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A székely kérdés. 
Európában, a poliglott földmivelő  Ma-

gyarországon a társadalmi betegségek egész 
légiója dühöng; nemzetiségek fészkelődnek, 
elnyomásról panaszkodnak, a leggazdagabb 
vidéken, a magyar Alföldön  a munkásza-
vargás futó  tűzként terjed, a nép békétlen, 
elégedetlen, zavarog, megtagadja ősei hazá-
ját és Istenét: ott kelet bérczei közt a túl-
szaporodott székely faj  türelmesen küzd a 
mindennapi kenyérért, szereti bérezés kis 
hazáját, imádja koronás királyát, tiszteli az 
állam törvényeit s Isten iránti hite, haza-
szeretete, törvénytisztelet nála jóval nagyobb, 
mint. a hazug apostolok ámitása. 

E maroknyi népet, mely ugy a béke 
napjaiban, mint a csaták zajában erős tu-
dott lenni, mely szívósságával, asszimiláló 
képességével annyi század vihara közt, Atti-
lától, Csaba vezértől napjainkig fönn  tudta tar-
tani magát: mennyiszer énekelték meg koszorús 
költők, talán azért, hogy az anyagi romlás 
napjai közt vigasztalja magát a mult édes 
emlékeivel s ha idegenbe üzi a keserves ke-
nyérkereset, ott is maradjon meg székely-
nek s az édes anyaföldet  el ne feledje  soha. 

Dicséret illeti ugy a kereskedelmi mi-
nisztert, mint a Székelyföld  képviselőit, mi-
dőn ez elhanyagolt Ügyet napirendre hoz-
ták, igy nyilt alkalom ugy közvéleménynek 
s a társadalomnak, mint a kormánynak 
ez ügygyei foglalkozni.  Ámde nem elegendő 

' ez állapotok tájékozatlan tárgyalása. 
A ki ismeri a Székelyföldet,  láthatja s 

tudhatja, hogy a nép zöme ma ugy, mint 
ősidőktől fogva  földmivelés  és állattenyész-
tésből él, abból tartja fönn  családját, abból 
fizeti  adóját, összes közterheit, papot, kán-
tort s mi mindent még. S édes jó Istenem, 
micsoda földet  mivel ! A görbe kis ország-
ban hiányzik az arany kalászszal ékes ró-
naság, hiányzik a jó termő talaj, hegyes, 
lejtős, oldalas, kavicsos szürkés területeken 
termel a székely búzát, rozsot, tengerit, szó-
val mit a gyönge talaj megbir. Ennek termő 
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A mi püspökünk. 
Elnémült a harangszó. Lebontották a dísz-

kapukat. Az ünnepi zajt ismét hétköznapi zsivaj 
váltja fel. . . .  Elmúlott!! Lezajlott!! Reményen 
felül  szép és kedves volt; de mint minden, a mire 
hosszn időn át készülünk, — hogy aztán csak 
röpke perczekig élvezzük, — ez is oly hamar 
véget ért 

Vájjon nyomtalanul tünt-e el, mint hulló csil-
lag a láthatár túlsó végén ? 1.. Szeretjük remélni, 
hogy nem!! Hiszen ki tudná elfeledni,  ha csak 
egyszer is látta azt a gyöngéd, minden izében 
nagy nrias és mégis oly alázatos alakot, a mi hőn 
szeretett püspökünket I! Ki hallhatná azt a rokon-
szenves, a lélek mélyéből feltörő  hangot, mely kér 
és ostoroz, mely vigasztal és biztat, majd lemerül 
a gyarló bflnös  szivek fenekéig,  hogy felköltse  az 
ott szunnyadó szörnyeket és apró, szeszélyes 
lidérczeket, miknek létezéséről a megszállott maga 
alig tud, vagy ha tnd — annyira hatalmukban van, 
hogy nélkfllök  el sem biqa képzelni az életet: 
majd megfogja  híveit és magával ragadja fel  a 
dicső, tiszta magasba, hol az ő angyaltiszta szent 
vágyai szárnyalnak s onnan mutatja meg nekik 
azt a salakot, melyben élnek, ki hallhatná meg 
— mondom — csak egyszer is ngy, bogy végkép 
elfeledhesse 

erejét nem a természet adja, de termőföldet 
teremt belőle a vasszorgalom, az erős, nehéz 
munka, mitől a szász irtózik, az oláh meg-
szökik, a sváb halálos beteg lenne. 

Az ős természettől öröksége a jó erdei 
és havasi levegő, melyen a keresett jó er-
délyi faj  szarvasmarha tenyészik, jutenyész-
tése adja a ruházathoz szükséges gyapjút, 
bárány nyal és a tejtermékből készült túró-
val és sajttal Romániával folytat  élénk ke-
reskedést. 

A sok borviz-, savanyuvizforrás  sokkal 
több jövedelmet hozhatna s ha a természet 
eme kincsei nem ott volnának a Székely-
földön,  hanem talán Cseh- vagy Horváth-
országban, mennyi látogatójuk volna! 

Házi ipara a régi, a kultura hatalma 
itt is kevés nyomot hagyott maga után. 

Csik- és Udvarhelymegye egy részét a 
faipar  tartotta el évek hosszú során, deszka 
és zsindely s több ily faáruval  csereüzletet 
folytattak,  savanyuvizzel összejárták Erdély 
s Magyarország nagyrészét, ma ez megszűnt, 
nagyobb gyárak keletkeztek, s a tőke ha-
talma ezt folyton  kisébb térre szorította. 

A székelyek Háromszék-, Csik-, Udvar-
hely és Maros-Tordamegyében laknak na-
gyobb számmal s a négy megye 2,619.513 
kath. hold területén 532.110 lakos található, 
melyből tiszta székely 415.441 s más nem-
zetiségű 116.669. E négy megye területén 
a lakosság főfoglalkozása  a földmivelés,  ál-
lattenyésztés, de ennek fejlesztésére,  javítá-
sára alig gondoltak, még egy földmives-is-
kolát sem adtunk a székelyeknek. 

Nem érdektelen ha megnézzük a mi er-
délyi sógorainknak, a szászoknak helyzetét, 
kik bevándorlottak az üresen maradt terü-
letre. Brassó-. Szeben-, Nagyküküllő-, Besz-
tercze-Naszódvármegyék 2,054.609 kat. hold 
területén 475.564 lakos van, melyből szász 
155.142 s más nemzetiségű 320.542 s van 
a szászoknak négy földmives  iskolájok és 
pedig okosan elosztva, minden megyében 
egy. Ez iskolákat maguk a szászok tartják 
fönn,  csekély állami segítséggel s ha az ily 

