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Ceik-Szereda 
Molnár Jóssef  ügyvéd 

iroilAjálian, 
hová küldendő a lap szellemi 
iészét illető minden köz-

lemény. 
| Kiadóhivatal: 
I Oyörgyjakab Márton 

kónyvkei eskedéae, 
hova az előfizetési  pénzek és 

^ hirdetések küldendők. ^ 
CSIKI LAPOK 

POLITIKAI, TÁRSADALMI és KÖZGAZDASÁGI 
H E T I L A P . 

Előfizetési  ár: 
Egééi évre 
(KOlfttldre) 

félévre  . . 
Negyedévre 

4 frt. 
« frt. 
2 fit. 
I frt. 

Hirdetési dijak 
a legolcsóbban számíttatnak. 
Bélyegdijért knlSn minden 

beiktatásnál 30 kr. 
Nyílttéri csikkek 

soronként 20 krért közöl-
tetnek. ^ 

t®* 

Megjelenik minden szerdán. 
FELELŐS SZERKESZTŐ : 

t ó z s e f . Egyes lap ára 10 kr. 

Petőfi  emléke. 
' - - ^Az 1849-iki segesvári csata évfordulóját 

ugy a nemzet, mint az ország kegyeletes 
ilnnepélylyel ülte meg. Leleplezte Petőfi 
Sándor szobrát a segesvári megyeház terén, 
továbbá a segesvári csata színhelyén az is-
meretlen honvédek sirján az oheliszket, mely 
szintén a lánglelkü szabadságköltő emlékét 
van hivatva külsőleg is megörökíteni 

Nagy és szép Ünnepély volt, melyre 
odasereglettek az ország különböző vidékei-
ről azok, kik állásuknál vagy lelkük sugalla-
tánál fogva  tüntetni akartak Petőfi  hazafias 
szelleme mellett. Pedig a jelenkor mindennek 
nevezhető inkább, csak nem lelkesülőnek a 
nagy és szép eszmékért. A mai nemzedék 
gondolkozása sivár és köznapias, ugy, hogy 
midőn egy-egy nemzeti ünnep közeledik, 
minden hazafias  ember aggódva gondol arra, 
hogy tog-e sikerülni az, vagy sem. 

Petőfi  szelleme azonban megmozdította 
az embereket s látva azt a nemes érzést, 
mely nyilvánult az emberek Id ki-ben és 
tetteiben, önként kiálthatott fel  minden kétel-
kedő : a nemzet hazafias  szelleme nem halt 
ki, csak szunyadt. 

Annyi bizonyos, hogy alig van a világ-
hírű irók és költik között is olyan, a ki 
széles e világon működése és élete tekinte-
tében kiállhatná vele a versenyt. Nemcsak 
költeményei tették őt hirexsé, hanem legenda-
szeril lett a szabadságharcában való részvé-
tele is. Egy mindennapi frázissal  élve, fuió 
meteorként vonult ő át nemzeti történetünk 
egén. Még 1842-ben alig ismert fiatal  em-
ber volt s 1849-ben már a szabadságért 
hullott el a osatatéren. Nyilvános szereplése 
alig tartott hét évig, de ezalatt az idő alatt 
a nemzet lelkét és szivét óriási módon segí-
tette átgyúrni, felemelni  és odatejleszteni, 
hogy Hzabadságharczunk a világtörténet sza-
badságharczainak legfényesebbike  voli. 

Költeményei telve vannak hazafisággal 

A „CSIKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

„Iszom" Gyurka. 
— Rajz -

Irta: Oenoay látván. 
Lámpással sem lehetne olyan embert találni 

a faluban,  ki más néven todná szólítani Gyuri 
bácsit. De az az ember is fehér  holló számba megy 
ám, a ki józanon látta volna ő kigyelmét. Ott 
van ni, most is ngy keresztezi az ntczát, mintha 
tánczolna, vagy taszigálóznék valakivel. Ha táncz 
ez, akkor a bor tánczoltatja a ha veszekedés, ngy 
• borral kflzd  ö kelme. S minthogy a szőlőlében 
oroszlán v<*r is van, annálfogva  kétséget sem 
szenved, hogy Iszom Gynrka el fog  terülni a föl-
dön. A gyermek had köréje csődül, de nem azért 
hogy fölemeljék,  hanem bogy ordítozzák az ö 
nótáját : 

„Bort ittam én, boros vagyok 
Haza mennék de nem tudok". 

— Nem takarodtok innét ? — emeli vereses, 
kidülledt szemeit a gyermekekre, melyektől meg-
rémülnek azok és van szaladás. 

-- He, he, hel — vigyorog a sárban fet-
rengő és vastag szája a füléig  szalad. Nagy réz-
vörös arczai kidüllednek a nevetőstől és közöttük 
kiemelkedő orra épen olyan, mint a paprika, mely-
nek begyére kékítő papírnak levét csepegtetjük... 

Addig erőlködik, míg talpra tud állani, akkor 
azonban, hol a kerteket, hol a házakat támogatja, 
hogy el ne dőljenek azok, miközben szüntelenül 
dümmögi: 

„Bort ittam én, boros vagyok, 
Haza mennék, de nem tudok". 

és szabadságszeretettel s a szerelemnek is, 
az emberiség ezen legmozgatóbb érzésének 
talán ő volt legédesebb dalnoka. Mindezt 
nemcsak mi magyarok, hanem az egész mü-
veit világ tudja. Bámulják az ő lánglelkét, 
még inkább azonban a csatában történt el-
vérzését, melylyel megpecsételte a hazafiság-
ról és szabadságról hangoztatott eszméinek 
igazságát. 

Jó szellem tehát a Petőfi  szelleme. Va-
lahányszor olvassuk verseit, valahányszor 
meglátjuk a segesvári csatatéren vagy a se-
gesvári piaczon felállított  emlékét, mindauy-
nyiszor erősebben és lelkesültebben fog  do-
bogni a szivünk, mert ő a magyaroké volt 
s működése és élete olyan példakép, mely 
ezredekig fogja  tanítani az ifjúságot,  a nőt, 
a férfit,  az aggot arra, hogy mivel tartozunk 
a hazának. 

= Felhívás az autonomiai választá-
sok Ügyében. A kath. egyház autouomiáját szer-
vező gyűlés tagjainak választási módozatáról szóló 
szabályzat értelmében a gyergyó-felcsiki  választó-
keriilet központi bizottsága Csik-Somlyóii mult julius 
hó 30-au megalakult és üléseinek határnapjait folyó 
augusztus hó ll-ére és 26-ára állapította meg. — 
Előbbit a választók összeírása ellen esetleg felme-
rülő olyan panaszok elintézésére, melyek a plébá-
niai bizottságoknál orvoslást nem nyertek, utóbbit 
pedig a beérkező szavazatoknak teljes nyilvánosság-
gal eszközleudó összeszámítása végett. Ennélfogva, 
miut a központi bizottság elnöke felkérem  a plébá-
niai bizottságok elnökeit: szíveskedjenek az össze-
író bizottság elótt orvoslást uem nyert panaszokat 
folyó  augusztus 10-éig és a szabályzat értelmében 
megejtendő választásokról vezetett jegyzőkönyvet 
pedig folyó  augusztus 25-ig a központba, Csik-Som-
lyóra hozzám juttatni, annyival bizonyosabban, mi-
vel a később érkező jegyzőkönyvekben foglalt'  sza-
vazatok számításba vehetők nem lesznek. 

Pál Gábor. 

= A székely vasút menetrendje ellen 
jelenbeu nem lehet panasz, mert a mi a csiki em-
bernek főóhaja  volt, hogy tudniillik már délután 2 
órakor Brassóba legyen és igy csatlakozást kapjon 

Rég volt, mikor Csonka Gyurinak hivtták. 
A falu  egyik felől  ott végződött akkor, hol 

most a posta sárga épülete áll. „Kttjjebb," hol a 
kastélyszerü gyógyszertár emelkedik, csak egy-két 
meszes gödröt lehetett látni, körülöttük kőműve-
seket és napszámosokat: akkor kezdődött ott az 
épités. A füstös  falu  templom akkor sem volt na-
gyobb és mégis eltértek benne a legnagyobb ün-
nepen is. Ua a falunak  tizedrésze sem mehet 
templomba, mivel kicsi már a templom . . . 

Hiába, sok idő telt el azóta. 
Akkor még délezeg legény volt Csonka Oyuri, 

egyáltalán a Csonkákat mindig éptestüeknek is-
merték a faluban,  csak a lelkük volt valóban — 
Csonka. 

Gyurkának a mája volt nagy. Ha rossz sze-
met vetettél rá, vagy nem köszöntél ngy, a hogy 
neki tetszett volna, biztos lehettél róla, hogy este, 
ha későn mentél haza a korcsmából, Gyurka meg-
lesett, s hogy ezt nem üres kézzel tevé, azt a 
fejedre  potyogó kövek bizonyították — keményen. 

így haragudott ő egy köszöntéséit is, pedig a 
mult vasárnap, mikor a vargának, Szurok Pálnak 
lánya és a nagyobb fia  (a „szurkos úrfi")  mellette 
mentek el a templomba: „Fogadj Isten" helyett 
azt válaszolá köszöntésükre: 

— „A kisasszony s az úrfi 
Elment fuszulyka  lopni"... — 

Pedig a lopáshoz a „csipős-harapáshoz" ő 
értett a legjobban. Ép ezen természeténél fogva 
gazdája, Nyakú Anti, ki a borszéki mészárosok 
által kialkudott ..berbécseket" akarta beszállítani, 
nem vele ment el, hanem napszámost fogadott.  S 
hogy Gyuri meg ne orrolja ezt, elküldé őt a Rí vára 
a csordába. 

a brassói gyorsvonathoz, teljesült az által, bogy a 
fürdő  idény alatt reggel B óra 20 perczkor Csík-
szeredából egy külön vonat indíttatott. Ámde ezen 
kiilön vonat csupán augusztus végéig jár és igy ki-
vánatoB volna, hogy e külön vonat továbbra is fen-
tartassék s iukább helyette meg lehetne szüntetni a 
Csik-Szeredából hajnali 3 órakor elinduló vonatot, 
mely soukinek érdekeit nem mozdítja elő s egészen 
felesleges.  Ugy tudjuk, hogy ez ügyben főispánunk, 
tett is előterjesztést az államvasutakhoz, hol bizo-
uyára figyelembe  veszik a jogosult és teljesen indo-
kolt óhajt. 

