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Üdvözöljük a fopásztort. 
A közeledő pünkösdi ünnepek alkalmá-

ból közénk érkezik Majláth Gusztáv erdélyi 
püspök, ki ez alkalommal először látogatja 
meg az erdélyi püspökségnek legerősebb leg-
népesebb egyházkerületét a csikvárinegyeit. 

Bár ezúttal nem utazhatja be az egész 
vármegyét s nem látogathatja meg vala-
mennyi egyházközségét, de a program mba 
felvett  látogatások elégségesek lesznek arra, 
hogy közvetlen meggyőződéseket és benyo-
másokat szerezzen az egészre nézve 

Üdvözöljük e téren is az ifjú  püspököt 
és kivánjuk, hogy első látogatása ne csak 
tánulmányut legyen, hanem a gondozására 
bizott vallás és nevelésügy érdekében gyü-
mölcsöző elhatározásokat fogantasson  meg az 
ő lelkében! Mert az ő vezetése alatt sok 
mindennek meg kell változni nálunk. 

Érezni látszanak ezt a meglátogatandó 
plébániáknak ugy vezetői, mint hivei is, mert 
mindenfelé  izgatottan néznek a látogatás elé 
s mindenütt meg van a törekvés arra, hogy 
a látogatáson tapasztaltak minél kedvezőbb 
benyomásokat szüljenek. 

Mi e helyen csak arra kérjük a püs-
pök urat, hogy ezt az ő ünneplésére felvert 
zöld galyak sokaságából vagy az ő szives 
fogadására  kigyülő híveknek számából ítél-
jen az egyházmegyék kormányzatáról és 
községi beléletéről, hanem tekintsen azokra 
mélyebben, mert mi az ő hívei, azt akarjuk 
és őszintén kivánjuk, hogy az az egyházi 
kormányzat, melynek szálait a mi püspö-
künk méltán és joggal tartja kezében, meg-
nyugtató és öHBzhangzó legyen arra, hogy 
annak hatalma alatt ne csak az elvontan 
vallásos intézkedések uralkodjanak, hanem 
kihasson az a hivek társadalmi boldogulá-
sának a vallásiakkal egybehangzó törekvé-
seire is. Azt akarjuk és kivánjuk, hogy mi 
hivek a mi papjainkkal a legjobb egyetér-
tésben munkálhassunk ugy vallásunk tán-
torithatlan meggyőződéseiért, mint társadalmi 
tevékenységünk minden lépésében. Azt akar-
juk és óhajtjuk, hogy mi buzgó hivek ne 
láttassunk a mai hihetetlen kor tévelygő 
apostolaival egy gyékényen árulni, csak 
azért, mert némely papjaink nem képesek 
mindezt magukhoz emelni, hanem elzárkóz-
nak előlünk, sőt némely esetben egyenesen 
szembeállanak velünk, a mikor a helyett 
hogy saját tévedésöket igyekeznének belátni 
és lehetőleg helyrehozni, inkább minket hí-
veket okoznak és bennünk találják fel  a hi 
bákat. 

Azt akarjuk, hogy ne mindig a hivek 
értsenek egyet papjukkal, hanem a papok 
is értsennk egyet híveikkel. Mert azt kész-
séggel elismerjük, hogy nagyon sok papunk 
van, a kikkel szivesen egyetértünk, de azt 
viszont el kell ismerni, hogy vannak papok, 
kiknek nagyon is szükséges, hogy a hívek-
kel értsenek egyet. Elfogultnak  lenni egyik 
fél  részéről sem tanácsos a mai korban mi-
kor egy egyszerű falusi  embernek épen ugy 
tiszteletreméltók lehetnek a maga meggyő-
ződései, mint a legnagyobb tudósnak. 

Ezeket csak ugy általánosságban, és 
minden czélzat nélkül ajánljuk figyelemre. 
Más az, a miket részletekben is figyelembe 
szeretnénk ajánlani. 

Legalább is nagy figyelmébe  ajánljuk 
püspök nr ő méltóságának, hogy az egyes 
plébániák meglátogatása alkalmával, ne csak 
a templomot és oltárt méltóztassék figyel-

mére méltatni, hanem méltóztassék megte-
kinteni a paplak, a templomtér, iskolatér és 
temetők állapotát is, mert mérget veszünk 
rá, hogy ezen helyek tisztasága, csinossága, 
gondozottsága és formája  azon plébános egész 
valóját tükrözi vissza, kinek lakába méltó-
ságod beteszi a lábát. Ha ezen sok helyt 
igen is apró kis tereket és épületeket csak 
egy pillantásra méltatja méltóságod, azonnal 
meg fog  győződni, hogy hivei közt minő 
munkásságot fejt  ki és minő példát mutat 
az, kinek lakába méltóságod vendégül betér. 
Természetes, hogy ilyenkor a hivek szegény-
sége, a község nyomorúságos állapotai hang-
zanak szokásos mentségül, de azokat, ne 
higyje el méltóságod, mert egy papnak min-
dig van és mindig kell legyen módja arra, 
hogy híveivel a szükséges munkát elvégez-
tesse s a szükséges anyagi eszközöket tőlük 
kieszközölje. C-sakhogy annak módja van s 
azt kell tudni, a helyett, hogy mindig so-
pánkodnánk és panaszkodnánk a hivek rész-
vétlenségén. 

Tekintse meg méltóságos püspök ur azt 
is, hogy a templom, az iskola előtt és a pap 
kertjében vannak-e árnyékos fák,  vagy leg-
alább e czélra ültetett ifjabb  csemeték. Vau-e 
az iskolának, a papnak, a kántornak fais-
kolája, méhese. Nézze meg, hogy a temető 
keritése vájjon nem csaposból van-e s azt 
az örök nyugvó helyet, mely iránt a hivek 
annyi kegyelettel viseltetnek, vájjon kaszá-
lónak használják-e, vagy sertés és liba le-
gelőnek, avagy rendeltetéséhez képest ke-
gyelettel ápolják annak területét. 

Fog látni méltóságod megromlott kőfa-
lakot, kidölt-bedölt kerítéseket, kiaszott és 
lerombolt régi gyilmölcsfákot.,  melyeket most 
a tisztelet fenyü  galyai fognak  pótolni és 
elfedni.  De ezekkel szemben nagyon sok 
papi lakon fog  látni szorgalmat, példaadást 
és izlést is. Fog látni gyümölcsösöket, fais-
kolákat, méheseket. Méltassa a szerint a papi 
lakók érdemeit, meri méltóztassék elhinni, 
hogy ezek a csekélységek igen is nagy vi-
lágosságot gyujtnak az Ítélet hozatalnál. 

A híveknek, a népnek példa kell ; a 
példát pedig alig várhatjuk mástól, mint épen 
papjajnktól. 

Üdvözöljük méltóságos püspök ur, vár-
megyénk határánál ! Szeretettel és mély tisz-
telettel hajlunk meg főpásztorunk  előtt s ki-
vánjuk, hogy vármegyénk minden szögleté-
ben a legmegnyugtatóbb tapasztalatokat sze-
rezze s megnyugvással távozhassák szerető 
hivei köréből! 

A Székelyfold  közgazdasági 
helyzete. 

— Értekezlet a kereskedelmi miniszteninnbim. — 
Budapest, május 18. 

A Székelyföld  közgazdasági helyzete javítá-
sának kérdésében hívta össze tegnap értekezletre 
Dániel Ernő báró kereskedelmi miniszter azon szé-
kely képviselőket, a kik a mult évben e tárgyban 
emlékiratot terjesztettek a kormány elé, továbbá 
a székely megyék főispánjait  és a székely keres-
kedelmi- és iparkamarát. 

