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Kossuth Lajos születés napiak 100-dik évfordulója. 
A közelebbről lel Ont század kezdő 

éveiben sötét komor fellegek  bontják ha-
zánk égboltját. 

A nagy franczia  forradalom  vérözön-
nel borította el világrészünket, a nápoleoni 
háborúk olyan ntra sodorták hazánkat 
is, hogy életéből a nemzet egész ember-
öltőt veszített el terméketlenül s a szabad-
ság napjának fel  ragyogása helyett a feje-
delmi abszolutizmus csillagtalan éjszakája 
borult az országra. 

És ebben a rideg éjszakában épen 
száz évvel ezelőtt támadt egy kis csillag 
a sötét borongó égen halványan pislo-
gatva. De a csillagból hatalmas Üstökös 
lett, mely vakitóan szédítő fényével  be-
ragyogta a földet,  nyomában eltűnt a sö-
tétség, varázserejü, csodás világosság tá-
madt helyébe, láttak tőle a vakok és 
izmosak lettek általa a bénák. 

A sötétségben élő nemzet fiai  meg-
lepetéssel fordultak  a szokatlan fény  felé, 
lelkesedéssel és Ürömmel üdvözölték, bá-
multák a nagyot és a dicsőt. 

És ez a nagy, ez a dicső, nem volt 
más, mint Kossuth Lajos. 

Ő öntött tűzet, a magyar népbe, liogy 
bámulta a világ, O öntött erőt a meg-
bénult karokba, hogy egy mozdulatukra 
játékszerként hullott szerte a aulyoa bilincs. 

U oktatott annak belátására, hogy 
nem rabnak születtünk, Ö tanított arra, 
hogy emberek lehetünk, nagyok, dicsők, 
csak akarnunk kell. 

És uia, a csillag támadás évforduló-
ján ünnepi ruhát ölt az egész ország és 
testvériesen szorít egymással kezet, hogy 
méltó ünnepet szentelhessen a nagyok 
legnagyobbikának : Kossuth Lajosnak. 

Egy érzelemben, az O iránta való 
tisztelet és szeretet érzelmében olvad össze 
az egész ország. 

Megszűnik a visszavonás, lecsillapul 
a pártoskodás, elhallgat a felekezeti  türel-
metlenség és béke és öröm honol min-
denütt. 

A Kárpátoktól az Adriáig, a nagy 
folyók  partjain, a székely bérezek között 
hála ima száll fel  milliók, meg milliók 
ajkairól az Egek Urához, a magyarok 
Istenéhez, hogy adta nekünk Kossuthot. 

Kussuthot, ki felrázta  e nemzetet a 
halálos álomból, kinek nagy szivéből 
gyorsan terjedő tűzként áradt nzét és 
ömlött be a szivekbe, a hazaszeretet szent 
tüze és kinek szabadságszerető nagylelke 
megtermékenyítette az összes sziveket és 
lelkeket. 

Meghalt U is, mert ember volt. De 
a lelke, a szelleme, az ilt maradt közöt-
tünk és velünk él, velünk fog  élni, inig 
csak egy magyar lesz a földön. 

Ezt bizonyítja, ezt igazolja az a 
fenséges  és magasztos ünnep, melyet az 
egész ország születésének századik év-
fordulóján  az O emlékezetének szentelt 

Őrizzük is hiven az ő emlékezetét, 
lobogjon annak lángja folyton  sziveink-
ben ; őrízzik hiven és ápoljuk az ő ma-
gasztos eszméit, lebegjen mindig előttünk 
az 6 eszményképe, melyet örökségképen 
hagyott reánk a f  tl g'g étlen, s z a b ad 
Magyarország. 

E szent örökség lelkesítsen, ha csüg-
gedünk, az öntsön erőt nz ellankadó 
karokba, bátorságot a révedező szivekbe, 
ezért dolgozzunk, munkáljunk, éljünk éa 
ha kell haljunk ia. 

» * * 

A nagy nemzeti ünnep. melyet nem a tör 
tény parancsolt reánk, hanem szivünk sugalla-
tára, lelkünk ösztönzésére jószántnnkból öltünk 
meg, igazi ünnep számba ment itt nálnnk, Csík-
vármegyében is. Együtt ünnepelt e napon az 

egyszerű földmivelőtől,  a legmagasabb rangn 
hivatalnokig minden ember, a Kossuth Lajos 
emlékezete töltötte el és foglalta  1« a sziveket 
és lelkeket, iparosaink e napon megszüntették 
a munkát, a kereskedők saját jő szántukból 
bezárták üzleteiket, az iskolákban szintén szü-
netelt a tanitás s a helyett ezekben is ünnepet 
szenteltek Kossuth Lajos emlékezetének. 

Az ünnepségekről beérkezett tudósításokat 
a kővetkezőkben közöljük : 

Csíkszereda ünnepe. 
A születésnapi évforduló  előestéjén kis 

városunk lobogó díszt ö'tött, a szép nemzeti 
színű zászlókat kitűzték a középületekre és a 
magán házak ragyobb részére is. A házak nt-
czára néző ablakait virágokkal felékesítették 
és sz alkonyat leszállta után fényesen  kivilágí-
tották. A városház előtt mozsár durrogások hír 
dették a következő napi hazafias  ünnepet. A 
népzenekar három helyen, nevezetesen : a vár-
megyeház, a központi kávéház és a városháza 
előtt térzenét adott. A tűzzel előadott., haza-
fias  darabokat és népdalokat nagy számn közöu-
ség hallgatta, a kivilágított ntezákon is igen 
sokan sétálttak egész tíz óra feléig. 

Másnap reggel 8 órakor a városi képviselő 
testület Kossuth Lajos érdemeinek és emléke-
zetének megörökítése czéljából diszgyűlést tar-
tott. A gyűlést azért tartották ilyen korai órá-
ban, hogy a képviselőtestületi tagok juthassanak 
el a hálaadó isteni tiszteletekre és a vármegye 
ünnepélyére is. 

A diszgyűlést, melyen a képviselők ünnepi 
ruhában 4s szép számmal jelentek meg Ujfalusi 
•lec dr., polgármester a következő beszéddel 
nyitotta meg: 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Engedjenek meg, hogy ebben az órában, 

erre a szent napra gyűlésbe hivtsm Önöket. 
Jól tudom, hogy finnep  van ma. Éu nem is aka-
rok ünoeprontó lenni, sőt épen azért hívtam 
gyűlést, hogy annál inkább ünnepeljünk. Mert 
nem elég csak sziveinkben felújítani  annak a 
dicső alaknak az emlékezetét, ki Magyarországot 
nemcsak halottaiból támasztotta let, hanem if-
júvá, erőssé és szabaddá is telte, hanem hogy 
az ntókor is bnzdulást nyerjen a mi lelkesedé-

sünktől, a mi Kossnth iránti szeretetünktől: illik 
és kell, hogy hivatalos írásainkban, jegyzö-
könyvünkben is nyoma legyen a mi ünnepünknek. 

Szükségtelen ftt  megmondanom, ki volt 
Kossuth Lajos. Nem is tudnám talán elmondani ? 
Csak érezem azt, hogy ha Magyarországnak 
más nsgy embere nem is lelt volna, csak az 
egy Kossuth Lajos: akkor is a legelső sorban 
állanánk az egész világon. 

Ki volt Kossuth Lajos nekünk I — Vele 
ezelőtt 100 évvel magának a magyarok Istené-
nek lelke jött közénk, hogy ujjá teremtsen, bogy 
megerősil-en ; bogy bátrak, kitartók legyünk a 
sors csapásaival szemben; csontunk helyett cson-
tot., vérünk helyett nj vért öntött ereinkbe. 

Szivei adott az Ég Kossnth Lajossal ne-
künk, hogy hinni, remélni és egymást szeretni 
— tudjnk. Irányt adott az addig oly rég czél-
tslan nemzetnek s megtanított egyformán  imád-
kozni minden más hitű magyart. 

De nem akarok elébe vágni a megyei ün-
nepségnek s azért csak még röviden veszem 
igénybe szíves türelmüket. Indítványomat ter-
jesztem elő, kérve a t. képviselőtestületet szíves-
kedjék azt magáévá téve, elfogadni. 

Indítványozom, bogy a Kossuth Lajos 100 
éves születési évfordulóján  tartott jelen disz-
gyűlésünk alkalmával foglaltassék  jegyzőkönyvbe: 

I. Elismerjük azt a véghetetlen hálaadós-
ságot, tuelylyel a Gondviselésnek tartozunk 
azért, hogy Kossuth Lajost a magyar nemzet-
nek adta. 

II. Fogadja a képviselőtestület azt, bogy 
minden teliében, arra fog  törekedni, bogy Kos-
suth ideálja a független  Magyarország eszméje 
terjedjen és megtestesülést nyeljen. 

III. Minden cselekedetünkben Kossuth ide-
ális gondolkodását, hazaszeretetének eme rá-
gj ogó fáklyáját  fogjuk  szem előtt tartani, begy 
nemcsak magnnkért, hanem a közérdekért, ha-
zánk boldogságáért is mindent megteszünk, mun-
kálunk, fáradunk. 

IV. Végre, hogy eme fogadalmunkra  külső 
jel is emlékeztessen, nevezzük el a jelenlegi fő-
út czál „Kossuth Lajos utczának." 

A polgármester által előterjesztett indít-
ványokat a képviselőtestületi gyűlés nagyéljen-
zések között egyhsngnlag elfogadta.  Nagy Sán-

A „CSÍKI LAPOK" TARCZÁJA. 
Kossuth asaietésónek ÍOO éves 

fordulójára. 
Ébredjetek fel  alvó szellenek, 
•Szólaljatok meg újra hös regék, 
Köszöntse hymnun a nagy hósökut, 
Kik szép hazánkat véren inr-gvevek ! 
S Tc hősök liöse, a kinek nevét, 
Imádva tndjuk csak kimondani, 
Fogadd, ha bármi gyönge hangokon, 
£ nap Te rólad késztet dallani! 
De hol kel a BZÓ? Bérezi orgonák 
ünneplik fit,  ha zudul a vihar 
8 nevét fölénk,  a csillagok közé 
Vil lám betűkkel irju égi kar. 
Az agg felőle  álmod álmokat. 
Felőle zengünk, ha mul a tavasz, 
8 kiben a honfi  jobb jövőt remél, 
A szent szabadság hőse: Kossuth az. 

A népek olykor forrni  kezdenek, 
Hullámra hullám, tengeráradut; 
A vész sikolt, mint a sirály madár 
s a harczi vágy minden szivet ragad. 
Vagyon, szabadság, ősi btlszkeség, 
Az élet veszve s a hon felzokog: 
Siessetek a gyllkot im fenik, 
Hazátok ellen a bősz zsarnokok! 

A lét határán tOz között valáuk 
És: Lenni, vagy nem lenni ? Kérdlietók: 
Felettünk az ég villám terhesen, 
Lent bnval telve völgyek és tetők. 
8 ki felkiált,  hogy elcsitul a vész 
S egy perezre némul a nagy zűrzavar, 
Életre keltő hármas könyvivel 
Vezérnek áll a legnagyobb innpyar. 

S az eszme dul, az élctárja forr, 
Krii feszíti  a vén csontokat, 
S az ifjú  luigyva bábjátékait. 

A vérmezőu liulált hogy osztogat '1 
S midőn oláh, rácz, szerb, horvát liadnk 
Onuöu liurczukra karddul állanak, 
Kossuth szavára felkel  u magyar 
S elő teremnek élő várfalak  . . . 

A szó hatalmú n) csodát miivel, 
A hon veszélybe, fegyvert  adjatok! 
S a pesti gyűlés mint egy eniher áll: 
Mindent adok, u init csak adhatok! 
8 e pillanatra századot tevénk 
A honfi  nagyság s üsök nyomdokán 
És ugy hivők, hogy mindcu vész megáll, 
Az égbe nyúló hármas bérez fokán. 

De mint az örvény, szirtbe ütköző, 
Tajtékozóbb, ha mérge czéltalau, 
Csapásainkra gyilkos ellcutluk 
Nagyobb erőt hoz unos untaluu. 
S a szó eláll, csak ágyú menydörüg, 
Szebeu, Kápoloa, Issaszeg körlll. 
8 a merro látsz, az iratos mezőn. 
Ijesztő rém • a zord hutái t e rü l . . . 

Hiába minden! a kozák haduk 
Kiöntik vérrel irott tereink 
S Világosra az elhaló uap is 
Sötét egünkről vérszemmel tekiut. 
•S láng eszénél lángolóbb szavával, 
Mint egy titán állott a vész kűzött. 
Maroknyi port ragadva vigaszul 
Veszett hónából sir»'u költözött 

S mint a nemes vad, hordozú buját 
A nagy világon messze, s-zerteszét, 
S a nagy világ zokogva hullgutá, 
Ha a szubadság vesztiról beszélt. 
BBvös szavában egy nép lelke sírt, 
Plllantatában elfojtott  tüzek, 
Siralmait busán hangoztalak 
A mérlelhotlen föld  s a nagy vizek. 

A rózsa hull, lia múlik a tavasz 
Minden tavaszra egy-egy kis remény ; 
Minden reményre enyhül u kehei 

S elcsendesül sok fájó  érzemény. 
És halva hont nyer a nagy hontulan 
S u nemzet virraszt csendes álinini-1. 
Tanul remélni s tán feledni  is 
Még inosl is égő szive lányinál. 

Bálinth György. 

A három rend közötti viszony.*) 
Kgészen löUU-ig a fejedeleni  egyenes 

alattvalói maradtak, lötífi-ban  azonban oda 
kezdte őket adományozgatni a lötöknek és 
fónépeknek  jobbágyokul. De erre n fejedelem 
csak az előkelők végtelen panaszkodása miatt 
határozta el magát. Mert minduntalan arra 
mutattak, hogy milyen szegénységben élnek 
és hogy ók nem képesek a hadi terheket vi-
selni, ha a fejedelem  nem segít rajtuk. Az 
1566-ikí májusi gyűlésen bemutatták kérvényü-
ket* és a fejedelem  juliusban már megkezdette 
az osztogatást. Az első okmány bevezetésében 
ezt n megokoláat adja: .Miért hogy mij az 
mij híveinket az Zekely fw  Népeket Orzagh 
góniörgescre, és nz ő zolgalattiokat megh te-
kintvén, inelliet ez el mult hadakozásunkban 
werek hullásával is megh mutattak jobaigos 
jozaggal illienkeppen rnynt következik megh 
latogattuk kegyelmesen." Ezen jobbágyokat 
lajstromba írták be. Sajnálni kell, hogy ezen 
időbeli lajstrom nem maradott fenn.  DJ már 
azon adotnány-luvelekból, a melyek fönnmarad-
tak, láthatjuk, hogy a harmadik rend legna-
gyobb része jobbágygyá lett. 

Aránylag kevésnek adta vissza szabad-
ságát és nevezte ki óket darabantokká, vagy 
pixiduriusokká, azaz szabad székelyekké, a kik 
rendeletére mint gyalog katonák voltak köte-
lesek szolgálni. 

*) Mutatváuy Counort János dr. „A székelyek 
intézményei a legrégibb időktól az l.VU-iki átalaku-
lásig" cziinü munkájából. A könyv kupbató Nagysze-
benben Scraphln könyvkereskedőnél. Áru 2 koronn. 

Katának 1602-ikí év aug. I-tól 16-ikáíg 
kéizíilt lajstroma szerint 650 darabont, 5633 
szabados, 8öti jobbágy volt a Székely-földön  ! 
Az 5t>38 szabados ezulőtt mind jobbágy volt. 
a kik Báthory Zsigmond szabadságlevele foly-
tán fulszabdúltak.  A 6ö0 darabant persze azzá 
lett János Zsigmond idejében. Ebből követ-
keztethetjük, hogy milyen nagy volt az oda-
iidomáuyozott jobbágyoknak a száma. A 851» 
jobbágy a régi földönlakók  utódai voltak; azok 
akkor sein szabadultak fel. 

A jobbágyoknak adót is kellet fizetniök, 
míg az előkelők csak az országgyűlések költ-
ségeit fedezték. 

A székelyek helyezete változatlanul ma-
radott egészen 1601-ig. Abban az évben az 
országgyűlés visszaállította az 1562 év előtti vi-
szonyokat. Báthory Zsigmond helybeu hagyta 
a határozatát és privilegialis leveleket állított 
ki a székelyeknek. Egy ilyen megmaradott 
reánk. 

