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A gimnázium ügye a státusgytllésen. 
Valóban elragadó mikor azt látjuk 

közéletünkben, hogy ilyen fontos  társadalmi 
közművelődési avagy közgazdasági kérdések 
bizonyos érdekekből, bosszuskodásból vagy 
épen a politikai megtorlás érdekéből bírál-
tainak el. Az emberi természetnek nem le-
het csúnyább megnyilatkozása, mikor azt 
ilyen silány intencziók irányozzák. Pedig 
hány és hány sajnos eset forog  sze-
meink előtt naponta, mikor akár az ural-
kodó kormány, akár valamelyik párt az ő 
fölségét  vagy befolyását  ilyen módon ki-
vánja megbosszulni valamely adott esetben, 
sokszor közérdekű dolgokon, máskor — ha 
kell — egyeseken is. 

A róm. kath. status legközelebbi köz-
gyűlése ezen feltevésünknek  látszók igazat 
adni, mikor Ugrón Gábor felszólalására 
elvetette az igazgató-tanács javaslatát a 
csiksomlyói gimnáziumnak Csik-Szeredába 
leendő áthelyezése iránt. Mert mi vezethette 
Ugrón Gábort a felszólalásra  és az ellen-
mondásra egyéb, mint a politikai bosszú 
állás a csíkszeredai kerület elvesztése miatt. 
Csík -szeredán akart bosszút állani s bosszút 
állott — tudtán kivill — egy ilyen fontos 
kultur intézményen, melyet pedig ő távolról 
sem akarhatott. Ha ludná, hogy éppen 
a tősgyökeres szeredaiak szója ize szerint 
beszélt, mikor a gimnázium áthelyezését 
ellenezte, akkor bizonynyal hallgatott volna. 

Hogy minő indokokat hozott fel  az 
áthelyezés ellen, arra nem vagyunk kíván-
csiak, mert azokat sem általános tanügyi, 
sem csíki, sem a status érdekeiből nem merí-
tett. Mondott olyan általános frázisokat,  me-
lyeken csak kaczagni lehet, de indokoknak 

elfogadni  távolról sem lehet. Éppen ebből 
látjuk, hogy csak haragjában beszélt. 

Nem is akarunk ezúttal ezen Ügyben 
indokokat felhozni,  melyek a csiki közvé-
leményt és a tanügyi köröknek ahoz értő 
részét bőven meggyőzték idáig a gimnázium 
áthelyezésének szükségességéről, csak méltó 
megbotránkozásunkat akarjuk kifejezni  a 
statusgyülésen erőt vett rövid látású több 
ség felfogása  felett.  Szomorú szánalommal 
nézzük azt a férfiút,  kit mindenütt a 
haladás emberének láttunk eddig, de most azok 
véleményének élén ránt kardot, kik irtóznak 
minden ujitástól és haladástól. S mind ez 
cshk azért — mert valódi belső indoka nem 
lehet — hogy haragját éreztesse és befolyá-
sát deklamálja. Ilyen formán  sajnálni lehet, 
hogy lígron urnák befolyása  lehet n sta-
tusgyülésen, ha fellépését  nem mentené az, 
hogy nem ismerős az ügygyel. Sajnálatos 
az is, sőt megfoghatatlan,  hogy egy ilyen 
kirohanásra nem akadt egyetlen tagja a 
statusgyülésnek, a ki legalább felvilágo-
sítást adni megkísértette volna, hanem az 
Ugrón ur oiniplex felszólalására  az ügy 
telett napirendre tértek. 

A statusgyülés jelen határozata igaz, 
hogy nein döntött a dolog érdemére nézve, 
inert az ügy teljes valóságában nem is 
állott a status előtt, iniért" ezen incidenta-
liter felmerült  ügyben hozott határozot tá 
volról sem vágja be útját az ügy továbbvite-
lének, de mégis sajnos, hogy a kezdet ilyen 
rövid és megfontolatlan  elismerésben részesült. 

Reméljük, hogy a jövő statusgyülésen, 
mikorra az ügy kellő előkészítésben kerül 
elő, egész más hangúlat fog  uralkodni, mi-
korra majd Ugrón Gábor is kiengesztelődve 
s az áthelyezés indokait és módozatait meg-
ismerve (og hozzá szólani. Ezt el is várjuk tőle. 

A s z é k e l y v a s n l n k k i é p í t é s e . 
A székely vasutak érdekében a marosvásár-

helyi kereskedelmi és iparkamara feliratot  intézett 
a kereskedelmi miniszterhez, melyből közöljük a 
következőket: 

Az 1895 évi VII. t.-czikkben elvben kimon-
datott a székelyföldi  vasúti hálózat egy részének, 
nevezetesen a brassói—háromszéki helyiérdekű 
vasútnak a Sepsi-S^ent-György állomásától kiin-
duló és Csik-Szeredán, Csik-Rákoson, Gyergyó-
Szentmiklóson át a Marosvásárhely szászrégeni 
helyi érdekű vasút „Szász-Régen" állomásáig ve-
zetendő gőzinozd<>nyu vasútvonalnak, továbbá az 
e fővonalból  a legalkalmasabb pontokon kiágazó-
lag, egyfelől  a gyimesi szorosig illetve a magyar 
román határszélié, másfelől  a héjjasfalva—székely-
udvarhelyi helyi érdekű vasútnak „Székelyudvar-
liely állomásáig való kiépítése és a SepsiSzent-
Györgyböl Csik-Szeredáig, valniint a Csik-Szere-
dából G)imesig vezetendő voualrészeknek 1897. 
évi november hó 17-éig való tényleges megépíté-
se el is rendeltetalt. 

Ölömmel vett tudomást a kamara arról, 
hogy az utóbb említett vonalrészeknek a mult évben 
megkezdett munkálata az ez évben nagy erővel 
fulytattatváii,  a SepsiSzent-Györgytől Csik-Szere-
Jáig terjedri vonalrész építése már ezen évben 
befejezést  nyer és a forgalomnak  átadható leend, 
nemkiilömlien, a csik-szereda-gyimesi vonal is még 
a kitűzött idő előtt teljesen el fog  készülni-

K vunalrészek kiépiténe által elég teletik a 
magyar állam azon nemzetközi szerződésben ala-
puló kötelezettségének, hogy löi»7. évi november 
lift  17-éig a gyimesi szoroson át Uoiníniával 
összeköttetést hozzon létre, de még mindig nem 
nyernek kielégítést a székelyföldnek  a vasutakhoz 
t'ú/ödő érdekei. Nem, mert akár a személyforga-
lom, akár az anyagszállítás szempontjából tekint-
jük a székelyföldnek  ezen vasuljait, ama kívánal-
makat, hogy azok gyors és olcsó közlekedést ho-
nosítsanak meg, elérve nem látjuk. Mert annak, a-
ki például Csik-Szeredából Kolozsvárra vagy B u-
dapestre kiváu eljutni, vasúton utozva először 
mintegy 154 klmétermnyi utat egészen ellenkező 
irányban Brassóba kell tennie, a honnan még egy 
ugyanolyan hosszú: 149 klraéternyi utón iuthat el 
Héjjastalváig 12 óra idő alatt és II. osztályt szá-
mítva, Csíkszeredától Brassóig mintegy 7 forint 
kiiliin fizetett  költséggel; holott ha Csíkszeredától 
Székelyudvarhelyig kocsin teszi meg az utat s 
onnan utazik tovább vasúton, igy ezen utat Héj-
lastalváig ugyanannyi költséggel 7 óra alatt, tehát 
5 órával rövidebb idő alatt teheti meg, a mi igy 
sokkal előnyőnyösebb. 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Történet egy kerületből. 