- Várossy Gyula és Csikvármegye. 
A inult számunkban gyergyói levelezőnk egy meg-
hiúsult uépgyülésről számolt be, melyet Város.sy 
Gyula karczfalvi  képviselő akart Gyergyó-Szentmik-
lóson megtartani, de állítólag részvétlenség miatt 
abba maradt. Tudósításunkkal szemben kötelessé-
günknek tartjuk a képviselő uruak az „Ellenzék"-
liez küldött következő nyilatkozatát is közölni: 

Nyilatkozat . — Gyergyó-Szt.-Miklóson, 
miután a függetlenségi  és 48-as kört megalakítottam, 
f.  hó 23-ra népgyűlést hívtam egybe a piacz térre, 
hogy a kvóta és 16. §. ellen tiltakozzék a nép. A 
gyűlés be is jelentetett a szolgabiróságnál, azonban 
hirteleni megbetegedésem folytán  e népgyűlést nem 
tarthattam meg. Tek. Szerkesztő urat kérem e né-
hány tájékoztató sor szíves közlésére, nehogy a 
népgyűlés elmaradását az a vidéken élő néhány 
kormánypárti férfi  más okból származottnak magya-
rázza. Hazafias  üdvözlettel kéBZ szolgája, Koloasvártt, 
1807. julius 25-én, Várossy Gyula, orsz. képviselő. 

E nyilatkozat kapcsán felemiitjük  a .Magyar-
ország" azon hirét is, hogy Várossy Gyula kép-
viselő ur a jövő évben az egész vármegyében szán-
dékozik függetlenségi  köröket alakitani, mely hir az 
itteni ellenzéki körökben általános meglepetést szült, 
mert habár Várossy ur csiki képviselő, de mint 
magyarországi és kistelki plébános távol lakik innen, 
nem ismeri bajainkat és szenvedéseinket közvetlen 
tapasztalásból és igy annyi előrelátással és figyelem-
mel lehetne az idevaló ellenzéki vezetők iránt, hogy 
mielőtt egy egész megyére kiterjedő akoziót akarna 
kezdeményezni, legalább kérje ki véleményüket s 
együtteseu tegyék a megállapodást. E nélkül ered-
méuyt nem lehet elérni s csak növeli az itteni el-
lenzék bajait, melyek annál inkább feltornyosulnak, 
minél inkább erőltetik a tisztán görög tüzes ered-
ményt. 

Ezelőtt való este pedig az történt, hogy 
Gyuri gazdájához, Nyakú Antihoz beállított Ajtós Pál 
a falu  legdélczegebb, de legszegényebb legénye. . . . 

Még világos volt, mikor kijött onnét; az asz-
szonynép még künn ült a kapnk hidjain. Fontak-e, 
varrtak-e nem tudom, de tény, bogy fürgébben  járt 
a szájuk, mint kezükben az orsó, vagy a tü. 

Hogy mit végzett odabenn Ajtós Pali, azt 
nem tudta az asszonynép, Pali csak azt látta, hogy 
a Nyakú Anti lánya ez egyszer nem vizzel, hanem 
könynyel öntözi a virágokat a kicsi kertben, ahol 
Palival szokott találkozni esténkint egy pár sze-
relmes szóra. „8 gyanították a Pali fenyegetései-
ből, átkozódásaiból és hirtelen természetéből, hogy 
a faluban  alig hanem nagy égés lesz. Az óvatos 
Panni asszony rögtön abba is hagyta varrását és 
a portban nyerőző gyermekcsoportra kiálta. 

— Hé I Kalári, Terézsi, Márika, Ömrés 1 Elég 
volt már a játék I Hordjatok vizet a kádba, keres-
sétek elő a lajtorját, seperjétek össze a papírosat 
s a szalmát 1.. . 

Akkoriban Borszékre csak egyfelől  lehetett 
menni; a Tilalmas határnál végig az orotván, ke-
resztül és onnan ki a Tászok felé. 

Hanem ez az ut, ott kifelé  óriási meredek-
nek a szélén visz el. Legnagyobb pontjáról lete-
kintve a völgy nyílásba, az alant levő ember „he-
gyi törpének" látszik a a hegy oldalán ugy tűnik 
fel,  mint egy óriási lépcsőnek 3 foka.  A völgy fe-
nekéről tehát kanyargás nélkfll  csak egy óriás 
tudna feljőni.  Legelőbb lépne az első kimagosló 
sziklára, innen a másodikra, harmadikra. Igy le-
hetséges csakis a feljutás. 

Annál könnyebb lejutni. 
(Vége kov.) 
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A wKesvár l asobur le lep lesé» . 
A segesvári csatatéren levő emlékoszlop és 

a Segesvár városi Petőfi  szobor leleplezése nagy 
ünnepélylyel véghez ment. A csatasikon fehéregy-
báza község felett  azon a helyen, hol 48 évvel 
ezelőtt 800 bonvéd esett el, s kőztük Petőfi  is, 
áll az oszlop, fölötte  a kiterjesztett szárnya ős-
magyar tnrnl madár, szájában a kivont bonvéd-
karddal. A csatatéri emléket Alpár Ignácz műépí-
tész tervezte. Ez egy ágostonfalvi  kövekből épült. 
10 méter magas gula, tetejében bronzbői készült 
kiterjesztett szárnya turul madárral. Felirata egy 
bronztáblán a kővetkező: „Petőfi  Sándornak és az 
1849. jnlius 31-iki csatában elesett névtelen bő-
söknek a nemzeti kegyelet 1897.' 

A segesvári szobor 3 méter magas, s Petőfit, 
mint katonát a hazaszeretet bősét áhrázolja. A 
költőt a szónokias állás mutatja, a mint jobbját 
előre nyitva, fejét  lelkesülten fölemeli  s tekintete 
a távolban révedez. Balja pedig fölkapja  a hosszú 
kardot, mintha bármely pillanatban kész volna 
rácsapni jobbjával. 

A szobor fölirata  az egyik oldalon „Petőfi", 
hátsó részén pedig: ,A szabadságharcz költőjének 
a nemzeti kegyelet 1897." 

A Petőfi  szobor alapjára 4 paizson a költő-
nek legjellemzőbb verbe van bevésve: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet, 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

ügyan-e Verssorok 14 nyelven vannak meg-
örökítve és pedig: német, olasz, franczia,  román, 
latin, angol, örmény, tót, finn,  horvát, svéd, spa 
nyol, orosz és török nyelven. 

A szobrot Köllő szobrász készítette, kire 
mint Csikmegye szülöttjére büszkék lehelünk. 

Magának az ünnepélynek igen kedvezett az 
időjárás, s oly fényesen  és impozáns módon sike-
rült, mely méltó a nagy költő szelleméhez. A nép 
nagy költőjének tiszteletére megmozdult maga a 
nép, s a székelység legtávolabbi faluiból  is elküldte 
képvisőit. Magában Segesvárt a városban nem igen 
volt ünnepélyes színezet. Az állami épületeken és 
iskolákon, no meg azokon a házakon, a hol ma-
gyarok laknak volt egy pár nemzeti zászló, a 
szászok azonban nemcsak zászlót nem tettek ki, 
de hideg közömbösséggel visszavonultak minden-
től. A vendégek nagy része julius 31-én Segesvár-
ból indult ki. 

A galyakkal, nemzeti zászlóval díszített vo-
natok lassan indultak el a néma, részvétlen vá-
rosból, s e pillanatban a két vonat utasai mint 
egy adott jelre levett kalappal hatalmas hangon 
kezdték énekelni: „Isten áldd meg a magyart!" 
Igy mentek a vonatok, felrázva  a szászokat, a 
kik függönyök  mögül lesték a magyarok tünte-
tését. 

A fehéregyházi  állomásnál leszállt a vonatról 
az ünneplő sereg, s gyalog vonult a hegyoldalra, 
a hol a kardot tartó turul lebeg a magas kőosz-
lop fölött.  És a mint szétnéztünk a messze elte-
rülő völgyben, szivünk földobog  a megindulástól. 
A székelyek! Jönnek a székelyek ! A fehéregyházi 
állomásra egymásután őt hosszú fölzászlózott  vo-
nat robog be, összesen ötezer emberrel. S mialatt 
ez a tömeg egymás sarkát taposva siet föl,  helyet 
foglalni  az emlékkő körül, a székelyudvarhelyi or-
szágúton megjelenik egy ezer székely szekérből 
álló menet, mindegyiken 5—6 ember. Minden sze-
kéren zászló és mezei virágokból font  koszorú, 
asszonyok, leányok tölvirágozva, fölpántlikázva, 
kicsi gyermekeiket is magukkal hozva. 

Valami százhetven székely falu  volt itt kép-
viselve. Szekereiket lent hagyják Fehéregybázán 
és minden falu  a maga zászlója és a falu  nevét 
jelző Kivirágozott táblája körül sorakozva, fölsiet 
a hegyoldalba és ott példás rendben sorakozik az 
emlékkő körül, a papok és jegyzők vezetése alatt. 

A székelyeket Ugrón Gábor vezérelte; ő 
hozta ide az egész udvarbelymegyét, maga is ko-
csin jött velük a hegyeken keresztül. De ezenkívül 
jöttek Maros-Tordából, Tordaaranyosból, Csík- és 
Háromszékmegyékböl is s szent áhítattal állták 
körűi az emléket vegyesen. 

S a mint ott néztük a székelyek közeledé-
s i egyszerre mintha a hegyek is megelevenedtek 
volna. A kiknek a kocsikon se jutott hely, asszo-
nyostul, gyermekestől gyalog jöttek el. Az oszlop-
tél mérföldekre  szállt tekintetünk, s a kígyózó 
hegyi ösvényeket, az erdők tisztásait mind tele 
láttuk emberekkel. Szinte félelmes  volt a nagy 
tömegnek ez a közeledése. 