Örvendjetek hivő lelkek, az Isten csodát mi-
vel értetek ; visszahozza a mult időt: a Cbrysos-
tomosok, a szent Ferenczek korát tömjén felhőbe 
burkol bennünket, hogy megóvjon a romlott világ 
érintésétől . Valóban : a három dicső szentnek : 
Assisi, Xaveri, Salesi Ferencznek összes jelessé-
geit láttuk s még inkább hallottuk felragyogni  a 
pünkösdi napok főpásztori  látogatójában ; s míg 
egyfelől  értelmünk gyönyörködött az egyszerű köz 
vétlenségnek e soha nem ismert bevégzett voltá-
ban, addig a szívbe észrevétlenül betört valami 
szokatlan hősugár, mely égni kezdett, mint az oltár 
áldozattüze s egyszerre elemésztett abban minden 
salakot 1 Oh, jól mondotta az a leányka, a ki a 
polgári iskolában üdvözölte Kegyelmes föpászto-
rnnkat, hogy ő szárnyakon jött hozzánk, szép lel-
kének átlátszó, hatalmas szárnyain; és jól mon-
dotta az oltár-egyesület alelnöke, a ki a tisztelgés 
alkalmából ő Méltóságát, mint az egyesület leg-
főbb  védnökét üdvözölte, hogy az ő szivéből a hí-
vekébe láng áramlik, mely mint a hamuvá égetett 
holttestet megsemmisíti a multat és a visszamaradt 
szellemnek szép, békés, boldog jövőt nyit. Szinte 
láttuk a tüzes nyelvet áldott fejére  szállani, szinte 
éreztük, melegét és mint az Emmausba menő ta-
nítványok mondottuk halkan egymásnak: „Hát 
nem érezted, miként melegedett meg szived, a míg 
őt beszélni hallottuk ? I 

A mult héten lapunk tudósítója lelkesen és 
tárgyilagosan irta le a magas látogatás, az fin-

iskoláknak haszna nem volna, ha annak 
gazdasági fejlődésökre  s haladására hasznát, 
hatását nem tapasztalták volna, ismerve nem-
zeti karakterüket, s nacionális jó szokásaikat, 
improduktív czélra egy krajezárt sem áldoz-
nának. 

Nem mondom s nem is állitom, mintha 
egy pár földmives  iskola az állapotokon 
rögtön változtatna, avagy csodákat tudna 
művelni; nem, s oly irányba vezetne, mint 
a mai iskolák, még káros is volna, mert 
növelné a proletárokat a társadalomnak ; 
ámde mely állam nem siet ma kisbirtokos 
osztályát megerősítem és az anyagi gyara-
podást terjeszteni ? Éppen mi, kik mindig 
azzal kérkedünk : ime mi vagyunk a fölcúf 
mivelőállam, feledjük,  hogy mi vagyunk az 
ósdiság mintaképei. 

Válságos körülmények közé sorolt föld-
mivelő népen s annak helyzetén esakis e téren 
lehet segiteni és a földmivelést,  állattenyész-
tést kell fölkarolni,  fejleszteni  s a haladást 
a népnek lehetővé tenni. 

Mily boldogok azok, kik minden e fajta 
betegség gyógyítását a kormánytól és az ural-
kodó rendszertől várják. Pedig nálunk ma 
ez divattá vált. 

Mennyiszer hallottuk, hogy a munkás-
kérdés, nemzetiségi bajok közt, minden bűnt, 
mulasztást a kormány terhére róttak. 

Ily alapon haladva, ily szempontból te-
kintve s figyelve  meg a létező bajokat, ered-
ményes munka nem is várható. Sok kongresz-
szus, gyűlés, hosszú jegyzőkönyvek és fényes 
dikciók s az elmaradhatatlan lucullusi lako-
mák közt eltűnik a megoldásra szánt kérdés 
fontos  volta s megmaradnak a gyűlések szép 
emlékei a a jegyzőkönyvek tartalmas hatá-
rozatai, melyek végrehajtására nem elegendő 
idő a jövő milleniumig. 

Kormány és társadalom együttesen moz-
duljon meg. De a társadalomnak jut a na-
gyobb munka, a végrehajtás fontos  szerepe 
és hivatása. 

Birtokosok hivatalnoki kar, lelkészek, 
tanitók álljanak, az Ugy élére s egyesüljenek 

nepi fogadtatás  és apostoli ténykedés lefolyását, 
mi is követtük nyo.mról-nyomra püspök urunkat, 
vele jártunk a kegyhely körüli dombokon, láttuk 
a szent mise-áldozatot bemutatni, elvittük bérma-
gyermekeinket, hogy szelíd kezének rátételével erő-
sítse meg őket a hitnek bátor megvallására és 
gyakorlására, odajárultunk a mennyei irgalom szé-
kéhez, hogy áldott ajkairól halljuk az édes szót: 
„Ego te absolvo!! Hallottuk beszélni itt is, amott 
is, ma is, tegnap is, az emlék, melyet maga után 
hagyott, minden pontról egyenlő szépen, meghatóan 
sugárzik felénk,  mint a folyóvízből  a nap képe, az 
ő szép hangja visszacsendül füleinkben,  sziveink-
ben uutalau, de kivált akkor, midőn imára szólít 
a harang. Ilyen igaz áhítatot, ilyen főpásztori  buz-
galmat látni, nem adatik meg gyakran és nem min-
denkinek s ha azt mondotta ő méltósága, hogy ha 
jő, vigasztalni jő, ezt a czélját teljes mérvben el-
érte; hiszszük, tudjuk, mert hisz láttuk is, hány 
ajakra szállt le „önkéntelen édesen a rég elfelej-
tett ima", midőn őt imádkozui látta, tudjuk, mert 
hisz láttuk, hány uj lelki életre ébresztett hívő 
jött, hogy bűneitől megtisztnlva ott kezdje meg az 
életet, a hol talán tiz, talán bnsz évvel ezelőtt, 
az ártatlan gyermekkorban elhagyta, mert fel  bur-
jánzott volt a szívben a jó mag mellett a konkoly, 
a tövis, a földi  gondok és érdekek és ez a szent-
életű apostol kellett hozzá, hogy visszavezesse az 
üdvözítő lábaihoz. 

De ha nagy az ő szónoki tehetsége, nagyobb 
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arra, bogy hitel és fogyasztási  szövetkezetek 
létestiljenek s azok áldásos mUködése meg-
kezdődjék. Hány székely községnek van vi-
rágzó olvasó egylete, mely évtizedes múlttal 
bír s ez jele, hogy a székely faj  tanultabb, 
műveltebb, irni, olvasni sokan, sokkal többen 
tudnak mint másfelé.  Ez uton is teijeszthető 
az újítások eszméje, mert a népet elő kell arra 
készíteni. 

A földmivelésiigyi  miniszter, ha telepí-
teni akar, vegye a székely fajt  gondjai alá. 
Az egész székelyföldön  nagyobb birtok nincs, 
de a kisbirtok ma már tulságig el van ap-
rózva H itt az ideje a birtokminimum meg-
állapításának. A földmivelés  terén szintén 
sok a tennivaló, az állattenyésztés fokozato-
san felsőbb  színvonalra emelendő a legkeve-
sebb két földmllvesiskola  a székelyeknek 
sem ártana. 

Hy s ezekhez hasonló irányban kell a 
székely kérdést tanulmányozni, igy lehet az-
után a bajt is gyógyítani. Iparos iskolák vas-
utak építése, tanműhelyek létesítése szép és 
hasznos lehet, de első s fő  a népnek mai 
foglalkozását,  miből magáteltartja, oly irányba 
terelni, hogy megélhetése legyen biztos s 
anyagilag gyarapodjon s ne jusson tönkre 
vándoroljon el ősi házájából idegenbe. 