Az értekezleten, mely délután négy órakor 
kezdődött a kereskedelmi minisztérium nagy tanács-
termében, jelen voltak: a kereskedelmi miniszté-
rium részéről Dániel Ernő báró kereskedelmi mi-
niszter, mint az értekezlet elnöke, továbbá Vörös 
László államtitkár, Szterényi József  min. osztály-
tanácsos, Neumann Károly min. titkár, Méhelyi 
Pál máv. felügyelő,  Micsek Endre min. segédtitkár, 
Mantuano Rezső dr. min. fogalmazó  és Andor En-
dre dr. min. fogalmazó  mint jegyző, továbbá Posta 
József  v. b. t. t., Mikó Árpád, Mikó Bálint és 
Haller János gróf  főispánok,  Bernádi György,  Szent-

iványi Kálmán, Székely György, Benke Gyula, 
Sándor József,  Weisz tíeitbold, Papp Sámuel dr. 
Dániel Gábor, Neumann Ármin dr., Lukács Béla, 
Beksics Gusztáv és Györffy  Gyula, végül Tauszig 
B. Hugó a marosvásárhelyi kereskedelmi kamara 
elnöke. 

Dániel Ernő báró miniszter üdvözölvén a je-
lenlevőket, előadja, hogy az értekezlet összehívásá-
nak indító okát az az emlékirat képezte, melyet a 
székelyföldi  orsz. képviselők a mult év elején az 
összkormányhoz intéztek. Az emlékiratnak tárczá-
ját érintő részeit beható tannlmányozás tárgyává 
tétette. E tanulmányok befejeztetvén,  szükségét 
látta aunak, hogy még mielőtt azok alapján intéz-
kedünk, figyelemmel  a Székelyföld  érdekében, tár-
czája részéről máris kezdeményezett több rendbeli 
intézkedésre, az illető képviselőkkel és az érdekelt 
megyék főispánjaival  szóbelileg megbeszéltessenek 
a tett javaslatok, a még szükségesnek mutatkozó 
teendők és az álUm részéről azok értekében ho-
zandó áldozatok. Kiemeli, hogy bár teljesen mél-
tányolja a Székelytöld képviselőinek azokat a tö-
rekvéseit, a melyek arra irányulnak, hogy a Szé-
kelyföld  anyagi és szellemi jólétét előmozdítsák, 
meg kell jegyeznie, hogy a kormány a Székely-
földi  anyagi érdekeire eddig is megérdemelt figye-
lemmel volt. Nem kívánja szám szerint felsorolni 
azokat az összegeket, melyek csak az ö tárczája 
részéről 1890. óta ez érdekb3n használtattak: 
csupán annak kijelentésére szorítkozik, hogy jövőben 
nem kíván elzárkózni az elől, hogy indokolt szük-
ség esetén a rendelkezésére álló eszközök kere-
tében a Székelyföld  közgazdasági helyzetének ja-
vítására a lehetőt megtegye. Az irányelv, a melyet 
tevékenysége során követni szándékozik, az lesz, 
bogy a s z é k e l y s é g a S z é k e l y f ö l d n e k 
m e g t a r t a s s é k, mert az ellenzéki irányú tö-
rekvés vitális állami érdekek sérelmével lenne egy-
értelmű. Örvend azon, hogy az emlékiratban fog-
lalt javaslatok szintén ez iráuyelvet tartják szem 
előtt és felhívja  a jelenlevőket, hogy a Szterényi 
József  min. osztálytanácsos által pontonkint s meg-
felelő  tájékoztatás mellett előadandó javaslatokhoz 
tárgyilagosan és bő tapasztalataikra támaszkodva 
hozzászólni szíveskedjenek. 

Beksics Gusztáv orsz. képviselő benyújtotta 
Sepsi-Szent-György város számos polgárának kér-
vényét a földvári—sepsi-szent-györgyi  vasútvonal 
iránt. A föliratot  olvasásra ajánlva kifejtett,  bogy 
a Bánffy  kabinet már megalakulásának pillanatá-
ban a nemzeti állam megvalósítását tűzte feladatává. 
Báró Dániel Eruő a kormányprogramra kiegészítő 
részeképen tette részletes tanulmányának tárgyává 
a székely kérdést. E kérdés megoldása nélkül le-
hetetlen a nemzeti államnak szilárd oszlopát föl-
építeni a Királyhágón tul. A székely kérdés .pe-
dig meg nem oldható helyes vasúti politika nélkül, 
mely a Székelyföldet  lekapcsolja a szász földtől,  s 
közelebb hozza az ország czentrumához. Ezért ha-
tározta el báró Dániel Ernő a földvár—sepsi-
szent-györgyi vonal kíépitését s e határozatát nem, 
mint ígéretet, hanem mint végleges döntést adta 
tudtára a uála és államtitkáránál Vőröss László-
nál tisztelgő sepsi-szent-györgyi küldöttségnek. 

Báró Dániel Ernő keresk. és közi. miniszter 
kijelentette hogy akkori elhatározása ma is fenn-
áll és változhatlan, de előbb egyéb székely vona-
lakat kell kiépíteni, hogy a székely hálózat telje-
sen kész legyen. Aztán kerül a sor e hálózatnak 
Földváron keresztül az államvasutakba való bele-
kapcsolásába. Reméuyli, hogy az állam pénzügyei 
ezt hnmar meg fogják  engedeni. 

Beksics Gusztáv a székelység és Sepsi-Szent-
György város nevében örvendve vette tudomásul 
a miniszter válaszának első részét. Máskülönben 
nem is volt várható a Bánfiy-kabinettől  és báró 
Dániel Ernőtől, nemcsak a már nyilvánossá lett 
elhatározás miatt, hanem a kormány nemzeti po-
litikája miatt is, mely kizár minden oly transak-
cziót, a mi sérelmes volna a nemzeti érdekre. — 
A mi miniszter válaszának második részét illeti, 
ezt is kész Beksics Gusztáv tudomásul venni, s 
respektálja a késedelem okait, de meg van győződve 
hogy a kormány sürgős feladatának  fogja  tartani a 
a földvár—sepsi-szent-györgyi  vonal kiépítését, 
mely nélkül a székely kérdés komoly megoldásábak 
előrevitele nem is képzelhető. 

Lukács Béla v. b. t. t. köszönetet mond a 
miniszternek, hogy a székely képviselőknek alkal-
mat adott arra, hogy a Székelyföld  érdekeire vonat-
kozó kívánalmainak kifejezést  adhassanak A me-
morandumot annak idején a kereskedelmi miniszter 
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mint első vette érdemleges tárgyalás alá. A föld 
vár—sepsi-szentgyörgyi vasat kiépítésével, a melyet 
a maga részéről szintén kívánatosnak tart, a szé-
kelyvasntak kérdését mogoldottnak nem tekintheti; 
a maga részéről a súlyt arra fekteti,  hogy azon 
vasutak, a melyeknek kiépítéséről már törvényhozá-
silag is gondoskodás történt, igy tehát a csiksze 
redai vasat folytatása  Szász-Régenig és a székely-
udvarhelyi csatlakozás minél hamarább iétrehozas-
sék. Helyteleníti a maga részéről is, hogy a szé-
kely vasutak a magyar államvasutaktól el vannak 
szakítva a h. é. vasutak által, azonban ezen a 
bajon a sepsi-szent-györgy—földvári  vasút kiépí-
tése nem segítene, mert azért még mindig fen-
maradnának a h. é. vasutak Székely-Udvarhely és 
Szász-Régennél. A bajt inkább peageszerzödéssel 
és azon jogok gyakorlatával véli megoldhatóuak, 
a melyet a kormány a h. é. vasntak engedélyok-
irataiban fentartott  a maga részére. 

Posta József  v. b. t. t. főispán  nem osztozik 
Lakács Béla nézetében és helyesebbnek tartaná, 
ha a magyar államvasutak valamelyik pontjáról köz-
vetlen létesíttetnék az összekötés, annál inkább, 
ha megváltásról lenne szó és a három vasút kö-
zül, a melyek egy társaság kezében vannak, csak 
egy váltatnék meg, a mi által a másik kettő le-
hetetlenné volna téve. S épen azért, mert a vasúti 
összeköttetést a magyar államvasutak egyik pont-
járól óhajtaná létesítendőnek, igen melegen pártolja 
a földvár—sepsi-szentgyörgyi  kapcsolat állami ki-
építését. Indokai megegyeznek a székelyföldi  állami 
vasutak közgazdasági és kereskedelmi jelentősé-
géről hangsúlyozott érvekkel s általános helyeslé-
sek között tette hozzá, hogy a tervbe vett uj va-
sútvonal előbb kiépítésével abba a helyzetbe jut, 
hogy a székely vasutak többi vonalainál szükséges 
építkezési szereléseket saját vasutján szállíthatja. 

