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A kiegyezés. 
Hosszas ideig tartó, megfeszített 

munka ntán, épptn a legutolsó pillanat-
ban, két és léi érával az njeszlendő be-
állta előtt Szél Kálmán ministter elnök 
osztrák kollégájával megkötötte a kiegye-
zést. mely elé már napok óta nagy izga-
tottsággal tekintett két ország népe. 

Hogy lényegében véve mit tartal-
maz a kiegyezés, arról még jelenleg olva-
sóinknak nem tudunk számot adni, de 
hisszük és ugy vagyunk meggyőződve, 
liogy Széli Kálmán a kiegyezést bizonyára 
olyan módon kötötte meg, mely Magyar-
ország gazdasági fejlődésinek  teltételeit 
az egész vonalon biztosítja. 

Ezzel bizonyára ángyon meg lesz-
nek elégedve azok, kik a két ország kö-
zös vámterületének őszinte hívei és ko-
moly, figyelmen  kívül egyáltalában uem 
hagyható okok alapján a közös vámterü-
let keretében megmaradni óhajtanak. 

De megnyugtatásul szolgálhat, lega-
lább egyelőre azoknak is, kik hazánk 
boldogulását az önálló vámterülettől vár-
ják, mert ha az önálló gazdasági beren-
dezkedés megvalósítása nem is éppen le-
hetetlen. de az európai gazdasági politika 
ez idő szerint arra utal, hogy a két or-
szág gazdasági szövetségét továbbra is 
fentartani  tanácsos. Mert, ha a kiegye-
zés oly módon van megalkotva, hogy 
Magyarország fejlődése  az iparfejlesztés  s 
általában az ország minden gazdasági ér-
deke terén biztositva van, akkor ez ellen 
még azoknak is aligha lehet kifogásuk, 
kik az önálló vámterület hivei. 

Hiszen köztudomásu dolog, hogy az 
európai politika ma napság az elzárkózást 
keresi. Ilyen körülmények között Magyar-
országnak mindenek felett  érdekében áll, 
hogy termelése számára az osztrák pia-
ezokat biztosítsa, a mi azonban csak azon 
leltétel alatt lehetséges, ha mi viszont a 

piaczainkat biztosítjuk az osztrák terme-
lés számára. 

A miniszterelnök beszédéből, melyet 
a szabndelvüpárt üdvözlésére válaszul 
adott, arra kell következtetnflnk,  hogy 
Széli Kálmán mindazon Ígéreteket, melye-
ket a parlament előtt r.z ország érdekei-
nek megóvása tekintetében hangoztatott 
a kiegyezés megkötésénél beváltotta és 
egy makuláuyit sem engedett azon fel-
tételekből, melyek országunknak a gazda-
sági téren a közös vámterület keretén 
belUl is biztosítjuk az előlialadást. 

Erre mutat az a férfias  nyilatkozat, 
melyet hivei előtt az újévi üdvözletek 
alkalmával tett. A csatából jövök, a 
a küzdelem  teréről,  melynek  porait 
még alig ráztam le magamról.  Befe-
jezve n nagy munka. Ez a küzdelem 
nem egymás ellen folyt,  hanem a 
békéért,  nincs győzelem  és nincs ve-
reség, nincs győző  és nincs legyőzött, 
hanem van siker  mindkét  fél  javára. 
Le vannak győzve  az akadályok  ós 
nehézségek,  a melyek  utunkba  állot-
tak.  A kik  a fejedelem  azonossága 
mellett  egymásra vannak utalva, 
megfontolták  a szükségét  a szövet-
ség fentartásának  és azért  nem kí-
vánnak áldozatot  hozni, hanem egy-
más érdekeinek  kölcsönös  kiegyen-
lítését  ezélozták  és érték  el. 

Férfias  szavuk ezek, olyan ajkakról, 
melyek mindig az igazságnak voltak tol-
mácsai s a melyek garancziául szolgálnak 
arra nézve, hogy a kiegyezés olyan lesz, 
mely a kikötött időre biztosítani fogja  e 
sokat szenvedett ország boldogulását. 

Adja Isten, hogy ugy legyen ! 

— Újév a pol i t ikában. Uj esztendő 
napján a politikai körükben az idén is inegtür-
téotek a szokásos tisztelgések, melyeknél azonban 
nemcsak a szeretetnek, ragaszkodásnak adtak ki 
fejezést,  hanem történtek oly nyilatkozatok is, 
melyek az egyes pártok magatartását az újév 

folyamában  mintegy előre jelzik. A szabadelvű-
párt tagjai elóbb Podmániczky  Frigyes párt-
elnököt, azután Széli  Kálmán miniszterelnököt 
végül pedig Apponyi Albert grófot,  a ház elnökit 
üdvözülték. Délelőtt 10 órakor a párt Dorottya 
utczai körlielyiségében szerfölött  nagy száminál 
gyúltok össze a pártnak ugy belső. mint kül 
tagjai, akiknek nevében Piukovich  József  or 
szággyülési képviselő intézett beszédet báró 
Podmániczky  Frigyes pártelnökhöz. Ueszidiben 
megemlékezett a szabadelvű póri szerencsés át-
alakulásáról, majd pedig az európai parlamentá-
rizmus hanyatlásáról, Ezzel a hanyatlással azem-
beu a magyar patlamemârizmus hajléka büszkén, 
szilárdan áll. De ha bármily oldalról is megtá-
madnák a magyar parlamentarizmust, ezen szo-
morú kísérlet ellen a szabadelvű párt parlamenti 
kötelességeinek színvonalán fog  állani. A beszédre 
következő éljenzések lecsillapulta után l'odma 
niczky meghatottan válaszolt s a többek küzötl 
a következőkép nyilatkozott: Érzi. hogy törődött 
agg korúnál Ingva már uein képes azoknak a 
feladatüknuk  megfelelni,  a melyek, mint elnökre, 
reá vunnak ruházva, de elve az, hogy az utoUó 
csöpp vérig ki kell tartania azon a helyen, a 
melyre elvtársai parancsolták. Különösen két dnl-
got ajánl a párt tagjainak figyelmébe,  egyik az 
iiBszolurtás, a másik u hazafisásgal  és okossággal 
párosult liirelem. A szép és hévvol elmondott 
beszédet megéljenezték a párt tagjai s azután a 
szabadi-Ívű púrtkörból a miniszterelnöki palotába 
mentek, molynek disztermo zsúfolásig  megtelt 
képviselókkol és főrendekkel.  Kevéssel tizenegy 
óra előtt Széli  Kálmánnal élükön beléptek a 
kormány taujni, a kiket dörgő éljenzéasel fogad-
tak, iiu-lyni'k végeztével Hodossy  Imre a párt 
uevébuu a kővetkező beszédet mondta : 

Nugymiltóságu miniszterelnök ur ! 
Szeretett barátom I 

Eljöttünk, hogy az uj esztendő küszöbén 
hitvallást tegyünk a hozzád való ragaszkodásunk-
ról és bizalmunkról. A te böloseséged bizalmat 
ébreszt abban a i pártban, melynek erőssége és 
alapja a Deák  Ferencz politikája. Ennek a po-
litikának elve a türvényesség és szabadelvüség. 
Magyarországnak a dinasztiához éa Ausztriához 
való állapota nem ütletszerii, hanem természetes 
és szükségszerű folyamáuya  a történelmi intéz-
ményeknek. Azon alapul, hogy a Habsburg di-
nasztia. Magyarország és Ausztria egymásra van 
nnk utalva . Magyarország prosperálását minden 
vonalnn csuk az üuúlló slkotmáuyság biztosithalja. 
Valahányszor a tárgyilagosság alapján maradtunk, 
eredményeket értünk el, do a visszavonás miu-

dig szomorú eredméuyekkel járt. Kell bogy a 
gazdasági kérdesekben is a 67-ikl veiéresimék 
szolgáljanak alapul. 

Óhajtandó, hogy a két állam gazdaságilag 
is tudjon szövetkezni, de mindenesetre s paritás 
nsk inegfelelóeu.  Megelégedéssel olvastuk, hogy 
buzgó fáradozásaid  folytán  törhellon akaratod 
mindenütt érvényre jutott. 

A vám és kereskedelmi ssersödisre násve 
megállapodásra jutottál. Bizton  reméljük,  bogy 
ez a megállapodás  az előbb  emiitettek  alap-
ján tőrtént,  Eddig is minden ténykedéseddel 
osak megerősítetted a 07-es alapot és e kitartó 
fárndozasaidirt  fogadd  íme nemietünk elismeré-
sét. Ezen kívül szűkség van a más államokkal 
kötendő  vám és kereskedelmi  szerződések 
megújítására.  Itt is bízunk a te böloseséged ben 
és tapintatosságodban. A gazdasági kérdések e 
perezhen annyira dominálják as egéss orsságot, 
hogy egy időre minden más kérdés háttérbe 
szorul. Altalánosságbsu azonban kijelenthetem, 
hogy a párt tagjai meghajlanak zásilód olött, 
mely jelképe a törvénytiszteletnek és a szabad-
elvűséinek . Kísérje buzgó fáradosásidat  minden 
időben Isten áldása. Mi bizalommal seregifink 
körüled. Ezért jüttiiuk, hogy elismerésünk adéját 
lerójuk éB türhetlen ragaszkodásunkról biztosit, 
kérve a Mindenhatót, hogy nsgymunkádhos, 
mely a hazának annyi szolgálatot tett, erőt és 
egészséget adjon. 

A lelkes éljenzés elhangzása után Szili 
Kálmán miuiszterelnök a következőkép válaszolt: 

Uondokkal terhes és küzdelemmel teljes év 
tűnt lo az idők végtelenében. Fölváltotta egy 
másik, a melyről miudaunyian kérdezzük magunk-
ban, hoz-e jól a hazára éa óvja-e a bajtól és 
gondtól a hazát. Ti eljöttetek, hogy nekem As 
minisztertársaimnak szíves és jó kivánstaltokat 
kifejezzétek.  De ti többet tesztek is. Ti nem osak 
ezeket fejeztétek  ki; ti adtok. Ti nem jöttök 
üree_ké2Z£)A_ti hoztatok bizalmat; hoztatok politikai 
és egyéni bizalmat és eszel azt a nagy kincset, 
a melynél becsesebbet a közélet nem ismsr. A 
politikai és egyéni bizalom, különösen súlyos és 
nehéz viszonyok költ, nem csak ékessége a köz-
életnek ; nem olyan adomány, a melynél értéke-
sebb alig van; fegyverset  as, erősség szoknak 
számára, a kiket együttműködésre ssőlitott a hasa 
szolgálata. És minél állandóbb és minél igasibb 
az a bizalom, annál nagyobb a becse és annál 
erősebb fegyverzetet  ad annak, a kire ruházva 
van, És a ti bizalmatok állandó : hisz negyedszer 
nyújtjátok nekem és igazi: mert ásókból a for-
rásokból bugyog, a melyek annak igazi és ma-
radandó értéket adnak: a mi elveink, a mi po-

A „CSIKI LAPOK" TARCZAJA. 
A szocziálizmos múltja.*) 

Irta: Malláth Jóssef  gróf. 
A történelem minden korszaka ismerte a 

szocziális kérdést, annak izgalmai az ókorban 
éppen agy jelentkeztek, mint a középko: ban és 
a mostani időkben; felváltva  nagyobb mozgal-
makat idézve elő, vagy erőszakos kitörésekben 
jelentkezve, vagy csak az eszmékben idézve elő 
forradalmat. 

