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Azt mondják sokan: a népek korszak
alakulási fejlődésében szereplő jeles férfiakról, 
hogy korszakalkotó vo lt; meg mások úgy 
állítják, hogy minden nagyszerű kor-alaku
lásra a kor maga teremti meg jeles férfiait; 
én nézetemben ez utóbbinak vagyok alá 
vetve, —  s ezen nézetemből kifolyólag azt 
mondom, hogy habár anyagilag nem is, de 
történelmileg szerencsés azon férfi, ki a sza
badság-eszméért, v ív ó  kor intő szózatát ideje
korán megértette, — és boldog azon ország
nak népe, ha azon férfi a kor intő szózatát 
úgy használta fel, hogy az az emberiség
nek s különösen hazája népének szabadsága 
előmozdítását idézte elő.

r

Es annyi jeles férfiaink közül ki értette 
meg ideje-korán édes magyar hazánkra vo
natkozólag a szabadságeszme kor intő szó
zatát, és ki használta fel eme intő szózatot 
úgy, hogy ennek hatása alatt Magyarország 
— ha nem egész teljes — de mégis oly 
állami alkotmánynyal bírjon, mely a mű
velt Európa nagyhatalmi államai közt is jelső 
helyet foglal; e magasztos szellem, e jeles 
férfin az, kinek nevenapját ma ünnepeljük: 
K o s  s u t h Lajos ! j

Hála a nagymindenség alkotójának, 
hogy Magyarországnak a honfoglalás óta 
mindig voltak szabadszellemü prófétái is, kik 
a magyar nemzethez az időnként előfordult 
elnyomatások alatta és utánna hiztatólag 
emelték fel költői szavakban, munkáikban 
néha nyiltan, néha képletes kifejezéseikben 
jövendöléseiket, —  és midőn már a szaba
dabb gondolkodásnak idő és tér mutatko
zott : elmondák, hogy e szép haza fel fog
virulni még, van bíró a felhők felett, áll a 
villámos ég, és hogy még jönni fog, mert 
jönni kell egy jobb kor, mety után buzgó 
imádság epedez százezrek ajakán“ ; — de 
azért-e, hogy az önkény hatalom súlya ne-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA.

A  v ilá g  nyolczadik  csodája.
— Második közlemény. —

A k o r o n  a.

A harmadik emeleten felül az úgynevezett 
lámpaépitmény van, mely a nagy közönség számára 
nincs nyitva. Hatalmas négy iv által képezett ko- 
ronaszerü boltozatban ;3 tudományos dolgozó-szoba 
van elhelyezve. Egyik csillagászati, a másik fizikai 
és. metereologiai, a harmadik élettani és vegytani 
dolgozó szoba. Ezek mellett Eiffelnek, a torony 
tervezőjének és építőjének egy szobája van, me
lyért a derék mérnököt nemrégiben egy angol új 
házaspár ostromolta, nagy összeget ígérvén, ha 
megengedi, hogy legalább az első „mézes-hetet“ 
fenntölthesse. Ez a kérésük persze nem vétetett 
figyelembe.

A koronaszerü épitmény felsőrészében hatal
mas világitó-készülék van, mely egyúttal a földön 
eddig létezett legnagyobb világitó-toronynyá teszi 
az Eiffel-toriiyot. A nagy világitó-készülék egyenlő 
erejű a franczia legerősebb világító tornyok vilá
gítási fényével. Hetven kilométernyi távolságra veti 
fényét a hatalmas világitó készülék, melynek 48 
lámpája 500 lóerejü villamáram által tápláltatik. 
A világi tó-kész Lilék mögött franczia nemzeti szinü

héz volt, vagy azért-e, mert a népben a 
szabadság eszméje talán még egészen nem 
ért volna meg? a próféták eme jövendölé
seire a Messiás, ki a népet a szabadság 
révpartjára vezesse, nem jelentkezett.

A jelen század harminczas éveiben fel
tűnik egy férfi, mint vezércsillag, — mint 
Messiás s lángesze teljes erejével nyiltan 
kezdi hirdetni, h ogy : Magyaroszág népe 
megért már a szabadságra, s mint ilyen nagy
korúnak alkotmányos szabadság és népal
kotmányos kormány kell; — e szabadság
eszme hirdetéséért bebörtönöztetek, de a 3 
évi rabról a börtön penészes falai nem tör
lik le a szabadság magasztos eszméit, és to
vább törekszik azt hirdetni. És ki volt e 
nagy Messiás, ki volt e jeles férfi, az, kinek 
nevenapját ma ünnepeljük —  K o s s u t h  
Lajos!

1847. mint villám! felrázza Európát 
szellemi lethargikus állapotából, Magyaror
szág is megérti a kor intő szózatát, s a tu
dományokban gazdag, a hazaszeretetben 
megőszült, a nép szabadságát keblükben 
hordozó jeles férfiaink tömörülnek egy nagy 
eszme, a szabadság eszméje körül; ezen jeles 
férfiak közül egy kimagaslik, mint Józsiié, 
a szabadság szent zászlóját fölemeli s De- 
mosthenesi hatalmas szónoklataival a mű
velt ifjú nemzedék ereiben is feléleszti a sza
badság, az alkotmány szent tüzet s a sajtó 
terén a nép millióinak hirdeti, hogy annyi 
balszerencse után itt az idő, hogy Magyar- 
ország alkotmányos, törvényes jogait meg
kapja.

Az uralkodó hatalom előtt íuegmérhet- 
len lángesze özönével Magyarország törvé
nyeiből, történetéből kimutatja, hogy Ma
gyarországnak elévülhetetlen, oly törvényes 
alkotmányos jogai vannak, melyeket már 
tovább tőle megvonni nem lehet, s melyek
nek visszaállítását az idő, a viszonyok kö
vetelik.

A törvényekre alapított, visszautasítást 
nem szenvedő, erélyes fellépést az uralkodó

üvegíencsék vannak, melyek körben forognak, szí
nes fényt vetvén a környékre. A torony közelében 
e fényt nem lehet látni. Ezerötszáz méternyi tá
volságban vehető észre csupán e készülék fénye. 
Függetlenül e nagy világitó készülékből két hatal
mas villamos lámpakészülék, melyek átmérője 90— 90 
cmeter, s melyek 290 méternyi magasságra van
nak elhelyezve, 10 khnéternyi távolságra képesek 
fényt vetni.

A világítótorony tetején a kupolán felül kis 
karzat van korláttal. Az erkély átmérője 80 cmé- 
ter. Ide apró lépcső vezet fel. Ez a karzat há
romszáz méternyire van a földtől —  és arra van 
szánva, hogy olyan metereologiai eszközök foglal
janak rajta helyet, melyek teljes elkülönítést igé
nyelnek.

Ez utolsó karzaton 8 méter hosszú, 6 méter 
széles lobogó van faradon és büszkén lebeg e 

szédítő magasban, melyhez hasonló magasságra 
emberi mű még nem építtetett.

1889. márezius 31-én vasárnap délután két 
óra negyven perczkor tűzte ki Eiffel mérnök azt 
a trikolort; ebben az ünnepélyes pillanatban a har
madik emeleten elhelyezett Ruggier ágyuk dö
rögtek.