A fejedelem  a Csík-, Gyergyó- és Ká-
szon-szék „összes lakosait utódaikkal egy üt 
plebejust és nem nemes hclyztilkből és állá-
sukból kiemeli és igazi szabadosok rend 
jébe helyezi és felszabadítja  őket inieden 
adó, taxatói, rendes és rendkívüli contributitótól 
a kamarauyerés fizetésétől  tizedik vagy capetia-
rura fizetésétói  és minden jobbágyi szolgálattól". 
Megerősíti óket minden szabadságokban, amelye-
ket elődeik élveztek .de jól és katonásiasan 
fölfegyverkezve  jelenjenek megmindeu hadjárat 
ban, általánosban és részlegesben a mi és 
utódaink parancsolataink szerint*. 

Bármivel bírtak a .nemesek a székelyek 
fölkelése  előtt örökség vagy vásár utján, vagy 
később ugyanazon módon szereztek, de' nem 
hatalommal, mint például házakat vagy nemesi 
kúriákat, földön  lakókat, kerteket, birtokot, 
szántóföldeket  mind azzal a jövőben is bírja-
nak.' De ilyen birtoknak az elzálogosítása és 
eladása, a melyeket fejedelmi  adományozás 
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dor indítványára elhatározta, hogy jelen gyűlésen 
más ügyet nem vesz tárgyalás alá, a polgár 
•«•tar beszédét teljes ssOvsgébea jegyzőkönyvre 
Téteti é* a közgyűlési jegjaSkOayvet az összes 
jelenlevő tagok aláírják. A rlfM,  de mail lel-
kesebtuűlés anal véget ért. 

A diazgyűlés ntáa a városi Unica éa a 
képviselőtestületi tagok, a többi hivatalos tes-
tlletakhex eaatlakoatak s azokkal együtt részt 
vettek a hálaadó iateai tiszteleteken «s a vár-
•egyei Innepélyen. 

A törvényhatóaág ünnepélye. 
Délelőtt 9 érakor a vármegye tisztikara 

Becxa AnUI aliipáaaal as élén, a többi polgári 
hivatalok képviseHĴ és esatlakosva hozzájuk az 
ünnepélyen réazt venni akaró kOzOnség koré-
ból is igen soka*, a városi képviselőtestület, a 
városi tanács tagjai, as ipartestület és az ipa-
ros ifjak  Önképzőkört, zászló alatt a helybeli 
rém. kath. templomba vonultak, hol hálaadó 
isteni tisztelet tartatott. 

Az isteni tiszteleten, daczára az esős idő 
nek igen sokan vettek részt. A szentmisét Barta 
Fereaez segéd-lelkész mondta. Mise alatt a 
korason hazafias  dalokat énekeltek, mise végez-
tével pedig az egész közönség könyörgött az 
Egek Órához a haza jólétéért. Mire a pap ál-
dást ontott. 

Az isteni tiszteleten részt vevő közönség 
a himnusz magasztos hangjai mellett hagyta el s 
róm. kath. templomot s innen az evangélium 
szerint reformáltak  imaházába mentek, bol 
Bitai Béla körlelkész lélekemelő könyörgés 
•tán, emelkedett szellemű hazafias  beszédet 
mondott, melyben Kossuth munkásságát és s 
nemzetre való hatását vázolta, melynek befeje-
zése után ő is s baza boldogságáért könyör-
gött Az isteni tiszteletet itt is a bimnnsz zárta. 

Tiz óra már jól elmúlt, mikor a bálaadó 
isteni tiszteletnek vége volt s midőn az azo-
kon részt vevő közönség az ünnepély szin 
helyére, a vármegyeház nagytermébe akart 
bevonalni, az és annak karzata zsúfolásig  meg 
volt telve, agy, bogy csak igen kevesen jutottak 
fel  a karzatra és még kevesebben a nagyterembe, 
A hallgatóság soraiban, mindkét nemből ott 
láttak Csíkszereda város és a közel vidék intel-
ligencziáját, aesiksomlyói főgimnázium,  tanító-
képezde és csíkszeredai gazdasági iskola lannló 
ifjaságáL  Az ezeret megközelítő hallgatóság egy 
része a melléktermekbe és a folyósókia  szorult 
a a nagy szabása ünnepély műsorának egyes 
számait a nyitott ajtókon át hallgatta. 

Pont fél  tizenegy órakor az ünnepély nyi-
tányául felcsendültek  a himnusz magasztos hang-
jai, az egész közönség felállott  s áhítattal hall-
gatta a csiksomlyói főgimnázium  ifjúságának, 
Riszner Ödön tanár vezetése mellett kiváló 
szabatosággal, lendületesen előadott lelkes, meg-
rázó dalát. 

A nemzeti imánsk elhangzásával és az 
azt kOvető tapsok lecsillapullával Fejér Antal 
dr., törvényhatósági bizottsági tag a kővetkező 
megnyitó beszédet tartotta: 

Tisztelt ünneplő közönség! 
Az országgyűlési függetlenségi  és 48-as 

Kossatb-párt rég foglalkozik  azon eszmével, 
hogy Kossath Lajos 100 éves születési évfor-
dulóját az ő nagy egyéniségéhez méltóan az 
ország megünnepelje. 

A párt kebelében ugyszólva még c.-ak a 
tanácskozások. eszmecserék folytak,  midőn egy-
szerre egész Magyarország mint egy varázs-
ütésre lázas munkához fogott  a egyszerre csak 
arra ébredtünk, hogy minden igaz hazafi  az 
ünnepély előkészítésének eszméjével foglalkozik, 
az egész nemzet mint egy emter gondolkozik 
és érez, a képviselőház, a vármegyék, városok, 
felekezetek,  községek, testületek és egyesek 
nemes verstnyre kelnek egymással a lekiutet-
beo, bogy melyik múlja fölül  a másikat az ünne-
pély fényének,  díszének, méltóságának kifejté 
sében, megadásában és érvényre juttatásában. 

Arad szab. kir. város törvényhatósági 
bizottsága az 1902. évi jnlius 9-én tartott ren 
des közgyűlésében elhatározta egyfelől  azt, bogy 
Kossuth Lajos születésének 100 éves évforduló-
ját 1902. szeptember 19-én nemcsak 0 maga 
megünnepli, hanem elhatározta ugyanekkor más-
felől  azt is, bogy megkeresi az összes magyaF-~ 
országi' törvényhatóságokat a nemzethez méltó 
hasonló ünnepélyek rendezésére. 

Arad szab. kir. város törvényhatóságának 
most jelzett határozata vármegyénk törvényha-
tósági bizottságának 1908. Ang. 22, 93-ik nap-
jain tartott közgyűlésében tárgyaltatván, egy 
nagyobb mérvű ünnepély rendezése é« tartása 
határoztatott el a annak előkészítésével és 
keresztül vitelével csekélyszemélyem elnöklete 
alatt Pál Oábor csiksomlyói főgim.  igazgató ; 
dr. Ujfalusí  Jenő Csíkszereda város polgár-
mestere, Csiszér Imre megyei sljegyző és Veress 
Lajos felcsiki  járási szolgabiróból álló bizottság 
bízatott meg, a kik a megyei határozat iuten-
cziójának és az ünnepély nagyobb sikere biz-
tosításának megfelelöleg  magnkat Riszner Ödöu 
csiksomlyói főgim.  lauár és László Géza helyi 
kir. tvszéki bíró bizottsági tagokkal egészítették 
ki a a jelen ünnepélyt rendezték. 

Eppeo ma 100 éve annak, bogy Kostulh 
Lajos született s ez alkalomból csak természe-
tes bogy Csikvármegye is az ünnepély és kegye-
let szempontjából ki akarja venni a maga ré-
szét, biszen szerénytelenség nélkül megmond-
hatjuk, liogy vármegyénk törvényhatósága, tiszti 
kara és közönsége mindig és mindenütt'az el-
sők között volt, a hol az állam, a társadalom 
érdekében tenni és cselekedni kellett, mindenütt 
a csata sorbsn volt, valahányszor az állami 
közélet, a társadalmi közszellem, a kegyeletes 
és kulturális törekvések érvényesüléséről, meg-
nyilatkozásáról és előbbre viteléről volt szó, — 
mert megyénk minden egyes lakójában az egy-
séges magyar nemzeti állameszme, az egységes 
magyar társadalmi eszme tüze lobogott és lobog 
ma nap is. — 

* 

Es e helyen jelezni kívánom azt is, hogy 
a vármegye tötvényhatóságának a msgam és 
rendező bizottsági társaim uevében megbízásunk 
alapján a mostani ünnepély lefolyásáról  részle-
tes jelentést fogok  tenni s kérni fogom  megyén-
ket, bogy az ünnepély minden egyes programm 
pontjára vonatkozó okmányokat a vármegye 
levéltárában letétetni s őriztetni méltóztassék. 

Ma az egész Magyat ország ünnepi dísz-
ben van, országos és nemzeti ünnep ez azért, 
mert a Kossuth Lajos nevéhez, nemzetünk éle-
tének legszebb, legdicsőbb és örökké emlékeze-
tes korszaka fűződik;  — országos és nemzeti 
ünnepély azért, mert ö a uemzet nagy fia  volt, 
lelkének egész melegével, lángeszének minden 
gondolatával, már pedig a magyar aemzetnek 

útján nyertek, érvénytelenek. Az 1602 ik lajst-
rom szerint a 6 székben 162 főember,  2172 
lófó,  630 darabont, 5633 szabados és 856 job-
bágy volt. A jobbágyok4%-a nem szabadult föl, 
mert elődeik 1562 előtt is földönlakók  vol-
tak. 

A régi viszonyok tehát látszólag visszaál-
líttattak. De ez csak részben történt, mert a 
régi földönlakók  jobbágynak maradtak, de 
megint adómentesekké váltak, a milyenek az 
1559-iki gyulafehérvári  gyiilés előtt voltak 
Helyzetük megint javult azzal a kivétellel, hogy 
szabadságukat elvesztették. 

A szabadosoknak megint viselniök kel-
lett a hadviselés terheit, és ezek akkoriban 
igen súloeok voltak. Ennek következtében 
visszavágyódtak régi jobbágysági állapotukba, 
annál is inkább, minthogy mostan adózui nem 
kellett volna, mint jobbágyoknak. A jobbágyok 
száma tehát rémületes módon nótt, ügy hogy 
Bethlen Gábor fejedelem  kényszerítve érezte 
magát, bogy az egész Ügyet az országgyű-
lés elé teijeszsze. Az ő előterjesztésében a 
következőket olvassuk: .Többiek között azért 
ezt igen illetlennek, sót az igazsággal ellenke-
zőnek látjuk telyességgel, bog)' uz egész szé-
kelységen való jobbágyság in genere (kik szám-
mal a tíz ezeret meg fogják  haladni) noha ez 
országban laknák ók is, es minden hasznát ugy 
veszik mint egyik nemzet akármelyik: mindazál-
tal sem adót, sem dézmát nem adnak, hadba 
nem mennek szóval mindenféle  terhet csak 
az kevés lófó,  veres darabant, szabad székely 
snpportál, melyből ilyen és nagy fogyatkozása 
vagyon az orazágnak, hogy a zászlók alól nagy 
része a jobbágyságra kötötte a székelységnek 
magát, látván azt, hogy sokkal könnyebb és 
jobb állapota vagyon az jobbágyságunk kö-
zöttök hadakozásnak idején". Föltéve, hogy 

Bethlen a jobbágyoknak számát túl is becsülte 
volna, mégis elég bizonyság arra, hogy a sza-
badosok majduem mind jobbágysági állapotba 
tértek. A gyűlés tárgyalta az ügyet és igen 
hathatós eszközöket alkalmazott: ,Végeztük 
országul, hogy uz ós jobbágyok és egyéb rend-
beliek megválasztassanak; melyből is, liogy 
valaini confusío  ne legyen, a kik közülük os 
jobbágyuknak Ítéltetnek, azok legyenek, a kik 
Mihály vajda bejdvete elótt ósjobhágyaknnk 
nem tartattatuak, avagy Mihály vajda béjövetele 
után számláltattaK ósjobbágyak közé, azok ós 
jobbágyaknak inost is ne tartassanak az eon-
numeratióban, hanem ezeken kívül in genere 
mindenféle  jobbágyak connumeráltassanak és 
kapuszámra rótassanak, a kik pedig Mihály 
vajda bejövetele elótt ós jobbágyaknak turtat-
tanak, azok most is ós jobbágyságban tartus' 
sanak, és ne is connumeráltassanak. 

Kzen határozat meggátolta a harmadik 
rend tökéletes széthullását és adakozásra és 
adófizetésre  kényszeritette azokat, a kik köny-
nyelmüen feladták  szabadságukat, hogy azál-
tal a hadszolgálati teher alól szabaduljanak. 

Ez nagyobb Vonásokban a székely nem-
zet társadalmi és rendi szervezetének a fej-
lődése azon időpontig, mikor a székely nép az 
1562. elótt birt jogokát nagyjában visszanyerte, 
a nélkül nzonban, hogy az- által az átalakul ás-
nak gát vettetett volna. Láttuk egyszersmind, 
hogy a nemzet társudalmi és politikai szerve-
zete folyton-folyvást  átalakult és pedig kiváló-
képen gazdasági és vagyoni okok hatása alatt. 

egyik büszkesége, egyik szép jellemvonása, bogy 
soba sem feledkezik  meg őseink, nagyjaink dlesS 
emlékezetéről, hanem ezeknek alapvető tényein, 
korszakot alkotó munkáin és cselekedetein táp-
lálkozva, uj erőt merít az egységes magyar 
nemzeti állameszme tovább építéséhez, meg-
szilárdításához és végűi nemjeti hálaadás a mai 
nap azért, hogy a Gondviselés nekünk egy 
Kossuth Lajost adott. 

Kossuth Lajost már születése pillanatában 
• nemzeti Geniu>z vette karjaiba B vézérelte a 
nagy és fáradságos  ut rózsás és tóviseses ös-
véuyén s Ö, a ki a népünk és nemzetünk iránti 
rajongó szeretetet születésével hozta ; — O a 
ki a hazaszeretet szent tüzének szikráját már 
birta; a Gondviselésnek köszönheti, bogy e 
nemes tulajdonságokkal vértezve már 23 éves 
korában ott látjnk a Karok és Rendűk gyüle-
kezetében, a mely perczlől kezdve a baza és 
nemzet védelmének felesküdt  polgára lett. 

Az 1832 iki pozsonyi országgyűlésen Kos-
suth Lajos nemzeti misszióra hivatott politikai 
egyéniségnek tűnik fel,  midőn az Országyülési 
Tudósításokat s pár évvel később Pesten a 
Törvényhatósági Tudósításokat szerkesztette 
és adta ki s mintán a magyar nemzet törté 
nelmi fejlődéséi,  annak törvényeit, jogait, szoká-
sait, hagyományait, gondolkozás módját és jelle-
mét jól ismerte, önérzetesen, bátran, nyíltan 
ment azon az uton mely neki uagyon gyakran 
töviseket, de később annak nyomában a nem-
zetnek rózsákat termett. 

Alapvető politikai egyénisége Kossuth La-
josnak 1845-bt-u Pestmegye gyűlésein domboro-
dik ki, a hol a hazaszeretet igéjét hirdetve, ez 
időtől fogva  egész élete minden percze szaka-
datlan lánczolata azon munkásságnak, melylyel 
a nemzet fiait  a hazaszeretetre tanítja és bu<-
dilja s a melylyel valamint az ö utolérhetetlen 
szónoki erejével és tehetségének varázsával a 
nemzetet ugyszólva előkészítette a nemzeti újjá-
születés korszakára. 

Miként a tavaszi nap áldásos sngarai uj 
életre keltik a szunnyadó természetet, ugy ké-
szült elő a uemzet, mint egy természetszerű 
fejlődés  alapján azon a nemzetben már bele-
oltva lévő hatalmas eszmék megvalósítására, 
melyek az 1848-iki alkotásokban lerakva s az 
Után tovább fejlesztve  és felépítve  lettek. 

