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A beruházási kölcsön és a 
székely vasút. 

Még soha a czivilizált világban 
egy olyan nagy danib országot éa olyan 
elsőrangú á'ilamfentartó  elemet, mint a 
négy nagy vármegyéből álló Székely-
iold székelyaégét politikai hitegetésekkel, 
komoly kormány Ígéretekkel be nem csap-
tak egy ezen országrész létfeltételéhez 
szllkséges vasút, a székely vasút tekin-
tetében, ugy, mint a hogy most előterjesz-
tett beruházási kölcsönről szóló törvény-
javaslat által a székelységflnket  becsapták. 

Ha ezen javaslaton a székelység ér-
dekeinek megfelelőleg  változtatás és mó-
dosítás nem történik, kénytelen lesz Csik 
vármegye nagy részben kivándorolni, 
mert elnyomoritlt közgazdasági helyzetün-
kön csakis a vasút azonnal való és egész 
kiépitése segíthet, s csakis ugy van 
reményünk a jövőben lehető boldogulásra, 
ha a vasút folytán  természeti kincseink 
gazdag tárháza a közforgalom  részére 
megnyittatik és ez által uj keresetforrások 
származnak. 

Ilyen nagy veszély, esetleg remény 
ellenében teljesen érthető, ha az egész 
vármegye általános idegességgel, mond-
hatni szenvedélyességgel várta az egész 
székely vasút kiépítésének megkezdését. 
Számithatott is a lakósság erre annyival 
inkább, mivel nem volt miniszter, a ki 
a törvényhatóság előterjesztésére, a kü-
lönböző deputáczióknak nem a legédesebb 
biztatásokat adta volna. Széli Kálmán 
miniszterelnök, Hegedűs Sándor, a néhai 
Horánszky Nándor, sőt a szó és igéret-
lukar Lukács László is az egész székely 
vasút kiépítéséről beszéltek mindig, to-
vábbá hangoztatták ennek szükségét és 
épen ezért meg is Ígérték a mielőbbi ke-
resztülvitelt. 

Már évek multak el e biztatgatások 
megtétele óta, de Csik vármegye türelem-
mel várta a beruházási kölcsönt, számít-

ván, hogy az által megoldalik véglege-
sen és teljesen a kérdés ÓB inie a beter-
jesztett törvényjavaslat minden reményün-
két tönkre tette, mert az nem jeleni egye-
bet, mint hogy a kormányzat szerakiszo-
rás végett székely vasutak czime alatt 
egy nyúlfarknyi  részt kiépíttet, de aztán 
a többi részt, a kelettel és Magyarország 
lelkével,' a fővárossal  való összeköttetést 
bizonytalan időkre elhalasztja, pedig 
csakis ez az összeköttetés segíthet a szé-
kely nyomorúságon. 

Nincsen ember Csik vármegyében, 
ki ne a legerősebb megbotránkozással 
tárgyalná e kérdést. A mióta köztudo-
másúvá lettek a beruházási kölcsön ren-
delkezései a zzékely vasút tekintetében, 
egész láz fogla  el az embereket, s két-
ségbeesés és elkeseredés minden árnyalata 
lüktet a megye minden részében. 

De nem is csoda ez, mert az egész 
beruházási kölcsön, annak legalább a 
székely vasútra vonüttkozó része egyenes 
eltolása a székelység érdekei kielégítésé-
nek. Ugyanis a Szászrégen—madélalvi 
vonal, vagyis a kelettel éa a fővárossal 
való egyenes összeköttetés költsége 28 
millió koronát tesz ki s ebből alig egy-
két millió ajánltatik fel  ezúttal ledeztetni, 
vagyis ănnyi, a mennyib e a Szászréger.től 
Dédáig tartó vonal, tehát 26 kilométer 
sik pálya küpitése kerül. Már most a 
törvényjavaslat szemfényvesztése  épen 
abban áll, hogy beszél a székely vasút 
kiépítéséről, holott 147 kilomelerből csu-
pán 26 kilometert épittet ki, a többi 
részt pedig minden határidő nélkül hagyja 
a jövő bizonytalanságának. Ismerjük már 
a törvényjavaslat azon kifejezésének  je-
lentőségét, hogy a déda—inadéfalvi  vo 
nal állami költségen fog  felépíttetni  és 
pedig az érdekeltségi hozzájárulások be 
számításával. Megtanultuk ismerni ennek 
értelmét már a múltból. Hisz az 1895. 
évi törvény is kimondta, hogy a-í egész 
székely vasút állami költségen fog  ki-

építtetni s azóta kilencz esztendő mult 
el, de egy lalpalatnyi vonal se épült ki 
több, mint a mennyire azon törvény a 
költséget megszavazta. Most is a beru-
bá^Ui kölcsön csupán a szászrégen—dé-
dai vonalszakaszról intézkedik és a többi 
rész kiépítésével a világ végéig is el-
várhatunk, mert hisz egy ujabb beruhá-
zási kölcsönről nem lehet szó egyelőre s 
különben is azon kifejezés,  hogy a többi 
vonalrész az érdekeltség hozzájárulásának 
beszámításával eszközlendő, csuk ürügy 
lesz a kormány kezében az épités halo-
gatására, minién mindig azzal log elő-
állani, hogy nem sikerült az érdekeltség 
hozzájárulását megszerezni 

De mennyi ravaszság vau abban is, 
hogy a törvényjavaslat 6,780,000 koro-
nát Állapit meg a székely vasutakra s e 
költségek czéljni között szerény módon 
bár, de felemlíti  a déda—niadéfalvi  vo 
nal építési munkálatainak megindítását is. 
Ugyan mi lehet, vagy helyesebben mi 
marad ezen munkálat megindítására ? — 
Alig egy pár ezer korona. Hiszen a G 
millió koronából első sorban meg kell 
váltani a marosvásárhely — szászrégeni 
helyi érdekű vasutat, a mi bizonyára nz 
egész összeg felének  jóval nagyobb részét 
felemészti  és igy ha kiépítik a szászrégen— 
dédai vonalat, nein marad a niadéfalvi 
vonalra Bemmi. 