Dr. Székely György hasonló értelemben hang-
súlyozta a földvár—sepsi-szentgyörgyi  vonal létesí-
tésének szükségességét és sürgősségét. 

Mikó Árpád főispán  Lukács Béla nézetéhez 
csatlakozik. Nem tudja eléggé sürgetni a Csíksze-
reda—szászrégeni vasutak kiépítését és a maga 
részéről még a következő vasutak kiépítésére hívja 
fel  a miniszter figyelmét:  Az Apahida—Marosvá-
sárhely, a Marosvásárhely—Nyárád-Szereda, vala-
mint az Udvarhely—Gyergyó-Szentmiklós vona-
lakra. A Székelyföld  érdekében a fősúlyt  a vas-
utak kiépítésére fekteti,  a melyek hivatva vannak a 
Székelyföld  természeti kincseiíhozzáférhetővé  tenni. 

Györfiy  Gyula a Székelyföld  érdekében álló-
nak tartja, hogy ott minél több vasút épitessék ; ha 
azonban a pénzügyi helyzettel számolunk, tudnunk 
kell, hogy a vasutak építésénél egy bizonyos sor 
rend tartandó be. E sorrendben szerinte a Sepsi-
szentgyörgy—földvári  vasút nagyon hátul áll. (?) 
Első sorban a Lakács Béla által fel  emiitett h. é. 
vaBOtak kiépítését tartja szükségesnek és aztán 
uj közvetlen csatlakozást a magyar államvasutak-
kal és pedig Ágostonfalva—Bükszádnál,  a mi a 
székely vasutakat mintegy 80 kilóméterrel hozná 
közelebb a M. Á. V.-hoz. 

Dániel Gábor a helyérdekii vasutak megvál-
tását sürgeti, mert csak ily módon lehetséges a 
Székelyföld  számára olcsó tarifákat  létesíteni, a 
melyekre a fővárostól  távol eső Székelyföldnek  van 
leginkább szüksége. 

Szentiványi Kálmán az egész székelység ér-
dekében szintén a M. Á. V.-tal való közvetlen 
összeköttetést. 

Neumann Ármin Kézdi-Vásárhelytől Berecz-
ken és az ojtozi szoroson keresztül Romániába 
menő vonalnak. 

Papp Samu pedig az Aranyos menti vasútnak 
kiépítését ajánlja a miniszter figyelmébe. 

Dániel Ernő báró miniszter konstatálja, hogy 
az értekezlet többsége első sorban a már törvény-
hozásilag kijelölt vasntak kiépítését kívánja. Meg-
szívlelésre méltóknak tartja azokat, a miket tariffá-
ris szempontból a magyar államvasuttal való közvet-
len csatlakozás mellett felhoztak.  ígéri, hogy ezt a 
kérdést tanulmányozni fogja.  A sepsi-szentgyörgy— 
földvári  vasút eszméjével leginkább azon hátrá-
nyokra való tekintettel kiván foglalkozni,  a melyek 
az egyik vonal megváltásából a háromszéki vas-
utak több vonalaira káramlanának. Megvilágította 
azntán azokat a nehézségeket, a melyekkel az 
apahida—marosvásárhelyi, a maros vásárhely—nyá-
rádszeredai és a kézdi-vásárhely—ojtozi vasutak 
kiépítése jár. Mindezek daczára e tervek megva-
lósításához tőle telhető támogatást ígér. 

Lakács Béla a vasúti kérdéssel kapcsolatban 
két kérdéssel fordul  a miniszterhez. Az egyik az, 
hogy addig is, a mig a helyi érdekű vasutakkal 
folytatott  tárgyalások eredményre vezetnek, a kor-
mány előnyös, kedvezményes tarifákat  állapítson 
meg a székely vasutak állomásaira, ugy, a mint ez 
egyes czikkekre vonatkozólag már meg is történt. 
A másik kérése oda irányul, hogy Marosvásárhelyt 
egy flókmflhely  létesíttessék. 

Dániel Ernő br. miniszter e kérdés megfon-
tolását ígérte. 

Azon javaslatra nézve, hogy a székely ifjak 
tanonczokká való kiképzés az eddigi irányban foly-
tattassék, továbbá, hogy a létező ipartelepekkel 
vállalati tanműhelyek kapcsoltassanak öszsze, 
Ssterényi József  min. osztálytanácsos előadó meg-

jegyzi, hogy a székely ifjaknak  tanonczokká való 
kiképzésére 1890. óta összesen már 100,908 frt 
használtatott fel.  A tanonczok a székelyföldön  kí-
vül eső helyeken képeztetnek ki. Mint további fel-
adatot tűzte ki a miniszter a kiképzett tanonczok-
nrtk a Székelyföldre  való fokozatos  visszaterelését, 
illetőleg a tanonczoknak lehetőleg székelyföldi  ipar-
telepeken leendő kiképzését. 

Intézkedés történt az iránt, hogy a jelenleg 
már kiképzett tanonczok hollétéről, helyzetéről be-
ható tájékozódás szereztessék. A viaszatelepülni 
szándékozók e törekvésükben támogatandók lesznek. 

Lukács Béla szerint nem baj, ha 2—300 ta-
noncz másutt jut keresethez; a Székélytöldön a 
jelen gazdasági viszonyok közt azok ugy sem él-
hetnének meg. Az eddigi akczió tehát erre való 
tekintet nélkül folytatandó,  a mi uem zárja ki a 
visszatelepítés lehető támogatását. 

Grót Haller János, Mikó Árpád, Posta 
József,  Sándor József  felemlítik,  hogy a visszate-
lepülési hajlam már is észlelhető s az ennek tá-
mogatására a marosvásárhelyi kereskedelem és 
iparkamara részéről az érdekeltek hozzájárulásá-
val létesített alapot a miniszter figyelmébe  ajánlja. 

Szentiványi képviselő arra hivja fel  a minisz-
ter figyelmét,  hogy a kiképzett, de négy közép-
iskolát nem végzett kiválóbb székely tanulóknak 
adassék meg a mód az ipari középiskolákba való 
belépésre s ezzel az önkéntességi jog elnyerésére. 

Többek hozzászólása után az elnöklő minisz-
ter összegezve az előadottakat, konstatálja, hogy 
csaknem egyhangú az a nézet, hogy a tanonczok 
elhelyezése körül az eddigi gyakorlat folytatandó, 
tekintet nélkül arra, hogy a tanonczok visszatér-
nek-e Székelyföldre  vagy sem ; a visszatérés azon-
ban lehetővé teendő, különösen azáltal, hogy szé-
kelyföldi  gyári vállalatokban lehetőleg ez a munkás-
elem nyerjen tért és az által, hogy kézműiparban 
kiképzett segédek önálló műhely berendezése czél-
jáiiól segítségben részesittessenek. Attól a szabály-
tól, hogy a középiskolába csak azok vétetnek fel, 
a kik négy középiskolát végeztek, csak egyes ki-
válóbb méltánylást érdemlő esetekben lesz hajlandó 
eltérni. 

Azon javallatra, hogy a marosvásárhelyi és 
székelyudvarhelyi iskolák továbbfejlesztessenek  és 
gond fordittassék  a növendékek elhelyezésére, elő-
adó megjegyzi, hogy a márosvásárhelyi iskolát már 
is kibővítették, az udvarhelyi iskola kibővítése 
ügyében pedig folynak  a tárgyalások. A végzett 
növendékek elhelyezéséről minden iskolánál az igaz-
gatóság gondoskodik. Az eddigi jelentések szerint 
egy növendék sem maradt el helyezetlenül. A ma-
rosvásárhelyi iskolával kapcsolatban internátus is 
szervezhető be, ha erre az érdekeltség a maga ré-
széről is áldozatj a hajlandó. Bereczken é.* Torocz-
kón az előadó szerint uj tanműhelyeknek nincs ta-
laja ; erre inkább Kézdi-Vásárh l̂y látszik alkal-
masnak. 