A „Figaro" azt a történetet beszélte el, 
hogy a lobogó kitűzése után pár nappal nehány 
angol tourista, kik engedély nyertek arra, hogy 
a torony tetejéig mehessenek, darabokat téptek a 
lobogóból, ottlétük emlékéül.

hatalom méltányosnak elismervén, —  Ma
gyarországnak s kapcsolt részeinek szente
sítette a mindnyájunk által ismert 1848. 
márcziusi törvényezikkeket.

Nagy vívmány !
S ki volt az a Jozsué, ki volt ama je

les férfi, ki ezen nagy vívmányban vezér
csillag volt? az, a kinek nevenapját ma 
ünnepeljük — K o s s u t h  Lajos!

Azt mondják némelyek, hogy Kossuth 
Lajos pártoskodó volt; az én nézetem egé
szen más, s ebből kifolyólag részemről ta
gadom, hogy az lett volna, s ma is az volna, 
s azt józan ész, bármily széles tudomány
ismeretséggel legyen is felruházva, —  még 
állítólag sem tételezheti fel, oly magasztos 
szellemmel megáldott, történeti s politikai 
világismeretekben gazdag, jeles férfiról, —  
mint Kossuth Lajos.

Hisz az ő egész élete világos, nyilt 
táblázat, ő nem magának élt, és nem ma
gának é l; őt a népek mindenható, gondvi
selő atyja az emberiségnek s különösen ne
künk: Magyarországnak apostolaként avatt a 
fel, hogy hirdesse a nép millióinak az em
beriség legdrágább kincsét: a szabadságot.

0  az előtt is, 1849-ben is a hatalommal, 
s a hatalomintéző kör nagy embereivel meg
akarta ismertetni, hogy a szabadságra meg
ért alkotmányos kormány és népképviselet
tel biró népben lehet igazán bizni, s csakis 
ily nép képes a királyi trónt s a koronát 
minden megtámadások ellen megvédeni, s 
királynak és hazának tekintélyt és dicsősé
get szerezni s a nép jobblétét is biztositani.

Fájdalom! akarva vagy nem akarva a 
hatalom tanácsadói nem értették meg1 ao
Magyarország részéről Kossuth Lajo3 s több 
jeles férfiaink által felállított kibékülési tör
vényes tantételeket, — és e szomorú meg- 
nem értés idézte elő édes magyar hazánk
ban az 1849-iki gyászos eseményeket, s 
ezeknek még gyászosabb végét.

A világosi katasztrófa megingatá e nagy 
hazafit politikai hitében, de a próféták jósló

K i l á t á s  a m a g a s b ó l .
Csodálatosan szép kilátás nyilik már az első 

emeletről. Egész Páris rengeteg palotasorával, épü
leteivel, környékével ott terül el elragadó fekvé
sében.

A második emeletről igen csendesnek és csak
nem élettelinek tűnik fel a nyüzsgő zajos város. 
A Szajna folyó keskeny, hosszú ezüst szalag gya
nánt vonul végig. Az emberek apró fekete pontok
nak látszanak. A legmagasabb épületek rendkívül 
eltörpülnek és kicsinyeknek tetszenek. Távolról 
zöld lombfüggöny mögött előtűnik Versaiies hires 
palotáival.

A harmadik emeleten már minden élet ki
haltnak látszik. Páris városa, a mely széditő mély
ségben elterül, nagy térképnek tűnik fel. Semmi
féle zaja a tömegnek nem hatol e magasságra. A 
palotasorok kihalt kőhalmazok'gyanánt tűnnek fel. 
Az embert megilletődés fogja el e magasságban.

Köröskörül egész sereg falu és város látszik, 
a láthatár 90 kilométerig terjed. —  Természetes, 
hogy e latkor nem mindig akkora, mert igen gyak
ran párák, ködfelhők elzárják ezt a távolságot, 
azonban nagy zivatarak és szelek után, melyek 
tisztítják a levegőt, a látkör sokkal nagyobbá is 
kiterjed, úgy, hogy több tudós kísérletei szerint a 
látkör megfogja közelíteni a k é t s z á z  k i l o -  
m é t  e r t.

Az a kérdés merült fel, hogy vájjon viharok, 
szelek alkalmával nem fog-e különösen a torony te-
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szavai által, hogy „e porba omlott szép 
haza fel fog virulni meg, —  és hogy jönni 
fog, mert jönni kell egy jobb kornak“ , szep
lőtlen hazaszeretetének lángja ujragyült lel
kében, — s nem azért, hogy földi részeit 
a halált osztogató áradatnak ádáz éleitől 
megmentse, hanem hogy szelleme nagysá
gával hazánknak, —  a melynek egész éle
tét szentelte, a melynek jogaiért keserves 
börtönt szenvedett — még szolgálhasson; 
jeles férfiúink tanácsára elhagyta a drága 
imádott magyar hazát, s mint a három ki
rályok Jézus bölcsőjéhez — hazafiul vezér
csillaga után, egy bizonytalan útra indult.

Kossuth Lajos nem volt önmagáé, neki 
nem volt szabad életét koczkára tenni. 0  
magyarországé volt, s azon tövises pályát, 
melyei Magyarország megbízta s azon sza
badság-eszméket, melyekkel Magyarországot 
megösmertette, elhagyni, feladni nem volt 
szabad.

S nem is tette, mert honfiúi bánatját 
leküzdve, idegen földön a nélkülözések s 
talán sanyarú falatok mellett elsajátítván 
több művelt nemzetek nyelvét, ezek által 
oda hatott, hogy Magyarországot a művelt 
államukkal megismertesse.

Amerika, Anglia, Franczia, Olasz s más 
államokban óriási népgyüléseken, szivet-lel- 
ket megható magasztos eszméit hirdetve, el
mondó: hogy van neki egy imádott hazája 
s azt Magyarországnak nevezik, ennek népe 
minden szépre, nemesre és a szabadságra 
meg van érve; ennek voltak a művelt né
pekéhez hasonló' törvényes királyai által 
szentesített oly alkotmányos jogai, törvé
nyei, melyeknek bírásával a művelt népek so
raiba helyet foglalhat, és hogy földrajzi fekvé
sénél fogva is, a művelt Európának minden 
tekintetben elkerülhetetlen szüksége van Ma
gyarországra.

Kossuth Lajos nagy hazánkfiának ezen 
ténykedése fel ér az 1848 — 49-iki nagy vív
mányokkal, ma már a világ müveit államai 
ösmernek, ma be vagyunk igtatva a nagy 
államok közé, a világ különböző népeiből 
fölkeresnek a tudomány, az ismereteket 
gyűjtő jeles férfiak, tanulmányozva népszo
kásainkat, érezgazdag hegyes vidékeinket, 
és terjesztik köztünk tudomány-kincseiket, 
élesztik művelődéseinket.

Ez az ősz politikai nagy bajnok, mint 
Magyarország alkotmány-őre, hogy szellemi 
küldetésének eleget tegyen, ideiglenes laká
sát lehető legközelebb választotta. Turin 
azon vendégszerető kedves város, hova nem
csak a kiváncsiak' nagy sokasága, tisztelő 
barátainak szép száma, de magyar hazánk 
ügyeibe —  a törvényhozás útján is — be
folyó jeles férfiaink igen gyakran ellátogat-

teje aggályosán ingani. Erre vonatkozólag a fran
czia tudományos akadémia, mely foglalkozott e 
kérdéssel, úgyszintén Nausonty Miksa, ki egész so
rát tette az e tárgyú számításoknak és kísérle
teknek, —  kijelentették, hogy az ingások a to
rony tetején a legkedvezőtlenebb körülmények közt 
10 cméternél többre nem fognak menni. Ha vala
melyik látogató abból a czélból, hogy lássa, hogy 
miiyen hatása van az orkánnak e vaskolosszusra, 
fennmarad viharban a torony tetején, a csekély 
hibást egyáltalában nem volna képes megérezni.