Kossuth Lajos mint Pestvármegye követe 
nz 1848. márrzius 3-iki emlékezetes beszédével 
rakta le Magyarország alkotmányos életének 
alapköveit, -i az ö egyéniségének tekintélye, 
hatalmas szónoki erejének súlya, tántorithatlan 
elhatározása és akarat ereje teremtette meg 
leginkább az 1848-iki nagy vívmányokat, me-
lyekkel ma is büszkélkedhetünk, hiszen Erdély 
egyesítése az anyaországgal; — a jobbágyság 
eltörlése és felszabadítása  által a b'za minden 
fiának  egyenjogúsítása; — az ország terheinek 
— a kiváltságok megszüntetésével — a vagyon 
aránya szerinti egyenlő viselése; — a szabad-
sajté ; — az országgyülős tagjainak a nép ál-
tal leendő választása stb. mind oly alaptórvé-
nyék, melyek Kossuth Lajos nagy nevéhez fü 
ződnek, melyek őtet történelmi alakká emelték 
s a melylyel maga részére a uemzet nagyjai-
nak Pantheonába örökhelyet; a nemzet szivé-
ben pedig el nem mulóhálát biztosított, — mert 
ö maga állította fel,  tehát vallotta és hirdette 
is azon elvet, hogy „a történelem kérlelbetlen 
logikája igazságot és érvényesülést szel 
szabadságra törekvö nemzeteknek." 

És most miután tudjuk, hogy Kossuth 
Lajos hatalmas alkotásait és tetieit a lörténe 
lein, történelmi lapjaink díszére az idők vég-
telenéig megörökítette és megörökíti, ránk csak 
egy kötelesség háramlik, az, hogy emlékét há-
lával, kegyelettel és büszkeséggel őrizzük s 
mintán erről ma az egész ország egy szívvel, 
egy lélekkel bizonyságot tesz. bizonyságot te-
szünk egyúttal arról is, hogy az ő emlékének 
szentelt mai országos és nemzeti ünnepély jogos, 
mert igazság marad az, „hogy a mely uemzet 
az ó nagyjai emlékét tiszteletben tartja, az 
örökké él." 

Végül, midőn a jelenlévő bonfiainkat,  hon-
leányainkat és testületeket egyen-egyen és tite-
ket lelkem barátai, kedves if|us4g  melegen üd-
vözöllek, az ünnepélyt ezennel megnyitom. 

Az elnöki megnyitót követő tetszés nyil-
vánítások megszüote után a képezde ifinsága 
adta elő Domanyáncz Péter szerző vezetése alatt 
a „Szabad sajtó" czimü dalt kiváló hatással. A 
közönség kiváló figyelemmel  és ritka élvezettel 
hallgatta a tanitó jelöltek lelkes dalát. 

Erre következett az ünnepély legfontosabb 
mozzanata, P á l G á b o r főgimn.  igazgató 
lelkesen és hatásesaa előadott ünnepi beszéde, 
melyet egész terjedelmében közlünk : 
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Tisztelt ünneplő gyülekezet I 
Ma száz éve hazánk egén egy kis csillag 

jelent meg, mely fokozatosan  üstökössé fejlő-
dött s fényével  egy félszázadnál  tovább világí-
tott egünkön. Sorsa az volt, ,a mi a többi üs-
tökösnek : bujdosnia kellett. De ragyogó feje 
bármerre bolyongott, fényes  üstöke, melyet az 
egész világ bámult, mindig hazája egének vilá-
gított Káprázatos fénye  annyira megbűvölte a 
magyar nemzet szemét, szivét, elméjét, hogy 
bár 1894-ben Itália fOldjén  hüvelye met «őrként 
lebulott, a magyar szem mindig látja sugarait 
és érzi bűvös hatását. 

Mi hozott minket ma ide, ha nem a suga-
rai álul benuünk életre hívott eszmék melegítő 
és lelkesítő ereje; ha nem a jogos büszkeség 
éa a vallásos hála mozgató ereje? Büszkeség 

a felett,  hogy ez az üstökös a mi egünkön je-
lent meg és bála a Teremti iránt, kl nekünk 
adta ót. Öt, a kit a világ bármely nemzete 
őrOmmel vallana magáénak, ha neki adatik vala 
és büszkén helyezné psntheonjába, hogy onnan 
is dicsőséget sugározzon fajára. 

Hüvelyét, ffildi  maradványait hazahoztak 
és abba a földbe  helyeztük, melyért Összes sa-
garait lövette, de mert ténye az egész világra 
kihatott, a müveit emberiség nyomatékkal hang-
súlyozza, bogy ő nem egyedfii  a miénk, hanem 
az egész világé; hiszen a közkincset képező 
szabadságnak volt világbajnoka. 

Akkor, midőn Kossath Lajos felől  a sza-
batság szerető művelt világ igy gondolkozik; 
midőn még Olaszország azon városa is, mely 
falai  között neki, a hontalannak ottbont adott, 
melynek tehát bálával mi tartoznánk, kegyelet-
tel ünnepli ma születésének századik évtordnló-
ján emlékét: nem volnánk-e törpék, gyávák ; 
nem volnánk-e méltatlanok hozzá, ha emlékeze-
tűnk fáklyáját  ma meg nem gyújtanék ; ba hé-
roszi küzdelmeinek képét legalább nagy voná-
sokban magunk elé nem idéznők; ba opportu-
nus tekintelek vagy talán önző érdekek az 
emlékének szentelt mai nyilvános áldozástól vissza 
tartanának ? 

Mi, székelyek a szabadság szót egy kissé 
könnyedén vesszük, a minek megvan a maga 
lélektani magyarázata. Ugy hiszszűk ugyanis, 
hogy"az nekünk megvolt; számunkra nem kel-
lett megszereznie senkinek. Ugy hiszszük, hogy 
tőlünk az uja'ib kor követelte átalakulások a 
helyett, bogy jótéteményekkel árasztottak volna 
el, inkább csak áldozatokat kívántak. E körűi 
a hit körül azonban tévedés van. Sajnos voloa, 
ba mindazok, a kik már születésükben szabad-
ságol örököltek, ma eképen gondolkoznának, 
meit ez nagy visszaesést jelentene azon nemes 
és fenkölt  gondolkodás magaslatáról, melyre a 
magyar nemesség Kossuth ékes tolla és láng-
szavának varázsa alatt felemelkedett,  a mely-
lyel a nép millióit magához emelte, a kizáróla-
gosan élvezett jogokat testvériesen megosztotta 
és válaira vette a kö/.terhekoek azt a részét, 
mely vagyona arányában reá esett. 

Tévedés van azok hitébeu, a kik azt hi-
szik, bogy a 48-as mozgalom és törvények 
a szabad székelységnek mitseni hoztak. Törté-
nelmünkből negyedfélBzázad  tanulság reá, bogy 
a székely kiváltságos szabadság is igen 
gyakran csak papiros-szabadság volt, melyért a 
véres küzdelmek sorozatát kelleti újra és újra 
megvini. Vájjon 1764-től, a sicnlicidíumtól 
1848-ig a saját költségén viselt katonáskodás, 
mely elől sokan idegen országba, mások a job-
bágyság aránjlag kedvezőbb helyzetébe mene-
kültek, a szabadság érájának mondható-e? 

Deha mindezek nem is lettek volna : váj-
jon nem fenyegette-e  Magyarországot s vele 
minket is a nemzeti megsemmisülés veszélye? 

A történelem fáklyája  világítja be nekünk, 
unokáknak azt az örvényt, melynek szélén nem-
zetünk a 19 ik század kezdetén állott. A fran-
cziákkal való háborúk auyagi és vér-áldozatai 
a nemzetet kimerítették. Hálából az áldozatok-
ért alkotmányát elnyomták és csak az adó s 
katona megszavazásra szolgáló gép gyauánt 
engedték működni, s ha miut ilyen, nem a bécsi 
kormány előírása szerint működött: egyszerűen 
beszüntették. — Az ellentállást, országgyűlés 
hiányában, több kevesebb sikerrel a megyék 
próbálták meg. De bogyau kűzdhettek volna 
meg sikeresen egy olyan hatalommal szemben, 
mely vezére volt a népnek minden szabadsága 
elnyomására alakult, úgynevezett Szentszövet-
ségnek. — Napoleon leveretése után ngyanis az 
orosz, osztrák és porosz hatalmasságok ilyen 
irányú szövetségre léplek és Európa Utbbi Ural-
kodói is, kivéva a pápát, az aagol királyt és 
török szultánt, mindnyájan hozzájuk csatlakoz-
tak. Ilyen alakulással szembeu Magyarország 
sem volt képes ősi alkotmányát hatályosan vé-
delmezni és fentarlani. 

A veszedelmet növelte a pénz rohamos ér-
tékcsökkenése és ugyanekkor azon önkényesen 
kiadott és szigorral végrehajtott rendelet, hogy 
a hadi adó ezentúl — épen a devalváczió oká-
ból — nem papirpénzben, hanem ezüstben fize-
tendő ; a mi abban az időben, az akkori viszo-
nyok között egyszerrd 150°/o-os adóemelést 
jelentett. 

Ez ellen még József  nádor Í9 szót emelt; 
de hasztalanul. Barsmegye vezérlete alatt 16 
megye tagadta meg az adót s ezek példájára 
még azok is, melyek a rendeletet már részben 
foganatosították. 

Ferencz császárt éa magyar királyt a ne-
gyék ezen magatartása nagyon felingerelte  éa 
elhatározta, hogy az ellentállást fegyveres  erő-
vel fogja  megtörni. Szándéka megvalósításában 
azonban a keleti bonyodalom, mely a gOrőg 
szabadságharczczal kezdődött, megakadályozta. 
Spanyol- és Olaszországokban is nyugtalansá-
gok lévén, jónak látta 1825. szept. 11-re az 
országgyűlést Pozsonyba összehívni. 

Imel a szabadságra törekvés távoli vi-
hara nekünk is jótékony szellőt hozott. 

I$zen szomorú időszakban basánkban 
egyetlen irányból csillámlott reményt nynjtó' 
suţâr. Egy lelkes kis csapat küzdelméből, az 
irók és költők működéséből. Elmerengve a múl-
ton, a nemzeti mult dicsőségén és a jelen ke. 
servén, dalba öntötték érzelmeiket. A dal, mely 
magyar nyelven szólott a magyar néphez, meg-
találta atját a szivekhez, Önérzetre ébresztette 
a nemzetet, daczára az elnyomatásnak, mely odáig 
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ment, bogy uemcsaţ politikai, de tisztán tndo-
másyos «s irodajmi, kslföklt  folyóiratok  behoza-
talit is teljésen ^egttttotta. a helfflldi  sajtót 
pedig nég ntkeb'b korlitok közé szorította, 
mint volt azelőtt. 

A 25-iki országgyűlés megnyitása nj kor-
szaknak lett kezdete. — Az erőszakos, hosszú 
szünet után, ekkor beszélték meg nemzetünk 
jelevei anyagi és szellemi hátramaradoltsAgun-
kat a nyugati népek mellett; ekkor alakoli 
meg Felsöbükkí Nagy Pál indítványára a nyel 
vünk kiművelésére irányaié Tudós Társaság; 
ekkor bozta gróf  Széchenyi István ezen tndós 
társaság czéljaira nagyszerű áldozatát, felajánl-
ván annak 60 ezer ezüst forintot.  Eblie az 
időbe esik az országos ellenzék, az úgynevezett 
reformpárt  megalakulása, mely már nemesak a 
sérelm-k orvoslását, hanem alkotmányunknak a 
kor kűvetelte átalakítását is felvette  pro 
gra mmjába. 

Igy készült lassankint elő a talaj, mely-
ből 1032-ben egyszer csak Kossnth Lajos ki 
emelkedett & rOvid idő alatt szellemének ellen-
állhatatlan ereje utat nyitott magáuak ; vezére 
lett az ellenzéknek és leje a világra szőlő nem' 
zeli mozgalomnak. 

A Gondviselés választotta ki milliók kő' 
zfll,  hogy megszerezze nemzetének azt, a mire 
szüksége volt. A középkori intézmények korhadt 
épületében élő. belső és külső bajok által hát-
ravetett Magyarországból egy nj, egységes és 
önmagáért élő, szabad nemzetet kellett terem-
teni. Jelesnél jelesebbek veitek részt a közös 
munkában s ezek kőzött legelöl, mini vezér 
Kossnth Lajos állott. 

Egy Kossuth Lajos működésének és egyéni 
ségének hű képét adni, a nehéz feladatok  közé 
tartozik. Erre én, vagy velem egy vivásu gyenge 
erő alig vállalkozhalik. őszintén szólva, sza-
badkoztam is ezen különben megtisztelő meg. 
bízás ellen, de minden áron kitérni, még sem 
akartam. A tisztelelet emléke iránt kifejezni 
a kicsinynek is lehet és szabad és én — csak 
e szabadsággal élek. 

Egy felolvasás  keretében összes működé-
sét felölelni  lehetetlen; hiszen vele mint frö 
val, mint szónokkal, mint státus férfiúval  külön 
külön kellene foglalkozni  és igy is a tanulmányra 
nagy és becses anyagot szolgáltat. 

Jelen ünnepélyes alkalommal működésének 
csak azon mozzabálát akarom érinteni, melyek-
bőr nagy lelkének hatalmas ereje, jellemének 
szikla szilárdsága s hazája és nemzete szere, 
tetének halál talattsága tükröződik vissza. 

Mint iró kezdette meg politikai pályáját 
az .Országgyűlési Tudósítások" szerkesztésével. 
Ebből az időszaki iratból ismerte meg a nem 
zet a maga embereit és a világot bejáró esz-
méket : a szabadság, egyenlőség és testvériség 
eszméit. Nem sajtón nyomták, mert ezeket a 
kormány, hogy szerkesztésének ntját állja, le-
foglalta.  Lelkes jurálnsok másolták és sokszo-
rosították, köztük maga Kossuth Lajos is. — 
Mikor igy az akadályt a kormány megkerülni 
látta, ujabb nebészséget támasztott: postai 
szállítását tiltotta el .De ezen is kifogott  a lele-
ményesség és erős akarat A vármegyék Pestre 
járó hajdúival küldölték szét az országba. 

Mikor az országgyűlés 1836-ban bezárult, 
a .Törvényhatósági Tudósít ások"-al indította 
meg, melyek a vármegyék életéről számoltak be 
a nemzetnek a melyekkel egygyé forrasztani, 
közös eljárásra terelni igyekezett a megyéket. 
A kormány bécsi intésre nemsokára betiltotta. 
Pestvármegye a rendelet fölött  rosszalását fe-
jezte ki és Kossnth „Törvényhatósági Tudósí-
tásait", mint a meţy törvénybe nem ütközik, a 
törvény védelme alá helyezte. Ennek daczára 
1837. május 5-re virradó éjen a nemzet és az 
emberei jogok szószólóját, Kossuth Lajost kato-
nákkal elfogatta;  irományait és leveleit le-
foglaltatta. 

A szigorú vizsgálati f<igság  ntán a kir. 
tábla 4 évi börtönre itélte, a hétszemélyes tábla 
pedig még egjgyel megtoldotta. Hasonló sors 
érte a következő évben br. Wesselényi Miklóst 
és Lovassy Lászlót. Ezeken kívül még busznál 
több ellen indítóit a kormány bütlenségi pert. 
Weselényi a börtönben megvakult, Lovassy 
pedig megörült. Kossuth is az egy évnél tovább 
tartó vizsgáláti fogságban  minden szellemi mun-
kától el volt zárva, de erős lelkét a szenvedés 
nem törte meg, hanem megaczélozla. Elitélte-
tése után kegy elemképen Sakespeare költői mü-
veiből néhány angol nyelvű könyvet kapott, 
melyekből csupán szótár segélyével az angol 
nyelvet meglanulta. Mintha sejtette volna, bogy 
arra később mily nagy azüksége leend. 

1840. tavaszán, főleg  Deák Fereucznek, 
mint az ellenzék pártvezérének erélyes felszóla-
lása folytán  többi Rsjjtikai fogolytársaival  sza-
badságát viasasuyerte. Ekkor ac újonnan ala-
pított Pesti Hírlap szerkesztését vette át, mely-
ben a ezenzura daczára, az eszmék magvait 
gazdagon hintette azon termékeny talajba, me-
lyet előbb ő és más jelesei hazánknak előké-
szítettek vala. A lap működésétől és hatásától 
magijedtek a keaaervativek ; a kiadót irányvál-
toztatásra bírták, de a szerkesztőt nem. Kos-
suthnak meg kellett válnia, a Pesti Hírlaptól, 
melylyel a magyar hírlapirodalmat megalapí-
totta, é» alig utolérhető mintává tette. Uj lap 
alapltám pedig Kossuthnak megtagadtatott. 

Eddigi működési köréből kirekesztve, a 
gazdasági téren, különben as ipar terén köz-
pontosította mnukásságát, m-lyea az osztrák-
betolyás káró» hatása a legmwmbnUtaőbh volt; 
épen mint most. Megteremutte a „Védegylet-
et, hogy boni ipart teremtsm, az idegennek ki-

zárásával. -- Az egyletnek csakhamar 60 ezer 
tagja lett. Sürgette a Fiumébe vezető vasút ki-
építését és hangoztatta a ma is nagyjelentőségű 
jelszavát és programmját: Tengerre magyar I 

Tekintélye odáig emelkedett, hogy 1847-ben 
az ország eUő törvényhatósága őt választotta 
meg nagy lelkesedéssel követnek s ő dolgozta 
ki az országos ellenzék programmját; Deák 
Ferenez csak felülvizsgálta.  Most a tollat az 
élőszó hatalmával cserélte lel. 

