővonalak  által át-
szelt vidékek az olcsó áruszállításban oly 
kedvezményt élveznek, hogy ha ez hosszabb 
ideig tart, a többi országrészek és vidékek, 
valamint iparágaik egészen háttérbe szorul-
nak (Igaz, ugy van ! balfelől  ) 

A helyiérdekű vasutaknak egy további 
állandó réme az elemi csapások, az ugy 
nevezett vis major esete Ku ugyan nem 
tudom, hogy akkor, midőn a törvényhozás 
az államvasutak költségességévé telte a vi-
czinális vasutak üzletvezetését önköltségi 
áron teljesíteni és igy az üzleti szerződésben 
kikötött díjért egyebek közt a pályafentnr-
1/ist. is eszközölni, vajmi szándékában állott,-c 
ti f'eiitiirtási  kötelezettség alól kivételt tenni 
oly esetben, midőn vis major folytán  válik 
szükségessé, valamint :i pályafentiirtás  tekin-
tetében létesiteni. De ezúttal ezt a kérdést 
nein akarom vitatni s csupán konstatálom 
azt. ;i tényt, hogy :iz üzleti szerződésekben 
ki van kötve, hogy minden vis major által 
okozott kár :i viczinális vasMt álla! megté-
rítendő. De egyrészt a vis major oly álta-
lánosságban van megállapítva, hogy ez ál-
tal egy határozatlan tényező vitetik be a 
viczinális vasutak üzleti számadásába, más-
részt pedig a gyakorlatban ii vis major 
l'enforgásii  annyim az államvasutak önké-
nyétől függ,  hogy tisztán e bizonytalanság 
és önkény is elriasztja az üzletvilágot a 
tőkebefektetéstől.  (Igaz, ugy ";in ! balfelől.) 

A szónok azután hosszasabban mutatja 
ki ax államvasutak üzletkezelésben mutat-
kozó anomáliákat s felemlíti  egyebek között 
hogy háború esetére n koesintézőség részére 
külön távirda-berendezés eszközölteti, és e 
tetemes költségeket a viczinális vusutaktól kö-
vetelik. Már pedig ezen csak háború esetére 
kivánt kitlöii távirda-berendezésre egyálta-
lán nincs szüksége a társaságnak, sőt annak 
egyáltalában nem veszi hasznát és igy, ha 
katonai és hadügyi szentpontból szükséges 
az, fedezze  a hadügyminiszter, vagy ha az 
államvasutak félnek  tőle követelni, fedezze 

az állam, de országos szempontból ily ki-
adásokat magánvállalkozásra tolni nagyon 
is túlságos követelés. (Élénk helyeslés a szélső 
baloldalon.) 

Én azt hiszem, hogy a viczinális vasutak 
fejlesztése  érdekében az eddig követett vi-
czinális vasuti politika reformra  szorul, mert 
a jelenlegi termelési verseny-viszonyok nem 
engedik, hogy a viczinális vasutak prospe-
rálhassanak, egy részt az államvasút fővo-
nalainak olcsó díjszabásaival, másrészt a 
tengerversenynyel szemben. (Helyeslés n 
szélsőbalóldalon.) 

Mindezen bajok ugy kerülhetők el, ha 
a viczinális vasutak is az egész közgazda 
sági rendszer kiegészítő tagjának tekintetnek 
és ha a viczinális vasutaknál, ha nem is az 
államvasutak diszabásai, de u jelenleginél 
olcsóbb díjszabás léptetettik életbe ; egyszó-
val, ha a viczinális vasutak a fővonalak 
folytatásakép  tekintetnek. Már pedig a viczi-
nális vasutak díjszabásaikat csak akkor 
mérsékelhetik és abban az esetben szállt-
hatják le, ha az államvasutak az önköltségi 
dijakat szintén leszállítják, a kezelési dijakat 
mérséklik és különösen az átmenti forga-
lomnál egyszeresen számítják, ha az állam-
vasutak üzletkezelésében megszűnik a fiskáli-
tási irányzat, ha nem történnek jogusulathiu 
felszámítások  vis major ürügye és c.ziine 
alatt, (Helyeslés a szélsőbaloldalon.) a menet-
rend olyképen szabályoztatik, hogy a csat-
lakozás minden irányban necsak egyszer 
történjék naponkint, nurt ez a mai forgalmi 
viszonyok között abszurdum és senkinek 
érdekeit nem elégíti ki, (Helyeslés a szélső 
baloldalon ) lía a pótépitkezés és beruházá-
sok kérdése akkép oldatik niegjngy a tőke 
felmentessék,  de semmi e&etre se cmészszék 
fel  az évi bevételeket. 

Végül kívánatos a geografiailag  csatla-
kozó viczinális vasit uk fúziója  is, a mi ál-
tal a külön igazgatóságok, egyszóval ;i kü-
lön admiviszi.rácziő mai anomáliái megszűn-
nének, mert a hány a helyiérdekű vasút, 
ugyanannyi díjszabási sorompók külön ke-
zelési illetékeivel és külön levelezéseivel. 
(Ugy van! Ugy van! a bal- és szélsőbal-
felől.)  Azt hiszem t. ház, legczélszeriibh 
volna a dijszao.isi jo*ot- az államvasutak 
részére szerezni meg, ámbár elismerem, hogy 
e kérdés nehezen oldható meg, nehogy 
olyan éles legyen az az anomália, hogy u 
társaság épitse a vasutat, gondoskodjék u 
pénz beszerzéséről és mégis más rendelkez-
zék a vagyonról. De talán mégis meg le-
hetne c kérdést tapintatosan oldani akkép, 
hogy a viczinálisi vasutak érdekei a vissza-
élések ellen megóvandók lennének, talán 
minimális részletek biztosítása által. (He-
lyeslés a bal- és szélső baloldalon.) 

T. ház! A viczinális vasút ügy nem 
másodrangú kérdés, kiiliinösen nálunk, hol 
annak fejlesztését  nemcsak kulturális, de 
nemzeti politikai indokok is szükségessé te-
szik. A mely vidéken gő/.mozdoiiy jár, .-in-
nak egész gondolkodás módja és gazdasági 
kultúrája egészen más, mint tíz évvel nz 
előtt, mi előtt vasut járt azon a vidéken. 
S tapasztalásból mondom, hogy e változás 
soha sem volt a nmgyar nemzeti állam hát-
rányára és kárára. Kz is a (őitidok, a miért 
elmondtam az előterjesztetteket és nem kri-
tikaképen, a miért is azokat a miniszter nr 
komoly méltatásába ajánlván, a költségve-
tést elfogadom  a részletes tárgyalás alapjául. 
(Élénk helyeslés a bal- és szélső balol-
dalon ) 