— Elmondja Verner L ásató. — 
Rendben ment a mi kerületünkben a dolog. 

A fővárosi  lapok is azt írták róla, hogy csöndes 
kerület. Közvetlen a választások előtt ütö t be a 
menydörgős menkő. 

Bogár, a patyikus csinálta a paklit, a kit a 
kaszinóban kinevettek, mert a valutát Józsiás 
szerűen fejtegette  s a ki virradatra megszerezte a 
függetlenségi  pártot. 

Gyönyörű október volt. Ráült a csöndes ke-
rületre az egész függetlenségi  párt. Pichler Győző 
fulmináns  beszédet intézett a gölöncsérekhez s je-
lölték Vőröskereszthy urat, a kerület első virilis-
táját. A párt naponként jobban izmosodott. A 
programmbeszéd után a napilapok váltig azt állí-
tották, hogy megválasztatása több mint bizonyos. 

Mi a túlsó párt melegedésétől fogyni  kezd-
tünk, fogytunk  kétségbeejtően. A biztos kerület-
ben roppant bizonytalanná váll a helyzet. 

Még engem is megcsepitett a jelölt. 
— Tudnál-e te valamit szerezni. (A valami-

nek megszerzése félreérthetetlenül  voksolókra vo-
natkozott.) 

— Égy feltétel  alatt két biztos voksom van. 
— Halljak a feltételt. 
— A két voks ara 160 frt  80 kr. 

Az öreg belebámult a levegőbe. 
— Nem lehetne valamicskét lealkudni ? 
— Nem. 
— Hát ki e viselője ennek a két voksnak? 
— Czérna szabó, Csiriz, a csizmadia. 
— Ne mókázz, kölyök, hisz ez a legdühö-

sebb két kortes ott tul van. 
— Mindegy. Ezt a két embert én markom-

ban tartom. Ennyivel tartozom nekik s jó formán 
keresztett vetettek rá. Ennyi pénzzel nem lehetne 
őket megvesztegni, de én csak adósságot törlesz-
tek s közben átterelem őket a jobb politikai meg-
győződésre. L»het ez ellen valakinek megjegyzése. 

Ig*n is lehet. Van nekem, te kolosszális kö-
lyök. Nesze a pénz, beszélj a fejőkkel. 

Az eredmény megnövesztette a politikai ét-
vágyamat. Ebből a választásból ki is lehetne ko-
vácsolni a Karri éremet. 

Mikor az öreg faluzásából  haza jött, hol fö-
lösen illették „a vén pecsovics" czimmel, odasom-
polyogtam az öreghez. 

— Van ára még 20 voksom. 
— Mi az ára, horkant a kinszenvedett jelölt 

a bonális kérdés iránt. 
— Nevezzenek ki kérem — tanfelügyelőnek. 
Az öreg olyan mozdulatot és arezjátékot fe-

jezett ki: hát ez is ? 
— Az az állás már oda van ígérve, gyere-

kem, de kineveztetlek: méhészeti vándortanárnak. 
— Nem tadok én a méhekhez. 

— Hát Göndöcs tudott? Még is szaktekin-
tély volt. Olvasd el Ivrisch kátéját és akadémikus 
méhész vagy. 

Parolát adtam. Ördög vigye, legyek hát mé-
hészeti vándor tauár. 

— No de lássuk a feltételt,  hol a busz voks? 
— Fölér-e Kovács János annyival ? 
— És te megtudnád őt szerezni ? 
— Bízza csak rám! 
No, az igaz, Kovács János huszonkét voks 

Nagy tekintélyes familia  s az öreg kedveért miud 
függetlenségi. 

— Ha megszerzed : markodban tartod a mé-
hészeti váudortanárságot. 

Mellesleg tudniok kell, hogy Mariskában, a 
Kovács ur bájos leányában vala az én nagy re-
ménységem : Mariska a kertben volt. Elmélyedve 
állt a szomorú fűz  tövénél, nyilván arra gondolt 
mint izzadok én most a poros akta mellett. 

— Jó napot Mariska I 
Felriad a kis őzike, de csak pillanatig. Paj-

zánul felém  szaladt, miközben oly édesen csicser-
gett. Milyen jó ez a közel választási mozgalom. 
Papára, most is a pártkouferenczíán  van. Mariska, 
engem kineveztek vándortanárnak. Hitetlenül né-
zett a kis Angyal. Fürkészőleg, vájjon igaz 
lenne-e az ? 

Igen! azonban nagyon nehéz feltétel  van 
kineveztetésemhez kötve. Ha busz voksot tudok a 
pártnak teremteni. 
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Hasonló a viszony a teherszállításra nézve is 
a mit igazol az, hogy » kérdéses vasutak épitési 
vállalkozói az építéshez szükséges legnehezebb 
anyagokat, a minők a talpfák  és sínek stb. nem 
Brassó-Sepsi-Szentgyörgy felé  vasúton, hanem a 
héjjasfalva-székelyudvarbelyi  vasúton és Székely-
Udvarhelytől tovább Csíkszeredába tengelyen szál-
lítják, minthogy ez igy szintén előnyösebb. Ennél-
fogva  a székelyföldnek,  különösen pedig a világ-
forgalomból  eddig még az uj vasutak mellett is, 
mondhatni, teljesen kizárva levő Csikvármegyének 
az érdekei sürgetően követelik, hogy a székely-
vasutaknsk a jelen feliratunk  elején jelzett vonal-
részei nevezetesen pedig: Csik-Szeredától tovább 
liyergyó-Szentiniklóson át Szász-Régenig vezetendő 
fö-  és ebből alkalmas ponton kiindulva a Székely-
Udvarhelyig vezetendő mellékvonal is a lehető 
legrövidebb idő alatt kiépíttessenek. A székelyföld 
ugy gazdaságilag, mint iparilag teljesen el van 
maradva és ezen egész vidéket oly mostoha köz-
gazdasági állapotok jellemzi^, a melyhez hasonló 
talán az egész országban nem létezik. Pedig maga 
a föld  meg van áldva a természetnek különféle 
kincseivel, a melyek ha mozgósíthatók és értéke-
síthetők lennének, ezen vidék lakóinak foglalko-
zást, kenyérkeresetet és jólétet tudnának nyújtani, 
drt a melyek ez idő szerint még holt anyagok, 
mert nemcsak még a inegmozgósitáshoz tnegkiván-
tat ó könnyű és olcsó szállítási eszközök. E miatt 
a szegény székely nép, nem lévén a megélhetés-
hez itthon elegendő keresete, miként szomorúan 
tapasztaljuk, évről-évre özönnel hagyja el hazá-
ját s megy ki Oláhországba, remélve, hogy ott 
életfeltételeit  jobban megtalálja, a minek ijesztő 
például bátorkodunk felsorolni  itten a legutóbbi 
öt év erre vonatkozó statisztikai adatait a kö-
vetkezőkben : 

A székely határszéli m. kir állami vámhiva-
talok hivatalos adatai szerint Oláhországba tény-
leg kivándorolt és ott. maradott: 1891-lien 2986 
székely, 1892-ben 2801 székely. 1893-ban 2580 
székely, 1894-ben 5326 székely, 1895-ben 4827 
székely és igy öt év alatt összesen 18.5:20 székely, 
mint a mennyi a legtisztább magyarság közül e 
hazára nézve teljesen elveszett. 

Ez olyan fontos  országos és nemzeti érdek 
a melyet figyelmen  kívül nem hagyhatunk és 
melyre Nagyméltóságú,! nagybec-ü figyelmét  is 
ezúttal felhívni  bátorkodunk, tisztelettel kérve, 
hogy ezt érdemileg méltatni kegyeskedjék. 