Van azonban a törvényjavaslatnak 
egy nagy árnyfoltja,  mely már a kon-
fiskálást  hozza be. — Már maga az egy 
monstruozus gondolat, hogy midőn a szé-
kelység a legnagyobb nyomorúságban 
van, ugy hogy inaga a kormány is be-
látta a székely akczió megkezdése által 
a székelység segítésének szükségességét, 
ugyanakkor a magyar kormány az ál-
lami vasút kiépítéséhez ettől az elrongyo-
sodott, elkoldusodott székelytől hozzájáru-
lást igényel. Ha abban az anyagi 
helyzetben volnánk, hogy adhatnánk 
valamit, még akkor is szégyen volna az 

állam részéről az ország legszegényebb 
vidékét megsarciolni. Hiszen a legtöbb 
állami vasút a Székelyföldnél  gazdagabb 
vidékeken vonul át és mégis e vonalré-
szekért az illető érdekeltségtől még egy 
krajezért sem kértek. Sőt épen a jelen 
beruházási kölcsön is az ungvölgyi vas-
út építésére 25 millió, a galánta—zsolnai 
vasútra 18 millió, az érsekujvár—komá-
romi vasútra 13 millió, a baja—bátta-
s/.éki vasútra 7 millió koronát bocsát 
rendelkezésre, dc azért ezen vidékek érde-
keltségétől a kormány egy krajezárt sem 
akar igénybe venni, mig tőlünk, székelyek-
től már nem resteli az alamizsnafillért 
elfogadni. 

De ezen kívül niit jelent a törvény-
javaslat. azon kifejezése,  .hogy az érde-
keltség a hozzájárulásokért semmi ellen-
íi-tűkct nem köthet ki ?" Hát már az állain 
a tulajdonos akaratát is meg akarja kötni 
vagy talán kényszer hozzájárulást erősza-
kol ki tőlünk, és pedig ellenérték nélkül ? 
Ez nem egyéb, mint a/, állami konfiská-
lás tanát a -gyakorlati éleibe becsempészni. 
Ez nem fog  menni tisztelt pénzügyminiszter 
ur és tisztelt kormány. — Mert ha már 
adott szavát és igéretét nem tartotta be, 
a bőrünket is már csak oda nem adjuk. 
Hanem elmegyünk a világ, vagy legalább 
Magyarország piaczártt, meg ni utatjnk se-
beinket és igyekezni fogunk  kimutatni, 
hogy milyen mostoha a jelenlegi kormány 
a székelyek iránt. 

Azért tehát ne tátsuk ki mamlasz 
módra a szájunkat, hanem a legutolsó 
gyerek is mozduljon meg. Össze kell 
hivatni a törvényhatósági közgyűlést, 
rendkívüli ülésre, hogy még kellő időben 
felirattal  világositsuk fel  az országgyűlést 
becsapatásunkról; községről községre tart-
sunk gyűléseket ebben a kérdésben és 
töltsük meg a képviselőházat keserveink 
jajszavával, ezerekre menő deputáczióval 
adjuk a főváros  és Magyarország érté-
sére, hogy a székely néppel csak ját-
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Rákóczi. 
Irta: Zsögön Zoltán. 

Legyen halkabb a menydörgó moraj ; 
Némán a szívben ttljön el a jaj ; 
Káromló szót ne ejtsen senki ma, 
A kétea zajból váljon azent ima. 
Himnusz, hoisanna törjön égre fel: 
K hon ma egy félistent  ünnepel. 

A hós Rákóczi van velünk megint. 
Kuruozok táborán végig tekint 
3 a vizsga szemben büszke láng lobog . 
Harsogjon kürt, peregjenek dobok I 
8 legyen kisaé meréaz a szolgafó: 
Hogy a nagy változáat ne láasa Ö. 
Csak föl,  büszkén lépjünk elélte mind ; 
t'gy ágy I A bóa elégedetten Int. 
I'edig . . 

Szót vár; besiélek én legott.-
— Dicsó fejedelem,  latén hoaott 1 
Hü bajnokid élén üdvöave légyl 
Talán te is tudod — baj ért elég; 
lie mit nekünk örökségül hagyál, 
— Kísértett bár gyakorta azáz halál: 
Az ősi jeg biztos kerekbe voll. 
Szent zászlónkat nem érle acmini felt. 
Küldünk azóla rűggellen. szabad ; 
N boldog lakói közölt alig akad 
Olyan, a ki nem volna bü magyar. 
Torkunk feló  sem csattog bóaa agyar, 
A zaarnok trónja régen szecska, por, 
t'rral teatvéiként fog  keset a pór. 
Oukény miatt sob sincsen már pauaas 
l)o jó uram. téged ml bánt, ml az.? — 
A mit mondék, való bizony. No lám. 
Kételkedői hü asolgádban talán ? 
Vagy — nem ? Nem ; kint, olt kint a a tompa zaj 
Csörömpölés, asó, vérgyújtó kaezaj • • . 

— Nem rabláncscsörgés az, dicsó vezér, 
Nem gúnykacsaj és nem hóhér beazél , 
S te mégy ? — Uram, hová ? Egy perezre várj: 
Valamint mondok még . . . bogy a — király . . . 
A legelsó magyar ember , 

Hazug 
Álom volt ez. Isten haragja zug 
Fejünk felett.  S reményeégünk — csupán 
Szivárvány gyilkos jégesó ntán. 
Régóta nincs előttünk hóa vezér 
H mi pnsatulnak. Rákóczi, haj I nem nom él. — 
Az egykori vités sereg ma már 
Lakáj csapat; érdemkeresztre vár. 
Oreiájukról a aaolgaság Ieri; 
A trónnak hulladékát szás lesi 
És köztük oly hitvány nem egy akad, 
Ki Asjogunk ellen fegyvert  ragad, 
Ki biitató, kegyes mosolyt ha lát. 
Eladni kéaa a vérrel vett hasát 
A szabadságunk ? — oaak est, csak ezt ne . . óh. 
A asent eszmény elcsépelt, puszta szó, 
Szépen hurokra font  himea szalag, 
Czukor, melyet méregbe mártanak. 
Nyakunk idegen jármokat visel, 
Nem rendelkesbetiiuk mi semmivel; 
Katonákat, kincsünket birja máB; 
A mi dicsó jogunk a — hallgatás. 
S a iflig  nyomort és megvetést nyelünk. 
Kaosagva falják  fel  a kenyerünk. 