Szónoklatának ellenállbatlan erejével le-
győzte a kiváltságosok megcsontosodott előíté-
leteit, szabad polgárokká tette a jobágyok mil-
lióit és elfogadtatta  a közös, arányos tehervise, 
lés elvét. Mintegy mesebeli óriás felölelte  az 
országot és egy lépéssel a középkorból áttette 
az nj korba. 

Ha semmi egyéb érdeme nem volna, már 
ez is biztosítaná neki a halhatatlanságot tör-
ténelműnkben. 

Nem én mondom, hanem egy enrópai hírű 
tudósunk, Pnlszky Ferencz írja „Korom és éle-
tem' cz. memoire-jában : hogyha nem születik 
a nemzetnek egy Kossuth Lajosa az ö ékes 
szólásának hatalmával, a ki reá birja a nemes-
ségei az úrbéresek önkénles fölszabadítására,  a 
kor követelte njitást a bécsi kormány vitte 
volna keresztül, mi által a nemzeti erő zömét 
magának örökre biztosította volna. 

E kérdés körül tehát a halogatás veszélyt 
hordott volna magáhan. 

De nem ennyiből állon, az átalakulás. — 
Hát hol vannak a népképviseleten alapnlö or-
szággyűlés, a parlamenti felelős  kormány, a 
sajtó szabadság és az E<dé|ylyel valő egyesii 
és, a vívmányok négy legiontosabbja ? 

Míg smazokboz. a dolgok természeténél 
fogva,  inégis hosszabb előkészítésre volt szük-
ség ; e/ek, azt lehet mondani, egy varázsütésre 
jöttek létre. A varázslatol a 48-iki, tebiuári 
párizsi forradalom  szolgált alta. Az eszmék meg-
voltak uţyan, és nemts Kossuth hangoz-
tatta őket elsőnek, hanem az ellenzékből kiváll 
ugy nevezeti cz<nl ral^ták, élükön Szalay László 
val és br. Eötvös Józseftel;  megvalósításukra 
azonban európai rá kodtatő események nélkül 
gondolni sem lebetelt. 

A párizsi forradalom  meghozta az alkal-
mat. Kossnlh Lajos felismerte  a jelt; megér-
tette >iz idők szavál és a mint ő maga mondá: 
megragadta a történelem forgó  kerekének kül-
lőit. Ebben a merészségben volt igazi nagy-
sága, de egyszersmind végzete is. 

Márcz. 3 án egy ölökre ragyogó szónok-
latában azon felhívással:  „Emeljük tel politi-
kánkat az európai események színvonalára" kész 
felirati  javaslatot terjesztett a Kendek elé az 
alkoiinány gyökeres átalakítása és ugy nekünk 
mint Ausztriának parlamenti felelős  kormány 
felállítása  iránt. Ez a javaslat az egész monár-
kia története egy ni korszakának lett a bevezetése. 

Márcz. 13-án Bécsben is kitört a forrada-
lom, melyet maguk a béc-iek állítása szerint. 
Kossnth pozsonyi beszéde nagyban elésegitett, 
mert számos példányban becsempészték Bécsbe, 
bol mohon olvasták a számukra is alkotmányt 
kérő, gyújtó beszédet. A bécsi forradalom  hí-
rére a főrendek  is elfogadták  az először vissza 
uta»itolt feliratot  és 100 tngu küldöttség vitte 
Bécsbe a királyhoz, hozzájárulás kieszközlése 
végett. 

A hajón érkező küldöttséget a polgárság 
lelkesedéssel logadta s különösen Kossuthot 
tüntetéssel űnnrpelte, polgárőrséget állított tisz-
teletére és elragadtatással hallgatták szónok-
latait, melyekkel az űgy sikere érdekében őket 
lecsillapítani nemcsak igyekezett, hanem való-
ban sikerűit is. Szónoklatának erejével vihart 
támasztott és vihart csendesített. 

A pesti ifjúság  érezte, bogy ez a küldött-
ség csak sikerrel járhat s azért be sem várva 
a király hozzájárulását a küldöttségnek épen 
indulása napján, márcz. 15-én a uéppel együtt 
megcsinálta a vérnélkűli forradalmat  B uyomba 
szabaddá tette a sajtót, melynek első termékei 
a nemzet 12 pontba foglalt  kivánsága és Petőfi 
Nemzeti dala voltak. 

A mindenfelé  tapasztalható izgatottság 
arra bírta V. Ferdinánd királyt és környezetét, 
hogy a magyar nemzet kívánságát teljesítse. — 
Április 7-én megalakult a független  felelős  minisz-
térium, melyben Kossuth pénzügyminiszter lett 
és ápr. 11-én szentesítést nyertek a törvény 
javaslatok. 

Az ország boldog volt, mert most már 
birtokában volt mindannak, a mi ntán 300 év 
óta hasztalan sovárgott és küzdött. 

Igy hozta létre Kossuth Lajos csaknem 
egymaga uj alkotmányos intézményünk azon uj 
palotáját, melyet a nemsokára bekövetkezett 
földrengés  és vihar szétszórt a melynek romjai-
ból rakta össze 1867-ben Deák Ferencz azt 
szerényebb épületet, melyet mai alkolmáoynnk-
nak nevezzük. 

Alig bogy a 48-as palota kész volt, kö-
vetkeztek a megvédelmezésében vívott titáni 
harezok. 

A történelem már világul vetett azon ak-
namunka mibenlétére, melylyel az uj alkoimá-
nyos szabadság, nyomban születése ntán meg-
támadtatott. — Az irigység démonát indítói iák 
Bécsből útra a nemzetiségek közé, hogy a tá-
masztott zavarban megfojthassák  az njszülöiiet. 

A védelemben az első az újszülött atyja, 
tvossuth Lajos volt. ö járta végig az Alföld 
városait, hogy lelaesitő szavával seregeket te-
remisen. Ó alkotta meg lázas munkával és bá-

ilatos kitartással a vitéz honvéd hadsergrt, 
melynek félistenei  a világol bámulatba ejtették, 

midőn a büszke oaztrák seregeket az országból 
kiverték. 

A dicsőségnek ára drága lett; érte sok 
honfivér  és egy ország veszett. De hogy ma 
mégis számot teszünk : e harezoknak mindent 
köszönhetünk. 

A kiszorított oszrák kétfejű  sas az orosz 
kétfejű  sas oltalma alatt megkétszereződött 
erővel tért vissza és most a két óriás kicsa-
varta a nemzet kezéből a védelem fegyverét  és 
megsemmisitette a szabadság már c~ak nálunk 
lengő lobogóját. Egyehütt már rég le volt verve. 

Üldözött vadként, kellett menekülnie, hon-
talan bnjdosóvá kellelt lennie mindenkinek, a 
ki a dicső harezokban tényező vala. Kossnth 
is hontalanná lett, de lelke a tragikus sors 
ezen szörnyű csapása alatt se törött meg egé-
szen. Mindig világított a feltámadás  egy egy 
remény sugara. Hirdette mindetelé: Anglia sza-
bad földjén,  az Oczeánon tnl fekvő  nj világban 
és Itália területén, bogy a romok, melyek a 
magyar fóldet  borítják, a szabadság ügyének 
szolgálatában lettek azzá. Szónoklatával meg-
bűvölte valamennyit, nemzetünknek részvétet, a 
magyar névnek birt és dicsőséget szerzett és 
figyelte  Európa egén a tornyosuló fellegeket, 
melyeknek zivatarából lecsapó villámok segélyé-
vel nemzetét újra szabaddá tenni temélte. 

Ilyen készülő villám láttára vonult Olasz-
ország földjére,  hol a széltagolt olasz nép 
egygyé olvasztására irányuló küzdelmek a ma 
gyar nemzet felszabadításának  is erős remé-
nyeivel kecsegtettek. 

Magyarország ezen időben nem létezett, 
ki volt lörölve az államok sorából és csak 
földrajzi  fogalom  volt. Kormánya és diplomacziai 
testülete azonban az emigraczió lagjaiból szer-
vezve, működőit. Ki ne látná be, hogy ez a 
diplomaczis, mely mindig ott volt, a hol az ese-
mények kohójában izzott valami, jelentékenyen 
befolyt  a rra, hogy a merev, abszolnlisztik u* osztrák 
hatalom a 67-iki alkotmányos kormányzattá 
szelídüljön. 

A kiegyezés megkötése után a politikai 
térről Kossuth visszavonult és Turinban iratai 
rendezésével foglalkozott,  hogy beszámoljon a 
magyar emigraczió tevékenységéről nemzetünk 
és a külföld  előtt; hogy azokban nemzetének 
egy örökséget és végrendeletet hagyjon. 

Iratainak sajtó alá rendezésére a megél-
hetés gondjai kényszeritették, mert azok jöve-
delméből kellett hátra lévő napjaiban magát 
fentartania.  A nemzet egykori kormányzójának 
nem adhatott semmit, de nem is fogadott  el a 
a maga számára seukitől semmit. Saját munká-
jából küzdött» végig a 92 évig tartó életet, 
melyből 45 bujdosó hontalanságban telt el. 

Ravatalánál igazán találóan alkalmazta reá 
a szertartást végző pap Szent Pál apostolnak 
híveihez intézett szavait: „Senkinek kenyerét 
ingyen nem ettük, bsnem fáradsággal  és nyomo-
rúsággal. éjjel és nappal munkálkodván, h'jgy 
senkit közületek meg ne terhelnénk ; nemhogy 
nekünk ez nem volna szabad, hanem hogy 
magunkat például adnánk nektek, hogy minket 
követnétek". 

Működésének ezen halovány vázlatából is 
látható, hogy Kossuth Lajost csak rilka száza-
dok termelnek. A Gondviselés csak akkor állit 
a nemzetek élére, midőn egy népet az ígéret 
földére  kell vezetni. Az ilyeneket prófétáknak 
nevezik. Kossuth LajoB is prófétája  volt nem-
zetének ; hiszen vezetett és alkott, miként Mó-
zes és szenvedett, mint Jeremiás. 

Teltei és szenvedései fejében  kapott ak-
kora szeretetet nemzete részéről, a minőt törté-
nelműnknek talán egyetlen alakja sem. A Bze-
retet hozta haza porhüvelyét idegenből és ezzel 
némileg ezpiálta a nemzet azt a vétkét, melyet 
ellene elkövetett, midőn az 1879-ben hozott 
honossági tőrvénynyel a különben is hontalan leg-
nagyobb fiát  hazátlanná tette volt. 

Ilyen expiálandó vétke van még nemze-
tünknek a ltákóczy Ferenczet hazaárulónak 
nyilvánító törvényben. 

Kossnth most már itthon van abban a 
földben,  a mely szülte és felnövelle.  Nemsokára 
hozzá méltó mauzóleumba helyezi a nemzeti 
kegyelet, hol bizonyára felkeresik  néha-néha 
még más nemzetek jobbjai -.is mint szabadság-
hőst és a világ páratlanul álló szónokát. Mi 
pedig, kiknek törvénykönyvünkbe egy uj korsza-
kot nyitott és győzelemre vitte Rákóczy Ferencz 
zászlóit, felfogjuk  keresni gondolatban naponkint, 
hangoztatni fogjuk  nevét, a mely minden igaz 
magyarnak örökre eszme, zászló és programm. 

Az ünnepi szónok lendületes szép beszéde 
óriási hatást keltett. 

Dgyanezt mondhatjuk Csergő Gábor VIII. o. 
t. igazán művésziesen, mesteri szavalatáról is. 
melylyel B á l i n t György főgimn.  tanár és flnö-
velő intézeti kormányzó gyönyörű szép alkalmi 
ódáját*) adta elő s melyet a közönség az első 
sorától az ntolsóig, feszült  figyelemmel  hallga-
tolt és a végén ugy a szavaló itjnt, mint az 
érdemes szerzőt zajosan megéljenezte. 

A „Dal » hazáról" czimfl  és Dományánez 
Péter képző intézeti tanár átdolgozásában és 
vezetése alatt a csíkszeredai dalkör által tűzzel 
és nagy szabatossággal előadott ének számban 
gyönyörködött azután a hallgatóság, s a dal el-
hangzása ntán a karnagy és dalnokok sikeres 
fáradozását  tapsokkal és éljeuzésekkel honorálta. 

Kedves jelenség volt az emelvényen Nagy 
Mariska kisasszony, ki Rákosi Viktor „Fohásznál 
tolmácsolta elismerésre méltó ügyességgel, ele-
gáncziával és szivbez szólóan. A darab nehéz 

*) LiisJ lapunk láruznjábiui. Szerk. 

ségeit páratlan könnyedséggel győzte le i t 
szavalat végén élénk, fordulatos,  előadása zfjo8 

tapsokra és viharop é|jenzé»ekre ragadt* <a .kö-
zönséget. 

Végűi a három dalárda együttesen.' idta 
elő Riszner Ödön kitűnő vezetése alatt a Szózatot. 
A szép és lélekemelő dal utolsó akkordjai.zárták, 
be, a minden poutjában fényesen  sikerült ünne-
pély műsorát. 

Az egész közönség felállott  éa lelkesen 
megéljenezte az összes szereplőket éa a rende-
zőséget s elméjében a kiváló hazafi  korszak-
alkotó munkásságát és lényes tetteit felújítva 
szivében önkényt felgerjedő  bálával, megelége-
detten hagyta el a nagyszabá-n ünnepély szín-
helyét. 

Magunk részéről örömmel konstatáljuk, 
hogy az ünnepély minden tekintetben méltó 
volt vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
tagjainak hazafi  asságáboz és hogy a rendező-
ség buzgólkodásával igazán kiérdemelte mindnyá-
junk háláját. 

Csiksomlyón. 
A csiksomlyói főgimnázium  ifjúsága,  mely 

a Csiksz-redábon párnappal előbb lezajlott lé-
lekemelő ünnepélyből is k.'vette az oroszlánrészt, 
eme nagy üunep folytalásakép  vasárnap délután 
a már ismertetett programm szeriül külön is 
ünnepet szentelt a nagy hazafi  születési napja 
100 éves emlékének. 

Itt is szorngásig telt a főgimnázium  nagy 
terme Ünneplő közönséggel. Sokan jelentek meg, 
bogy tanúi lehessenek a fiatalság  lelkesedésének-, 
kik a szabad eszmék bajnokának rajongó áhí-
tattal kívánták leróni a kegyeletes megemlékezés 
adóját s megmutatni azt, hogy mint a jövő leté-
teményesei tudnak buzdulni, lelkesülni a nagy 
tetteket végzett dicső htzafiitk  emléke iránt. 

A műsor a szózattal vette kezdetét, mit 
a férfikar  szépen énekelt. Ünnepi beszédet Pap 
Béla VIII-ad osztályos tanuló tartott szabadon 
rövid vonásokban vázolván Kossuth Lajosnak 
politikai működését 1826-tól a szabadság barez 
lezajlásáig, majd az emigraczió tartam» és ţari-
ni tartózkodása ideje alatt. 

A tartalmas szép beszédért szólót a közön-
ség tapssal jutalmazta. Rákosi Viktor „Fobász*-*t 
Pál Gyula és Szabó Jenőnek „A vakf*  czimü 
ódáját Csergő Gábor VIII-ad osztályositanulók 
mély érzéssel és szónoki hévvel szavalták s 
mindkét szavalat zajos tetszésben részesült. Köz-
ben a fiatalság  férfikara  Riszner Ödön tanár 
vezetése mellett „KurncznótákIJ-at és a Tavasz-
elmnll" czimü dalt énekelte, egybevágóan és 
szabatosan végezetül pedig rágyújtott a,aKossnth 
Lajos azt izente" czimü dalra mit a közönség 
is együtt énekelt velük s ezzel a SZÓM ünnepély 
a fiatalság  éltetése mellett végetért. 

Egyházi és iskolai állapotok a Székelyföldöt  a 
róm. kai egyházat ilMÉt*) 

n i . 
Emlitém, hogy a kepéről külön esőink. 
Az egyházi személyzetnek a Ssékelyföldőa 

jövedelmét képezi az úgynevezett kanoaikaporwiA, 
a kepe és a stóla. 

