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Néhány nap választ el piros pün-
kösdtől, a vigasztalódé* szent Ünnepétől; 
de hazánk ege felett  még mindig nyo-
masztó sötét föllegek  Ülnek s ha a vi-
gasztaló szent lélek az elvaknlt szenve-
délyek helyett a békeség és engesztelő-
dés szellemét nem csepegteti a nyugtalan 
lelkekbe, lejlőre jntni látják a nemzetet, 
mely lejtőnek alján tátong az örvény, a 
hová hagyományos btlnUnk: az átkos 
egyenetlenség fog  minket belesodorni. 

Féléve mnlt már anr.uk az ádáz 
hareznak, mit az országgyűlési kissebb-
ség a parlamentben folytat  n szokásos 
ujoncz megajánlási kormány javaslat fe-
lett, mennyiben nzzal kapcsolatosan a 
hadsereg erősbitése czéljából a katonai 
létszámnak szükségessé vált fölemelése  és 
e védelemi eszközök kiegészitésére a nem-
zettől njabb áldozat hozatala is kéretik. 

Bár hazánk mai alkotmánya a nép-
képviseleti rendszer alapelvére van fel-
építve s ez tekintendő a nemzet hosszas 
és dicső küzdelmei egyik legértékesebb 
és megbecsülendő vívmányainak, s bár 
az alkotmány egyik lényeges feltétele  az 
is, hogy a kormány és a képviselet kö-
zött a hatalom ugy legyen megosztva, 
vagy ia a munkáló és ellenálló erőknek 
oly aránya létezzék, mi által a valódi 
népakarat a vélemény nyilvánítás szabad-
sága mellett a parlamentben biztositva 
legyen, sajnálattal kell látnunk nap-nap 
titán, hogy egy erőszakos és fékevesztett 
kissebbség mennyire útjában áll a több-
ségben álló nemzeti akarat szabad meg-
nyilvánulásának és érvényesítésének kocz-
kára tételével mindannak, a mi 1848-ban 
alkottatott: a népképviselet, a felelős 
magyar kormányzás s mindazon fontos 

alkotmányos vívmányoknak, melyeket 
akkor számunkra a nemzet páratlan erő-
feszítéssel  kivivott, s a melyeket az 1867, 
évi kiegyezés a nemzet részére megmentett. 

Mert most már nyilvánvaló czélja 
annak az ellenzéki obstrukeziónak nem-
csak az, hogy a neki nem tetsző katonai 
javaslatok törvényerőre jutását megaka-
dályozza, hanem azt is, hogy annak je-
gyében minden a jelen kormánytól jövő 
az ország javára, a haza tekintélyének 
gyarapítására szolgáló javaslatok és elő-
terjesztések keresztül vitelét lehetetlenné 
tegye és a törvénytelen állapotot, mibe a 
kormányt belekergette, állandóvá tegye 
akkor, midőn ma hála Istennek oly ural-
kodó III hazánk trónján a ki megértette 
a magyar nemzetet, megértette a dinasz-
tiának valódi hivatását, uj irányokat ina-
gurált, uj alapokra fektette  ezt a monar-
chiát, hogy abban a magyar nemzet in-
tenzív befolyásni,  jogos törekvései foko-
zatosan érvényesülhessenek. 

Világos bizonyítéka a mindent meg-
akadályozni kivánó törekvésnek a kvóta 
bizottság kiküldése iránt a törvény értel-
mében előterjesztett kormányjavaslat feletli 
erőszakos vita, mely a szokás ellenére 
ezúttal csak nem két hetet vott igénybe. 

A parlamentárizmns fogalmának  fej-
tetőre állításával erőszakoskodó kissebbség 
ezen ténye tehát nemcsak, hogy az al-
kotmányt alapjában renditi meg, a par-
lamentárizmus tekintélyét, méltóságát ássa 
alá, az ország politikai és nemzetgazda-
sági érdekeit veszélyezteti és beláthatlan 
zavaroknak teszi ki, hanem lápot adott 
az ország ellenségeinek nyilt mozgolódá-
sára is, mit a horvátországi zavarok és 
a magyarország elleni kifakadások  snjno-
snu igazulnak. 

Mindezeknek a folyománya,  hogy 

inost már gyorsabban mint az ellenzék 
hitte, kezd kiderülni annilk a téves fel-
fogásnak  a mivolta, hogy „az egész 
ország közvéleményének  űa kifejezője". 

A valódi közvélemény, mely magá-
tól tud gondolkozni és nem ül fel  a hang-
zatos frázisoknak,  most kezdett mind erő 
teljesebb módon megnyilatkozni. Az or-
szág vármegyéi, köztük hires ellenzéki 
vármegyék is egymás utrtn emelik fel 
tiltakozó szavukat a minden üdvös intéz-
kedést akadályozó és a törvénytelen ál-
lapotot előidézett nbslrukczió ellen. 

Felirattal járullak eddig a képviselő-
házhoz: liácsbodrog, Uaninyn, Borsod. 
Hihar, Esztergom, Mnrostordn, Nógrád, 
Pozsony, Sopron, S/.oltiokdohnka, Tuines, 
Tolna, Trcncséti, Sáros, Ugocsa, Vas. 
Krassószörény, Zólyom, Zemplén és So-
mogy vármegyék, továbbá Zombor, Po-
zsony, Komárom és Győr városok, vala-
mint a budapesti kereskedelmi és ipar 
kamra, az Arad vármegyei gnzdasági 
egylet stb. 

Reméljük tehát, hogy e/.ek és az ezek 
ntán jövő tiltakozásokban loglalt komoly 
intelmek gondolkozóba ejtik az ellenzék-
nek azokat a szenvedélyes tagjait is, kik 
a komoly munkának minden áron ellen 
szeglllnek és lio/.zá járulnak nlioz, hogy 
a törvényen kivü! lévő állapotok, melye-
ket makacsságukkal és időszerütlenlll elő-
idéztek, megszűnjenek s egész gazdasági 
életUnket oly szorosan érintő törvény-
hozási munkálkodások kezdetüket vehessék. 

= Az idei sorozás ismételt elha-
lasztása. A honvédelmi miniszter sz eléggé is 
inert sajnos politikai viszonyok iniatt most már 
harmadízben kényszerült az idei sorozást ellia 
laaztani. E hó I8-ilrol a vármegyék közönségét 
a junius hó 2-ával megkezdethetni reménylett 
sorozás elhalasztására és az ez évi julius hó 
t-iül augusztus 20-ig terjedő idóro való kitűzé-

sére utasította a mikorra talán megfognak  ssüani 
a most fenforgó  akadályok. Hogy ez a terminus, 
mely a loeaürg'isebb és foutosabb  mezei munkák 
idejére esik, a munkás kezek elvonásával minő 
hátrányokat éa károkat fog  okozni a gazdakö-
zönaégnuk, az kiszáinithaUan; elég annak kooa-
tatálása, hogy az nem csak föléri,  hanem tul ia 
szárnyalja azt az áldozatot, mi a nemzettől as 
ujoncz létszám felemelésére  kéretik a a minek 
megvalósítását a kiasebbség as alkotmány alap 
fogalmaival  ellenkezőleg 6 hónapon kereastlil 
akadályozni meg uem azünt. 

= A képviselőház üléBei. A képvise-
lőház miiliheti idejének nagyobb résiét a kvóta 
bizottság kiküldéséről szóló indítvány tárgyalása 
foglalta  le. A kvóta bizottság kiküldése ellen fel-
szólaltak Gnbényi Miklós, ki egy egész üléat 
kibeszélt, összehordva hetet, havat, anekdotáivá 
s régi újság ezikkekból éa brosilrákból hosszú 
kivonatokat olvasva föl.  Várady  Károly minden-
kép arról aknrt kérdezősködni, hogy a közelebb-
ről tartom udvari bálon miért nem szólította 
ineg Apponyit, ezt azouban as elnök nem engedte 
meis s igy nzián beszélt sok inindonről s egy 
keveset a kvótáról is. Okolicsényi  László ma-
gyar nemzeti politikát követelt a kormánytól. 
liaus Ivor báró szeriül Magyarország eaak a 
kereszténység alapján állhat fönn  és fejlődbetik 
s beszéde végén oda konkludáll, hogy a melyik 
magyar miniszterelnök belemegy as exlexbe, an-
nnk megbuktatása nemseti kötelesség a igy u 
Széli kormánynak nem lehet mást lenni, mint 
lemondani. liútkuy  László nem látja aat az elvi 
alapot, mely a szabadelvű pártot egyesíti. A füg-
getlenségi párt uein fojtja  engedul, hogy a kato-
nai gőg soká leg)en a uomzelen. Es a nemset 
nem kívánja a véri, de ha forradalomba  kerge-
tik, akkor uionni fog.  Ezért a kifejezésért  elnöki 
tigyelinezlctósb-Mi részesült. Határozati javaalatot 
nyújtott be az iránt, hogy a kormány a kvótára 
vonatkozó törvényt tartsa be. Bedöházy  János 
szerint Muzyarorazág éa Ausztria között ninoa 
uieg a páritás s ezért nem járul hozzá a bizott-
ság megválasztásához. Több szónok nem jelent-
kezvén elnök a vitát bezárta. Ez után Széli 
Kálmán feleli  a felhozott  ellenvetésekre. Szerinte 
a kvótabizoltság kiküldését a törvény rendeli el 
s eddig nem is volt reá eset, hogy as ellen ki-
fogást  teltek volna. Azutáu azt bizonyította, hogy 
a kir. döutés mindig törvényes volt és a kvóta 
emelésiért rekompenzácziót kaptunk. A miuiszter-
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D. Kristóf  egy napon Erzsébetvárosról a 
BÓgorátől levelet kapott s miközben átolvasta, 
gondok miatt felhős  homloka felderült. 

Ast irta a sógor, hogy a következő vasár-
nap látogatást tess náluk Zakariás Bogdáunal, 
ki Margit végett háztüzuézóbe megy. És kérte -. 
fogadják  saivesen a csinos Hatal embert, meri 
igen jó párthi. Nagy forgalmú  divatüalete van ; 
házánál leas mit aprítani a tejbe. 

Nagy voll as öröme D.-nénak, midőn fórje 
a jó hirt közölte vele. Oh, mert annyai szivének 
igen fájl  látni leányának bánatos arczát, kinek 
jövőjéhea a legazebb reményt füate  s a kit mégis 
annyi köliekezóa daezára aem sikerült a házasság 
kikötőjébe hajóztalni. Most tehát végre a boldog-
ság révpartjához élhet a sokat csalódott leány. 

Elérkezett a vaaáruap a lett nagy sürgés 
forgáa  D.-éknál; ebédre várták a veudégeket. 

A konyhában as egyik szolgáló csirkéket 
koppaszt éa a D. házaapár legifjabb  csemetéje, 
» már csinos hajadonná fejlődött  tliennyolcz éves 
Mimi sütemények kéasitésével foglalatoskodik.  A 
másik eseléd bent van a azohábao, segileni Mar-
gitnak az öltözködésnél. A kényelmet szerető 
leány hozzá vau ssokva ahhoz, hogy kiasolgálják. 

Magitaak ellentéte Mimi, ki mindig kora 
reggel felkelt,  gyorsan öltözött és munkához lá-
tott. Aséta. hogy édes anyja belnoklatta a sza 
kács művészet tudományába, ó gazdasszony kodik 
a konyháu. 