Rákóczi I Ilit bol vagy ? Ügyelsz reánk'/ 
K nésed : bogy pusziul el szegény hazánk ? 
Véred földjét  hiába öntöaé ? — 
Sújts mennykövet a lomha nép közé 1 
Rásd föl  a megtévedett óriáat, 
Hogy latenen kivul imádni mást 
Ne merjen I S vérezzék bár, tépje azét 
Rozadáa láuczát, sok saázadoa nyűgét. 
Hadd jójjön már azentaégea fiunepUnk  1 
Kiére, föl  1 . • Rákóesi, légy velünk I 

A székelyek és a Székelyfőid.V 
Pogány mondák, mithoszok, keresztény 

alaphangú legendák, sok, igen sok századon át 
szájról szájra szálló, atyától fiúra  átöröklódó szó-
hagyományok éa krónikák azt hirdetik, koinoly 
tudósok ÓB történetbuvárok szemben az igazság 
róvására is eredetiség, különösség éa fellünőség 
után törtető epigonokkal azt bizonyítják, a szé-
kely nemsetnek vele azületett öutudata és mintegy 
természetes ösztöne azt erósiti. hogy a széke-
l y e k A t t i l a hun ja in ak e g y le nes 
u tóda i . 

Elolvasván mindazt, ami ezen állítás mel-
lel és ellen felhozatott,  magam ia határozottan 
és föltétlenül  ezen állítás mellett nyilatkozom, a 
székely hun eredete mellett foglalok  állást. A 
legderekabb történetbuvárok szerint a szittyák 
szülték a hunokat és a magyarokat, a hunok a 
székelyeket: miudesek, az a v a r o k k a l együtt 
egy fótörzshöa  tartoznak, melynek ókivülök még 
tbbb kis elágazása vau. 

Attila úgyis eléggé ismert történetét mel-
lőzöm. Discordia rea maximşe dilabuntur. Attila 
világbiradalmát nem annyira az utána Ázaiából 
továbbra ia hömpölygó népáradat seperte el, miut 
inkább Kainak egyenetlensége bomlasztotta szét, 
A leslvérharczban Aladár «lesett, Csaba pedig 
híveivel visszament Ázsiába, otthon maradt vér-
rnkonailioz, a magyarokhoz. De mi történt Aladár 
elárvult, vezéreiktói inegfoaztott  csapataival? Kzek 
menekülve, szék ve (szökve) az elvesztett csata 
tériről, győzedelmes testvéreik elól, kikerülve a 
hunok ellenségeit, 3000 vitéz, családostul-nyájas 
tul megvonták magukat a keleti Kárpátok renge-
teiben, a Hargilabegylánes tövében jobbról-balról, 
az Olt éa Maroa, a Nagy éa Kia KükQIIÓ, vala-
mint a Feketeügy forráaainak  vidékén éa felsó  a 
kösép folyásuk  mindkét oldalán és itt, védve a *) Ifntatvány  Simon Péter íógiinu. ny. tanár „A székely klvánaorláa" czlmU és íapaük más be-lyéa ismertetett müvéből. Szerk. 

roppant kiterjedéaü havasok és az alig megköze-
líthető tájék zordonsága áltul, amely eleinte nem 
igen ébresztette föl  senkinek birvágyát, kis ha-
zát, magában egy egészet képezó államot, alapí-
tottak maguknak. 

Ilt éltek kezdetben jobbadáu vadászat- éa 
halászatból, majd miuinkább és inkább kezdettek 
juh- és kecske-, nemsokára szarvasmarha-tenyész-
téssel ia foglalkozni  amig aztán a földmivelóslól 
sem idegenkedtek, Csak ekkor, amikor t. i. már 
az elfoglalt  terület alkalmas réssét művelés alá 
fogták,  avval mintegy öaszeforrottak.  mondhatták 
igazán : ,Ime ez itten a mi hazánk, a a z é k e-
1 y e k földje  1' székelyeknek nevezvén magukat 
a megmenekült, a halál torkából m e g a z e k e t t 
hunok. (Ismeretes, hogy, valamint as eredetet, 
ugy a nevet illetőleg is, elágaanak a vélemények.) 

Hiúéi nagyobb területet hódítottak el ma-
goknak megmüveléare a vadonból éa minél szá-
mosabb nyájjal rendelkeztek, éa ekként uiiuél in-
kább agyarkodlak a székelyekre a szomszédságuk-
ban meg-megtelepüló vad népek, melyeknek 
hömpölygése Ázsiából Európa felé  még sokáig 
eltartott a nagy hun birodalom ssétmállása után 
is. Hogy uj hazájukat meglartbaaaák, a székelyek 
katonailag szervezkedtek : minden asékely vadász, 
halász, pásztor, földmives  egyúttal k a t o n a ia 
volt. A székely az ő alkotmányának alap- és kör-
vonalait már Attilával hosta Ázsiából; es a torzs-
ás nemzetségi rendszeren alapuló alkotmányuk 
léhát régibb volt azon alkotmánynál, melyet sient 
István adott az országnak, — és fennállott,  a 
Bziikségeabeu módosulva éa alkalmazkodva a ha-
ladó kor kívánalmaihoz, egész lényegében 1762-ig, 
amikor Mária Terézia Buoqov által szerveateli a 
székely határőrséget. 

Hiat egéaz külön nemsetnek megmaradt a 
székelynek a magyarok bejövetele előtti teljeseu 
független  önkormányzata a magyar királyaág ide-
jében ia, ás oly kiváltságokat, előjogokat és külön-
leges intésményeket birt, hogy azokért a legklvált-
aágosabb oaztályok Is irigyelhették. (Folyt. k6v.) 
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szik a kormány, de tényleg nem tess 
érte ne DI mit; szólítsuk fel  a képviselőin 
ket, hogy a kormány ilyen eljárásával 
nemben vonják le a következményeket s 
egyáltalában mindent megtegyflnk,  hogy 
ezen szemfényvesztő  beruházási javaslat 
akkép módosittassék, hogy felvétessék  a 
székely vasút egész kiépítésére szükséges 
összeg s egyúttal a kiépítés határideje 
2—3 évre állapittaaaék meg. 

