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A székely vasul és ipar.*) 
A földművelési  miniszter mellett leg-

többet tehet a kereskedelmi miniszter, a 
kihez nagy reményeket is fűzött  a szé-
kelység, mint erdélyi emberhez. Meg is 
viin benne a jóakarat, örökösen utón van, 
tanul, gyűjti a tapasztalatokat, hogy a 
IH.I kell, segítsen. Járt a mult év tavaszán 
a Székelyföldön  is, de csak addig, a mig 
a vasút jár; a roppant vasút nélküli te-
rületre, a hol alkalma lett volna száz és 
száz kilómétert kocsin utazni és látta volua 
a roppant elmaradottságot, oda nein ment. 
A kereskedelmi miniszternek sürgősebb 
teendője nem lehet, mint egyszer már 
kiépíttetni az ezelőtt öt évvel (189Ö. VII. 
t.-cz.) törvényben megszavazott székely 
vasutakat, mert vasút nélkül föllendült 
löldmüvelést, ipart, kereskedelmet kép-
zelni sem lehet; a hol pedig e három 
tényező hiányzik, ott nincs megélhetés. 
A miniszter tárczája tárgyalásakor kije-
lentette ugyan, hogy az első gondjai közé 
tartozik, de most nem alkalmas a pénz-
píncz emisszióra, uzsorapénzzel pedig nem 
épit. Ugy olvastam, hogy az állam évi 
zárószámadása huszonegy millió plusszal 
zárult; százmilliós beruházási kölcsönre 
is elég alkalmas a pénzpiac/, helyzete. Az 
élelmes közoktatásügyi miniszter rögtön 
bele is markol és ujabb száznegyven 
állami iskolát állit. A belügyminiszternek 
alig van sUrgősebb teendője, mint az el-
kényeztetett vagyonos osztály kényelmére 
a meglevő Nemzeti Színházat három mil-
lióval (persze hat is lesz) kényelmesebbé 
tenni. A földmivelési  miniszternek a sok 
minden egyeben kivül három millió jut 
Vajda-IIunyadvár fölépítésére  stb. slb. 
I'.bből látszik, hogy tisztán luxus-kiadá-
sokra is dobálóznak a millókkal; ám te-
gyék, de csak akkor, ha az ország min-
den vidékének és polgárának megvan a 

S/.ilvússy .János dr. ..A Székelyföld-  r/.iiiiü tu-
n illliliin v.lból. 

mindennapi kenyere, hanem szinházbővi-
tésekre, Vajda-Hunyadra stb gondolni 
akkor, mikor egy nagy vidék százezernyi 
lakossága a legszükségesebbet is kényte-
len nélkülözni és kénytelen kivándorolni, 
— az nem lehet helyes. 

A kereskedelmi miniszter Csíkszere-
dában azt mondta, hogy ennek a vidék-
nek uem kérni, de követelnie kell. Ugy! 
követelés, a melynek nyomatékot nem 
lehet adni, csak frázis!  Hiszen csak nem 
tagadhatja meg a lakosság az adót! Vagy 
fellázadjon,  hogy ráadásul még tömegesen 
lelőjék őket és börtönbe kerüljenek!? E 
kijelentés csak arra jó, hogy a miniszter 
beismeri a vidék sürgős és jogos kivált-
ságát, de azért még a folyamatba  vett 
előmunkálatokat is beszüntette. 

A vasutkiépités lenne tehát az első 
teendő, mely e letargikus testbe uj életet 
önteni lenne hivatva. 

Ezután jönne az ipar teremtése és 
támogatása. A minisztériumban itt sem 
hiányzik a jóakarat, de a cselekvés édes-
kevés. 

l'eldául folytatja  a székely fiuk  gyár-
ipari kiképeztetését. Jól van. Én azonban 
— és ha jól emlékszem, a miniszter ur 
is — ettől a mozgalomtól nem várom a 
székely ipar föllendülését.  Kivisznek, el-
helyeznek a gyárakban néhány száz szé-
kely fiut.  Ezeket aztán ott kiképezik jó 
gyári munkásokká és ezzel be is zárták 
előttök végleg a Székelyföldet.  Ezek ide 
többé vissza nem jönnek, de hát mit is 
csinálnának itt? hiszen itt nincs Ganz-
gyár, MÁV-gyár slb ; itt nem kap kenye-
ret, természetesen ott marad mind, a hol 
olyan munkát kap, a milyenre kiképezték. 
Ugyan mi haszon hárul ebből a Székely-
föld  iparára? Hogy a Székelylöldön ipar 
fejlődjék,  alioz itt helyben kell iparválla-
latokat létesíteni és itt helyben kell a 
székely fiukat  és leányokat különféle  ipar-
ágakban kiképezni. Nyersanyag van elég 
az erdőségekben, melynek fáját  százféle 

iparczikké lehet földolgozni.  A hegységek 
belseje óriás kincseket rejt magában, Csik-
bau, Háromszéken rengeteg széntelepek 
hevernek parlagon ; a havasok telvék vas-
sal, ólommal, arannyai, ezüsttel, mangán-
nal. terméskénnel stb. Szárhegyen, Fel-
Csíkban egész hegyek vannak remek fe-
hér márványból, mely a karraraival ver-
senyez ; ma az országutakat kavicsolják 
vele. Ditró határában ott van a majdnem 
drágakőszámba menő remek ditróit, mely 
máBUtt a világon sehol nincs és melyből 
csiszolva a legremekebb műtárgyakat le-
hetne előállítani. Mily tér a bányászat 
és kőlaragászat terén! Ez maga is elég 
lenne, hogy jólétet teremtsen egész vidé-
ken. Csak meg kell kezdeni és a nagyon 
ügyes székelyt megtanítani rá. 

Nem rossz gondolatnak tartom, a mi 
mellett a székelyeknek legfáradliatatlanabb 
jóakarója, Borszéky Soma, buzgólkodik. 
Az eszme az, hogy a topliczai bőséges, 
kristálytiszta meleg forrásokat  kender- és 
lenáztatásra szeretné lölliasználni, össze-
kötve fonó-  és szövőgyárral. Gyergyó 
vidéke nagyon hasonlít a Tátra vidékéhez 
és kellő müvelés mellett bizonyára ter-
melne olyan jó kendert és lent, mint a 
Szepesség; az áztatáshoz kitűnő melegfor-
rásokat, a földolgozáshoz  igen llgyes és 
olcsó munkaerőt kapna és igy, azt hiszem, 
versenyre kelhetne a szepességi, szépen 
fejlődésnek  indult szövőiparral. 

Van tehát itt tér a működésre bősé-
gesen. Van itt minden. Mező, erdő, ka-
száló, legelő, víz, szén, érez, nemes kő-
zet, kitűnő iilrdők, páratlan ásványvizek. 
Van erőteljes, eszes, szorgalmas, ügyes, 
tanulékony, takarékos, józan, magyar, 
hazaszeretető nép. Ez azonban, hogy ugy 
mondjam, mind csak nyersanyag, mely 
niegintívelésre, földolgozásra  vár. Eliez a 
módot és az eszközöket az államnak kell 
megadnia, mint megadta és adja másutt. 

Ne csak a ruténeket támogassa az 
állam, mert erre legalább oly érdemes a 

székely is. Ha százezer rutén kivándorol, 
az is nagy baj, nagy veszteség, de lia 
százezer székelyt veszítünk el, az egy pó-
tolhatlan nagy nemzeti szerencsétlenség. 

A rutének mentését főképpen  azért 
kiséri magyar részről osztatlan szimpatía. 
mert mindig híi fiai  voltak a hazának, 
kuruezai Rákóczynak, honvédéi Kossuth-
nak. No hát a székely sem maradt hátra 
sohasem a haza szolgálatában a legjobbak 
mellől. Századokig őrfala  volt az ország 
keleti határának, ő fogta  íöl és verte 
vissza az első csapásokat; ott volt a ltá-
kóczyak szabadságharczában és a székely 
verte ki Bem alatt erdélybői az egész 
ellenséget, ltóla dalolta l'etőfi,  hogy „nem 
halt ki még a drága székely vér, minden 
csöppje drága gyöngyöt ér". Hát ne is 
adja az Isten, hogy kihaljon; ne is ván-
doroljon világgá, hanem emelje föl  a haza 
ezt a legidősebb, legjobb, sokat szenve-
dett mostohagyermekét is a többi szere-
tett gyermekei közé, mert megérdemli. 

= A képviselőház ülései. A képvi-
selőház május 13-án tartott ülésében l'erczel 
Dezsó elnök bemutatta a közjegyzők kérvényét 
nz inkompatibilitás ügyében, ezután megsza-
vazták harmadszori olvasásban is a mult 
szombaton elfogadott  liárom törvényjavaslatot. 
Krre következett az összeférhetetlenségi  tör-
vény revíziójára benyújtott javaslat általános 
tárgyalása. Az előadó Robonyi Gyula volt, ki 
szerint ezen törvénynek revíziója immár poli-
tikai szükség volt. A kiküldött bizottságot tár-
gyalásaiban két szempont vezette, egyik az, 
liogy a képviselő függetlenségét  megóvja a 
kormánynyal szemben, a másik pedig az, liogy 
a képviselőt is megakadályozza abban, liogy 
állását hasznosítsa. Az összeférhetetlenség  ren-
dezése különösen az érdekeltségi összeférhe-
tetlenség dolgában okozott nagy nehézséget, 
mert gazdasági életünk majdnem egészen a 
kormány gyamsága alatt áll. Iízért különösen 
vigyázni kellett arra, liogy "a parlamentből ne 
zárjanak ki olyan érdemes fértiakat.  kik sok 
hasznos szolgálatot tettek az országgyűlésen 
s a kiknek szolgálatára ezután is szükség van. 
Kzután a javaslatot elfogadásra  ajánlotta. Kos-
suth Kerencz pártja nevében elismeréssel adózik 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 
Az alkoholizmusról. 

(Folytatás.) 
11 a végig sorra venném a többi Országokat 

is, hasonló kórtüneteket észlelnék, de legyen elég 
ezen alkalommal, röviden megemlékeznem arról 
az állapotról, a melyben Magyarország az al-
koholizmus terén van. 

Nagyiványi Fekete Gyula dr. tanulmányozta 
hazúukbau az alkoholizmust és az ó nyomain ha-
ladva akarom megvilágítani azt a sötét burkola-
tot, a melyből az alkoholizmus vigyorog ki. 

Hogy a bűnügyi statisztikánkban mily lénye-
ges szerepe jut a pálinka ivásnak arról a magyar 
birói kar tehet tanúságot, de annyi bizonyos, 
hogy az elkövetett büntettek, vétségek és kihá-
gások 1 a része részeg állapotban követtetik el s a 
hatóság elleni erőszak s / , része, a súlyos testi-
sértések fele  és az emberölés meg rablásnak leg-
nagyobb része a részegség rovására esik. 

1872-ben elitéltek Magyarországon bűntett, 
vétség éa kihágásért 45,384, 1883 ban 101,0.")! 
embert ehhez Fekete adatai sierint számítsunk 
liozzá 00,000 közbotrányt okozó részeget, kik a 
térvény szigora alá nem esnek. 

1891-ben kihágásért elitéltek 267,207 egyént, 
lH'.iT-ben 348,841-et, eiekból a közrend és köz-
szemérem ellen esik 1891-ben 29.000. 1897-ben 
4ii,00tl. Kzen kihágások legnagyobb résíe a ré-
Hzegeskedés folytán  elkövetett záróra be nem tar-
tás, utczai duhajkodás éa verekedés rovatába 
esnek. 