Minthogy pedig ezen aggasztó bajnak egyik 
biztos orvosszere, hogy a székelyföld  a szükséges 
vasutakkal elláttassék, a melyet a mellett, hogy 
ezek segélyével a székelyföld  kegyeiben és évszá-
zados erdőségeibi n rejlő temérdek kincsek kiak-
názhatók ká lesznek. Módot fognak  nyújtani az 
ország belseje felé  irányuló könnyű és olcsó köz-
lekedésre is és a székely nép mozgalmát keletről 
ezen különben is kívánatos irányba fogjuk  terelui 
és ezen ősi magyar elem megmarad továbbra is 
nemcsak magyarnak, hanem magyarhoni polgárnak. 

Mikor hazánk erdélyi részében Nagyváradtól 
Kolozsváron át. IS'assó felé  az első vasúti vonal 
épitési iránya ki|előltetetf,  a nemzetiségi érdekek 
szolgállak vezéreszméül s a neinkövetelö, hallgatag 
természetű székelység és ennek földje  a számítás-
ból teljesen kihagyatván, ennek elkerülésével ezen 
első vasúti fővonalnak  oly szerencsétlen irány 
adatott, bogy annak előnyeit a székelység egyál-

— Melyik a maguk pártja? 
— Melyik lenne, hit a hol a hatalom és di-

csőség. És a melynek oly nagy ellensége a tata. 
— De kár ! Hej a papám át menne oda ma-

guk kö/.zé, ez aztán jó lenne! 
— Ez hozott engem is ide, Mariska. Beszél-

jen papájával és akkor három hét múlva megtart-
juk a lakodalmat. 

Elpirult és elszaladt. 
A tornáczröl kiáltott vissza. 
Megpróbálom, megkísértem. 
Da a papa hajthatatlan maradt, nem segítet-

tek a Mariska könnyei, a mama esdeklése. 
Valósággal tűkön iiltem. Még csak két nap 

választott el a nagy naptól. 
Ez alatt történt a közös megállapodás alap-

ján létrejött államcsíny, Mariska nagy beteg lett. 
Az elvhü papa ott virrasztott az ágyánál. 
Nem állhatta az atyus. Elvégre többet ér a 

lánya, mint. az a néhány szavazat, s megirta ne-
kem a következőket: 

Nebuló ! a lányom beteg. Jöjj el, látogasd meg. 
Nagyot ugrottam örömemben. 
Urambátyám biztos a bu« voks, kérem a 

kiuevezést. 
Lassan a testtel. Kérd meg Kovács nrat, 

hogy pártügyben az este tartandó konferenciára 
megielenni szíveskedjék, - beszélt az öreg. 

A kedves papa ott volt, meghozta értünk az 
áldozatot. 

Másnap kezembe volt a kinevezés. 

talán nem élvezhette s máig sem élvezheti és ez 
nagydarabon olyan talajra lön fektetve,  a melynek 
csuszamlós természete miatt, ott a vasút fentar-
tása eddig már több százezer forintot,  sőt tán 
milliókat emésztett fel.  Ezeken felül  a sok indo-
kolatlan kanyargással az útvonal hosszú és feles 
legesen megnyujtatott. Elég egy fntó  pillantást 
vetni a térképre, hogy mindenről meggyőződést 
nyerhessünk. Azt látjuk ugyanis, hogy a czéljánál 
fogva  az ország keleti határához futó  vasnt Apa-
bidánál délre kanyarodván, ebben az irányban ha-
lad Tövisig, a honnan Kis-Kapusig keleti irány-
ban, onnan pedig Héjjasfalváig  északkeleti irány-
tan halad, holott ezen vonalnak természetes és 
legrövidebb egyenes iránya Apahidától Héjjasfal-
váig Marosvásárhelyen vezetett volna keresztül. 

Ennélfogva  ugy az országos mint különösen 
a székelyföldi  közgazdasági érdekek szempontjából 
fölötte  kívánatos, hogy a jelzett hiány pótlása 
végett Apahidától Marosvásárhelyen át Héjjasfal-
váig Marosvásárhelyen át Héjjasfalváig  állami vas-
pálya építtessék; a mit a kamara már 1892. évi 
október hó 12-én 2604. sz. a. föllerjesztett  emlék-
iratában is kérelmezett volt. 

E vonal ugyanis — miként a hivatkozott 
emlékiratban is annak kifejezés  adatott — köz-
vetlen kapcsolatba hozná a székelyföldet  a m. kir. 
államvasutak hálózatával s annak segélyével bele-
helyezné a nemzetközi forgalomba.  Ezenfelül  pedig 
a magyar birodalom erdélyi részének egész vasúti 
közlekedését sokkal tökéletesbbé tenné, a mai kor 
igényeinek megtelelő lehető legnagyobb gyorsasá-
got honosítván meg ezen országrészt átszelő fővo-
nalon, a mi jelenleg, a nagykerülők miatt, lénye-
gesen bénitólag hat ez országrész forgalmi  viszo-
nyaira. E vonal közvetlen összeköttetésbe hozná 
Marosvásárhely városát a nem sokára kiépüló kis 
küküllővölgyi vasúttal is, minek egymásra v.nló 
kölcsönös előnye ezt föltétlenül  kívánatossá teszi. 
V< gül e vonal kiépítése nagyban előmozdítaná ezen 
országrész második nagy magyar városának: Ma-
rosvásárhelynek jelentékenyebb gazdasági és kul-
turális központtá való fejlődését,  a hol a közigaz-
gatási, igazságságszolgáltatási, gazdasági stb. in-
tézmények összpontosulva vannak, a hol minden-
nemű tanintézetek, szakiskolák, muzeumok, könyv-
tárak stb. állanak a székelység rendelkezésére : 
a hol a kereskedelem az országos, sőt a nemzet-
közi forgalom  közvetítésére is szervezkedve van 
s a honnan a gazdasági és nemzeti műveltség 
messze vidéki " kiárasztja éltető melegét és fényét, 
a minek ugy országos, mint nemzeti fontossága 
eléggé nein hangsúlyozható. 

Az ezredéves orsz. kiállítás kitün-
tetései Csikvármegyében. 

I. A történelmi főcsoport  kitüntetései : 
Kiállitási érem: Csíkkarczfalvi  róm. kath. 

templom. Csiksomlyói szt. Ferenczrendi kolostor. 
Elismerő oklevél: Gyergyó-szentmiklósi ör-

mény kath. egyház. 
II. Közoktatásügy. 
Elismerő oklevél: Állam, segélyz. szövő tan-

műhely (Csik-Szereda). Gyakorlati eredményekért. 
„Fogarassy" leánynevelő intézet (Gyergyó-Szezt-
Miklós) Szorgalomért. Kuncz Kornél polg. ísk. 
igazgató (Gyergyó-Szeutmiklós). Szorgalomért. 

III. Egészségügy. 
Millennium'1 nagy érem : Borszéki liirdő. Nagy 

mérvű baladás, verseny és kivitelképesség és nagy-
bani termelésért. 

IV. Mezőgazda! 4 ' . 
Elismerő oklevél: Bara János (Szttamás), 

Bartlia György (Tusnád), Biró Antal (Vacsárcsi), 
Ferenczi István (Tölgyes), Gál József  (Csik-Sze-
reda), Gondos Antal (Csik-Szentmárton), Kovács 
Gergely (Verebes), Márton Lajos (Gy.-Szentmíklós). 
Sípos Péter (Szentmihály), Veres József  (Szent 
Simon, mindnyájan „jó termelésért." — Csikme-
gyei gazdasági egyesület, közhasznú tevékeny-
ségért. 