A villámhárítót illetőleg a franczia tudomá
nyos akadémia maga kijelentette, hogy szükségte
len a tetőn bármiféle villámhárító, sőt zavarná a 
kísérleteket.

A villám semmiféle kárt sem. tehet a torony
ban vagy a tornyon levő látogatókban. Maga a 
torony egyúttal óriási villámhárító, sőt egyúttal 
meg is óvja a villám csapásai elől a közeli kör
nyéket.

Az Eiffel-torony hatalmas méreteivel, túlha
ladja magasságban a világon létező összes épít
ményeket.

Az Eiffel tornyot azért helyezték a Champs 
de March-ra (Marsmező) hogy a kiállítás e bejá
ratánál mintegy hatalmas diadalkaput képezzen, 
melyhez hasonló nem létezik a földön. E diadal
kapu ive az első emelet alatt 145 meter magas
ságban emelkedik.

u ak tanácsa meghallgatására, honnan a haza 
szeretetének, az alkotmány továbbfejleszté
sének ápoló, dús magvaival térnek vissza.

Hazánkban igen sokan vannak, kik 
azon nézetben, hogy a honossági tör
vény szerint ősz hazánkfia hontalanná 
válik ; én vétkes kislelküségnek tartom az 
ilyen nézetet, hát hol van akkor hazája Kossuth 
Lajosnak, hisz ő nem iratkozott még be 
semmi más állam polgárának, s lehet-e az 
hontalan, kit a magyar koronás király be
csül, kit a magyarországi törvényhozó tes
tület kivétel nélkül tisztel, ki előtt a magyar 
nép hódolattal hajlik meg, és ki ma 45— -50 
művelt városnak megválasztott, s maholnap 
az összes Magyarország városai, és közsé
gei által még megválasztandó polgára leend.

Nem az nem lehet, Magyarország tör
vényhozó testületé nem hozhat oly törvényt, 
melyet idővel szégyennel kellene visszavonni.

Kossuth Lajos nem közönséges ember, 
ő kivétel, ő oly nagyszerű kor férfia, kit a 
külföld népei is megtanultak tisztelni, őt 
bármelyik müveit állam büszkeségének tar
taná polgárának vallani.

Látjuk a történelemből, hogy hány ál
lam tévedéseit, ha ily törvényt hozott, szé
gyennel úgy hozta helyre, hogy idővel 
nagy férfiainak porait haza vitette, Pan- 
theonba helyezte, és szobrokat állított dicső 
mul tj ok emléké re.

Benedek István.

C si k v á r  in r g j e  í ö  r v é n y  Is a l ó s á g á 
n a k  r e n d e s  k ö z g y ű lé s é b ő l .

Tegnap, augusztus 27-én Csikvármegye tör
vényhatósági bizottsága a szokottnál rövidebb köz
gyűlést tartott, hogy néhány halasztást nem tűrő 
ügy elintéztessék.

A bizottsági tagokkal közölt „sorrend11 sze
rint csupán 21 pont alatt soroltattak fel amaz 
ügyek, melyek e gyűlésen elintézésre vártak. — 
Délelőtt 10 órakor vette kezdetét a tanácskozás 
és már d. u. 2 órakor elhangzott a gyűlést bere- 
kesztő elnöki szó, tehát rövid 4 óra alatt végzett 
a törvényhatóság a kitűzött programmal.

Elnöklő főispán az ülést megnyitván, Becze 
Antal alispán tette meg félévi jelentését. A jelen
tésében örvendetesen hozza 'vármegyénk törvény, 
hatóságának tudomására, hogy a megyei közálla
potok igen kielégítők, mondhatni nagyon kedvezők, 
egyedül a gazdasági állapotokról kénytelen jelen
tést. tevő alispán ellenkezőleg nyilatkozni, mivé] 
ez idén gabonáink , a vetőmagnak alig 2— 3 szo- 
rossával fizettek, széna és sarja terméseink az 
Olt árterének kivételével alig is, hogy számba 
vehetők, legelőink egészben kiperzselödtek, s marha 
államányunk szám- és minőség szerint szánalma
san sovány.

Az alispáni jelentés tudomásul vétele után a 
„sorrend11 2— 10 pontja alatta felsorolt kisebb na
gyobb fontosságú ügyek, mint például az 1889 évi 
XXII— XXXV. tezikkek kihirdetése, az egyes szak
minisztériumok leiratai stb. stb. vétettek tanács
kozás alá a nélkül, hogy egyetlen szónyí vita is 
előfordult volna azok tárgyalása alatt.

Annál hosszabban tartó szóliarczot provokált 
a programul 11. pontját képező, a megyei ösztön
díjak és segély pénzek kiosztására vonatkozó 5-ös 
bizottsági vélemény.

Ugyanis annak felolvasása után, hogy segé
lyért és ösztöndíjért kérvényezők közül kiknek és 
mily összeg erejéig teljesittetett a vármegyéhez 
intézett kérvénye, felszólalt Ferenczy Károly gyó- 
szentmiklósi plébános, bizottsági tag, s kiemelte, 
hogy a felolvasott véleményből arra a meggyőző
désre kellett jutnia, miszerint olyanoknak, kik már 
más alapból ösztöndíjakat élveznek, segélyt és ösz
töndijat ad a vármegye igen gyakran, s épen ek
kor megvonja azt azoktól, kik teljes szegények, 
semmi másnemű segélyben nem részesülnek, sőt 
megvonja olyanoktól is, kiknek atyjuk a vármegye 
szolgálatában halt el, s ezt nem találja a várme
gyéhez méltónak. Felemlíti, hogy a lóbeszerzési 
alap kamatjaiból adott segélypénzek kiosztása al
kalmával szükséges volna, hogy a székely-huszár 
családok néhány tagja a bizottságba bevonassák, 
s egyúttal ez irányban, valamint két elutasított 
folyamodónak segélyezésére nézve indítványt tesz.

Ferenczy inpitványa ellen az állandó választ
mány és illetőleg 5-ös bizottság véleményének vé
delmére Madár Imre főjegyző emelt szót, s miután 
ahoz még László Ferencz, Csedő István b. tagok, 
továbbá inditványozó és Becze Antal alispán is 
hozzászólottak, az 5-ös bizottság véleménye válto
zatlanul elfogadtatott.

Ezek után a „sorrendibe felvett közegész
ségügyi, utrendőri, megyei havasi javakról szoló 
úgyszintén különböző községi ügyek egytől-egyik 
vita nélkül az állandó választmány véleménye ér
telmében intéztettek el és úgy, hogy még a leg
kisebb módositvány sem tétetett kivételével a 13-ik 
pontnak.