As első kis terjedelmű fekvő  bírtok, a má-
sodik évi adózás terményekben a hívektől, a.stóla 
pedig esetről esotre adatik a meghatározott tény-
kedéseknél. Vannak még pium legatumok is kisebb 
naeyobb évi jövedelemmel, de ezekről és a kano-
uika porczióról itt nem lehet asó, mivel ások 
alapítványok, azok nem a nép terhe. Hanem igen 
is szó van a stóláról és a kepéről. 

A stóláról azonbau csak annyiban lehat s»ó, 
hogy nézetem szerint megkeltene állapítani as 
egyházi ténykedéseknél a ssertartá9okaak egy bizo-
nyos mértékét, a mit teljesea ígyen kellene végesni. 
A ki ezzel a mértékkel nem elégednék meg, as — 
hogy ugy mondjam — a többletet annak foko-
zata szerint fizetné.  Termésietes, hogy ennek 
rendezése as egyházi hatóság körébe tartozik, 
hova azonban es iránt lehetne kéréssel fordulni. 
A rendezés ugy történnék, hogy a legegyszerűbb 
szertartás ingyenes végiésért a fokosotabb  után 
megállapítandó díjazásban kárpótlást nyerjen as 
egyházi személyzet. 

A fő  azonban a kepe. 
Mi a kepei Leginkább terményekben való 

szolgáltatás évenként a hívektől as egyházi sae-
oiólyset (pap, kántor és kántor tanító) ellátására. 
Hogy ml ennek a kepének as eradete? pozitive 
nein tudom. Azonbaa a bizonyosságig érő való-
színűséggel lehet következtetni, hogy a hívek aa 
egyházi személyzet ellátására.terményeikből énen-
ként kezdetben önként tetszésük «soriul. valamit 
adtak, a mi későbben a sfokáa-jogból  levont tör-
vényes readelkesásekkel kötelességükké tételfit 
és azabályoitatott. 

A rendeltetésre álló idő rövidsége miau 
osak a legrövidebben ssólhatok a kepéről, hahár 
előadásomnak es képezi a. legfőbb  részét. BoaéJi 
fogva  előadásom hézagosságáért eluéiéaikárek. 
Talán less alkalmam más. téren pótolni. 

A mai köpéséin rendszer- aaon szabályos* 
rendeleten alapszik, a melyet a General Coaaapdo 
1804 ben február  20 áa N agyaié ben Mttsspsolry 
aláírásával adott ki. £»eo Mitrovssky-féle  szabály-
rendelet sierint minden családatya, a kinek 13 
kalangya ósxgabonája termett, tartozik aa egyházi 

') Előterjesztette a zsékoly kongresszus köz-
luiivc-lödósi szakosztályában Pál l s t g á n apát-ka-
uonok, uz eriL róiu. katli. státus előadója. 
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személyzetnek három kalangya tavaazkepét adni. 
(a kinek ennél több van. pl. 100-1000 kalon 
gya, aş fém  tartozik ennél tObbet a<)ni); a kinek 
ia kalangyánál kevesebb, de 6 nál több őazgabo-
nája ténnett, az félkepét  ad, vagyis egy éa fél 
kalangya Aaxt éa egy ia fél  kalaogya tavaszt. 
Ezen kivGI minden marháa gazda tartozik egy 
terfifát  vinni. Némely helyen a kepét péniben 
fizetik.  A gyalogaiereaek osporával tartósnak. 

Ime! egy retlenetea adózási rendszer, a 
melyet képtelenség végrehajtani. Ha végrehajták, 
megöli a népet; ha pedig nem hajtjik végre, 
ai egyházi személyzet nem tud élni. 

Éa teeaék még ide gondolni, hogy miből 
adja a kepét. A síékely kis gazdának a birtoka 
átlag 10 holdnál többre nem terjed. Vegyük lekia 
tetbe, hogy mibe korill egy hold földnek  a meg 
művelése ? éa mit kell annak a terméséből fedezni  ? 
Fixetni kell ai állami adót, különböző pótadékat: 
a megyéi pótadét, az országos betegápolási adót, 
útadót, községi pótadót, apa-állat tartási, erdö-
keielési, erdMrzépi, mezöArzési, birtokrendezési, 
tagositáai, arányosítást, vizszabályoxási, iskolaadót, 
a tanítók fizetését  pótló járulékokat, és a jó Ég 
tndja, hogy még mit. Pedig még kell fizetni  vala-
mit : fiielni  kell a birtokon lévó adósságnak ka-
matját. Mindezekhez jó még a kepe. A mi meg-
marad, abból éljen ineg a tulajdonos és esaládja. 

Uram bocsásd meg, de niucs szó ennek nz 
állapotnak a kifejezéaére;  ez igy nem maiadhat. 
Régen ugyan minden valamire való azékely ember 
büazke volt arra, hogy egész kepét ad, de én 
ezt a büszkeséget ma még csak fel  sem tudom 
tételezni, mert ma mindenki zugolódással, kese-
rűséggel fizeti  a kepét, a mit a papság is való-
ban méltón nevezett el epének. 

* 

• • 
Különben a kepének terheB voltát eunek 

elAtte is érezték és igyekeztek azon különbőz! 
módon — leginkább annak a birtokhoz arányosabb 
eloaztása áltál változtatni; de azért a régi kepé-
zési rendszer mondhatni általában változatlauul 
feomaradt.  Ismertethetném ide vonatkozólag a 
tárgyalásokat, a sokféle  tanácskozásokat, mert 
adatta] bAven rendelkezem, de ez eióadásomat 
megengedettnél bAvebbre nyújtaná, mert ez — 
habár 14 -- de mégis csak egyik részére előadá-
somnak. 

A sokféle  tanácskozásból pozitiv eredmény 
gyanánt csak annyi konstatálható, hogy egy-két 
tehetAsebb székely község megváltotta a kepét, 
annak értékét pénzben fizeti. 

Az egyházi hatáság mindig tartózkodó volt 
a kepe átváltoztatására irányuló mozgalmakkal 
szemben ; attól tartott, hogy a rendszer megbon-
tása zavart idézhet eld, a mely az egyházi sze 
mélyzet ellátását válságos helyzetbe hozhatja. 
Mikor az 1863-iki nagyszebeni (törvénytelen) or-
szággyűlés elé Láazléffy  Antal indítványt tett a 
kepe megszüntetése s annak kárpAtlását illetőleg, 
a püspöknek ez iránt aggodalmai voltak, a miket 
pontokba foglalva  2544 — H3 az. alatt fejezett  ki 
s oda hatott, hogy az indítvány ne fogadtassák  el. 

Az egyházi hatóság a kepét az eg> házi ja-
vadalom legbiztosabb alapjául tartotta, mely nincs 
oly értékbeli osökkenésnek kitéve, mint a pénz 
és azonkívül nagyon helyén valónak találta, hogy 
a lelkipásztornak életmódja megegyezzék a hí-
veiével. 

Nem lehet tagadni, hogy ezek nagyon figye-
lemre méltó szempontok. Azonban ajubb időben 
a birtokváltozások következtében a kepemennyiség 
is itt ott ugy leapadt, hogy azt a pénzdevalváozió 
sem apaszthatná alább, fókép,  ha a tőke kamat-
jának egy bizonyos részét állandóan a tőkéhez 
csatolnák, hogy a kamatok csökkenése a tőke 
növekedésében legalább némileg ellenanlyoztassék. 

Az erdélyi róm. kath. státus sokat foglalko-
zott az ügygyei, sót 1886. évi gyülésébAl (jegy-
zökönyvének ^XXVI. 2. poutja alatt) felkérte  a 
püspököt, .hogy ez iigybeo érintkezésbe tevén 
magát a felekezetek  egyházi főhatóságaival,  ezek 
kel egyetértve kísértse meg, akár törvéuyhozás, 
akár miniszteri rendelet utján oly egyöutetü eljá-
rás létesítésének a lehetőségét kieszközölni, amely 
vagy megváltás, vagy birtokkiszakitás utján a 
papi javadálom csonkitatlau fentartása  mellett a 
kepeflaetéssel  tartozok terhét vállairól levenué, 
vagy legalább tetemesen megkönnyítené*, össze-
iratta községenként, hogy mennyi a kepe ? mennyi 
annak pénzbeli értéke? mekkora tAke áll annak 
megváltásául rendelkezésre ? és még mennyi hiány-
zik? Az adatokból magam állítottam Assza 1804-ben 
egy táblázatos kimutatást, a mely azerint az összes 
kepe értéke 90.100 frt.  40 krt. tett mely 4°/, 
mellett 2,262.410 fit,  tökét kivánna, a melylyel 
szemben az egyes közaigekbeo meglevő kepevált 
sági tőkék összege 67.000 frt.  81 krt. tett; a 
hiány 2,184.810 frt.  Hogy azóta az állapotok 
javnltak-e, a megváltási alap növekedett-e ? nem 
tadom. Növekedhetett, mert a birtoktagositások, 
arányosítások azóta öltöttek nagyobb mérvet és 
aa illető községek terület kiszakitáaaal gondoskod-
hattak kepeváltási alapról. De hogy valóban gun 
doakodtak-e ? nem tudom éa az igazai megvallva 
következtetni arat merem azon könnyelműség után. 
a melylyel sok helyt a regale kártalanítási alapot 
felosztották,  a helyett hogy azt közvagyonnak éa 
a kegyúri községek legmegfelelőbben  kepemegvál 
tási alapnak tartották volna. 

Pedig a kepe kebli megváltásának ez lett 
voloa a illetve lenne a legkönnyebb, mondhatni 
egyetlen lehetséges módja, iláa mádon a azékely 
a kepét, ha azt neki kell megváltania, nem k^p.-i 
megváltani. Pedig a kepe igy nem maradhat, u* 
igy fenn  nem tartható, as a mai gazdaaági viszo 

nyok között egy képtelen adózási rendszer, mint 
termesztményekben valé adózáa ellenkezik a kor 
szellemével. 

De ki váltsa meg ? A mennyit ezt a kér 
dést már miaden felé  tárgyalták, eléggé kitűnt, 
hogy azt másképpen nem lehet megoldani, mint 
állami kőibejövetellel, állami segélyezéssel. És én 
est igazságos dolognak is tartom, a mit aa utób-
biakban igazolok. 

Állok a mellett az álláspont mellett, a mit 
fentebb  kifejeztem,  hogy az egyház kiadásait a 
hivek kötelesek fedezni  és szolgáinak ellátásáról 
ók tartoznak gondoskodni. Asért nem is hoztam 
javaslatba, hogy az egyházi és iskolai kiadások 
általában levétessenek székely népűnk vállairól. 
A kepéről azonban másféleképen  gondolkozom. 

Mondottam, hogy nem ismerem pozitive » 
kepe eredetét. Azonbah a szabályozására vonat 
kozó törvényes rendelkezéseket a régi idAktAI fogvn 
ismerem. Ezek szerint az egyházi és világi hato 
ság mindig együttesen járt el a kepe körül és a 
ma érvényben lévA Mitrovszky-féle  inatrukcain 
létrejötténél is a Oeneral Commando a tíubernium 
utján kikérte a püspök véleményét. Igy volt ez 
mindig az 60 es 60 as években és (talán legutóbb) 
1886-bau is, a mikor a főkormányszék  18561—«« 
az alatt kikérte a gyergyószeulmiklósiak felter 
jesztésére a kepemegváltás ügyében a pöspölc 
véleményét, a mit A lt*Ul—66. sz. alatt adott meg. 

Iugerencziája volt tehát az államhatalomnak 
mindig a kepére és uagyon lehetséges, hogy azi 
a nagyszebeni (törvénytelen országgyűlés 1864-ben 
meg is váltotta volna, ha az illetékes egyházi 
tényezők azt nem ellenzik és a kepe tanulmányo 
zására Thiemann eluöklefe  mellett kiküldött bízott 
ság Trauschenfels  előadása alapján azt nem véle 
ményezi, hogy a kepe nem vállható meg, meri 
az nem földteher,  hanem személyi tartozás. 

Azonban bármi is legyen a kepének eredetű 
és történeti fejlődése,  de az bizonyos, hogy sz 
mint állaudA köteles szolgáltatás jogi természetére 
nézve kűvetkezményeiben a dézsmával egyenlővé 
vált; és ha ezt az állam országos alapból, o 
melyhez a székely is adójával hozzá járul, meg 
váltotta, igazságos, hogy a azékely kepét is 
ugyancsak az állam országos alapból váltsa meg. 

Ez alapja és indoka határozati javaslatom 
nak, a melyet idevouatkozólag mindjárt elő fogok 
terjeszteni. 

Nem kell vitatkozni a fölött,  hogy földteher-  e. 
vagy személyi tartozás a kepe. Nézői kell aunak 
természetét, jogi következményeit ma. hogy uz 
aloi a székely másképen nem szabadulhat, mint 
csupán csak állami segítséggel; pedig Aa nem 
szabadul, megöli a népet és agyongyötri a pap 
ságot. Fölösleges ide vonatkozólag szívhez szóló 
érvekhez fordulni;  a dolog maga beszél mag» 
mellett. Vegye bárki figyelembe,  hogy miből adjn 
a székely a kepét? hogy az termésének hányad 
részét képezi ? hogy minA érzelemmel adhatja a 
adja is azt? hogy mennyire alkalmas adó ez a 
pap és hívei között a gyűlölködésnek fejlesztésére? 
és ezeknek figyelembe  vétele után mondjon iié 
letet a dolog fölött,  ti* az adózáBi reudszer igy 
fentartva  egészeu alkalmas arra, hogy a néphói 
a papság iránti gyűlölettel minden vallásos érzést 
kiöljön ; pedig föltétlenül  szükséges, hogy a nép 
valásos és abból kifolyolag  erkölcsös legyen éa 
hogy n papság az anyagiak iránti kellemetlenségtől 
megszabadulva, élhessen magasztos hivatásának. 

A hol tehát jogi kétely moriil föl  az állami 
megváltást illetőleg, ott lépjen előbbre a gondolat, 
hogy egy népnek, szegénység által a végkimerü-
léshez jutóit népnek, az ország legkeletibb határán 
Art álló ősi tiszta magyar fajnak  felemeléaérAI. 
megmentéséről van szó, annak és nem a földnek, 
hanem a rajta élA népnek lehető teher inentisi-
téséról, hogy az n,ágúhoz térve tudja tovább ia 
kitartó hűséggel szolgálul e hazát, munkálni a 
munkálni a magyar állam érdekeit, a miben kell. 
Igen magának a magyar államnak az érdeke is 
kívánja a székely lehető tehermentesítését, indo-
kolté teszi a kivételes kedvezméuyt is hogy ké-
pes legyen az tovább is ezen a földön  maradni, 
mert arra aaükség van a hazának, elkezülhetet-
lenül nagy szüksége. 

Meg kell a magyar államnak váltani* a 
székely kepét és pedig annak minden nemét, 
miudeu egyház ssámára valláskiilömbség nélkül, 
mert a teher valláakülömségnélkül nyomja a székelyi 
pedig székelyt akarunk menteni. Be kell illeszteni a 
székelymentés (dakciiójába a kepe megváltásét, az 
jogiszArszálhaaogatáson meg nem akadhat, hajó'.öt ést 
nemszenved bet. Ha máakép nem lehel, létre kell hoz-
ni teremteni kell erre a czélra egy külön alapot : 
a Székelyföld  kepe-váltási alapját akkora üsaxvg-
el, hogy az mindeukur elegendő kárpótlást udhaj.<ou 
az egyházi személyzetnek a megszüntetett kepeért. 

(Folyt, köv.) 

Képviselőtestületi közgyűlés és 
városunk költségvetése1903-ra.*) 

Csíkszereda város képviselőtestülete Uj-
falusi  Jenő polgármester eluöklete alatt folyó 
évi szeptember bó 21-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, melynek lefolyásáról  a következőket 
jegyeztük föl. 

Dr. Ujfalűsi  .futiő  polgármester egy csi-
nos beszédben megindokolván :i rendkívüli köz-
gyűlés összehívásának szükségét a gyűlést 
megnyitja. 

Napirend előtt s/ót kér Csu.lo István 
ügyvéd, városi képviselőtestületi tag s előre 

bocsátván, hogy a polgármester kiskora s igy 
a törvény értelmében hivatalos ténykedésekre 
nincs joga, a mai ülés összehívását törvény-
telnnnek Jelenti ki s kéri a képviselőtestületet, 
hogy a polgármester mellé neveztessen ki 
régense t. a ki azután az ügyeket vezesse. 
A gyűlés megtartása és az eshetőleg hozando 
határozatni ellen tiltakozását jelenti be. Eze-
ket elmondván, vevé esernyőjét és pálczáját 
8 eltázozott. 