V. Gyümölcsészet. 
Elismerő oklevél: Csikvármegyei gazdasági 

egyesület. Sikeres termelésért. 
VI. Erdészet, vadászat. 
Közreműködők czime: Imre Dénes m. kir. 

erdömester, Jakab József  m. kir. föerdész,  Timók 
János ni. kir. erdészjelölt, „Sikeres fáradozásért", 
Klippel Mór m. kir. erdészjelölt „Hasznos javí-
tásért.» 

VII. Vas- és fémipar. 
Elismerő oklevél: László Lörincz, kovács 

(Cs.-Szereda) Haladásért. 
VIII. Közlekedés, közúti jármüvek. 
Kiállitási érem : László Lörincz, kovács (Csik-

Szereda), Szabó Ferencz, nyerges (Cs.-Szépviz) 
„Jó munkáért." 

IX. Ruházati ipar. 
Kiállitási érem: Dávid Péter czipész (Csik-

Szereda) „Szép és jó munkáért." 
Elismerő oklevél: Buzásy János (Gyergyó-

Tekerőpalak), Gidró Mátyás (Madaras) „Jó mun-
káért." 

X. Műkedvelők. 
Elismerő oklevél: Fodor Róza (Csik-Somlyó) 

Festményért. 

Jtaesu bankett. 
Miskov Péter pozsonyi ezredparancsnoknak 

távozása alkalmából nagy számú tisztelői f.  évi 
november hó 11-én a „Csillag" vendéglő nagyter-
mében bncsu bankettet rendeztek, melytn a hon-
véd tisztikar, élén Koncz Henrik százados- uj ál-
lomásparancsnokkal teljes számban, a vármegyei 
tisztikar helyi tagjai élén Becze Antal alispánnal, 
a bíróságok tagjai élén Gyárfás  László kir. tör-
vényszéki elnökkel, a helyben állomásozó csendőr 
szárnyparancsnokság tisztikara, az államvasutak 
képviseletében itten állomásozó főmérnökei  és mér-
nökei és az ünnepeli ezredparancsnoknak számos 
tisztelői és barátai vettek részt. Az asztalföu 
Miskov Péter ünnepelt alezredes s tőle jobbra, 
balra s szembe Bece Antal alispán, Koncz Heurik 
százados-állomásparancsnok, Gyártás László kir. 
törvsz. elnök, Mihály Ferencz megyei főjegyző, 
Baktsi Gáspár kir. közjegyző, Deinény Béla csen-
dörszázados, Wéér György kir. tszéki biró és 
Almássy Zsigmond csendőrfú'liadnagy  foglaltak  he-
lyet. Az ebéd pontban 2 órakor vette kezdetét 
Miczi Miska helybeli zenekara közreműködésével. 
A harmadik fogásnál  Baktsi Gáspár bankett fő-
rendező emelkedett szólásra, kiemelve Miskov Pé-
ternek 6 évi ittléte alatt szerzett ama kiváló ér-
demeit, melylyel a városi polgárság és katonaság 
között fennálló  és soha meg nem zavart szívélyes 
viszonyt nemcsak fenntartani,  de folytonosau  ápolni 
és előkelő tapiutatával megszilárdítani igyekezett, 
éltetvén a városi polgárság nevében Miskov Pétert, 
mire Miskov Péter talpraesett felk^szöntőben  meg-
hatottan köszönte meg a városi polgárságnak eme 
ritka becsű bizalmát, kérve, hogy őt a távolban is 
kisérjék állandó jó emlékkel, miként ő sem fugja 
soba elfeledni  ama eltöltött kellemes időket, me-
lyeket szerencsés volt it.t átélni. Utána Wéér György 
kir. törvszéki biró emelkedett szólásra, ki egy len-
dületes szép beszédben zajos tetszést aratolt ama 
kijelentésével, hogy az iinu-pelliirtk tisztelői és ba-
rátai egy bankett iv kibocsátása nélkül is megje-
lentek volna ez alkalommal leróni ama tiszteletet, 
szeretetet és barátságot, melyre Miskov Péter ma-
gát mint katona, mint gentleman, mint jó barát 
minden körben érdemessé tette, élteti Miskov Pé-
tert az ünnepelt ezredparancsnokot. Ezután Becze 
Antal alispáu emelkedett szólásra s a tőle meg-
szokott őszinteséggel feje/.le  ki elismerését a köz-
igazgatás nevében Miskov Péter előtt, ki hosszas 
ittléte alatt a hivatalos érintkezésben minden kö-
rülmény között nagy körültekintéssel és tapintat-
tal oldotta meg feladatait  s a midőu szívesen le-
lója elismerését Miskov iránt, készséggel megra-
gadja az alkalmat azon reményéuek adandó kife-
,ezést, hogy az uj állomásparancsnok Koncz Henrik 
százados e barátságos viszonyt a maga részéről is 
fenntartani  igyekezem!, poharát emeli Miskov Pé-
ter távozó és Koncz Henrik jelenlegi állomáspa-
rancsnokra, mire Koncz Henrik állomásparancsnok 
ritka szép ékesszólással utal a maros-vásárhelyi 
társadalmi körökben tett s azok részéről tapasz-
talt kedvező benyomásokra és bírálatokra s vég-
telen jól esik neki a távozó előde iránt nyilvánult 
eme kitüntető szívélyességet tapasztalni, meg lé-
vén őszintén győződve arról, hogy oly helyre 
jött, hol az őszinte törekvést méltányolni tud-
ják s e reményben előre is Ígérheti, hogy ugy 
a hivatalos mint a magán körök megelégedését 
igyekezni fog  kiérdemelni s a midőn köszöui az 
előlegezett bizalmat, élteti a város közönségét. 
Ezután Baktsi Gáspár Gyárfás  László kir törvény-
széki elnökért, Gyárfás  László Miskov és Koncz 
állomásparancsnokokért, Miskov Péter a székely 
hölgyekért, Szacsvay Imre kir. járásbiró Miskov 
Péterért, Baktsi Gáspár Becze Antal alispánért, 
Demény Béla százados Miskov Péterért. Pohl An-
tal főmérnök,  Csedő István ügyvéd Miskov Pétfr-
ért ürítik poharaikat. A kedélyes lakomáuak d. u. 
5 órakor volt vége, mely után Miskov Péter ez-
redparancsnok a társaság minden egyes tagjától 
szívélyesen bucsut vett. Ie.ten tartsa meg és vezé-
elje őt további utjain. Sokáig éljen Miskov Péter \ \ 

Borsay. 

Tanitó-gySléft. 
Gy.-Alfáin,  nov. 20. 

A gyergyói róm. katb. tanító-testület f.  évi 
november hó 18-án Gyergyó-Tekerőpatakon tar-
totta meg rendes őszi gyűlését a tagok és tanügy-
barátok élénk érdeklődése mellett, melyről a kö-
vetkezőkben számolhatok be. 

A nagy számmal megjelent tagok fél  9 óra-
kor szent misét hallgattak, mely után bizottsá-
gokra oszolva, a gyakorlati tanításokat hallgatták 
meg; innen a felsőbb  osztályok csinos és nagy 
termében összegyűltek, hol Vértes Lajos elnök a 
tagokat üdvözölvén, emelkedett szellemű és tarta-
lomdus szavakkal a gyűlést megnyitotta. 

Olvastattak először a tavaszi gyűlésről, azntán 
a áiszgyűléstöl felvett  jegyzökönyvek, melyek elfo-
gadtatván, jegyzőnek a nagy gonddal szerkesztett, 
tárgyhü jegyzőkönyvekért elismerés és köszönet 
szavaztatott. 