Pál  Miklós. 
* 

A fennebb  közölt czikket a „Budapesti Hír-
lap" -ból veszszük át, mely lap szeretettel foglal-
kozik mindig a székelyföld  érdekeivel. Mondanunk 
sem kell, hogy a czikk irányával általánosságban 
teljesen egyetértünk. Egyetértünk különösen ab-
ban, hogy a székely népet azon a téren kellene 
támogatni, a mely téren a nép zöme ősidőktől fogva 
megélhetését és boldogulását keresi, a földmivelés 
és állattenyésztés terén, s oknélkül való, sőt né-
mely esetben veszélyes dolognak tartjuk, mikor 
népünket mesterséges ntakon és módokon nj irá-
nyú foglalkozások  és kenyérkeresetek felé  akarják 
terelni; mikor számára mintegy megmentésül az 
iparos pályát jelölik ki. Hogy minél fejlettebb  ipara 
legyen a Székelyföldnek,  azt teljes szívből óhajtjuk 
és akarjuk, de hogy e téren a lehető legrövidebb 
idő alatt tnltengés fog  bekövetkezni s azon mes-
terségesen teremtett osztályban a lehető legna-
gyobb mérvű elégedetlenség fog  nyilvánulni, azt 
még most jó előre bátran kimerjük mondani. 
— Épen ezért nagyon is szükségesnek tartanék, 
ha a mindenfelé  hirdetett ipari boldogulás szálló 
igéjének hangoztatásával egy kissé megfontoltabban 
bánnának azok, kik ma mindent, ettől várnak és 
minden közgazdasági előnyt ettől tételeznek fel. 

Ez irányban küzdöttünk és irtunk kezdettől 
fogva  s ha ez irányn törekvéseinket ez ideig nem 
is koronázta siker, mert országos jelszavakkal is 
felkapott  divatos irányzatokkal szemben bajos si-
kert elérni, örömünkre szolgál, bogy a közvéle-
ményben is lassan tért hódítanak azon igazságok, 
melyeket mi oly rég hirdetünk s melyeknek veleje 
az, hogy a székelységet első sorban azon a téren 
kell haladásra segíteni, a mely téren ő ősei hagyo-
mányaihoz hiven boldogulását keresi. Segíteni kell 
őt legeslegelső sorban a földmivelés  és állattenyész-
tés terén való haladás útjainak egyengetésében. Az 

az ő áhítata, legnagyobb az ö édes, mindent át-
ölelő szeretete, mit mondjunk ahhoz a kimondha 
tatlan kedvességhez, melylyel a gyermekeket, az 
ifjakat  szivébe zárja. . . Hogyan csengett végig a 
csiksomlyói templom téren ez a szép szó, melyet 
a zászlószenteléskor mondott: „Szeretett ifjaim  1 
Szivem örömei!" Hogyan tódult körülötte a lány-
sereg az iskolákban! S neki mindegyik számára 
volt egy szép, édes, biztató szava, ajka mindegyikre 
mosolygott, keze mindegyikre áldást hintett. 

Hiszszük erősen, hogy ez az áldás foganatos 
lesz, hogy hivő, istenszerető, vallását buzgón gya-
korló nemzedék fog  növekedni ilyen főpásztor  véd-
nöksége alatt és hiszszük mindenek fölött  azt, 
hogy ezt a kiváló egyházi férfiút,  kinek lángoló 
buzgalma, törhetetlen kitartása, édesszavu beszéde 
ily rövid idő alatt annyi meglepő sikert ért el, 
a Gondviselés különös intézkedése folytán  nyerte 
meg Erdély, s hogy az a Gondviselés, ki őt ne-
künk adta, támogatni fogja  abban, hogy a pász-
torbotot, mely — saját szavai szerint — néha sú-
lyosan nehezedik reá — mindig ugy kezelhesse, 
hogy szivének leghőbb vágya, hivei lelki életének 
felvirágoztatása  mindinkább valósággá váljék. 

R . . D T 

ezzel ellenkező irányn törekvés lehet a legszebb 
czélzatn, de a mi viszonyaink szerint mindig csak 
axiómának marad a nélkül, hogy gyakorlati értéke 
volna, vagy lenne. 

T A W £ Cl T . 
Tanítói tekintély. 

(Vége.) 
Ide sorolhatnám még a tanulásróli mutatást, 

midőn némely szülő ezen tatár filozófiával  vigasz-
talja önmagát és gyermekét a tanulásbani hátra-
maradásért : „hadd el fiam,  ugy se lesz pap 
belőled lu 

A tanítói tekintély lerombolásához gyakran 
hozzájárulnak némely iskolalátogatók. Megjegyzem, 
hogy iskolalátogatók alatt nemcsak a tanhatóság 
hivatalos közegeit értem, hanem mindazokat, kik 
bármi okból tanítás közben az iskolába jönnek. A 
kellő műveltséggel nem bíró látogatók, kik az is-
kolát egyik, másik ügyben felkeresik. 

A gyermekek előtti tapintatlan viselkedésük-
kel sokszor erősen kisebbítik a tanitó tekintélyét. 

Tehát nagyon bölcsen járt el Kecskemét vá-
ros iskolaszéke, midőn büntetés terhe alatt meg-
tiltotta tanítás közben illetéktelen egyéneknek az 
iskolába való lépést. 

Ámde nemcsak a váratlan és hívatlan iskola-
látogatók rontják a tanitó tekintélyét, hanem né-
mely hivatott iskolalátogatók is, ha a tanítóval 
és gyermekekkel szemben minden szeretet nélkü-
lözve s a telebbvalói hatalmat kirívóan éreztetve 
lépnek fel  s az iskolát néhány perezre ugyszólva 
kaszárnyává változtatják. 

Legtöbb példáit látjuk azonban a tanítói te-
kintély lerombolásának a társadalomban. Lássuk a 
főbb  példákat. 

1. K a r i k a tu r á k. Régebb a színműírók 
darabjaik komikumát egy tanitó vagy kántortanító 
személyében tüntették fel,  a ki — mint részegen, 
korhely, csuszó-mászó individum — falrengetö 
énekeivel, vagy szóvirágos alkalmi üdvözléseivel, 
előadásaival hivatva volt a közönséget nevettetni, 
Habár örömmel kell bevalljuk, hogy a jelenkori 
színműírók e felett  napi rendre tértek, mégis fáj-
dalom ! ama régi színdarabokban fel-fel  ujittatik a 
jelenkori tanítói korra nem alkalmazható torzkép. 
Némely élczlapban jelenleg is előfordul. 

2. 4 t á r sada lom közönyössége. 
Vannak a társadalomnak bizonyos igaz, hogy cse-
kély száma körei, melyek a tanítóhoz nem eresz-
kednek le, s kivételt csak egyes jelesebb személyes 
tulajdonságokkal bíró tanítók képeznek. De kér-
dem : ki tanította őket az irva-olvasásra ? A tanitó. 
Már pedig minden tanitó erkölcsi alapon nyugvó 
műveltségénél fogva  annyi figyelmet  érdemel, hogy 
anyagi és erkölcsi tekintetben a társadalom min-
den köre támogasást nyújtson. Nero halálra irélte 
tanítóját Senecát, ámbe ezen kor rég eltelt. 

3. Ront ja a t a n i t ó t e k i n t é l y é t az 
úgyneveze t t gyermekadó, illetve a 15 
kros tanítói nyugdij járulék és az iskolai mulasz-
tások miatt kiszabott büntetések. Ugyanis mind-
ezeket a szülők egyrésze végrehajtás utján fizeti, 
s ilyenkor a legalázobb szavakkal illeti a tanítót, 
mit hallván gyermeke, szülői nyomorának okozójául 
némelykor a tanítót tartja. 