D,-né as ebédlőben rendesget. mitözben 
ki-kimegy a konyhába, egyet-másl elintézni. 

Kocsi dübörög be aa udvarra. 
— Anyám, a vendégek megérkeztek ! — 

mondá Mimi. 
D. né gyorsan bement Margithoz, hogy a 

szalonban fogadják  a vendigeket. 
Mimi a konyhában folytatja  a munkái; de 

hirtelen felnyílik  as ajtó s betoppan ogy jóságos 
arczu öreg ur, vidám hangon Így szólva: 

— Látom már készül a jó -pánkó. De 
miért ijedtél meg ugy a nagybácsitól ? . . . Jöjjön 
uramöcsém, ne álljon oda künn, no féljen  ettől 
a kis gazdaaszonytól. Ne rejtsd el a kezed Mimi, 
ha tésstás, az nem szégyen I 

Miminek az arcza biborpirban egeit, midőn 
közeledett az idegon férfi,  ki gyönyörködve nézett 
a csinos leányra a köszöntését zavartan viszo-
nozva igy szólt: 

— Tessék bemenni a Biobába, anyáin Mar-
gittal ott várja önöket. 

D.né és Margit türelmetlenkedtek a ven-
dégek késedelme iniatt. Végre léptek hallatszot-
tak ; fölnyilt  az ajtó a a vendégek beléptek. 

Ánisor Lukács, a D -né bátyja bemutatta a 
hölgyeknek Zakariáa Bogdánt, azntán helyet fog-
lallak a társalogni kezdtek. Később D. Kristóf  ia 
bejött aa üzletből s ö is részt vett a társalgás-
ban. A Hnom modorú flatai  ember uogyon meg-
nyerte tetszését s örömtől sugárzott becsületes 
arcza, hogy Margit milyen jól el lesz helyeztetve. 
Ánisor Lukáos, a kedves nagybácsi, gyermektelen 
özvegy és jólelkű ember. Ő járt közre abban, 
hogy Zakariáa Bogdánt, Margit felé  terelje. Na-
gyon sajnálta hngál, kit annyi csalódás ért és 
hitte ast, hogy boldog lesz a becsületes, azor 
galmaa kereakedő oldalán. 

As élénk társalgást félbeaaakitotta  a bejövó 
cseléd e szavakkal: 

— Teaaenek jönni, mert tálalva vau ! 
Kivonultak az ebédlőbe, hol Mimi várta 

őket bátyjaival, kik as üzlet személyzetét ké 
pezték. Asztalhoz üllek; olt párolgott már étvágy 
caiklandozlatr-an a kitűnő ángádsábur leves, 
melyet jóízűen fogyasztottak. 

Kedélyes vig hangulat uralkodott az ebéd 
ideje alatt. Miaden fogáé  után Mimi ment tálalni. 

Ebéd végeatóvel a hölgyek a vendégekkel 
kimentek a kertbe és olt a lugoaban as asztal 
körül helyet foglaltak.  Most már Mimi ia részi 
vett a társalgásban. 

Mimi, ki nyolca évvel ifjabb,  mint Margit, 
szépaégben meg sem közelíti nénjét; de sötét 
ssemei szép lelket tükröznek éa üde, olajbarna 
arcsa kedves éa rokonszenvet keltő, a modora 
pedig nagyon mognyerő. Vágyai sserények, nem 
óhajt csillogni, nem kedvelője a zajoa mulatság-

nak ; legnagyobb élvozetet a inuukában talál. Bol-
dog lese az a férfi,  ki nőül nyeri e jó leányt. 

Vigan leli az idő s másnap a vendégek a 
kedvos családiéi meleg búosüt véve, hazafelé  tér-
tek a leánynézóből, a Margit szivében uj reményt 
élesztve. A csinos Zakariás Uogdánnagyon megtet 
szett Miminek, de a jó lélek ürült mégis auitak, 
hogy Margit végre czélhoz érhet s csalódásnak 
többé nem lesz kitéve. 

V. 
Három hét tnulva a Inán)nézó után, D. 

Kristóf  isuiét levolet kapott Erzsébetvárosról, de 
miist ltom a Bógor irta. X  levél tartalma vegyes 
érzelmeket keltett apai szivében. Egyszerre nrö 
tnöt és bánatot érzett : a leánya kezét inogki'-rle 
Zakariás Bogdán. Örvendett, hogy ilyen jó sze-
rencse értő leányát; o férli  oldalán bizonynyal 
boldog lesz. do fájt  a lelke, hogy nem Margitot 
kérte. Hogy tudassa e hirt a szogéuy leányuyall 
Nun hitte volna azt, hogy a kicsi Mitni. ki alig 
időzött a Zakariáa körébun, a azép nénje mollolt 
hódítani tudott, pedig valószínűleg Miminek az 
nem volt szándékában. 

A kérő levélben azt irta Zakariás, hogy 
uinidóu először meglátta Mimit, telo lelt a szive 
édes érzelemmel, olyan varázszsal volt reá au-
gyalszelid arcza. Sötét szemeiből szivjóság sugár-
zott, emlékeztetve őt elhalt jó anyjára, aki éppen 
olyan házias, munkás oö volt, mint Mimi a leg-
hőbb óhajtása elnyerni kezét, ha érzelino viszon-
zásra talál Miminél. 

l>. nem érzett magában elég lelki erőt arra, 
hogy Margittal afelől  besaéljon, miszerint Zaka-
riáa nem ól, hanem Mimit kérte meg. Nejére 
bizla tehát, hogy szóljon leáuyaival : tudassa ve 
lük ii Zakariás szándékát. Margit sorsával ki fog 
békülni, mivel a dolgon változtatui ugy sem le-
hel ; aztán majd megülik a Mimi lakodalmát. 

D.-néra is kellemetlenül batoti ez a hir; de 
bár mily nagyon sajnálta Margitot, mégis közölnie 
kellett vele. Midőn aztán leánya ez ujabb osaló-
dás miatt sokognl kezdett, biztatóan igy szólt: 

Ke vedd oly nsgyon a szivedre édes 
Margit. Különbet érdemelss te Zakariás Bogdán-
nál, Ó nagyon egyszerű, nem értene meg téged, 
örvendjünk, hogy Mimi boldog lesz vele. Bendel 
neked majd a jó Isten egy hozsád illő férjet  1 

IC szavakra Mimi a szobába lépelt. Meg-
döbbenve kérdé : 

— Miért sir Margit? 
Anyja szó nélkül kezébe adta a kérő leve-

let, melyet Mimi heves azivverés közt, kigyúlt 
arczczal olvasott át. Azután oda ment Margithoz 
a halk reinegó hangon moudá: 

— Édes Margit, én nem tehetek róla. Ne 
neheztelj reám, hisz ugy fáj  nekem, bogy léged 
miattam szomorúság ért. 

Margit könnyáztatolt arczát meglörlé a a 
lelkében duló harag érietéaek visszafojtására 
kényszeriive magát, szólt: 

— Szivemnek nagyon fáj,  hogy anyám és 
Mimi félreértenek.  Könnyeim az öröm kifolyásai 
voltak, hogy korán férjhez  mehet a kedvea Mimi 
a csalódásoknak uein leend kitéve. Én uem lettem 
volua boldog Zakariással, mivel a asivemet ő 
hidegen hagyta, de ha megkért volna, nem uta-
sítom el, ha tőlem ezt kivánták volna aaülöim. 
Talán uem csalódom, hogy te szereted Zakariás 
Bogdánt, ezt elárulja a pirnláa arcsodon. Te jó 
leány vagy, Mimi, érdemea arra, hogy boldog 
légy s én ezt ssivemből kívánom neked I 

A Mimi szivébe két érsés költözött, a bol-
dogság és a fájdalom  ériete. Boldog volt, hogy 
nőül kérte Zakariás és fájdalmat  a se nett aa, 
hogy Margit meg lett szégyenülve. Átölelte nén-
jét a meghatottan mondá : 

— Boldogságomat én neked köazönhetem, 
inert általad ismerkedtem meg Zakariással a Így 
örök hálára kőlelestél engem. 

. . 
Kedvea olvasóim I Ti moat ast hiszitek, 

hogy a szép Margit, leánynak maradott éa rész-
vétteljes érdeklődéssel vsgytok eltelve sorsa iránt, 
mivel hibáiért meglakolt eléggé. Megnyugtatás-
tokra tehát örömmel tudatom, hogy vesekléee 
már nem tartott sokáig. A Mimi menyegzője 
után egy év múlva Hymeu róssaláucsal fűzték 
egy derék férfihoz. 

A jó lelkű Mimi, kl igen boldog volt, nagyon 
szivén hordta a Margit sorsát és boldogságából 
még csak aa hlánysott, hogy nénjét egy jó félj 
oldalánál tudja. Férjének volt egy nőtlen rokona, 
szintén kereskedő, kinek Margitról annyi dioaérőt 
mondott, hogy nemsokára áldást adott reájuk a pap. 
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tsnlaök beszéde végén • parlamenti helysettel 
foglslkozoll  • hengoitatle, bogy ő áll a törvé-
ayea alapos nem pedig as elleniét. A kormioy 
aak érvényesítenie kell a többség elvét, mert 
becsesebb akármely vívmánynál a magyar parla-
meotájiiious és a magyar alkotmány. A képvi-
selőház május 28 diki filésében  végre 114 sióval 
25 ellenében elfogadták  a mialaaterelnőknek a 
kvétabisottság kiküldéséről sióié indítványát. A 
képviselőház májas hé 10 éu tartott üléaében 
napirend elélt Megörökítették Lázár Árpád el-
booyt képviselő emlékesetét. A május bó 20-án 
tartotl illésben Ugrón  Oíibor ai iránt interpel-
lálta a mioisilerelnökftt,  hogy ó felsége  Buda 
pesten larléikodásának alkalmát fúlhasanálla  e, 
hogy a költségvetés és felhatalmazás  nélküli kor 
mánysásnak vége vettessék 7 Tanácsolta-e a fel-
ségnek, hogy a kormány tagjain kivfil  mások 
véleménye is a helyretrél és a kibonlakoiásról 
meghallgattassék. Történt-e ily ciélbél kiballga 
táa ? A koronával történt tanácakosások után van-
nak-e Javaslatai a kormánynak a ciélbél, hogy 
a parlamenti tanácsboiisok, ai állami kormány 
sás a kdsvéleniény kielégítésével rendes medrükbe 
téljenek ? As inlerpelláciiót kiadták a miniszter-
el nőknek. Ugyanezen ülésben Zboray  Miklós a 
kisiparosok .Oruágos Kyugdij- és Megélyegye-
BÜlete, mint Siövetkeiet* visszaélései ügyében 
interpellálta a miniszterelnököt. A ii.inisi'erelnök 
megígérte, hogy e^en Ogybeo vissgálatot fog  tar 
tani s annak eredményéi nyilvánosságra fogja 
hoini. A májos 22-éu tartotl ülésbeu Holló Lajna 
interpellált az iráat, hogy a miuisiterelnök szük-
ségesnek találja e, hogy a most folyó  küideletn-
ben a korona pártokon feliilállása  a maga érin-
tetlenségében megőriztessék és hogy a küzdelom 
ezéljafrtfl  minden idegen befolyás  kizárásával 
helyesen éa hűen informáltassék  Ai interpellá 
ciiót kiadták a miniszterelnöknek. A május23-iki 
ülésben a kérvények tárgyalásánál Jfolnár  Ákos 
mondott hatásos beszédet a borvám klsuiula el-
len. Mire a miniszterelnök kijelentette, hogy gon-
doskodni fog  úrról, hogy a magyar bor a mosta 
ninál oagyobb védelemben részesüljön. 