Ezekután a gyakorlati tanitások méltattat-
tak ; gyakorlati tanítást tartottak Vild József  az 
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I. osztálylyal a besz. és ért. gyakorlatból a hal-
lásról. melyre Hozó Pál tette meg észrevételeit; 
Kórika Ágoston a III. osztálylyal ismertette a bő-
vített mondatot, méltatta Simon Ádám, Miklós 
ilermin k. a. tanításáról a VI. osztálylyal a ter-
mészettanból, Márton Gábor nyilatkozott. A gya-
korlati tanítások a tett észrevételek alapján dicsé-
retesen sikerülteknek minősíttettek. 

felolvasta  Sántha Albert az ezredéves or-
s ^ n s kiállítás megtekintéséről szerzett tapaszta-
latit, melyet a gyűlés feszült  figyelemmel  és élénk 
érdeklődéssel hallgatott meg, ezen szakképzettség-
gel készített (elolvasásért, felolvasó  méltán meg-
él deinelte azon lelkes éljenzést, melyben a gyűlés 
részesítette. A mü az irattárba tétetni határozta-
tntt, s szerző valamelyik szaklapban való közzé-
tételre felkéretett. 

Horváth Mihály szavalta Cznczornak „Hu-
nyadi János hamvai" czimfl  költeményei. A gyűlés 
ezen teljesen sikerült és fiatal  hévvel előadott sza-
valatért a szavalót lelkesen megéljenezte. 

Mintán az idő előre haladott, az „önképző-
körök" jelentései (elolvasás nélkül adatlak be, me-
lyek az irattárba tétetni határoztattak. 

A jövő gyűlés helyéül kijelöltetvén Oláh 
Toplicza. Elnök a tagokat üdvözölve, a gyűlést be-
zárta s a tagok. nagy számmal Fórika Ágoston 
tagtárs házához közebédre mentek, melyet szép 
pohárköszöntők fűszereztek,  hol a nap hátralevő 
részét vígan és kedélyesen töltötték el. 

Balázs  Gergely, 
t. egyl. aljegyző 

— Képviselő-testületi tagok válasz-
tása. A választás alá keriílt községi képviselő-tes-
tületi tagokat Qyergyó-Szt-Miklóson f.  hó 18-án 
választották mos; a választást azonban az elnöknek 
a szavazatok végleszámolásánál tanúsított alapsza-
bálytalan eljárású miatt megfellebbezték.  Az eddigi 
gyakorlat szerint a választóktól nem kívánták meg, 
hogy a szavazó-lapokon külön-kiilön tüntessék fel  a 
rendes és póttagokat. 11a pl. 6 választuudó tag kö-
zül 3 rendes és 3 póttag kellett, az eddigi gyakor-
lat szerint minden megkülönböztetés nélkül szavaz-
tak 0 egyénre s az a 3 a kik ezek közül legtöbb 
szavazatot kaptak, lett rendes, a másik 3 pedig 
póttag. Ez az eljárás egyszerű és világos és Bókkal 
jobb, mint az ide vonatkozó törvény aina rendel-
kezése, hogy a választók különböztessék meg a 
rendes és póttagokat. A régi gyakorlat szerint foly-
ván a választás, az elnöknek a végleszáinolást is 
aszerint kellett volua megtenuie. így is tett először, 
de aztán valami ok miatt egyét gondolt s a tör-
vény illető pontját alkalmazta s ezzel összezavaro-
dott az eredmény. A kik ugyanis n szavazó-lapokon 
elöl voltak irva, azokat rendos-, az utána követke-
zőket póttagoknak vette; igy megtörtént, hogy i 
80—90 szavazattal rendes tagot, 130—140 szava-1 
zattal pedig 2-ik póttagot választottak. Ez az eljá- J t 
rás — természetesen — az önkénykedés sziliét . 
viseli magán, mert ha a régi gyakorlat helyett a | 
törvény rendelkezését kell érvényesíteni, akkor ezt 
a választás előtt ki kollett volna hirdetni. A felleb-
bezés tehát jogos volt s vagy a korábbi szokás 
szerint fogják  a szavazatakot leszámolni, vagy uj 
választás lesz. 

höz híven, behatóan ismertettük a kiállítás egyes 
részeit s rámutattunk a mindenütt észlelhető nagy 
haladásra. Most, a kiállítás bezárása előtt, kötelessé-
günknek tartjuk még nz italgyártási szakkal is fog-
lalkozni. a mely nagy-fejtegetése  daczára eddig még 
nem részesült kollő méltánylásban. S ha az e szakba 
tartozó tárlatokon végig tekintünk, a Gróf  Esterházi-
fólc  Cognaegyár Részvénytársaság tárlata ötlik sze-
münkbe, amely ugy meglepő elrendezése, mint a 
bemutatott fajták  sokfélesége  és kitűnő minő-
sége tekintetében az első bilyet foglalja  el. 

Alig vau ipar, amelynél nagyobb szükség volna 
a feldolgozandó  anyagok s a készítési eljárás tisz-
taságára, mint éppen a cogiincgyártásnál. Ez ellen 
bizony nagyon sokszor vétettek, ami közegészség-
ügyi tekintetben nnynyivnl is károsabb, mivelhogy 
a cognac leginkább n beteg emberek erősítésére 
szolgál. Ezért jóleső örömmel konstatáljuk, hogy az 
Esterházy-cognac e tekikintben is első helyen áll 
s bármely betegnek a legnagyobb nyugalommal 
ajánlható. Hogy e véleményünkkel nem állunk ma-
gunkban, azt a tárlaton lévő adatok utáu a követ-
kezekkel bizonyíthatjuk : 

Dr. Neumann Zsigmond, a budapesti kereske-
delmi törvényszék hites vegyésze hivatalosan künt 

gyár budapesti telepén s ott az egész tele-

K Ü L Ö N F É L É K . 
— A királyné nevenapja. Erzsébet ki-

rálynénak nevenapját o hó 19-én az orszúgbau több 
helyt ülték meg, hálaadó isteni tiszteteket tartva. 
E napon a csik-soinlyói rógyinnásiuinban is az elő-
adás szünetelt s a liatulság a tanári testülettel 
együtt reggeli 9 órakor a Szout-Ferencz rendi szer-
zet nagy templomában szent misét hallgatott. 

— Himen. Doesor Pálfiy  Moritz budapesti 
egyetemi segédtanár és geologus, november 11-én 
eskuüött örök hűséget Székely tMvarhelvţi, HAcz 
Emma kisasszonnjal «s kszeredai Pap O'yörgyné 
testvérével. — F-kiivö ui.'in a fiatal  pár nagyobb 
körutazás után tér Budapestre szállásukra. — Bol-
dogság kisérje őket. 

— Adomány az Oltáregyesületnek. 
Egyesületünk szeretett elnöke, tfikó  Ilona őmél-
tósága átadott ötven forintot,  melyet ngys. dr. 
Egyedi Árthnr képviselő küldött az egyesület va-
gyon gyarapítására. Addig is, mig a választmány 
megfelelő  hivatalos alakban fejezhetné  ki a nagy-
lelkű adományozónak benső báláját, fogadja  e la-
pok hasábjain az egyesület összes tagjainak őszinte 
köszönetét. 

— Havazás és lucBok. A hosszú és szá-
raz Aszi e hó 21-én esős-havas idő váltotta fel  s 
bár november második fele  is szokatlauul enyhének 
Ígérkezett, akkor a lógsulyméró higanya uagyot 
esett, jelezvén az időjárás megváltozását. Két na-
pon át hallott a hő és sártengerré változtatta az 
utakat, rétet, erd3t, rnjzót fehér  takaró borit, a 
télikabátok előkerültek a szekrényből, s a kandalló-
ban vígan ropog a tiiz az elkényesedett tagok föl-
inelegitésére. Véletlen szeszélye az időjárásnak, 
hogy a mult évbeu is november 21-én állott be 
havazással a tél s 8 — 10 fokos  hideggel tartott 
deczember 5-ig, mikor egy délnyugatról jött eső a 
havat elsöpörte, hogy frissebbnek  adjon helyet. 