Már az őkor bölcsészei is foglalkoztak  e 
kérdéssel, de a létező dolgok kritikáján és hi-
zoayos elméleti rendszerek felállításán  tnl nem 
jutottak. A görög és rómsi kuli ura eltűnésével 
a hatalmassá vált egyház a maga szolgái által 
a kolostorok négy fala  közé temette a tudo-
mányt. Az úgynevezett rensszansz csak művé-
szettel, filozófiával  és politikai kérdésekkel fog-
lalkozott. A retorm-icziő sem tárgyalt gazdasági 
vagy szocziális kérdéseket, az is csak hatalom-
kérdésekkel vesződött. 

Midőn Amerika felfedezésével  a kereske-
delem nagyobb lendületet vett, akkor léptek 
csak a gazdasági kérdések jobban előtérbe. A 
középkorban és az ajkort megelőző háborúkban 
csak két szempont dominált: az egyik, hogy a 
népek egyfelől  gazdagabbak vagyis adófizetésre 
képesebbek és a másik, hogy megerősödjenek, 
vagyis a háború viselésére is képesebbek legye-
nek. A technika haladásával, az aj felfedez  >-
sekkel karöltve járt s nagy ipar megteremtése. 
A kapitalizmus oOvekedni kezdett ngy, hogy az 
emberek tömegét mindjobban a maga hatalmába, 
a maga őoző czéljsira és szolgálatába kerítette. 

A franczia  forradalom  az eszmék felvilá-
gosodásában s gazdasági kérdéseknek is nagyobb 
jelentőséget ás I0lé»t adott. Amint az egyes 
emberek is külső behatások alatt tejlődnek és 

*)~Malláth József  gróf  „Szoczlálpolitlkal tanul-
mányai és beszédei" czimü müvéből 

geuerácziókon keresztül anyagilag és szellemi-
leg tökéletesednek, ugy látjuk, hogy az embe-
rek tömege külső behatása alatt megmozdul, 
de a tömegek csakis egyes kiváló egyéniségek 
által jutuak tudatára annak, a mit sejtenek ; 
az egyes kiválé elmék képesek az összeBég 
gondolatait a kellő kifejezésre  juttatni. 

Igy látjuk, bogy összes nem zetgazdászati 
irataikban több vagy kevesebb ügyességgel és 
világossággal csak azt lejezték ki, a mit az 
akkori időben az emberek nagy része érzett 
vagy gondolt. Egy Smith Ádám, egy Ricardó, egy 
Malthuss, egy Lassalle, egy Marx nélkül a «zo-
cziális kérdések míg mindig azt a bizonytalan 
tormát öltenek, melyet az ó-kor bölcsészei 
csak érintettek. 

Egy I. Napoleon nélkül világra szőlő ese-
mények nem történtek volna, egy Biscbmark 
nagy elméje és vasakarata nélkül a nagy Né-
metország egysége sem született volna meg. 

Nem lehet feladatom,  hogy a múltúik 
mindazon jelenségeit, mindazokat a mozzanato-
kat, melyeken az úgynevezett szocziális épület 
alapjához és felépítményéhez  az egyes köveket 
egymás u'án felrakták,  felsoroljam,  csak egyes 
különös momentumokat akarok kiemelui, melyek 
az egész kérdés megértéséhez szükségesek és 
a melyekből képesek vagyunk a szocziális kérdés 
jelenlegi alakját megérteni, felfogni. 

Az őkor legrégibb államaíről csak hézagos 
feljegyzéseink  vannak, de azért sejtjük, bogy 
azokban nagy kultora lehetett. Ezt onnan gya-
nítjuk, mert nagy városok, metropolisok kultnrs 
nélkül nem létesülnek. Igy Babylon, Theba, 
Memphis. Ha az emberek csak őstermeléssel, 
földmiveléssel  foglalkoznak,  akkor nincs szük-
ségük monumentális építkezésre, pedig ezek az 
építkezések nagy méretűek lehettek, s ezeken 
a teknikai eszközlések oem voltak primitivak. 
A viz szabályozás és hasznosítás a közlekedési 
utak felhasználása  ezen népeknél virágző álla-
potban volt. Hogy egyebet ne említsek, a kiuaiak-

uál már ezerévvel ezelőtt a szocziális kérdés 
meg volt oldva, legalább átmenetileg; az állam 
ugyanis mindenki és minden felelt  rendelkezett: 
íme az állami szocziálizmus in sua optima forma. 
A szövetkezetek sem voltak olt ismeretlenek 
Innen magyarázható az, hogy ez a különben 
kevés igényű nép magát az európai kuli urától 
roinilig elzárta. 

ísmereles, hogy Plátöt tartják a modern 
szocziálizmus ősapjának. Plátő törvényeinek 
könyvében olvassuk, k<«try az állam felügyeleti 
jogát az iparral szentben már akkor gyakorol-
hatta, tehát már akkor voltak iparfelügyelők 
Hogy a szocziális kérdés a Görögöknél és Hó 
maiaknál nem nyert tudományos formát,  az ou-
nan is megérthető, hogy az ókorban úgyneve-
zett munkás kérdés nem volt. Az ókor csak a 
rabszolgaságot ismerte. 

A görög filozófia  azonbar már ismerte az 
állam vagyont vagy a közös vagyon mellett a 
magánvagyont is. Ennek törvényességéről és 
hasznáről magának fogalmat  is alkotott. A Ró-
maiaknál a munka ínég kevesebb becsben állott, 
mint a Görögöknél, uiert midőn a Rómaiak vi-
lághatalmukat hódítás utján Itália különböző 
uépeinek leigázásával magoknak megszerezték, 
s azt fentartani  igyekeztek, erre a leigázott né-
peket vagy az idegen rabszolgákat használták. Va-
gyoni kérdésekben a római jogfelfogás  még most 
is uralkodik. 

Érdekes az a jelenség, bogy Itáliában a 
nagy vagyonok az állami bérletekkel valő visz-
szaélés által születtek és az által, hogy a kü-
lönböző provincziákat kiaknázták. Ezen vissza-
élések hozták létre a lyczinosi törvényeket, 
melyek szerint nem volt szabad senkinek egy 
bizonyos msximomoa tul terjeszkedni vagy bé-
relni. De ezeu törvények tulajdonképpen végre 
nem hajtattak. Már ott is megvolt tehát egy 
neme az Qsaietérhetleaséguek. melyet törvény-
hozásilag szabályoztak, de ügy látszik, végre 
nem hajtottak. 

Miután a Rómaiak csak rabszolgávsl dol-
goztak és az azokkal valő kereskedés jő kere-
sel forrás  volt, ugyanazt a jelenséget észlelik, 
melyet napjainkban is látunk, hogy ellentét fej-
lődik ki a kisipar és a nagyipar között; akis-
ipar pnszlul, a parasztok elhagyják orszácnksl, 
önként vagy elűzve, kisajátítva vagy kiakaázva; 
a vagyonnélküliek a városokba özönlenek, oU 
proletárokká lesznek és a gazdagok kísérőivé, 
később eszközeivé vállnak. Ha hozzávesszük, 
hogy a maczeduuiai bábom ntán a gazdagok 
adómentességet is élveznek, meg fogjak  érteni, 
hogy az ür a gazdag és a szegény között min-
dig nagyobb lett. A plebejusok hareza a patri-
cziasokkal a hatalomért csak s korrupeziót és 
az erkölcsök sülyedését eredményezte, ugy, bogy 
a köztársaság utolsó éveiben s gazdasági és 
politikai helyzet ez volt: belső rothadás és 
külső jólét a vagyoni emelkedés látszatával. 

A Gracchnsokkísérlete által egy izzó zsa-
rátnok szállt világgá, mely csak századok Btán 
aludt ki, sőt akkor sem aludt el egészen, s es 
a kisérlel az volt, bogy a szegényebb osztályo-
kat államilag lássák el. 

A Gracchnsok végrendeletének talajdon-
képeni végrehajtója Jalins Caesar volt, a ki 
egyúttal a modera szegényügynek is megvetette 
alapját Ettől fogva  vált szükségessé a népnek 
nemcsak kenyeret adni, haaem játékokat is. 

De a nép legalsóbb rétegével ssomban állt 
a többnyire jogtalanul meggazdagodottak cso-
portja és abból a jelenségből, bogy s közép-
osztály majdnem teljesen hiányzott, keletkezett 
a nagy dekadenczia. 

A középosztályt a pénzzel foglalkozók 
csoportja helyettesítette. Hiába voltak később 
a különböző reformok,  kőztük igasán hasznos 
létesítmények, mint a parcaellásás, telepítés, — 
a mezőgazdaság váltságát is a népesedés vissza-
fejlődését  nem lehetett megakadályozni. 

A római világban kevés szocziális gondo-
latot találunk a társadalom anyagi és 



2. azám. 

Iltlkal hitvallásunk egységéből, * mi programunk' 
oak szolidaritásából. • ml törekvéseinknek azo-
nosságából. Éa igazi és tiuia e biialom. mert 
esi ai Így megalapított politikai biialmat átaaiiri 
bennetek a aaeretet, a mint bogy átsiüri éa tlsi-
titja a forrta  vizét a ssikla rétege, a melyből 
fakad.  Fogadjátok ezért a nagy kincsért, a melyet 
ti nekem éa miniszter társaimnak holtatok, lelkünk 
mélyén ériett köszönetünket. A csatából jövök. 
Hoiiám tspad még a küzdőtér pora. Caak pár 
órival ezelőtt nsgy kliadelem. nagy munka nyert 
befejezést.  Oly kOidelem voit el, a m 'lvot a két 
küidA fél  nem egymá9 ellen folytatóit,  hanem a 
mely a békéért és egyroá* megértéseért folyt.  K 
kfisdelembea  nincs gyAielem. ni nos veresig Nincs 
győző, nincsen legyóiött. De vun siker, van ered-
mény mind a két fél  javára éa mind a kér Tél 
elényére. És talán mégis van legyóiiilt és mégis 
van győsA. Legyőzöttek aiok ai akadályok, azok 
a nehézségek, szók az eléiiéletek és azok az el 
térések, • melyek eddig-az egymás megértésének 
útjában állottak. Éa gyAzA éa gyóielmes ia van 
egy: as a gondolst, hogy azok. a kik a fejede-
lem asonoaságs és a viklhatatlao politikai kiilelék 
által egymásból füivék,  helyesen oeleksienek, 
ha a gazdasági közösséget egy ujabb idAazakra 
a szövetségre föntartsni  tndják, ha egymást meg-
értik, bs egymás érdekeivel számolva, egymás 
érdekei iránt méltánylással viseltetve, nem kíván-
nak egyoldalú áldozatokat, hanem sa érdek ki-
egyenlítését éa s békességes egyetértést és együtt-
étéit óhajtják. Est hona meg az a kiegyeiéa. 
a melyrAI ssámol fogok  adni, de nem ilt és nem 
e pereiben — mi gondolom _ természetes ia — 
hanem a törvényhoiáa elüti. ÉH én hissem. hogy 
es a asámadáa Igazolni fogja,  hoey a magyar 
kormány as orsiág érdekeit — méltányos alapo-
kon asámba véve a másik szerződő fél  érdekeit 
la — megtudta Avoi és biztosítani tudta az or 
sság gasdasági létérdekeit éa ezek egyikét sem 
adta fSI  és sértette meg. Be fogja  biionyilani, 
hogy ea a kiegyeiéa megfelel  m 1809. évi XXX. 
törvényoslkk readelkeiéseinek éa szellemének 
és megfelel  sma kijelentéseknek és az e kijelen-
tésekkel vállalt kötelezettségeknek, a melyeket 
éa a gasdasági kiegyeiéa tekintetében teltem és 
vállaltam. Arra törekedtem, hogy s kiegyezés 
létrejAjjön és örülik, hogy létet ülhetett; de mert 
S helyietct tovább fliggóben  tartani nem lehetett, 
el voltam készülve srra ía, hogy ha a megegye 
sés mélányos slspokon lehetetlenné válik, 111 el-
különített éa önálló alapokon való gazdasági be-
rendezkedésre térjünk át. Igen nagy ni unt a áll 
elóttUnk, elsó sorban is s gazdasági kérdések 
törvényhozási elintéiéae. fcl  mellett uiiadeu egyéb, 
a mi még reánk vár, ennek az évnek minden pereiét 
igénybe fogja  venni. Eliei a munkához karain a 
párt támogatását. K munkában érzületeink és 
törekvéseink bizonyára még inkább összeforrnak  ; 
éa erősek éa ellenállásra képesek leazünk mindig, 
mint a hogy a tilinek izzó ereje a vasat i-rAsili, 
keményíti, acéloiss. Isten áldását kérein rátok, 
s legjobb éa legbensőbb kiváltatokkal, éa nem 
oask újból kérem, de köszönöm ia azt a politikai 
és egyéni biialmat, a melyet előttem és minisz-
tertársaim elölt kifejelni  szivesek voltaink. 