Ennél ugyanis többek között szőnyegre került 
hogy a kir. adófelügyelő a vármegyeházban birt 
hivatali helyiségeit október 1-ére felmondotta, mi
vel a pénvügyigazgatóságok felállítása folytán az 
adófelügyelőség megsziintettetett. A felmondás te
kintetében az állandó választmány véleményezte, 
hogy tekintettel arra, miszerint a megyeház építé
sére felvett kölcsön visszafizethetésére az előirány
zatban az adófelügyelőségtől 26 évig húzandó bér
összeg is felvéve van, s tekintettel, hogy ezen 
bérösszeg fizetésére a pénzügyminisztérium is mint
egy kötelezve van, hataroztatik egy feliratnak a 
pénzügyminisztériumhoz leendő felterjesztése, mely 
feliratban Csikvármegye részére pénzügyigazgatóság 
megadása, s ennek az adófelügyelőség által bérben 
birt helyiségekben leendő elhelyezése kéretik.

L.

A m u n k á s o k.
A torony munkálatait végző munkások száma 

korántsem volt oly nagy, a mint azt az ember el
képzelné.

Az alkotó részeket képező vasdarabok L - 
valvis-Parret gyárában teljesen elkészíttettek. Min- 
denik darab a jénai Ilid elé egész készen helyez
tetett el.

Nem kellett tehát semmiféle felszerelést ké
szíteni, kovácsolni, hajlítani, önteni, vagy helyén 
igazgatni. Kétszáz munkás egészen elég volt a vas
részek összeállítására.

A munkálatok jő része alatt csupán 150 em
ber dolgozott.

Jellemző, hogy a munkások egyrésze a torony 
tetejéig való felszállást csupán a hivatalos bizott
sággal együtt az ünnepélyes megnyitás napjáig nem 
tette meg.

Az első vagy második emeletnél a különböző 
gépeknél, emelőkészületeknél voltak ezek folyton 
elhelyezve, felügyelendök a gépek szabályozására.

Az épités folyamán hatalmas emelő gépek 
működtek, melyek az óriás’ vasdarabokat szállítot
ták fel. Gyakran 3— 4 ezer tonna sulyu vasdarabot 
kellett fel állítani. A gépek szalmaszál gyanánt 
vitték lel e súlyos darabokat, mégis pl. 220 mé
ternyi magasságra 31/* óra hosszán kellett felszál- 
litaní egy-egy hatalmas vasdarabot.

Legfáradságosabb munkájok a vasszerkezet 
összealkotóinak és a festőknek volt, kiknek ez

óriási kalitka rudjai közt, melyeken a szél fütyült, 
kellett dolgozniok, egyik vasdarabot a másik 
után rakva, vagy mind magassabbra haladva a 
festéssel.

Szélben, esőben, hidegben folytatták a mun
kát. A télen 8— 10 fok hidegben dolgoztak a le
vegőben.

Hanem ilyen munkás alig volt 20 vagy 30. 
Hűséges régi munkásai ezek Eiffelnek, kik meg
szokták a munka fáradalmait és veszélyeit. Más 
munkáknál gyakran tizenöt foknyi hideget is szen
vedtek ők.

Egyébiránt mindig volt mellettük egy-egy 
kis izzóparázszsal tele tűzhely, melyre a hatalmas 
csavarok beforrasztása alkalmával volt szükségük.

Az Eiffel tornyot mindazon, hasonló tornyok
tól, melyek előtte terveztettek, az különbözteti 
meg, hogy alkotó részei hatalmas gránit-kőalapzait 
leszámítva, minden más anyag kizárásával vasból 
vannak.

A torony csupán rendkívül ellenálló könnyű 
és ruganyos vasléczekből van össze állitva. Ez adja 
meg e kolosszális építménynek távolról azt a köny- 
nyü látszatot, mintha csipkézetből volna.

Oly szép e vascsipkeszerü oszlop távolról is, 
hogy azok, a kik kétkedtek e mű elkészítése előtt 
abba, hogy diszére is fog válni a franczia fővá
rosnak az uj óriási építmény, most teljesen meg 
vannak elégedve.
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Az állandó választmány e véleményének fel
olvasása után Dr. Fejér Antal ügy véd a véleményt 
oda módosítani indítványozza, liog’y a jelzett kér
vény 30 tagból álló küldöttség által legyen a mi
niszterelnök és pénzügyminiszterhez} juttatva. —
I)r. Fejér indítványa egyhangúlag elfogadtatván, 
Mikó Bálint főispán elnöklete alatt kiküldettek a 
következők : Becze Antal, Madár Imre, Nagy Jó
zsef, Gál Endre, Székely Károly, Dr. Molnár Ká
roly, Nagy Sándor, Bors Benedek, Hodor András. 
Nagy Tamás, Csedö János, Lázár Domokos, Dr. 
Fejér Antal, Nagy Imre, Pap Domokos, Székely 
Endre, Csedö István, Száva Lukáts, Dr. Betegh 
Antal, Dr. Bocskor Béla, Lázár János. Dr. Csiszár 
Miklós, Lázár Menyhért, Hosszú Ferencz, Mihály 
Ferencz, Éltes Elek és Dr. Györfy Gyula, Mikó 
Árpád, gr. Andrássy Gyula, Molnár József kép
viselők. Árgus.

K ossuth L ajos iievenapja — Cslk- 
S*eredál»an !

Kossuth Lajos névnapját az idén aug. 25-én 
az egész ország —  kivétel és pártkülönbség nél
kül ünnepelte, s ünnepelte nem politikai, hanem 
hazafiui ésnemzeti szempontból.

Csak mi, —  Csíkszeredáink, egy székely me
gyének központi polgárai —- maradtunk némák és 
bambák azon férfiú névnapján, ki a közszabadság 
és polgárai törvény előtti egyenlőségének szikla
szilárd alapján hazánk alkotmányának ujjáterem- 
tője; a magyar szabad sajtónak leghősiebb bajnoka, 
legigazabb apostola, szó- és tollvivője vala.

Tehát még életében elfeledtük hazánk e leg
nagyobb élő fiát! Szégyen mirajtunk ezért és a 
mi fiainkon!

Avagy nem a legbambább, legszégyenteljesebb, 
megfeledkezés-e, midőn az egész ország lelkesül 
és ünnepel; s a haza minden valamirevaló fiának 
kebeldobbanása egy lelkesült imába olvadva, igy 
kiált föl a csillaghazába, a legnagyobb élő magyar
nak közhasznú, becses életért: „Tartsd meg Isten, 
magyarok Istene a múlt dicsőségének e legnagyobb 
alakját: Kossuth Lajost még soká, igen soká!“

Nem lehet e megfeledkezést azzal védeni, 
legkevésbbé is menteni, hogy az ország ünnepeltje 
a többi között oly politikai elveket is vall, melyek 
az egész országban is igen kis mértékben, e me
gyében pedig egyáltalában nem találnak viszhangra. 
Mert Kossuth Lajosban nem a mai napság uralkodó 
politikai elvek irányatadó férfiút, hanem a magyar 
nemzett a múlt legnagyobb dicsőségét ünnepli. Azt 
a dicsőségét, melynek fénye és melege most is oly 
nagymértékben és jótékonyan hat reánk; melynek 
varázsfénye és melege nélkül aligha, most is nem 
az abszolutizmusnak nemzeteket kínzó és öldöklő 
homályában dideregnénk. Azt a dicsőségét, mely
nek Kossuth Lajos a legnagyobb alakja.

Ily ünneplésnél, a vallott elvek különbségének 
feledékenységbe kell merülnie, hogy az igaz hazafiui 
áhitat, kegyelet és lelkesültség annál nagyobb lán
golásra lobbanhasson. S ép ily ünneplésnél feled
kezik meg Csíkszereda város polgársága oly saj- 
nálatraméltóan önmagáról, hogy kegyeletének, lel- 
kesiiltségének a dicső múlt iránt semmi külső jelét 
sem adá.