— Magyar Olvasó-kör alakítása Bé-
kásban. A iniut úrról örömmel értesültünk Békás 
községben október hó 19 én Miklós Lukács posta-
mester elnöklete és Geneay Endre titkárság» alatt 
egy „Magyar Olvasó-kör" lett megalakítva, melynek 
czélja hazafias  irányú könyvek és hírlapok olvasása 
által a közművelődést ezen exponált vidéken ter-
jeszteni. Dicséretére válik a kezdeményezőknek ezen 
az ottani kevés számú magyar lakosság szellemi 
fejlődésére  jótékony hatást gyakorolni hivatott egye-
sület eszméjének megtestesitése, s reméljük, hogy 
a kör fönntartása  érdekébeni közreműködésünket 
hazafias  érzelmű román polgártársaink sein fogják 
megtagadni, a egyesült erővel annak fennállását 
támogatni, mire az elkészitett alapszabályok min 
denkinek tért engednek. 

— Gyújtogatás. Gyergyó-Dilró községben 
a közrend .felbontásáról  tanúskodik az a féktelen-
kedés, mclylyel némely elemek a vagyonosabb osz-
l il.v bizonyos része ellen fordultak.  A titkos fenye-
getések napirenden vannak, hogy többeket fel 
luknak gyújtani. Egy ily fenyegetés  f.  hó 15-én, 
L ' s l e meg ia valósult. R'opacz Géza ottani kereske-
i'nek a kerítésére itták fel  a fenyegetést,  hogy 
M fogják  gyújtani a az emiitett este ezt be is 
váltották s mint állítják, dinamitot tettek a csűre 
a 'á ; nz igy támadt tűz elbamvautotta a gazdasági 
fületeket.  A ditróiak — ngysaólva — teljes kö-
zönynyel nésték a tűzet s a segítségre jött reme-
i k és asárhegyiek vettek részt az oltásban. A 

eredetét magánbosszuból származtatják, a tettest 
azouban még eddig nem derítették ki. 

— A Röntgen-sugarak és a vakok. 
SzenzáeziÓH híreket közöluek Parisból n lapok, mi 
ha valóban igaz, az egész emberiséget fogná  meg-
örvendeztetni. A mint írják, Edison, a zseniális fel-
találó a New-York Heruld tudósítója előtt kijelen-
tette, hogy a Köntgen-sugarak segélyével a vakok 
visszanyerik látóképességüket, bármily előrelinlalott 
stádiumban is legyen a látóképesség hiánya, Edisi.n 
két világtalannal kísérletet tett, és sikerült a Umil 

megvizsgálván, a legnagyobb dicsérettel nyilatkozott 
a berendezéséről s a termelés minőségéről. Sót ké-
sőbb a gyárcogiiiieját tudományosan elemezvén, arról 
hivatalos szakvéleményt adott, a mely szerint az 
Esterházy cognac tiszta bordesztillatuméa minőségre 
nézve a forgalomban  levő legjobb fajta  eoguacokkal 
egy szinvouulou áll. 

A budapesti Önkéntes Mentő-Egyesület igaz-
gatója. dr. Kresz (iézu pedig az egyesület ember 
baráti működése közben szerzett szakszerű tapasz-
talatok alapján, átiratilag értesítette arról, hogy az 
Esterházy coguac kitűnő minőségére való tekintettel, 
elliatorozta, hogy az egyesület coguac-szükségletét 
"zentul csakis az Estarházy-féle  cognacgyáruúl fogja 
!i.'szerezni, minek kapcsán felhatalmazza  az igazga-

geu sugarak segélyével mindkettőnek látóképességet i„ságot, hogy cognacgyártmányán a „Budapesti ün-
vissza szerezni. kentes Mentő-Egyesület coguac-szállitója" felírást 

linSZIlilVnavsii. 
Aki még őzzel sum be, azt állitásunk helyes-

ségéről a budapesti Tudoniáiiyos-Rgv^om legkivá-
lóbb orvostsnáruinak véleménye fogja  meggyónj, 
akik tapasztalataikról a következő szakvélemenybeu 
számolnak be : 

A Magyar Király Műegyetem borászati labora-
tóriumit által hivatalosan megejtett és általunk tu-
domásul vett vizsgálatok alapján az E s t e r h á z y -
e o g n a c o t betegeinknél alkalmaztuk és azt sike-
resen használva, mint kitűnő minőségűt és n fran-
czi.i cognacokkal vclckedót a le.gjobbaun ajánlhatjuk. 

Dr. Ángyán Béla, dr. Bárón Jónás. dr. Stiller 
Bertalan, dr. Kétly Károly, dr. I'oor Imre királyi 
tanácsos, dr. Tauft'er  Vilmos, dr.Itéczoi Imre, dr. Per-
tik Ottó egyetemi tanárok. 

Mindez elismnrő nyilatkozatókat csak természe-
tesnek találjuk, tekintve, hogy a gyár berendezése 
a tekhnikai ujjabb követelményeinek mirden tekin-
tetben megfelelő  és tisztasága, valamint az egész' 
kezelés szakszerűsége mintaszerű. Csak igy érthető, 
hogy az Esterházy-cognaegyár Részvénytársaság 
gyártmányai minden tekintetben kiállják a versenyt 
:i küllőid leghíresebb gyáiaival is, sót, hogy a külföldi 
tormd-keket legnagyobb részlten kiszorította hazánk-
ból. A gyárnak többek közt specialitása, hogy a 
gyártás csakis inelog utón történik. 

A társaság részvényei (3200 darab 100 forin-
tos, = 040,000 korona teljesen befizetett  részvény 
a legelőkelőbb kereskedők kezei között vannak. 
Olyanok kezében, akik a legkiválóbb intézetek élén 
is szerepelnek, s kiknek kereskedelmi ügyekben ná-
lunk döntő szavuk van. Már ez maga is biza-
lomkeltő. 

A termelés maga ugyanazon rendszer szerint 
történik, amelyet acognnc-városbeli legelső gyárak, 
követnek. A kezelés tisztasága semmi kétséget sem 
hagy fenn  s a termelés jelentékeny aránya biztosí-
ték arra nézve, hogy a kereslet mellett is jókora 
mennyiség marad meg mint ó-cognac, a mely az 
évek számaival tudvalevőleg értékben folyvást 
növekedik. 

E termelés arányai is nagyobbszerüek. Egy 
kiilöu borpineze a társaság feldolgozásra  kerülő jó-
minőségű borainak nagy mennyiségét foglalja  ma-
gában, oly mennyiséget, amelyhez hasonlót kevés 
előkelő bortermelő tud ma a fővárosban  fölmutatni. 
A termelt kész cognac egy külön uagyszabáBU pin-
czében van, a melynek 10-től egész 80 hektólitert 
tartalmazó hordói az 1—4 csillagos s ehhez képest 
minőségben folyvást  javuló italt foglalják  magukban; 
három uagy hajó és ennek mellékfolyosói  tele van-
nak ilyeu hordókkal, a melyek számozva és felcsil-
lagozva rejlik magukban a jó, jobb, legjobb és le-
geslegjobb minőségű árut, a miből önként követke-
zik, hogy a jó a legalsó fokozat,  a mely ezekre rá-
illik. S a ki ebben kételkednék, annak kérelmére 
megnyílik bermely önként kiszemelhető hordónak 
nagy vagy apró csapja s a gyöngyöző ital megízle-
lése utáu érvényesül az a megyőződés, hogy e tár-
saság a coguacjával a vrsenyképesség igen magas 
fokára  emelte nálunk a cognacgyártást. 