A miniszterelnök beszédét kitörő llkese-
déaael fogadták  a aintán egyenkint is gratuláltak 
a kormány tagjaiuak. 

A minisilerelnöki palotából ai uj ország-
házába mentek a képviselők, a kikhez a minisz-
terek la csatlakoilak, hogy üdvözöljék a képvi 
selóhái elnökét, Apponyi Albert grófot.  Az el 
nöki elfogadóteremben  gyülekeztek, s hol Ro-
bonjri  Gyula mondott beszédet a Ház elnökéhez. 

felfrissítésének  megteremtésére. A oáni'uság 
legnsgyobb reformátora:  Oioklecs an is csak egy 
maximál» Urilát booálott ki sz élelmi és egyéb 
áruezikkekre és a munkabérre. De ez az intéz-
kedés sem tudta az alapjában rothadt ép.i idé-
nyeket az összernskadástól megmenteni. 

Különben magától értetődik, hogy i. s 
eziális kérdés Bómaban változó alakot öl. n 
szerint, a mint a római hatalom formája  válto-
zott. Azok s rendi hareznk, melyek a köztár-
saság első századaiban — később még inkább — 
lezajlottak, tényleg nem egyebek, mint s/ocziá-
lia harezok, csakhogy az első időben a s.oeziá-
lis pártokat törvényes rendi halárvonalak vá 
lasztják szét. 

A jelenkor szocziális hsrczáuak természe-
tes előtörténetét s lendi előjogokban tsláliuk, 
a melyek még ott is, a hol jogilag egy szá/ad 
éta megszűntek, java részükben tényleg fenn-
állanak. A római birodalom történetéből mind-
azáltal azon tanulságot vonhatjuk le, hogy a 
társadalmi osztályoknsk egymásra való kölcsönös 
hatását az Igazságon alapuló intézményekkel 
kell biztosítani. 

Semmi aem uj a nap alatt, mindig vissza-
visszatérő jelenségeket látunk ; ugyanaz az ok 
•gysnazt az okozatot szüli. Igy látjuk, bogy 
államok, nemzetek vesznek, a romokból azon-
ban felszállnak  az eszmék és egyes emberek 
agyában megtermékenyednek. 

8 igy lehetetlen meg nem emlékeznünk az 
ugol humanitásról: liórus Tamásról és az 6 
Utópiájáról, a hl ezzel a müvével egy egész ia-
holát alapított meg. utópisták neve alatt A 
gyakorlati angol államférfiét  és írót Piátónak 
szorgalmas olvasása vitte a nemzetgazdasági 
térre. 0 oly «Aszókra talált, . kik többnyié 
*Vf*  M • dolgot, mint « 
•aga, éa kétséget kizárólag előkészítői voltak 
" «frţfcU  szocziálumasoak. Még napjainkban 
fa.  .közgazdasági ictt.ii minduUlas szntó 

Az elnök politikai egyéniségének magasi 
lalása után megemlékeiett a szónok a kiegye 
lésről a a volt nemieti pártiaknak s szabadelvű 
pártban elloglalt helyzetéről is. 

— Nehéi időket élünk, úgymond. Minin-
terelnöküuktól sa imént hallottuk, hogy s gaz-
daBágl kiegyezés Ausztriával végre létrejött. Nem 
ismerjük közelebbről a kiegyezést, de bizunk kor-
mányunkban, bízunk kormányunk tapintatában, 
erélyében éa böloaeségébeu, bogy a kiegyezés 
Magyarorsiágra nézve káros nem lehet. Bizunk 
a jövőben, inert tudjuk, hogy mindnyájan ott le-
ssünk, a hol nemieti éa gnidasági érdekeinket 
védeni kell éa híven, odsadóau fogjuk  támogatni 
kormányunkat nehéz munkájában. Négy éve lesz, 
hogy a közjogi alapou állott két párt kormány-
elnökünknek böloa, hazafias  éa messze jövőbe 
látó programmja alapján egyeafill.  Azőta nem 
egyszer kisértett s lapokban e Iilr a aiabadel-
vüpárt különböző elemeinek széthúzásáról, a belaó 
viszályokról éa a párt bomlásáról. Iatenuek hála, 
hogy e hír nem bizonyult valónak s ne is for-
duljon soha valóságra; mert ennek az országnak 
egy erAs, önérzetes éa egységes siabadulvüpártra 
van szüksége, s mely hivatásénak magaslatén 
állva, a többi pártokkal vállvetve munkáljon a 
haza javán a ui egységes hatalmas ueinzeti állam 
fölépítésén. 

Apponyi Albert gróf  ai üdvözléat megkö-
szönve, igy nyilatkozott: 

— Szónokotok kiterjeszkedett a politikai 
éa pártvíszouyokra. Nagyon teruiésietesnek fog 
játok találni, I ogy állásom követelményei szeriut 
én eiekről as ügyekrAI, erről as eazmekörrAl 
caak igeo nagy tartózkodással nyilalkozbstom. 
Némely eszmének megpenditésével azonban mégis 
válaszolhatok I. szóuokotoknuk e részben elmon-
dott szavaira is. 

ö czéizást telt a szsbudelvüpárt beléletébeu 
beállott nagy változásra éa annak valódi állítóla-
gos hatásaira. 

Konstatálhatom, liogy maga ai a tény, 
hogy tiaztelt szónokotok még az én szerény po-
litikai tevékeuyaégemnek ama részéről ia, a mely-
ben nagyréaietekkel szemben állottam, olyan me 
leg hangon tudott nyilatkozni, iniul a hogy ma 
nyilatkozott, bizónyitjn, hogy azok a lélektani ne-
hézségek, a molyok közöttünk valaha fennforog-
hattak. gyökeresen elenyésztek 

Tisztán objekliv alapon áll a szabadelviipárt 
összes tagjainak együtimiiködése és a mint a kor-
mányelnök által bölcs tapintattal és államférliui 
belátáséul fölállított  programnak sikerült u köz-
jogi alapon álló elemek legnagyobb részét együtt-
működésre egyesíteni, ugy szabiid abban a hit-
ben és reményében élnünk, hogy a fünuforgó  kér-
dések megoldásánál ugyanazon államférfiú  bölcs 
tapintatnak sikeriiiui fog  az együttműködés föl-
tételeit fönntartani  éa továbbfejleszteni. 

Az Üdvözlés utáu az elnök megvendégelte 
a képviselőket. 

A függetlenségi  pártban Krnstnay  Ferenoi 
üdvözölte a párt elnökét és beszédében kűlönö-
sen hangoztatta, hogy a párt tagjai miudenben 
egyetértenek éa n párt tgysége uiegdiinllietlen. 

Kossuth Fereucz válaszában szintén a párt 
egységét éa összetartozását hangoztatta és azután 
poliiikai programinot adott a jövőre a követke-
zőkben : 

— Egy hajszálnyit sem engedve míg elveink 
megvalósítására eljön a: alkalom, ha csuk Miet, 
elő kell mozditanuuk oly vívmányokat hazánk 
számára, melyek erős ellenállásunk és határozott 
követelésünk nélkül elérhetők nem lennének. 
Soha Bem létesülnének olyan vívmányok a nem 

A XVU. és XV11I. században Franczia-
mszág vezet. A uiai napság sokat emlegetett 
és sokat hánytorgatolt merkantilizmus ott veszi 
eredetét j megteremtője Colbei t volt, sz ő ideái, 
i.z S tevékenysége hozta ngysnis létre a nem-

igaz dák azon nagy sorozatát, kik a merkan-
rendszernek esküdtek ötök hűséget I A mer-

ntil rendszer, mint tudva van, a physíokra-
•tat hozta létre mint ellentétet. Legfőbb  kép-

viselőik volt Francziaórszágbsn Quesnay és 
Turgut. 

De bs Franczin ország politikában, művé-
szetben, irodalomban és tudományban vezetett 
is, Anglia, melynek ipara és kereskedelme kifej 
lödöttebb voll, vette át s vezetést a gazdasási 
kérdésekben a XVIH. század vége felé.  Itt 
különösen három névvel találkozónk, a kik 
megalapítói voltak az u. n. klssszikns nemz-t-
gazdasági Iadománynak : Ailam Smith, Kicardó 
és Maltbus. 

E hárum Angol nemzetgszda megalapítója 
az úgynevezett manchesteri i>kuláuak, mely a 
legutulsó ideig dominált a kontinensen. Angliába 
talán még ma is érezteti hatását. 