= A képviselőház ülései, A mutt hit 
folyamén  s képviselőházban napi renden volt a 
miniszterelnök jelentése as exlex állapot miau 
ssükségessé vált kormány intéskedésekril. A tár 
gyalásbsa résst vettek: Nosz  Gyuls, a ki meg-
okolta a kormánypártból nem rég történt kilépé-
sét. Ö azt hitte, hogy a katonai javaslatok fejében 
nemzeti vívmányokhoz jutunk, de ez nem történt 
meg. ás ezlexbe tehát nem követhette a kor-
mányt A jelentést nem fogadja  el. Barabás Béla 
ast bizonyította, hogy a többség akarata nem 
olyan mértékadó, mint a bogy asi feltüntetni 
szeretnék. Arról ia meg van győződve, bogy 
egyenkéut a többség egyetlen tagja sem akaija 
a katonai taher emelését, a fekete  sárga zászlót, 
a két fejű  sast éa a Ootterhaltét. Kijelentette, 
hogy s függetlenségi  párt a küzdelmet folytatni 
fogja.  Horváth  Gyula megállapította, hogy a 
Széli Kálmán jeleutése tökéletesen egyeaik a 
Bánfly  Deaaé báróéval, tehát nem kell rendszer 
váltosésról beszélni. Egyébiránt nem jelentésekre, 
hanem cselekvésre és a nemzeti érdekek meg-
védésére van Itt szükség. Csávolszky  Lajos azt 
jövendölte, hogy sz ellenzék igazi küzdelme még 
csak einláa következik. Beszédét azzal fejezte 
be, hogy a királynak nincsenek és nem voltak 
hűséges tanácsosai, csak hűséges cselédei. Kiért 
elnöki figyelmeztetésben  részesült. Lovászi Már-
ton szl fejtegette  beszédében, hogy azok, a kik 
a kiegyezést örök életüllek tartják, megfeledkez 
nek a mindenek felett  állólörvényrél. a fejlődéaról. 
A mai helyzetben alormáuy nem tudja legyőzni az 
ellenséket s ezért kénytelen less becsületes békét 
kötni. Hslározati javaslatot nyújt be a katonai 
javaslatok visszavonása iránt. Gabáujri Miklós 
délután 3 éráig beszélt s légül haiároiati javas-
latot nyújtott be az iránt, hogy a miuinztereluok 
azonnal adja be lemondását. Vázsonyi  Vilmos 
szerint a többségi elv el van lorzitva, mert ná-
lunk a többség el van államosítva, vezérét a 
király nevezi ki éa a kinevezett vezér karaktere 
szerint változik a többség jelleme és akarata. 
As ilyen többség elleu jogocult az obstrukczió. 
K bestédre Vészi  Jéssef  nyomban válaszolt a 
többség zajos tetszésnyilvánításai közöli. Még 
Eötvös  Károly mondott hosszasabb beszédet, az 
obatrukosió emberének vallotta magát s nemcsak 
a mostani katonai javaslatok ellen hirdetett har 
ezot, hanem sok elvbarátja nevében kijelentette, 
hogy ezentúl az idegen hudseregnek többé egyet-
len ujoncsot sem ad. Beszédét azzal lejezte be, 
hogy a függetlenségi  pártra nézve becsüle beli 
kérdés a további harcz. A május hó 2fl-án  tar-
tott ülésben a napirend elótt megválasztották a 
kvóíabizotság tiz képviaeló tagját. A máj. 28 iki 
üléaben Darányi Ignácz törvéuyjat aalatot nyúj-
tott be a dunai halászai védelmére Komániával 
kötött egyezmény beczikkelyezéséról. Lukács 
Láasló pénzügyminiszter pedig az állsmvasutak 
kibővítéséről s egyéb beruházásokról. Ugyanezen 
üléaben mutatta be aa elnök Posaonyvármegyc 
fftlirmái  a képviselőkéi eredményes működésének 
biztosítása tárgyéban. Sebess  Dénes kifogásolta 
a fölírat  bemutatását, mert az a ha'ározat, mely-
lyel a fülirat  a hás elé jutott mAg nem jogerős. 
Ebből vila keletkezett, melyben Apponyi gróf 
elnökön kívül részt vetlek : Ugrón  Gábor, Kubik 
Béla éa Széli  Kálmáu. A május hó 27-diki ülés-
ben Neményi  Ambrus interpellálta a miuíszter 
elnököt a magyar liszt bojkottja ügyében a csehek 
résféról.  Kecskeméthy  Ferunez pedig azért 
interpellálta a pénzügyminiszteri, bogy ml jogon 
szünteti meg tömegesen a a sóhivatalokat éa a 
törvényhozás minó intézkedéséből kifolyólsg  lé-
tesítette a m. kir. séjővedék oras. ügynökségét. 
Kiadlak az illetó minisztereknek. A máj. hó 29-én 
tartott ülésben Ling kereskedelmi miniszter 
megayogtatólag válaszolt Ssederkényluek a fő-
városba való aenéa behosata'áról teli interpellá-
oziójáre, Darányi pedig Szabó latváanak a 
Bába szabályozást aürgetó interpellációjára. Nessi 
Pál ast kérdeste, igaa-e, bogy Taxis báró tábor-
nokát azért nyugdíjazták, mert nem engedte 
masstkáltetnl a Gotterhaltét 1 Endrey  Gynla az 
üazktbi koszul azon eljárását lette ásóvá hogy 
egy magyar honpolgártól elvette a magyar út-
levelet a aémet kéaysseratlevéllel basa küldte. 
Gabáuyi Miklós pedig as állami alUastek és 
szolgák fizetése  érdekében Interpellált. As Inter-
pelláczlókat kiadták as Illető minisztereknek. A 
képviaeló ház ünnepek alán aserdán tartja első 

Széli azonnal válaszolt, kijelentvén, hogy 
házszabályokban nincs mód arra, hogy a vitát 
megrövidítsék, s az obatrukosió ellenében semmi 
energikus ellenállást kifejteni  nem lehet. 