E kellemetlen intermezzo után. mely a 
jelenlevők között általánosan visszatetszést 
szilit, s melyet mindnyájan személyes bosszú-
ból eredőnek tekintettek s épen azért nem is 
tartották érdemesnek arra reflektálni,  hozzá 
fogtak  a kitűzött tárgyak elintézéséhez. 

A város között elvonuló közút pályájának 
kikövezósóre vonatkozó miniszteri leirat kap-
csán n képviselőtestületi gyűlés Beeze Ant:il 
stlispá'i elnöklete alatt egy tibb tagból álló 
bizottságot küldött ki a czélból, hogy a város 
kikövezését tegye tiuutraány tárgyává, készít-
sen tervezetet és költségvetést s egyben a 
követvám szeletesének kérelmezésére is 
tegye meg a szllkséees intézkedéseket s három 
hó 'alatt mindezekről tegyen a képviselőtestü-
letnek jelentést. 

Egy kisebb szabású vágóhíd tervrajza és 
költségvetése terjesztetett elő. a melyet a 
képviselőtestület azon hozzáadással fogadott 
el és hagyott helyben, hogy a tervezet és 
költségvetést küldjék be felülvizsgálás  végett 
az állnmépitészeti hivatalhoz s kérjék fel  azt. 
hogy a költségvetést a minisztériumra tuda-
kolni szíveskedjék. Ennek megtörténte után n 
tervezetet és költségvetést jóváhagyás czéljáhól 
terjeszszék fol  a törvényhatósági bizottsághoz, 
s egyszersmind nyújtsanak be kérvényt ugyan-
oda az iránt, lio^v a vágóhíd felépitésérs  az 
ebndó vagy az állategészségügyi alapból meg-
felelő  törlesztéses kölcsön engedélyeztessék. 

A székelyud varhelyi pénzügyisazgatóság 
azon intézkedését, meíylyel 7 korlátlan ital 
mérési engedély bevonását rendeli el, meg-
felebbeztéli.  s 

A helypénz díjszabályzat ügyében elha-
tározták hogy kéressenek fel  a esik vármegyei 
orsz. képviselők odahatni. hogy a szabályzat 
miniszteri jóváhagyással látassék el. 

Wender Dávidot illetékességének meg-
állapítása iránti kérelmével, részint azért, mert 
kérése kellőleg felszerelve  nem volt, de kü-
lönösen azért, mert vagyoni és megélhetési 
helyzete iguzolva nem volt és több é\i itt tar-
tózkodása alatt még adót nem fizetett,  el-
utasították. 

A népkönyvtárhoz szükséges állami se 
gélyt szívesen fogadják,  helyiségül a nagyte-
rem melletti kisszobát jelölik ki. a kezeléssel 
Márton lgnácz tanácsost bízzák meg és egy 
könyvszekrény beszerzési költségeit is kérel-
mezik. 

Lakatos Mihály indítványára az iparos 
tanoncziskola államosítását kérelmezik. — Az 
íparostanoncz iskola 1902—903. tanévi költ-
ségvetését elfogadják,  erre a czélra 2°/o-os 
pótadó kivetését elhatározzák és államsegély 
kiutalátáért is folyamodnak. 

Kovács János inditzányára a városi pénz-
tár tetszés szerinti időben való időnkénti meg-
vizsgálására Fejér Sándor és Dájhukát Jakab 
képviselőtestületi tagokat küldik ki. 

Kovács János indítványozza, hogy jövőre 
az ellenőr köteleztessék n kincstári pénzeket 
is ellenőrizni. A képviselőtestület e tárgyban 
nem tartja szükségesnek uj határozatot hozni, 
hanem utasítja polgármestert n szabályrende-
let és az ide vonatkozó képviselőtestületi 
határozatok végrehajtására. — Kovács János 
előterjesztést tesz az építési szabályrendelet 
némely pontjainak módosítása iránt, neve-
zetesen a faliázas  épületek, tekintessenek tel-
jesen tűzmenteseknek és az ezekre vonatkozó 
távolság a szabályrendeletből törültessék. Ha 
valaki jelenlegi gazdasági épületeit tűzmentes 
anyaggal akarja befödni,  az engedtessék meg, 
úgyszintén engedtessék az is, ha valaki most 
fennálló  gazdasági épületeit közegészségügyi 
szempontból át akarja helyezni, hogy ugyan 
azon anyagból azokat alkalmasabb helyen fel-
építhesse. 

A közgyűlés a módosításokat elfogadja 
és az Ugy elintézésével a városi tanácsot 
hizza meg. 

Gözsi Árpád indítványozza, hogy miután 
a polgármester a mai gyűlés vezetésével és 
a tárgysorozat pontjainak gondos előkészíté-
sével bebizonyította, hogy nem kiskorú, fejezze 
ki iránta a közgy űlés teljes bizalmát. A jelen-
lévők az indítványhoz nagy lelkesültséggel 
bozzá járulnak és a pdlgármestert zajosan 
megéljenezik. Kapcsolatosan közöljük városunk 
1903. évi költségelőirányzatát. 

1. Bevételek : 1. Pénztári maradvány : 1601 
k. 85 «II. 2. különböző követelések és pótadók-
ból: 5061 k. 84 fillér-  3. kamatokból: 234 k. 
02 Hit. 4. Husszemle és vágóhíd használati 
dijakból: 1194 k. 26 flll.  5. Piaczok jövedel-
méből : 12821 k. 58 fill.  6. Murha levelekből: 
238 k. 7. Ménlovak és ménlovas legények után: 
363 k. 95 fill.  8. Fedeztetési pótdíjból 85 I;. 
60 fill.  Régi baronipiacz haszoubéréból: 105 k. 
10. Tanácsház haszonbéréből : 400 k. 11. Vég-
rehajtási dijakból: 83 k. 45 fill.  12. Fogyasz-
tani adó és adópótlék haszonbéréből: 7600 k. 

13. Orvosi vizsgálatból: 169. kor. 20 flll.  14. 
Házalási és záróra dijakból 858 k. 15. Toloncz 
dijakból: 52 k. 96 flll.  16. Borhamisítás bün-
tetéséből 4 kor. 20 flll.  17. Fogyasztási adók 
beszedése után járó pótlék az államtól: 4347 
kor. 72 fillér.  18. Haszonbérekből: 819 kor. 
02 fillér.  19. Antal Sándor által elsikasztott 
összeg megtérítéséből: 1263 kor. 66 flll.  20. 
Ipar dijak, büntetés pénzek és tandijakból: 
222 kor. 21. Iparos tanonczískolai 2°/o-os pót-
ndóból: 560 kor. 98 fill.  22. Államsegélyből: 
1772 korona. Iskolai 5°/,,-os pótadóbí.l: 1400 
kor. 23. Erdőkezelési díj visszatérítésből: 61 
kor. 54 fillér,  összegen: 41767 kor. 83 flll. 

II. Kiadások: Fizetésekre: 12286 kor. 
2. Állami adóba és tanítói nyugdíjba: 260 kor. 
52 fill.  3. Állami elemi iskolának segély 1000 
kor. 4. Ugyanannak S'/o-os pótadó és pótadó 
hátralék fejében  2311 kor. 06 fill.  5. Iparos 
tanoncziskola fentartására  2554 kor. 97 flll. 
fi.  Az óvódnak: 840 korona. 7. Irodai szerek, 
fűtés,  világításra: 2000 kor. 8. Lapok, köny-
vek és nyomtatványokra : 250 kor. 9. Uj vágó-
híd építésére: 10678 kor 58 fill.  10. Épületek 
és hidak javítására: 500 kor. 11. Napi éa fiivar-
dijakra 120 kor. 12. Rendőrök ruházatára: 
5Ó0 kor. 13. Vágóhíd felügyelet  és takarításra: 
96 kor. 14. Illetik egyenértékbe: 37 kor. 20 
fill.  15 Ménlovak és legénység elelmezése: 
293 kor. 16. Előre nem látott kiadásokra: 
2000 korona. 17. Felvett kölcsön kamataiba: 
2400 korona. 18. Vasúti hozzá járulás -. 2923 
kor. 44 fillér.  — 19. Erdókezelési járulékba: 
61 kor. 54 fillér.  20. Iskola fentartásra:  123 
kor. 21. Zsögödi birtok adó: 48 kor. 98 fill. 
22. Toloncz dijakra: 52 kor. 96 fillér.  — 23 
Kíilpiacz kezelőknek: 643 kor. — 24. Közút 
len tartási hozzájárulás: 278 kor. 97 fillér. 
2ő. Bikák tartása 200 kor. Összesen: 42459 
kor. 22 flll.  Mutatkozik tehát hiány: 1191 
kor. 39 fill. 

Az itt közölt költségvetésre vonatkozó-
lag megjegyezzük, hogy ez nem vág össze 
azzal, a mely a képviselőtestületi tagoknak 
megküldetett, mivel a költségvetés első össze-
állítása alkalmával elnézésből egyes tételekbe 
hibák csúsztak be, a melyek kijavítása ered-
ményezi a kiiliimlizetet. 

Válasz. 
A Gyergyó-Ditróban megjelenő „Gyergyél 

Hírlap" azt hiszi, hogy a Gyergyőban (elállítani 
kívánt gitDD. ügyét szolgálja, midőn Csikmegye 
több százados múlttal hiró, első tanintézetéről, 
a csiksomlyói főgimnáziumról  minden megokulia 
nélkül, csak ugy odavetve égésien merész meg-
jegyzésekkel nyilatkozik. 

A nevezett ojság nţyania szeptember 14-én 
kelt 37. számában a „Tanév eleje" ez. czikké 
ben a szülőknek gyermekeik nevelése körflli 
gondjairól — és ebből kifolyólag  egy Gyergyé-
han felállítandó  gimnázium szükségességéről 
elmélkedik éa azt állítja, hogy „a csiksotolyói 
gimn. uem az a hely, hol a szülő gyermekét 
nyugodtan hagyhatná, a hol biztos lehetne, hogy 
erkölcsileg el nem sfllyed,  modorában szegletes, 
durva nem lesz.". 

Még csak azt kellett volna oda tennie : 
Ez Gyergyébau másképen less. 
Ha majd egykor iakola leaz I 
Erre pedig aat mondanám : 

Hogy jövAben bármiként lesz. 
Durva ember mindétig leaz. 
Mert hát ea csak onnét vagyou, 
Hogy durva szüld sok vagyon. 

Minden aaülö biztos lehet. 
Hogy gyermeke el nem sülyed. 
Ha maga is törekedik 
8 a tanárnak segédkezik. 
Fiát jobban nevelni. 

•) Layuuk mult saiuiáhól úrgylmlniaz miatt 
tuuradt kL Sterk. 

Hasznos kultúrintézmény 
A javító intézet; 
Némelyeknél sikerhez 
ügyedül osak ez vezet. 

Ex vers, de igaz. A mit prózában akarok 
mondani, még igazabb. 

Nem tadom, hogyan fogadják  • .Syergyói 
Hírlap" bókjait azon i(jak, • kik • eaikaoBlyői 
gimnáziumból évenkintl rajokban kibocsátva, • 
felsőbb  iskolákban helyet foglallak  éa ott bár-
melyik más iskolából kikerült társaikkal a ver-
senyt sikeresen kiállták; azt sem tadom, hogy 
minő véleménynyel vannak én felőlem,  de t ma-
gam részéről megoyagtatiaképea annyit mond-
hatok az ismeretlen jeles és tappintatoe czikk-
irónak: hogy «n, mint volt tanárak, büszke 
vagyok reijnk. 

Csík-Somlyó, 1902. évi szeptember hó 21. 
Pál  Gábor, 

Mglmn. Igugntó. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Mikó Bálint ő Diéltfaág&nak, 

vármegyénk érdemes főispánjának  a mult 
hét küsepén hivatalos Ügyekben el kel-
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lett utasnia i e miatt ne ni vehetett réast 
a Koasnih ssflletfa  napjának 100-dik év-
fordulója  alkalmából a vármegye törvény-
hatósági bizottsága által rendezett Ünne-
pélyen. 

— Vállomás • osikaonilyoi gimn. tanári ka-
réban. Ráil u ly Simon fAglmu.  tanár Csiksoinlyóról 
Szikclyudvarlielyre, Sz I á v i k Fcrern:* fúgíinn  tanár 
pedig Hzékelyutlvarhelyri^i Csiksomlvórri kölcsönöseit 
áthelyeztettek. Bádaly Himon egyike volt a főgimná-
zium legjelesebb tanerőinek, miért távozását agy a 
nOvc-ndekek, valamint a Hzfllnk  is legósaiutébbeu saj 
náljnk. E liirrel kapcsolatosan megemlítjük, hogy 
FuzakaH Gáspár főglinii.  tanár a csiksouilyói fíuevclo 
intézethez II. aligazgatóvá neveztetett ki. 

— Kljegység. Köfér  SándoH helybeli tö-
rekvő iparos a napokban jegyezte el Simó Ilonát, 
Síné I<náe< mészáros m<-ster kedven leányát. 

— Dohány különlegességi áruda 
Caikaxeredában. Régi sérelmi kérdés tárgyit 
képezte vármegyénknek as as anomália, hogy a 
míg minden vármegyének legalább székhelye do-
hány különlegességi árndával birt s nevezetesen 
a ssomszed Háromszék megyében két helyen is 
volt, ily áruda engedélyeive addig Csikmegye 
kivételkép egyedül uélkiilöite ast a forrást,  mely 
as a nembeli igényekuek megfelelui  hivatott leli 
volna. A közigazgatási bizottság különösen az 
utóbbi időben évről-évre megújította ez iránti (31-
terjesztéseit a pénzügyministerhez, a ki eltekintve 
a jogos igények kielégítésétől, mindig tagadó 
válasst adott nson indokból, mert ugy tartotta, 
hogy Csikmegyében egy árnsitóook a különleges-
ség nem fog  a megélhetésre megfelelő  üsleti 
hasznot biztosítani. A legutóbbi felterjesztésnek 
azonban még is lett annyi sikere, ineljhez a 
pénsügyigazgató kedveié ajánlata is hozzá já-
rult. hogy a pénzügyminiszter a dohány és 
szivar különlegességi árudénak Csíkszereda vá 
rosában való létesítését k í s é r l e t k é p p e n 
engedélyezte azon kikötéssel, hogy azon áruda 
csak is az első üzleti év kedveié eredménye eBe 
tében fog  véglegesittetni. Remélhető tehát, hogy 
ei áruda legkésőbb október hó 1 & ével meg 
fog  nyilui, minthogy arra as árlejtési hirdetmény 
a péniügyigazgalóság által jelen sieptember hé 
30-iki határidővel kiíratott, s vállalkozni kívánók 
a feltételeket  abból a vármegyei kiadóhivatal' an 
ki is vehetik. 

— Dresznandt Viktor') könyvnyomdász 
és könyvkereskedő, lapunk volt kiadója, nyomdá-
ját és könyvkereskedését Szvoboda Testvéreknek 
eladván Nagyszebenbe tette át lakását s a innlt 
hét végén családjával együtt oda költözött. — A 
nyáron mult három éve, hogy Csikszeredaba 
jött s ezen aráaylag rövid idő alatt kitűnő alkal-
mazkodásával, kifogástalan  és egyenes jellemé-
vel számos barátot szerezett maginak és kike-
rült neki még aiok elismerését is kiérdemelni 
és megszerezni, kik eleinte idegenkedéssel fo-
gadták. Mint üzletember, egyike volt a legkivá-
lóbbaknak. udvariasságával és előzékenységével 
számos öazekütetéstszerzett ezeket nemcsak folyton 
fentartotla,  mind szélesebb meg szélesebb körben 
szaporította is. A szolidság és pontosság a leg 
szebb tulajdonságai kőié tartoztak. De nemcsak 
fiiletében  állotta meg helyét, hanem a társada-
lomnak is kedvelt tagja volt. Idegen ajkú létére 
megmutatta, hogy lehet valaki igen jó hazafi  és 
ai államnak és városnak hasinos és tevékeny 
polgára, a nélkül, hogy eiáltal saját nemzetisé-
gének legkevésbé is ártana. Dres.nádt Viktort 
mindenütt ott láttuk a hol magyar érdeket párt-
fogolni  és magyar eiélt támogatni kellett. E te-
kintetben mindig és mindenütt jó példával járt 
a többiek előtt. Azon körökben, melyekben meg-
fordult,  mint jó barátot és "kellemes embert sze-
relék, azok a kik távolabb állottak tőle. mint 
derék polgárt becsülték. — Ezen szeretetnek és 
tiszteletnek volt kifolyása  azon bucsn estély is, 
melyet a kereskedői kör, melynek előkelő tagja 
éa alelnöke volt, adott az ó tiszteletére. A bu-
osa-eatélyea Szabó Miklós a kör elnöke. Lakatos 
Mihály, Szaesvay Imre, Ujfalnssy  Jenő dr. szép 
pohár köszöntőkben méltatták Dresinsudt Viktor 
itteni működését s adtak kifejeiést  sajnálkozásuk-
nak ai ő eltávozása felett.  A biicsuestélyeo el-
hangzott jó kívánságokhoz és sajnálkozásokhoz 
mi is őszitén hoiiá járulunk. Dresznándt Viktor 
három évig volt lapaakaak kiadója s ezen idő 
alatt ugy ismertük meg, mint »tiszta munka, a 
szorgalom éa pontosság emberét, ki ssivvel és 
lélekkel rajta volt, hogy saerkesitőségünknek a 
kos javára irányaid munkássága minél sikeresebb 
éa minél eredményesebb legyen. Fogadja ezért 
a lagéeaiatább köszönetünket és elismerésijüket. 
Aaaal baesazank tőle, hogy további életpályáján 
ót éa kedves családját kísérje a nerenose és a 
Megelégedés. 