Ha be kell ismernünk, bogy Bousseaunak 
politikai eszmemenete a franezia  forradalomnak 
irányt szabóit, szocziális alkotássi ezen nagy 
reform  mozgalomnak nem érvényesülhettek, ez 
a nagy forradalom  csakis a felsőbb  rétegekben 
változtatta meg a hatalmi köröket és igy az 
ellentét gazdag és szegények közt aem bogy 
megszűnt volna, sőt még érezhetőbbé vált é» 
igy nem csoda, bogy a franczia  forradalom  is-
mét olyan férfiakat  teremtett, kik az úgyneve-
zett romantikus kommunizmust akarták behozni. 
Ezeknek főképviselői  3aint Simon, Fourier, 

S Í Ü l 5 â " U j B 9 t 4 8 B az emberbarát 
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(Folyt. kOy.) 

iet ereje nélkül, mely erő kimutatásának köte-
lessége ránk háramlik a s mely vlvmáuyokst 
addig ia követelünk elveink teljes épségben tsr-
tágával, míg elveink teljesen nem diadalmaskod-
nak. Ilyenek a magyar mezAgssdsaági érdekek 
erőa védelme as osstrák ömés ellen. A magyar 
ipar érdekeinek hathatós támogatása a vasúti 
politikával, melyet Auasirla mindig erősen ellen-
zett. A katoual javaslatok terén a közvéleméuy 
által követelt két évi aiolgáUt, a magyar ezre-
dekben a magyar nyelv és kiiárólag magyar 
tisztek. S addig ia, míg a magyar zásiló teljesen 
diadalmaskodni fog,  legalább a dualizmus kifeje-
•óie a hadsereg zászlóján. Az udvarra néive 
pedig, addig Is, inig a magyar király nem fog 
Magyarország fővárosában  székelni, annak ki 
mondása, hogy Budapest a mindenkori trónörö-
kösnek mindenkori székhelye. 

A kiegyezésről szólva, szerinte nem nagy 
jelentőséggel bír. hogy a kiegyezés létrejött. 
Nem lehet, hogy a többség ezt sz egyezményt 
megszavazza, mielőtt bltouyossá nem válik, hogy 
ezt aa ositrák parlament többsége is megfogja 
szavazni, llyon kísérlet ellen a függetlenségi  párt 
teljes erővel fellázadna. 

Az országgyűlési néppártban az elnököt 
Ziohy Jáuoa grófot  Rakowsxky  István üdvözölte 
s azután az egész párt Zichy Nándor grófnál 
tisztelgett, kit a párt nevében Zichy János gróf 
üdvözölt. 

= A képviselőház ülése. A képviselő-
ház deczember hú 31-én formális  illést tar-
tott, melyre a képviselők szokatlanul nagy 
számban gyűltek össze. Gróf  Apponyi elnök 
jóval fél  11 után nyitotta meg az illést és be-
jelentette, hogy nz összeférlietlenségi  bizottság 
Szentiváuyi Árpád Ügyében kimondotta, hogy 
az összeférlietlenség  esete fenn  nem forog. 
Jelentette továbbá, hogy nz állandó összefér-
lietlenségi bizottság beterjesztette Beck Mar-
czel összeférhetetlenségi  ügyében az iratokat, 
amelyek az összeférhetetlenségi  itélőbizottság-
nnk fognak  kiadatni. Ezt a bizottságot Appo-
nyi január lU-éu sorsolja ki és ugyanakkor 
fog  Ítélni az összeférlietlenségi  ügyben. Be-
mutatta az elnök Heves vármegyének az ujoncz-
jutalék emelése ellen beadott kérvényét. Ek-
kor felállott  Lukács László pénzügyminiszter 
ób általáuos várakozás közepette beterjesz-
tette Szél Kálmán miniszterelnök nevében a 
főrendek  ödszeférhetlenségéről  szóló törvény-
javaslatot. Vártak tnás előterjesztést is, Ue a 
bécsi tárgyalások miatt minden egyéb beter-
jesztés elmaradt. Még n nini Ülés jegyzőköny-
vét hitelesítették és azután az ülés véget ért. 

— Uj főrendek.  Ö felsége  s magyar 
minisztertanács előterjesztése folytáu  dr. Cliorin 
Ferenoz volt országgyűlési képviselőt és Rákosi 
Jeuó irót, a budapesti hírlap főszerkesztőjét  élet-
hossziglan a főrendiház  tagjaivá nevezte ki. 

— Járás i számvevőségek. A közigaz-
gatás egyszerűsítéséről szóló törvényben a járási 
számvevőségek felállítása  ia helyet foglalván,  a 
bolügyminisztcriumbau inár ki is dolgozták, a 
tervel a számvevőségek munkakörére és az in 
téimény bevezetésére nézve ugy, hogy a pénz-
ügyi és egyéb körülmények tekintetbe vételével 
inát a jövd év elején igon sok vármegyében meg-
kezdheti működését a Járási számvevőség. Azt az 
összes vármegyékben fokozatosan  állítják fel. 

= A ha tá r rendőr i teendők ellátáaa. 
A megye alispánja felirstilag  megkereste volt a 
belügyminisztert a gyiinesi vasútállomáson egy 
szolgabíró állal teljesített liatárrendőri teendők 
végzésére állami közeg alkalmazása iránt. A mint 
értesülünk, a belügyminiszter kijelentette, hogy 
ana nincs szükség, mert mihelyt a képviselóhás 
előtt álló törvényjavaslat törvényeróre emelkedik, 
a határrendészeti teendők ir állami közegre fog-
nak bizatlii. 

—- A vármegyei pénztár á tadása . 
A régi vármegyei intézmény alap falait  az uj 
idők szelleme apránkint bibonlogatju, mignem HZ 
egész épület ÖBSZI roskad. Előbb a mérnöki, majd 
az állatorvosi, most meg a számvevőségi állomá-
sok vounttnk be az állami igazgatás bürojába, a 
egyúttal megazüutvttetett a megyei pénztár, 
mely méhkasul szolgált az árvák vagyonának és 
lübhiéle roudeltetéssel bíró közpénzeknek. A vár-
megyei küiigaigatási tisztviselők fizetéseiket  már 
e hó l-í'vel ai állampénztárból kapták meg 
'2-áu megkezdődött már a megyei pénztárnak as 
állampéuittarba való átadása, melyhez a kir. 
pénzügy igazgatóság részéről Baranyai Hikléa 
pénzUgyl tanácsos éa Homolai Lajos pénzügyi 
titkár, az állampénztár részéről Lajos Ferencz 
adótárnok és Ferenczi Dezaó ellenőr voltak ki-
kiildvv; a vármegyét Beoze Antal alispán, Bdjthy 
Endre árvaszéki eluök, Boeskor Béla tisztiügyész, 
Kovács István főszámvevő  és a törvényhatóságot 
Sántlia Simon és Ambrus Dénes bizottsági tagok 
képviselték, az átadást pedig Csikó Sándor pénz-
tárnok és Kuváoa György ellenőr teljesítették. Az 
elaó nap az össses naplók lezárása éa a kési-
péna számbavétele vette igénybe a a 241,000 
korouát meghaladta sz as összeg, melyet sz állam-
pénztár moloohjs nyelt el. Szombaton az adós-
levelek éa azok után fennálló  tőketartozások s 
kamat hátrálékok asámbuvétele vette kesdetét, 
mely munkálat aligha est sa egéss betet Igénybe 
nem veaii. 

A Osikmegyei Alt. Tanitó-Egye-
súlet Gsiki Körének gyűlése. 

(Foly. és végo.) 
Az elnöki előterjesztések után felolvas-

tatott a mult ülés jegyzőkönyve, melyet cse-
kély módosítás után hitelesítettek. 

H o z ó Anna lelkes szavalatát a közgyű-
lés hálás köszönettel iogadla. Nagy elismerés-
ben részesült M á t b é Dénes felső  népiskolai 
tanárnak .A nyelv fejlődéséről*  tartott és 
számos kútfő  alapján kiváló szakértelemmel 
összeállított értekezése is, melyet nagy figye-
lemmel hallgatott meg a közgyűlés B felol-
vasómul köszönetet szavazván, munkáját az 
egyesület irattárában való elhelyezőre elkérte. 

L a k a t o s Mibály ismertette azután 
P e t h e s János tanitőképzö-intózeti tanár 
.Gyermek psikologin" czimü müvét, melyet 
melegen ajánlott tanulmányozás végett a kör 
tagjainak figyelmébe. 

A szabadon' előadott beható és terjedel-
mes ismertetésért, előadónak a közgyUles há-
lás köszönetet szavazott. 

É l t e s János gyimesbükki állami tanító 
a gazdasági ismétlő iskola szervezetéről és 
tantervéről tartott talpraesett előadást. A mely-
hez többen bozzá szólottak, ugy az egyesület 
tagjai, mint a vendégek közül is. Az egyesü-
let határozatilag felhívta  tagjainak figyelmét 
ezen fontos  intézményre, a melytől azonban 
csak azon esetre lehet várni megfelelő  ered-
ményt, ha az iskola kötelezettségi törvény a 
felnőttekre  nézve is szigorúan végrehaj tátik és 
ha minden ilyen gazdasági ismétlő iskolához 
megfelelő  terület szereztetik be azon czélból, 
liogy az iskolát látogató növendékek gyakor-
lati utpn is képezhetők legyenek. 

Éltes Jánosnak az ügyes és tartalmas 
előadásáért a közgyűlés szintén köszönetet 
mondott. 

Hosszasabb eszmecserét keltett a gya-
korlati tanítások megbirálása, melynek alapján 
ugy a S z a b ó Istvánné, mint a M á r t o n 
Károly tanítását teljesen sikerültnek nyilvání-
tották. 

Ezután még nebány, gyűlésről való kima-
radást igazoltak és a jövő gyűlés helyét álla-
pították meg. 

A tárgysorozat kimerítése után elnök 
megköszönte a vendégeknek a szíves részvé-
telt, n tagoknak pedig a további munkához 
erőt és kitartást kívánva, a gyűlést bezárta. 

Gazdatisztek küzdelme a létért. 
Már nagy iilő óta izgalomban tartja a 

gazdatiszti köröket bizonyos törvényes intéz-
kedés, a mely a legbizonytalanabb jövőbe ta-
szítja szokat, a kik csupáu hosszas, reuszerint 
igen hasznos gyakorlat alapján tették magukat 
érdemes tagjaivá hivatásos testületüknek, de 
körülményeik nem engedték vagy nem követel-
ték, hogy képességüket az oklevélre alapítsák. 
Az ily gazdatisztek a közel jövőben (1906. 
jnlius 1-étől) már állami, törvényhatósági, köz-

egyházi, alapítványi, hitbizományi atb. bir-
tokokon, valamint rendszerint olyan nagyobb 
gazdaságokban se működhetnek, a melyeknek 
évi adója a 3000 K.-t meghaladja; és csak 
annyi tekintettel van a törvény a már működő 
ily gazdatisztekre, hogy' ugyanazon birtokon 
vagy ugyanazon birtokos által alkalmazhatók, 
de másutt és más által — nem. 

Tehát a legnagyobb sérelmet a jelzett kö-
rök abban látják, hogy a törvény a legridegebb 
visszaható erővel ruháztatott fel  a igy a kik 
jó hiszemüleg léptek e pályára s bármily hosz-
sza időt töltöttek is azon, ki vannak szolgál-
tstva a sors bizonytalanságának, de még mos-
tani alkalmazójuk szeszélyének is. A jelzett 
gazdatiszt! körök tehát minden áron arra tö-
rekszenek, hogy soi-i-ukat törvényes slapon ja-
vítsák és pedig egyrészt a törvény hézagait a 
provokálandó miniszteri rendelet által akarják 
pótoltatni, a magák súlyát és érdekekeiket pe-
dig egyesülés utján biztosítani. Mindinkább kö-
zeledik a kritikus határidő (1906. jnlius i-je) 
annál nagyobb gondot ad a nem-okleveles gaz-
datiszteknek a kétséges jövő. 