Kereskedelmi iskola a Székely-
földön. 

A marosvásárhelyi székely társaság, mely 
a székelység ügyeinek előmozdítására oly fi-
ndballaonl munkálkodik, egy kereskedelmi is-
kola felállítása  ügyében a vallás és közoktatás 
ügyi m. kir. miniszterhez a kővetkező felter-
jesztést iulézte: 

Nagyméltóságú Miniszter Ur! 
Kegyelmes Urunk! 

Valamely népfaj  csak ugy tud a többiek 
versenyéitől győztesen kikerülni, ha fejlett  szer-
vezkedő képessége vsn. Szervezkedő képessé 
gének fokmérője  pedig knltnrája, illetőleg az 
ennek szolgálatában álló iskolák. 

Uert a tsj élete nemzedékről nemzedékre 
él s ba az egyik nemzedék a kővetkezőnek 
nemcsak ál tudja adni fajának  jó tnl*jdi>n->á-
gait, hanem ezt még fokozva  s a kíjavitandót 
kijavítva szolgáltalja át, ugy a jövendő nem-
zedék és igy a faj  élete biztosítva van. 

A faj  szervező képességének ezen legelső 
tényezőjét, a jővö nemzedék fejlődését,  az isko-
lák biztositiák legföképen.  Azon fajé  a jővö, 
amely legjobban tudja ezen hivatását brtölteni. 

A négy vármegyére terjedő Székelyföld 
a magyarság egyedüli bastyája az egész dél-
keleti lelföhlAn.  KOrüIőtte román faj  eg; részt 
ii Fekete tengerig, másrészt a Nagy Alföld 
rónaságáig terjed el s mint erős gyűrd veszi 
körül a kis székely tömeget. Hint a múltban, 
a jövőben is az lesz hivatása a székely nem-
zetnek, hogy őre legyen a magyarságnak itt a 
keleti bérezeken. 

Hogy a székelység ezen nemes hivatását 
hűen teljesíthesse, szüksége van a nagy ma-
gyar tömb és a magyar kormány hathatós tá-
mogatásán, hogy a körülölte lévő nemietisé-
gek közt vezető szerepet töltsön be. 

Egyik ily rontos tényező, hogy a Székely-
földnek  fejlett  kereskedelme s ezzel karöltve 
járó ipara legyeo. A magyar faj  közfii  legin-
kább a székelység az, mely veleszfllelett  ter-
mészeténél fogva  legalkalmasabb az ipari- és 
kereskedelmi vállalkozásokra. Mintegy kény-
szeríti erre földjének  silánysága, mely a leg-
szorgalmasabb müvelés mellett is csak gyenge 
megélhetési biztosit az egész székelységnek. 

Hogy a székelységet a szakszerű keres-
kedelem- és egféb  gyakorlati pályákra tereljük 
arra reá is kell nevelni. Mert csakis ugy len 
dülket fel  a székely kereskedelem, ha ez ügy-
nek kellőleg képzett, értelmes mankásai vannak. 

De hol van az az iskola, mely a székely-
ségnek szakképzett kereskedelmi- és egyéb 
közgazdasági gárdát neveljen? 

Bizony nincs I Nincs a magyarság máso-
dik tömbjén, a Székelyföldön  egyetlen egy felső 
kereskedelmi iskola sem. 

De van az ország egyéb részein elegendő. 
Összesen 32 városban 87 ily iskola faj  vaa. 

Még pedig: 
az Alföldön:  Arad, Bndapest. Debreezen, 

Li»». Nagy-Bakerek, Nagyvárad, Pancsova, 
Szeged, Temesvár, Újvidék és Zombor II. 

Duántnl: Finme, Győr, N.-Kanizsa, Pécs, 
8oproe, Székesfehérvár,  Szombathely, Veszprém. 
Z-Egenzeg 9. 

Felvidék: Alsókabls, Beszterezebánya, 
Kassa, Késmárk, Miskolez, Nagyrőcze. Pozsow. 
T. 8ZL Márton, Homoaia 9. 

Erdély: Brassó, Kolozsvár H. összesen: SL. 

Megjegyzendő, bogy a sz'nőfélben  lévő 
Fogarasit Besztercebányára helyezték át. 

Éhből a kis statisztikából látható, hogy 
as egész ország területén mindenütt van ele-
gendő ily fajta  szakiskola, esak a Székelyföld 
kivétel. 

Nemzetiségi vidékek szerint e szakiskolák 
igy oszlanak meg: 

Â nagy magyar tömbön van ily szakisko-
lávsl bíró város 14. A nyugati határon lévő 
német vidékre 2, tót vidékre 7, szerb v'dékre 
4, román vidékre S és a tengerpartra 1 keres-
kedelmi iskola esik. 

E számokból látjnk. bogy az ország min-
den elhuogrsflai  vidékére elegendő kereskedelmi 
szakiskola jnt, kölönösen a tót és a szerb vi-
dékre, csak a magyarság második tömbjén, a 
Székelyföldön  nincs egyetlen egy se. 

Talán semmi kereskedelmi fontossága  nincs 
a Székelyföldnek?  Vsgy egyátalán e csaknem 
fél  milliót tevő székely nép alkalmatlan a ke-
reskedelmi- és egyéb közgazdasági vállalko-
zásokra, hogy nem érdemel meg az egész Székely-
föld  egy ily szakiskolát ? 

A tótok vidékén skkora területen, mint a 
Székelyföld,  csak & állami felső  kereskedelmi 
iskola vanl 

Pedig, mikor az egész ország viszbang-
zik szón szózattól, bogy a magyar ipar éa ke 
reskedelem feladata  meghódítani Keletet, a ma-
gyarság keleti előrrse a székelység különösen 
lontos a kereskedelmi politika tekintetében. És 
ba van az egész magyar fajban  törzs, mely 
leginkább alkalmas kereskedelmi vállalkozásokra, 
bízvást mondhatjuk, hogy ez a székely nép. 

Nagyméltóságú Miniszter Ur I Az egész 
magyarság érdeke parsnesolja e hiba mielőbbi 
jóvátevését, a székelynépnek mnlbatatlannl szük-
sége van egy keleti kurzussal ellátott kereske-
delmi szakiskolára. Ennek felállítására  pedig 
legalkalmasabb |ioiit a székelység legnagyobb 
ipari- és kereskedelmi góc/a, a csaknem 20.000 
lőt meghaladó Marosvásárhely. Mert Marosvá-
sárhely azon városok közé tartozik, mely a kü-
lönféle  hivatalok nélkül is város marad. Város 
marad a lakósság fő  eleménél, tözsgyökeres ipsri-
és kereskedő osztályánál fogva. 

Marosvásárhely már ezért is igen alkal-
kalmas ily szakiskola felállítására,  mert a szük-
séges előképzettségű tanulók nagy számát képes 
szolgáltatni. Van itt négy osztályú polgár iskola, 
244 tanulóval, nagyobbára a helybeli iparos és 
kereskedő osztály gyermekei; vsn itt kél fő-
gimnázium egyiket s róm kath., másikat a ref. 
egyház tartja fenn  körülbelül 700 tanulóval. És 
ez a hibás kultúrpolitika. Egy 20.000 lakosú 
városnsk nincs szüksége két főgimnáziumra, 
hogy fiainak  nagy tömegét készítse elő az egye 
temre, hanem igenis egy oly gyakorlati szakis 
kólára, mely a közgazdaságnak szolgáltasson 
jóravaló szakképzett ifjakat.  És különösen fon-
tos Marosvásárhelyen a kereskedelmi iskola fel. 
állítása már azért is, bogy a város törsgyö 
keres székely iparos- és kereskedő osztályai 
tehetségesebb fi>ikat  ne az egyetemekre, hanem 
a nagy iparnak és kereskedelemnek neveljék. 

Nagyméltóságú Miniszter Url Hogy váro-
sunk reá nézve ily fontos,  ds költséges isko 
lát a maga erejéből állítson fői,  arra képtelen. 
Képtelen nagy szegénységénél fogva.  83%-os 

5 melleit vsn nagy adóssága és semmi 
vagyona. Itt van a határ, a mikor az államnak 
necsak a székelységért, hanem az egész ma-
gyarság érdekében közbe kell lépnie. Mert első 
sorban nemzeti érdek, hogy a székelység fiai-
nak egy részét a gyakorlati pályákra nevelje. 
És a székely nép a körülölte levő nemzetisé-
gek között csak ugy lehet az első, csak ngy 
tarthatja meg a vezérlő szerepet, ha minden 
irányú szervezöképrsége nagy, ha kultúrája 
magas szinvonaln. 

Ezért fordnlunk  Nsgyméltóságodhoz, kérve, 
hogy hallgassa meg a kérésünkbe foglalt  nagy 
igazságokat, bogy nagy hatásköre és hatalmá-
nál fogva  segítse fel  a szegény székely népet. 

A Marosvásárhelyi Székely Társsságnak 
1003. febr.  17. tartott 91. öszejövetele határo-
zatából. 

Dr. Kőmóod Jóssef, 
eliBb. 

Háthé Jóasef, 

llkár. Társas kirándulások a székely-
földre, 

n . K&rut. 
Marosvásárhely.  Érkezés személyvonat-

tal reggel 4 éra 17. perczkor. Tartózkodás egy 
nap. R-ggeli ebéd, vacsora, meghálás. Teleki 
könyvtár mnzenm stb. megtekintése. 

Indulás misnap reggel 5 órakor kocsin. 
Szováta (fürdő).  Érkezés déli 12 órakor. 

Tartozkodás 4 óra. Fürdés, ebéd. A remek só 
sziklák és sóstavak megtekintése. 

Iudulás délntán 4 órakor, parajdi szeke-
rekkel. 

Pnrojd  (sóbánya). Étkezés d. u. 5 óra-
kor. Tartózkodás másnap reggelig. Vacsora 
meghálás. 

Iadnlás másnap reggel 6 órakor székely-
ndvarhelyi kocsikkal. 

Korond  (fürdő).  Érkezés reggel 7 órakor. 
Tsrlózkodás 2 órg, reggelizés. 

Indulás reggel 9 órakor. Útközben Szejke 
fürdő  megtekintése. 

Székely  udvarhely.  Érkezés déli 12 óra-
kor. Tartózkodás másnap reggelig. Ebéd. für-
dés a sóáfürdőben,  vacsora, meghálás. Budavár 
megtekintése. 

Indulás reggel 6 órakor székelyndvarhelyi 
kocsikkal. 

Homoród (fürdő).  Érkezés reggel 7 óra-
kor. Tartózkodás 2 őrs. reggelizés. 