4. Ott van a t a n i t ó f izetés.  Nincs a 
magyar társadalomnak egyetlenosztálya is, mely a 
kenyérért annyit kért, esdeklett volna, mint a ta-
nítóság, de nincs egyetlen egy osztálya is, bol ará-
nyosabb ne volna a fizetés,  mint épen a tanítóság-
nál. Mig egyik tanítónak tényleg 600—800 frt 
a fizetése,  addig a másiknak 200—300 frt.  Az ál-
lami tanítók fizetése  átlag 500 frt  a felekezetieké 
300 frt.  Már most kérdem, mit fordíthat  a 300 
frt  fizetéses  tanitó önképzésre adakozásra, külön-
féle  egyesületek tagsági dijaira ? És ez az anoma-
lia befoly  a tanítói tekintélyre. 

A gyermekek a tanitó tekintélye ellen vétnek 
leginkább az által, hogy : 

1. a tanítót némely testi fogyatkozása  miatt 
guny tárgyává teszik 

2. némely megszokott hibás kifejezéseit  és 
mondatait utánozzák. 

3. Továbbá vétnek a gyermekek a tanitó te-
kintélye ellen makacs, engadetlen viselet áltaí, mi-
dőn a tanitó intéseivel és parancsaival mintegy da-
ezolólag szándékosan hibát követnek el. Az ilyen 
eljárást iskolai merényletnek nevezhetnők, s rugója 
a hiányos erkölcsi nevelés. A gyermeket ezen er-
kölcsi romlottságba rendszerint környezete sülyezti 
mégpedig meggondolatlan beszédek és rosz példaadás 
által. Azonban mindezeknél legnagyobb mértékben 
leronthatja tekintélyét a tanitó önmaga igazság-
talanság, következetlenség, közönyösség, a gyer-
mekek iránti tiszteletlenség, szeretetlenség, dqrva-
bánás mód és kartársaink iránti kicsinylése által. 
Mennyi keserű perczet és áldástalan harezot oko-
zott már a kartársak közötti gyűlölet, s mennyire 
le vau rombolva az ilyen tanitó tekintélye, erre 
nézve ha önmagunkon nem tapasztaltuk mégis szo-
morú meggyőződést nyújt némely kartársak élet-
története. 

Mindezek ntán azon kérdés merül fel,  hogy 
mit tegyünk tanítói tekintélyűnk megszerzése és 
helyre állítása végett ? 

Mindenek előtt lépjünk összeköttetésbe a szttl-
lőkkel, illetve az iskolai és családi nevelést hoz-
zuk összhangba. De hogyan? Véleménym szerint 
ngy, hogy minden olyan dologról értesítsük a szü-
lőket, melynek elintézése hozzájuk tartozik és meg-
fordítva  mi is szerezünk tudomást minden olyan 
dologról a szülőktől melynek elintézése hozzánk 
tartozik. 

Lehetne pedig főkép  téli estéken szabad elő-
adásokat tartani a helyes családi nevelésről s ez-
zel kapcsolatban nem egy társadalmi betegséget 
orvosolni. Az iszákosság, szociálizmus stb. aggasztó 
jelenségek terjedésének is gátot lehetne vetni. 

Lehetne alkalmas népies olvasmányok által is 
a családi nevelésen segíteni. Sajnos irodalmunk ezen 
ágak semmi számba vehető produktummal nem bír 
s egyálatalában legkevesebb gond van fordítva  a 
népies, olcsó, jó olvasmányokra. Ezt a közölményt 
használták és használják fel  a szocziálista vezetők, 
s bogy mily eredménnyel: naponként olvashatjuk 
a hírlapokból. 

Olvastam a „Néptanítók Lapja" utóbbi számá-
ból, hogy az orosházi tantestület szabad előadáso-
kat rendezett, melyről igy ír az egyik előadó: 
„az 51 előadáson temérdek tapasztalatot gyűjtöt-
tünk, sok keserű kifakadást  halottunk, de az elő-
adók közvetlen és tapintatos érzése jótékony ha-
tását nem tévesztette el." Habár nálunk hála Ist-
ennek nincs ilyen szocziális kérdés; de mégis a 
népoktatás és családi nevelés az ily előadásokat 
szükségessé teszik. 

Az iskolalátogatókkal szemben arra kell tö-
rekedjünk, hogy minden olyan dolog, mely a tanitó 
tekintélyéi kisebbítené, négy szem közt intéztessék 
el; igy intézkedik az lb68 évi XXXVIII, t.-cz. 34. 
§. is. De főképpen  hassunk oda, bogy tanítás köz-
ben illetéktelen egyének ne zavarjanak. Ezt pedig 
miniszteri rendelettel, vagy iskolaszéki határozat-
tal lehetne el érni, s nevezetesen ugy, ha ilyen 
látogatásokra időt és alkalmat nem adunk. Ha 
pedig mégis előfordulnak,  akkor tapintatosan kell 
eljárnunk, s ha csak lehet nyilvános tárgyalást 
ne tartsunk, mert nincs kizárva, bogy valamely 
kőnyelmü nyilatkozat által tekintélyünk ne kiseb-
bi tessék. 

A társadalmi téren meg kell ragadnunk min-
den alkalmat, mely a népoktatás ügy és tanítói 
állás emelésére kedvezőnek ígérkezik. Már a nép-
tanító elnevezés involválja, hogy nemcsak az isko-
lában vagyunk tanítók; hanem künn az életben, a 
társadalomban is. De mig az iskolában a tekintély 
elvénél fogva  inkább szavainkkal hatunk, addig a 
társadalomban példáinkkal. Példáinkkal kell megmu-
tassuk, hogy vallásosak, következetesek, igazságo-
sak, szerető emberbarátok vagyunk. Társadalmi 
életünk és munkáságunk legyen oly tükör, melybe 
bármikor tekintünk se önmagunk, se társadalom 
karikatúrát ne lásson, hanem azt a példaképet, 
melyet a gyermek magának választhat. Ekkor el-
érjük, bogy nemcsak numerálunk, hanem ponderá-
lunk is. 

Ferencz  János. 

Borszék fejlődése. 
Borszék már most is festői  fürdőhely  s a 

fürdővendégek  a szépségeken kivül sok kényelmet 
is találnak; a modern izlés hatása alatt azonban a 
fürdőknek  szakadatlanul fejlőduiök  kell; a szépítés, 
alkotás terén megállapodás nem lehet, minden év 
megkívánja a maga áldozatát; de aztán ennek a 
gyümölcse nem is marad el. Különösen állanak ezek 
Borszékre nézve, mely a fejlődés  bimbójából csak 
az utóbbi időkben feslett  ki. Szerencse, hogy oly 
kezekbe van letéve a vezetés, az igazgatás, melyek 
a fiirdó  érdekében szívesen meghozzák az áldoza-
tokat, hogy azt a modern fürdők  első sorába emel-
jék. A szépítés, fürdéB,  közegészség és élelmezés 
terén a beálló fürdói  időszak is sok kellemes és 
hasznos javításokkal fogja  a vendégeket meglepni. 

E tárgyban a fürdői  választmány a f-  hó 1-én 
a következő napjain tartott gyűlésén a következő 
főbb  újításokat állapította meg. Minthogy a jelenlegi 
m e l e g f ü r d ó s  a benne levő gőzgép nem 
felelnek  meg egészen a korszerű követelményeknek, 
azt ezen évben modernül kijavítják, kibővítik, már-
ványkádakkal, gőzberendezéssel látják el. Hogy pe-
dig a fürdőtelep  főbb  pontjain jövőben villamos vi-
lágításokat alkalmazhassanak, oly gépet szereznek 
most be, mely e czélnak teljesen megfelel.  Tervbe 
van véve az is, hogy a melegfürdőt  a „lobogó" 
hidegfürdővel  összekössék, hogy a meleg fürdés  után 
a hideget kényelmesen használhassák. 