Nem csoda tehát, hogy lázas tevékenysé-
get tapasztalnak az egész vonalon. — Gyűlést 
gyűlés követett, míg végre megalakult néhány 
héttel ezelőtt Budapesten a Gazdatisztek Orszá-
gos Nyngdij- éB Álláselhelyező Egyesülete, mely-
nek praktikus czéljai a nevében már benfoglsl-
tataak. As egyesületnek a testületre kiváló fon-
tossággal bíró ügye/ vezetését oly kiváló egyé-
nek vállalták el, mint gróf  Szapáry Pál elnök, 
Mzlnka István országgyűlési képviselő, dr. Hor-
váth Jézsrf  kivá'ó gazda és Merza Márton, a 
,,Magyar Gazdák Lapjá"-nak felelős  szerkesz-
tője és tulajdonosa, az egyesület igazgatója mi-
nőségében. 

Az egyesület vezetősége a nagy körülte-
kintéssel készült s a szaktársak minden jogos 
érdekére kiterjeszkedő alapszabályokat meg-
erősítés végeit a belűgyminiszleriamboz már be-
terjesztette s most a legnagyobb szorgalommal 
az igazgatási előintézkedésekkel vau elfoglalva. 
Mindeut elkövet, bogy 6000 müveit magyar 
családot megmenthessen a sötét sors bizonyta-
lanságától, sőt tán nagyon is valószínű mosto-
liaságától. De a vezetőség nem blr emberfölötti 
munkát, csak akkor lesz teljes a sikere törek-
véseinek, ha minden veszedelemben forgé  gaz-
datiszt nemcsak jajveszékkel, hanem ki is veszi 
a maga részét a nagyerejü közös tevékenység-

A vezérfárflak  tel is szólítják ezennel la-
pnak utján Magyarország összes nem okleveles 
gazdatiszteit, hogy aa egyesületbe okvetlenül be-
lépjenek 

Minden szükséges tudnifaló,  útbaigazítás-
sal, irásmintákkal szolgálatára áll agy as «gyes 
kartársaknak, mint a körzeteknek a 
tek Országos Nyngdij és iliáselbelyező Egy*. ' 
sóletének Igazgatója: Merza Márton (Badapót, 
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VII., Bsroes-tér 14. s i ia . ) Kívánatos, bogy • 
vezetőség figyelmeztetését  meghallgassa a 8000 
családapa, a kik a magak ás övéik érdekében 
mut cselekedni... kötelesek. 

Scékely basárok. 
A síékely társaságok szakítva az egye-

sületi élet hagyományos rendszerével, égésien 
aj irányt szabnak a társadalmi tevékenységnek. 
Nem ünnepelnek, nem pózolnak, hanem lanka-
datlanul dolgowak a székely faj  érdekében. 
Bisnak a saját erejűit ben és bíznak munkássá 
gnk sikerében. 

Az aradi és debreezeni székely ksrácsenyi 
bazárok rendezésével a székely háziipar fellm-
dQlésAnek nyitották meg az ttját. Alig méltat-
hatják kellően az eredményt, mit az aradi Szé-
kely Otthon és a debreezeni Székely Társaság 
elértek. íme a nsgy Magyar AÍI5M közönsége 
csak most tndta meg, hogy a székely népnek 
vaa ipara és hogy a székely népnek férfla  és 
asszonya kiválé Ízléssel tnd dolgozni. És most 
derül kl, hogy bizonyos csikkek készítésében a 
székely elöl jár. 

A háztartási és gazdasági ezikkek iránt 
nagy érdeklődés nyilvánnlt mindkét székely ba-
zárban s már sz első napokon sürgöny i leg ren-
deltek nagyobb rendelményeket. 

Konstatálható már most, hogy as alföldön 
állandó fogyasztásra  találnak: 

I. A gyékényárak  6» pedig kttlönbözö 
szotyrok és kosarak, pinczetokok, tálalávalók, 
üvegtokok és lábtBrlők. 

9. Kosáráruk  hasított mogyorófáböl  ké-
szült háztartási és gazdasági kosarak, fUzvessző 
és venyige kosarak, vesszőből fonott  poltonok. 

3. Fa-háztartási  ezikkek,  fatáluk,  fatá-
nyérok, esztergályozott kis dobozok. 

4. Gazdasági  eszközök,  jármok, létrák, 
alkatrészek (félgyártmányok.) 

6. Fa-edények,  fenyőfából  és cserfából 
kádsk, csebrek, dézsák, ssjtárok, továbbá szé-
kelyndvsrhelyi agyagáruk. 

6. Kerti  székek  éa festett  tulipános 
bútorok. 

'I.  Házi  szőtt  aszta/neműek. 
8. Lomoa pokröezok'. 
9. Csiki  szőnyegek. 
10. Tapló  sipkák. 
II.  Mindenféle  gyermek játékok  és 

bútorok.  . 
IS. Élelmi  ezikkek,  kézdivásárbelyi- és 

tordsi pogácsa, tnrő, ssjt, szilvaiz és rőzsaiz. 
As elősorolt csikkekből eddig csak a szo-

tyor árakat vitték ki, keresztül Magyarországon 
egész Amerikáig, de est sem árusították még 
as AMBIdSn. 

A faedényekkel  és kosár árokkal oláh 
hiziiparosok járták be as alföldi  községek és 
városok piaczait, számos e fajta  szükségletét a 
nép külföldi  importból, kis részben tót házalók-
tól szerezte be. 

Ezntán a székely háziiparnak nyitanak 
utat, nemcsak azért, mert székelyek készmon-
kájs, hanem azért van a mindennapi használati 
czikkekben tartós és versenyképes árnkst pro-
dukálnak. 

A székely kormánybiztosság, s marosvá 
sárhelyi iparksmara, a magyar kereskedelmi 
réazv. társaság és az ndvarhelymegyei iparfej-
lesztő bizottság küldöttei a bazárokon megálla-
podtak abban, bogy az értékesítés szervezésére 
küldőiknek javaslatot fognak  beterjeszteni, mely-
szerint a küldendő tárgyak közvetítését a kor-
mánybiztosság, sz értékesítést pedig alföldi  ke-
reskedők bevonásával a Kereskedelmi Részvény 
Urssság fogná  eszközölni, ügy Aradon, mint 
Debreczenben több kereskedő fel  is ajánlotta a 
közvetítésben valő közreműködését. 

Mintán a két székely karácsonyi bazár 
kiváló sikere meggyőzött arról, hogy nem re-
ménytelenül keresik a terjedtebb piaezot, s s 
(elsorolt csikkekkel as alföldi  iparnak sem tá-
maasthatank versenyt, immár rövid idő kérdése s 
székely háziiparnak üzleti szervezése. Hogy 
ezáltal a szegény nép jövedelme fokozatossá 
emeltetni fog  as kétségtelen, de az sínes ki-
zárva, hogy egyik-másik csikknek gyári aton 
való előállítására is idővel rátérhetnek. 

Mindenesetre fontos  kérdés és mi a leg-
nagyobb elismeréssel kell sdózznnk a debreezeni 
Székely Társaságnak az aradi Székely Otthon 
nak e vállalkozás sikeres keresztülviteléért. 

Szeretetről, türelemről. 
Irta: Dr. OláófUiy  István. 

(Folytatás. 
A Krisztus által tanított Isten essme ép-

pen ellenkező, csak egy van, csak egyetlenegy, 
ki mindent teremtett, ki mindent fenntart,  ki 
meglogbatatlaa lélek, mindent átható, mindenütt 
jelen való tökéletesség. Főjelleme a szeretet, a 
kegyelem, a boldogitás, az alkotás. Az emberek-
nek egyetemes atyja, külömbség előtte nincs, 
nem részrehajló. — Minden gyermekét boldog-
ságra teremtő és boldogítani akarja. 

Ilyen a biblia Istene. 
Ebből Ónként következik as emberiség 

egyetemes testvérisége. 
A nemzetek, kasztok, osztályok, nemzetsé-

gek, családok kizárólagossága: alapnélkül, biu, 
sőt bűnös ábránd, önalkotta képzelgés. 

Minden ember bea sz Isten lelkének egy 

szikrája melegit és tartja őssse s porból alakuló 
port. A lelkek orszápúban o'i-es kttlömbség. A 
testek országában van a szin'ien, sz alakban, 
de ezen szín és alakbeli különbség esetleges és 
nem jellegzó. Éghajlat, táplálkozás, foglalkozás, 
környezet befolyásai.  Mint az egyazon családhoz 
tartozó gyermekek között ia van mindig bizouyos 
különbség, de azért ők testvérek, — igy van ez az 
egész emberiségnél. Ez a krisztusi eszme a bib-
liában az emberről. 

Ebből megint önként következik a harma-
dik főmomentam  : az ember tökéletesedése, bol-
dogsága erk7lc*i alapon, közjóra irányuló mun-
kásság. utján. 

A mit erről tanít Krisztus, az már valóbau 
égi tudomány s a mellett oly reális, min a két-
szerkettő 

Valahányszor Krisztus a testvéri munkás-
ságról tanit, mintha minden tanításban, példabe-
szédeiben az Isten lelkének hevitő lángja, égi 
delejként ársmolna még ma is és örökkön öl ökké 
az érző sziveken átl Hadd említsek fel  pár 
helyei, önmagát igy jellemzi egyik tanítványa: 
,A názárétbi Jézus szertejárt, mindenfelé  jót 
tevén." .Járja vala. Jézus a falukat  és városo-
kat, tanítván a zsinagógában és gyógyitváu 
mindenféle  betegségeket és erőtlenséget a köz-
ség között, ö maga igy itélé el a henye ke-
gyeskedést: „Az én atyám szüntelen munkálko-
dik, én is munkálkodom, " — .A ki nem dol-
gozik, ne is egyék!" Aztán az irgalmas szama-
ritánusról, gonosz szolgákról, talentumokról, zú-
golódó szőlőmunkásokról, tékozló fiúról,  okos és 
e«ztelen szüzekről, utolsó Ítéletről szóló példá-
zatai s végül, midőn halíla előtt, utolsó vacso-
rája alkalmával tanítványainak lábait <nossa s 
ennek jelentőségét magyarázza igy : Értitek-e 
mit műveltem veletek ? . . . Ti engem igy hívta-
tok : Mester és Uiauil és igazán mondjátok, 
mert az vagyok. Most példát adtam nektek, bogy 
a mint én cselekedtem veletek, hasonlóképen 
cselekedjetek ti is. Mindezekben az egymás ja-
vára irányuló hü munkásság isteni parancsát 
hangoztatja, példázza, cselekszi. Igen cselekszi! 
Mert ez a fő  1 A legszebb beszéd is csak üres 
fecsegés:  „Ki köztetek első akar lenni, szolgál-
jon mindnyájának." A nagyság mértéke: a szol-
gálat terjedelmo. Isten  mindenható nagysága 
abban áll, bogy ő szolgál mindennek, ö életet, 
tart fenn  mindenekel. 

S ha már most éu, az előadott mértékre 
alkalmazom szövetkezeteink működését, czélját, 
sőt eredményeit, azt mondom Pál apostollal : 
nem szégyenlem, mert isteni erő van abban, 
mindenkinek javára. 