Indalás reggel 9 órakor, Oláhfalnn  éa a 
Hargitáé át. . . , 

Csíkszereda. Érkezés d. a. 1 órakor. 
Tartózkodás másnap reggelig. Edéd, fürdés  a 
esögödi és csíkszeredai borviz fürdőkben,  kirán-
dulás Csiksomlyóra, vacsora, megháláB, reggelizés. 

Indulás vssnion reggel 8 óra 56 perczkor, 
TUB  nád  (fürdő).  Érkezés délelőtt 10 óra 

30 perczkor. Tartózkodás másnap reggelig. Ki-
rándulás a Szentanna tóhoz. 

Indulás vasúton másnap reggel t óra 
perczkor. 

Málnás  (fürdő).  Érkezés az nap reggel 6 
óra 36 perczkor. Tartozkodás ö'/s óra. 

Indulás d. e. II óra 94 perczkor. 
Szeptiszenlgyőrgy.  Érkezés sz nap dé-

lulán 12 óra SS perczkor. Tartózkodás másnap 
délig. Vacsora, meghálás. Másnap délelőtt kirán 
dúlás Élőpatak fürdőre. 

Tovább utazás Szepslszentgyörgyről déli 
12 óra 30 perczkor. 

Brassó. Érkezés d. a. 1 óra fii  peres-
kor, Vacsora, meghálás. Másnap kirándulás Non 
nyaraló telepre és a kétfalusi  csángó községekbe. 

Hazautazás Brassóból este a 7 óra 48 
perozkor induló személyvonallal. 

Az egész nt a kiindulástól a visszaérke-
zésig 10 napol vesz igénybe. 
Ebéd HusszuCţluban. 

Egy kiránduló útiköltsége: 
11 oHtilyop. III. osalAlvoo. Vnsutl jegy Marosvásárhelyig 10 kor. - lill. 10 kor. — f. Kocsiber Poraidig (egy ko-csin 3 személv uluzfk  7 Kocsibér Parajdtól Székcly-uilvarhelyig 4 — Kocsibér Szekelyudvarhcly-ti',1 Csíkszeredáig 6 — Vasúti jegy Tusuád~Szcpsl-s/cutgyüreylf;  .'i „ 20 Kocsiber Élőpatakig és vlsza 2 n — Vasúti jegy Brassóig 1 „ 60 Kiráudolás vasúton Hótfaluba és vissza 1 p 80 Vasúti jegy hazáig lti n — Szállásdíj : Marosvásárhelyt 2 n — n Parajdon 1 „ n SzékelyoJvarliclyt ü „ — „ Csíkszeredában 2 — „ Tusnádon 2 — „ Szepstszeutgyör-gyűu 2 „ Brassóban 2 — Kikelés költsége egy unpra S.iio 10 uapra 3ti „ — (Vsszeson: 
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2 
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106 kor. -(Végn köv.) till.Ul kor. 20 f A tanító és a méhészet. 

(Folyt és vége) 
Tehát csak méhészkedjünk I S a méhek 

körében szerzendő és szerzett tapasztalatainkat 
osszuk meg Unitványainkai, közöljük a felnől-
tokkel. Buzditsnnk mindenkit, mindenhol a mé 
hészetre. 

A gazdaságtani szakkönyvek a méhet mint 
kiváló hasznos gazdasági állatot, fölveszik  a 
tárgyalni valók körébe. 

Erről s páratlan szorgalmú kis állatról 
tanítani nemcsak a felsőbb  tanintézetekben, de 
még az elemi iskolában is kell. De külöuöseu 
ott kell, nevelvén az elemi iskola a társadalom 
nagy zömét az éleinek, a munkának, a szolga-
lomnak a megélhetésnek. 

Méhes és méh nélkül méhészetet tanitsni 
annyi lenne, mint egy mély, befagyott  tóra, czö-
löpök nélkül házat épiteni. A meleg napnk be-
álltával eltűnne a jég és vele együt sz épület. 

Menyire szeretuóm fiatal  barátaim kedves 
tanitólársaiin, ha gazdasági kertjeinkben, fais-
koláinkban mindenütt ott látnám a méhest és 
annak szorgalmas lakóit. 

Faiskoláinkban tanulják tanítványaink 
fanemesités  nemes mesterségét. Gazdasági kén-
jeinkben ssjititják el a gazdálkodás intenzivebb 
fogásait. 

Hadd látná munkája közben a gyermek 
közelébeu a méhet, mint a legnagyobb szorga-
lom példáját, az állatok nagy országának, 
társadalmának legnagyobb mesterét, a kiváló 
építészt, vagyonának bátor őrét, a vitéz bátor 
harezost. 

Többször, sokszor vigyük tanítványainkat 
a méhesbe. Mutassuk meg nekik a mébek tár-
sadalmát Ismertessük meg őket azon rend, pon-
tosság és kiváló szorgalommal, s melyek a mé-
hek oszlályávsl szemben bámulstra ragadják az 
embert. Mindig figyelmeztessük  őket a türelmes, 
szelíd viselkedésre, irányiiván figyelműkéi  arra, 
hogy a méhek esak a szelíd, békeség szerető 
embert tünk meg közelükben. A kapkodó, fé 
lénk gyáva embert ki nem álltatják. elü«ik. 

Szépen kell bánni méhecskéjükkel és ak-
kor azok ia szelidek. 

Mikor a szelidségere oktatjuk tanítványa-
inkat ; s a méhek közelében annak gyakorlására 
intjük őket, megbecsűlbetlen hasznot szerezünk 
nikik, kincscsel ruházzuk fel  őket, sz életre. 

8 akkor a mikor az ily irányn oktatásain-
kat végezzük, mintha csak azt mondanók ta-
nítványainknak: „Tiszteljetek másokat, hogy 
mások is tiszteletben tartssnak titeket." 

As emberi társadalomban a kölcsönős sze-
retet, a közbecsülés volna a társadalom legbiz-
tosabb alapja. A mely sajnos, sokszor megcsan-
paat népünk életében. 

Megcsappan ma is és vezeti a testvért a 
testvérrel a törvényházba Igazságot keresni. 
Igen gyskrsn az igszság keresés elviszi a kis 
vsgyonkát, koldns botot ad kezébe, a békeség-
nek, kölcsönös szeretetnek erényéről megte 
letkező embernek. 

A méhek tanítanak arra, hogy minedoklnek 
kötelessége van az életben; s azt ha hűséggel 
végzi, hasznos tagja az emberiségnek. 

Lássak, miként van beosztva a mnnka e 
kis méheknél. Tétlenül töltik az időt? Hiába 
röpködnek a kaptár körül? Nem. 

A legidősebbek hordjit a virágport, a 
nektárt, az édes méznek valót. Hozott terhükét 
átadják a náluknál fiatalabb  munkásoknak és 
azok szépen elrakják a gyűjtött vagyont. 

A munkások folytonosan  hordanak, de nem 
raktároznak. 

A czellából kibújt kis mék azonnal mun-
kát keres és lalál a fi  ásítás, ápolásnál. Ezen 
fontos  mnnkát végzi addig, a mig a kiröpOlésre 
képes lesz. 

Vsnqak építészek és őrök. Mind engedel-
meskednek egy suyánsk, az ngynevezett király-
nénak. 

A melyért ha szükség ha as veszélyben 
van, még életüket is készek feláldozni,  s ha az 
elpusztul, hosszassn siratják. 

Életében ritka szeretet és rsgsszkodással 
veszik körül. 

Isteu végtelen jÓBága mily bölcsen intéz 
mindent. Az O bölcsesége, magasztos lensége 
hatalmasan beBzél a méhek társadalmában. 

A méheknél látottak intenek a jólét biz-
tosítására iránynló határtalan mnnkára, szor-
galomra, engedelmességre. 

Érvényre emelik az együtes mnnka becsét. 
Bárrssk minden családban az apa anya 

és gyermekek egy czél felé  törekednének, A 
szülők a hiten alapulö kitartó maakában keres-
nék boldogságukat, a gyermekek az engedelme-
ségben, szorgalomhsn versenyeznének egymás-
sal; s azzal hálálnák meg azt a sok jót, amit 
a szülök tesznek gyermekeikkel. 

A kis méhek szeretik és hütlenül ott nem 
hagyják a kaptárt. A méh hazája a kaptár 
négy fala  közé ékelt kis ország, a hová gyűj-
tik szorgslmnk gyümölcsét az édes mézet. Gyűj-
teményüket, vagyonukat védik, gondosan őrzik 
és azt el nem pazarolják. 

Szeressük mi is a hazát, aunak királyát 
édes gyermekeim, ne feledjük  solis, hogy: 

„A nagy világon s kívül nincsen számunk-
ra hely." 

Erről is szóljunk tanítványainknak otí a 
kis mébek közelében. 

Olt vétessük észre, bogy miként szeretik 
a méhek királynéjukat, miként beesülik a kap-
tárban egymást 

Egy figyelő  ksptár igen nagy szolgálatot 
tenne, a méhek életének megfigyelésére.  Igen 
szép. bámulatos jelenetet látna a gyermek egy 
termékeny anyának az étetésénél. 

Mily szereteteliel, rsgsszkodással végzik 
azt a kis méhek. 

Én láttam és nem fogom  feledni  soha-soha. 
Ha már ezen kis állatkák annyira tudják 

becsülni az anyát, a mely mini lét fentartó  sze-
repel a méh családban, annál jobban szeressük 
mi gyermekeim szülőinket; oieit jaj azon gyer-
meknek, a ki szülőit megkeseríti, megveti, azon 
Isten átka van. 

Mennyi sok sz'pre, jóra, hasznosra vezet-
hetjük tanítványainkat a méhek közeiébea. A 
sok, páratlan tanulságos példa a jóra irányit 
ván a gyermek figyelmét,  az egész -Heten ke-
resztül mint útirány fogja  kalaozolni. 

A nemes érzelmekkel ékeskedő ember nem 
fog  gyönyörködni az állatok lelketlen kínzásá-
ban, az az álatokban Istennek megbecsülendő 
teremtményeit látjs. 

A méheket kedvelő gyermek, felnőtt  ko-
rában nem fogja  elfecsérelni  a drága időt, an-
nak a szorgalom fogja  megédesíteni napjait. A 
ki pedig szorgalmas sz boldogol, az nem fogia 
a sociáíizmusbau keresni a jólét fellendülését. 

Méhészkedjünk kedves tanító barátaim és 
tanitsnnk meg másokat is a méhészetre. Hiszen 
hivatásunknak egyenes czélja a mások boldogi-
táss, s ha majd látni fogjak  a méhészettel a 
jólét megszilárdítását, skkor igazán meg fele-
lünk hivatásunknak, a nép szeretete és nagyra-
becsülése fogja  kedvessé tenni agg napjainkat. 

Csak bennünk tanítókban meglegyen a mé-
hészet iránti meleg érdeklődés, ügyünknek ma-
gas támogatója, a méhészetért oly sokat tevő 
földművelésügyi  miniszter fir  velünk lesz és tá-
mogatni fogja  nemes törekvésünket. 

Félre tehát az eddig hangoztatott azon 
elvekkel: „A Méhészkedném szívesen de hon-
nan szerezzek pénzt méhek vásárlására, felsze-
relésre slbre?" 

Mért osztott ki a miniszter fir  éven kint 
igen sok méhcsaládot, kaptárt és méhészeti fel-
szerelést ? Hí esak nem lenne ezélja, a méhé-
szet közgazdasagi előbbre vitele, s ezzel a nép 
boldogítása. 