A jelen évben is egy gyönyörű sétauttal gya-
rapítják az eddigiek számát; ugyanis a Kossuth-
kuthoz vezető útból jobbra egy uj sétautat fognak 
a fenyveshez  és a sziklákhoz nyitni, mely méltó 
társa lesz a mostani gyönyörű sétahelyeknek. 

Sok üdvös javítást tesznek a közegészség terén 
is. A talaj fertőzésének  meggátlása cséljából a fürdő-
területen az összes istállókat elhányták s helyettük 
Közép-Borszéken, hol ártalmat nem okozhat, már 
épül a nagy közös istálló. Ugyanqsak a közegész-
ségre, de egyszersmind a szépítésre való tekintetből 
az építkezésekre uj szabályzat készítését, valamint 
a fürdőn  jelenleg meglevő összes ürdéknek turfa-
olosettekkel való ellátását rendelték el. 
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A Kossuth-kut alatti sátrak beszüntetését szin-
tén elhatározták; ezek osak még ezen évben ma-
radnak fenn  ; a jövő évben már hozzá fognak  egy 
modern Bazár építéséhez. 

A közélelmezés javitása és olcsobbá tétele vé-
gett is több üdvös és hasznos intézkedéseket veitek 
foganatba.  A többek között a Hélik féle  szállóban 
nagyon mérsékelt ár mellett közös étekező-asztal. u. 
n. table d'hóte lesz. Szigora ügyelet lesz tovább, hogy 
a vendégek hust mérsékelt árban kapjanak; általában 
mindent megtesznek arra, hogy jutányos és mégis, 
tisztességes élelmezést nyerhessen mindenki, akár a 
vendéglőben, akár otthon étkezzék. 

Megemlítjük azon haladást is, hogy az üveg-
gyártás emelésére való tekintetből egy uj szerkezetű, 
folyton  müködó gáz kemenczét rendeznek be, mely, 
ha a fiirdó  üveg szűgsógletét fedezte,  más iiveg-
czikkeket is fog  készíteni. A gyűlés továbbá ezúttal 
is gyakorolta a jótékonyságot; mert Qencsi István 
egyetemi hallgató részére 50 frt,  özv. Deák Jánosné 
részére pedig 60 frt  segélyt utalt ki. 

K Ü L Ö M F É L É K . 
— Baranyai Gyula m. kir. pénzügyi szám-

vizsgáló, a székely-udvarhelyi m. kir. pénzügyigaz-
gatóság mellé rendelt számvevőségnek főnöke  folyó 
évi május hó 29-én eljegyezte Gyergyó-Szentmik-
lóson Szász I g n á c z kir. járásbiró ur és neje 
Orbán Mari bájos és müveit leányát E te lká t . 

— Esküvő. Szűcs Elemér, Szeben-
megye szerdahelyi járási föerdész  1. hó 4-én kelt 
egybe Csik-Szentkirályon özv. Gál Endréné 
házánál, Gál I rén kisasszonynyal, néhai G á I 
E n d r e csikmegyei tiszti ügyész kedves leányá-
val. Az ünnepély szűk családi körben tartatott s 
azon a vőlegény és menyasszony családjához tar-
tozókon kívül, Becze Antal alispán, Györffy  Ignácz 
és T. Nagy Imre voltak jelen családjaikkal. A 
polgári esketést Albert Béniám végezte a község 
házánál, az egyházi áldást pedig Bessenyei Béla 
battonyai ev. ret. lelkész a szülei háznál adta a 
házasulandókra. Az ifjú  pár az 6-én reggeli vonat-
tal a férj  állomására utazott. Fogadják szerencse 
kivánatnnkat! 

— Időjárásunk ismét aggodalomra ad okot 
a gazdáknak. A mult év tavaszán előfordult  rend-
kívüli sok esőzésnek meg volt szomorú eredménye 
a silány termés előidézésében, melynek hatása alatt 
állunk ma is s minthogy jelenleg szintén az ég 
folytonosan  ontja bőséges áldását az eső alakjában, 
félni  lehet a mnlt évihez hasonló katasztrófától; 
pedig gabonáink állása reményt nyújtott arra, hogy 
a tavalyi szük termést egy áldásosabb termés váltja 
fel  ez évben. A májusi hűvös csapadékos időjárás 
annyira kedvezett a fejlődésnek,  hogy még a késői 
gyenge őszivetések is teljesen megjavultak s ina 
már ugy az őszi, mint a tavasziak oly buják, hogy 
ha a túlságos esőzés tovább tart, lefognak  hullani 
és gyomosodni, mi a minőségre nézve igen káros 
hatást fog  előidézni. 

— Főpásztori jótékonyság. A körünk-
ben időző erdélyi róm. kath. főpásztor  bérma kőr-
útjában nemcsak magasztos egyházi ténykedéseivel 
biztosította maga részére híveinek szeretetét és 
ragaszkodását, hanem részint titokban, részint nyil-
vánosan gyakorolt áldozatkész nagylelkűségével 
bámulatot keltett hivei között. Figyelmét nemcsak 
az elhagyatott templomok és iskolákra, hanem a 
szükségben szenvedő egyesekre is bőkezű adomá-
nyaival több helyt kiterjesztette eddigi kőrútjában 
uem csak, hanem a meglátogatott lelkészkedö pap-
ság vendéglátó költségeit is mindenhol dúsan meg-
téríti. Megható példáját mutatta az irgalmasság 
testi és lelki cselekedetének Csík-Mindszenten, hol 
az év elején a torony lépcsőin lebukott, súlyos sé-
rüléseket szenvedett és élet-halál közt lebegő Kósa 
Balázs tanítót szerény lakásán fölkereste,  s annak 
ágya előtt a kíséretében volt papsággal nem csak 
ájtatos imát mondott a szegény betegért, hanem 
szflkőlködö  családját hatékony pénzsegélyben is 
részesítette, 

— Halálozás, Nagyváradi, teleki és ncsai 
idősebb H o r v á t h Mihály 1848/49. volt honvéd-
huszárfőhadnagy,  a volt Tordavármegyének alis-
pánja, volt m. kir. ministeri biztos, Fogarasvár-
megyének főispánja,  mint ilyen volt főrendiházi  tag, 
később Eiskflkflllő  vármegye főispánja,  agörgényi 
ev. ref.  egyházmegyének 39 éven át főgondnoka, 
több közművelődési és közhasznú társaság elnöke, 
Marostorda-vármegyének virilis bizottsági tagja, 
életének batvannyolczadik én boldog házasságának 
41-ik évében f.  évi május hó 34-én reggeli T/t 
órakor szívszélhűdés folytán  bekövetkezett hirtelen 
elbnnyt. Halálát nagyszámú és előkelő rokonság, 
köztflk  a csik-taploczai L á z á r családok is gyá-
szolják. Nyugodjék békében I 

— Az u j ezüstpénz. A Körmöczbányán 
lévő állami pénzverdében már elkészültek az elő-
munkálatokkal az öt koronás ezüst pénzek vere-
tésére. Az aj öt koronás pénzdarabok nagysága 
weg fog  egyezni a régi, két forintot  érő, agyne-
vezett ajtallérok alakjával, öntvény keveréke 99 
rész ezüstből ás egy rész veres rézből fog  állani. 
Áz nj öt koronás pénzdarabok már a folyó  esz-
tendőben kerülnek forgalomba. 