Fundamentuma: az emberiség egyeteme, 
testvérisége. Eszköze : a közjóra irányuló fiu 
zetleu munkásság. Eredméoye: közjólét, köze-
lőhaladás. 

Mi nem válogatjuk ki embereinket, nem 
ülüuk az istenség trónjára ítélni eleveneket és 
hollakat. Mindenkit hivuuk lélek szerint, mint a 
Krisztus. Msgasrangu, magas műveltségű egyé-
nek egy szövetségbe állanak egyszerű tanulat-
lan földmivesekkel,  napszámosokkal, mint i 
bibliában olvassuk : „szegény és gazdag össze 
találkoznak s mindketőtl az Úr segíti." 

Együtt munkálkodunk, nem földi  haszo-
nért, de önfeláldozással.  „Egymás terhét hordoz-
zátok és ugy töltsétek he a Krisztus parancso-
latjait" ! Emez apostoli intéshez tartjuk magún 
katsazt hiszszük, ez az igazi Kí isztiánizmus! 
A krisztusi eszméket kovászként alk almozzuk 
a társadalmi élettevékenység alakilásAnál, irá-
nyításánál. Az önzés bilincseiből kiszabadítjuk 
az emberi lélek nemes erőit, az önzetlen szere-
tet szabad tevékenységére. Mi testvérek va-
gyunk s azzal járunk kedvében Istenünknek, 
hogy egymáson segilüuk. Mert az éhezőnek ke-
nyér kell, a szomjuhozóoak ital kell, a ruhátlan-
nak öltözet kell, a hajléktalannak menedék kell, 
s az emberi szivet bármely sorsban és helyzet 
ben csak a szeretet boldogíthatja. Ezért a sze-
retetért, s ebből a szeretetből láradozank. Ez 
a mi bőséges osztalékunk, perczen tünk, részvé-
nyünk, nyereségünk. 

Igy nyernek anyagi formát  a Kriszius esz 
méi a szövetkezeti életben. Mert Krisztus val-
lása kiválóan gyakorlati. A pogány vallások 
kultusz misztériumaiban értek czélt; a Krisz-
tus vallása a kultuszt eszközül használ|a a szív 
nemesítésére, minél több jótettek véghezvitelé 
ben. Az örökéletet, mint végső jutalmat is jö-
cselekedeteiért nyerheti el az ember — világo-
sáé tanitja Krisztus. Igy a mi részvényünk nem 
csak földi  perczentre, hanem égi osztalékra is 
számit. Mert igy tanit Jézus: „Mikor pedig 
eljövend nz embernek fia  sz ő dicsőségével és 
mind a szent sngyalok ő vele, akkor ül az ő 
dicsőségének királyi székében és gyűjtenek ő 
eleibe minden népek és elválasztja őket egymás 
tói, mint a pásztor elválasztja a juhokat a kecs-
kéktől. És állilja egyiket jobb-, másikat bal-
keze felől.  Akkor ezt moadja a jobbkeze felől 
levőknek. 

Jertek el én atyámosk áldottai, bírjátok 
az országot, mely megkészitettelett nektek 
világ fandamentomáuak  felvettetése  előtt. Mert 
éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam 
innom adtatok, utoujáró voltam és befogadtatok 
engemet, mezítelen voltam és meg ruháztatok 
engemet, fogoly  voltam és hozzám jöttetek: 

Akkor felelnek  neki as igazak, esi mond 
ván : Dram I Mikor láttunk, hogy éheztél volna 
és tápláltunk volna tégedet? vagy, szomjúhoz-
tál volna és innod adtunk volna ? mikor láttunk, 
bogy atonjáró voltál s házunkba fogadtunk  té-

gedet? vsgy, hogy mezitelen voltál és megru-
InUlunkvolna? vagy mikor lállunk léged bele. 
nen, vagy tömlöczbi n, hogy tehozzád mentünk 
volna ? 

£s felelvén,  a király ezt mobdja nekik: 
izony mondom néktek, a mit cselekedtetek egy-

gyel az én kicsiny atyámfiai  közül, én magam 
mai cselekedtétek 

(Folyt kfiv.) 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Katonai kinevezések, A folyó  hó 

1 ével törléut katonai kinevezések Borán mik-
szeredai Dóczi Bálint, Ferouczi Ernó és balán-
bányoi Iinets János a brassói 24-ik honvéd gya 
logezredhez tartalékos hndnsgyukká neveztettek ki. 

— Újévi tisztelgés. Eddigi szokás sze-
rint újév napján a vármegyei közigazgatás köz-
ponti tisztikara, a helybeli főszolgabirósági  és 
szeredavárosi tisztviselők együttesen tiszteleg-
tek a vármegye közszeretetben álló alispánjánál 
annak hivatalos helyiségében. A lisztvisek ér-
zelmeit és jókivánatait Mihály Ferencz főjegyző 
rövid, de Bzépen átgondolt beszédben tolmá-
csolta, kifejezvén  azt az állaudó ragaszkodást 
és bizalmat, m -lyet a tisztikar iránta állandóan 
táplál s a melyet jővőbeu is keblében hordoz. 
Az üdvözlő beszédet viharos éljenzés követte, 
mire Becze Antal alispán a tisztikarnak 30 év 
óta állandóan megnyilatkozó jókivánalál eznltal 
is jóleső örömmel fogadta,  s kifejezvén  a tiszti-
kar eddigi működése feletti  elismerését bizto-
sította a jövőre nézve is szeretetéről és jóaka-
ratáról, kérve az uj rendszer által még jobban 
kibővíteti feladatainak  megoldásában támogatá-
sukat. Az újra felhangzott  lelkes éljenzés után 

tisztelgés véget ért s a tisztikar nevében 
azután az alispán és a főjegyző  fejezte  ki Mikó 
Báliut főispáu  urnák zsögödi lakásán szerencse 
kívánatét. 

— Korosolya-estély. A helybeli „Kor-
csolyázó Egyesület, folyó  évi január hó 10-én 

Kossuth" szálloda nagytermében Tánczeslélyt 
rendez. A rendezőség, melynek élén dr. Per-
j é s s y Mihály egyesületi elnök áll s melynek 
tagjai sorában ott látjuk városunk minden ügyes 
és ágilis fiatal  emberét, mindent elkövet arra 
né>.ve, hogy a korcsolya estély teljesen megfelel-
jen mái- az ezelőtti években kivivolt jó bitének 
s egyike legyen az idei farsang  legelegánsabb, 
de egyszersmind a legélvezetesebb mulatságai 
nak. A mint halljuk városunk és a közelvidék 
intelligens közönsége nagyban készülődik és 
tömegesen kiván részt venni a korcsolya es-
télyen s így már előre is biztosítva van a szer-
felett  érdekesnek Ígérkező mulatság sikere. 
Belépő díj: személy jegy 2 kor. családjegy 3 
személyre & korona, töbii személyre 6 korona. 
KVlfllfi/.elénekel  köszönettel fogad  a rendezőség. 
A kiváló ízléssel kiállított, csinos meghívókat 
már szétküldözték s ha valaki tévedésből meg-
hívat nem kapott volna, de arra igényt tart, 
bármelyik rendezőbizottsági tagnál jelentkez 
hetik. 

— Kaszinói gyűlés. A csiksomlyói Ol-
vasókör évi zárgyiilését vasárnap tartotta meg a 
kör helyiségében, melyuek tárgyát az évi száma* 
dús megvizsgálása, az ez évi költségelőirányzat 
megállapitása és a tisztikar megválasztása ké-
pezte. Megválasztanak n kör tisztviselőiül : el-
nöknek Jakab Antal, alolnöknek Kassai Lajos, 
péuíitárnokul Ambrus Dénes eddigi tisztviselők, 
jegyzőül Eröss József  és gazdául Horberger Béla. 
A választmány tagjai lettek : Balog Ferencz al-
ezredes, Glósz Miksa, lláliut Gyírjiy, Balló Ist 
ván, Wéger János és XántuB Elok 

— Falb j anuár hav i időjóslatai. A 
hires csillagász jauuár havát leosapódaaok tekin-
tetében három részre osztja fel.  As első harmad, 
az első nupok kivételével meglehetősen száraz. 
Havazások azonban lesznek. A második lurinad 
ball kiterjedt és bőséges lecsapódások következ-
nek, kevés, vagy semmi havazással. A harmadik 
harmad ismét száraz, bőséges havazással. A hő-
mérséklet a harmadik harmadban jóval a nor 
málison felülemelkedik,  az elsőben valamivel ala 
csonyabb, bár az évszakhoz vi-szunyilva. mégis 
elég magas. A harmadik harmadban ellenben na 
gyon hideg lesz 

— Névmagyarosítás. A belügyminiszter 
tölsyeBi Strul Sámuel vezeték nevének ,Száutó"-ra 
kért változtatását engedélyezte. 

— Egy angol kalandár ium oslnáló 
jövendőlései . Old Mooreuak híres jövendő 
mondó kalandáriuma, molyre az angolok sokat 
adnak jauuár I én megjelent. Ebben ez évre a 
következő események vaunak megjövendölve: 
Januárban nagy pánik lesz Spanyolországban, 
súlyos aggodalmak a keloten ós óriási pénzderut 
New-Yorkban. Februárban Ausztriát, Kliíuát és 
Júdeát belzavarok fogják  feldúlni.  Mircziusban 
Anglia és egy kontinentális nagyhatalom közt 
diplomáoziai bonyodalom támad, Algír pedig há-
borús időkre virrad. Áprllisben uj arany- és gyé-
mánt bányákat fognak  felfedezni,  de ngysnesak 
o hónapban borzasztó forradalom  less Konstanti-
nápolyban, pénzválság Loudonbau, utczai zavargás 
Belgiumban, azon kivill egy nagy vasúti katasz-
trófa,  melynél egy kiváló egyhásfejedelem  is éle-
tét veszti. Májusban nagy orvosi fölfedezee  fog 
örömet kelteni, különösön Wlndsorban. Juuiuara 
néhány tengeri katasztrófát  jövendöl. Július ép 
ugy, mint sseptomber a politikai események hó-
napja less, még pedig Hollandia éa LoDdon lesz 
as események fósslnhelye.  Szeptemberben Qib 
ráltár körül less a politikai haros, mely assal 
fog  végződni, hogy Anglia uj fontos  egyezséget I további 

fog  kötni. Október ismét vasúti katasztrófákkal 
fog  kedveskedni s es u" '1 ogy angol miniszter 
fog  áldozatul esni egyik katasztrófának.  Novem-
beiben Kelet lép ss események előterébe, mig 
deczemberben Ésiskamerike fog  magára vonni 
minden érdeklődést. 