Mikó Árpád főispán  Csikvármegye gyergyór 
részében — tekintettel az ott felfedezett  kitűnő 
minőségű márványra és azon körülményre, hogy e 
márvány kiaknázására már is egy konzorczium van 
alakulóban — felhívja  a miniszter figyelmét  egy 
márványipari tanműhely szükségére. 

Lukács Béla képviselő a székelyföldi  ipar-
mnzeumnak a marosvásárhelyi ipari szakiskolával 
leendő kapcsolatát tartja szükségesnek. 

Dániel báró miniszter kijelenti, hogy mind-
két óhajt megfontolás  tárgyává teendi. 

A faipar  fejlesztését  czélzó javaslstok kap-
csán előadó megjegyzi, hogy a helyszínén tanul-
mányozni fogják  azt a kérdést: miképen volua a 
mezőgazdasági eszközöket előállító háziipar válla-
lati uton továbbfejleszthető,  esetleg nem forog-e 
fenn  annak szüksége, hogy tekintettel különösen 
a székely fürdők  közönségére, faragászatban  jártas 
külföldi  családok telepitessenek le a Székelyföld 
erdős vidékein, hogy igy az ottani nép elsajátítsa 
a faragott  dísztárgyak készítését. 

E mellett fel  fogják  kérni a földmivelésügyi 
minisztert, hogy a székelyföldi  faiparosoknak  az 
úgynevezett műfát  lehető előnyős árban bocsássa 
rendelkezésére. 

Weísz Berthold Baróth vidékét ajánlja a me-
zőgazdasági eszközöket készítő háziipar központjául. 

Az értekezlet az előadói előterjesztéseket 
örömmel vette tudomásul. 

A kisipar fejlesztését  tárgyazó javaslatoknál 
előadó kiemeli, hogy a kisipari szövetkezetek na-
gyobb mérvű alakulása és azok fokozottabb  támo-
gatása a képviselőházban jelenleg tárgyalás alatt 
levő tőrvényjavaslat által tervezett központi hitel-
szövetkezet feladata  lesz. 

A kisipar teknikai fejlesztését  a miniszter a 
Teknologiai iparmuzeum ügykörébe utalta; erre 
nézve már a közel jövőben a tevékenység egész 
körére kiterjedő rendszeres programm fog  egy 
e czélból egybehívandó szaktanácskozmány elé ter-
jesztetni. 

Mindeme tevékenység során a székelység ér-
dekeire méltányló figyelemfogfordittatuí  és a székely-
földi  iparmuzeum lesz hivatva e részben alkalmas 
központul szolgálni. 

A székelyföldi  kis vasipar fellendítése  érde-
kében ugy a helyszínén, mint Ausztria és Stájer-
ország azon vidékein, a hol ez iparág ujabban 

nagy lendületet vett, helyszíni tanulmányok fognak 
megejtetni. E kérdés kapcsán Weisz Berthold fel-
hívja a miniszter figyelmét  annak szükségére, 
hogy tekintettel a Székelyföld  vasban és egyéb 
érczekben való gazdagságára, ez geológiailag fel 
veendők és az adatok köztudomásra volnának ho-
zandók. Figyelmeztet a román kormánynak a Kár-
pátok romániai lejtőjén tett hasonló kezdeményezésére. 

Ugyancsak tudomásul vette az értekezlet az 
előadónak a háziipar és a gyáriparra vonatkozó 
javaslatok tárgyában tett előterjesztését is, melyek 
abban csúcsosodnak ki, hogy a kormány mint azt 
eddig is tette, a székelyföldi  a háziipari vállalato-
kat és magánosok által létesített gyári vállalato-
kat a telhető támogatásban fogja  részesíteni és 
gondja lesz rá, hogy nj háziipari foglalkozások  ván-
dortanfolyamok  utján meghonosittassanak, ott a 
hol erre az előfeltételek  meg vannak és az érde-
keltség is áldozni hajlandó. 

Báró Dániel Ernő az értekezletet bezárván, 
köszönetet mond a résztvevőknek és kijelenti, hogy 
az értekezleten előadott kérdéseket tanulmányozni 
fogja. 

A törvényhatósági kíizjjjiil énről. 
C s i k-S z e r e d a, május 23. 

Vármegyénk törvényhatósága tavaszi rendes 
közgyűlését ma tartotta meg kellő érdeklődés mellett. 

A megyei alispán indítványára Nagy József 
nyug. főszolgabíró  vezetése alatt kiküldött raeghivó 
bizottság élén főispán  ur ó méltósága d. e. 10 óra-
kor a nagy teremben megjelenvén, a gyűlést rövi-
den megnyitotta s egyúttal a törvény rendelkezései-
nél fogva  javaslatba hozta a megyei pénztárak 
megvizsgálására kettős bizottság kiküldését, a mi 
elfogadtatván,  a fő  és alszámvevók közreműködé-
sével két bizottság nyomban ki is küldetett. 

Ekkor vette kezdetét a közgyűlés tárgyainak 
felolvasása.  Elsőbben is Btcze Antal alispán olvasta 
fel  terjedelmes félévi  jelentését a közigazgatás ösz-
szes ágai állapotáról, mely részletesen ismertette 
az ügymenet ininémüségét, a pénztárak állapotát, 
közgazdasági, közlekedési és tanügyi viszonyainkat. 

A jelentést a közgyűlés éljenzéssel fogadta  s 
Molnár József  ügyvéd indítványára, az abban fog-
laltakat magáévá téve, a megyei tisztikarnak oda-
adó munkásságáért jegyzőkönyvileg köszönetet sza-
vazott. 

A gyűlés folyamán  előadott iigyek közül, me-
lyekhez felszólalás  sem történt, kiemeljük a követ-
kezőket : 

Belügyminiszter ur a vármegye közönsége ál-
tal egy tűzkár elleni biztosító intézetnek megyénk-
ben való létesítése iránt alkotott szabályrendelet 
jóváhagyását a biztosítás kötelezővé tételét magában 
foglaló  rendelkezése miatt megtagadván, a közgyűlés 
annak jóváhagyása végett ujabb felterjesztés  meg-
tételét határozta el. 

Nem különben ujabbi felirat  küldését határozta 
el a bizottság belügyminiszter úrhoz abbeli leiratá-
nak megváltoztatásáért, melynél fogva  a törvény-
hatóságnak a gyergyói és alcsiki ssolgabiróságokhoz 
egy egy szolgabírói, egy-egy írnoki és a felcsiki 
szolgabírósághoz egy dijuoki állás rendszeresítése 
iránti 'határozatától a jóváhagyást megtagadta. 

A megyei kórház-bizottság Csik-Szeredában egy 
járváuy-kórház építését javasolván, annak a bemu-
tatott terv és költségvetés alapján 3274 frt  50 kr 
költség összegben való felépítése  kimondatott, még 
pedig a kórházi 833 frt  tartalékalap felhasználása 
mellett még fedezetlen  maradd 2441 frt  50 krnak 
a megyei havasi javak pénztárából leendő pótolásával. 

Az erdélyi róm. kath. püspök ur ő méltóságá-
nak Mikó Bálint főispán  ur utján a megye közön-
ségéhez intézett azon kérése, hogy a nevelési alap 
terhére a csik-somlyói róm. hath. tanitóképezdénél 
már a jövő 1898/99. tanévre betöltendő egy rendes 
tanári szék javadalmazását szavazza meg és legalább 
5 szegéuy sorsú képezdei növendék számára évi 60 
frtos  ösztöndijakat rendszeresítsen, véleményes javas-
lattétel végett kiadatott az ösztöndijak és segély-
pénzek kiosztásának előkészítésére kiküldött ötös 
bizottságnak. 