— Fürdő megnyitás. Csik-Zsögöd gyógy-
fürdő,  e hó 6-én nyilt meg, az alkalmatlan idő miatt 
kevés közönség jelenlétében. Ez a kies fekvésű  mu-
lató- és kedves kiránduló hely, melynek hovatovább 
kellemesebbé ÓB kényelmesebbé tételére, a tulaj-
donos K e r t é s z I s t v á n n é megelőző években 
is, de kivált most, igen sok anyagi áldozatot hozott, 
melynek vonzóvá tétele érdekében éjjet nappá téve 
fáradozott:  igazán megérdemli a pártfogást.  A kik 
ma kevés számmal megjelentek, tapasztalhatták, hogy 
konyhája kitűnő, borai igen tisztességesek, árai szo-
lidok és a kiszolgálás pontos és gyors; tisztaság 
dolgában kielégitő s a Müller karnagy vezetése alatt 
álló csik-szeredai zenekar most is bebizonyította, 
hogy az ő ütemeire elég kedélyesen lehet bokázni 
is, tipegni is, lejteni is. Bámulatos iróniája a sors-
nak : hogy mig Zsögödön naplementéig poros ut és 
száraz sétányok álltak rendelkezésre; Csik-Szeredát 
szakadatlanul, szinte tüntetőleg mosta a zápor. A 
szeredai intelligens közönség nem háládatlan az ál-
dozatokkal szemben s remélhető, hogy a beállott 
szezonon tömegesen fogja  a júhirii fürdőt  látogatni. 

— Nyilvános köszönet. Tkts B a r c s a y 
Károly kereskedő ur, a csik-somlyói főgimn.  kirán-
duló egyesület czéljaira 10 frtot  adományozni szí-
ves volt. Midőn ezen áldozatkészségéről a nyilvá-
nosság előtt beszámolok, egyszersmind hálás kö-
szönetet mondok az egyesület nevében azon nemes 
tényeért, melyben az egyesületet részesítette. Csík-
Somlyón, 1898. junius 4-én. Csató J á n o s egye-
sületi elnök, tanár. 

— Jászai-Somogyi hangverseny. Az a 
művészeti esemény, melynek színhelye legközelebb 
városunk lesz, csaknem párját ritkítja városunk mű-
vészeti életében. Városunk falai  közt fogjuk  üdvözölni 
Jászai Mari asszonyt, a Nemzeti színház nagynevű 
művésznőjét, a magyar színművészet igazi felkent 
papnőjét; Somogyi Mort, az országos zongoramiivészt, 
a ki ugy zeuei életünknek, mint a főváros  művész-
világának egyik legkimagaslóbb alakja és Somogyi 
B. Carolát, a nagy tehetségű, kitűnő képzettségű 
csengő hanggal rendelkező operai primadonnát, a 
ki eddig a külföldön  szerzett dicsőséget a magyar 
névnek. Olyan hangverseny lessz ez, az emiitett mű-
vészek legválogatottabb repertorijaiból rendezve, a 
mely méltán megérdemli a legnagyobb érdeklődést 
s a mely sokáig emlékezetes marad azok előtt, a 
kik lefolyásában  gyönyörködtek. A Jászai-Somogyi 
turué sorrendje imár megvan állapítva. A következő 
városokat fogja  magában foglalni:  Besztercze, Deés, 
Szamos-Ujvár, Torda, Maros-Vásárhely, Nagy-Euyed, 
Dévn, Szászváros, Gyulafehérvár,  Erzsébetváros, Fo-
garas, Nagy-Szeben, Segesvár, Udvarhely, Brassó, 
Sepsi-Szent-György, Élőpatak, Kézdi-Vásárhely, Tus-
nád, Csik-Szereda, Kovászna, Lúgos, Pancsova, Palánka, 
Buziás, Herkulesfürdő. 

Uj iparos tanonczÍ8kola. Hazánkban ma-
gyar iparról csak akkor lesz majd szó, ha az ipar 
körébe a székelységet is bevonják. E czél még ugyan 
messze, de örömmel láthatjuk, hogy egy-egy lépéssel 
közeledünk hozzá, s az ipar iránti érdeklődés na-
gyobb-nagyobb tért hódit a székelyek között. Gyer-
gyó-Ditró községi képviselőtestülete is elhatározta, 
hogy állami segítség mellett felállítja  az iparostanoncz 
iskolát. A tanonczok száma évről-évre növekedik s 
jelenleg már elérte az 50-et. azt a törvényes lét-
számot, mely az iskola felállítását  vonja maga után. 
Midőn azonban a község ezt a határozatot hozta, 
nem a törvényből folyó  kötelezettség, hanem székely 
lakosságának érdeke vezérelte, mert népünk bol-
dogságát s jobb jövőjét az ipar terén keresheti és 
találhatja fel.  Ditró pedig az által, hogy a gyergyói 
székelység jó nagy zömének közepén fekszik  és kö-
zel van a határszéli vegyes ajkú községekhez, az 
iparra uézve kiváló pontul kínálkozik s itt egv erős 
iparos osztály kifejlődését  a közel jövő meg is hozzá, 
s a tanoncziskola felállításának  ideje már elérkezett. 

— Az oláh esperesi hivatal. Gyergyó-
Szt-Miklóson csakugyan fölösleges  az oláh esperesi 
hivatal. E közvélemény mellett volt a falu  bikája 
is, mert a minapában ugyancsak össze-vissza ök-
lelte a kapufélfáját  s falát  s majdnem szétszórta 
a fölösleges  lakot. A bika hősi tettén valami le-
génykék is felbuzdultak  s egy éjjel behatolván a 
jelenleg gazdátlanul álló esperesi viskóba, annak 
becses okmánytárát összezavarták. A tudósok bi-
zonnyára nem fognak  ezért feljajdulni  I 

— Agyonütötte a fa.  Csik-szenttamási Al-
bert István a háromszéki erdőipar részvénytársaság 
papolczi telepén állván munkában, mult hó 25-én 
negyedmagával a társaság erdejébe ment fadöntésre. 
A levágott fa  esés közben egy másik szárazfát  le-
törvén, véletlenül azt a másik fa  oda ütötte le, hol 
a 4 ember állott. Hármuknak valahogyan sikerült 
a lezuhanó fa  elől menekülni, de Albertet oly sze-
rencsétlenül találta, hogy mire a telepre szállították 
volna, már megszűnt élni. 

— A nők jellemzése. Különböző nemze-
tek között következő jellemrajzot találjuk föl  a 
gyöngébb nemről. 

Arab : Jobb, ha több feleséged  van, mintha 
csak egy; ha veszekednek, legalább nyugton vagy. 

Dán: Edd a halat, a mig friss,  add férjhez 
a leányodat, mig fiatal.  A nő olyan, mint a tenger ; 
engedelmeskedik annak, a ki daczol vele; borzal-
mas az iránt, a ki borzad tőle. 

F r a n c z i a : Nőt fitlegelni,  vagy lisztes 
zsákot: egyre megy ; a java elvész, a rossza visz-
szamarad. 

I n d i a i : Az arany tisztaságát akarod vizs-
gálni, fogd  a vizsgáló követ; az ökör erejét aka-
rod tudni, rakd meg teherrel; az ember jellemét 
kutatod, figyeld  meg szavait; a nő gondolatát aka-
rod kutatni, hiába való fáradtság.  A nő olyan, 
mint az árnyék; ha menekülsz előle: üldöz ; ha 
követed: fut  előled. 