— PototmH Pál ós Mersa BeuA 
mai saámnnkbaa megjelent hirdetéseire felhívjuk 
olvasóink figyelmét. 

— Egyetemi Székely-Társaság. Folyó 
hó 17-én este 6 érakor na egyetemi kör helyi-
ségében a budapesti főiskolák  székely ifjúsága 
gyűlést tartott éa megalakította a budapesti .Egye-
temi Siékely-Társaaág"-ot. Korelnökké Demeter 
Domokost, körjegyzővé pedig Laka tos Mihályt 
megválaastváa, O a g y i Jenő és J a k a b Sándor 
hosssaaabb beasédekben fejtegették  as egyetemre 
és máa főiskolákra  járó ssékelyifjsk  I egyesületben 
való tömörülésének asfikségenégét  a székely ügy és 
a székely kérdések felszínen  tartására és istápo-
lására s végül inditváayosták, hogy küldjenek ki 
egy bizottságot ss alapszabályok előkészítésére. 
Kbben a bizottságban elnökké; Jaksb Sándor jli., 

•) Lapunk mult Hzálnúkói lérszüke mimt ma-
radt ki. 

jegyzővé; Lakatos Mihály jh„ tsgokká: Veress Jenő, 
B e it k ó Viktor theologusok, O a g y I Jenő és 
S z é k e l y Lsjos bölosésset hallgstók. T a t á r 
János és D e r i s I Domokos állatorvos-jelöltek. 
K e r e s z t e s Mihály és S o l y m o s s y Ákos 
műegyetemi hallgstók válasstaltak be. 

— Blitélós király sértésért. A pálinka, 
mely ssámtalsn rosi cselekedetnek a rugója, gy -
szentmiklósi Zöld Mihályt is Csikssentdom okoson 
a Tímár Tódor korcsmájában ittas állapotban 
ö felsége  a király személye elleni sértő kifeje-
lések használatára ragsdts volt a közelmúltban, 
mit s csendőrség as illetékes bünfenyítő  ható-
ságnak feljelentvén,  a marosvásárhelyi kir. tör-
vényszék Timár Tódort ez évi junius 25-én tar-
tott főtárgyalás  alkalmával hívott s most jog-
erőssé váll Ítéletével 1 havi börtön büntetésre s 
egy évi hivatal vesztésre, továbbá 00 korona 
bűnügyi költség megfizetésére  Ítélte el, 

— Ssékely cselédek jutalmazása. A 
budapesti székely egyesület valamint a múltban, 
ugy a jelenévben is a székely kivándorlás ellen-
súlyozása oiéljából jutalmazni kivánja azon férfi-
éi nő cselédeket, kik ez idő szerint Csík- vagy 
Háromsiékmegye területén Biolgálatban állanak, 
s kik hiteles községi előljárósági bizonyilványnyal 
képesek igazolni, hogy ezen vármegyékben egy, 
vagy több szolgálaladónál legalább & esztendőt 
szolgáltak a a jutalom kiadása idején is szolgálat-
ben vannak. Férd oaelédnél szükséges annak 
igazolása, hogy a 24 éves, nőcselédnél pedig, 
hogy a legalább a 20 éves életkort betöltötte. A 
jutalomdijak a néhai bankháti Acs Károly által 
a Romániába valé székely kivándorlás ellen-
súlyozására lett alapítvány kamataiból fognak 
kiosztatni és pedig Csikmegyében 10, arra ér-
demes cseléd között 40 — 40 korouával. A kellő-
leg felszerelt  folyamodványok  a megyei alis-
páni hivatal utján a Székely egyesülethez ez 
évi október hó 31-ig küldendők be ; a jutalom 
dijak Karácsony napjára fognak  klos7.tatni, 

— Mátyás király szobor gyűjtő bi-
sotjtsága kérelme: A Mátyás király szobor 
gyűtő bizottság a tájékozódást akar szerezui 
arról, hogy a begyült pénz mennyiben fedezi  a 
szobor kőltrégeit, lapunk otján felkéri  mindazo-
kat, kiknek kezeihez gyűjtői v érkezett, hogy 
azt a begyült pénzzel együtt, lehetőleg sürgő-
sen a Mátyás király gyűjtő bizottsága czimére 
Kolozsvárra megküldeni szivsékedjék. 

— A kisértet. A nép babonás hitének 
egyik félszegsége  a kísértetekben valé hiedelem, 
melyek árnyképekhon és tünemény szerüleg szók 
tak az emberek szemoi előtt megjelenni, mint 
az álom fantasztikus  alakjai az alvó lelki szemei 
előtt, mely hit többnyire a látó érzéknek félelem 
előidézte csalódásain s az agynnk bizonyos testi 
betegségeket rendeseu kísérő káros jelenségein 
slapul. Ilyen kísértetes látományt tapasztalt Mars-
nak egyik fla,  a csíkszeredai honvéd zászlóaljtól 
e hó 18-án esto a vármegye házában lévő pénz-
tárak őrizetére kirendelt őrség egyik tagja is, ki 
midőn az éjfélutáni  órákban a megyeház folyó-
sóján álmosan tipegett, fehérlepelbe  bnrkolt ala 
kot látott maga előtt, a mitől csaknem kővé 
dermedt, s midőn valamennyire ijedtségéből ma 
gához tért és eszébe jutott a szokásos: .állj 
kivagy* flgyelmeztelést  elhangoztatni, az árnykép 
női ksezagást hallattva tüneményszerüleg oda 
lett. Erről a látományról tett jelentést a meg-
ijedt bonvéd a zászlóalj egyik ügyeletes és szón 
éjjel ai őrszemet megvizsgált tisztjének, a ki a 
kísértetekről más fogalommal  bírván, ez esetet a 
zászlóaljparsncsnoknak tudomására hozta; ez 
pedig ugy vélekedvén, hogy a kisértet a megye-
ház környékén lakó valamelyik családból került 
ki as őrszemélyzet ijesztgetésére, s az esetet a 
hatóság figyelmébe  ajánlotta az illetők figyelmez-
tetése s a netáni szerencsétlenség kikerülése 
végett, mi most is megtörténhetett volua a kí-
sérleten. ha ezáltal a szegény honvéd annyira 
suggerálva nem leBZ. 

— Magyar Biztosítási ügynek hala-
dását és fejlettségét  igazolja az a körülmény, 
bogy a biztosító intézetek és liszviselök „Al-
manachja", a „Magyar Biztosítási Évkönyv" 
V-ik kötete jelenik meg a napokban, A könyv 
nemcsak a szakembereknek szükséges, hanem 
hasznát látja a laikus kOzOnség is, mert min-
denről teljes és kimerítő felvilágosítást  nyojt, 
tartalmazza az összes intézetek szervesetét, üzleti 
jelentését, igazgatóságának, tisztikarának és tő-
ügynökeinek teljes névsorát. A kOnyv ára 4 
korona (díszes angol vászonkOtésben) megrendel-
hető e lapok kiadó hivatalában már most, vagy 
a Biztosítási és Közgazdasági Lapoknál Buda 
pesten, VII., VOrOsmarty-ntcza 14. sz. 1. 4. 

S z a r l c a d z t ö l *CLzex3.etolc. 
K. I. nroak CsUttnanád. A iichézniényelt 

sorokat, miot a közigazgatási bizottság ülésén előadott 
éa valóban megtörtént dolgot közöltük. Erre vonat-
kozó válaszát uem közölhetjük. A mennyiben íi/.on-
buu szükségesnek tartja, hogy azok nyilvánosságra 
hozassanak, szíveskedjek inás laphoz fordulni. 

— Cs. I. fögimn.  tanár urnák Marosvásár-
hely. Ha az irást megkapom, kivánsiigod szerint in-
tézem cl az Ugyvt. Pár nap innlvu levelet kiiUlök, 
addig fogadjátok  mindnyájan lcp*zivesclib tidvü/.le-
ttlnkct. 

Laptulajdonos: 

QYORQYJAKAB  ÖRÖKÖSE. 

690-1902. 
végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alülirt bírósági végrehajtó a/. 1881. évi 

LX. t.-cz. ISO. g-a értelmében ezennel közhírré 

teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróság-
nak 1908. évi Sp. 486/3. száma végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni 
ügyvéd által képviselt kászonjakabfalvi  Benkő 
János javára Kászon'-Jakabfalva  község ellen 
106 korona s jár. erejéig 1902. évi augusztus 
hó 19-én foganatosított  kielégítési végrehajtás 
nl ján le- és felOlfoglalt  és 700 koronára becsült 
következő ingóságok, u. ui.: 2 drb községi biks 
nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. 429/1. száma végzése 
folytán  Kászon-Jakabfalva  községházán leendő 
eszközlésére 1902. évi szeptember hé 30-ik nap-
jának déMAtti 10 érája batáridőül kitflzetik  és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg 
jegyzéssel hlvstnak meg, hogy az érintett ingó-
sáeok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. g-si értelmében készpénzfizetés 
mellett, a' legtöbbet Ígérőnek szükség esetén 
becsáron alól is el fognak  adatni. 

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
nások is le- és felülfoglaltatták  s azokra kielé 
gjtési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmártoo, 1902. évi szeptem-
ber hó 14-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. liir. végrehajtó. 

592. vh. szám. 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alolirt bírósági végrehsjtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. g-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszéknek 
1902. évi 6308. polg. Bzámn végzése következ-
tében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni ügyvéd 
állal képviselt csikmennsági Benedek Gábor 
javára csikszenlgyörgyi (KotormAny) Benedek 
Emánuel ellen 800 korona s jár. erejéig 1902 
évi augusztus hó B-én foganatosított  kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt  és 1067 koronára 
becsült kővetkező ingóságok, u. m.: tehenek, 
tior.juk, szekerek, gazdasági eszkö/.Ok és házi 
bútorok nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1902-ik évi V. 426/2. száma vég-
zése folytán  alperes lakásán leendő eszközlésére 
1902. évi szeptember hó 29-ik napjának dél-
elflttl II órája batáridőül kitűzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
g ai értelmében készpénzfizetés  melleit, a leg 
többet ígérőnek szükség esetén becsáron alol 
is el fognak  adatni. 

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és telülfoglaltalták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, jelen árverés az IH81. 
évi LX. t.-cz. 120. g. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik. 

Kelt G'sik-Szentmárton, 1902. évi szeptem-
ber hó 19-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. bírósági végrehajtó. 

695-1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajló az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csikszentmártoni kir. járásbíró-
ságnak 1902. évi Sp. &20/3. számú végzése kö-
vetkeztében dr. Nagy Jenő csikszentmártoni 
ügyvéd által képviselt csikszenlsimoni Darvas 
Lajosné született Veress Begina javára csík-
szentsimoni D arvas Lajos ellen 30 korona s jár. 
erejéig 1902. évi sngnsztus bó 9-én foganato-
sított kielégítési végrehajtás utján lefop.lalt  és 
700 koronára becsfilt  következő ingóságok, a. m.: 
OkrOk nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. 
járásbíróság 1902-ik évi V. 415/2. számú vég-
zése folytán  Csik-Szentsimonban alperes lakásán 
leendő eszközlésére 1902. évi sieptember hé 
29-ik napjának déMAtti 8 órája határidőül ki-
tűzetik és ahboz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, bogy az érintett 
Ingóságok ezen árverésen az 1B81. évi LX. 
't.-cz. 107. és 108. g-ai értelmében készpénz-
fizetés  mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség 
esetén, becsáron alul is el fognak  adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingéságokai 
mások is le és felülfoglaltatták  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 120. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csik-Szentmárton, 1909. évi szeptem-
ber hó 19-ik napján. 

Zöldy Lajos, 
kir. blr. végrehajtó. 

Szám 1596—1902. 
ilkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmártoui kir. járásbiréság, mint 

telekkönyvi balóság közhírré teszi, hogy Hr Mol-
nár László hagyatéka végrehajtatónak Szőke 
Ignácz végrehajtást szenvedett elleni végrehaj-

tási ügyében 136 korona tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében, a csíkszeredai kir. 
tőrvényszék, (a csikszentmártoni kir. járásbiré-
ság) területén lévő. a csikcsalószegí község ha-
tárán fekvő,  a csstós-egi 1689. *«. tjkvbea A 
f  alatt foglalt  s Szőke Ignácz és Szőke András 
tulajdonát képező 14 , 16. és 20. hrsz. ingat-
lanra 391 korona, 1425. hrsz. ingatlanra II 
korona, 9389. hrsz. ingclanra 4 korona, 2386. 
hrsz. ingatlanra 16 korona, 3798/9. hrsz. ingat-
lanra 4 korona, 4041. hrsz. ingatlanra 2« ko-
rona, 4900. hrsz. ingatlanra 6 korona, fi  194. 
hrsz. ingatlanra 6 korona, 6788. hrsz. ingat-
lanra 19 korona, 6791. hrsz. ingatlanra 16 ko-
rona, 6806. hrsz. ingatlanra 11 korona, 6854/1. 
hrsz. ingatlanra 17 korona, 6863. hrsz. ingat-
lanra 96 korona, 6880. hrsz. ingatlanra 3 ko-
rona, 7367. hrsz. ingatlanra 8 korona, 8196. 
hrsz. ingatlanra 17 korona, 8895., 8396. hrsz. 
ingatlanra 92 korona, 8490. hrsr. ingatlanra 14. 
korona, 8699/3. hrsz. ingatlanra I korona, 
8709/2. hrsz. ingatlanra I korona ezennel meg-
állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fenebb  megjelölt ingatlanok az 1902. 
évi november hó 20-lk napjáé déMMt 9 éraker 
Csstószeg község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alnl 
is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak as in-
gatlanok becsárának 10%-át, vagyis 61 korona 
10 fillért  készpénzben, vagy a< 1881. évi LX. 
t.-cz. 42. g-ában jelzett árfolyammal  számított 
é> az 1881. évi november hé 1-én 3333. szám 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. g-ában 
kiielölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. L-cz. 
170. g a értelmében a bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltalni. 

A kir. járásbíróság telekkönyvi hatásága. 
Csik-Szenlmárton, 1902. évi febrnár  96-én. 

Szabó, 
kir. albtró. 

607. szám. 
1902. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. tör-
vényszéknek 1902. évi V. 590. p. sz. végzése 
folytán  dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt 
csíkszeredai tpt. r.-t. végrehajtató részére Kaj-
lár Ben-dek s Társai végrehajtást szenvedők 
ellen 175 kur. követelés s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán  alperestől lefog-
lalt és 780 koronára becsült ingóságokra a 
csíkszeredai kir. járásbíróság 1909. évi V. 194/9. 
sz. végzésével a további eljárás, elrendeltetvén 
annak az alap- és felülfugialtaték  követelése 
erejéig is, a mennyiben azok kielégítési jogot 
nyerlek volna végrehajtást szenvedők lakásán 
Csikriánfalván  leendő megtartása határidőül 
1902. évi szeptember hó 27-Ut napján d. a. 2 érája 
kitűzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és 
pedig: I. Ziók Józsefnél  tehén és borjú. II. 
Kajtár Benedeknél gazdasági eszközök, tehén 
és lovak. III. Kajtár Ábrahámnál tehenek, sze-
kér, tűzifa  és deszka a iegtőbhet ígérőnek 
készpénzfizetés  mellett, szűkség esetén becsáron 
alul is el fognak  adatni. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a meunyilien részükre a foglalás  korábban esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelenté-
seik ?t az árverés megkezdéseig alnlirt kikül-
döttnél Írásban beadni, vagy pedig szöval 
bejelenteni el ne mulaszszák, mert különbtn 
csak a vételár fölöslegére  fognak  utaltatni. 