KI kell fogadnunk  aion bebizonyított tényt, 
hogy a büntetendő cselekmények legnagyobb része 

részeg állapotban követtetik el és hogy az ijesztő 
módon terjedő szegénység az alkoholizmussal ok-
sági viszonyban van és bármelyik előzze meg a 
másikat: ugy a társadalmi, mint államgazdasági 
szempontból óriási kár háramlik az orBzágra 
belőle. 

A mondottak alapján meggyőződhetünk ama 
tényről, hogy az alkoholizmus mily retteutó ká 
rokat okozhat, az egyesek, családok és a társa-
dalomnak, valamint az államnak is. 

Hogy ennek a sötét színekkel ecsetelt kór-
nak, melyről csak rövid vázlatban emlékeztem 
meg gyógyszere is vau: azt akarom az előttem 
fekvő  tapasztalat és gyakorlat által megizmositott 
és kifejlesztett  adatok alapján bebizonyítani. 

Az alkoholisták gyógyítása a legczélsze-
rübben menedék házakban történhetik, hol az 
egyént az alkoholról, annak fokozatos  elvouása 
által le kell szoktatni és folytonos  felügyelet  és 
jó bánásmóddal munkakedvének növelését, aka-
raterejének fejlesztését  elóinozditaui. 

Az alkohol elvonásának azért kell fokoza-
tosan történnie, mert különösen idült alkoholis-
tánál a deliriuintreinens (reszkető örjöugés) kitör 
és a gyógyítást megakadályozna és legtöbb eset-
ben különösen a dühöngő formájában  lehetetlenné 
is teszi. 

Az antialkoholikus kongreszsusok már régóta 
tanácskoznak a kórliiuetek gyógykezelésének mó-
dozatairól éi határozattá emelt elveik a nyugat-
európai országokban és az Észak-Amerika ügye-
sült államaiban kezdenek megvalósulni, csak mi 
nem indítottuk meg még a mozgalmat, mintha 
bizony a kultur mozgalmak terén és a társadalmi 
jóllét fejlődésének  haroiában is be kellene vár-
nunk a nyugati ész által leszűrt, megérlelt elvek 
diadalát és mikor már a kényszer parancsoló erő-

vel iiz az úvórendszabályok behozatatalára: csak 
akkor kellene megmozdulnunkI 

l'edig aranyigazsíig: „I'rincipiis obsta, sero 
mediciano paratur, cuin mala pcrlongas invaluere 
moras!" 

És a mit ma ezrekkel mogtohetuéuk, évek 
múlva milliókkal sem leszünk képesek elérni. 

Az Egyesült államokban 50 év előtt a szesz 
termelés megtiltásával, majd annak egyedárusággá 
való átalakításával próbáltak, de eredménytelenül. 
Később az állam erősseu felemelte  a szeszadót. 
Az állampénztárnak roppant bevételei voltak. A 
szeszfogyasztás  nem csappant meg. 

Leghatásosabbak voltak az u. n. mértékle-
tességi egyesületek alakítása és a részegállapot-
ban elkövetett bűncselekményekért bekövetkező 
büntetések szigorítása. 

Francziaország, sem az adó leszállításával, 
Bem annak felemelésével  uem ért czélt. Legna-
gyobb akadálya ezen országnak uz, hogy a szesz-
főzésnek  nem szab halárt és bogy minden birto-
kosnak megengedi a maga gyümölcséből és borá-
ból a szeszfózést  magánszükségletre, adómente-
sen és ellenőrzés nélkül, továbbá, hogy a korcsma-
nyitás nincs korlátozva. 

Mi kár háramlik ebből az államra, könnyen 
elképzelhetjük, ha meggondoljuk, hogy a statisz-
tikai adatok szerint 600 ezertől 1 millióra rug u 
házi főzók  száma. S a kormány még sem képes 
gátat emelni a lavinaképpen terjedő alkoholiz-
musnak, mely Francziaországot romlással fenye-
geti, mert a házifőzők  mind választó polgárok s 
a pálinka ott is a választások eredményének biz-
tosító szerepe. 

A társadalom vette kezébe az alkohol elle-
nes mozgalmat és mértékletességi egyletekkel tö-
rokszik gátat emelni a pusztító kór elébe. 

Az alkohol ellenes mozgalom megindítója 
Matliew irlandi kapuezinus atya volt, ki a szesz 
minden nemét méreguek nyilvánította. Angliában, 
Skót- és Írországban igen szép eredményeket ért 
el e téren. Majd az Egyesült államokba ment, hol 
.fejedelemként  fogadták"  s a washingtoni szená-
tus tagjai közé választották. 

Az említett országokbau Matliéw atya taná-
csára alakult mértékletességi egyletekben teljes 
megtartóztotást fogadtak  a tagok, mert meggyü-
ződéssükké vált, hogy csakis a teljes abstinen-
czia mentheti meg az alkoholikust a veszélytől. 

Ezeu egyletek, tartanak kongresszusokat, 
kiadnak füzeteket  az alkohol káros voltáról, van 
lapjuk, melyek oktatják, óvják a munkásoka' és 
utasításokkal szolgálnak nekik a védekezésben. 

Vannak mértékletességi kávéházak, vendég-
lők. A részegesek családját Bnyagi és erkölcsi 
támogatásban részesitik és a gyógyulóknak mun-
kát, alkalmazást keresnek és megélhetésükről 
gondoskodnak. 

Belgiumban a legerélyesebben hozzáfogott 
az állam az alkoholizmus megakadályozásához. 
Törvényt hoztak a közbotráuyt okozó részeges-
kedésre, a szeszes italok hamisítására; Bzeszt 
egyetlen állami intézetben sem szabad árulni; az 
iskolákban a gyermekeket már tanítják az alko-
holizmus veszélyeire, megutáltatják velők e rut 
szenvedélyt. 

A gyermekek Írásbeli nyilatkozatot adnak, 
hogy 20 éves korukig uem isznak. És igen szá-
mos példát lehetue felhozni  e nép életéből, a 
melyek Bzépen bizonyítanák, hogy mennyi lelki-
erővel bírnak e gyermekek ígéreteik betartásában. 

(Vége k«v.) 
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Széli Kálmánnak, bogy a javaslat szigorítását 
óhajtja, mert nálunk szükség, hogy a képvi-
selők függetlenek  legyenek a kormánytól. A 
javaslatról azt állítja, hogy orvosság, mely 
sok bajától fogja  megóvni és gyógyítani a 
házat. Bár pártjának sok kifogása  van a ja-
vaslat ellen, azt általánosságban még is elfo-
gadja. A néppárt részérói Zichy dános gróf  a 
javaslatot általánosságban szintén elfogndta. 
I'olónyi Géza csatlakozott Kossuth Ferencz 
álláspontjához. Beszéde további folyamán  azzal, 
a mit az ügyvédek kizárásáról mondott egészen 
felkavarta  a házat. Szünet után Széli Kálmán 
kormányelnök beszélt, eloszlatni igyekezvén a 
javaslat ellen felhozott  aggodalmakat. Beszéde 
után a ház a javaslatot általánosságban elfo-
gadta. A 14-iki ülésben megkezdték az össze-
férhetlenségi  javaslat részletes vitáját. Az elsó 
szakaszhoz Végh Árthur módosítást nyújt be, 
mely szerint a nemzeti tnuzeumi tanácsnak, a 
muzeumok és könyvtárak országos tanácsának, 
nz országos műemlékek bizottságának, a gazda 
és vízügyi miiszaki tanácsoknak is az orsz. 
állategészségügyi tanácsnak tagjai lehessenek 
képviselók. Kzt a módosítást elfogadták.  A 
többieket azonban elvetették. Kél órai szünet 
után változatlanul elfogadták  a második és 
harmadik szakaszt és hozzá fogtak  a negyedik 
szakasz tárgyalásához. A május hó 15-diki 
ülésben napirend elótt Thaly Kálmán szólalt 
fel  a kijelentette, hogy ő az adományozott 
rendjelt sem nem kereste, sem nem kérte, ki-
tüntetését csak akkor tudta meg, mikor a fel-
ség azt már megadta. Kzt Széli Kálmán is 
megerősítette. A rendjel ügyhöz még Rakovszky 
szólalt hozzá, kinek beszéde alatt Thaly Kál-
mánt a jobb és szélső baloldalról tüntetőleg 
szüntelenül éljenezték. Azután folytatták  az 
összeférhetetlenségi  törvény negyedik szaka-
szának tárgyalását s azt a benyújtott módosí-
tások mellőzésével változatlanul elfogadták. 
Kohonyi indítványára elhatározták, hogy az 
ötödik szakaszt pontonkint tárgyalják. Az elsó 
pontot szintén változatlanul elfogadták.  Ezután 
Zmeskál Zoltán interpellált Degen Gusztáv 
levele ügyében, melyet egy lap fakszimilében 
közölt s melyben a képviselő kerülete egyik 
községének olyasmit ígér, hogy hajlandó az 
italméresi jog érdekében a kormánynál eljárni, 
ha a választók írásban kötelezik magukat, hogy 
pártjára állauak. Degen mentegetőzött, de a 
saját pártja is magára hagyta, a miniszterel-
nök meg éppen pálezát tört Degen eljárása 
felett.  Ellenzéki részről pedig szüntelen kiabál-
ták, hogy tegye le mandátumát. A ház a mi-
niszter elnök válaszát tudomásul vette. A május 
hó 17-én tartott ülés elején Neinényi Ambrus 
beterjesztette a pénzügyi bizottság jelentését 
a kvóta törvényről. Azután hozzá fogtak  az 
összeférhetetlenségi  javaslat részletes tárgya-
lásához és az ötödik szakasz második és har-
madik pontját változatlanul elfogadták.  A ne-
gyedik pontot Feilitzsch Arthur indítványára 
elvetették. Az ötödik pontot Kátkay. a hatodik 
pontot Makfalvai,  Kohonyi és Rátkai. a hetedik 
pontot a Kohonyi módosításával, aH-ik pontot 
pedig változatlanul fogadták  el. Az ötödik sza-
kasz 9. pontjához Tisza István nyújt bc mó-
dosítást. melyet el is fogadtak.  A 10-dik pont 
tárgyalását másnapra halasztották. A két kö-
vetkező pontot módosításokkal fogadták  el. A 
május hó 18-án tartott ülésben uapirend előtt 
Kubinyi György Szólalt fel  s a néppárt pánszláv 
törekvéseit leplezte le. Különösen Rakovszkyt 
mutatta be, mint olyat, ki atyjával együtt Hur-
bánnal paktált s ki egy alkalommal azt mondta, 
hogy én nem ismerek királyt csak császárt. 
Rakovszkyt nem lehetett rá venni, hogy nyi-
latkozzék s így hozzá fogtak  az összeférhetet-
lenségi törvény részletes tárgyalásához s a 
tizen kettőd ik szakaszig el is fogadták.  Ülés 
végén Széli Kálmán felelt  Kossuth Kerencznek 
a kinai foglalás  ügyében előterjesztett inter-
pellácziójára, kijelentette, hogy kinai foglalás 
nem gyarmatosítás czéljából, hanem azért tör-
tént, hogy a mouarkia sanghaji konzulátusa 
mellé még egy másikat is állítsanak. Azért 
vásároltak be 1G0 katasztrális holdnyi területet, 
hogy ezen a területen szoktak megtelepedni az 
idegen alattvalók, hogy a maguk diplomácziai 
hatósága alatt legyenek. A választ a ház és 
Kossuth Kerencz is tudomásul vették. A ház 
üléseit junius 12-ig elnapolta. 