Hej pedig Kossuth Lajosban a nemzetnek 
oly ragyogó múltja él, mely még a helotát is képes 
volna lángoló lelkesedésre hevíteni, gyújtani. Csak 
mi maradunk az országos ünnepségek közepette 
némán és oly bambán, hogy — nap süthetne mi- 
reánk.

Pedig a nagy ünnepeknek egy alkalommal 
irt eme szavaiból is : „Merítsen a jelen, nemzedékről- 
nemzedékre lelkesedést a múltak emlékeiből"; .— 
eszünkre térheténk, s megtanulhatjuk vala, hogy 
mily szükségünk van nekünk a múlt iránti lelke
sedésre, ünneplésre. Hisz mindenki tudhatja, hogy 
lelkesültség nélkül nagyobb dolgok soha sem szü
lettek ; —  sőt az, ki lelkesülni és ünnepelni már 
nem tud, az a köznapiasság sivárságába már mélyre 
Hiilyfedettnek tekintheti magát.

Ha e Kossuth Lajos dicső alakjában még 
élő és felénk ragyogó múlt és nagyság sem vala 
képes minket, nem politikai, hanem honfiúi és nem
zeti irányban lelkesültségre, ünneplésre fellobban- 
tani, félős, hogy már érzékünk, fogékonyságunk is 
alig van a nagy és dicső iránt, s nemzetiségi mi
voltunkkal szemben is közönyösek vagyunk és e 
halálos gyengeségünk miatt, a szeretet apostolának 
szavai szerint, még a föld is kiokád bennünket.

E E V E J L E Z É S .
Szent-István napja Csik-Szent-Királyon.

— 1889. augusztus 20.

Községünk ma többszörös ünnepet ült s mél
tán, mert nemcsak nevét örökölte az alkotmányos 
hon-, nemzet- és vallásalkotó első apostoli király
tól, hanem temploma is az ő tiszteletére van fel
avatva.

E hitközség vallásos jobbjainak lelkében egy 
ezt’ed által megszentelt nemzeti múlt, de egyúttal

a hitközség életére nézve is már lezajlott hosszú 
századok folyamának emlékei elevenültek fel.

Már 1333-ban mint rendezett hitközség sze
repel a katholikus székely nemzet történetében. A 
századok viharaiban a megpróbáltatások napjai 
alig nehezültek nyomasztóbban e község népének 
életére, mint a mai unokákéra, de a ma nyilvá
nult hitélet pezsgésében, mely élénkebben tűnt fel, 
mint a közelmúltban is, —  azt tapasztaljuk, hogy 
az Ur látogatásai és csapásai felverik a szunnyadó 
lelkeket és fölemelik ahhoz, kinél van minden vi
gasztalás az élét szenvedései ellen.

Jól esett nekünk, de népünknek is, hogy 
ott láttuk vidékünk értelmisége és hivatali kará
ból egy igen tekintélyes elemet, mely Isten dicső
sége emelése mellett Szent István első apostoli 
magyar királyunk iránti hazafias kegyeletét az 
ünnepélyes istentisztelen mindvégig való buzgó 
jelenlenlétével rótta le.

A hazafias szellemtől átlengett egyházi be
szédet főt. Kólin István szentléleki plébános tar
totta; kimutatván, hogy az egymástól elválasztha
tatlan vallásosság és hazafiság, melyet Szent-István 
oltott be a magyar nemzet szivébe, vala a magyar 
nemzet létének alapja és ezredéves életének fenn
tartó szelleme.

Az ünnepélyes szent misét teljes segédlettel 
a h. plébános tartotta, kinek űri asztalánál gazdag 
teríték várt a szép számban összejött egyházi és 
világiakból font vendégkoszorura.

Ebéd alatt eszmékben gazdag és megyei éle
tünkre irányuló szép köszöntők mondattak. — ö.

T  A  I  Ü  G  Y .
Értesítés a csikmegyei polgári leányiskoláról.

A nagymélt. vallás- és közokt.-ügyi miniszter urnák 
1887. évi aug. hó 11-én 29,000. sz. a. kelt magas 
rendelete értelmében Csikmegye közönsége által 
alapított Csíkszeredái polgári leányiskolában az 
1889— 90. tanév szeptember hó 1-én kezdődik. A 
beiratások szeptember hó 1, 2 és 3-án történnek 
az igazgatósági irodában Csíkszereda, mártonfalvi- 
utcza 27. szám alatt.

A beiratásnál a sikeresen megtörtént himlő
oltás (12 éveseknél az ujraoltás is) szabályszerű 
orvosi bizonyitványnyal igazolandó.

Ugyancsak a fentemlitett miniszter urnák ke
gyes rendelete folytán és nemes Csikvármegye fő- 
urainak erélyes, lelkiismeretes ügybuzgalma, áldo
zatkész törvényhatóságának köszönhető, hogy a 
régi rozzant iskolai épület helyett egy díszes pa
lotát fog a leányiskola nyerni; —  a folyamatban 
levő építkezés miatt a tanévet az uj, díszes vár
megyeház épületében fogja az iskola a következő 
rendben megtartani: Szeptember hó 4-én „Veni 
sancte", 5-én felvételi-, pótló- és javitó-vizsgálatok, 
6-án a rendes előadások veszik kezdetüket.

Az I. osztályba csak oly leány léphet b e : a) 
ki legalább a 9-ik évét betöltötte; kinek az elemi 
népiskola IY-ik osztálya számára előirt tantár
gyakban elegendő jártassága van s ebbeli isme
reteit a felvételi vizsgán igazolja. A II. és III-ik 
osztályba felveendő minden oly leány, ki az első, 
illetve a második osztályt jó sikerrel elvégezte, s 
koránál fogva ezen osztályba megkivántató élet
kort, előkésziiltséget keresztlevele és iskolai bizo
nyítványa bemutatásával, szintén felvételi vizsgálat 
mellett beigazolja.

A beiratás, felvételi vizsgálat és tanítás tan
díjmentes, valamint a téli idény alatt a tánczta- 
nitás is. A rendes tantárgyakon kivid díjmentes 
oktatást nyernek a növendékek a franczia nyelv
ben és zongorában.

A polgári leányiskola IV. osztályát bevégzett 
tanuló, ha szakiskolába kíván átmenni, átléphet: 
a) tanítónő-, b) kísdedóvó-, c) ipartanitónő-képez- 
débe; d) felső leányiskola V-ik osztályába, ha a 
franczia nyelvből külön felvételi vizsgát tesz; e) 
női ipariskolába; f) női ipartanműhelybe; gj a 
minta-rajztanodába. Alkalmazhatja magát állami, 
távírdái, postai és vasúti hivatalhoz.

T á j é k o z á s u l  a s z ü l ő k n e k .  Vidéki 
tanulók mérsékelt díjért, tisztességes úri házaknál 
nyerhetnek szállást és teljes ellátást; hol vallásos, 
erkölcsös, megnyugtató felügyeletben részesülnek; 
—  mi azonban előlegesen bejelentendő lesz az 
igazgatónál, ki mindig édes anyai figyelemmel ki
séri a növendéket. ' Az igazgatóság.