Fürdóbiztosul Borszékre Csiky Dénes gyergyó-
szeutmiklósi ügyvéd, Tusnád alvégre Nagy József 
nyugalmazott főszolgabíró  és Kászon-Jakabfalvára 
Bírta József  szolgabíró neveztettek ki az es évi 
fürdőidény  tartamára. 

A székely vasutak sepsi-szentgyörgy-csik-sse-
redai vonalán a Tusnád elnevezéssel létesített állo-
máshoz vezető hozzájáruló ut, valamint as azon 
építendő összes műtárgyak építési és fenntartási 
költségeinek egyharmadrészben Tusnád község, egy-
harmad részben Csikvármegye törvényhatósága és 
egyharmad részben az államvasutak igazgatósága 
általi hordozása iránt létrejött egyezség jóvá-
hagyatott. 

Kereskedelmi miniszter ur a gyergyó-ssent-
miklós-parajdi törvényhatósági útnak 1900. évtől 
kezdódőleg állami kezelésbe vételét kilátásba helyez-
vén, kimondotta a közgyűlés, hogy esen útszakasz 
helyett a jelzett évtől megkezdöleg a szentmárton-
szentsimoni 5*7 klmter és a káscon-ujfaln-impéri 
szintén 5*7 klmter hosszú viozinális utvonalak a 
törvényhatósági utak sorába felvétessenek. 
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Hevesmegye közönségének a szocziális tév-
tanokat hirdető .P ö 1 d mi v e 1 ő" és .Népszava" 
ciimii lapok czélzatos és tervszerű terjesztésének 
megakadályozása iránt a belügyminiszterhez intézett; 
továbbá ugyancsak HeveB, Hajdú, Szabolcs és flö-
mör, Kishont vármegyék közönségeinek a szocziiilís 
bajok orvoslása s különösen a földmiveléssel  fogl.l-
koiók vagyoni helyzetének javítása tárgyiban a 
képviselőházhoz intézett s pártolás végett Csikme-
gyéhei is megküldött felirata  jegyzőkönyvileg pár-
toltatni határozta tott. 

A székely történeti bizottság Kolozsvárról a 
.Széke ly o k l e v é l t á r " Tik kötetének 1320 
frtra  rugó kiadási költsége elvállalásáért fordulván 
a megye közönségéhez annak hangsúlyozása mellett, 
hogy ezen kötet csakDem kizárólag Csikvármegyét 
fogja  tárgyalui, a közgyűlés méltányolva a bizottság 
kérelmében felhozott  nagyfontosságú  okokat, «„Szé-
kely o k l e v é l t á r " 7-ik kötetének kiadására 
kért 1820 frt  költséget megszavazta a havasok jö-
vedelméből a felhatalmazta  a megye alispánját an-
nak azonnali kiutalására, mihelyt az a felsőbb  ha-
tóság által is jóváhagyatik. 

Egyúttal utasittott a megye alispánja arra is, 
hogy a vármegye m o n o g r a p h i á j á n a k meg-
írása érdekében a Székely történet megirójával lép-
jék érintkezésbe s igyekezzék tájékozást szerezni, 
hogy vájjon a most megszavazott segélyhez még 
mekkora összeg lenne szükséges s minő módozatok 
mellett lenne a mutika megírható és kiadható. 

A csiksomlyói főgymnasium  tanári kara az első 
párhuzamos OBZtály tanításának elvállalásáért járó 
766 frt  helyettesítési díj kiutalásáért a statusigazgató-
sághoz eredménytelenül folyamodván,  kérést adott 
be a törvényhatósághoz, hogy azon összeget az előző 
évhez képest a nevelési alap terhére vállalja el. 

A törvényhatóság a tantestület kérését sajná-
lattal vette tudomásul s kimondotta, hogy miután 
e tárgyban mult évi deczember 21-én hozott határozatá-
ban kifejezett  jogos követelései az igazgató-tanács 
által nem teljesíttettek, elfoglalt  állás pontját a leg-
jobbakarat mellett sem adhatja fel,  s ezért a külön-
ben méltányosnak és jogosultnak talált kérésnek sem 
tehet eleget. 

A budapesti egyetemi hallgatók „Menza Aca-
demika* egyesülete elnökségének segélyiránti kérése 
nem vétetett figyelembe,  minthogy a törvényhatóság 
a területén illetékes több szegénysorsu egyetemi pol-
gárnak össztöndíjjal és segély pénzzel való ellátásá-
ról szabály rendeletileg gondoskodik. 

Az üresedésben állott megyei 111-ad aljegyzői 
álláara Becze Imre szolgabíró és az általa megüre-
sedett szolgabírói állásra Lázár Miklós közfelkiáltással 
megválaaztattak. 

A törvényhatósági bizottságnak mult évi má-
jus 4-én hozott határozata folytán  az érdekelt köz-
ségek képviselőtestületének meghallgatása után né-
mely körjegyzői csoportok a következőleg alakittot-
tak meg: 

a) ai alosiki járásban: Szentmárton, Cseke-
falvával.  Kozmás, Lázárfalfával  és Tusnád Verebes-
sel külön csoportokká alakíttattak; Szentgyörgy, 
Bánkfalva,  Menaság pedig az eddigi egy csoportba 
meghagyatott, s Sztgyörgy, Bánkfalva,  Menaság, 
továbbá Tusnád éa Verebes községnek segédjegyzök 
rendszeresítése iránti határozata helyben hagyatott; 

b) a felcaiki  járásban : Taplocza nagyközségi 
minőségében, Csicsó, Madéfalya  pedig az eddigi cso-
portban meghagyatott azou hozzáadással, hogy az 
utóbbi két község segédjegyzóról tartozik gondos-
kodni; — továbbá Balánbányát önálló községi jelle-
gének megszűntetésével, mint különben Sztdomokos 
község területén alakult bányatelepet az utóbb ne-
vezett község nagyközségi jellegének fenntartásával 
Sztdomokos községhez csatolta. — Szenttamás, Je-
nőfalva,  Karczfalva  községek, — Dánfalva  és Mada-
ras községek, végül Rákos, Qöröcsfalva  és Vacsár-
csl községek külön-külön köijegyzói csoportokba 
osztattak be azon kijelentéssel, hogy Sztdomokos 
nagyköcaégben egy, Karczfalva,  Jenófalva  és Szt.-
Tamáson két aegédjegyzői állás rendszeresítendő, és 
hogy Dánfalva  éa Madaras községekből alakult uj-
csoportba a Belügyminiszter ur által javadalmazott 
aegédjegyzői állás fenntartandó. 

Cmk-Gyimes területén két önálló gyógyszertár 
felállításának  engedélyezése a Belügyminiszternél 
javaslatba hozatott. 

Ezeken kivül tárgyaltattak a vármegyei külön-
böző alapokról, valamint a községek vagyonáról mult 
évre szerkesztett számódások s más községi ügyek, 
melyeknek elintézése délután 1 órakor véget érvén 
a gyűlés tagjai közebédre rándultak le Zsögödbe, 
főispán  ur vendégszerető házához. 

T i N t e T. 
Tanítói tekintély.*) 

A néptanítót gyakran hasonlítják a kertész-
hez. És nagyon helyesen, mert valamint a kertész 
a csemetét beoltja, öntözgeti, ápolja, vad hajtásait 
lenyesi, széltől, ellenségtől és betegségtől oltal-
mazza, épen ngy a tanitó is a gondjaira bízott 
gyermeket oktatja, neveli, rósz indulatait és szo-
kásait kiirtja, a szépnek szeretetére, a jónak kft-

*) Elnöki megnyitó beszéd. Felolvastatott a csiki 
rám. kath. tanitói-egyesQlet felcaiki  fiók-körének  I. évi 
május 9-án tartott gyűlésén. 

vetésére, az igaznak hivésére és megtartására öjz 
t.őnzi, vezeti, a gyermeki test és lélekre ártalmas 
befolyásoktól  védelmezi. Egy szóval ezen hasonlat 
szerint nemcsak oktató, hanem nevelő is egyszer-
smind. Ámde, hogy ezen fontos  kettős feladatát 
megoldhassa, szükséges, hogy a tanítóban meg-
legyenek mindazon testi és «zellemi tulajdonok, 
melyekkel a gyermek szeretetéi, tiszteletét és ra-
gaszkodását megnyerheti s elmondhassa önmagáról 
a legnagyobb tanitó szavait: „engedjétek hozzám 
jőni a kisdedeket." Továbbá szükséges, hogy a 
gyermek is a szép, jó és igaz iránt fogékonyság-
gal bírjon s ugy a család, mint a társadalom a 
tanítónak munkájában segédkezet nyújtson. 