A romániai székelyek gyermekei-
nek nevelése, székelyföldi  inter-

nátusokban. 
(Folytatása és vége.) 

II. 
Ezek előre bocsátása után méltán feltehető 

az a kérdés, hogy helyes-é, jogos-é, megenged-
hető-e » román kormáuynak az ott élő ma-
gyarokkal szemben követett már ismertetett 
eljárása. 

S nem tut-é szégyen pír areznnkba, midőn 
azt látjuk, bogy Romániában 100 ezer számol 
meghaladó magyar honpolgárnak (a Moldovában 
élő román alattvaló fajrokonainkat  nem is em-
lítve) nincs egy közép iskolája s elemi iskoláik 
is siralmas belyezetben vannak. 

S nem szégyeljűk-e magunkat a világ előtt, 
bogy Bomániába élő magyar honfitársainkért 
még annyit sem tettünk, hogy legalább saját 
basánkban gondoskodtunk volna azok gyerme-
keinek neveltetéséről. Csodáé, ba ily körülmé-
nyek között honfitársaink  gyengébb eleme meg-
inog basánk iráat érzett hűségében s a románok 

részéről tapasztalható kűlOnbSzö irányú pressziók 
hatása következtében megtagadja hazáját, nem-
zetiségét, sőt még vallását is melynek mindenike 
csak akadályt gördített megélhetése elé. 

Csnda-e, ha mi megvetjük, nem gondolunk 
a sorstól ugy is eléggé üldözött honfitársainkkal, 
ha azok minden támpont nélkül állván, felszívód-
nak azon idegen államtestbe, hova sorsuk jófor-
mán kilökte Tekintve, bogy a minket körülvevő 
nemzetiséggel szemben itt E'dély vég fokán 
oly kevesen vagyunk, eminens érdekünk az, hogy 
jövőben Romániában élő saját gondozatlanságunk 
következtében a szétesés stádiumába jutott test-
véreink megmentéseért, ha kell társadalmi uton 
ha szükség a magyar állam támogatásával is 
az eddiginél többet tegyUnk. 

Koos Kerencz kir. tanácsos ny. tanfelügyelő, 
Tornyai Kerencz volt miszionárius róm. batli. 
plébános, László Gyula iparkamarai titkár, Ba-
rabás Endre tanár s még többen, kézzel fogbató-
lag lellárták a Romániában élő magyarok hely-
zetét, pozitív adatok állanak rendelkezésünkre, 
kifejteudö  cselekvésünk irányát és módját rövid 
időn megállapíthatjuk. Egyelőre 4 fontos  feladat 
előtt álluuk. 

1. A Románia felé  irányuló kivándorlásnak, 
közgazdasági helyezetünk tervszerű javításával 
álljak minden vonalon útját. 

2. A magyar kormányt kérjük tneg arra, 
hogy a Bukarestben székelő osztrák-magyar 
konzulátus a magyarok sorsával az eddiginél 
komolyabban törődjék a e czélböl a konzulátusi 
hivatal megfelelő  magyar erőkkel bővítessék ki. 

3. A magyar kormányhoz a székely me-
gyékből felterjesztés  teendő a c/.élból, hogy Bu-
karestben, hol magában 50 ezer székely él, ezek 
számára, mint az a sokkal kevesebb számban 
ott élö németeknek van, a szükséghez mérten 
magyar jellegű főgimnázium,  polgári fin-  és leány-
iskola létesitessék. 

Mi az által, ha saját honfitársainknak  mű-
velésére Romániában is gondot fordítunk  Ro-
mánia jogait nem sértjük, hisz magának, a Ro-
mán nemzetnek is érdekében van, hogy ott az 
idegenek kellő müvelséggel bírjanak. 

4. Feladatunk az, lmgy Romániában szét-
szórtan élö magyar családok gyermekei részére, 
kikuek száma megint üO ezerre tehető Három-
szék és Csikmegyében, mint hogy e kivándorlók 
leguagyobb része innen távozott el 300 — 200 
fin-,  100 — 100 leánygyermekre berendezett inter-
nátusok létesíttessenek! Ezen iiiternálusokat 
uem a határ széleken a belépő állomásokon, 
tuiut az Álbu atyánkfia  óhajtja, vélném szervezni, 
hanem a két megye nagyobb góczponl jaíban. 
Es pedig azért itt, mert a belépő állomásokon 
a lakosság legnagyobb része román anyanyelvű. 
Az idehozott magyar fiu  román környezetét látva 
megint csak Romániába képzelné magát. 

Kézdi-Vásárhely, Sepsi-Szentgyörgy, Csik-
Szereda, tíyergyó-Ditró tiszta magyar városok, 
közel vannak a határszélhez, ilyen internálusok 
felállítására  nagyon is alkalmasok. 

Az idehozott, Romániában született magyar 
gyermek itt megtelelő környezetben, megfelelő 
nevelésben részesíthető. 

S mint ilyen előtt, ha képességei arra al-
kalmassá leszik, nemcsak a népiskola, hauem 
a szükséghez mérten a középfokú  felső-és  szak-
iskolák ajtói is felnyithatók  lesznek. 

De lesz egy más előnye is az e helyeken 
felállított  internátusoknak, az, hogy a mennyi-
ben azokat Romániában élö véreink gyermekei-
vel uem népesithetnők be, még mindig lesz al 
kalmuuk a vidékről ezen városokban beözönlő 
székely fiatalsággal  betölteni. Hisz e szempontból 
saját hazai érdekeinket is figyelembe  véve, már 
eddig is igy kellett volna cselekedjünk. Igen, ha 
tudni fogják  Romániában élö fajrokonaink,  hogy 
a magyar kormány nem csak olt, hanem itthon 
is megfelelően  gondoskodik ióluk s gyerme-
keikről,, megfognak  izmosodni hazaszeretetben 
s a magyar nemzeti kuliura áldásos terjesztésé-
vel a megélhetés nehézségeit is könnyebben le-
fogják  győzni, ugy itthon, mint Romániában. 
Mondanom sem kell, h .gy ezen inlernálu-okat 
munkatermekkel, slöíd, kertészeti, méhészeti ok-
tatás bevezetésével ngy vélném felállítani,  hogy 
az oda bevont nemzedéknek nemcsak vallásos, 
hazafias,  érzékéi fejlesztenék  ki, hanem munkás-
sági hajlamait, életrevalóságát és szívósságát is 
annyira, hogy az innen kikerültek a lét feltéte-
leivel megtudjanak birkózni. Itt az ideje, egy-
szer már szűnjék meg az az anomália, mely 
raindeu nevelési redszerűnkben nem egyszer a 
látszat elérésére törekszik. Lássuk be már, hogy 
a vallásoság, hazafiság  érzetének puszta felkel-
tése üres dolog ott, a hol az egyház a haza fiai 
észszerűen dolgozni, takarékosan élni s a létfel-
tételeit önmagok előnyére kihasználni nem tudják. 

Mai nevelési rendszerűnkön s Romániában lé-
tező helyezetűnkön indolentiával segíteni nem lehet. 

A székely faj  érdekeiuek kibontása ne:ii 
csak az állam, nem csak a társadalom, hauem 
minden egyed, minden jó hazafi  egyéni érdeke 
is. Ez a való. 

Ha igy fogjuk  fel  a Romániában élő székely 
testvéreink és saját magunknak is a sorsát csak 
rövid idö kérdése, egymás mellett a cselekvés 
terenumán találkozni foguuk  s az általam is 
ajánlott interuátusok felállítása,  mint egy leendő 
élet erős magyar nemzedék bölcsői megfogják 
a hozzá fűzűit  reményeket valósítani. 

Végül csak arra kérem az interuátusí intéz-
mény létesítését szivökOn viselő székely honfi-
társaimat, szóljanak hozzá a felvetett  kérdéshez, 
segítsék azt a megvalósuláshoz közelebb játtatni. 

Kiss Jenő. 

A csik-somlyói diákok tanulmányi 
kirándulása. 

Végre felviradt  az els'ő szép tavaszi nap, 
mely örömmel hozott sok-sok diákszivnek vn-
kácziót és erdei kirándulást az itthon marad-
iaknak s egy tanulmányut pazarul kiszínezett 
örömeit 2fi  izgatott diáknak. Május 11-én már 
kora hajnalban élénk volt a sürgés-forgás  a 
szeminárium udvarán, csomagoltak, fontoskod-
tak a diákok s 7 óra után már útra készen 
sorba állottak. 

Kelliangzott a nemzet örök szép imád-
sága: mi, egy piczinyke magyar csapat áldást 
kértünk a magyarok Istenétől, aztán gyors lé-
pésekkel, harsány trombita szó mellett ki a 
vasúti állomáshoz. Ott elhelyezkedtünk a vasúti 
igazgatóság által kegyesen rendelkezésünkre 
bocsátott önkezelésü kocsiba, egy éles fütty  s 
megindult a bömbölő, zakatoló szörnyeteg, de 
abban a perezhen felcsendült,  a sok üde gyer-
mek és iíjti hang: .Árpád apánk, ne féltsd 
ósi nemzeted !" A kocsiban jó kedv, derült 
hangulat és köztársasági fegyelem  uralkodott. 
Vezetőnk, Csató János tanár az elképzelhető 
legszigorubh ábrázattal fontoskodott,  osztotta 
ki parancsait s állapította meg a programmot. 

Mi mindnyájan engedelmeskedtünk: aleg-
pajkosabb fika  is, de még a kísérő tanárok is. 

A vonat csak dübörgött, a kies Somlyó-
hegy eltűnt, el később a Csornád tető is, de 
majd hófehér  hegycsúcsok bontakoztak ki a 
szürkeségből, már láttuk a Bucsecs méltóságos 
lánczolatát s víg nótaszó mellett berobogtunk 
a brassói pályaudvarra. 

lígy kis rögtönzött ebéd után megnéztük 
a város szépségeit, a czenkalji sétatérről a 
város páratlanul szép látképét, a Katalin tor-
nyot, fekete  templomot s az uj gimnáziumot. 
Az uj gimnáziumnál találkoztunk volt igazga-
tónkkal. ki a találkozás perczétől kezdve állan-
dóan velünk volt s volt tanítványait és munka-
társait kitüntető szívességgel fogadta  s meg-
vendégelte. 

De telt az idö s mi elfoglaltuk  a .tanári 
szobának'  és ^osztályok'-  nak elkeresztelt 
fülkéket  s majd berobogtunk a sötét éjszakába. 
Kezdetben még folyt  a víg adotnáxás. diákos 
csinyvetés, még nótára is gyujtottunk, de las-
sankint csendes lett a kis csapat, itt is, ott is 
bólintgatott egy-egy álmos fika. 

Nem volt puha nz ágyunk a falúczán,  de 
azért mégis pihentünk. Boldog volt ki felfért 
a csomagtartó polezra, mert ott kinyújtózkod-
hatott. 