A tanító méhesében nevelhet sok szépre, 
jóra, hasznosra. Azonkivfil  oly kedvesen szóra-
kozhat méhei közölt, mint sehol egyebütt. 

A méhészetnek szakszerű terjesztésével 
szolgálnának, sz anyagi nehézségekkel küzdő 
népünknek, tűrhetőbbé tennők napjait, elvonnék 
a korcsmáiéi és az Isten házinak bnzgó láto-
gatókat szereznőnk. 

Méhészkedjünk I mert a ki a méhet szereti, 
tanulmányozza, as rósz ember nem leltet. 



Május 97. C S Í K I l a p o k 22. ssám. 
S s i n é M e t . 

Monory  Sándor jól aaerveseU aaintárau-
lata folyó  hó 22-én érkezett meg városunkba, 8 
bemutató előadását folyó  hó 28-án tartotta meg 
a „Kossuth'szálló nagytermében. 

Ezen napoo Molnár Perena .A doktor nr* 
ozimü három felvonáaoa  bohózatát, folyó  hó 24 én 
Borral Willon, a „Kereszt jelében" oiimti kor-
rajzát éa e hó 26-én Henneqnia éa Duval „Zsába* 
oaimfl  három felvonáaoa  bohózatát hozták azinre. 

A három előadás, melyeknek sikerét öröm-
mel konstatáljuk, arról tesz tanúságot, hogy 
Monory Sándor egyike aaon színigazgatóknak, 
kik hivatásoknak magaslalán állanak s nemcsak 
arra törekszenek, hogy maguknak éa a vezeté-
sük alatt álló társulat tagjainak a megélhetést 
valamely utón biztosítsák, hanem elaó sorban 
arra, hogy • vidéki színészet annyiszor meg-
hurcsolt jó hírnevét visssaszerexzék. S est teszik 
az által, hogy nemcsak ígérnek, hanem adnak is, 
nem nagyhangú frázisokkal  becsapni, hanem 
minden tekintetben beválló éa élvesetes preduk-
ozióikksl megnyerni éa meghódítani akarják a 
közönséget Erre természetesen rendelkezniök kell 
n megtelelő nnyagi és aaellemi erőkkel, a mint 
hogy Monory Sándor rendelkezik ia. 

Vannak Ízléses éa oalnos diailetei. kifogás 
talan ruhatára, jó) megválogatott és a legújabb 
fiz  iui termékekből összeállitott repertoárja a a mi 
legfőbb:  tehetséges, ambfoziózus  és kiváló női ós 
férfi  tagokból összeállított működő személyzete. 

A jelzett három előadásból arról győződtünk 
meg, hogy a most köröokben időző szintársulnt 
valóban megérdemli a nagyobb mérvű támogatást. 

Krre fel  ia hivjuk a szépért és jóért lel-
kesülni tudó közönségünket 

A pünkösd előtti országos vásár. A pünkösd o lőtt másfél  héttel városunkban tartani szokott országos vásár az Idén elég kedvező mispicziotnok mellett indult meg. E hó 19-én kerdő Jött a baroin vásár, melyre eladó állati elég nagy számban hajtott fel  a kedvező időjárás mellett, ide-gen vevő elég volt s a vétclkedv mind végig tartós inaradt, mit igazolt a marhalcvelok kiállításával s és a2 átírással foglalkozott  városi közegek állandó-elfoglaltsága  s az arra szolgált helyiség túlzsúfoltsága-Különös kelendősége volt a javakorbau lévő teheneknek, melyek igen jó árakon keltek cl, kere-settek voltak továbbá jobb minőségű lovak ls s ezek-ből a szomszéd Romániába egyes lókupeczek által több vétetett és szállíttatott el. Az állatvásár élénkségétől, a ml foktnérőjo szokott lenni a belsővásárnak kivetkőztetni lehetett az ntőbbl kedvező alakulására ls, a mit előre igazolni látszott a píacztérnek ,a kirakó árnsok általi nagyobb mérvű Igénybevétele, valamint a népesség száma, mely pénteken kora reggel a szépnek Ígérkező idő ben egyre szaporodott és hova tovább nagyobb ará-uyakot ért el. Ebben azonban már korán, reggeli tt óra ntán mindjárt stagnáczló állott be, mert mi-előtt B vásár jó formán  megkezdődött volna, hirte-len az ég beborult s elkezdett esni az eső hideg áramlattal, a mi a vásárra szándékozok egy részét olthou marasztotta, a megjelentek nagyobb részét pedig fedél  alá húzódásra kényszeritette, mi a kü-lönböző Iparosoknak uem kis boszuságot és hátrányt oko/.ott, pedig (nlndcaneniQ  kész áruczlkk nagy men-nyiségben volt előállítva.' Duczára azonban a hirtelen beállott kevdczŐt-len idő által okozott derentnak egyes iparazikkekben, nevezetesen a lábbeliekben, ;a kész férfi  ruhákban, kalapokban és bntorncmQekben,  a vásári forgalom elég élénk volt, valamint a mézes pogácsa vásárlás-ban, inely a gyermekek által leginkább várt „vásár liát" szokta képezni a családokban. Ezeken kivCll a sajt- és turófélék  voltak leginkább keresett ezikkek azon nagy veszteség után, mely a gazda közönséget a mult évben a juhok nagyobb részének métely kor-ban történt elpusztulásával érte. 
KÜLÖNFÉLÉK. 

— Kinevezés A m. kir pénzügyminisz-
ter Nagy Károly székelyudvarhelyi m. kir. ál-
lami végrehajtót, gyergyészárhegyi lakost a 
gyergyószenlmlklósi kir. adóhivatalhoz adótisztté 
nevezte ki. 

— Előléptetés. A m. kir. pénzügymi-
uiszteriam Gál Sándor csíkszeredai m. kir. adó-
tisztet a XI ik fizetési  osztály második fokozatába 
léptei le eid. 

— Áthelyezés. A m. kir. pénzügymi-
niszter Dobay Zoltán, székelyudvarhelyi alazám 
vevőt a székelyudvarbelyi m. kir. pénzflgyigaz 
gatéság mellé rendelt számvevőség csíkszeredai 
kirendeltségéhezáthelyezte. 

— Tanítónői áthelyezés és kineve-
zés. A vallás és közoktatási miniszter Bocskor 
Mária  csíkszeredai állami elemi iskolai tanító-
nőt a nagy szebeni állami elletni iskolához je-
len, az ekép megürült szeredaí tanítónői állásra 
pedig Mihály  Irma  okleveles tanítónőt ne-
vezte ki. 

— Anyakönyvvezető kinevezés. A 
belügyminiszter a esikdánfalvi  anyakönyvi kerü-
letbe anyakönyvezető helyettesül oda való Caedő 
Antal pénztárnokot nevezte ki s egyúttal a há-
zassági anyakftayvezetésével  és a házasság kfi 
tésnél való közreműködéssel is megbízta. 

— Államsegély Ipar fejlesztés  t á 
mogatáa&ra. Lakács Ferenci ewkdánfslvi  la-
kós szakszerüleg képzett iparos ssját községé 
ben egy cserépkályha készitfi  műhelyet szándé-
kozván beállítani, ezen vármegyénkben első 
ily nemű iparig fejlesztését  a kereskedelmi mi-

niszter elősegítendő, nevezett' Iparosnak 600 
korona államsegélyt utalványozott. Ezen úttörő 
iparosnak czélja egyúttal székely fiaknak  a 
cserépkályha készítő Iparágban való szakszerű 
kiképzése is. 

— Polgármester helyettesítés. La-
pnak előbbi számában említettük volt, hogy a 
közigazgatási bíróság a mult nyáron történt 
polgármester választást megsemmisítette. Ez a 
végzés a napokban a városi tanácshoz leérkez-
vén, e hó 22-ik napjára a képviselő testület 
Összehivatott, bogy a polgármesteri állást ideig-
lenesen helyettes által töltse be. A képviselő-
testületi gyűlést az alispán ur helyeit Mihály 
Ferenez vármegyei főjegyző  vezette s a gyűlés 
egyetlen, fentebb  jelzett tárgyának előterjesz-
tése ntán, telhivta a szükséges intézkedések 
megtételére. A kOzgyülés Berta Ignácz meleg 
hangú ajánlatára, melyhez Győrpál  Domokos 
dr. tiszti ügyész is szívvel-lélekkel hozzájárult, 

helyettesítéssel dr. Ojfalnsi  JeuJ volt polgár-
mestert bizta meg, még pedig egyetlen képvi-
selő testületi tagot kivéve. kOzős akarattal. 
Or. Ujfaiusl  rövid polgármestersége alatt már 
ia annyi érdemet szerzett, hogy az ilyen szépen 
megnyilatkozott bizalmat valóban kiérdemelte. 

— A pápai tanítóképző Intését nő-
vendékelnek látogatása. A pápai m. kir. 
tanltóképaó luiézet harminezhét növendéke Láng 
Mihály igazgató. Kardhordó  Árpád és Sarudy 
Ottó tanárok vezetése mellett f.  hó 24-én váró 
aunkba érkeztek. Innen Csiksomlyóra ráudullak 
át miut a képezdei tauári kar vondégei s később 
meglekiulették a várost ós a csíkszeredai fiirdút. 

másnap a kilencsórás vonattal Tuanádfiirdóre 
utaztak. A tanulmányútról tér sziike miatt cank 
lapunk jövő számában fogunk  részletesen megein 
lékeini. 

- - Qyászrovat. Csikdánfalvi  Kovács 
György né szül. pókakeraszturi Székely Ágnes 
folyó  év és hó 21-ik napján reggel 4 órakor 
életének 61-ik, boldog házasságának 40-ik évé-
ben a haldoklók szentségének áhitatoa felvétele 
után az urban csendesenen álhnnyt. A drága 
halott hűlt tetemeit folyó  hó 23-ikán délután 
3 órakor helyezték őrök nyugalomra a csíksze-
redai róm. kath. temetőben. Lelkéért pedig 
ugyanazon nap d. e. 9 órakor mutatták be a 
szentmise áldozatot a csíkszeredai róm. kath. 
templomban az Egek Urának. Mindkét véglisz-
telelen nagyszámú közönség vett részt. Egy ön-
zetlenül szerető, Önfeláldozó  nöi sziv dobogása 
szűnt meg s várja az Egek Urától az igazak 
jutalmát. Nyugodjék csendesen. A meg meg-
boldogultban Kovács OyOrgy vármegyei nyug. 
ellenőr nejét gyásaolja. 

SzOntkatolnai  Deméoy Béla m. kir. 
csendőr-százados életének 40. évében, a halotti 
szentségek áhitatoa felvétele  után, f.  évi május 
hó 22 én d. e. II órakor 8 heti súlyos szenve-
dés után jobb létre asenderült. Földi részeit f. 
hó 26 én d. u. 8 órakor szentelték be és helyez-
ték örök nyugalomra a futásfalvi  köztemetőben. 
Mikor a csendőr szárnyparanesnokságol városunk-
ban felállították,  annak rőnökéül Demény Bélát 
nevezték kl s ez időtől kezdve Demény Béla 
nemcsak hivatásában járlaa kiváló főnöknek  mu 
tattá be magát, bauem mint jeles képzettségű, 
nagy műveltségű ember városunk és a közel 
vidék társadalmának szeretotét és liszteletét is 
kiérdemelte. Ezért elhalálozása nomo-ak tiszt 
társait, hanem társas köreinkből még igeu sok 
mást ls fájdalmaaan  érintett, kik ősiiutén gyá-
ssolják a derék embernek korai elhunytát. 