— A magyar királyság első száza-
daival és Kálmáa uralkodásával foglalkozik 
Acsáily a mapyar birodalom története ezlmü 
müvének, most megjelent 6. éa 6. füzetében. 
Mint az előbbi füzetekben,  ugy ezekben is a 
nemzet kialakulásának belső történetére, a szo-
cziális és közgazdasági mozzanatokra helyezi a 
fősúlyt.  — Nincs magyar históriai mű, melyből 
olyan élesen kidomborodnék Szent László és 
Kálmán uralkodói munkájának jelentősége. — 
Gyönyőiü fejtegetésekben  matatja ki Acsády, 
bogy az >]ső királyok bölcs és minden izébea 
magyar politikája mint csoportosította a magyar-
ság minden rétegét a trón köré, mint egyesül-
tek a magyar állameszmében a nép legkülön-
bözőbb eleinei. — Örömmel dolgozott az egész 
nemzet királya oldalán és aránylag nagyon rö-
vid idő alatt óriási haladást tett az anyagi- jó-
lét és polgá'-osodás terén. László már nemcsak 
uemzeti, hanem messzeszárnyaló birodalmi poli-
tikát követett. A kicsiny Magyarországot ten-
geri állammá tette. Politikáját követte Kálmán 
is. — Horvátország a magyar állam alkatrésze 
lett! És a nagysikerű külpolitika melletl milyen 
óriási munkát fejteltek  ki ezek a dicső kirá-
lyaink a belső kormányzás lerén. Mi mindent 
észrevett éles szemük és mi mindenre talált or-
vosságot bölcseségük. — A pénzveréstől, az or-
szágutak építésétől kezdve, a jogélet megszilár-
dításáig, a kereskedelem fellendítéséig,  a kato-
naság szaporításától az adóztatás igazságosabbá 
tételéig minden olyan mozzanatra kiterjedt fi-
gyelniük, a mi a nemzet belső és külső meg-
erősítésére befolyhatott.  — Egészen uj távlatok 
tálalnak >1 a/, elölt, ki Acsádynak munkájából 
ismeri meg a magyar királyság első századának 
és Kálmán uralkodásának történetét. Az meg-
tudja, ur az igazi magyar nemzeti politika és 
az belát a fejlődő  magyar köziélek mélységeibe 
az megérti a magyar társadalom, a magyar 
gazdasági élet alakulását, a papságnak azt a 
foutos  nemzeti munkáját, melyet a megállapo-
dás, a megszilárdulás ez első idejében végzett. 
És milyen élvezetesen vezel be Acsády ezekbe 
a mély históriai igazságokba 1 Milyen világosan 
értjük azt nz eredményi, a mely kétségtelenül 
fáradságos  és eredeti kutatások gyümölcsei — 
Hisszük, hogy a közönség méltányolni fogja  en-
nek a ké>z históriai munkának kiválóságait, 
méltányolni anuál inkább, mert ha elolvassa, 
neki lesz beune h legnagyobb gyönyörűsége. 

— Pájztorjáték Csikszentmihályon. 
Kitünöeu sikerült „Karácsonyi pásztorjáték" 
adatott elő a karácsonyi szentünnepek alatt és 
újév napján, 9 — 10 éves iskolák gyermekekkel 
az ec/.élra szépen feldiszeiett  és színpaddal el-
látott iskolában. A Kristó Domokos éa Bartia 
Lajos tauitók szíves fáradozásainak  köszönhető 
élvezetes esték liszta jövedelme, a templomban 
felálltolt  Jézus szeut szive oltárának javára 
adatott. 

— Újévi babona Kínában. Kinában 
az újesztendő el-ő négy hete a lustaságnak 
van szentelve. A vallás- és az államtörvényei 
szerint újévkor szünetel a munka és az igazság-
szolgáltatás s négy hétig öröm, vigasság, dínom-
dánom van az egész országban. Az emberi igaz-
ságszolgáltatás helyeit a szellemek bíráskodása 
lép érvénybe, A földön  tuli lények ugyanis — 
igy vallja a Kínaiak liile — ellátogatnak az 
emberek házába, megbüntetik a gonoszokat a 
megszabják, bogy kire virradjou jó esztendő. 
Híven jellemzi a Kinai erkölcsöket az a mód-
sze-, luelylyel a jámbor ezopfos  atyafiak  elakar-
ják hárítani magukról a veszedelmet és termé-
uyekel, nyalánkságokat, czifra  papirost, olykor 
állatokat áldoznak tiszteletükre. Érdekes újévi 
szokás még, hogy a hitelezők újév napján beha-
tolnak adósaik líázába s elczipelhetik ezókmók-
lukat, bútoraikat. Ennek az erélyes rendsza-
bálynak az a következménye, bogy újév előtt 
minden adósságot letörlesztenek a Kinai biro-
dalomban. Bár igy lehetne cselekedői nálunk is, 
mert akkor sem prokátorra, sem végrehajtóra 
nem lenne szükség! 

— A Székely Egyesület tagjai. A 
budapesti Székely EgyeBülel mult hó 14-én tar-
tott ülésében a következő 3 évre a csíkszere-
dai vidéki választmány elnökéül Becse Antal 
alispánt, tagjaiul: Molnár József,  Lázár Meny-
hért képviselőket, Mihály Ferencz vármegyei 
főjegyzőt  és dr. Ujfalussi  Jenő szeredai polgár-
mester választotta meg. 

— KutfedéL  A belügyminiszter a tör-
vényhatóságok utján egy igen fontoa  és köz-
hasznú magyar találmányra hívta fel  a közönség 
figyelmét.  Ez a találmány egy fedő  asezkeset 
nyitott kutak elsárására, melynek as a hivatása 
van, hogy a kútba sem ember, sem gyermek, 
sem pedig bármiféle  Állat bele ne eskessék és 
a viz mindennemű bessenuyeséstól megövassék. 
A kútfődéi  sserkesete oly egysserü, hogy ast 
a rajz és leírás alapján bárki elkészítheti; ke-
zelése pedig a lehető legkényelmesebb, mert a 
felhúzáskor  önmagától ömlik ki a vii a vederből 
anélkül hogy a fedelet  fel  kellene nyitani. Füs-
tös Albert jegyső sajátja, a kl ast maga nem 
állitja elő, hanem osak a rajzot éa a készítési 
leírást küldi meg annak, ki hozzáfordul  s egyút-
tal ai előállítására engedélyt ad még pedig: 8 
kútra 16 korona, 6 kútra 30 korona éa minden 

kútra 2 korona összegért. Ha tehát 
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tMfc  gwU akar birtokába jntoi ai lg*» ««*! 
szert találmányra ssükséges raji és utasításnak, 
alig ssáabs vebető költséggel ssokst megsie 

— Tanítók Sors já téka „A Magyar 
Tsaiték Országot Takarék tt Hitelsz&vetke-
Mt* ismételten tunsjelél adta aaaak, hogy a 
a maga alá tüaótt neme* czélnsk megfelelni  kl 
Tán. A taaiUk hiteligényeinek kielégítésiben 
már eddig ia váratlan sikereket ért el. Ujabban 
egy lépéssel tovább haladt éa a m. kir. pénslgymi 
niatériumtól engedélyt kért éa kapott, hogy a 
•agyar taaiténág emberbaráti intézményei ré-
szére ia as Újságírók Egyesülete segitőegyesü-
l«le javára tárgysorjátékot rendeibsaaen. A sors-
játék eUmmkálsUi már megkezdődlek Básile 
tes tájékoiutó jsnnár hó folyamán  várható 

Laptnlajdonos; 
GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Sx. 1—1903. 

Árverési hirdetés. 
Alnlirott község Elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a község tulajdonát képezi 
fehér  (porosellán) földjét  három egymá-
sután következő évekre folyó  é v i Ja-
nuár hó 18-án bérbe adja kikiáltási 
ár 4000 véka fehér  föld  után 1600 azaz . 
Egyeser hatszáz korona. 

Árverezők kötelesek 200 korona bá-
nat pénzt a község pénztárába helyezni. 

As árverési feltételek  a körjegyző 
irodájában megtekinthetők- azért írásbeli 
ajánlatok elfogadttatnak. 

Kelt Csikszenlsimonon, 1903. évi ja-
nuár 4-én. 
Beok Ferencz Veress József 

kjsgyió biró 

8z. 1—1903. 

Hirdetés. 
Alólirott község elöljárósága közhírré 

teszi, hogy a vadászatot hat egymásüb'-r' 
következő évekre a folyó  é v i janutír' 
h ó 1 8 - á n haszonbérbe adja. 

Kikiáltási ár 20 korona. 
Kelt Csikszentsimonon, 1903. január 

hó 4-én. 

8s. 917 - 9 0 2 . 

Árverési hirdetmény. 
Alattirt község elöljáróság közhírré 

teszi, hogy a község talajdonát képező 
márványbánya és mészkő-telep kiakná-
zása 1905. január hó l-től (20) husz évi 
időtartamra 1903. évi jannár hó 
21-én d. e. 9 órakor a község híva 
talos házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen haszonbérbe ki fog  adatni. 

A márvány bánya és mészkő-telep 
évi hasznának kikiáltási ára (8000) kettő-
ezer korona. 

Köteleztetnek árverezni kivánók a 
kikiáltási árnak lO'/o-át bánatpénz gya-
nánt as árverezés megkezdése előtt 
letenni. 

Kellően felszerelt,  megfelelő  bánat-
pénzzel ellátott szabályszerű írásbeli zárt 
ajánlatok is elfogadtatnak,  melyek 1903 
január hó 20-án d. u. G óráig Gyergyó-
Kilyénfalvára  a körjegyzőség czimére kül-
dendők, vagy személyesen adandók át, 
később érkezett ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

Az árverezési feltételek  a gyergyó-
kilyénfalvi  körjegyzői hivatalban a hiva-
talos órák alatt betekinthetők. 

Község elöljárósága: 

Gy.-Vaslábon, 1902. decz. 14-én. 
Zathnreosky Bálint, 

körjegyző. 
8-8 

SzAon Mihály, 
biró. 

Néviró: Zathnreosky. 

Sz 1203 -1993 . 

Beck Ferencz, 
kjegyző. 

Veress József, 
biró. 

8z 1023 - 902. 3-3 

Árverési hirdetmény. 
Alatiirt község elöljáróság köthirré 

teszi, hogy a nagyméltóságú földuiivelés-
Ogyi m. kir. miniszter ornak 1H9H. évi 
46345. sz rendeletével a Gyó Tölgyes 
község határában fekvő  éa Gyó-Kilyén-
ialva község tulajdonát képező „Bcnes* 
nevO erdős területből az ngynevezeft 
rossz borvizpatak völgyének katlan részé-
ben 160 kat. hold területen található fa-
tömeget mint rendkívüli kihasználást el-
adásra engedélyezett. 

Ezen fatömeg  eladására a nyilvános 
árverés a Nagyméltóságú földmivelésllgyi 
m. kir. miniszter urnák ujabbi 46343/902. 
as. rendelete és a község képviselő testü-
letének 1902. év november 21-én 11 
bgy. ss a. hozott határozata alapján 
I M S . « v i J a m o A r h ó 5 - é o d . «. 
• é r A r a Gyó-Kilyénfalva  község hiva-
talos házához tOzetik ki azon megjegy-
zéssel, hogy a jelzett időpontig Írásbeli 
zárt ajánlatok is — melyek az elöljáró' 
sághos adandók be — elfogadtatnak; 
mig a később érkezett zárt ajánlatok fi 
gyeíembe nem vétetnek. 

A kikiáltási ár 36380 korona 38 
fillér. 