Eltelt az éjszaka is, pirkodott a hajnal 
felébredtek  az utasok. Megérkeztünk Piskire. 
Isten nevében kezdtük meg utunkat, Istené 
volt legelső lépésünk, a mint kiszálló ttunk, 
elmentünk a templomba s misét mondva vagy 
hallgatva kértük továbbra is az L'r segedelmét. 
Isten után a haza I 

Elmentünk a hazaszeretetnek egy hulló 
vérrel megszentelt darab földjére  e szép ha-
zának arra a helyére, hol a vitézség és lángoló 
honszerelem diadalt ült a túlnyomó erón a 
dicsőséges piskii hídhoz, melyről Bem apó 
lS4!l-ben ezeket a jelentós igéket monda : ,Ist 
ilio Hrücke  verloren,  ist Siebenbürgen  ver-
loren !* 

A meghatottság vonása ült minden arezou, 
emlékek újultak fel  lelkünkben a régi dicsőség 
emlékfoszlányai.  Kimondtuk a fiuknak  a piskii 
csata történelét. a heves csata tanujául meg-
mutattuk a kartácscsal összelövöldözött csár-
dát s ott a dicsőséges Ilid lábánál a csende-
sen folyó  Maros gyepes partján harinincz to-
rokból, oh nem, liarmincz szívből előtört a : 
,rendületlenül !* 

Aztán megnéztük a dombot, a melyen 
Béin és vezérkara álott az emlékezetes napon 
és dombra felállított  Bém emlékoszlopot. 

Sietnünk kellett, mert várt az ebéd és a 
Vajdahunyad felé  induló vonat. Megérkeztünk. 
Az állomás háznál két szent Kerencz rendi 
testvei1 fogadott.  Nem vártunk semmi fogadta-
tást, minden igény nélkül mentünk, de az a 
melegség, az a túláradó szeretet, melyet abban 
a csendes, szent lakban, a kolostorban találtunk 
a meghatottság könyeit csalták elé a tanárnak 
is, a diáknak is a szeméből. Az irgalom, le-
mondás és szeretet fiai  szeretettel fogadják,  ők 
maguk is mind székelyek, a székely tanulókat 
s e tekintetben előljárt a zárda érdemes fő-
nöke 1'. Csiszér Elek. 

Itt már sok-sok tanulságos látnivaló kí-
nálkozott. Legelőször is a nagy Hunyadyak 
korának ragyogó emlékét néztük meg a Vajda-
Hunyadi várat. 

Hatalmas bástyái a szédítő, magasságban 
folvoniilő  dobogó hímes födél  díszítése már kí-
vülről is ámulatba ragadták a tanulókat. Két 
ifjú  szerzetes testvér volt a vezérünk, ók min-
den érdekes zugot megmutattak: tróntermet, 
a ragyogóan restaurált nagy lovagtermet, az 
ifjú  Mátyás szobáit, a kőfülkét  a hol Hunyady 
László született, a gyűlés termet a leső fül-
kével, a nagy szabiul tűzhelyeket, titkos folyó-
sókat, börtönöket. (Volvt. köv.) 

Hazánk és a Külföld. 
(Krónika a mult hétről.) 

A mult hét elején tartotta meg a Magyar 
Tudományos Akadémia szokásos évi nagy gyű-
lését, melyen Eötvös Loránd mondott elnöki 
beszédet, melyben leginkább saját munkássá-
gáról adott számot, mely különösen a nehéz-
ségi eró kutatására vonatkozik. Szilv titkár 
jelentést tett az Akadémia mult évéről, Gál 
Jenő, Széchenyi István társadalom politikai 
rendszererol olvasott fel  s végül Mikszáth Kál-
mán köszöntött be egy novellával. 

F, hó 12-én leplezték le. hazánk egyik 
legderekabb és legjelleraesebb fiának,  Irányi 
Dánielnek remek síremlékét a kerepesi-uti te-
metőben igen nagyszámú közönség jelenlétében, 
melyben részt vettek az ország előkelőségei 
közül igen sokan. Az ünnepélyt Kossuth Ke-
rencz nyitotta meg, a ház nevében Dániel Gábor 
alelnök helyezett koszorút az emlékre, Ilyés 
Bálint versben magasztalta Irányi érdemeit. 
Berzeviczy Albert pedig a kormánypárt nevében 
beszélt. A retnek síremléket Kallós Ede ké-
szítette. 

A marosvásárhelyi véres választás ügyé-
ben Bernády György dr. főkapitány  és Csiky 
Károly választási elnök ellen indított bűnvádi 
eljárást, az ügyész váditiditványának elutasítá-
sával, beszüntették. 

Május hó 10-án szentelték fel  a főváros 
hetedik kerületében .épült gyönyörű gothikus 
templomot, melyet Arpádházi Szent Erzsébet-
ről neveztek el s mely a fővárosnak  Í.IÜU.OÜO 
koronába került. A felszentelési  szertartást 
Kohl Medárd végezte. A szertartáson megjelent 
a király is, a mi nagyban emelte az ünncpély 
fényét. 

E hó 18-án teljes napfogyatkozás  volt, 
melyet azonban csak Ázsia déli és Afrika  dél-
keleti részén lehetett látni. A napfogyatkozás 
megszemlélésére a legtöbb tudományos intézet 
e\peilicziókat küldött ki. 

Sajátságos híreket közölnek a legújabb 
táviratok a délafrikai  győztes angolokról, olyan 
híreket, melyeket ha hiteles forrásból  nein 
erednének, alig lehetne elhinni. Azt újságolják 
ugyan is, hogy a győzelmes angolok a letiport 
burok ellen a szomszédos vad népeket lázítják 
fel  s azokat zsákmányolásra és rablásra buj-
togatják. Ha ez igaz akkor csak ugyan sajnál-
hatjuk a győztes angolokat és gratulálhatunk 
а.szegény, legyőzött buroknak. 

Kínából a német csapatokat lassankint 
kivonják s legujabb hírek szerint Waldersee a 
német generaliszsziinus iuár a jövő hó elején 
hazájába visszatér. 

Becze Antal alispán félévi  jelentése. 
(Felolvnstu u törvényhatóság május 21-ikí gyűlésében.) 

Méltóságos Főispán Ur! 
Tekintetes Törvényhatóság! 

Az 1886. évi XXI. t.-cz. 6». §. s pontja 
alapján a törvényhatóság álla|Hitáról és saját 
intézkedéseimről van szerencsém előterjeszteni 
a következő jelentést. 

A lefolyt  ötöd fél  hó alalt sem a közigaz-
gatási ügymenetben, sem pedig a törvényhatóság 
beléletében nem történt semmi olyas mulasztás, 
jelenség, vagy változás, mi a hatóság külön 
intézkedését kívánta volna meg. 

A mindennapi élet tehát a nehéz viszonyok 
között is csendes és rendes lefolyású,  ş a közigaz-
gatásiügymenet is mind a járásokban, mind pedig a 
központban uormális zavartalan volt ; és még 
azok a hullámok is elsimultak, melyek a mult 
év végén itt-ott a part magaslatokon is tul-
verődtek volt. 

Az uj század első hónapját a községekben 
és a járásokban elfoglalta  a népszámlálási sta-
tisztika összeállítása. Az eredmény — miut előre 
lálbató volt — növekedést mulat, de még sem 
vártuk azt a meglepő szaporulatot, mi az 1891. 
és 1901. év közötti különbséget 21.851 egyén-
ben állapította meg. E szaporulatból a k. alcsiki 
járásra 1.58, A felcsikira  12.150, a gyergyóira 
б.635. a gyó-lölgyesire 1.903, Szeredavárosra 
nedig 10,05 esik. Ezek szerint a népesség 10 
év alatt aránylag legnagyobb emelkedést mulat 
Szereda városban, azután Felcsikon és Gyergyó-
ban, mig a kászou-alcsiki járásban csaknem H 
10 év előtti számot adja ki, minek oka bizo-
nyára az ottan elterjedve volt járványok pusz-
tításában található tel. 

És erre a népesedési emelkedésre alig van 
befolyással  a vármegye egy részét érintő vasút 
forgalma,  mert az enuek következtében letele-
pedett idegenek számát a legpesszimisztiknsabb 
számítással sem lebet ezernél többre becsülni, mi-
kor aztán fajunk  szaporaságának az által igazolt 
tényéből azokat a bizonyosságokat állapíthatjuk 
meg, hogy a székely kivándorlás ngy a mint a 
nyilvánosság elé állíttatott most már a felülés 
és felültelésre  sem alkalmas hírlapi sport; hogy 
a székely faj  hazaszeretete sokkal mélyebbre 
vert gyökereken nyugszik, sem bogy azok köny-
nyfl  meglazalásától lehetne tartani; és hogy a 
székely faj  munkássága kiállja a versenyt a 
világ legszívósabb népeinek szorgalmával ; mert 
ba vármegyénk területe 10 év óta nem nagyo-
bodott, a termelési ág nem szaporodott, az egye-
nes kiadások és a szükségletek szaporodtak, 
lenni kell valaminek, mi a kívánalmakat fedezze; 
ez pedig nem lehet más, mint az ernyedetlen 
munkásság, mert éhenhaló épkézláb székelyt 
még nem látott senki. Ám de ezt nem tekint-
hetjük mentsvárnak; végre is ott van a rideg 
valóság, mely ipar hiányában egy egyénnek 
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szűkösen osst ki 1 holdnyi területet, a est még 
ha kertíleg művelhet nnek lehetne is venni, alig 
volna elég az élet fenntartására.  Azért ha sza-
poraságqnkkal az államnak messze kiható szol-
gálatokat teszünk, viszont megvárhatjuk a né-
pesség emelkedésével járó támogatást és kedvez-
ményeket is. 

Egy másik nem kevésbé örvendetes jelen-
ség az idei fösorozás  eredménye.  Ez a nagy-
fontosságú  tnnnkálat vármegyénkben máiczins 
25. és április 25-íke közötti időben végeztetett. 
Felhívatott Összesen a 4 járásból és Szereda-
városból 2068 hadköteles ifju.  Vizsgáimra jelent-
kezett 1744, távol maraot 324. A jelentkezettek 
közül besoroztatntt a hadsereghez és honvéd-
séghez 745, visszahelyeztetett. 999. Az ered-
ményt (eltüntető 43c/o oly arány, melyet még 
idáig az ozszág egyetlen vármegyéje sem hala-
dott tol s mintán a legnagyobb rész 20 és 30°/o 
közt váltakozik, holott hozzánk viszonyítva azok 
70—80°/o országos javadalmazásban részesülnek, 
nem csak méltányos, hanem igazságos is volna, 
hogy ez adózás részünkre is a maga értékében 
kárpótoltBssék. Ez agyán általunk már többször 
volt hangoztatva, de kellő figyelemben  soha sem 
részesittetett; mi pedig elég jók voltunk a mel-
lőzést mindannyiszor békével tűrni. 

Ennél az eredménynél magasabb csak a 
mult évi volt. s a visszaesést ismét csak az &l-
esikí járás terhére kell beszámítanom, mennyiben 
a kászoni községek és a szentgyörgyi népes 
körjegyzőség oly gyenge fejletlen  és elcsigázott 
iljuságot állítottak, mihez hasonló idáig a vár-
megye egyetlen vidékén sem volt tapasztalható 
Sajnos, hogy ez a jelenség többféle  okok mellett 
leginkább az iszákosság nagymérvű terjedésére 
vezethető vissza. 