Abban a pillanatban, melyben a székely-
udvarhelyi dalosok Hymnu*z-éneke fölcsendült, 
10—15.000 zekés atyafi  lehetett a csatatéren. Egy 
nagy kiáltás vonult végig a tömegben és mindenki 
levette a kalapját, pisszenés sem hallatszott s a 
szép dallam lágy hullámokban szállt szerte az em-
lékezetes téreken. Azután elsőnek Sándor László, 
Nagy-Küküllőmegye főispánja  mondta el az emlékkő 
történetét, ntána pedig Szász Gerő kolozsvári ref. 
lelkész mondott nagyszabású költői emelkedettségü 
beszédet, ősz feje,  hosszú szürke szakáll körül 

és feje  fölött  összehajoltak a régi székely honvéd 
zászlók, melyeket öreg bonvédek tartottak s fo-
kozták a jelenet hatását. 

Szép beszédéből közöljük a következő rész-
leteket: „Ezen a téren, ebben a pillanatban Ma-
gyarország szive dobog. Hosszú, fáradhatatlan 
kut'tás után tudtuk meg, hol ringott bölcsője, 
soha sem fogjuk  megtndni, hogy itt vagy ott pi-
bennek-e elhalt porai annak a nemzeti szentnek, 
kinek emlékét lesz hivatva megőrizni e szerény 
szobor. 

A segesvári mező nem a vég, hanem a meg-
dicsőülés kezdete, — fejezte  be beszédét a szónok. 
Nem kripta, hanem Pantheon. Templom, melyben 
egész Magyarország leborul és áldja azok emlékét, 
a kik vérüket ontották érette. 

Mi, a kik veletek egy sorban küzdöttünk, de a 
kiknek a gondviselés megengedte, hogy a vénség-
ben, az azóta felnőtt  nemzedékkel együtt leborul-
hassunk megszentelt emléketek felett,  mi lelkese-
déssel hirdetjük a világ négy tája felé,  hogy bár 
még igen sok kívánni való van bátra, de ma már 
a ti véretek álmán a ti sírotok felett  uj életnek 
indult, boldogabb haza zárta neveteket szivébe. 
Míg egy vértanú lesz, inig egy magyar fog  élni 
ezen a földön;  a ti emléketek élni fog. 

Sírotok felett  lengjen békél Ez emlék felett 
őrködjék a kegyeleti Hazánk felett  a nagyság, a 
dicsőség és hazaszeretetnek áldásai láttassanak 
meg, ujabb esztendőkig. Áldás megdicsőült emlé-
keteken. 

Szász Gerő beszéde után ismét Sándor László 
főispán  lépett az emelvényre és átadta a szobrot 
Lendvai főszolgabírónak,  Nagyküküllőmegye képvi-
selőjének, ki azt átvette. 

Végül a temérdek koszorút helyezték el az 
obeliszkeu. 

Tizenegy óra után ért véget fehéregyházai 
Ünnepély s ekkor indult vissza Segesvárra az ez-
rekre menő nagy közönség. 

A székely trombitás zenekarok megharsan-
tották a „Rákóczy indulót" s az egész had egy-
szerre szétterült a völgyben és siető léptekkel 
igyekezett Segesvárra. 

Festői, érdekes látvány volt ez nagyon. Az 
egyes Emke dalkörök, az udvarhelyi és enyedi 
kollégium diákjai folyton  énekeltek s minden cso-
portnak meg volt a maga zászlaja, vagy régi 48-as 
vagy ipartestületi zászló, vagy újonnan készült 
lobogó. A kocsi tábor is kimozdult Fehéregyházá-
ból s a székelyeket jellemző szilaj vágtatással, 
egymás elkerülésével indult Segesvár felé.  Ország-
út, vasúti töltés, gyalogutak mind tele voltak 
néppel. 

Ez alatt Segesvárott a szász polgármester 
(s ez volt a szászság részvétének egyetlen jele) 
kidoboltatta, hogy a szoborleleplezés idejére az 
összes boltokat csukják be. Délelőtt 11-től délután 
2-ig tehát minden üzlet zárva volt. 

Nagy-Küküllőmegye székháza a Segesvár 
város közepén emelkedő hegyorom élén áll, előtte 
kis tér, erre állították a szobrot. Messze látszik 
a völgybe. 

A vármegyeház minden ablaka tele hölgyek-
kel, a szobor körüli bástyafokot  meghívott vendé-
gek töltötték be, lent pedig a város minden terét 
és útját a honnan föl  a szoborra lehetett látni, 
megszállták a székely atyafiak. 

A szoborra a mai napig az ország minden 
részéből 461 koszorú érkezett, nem számítva a 
székelység maga fonta  sok ezer koszorúját, a me-
lyeket mind a szobor talapzatára raktak. 

Pont 12 órakor megdördültek a magyar is-
kola udvaráu a székely mozsár ágyuk, mert a 
Bzászok a 11 mozsár ágyujokat is megtagadták 
s azt is Udvarhelyről kellett hozni. A szobornál 
Bartók Lajos tartotta az ünnepi beszédet, melynek 
költői részleteiből közöljük a következőket. 

Gloria victisl 
Dicsőség a legyőzötteknek! 
Ti győztetek, a kik elestetek! 
S Tied az örök dicsőség, nemzet ébresztő 

költője, nép talprariasztó dalnoka harcz előtt, baj-
társuk a csatatéren, osztályossuk a balálban, kö-
zös sírban, fötámadást>an,  hallhatatlanságban! 

Nem Petőfi  dicsősége öregbítéséről, hanem a 
nemzetéről van szó. Szobor és ünnep már ahboz 
nem tehet. Taroljon az idő körüllünk mindent 
pasztává: Petőfi  neve oly magasságban fog  emel-
kedni Európa nagy nemzetei előtt, mint Pompeius 
oszlopa az afrikai  sivatagon. 

Igen, ez ünnep magasztossága onnan, hogy 
nem egy költő dicsőségét növeljük, a nagy szellem 
nagy tettei emlékét emelte örök ércz»>ől: hanem 
egy egész nemzet, az ezredéves magyar haza 
büszkesége ragyog föl  a mai ünnepen, tudatában 
annak, hogy a müveit nyugat több ezer éves tör-
ténete lapjain a legtündöklőbb alakok közt a leg-
első sorban ott ragyog a mi Petőfi  Sándorunk, a 
ki itt halt meg, s itt áll halhatatlansága jel-
képében. 

Nem, nem a fiu  Petőfi  dicsőségének : az anya-
nemzetnek örömnapia ez. És lelkesült örömünket 
a legmagasztosabb ünneppé varázsolja a hely, hol 
a nagy ember szentelt emlékének áldozunk. 

Idefönn  „áll egy szobor, magas begy tete-
jén" . . . s odalenn, a közel síkon, halt hősi halált 
ő, a harcz mezején 

Nincs költő, kinél a bírálat oly egy lehetne a 
magasztalással, mint Petőfinél.  E költőt csak a leg-
szebb dicsénekben lehetne bírálni S jelleme oly 
egy népeével, hogy minden dicséret annak is szól. 
Volt világhírű dalnoka a hazának, volt a szabad-
ságnak, volt a szerelemnek, bornak, a természet-
nek, családi érzésnek ; kitűnő egyikben a magas 
képzelet, másikban a mély gondola* és érzelem, 
harmadikban a csillogó humor, negyedikben a sö-
tét guny; — de nincs több oly bánya, mint Pe-
tőfi  szive, mely minden nemes érczet és minden 
drágakövet megtermett maga, dúsabban, mint a 
többiek : s még kifogyhatatlan  egy igazgyöngyben : 
a tiszta erkölcsi épségben. Mert Petőfi  jelleme és 
költészete a magyar nép maga, — innen szerfe-
letti nagysága és örök volt a. 

Ő az Alföldet,  — a tiszta Magyarországot, — 
természeti bűbáját, egyéni, önálló eredetiségét s a 
nép csodálatos épségét s őserényeit rögzité meg 
örökre, da nem bebalzsamozó bolt mesterkéllség-
gel, hanem költészetében élőn. És a népiességet 
emelte legmagasabbra ; — mintha az nem is volna 
művészet, annyira természetes j — művészete ha-
talmával a népajkon élő őserejü nyelvet irodalmivá 
jegeczesitette, hogy ragyogó kristályaiban gyönyör-
ködjenek a nemzedékek. 

Müveinek hangja, eszméi előadása, a kedély 
elragadó űdesége oly tiszta, mint a tengerszem: 
a?t hinnők, hogy fenekére  látunk, de mélységébe 
nincs búvár, a ki leszállhasson. Gondolatolvasáson 
töri fejét  a század vége: itt mindenki tisztán ol-
vassa a gondolatot soraiból, s az, összhangzó szép-
ségében mindenkit magához emelve, mindig meg-
mozgatja a nemesebb érzés húrjait S nem a dölyf 
magaslatáról tekint az olvasóra. A legegyszerűbb 
nép fia  s legbölcsebb tudós egyformán  élvezi bűvös 
zengzete ellenállhatatlan varázsát. Olyan ő, mint a 
legenda csodatevő Krisztusképe, mely minden em-
bernél, kicsinél és nagynál, egy fővel  volt nagyobb 
(mert az isteni ige előtt is egyformán  hajolnak meg 
a népek milliói s fogadják  meg tanítását) — de 
nagyobbá a keresztfa  emelte, melyet viselt életé-
ben és melyen kiszenvedett az emberiség szent 
eszméiért. 

A durva önkény törpe viadorai azt hiszik, 
hogy kéjelegve a hatalom kegymorzsáinak oszto-
gatásában, ők emelkedtek a dicsőség talapzatára, 
s a nemzeteket igába hajtva, önmagokat emelték 
föl  és korukat tették nagygyá. De azon lelki óriá-
sok, a kik magukhoz, nemes lelkületük magassá-
gához emelnek milliókat; ezek azegjenl3ség igaz 
apostolai 1 

Beszédét igy fejezte  be: 
Te hoztál össze minket! Nem is tndja ugy 

egyesíteni a nemzet fiait  senki, mint Te ! A test-
vérik, magyar és székely, érted jöttek ide, ki az 
alföldi  síkról, hol születél, szintén e hegyek közé 
jöttél — meghalni. A nagy Magyarországé levén 
bölcsőd, sírod a kis Erdélyé lön, hogy e szent 
hamvakkal még egységesebbé tedd az egy hazát, 
benső kapcsa légy uniónknak a nemzeti fejedelmek 
földével,  a Báthoriak, Bethlenek, Bocskaiak, Rákó-
czi ak birodalmával! 