— Székely segítés. Folyó hó 26-án ér 
kezelt meg Mezőhegyearől a helybeli gazdasági 
egyesülethez a már előlegeseu kiváloaztott tehén 
szállítmány, melyet négy alcsikl kösség lakói 
kösött fognak  kedvezményes áron kiosaiani, A 
jó kinézésű fajteheneket  számbavétel után Csík 
azentmártoura hajtották, a hol a kiosztást eszkö-
sölni fogják. 

— Elszámolás. Néhány lelkes csíksze-
redai műkedvelő I. évi ápr. 14-én a csiszetedai 
zsögödi Oltáregylet javára egy igen szépen si 
került színi előadást rendezni, a melynek elis-
merő kritikája akkor nyomban megjelent. Az 
Oltáregylet elnöksége kötelességének tartja a 
nyilvánosság előtt ia elszámolni a részére szer 
zett jövedelmezők. Begyült összesen jegyek árá-
ból éa felül  fizetésekből  804 kor. 60 fillér  — 
kiadás volt 800 kor. 38 fillér  — tehát tisztán 
maradt jövedelem. 140 kor. 32 flll.  A bevétel-
hez képest túlságosnak látszó nagy kiadás, neiu 
okozhat feltűnést  mert ez alkalommal egy egész 
nj színpad lelt szeresre ami az egylet szertá-
ráuak vagyoni gyarapodása, ami mindig jöve-
delmez. Ugyancsak f.  évi május 2-án a helybeli 
polgári leány iskola növendékei tartottak a ne-
mes és szen czélókért annyira lelkesülő, fen-
költ lelkületű igazgatónőjük vezetése mellett 
egy valóban kedves szinelőadást a minek be 
vétele 934 kor. 90 fillér  volt a kiadás pedig 
87 korona 18 fillér,  igy a lifczla  jOvedelem 147 
kor. 69 fillér  Eszerint a két előadás együtt 
361 kor. 84. fillérrel  gyarapította az Oltáregy 
let vagyonát. Ugy a rendezők mint a közre 
működük és a szives pártoló közönség fogad-
ják ez nton is újból az Ol'.áregylet elnökségé 
nek hálás köszönetéi. 

— Élelmi szükségletek biztosítása 
a honvédség részére, A kolozsvári m. kir. 
VI. honvéd kerületi paraneshokaág területén el-
helyezett m. kir. honvéd nsapatok részére 1903. 
évi szeptember hó 1-töl számítandó egy évre 
szükséges zab, széna, alom és ágyszalma to 
vábbá kemény tűzifa  szállításának biztosítására 
ajánlati tárgyalás fog  tartatéi, még pedig: 

Brassóban a m. kir. brassói 24-ik honvM gya-
logezred kezelő bizottságánál (honvéd lakla-
nya) folyó  évi jnnius bő 4 én, Marosvásár-
hely ea, a aa-ik honvéd gyalogezred kezelő 
bizottságánál (Sörház féle  honvéd laktauys) 
junius hó 9-én, Nagyszebenben  a 23-ik hon-
véd gyalogezred kezelő bizottságánál (honvéd 
laktauya) junius hó 12-én, Kolozsváron  a m. 
kir. VI. houvédkerüleii parancsnokság had-
biztossági osztályában junius bó 10 éu, s végre 
Marosvásárhelyen  a 9-ik honvéd huszár-
ezred kezeld bizottságáuál (honvédhuszár lak-
tanya) jnnius bó 10-éu. Az ajánlathoz 10°/,-ék 
bánatpénz melléklendő. 

— . ü t i elmenyek Csíkszeredától 
Konstantinápolyig es vissza" ozimü »ik-
kuuk folytatása  lapuuk jeleu számából tárgy-
halmaz miatt maradt ki. 

— Nagy idők. Nagy idők történetét írja 
Acsády Ignácz: A Magyar Birodalom Törté-
nete cziintt müvének 13 ik és 14-ik füzetében. 
Nagy Lajosnak és közvetlen elődeinek korsza-
kát rajzolja. Tehát azt a kort, melynek kezdete 
a királyi hatalom és tekintély teljes aláhanyat-
Msátmntatja, vége pedig a magyar királyság 
fényben  és dicsőségben leggazdagabb ideje. Az 
I. Károly uralkodását megelőző 50 évt-rn vé-
res belmozgalmaknak színhelye volt Magyarul-
szág. Színeinek komorságával megdöbbent az a 
kép, melyet Acsády e korszakról elébünk Ur. 
Az egész államgépezet megakadt, a jogrend 
és első biztonság helyére rablás és erőszak lé-
pett és Vene/.el és Ottó uralkodásának esemé-
nyei lulajdonkpéppen az elhatalmasodott olygarc 
hák személyei köt ül csoportosulnak. Nem túl-
zás. ha Acsády azt mondja, bogy Károly a ki-
rályi hatalom igazi u,jáalkotója. Bölcsességének 
bizonysága, hogy ebhez a muukához lehasz-
nálta a tömegek ösztönét, hogy a köznemességre 
és polgárságra támaszkodott. Az ö érdeme az 
akkori valutának rendezése, a bonvédelem újjá-
szervezése és hogy a polgári el>;met és a vá-
rosokat töméntelen kiváltaággal és kedvezinény-
nyel igyekezett országa szocziálgazdasági szer-
vezetében megfelelő  szerephez juttatni. A mun-
kát, melyet megkezdett, Nagy Lajos fejezte  be 
dicsőségesen. A magyír történetírásnak legszebb 
lejzelei Közé tarto/.n-tk azok a lapok, melyeken 
Acsády Lajosnak alakját, politikai és uralkodói 
egyéniségéi rajzolja meg. Nincs történeti mun-
kánk, melyben e nagy király jelentősége olyan 
pregnasul kidomborodunk, mely uly tiszta ké-
pét nyújtaná Nagy Lajos munkájának, szocziál-
politikai és diplomácziai tevékenységének. Nem 
cssk a-csatatéren, a politikai tevékenységében 
egyengette Magyarország nagyságánakk nlját, 
banem a kereskedelem és ipar terén is. A ki-
vitel fokozásának  szempontjából megnyitotta 
ay országot az idegen iparnak, de a hazai ipar 
fejlesztését  is szivén viselte. Reiormálta a czéb-
rendszert és gondoskodott nem csak az iparo-
sok, de a fogyasztók  érdekéről is. Nem csak 
megsokasodott a hazai iparosok száma, hanem 
némelyik európai színvonalra is emelkedett. A 
városi elem gazdakodását aztán az állain hatal-
mas gyarapítására használta fel.  !)>• nem feled-
kezett meg az őstermeléssel foglalkozó  alsó nép-
o>zlályok javáról sem. A földesúri  bíráskodást 
egyenesen jobbágyvédő czéhattal terjesztene ki. 
Igazán nagy volt miuden téren. Nagy mint ki-
rály és nagy mint ember. Acsády lői-téuetirói 
éleslátását és irói művészeiét mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, bogy Lajosnak annyiszor meg-
rajzolt uagyságát egészen uj színben tudta fel-
tűntetni. Ezen az nj képen talán emberibb, mint 
más történetírók jellemző előadásában, de mé-
lyebb is és közelebb áll hozzánk. Ezt a Nagy 
Lajost nem csak csodáljuk, de szeretjük is, sőt 
a mi több, még is értjük, mert belelátunk a 
lelkébe és nyomon követjük emberi és ural-
kodói fejlődését.  Acsády gyönyörűen kiállított 
munkája az Albenaeuin kiadásában jeleuik meg 
40 füzetben  és egy-egy füzet  ára GO fillér. 

— Májusi Irodalmi Értesitő. A Ltm-
pel lt. (Wodianer F. és Kmi udv. könyvkeres 
keilés Irodalmi Értesítője, ez a hasznos havi 
szemle, a mely a könyvvásárló közönséget meg 
bizhatóan tájékoztatja a magyar és a külföldi 
könyvpiac* érdemes uj termékeiről, május ha-
vában a következő tartalommal jelent meg: A 
könyv társadalmi terjesztése, (Érdekes czikk 
egy feledésbe  merü't palrialchális régi magyar 
szokásról.) A halottlátó asszony. Irta Tóth Béla 
(Málatvány a kiváló iró legközelebb megjelenő 
érdekes könyvéből. A Spiritizmusról.( Lap-
szemle, — Kiadói jelentés. Korszaknjitás az 
elemi iskolai tanítás terén. (Dr. Oóőz József 
uj könyvei.) Az Uránia vidéke actiója. — Fi-
zikai laboratórium. — Uj tankönyvek szakje-
lenlésekkel. — Érdekes Különléle rovat. — 
Könyvesház (Magyar és külföldi  bibliografia.)  — 
Könyvkereskedés. — Zenemű újdonságok. — A 
lap uj számát iş számos képinutatvány disziti. — 
Az Irodalmi  Értesítőt  a czég kívánatra miu-
den érdeklődőnek ingyen megküldi. 

— Röpirat a főrendiházról.  Szemere 
Miklós, „a fenséges  uralkodóház figyelmébe 
ajánlva" nyilvánosságra bocsájlott egy rOpiralol, 
melyben a főrendiház  reformálásával  foglalko-
zik. Szemere  Miklós sohasem sablonszerű s 
bármely kérdést vet föl,  ngy lendületes Írásmód 
jávai, miut gondolatfüzésének  eredetiségével ál-
talános érdeklődést kelt s gondolkozásra, esz-
mecserére aj meg uj anyagot nyújt, hozzájárni 
ehhez, hogy már maga az a tény, hogy Sze-
mere Miklós önálló tud és mer lenni, s hogy 
mindig van nj mondani valójs, Ot legérdekesebb 
egyéniségeinek sorába emeli. A főrendiházról 