Az élet- és vagyonbiztonsági állapotok fel-
tűnő módon nem lettek megzavarva, mert habár 
a szokásos bün, vétség és kibágási cselekmények, 
mint: testisértés, lopás, erdei kártételek, utren-
dóri kihágás, igazolatlan határátlépés, becsület-
sértés stb. stb most is kiterjedtebb mértékben 
fordultak  elé: a nagyobb büncsekmények, s ne-
vezetesen az állam, alkotmány és törvényható-
ság ellen irányzott czélzatos büntettek, ható-
ságok, testületrk és rendi állások ellen irányzott 
izgatások vármegyénkben nem észleltettek és 
szocziálistikus irányú mozgalmak sem tapasz-
taltattak. És az ily irányú törekvésnek komoly 
jelleget alig is lehetne tulajdonítani, részint a 
székelység arisztokratikus hajlamainál fogva,  ré-
szint pedig a csendőrségi őrsök elhelyezése miatt, 
melyek a közelségben mindig képesek volnának 
a kitörő lángokat azonnal elfojtani. 

Különben a vármegyében lévő 23 őrsön 
el van helyeve 3 főtiszt  parancsnoksága alalt 
156 ember. A 93 őrsnél részint bejelentetett 
részint saját kezdeményezésből észleltetett 754 
bűntett és vétség, 1599 kihágás, összesen tehát 
2363 törvény és szabályendelet által tilalmazott 
cselekmény egy év lefolyása  alatt. Kiderítetett 
2193 eset, tovább nyomozás alatt maradt 260 
Ez esetekkel kapcsolatosan gyanú alatt állott 
2372 egyén, kik közül letartoztatva volt 154. 
Mind oly adatok, melyek az élet és vagyonbiz-
tonság kellő ellenőrzését elég megnyugtató mó 
don igazolják, és ez magának a közigazgatás-
nak is, az állami, megyei és községi közügyek 
vezetése mellett, egyik legtöbb feladatát,  képezi. 

Folytatáea ktivclkeitkl. 

Kisorsolt esküdtek. 
A csíkszeredai kir. törvényszék miut esküdt-

bíróság az 19U1. évi juuius hó H-ik napján kezdődé 
második ülésszak szolgálati lajstromának egybeállí-
tása czéljából f.  évi május bó ltí-ik napján dr. I'cr-
jéssy Mibálv kir. törvényszéki elnök elnöklete alatt 
Jerzsák János és Dózsa Kálmán kir. törvényszéki 
birák. valuiliinl Borsai Mór kir. tszuki aljegyző mini 
jegyzőkönyvvezető közreműködésével ülést tartott, 
melyen a kir. ügyészség képviseletében Sztupjár Sunui 
kii-, ügyész icleut meg. A marosvásárhelyi ügyvédi 
kamara megbízottat uem jelölt ki. Az ülés folyamán 
kisorsoltuttak a következő esküdtek és helyettes es-
küdtek. 

a) E s k ü d t e k : 1. Biró József  birtokos Csik-
Csicsó. 2. Bctegh Gyula birtokos Szeutimre. .'I. Mes-
kó Jakab kereskedő Madéfalra.  4. András György 
iiv. községi tanító Verebes. 5. Vákár Lá-szló keresk. 
Gycrgyó-Szárhegy. Ii. Orel Dezső ügyvédjelölt Gy.-
Kzeiilmiklós. 7. Jakab Gyula keresk. Szereda. 8. I d-
vuri József  bírt. Kozmás, il. Bors Benedek bírt. és 
megyei közgyám Szentkirály. ]0. Császár Nándor kir. 
tanfelügyelői  tollnok. 11. Péter István megyei vár-
nagy Szereda. 12. Potoczki Alajos keresk. Szépviz. 
ÍM. Szász István építész .Szépviz. 14. György István 
birt. Remete. 15. Hodor András m. kir. postamester 
Csik-Szentgyörgy. 16. Helvig G. János pék és kávés 
Csíkszereda, 17. Dóczi János férfiszabó  Csíkszereda, 
18. Csutak Bálint keresk. Szentgyörgy, 1!». Szász Ká-
roly főgimn.  tanár Várdotfalva,  20. Jakab János k)r. 
jára-sbirósági írnok Szereda, 21. Szabó Géza kir. tan-
felügyelő  Szereda, 22. Sárosi Dénes bírt. Kákos, £1. 
Szász János birt. Szentlélek, 24. Szokohti István m 
kir. államvasutt osztálylőuiériiök, 2f>.  Barcsai Dénes 
korcsmáros Szereda, Üti. Nagy (balánka) János birt. 
Gyiini'sbftkk,  27. Csedő István ügyvéd Csíkszereda. 
28. Ifj.  Török Antal birt, Tölgyes, 29, Ujfalusi  János 
keresk, Kászon-Ujfalu,  30, Elekes Józsa Márton bírt, 
1I vergyó-L'jlalu, 

b) Melyettea esküdtek : 1, Pál János földész 
Taplocza. 2, Ifj,  Hajnód János lakatos Csíkszereda, 
.'). llajz Antul vendéglős Szereda, 4, Zöld József  bírt, 
Madéfnlva,  5, Ifj,  Dávid János földész  Csíkszereda, 
U. Kósa Péter birt, Szeutmihály, 7, Lórincz Ferencz 
birt. Szereda, 8, Ilyés István építész Szereda, 9, Pé-
ter István löldész Borzsova, 10, Szabó Lajos fodrász 
Szereda, kik a folyó  évi junius hó 3-ik napján kez-
dődő második ülésszakban esküdtszékl szolgálatra 
lesznek berendelve. 

A szolgálat alól felmentettek  törvényes men-
tességi okok alapján Barabás Béla gazdasági iskolui 
tanár. Dájbukát Jakab megyei alszámvevő, dr. Dob-
ribán Antal járás orvos, Fercnczi István megyei gaz-
da'.iszl, Gál Ferencz korház gondnok, Gracf  András 
ny. bélyegraktári tiszt, Koncz József  földész  Szent-

mihály, Kovács Ignácz takarékpénztári igazgató, La-
katos Imre földész,  íd. Lakatos Károly birtokos Csicsó, 
Mihály István, Puskás József,  Száva István, ifj.  Szo-
nos Klek, Zakariás (K.) Antal. Zukariás (I.) Antal és 
Zakariás (Zakl) István. 

Az esküdtbíróság elé utalt ügyek iráat ugy az 
esetek súlyosságú miut érdekességedéi fogva  nein 
csupán a jogász, Imiiéin a nagyközönség részéről is 
felette  élénk érdeklődés nyilvánul. 

A törvényhatósági közgyűlésről. 
Csíkszereda, május 21. 

Az ez évi elsó és egyúttal rendes tavaszi 
közgyűlését a törvényhatóság ma tartotta meg 
Mikó Bálint főispán  ur elnöklete alatt, melyen 
— talán azért, mert a napi rendeu több nove-
zetes tárgy volt — a lagok nagyobb része jelen volt. 

A terembe meghívott főispán  ur elnöki szé-
két éljenzések között elfoglalván,  a bizottság 
tagjait iidvözölto és a gyűlést röviden megnyitotta, 
mire Becze Antal alispán ur olvasta fel  terjedel-
mes jelentését, mely a Bzokott nyíltsággal tárta 
föl  a vármegye igazgatási, egészségügyi, tanügyi, 
ipari és közgazdasági Állapotait a mint az a la-
puuk más helyéu közölt jelentésből látható. 

Az éljenzéssel fogadott  alispáni jelentés felett 
Györffy  Gyula képviselő fejezte  ki a törvényha-
tóság elismerését, s egyúttal a felett  az alispán-
nak, valamint a megyei tisztikarnak sikeres mun-
kálkodásáért az elismerés kifejezését  jegyző-
könyvbe iktiftni,  Molnár József  bizottsági tag pe-
dig a jelentést szószeríut a jegyzókönybe felvenni 
indítványozták. Hozzá szólott még a jelentéshez 
Barta Ignácz ügyvéd a ki a nép elszegényedésére 
mutatóokok közül felhozott  iszúkosstig terjedésének 
meggátlása szempontjából az alispánt mértékle-
tességi szövetkezetek alakításának kezdeményezé-
sére kérte fölhívni  továbbá Mihály Ferencz fő-
jegyző a tölgyes — békási utunk az útalapból való 
segélyezése és esetleg államsegély kieszközlesérc 
a megfelelő  intézkedések megtételét jnvasoltó. 

•>lind négy rendbeli indítvány küzhelyesléssel 
fogadtatott  s határozattá emeltetett. 

Az utolsó gyiilés óta szentesítést nyert tör-
vényezikkok kihirdetése után felolvastatott: 

Beliigymiuiszter urnák a mult évi októberi 
közgyűlésben a szülésznői gyakorlatra vonatkozó-
lag alkotott szabályrendeletre vonatkozó leirata, 
melyuek értelmében a módosított s biiutotó határo-
zattal kiegészített szabályrendelet isinét nevezeti 
miniszterhez felterjesztetni  határoztatott. 

Az alcBÍki körorvosi körök beosztása tárgyá-
ban a törvényhatóságnak mult évi október havi 
gyűlésében hozott határozatát a belügyminiszter 
azon okból semmisítvén ineg, mert a határozat 
indokolásául az volt felhozva,  hogy u közsé-
gek közül többeu az ellen kifogást  tettek, miért 
is a bizottság uj határozat hozatalra utasíttatott. 
A törvényhatóság most is fenntartva  korábbi ha-
tároztatát, .Hegyaljai kör* elnevezéssel és Szent-
Márton község székhelylyel Menaság, Szentgyörgy, 
Bánkfalva,  Szentmárton. Csekefalva,  Kozmás és 
Lázárfalva  községeknek egy, „Oltmelléki kör" 
czimniel és Szentsinion székhelylyel Tusnád, Ve-
rebes, Csatószeg, Szentsimon, Szentimre, Szent-
király községeknek más közegészsógi körbe osz-
tását ; továbbá Zsögöd, Szentlélek és Mindszent 
községeknek a felcsiki  járás orvos felügyelete 
alá helyezését hozta javaslatba. A javaslat azon 
ban Györlfy  Gyula indítványára, mit Molnár Jó-
zsef  is támogatott, a megyei főjegyző,  főorvos 
és Harmat Leó járás orvos érvelése daczára is 
szavazat többséggel a napi rendről levétetni ha-
tároztatott. 

A megyei közigazgatási bizottság azon in-
dítványa, liogy a birtok rendezési ügyek gyorsabb 
lebouyolitáBa czéljából a vonatkozó törvény mó-
dosítása iránt igazságügymiiiiszter úrhoz felirat 
intéztessék s ezen felirat  hasonló eljárás végett 
az erdélyrészi többi vármegyéknok is megküldes-
sék — elfogadtatott,  még pedig Györffy  Gyula 
indítványára azon módositásbul. hogy az az országos 
gazdasági egyesületnek is megküldessék. 

Györffy  Sándor nyugalmazott levéltárnok 
a megyei nyugdíj választmányoak azon határo-
zatát, mely Bzeriut az állami hivataloknál töltött 
11 évi szolgálatának a nyugdíjazásnál! beszámí-
tása megtagadtatott, felebbezés  tárgyává tévén, 
annak hely nem adatott. 