Eljött hozzád a magyar, kihez igy szólsz: 
.Talpra magyar, hi a baza!" s a székely, kibez 
igy szólsz: „Nem mondom én: előre, székelyek! 
előre mentek ugy is, bős fiuk  I" 

Az idő bérczei, a századok, a mint Te irád, 
örökre zengeni fogják  neved. Mi azt akartak meg-
tudni : itt, Erdély e bérczei visszhangozzák-e még 
egy télszázadév nagy és dicBŐ eseményeit, Bem 
ágyudörgését, Petőfi  tárogatóját, a magyar bősök 
elszánt rohanását a szabadságért, melynek azok 
is hasznát veszik, a kik ellene voltak ? 

És egymást végre átölelve, kiáltjuk: „Nem 
igaz, hogy a magyar testvértelen!" 

B a r t ó k hatásos beszéde után a főispán 
átadta a szobrot Somogyi alispánnak, szóval 
a Segesvár közepén álló Petőfi  szobrot nem a vá-
ros, hanem a megye gondozására bízta. 

Csodaszép volt azután a székelység elvonu-
lása a szobor előtt. Elől ment Ugrón Gábor, 
utáua tódult a tömeg. Mikor a szoborhoz értek. 
Ugrón megállította őket, P ó s a Lajos fellépett 
az emelvényre, s leírhatatlan hatással elszavalta 
Petőfiről  szóló következő gyönyörű versét: 

Petőfi  I Petőfi  I Rázd meg sirhalmodat I 
Pendítsd meg elnémult, kettétört lantodat I 
Szakadozott burján lobogó láng égjen, 
Füröszd meg a lelkünk lánglelked tüzében I 
Gyújtsd föl  a szivünket, mert. óh jaj, kialszik 1 
Dobogása is már alig-alig hallszik . . . 
Tüzet nekünk, tüzet abból a vulkánból: 
A szabadság fényes,  piros hajnalából I 

Te voltál, Petőfi,  legelső sugara, 
Ragyogó reménye, hajnali csillagai 
A te dalod szülte a szent szabadságot. 
Mint a kikelet a mosolygó virágot; 
Dalod kovácsolta bilincsből a kardot, 
Zugó zivatarban mindig ott viharzott, 
Ott csengett, kongott a templom harangjában : 
A székely ágyuknak bömbölő szavában 
Vérrózsákat dobott sötét ég boltjára, 
Babért font  a bonvéd vérző homlokára, 
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A s e g e s v á r i u o b u r le lep lesé» . 
A segesvári csatatéren levő emlékoszlop és 

a Segesvár városi Petőfi  szobor leleplezése nagy 
Onnepélylyel véghez ment. A csatasikon fehéregy-
háza község felett  azon a helyen, hol 48 évvel 
ezelőtt 800 honvéd esett el, s köztük Petőfi  is, 
Ali az oszlop, fölötte  a kiterjesztett szárnyú ős-
magyar tnrnl madár, szájában a kivont honvéd-
karddal. A csatatéri emléket Alpár fcnácz  műépí-
tész tervezte. Ez egy ágostonfalvi  kövekből épült. 
10 méter magas giila, tetejében bronzból készült 
kiterjesztett szárnyú turul madárral. Felirata egy 
bronztáblán a kővetkező : „Petőfi  Sándornak és az 
1849. julius 31-iki csatában elesett névtelen bő-
söknek a nemzeti kegyelet 1897.* 

A segesvári szobor 3 méter magas, s Petőfit, 
mint katonát a hazaszeretet bősét ábrázolja. A 
költőt a szónokias állás mutatja, a mint jobbját 
előre nyújtva, fejét  lelkesülten fölemeli  s tekintete 
a távolban révedez. Balja pedig fölkapja  a hosszú 
kardot, mintha bármely pillanatban kész volna 
rácsapni jobbjával. 

A szobor fölirata  az egyik oldalon „Petőfi", 
hátsó részén pedig: .A szabadságharcz költőjének 
a nemzeti kegyelet 1897." 

A Petőfi  szobor alapjára 4 paizson a költő-
nek legjellemzőbb verse van bevésve: 

Szabadság, szerelem! 
E kettő kell nekem. 
Szerelmemért föláldozom 
Az életet. 
Szabadságért föláldozom 
Szerelmemet. 

ügyan-e Verssorok 14 nyelven vannak meg-
örökitve és pedig: német, olasz, franczia,  román, 
latin, angol, örmény, tót, finn,  horvát, svéd, spa 
nyol, orosz és török nyelven. 

A szobrot Köllő szobrász készítette, kire 
mint Csikmegye szülöttjére büszkék lehetünk. 

Magának az ünnepélynek igen kedvezett az 
időjárás, s oly fényesen  és impozáns módon sike-
rült, mely méltó a nagy költő szelleméhez. A nép 
nagy költőjének tiszteletére megmozdult maga a 
nép, s a székelység legtávolabbi faluiból  is elküldte 
képvisőit. Magában Segesvárt a városban nem igen 
volt ünnepélyes színezet. Az állami épületeken és 
iskolákon, no meg azokon a házakon, a hol ma-
gyarok laknak volt egy pár nemzeti zászló, a 
szászok azonban nemcsak zászlót nem tettek ki, 
de hideg közömbösséggel visszavonultak minden-
től. A vendégek nagy része julius 31-én Segesvár-
ból indult ki. 

A galyakkal, nemzeti zászlóval díszített vo-
natok lassan indultak el a néma, részvétlen vá-
rosból, s e pillanatban a két vonat utasai mint 
egy adott jelre levett kalappal hatalmas hangon 
kezdték énekelni: „Isten áldd meg a magyart !u 

Igy mentek a vonatok, felrázva  a szászokat, a 
kik függönyök  mögül íesték a magyarok tünte-
tését. 

A fehéregyházi  állomásnál leszállt a vonatról 
az Ünneplő sereg, a gyalog vonult a hegyoldalra, 
a hol a kardot tartó turul lebeg a magas kőosz-
lop fölött.  És a mint szétnéztünk a messze elte-
rülő völgyben, szivünk földobog  a megindulástól. 
A székelyek! Jönnek a székelyek ! A fehéregyházi 
állomásra egymásután öt hosszú főlzászlózott  vo-
nat robog be, összesen ötezer emberrel. S mialatt 
ez a tömeg egymás sarkát taposva siet föl,  helyet 
foglalni  az emlékkő körül, a székelyudvarhelyi or-
szágúton megjelenik egy ezer székely szekérből 
álló menet, mindegyiken 5—6 ember. Minden sze-
kéren zászló és mezei virágokból font  koszorú, 
asszonyok, leányok fölvirágozva,  fölpántlikázva, 
kicsi gyermekeiket is magukkal hozva. 

Valami százhetven székely falu  volt itt kép-
viselve. Szekereiket lent hagyják Fehéregybázán 
és minden falu  a maga zászlója és a falu  nevét 
jelző fölvirágozott  táblája körül sorakozva, fölsiet 
a hegyoldalba és ott példás rendben sorakozik az 
emlékkő körül, a papok és jegyzők vezetése alatt. 

A székelyeket Ugrón Gábor vezérelte; ő 
hozta ide az egész udvarhelymegyét, maga is ko-
csin jött velük a hegyeken keresztül. De ezenkívül 
jöttek Maros-Tordából, Tordaaranyosból, Csík- és 
Háromszékmegyékből is s szent áhítattal állták 
körül az emléket vegyesen. 

S a mint ott néztük a székelyek közeledé-
st» egyszerre mintha a hegyek is megelevenedtek 
volna. A kiknek a kocsikon se jntott hely, asszo-
nyostul, gyermekestől gyalog jöttek el. Az oszlop-
tél mérföldekre  szállt tekintetünk, s a kígyózó 
hegyi ösvényeket, az erdők tisztásait mind tele 
láttuk emberekkel. Szinte félelmes  volt a nagy 
tömegnek ez a közeledése. 

Abban a pillanatban, melyben a székely-
udvarhelyi dalosok Hymnuxz-éneke fölcsendült, 
10—16.000 zekés atyafi  lehetett a csatatéren. Egy 
nagy kiáltás vonult végig a tömegben és mindenki 
levette a kalapját, pisszenés sem hallatszott s a 
szép dallam lágy hullámokban szállt szerte az em-
lékezetes téreken. Azután elsőnek Sándor László, 
Nagy-Küküllőmegye főispánja  mondta el az emlékkő 
történetét, utána pedig Szász Gerő kolozsvári ref. 
lelkész mondott nagyszabású költői emelkedeltaégü 
beaxédet. Ösz feje,  hosszú szürke szakáll körül 

és feje  fölött  összehajoltak a régi székely honvéd 
zászlók, melyeket öreg bonvédek tartottak s fo-
kozták a jelenet hatását. 

Szép beszédéből közöljük a következő rész-
leteket: „Ezen a téren, ebben a pillanatban Ma-
gyarország szive dobog. Hosszú, fáradhatatlan 
kutstás után tudtuk meg, hol ringott bölcsője, 
soha sem fogjuk  megtndui, hogy itt vagy ott pi-
hennek-e elhalt porai annak a nemzeti szentnek, 
kinek emlékét lesz hivatva megőrizni e szerény 
szobor. 

A segesvári mező nem a vég, hanem a meg-
dicsőülés kezdete, — fejezte  be beszédét a szónok. 
Nem kripta, hanem Pantheon. Templom, melyben 
egész Magyarország leborul és áldja azok emlékét, 
a kik vérüket ontották érette. 