— Fogyasztási adók bérbeadása 1897. 
évre. Az udvarhelyi pénzügy igazgatóság hirdet-
ményt bocsátott ki 39303/890 sz. alatt az 1897. 
évi január 1-től deczember l-ig fizetendő  bor-ital-
adó, husfogyasztási,  ezukorfogyasztási,  sörital-adó 
és szeszital mérési adóknak árverezés utjáni bizto-
sítására nézve. 

Az árverezések n in. kir. pénzügy igazgatóság 
hivatalos helyiségében Sz.-l'dvarholytt fognok  meg-
tartatni és pedig: 

a) Várhegy községre nézve ez évi november 
27-én d. e. 9 órakor; hol az ital- és fogyasztási 
adók 190 frt  24 krban, a szeszitalmérési adó pedig 
1425 frt  00 krban ; 

b) november 29-én Szt-Király, Szt-Iinre, Szt-
Simon, Csatóazeg, Verebes, Tusnád, Tusnádalvég, 
Lázárfalva  községeket illetőleg, hol az ital- és fo-
gyasztási adók 9073 frt  08 krban, a szeszesital 
mérési adó 14540 frt  79 krban; 

c) ugyuuaznap a három gyimesi község terü-
letére nézve, hol az ital- és fogyaszsási  adók 19537 frt 
73 krban, a szeszitaliuércsi adó 14330 frt  00 kr ; 

d) ugyancsak november 29-én Szereda város. 
Zsögöd, Tnploezu, Várdotfalva  és Csobotfalva  köz-
ségekre nézve, hol uz ital- és fogyastási  adók 
15952 frt  85 krban ; a szeszitalmérési adó pedig 
11494 frt  09 krbau ; végül 

e) az előjelzett napon Szépviz, Szt-Miklós, 
Szt-Mihály, Mádéfalva,  Borzsova, Csicsó, Göröcs-
falvn,  Rákos, Vucsárcsi községeket illetőleg, hol az 
ital- és fogyasztási  adók 14174 frt  79 krban, a 
szeszitalmérősi adó pedig 24022 frt  85 kr. kikiál-
tási árban lett megállapítva. 

Az árverések előbb a bor és sörital adók, a 
hus és ezukorfogyasztási  adókra nézve együttesen, 
s ennek befejezte  után külön a szeszitalmérési 
adókra nézve fognak  megtartatni. 

Az árverezésen résztveimi kívánók a kikiál-
tási ár 10"/<>-át bánatpénzül kötelesek letenni, vagy 
pedig a budapesti tőzsdén jegyzett, árfolyammal 
biró államkötvényekkel helyettesíteni. 

írásbeli, 50 krral ellátott ajánlatok is elfo-
gadtatnak, de ezek is az előjelzett bánatpénzzel 
látandók el s az ajánlatokban az ajánlott összeg 
számokkal és betűkkel is világosau kiírandó. A több 
részletes feltételek  az igazgatóság és pénzügyőri 
biztosságoknál a hivatalos órákban megtekinthetők. 

— Egy jó osaládbq} való flu  tanuló 
nak felvétetik.  Czim a kiadó hivatalban. 

Kitűnő minőségű fekete  borsó 
takarmány nagyobb mennyiségbe 
eladó Csik-Somlyon Fodor Antal 
birtokán. 

A gróf  Esterházy cognak-gy&r kiállítása. 
Budapest, október hó. 

Alig néhány nap múlva megszűnik a Városli-
get pezsgő élete: besárják az ezredévi kiállítást, a 
melylyel a mugyar nemzet kultúrájának, iparának 
kereskedelmének fényes  képét adta. Mi tisztünk-
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Erról különben az O körülmény is tanúskodik, 
bogy a legtöbb Budapesten tartott nagy nemzetközi 
kongresszus tagjai megtekintették a gyár telepét, 
megízlelték a gyár termékeit s mindenről a legna-
gyobb elismerés, sót bámulat hangján szólottak. Kü-
lönösen a gazda kongresszus tagjai voltak megle-
petve, a mikor hallották, hogy az Esterházy-cognnc-
gyár csakis magyar borokból készíti gyártmányait. 
Véleményünk az vólt, hogy ilyenformán  ez a válla-
lat mérhetetlen fontos  a magyar bortermelésre, a 
mennyiben terméuyeinek hatalmas fogyasztója.  A 
beszolgáltatott hiteles adatok szerint a gyár tényleg 
1,600.000 liter bort képes feldolgozni  s belőle 
évente 228.500 liter cognacot termel. A párolás 
deczembertól áprilisig tart, ez tehát a gyár munkás 
ideje. Az elkészített eognacinennyiségének csak egy 
része jó forgalomba,  a másik része raktároztatik, 
hogy ilyen módon tetszés szerint mindenki régibb 
s ujabb cognacot vásárolhasson. Ily módon érthető, 
hogy a gyár készítményei mindenütt n legnagyobb 
népszerűségnek örvendenek. Egyre-másra kapja a 
gyár az elismerő és dicsérő leveleket, s ezek közt 
nem csak belföldiek,  hanem a külföldi  szakköröknek 
nom egy kiválóságásói találunk elismerő sorokat. 
A gyógyszerészek és korkázak nom győznek meg 
elégedésüknek kifejezést  adni s mindazokon a gyógy-
szerészeti kiálitásokon, amelyeken a gyár részt vett. 
elsó dijat és nagy elismerést aiatott. Többek köz-
zött a Lipcsében, Karola Bzász királyné védnöksége 
alatt és jelenlétében iinnepiesen megnyitott nemzet-
közi vörös kereszt hariiszükségleli, néptáplúlkozási 
és kouyha-miivészcti kiállításon a Gróf  Esterhózy-féle 
angyalföldi  eognaegyár kiállítását a szász király több-
szöri látogatásával tisztelte meg és a gyár jelenvolt 
igazgatójának ismételten elismerését fejezte  ki. 

ltismarek berezeg a gyár készítményeit megíz-
lelvén, a következő levelet intézte a társaság igaz-
gatójához. 

A coguaeot, a melyet szives volt Kissingenbe 
utánam küldeni, megkaptam és megízlelvén, tény-
leg oly kitűnőnek találtain, bogy azt tökéletesnek 
mondhatom. Fogadják a szíves utánküldésért. vala-
mint lekötelező soraiért tiszteletteljes köszönetemet. 

v. Ii i s in a r e k. 
Tehát még liisinarek berezeg is kénytelen el-

elismerni a magyar ipar életrevalóságát, a mi a né-
met és magyar ipar viszonyát tekiutív, K é t s é g t e l e n ü l 
nagy elismerés 

Jfrndez  elismerésnek koronája az a szokatlan 
dicsérő nyilatkozat, a melylyel királyunk az ezredévi 
kiállításban tett első látogatása alkalmával legnagyobb 
elismerését és megelégedését fejezte  ki a gyár mű-
ködése fölött. 

A szakvélemények köziil fentebb  idéztünk néhá-
nyat. Végül ide iktatjuk még a Közegészságiigyi 
Kalauz nyilatkozr.tát is, amely az Ksterházy-gyár 
eognakjáról a következőképp irt: 

Ujabb időtlen egy rendkiviili (inom és jó eog-
nac jelent meg a közfogyasztás  piaezán. A gróf  Es-
terházy Uézn-lele eognae ugyanis ugy a tiszta elő-
állítás, valamint a szesztartalom tekintetében oly ki-
váló szeszproduktuin, hogy annak akár egészségoseket 
akár a javalat szerint betegek számára való használ 
latát a legjobban ajánlhatjuk. Az orvosi gynkorla-
nz ujabb therapiábau lényeges szerepet jutat a eog-
uaenak, s azért azt hiszsziik, hogy egy minden te-
kintetben elsőrangu eognnenak megismertetésével és 
ajánlásával jó szolgálatot teszünk orvos-társainknak. 