Ámde napjainkban számtalan példáit látjuk 
annak, hogy a mit az iskolában építünk, azt a 
családi és társadalmi életben gyakran lerombolják, 
még pedig legiöbbnyíre tudatlanságból és megavult 
rosz szokásból. Két tudományág van, melyhez ke-
vés kivétellel mindenki érteni akar. Egyik az or-
vosi, másik a nevelés tndomáuy. Hej pedig a kon-
társág leginkább ezeknél bos/.ulja meg magát, mert 
régi igazságnak marad: „ki minek nem mestere, 
az annak hóhéra." 

A neveléstudomány labyrinthjábau gyakran 
még avatott mester is tévútra jut, mennyivel in-
kább a kontár, ki a gyermeki lelket nem ismeri. 
Ilyen kontárnak tekintem én azon szülőt s általában 
azon egyént, ki hiányos nevelésével, rósz példa-
adásával a gyermeknek valóságos ellenségévé válik, 
ez által kiirtja a gyermekből a valódi nevelő és 
oktató iránti tiszteletet, szeretetet és ragaszkodást, 
szóval lerombolja a tanítói tekintélyt, mely nélkül 
a tanitó csak meddő munkát végez. Olvastam 
Szokratesröl, hogy egyik magas rangú államhiva-
talnok fiát  visszaküldött* atyjához, mert mint 
mondá: „a gyermek nem szeret engem s nem tu-
dom semmire tanítani." 

Minő módon szokták leggyakrabban a taní-
tói tekintélyt rontani a gyermekek előtt és mit 
tehet ezzel szemben a tanitó ? ezen kettős kérdésre 
akarok egyet-mást röviden elmondani. 

Ha a tani tói tekintély alapját túlságos szigor 
?zülte félelem  képezi, akkor teljesen lerombolja; 
de ba a tekintély alapját a kölcsönös szeretet és 
tisztelet képezi, akkor egészen le nem rombol-
hatja, mert a gyermekben felébred  a botránykoz-
tató iránti undor és gyűlölet érzete. 

Azonban a helyes alapon nyugvó tanítói te-
kintély is lerombolható sokféleképen.  Nézetem sze-
rint leginkább közrehatnak erre: a szülök, az 
iskolalátogatók, a társadalom, a tanulók és maga 
a tanitó. Vegyük ezeket rendre. 

Némely szülők vétenek az által, hogy gyer-
mekeik előtt a tanítót, — mielőtt az iskolába 
jönne, — rémnek, egy iszonyn gyermek-kínzónak 
tüntetik fel.  Mily általáuosan elterjedt rosz szokás 
az alig 4—5 éves gyermek előtt igy beszélni: „hadd 
el, mert majd iskolába adlak s ott a tanitó le-
nyúzza a bőrödet 1" mindnyájan többször hallhat-
juk. No már tessék az ilyen gyermeket almával, 
süteménynyel, czukorral, sziruppal édesgetni az 
iskolához. 

Rontják némely szülők a tanitó tekintélyét 
meggondolatlan gyalázó kifejezéseikkel.  A korlátolt 
tehetségű gyermek szülője ép ngy a tanitót okozza 
a gyermek tudatlanságáért, mint a jobb tehetségű 
gyermek szülője az előbaladásáért s mig emez di-
cséri, addig amaz gyalázza, mindkettő tévesen. 

Továbbá, mit a tanitó az iskola napokon át 
épit, azt pár perez alatt némely szülök lerombol-
ják. Ha a gyermekből kiirtottuk az irigység, fös-
vénység, a káröröm érzelmeit, az állatkínzás iránti 
hajlamot; ha beleoltottuk az Isten és embertár-
saink iránti szeretetet, megtanítottuk, hogy szülőin-
ket, elöljáróinkat tisztelnünk, szeretnünk kell és 
mikor mindezeket példánkkal is megerősítjük : ezzel 
szemben azt találja a gyermek gyakran az életben, 
hogy szülői a rosz szomszédok és rokonok bol-
dogsága miatt irigykednek, ellenfeleik  romlásán 
örvendenek, a koldusnak nem adakoznak ; az Isten 
és embertársaink iránti szeretetről megfeledkezve 
káromkodnak, a nagyszülőkkel gorombáskodnak, 
a napi életben előforduló  nyomoruságokért az elöl-
járókat okozzák, igavonó állataikat kínozzák és 
mindezek oly gyakran ismétlődnek, hogy a szem-
lélő gyermek éhez ugyszólva hozzá szokik és dú-
sabb örökséget kap szülőitől ebben, mint anyagi 
tekintetben: akkor kérdem, mit ér a mi oktatá-
sunk, nevelésünk s hol a mi szavainknak súlya, 
szóval az egész tanítói tekintély és mi ennek a 
következése ? 

Mindenesetre roppant káros befolyással  van 
a gyermek erkölcsi nevelésére, mert a tanítói te-
kintély meg van ingatva s az ily szülők gyermeke 
már jó ideje korán kétféle  magaviseletet kezd ta-
núsítani. Az iskolában kényszerűségből az iskolai 
szabályok szerint, a családban pedig a családi 
szokások szerint alkalmazkodik s mert a kettő 
ellenkezik egymással, lesz belőle egy kis hypokrita 
Az ily gyermek sok keserű perczet okoz maga-
viseletével a tanítónak s nemcsak ő, hanem szülői 
is rendszerint hálátlansággal fizetnek  a tanítónak 
önfeláldozásáért. 

(Folyt kör.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Tudorrá avatás. A csik-somlyói fógim-

uázium jeles képzettségű flatai  tanára csik-kozmási 
B a 11 ó István a kolozsvári tudomány egyetem vizs-
gáló bizottsága előtt e hó 20-án állott szigorlatot a 
magyar nyelvi és magyar történelmi szaktárgyakból, 
melynek sikeres kiállása után eme csoportból tudori 
oklevelet nyert. Gratulálunk ! 

— Körjegyzői szigorlat. A vármegyei 
szigorló bizottság előtt folyó  hó 21. és 22-én állott 
jegyzői vizsgát Csik-rákosi Mánya Antal és tap-
loczai Mihály Mátyás, kik ugy az írás, mint a szó-
beli vizsgálatot sikerrel kiállván a kör- és község-
jegyzői hivatal viselésére egyhangúlag képesítet-
teknek nyilváníttattak. 

— Halálozás. Wéger Ferencs nyugalmazott 
vámtiszt, csik-somlyói lakóst súlyos csapás érte. 
E hó 20-án vesztette nejét, a gondos család anyát 
46 éves korában. A megboldogult ravatalát 8 élő 
gyermek állotta körül s hullatott könnyeket a fáj-
dalmas csapás felett,  s ezek között Wéger Ferencz 
máréfalvi  volt tini tó, Csík- Mindszenten közelebbről 
megválasztott kántortanító és Wéger János szere-
dai adótiszt, kiknek az öreg, beteges apa és 6 kis-
korú gyermek feletti  gondoskodás nehezült vállaikra. 