Mi, a kik veletek egy sorban küzdöttünk, de a 
kiknek a gondviselés megengedte, hogy a vénség-
ben, az azóta felnőtt  nemzedékkel együtt leborul-
hassunk megszentelt emléketek felett,  mi lelkese-
déssel hirdetjük a világ négy tája felé,  hogy bár 
még igen sok kívánni való van bátra, de ma már 
a ti véretek álmán a ti sírotok felett  uj életnek 
indult, boldogabb haza zárta neveteket szivébe. 
Mig egy vértanú lesz, mig egy magyar fog  élni 
ezen a földön:  a ti emléketek élni fog. 

Sírotok felett  lengjen béke! Ez emlék felett 
őrködjék a kegyeleti Hazánk felelt  a nagyság, a 
dicsőség és hazaszeretetnek áldásai láttassanak 
meg, njabb esztendőkig. Áldás megdicsőült emlé-
keteken. 

Szász Gerő beszéde után ismét Sándor László 
tőispán lépett az emelvényre és átadta a szobrot 
Lendvai főszolgabírónak,  Nagyküküllőmegye képvi-
selőjének, ki azt átvette. 

Végül a temérdek koszorút helyezték el az 
obeliszkeu. 

Tizenegy óra után ért véget fehéregyhá/ai 
ünnepély s ekkor indult vissza Segesvárra az ez-
rekre menő nagy közönség. 

A székely trombitás zenekarok megharsan-
tolták a „Rákóczy indulót" s az egész had egy-
szerre szétterült a völgyben és siető léptekkel 
igyekezett Segesvárra. 

Festői, érdekes látvány volt ez nagyon. Az 
egyes Emke dalkörök, az udvarhelyi és enyedi 
kollégium diákjai folyton  énekeltek s minden cso-
portnak meg volt a maga zászlaja, vagy régi 48-as 
vagy ipartestületi zászló, vagy újonnan készült 
lobogó. A kocsi tábor is kimozdult Febéregyházá-
ból s a székelyeket jellemző szilaj vágtál ássál, 
eeymás elkerülésével indult Segesvár felé.  Ország-
út, vasúti töltés, gyalogutak mind tele voltak 
néppel. 

Ez alatt Segesvárott a szász polgármester 
(s ez volt a szászság részvétének egyetlen jele) 
kidoboltatta, hogy a szoborleleplezés idejére az 
összes boltokat csukják be. Délelőtt 11-től délután 
2-ig tehát minden üzlet zárva volt. 

Nagy-Küküllőmegye székháza a Segesvár 
város közepén emelkedő hegyorom élén áll, előtte 

i kis tér, erre állították a szobrot. Messze látszik 
a völgybe. 

A vármegyeház minden ablaka tele hölgyek-
kel, a szobor körüli bástyafokot  meghívott vendé-
gek töltötték be, lent pedig a város minden terét 
és útját a honnan föl  a szoborra lehetett látni, 
megszállták a székely atyafiak. 

A szoborra a mai napig az ország minden 
részéből 461 koszorú érkezett, nem számítva a 
székelység maga fonta  sok ezer koszorúját, a me-
lyeket mind a szobor talapzatára raktak. 

Pont 12 órakor megdördültek a magyar is-
kola udvarán a székely mozsár ágyuk, mert a 
szászok a 11 mozsár ágyujokat is megtagadták 
s azt is Udvarhelyről kellett hozni. A szobornál 
Bartók Lajos tartotta az ünnepi beszédet, melynek 
költői részleteiből közöljük a következőket. 

Gloria victis! 
Dicsőség a legyőzötteknek! 
Ti győztetek, a kik elestetek! 
S Tied az örök dicsőség, nemzet ébresztő 

költője, nép talprariasztó dalnoka harcz előtt, baj-
társuk a csatatéren, osztályossuk a halálban, kö-
zös sirban, tötámadásban, hallhatatlanságban! 

Nem Petőfi  dicsősége öregbítéséről, hanem a 
nemzetéről van szó. Szobor és flnnep  már ahboz 
nem tehet. Taroljon az idő körültünk mindent 
pusztává: Petőfi  neve oly magasságban fog  emel-
kedni Európa nagy nemzetei előtt, mint Pompeius 
oszlopa az afrikai  sivatagon. 

Igen, ez ünnep magasztossága onnan, hogy 
nem egy költő dicsőségét növeljük, a nagy szellem 
nagy tettei emlékét emelte örök ércz^ől: hanem 

> egy egész nemzet, az ezredéves magyar haza 
büszkesége ragyog föl  a mai ünnepen, tudatában 
annak, hogy a müveit nyugat több ezer éves tör-
ténete lapjain a legtündöklőbb alakok közt a leg-

, első sorban ott ragyog a mi Petőfi  Sándorunk, a 
ki itt halt meg, s itt áll halhatatlansága jel-

i képében. 
l Nem, nem a fiu  Petőfi  dicsőségének: az anya-
- nemzetnek örömnapia ez. És lelkesült örömünket 
, a legmagasztosabb ünneppé varázsolja a hely, hol 
> a nagy ember szentelt emlékének áldozunk. 

Idefönn  „áll egy szobor, magas begy tete-
I jén" . . . s odalenn, a közel sikon, halt hősi halált 
I ö, a harcz mezején . . . 

Nincs költő, kinél a bírálat oly egy lehetne a 
magasztalással, mint Petőfinél.  E költőt csak a leg-
szebb dicsénekben lehetne bírálni S jelleme oly 
egy népeével, hogy minden dicséret annak is szól. 
Volt világhírű dalnoka a hazának, volt a szabad-
ságnak, volt a szerelemnek, bornak, a természet-
nek, családi érzésnek ; kitűnő egyikben a magas 
képzelet, másikban a mély gondolat és érzelem, 
harmadikban a csillogó humor, negyedikben a Rő-
téi guny: — de nincs több oly bánya, mint Pe-
tőfi  szive, mely minden nemes érczet és minden 
drágakövet megtermett maga, dúsabban, mint a 
többiek : s még kifogyhatatlan  egy igazgyöngyben : 
a tiszta erkölcsi épségben. Mert Petőfi  jelleme és 
költészete a magyar nép maga, — innen szerfe-
letti nagysága és örökvolia. 

ő az Alföldet,  — a tiszta Magyarországot, — 
természeti bübáját, egyéni, önálló eredetiségét s a 
nép csodálatos épségét s őserényeit rögzité meg 
őrökre, da nem bebalzsamozó holt mesterkéllség-
gel, hanem költészetében élőn. És a népiességet 
emelte legmagasabbra ; — mintha az nem is volna 
művészet, annyira természetes ; — művészete ha-
talmával a népajkon élő őserejü nyelvet irodalmivá 
jegeczesitette, hogy ragyogó kristályaiban gyönyör-
ködjenek a nemzedékek. 

Müveinek hangja, eszméi előadása, a kedély 
elragadó üdesége oly tiszta, mint a tengerszem: 
azt hinnők, hogy fenekére  látunk, de mélységébe 
nincs búvár, a ki leszállhasson. Gondolatolvasáson 
töri fejét  a század vége: itt mindenki tisztán ol-
vassa a gondolatot soraiból, s az, összhangzó szép-
ségében mindenkit magához emelve, mindig meg-
mozgatja a nemesebb érzés húrjait. S nem a dölyf 
magaslatáról tekint az olvasóra. A legegyszerűbb 
nép fia  s legbölcsebb tudós egyformán  élvezi bűvös 
zengzete ellenállhatatlan varázsát. Olyau ő, mint a 
legenda csodatevő Krisztusképe, mely minden em-
bernél, kicsinél és nagynál, egy fővel  volt nagyobb 
(mert az isteni ige előtt is egyformán  hajolnak meg 
a népek milliói s fogadják  meg tanítását) — de 
nagyobbá a keresztfa  emelte, melyet viselt életé-
ben és melyen kiszenvedett az emberiség szent 
eszméiért. 

A durva önkény törpe viadorai azt hiszik, 
hogy kéjelegve a hatalom kegymorzsáinak oszto-
gatásában, ők emelkedtek a dicsőség talapzatára, 
s a nemzeteket igába hajtva, önmagokat emelték 
föl  és korukat tették nagygyá. De azon lelki óriá-
sok, a kik magukhoz, nemes lelkületük magassá-
gához emelnek milliókat; ezek az egyenlőség igaz 
apostolai! 

Beszédét igy fejezte  be: 
Te hoztál össze minket 1 Nem is tndja ugy 

egyesíteni a nemzet fiait  senki, mint Te ! A test-
vérik, magyar és székely, érted jöttek ide, ki az 
alföldi  síkról, hol születél, szintén e hegyek közé 
jöttél — meghalni. A nagy Magyarországé levén 
bölcsőd, sirod a kis Erdélyé lön, hogy e szent 
hsmvakkal még egységesebbé tedd az egy hazát, 
benső kapcsa légy uniónknak a nemzeti fejedelmek 
földével,  a Báthoriak, Bethlenek, Bocskaiak, Rákó-
cziak birodalmával! 

Eljött hozzád a magyar, kihez igy szólsz: 
„Talpra magyar, hi a haza!" s a székely, kibez 
igy szólsz: „Nem mondom én: előre, székelyek! 
előre mentek ugy is, bős fiuk  I" 

Az idő bérczei, a századok, a mint Te irád, 
örökre zengeni fogják  neved. Mi azt akartnk meg-
tudni : itt, Erdély e bérczei visszbangozzák-e még 
egy félszázadév  nagy és dicső eseményeit, Bem 
ágyudörgését, Petőfi  tárogatóját, a magyar hősök 
elszánt rohanását a szabadságért, melynek azok 
is hasznát veszik, a kik ellene voltak ? 

És egymást végre átölelve, kiáltjuk: „Nem 
igaz, hogy a magyar testvértelen!" 

B a r t ó k hatásos beszéde után a főispán 
átadta a szobrot Somogyi alispánnak, szóval 
a Segesvár közepén álló Petőfi  szobrot nem a vá-
ros, hanem a megye gondozására bizta. 