-= A beruházási törvény éa a szé-
kelyvaantak. Lukács Láasló péniügymlniaS' 
ter a mult csütörtöki ülésben terjesztette i 
képviselőház elé a beruházási törvényjavaslatot, 
a melyhes közgazdasági életünknek asámos ós 
nagyfontosságú  érdeke lüzédik • égető szükség 
leteknek less hivatva megfelelni,  ha as ország-
gyűlési kissebbség felhagyva  az áldatlan obstruk-
czióval, lehitóvé teszi en.e fontos  Javaslatnak 
mielőbbi törvényerőre emelését. Igen közelről 
érint minket székelyeket ia eme törvényjavas-
lat, mert abban végre valahára biztositékái lát-
juk annak, hogy régi jogos igényeink végre, 
valahára teljesíttetnek a székelyvasutak kiépí-
tésével. A javaslat első fejezetének  első g-sa 
ugyanis kimoodjaas 1895. évi VII. törvényozikkel 
engedélyezeit azékelyvaBUti hálózat szászrégen — 
dédai vonalénak kiépítését és a déds—madéfalvi 
vonalrészlet épilési munkálnak megkezdését. A 
3-ik §. fölhatalmazza  a kormáuyt, hogy a székely 
vasúti hálózat szászrégen—dédai réssvonalának 
építésével kapcsolatosan a marosvásárhely—Biáas-
régeni viozinálfs  vasút as állam részére meg 
vásároltsssék, mi által| a székely vasutak ezeu 
vonala is egéssen as államvaautak sorozatába ke-
rülvén, a külön meoetjegy váltástól megleszünk 
kimélvo, ha utunkat Budapest felé  irányítjuk s 
ezzel az áru- és teberforguloin  is egységes tarifa 
alá fog  kerülni. A javaslat magában fogtalja  to 
vábbá a koimány felhatalmazását  ÍB, hogy a jel-
zett vonalszakaszok építésének megkezdésére és 
illetvo megváltására a törvény alapján felveendő 
hitelből egyelőre ti millió 780,000 koronát fül-
használhasson. Ott fokszik  tehát az a reánk nézve, 
valamint az ország számos vidékeire nézve fon-
tos javaslat a Ház asztalán, melyuek betűi meg-
elevenedésro várnak. Kézzel fogható  érdekek fű-
ződnek azokhoz annyira, hogy a kerék kötőknek 
is meg kell fontolniok,  hogy a képviselők öasze-
ségének pártkülönbség nélkül ezeu javaslattal 
saembeni feladatuk,  hogy ugy a polgárság, mint 
egyes elhanyagolt vidékek jóllétének előmozdítása 
elébe akadályok ne gördittesaenek. 

- A folyó  évi soroi&st a bonvédelmi 
miniszter a parlamentben folyó  obstrukczió miatt 
moBt már harmad izben ujolug elhalasztotta. A 
most kiadott rendelet szerint u sorozások augusz-
tus hó 1 tói augusztus 2U-ig fognak  megtartatni. 
Elég baj, hogy a fennálló  állapotok miatt a fold 
népe éppen a legnagyobb dolog idóbeu vonatik 
el a kenyérezerzó munkától. 

= A főrendiház  ülése. A fórendihás 
máj. 26-én tartott ülésén Csáky Albert gróf 
elaők bejelentette, hogy a király Szmrecsáoyi 
Pált nagyváradi laün szertartású, Rádu  Deme-
tert nagyváradi görög katholikus és Hosszú 
Vasalt lugoal gör. hatb. püapökké nevezte ki. 
Aa átiratot átadják aa Igaaoló bizottságnak. 
Napi renden volt a kvóta bizottság öt tagjának 
megválaastfsa.  Megvállsastotlák: Desewűy 
Aurélt, Harkányi  Frigyest, Lukács  Antalt, 
Paáavioioi Edét, éa Szmrecsányi  Pál pöapő 
köt Esierbázi  Jáaoa gróf  meglnterpellállta a 
kormáayeMköt as exlex állapot miatt, mire 

Törvényhatósági közgyűlés. 

Csíkszereda május 28. 
A vármegye töi'véaybat.ó4gi bizottsága 

rendes tavaszi közgyűlését ma tartotta meg 
Mikó Bálint főispán  elnöklete alatt, mely nem 
tartozott a népesebb gyűlésekhez, de nem annyira 
az érdeklődés hiánya mint Inkább az esős idő 
mistt, s igy 65 bizottsági tag vett részt ezen 
a különben érdekes és hosszas tartamú közgyű-
lésen, mely az első nap véget nem érhetett s 
másuap is csak délután 1 őrskor fejeztethetett  be. 

A gyűlés menete egyébként elég sima volt, 
bárha voltsk is egyes ügyeknél felszólalások, 
azok a szükséges kereten inl nem igen mo-
zoglak. 

llidőn a Murányi Kálmáu főesperes  ve-
zetése slatti küldöttség élén a főispán  a gyűlés 
termében megjelent éljenzéssel fogadtatott,  ki 
röviden jelezve, bogy sz utolsó gyűlés ntán meg 
említésre méltó nevezetes eset nem adta elé 
magát és hogy a megye alispánja betegség miatt 
a gyűlésen nem jelenhetett meg, sz ülést meg-
nyitotta. 

A nspi rend Beeze Antal slispán jelentésé-
vel kezdődőit, melyben a szokásos részletesség-
gel számolt be a közigazgatás, közegészség, 
tanügy, közgazdaság és közlekedési viszonyaink 
mai állapotáról. 

A közigazgatási ügymentről, melyben az 
egyszerűsítési törvény életbe léptetésével igen 
lényeges változások állottak be, nem nsgy opti 
zimussal nyilatkozik. Konstatálja, bogy az nj 
rendszer tulajdonképpen nem könnyítést, hanem 
különösen a kezelésben mnnkasssporolatot és 
komplikáczáiokst okoz, a sz e körül eddig szer-
zett és ezután szerzMidő tapasztalatok megkö-
vetelik, hogy a kezelési otasitásbsn előirt, de 
a czélnak megnem felelő  rendelkezések módosí-
tása iránt annak idején javaslatot tegyen és az 
árvaszéknél mutatkozó személyzeti elégtelenséc 
pótlását is kérje. 