Árverezni kivánók kötelesek az ár-
verezés megkezdése előtt a kikiáltási ár 
10 °/0-át készpénzben bánatpénz gyanánt 
letenni, valamint a beadott zárt ajánla-
tokhoz is ugyanannyit csatolni. As árve-
rezésre vonatkozó feltételek  és egyéb ez 
ügyre vonatkozó iratok a körjegyzői iro-
dában a hivatalos órák alatt betekinthetők. 

Ajánlattevő tartozik ajánlatában ki-
tenni. hogy a feltételeket  ismeri éa azok-
nak magát aláveti. 

A kOzség elöljáróság. 
Gyergyókilyénfalván,  1902. évi de-

oember hó 1-én. 
Bálint, Barabás Ágoston, 

kSrfcgyő.  k. bitó. 

ny. 

Pályázati hirdetmény. 
A gyergyőbélbori erdőőri állás vég-

Vjlégités folytán  üresedésbe jővén, an-
ii betöltése érdekében ezennel pályá-
ot hirdetek. Ezen állásra csak azon 

csiicuiegyei illetőségű és lakos székely 
honpolgárok pályázhatnak, kik erdőőri 
szakvizsgával bírnak. 

A javadalmazás áll: évi 500 korona 
fizetésből  éa évi 80 korona lótartási 
átalányból. 

Felhívom mindazokat, kik ezen állást 
elnyerni óhajtják hogy szabályszerűen 
felszerelt  pályázati kérésOket hozzám folyó 
évi januárion hó 21-ik napjának 
délutáni 5 Órájáig annál is inkább ad-
ják be, mert a később érkező folyamod 
ványokat nem fogom  tekintetbe venni. 

Csikvármegye magánjnvai igazgató 
tanácsának elnöke. -. 

Csíkszeredában, 1902. évi deczero-
ber hó 29-én. 

Becze Antal, 
—2 alispán, igasg. tanács elnök. 

972—1902. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt bírósági végrehajtó sz 1681. évi 

LX. L-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 
1698. évi Sp. I. 1068/8 számn végzése követ-
keztében Bartba Ignáez ügyvéd által képviselt 
Bilibok Péter és neje gyimesi Iskósok javára 
Bilibok János és neje gyimesi lakósok ellen 57 
kor. s jár. erejéig 1902. évi október hó 18-án 
foganatosított  kielégítési végrehajtás ntján le-
foglalt  is 620 koronára becsült kővetkező in-
góságok n. m.: széna, tehenek, borjnk és ser-
tések nyilvános árverésen eladatnak. 

Mely árverésnek csíkszeredai kir. járás-
bit óság 1902. évi V. 931/3. számn végzése 
folytán  57 kor. tőkekövetelés és eddig összesen 
34 kor. 89 fillérben  bíróilag már megállapított 
költségek erejéig végrehajtást szenvedők lakásán 
Csikgyimesen leendő eszközlésére 1903. évi 
Jsnnár hé 12-lk sápjának délelőtti 9 érája batár-
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi LX. törvényezikk 107. 
is 108. §-a értelmében készpinaflzetés  mellett., a 
legtöbbet ígérőnek, szükBég esetén, becsáron 
alul is sl fognak  adatni. 

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

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi deczember 
hó 11-ik napján. 

Ábraham Márton, 
kir. bírósági végrehajtó. 

végrh. szám. 

Árverési hirdetmény. 
Alnlirt kiküldött bír. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. törvény-
széknek 1902. évi 7622. p. sz. végzése folytán 
Nagy Sándor ügyvéd által képviseli csiksomlyói 
róm. kath. iskolák végrehajtató részére Koncz 
Károly s társai végrehajtást szenvedő ellen 600 
korona követelés s jár. erejéig elrendelt kielé-
gítési végrehajtás folytán  slperestől lefoglalt  és 
634 koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai 
kir. járásbíróság 1902. évi V. 1156/3. sz. vég-
zésével a további eljárás elrendeltetvén, snnak 
as alap- és felülfoglaltatók  követelése erejéig 
is, a mennyiben szok kielégítési jogot nyertek 
v»lns, végrehajtást szenvedő Iskásán Csikszepl-
mihályoa leendő megtartása határidőül 1903. évi 
Jannár hé 24 » napján déhrtán 2 érája kitüze-
tik, a mikor a bíróilag lefoglalt  ingók és pedig 
lovak, hámok, szekér, széna, gazdasági eszkö-
zök, tehén és bikák a legtöbbet ígérőnek kész-
pénzfizetés  mellett, szükség esetén becsáron alni 
is el fognak  adatai. 

Felhívatnak mindazok, kik az elárvere-
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató kö-
vetelésit megelőző kielégítéshez jogot tartanak, 
a mednyiben részükre s foglalás  korábbsn esz-
közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyző-
könyvből ki nem tűnik, hegy elsőbbségi jelen-
téseiket az árverés megkezdéséig alnlirt kikül-
döttnél írásban beadni, vagy pedig ssőval beje-
lenteni el na mulaazazák, mert különben csak 
s vételár fölöslegére  fognak  ntaltstni. 

Kelt Csíkszeredán, 1902. évi deczember 
hó 26. napján. 

Keresztes Gyula, 
kir. bírósági végrehajtó, 

1064—1909. 

Szám 12158—1902. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir. tőrvényszék, mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, bogy Csikmegye árva-
pénztára végrehajtatónak Kánya József  esik 
delnei lakós végrehajtást szenvedő elleni 1908 
korona 80 fillér  töke követelés és járulékai 
iránli végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir, 
törvényszék területén lévő Csiktaplocxa község 
határán fekvő  a csiktaploczai 1659. sz. Ijkvbeti. 
A f.-l  rend. 10963., 11031. hrsz. alatti kaszá-
lóra 1660 korona, 9. rend. 19082. hrsz. alatti 
kaszálóra 26 korouában megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és hogy a fennebb  meg jelölt 
ingatlanok az 1903. évi fsbruár  hó 4-ik 
napján delelőtt 9 Arakor Csikiaploeza község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg 
állapított (kikiáltási áron .alól is eadatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az inga-
lanok becsárának 10°/h-át készpénzben, vagy az 
IH81. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam-
mal számított és az 1881. évi november hó 1 én 
3333. szám alatt kell m. kir. igazságügyminiszteri 
reudelel 6. g-s ban kijelölt óvadékképes érték 
pspn-bsn a kikülJött kezéhez letenni, avagy az 
1881. évi LX. t.-cz. 170. g a értelmében a bá-
natpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi november lió 7-ik 

napján. 

Gecző Béla, 
kir. trvszéki bíró. 

I n g y e n é s b é r m e n t v e k a p 

mindenki egy kezelési könyvecskét, melyből 
bárki képes 

legfinomabb  Likőröket és Rumot 

W 4 T T E R I C H A . » - io 
Budapest , VII. , Dohány-utcaa 5. ss. a . 

H e g h i v é . 

A ..Bükszádi Taka rékpénz tá r Részvénv 
T á r s a s á g " 

1903. évi Jannár hó 22-én d. s. 9 érakor tartja 
IV-ik évi 

rendes közgyűlését 
melyre a részvényesek tisztelettel meghivatnak. 

•Pâxgrysoroza.t: 
I. Az igazgatóság jelentése és a zárszámadás 

beterjesztése. 
9. A felügyelő  bizottság jelentése. 
9. A felmentvény  megadása. 
4. A nyereség felosztási  tervezet feletti  hatá-

rozathozatal. 
6. Egy igazgatósági tag 2 évre leendő meg-

választása. 
6. Egy állandó felügyelő  9 évre leendő meg-

választása. 
7. Az alapszabályok módositása. 
8. Indítványok. 

Bükazádon, 1902. évi deczember bő 29 én. 
Az Ifszgatssái. 

Kivonat az alapszabályok 89. S-ából. A ki sza-
vazatát a kö/gyttlósen érvényesíteni akarja, résévé-

jloző " ' nyét a megelőző nap d. u. 6 óráig a takarékuéaz. 
tári " nál letenni tartozik. 

[arja, 
taka 

Mikó Árpid gyergyóalfalvi  udva-
rában százhetven szekér — első 

minőségű széna eladó. 
Értekezhetni: Magyart Lajos 

felügyelőnél  Gyergyóalf&luban. 
2-3 

HM isNérek, kabátnk én dtszksbpekl 

Van szerencsém a n. i. közönség 
szíves tudomására hozni, hogy üzletemet 
az ö a a s l és t é l i s z A x e x x r a . 
njonnan rendeztem be és ezentnl is ép 
ugy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  ároczikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés hasson mellett nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, flltotamt  jó-
indulata pártfogásukba  ajánlva, maradok 
46—52 kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor 
női is férfi  divatOzkte (Csíkszereda). 

Üzletem a Hnttnr szállodával szemben I 

hideg nton minden készülék nélkül még a leg-
kisebb mennyiségben is országszerte ismert 

arómáimmal előállítani. 

Köhögés éa rekedteég eNea nincs Jobb a 
« io RÉTHY-fele 

pemetefű  czukorkánál, 
de vásárlásánál vigyázzunk 

én határozottan BETHY-félét  kérjünk, mivel 
sok haszontalan utaniata van. 

I doboz ára 60 fillér.  "MM 
Csak RÉTHY-félét  fogadjunk  el! 

MyAastott Csikssstedáhsa, Ssvobed* Tsstvérek könyvnyomdájába*. 1908. 

Lnnjobh n Q V D T A P 1 Q 7 
dr. Fortl-féle  űfiD  1 A I A 5 A . 

Még eddig semmiféle  taposs nem érte el 
ennek a jó hatását I 

Fo r t i László eredet i g y á r t m á n y a 

Rendkívüli gyógy- és fájdalomcsillapító  ha-
tása mindennemű sebeknél, égéseknél, da-
ganatoknál stb. Azonnal csillapítja a fáj-
dalmat, oszlatja •» daganatot és rögtön 
gyógyítja a sebet, a nélkül, hogy vágni 
^ellene. A «M «aMgyalladáenál biztos ered-
ménynyel alkalmaztatik. Ara 2 kor., kisebb 
I kor. és a legkisebb 70 áll. Kapható a gyár-
ban Forti Láailé Budapest. II. ker., Is-
kola-ulcza 24. szám és a főraktárban  Buda-
pesten, Törlik József  gyógy-
tárában, Király-utcza 12-, 
valamiét Budapesten •lu-
dna és vidéken a nevezete- I1 

sebb győgytárakban. 
Az eredeti dr. Porti-féle 
sebtapasz külső csomago-
lásán, mely F. L 
betűvel van le-
pecsételve, az itt 
In láthaté véd-
jegyet, sajátkezű aláírását a Budapesti 
kereskedelmi és iparkamara 6080/1899. 

sz. -végzésivel megerősítette. 

A számtalan értéktelen és ártalmas utás-
zstok arra indítottak, miszerint az utánzó 
ellen a törvényes lépéseket megtegyem. A 
ki egy olyan tapaszt beküld, a mely fönti 
aláírással és védjegy gyei ellátva nincs, ju-
talomban részesül, mert a tapaszhamisitó-
kst folytonosan  törvényileg üldözöm. 6—0 

'o íwlat 
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