Csodaszép volt azután a székelység elvonu-
lása a szobor előtt. Elől ment Ugrón Gábor, 
utána tódult a tömeg. Mikor a szoborhoz értek. 
Ugrón megállította őket, P ó s a Lajos fellépett 
az emelvényre, s leírhatatlan hatással elszavalta 
Petőfiről  szóló következő gyönyörű versét: 

Petőfi  ! Petőfi  I Rázd meg sirbalmodat! 
Pendítsd meg elnémult, kettétört lantodat I 
Szakadozott húrján lobogó láng égjen, 
Fűröszd meg a lelkünk lánglelked tüzében 1 
Qyujtsd föl  a szivünket, mert. óh jaj, kialscikl 
Dobogása is már alig-alig hallazik . . . 
Tüzet nekünk, tüzet abból a vulkánból: 
A szabadság fényes,  piros hajnalából I 

Te voltál, Petőfi,  legelső sugara, 
Ragyogó reménye, hajnali csillagai 
A te dalod szülte a azent szabadságot. 
Mint a kikelet a mosolygó virágot; 
Dalod kovácsolta bilincsből a kardot, 
Zugó zivatarban mindig ott viharzott. 
Ott csengett, kongott a templom harangjában : 
A székely ágyuknak bömbölő szavában 
Vérrózsákat dobott sötét ég boltjára, 
Babért font  a honvéd vérző homlokára. 



Augusztus 4 C 8 I K 1 L A P U K 31 mám 

Daloddal hunyta be a asemét örökre . . 
Szállt a dalod tovább zúgva, mennydörögve. 
Szállt a dalod tovább, mindegyre halkabbau . . . 
Ide tért, itt zokog moat e Birbalomban I 
Szabadság alkonyát siratva siratja. 
Vele sir a hősök koszorús csapatja, 
. . . Halljátok-e, hogy zeng daltól e sírhalom I 
Kardok caattogása csörtet át a dalon . . . 
Zúgva, mennydörögve a harczot folytatják, 
Dobog a föld  Biive: éljen a szabadsági 
Vagy tán meg se haltál ? Ez a hír csak költött ? 
Halhatatlan valód uj alakot öltött? 
Mint csalogány zengesz erdők rejtekében, 
Elveszett édenról szomorúan, szépen, 
Hogy ai esti csillag reszketve aláhull 
BÜVÖB dalodra a fénylő  magaaságbul ? 
Tán felhő  képében gyászolod hazádat? 
Beborítod, mint a legfeketébb  bánat? 
Vagy te vagy az égnek haragos villáma ? 
Fenyegeted a sok zsarnokot czikázva? 
Óh ! czikázz, te villám ! Sújtsd agyon, a hány van ! 
Ne legyen egy nép se porban, rabigában I 

A székely asszonyok feltartották  gyermekei-
ket, a nép levette kalapját s a vers ntán P ó s a 
ruháját, csókolgatta és őt zajosan éljenezte. 

A szobortól aztán a nép elszéledi, minden 
ntcza, minden tér tele volt velQk. Az intelligenczia 
számára két helyen is volt ebéd, az egyik 500, a 
másik 300 teritékkel. Az 500-as teríték a város-
házán, ez volt a hivatalos bankét. 8 bár a város-
házán volt, a szász polgármesterhez itt sem volt 
szerencsénk. 

A tósztok sorrendjében érdekes, hogy a fő-
ispán a királyt köszöntötte fel,  utána pedig mind-
járt A p á t h y képviselő a 48-as honvédeket, majd 
H i I i b i 0 á 11 Domokos, Kis-Küküllő alispánja, 
a budapesti írókat és művészeket. 

Ugrón Gábor nem jött el erre alakomára, 
ő folyton  székelyei közt járt. Gyulai Pál se 
mondott sehol beszédet. Pósával a banketten még 
egyszer elmondatták a versét. Azután felolvasták 
az üdvözlő táviratok százait. Az alkonyat köze 
ledtável ki vonatokon, ki gyalog, ki kocsin távo 
zott kezében és kalapja mellett a csatatéren sze-
dett mezei virágokkal. 

K Ü L Ö N F É I i É K . 
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter 

a Csik-IJdvarbely megyei pénzOgyigazgatoságboz 
Brey Imre kaposvári segéd titkárt pénzügyi titkárrá 
nevezte ki végleges minőségben. 

— A nyergesi honvédemlék fölava-
tása, mint már megírtuk volt, augusztus 8-án lesz. 
Az ünnepély maga d. e. 10 órakor kezdődik s 
reméljük, hogy megyénk itelligencziája s különösen 
a szép női nem tömegesen lesz képviselve. Minden 
hazafias  és kegyeletes ünnepélynél a nők szokták 
minden más helyen az első szerepet vinni, s hisz-
szfik,  hogy a csiki nők sem fognak  ezen a 49-iki 
badtettre emlékeztető ünnepélyen hátrább állani 
más vidék honleányainál. Koszorúk és virágok 
nem hiányozhatnak a szoborról. 

— Két segédjegyzői állás szervezése. 
A m. kir. belügyminiszter az állami anyakönyvi 
teendők sikeresebb elláthatása szempontjából Gy.-
Remete községben 300 trt és Gy.-Tölgyes közsé-
gében 200 frt,  az állampénztárból fizetendő  segéd 
jegyzői állások szervezését engedélyezte. 

— Bíróságaink köréből. Az igazságügy-
miniszter a B a r t h a Ignácz távozásával megüre-
sedett kir. ügyészi állásra P á r i b FrigyeB ideigle-
nesen nyugalmazott alügyészt nevezte. — Ugyancsak 
az igazságügyminiszter Gergely Andor csik-szent-
mártoni kir. aljárásbirót saját kérelmére a gyergyó 
Bientmiklóai kir. járásbírósághoz helyezte át. — 
A csik-szeredai kir. járásbírósághoz újonnan kine-
vezett albiró, M a r a s k i Róbert a hivatali esküt 
augusztus 1-én letevén, állását már elfoglalta  s bí-
rói funkcsióját  megkezdette. 

— Tanári változások. Pap András csik-
somlyói főgimnáziumi  rendes tanár Maros-Vásárhelyre 
helyeztetett át. Gáspár István székely-udvarhelyi 
főgimnáziumi  h. tanár a német nyelv elsajátítása 
czéljából egy évre szabadságoltatván, külföldi  egye-
temre ment. Balogh József  maros-vásárhelyi fő-
gimnáziumi tanár a tanári képesítés megszerzése 
végett a kolozsvári egyetemre küldetett. D o m b y 
Lajos alapvizsgás tanár jelölt Maros-Vásárhely re és 
WaByikievic Győző szintén alapvizsgás tanár-
jelölt Székely-Udvarhelyre neveztettek ki helyettes 
tanároknak. Gratulálunk I 

— Iparos iQuság májálisa. A csíksze-
redai iparos ifjúság  tolyó évi augusztus 15-én a 
Szécsenpatak nevü helyen, a csíkszeredai ipartes 
tület házalapia javára, a csíkszeredai első zenekar 
közreműködése mellett zártkörű nyári tánczmnlat-
ságot rendez. Belépti dij: Személyjegy 40 kr, 
család jegy 80 kr. Indulás az ipartest Illet helyisé-
géből délelőtt 11 órákor zászló alatt. Kedvezőtlen 

idő esetén a Ronfeld  sörház nagytermében és 
kerthelyiségében fog  megtartatni. Kezdete délután 
3 órakor. Felülflzetéseket  a jótékonyc/.él érdekétien 
köszönettel fogad  és hirlapilag nyngtáz a rende-
zőség. Ízletes ételekről és italokról gondoskodva van. 

— Gyermek előadás. Igen kedves meg-
kapó élvezetben részesültek azon érdeklődők, kik 
a folyó  hó 2-án a somlyói főgymnasiumi  kirándu-
lás egylete javára tartott gyermek előadásra érde-
mesnek tartották elfáradni  a városi iskolában. Az 
a 14 kis diak s lányka, kik a Tündér keresztfia 
czimfi  tündéri bohózatot előadták, oly kedvesen s 
fesztelenül  mozgott a színpadon, hogy a hallgatóság 
szinte megfeledkezett,  hogy csak dilettáns gyer-
mekek játszanak s elragadtatva tapsolt minden 
felvonás  végén a bájos kis szereplőknek. 8 a vé-
gén lelkesedve hivta a lámpák elő Spreacz Györ-
gyöt is, ki a darabot rendezte s kié a főérdem, 
hogy a szereplők oly precziz összevágó előadást 
produkáltak. A tiszta jövedelem 20 frt. 

— Málnási vasúti hid, melyet a viz ösz-
szetört volt és a közlekedés e miatt csak átszál-
lással történt, helyi •e lett állítva és a forgalom  az 
árukra nézve is akadálytalanul indulhat. 

— Egy előkelő turista társaság láto-
gatta meg vármegyénk természeti szépségekben 
gazdag tájait, s a már is nagy hírre vergődött gyi-
mesi vasútvonal merész alkotásait. A társaság, mely 
12 személyből állott, részben az agg Sárkány 
Sámuel pilisi lutheránus püspök s a budapesti 
Mokry Eudre családját képezte, kik pár napi itt 
időzés után vármegyénk alispánjától kért határát-
lépési igazolványokkal, élükön az örog püspökkel a 
szomszéd Románia nevezetesebb tájainak megtekin-
tésére e hó 2-án utaztak el. 

— A zsögödi fürdő  boráról panaszt 
küldtek be hozzánk, hangsúlyozván, hogy az „Ős 
Budavár" ünnepélye alkalmával kiszolgáltatott asz-
tali bor olyan rossz keverék volt, hogy inkább 
elvette az ember kedvét, mintsem azt felkeltette 
volna, a mi pedig minden igazi szőlőlének fő  ismer-
tető vonása. Lehet, hogy maga a tulajdonos ebben 
nem hibás, hanem esetleg más kezek ártják bele 
magukat a borcsinálás titkaiba, de épen azért 
felhívjuk  a tulajdonos figyelmét,  hogy koppinteon rá 
annak az ujjaira, ki a zsögödi fürdő  kárára rontja 
az emberek jó kedvét akkor is, mikor épen azt 
keresi. 

— Öngyilkosság. Gyergyó-saárhegyi Béres 
János 48 éves, családos egyén, ki az év elejétől 
kezdve folyton  betegeskedett, mult hó 27-én, mialatt 
családtagjai mezei munkával foglalatoskodtak,  lak-
háza egyik szobájának gerendájára fölakasztotta 
magát s hazatérő leánya halva találta meg. 