A vármegyei gazdasági egylet igazgató vá-
lasztmánya a vármegyei alapok segítségével egy 
az egész Székelyföldre  kiterjedő Földhitelintézet 
felállítását  javasolta, olyforinán,  bogy alapítandó 
pénzintézet ne lenne önálló földhitelintézet,  hanem 
a megye „Nevelési-kőlcsön  kisegítő  pénztára" 
működésének és pénzkezelésének oly irányú meg-
változtatásával alakíttatnék át, hogy ezen pénztár 
mint földhitelintézet  működhessék az általa ke-
zelt alapokkal és rendelkezése alatt álló tőkékkel 
és oly kibővített és megkönnyített hatás- éa üzem 
körrel, hogy szükség esetén saját zálogleveleket 
is bocsáthasson ki. Ezzel szemben pedig ifj.  Mol-
nár Jóisef  bizottsági tag Önálló ,Székely  föld-
hitelintézet"  alapítását indítványozván, annak 
nemcsak a Székelyföldre,  hanem az erdélyrészi 
vármegyékre kiterjeszkedő működési körrel, ja 
vasolván, liogy a záloglevelek biztosítéki alapjául 
ajánltassék fel  a vármegye összes erdősége 
1.200.000 korona értékben, s ennek törvény utján 
való lehetővé tételére kéressék fel  a kormány 
annak kiemelésével, hogy a kisbirtosok földhitel 
Intéaete részére biztosított kedvezmények a szé-
kely földhitelintézetnek  is adassanak meg. 

(Folyt, köv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Előléptetés. A kereskedelmi minisz-

ter HelBzdőrfer  György szeredai posta- és távirda 
segédtisztet ápril lió I tői számítva és várdotfalvi 
Sáutlia Lajos, a kassai postaigazgatósághoz be-
osztott posta és távirda segédtisztet január hó 
l-tól számítva a XI. fizetési  osztály 2-ik fokoza-
tába léptette elő. 

— Vármegyei aljegyző választás. A 
megyei központi közigazgatásnál ürességben volt 
III ad aljegyzői állás a törvényhatóság inájus 
21-iki gyűlésében töltetett be. Ezen állásra egy-
hangúlag Csiszér Imre végzott jogász, megyei köz-
igazgatási joggyakornok lett megválasztva éljeu-
zések között, ki a gyűlés szinén a hivatali es-
küt is letette. Örömmel gratulálunk a megérdem-
lett választáshoz. 

— Szerenád a püspöknek. Püspök 
ur ó méltóságának somlyói tartózkodása alatt, 
a mint hiriil vettük. Pünkösd szombatján este 
fáklyás  felvonulással  egybekötött, ének és zene 
számokból álló szerenádot fog  adni a főgim-
názium ifjúsága. 

— Utbiztos kinevezés. A kereskedelmi 
miniszter Krucsai Lajos kiszolgált altisztet u ina-
rosvásárhely—gy.-szentiniklősi államuthoz utbiz-
tosul kinevezte, Gyergyó-Alfalu  kiizaégbeli In 
kással. 

— „Csikmegyei Egyetemi hallga-
tók" a nyáron rendezendő estélyűk érdekében 
1901. május lii-én gyűlést tartottak. MegalakL. 
tolták a tisztikart: Miklósy Viktor elnök, Sándor 
Gábor és lillhes Zsolt alelnökök. Fejér Gyula tit-
kár, Krausz István pénztáros, Kovács Gyárfás  és 
Albert Gábor ellenőrök. Az ifjúság  az estély sike-
réért mindent megtesz s reméljük, hogy az estély 
a régi tradicziókhoz hiven, jól fog  sikerülni. 

— Tanitó gyűlés. A csikniegyeí általános ta-
nitó-egvosülol évi rendes közgyűlését folyó  évi má-
jus hi» 27-ik és ÜH-ik napjain Csíkszeredában. ii pol-
gári leányiskola nagytermében fogja  megtartani. :i 
következo sorrendben: Május 27-én: Défiilán  4 óm-
kor központi választmányi ülés, az elemi iskola he-
lyiségében. I>élu!án 5 órakor elóértekezlet. a polgári 
leányiskola helyiségében, Lslc 8 órakor jőtékoiiy-
czéln estély a Tunilók-házu javára, a Csillag vendéglő 
nagytermében. Május 2S-án : Délelőtt tí ólakor isten 
tisztelet a róni. kutli. templomban. Déleiőlt fél  III 
órakor közgyűlés. a polgári leányiskola nagytermében. 
A közgyűlés tárgyai : 1. Elnök'i megnyitó.' '». Klnöki 
előterjesztések, il. A mull gyiilés jejry/.ókönyvének 
felolvasása.  4. Főjegyző jelentései u körök évi mű-
ködéséről. ."). Felolvasási tart Csihertics Imre. li. Az 
ifj.t  itajnőil János-féle  szab. iskolai pad ismertetése 
Székely Károlytól. 7. Szavalat Dávid Ignácz által. 
8. Felolvasási tart Éltes .lállos. II. Kehliiigyek. III. 
Indítványok. Délben közebéd. egy teríték ara 2 kor. 
411 lill. Á közgyűlésre az összes tagokat. a társegvo-
silleteket a tanitásiigy barátait és az érdeklődő kö-
zönséget tiszteletiéi meghívjuk. Csíkszereda. 11KI1. 
május hó 14-én. László Péter egy. főjegyző,  l.akalos 
Mihály egy. elnök. 

— Estély a „Tanítók-Háza" javára. A csik-
mt-̂ -vei általános luiiilóegyesük-l a „Tanitók Háza-
javara folyó  évi május hó 27-én uz Csilag vendéglő 
niigyleriueben láncziuulatsággal egybekötött Zárt-
Körű Kstélvt rendez. Az estély műsora a következő: 
1. Népdalok. Serli Lajostól. Előadja: Heiezka Gvil-
láué. Lakatos .Miliályné. Pap Gvorgyné. Császár Jo-
lán, Dresziiáuil Melitta. Eltlies Xlurgil. Korárs Ilonka 
és Spreniz Gizella közreműködésével a Csíkszeredai 
Halegvlel. II. A végrehajtó. Eredeti vígjáték egy 
1,-lvo.iásbuu. Irta Ábrányi Emil. Személyek : Üzv. 
Majomé Ilerczkn Gyuláné. liirike fogadölt-  leánya 
Kovács Ilonka. Feliérvári Nándor köz- és váltó ügy-
véd Nagy Loránd. Szinlay Lajos Dávid lgnárz. Csa-
bi Gáspár in. kir. végreha'jtó Lakatos Mihály. Kop-
pancs Fereniv. társ végrehaj;,"> Veress Domokos. Náni 
szakácsné üzv. Majoménál l.akalos Miliályné. Tör-
ténik Budapesten özv. Majomé lakásán. Idő jelenkor. 
111. Szavalat. Molnár Antónia által. IV. Virágfaka-
ilás. Vígjáték egv lelvomislmii. Irta .Murai Károly. 
Személyek: Kovács Péter Márton Gábor. Márt: je 
l'ap Györgyné. Nelli unokahilga Nagy Miczike. (időn 
unokaöcs,\so l'otoczkv Kristóf.  Laczi Száva József 
Kati. N. N. Történik egy vidéki városlian. Idöjelcn-
kor. V. Verbunkosok indulója. Micliálek G.-lól. Hat 
szólamra. Előudja a inár megnevezett hölgyek közre-
működésével a Csíkszeredai Dalegylet. VI. Táuez. 
A mint a föntehhickből  látható uz estély műsora igen 
érdekes és változatos, a jótékoiiyezél ţiedig miudeu-
esetre azok közé tartozik, melvek elsó sorban kiér-
demlik u nagyközönség szives támogatását és párt-
fogását.  Hiszen amil van szó. hogy a tanitók a tár-
síiduloimiuk talán legszerényebbül dijazotl tagjai ma-
gasabb képzettségre törekvő gyermekeik számára az 
egyetemi székhelyeken. Budapesten és Kolozsvárt a 
társadalom támogatásával létesítsenek olyan intéz-
ményt. melyben gyermekeiket csekély lizetésiikból is 
neveltethessék A lunitók estélyél melegen ajánljuk 
u közönség szives ügyeimébe. 

— I p a r o s o k májá l i sa . A csíkszeredai 
Ipartestület és az Iparos Ifjúsági  Önképzőkör 
tagjai a tavaszon rendezeudó májálisuknt folyó 
évi juuius hó 2-ik napján fogják  megtartaui. 
l.'gy az ipartestület, miut az ifjúsági  önképzőkör 
rendezősége szívvel lélekkel azou van, hogy a 
rendezendő ünnepély minden tekintetben kielé-
gítse a közönség igényeit és a tervbo vett ver-
senyek, játékok és tréfák  minél jobban Bikerttl-
jeuek. A meghívók még e héten kifognak  bo-
csáttatni és abban a teljes programm közöltetni 
fog.  Az érdekesnek igérgezó mulatságot ajánljuk 
a közöuség Ügyeimébe és pártfogásába. 

— Tiasti estély, a melyről már lapunk mull 
számában cinlitést lettünk, folyó  évi juuius hó 2-án 
fog  megtartatni u Csillag vendéglő nagyterűiében. 
Az igen érdekes ós változatos műsor a líövetkező: 
1. Hunyudy László nyitány, Erkeltől. Zongorán négy-
kézre, előudják dr. .Kolonics Déuesné ós Kornhahcr 
Adolfné.  2. Ének Eltlies Margit által. 3. Beethoven 
„Triója", előadják zongorán Koruhábcr Adolfné,  gor-
doukáu Nagy Gvulu és begedüu Créuián Aurél. 4. 
Sobri dalu \Viliuerstől, zongorán előudja Kolouics 
Déuesné. 5. „Találkozunk, nem búcsúzunk", dal Ke-
nudy H.-lól. Zongora kisérlettel énekli dr. Bardocz 
Gyula. ü. „A gárua hadnagy", kupié Dcsroches P.-lől. 
Zenekur kiséret mellett énekli Bardocz Izabellu kis-
asszony. 7. Népdalegyveleg, hegedűre, zongora kisé-
ret mellett előadja Száva József.  8. Táncz. A mint 
inár tupunk mull számában említettük az estély u 
tiszti özvegyek és árvák intezete Juvára rendeztetik. 
Ugy a jótekonyczél, uiíut a kitiinó tupiutatta! össze-

állított tartalmas műsor, már előre is biztositják a 
mindkét oldulu sikert s bizonyára oagy számban fog 
egybegyűlni az estélyen városunk ós vidékének in-
telligens közönsége, egyfelől,  hogy részesülhessen a 
kináJkozó műélvezetben, másfelől  pedig. Iiogya buz-
gó rendezőség törekvéseit a jólékouyczél érdekében 
támogassa. A mint értesültünk u jelszó egyszerűség, 
a mit különösen ajánlunk a megjelenő hölgyek figyel-
mébe. Az estély kezdete pontban este 7 órakor. Hely-
árak : Csulúdjegy 6 korona, személyjegy 2 korona. 
Jegyeket előre lehet, váltani Györgyjukab M. utóda 
Dresznándt Viktor könyv ós pupirkeroskcdéséhen 

— Osztályvizsga a somlyói főgim-
n á z i u m VIII- lk osz tá lyában. Folyó hó 17. 
és 18-án tartatott meg a somlyói 8-ad osztályos 
tanulókkal az osztályvizsga, mely a tauulók szá-
mához képest elég jó eredménnyel végződött. A 
42 rendes tanulóból 40 sikeresen állotta ki a 
vizsgát, kik érettségi szigorlatra bocsáttattak. Két 
idegenből jött magánvizsgázó is szerencsét pró-
bált a vizsgán, de a kísérlet csalódással végző-
dött s n kettőnek mintegy 12 szekundával kellett 
Somlyót elhagyni, a hová aligha többet kíván-
koznak. 