IC Í*TEÖ JYFEEÉK .
—  A Kossuth Lajos nevenapja alkalmábőli 

világításra városunk lakosai e lapok útján is fel 
lettek szólítva, de a mit más, nem is tiszta ma
gyarajk  városban önként, minden figyelmezte
tés nélkül tettek meg a hazafias érzelmű polgárok, 
azt nálunk még felhívás után sem teljesítették. 
Sokan ugyan —  mint arról meggyőződtünk —  

előkészületet tettek a kivilágításra, de ezek 
mind olyanok valának, kik nen akartak kezdetné- 

j iryezők lenni s vártak a másol: jóakaratára. En

nek a várakozásnak aztán az lett az eredménye, 
hogy 25-ének előestéje elmúlt úgy, hogy Csíksze
reda város maradt teljes sötétségben. —  És ez a 
sötétség 25-én, e derült fényes nappalon is elho
mályosítva tartotta városunkat. Félelem, a félre
magyarázott lojalitás, vagy Isten tudja mi, annyira 
erőt vett rajtunk Szereda lakosain, hogy a terve
zett Kossuth-ünnepély teljesen meghiúsult; az em
berek nem mentek templomba, a polgárok kerül
ték azt a helyet, hol Kossuth életéről felol
vasást kellett volna tartani, s bankette helyett 
mindenki otthon fogyasztotta el . ebédjét, nehogy 
a nagy száműzött egészségére egyetlen pohár bort 
kelljen egy ünneplő gyülekezet diszebédjén kiürí
teni, szóval úgy viseltük magunkat, mintha nem is 
Magyarhonban, nem is székelyföldön volna ez a 
Csíkszereda. Mit várjunk az idegen nemzetiségiiek- 
től mi csiki székelyek, ha megtudtunk feledkezni 
magunkról ? Ha őszintén akarunk felelni, szégyen
től kipirult arczczal kell hebegve megvallanunk : 
a semminél is rosszabbat!

—  Hvmen. Benedek István Csíkszeredái kir. 
törvényszéki irodaigazgató f. hó 22-én tart' éta es
küvőjét Gyóditróban Ádám Idával, Ádám Ferencz 
kedves leányával. Tartós ^boldogságot kívánunk.

—  Szemólyváltozás a papság körében. T ó th  
István csiktaploczai exp. káplán a nyugalomba 
ment Kari József helyébe a nagyszebeni állami 
főgymúasiumhoz hittanárrá, —• G á l  Elek nagy- 
boldogasszonyi káplán csiktaploczai exp. káplánná, 
—  S z á n t ó  Károly ujmisés Nagyboldogasszonyra, 
T ö z s é r  László ujmisés Gyóditróba, H a d n a g y  
Mihály csatószegi káplán Gyóalfaluba, •— S z e k e 
r e s  János kézdi-osdolai káplán Csatószegbe káp
lánokká neveztettek ki. G á s p á r  István gyóal- 
falvi káplán a kolozsvári egyetemre küldetett ta
nárjelöltnek.

—  Tűzvész fenyegette f. hó 24-én Csikcso- 
botfalva és Várdotfalva községét. E napon d. u. 
3 órakor Domokos István földmives laktelkén a 
felhalmozott trágyadomb, valószínűleg a szeméttel 
odakerült és a forró nap hevétől meggyuladt gyu
fától egyszerre csak lángbaborult. —  Szerencsére 
az udvaron foglalatoskodó gazda a tüzet azonnal 
észrevette s igy sikerült eloltani a romboló elemet, 
mielőtt a gazdasági épületekbe belekapott volna és 
mielőtt az uralkodó szélviharban az összeépült két 
községre a trágyadomb kigyuladása végzetessé 
válhatott volna.

—  Fábián István, szökevény rabnak kézre- 
kerittetése ez óljából az igazságügymiuiszterium 50 
frt jutalmat tűzött ki az elfogó részére. Nevezett 
rabszökevény ugyanis 1885-ben többrendbeli lo
pásért hosszabb időre elítéltetvén, a még akkor Csik- 
Somlyón volt fogházból megszökött s többé nem 
sikerült kézrekeriteni. Azóta s különösen a múlt 
évben is —  főleg Gyimesben többrendbeli lopást 
követett el; a múlt év őszén pláné egy egész se
reg juhot hajtott el Oláhországba a páífalvi Sánták 
kárára. A csendőrség folytonosan szemmel tartót ta 
s gyakran volt nyomában is, de mindig sikerült 
előlük a határon átillani. A kir. ügyészség junius 
havában megtudta s a minisztériumnak jelentette is 
Oláhországban hol és kinél s minő néven tartózkodik, 
s kérte is, hogy eszközölné ki diplomatiai úton el- 
fogatásác és kiadatását, s addig is elfogatása czél- 
jából legalább 50 frt jutalom kitűzését. A diplo- 
macziai utoni elfogatás és kiadatás nem sikerült, a 
mint ez az oláh kormánynál történni szokott, de 
az 50 frt dij az elfogó részére kittizetett, mint 
említők, s minthogy a gyimesiek, csügésiek és gye- 
pecseiek múlt évben s az idén is többször látták, 
remélni lehet, hogy nemsokára kézre kerül az em
lített községeknek valóságos harambasájává lett 
Fábián István, hogy méltó jutalmát el vegye.

—  Sikkasztó közgyám. Róth József gyergyó- 
alfalvi közgyám a kezelése alatt álló árvapénzek
ből közel 390 irtot, ez évben elsikkasztott. —- Ko
vács Antal árvaszéki ülnök egy Alfaluból érkezett 
távirati figyelmeztetés következtében az árvaszék 
által f. hó 23-án a helyszínére kiküldetvén, a 24 
és 25-én tartott vizsgálat által kiderítette a hűt
len kezelést.

—  Tűzvész Gyó.-Alfaluban. Borzasztó tűzvész 
dühöngött Gyó.-Alfaluban f. hó 25-én. Jelzett nap 
d. u. 4. órakor egy Baricz József nevű földmives 
gazdasági épületei és az azok közt felhalmaz ott 
szalma ismeretlen okból meggyuladt és a hetekig 
tartó nagy szárazság folytán tulgyulékonnyá lett 
épületek rövid pár perez alatt teljesen lángban 
állottak, s a másik perezben már az utcza által 
elválasztott szemközti telkek gazdasági épületei is 
a felkerekedett szél által áthordott tüzes zsinde
lyektől szintén lángba borultak, s rövid egy negyed 
óra alatt mintegy 30 földmives összes épületei és 
takarmánya lettek a tűz martalékává. A kár több 
ezer frtnyi, mivel alig egy pár gazda biztosította 
volt épületeit és terményeit,
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—  Csikszépvizen is megünnepelték ez évben 
királyunk születésnapját. Az eddigi szokástól elté- 
rőleg a megelőző estén kivilágították az ablakokat, 
az utczákat a zenekar járta be, miközben tarack
lövések durrogtak, melyekre az utczákon le s fel
sétáló közönség lelkesen éljenezte a királyt. — 
Valóban elismerés illeti a helyettes községi bírót: 
legifjabb Deák Elek urat, kinek érdeme a sikerült 
alkalmi ünnepély, melyre méltán büszke lehet 
Csikszépviz közönsége s tanulhatnának tőle más 
nagyobb községek, sőt egyes városok (!) is.