Ős Budavára a zsögödi fürdőn. 
Az emberi ész találékouysága bámulatos nagy 

munkákat tud produkálni. Akárhány amerikai képes 
bármely zord telepet üde paradicsommá átváltoztatui, 
B ha leleményesség, szellem és jó kedély van a 
fürdőző  közönség között, akkor ez létrehozza a le-
hetetlent is, mert a zsögödi fürdón  is felmutathat 
egy kis fővárosi  életet. 

Néhány fővárosi  ember, kik a zsögödi fürdő-
ben nyaralnak, azzal az ötlettel állottak elő, bogy 
ottan is egy napra legalább megteremtsék „Ó s 
Budavárát". Miudaz, mit e tekintetben véghez 
vittek, rávall a fővárosi  élet gyakorlott beavatott-
ságára, az ügyes rendezői kézre s főleg  arra az 
édes jó kedélyre, mely csak a becsületes emberek 
tulajdona s mely csak egyedül képes az embert 
olyan helyzetbe sodorni, hogy pillanatnyira legalább 
elhiszi, miszerint a földön  is van paradicsomi élet. 

Közel ezer ember volt augusztus 1-én a csik-
ZBÖgődi fürdőn  e helyzetben. Annyi szép közönség 
gyűlt össze, s oly villamos hatással tombolt a jó 
kedv, hogy bizony megirigyeltük azokat, kik nem 
csak minden 5 esztendőben kapnak egyszer egy ilyen 
jó napot, mint mi csíkiak. De ez az egy nap aztán 
még sem tette annyira kajanná irigységünköt, hogy 
hálás köszönettel ne adóznánk érte a rendezőknek, 
azon fővárosi  fürdőzókuek,  kik Zsögödre jöttek erőt 
és egészséget Bzedni levegőnkből és vizeinkből s e 
közben belénk plántálták jó kedélyüket s édes ba-
rátságoB szellemüket. 

Az ünnepély czime „Ösbudavári es tély" 
volt, pedig már a besetétedés előtt is ugy bennt 
volt a közönség a mulatságban, bogy a vacsora alatt 
is a legfőbb  élvezet a délutáni jókedvre való vissza-
emlékezésből állott. 

De ez nem is csoda, mert a közönség már 
délután 3 órakor karavánszerüleg vonult ki Szere-
dából a zsögödi fürdőbe,  hogy legalább a 4 órakor 
kezdődő ünnepély előtt megismerkedjék a helyszíni 
viszonyokkal. 

Mi szegény csíkiak nem igen vagyunk elké-
nyeztetve az ilyen mulatozások külBŐ eszközei tekin-
tetében. Nem bámulni való tehát, ha mindjárt a 
belépés komolyan figyelmeztette  a nézőt, hogy a 
zsögödi fürdőn  rendkívüli dolog lesz. A bejárati kapu 
ügyes rendezése, lobogókkal és különböző szinü 
lámpionokkal feldíszítve  még as „Ósbudavár" 
felírása  nélkül is olyan hatást tett, mintha az em-
ber csakugyan as eredeti „Ős budavárában" 

volna és kész a kelet édes titkait megislelni. Min-
den lépés, mely előbbre vitt, arról tett tanúságot, 
hogy itt nagy rendező talentumok esküdtek öasse a 
csiki ember illúzióinak felkeltésére.  A szegény rozoga 
ház B az a mellett elvivő sivár ut átváltosott egy 
fenyves  sétánynyá, a bás oldalán egy kedves pano-
rámával, mindenütt gyönyörködtetve a szemet a 
zöld galylyal, a lámpásokkal, a zászlókkal s az ezer 
tarka sziuü lámpionokkal. 

Az ut sarkán volt felállitva  a „B e o s a 1 i 
csárda", tele édes frissítő  nedvvel, valódi .kő-
bányai sörrel", melyet olcsó pénzen szolgáltak ki 
olyan földi  lények, kiket a biblia meg a költők is 
angyalok nevén neveznek meg. De mi szegény csiki 
ifjak  és öreg férfiak  őket csak sóhajtozva tündéreknek 
tartjuk, kik ma itten, holnap Budapesten s azután 
tudja Isten hová tűnnek el s mi csak emlékükkel 
kell hogy megelégedjünk. 

Nem messze innen, volt a confetti  és serpen-
tin áru bódé, hol egy viruló asszony követte el ast 
a cBalfaságot,  hogy áruinak megszabott árát a fürdő 
alap javára minden 10 perczben felemelte  20 krral. 
És mégis minő dühöngő csoportosulás volt e sátor 
körül. Ha áruiból tízszer annyi lett volna raktáron, 
akkor is egy óra alatt keresztül lett volna vive a 
végeladás. 

Ezzel szemben volt a .Gerbaud czukrá-
szata*. Ha nem is lett volna a fagylalt  és süte-
mény édes, azzá tették volna azok a kedves kis 
kacsók, melyek kiszolgálták a vendégeket. Voltak 
különben külön szobák is, melyek külön zöld galyak-
kal és hálóval márkirozták azt, hogy ide be nem 
lehet nézni, mert az egyes mulatók saját mulatsá-
gukra béreltek ki. És hogy a második ,Ő s Buda-
vár® a zsögödi tudniillik, mindenből nyújtsa azt, 
a mit a budapesti mutathat látogatóinak, megvolt az 
alvó fakir  barlangja is. 

Ennyi változatosság, ennyi vigsági hely, hogy 
ne emelhette volna a jó hangulatot, főleg  midőn 
olyan válogatott és szép közönség gyűlt össze, hogy 
már az ünnepély kezdetén általános volt a véle-
mény, hogy ilyent még nem látott CBik. Maga az 
ünnepély különben kezdetét vette olyan keresztelé-
sekkel, melyeknek az anyakönyvbe való bevezetését 
nem rendeli el ugyan a törvény, de azért nevük 
fennmarad  örökre. 

A fürdő  sétány „Mikó tér"-re; a felső  fürdő 
„Rózsa fürd  ő"-re; a fürdő  ut .Szombat-
falvi  útra"; a meleg fürdő  és forrás  .1 s t v án 
forrásra";  a nagy lakó-ház előtti tér .T r i 1 b y 
térre" kereszteltetett. Maga az elkereszteléa nem 
egyszerű felkiáltással  történt, hanem mindenik egy-
egy alkalmi beszéddel, melyek közül az egyik ver* 
Bekben volt előadva. Szombatfa lvi  rendőrta-
nácsos ur volt e vers szerzője és sok tapsot nyert 
humoros előadója. A humoros versezet Így hangzik : 

Kneip páter mondotta: .nur bar foss  gehn; 
Követők lettek sok ezeren a én. 
Találtam én is pár b&vetőre, 
Köztük a szép nemből tizenegyre. 
Rózsaszín lábacskák itt gázoltak 
Zöld fűben  harmatban, kora virradt! 
Mily lábaki Ilyenen nem jár csak tandér, 
Legyen hát a neve örökké „Trilby tér." 

Az ünnepély második részét mulatságos pro-
dukcziók s értékes ének számok töltötték be. Ez 
utóbbiak közül művészeti élvezetet szereztek Sióm-
batfalviné  úrnő és G a á 1 Irén kisasszony dalai, 
melyek kellő teohnikával, érzelemleljes hullámzással 
s gyönyörű hanggal voltak előadva, a miért minde-
nikük a programm számot a felzúgó  tapsra kény-
telen volt a közönség gyönyörködésére egy qjabb 
számmal megtoldani. 

Zajos derültséget okoztak előadásaikkal a fér-
fiak  is. Szombatfalvi  ur, ki rajzolás kíséretében 
humoros előadásban bizonyította be felvett  thémáját, 
hogy mindennek szülő oka az arithmetika. E produk-
czióval hatás tekintetében versenyzett Sajó helyi 
Béla és Szegfi  Mátyás urak pároa szava-
lása, melynél a mulatságos jelleget s akomikus hely-
zetet azon körülmény adta meg, hogy as egyik ur 
a másik urnák ölébe ül akként, hogy a felül  ülő szaval, 
karjai azonban hátra lévén kötve a gestitekulácziót 
az alul ülő karjai teszik és igy igen természetesen 
falrengető  nevettetést okoz e kettős alak mutatványa. 
Felemlitendők még Szi lágyi urnák kupiéi tele 
vonatkozással a zsögödi életre íb, továbbá a „J a m-
bó", a „Saucta Lucia" hírhedt olaas utczai 
dalok előadása, a melyeknél a khorust a budapesti 
előadás mintájára utána énekelte a közönségnek 
azon része, mely már ugy látszik ismeretes és ta-
pasztalt volt az olasz áriák ilyféle  előadási módorival. 

Ezen előadások közben s illetőleg azok végez-
tével megkezdődött a confectti  csata és serpentin 
dobálás. Ez valóságos fővárosi  mozgalmas életképet 
okozott. Az egész téren folyton  hullámzott a közön-
ség tarka-barka csoportja; nők és férfiak  valósággal 
beleestek a csatalázba. Mindenki igyekezett as apró 
confettit  a szemben találkozónak olyan helyre dobni, 
a hol édes kellemetlenséget okoz. A haj, a nyak, 
szem, száj, ruha fodor,  arcz mindazon pontok voltak, 
a melyek felé  irányult as ellenfél  dárda dobása, 
érts alatta confecttit.  Mert az ilyen csatában minden 
ott mozgó és nyüzsgő lény egymással aaemben ellen-
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félként  áll, mindenik ki akarja irtani a másikból a 
rósz kedvet és hangulatot, sót a komolyságot is. Ez 
az igyekvés, a kiviteli száz féle  eszközök, a ravasz-
ság előnyei, az üldözés s a boszu lihegése részben 
összekeverve, részben együttvéve olyan vigsági lázt 
idézett elö, hogy a confectti  csata, az olaszok és 
francziák  által kitalált ezen játék, csakugyan elérte 
az eszme szülemlésekor a teremtők előtt lebegett 
azt a ozélt, hogy a tógát, a komolyságot itt le kell 
vetni s a vigságot hagyni kell az ő feltartóztathat-
Ian medrében tobzolni, megvalósítva az igazi és ha-
misítatlan egyenlőséget az öröm mámorban, legalább 
néhány órára. Ha már most hozzá veszszük a sétálók 
felett  kihajított serpentin dobálást, mely a különböző 
papír szalagokból a legnagyobb zavart előidéző rózsa-
lánozokkal vette körül a2 arra felé  menő különb izö 
csoportokat, ebből fogalmat  meríthetni, hogy a zbö-
gödi fürdőn  milyen nagy nap volt . Ő s B u d a v á r " 
ünnepélye. Pedig mindez az időt számitva, a mu-
latságnak és élvezetnek csak fele  volt, mert a má-
sik fele  ezután következett t. i. a vacsora olyan 
világítás és tűzijátékok mellett, a melyhez hasonló 
CBupán az .Ezeregy éjszaka" történetében fordulha-
tott elő, de ott is csak mesében, mig itt a zsögödi 
fürdőn  tényleg is szemléletileg gyönyörködtetett. 