— A posta találékonysága. Morvaor-
szág egyik lekisebb falujában  egy levelezőlap 
adatott postára e cziinzéBsel: „AN DEN BEKANN-
TESTEN GRÖSSTEN WAARENHál'S" a nélkül, 
bogy a rendeltetési hely mégjelöltetott volna. A 
zlini postahivatal Bécsbe küldte azon négyszeres 
kérdőjellel — Vicleicht Budapost????. A bécsi 
postahivatal a kártyát Budapestre küldte és ma-
gától érthetődik, bogy az országszerte ismerős 
legnagyobb áruháznak, a Párizsi Nagy Áruház-
aik (Budapest, kerepesi-ut 38.) szolgáltatta ki. 
Örvendetes téuy, hogy hazánk ezen vállalattal 
is akkép túlszárnyalta Ausztriát, hogy annak hír-
neve még Morvaország legkisebb falujába  is be-
férkőzött.  De ez nem is csoda, mert a jó hírnevű 
áruház nem kiinél semmi költséget, csak hogy a 
közöuség minden igényét kielégítse. A nem rég 
megjelent fóárjegyzéken  kivül püukÖBdre nyári 
ezikkekhen, mint női blúzok, leány és fiu  ruhák, 
szalmakalapok, nyakkeudúk, czipók, derékövek, 
mindenféle  fiirdőczikkek,  sport éa egyéb nyári 
játékok és utazási czikkekben egy pótárjegyzéket 
adott ki, melyet bárkinek szívesen bérmeutve és 
ingyen megküld. 

— Gyilkossági kisérlet. Balogh István 
Gy.-Várhegy és Salainás községek nem rég meg-
választott körjegyzője erélyes kezekkel fogott  a 
községek ügyeinek rendezéséhez, de sokan van-
nak a nép írástudói és korifeusok  között, kiknek 
a rend nem tetszett B nem tetszésüknek folyó 
ItA 13-án oste kézzel fogható  kifejezést  adtak, 
nem akarván kevesebbet mint a körjegyzőt agyou 
ütni, csak azt feledték  el a jámbor atyafiak,  hogy 
a székey koponya nem azért székely koponya, 
bogy azt egy alig 4—ö kilós kővel bclehessen 
törni. A dolog a következőleg történt. Említett 
napon a körjegyző Salamás község házánál estig 
dolgozott, honnaD Silló Balázs s.-jegyzó és Lacz-
kó János tanító társaságában hazafelé  indult. Út-
közben Silló Balázs meg hívta mindkettőt saját 
házához vacsorára, hol este miutegy 8—9 óra 
kiizt nyugodtan vacsoráztak, midőn egy hatalmas 
kő bezúzva az ablnkot, a körjegyzőt ugy találta 
halántékon, bogy uz székéről leesett, de 0 pilla-
nat alatt talpra ugorva vérző arczal ugyan, de 
hideg vérrel szolt a többiekhez, kik az ijedség-
től megdermedve áltak .Nyugodtan uruiin, ez csak 
olaj a tíizre". A körjegyző kinek sérülése nein 
életveszélyes orvosi kezelés alatt áll, a csendőr-
ség pedig ez ügyben a nyomozást erélyesen 
folytatja. 

— Gyászrovat. Ur. Kercea Demeter nyug. 
roinán királyi ezredorvos és Suliua városának 
orvosa, élete 59-ik. boldog házasságáuak 19-ik 
évébeu, folyó  hó 20 áll, reggeli 4 órakor, li heti 
súlyos szenvedés után gyászosan elhunytát. A meg-
boldogult hűlt tetemei folyó  hó 22-én délután 4 
érakor fognak  a csik-taploczai templom kerítésé-
ben őrük nyugalomra helyeztetni, lelkeért az en-
gesztelő szeutmise áldozat folyó  hó 23-án délelőtt 
<J órakor fog  a csik taploczai róm. kath. templom-
ban beinutattui. Béke lengjen drága porai felett. 

— Piaczvám árjegyzék. Vásáros idők-
ben a szeredai piaczvám bérlók részéről az egyes 
árusokkal szemben elkövetni szokott visszaélésok 
meggátlása czéljából a vármegye alispánja érte-
sülésünk szerint utasította a város polgármesterét, 
hogy a vásártéren elárusittatui szokott tárgyak 
vámtételeit a legrészletesebben összeállíUassa, 
kinyomassa s a város több helyén az érdekeltek 
ál tul való megtekinthetés és tájékozás végett egyes 
utcza sarkokou kifüggesztéssé. 

— Iskola épités. 1082/901. A maros-
vásárhelyi kereskedelmi és iparkamara tudatja, 
hogy a Szent-Gericzéu építendő állami elemi ÍB-
kola építése a község által kiszolgáltatandó kézi 
és igás iispszámokou kivül 20,000 korona költ-
ségvetési összeg erejéig engedélyeztetett; az épí-
tési munka bizlosisitása czéljából folyó  évi junius 
hó l-én délelőtti 10 órára a marosvásárhelyi m. 
kir. államépitészeti hivatal helyiségében zárt aján-
lati versenytárgyalás tartatik. 

— Pályásat. A felügyeletem  alatt álló csík-
szeredai kir. járásbíróságnál rendszeresített 11. bíró-
sági végrehajtói állásra a m. kir. igazságUgyininisz-
ter urnák 11101. évi április 2',1-én kelt 444B/1. M. E. 
sz. alatti reudelctle folytán  ezennel pályázatot hir-
detek. Felhívom ennek "lolytáu a pályázni kívánókat, 
liogy szubályszerilleg felszerelt  kérvényeiket a bir. 
ügy. szab. fi.  g - á n a k megfelelően  folyó  evi május hó 
28-ig hozzám' anuál is iukább nyújtsák be, mert az 
elkesetteu, továbbá a nem kellőleg felszerelt,  vagy 
nein az előirt utón benyújtott pályázati kérvények 
ügyelőmbe vétetni nem fognak.  Egyúttal megjegyzem, 
ho-y a jelzett állásra csak oly folyamodd  fog  kine-
veztetni, aki testi alkalmatos voltát közhatósági or-
vosi bizonyítvány nyal igazolja s a b. végrehajtói vizs-
gát sikerrel letette. — Csíkszereda, 1901. május 8-án 
Dr. l'eijéssy Mihály, kir. törvényszéki elnök. 
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A régi magyar történet — kivált az Árpádok 
korában — egészen uépmesei vonásokat mutat. A 
térítő szent, a bódító hős és a koronás apácza képcin 
nx az arany fonál  rsillop. a mely kiragyog a nép' 
mesék gazdag szövetéből. Miudauuyiok köziil lugine' 
legehben fordult  a nép képzelete Lászlóhoz, a ki az 
újonnan elfogadott  kereszténység erényeit a régi hő-
siességgel egyesítette magában. Benue is. mint igaz 
lovagban, összeolvadott a vallásosság a nő tisztel 
lével, de ez a tisztelet nála ott mutatkozott, hol a 
mugvarság legjobban látta : a csaluine/.ön. Szent Isţ 
ván a királyi ház csöndjében ajánlotta tel koronáját 
Szilz Máriának, László az életbe vitte át a nő tisz-
teletét, midőn a keresztény leányt megmentette az 
öt elrabló kiiii kezéből. Azóta sok inagviir intézmény 
elporladt, ujabbak is, ueiiK-suk László törvényei, el-
pusztultak és Iclcdésae merültek. Kniiek a kornak a 
képét alig is tudjuk világosan visszaképzelni, de a 
uiagvar történet véresen nagyszerű eseményei köziil 
mindig fényesen,  tavaszszeriien ragyog ki László 
királvnuk nemes alakja c kis idyll kerelebeu Krro 
zengtek a poéták, ezt festették  templomok lalára. 
kiastromok keresztfolyóséira  régi képiróinesterek és 
az Árpádok egész történetéből e kép szól legjobban 
a szivünkhöz ma is. Szent László egész történetei 
híven és pontosan megtalálni a Xagy Képes \ilag-
történet V. kötetében, melynek szerzője dr. Mika 
Sándor. Az egész 12 kötetes nagy munka szerkesz-
tője dr. Marczalli Heurík, egyetemi tanár. Kgy-ogy 
kötet ára diszcs félliőrkölésben  16 korona : liizeten-
ként is kapható liO Kllérjével Megjeleli hetenként I 
Iii zel. Kapható a kiadóknál (llévai Testvérek Irod. 
Int. Részvénytársaság Budapes|, MII , l'llői-iit 18.) 
s minden hazai könyvkereskedés utján. 

H Y I L T T É R . * ) 

Erdő vásárlisok és a székely kivándorlás. 

Ev tizedek óta gondot okoz kormánynak és 
társadalomnak a székely kivándorlás, s ennek 
megakadályozására sok minden módot javasol-
tak és próbáltak, de ez mind hiába való, ha meg 
történhetnek olyan dolgok, mint a mi inost is 
Kelcsikon folyamatban  vau. Ugyanis a (Iroedel 
kovásznai fakereskedő  czég (Erdélyi faipar  rész-
vénytársaság^ megbízottja bizonyos Horn nevii 
uri ember, dr. Weiss Ignácz brassói ügyvéd segéd-
letével és Wenetzianer Mór uevezetii gyiiiieskii-
séploki ügynökkel rá estek Csikdánfalva,  Karcz-
falva  és Jenőfalva  községekre, liogy az erdő tör-
vények megkerülésével, vagy igazabban kijátszá-
sával. ezen községek erdőségeit valami módon 
megkaparitsák s e czélből, ha jól tudjuk neve-
zetesen C s i k-Uá n f  a 1 v a község közbirtokossá-
gával megállapodásra is jutottak oly formán, 
hogy a közbirtokosság az arányositott erdő és 
legelóból egy évenkiut jutott arány részeiket íras-
sák át két egyénre, hogy igy a közbirtokosság 
inegszünvón, azon két egyén aztán az egész erdő 
és legelő területet jó ár mellett eladja a (iroedel 
czégnek s igy azon erdőségek magán tulajdonná 
válván, tulajdonosuk a kihasználást könnyen esz-
közölhesse, illetőleg azokat az állami kezelés alul 
kivonhassa. 

Nem gondolnak azzal, hogy a székely nép 
igen nagy része ez által nyomorú földönfutó  kol-
dussá lesz, s hogy ez a legalkalmasabb mód arra, 
hogy minden, a székelység kivándorlásának meg-
akadályozására irányuló törekvés lehetetlenné té-
tessék, s hogy éppen ez által a tömeges kiván-
dorlásra kényszeritessék. 

Mert hát mit törődik (iroedel, vagy Horn, 
vagy akár azon jeles egyének kikre a közbirto-
kosok arány részeiket átíratják azzal, liogy a szé-
kelység kivándorol, hazátlan lesz és a külföldön 
elzülve nyomorultul elpusztul, Csak hogy ott 
— még a törvények kijátszása árán is — jó 
cseftet  csinálhassanak. 

Felhívjuk a közigazgatási hatóságok ügyel 
inét ezen mauipulatiókra a utalunk a nevezett 
czégnek évekkel ezelőtt Múrumaros megyében 
skandulammal végződött hasonló próbálkozásra, 
s kérjük, liogy minden rendelkezésikre álló tör-
vényes eszközzel a szegény nép tönkre tételét 
akadályozzák meg. 
részletesebb ismertetéssel szolgálunk. 

Agricola. 
*) A/. e rovatban küzlöttekérl az. aláiró felelős 

Szerk. 