szóló mostani röpiratában oly nagyfontosságú 
és nem/.el i kihatása kérdést vet fel,  melyről 
akár arisztokratikus, akár demokratikus alspon 
áll az ember, e fogja  ismerni, hogy mélyen be-
lenyúl a legnaglyobb nemzeti ügy tárgyalásába. 
Csak meg ne téreszszenek senkit a divatos 
jelszavak, c<ak vegyék észre Szemere  Miklós 
munkájának lényegét, politikai magját s nyom-
ban látni fogjuk,  hogy a miről Szemere  Mlk-
lóa beszél, az voltaképen a főrendiház  egy egé-
szen nj reform-terve,  még pedig olyan, a mely 
mindenesetre lényegesebben nemzetibbé és de-
mokratikusabbá tenné a mai főrendiházat.  Sze-
mere Miklós fölfogásának  az a veleje, hogy a 
mai főrendiház  szervezetében és összeállításá-
ban nem alkalmas arra, hogy akár a korona 
tekiutélyét igazán erősítse, akár a nemzet erős 
támasza legyen. E főrendiházat  tehát ngy kell 
reformálni,  hogy az szélesebb nemzeti alapokon 
nyugodiék s igy eiős, nemzeti tartalmat uyer-
jeu, a ezzel az állam törvényességének ledönt-
hetetlen várává váljék. Szemere  történelmi alap-
ból tudni ki. S a mifejtegetéseinek  történelmi 
rugóját illeti, igazat kell neki adnnnk. A ma-
gyar nemzet a maliban csak nemességet ismert, 
nagyobb disz, s nagyobb érdem nem volt, mint 
a nemesség. A főnemesek  (bárók, grófok,  ber-
ezegek) az udvar pártfogásából  különleges elő-
jogokat csikartak ki maguknak, söt ugy eltá-
volodtak s velük legalább is egyenrangú régi 
nemességtől, hogy külön Házzá is alakultak. 
Igy türtéut meg, hogy a legrégibb magyar caa-
ládok, a kik különleges kegyeknek uem örven-
deztek, bárha múltban, származásban és érdem-
b n fölötte  állottak is a mesterségesen terem-
tett föiiem-tsekiiek,  az újkor törvényhozásában 
egészen lörültetlek, míg a főnemesek  ujabb ki-
váltságokhoz jutottak. Szemere  Miklós refor-
málni akarja a lőrendiházat, de az ő létele nem 
az, hogy .a mai főrendiház  a születési elv alap-
ján éjiúlt, tehát átalkitandó", banem az, bogy 
„a mii fói-ndibíz  nem épült a azülelési elv 
alapián, ezért alakítandó át". Kívánja tehát, 
Itngy a nemzet a lörtéuelem fonalát  olt, a hol 
elszakadt, isinét megragadja, s a főrendiházat 
az egész magyar nemességnek s ne csupán a 
nemesség egy kisded töredékének, még pedig 
túlnyomó részben nem is ősi töredékének, Há-
zává legye. E szerint minden magyar nemes, 
ha vagyoni czenznsa megfelelő  főrendiházi  tag-
legyen. Hogy pedig ne csak az ősi nemesség-
nek jusson ki a jogból a közélet polgári szár-
nnzásu, » érdemes tagjai nemailteaseoek. Ily 
módon A főrendiház  egyrészt igazán tiszta ne-
mesi elv alapjára helyeztetnék, másrészt pedig 
szélesebb kertet nyerne és ez által demokrati-
kussabbá válnék. Szemere  felfogása  tehát, mi-
dőn látszólag tisztán nemesi elvet vall, - vol-
takép demokratábbá tenné, a főrendiházat.  A 
i ulságos nagy számtól sem kellene tartani, mert 
hisz a czrnzus folytán  kevesebben jutnának a 
Házba. Lenne tehát két Házunk: egy demok-
ratikus alapon, egy pedig nemeai alapon. De ez 
utóbbi sokkal nemzetibb, magyarabb s demok-
ratikusabb lenne, mint most. Sőt esetleg demok-
ratikusabb, mint a másik Ház. Szemere  röpi-
rata nevezetes jelenség, intő szózat arra, hogy 
e meghamisított intézmény idejekorán reformál-
lassék, mert kUölönben alapjában fog  megdőlni. 
Érdeke ez a nemzetnek, hogy egy eleven, tes-
téből lest, véréből vér törvényhozó liázst kap-
jon éa érdeke a dinasztiának is, hogy szok a 
körök, a melyek véle természetszerűen közvet-
lenebbül ériulkeznek, szélesebb és nemzetibb 
alapra helyezkedjenek és ezzel szilárdabb ta-
lapzatot nyerjen a monachikns elv is, a melyre 
nekünk ugy külső nemzetközi, mint belső nem-
zetiségi viszonyaink szerint szükségűnk van. Laptulajdooos: 

GYÖRGY JAKAB ÖRÖKÖSE. 

Háromszék vármegye legszebb vidé-
kén, Brassó és Sepsiszentgyörgy városok 
közelében, vasúti állomáshoz 10 perez 
távolságra, állami útban fekvő,  szép kú-
riái is uri lakással és gazdasági épületekkel 

154 hold teres fekvésű 
tagositott birtok gazdasági felszereléssel 
együtt elndó. 

Bővebb felvilágosítást  ad e lap kiadó-
hivatala. l_o 

Sz. 4440 -903. 
tlvki 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A csíkszeredai kir törvényszék mint te-

lekkönyvi hatóság közhirré, teszi, hogy a csík-
szeredai takarék pénztár részvénytársaság vég-
rehajtóinak Imre Gáspár és Fodor János végre-
hajtást szenvedő elleni 114 korona tőkekövete-
lés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
csíkszeredai kir. törvényszék területén lévő esik-
vacsárcsi község bitárán fekvő  n csikvscsáresi 
183 sztjkvben A f  alatt foglalt  alább egyenként 
megnevezett egész ingatlanokra, tehát nemcsak 
a B) 2. alatti Imre Gáspárt illető felerészére, 



hrana az 1661 LX. t. czikk 156 g-a alapján 
a D) 4—8 alatti Iar* Ferenczné szül Bíró 
Terézia, Inra Károly kiskora, Imre Katalin kis-
korú, Imre BaMzs kiskora és Imre Véré kis-
kora nevén álló telerészre is, még pedig sz 
I. raz. 440. 441. hrsz. belsőségre 177 korona, 
a 8. rsz. 462. 463. brsz. faháza*  belsőségre 60 
koron*, a 3. rsz. 1307. hrsz. szántóra 35 ko-
rona, a 4. rsz. 1356. brsz. szánlóra G5 Sorona. 
az 5. rsz. 1507. brsz. szántóra 47 korona, a 
fi.  rsz. 15101. hisz. szánlóra 31 korona, a 7. rsz. 
3541. brsz. szántóra 13 korous, s 8. rsz. 2756. 
hrsz. szántóra 4 korona, a 9. rsz. 2776 brsz. 
szántóra II korona, a 10. rsz. 4089. hrsz. szán-
tóra 11 korona, a II. rsz. 4099. hrsz. szántóra 
10 korona, a 12. rsz. 4I2&. hrsz. szántóra 19 
korona, a 13. rsz. 4167. hrsz. szántéra 16 ko-
rona, a 14. rsz. 4243 hrsz. szántóra 14 korona, 
a 16. rsz. 4366. brsz. szántóra 3 korona, a 16. 
rsz. 4705. brsz. kaszálóra 2 koroa». a 17. rsz. 
4761, 4762. hrsz. kaszálóra 21 korons, a 18. 
rsr. 6968. hisz. kaszálóra 22 ko-ona, és a 19. 
:sz. 6399. brsz. kaszálóra 41 koronában ezen-
nel megállspilott kikiáltási árban; továbbá a 
Fodor János nevén álló a c.-ik>»c-árcaii 1561. 
sztjkvben A f i .  rsz. 50», 510. brsz. fabá-
zas beltelekre 318 korona, a 2. rsz. 1433. brsz. 
szántóia 79 korona, a 3. rsz. 3065/2 hrsz. szán 
tóra 6 korona és a 4. rsz. 4163. hrsz. szán-
tóra 10 koronában rzennel megállapított kikiál-
tási árban elrendelte, és hogy a fennebb  meg-
jelölt ingatlanok azl803. évi j a n i m hó 27-ik 
napján d. e. 9 órakor Csikvacsárcsi község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a meg-
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok beciárának IO°/0-át készpénzben vagy 
az 1881. LX. t. cz. 42. § áhnn jflzett  árfolyam-
mal számított és az 18H1. évi november hó 
l-én 3333. sz. a. kell igazságtt^yminiszteri ren-
delet 8. § ában kijelölt óvadékképes éi tékpspir-
ban a kiküldött kezéhez letenni,avagy az 1881. 
LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átrzolgállatni. 

A kir. törvényszék tlkkvi hatósága. 
Kelt Csíkszeredán, 1903. évi április hó 

9-ik napján. 
Gecző Béla, 

kir. türvszékl liiró. Szám 10617—1902. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A esikszentmártoni kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré li-szi, miszerint 
Dsrvas Mária férj  Simon Adámné végrehajta-
lónak Balló [Ftrincz és Csiszér Mihály elleni 
végi t-hajlásos ügyében 2tíO korona, tökekövete-
lés és jár. iránt a csíkszeredai kir. törvényszék 
a csikszenlmáitoni kir jirásbii óság területén 
levő a C-ikszentkirály közs'-g halárán Tevő 
a csíkszenlkirályi J50Osz. teljkvben A f  1057, 
1058. hrsz. ingatlanra 320 korona, 1504. hisz. 
ingatlanra 12 korona, 1729. hrsz. ingalI..11 10 
korona, 2019. hisz. ingatlanra 14 korona, 4688. 
hrsz. ingatlan 8 korons, 8307. Ins/, ingxllanva 
16 korona, 8740. hrsz. ingatlan 14 korona, 
9250/2. hrsz. ingatlanra 18 korona. »'. 1501 sz. 
tljkvben A f  1203. hi sz. ingatlanra 12 koiona, 
az 1503. sz. tljkvbm A f  6929/2 ln-z. ingat-
lanra 6 korona, 7002/1. hrsz. ingsllaiirs 8 ko-
rona, a 387 sz. tljkvben A f  6927/2 hisz. in 
gatlsnra 10 korona, az 18-26 sz. Iljkvbni A f 
1283/1. brsz. ingatlan 12 korona, 0881, 5. hrsz. 
ingatlan 18 korona, 8614/4 hrsz. iiigallsn 20 
korona, a 668 sz. tljkvben A f  1063. 1064 
brsz. ingatlan 320 korons, sz 1833 S7. tljkvben 
A f  I282>/1 hrsz. ingatlan 12 korona a G69 sz. 
tljkvben A f  1072/1 hr.'/.. ingatlan 16 korona, 
1081/1 hrsz. ingatlan 14 korons, 1147/1 brsz. 
inga'lan H kotona, 1161. hrsz. ingatlan 12 ko-
rons, 1496. hrsz. ingatlan 16 korons, 1510, 
1511/1. brss. ingstlan 40 korona, 1721/2. hrsz. 
ingatlan 12 korona, 2429. hrsz. ingatlan 6 ko-
iona, 2531. hrsz. ingatlan 8 korons, 2779/1. 
hrsz. ingatlan 12 koiona, 2805/3. hrsz. ingatIsn 
16 korona, 2948/1. hrsz. ingatlan 14 korons, 
9962/2. hrsz. ingatlan 12 korona, 2976. hrsz. 
ingatlan 18 korona, 4533,3. hrzs ingatlan 10 
korona, 4587,'3a, 4587/Db. brsz. ingatlan 24 
korona, 4917/3. hrsz. ingatlan 12 koiona, 
6318/2. hrsz. ingatlan 14 korona, 6595/2. brsz. 
ingatlan 16 korona, 8461. hrsz. ingatlan 8 ko-
rona, 8466/1. hrsz. ingatlan 10 korona, 8489, 
hrsz. iegatlan 12 korona, 8593/1. hrsz. ingat-
lan 14 koiona, 8796. hrsz. ingatlan 8 korons, 
ezennel megállapított kikiáltási árbsn az élet-
fogytütlani  haszonélvezetek sérelme nélkül el 
rendelte és. bogy a fennebb  megjelölt ingatla-
nok az 1803. évi sseptember hó 9-én 
d. e. 0 órakor Csikszentkirály község házá-
nál megtartandó nyilvános árverésen a megálla 
pitott kikiáltási áron alul is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10°/o-át, vagyis 178 kor. 
hánatpéazt készpénzben, vsgyis óvsdékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, vagy 
az 1881. évi LX. t.-cz. 170 g-a értelmében s 
bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé-
séről kiállított szabályszerű elismervényt Ats/.ol-
gáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkkvi halósága. 
Csfkszentmárton,  1902. évi deczember hó 

20-ik aspjáa. 
Dr. Szabó Alajos, 

kir. alblrd. 