Azt tartja a közmondás, hogy ha a vége jó, 
akkor minden jó és a fényes  ünnepély nagyon be-
vált, mert vacsora után táncz következett, mely 
majdnem hajnalig tartott s oly élénk és édes volt, 
hogy a fiatalság  és a nők egyhangúlag azt találták, 
hogy ez volt az ünnepély legjobb pontja. Legyen 
mindenkinek tetszése szerint, nekem az ünnepély 
egészében tetszett s az a határtalan jó kedv, mely 
az egész mulatságnak ezt a jelleget megadta, min-
denesetre olyan eredmény, melyért a rendezőknek 
az elismerést és köszönetet minden jelenlévő vona-
kodás nélkül megadja. 

Trilbj. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GYERGYÓBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

Szám 812—1897. 

Qy.-Szárhesry község házánál megtartandó nyilvá-
nos árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni (ognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vsgy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett, ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november bó 
1-én 3333. sz. a. kelt igaz«ágügyminiszteri rende-
let 8. § ábsn kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyegyó-Szentmiklós, 1896. deczember hó 

1-ik napján. 
Páll Venozel, 

kir. aljhiri 

IV. kib. 

Hirdetmény. 
A Székely vasutak építéséhez Csik-Csatószeg, 

Uadéfalva  és Szentkirály községekben szükséges, 
a nevezet' községek hivatalos házánál közszem-
lére kitett helyszín rajzokban és összeírásokban 
közelebbről megjelölt földterületek  kisajátítása az 
1881. évi XLI. t.-cz. alapján, kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter ur Ő nagyméltóságának f.  bó 8-án 
39520. számú intézkedésével elrendeltetvén, ezen-
nel közbirré tétetik, hogy a kisajátítási eljárás ke-
resztülvitelére a közigazgatási bizottság részéről 
Mihály Ferencz főjegyző  elnöklete alatt Böjthy 
Endi *e árvaszéki elnök és dr. Fejér Antal tagokból 
és Bartalis Ágost jegyzőből álló bizottság külde-
tett ki és a helyszínén megtartandó tárgyalás ha-
tárnapjául Csatószegen f.  évi szeptember hó 
2-ának d. e. 8 órája, Madéfalváu  szeptember 
hó 3-án d. e. 8 Órája és Szentmihályon ugyan-
csak szeptember 3-ának délutáni 2 órája 
tűzetett ki. 

Miről az összes érdekeltek oly figyelmezte-
téssel értesíttetnek, hogy a községek házánál köz-
szemlére kitett helyszínrajzokat és összeírásokat 
a tárgyalást megelőzőleg 15 napon át betekinthe-
tik , továbbá, hogy a kiküldött bizottság a kisajá-
títási terv megállapítása felett  akkor is érdemileg 
határoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson 
senki sem jelennék meg. 

A közig, bizottságtól: 
Csik-Szeredán, 1897. évi julius hó 27-én. 

Mikó Bálint, 
főispán. 1—3 

Szám 6346—1896. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
. . l l ! 8y®rgyó-8zentmiklósi kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Hitel-
intézet részvénytársaság gy.-szentmiklósi czég vég-
rehajtónak. Tóth Balázs gy.-szárhegyi lakós vég-
rehajtást szenvedő elleni 65 frt  tőkekövetelés s 

! r á D l ' u
v é K r e h a > t á f "  ügyében a cs.-szeredai kir. 

törvényszék, (a gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) 
területén levő, Szárhegy község határán fekvő,  a L E I 6 6 ' tjkvben foglalt  A + ftz  ottani 2763. sz. tjkvben A | 
a a t„5' 5 r 9 / ' ' h l s z - az ottani 2766. sz. tjkvben 
A t 527 528, 529, 8043/z, 16373, 17746,21542. 
nrsz. a. felvett  ingatlanokra az árverést 442 frt-
Dan ezennel megállapított kikiáltási árban elren-
m!»e x , h°ey a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1 8 9 7 ávi aUBUsztu» hé 23-lk napján délelőtt 9 órakor 

Alólirottak ezennel körhirré teszik, hogy 
Csik-Madaras II. részben lévő s tulajdo-

nukat képező, úgynevezett Bükkhavas erdő-
részen 290 karasztrális hold területen lévő 
kereskedelmi fenyőfát  nyilvános árverésen 
eladják. 

A kir. erdőliivalal becslése szerint hol-
danként 150 köbméter s az egísz területen 
4?,ö00 köbmétert, köbméterenként 50 kraj-
zár, összesen 21,750 írt becsértéket képvisel. 

Ezen erdőterület a székely vas-
utaktól 10 km. távolságra van. 

Venni szándékozók a Csik-Dánfalván 
1897. augusztus 20-án d. u. B órakor 
Antal Gergely lakásán tartandó árverésre 
ezennel meghívatnak s kötelesek az árverés 
megkezdése előtt a 21,750 forint  becsérték 
10°/o-ál bánatpénz fejében  Antal Gergely 
kezeihez letenni. 

Az árverési feltótelek  nevezettnél bár-
mikor megtekinthetők. 

Csik Dánfalván,  1897. julius 20-án. 
Antal Gergely, Zsigmond István, 
—2 Bálint Ignácz. 

Sz. 9—1897 

Árverési hirdetmény. 
Csik-Csomortán község képviselő testülete ál-

tal 1897. évi junius bó 16-én hozott hntározat 
alapján, alattirt község elöljáróság ezennel közhírré 
teszi, hogy Csomortán község II-ik halál-részében 
„Borda, dobra sorok északa" nevü erdőrészben a 
m. kir. erdöhivatal által engedélyezett 208 drb ki-
nőtt bükk és fenyő,  valamint az azon területen ta-
lálható földön  heverő veszendő fák  nyilt árverés^ 
Csomortán község határában 1897. 6vi auQiisitua 
hó 15-én d. u. 2 órakor a legtöbbet ígérőnek el-
adatnak. 

Kikiáltási ár 500 frt. 
Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási 

ár I0°/o-át foglalóul,  az árverés megkezdése előtt 
az árverező bizottság kezére készpénzül lefizetni. 

Szabályszerű zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 
A jelen árverésre vonatkozó, a m. kir. erdő-

hivatal által is jóváhagyott feltételek,  Csomortán 
község bírójánál bármikor megtekinthetők. 

A község elöljárósága: 
Csik-Csomortánban, 1897. augusztus 1-én. 

Becze Ferencz, Nagy Lajos, 
k. incvző h.-.A 

k v i e a c a l u ioBa i iP ippc i i i i n flllKK'/.HI1  r i i 
azonnali belépésre. Munkások lét-
száma 100. 

Feltételek fürészgyár  irodámban meg-
tudhatók. 

Farkai* Márton. 

Helyi esetleg kerületi 

képviselőségeket 
keres az 

99 
élet és járadékbiztosító részv.-társ. n é p b i z -
tOSitáSÍ osztálya, a legkedvezőbb feltételek 

mellett. 2—2 
Budapest, Andrássy-ut 49. 

Leszállított árak. 

Az idény előre haladtával bátor vagyok a városi és vidéki közönség becses figyel-
mébe ajánlani, hogy az idei szezenból vissza maradt nem régi párti dolgokat mai naptól 
mélyen leszállítottam, úgymint: 

Cretonok 18 kr. 
Jó mosó voálok 20. 25. 30 és 35 krig. 
Batisztok 35, 40 és 45 krig, 
Szőr delének 45 krtól 60 krig. 
100 cm. széles szőr női ruhaszövetek 40 krtól teljebh. 
Továbbá ajánlom kitűnő házi és liliom vásznaimat, mindenféle  fehérnemű  és hasz-

nálható kiházositási kelengyét elválalok lOü írttól 1000 frtig.  Női tavaszi és őszi kabá 
tok s gallérokba nagy raktár. Gallér 2 frttól,  kabát a legújabb állású 5 frttól  feljebb. 

Mind ezeknek olcsóságáról becses vevőim meggyőződését kérve maradok, 

mély tisztelettel 

1—* 

B A R C S A Y K . 
női és férfi  divatüzlete 

C s l k - S z e r e d a . 
Temetkezési raktár érez- és fakoporsó  raktár. 

O U I I ZF> ̂  S 9 I I 
A csíkszeredai szövődében készült 

Kredenczteritök, 
Törülköző-kendők, 
Asztalkendők 
Betétek, 
Szőttesek, 
Blouz-szövetek. 

Függönyök, 
Kötények, 
Agyteritők, 
Asztalteritők, 
Asztalfutók, 
Tálczateritők, 
Pohártörlők, 
A mai naptól kezdve, előállítási áron alól 10%-al árusittatnak el. 

Ezen kivül nyári, férfl  készruhákból, tiszta gyapjú férfi-
ruha szövetekből és női mosó szatén, creton stb. kelmékből 
augusztus havára, egy parthiet állítottam össze, melyek beszerzési áron alól 
is elárusittatnak 

S Z A B Ó ÜKEKliÓS Íte letében 
2 - 6 Csik-Szeredán. 

H O N I I P A R . 
Nyomatott Csik-Szeredában a laptulajdonos és kiadó Qyörgyjakab Márt™ könyvnyomdájában 1897. 