Ami a társaság kereskedelmi működését illeti, 
az ugy gondos vezetés, mint szoliditás tekintetében 
mintaszerűnek mondható. Ennek eredménye az, amit 
a társaság főkönyvében  is meg találhatunk, hogy a 
főváros  és az ors;.ág legelőkelőbb kereskedői tartoz-
nak állandó megrendelői közé, mert az egyes tételek 
szerint a megrendelések gyakorta ismétlődnek; ami 
kétségtelen jele annak, hogy a kereskedő és a fo-
gyasztó-közönség igényei ki lettek elégítve s bizalma 
a ezég iránt folyton  ébren marad. Másodsorban 
látjuk, hogy a külföld  is igen jelentékeny fogyasz-
tója a társulat eognaejánnk és áltulábnn, hogy az 
napról-napra nagyobb tért hódit itthon is, a kül-
földön  is. 

Az egész nunarkián kiviil jeleutékeny fogynsz-
toja a gyárnak Németország is. l'jabb időben pedig 
sikerrel kezdte meg gyártmányainak a Keleten való 
elterjesztését. A társuság gyártmányainak jelességét 
különben számos nemzetközi kiállításon nyert első-
rangú kitüntetés bizonyítja és pedig: Párisban az 
aranyérmet, díszoklevéllel, Bordeauxban: az arany-
érmet. diszkeresz.tel, Herlinben : az aranyérmet, 
díszoklevéllel, .Nizzában : az aranyérmet, diszké 
reszttel, Lipcsében: a nagy aranyérmet, Brüsszel-
ben: az uranyérmet, díszoklevéllel és Scheveníu-
fienben  : a díszoklevéllel az Esterházi Cognaegyár 
Készvénytársaság kitüntetve. 

Érdekes még n társaságnál dívó ellenőrzés 
módja is. Es itt olyan rendszer meghonosítását lát-
juk, a melyet bitran ajánlhatni minden előkelőbb 
ipartelepnek. Van itt egy napi jelentési rendszer, 
a mely mindennap számot ad az ellenőrzó-bizott-
sagnak arról, hogy mennyi cognacot termeltek az-
nap, mennyit tesz az összkészlet hordókban és pa-
luczkokban. mennyi adatott el aznap és az egész 
évben az illető napig, kiktől és mennyi pénz folyt 

menny az adósok számlája, mennyi a napi 

költség, s az összköltség az illető napig, hogy áll 
a hordószámla, az üvegszámla, mennyi áru külde-
tett szét aznap és kiknek, stb., szóval egy tüzetes 
áttekintés az üzleti élet minden apró mozzanatairól, 
ugy, hogy minden perezben tisztán áll a társaság 
kereskedelmi forgalma,  üzleti"eredménye és értéke. 
Ez a mellett szól, hogy szolid kezekben van, s 
megbízható vezetés alatt áll ez intézet, a melynek 
nemcsak belső tevékenysége, s üzleti eljárása, ha-
nem termeivényeinek jeles minősége ós elismert, 
mindig emelkedő versenyképessége méltán kelt bi-
zalmat a közönség legtágabb köreiben az ország 
határain belül és kivül egyaránt. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Dr. B O C S K O R B É L A . 

FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 
V É R T E S L A J O S . 

KIADÓ- ti LAPTÜLAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Sz. 6353—1896. 
ki. 

Árverési hirdetmény. 
Csicsó község részéről közhírré tétetik, hogy 

a nagyméltóságú földmivelésügyi  m. kir. miniszter 
ur 39285—1896. számú magas rendeletével el-
adásra engedélyezett Tolvajos oldal 232. kth. te-
rületen törzsenkénti bemérés alapján telvett 27000 
köbméter fenyöfatömeg  folyó  évi november hó 26. 
napján délelőtt 8 órakor Csicsó község házánál 
nyilvános árverésen el fog  adatni. Ezen fatömeg-
ből 75" o haszonfára  esik, a többi tűzifa.  Kikiál-
tási ár 33000 frt. 

Erről árverezni szándékozók oly megjegyzés-
sel értesíttetnek, hogy az árverési feltételek  met.-
tekiuthelők a felesiki  főszolgabírónál,  Csicsó köz-
ség házánál, az erdőre vonatkozó bővebb felvilá-
gosítások pedig a csíkszeredai m. kir. erdöhiva-
tálnál tudhatók meg. 

Csík-Szeredán, 1896. november 2-án. 
Fejér Sándor, 

2—3 ííszolgabiró. 

Egy szerény, szorgalmas, jó 
detailista (keresztény) vegyes ke-
reskedő-segéd 19—23 éves alkal-
mazást nyer KRAUSZ MIHÁLY 
czégnél deczember 15-ére Csik-Szt-
Domokoson. - 4 

Szám 17—1896. 1—2 
kjpgy-

Hirdetmény. 
Csik-Szentmárlon és Csekefalva  községek tu-

lajdonát képező, Csik-Szentmártonon a piaeztéren 
fekvő  úgynevezett nagykorcsma ház és ebez tar-
tozó épületekkel az 1896. évi deczember hó 5-ik 
napján délelőtt 8 árakor az 1897. év január 1-ső 
napjától kezdődő három egymásután következő 
évekre nyilt árverésen a legtöbbet Ígérőknek ha-
szonbérbe adatnak. 

Kikiáltási ár 150 forint  a melynek 10%-át 
az árverezés megkezdése előtt az árverező bizott-
ság kezéhez befizetendő  s az árverezni szándéko-
zók által, az árverezési feltételek  a hivatalos órák 
alatt a körjegyző irodában Csík Cseketalván bete-
kinthetek. 

A község elöljáróság: 
Csik-Szentmártonon, 1896. nov. 23-án. 

Bodó József,  Bors János, 
köíjcgyző. községi liirA. 

A gyergyói-járás főszolgabírójától. 
Sz. 6054—1896. 

ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyébe, Gyergyó-Tekerőpatak 

2050 lelket számláló nagyközségben a jegy-
zői állás üresedésbe jővén, annak betölté-
sére ezennel ismételten pályázatot hirdetek, 
s felhivom  mindazokat, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, az 1883. évi I. t. czikk 
6. §-ában körülírt minősítéssel bírnak, hogy 
az oklevéllel, házassági, erkölcsi és eddigi 
szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal fel-
szerelt folyamodványaikat  hozzám 1896. 
deczember 10-ig bezárólag adják be. 

A jegyzői állással évi 400 frt  fizetés, 
természetbeni lakás, 50 frt  irodai, 25 fit 
utazási átalány és a magán munkálatokéi 
sEabályrendelotilenf  megállapított dijjnk van-
nak összekötve. 

Gyergyószenliuiklóson, 189G. évi no-
vember hó !)-én. 

Nagy Tamás, 
2 - 3 főszolgabíró. 
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A Gschwindt-féle  Portorico ram a leg-
jobb tea-rum. 

Kapható minden fűszer-  és csemege-kereskedésben 
Vi, Vi és V« literes palaczkokban. 

o 

Kérjük az eredeti kiállitásra tekintettel lenni, minthogy több 
oldalról utánoztatik. 

Minden palaczk czimkéje és ónkupakja czégünkkel van ellátva. X 
X 

Nyomatott Csik-Szeredában „ „ „ 