A megyei pénztárak államosításáról meg-
emlékezve kiemeli, sogy llsgysrorslágot 900 
éven át szok a vármegyék tartották fenn,  me-
lyek pénzügyeikkel szabadon rendolkeztek a 
nélkül, hogy abba az ellenőrzésen kívül a kor-
mányzó batóságnsk joga lett volna szabályozó 
lag bele szólni. A vármegyék s közigazgatás 
czéljaira szükséges összeget skár maguk vétet-
ték be, akár 1867. után a közérdekből bocsá-
taUatoU a rendelkezésükre, azt szabadon hasz-
nálták fel,  a rendes szükségleten felüli  össze-
geket oda fordították,  hol arra legnagyobb szük-
ség volt s az e körüli ténykedés és eljárás, 
azért mindig bizalommal találkozott. A folyó  év 
január 1-től kezdve azonban a pénztárak álla-
mosításával a látszólagos jogok l.-nntartásábaa 
oly megszorítások fedezhetők  fel,  melyek a sza-
bad mozgás akadályozásával a központosítás 
parabolájába hajtják a nemzeti erőket. L-het, 

hogy ez az irány egy nemzeti abszoliUzmns ke-
zében a czélnak szolgálatot lesz, de az s két-
ségtelen, hogy az abszolitizmus a nemzet ezét-
iáit cssk idökintszolgáljs, tényleg pedig a nem-
zeti áspiraczioktól idegenkedő egyeduralom bé-
rében áll. Egyébiránt magát a lényeget tekintve 
a pénztár és a számvevőség viszonys a megyé-
ben ma már nagyobb részben állami, s cssk ki-
sebb részben sntonom, s a vármegyének meg 
van ugyan az a joga, hogy a közigazgatási és 
gyámhatósági költségekre sdott összeget a költ-
ségvetés keretein belül lelhaszuálhassa, de nincs 
meg az s joga, hogy ha abból valsmit megta-
karított, azt a fel  merülő szükségletekre for-
díthassa. 

AZ ember- és állategészségügyet tűrhető-
nek mondja a jelentés. 

A taaflgy  köréből azokra a nehezségekre 
mutstot rá, melyek némely szétszórt fekvésű 
községekben a gyermekek iskolába való feljára-
tását gátolják s kifejezi,  hogy itt volna az E. 
M. K. E.-uek s más társadalmi egyesületeknek 
valódi tere az emberbaráti jótékonyság gya 
kozlására és alkalmazására. 

Az úthálózat és fenntartás  érdekében a 
kereskedelmi kormány által kifejtett  áldozat 
készséget elismerőleg emeli ki, elősorolván, hogy 
inségmunka czimén a mult évben is a nyergesi ut 
áthelyezéséhez 18000, a Szentmárton—Szentsi-
mon ut kiépítéséhez 15000. a bncsini ut áthe-
lyezéséhez 9000 kor. államsegélylyel járult, a 
folyó  évben pedig szintéu Ínséges munkákra 
20000 koronát utalványozott, a miből Csikszent-
királynál nt áthelyezés és a Nyerges alall nt 
burkolás fog  végeztetni. 

Közgazdasági ügyeink cBirázó fejlődését 
örömmel emeli ki a jelentés, minthogy a téren 
eddig teljesen elhanyagolva lévén, minden kis 
lépést jótéteménynek kell vennünk : — A szé-
kely akczió sarjazó hatása — úgymint — a 
mait évben kezdett alakot ölteni az erdőkeze-
lés és erdei legeltetés körüli engedményekben ; 
ez évben s szarvasmarha és juhtenyésztés fej-
lesztésében, házi szárnyasaink kicserélésében, 
olcsóbb és hozzá férhetőbb  kölcsönök adásában, 
melyek magnkbsn habár nem is jelentékenyek, 
de mégis hivatva vannak sok könnyet és ve-
rejtéket felszárítani.  Keményét fejezi  ki, továbbá 
az slispán, hogy ha a székelyföldi  kormánybiztos 
az illető minisztert kellőleg informálja,  segíteni 
fog  azon tarthatatlan állapoton, msly az erdő 
ségeg értékesítésénél jelenleg fenn  áll, midőn 
egy-egy erdő kihasználás engedélyezése évek 
hosszú sorára lerjed, s a miatt a községek és 
közbirtokosság állandó és folyton  emelkedő ki-
adásaikal fedezni  képtelenek. 

Az alispán jelentése zajos éljenzéssel fo-
gadtatott s Pál Oábor indítványa folytán 
az érdekes és közállapotainkat hiven és min-
den mellék tekintet nélkül feltüntető  eme jelen-
tés szószerint jegyzőkönyvbe iktattatni batá-
roztatott, 

A közgyűlés többi tárgyaiból a követke-
zőket tartottuk felemlitendőknek  : 

A csíkszeredai szolgabiróság iroda helyi 
ség bére évi 700 koronára lölemeltetelt s egy-
úttal elhslároztatott, hogy mintán a szolgsbiró-
ságok irnda helyiségei átalában nemcsak a kí-
vánalomnak, de s szigorú szükségletnek sem 
felelnek  meg, a jővö évi költségvetésben oly 
összegek vétessenek fel,  bogy az által a szük-
séglet kielégíttessék és a panaszok megszüntet-
tessenek. 

Elhatároztatott továbbá, hogy a vármegye 
által az 1902 évi költségvetés keretén belül 
megtakarított összegből 4000 korona s szolga-
bírói hivatalok helyiségeinek bebutorozásárs 
fordittassék  s arra a belügyminiszter engedélye 
kikéressék. 

A kereskedel.ni miniszter sz ország tiz 
vidéki városában magyar kir. utmesteri iskolák 
felállítását  tervezvén, a vármegyét az iskolák 
felállításával  kapcsolatosan felmerülő  költségek 
némélyikéhez való hozzájárulásra hivta föl. 

A közgyűlés ennek folytán  kimondotta, 
hogy a fenntartási  költségekhez hozzá járul s 
az utalap'.taaMre két utbiztos ntán 60—60 ko-
ronát megszavaz, kikötvén, bogy a kiképzésre 
alkalmas törvényhatósági ntbiztosok kötelesek 
a felállítandó  utmesteri iskolát végezni; hogy 
őket a tanfolyam  tartama alatt ngyanesak az 
nlólagból 970 korona évi ellátási pótlékban ré-
szesiti; hogy mindaddig, mig ezen ntbiztosok 
kiképeztetése tart az előbbi költségek fedezé-
sére egyenkint 390 koronát biztosit, s ezek a 
költségek a közntak fenntartási  költségvetéseibe 
évenkint beillesztendök lesznek. 