Hirdetmény. 
Mely által közhírré tesszük, hogy 

a Gyergyódiiró és Szárhegy községek 
közbirtokosság tulajdonát képező könyv-
nyomda, Ditróban községi háznál 1 9 0 3 . 
junius 6-án, d. e. 9 órakor meg-
tartandó szóbeli nyilt árverésen 6. egy-
másután következő évekre haszonbérbe 
adatik. 

Kikiáltási ár 500 korona, melynek 
10''o bánatpénz.tll leteendő. 

Szabályszerűen felszerelt  ajánló le-
velek szintén elfogadtatunk. 
A részletes feltételi  pontok Szárhegyen 
alolirt elnöknél betekinthetők. 

Gyergyószárhegyen, 1803. május 19. 
A borszéki ftlrdő  és llzlet igazgató 

választmány elnöksége: 
Dr. Szini János, s. k. Fü löp Is tván, s. k. 

elnök. 1 —2 v. iil. jzü. 

Egy jó családból YSÜÓ fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik.  Hol ? megmondja a kiadóhivatal. 

Sz. «560—902. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikazereda r. t. város tanácsa csik-

vármegye alispánjának 16318/902. száinu 
rendeletére a helyi községi állatorvosi 
teendők ellátására 800 korona évi díja-
zás mellett egy állatorvos szerződtetését 
határozta el. Felhívatnak mindazok, kik 
ezen állást elnyerni óhajtják, hogy a 
sz(lkséges okmányokkal felszerelt  kérvé-
nyüket Csíkszereda város polgármesteré-
hez folyó  évi junins hó 16-ig nyújt-
sák be. 

Megjegyeztetik, hogy fent  cmlitett 
díjazásért a megválasztott állatorvos a vá-
gatási biztosi teendőket is köteles végezni, 
magángyakorlatot azonban folytathat. 

Csíkszereda, 1903 május hó 14 én. 
Dr. Ujfalusi  Jenő, 

1—8 polgármester. 

Sz. 274—903. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező Csikmadaras Il-ik határrész 
.Árpás és Sugó blltllje" nevü legelő te-
rületen található alább kitüntetett falömeg 
eladása czéljából 19ü3 év junius hó 
6-án délelőtt 9 órakor Csikdánfalva 
község hivatalos házánál nyilvános szó és 
Írásbeli zárt versenytárgyalás fog  tartatni. 

A Súgó bUtfljén  58°. kat. holdon 
probo tér szerint holdanként 141 köbmé-
ter luez és jegenye fenyő  gömbölyű ha-
szonfa  összes fatöinege  8262 klimt. 
A zárpás bUtfljén  84". kat. holdon proba 
tér szerént holdanként 47 köbméter Ittcz 
és jegenye fenyő  gömbölyű haszonfa 
összes fatömege  3985 köbméter mennyi 
ségbenkerlll eladásra. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára 
24.494 kor. azaz huszonnégyszáz kilencz 
vennéjfy  kor. 

Árverezni kivánók erről azon fel-
hívással értesíttetnek, hogy az árverés 
megkezdése előtt n kikiáltási ár l O V á t 
az árverési bizottság elnökének kezéhez 
tegyék le. 

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánlalva község házá-
nál » hivatalos órák alntt. 

Csikdánfslván,  1903. év május hó 18 
Antal Gergely, Árpa Lajos, 

Id. bírt. elnök. kjzö. 

Sz. 511 — VU3. 
Faeladási hirdetmény. 

Csikmennság községe határán n köz-
ség közelében „Muhar" nevll dűlőben 
fekvő  legelő területen mintegy 4!) k. hold 
kiterjedésű 3568 in' gömbölyű luezfenyő 
haszonfa  zártirásbeli ajánlattal egybekö-
tött szóbeli verseny tárgyalás utján folyó 
évi junius hó 8-án azaz junius hó 
nyolezadikán d. e. 9 órakor Csik 
incnaság község hivatalos házónál fog 
eladatni. 

Becsértéke 10.404 kor. 
A leteendő bánatpénz ezen összeg 

10 százaléka. 
Zárt iráibeli ajánlatok a bánatpénz-

zel felszerelve  folyó  évi junins hó 8-ik 
napjának d. e. 8 óráig az árverezési biz-
tos kezéhez Csikmenaságon nyújtandók be. 

Elkésett valamint utóajánlatok nem 
(ogadtattnnk el. 

Az árverezési éN szerződési feltételek 
a csíkszeredai m. kir. járási erdőgond-
nokság és Csikmenaság községben a köz-
ség hivatnlos házánál megtekinthetők. 

Csikmenasiigon, 1903. május 20-án. 
Zöld Antal, Baky Károly, 

9. i«ö. 1-2 községi biró. 
Sz. 823—903. 

k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvárinegyealinpánjának 28G9/903 

száin nlntt kelt rei.tlelele nlnpján Csik 
szeredn rendezett tanácsú városban ürese-
désbe jött polgármesteri állásra pályáza-
tot hirdetek. 

A jelzett állással 2000 korona törzs 
fizetés  és 400 korona lakbér illetmény él 
vezete jár. Törvényszerűen felszerelt  ké-
rések f.  évi junius hó 20-ig Csíkszereda 
város polgármester helyetteséhez adandók 
be. A később beérkezett pályázati kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. 

Csíkszereda, 1903. május hó 20. 
Dr. Ujflalusi  Jenő, 

polgármester. 

Hirdetmény. 
A közigazgatási bizottságnak az 1903. 

évi április hó 15-én kelt 820. szánra ha-
tározatával a szereda—mindszenti törvény-
hatósági közút 2 - 1 4 k. szakaszán levő 
3, 4, 5. éa 21. sz. műtárgyak helyre-
állítását 17488 kor. 14 fill.  összeg ere-
jéig engedélyezte. 

A fentemiitett  munkálatok kivitelé-
nek biztosítása czéljából az 1 9 0 3 . é v i 
junius hó 15-ik napjának d. e. 9 
Órája a kir. építészeti hivatal helyiségé-
ben tartandó zárt ajánlati versenytárgya-
lás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhívatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehajtá-
sának elvállalására vonatkozó zárt aján-
lataikat a kitűzött nap d. e. 9 órájáig a 
nevezett hivatalhoz annyival inkább igye-
kezek beadni, mivel a későbbén érkezet-
tek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltéte-
lekben előirt, az engedélyezett költség-
összeg 5°/o-ának megfelelő  bánatpénz 
csatolandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki művelet és részletes felté-
telek a nevezett m. kir. államépitészeti 
hivatalnál a rendes hivatalos órákban 
naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. május 24. 

A csikmagyal éllamépilésietl hivatal. 

Szám 113—1903. 

A GSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 
Tusnádfürdőn  1903 évi junius hó 14-én megtartandó 

@ 3 3 L d . e s k ö z g j r Í L l é s r © . 

T á r g y a l : 
1. Az igazgatóság évi jelentése. 
2. A felügyelő-bizottság  jelentése, az 1902. évi zárszámadások bemutatása. 
3. A szövetkezet ügyész jelentése. 
4. Kgy igazgatósági tagnak választása. 
6. Egy felügyelő  bizottsági tagnak választáss. 
6. A fürdő  orvosi hely betöltése. 
7. Az igazgató—pénztárnok i b;ly betöltése. 
8. A fürdőidény  tartamára ellenőri közeg rendszeresítése. 
9. A törzskönyv összeállításéra kiküldött bizottság jelentése. 

10. Az igazgatóságnak ajánlata, hogy a lejáró tűzkár ellen biztosítási kötvények a 
„Pkönix" bíztositó-inlézelnél megujitasssnak. 

11. A vendéglő, ipai üzlet dijaknak 25"/o al leszállítása. 
12. Időközben beérkezett kérvények, indítványok és kebli ügyek elintézése. 
TusnádfOrdőn,  1903. évi május hó 25-én. ]Hik« Bállal, 

s/.öv. elnök. 
I - 2 

S/ám 298—1902. 
VAGYON. Mérleg-számla 1902. évre. TEHER. 

Megnevezés 

Pémtárkésilst: 
Italmérési kárt. köt-
vényben . . . 
Aradi polg. lak. pénz-
tári könyvben 

Csíkszeredai tak. pénz 
tári könyvben . . 

Magyarkorona járadék 
kötvényben 
Váltóban 
Elszámolás nlatt a 
szöv. ügyésznél . . 
Tombola érték tár-
gyakban 
Készpénzben 

Adósok tartozásaiban 
Mellékelt kimutatás 
szerint . . . . 
Regálé kötvény ka-
mat számlán . 
Ingatlanok szorzéso 
számláit 
beruházásokban 
biztosítási alap 
Törzsvagyon . . 

|i Veszteség számlán 
Összesen . . . 

f 

kor. 
-28800 

100.» 373 
1000 
1200 

239 145 230 

kor. 
12 

9flj 

33891 
212305 
«48 401 35H7U4 84'JU00 215000 15300 1494182 

59 

61 

79 49 

10 

Megnevezés 

Jelzálogkölcsön lóké 
tartozás . . . 

Jelzálogkölcsön ka-
mat tartozás . . 

Jelzálogkölcsön kése-
delmi kamat tartozás 

Kápolna alap tar-
tozás . 

Koroda alap tartozás 
Solyomkó alap tar-
tozás 

M. A. V. feljáró  ut 
cainálásért . . . 

Letétek, óvadékokban 
tartozás . . . . 

Knnn és Heller szám-
láján elszámolás alatt 
Bruss Qusstáv számlá-
ján elszámolás alatt 

Kondorosai Jóssef  szám 
Iáján elszámolás alatt 
Inoze Iguácz számlá-
ján elszámolás alatt 
Szövetkezet ügyész-
nek f.  évi átalány 

Biztosítási alap 
Törzsvagyon . 
Méileg többlet . . 

kor. 
300305 

7000 

211 

6341 
4936 

373 

2866 

4600 

138 

200 

1391 

31 

700 
849000 
215000 
92186 

56 

72 

97 

kor. jlil. 

1494182 49 

Nyomatott Caikaserwtában, Savoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 

Tusnádfürdón,  190». 
A csiklusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének igazgatósága : 

Mikó Bálint s. k.. Jesiensmkr I s t v á n a. k., 

szőv. elnök. Igazgató pénztárnok. 
Dr. Csiszér Miklós s. k. Aronsohn Henrik B. k. Dr. Künnle Tivadar s. k. 

Vajna István s. k. Id. Imets Dénes s. k. Bogdán Emil s. k. 
A esiktoanádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének felügyelő  bizottsága: 

Inoze Lajos e. k., Visoher Konrád s. k., Szemerjai István s. k„ 

f.  b. tag. f.  b. tag. I- b. tag. 