C h i n a i: A nő nyelve olyan, mint a kard, 
a mely soha sem rozsdásodik. 

Német : Nőt végy feleségül,  ne arczot. 
Asszony és kemencze otthonn maradjon. 

Olasz : Az asszony vagy színméz, vagy 
csupa epe; a méz néha epévé lesz; az epe soha 
sem lesz mézzé. 

Spanyol : A férj  a tűzhely, a nő a tűz és 
az ördög a fujtató.  Nőt és öszvért könnyebb jó 
szóval, mint szigorral kormányozni. 

— „Pillangó." A .Pillangó* társadalmi és 
művészeti élczlap, 19-ik száma fekszik  előttünk, és 
ezen számból is kitűnik, a mit már több ízben mon-
dottunk, hogy hasonló lap még nem jelent meg és 
tekintettel irányára, minden magyarnak kötelessége 
e lapot támogatni. A „Pillangó" szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapesten, Terézkörut 35. sz. a. van. 
Előfizetési  ára negyedévre egy forint,  Mutatvány 
számot kívánatra ingyen. 

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

FELELŐS SZERKESZTŐ é« LAPTULAJDONOS: 
GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 

N V I L T T É B.*) 
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 jegyfflzetekre, 
szó-, írás- vagy táviratilag eszközölhetők s a fű-
zetek, mindig még ugyanazon nap állitatnak össze, 
a melyen a megrendelés beérkezik; az elküldés 
postán történik és pedig utánvéttel (ha az Ö3szeg 
nem küldetik előre be) mindig forduló  postávsl. 

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, 

u m. kir. államvasutak városi incnet-
jugyirodáju, szállítási hivatala és 

2—3 vámügynöksége. 

*) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
uem vállal a Sierfc. 

Szám 2631—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikmegye felcsiki  járásban Csik-Gyimes Kö-

zéplök székhelylyel ujjonan alakított körjegyzői 
körben, mely körhöz Csik-Gyímes-Felsőlok és Gyi-
mes-Középlok községek tartoznak, a körjegyzői 
állás betöltendő lévén, e czélból az 1886. évi XXII. 
t.-cz. 82. §-a értelmében ezennel pályázatot hirde-
tek s felhívom  mindazokat, a kik ezen állásra 
pályázni óhajtanak, hogy nagykorúságukat, bon-
polgárságukat az 18R3. évi I. t.-cz. 6. §-ában meg-
kívánt, képzettségöket és az eddigi szolgálatukat 
igazoló okmányokkal felszerelt  kérvényeiket az 
1898. év julius 2-ig alulírott főszolgabíróhoz 
annál bizonyosabban adják be, mert a később ér-
kezők nem fognak  figyelembe  vétetni. 

A kör jegyző j a v a d a l m a z á s a ál l : 
1. Évi 400 frt  fizetés.  2. Természetben ki-

szolgáltatandó, vagy egyezség szerint készpénzzel 
kártalanítható szabad lakás. 3. Irodaátalány 80 
frt.  4. Faátalány 40 frt.  6. Magánmunkálatokért 
a szabályrendeletileg megállapított dijak. A válasz-
tás Gyimes-Középlokon az 1898. évi jnlins 3-án 
fog  megtartatni s a megválasztott körjegyző állá-
sát azonnal elfoglalni  tartozik. 

Csik-Szereda, 1898. junius 5-án. 
Fejér Sándor, 

1—3 főszolgabíró. 
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Szám 3103—1898. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csiktnegye felesi  ki járáshoz tar»oz6 Gyimes-

bükk, Gyimes-Felső- és Középlok községekből ala 
kitott gyimesi közegészségügyi körben az orvosi 
állomás lemondás folytán  üresedésbe jővén, annak 
betöltése végett ezennel pályázatot hirdetek. 

Ezen állomással 600 frt  évi fizetés,  40 trt 
lakbér és mind kinevezendő esik gyimesi pályaőr 
vosnak azaz Ajnádtól-Gyimesig terjedő 31'3 kim 
boksza vonal szakaszon a pályaorvosi teendők vég' 
zéséért évi 300 frt  tiszteletdíj jár. A községekkel 
és a Gyimesbfikk  területén levő fűrésztelepek  tu-
lajdonossaival egyezség ntján megállapítandó látó 
gatási, látlelet és bizonyítvány kiállítási dijakon 
kiv&l körorvos a védhimlö oltásért és njra oltásért 
az országos érvényű dijakat felszámithatja  és a 
bíróságok felhívására  végzett szakértői működé-
sekért a szokásos dijakat igényelheti. Székhelyén 
a halott kémlést és husszemlét a szabályszerű di-
jak mellett végezni s községeit havonkint kétszer 
bentazni és akkor a jelentkező betegeket ingye 
nesen ellátni tartozik. A magán látogatásokra fe-
lektől fuvart  követelhet. Felhívom mindazon orvos-
tudorokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, mi-
szerint az 1883. évi 1. t.-cz. 9. §-a értelmében 
eddigi gyakorlatukat is igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérelmüket hozzám 1898. évi jul ius hó 
2-ig nyújtsák be. A választás Gyimesbükkben 
1898. julius 3-án fog  megtartatni. 

Csik-Szereda, 1898. junius 5-én. 
Fejér Sándor, 

1 —:t főszolgabíró. 

Meghívó. 
A „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-én. 

-AJZ ig-azg-a tóság- . 

Kivonat as alapszabályokból. 
(Ül. A közgyűlés tárgyai. 
li) az iŞŢuKgutâsiig és a k-li'igyclü liizoltsás javas-

latai. valamint bármely egyleti tngnuk indítványa, ha a 
közgyűlést megelőzőleg tizennégy nappal ez. Írásiján az 
igazgatóságnak be lett adva. 

Iii. S közgyűlésen minden rendes i-gvleti lúgot 
egytől tiz részvénnyel egy szavazat illet: tizenegytől 
IIIISZ üzletrészszel kettő, huszonegy és ennél több rész-
vényuyel bíró tagok hármat szuvazliatnak. 

A szavuzás rendszerint uyiltan történik, azonban 
választásoknál és személyt illető kérdésekben, öt egyleti 
tag kívánatára, titkos szavazásnak van helye. 