Ugyancsak a kereskedelmi miniszter állal 
a vármegyei ntkaparók nyngdij jogosultságinak 
megállapítása rendeltetvén el, habár a közgyű-
lés elismerte, hogy a közszolgálat érdekei és 
az emberbaráti tekintetek indokolják az ntka-
parói nyugdíj intézmény létesítését, de mert 
egyfelől  nincs miből az alapot megteremteni és 
ba lenne Is, mennyiben az ntkaparók 10 évet 
alig meghaladó szolgálatot Bzoklsk és képesek 
teljesíteni, tebál gyorsan változnak és igy az 
alapot igen gyorsan kimerítenék: a nyugdíj 
szabály létesítésébe ez ntlal bele nem mehetett. 

A kéményseprői ipar gyakorlásáról szóló 
szabály módosíttatott s a mnlt évi májusi köz-
gyűlésben megállapított 6 kerület 6-re redukál-
Ulott és pedig a kerületeket Igy osztattak be: 

1) A felcsiki  járás összes községei Szered 
davárossal együtt ez utóbbi azékelylyel. 

. , 2 ) A * »,®»ki járás összes községei Szent-márton ssékkelylyel. 

3) A gyergyőszentmiklósi járásban Gyer-
győszentmiklós székhelylyel, melyhez Gyergy 6-
szentmiklós, Tekeröpatak Vasláb, Kilyénfalva, 
Ojfale,  Csomolfalva  községek tartoznak. 

4) Ugyanazon járásban Ditró község szék-
helylyel, melyhez ezen, valamint Alfáin,  Remete 
Várhegy, Salamás és Szárhegy községek tar 
toznsk. 

5. A gyergyótölgyesi járás összes közsé-
geiben Tölgyes székhelylyel. 

A szabályrendelet 10-ik §-sa pedig oda 
módosíttatott, hogy : „a ki a jelen szabályién 
delet ellen vél, kihágást követ el és a mennyi-
ben az 1879. évi XL. L-cz. 141 § esete fenn 
nem forog,  s rendőrhatóság által 100 koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel snjtandó. 

Az njra szövegezett szabályrendelet fel-
sőbb jóváhagyás ntán fog  hivatalosan közzé-
tétetni. 

Az erdélyi róm. kath. státus igazgatósága 
a törvényhatóságot az iránt keresvén meg, hogy 
mivel a csiksomlyói főgimnáziumnak  és keltés 
flnőveídének  Csíkszeredába való áthelyezése 
780,000 koronába kerül s akoz az eddigi aján-
latok ntán az államnak 636,000 koronával kel-
lene járulni, ily példátlan rendkívüli államsegélyt 
pedig a kormány nem adhatna: a terv egysze-
rlisittessék, vagyis sz internátus a mostani 
helyén hsgysssék meg s csak a fluövelde  épít-
tessék fel  a főgimnázium  mellett, a mi 200,000 
koronával tenné olcsóbbá az építkezést, mely 
módosítást a vallás és közoktatási kormány is 
elfogadja  s ebez a törvényhatóság is járnljon 
hozzá, 

Kzen megkeresésre a törvényhatóság egy-
hsngnlsg kimondotta, hogy miután itt egy a 
jövő századokra kiható építkezésről vau s/.ó s 
a vallási kormány talán igen hamsr és igen 
okadallauul tagadta meg azon összeget, melyet 
más nton sz ugy is pusztuló székelység meg-
mentéséért ngy is áldozatul kell hoznia, ezért 
azon reményben van a törvényhatóság, hogy 
vallás és közoktatási miniszter nrnak ez uem 
végleges döntése, mert ha mint ki vsn mutatva 
a vármegye az 50-es években több mint 63,000 
frltal  létesítette a csiksomlyói lőiskolát, 1870. 
óta snnsk fenntartásához  évenkint tetemes ösz-
szeggel járni s két nsgy nevű püspöke szt 
saját vagyonából több mini 30,000 frltal  gyara-
pította s igy kétségtelenné vsn téve, hogy a 
magyar közoktatási kormány ahoz egyáltalában 
hozzá nem járnlt, s ha ezzel szemben párhu-
zamba állíttatnak a vagyonosabb vidékeken fel-
állított és feutartott  államgimnáziumok : lehe-
tetlen, bogy a hosszas időre egyszer nyujlsndó 
segélytől 130,000 ember érdekében visszariadna 
annak képzelt nagysága miatt. 

Magasabb politika ez, mint a nemzetiségi 
vidékek czéltalan és hasztalan simogatása; azok-
ból magyar nem lesz, mig itt a magyar elzül-
lik, kipusztul. 

Ugy véli lebát a vármegye törvényható-
sága, bogy a magyar közoktatásügyi kormány 
feladatát  teljesíteni fogja  és éppen azért nem 
járulhat hozzá az internátus építésének elejté-
séhez és nem járnlhst hozzá sz általános érdek 
mellett még azért sem, mert sz iskolák Szereda 
város közvetlen közelében helyeztetvén el, a 
somlyói internátus talán már két-három év alatt 
ügy is elnéptelenedik; a nem 10, hanem lega-
lább is 25 pereznyi távolságra s nyílt mezőn a 
téli szokásos hideg időjárás óvatossá teszi a 
szülőket és gyermekeiket inkább Szeredábsn 
fogják  elhelyezni, mintsem kitegyék őket eset-
leg egész életükre kibstó betegségnek vagy a 
meghűlés következéseiaek. 

Ezen határozat közlése mellett a status 
igazgatótanács fel  lesz kérendő, hogy még egy-
szer tegyen kísérletet vsllás- és közoktatásügyi 
miniszter urnái a hiányzó építési költségek el-
vállalásáért s egyúttal maga részéről is helyez-
zen magasabb összegű hozzájárnlást kilátásba. 

A földmivelési  miniszter a megkötendő 
kopár és vízmosásos helyek kijelölésénél eljárni 
köteles szolgabirák fuvar-  és napi dijainak hor-
dozását az alispán kérésére megtagadván, a 
bizottság kimondotta, hogy e czélra a költség-
vetés keretén belül évenkint megtakarítandó 
összeg terhére a belügyminisztertől 1000 kor. 
hitel kéressék, s annak eredményez te lésére a 
földmivelési  miniszter is felkéressék. 