Kell Csik-Szeredán, 1902. évi szeptember 
bó 4-én. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó. 

746—1902. 
végrb. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bir. végrehajié az 1881. 

évi LX. t.-cz. 102. g a értelmében ezennel köz-
hírré teszi, bogy a csíkszeredai kir. törvény-
szék 1902. évi 1953. polg. száma végzése kö-
vetkeztében dr. Fejér Antal ügyvéd által kép-
viselt csíkszeredai takarékpénztár javára Bárok 
János és társai csikmadarasi lakosok ellen 134 
korona s jár. erejéig 1902. évi jnlias hé 28 áq 
foganatosított  kielégítési végrehajtás atján le-
foglalt  és 816 koronára becsült kővetkező in-
góságok. u. m.: I. Bárok Jánosnál szekerek, 
széna, trágya, deszkák és gazdasági eszkőzOk. 
II. Bíró Imrénél, szekerek, szán, bűkfa  éa széna. 
III. Ifj.  Antal Albertnél lovak nyilvános árve-
résen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1902. évi V. 296/4. számú végzése folŷ  
tán 134 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
október bó 17 ik napjától járó b°/,-os kamatai, 
és eddig összesen 48 kor. 10 fillérben  bíróilag 
már megállapított költségek erejéig végrehajtást 
szenvedők lakásán Usik-Madarason leendő esz-
közlésére 1902. évi szeptember hé 28-Mt napjá-
nak délutáni 3 érája batáridőül kitűzetik és ahhoz 
a v-nni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak' 
meg, hogy az érintett ingéságok az t8BI.évH3L-



Sieptember 24. C S Í K I l a p o k 39. ssám. 

L-cz. 107. éa 108. §-a értelmében készpénzflze 
tél • ellett, a legtöbbet Ígérőnek, szűkség ese-
tén becsiről] alnl is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le és felűifoglaltatták  és azokra ki-
elégítési jogot nyerlek volna, ezen árverés sz 
1881. évi LX. t.-cz. 180. g. értelmében ezek 
javára is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 190». évi szeptember 
hé 5-ik napján. 

Ábrahám Márton. 
kir. bírósági végrehajtó. 

787—1908. 
végrh. ssám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. 1.-CX. 109. §-a értelmében ezennel kOzhirré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvényszék 1902. 
évi 778. számn végzése következtében dr. Fejér 
Antal ügyvéd által képviselt csíkszeredai taka-
rékpénztár javára Jére János és társai csik-
jenéfalvi  lakosok ellen 168 korona B jár. ere-
jéig 1908. évi márrzins hó 90-án foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt  és »42 
koronára becsült következő ingóságok, o. m.: 
I. Jére Jánosnál lovak, szekér és fenyőta.  II. 
Jére Gergelynél lovak, tehenek és borjnk. III. 
Kedves Féliznél tehenek nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bíróság 1908. évi V. 174/4. számn végzése foly 
tán 169 korona tőkekövetelés, ennek 1901. évi 
szeptember hó 26 ik napjától járó ft"/0-os  ka-
matai és eddig összesen 70 kor. 46 fillérben 
bíróilag már megállapított költségek erejéig 
végrehajtást szenvedők lakásain Csikjenőfalván 
leendő eszközlésére 1902. évi szeptember hé 26-ik 
napjának deleUttl 9 érája határidőül kitűzetik és 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hi-
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében kész-
pénzfizetés  mellett, a legtöbbet ígérőnek. szükség 
esetén, becsáron alul is el lógnak adatni. 

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatlák  s azokra kielé-
gítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-cz. 120. g. élteimében ezek javára 
is elrendeltetik. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi szeptember 
bó 5-ik nspján. 

Ábrahám Marton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

a mészárszék és husvágási jog 3 
évre 1903—1905. nyilvános árverés utján 
folyó  évi október hó 5-én d. e. 
10 órakor bérbeadatnak. 

A feltételek  Tusnádfdrdőn  az igaz-
gatósági irodában megtekinthetők 

l -g A fürdőigazgatöság 

Gyümölcsök 
mindenféle  fajták  kaphatók, 5 kg. posta-
csomagban franko  minden állomásra. 

Szőlő valódi táblás muskat 3 kor. 20 fill. 
Oszi bantezk (finom)  4 „ „ 
Alma 3 B 20 „ 
Körte 3 kor. 20 fill. 

Tisztelettel 

« T I H L E B O T T Ó , 
(PANCSOVA) 

1—3 füszerkereskedo  és szűliihirlokos. 

Csik-Szeredában a piaezou egy kőből 
épült s jó forgalmi  helyen lévő (Icorcsoma 
vagy akár más fűszer,  vagy divat Üzletnek 
való) üzlethelyiség, lakás, raktárral és kü-
lön udvarral egytltt olcsó árban eladó. 
Hol ? Megmondja e lap kiadóhivaln ! h- 6 

[oooooooooo otooooooooooooe 
Üzletmegnyitás! 

Van szerencsénk a nagyérdemű közön-
ség szíves tudomására hozni, miszerint 

Mosó és vasaló üzletünket 
njból megnyitottuk. 
Elvállalunk mindenféle  fehérneműek 
és függönyök  vasalását a legszebb és 
legdíszesebb kivitelben, lehető jutányos 
árban. 

A nagyérdemű kOzOnség szíves párt-
fogását  kérve, vagyank 

1—4 készszolgája 

Tóth Ferencz és tá rsa . 

Sz. 11037—902. ai. 

Hirdetmény. 
A törvényhatósági bizottság legtöbb 

adót fizető  tagjai névjegyzékének alapját 
képező adóhivatali kimutatások «•/. 1886. 
évi XXI. t.-cz. 25. szakasza értelmében 
betekintés és a netaláni felszólamlások 
megtehetése végett folyó  évi szeptemaer 
hó 18-tól kezdve nyolcz napon át a vár-
megyei kiadóhivatalban közszemlére lesz-
nek kitéve s ezen határidő lejárta után, 
azaz szeptember hó 26. és 27-ik napjain 
a megyei igazoló választmány fogja  azok-
ból a legtöbb adót fizető  törvényhatósági 
bizottsági tagoknak 1!i03. évre érvényes 
névjegyzékét összeállítani, illetőleg ki-
igazítani. 

Erről az érdekeltek azon figyelmez-
tetéssel értesíttetnek, hogy azok, kik az 
idézett törvény 26. szakasza értelmében 
adójáknak kétszeres beszámítására igényt 
tartanak folyó  évi szeptember hó 
26. és 27-én a főjegyző  irodájában 
Uléselő igazoló választmány előtt a hiva-
talos órák alatt jelentkezzenek és ott szó-
val vagy Írásban jogosultságukat azért 
is igazolni igyekezzenek, minthogy kü-
lönben az adó kétszeres beszámításának 
kedvezményétől ezen egy alkalommal ül 
fognak  esni. 

Csíkszereda, 1902. évi szeptember 
hó 16-án. 

2 - í 
Becze Antal, 

nlisi»'m. 
Szám 9302-902. 

tlkkvi. 

Hirdetmény. 
Csikgöröcsfalva  község 080. száma tjkve 

birtokszabályozás következtében átalakíthatott 
s ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, 
a melvekre az 1886. XXIX. t.-cz az 188» évi 
XXXVIII, t.-cz. is az 1891. évi XVI. t.-cz. a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzéséi 
rendeli, az 1892. XXIX. t.-czikkben szabályo-
zott eljárás a telek jegyzőkönyvi bejegyzések 
teljesítésével kapcsolatosan foganrtosittátott. 

Ezen körülmény azon felhívással  tétetik 
közzé: 

1. hogy mindazok, kik az 188U. XXIX. 
t.-czikk 16. és 17. §-ai alapján — ideértve e 
SS-oknak az 188!). XXXVIII. t.-cz. 6. és G. 
§§-aiban is az 1891. XVI. t.-czikk 15. §. a) 
pontjában foglalt  kiegészítéseit is — valamint 
az 1889. XXXVIII, t.-cz. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-czikk 15. §. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések vagy az 188«. évi XXIX. t.-cz. 22. 
§-a alapján eszközölt törlések érvénytelenségét, 
kimutathatják e végből törlési keresetüket 6 
hónap alatt, vagyis 1902. évi szeptember hó 
15-től bezárólag 1903. évi márczins hó 15-ig a 
tlkvi hatósághoz nyújtsák be, mivel a>. ezen 
megnem hosszabbítható záros határnap eltelte 
után indított törlési kereset auuak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot 
szerzett hátrányára nem szolgálhal, 

2. hogy mindazok, kik az 1886. évi XXIX. 
t.-cz. 16. és 18. §§-ainak értelmében ideértve 
az utóbbi §-nak az 1889. XXXVIII, t.-cz. 5. 
és 6. §§-aiban foglalt  kiegészítéseit is, a tény-
leges birtokos tulajdonjogának bejegyzése elle-
nében ellentmondással kívánnak élni, írásbeli 
ellentmondásaikat hat hónap alatt, vagyi» 1902. 
évi szeptember hó 15-töl 1903. márczius hó 15-ik 
napjáig bezárólag a lelekkÖDyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő ellelte atán ellentmondásaik löbbé 
figyelembe  vétetni nem fognak. 

3. hogy mindazok, kik a leiekkönyvi át-
alakítása tárgyában tett intézkedések által, nem 
különben azok, a kik az 1. és 2. pontban körül-
irt egeteken kívül az 1892. XXIX. t.-czikk sze-
rinti eljárás is az ennek folyamán  történt be-
jegyzések által több nyert nyilvánkönyvi jogai-
kat bármely irányban sértve vélik, ideértve azo-
kat is. a kik a tulajdonjog arányának az 1889 
XXXVIII, l-cz. 16. §. alapján történt bejegy-
zést sérelmesnek találják, e tekintetben felszó-
lamlásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi 
hatósághoz hat (6) hónap alatt, vagyis 1902. 
évi szeptember bó 15-től 1903. év márcziás hó 
15 napjáig bezárólag annál bizonyosabban nyújt-
sák be, minthogy az ezen meg nem hosszabbít-
ható záros határidő elmulta után az átalakítás-
kor közbejött téves bevezetésből származó bármi-
nemű igényeket jóhiszemű harmadik személyek 
irányában többé nem érvényesíthetik az említett 
lejegyzéseket pedig csak a törvény rendes ulján 
és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat 
sserzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg. 

Végül figyelmeztetnek  mindazon felek,  kik 
a hitelesítő bizottságnak okiratokat adtak át, 
bogy a mennyiben azokhoz egyszersmind egy-
szerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket 
pótlólag benyújtanak, az eredetieket a telek-
könyvi hatóságnál átvehetik. 

A kir. törvényszék, mint tlkkvi hatóság 
Csik-Szeredán, 1902. évi aogu«zlu-í 14-én 

Dósa, 
a ~ 3 kir. törvszéki l.iró 

Újonnan érkezett kiskúkúllómentí 
borok literje 26 és 32 kr, 1896-béli 
40 kr. Kapható Csiktaploczán Simon 
(Schöfler)  Edénél. 2-a 

NŐI gallérok, kabátok és dlstkalapok I 

Van Bzerencsém a n. é. közönség 
szíves tudomására hozni, hogy üzletemet 
az â s z l és t é l i s z e z o n r a , 
újonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
agy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés haszon mellett for-
galmamat elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulata pártfogásukba  ajánlva, maradok 
8(i-.V2 kész szolgáluttiil 

Székclyliidy Sándor 
111'íi éa férli  tlívnti'izli te (OsiksziTCilii). 

Üzletem a Hutter szállodával szemben! 

Csik-Csekefalván  281. házszáma bel-
telek iutányos áron, szabad kézből el-
adó. Értekezhetni leltet a tulajdonosnál, 
Bándy Balázsnál. 2—3 

Egy jó családból való fiu, 
a ki egy vagy két gimnázi umot végzett, 
lÜHzerilzIetbe tanulónak fölvétetik.  Hová ? 

Megmondja e lap kiadóhivatala ! r>-6 

20 holdas erdei kaszáló 
közel az uílioz. I-ső minőségit szénaterinő 
hely eladó. Hol ? Megmondja e lap ki-
adóhivatala ! 4-5 Eladó kőház 
üzlettel, teljes felszereléssel,  egy jóforgalmu 
helyen, szerény feltételek  mellett, keres-
kedőknek szép jövedelmet biztosit. Hol ? 
Megmondja e lap kiadóhivatala ! a—»> 

Egy kijátszott hegedű jutá-
nyos árban eladó ! Hol ? Megmondja 
e lap kiadóhivatala ! 

Nagy választék minden fajta  vásznakban! 

"CTz le t -u.55.tsLSIII 
Van szerencsém a t. vevő közönség s/ives lállomására adni, hogy 

Üzletemet a kor igényeinek megfelelően  teljesen ujból rendeztem be 
és azt ujabb divatú ós jobb minőségű árukkal bővítettem ki. 

Szép választékban kaphatók: női valódi gyapjú, SZŐr és pOSZtÓ-
ruha szövetek, hozzáillő díszekkel, mosó bársony blouz szöve-
tek. Valódi mosó: czt'nia, pikét és Hanrl barcbettek, kreton, 
szatin, batisz Ós selyem zephirek ; női, leány és gyerek diSZ-
kalapok, sapkák, muffok,  kabátok, vállgallérok, felöltők, 
alsó szoknyák, blouzok és miederek. Férfi  és női ingek, gal-
lérok, manzsetták, alsó ing és nadrágok, kesztyűk, nap-
ón esőernyők, nyakkendők, czipők ós csizmák. 

Fali, futó  ós asztal nlá való s z ő n y e g e k , gyapjú ós fehér  csipke 
függönyök,  asztalneműek ós ágy-garniturák. 

Nagy választók, pamut, ezórna ós len v á s z n a k b a n , úgyszintén 
szőr, berliner és nagy kendőkben. 

Fa- ós érczkoporsók, dul, sifon  ós selyem szemfödelek, 
S i r k O S Z O r u k , koszorú szallagok ÓS minden gyászkellékek. 

Olcsó bevásárlásaim folytán  legolcsóbb Arakat ós legmesszebb 
kedvezményeket nyújthatok, melyről személyes látogatásukkal győződ-
hetnek meg t. vevőim. 

Pontos kiszolgálásról biztositva, szíves pártfogásukat  kérem 

1 - 3 

szolgálatkész tisztelettel 
P O T O T Z K Y  P Á L . 

Készkoporsok, dul, sifon  és selyem szemfödelek! 
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Van szerencsóin a nagyérdemű városi ós vidéki közönség becses 
figyelmét  felhívni  ujonnan érkezett áruim tulhalmazása miatt az árak tetemes 
leszállítására s kórem szükségletüknek beszerzésével becses pártolásukkal 
megtisztelni szíveskedjenek. 

DHH választókban kaphatók : női, leány és gyerek d i szka lapok , 
sapkák, ős/.í ós tóli kabátok, gallérok, bundák, muffok  és boák; 
nieglipő szóp női ruhaszövetek és hozzávaló diszek, mindennemű 
vásznak, asztalneműek, függönyök  ÓS szőnyegek, menyasz-
szonyi kelengyék, tehór ós színes szoknyák ós kötények. Barchend, 
Haiu'll ós selyem blOUZOk, gummi ós selyem Övek, női, férfi  és gyerek 
czipők ÓH harisnyák, mindennemű kézimunkák  és azok előnyöm-
tatása. Urak részére: valódi angol ruhaszövetek, kalapok, sapkák, 
ingek, nyakkendők stb , stb. 
Divat  üzletemmel  egybekötött  disztemetkezési  in-
tézetemet  és  hutovraktáromat,  szükség  esetén  a 
legpontosabb  kiszolgálás  és  nagyon olcsó árakkal 

ajánlom. 
Szolgálatkész tisztelettel 

MERZA  REZSŐ. 
Raktárom tuUialmozása m i a t t mélyen leszállított á r a k ! Szolid ki-

szolgálás jó minőségű á ruk tó l . 

S Z A B O T T 

Nyomatott Csíkszeredában, a lapkiadó tízvoboda Toslvórek könyvnyomdájában, 1902. 

Lapunk kiadóhivatalában az áruk tulhalmazása miatt, minden 
áruezikkek 25 szazalékkai olcsóbban árusittatnak el! 