A szavazatok akár személyesen, akár pedig erre 
Írásban meghatalmazott oly egyíeti tag által gyakorol-
hat ók. kinek a közgyűlésen megjelenni joga van. A meg-
hatalmazottak annyit szavazhatnak, a hány szavazattal 
megbízójuk bír, de mindenki csak egy rész/vénves meg-
bízását fogadhatja  el. " 3 ;) 

Sz. 940—1898. tkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a remetei 
róm. kath. egyház végrehajtatónak ditrói Adáro 
Ferencz végrehajtást szenvedő elleni 20 frt  tőke-
követelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék (a gy.-szentmiklósi 
kir. járásbíróság) területén lévő Remete község 
határán fekvő,  a remetei 1827. sz. íjkvben foglalt 
12842—12847. hisz. alatti 87 frt,  a 164. száma 
tjkvben foglalt  3848., 3911. hrsz. alatti 20 fit, 
5831 hrsz. a. 4 frt.  6167., 6168. hrsz. a. 33 frt, 
6189. hrsz. a. 8 frt,  11507/!. hrsz. a. 13 forint. 
11507/2. hrsz. alatti 6 frt,  15436., 16437. hrsz. 
a. 34 frt.  18905. hrsz. a. 6 frt.  20305. hrsz. a. 6 
frt,  21912., 21913. hrsz. a. 8 frt,  22168. hrsz. a. 
6 frt,  22250., 22251. hrsz. a. 24 frt,  22513. hr. 
sz. a. alatti 5 fit,  22534., 22535. hrsz. a. 95 frt, 
29728. hrsz. a. 3 frt  becsértékü egész ingatlanokra 
az árverést a tennebb ezennel megállapított kiki-
áltási árban elrendelte és hogy a fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1898. évi julius hó 22-ik napján dél-
előtti 9 órakor Remete község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla-
nok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 

szám alatt kelt igazságfigyminiszteri  rendelet 8. 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyézéről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklós, 1898. évi febr.  hó 
25 ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 
Szám 642—1898. 

tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyergyói 
első takarékpénztár végrehaj tatónak gy.-szentmik-
lósi Lázár Ignácz végrehajtást szenvedő elleni 195 
frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé-
ben a csíkszeredai kii-, törvényszék (a gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén lévő Gyer-
gyó-Szentmiklós község határán fekvő,  a gyergyó-
szentmiklósi 1413. számú tjkvben foglalt  27049., 
27050 helyrajzi szám alatti egész ingatlanra 132 
forintban,  az 1174. sz. telekjegyzőkönyvben fog-
lalt 12581. hrsz. a. egész ingatlanra 9 frtban,  19055. 
hrsz. a. egész ingatlanra 59 frtban,  s ezen tjkv-
böl a 3593. sz. tjkvbe szárhegyi Ferencz Gergely 
nevére átjegyzett 19629., 19630. hrsz. a. egész 
ingatlanra 166 frtban  az árverést ezen becsérté-
kekben ezennel megállapított kikiáltási árban el-
rendelte, és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok 
az 1898. évi julius hó 18-ik napján délelőtti 9 óra-
kor ezen telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségé-
ben megtartandó nyilvános árverésen a megállapi 
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/0-át, készpénzben, vagy az 
1681. 60. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal  szá-
mított és az 1881. évi november 1-én 3333. sz. a. 
kelt m. kir. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ban 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke-
zéhez letenni, avagy az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni. 

Kelt Gy.-Szentmiklóson, 1898. évi február  hó 
20-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

28796. brsz. a. 8 frt,  29758. hrsz. a. 3 frt,  89773. 
hrsz. a. 3 frt,  30553. hrsz. a. 13 frt,  30561. hrsz. 
a. 18 frt  becsértékü egész ingatlanokra az árve-
rést a fenti  becsértékekben ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlan az 1898. évi julius hó 21-ik napján 
délelőtti 9 órakor Remete Község házánál megtar-
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál-
tási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10 °/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. t. cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333 
szám alatt kelt igazságügy miniszteri rendelet 8 
§-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül-
dött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t cz. 
170. §-a ételméhen a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű el-
ismervényt átszolgáltatni. 

Kelt Gyergyó-Szentmiklóson, 1898. évi február 
bó 19-ik napján. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Páll Venczel, 

kir. aljbiró. 

Szám 938—1897. 
tlkkvi. 

/ 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gyer-
gy ószentmiklósi Sáska Kaje'tán végrehajtatónak, 
remetei Fazakas Vincze végrehajtást szenvedő el-
leni 110 frt  tőkekövetelés és jár. iránti végrehaj-
tási ügyében a csíkszeredai kir. törvényszék (a 
gy.-szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő, 
Remete község határán fekvő,  a remetei 365. sz. 
tjkvben foglalt  838., 839. hrsz. a. 170 frt,  4302., 
4303. hrsz. a. 11 frt,  5904. hrsz. a. 19 frt,  6824. 
hrsz. a. 4 frt,  10679. hrsz. a. 5 frt  50 kr, 21395. 
hrsz. 3 frt,  25688., 25689. hrsz. a. 24 frt.  8167. 
hrsz. a. 8 frt  becsértékü; az 548. sz. tjkvben fog-
lalt 2749. hrsz. alatti 6 frt,  2814. hrsz. alatti 19 
frt  50 kr, 4416. hrsz. a. 8 frt,  6530. hrsz. alatti 
3 frt  50 kr, 11305. hrsz. a. 1 trt, 11312. hrsz. 
10 frt,  11630. brszám a. 13 frt,  11783.. 11784. 
hrsz. a. 52 frt,  13122—13124. hrsz. a. 46 frt, 
21565. hrsz. a. 4 frt.  24396., 24397. hrsz. a. 20 
frt,  25932/]. brsz. a. 1 frt,  26010., 26030., 26036., 
26037. hrsz. a. 8 frt,  26212. hrsz. a. 12 forint, 

Árverezési hirdetmény. 
A csik-somlyói róm. kath. egyházmegye ta-

nácsa részéről közhírré tétetik, hogy Gyimes Ba-
rátos nevű erdejében Barátoatetőn 30 czentiméter 
és annál vastagabb törzsek fatömege  e hó 19-ik 
napján d. u. 2 órakor nyilvános árverezésen 
el fog  adatni. — Az árverezés a papi laknál fog 
tartatni. 

Az árverezés alá bocsátott fatömeg  ki tesz 
összesen 436 köbmétert. A kikiáltási ár 218 frt, 
azaz kétszáz tizennyolez forint. 

Erről árverezni kivánók azon megjegyzéssel 
értesíttetnek, hogy a vételár előre fizetendő;  to-
vábbá a fáknak  kihasználásának egy év leforgása 
alatt kell megtörténni s az ott maradott hulladé-
kot köteles kitakarítani. 

Csik-Somlyón, 1898. junius 2-án. 
Csiszér Pál, Györpál János, 

ulgondnok. fögondnok. 

Valódi 
Székely Fenyővíz 
erjedés és lepárlás ntján nyert kitűnő 

minőségű ital. 
Két '/i literes üvegekkel portomén* 

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 

9—10 Csik-Szépvizen. 

Magas jutalékban 
részesülnek megbízható szolid ügynökök, kik 
törvényszerűen megengedett sorsjegyeknek, 
részletfizetésre  való eladásával, egy nagy 
pénzintézet (részvény-társaság) számlájára 
foglalkozni  óhajtanak. Ajánlatok „Mercator" 
czimen: Eckstein Bernát hirdetési irodájába 

Budapest, V., Fürdő-utcza 4. intézendők. 
1—5 

S Z I V A T T Y Ú K A T 
házi, ipari, mezőgazdasági, építkezési 8 egyéb 
nyilvános célokrakéz-, járgány 9 erőhajtásra 

TÜ Z F E C S K E N D Ó K E T 
városi, községi, gazdasági és 

gyári t ű z o l t ó s á g n a k . harangokat és harangállyányokat 
templomok, iskolák stb. részére. 

Büzmentesen működő pöczegödör tisztító készülékeket, utczai öntöző-kocsikat 
sárkaparókat 

R é s z i t é s a j é j a l 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 WAL8ER FERENCZ) 

BUDAPEST, VI.. KÜLSŐ VÁCZIUT 45. 
Árjegyzékek és költségvetések Ingyen ós bérmentve. 
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Nyomatott Csik-Szeredában, a laptulajdonos és kiadó Gyftrgyjakab  Márton könyvnyomdájában 1898. 