— A képviselőt választók névjegyzé-
kének összeállítása. Az 1874 évi 33-ik törv. 
czikk értelmében az országgyűlési képviselőt vá 
lasztók névjegyzéke minden évben kiigazítandó 
lévén, a megyei központi választmány intézkedése 
folytán  most vannak folyamatba  az összeírások, 
még pedig: a szentmártoni kerületben András 
Lajos és Bnlázs Ágoston, a szeredai kerületben 
Szántó József  és T. Nagy Imre, a karczfalvai  ke-
rületben Nagy Tamás, Fejér Sándor és Bogády 
Gyula, a gyergyó szentmiklósi kerületben Dr. Lázár 
János és Simon Balázs elnöklete alatt. Az öszeirás 
végső határidejéül a központi választmány junius 
első napját tűzte ki; ezt. megelőzőleg a füstszám 
szerinti választók megválasztatását a szolgabiró-
ságoknak kötelességévé tette. Mott az ideje tehát, 
hogy a választó jogosultságot szerzett egyének a 
későbbi reklaraácziók kikerülése végett igényeiket 
az összeírás folyamán  a kiküldött összeíró bizott-
ságok elnökeinek tudomására hozzák s a névjegy-
zékbe való felvételűket  kérjék. 

— Ugy értesültünk, hogy a lapunk f.  hó 
18-iki 20-ik számában a különfélék  rovata alatt: „A 
mintakerités" czimeu megjelent közlemény a hely-
beli honvéd tisztikarra nézve sértőnek értelmeztetett. 
Minthogy pedig a czikkiróját sem a tisztikarral mint 
testülettel, sem annak egyes tagjaival szemben sér-
tési szándék nem vezérelte, készséggel jelentjük 
ki, hogy a mennyibeu a közleményből mégis sértés 
magyaráztatott volna ki, az csak sajnálandó félre-
értésnek tekintendő. A szerkesztő. 

— Püspöki adomány. Méltóságos gróf 
Majláth Gus7táv, erdélyi püspök ur jótevő kezéből 
sok adományt nyert az egyház, iskola és minden 
nemes czél, de jó téteményei közül csak kevés jut 
a nyilvánosság elé, mert ezeknek publikálását egyo-
nesen megtiltja. Igaz, hogy a jótétemény önmagá-
ban hordja a jutalmat, s ki a szó nemeseb értel-
mében aegiti az emberiséget, jótéteményeiért jutal-
mul elismerést nem vár s ugy nyújtja a segítséget 
jobbjával, hogy a balkeze se tudja; mindazáltal le-
lietetleu elhnllgatnunk azon adományát, melylyel Bé-
kás határszéli község magyarságának nyújtott, mi-
dőn kath. templomuk javára 600 frtot  kegyeskedett 
adni. A határszéli vegyes ajkú községekben sok ma-
gyart visz a sorsa, itt azonban eddig se templomuk 
se iskolájuk nem volt. Hiányzott lelkűknek a min-
dennapi táplálék, s különösen érezték ezt a békási 
magyarok, kik templom és iskola felállítására  már 
régóta törekesznek E törekvésüket most a jótevő 
püspök nagyban elő mozdította a fenntebbi  adomá-
nyával, melyet szintén oly titokkal takart, hogy csak 
magán uton nyert értesülés utján adbatánk róla hirt. 
A határszéli magyarok örök bálája fogja  e jótéte-
ményét kisérni. 

— Követésreméltó. A szépvizi gyönyörű 
uj templomban, a templomhoz méltó, góth ízlésű 
oltárokat állitattak fel  áldozócsütörtök elónapján. 
kiegészítéséül az impozáns berendezésének. A bal-
felőli  oltáron ezen felirat  áll: Isten segedelméből Jé-
zus szentséges szivének tiszteletére készíttette Antal 
Domokos és neje Imre Veronika 1808-ban, a jobbfe-
lólin meg ez: „Isten segedelméből a Lourdi Szűz 
tiszteletére készíttette Bódor József  (Andrásé) és neje 
Bodor Borbála 1898-ban. Szép megnyilatkozása ez az 
ősi székely és csángó sziv hitbuzgóságából fakadt 
áldozatkészségnek 1 

_ A pünköst előtti országos vásár. 
ÜBik-Szeredában május 20-án folyt  le, mely hü ké-
pét nyújtotta közgazdasági viszonyaink abnormitásá-
nak s az ebből folyó  általános szegénységnek. A 
megelőző három napi baromvásár a lehető leggyen-
gébb volt. A mi kevés marhát hajtottak fel  az esős-
sáros idő miatt, annak sem volt kelendősége s a 
vétel inkább a vágó marhákra szorítkozott A belső 
piaoz — bár áruozikkek bőségesen voltak — szá-
nalmas képet nyújtott a kereslet hiánya miatt, mert 
fele  nép sem volt a vásáron, mint némely sokada-
lomkor történni azokon. Az élelmi czikkek ára 
ijesztő mérvben magasra emelkedett B hogy eddig 
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az inség jelenségei a mult évi silány termés folytán 
nálunk nem mutatkoztak, azt csakis a vasút segé-
lyével elért nagymérvű törökbnza importnak köszön 
hetjiik, mely termény a normális árak mellett ugy-
szólva a fó  élelmi czikkét képezi manapság népünk-
nek. A buza 12 frt  50 kr—13 frt,  a rozs U  frt. 
az árpa 8 frt,  zab 3 frt  25 krt ért el hektoliteren-
ként, mig a törökbnza 5 frt  körül maradt. A vásáron 
megjelent iparosok közül inkább a kalaposok és 
czipészek, valamint a mézeskalácsosok csináltak némi 
üzletet, de a más iparczikkek tulajdonosai alig árul 
tak valamit a Bzekérbér fedezésére  is. 

— A Vénusz elsötétülése. Vasárnap, e 
hó 22-én este rendkívül érdekes égi tünemény mu-
tatkozott a szemlélő előtt a nyugati égbolton. Ezt 
hajnali csillagunkat, a Vénuszt, mely este 8 órakor 
az újhold sarlójától balra csillogott, anuak meg nem 
világított szürke felét  érintett s néhány pillanat 
alatt a fényesen  világító Vénusz a hold szürke tá-
nyéra alá kerülve, eltűnt az égboltról. A tüuemény 
érdekesebb részében azonban, midőn az elrejtett 
csillag a hold világos oldalán ismét előbukkant, nem 
gyönyörködhettünk, mivel a hold a láthatárról már 
8 óra 35 perczkor felhőkbe  burkolódzva letűnt. 

— A gyergyói róm. kath. tanitó-egye-
sület tavaszi rendes közgyűlését li>98. junius bó 
l én, szerdán tél 9 órától kezdődőleg a Gyergyó-
Szentmiklósi elemi népiskolánál fogja  megtartani, 
melyre a t. tagokat és a tanügy barátait tisztelet-
tel meghívjuk. Tárgysorozat. I. Kél 9 órakor szent 
mise hallgatás. 2. Elnöki megnyitó lies/.éd. 3. A 
mnlt gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása  és hite-
lesítése. 4. Tisztújítás. 5. A segély-alap ügyének 
tárgyalása. 6. Józsa Sándor felolvasása  saját szám-
tani módszeréről. 7. Önképzököri jelentések. 8. In-
dítványok. — Gyergyó-Ditró 1898. május 14-én. 
Vértns Lajos, elnök. Olajos Farkas főjegyző. 

— Csíkmegye, Szentsimon községben 
egy vegyes kereskedés 8—9000 frt  évi for-
galommal családi viszonyok miatt az összes 
bejendezéssel azonnal kiadó, esetleg örök 
áron eladó. Az áruczikkek átvételénél l.V/o 
engedmény adatik. 

rásbiróság 1184—1898. számn végzése folytán  267 
frt  30 kr tőkekövetelés, ennek 1896. évi szeptem-
ber bó 13-ik napjától járó 5°/o kamatai és eddig 
összesen 62 frt  57 krban bíróilag már megállapított 
költségek erejéig Csik-Csatószeg községében leendő 
eszközlésére Í898. évi junius hó l-sö napjának d. 
e 9 Órája határidőül kitüzetik, és ahhoz a venni 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés  mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni. 

Kelt Csik-Szentmártonon, 1898. évi májns hó 
18-ik napján. 

Gondos István, 
kir. jb í rósági vhuj tó . 