—  Szent Istvánnapi tánczmulatságot tartot
tak f. hó 20-án a győszentmiklósiak. Pár év óta 
az első magyar király nevenapja emlékére a gyú- 
szentmiklósi ifjúság elmaradhatatlanul rendez e 
napon tánczmulatságot. Ez idei is igen jól sike
rült, már 9 órakor teljes számban együtt volt 
a válogatott közönség, s reggeli 3 óráig a leg- 
deríiitebb hangulatban folyt a kedélyes mulatság. 
A négyeseket mintegy 34— 36 pár tánczolta — 
Jelen voltak: Fejér Eóza, Fejér Ferike, Medgyesi 
Vilma, Száva Etelka, Römer Ilka, Fejér Véri, Za
kariás Mari, Lázár Eliz, Gencsi Zelma, Eránosz 
Anna, Bocsánczy Jolán és Irma, Lázár Hedvig, 
Kiss Anna, Kritsa Róza, Ferenczy Hedvig, Blága 
Berta, Csergő Erzsi, Römer Vilma, Görög Rebi, 
Ferenczi Ilka, Vákár Ella, Eránosz Janka, Vákár 
Blanka kisasszonyok és sok fiatal asszony, kik 
mindannyian egy kellemesen eltöltött estély em
lékét vitték magukkal.

—  Gyergyószentmiklös város úgy királyunk 
születése, valamint szent István első magyar apos
toli király nevenapját szokott módon fényesen és 
kegyelettel ülte meg. —  Megelőző estvékén a vá
ros főbb utezái fényesen kivilágítva voltak; -— 
másnap a templomokban isteni tisztelet tartatott; 
s ott az ö s s z e s  h i v a t a l o k  (!! !), egyletek, 
testületek h i v a t a l o s a n  (!) és testületileg je
lentek meg.

—  Lóvonatu vasút Háromszékmegyében.
Horn Dávid budapesti fanagykereskedő, a gyula
falvi faipartelep tulajdonosa, most jelzett telepétől 
a háromszéki vasút Kovászna állomásáig lóvonatu 
vasutat akarván építtetni, annak engedélyezéséért 
Háromszékvármegyéhez folyamodott. A vármegye 
alispánja az engedélyezési eljárást már folyamatba 
tette.

—  A székely kitelepítés. Az E. M. K. E. szé
kely kitelepítő szakosztálya aug. 15-én Brassóban 
ülést tartott, melyben Horváth Gyula elnök azt a 
kérdést fejtegette, hogy van-e székely kivándorlás, 
avagy csak munkakeresők hullámzása az, a mit 
látunk. Az elnök arra az-eredményre jutott, hogy 
kivándorlás a szó szoros értelmében nem fordul 
elő, de a bizonyos, hogy a székelyföld közgaz
dasági viszonyai orvoslásra szorulnak —  s hogy a 
székely, mint nemzetalkotó elem, fölhasználandó 
az országban befelé. Hozzá kell szoktatni a szé
kelyeket, hogy az országban befelé keressenek 
munkát. E végből az egyesületnek szervezetet kell 
alkotni előlegezni az útiköltséget s gondoskodni 
szerszámokról az előállítási áron. Éljenzéssel fo
gadták, hogy a kereskedelmi miniszter kész a zó
natarifa mellett is a munkásokat személyszállítási 
kedvezményekben részesíteni. Egyhangúlag elfo
gadták Pótsa József Háromszékmegye főispánjá
nak ama javaslatát, hogy az egyesület szakszerű 
gyári munkások kiképzésére gondot és pénzbeli 
áldozatot fordítson. Hosszabb vita tárgya volt a 
székely leányok kérdése, melyre Koós Ferencz 
hivta fel a figyelmet. Nagy Gyula kir. erdőfelü
gyelő a gyárak szükségét hangsúlyozta a székely
földön, valamint a háziipar szükségét s társadalmi 
agitácziót székely vasutak ügyében. Kimondatott 
végül, hogy az indítványok rendszeresen terjesz
tetnek a közgyűlés elé.

—  Miniszteri adomák. Baross és Weckerle 
miniszterek erdélyi körutjok alkalmából Marosvá- 
sárhelytt tett látogatásukról a következő adoma 
kering közszájon : A miniszterek marosvásárhelytt 
is megakarták tekinteni az ipartelepet. A főispán, 
a ki kalauzolta a minisztereket, elvezette őket 
egyik mai osvásárheiyi nagy szeszgyárba. A gyár
ban csak a gyárvezető volt jelen, de ez még a fő
ispánt sem ismerte, annál kevésbé a minisztereket. 
Mikor a társaság a gyárba érkezett, a gyárvezető 
készséggel teljesítette az „idegenek’£ kívánságát s 
apróra elmutogatott mindent a gyárban. A szesz
raktár elé érve, Weckerle ezt kérdezte: „Van-e 
raktáron sok szeszük ?“ A gyárvezető keserves 
arczot csinált s mély gunvnyal jegyezte m eg:

szerencsétlen uj adórendszer mellett? Nyakig va
gyunk szesszel mindenütt 1“ A miniszter persze 
semmit sem válaszolt, hanem Baross Gábor csen
desen mosolygott. Tovább haladva az élesztő kész
letet is megnézték. A "gyárvezető előadta, hogy 
sok élesztőt exportálnak Ausztriába, „Vasúton vagy 
postán ?“ kérdezte Baross. A gyárvezető sietve 
felelt: „Oh kérem, dehogy vasúton, postán kell 
kiildenem. Hiszen megromlanék a mostani kezelés 
mellett s a vasúti szállítás allatt!“ Most meg We- 
kerle mosolygott egyet csendesen.

—  A pápa életmódja. Rómából jelentik, hogy 
XIII. Leó pápa most minden reggel, a házi ká
polnában megtartott mise után, fél 7-kor a vati- 
káni kertbe megy, hol a nagy tölgyfák alatt egy 
sátrat állíttatott fel ama hatalmas tornyok egyiké
nél, a mely a régi város falaiból még megmaradt. A 
pápa itt reggelizik, olvas, tanulmányoz és ir fél 
10-ig, a hőség növekedtével visszatér a Vatikánba 
s azután délután 4— 5 órakor ismét kimegy a 
kertbe, hol gyakran ottmarad 8 óráig is. A pápa 
egészsége jelenleg kitűnő.

—  Öngyilkosság virágokkal. Egy gazdag ber
lini kereskedő szép leánya nemrég igen költői mó
don akart meg válni az élettől, melyet atyja ke
serített meg neki. A fiatal leány gyöngéd szerelmi 
viszonyt kezdett egy diákkal, de atyja e szerel
met még korainak tartotta és megtiltotta leányá
nak, hogy a fiatal emberrel találkozzék. A leány 
erre elhatározta, hogy meg fog halni, mert szive 
választottja nélkül élni tovább nem tud. Ügy lát
szik gondolkozott mindenféle öngyilkossági módok
ról s magához legillőbbnek a virágok által okozott 
halált tartotta. Szülei múlt héten, pénteken hiába 
várták. A  leány hálószobájának ajtaja be volt 
zárva s a mint az ajtót kinyitották, kábító virág
illat özönlött ki a szobából. A leány ott feküdt 
ágyában halványan, körülötte rózsák, jácintok és 
más igen érős szagu virágok állottak, melyeknek 
illata az egész szobát betöltötte. Orvost hívtak, 
ki mindent elkövetett, hogy a leányt életre keltse. 
Végre magához tért, de csakhamar ismét elvesz
tette eszméletét s nem hiszik, hogy életben marad.