Laptulajdonos: 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sz. 2321—901. 
ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csik-Szentdomokos községben az ujon-

íiitn rendszeresített, illetve rendszeresítés 
alatt álló segédjegyző- anyakönyvezető 
helyettesi állásra, mely az állam és köz-
ség által megajánlott 500 kor. tisztelet-
díjjal van egybekötve; ezennel pályázatot 
hirdetek, s felhívom  mindazokat, kik ezen 
állást elnyerni óhajtják, liogy eddigi al-
kalmaztatásukat s képesitésöket igazoló 
okmányokkal felszerelt  kérvényeiket hoz-
zám folyó  évi junius hó 15-éig 
annyival is inkább adják be, mert a ké-
sőbb érkező kérvények figyelembe  vétetni 
rtem 'lógnak. 

Csíkszereda, 1901. év május 6-án 

Fejér Sándor, 
ll 11] 2 - 3 főszolgabíró. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszépvizi közbirtokosság tulajdonát 

képező Csikszépviz község határában „Antalok 
sorka" nevü dűlőben a gyimesi va-nj állomástól 
mintegy 4 kilóméterre fekvő  „Áldomás* erdő 
rész la tömegének értékesítése czéljáhől 1901. 
év i j u n i u s hó 10-ik n a p j á n d. e. 9 ó r a k o r 
Csikszépviz község házánál nyilvános szóbeli 
árverés fog  tartatni. 

Értékesítés alá kerülnek a Nagyméltóságú 
földmivelésügyi  III. kir. miniszter urnák 3921 — 
1900. száinu magas rendeletével rendkívüli ki-
használásra engedélyeztetett 305 k. hold hozam 
területen a 20 cinéternél vastagabb törzsek. 

A kihasználási időtartam 4 (négy) évben 
van engedélyezve, illetve négy évben állapiltalik 
meg; és pedig kezdetét veszi az értékesített 
területek számba adásakor. 

Az árverési feltételek  árverezőre az árve-
rés befejezte  után azonnal kötelezők, inig ellen-
ben a közbirtokosságra az esetleg szükséges 
felsőbb  jóváhagyás után válnak kötelezővé. 

A kikiáltási ár holdanként 1Ü0 azaz Egy-
százhatvan koronában állapiltalik meg. 

Az értékesítendő terület pontos kiterjedése 
a< árverés napját megelőzőiig 8 (nyolez) nappal 
lesz megtudható. 

A nyilvános szóbeli árverésen bánatpénzül 
4880 korona írva Négyezernyolczszáznyolczvan 
korona teendő le. 

Utóajánlatok figyelembe  nem vétetnek. Végül 
megjegyeztetik, hogy a részletes árverési és 
szerződési feltételek  betekinlhetök a Csikszépviz 
község háznál és a m. kir. járási eidögomluok-
sági irodában a hivatalos órák alatt. 

Kelt Csikszépvizen. lílOl. május 8 án. 

| i is | i- a 
F e r e n c z Ignácz , 

bil i okossá^i elnök. 
Sz. 2007/901. 

lik vi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csikszentmárloni kir. járásbíróság miut 

telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy Bányai 
Antal végrrhaitalónak Sándor Terézia végi eliaj-
tást szenvedő elleni Ö00 korona töke követelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a csík-
szeredai kir. törvényszék a csikszentmái toni 
kir. járásbiróság területén lévő Bánkfalva  köz-
ség határán lekvö a bánkfalvi  417. s/. tjkvben 
foglalt  Sándor József,  Sándor lióza, Sugár Ala-
josné sziil. Sándor Erzsébet, Sándor Antal és 
István, Sándor Terézia és Kóza tulajdonát ké-
pező 17Ili. hisz. ingatlanra 3'20 korona, 1943 •>. 
hrsz. ingatlanrA 10 kor., 2728. hrsz. |ingatlanra 
8 kor., 2863 . 2864. hrsz. ingatlanra 30 kor., 
2921. hrsz. ingatlanra 4 korona, 3002. hisz. 
ingatlanra 10 korona, 3116., 3117. hrsz. ingat 
lanra 22 kor., 3174. hrsz. ingatlanra IH km., 
3110., 3411. hrsz. ingatlanra 16 korona, 3892. 
hrsz. ingatlanra U kor., 4725. hrsz. ingatlanra 
10 kor., 9431. hrsz. ingatlanra 32 kor., acsik-
szentgyörgyi I. rész 657. sz. tjkvben foglalt 
Sándor József,  líőza, Antal, István és Teiézia 
tulajdonát képező 4217. hrsz. ingatlanra 30 ko-
rona és az ottani II. rész. 501. sz. tikvben fog 
lalt 1396. hrsz. ingatlanra 56 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban elrendeltetik, az 
árverést 604 koronában ezennel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok és pedig a bánktalvi halárán 
lévők 1901. év i j u n i u s hó 5-ik n a p j á n a k 
d. e. 9 ó r a k o r Bánkialva községházánál és » 
csik-szentgyörgyi határán lévők ugyanaznip dél 
után 3 órakor Usik-Szrnteynrgy községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapilotl 
kikiáltási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlan becsárának 10" n ál vagyis liO korona 
40 fillért  készpénzben, vagy az 1881. LX 
t.-cz. 42. §-ában jelzeit árfolyammal  számí-
tott és 1881. évi november hó l én 3333 sz. 
a. kelt igazságügyniiniszteri reudelel 8 §-ában 
kijelölt ovadékképes értékpapírban a kiküldöli 
kezéhez letenni, avagy az löHl. 60. t.-cz. 170. 
§ a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállilolt szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. jbiróaág mint telekkönyvi halóság. 
Csikszentmártcnon, 1901. márczius 23. 

Földes , 
lll'.'l l - l kir. aljbiró. 

A Györgyjakab Márton utóda, 
Dresznándt Viktor könyvkereskedő 
sébe u napokban érkeztek meg az 

olvasók és imakönyvek 
óriási nagy választékban a leg-
egyszerűbb alaktól a legdíszeseb-
bekig. Az árak a lehető legjutá 
nyosabbak. Ismét eladóknak na-
gyobb árkedvezmény. A nagyon 
csinos kiállítású tárgyak megte-
kintését ajánljuk a közönség szi-
ves figyelmébe. 

ECsL-u .p t - srog 'e l 
f é r ü e z a . ' b ó - ' ü . z l e t e  B r a s s ó b a n 

flók-úzlete  Csíkszereda, vár-utcza 258 szám 
Ajánlja dúsan felszerelt  raktárát bel- és külföldi  szövetekből mérlékutáni ele; 

URI-RUHA 
elkészítésére. Kedvező összeköttetéseim által, melyeket szállítóimnál elérte 
kellemes helyzetbe jutottam, hogy az amugyis már olcsó árakat még 15 
leszállítottam, hogy minden versenyt felülmúljak,  szállítok : 

m. azon 
20":n-al 

1 zakó-öltöny finom  seviot szövetből . 40—50 korona. 
1 zakó-öltöny finom  kamgarn szövetből 4S—liO korona. 
1 zakó-öltöny finom  angol szövetből . . . öli—OH korona. 
1 zsákot társalgási öltöny finom  kamgarn szövetből 55 -70 korona. 
1 szalon-öltöny finom  kamgarn szövetből 05—90 korona. 
1 Ferencz József  kabát öltöny fekete,  sziirke- és 

kék, finom  angol szövetből . . . 70—'J0 korona. 
1 finom  tavaszi felöltő  világos és sötét sziliben 30—IH korona. 
1 tavaszi felöltő  finom  angol szövetből 5'2—(15 korona. 
1 nadrág finom  szövetből 1'2—IS korona. 
1 nadrág liliom angol szövetből 10 korona. 

P» J ó t á l l á s k i f o g á s t a l a n  k i v i t e l é i t . 1 
Gyors kisiolgálás. 

|s:i| 7-as 

Kiváló tisztelettel 
Versenynélküli árak. 

Hauptvogel Ferencz. 

Van szerencsém a nagyérdemű közönség figyelmét  felhívni  a piaci-lltczában, 
Szopos Béni házában levő minden igényeket kielégitőleg berendezett 

Nyerges és kárpitos üzletemre 
i'zletenilien minden e szakba vágó munkák elkészítését legnagyobb készséggel 

elvállalom és ezt csinos kivitelben olcsó ár mellett pontosan eszközlöm. 
Itaktáron tartok mindenféle  ruganyos divánokat 40 —200 koronáig és garnitúrákat; 

ngy liogy itt mindenki beszerezheti szükségletét ép oly olcsó áron. mint bármely 
nagyobb városban. Továbbá kész kocsik raktáron vannak. 

Végül a nagyérdemű közönség szives figyelmét  fölhívom  azon körülményre, 
hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágó munkák javítását elvállalom. 

Magamat a n. közönség jóindulatú pártfogásába  ajánlva maradtam 

Kiváló tisztelettel Bájer Ferencz, nyerés és kárpitos 
|iim| i in C s í k s z e r e d a , p i a c z - u t c z á b a i i . ! 

3 A süriizlct terén éven keresztül kifejtett  eredményes működésem következtében sikerült ^ 
> nekem Magyarország két legelső sörgyárának bizalmát megnyernem, a mennyiben a ^ 

1 Dreher-féle  és az Első magyar részvény sörfőző  I 
^ onrniiárab Di>ican PaiL. óo U ómmá lál/monuni fnrab4ípiib  uOToiáoát paam PiiliáftáL  N sörgyárak Brassó , Csik- és Háromszékmegyei főraktáruk  vezetését reám ruháztak. 

A'z emiitett két legtekintélyesebb czégek kitiinö hírneve és Urassóban 23 éven 
át elismeréssel találkozott üzleti működésem felbátorítanak  engem arra. hogy az igen 
tisztelt közönséget felkérjem  miszerint megrendeléseivel engem felkeresni  szíveskedjenek 
a magam részéről biztosítom az igen tisztelt közönséget, hogy mindenkor csak a legjobb 
minőséget fogom  szállítani. 

A legkisebb megrendelés üveges süniéi 50 üveg. hordókban pedig 25 liter. 
Kiváltaira  árjegyzékkel  szívesen  szolgálok!  Teljes tisztelettel 

KASZIK ANTAL, 
BRASSÓ, hosszu-uteza 104. 

Rendelményeket közvetit Györgyjakab Márton utóda, Csíkszeredában. wmsm/m/m/m/msrism'  m m/msmsm/m/m/mmrwwmsa/msmru/m/WM/msm/m/ 

Alulirt t isztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel , liogy 
tt! t 

a mai kor igényeinek megfelelöleg  rendeztem be. 
Je l en leg azon helyzetben vagyok, liogy a legegyszerűbb teme-

téstől a legfényesebbig  is minden igényt, ki tudok elégí teni . 
Czletemet felszereltein  mindenféle  kész érez- és fakopor-

sókkal szemfedelekkel,  mindenféle  gyász- és koszorú szala-
gokkal, sirkoszoruk nagy választékban kaphatók, saját 
gyászkocsimat szükséghez képes t kék vagy fekete  díszítéssel 
bocsátom a t. közönség rendelkezésére, a ravatalok felállítását 
ugy helyben mint vidéken személyesen eszközlöm. 

Hogy fenti  soraim nemcsak a mai világban szokássá vált reklám 
hajl iászás czéljából Írottak, arról a mélyen tisztelt közönség, ha 
üzletemet becses lá togatásával szerencsél tetni , ineggyöződvetik 

A mélyen tisztelt közönség szives pártfogását  k é r v e maradok 

Tisztelet tel 

F i i ó 
|r,ii| o - l -2 Vár utcza 212. sz. (saját ház). 

Nyomatott C i k - z e r e d á a n , a lapkiadó yörgyjakab Márton utóda, könyvnyomdájában 1901. 