Hirdetmény. 
Gyergyó-Szentmiklóson, főtéren  a kaszinó he-

lyisége alatt modern és kényelmes berendezéssel 

üzlethelyiség és raktár 
folyó  évi julius hó 1-től több évre haszonbérbe 
kiadó. = Értekezhetni alatt irt háztulajdonosnál 
Gyergyó-Szentmiklóson. 
1—2 Bocsánczi János. 

Sz. 2013/898. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegyében a Gy.-Remete, Várhegy ésSa-

lamás községekből alakult, 8200 lelket számláló 
egészségügyi körben a körorvosi állás Gy.-Remete 
székhellyel lemondás folytán  megüresedvén annak 
betöltésére ezennel palyázatot hirdetek. 

Az orvos évi fizetése  800 frt  és természet-
ben kiszolgáltatandó lakás, továbbá a látogatási 
dijak váltsága 368 frtban  és a fuvarváltság  Vár-
hegy és Salamás községek részéről évi 62 frtban, 
összes járandóság 1220 frt. 

Felhívom mind azokat, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják s legalább is 2 évi gyakorlatot kimntatn i 
képesek, hogy az 1883 évi I trv.-czikk. 9. §-ban 
előirt orvostudori oklevéllel, honossági s az eddigi 
szolgálatot igazoló okmányokkal felszerelt  folya-
modványaikat folyó  óvi junius hó 10-óig bezárólag 
hozzám adják be. 

Meghivó. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ é» LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N Y I L T T É R.*) 
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség tu-

domására hozni, miszerint a m. kir. államvasutak 
városi menetjegyirodája Brassóban továbbra is ke-
zelésünkben hagyatott és ez, épugy mint eddig 
folytatja  működését, mely főként  a következők-
ből áll: 

Csoportosítható menetjegy füzetek  (kör-
utazási jegyek) kiadása, Magyarország, Ausztria, 
Németország, Svájcz. Belgium, Németalföld,  Románia 
és Olaszországba, 45, illetve 60 napi érvényesség-
gel. Megrendelések ily körutazási jegyfüzetekre, 
szó-, irás- vagy táviratilag eszközölhetők s a fü-
zetek, mindig még ugyanazon nap állitatnak össze, 
a melyen a megrendelés beérkezik; az elküldés 
postán történik és pedig utánvéttel (ha az összeg 
nem küldetik előre be) mindig forduló  postával. 

Vasúti  menetjegyek  árusítása,  a díjszabás 
szerinti árakban, felülfizetés  nélkül. 

Utipodgyász  fölvétele  minden vonathoz, a 
podgyász kívánatra a háztól is elhozattatik. 

Továbbá eszközöltetnek előjegyzések háló-
kocsi helyekre. 

Menetrendek.  Utazás  baleset  biztosítás. 
Felvilágosítások  utazási ügyekben mindenkinek, 
készségesen, díjmentesen adatnak. (Írásbeli kérdé-
seknél kéretik a visszportót mellékelni, táviratiak-
nál, a választ fizetni). 

Brassó, 1898. május hó 
Aronsohn H. és társa, 

kir. á l lamvasutak városi menet-
jegyi rodája . szállí tási liivutuln és 

vámügynöksége . 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
nem villái a Szert. 

Sz. 135/1898. vh. 

Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a csikszentmártoni kir. járásbíróságnak 1897. 
évi 6420. számú végzése következtében dr. Mol-
nár László ügyvéd által képviselt Miklós Pál esik-
csekefalvi  lakos javára csik-csatószegi id. Korodi 
Máté és ifj.  Korodi Máté ellen 267 frt  30 kr s jár. 
erejéig 1897. évi szeptember hó 29-én és 1898. 
évi február  hó 25-én foganatosított  kielégítési végre-
hajtás utján lefoglalt  és 523 frtra  becsült rozs, 
bnza, árpa, zab, sertések, szekér, fedő  cserép, lo-
vak, borjú, juhok, takarmány, szalma, férfi  öltöze-
tek stbből álló ingóságok nyilvános árverésen el-
adatnak. 

Mely árverésnek a csikszentmártoni kir. já-

„Kisbirtokos országos földhitelintézetével  szö-
vetséges gyergyói első mezőgazdasági előleg-egylet 
szövetkezet" 1898. junius bó ll-én (szombaton) d. 
e. 9 órától kezdve, a központi iskola nagytermében 

rendkívüli  közgyűlést 
tart, melyre a tagok tisztelettel meghivatnak. 

A tanácskozás  tárgyai-. 
1. A központi intézet leiratának tárgyalása. 
2. Az alapszabályok módosítása. 
3. Esetleges indítványok. 
Ditróban, 1898. május hó 19-éu. 

.A.Z, ig -azgra tóság- . 
Kivonat az alapszabályokból. 

Ii(). S. A kö.,ir\'i'ilés tárgyai. 
!i) ez igazga tóság és a fel  ügyelő b izo t t ság javas-

latai . valamint bá rmely egyle t i taguuk ind í tványa , lui a 
közgyűlés t megelőzőleg t izennégy nappal ez. í rásban az 
igazgatóságnak be lett advu. 

(il. S -A kőzg3'iilésen minden rendes egylet i t ago t 
egytől tiz részvénnyel egy sz văzut i l l e t : t i zenegytő l 
husz üzletrészszel kettő, huszonegy és enné l több rész-
vénynye l biró tagok há rmat szavazha tnak . 

A szavazás rendszerint nyí l tan tör ténik , azonban 
válasz tásoknál és személyt il lető kérdésekben, öt egyle t i 
tu^ k ívánatára , t i tkos szavazásnak van helye . 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig e r re 
Írásban megl ia ta lmuzot t oly egyle t i t ag ál tul gyukoro l -
liatók, kinek a közgyűlésen megje lenni joga van. A meg-
l<"talmazottuk annyi t szavazhatnak , a hány szavaza t t a l 
megbízójuk bír, de mindenki csak egy részvényes meg-
bízását fogadhutju  el. 1—3 

Gy.-Szentmiklóson, 1898. 
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ápril 22-én. 
Nagy Tamás, 

főszolgabíró. 

lepM árban átveszünk utánvét mellett. 
Füles hagolyfiuk  darabonként 6—8 frtijf. 
Medvebocsok „ 20—25 „ 
Farkas, hiusz és nagyobb sas-madarakot 

legjobb ár mellett beveszünk. 

Kuschman-testvérek 
Trad.- é s Ja . en te s - 'Q .z l e t e 

Brassóban. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás utján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két Vi literes üvegekkel portomen-

tesen 2 frt  80 kr, utánvét mellett. 
Kereskedőknek megfelélő  árkedvez-

mény. 
Kapható: 

T l i e l l F r i g y e s 
gyógyszertárában 

7—11) Csik-Szépvizen. 

Van szerencsém értesíteni a n. é. közönséget, hogy 

Csik-Szeredába megérkeztem és csütörtök-utcza Jakab György ur liázál>«n 
f é n y i r d á m a t  felállítottam,  midőn ezt a nagyérdemű kö/.önségség tudomására 
hozom egyúttal becses pártfogásukat  kérve, maradtam tisztelettel 

1—2 
H C 5 K Á C 8 I L A J O S , 

fényképész. j 

S Z I V A T T Y U K A T 
házi, Ipari, mezőgazdasági, építkezési s egyéb 
nyilvános célokra kéz-, járgány s erőhajtásra TÜ Z F E C S K E N D Ö K E T 

városi, községi, gazdasági és 
gyári t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangál lyányokat 

templomok, iskolák stb. részére. 
Btlzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket utczai öntöző-kocsikat 

sárkaparókat 
Icé sz l t ó s ajá/nl a 

B u d a p e s t i S z i v a t t y ú - é s G é p g y á r 
Részvény-Társaság (ezelőtt W 4 L S E R F E B E M C Z ) 

BUDAPEST, VI., KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 
I C Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve. 

15—40 
Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Györgyjakab Márton könyvnyomdájában 1898. 