—  A szerb anyák és Natália királyné. A „T i
mes" érdekes tudósítást közöl ama tárgyalások
ról, melyek Natália királyné visszatérése ügyében 
folytak Milán király és a kormány között. Az ex- 
király tudvalevőleg semmikép sem akart abba be
leegyezni, hogy Natália visszatérjen Belgrádba. A 
kormány azonban kijelentette, hogy ha Natália 
Szerbiába akar jönni, azt nem akadályozhatja meg. 
Ezt Risztics is mondta Milánnak, a ki azonban 
nem engedett. Ekkor Protics és Belimarkovics fi
gyelmeztették Milánt, hogy ha Natália királyné, 
miután már Belgrádba érkezett, megakadályozta- 
tik abban, hogy fiát láthassa, komoly utcai za
vargásoktól lehet tartani. A királyné egyik barátja 
kijelentette, hogy a királyné egyenesen a királyi 
palotába fog menni, még pedig a szerb anyák 
egész tömege által kísérve és nem lesz szerb ka
tona, a kinek szive lenne ebben a királynét meg
akadályozni. Milán királyra ez hatott s kelletlenül 
ugyan, de beleegyezett abba, hogy Natália királyné 
a belgrádi királyi palotában találkozzék fiával.

—  A hol kevés a leány. Az „Amerikai Nem
zetőrében olvassuk: Takoma város polgármestere 
hivatalos átiratban kereste meg Boston polgármes
terét aziránt, hogy tegye közhírré egész Massac- 
husetts államban, hogy Takoma városában igen 
sok a jóravaló fiatal ember, de annál kevesebb a 
leány és tíz fiatal emberre esik egy leány. Ennél
fogva felhivatnak mindazok a leányok, a kik férj
hez menni akarnak, hogy utazzanak Takoma vá
rosába, hol tárt karokkal fogadják őket.

—  RÖVID HÍREK. Natália királyné elutazását 
betegeskedése miatt bizonytalan időre halasztotta. 
—  Rothschiid a budapesti szegényeknek. Rothschild 
Náthán báró, abból az alkalomból, hogy Resulite 
nevű lovával a nyári lóversenyek harmadik nap
ján a Szent István-dij 25,000 forintját megnyerte 
1000 forintot küldött Ráth főpolgármesterhez; a bu
dapesti szegények részére. —  A kolera Mezopotá- 
niában, mint Konstantinápolyból jelentik, egyre 
terjed. A török kormány ennélfogva intézkedett, 
hogy Bagdadból és Bassorából, hol a kolera leg
inkább pusztít, senki el ne távozhassák s e czélból 
katonai kordonokat állitatott fel. —  Öngyilkos mat
róna. Breitenseeben nemrég egy nyolczvannégy 
éves öreg assony lett öngyilkossá. A boldogtalan 
hajlott kora daczáúá beleszeretett egy magánál 40

nyilatkozott, hogy a matrónát —  pénzéért —  el
vegye. Valami viszály azonban más gondolatra 
bírta a mozdonyvezetőt. A szakadást az öreg asz- 
szony annyira szivére vette, hogy felakasztotta 
magát. —  Bulgáriának függetlenné való proklamá- 
lását, melyet Ferdinánd fejedelem trónralépésének 
évfordulójára terveztek, nem hagyják abba, hanem 
csak elhalasztották szeptember 18-ára, a bolgár- 
ruméliai unió évfordulójára. —  Viktória angol ki
rálynő életnagysága arczképével ajándékozta meg 
Bismarck herczeg birodalmi kanczellárt, különös 
nagyrabecsülése jeléül. —  Velenczében a múlt pén
teken a szent Márk templom tornyának őre, Mon- 
zari, hetven méternyi magasságból leugrott s halva 
maradt a kövezeten. Az öngyilkos a mondott na
pon kedvesét magával hozta a toronyba, a miért 
elöljárói szemrehányást tettek neki. Ezt Mouzari 
annyira szivére vette, hogy leugrott a toronyból. 
—  Szófiai liirek szerint egy fegyverrel megrakott 
hajó érkezett Belgrádba. Szerbia folytatja fegyver
kezését. — Méregkeverőnö. A Maybruck méregke
verőnő ellen hozott halálos Ítéletet élethossziglani 
fogságra változtatták át. —  Borzasztó bűntény 
történt augusztus 6-án éjjel, Corvallis közelében 
Montana nyugati részében. Egy Jones nevű gazda 
esküvőről ment haza, fiatal feleségével és a nász
néppel. Az országúton az egész társaságot meg
gyilkolták. Másnap találták meg a szerencsétlene
ket; mindannyi agyonlövetett. —  Hajnald bíboros 
kalocsai érsek október elején ünnepli ötvenéves 
jubileumát. —  A király csizmatisztitója Gindl An
tal meghalt Döblingben. Hetvenkiencz évig élt és 
három uralkodót szolgált. Az öreg szolgának a 
király a koronás ezüst érdemkeresztet adta, és 
több külföldi hasonló fokozatú rendjele is volt.

Felelős szerkesztő : Dr. BOCSKOR BÉLA.

Főmunkatárs: VITOS MÓZES.

Kiadó: GYÖRGYIAKAB MÁRTON.
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Azon barátaimnak kik Száva Jakab végzett 
joghallgatót, jelenleg Budapesten Sanyarú féle na- 
pidijast lelkileg tanulták ismerni, kiknek emléke
zetükből talán elmosódott azon lélektani igazság 
hogy „az arcz, a lélek tiikre“ őszinte kötelessé
gemnek tartom nyilvánosság elé hozni, hogy neve
zett ur, qualifikálhatlan modora, utálatos pöftesz- 
kedése, álbölcselkedése és lovagiatlan eljárása mi
att oly egyén, kitől óvakodni tánácsos, ezért figyel
meztetem és intem barátaimat, és ismerőseimet, 
nehogy a vele kötött barátság és érintkezések ki- 
számithatlan következményeiért, késő legyen a 
bánat.

Csikszépviz, 1889. augusztus 24.
Zakariás Lukács, 

joghallgató.

Szám 169— 1889.

Árverési hirdetmény.
IAlulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
brassói kir. járásbíróság 905— 888 számú végzése 
által Brassói Czerei László s tár. kiskorúak Végre
hajtójavára tusnádalvégi Sárosi Mária ellen 8000 frt 
tőke, ennek 1887. évi április hó 1-ső napjától szá
mítandó 7°/0 kamatai és eddig összesen 56 frt 
perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajás alkalmával biróilag lefoglalt és 433 frt 
20 krra becsült több különféle házi bútorok stb.- 
ből álló ingóságok nyilvános árverés utján el
adatnak.

Mely árverésnek a 905— 1889 sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Tus
nádalvégi fürdőn leendő eszközlésére 1889. évi 
szeptember hó 9-ik napjának délelőtti 9 órája határ
időül tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezen
nel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érin
tett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. 
t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. ' 
évi LX. t, ez. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Csikszentmártonon, 1889. évi aug. 21-ik 
napján.

Bocskor László,
bir. végrehajtó.

„Hogy van-e sok? Hogyne lenne sok a mostani évvel fiatalabb moz onyvezetőbe, ki hajlandónak is *) E rovat alatti közleményekért semmi felelőssi 
nem vállal a Szeri

Nyomatott Györgyjakab Mártonnál. Csíkszeredában, 1889,