A vármegyei építkezési szabályrendelet 
most már harmadszor is módosítás alá kerllt 
a viszonyok által parancsolt okok miatt. Az 
állandó választmány jsvaslata ezen kérdésben 
több felszólalást  provokált, a mennyiben egyéb 
később módosítások mellett a 26 ik 5. 8-ik 
szakaszának oly értelmű módosítása hozatott 
javaslatba, hogy „Favázas épületek tűzmentes 
anyagn épületeknek tekintessenek s az építke-
zési távolság a szomszédos kö- vsgy tégla-épü-
letekhez a közvetlenségig leszállittathassék, 
mig más snysgn épületekhez a szabályszerű 
9-6 méter távolság ezeknél is megtartandó ; 
továbbá, hogy Szereda városban a korábbi 
szoros tilalomtól eltérőleg fentartva  az njból 
építendő és most meglévő faházakra  nézve a 
fennálló  tilalmat a mellék és gazdasági épüle-
tek javítása előleges bejelentés kötelezettség 
mellett csak azon esetben engedhető meg, ha 
valamely véletlen körülmény folytán,  minő a 
tűzvész, szélvihar, villámütés, földrengés  *tb. 
állal a fedél  megrongáltatnék és csak annyiban 
teljesíthető a javítás, mennyiben msga az épü-
letiéit és szsrvazati részek változást nem szen-
vednek és ekkor is az építkezési bizottság elő 
leges szemléje által állapítandó meg, vájjon a 
megmaradt épületrészek a kijavításra érde 
mesek-e ?" 
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• . Helri* JtoM bizottsági tsg tekintettel « 
lakosság, Mylonos szaporodására, a belsőségek 
szűk voltára éa a i általános szegényedésre a 
távolaágok lejebb .«állításáért ^ T í S t 

Kovács János rendőrkapitány azt indítvá-
nyozta, — mit Szász Lajos szolgabíró is pár-
tolt, - bogy a favázas  épületeknél a közVet-

lîf"?..**1?  "e csak az illetőnek, 
saját épületei, banem t szomszéd épületeinél 
is érvényt nyerjen. 

Csedö István bizottsági tag a városban a 
®?'fk-  ff  gazdasági «pileteknek mint eddig, 
Iából való épitheléséért szállott síkra, Felhozván 
egyebek között, hogy a városi fSIdmives  gazda 
sem áll vagyonilag a falnsi  előtt, sőt hátrább-

Mire a bizottság szavazat többséggel a 
Kovács János indítványát elfogadta  s igy a 
szilárd épületnek tekintendő favázas  épületek 
mellé, legyenek azok bár iából is építve, fel-
emelhetöknek mondattak ki, tekinletnélkül a 
9-6 méter távolságra; Csetlő István indítványé 
nak pedig bely nem adatott, minthogy külön-
ben is joga van a városnak az építkezésekre 
nézve kfllün  szabályrendeletet alkothatni. 

A kór- és községi jegyzőknek, kik nyug-
dij alapbeli járulékaiknak a mnlt év végéig 
való befizetésére  voltak kötelezve, megenged-
tetett, bogy eme járulékokat a folyó  év végéig 
lörleaztbessék. 

A megye magán javairól vezetett száma-
dások vizsgálatára kiküldött számvizsgáló bi-
zottságba az elhalt Nagy Sándor helyébe Ko-
vács Antal árvaszéki ülnök választatott meg. 

A vármegyei szervezési szabályrendeletnek 
különösen, a tisztviselő-, segéd , kezelő- és 
szolgaszemélyzet javadalmazásának kérdését 
illetőleg a Budapesten mnlt hó 26-án tartott 
országos kongressznsbani való megállapodás sze-
rint való módosítása kimondatott, valamint ugyan-
ezek költözködést illetményeiről beterjesztett 
szabály is elfogadtatott  azon más szabálylyal 
együtt, mely ezeknek kiszállás esetén való napi- és 
fnvardijait  rendezi. 

Elfogadtatott  továbbá a kör- és községi 
jegyzők által végzett magán munkálatokéit fel-
számítható dijakról szóló szabály is, mely te-
kintettel a jegyzők rendes fizetésének  csekély-
ségére Lázár János főszolgabíró  felszólalása 
folytán  előnyösen módosíttatott. 

Csiszár Károly, Becze Antal és Bőjiliy 
Endre, mint a volt Csikszék egykori tisztviselői 
és a nevelési pénztárban kezelt „Székely kiván-
dorlási alap" gyüjtőbizottságának tagjai, ezen 
bizottság megállapodásából az alap rendeltetése 
és kezelésére nézve javaslatot terjesztettek elü. 

A bizottság örömmel fogadta  az előterjesz-
tést s habár későn, de az alap létesítése körül 
maradandó érdemeket szerzeit elhalt bizottsági 
tagról nevezetesen : Györffy  Pető, Balázsi Lajos, 
Tankó Ferenez, Becze József,  Kabos Károly, 
Uárton Ferenez, Geréb Káinián, Gál Elek, 
Becze Antal, Csiszér Károly, Nagy Sándor, 
Szabó Lajos. Csekme Béla, Gál Endre és Bőjthy 
Endre nevét az elhunytakról való kegyeletes 
megemlékezésének jeléül és az életben lévők 
iránti elismerésének kifejezéséül  jegyzőkönyvé-
ben az utókor okulására megörökíteni mondotta 
ki s elhatározta, hogy a beadványtörök időkre 
szóló alapító levélnek nyilvánítja s mint ilyent 
szószerint jegyzőkönyvbe iktatja s utasítja a 
nevelési pénztárt, bögy a .Székely kivándor-
lási alapot", mely jelenleg 34366 koronát tesz, 
az alapítók intencziójáboz képest a vármegye ma-
gán vagyonától elkülönítve, mindaddig külön 
kezelje és kamatoztassa, mig az a félmilió  ko-
ronát eléri s akkor a kamatjövedelem felhasz-
nálása iránti intézkedések megtétele végett az 
alapítólevél szemelőtt tartásával a rendelkezésre 
jogosait hatáságnak tegyen jelentést. 

Heves vármegye törvényhatóságának a 
magyarhadsereg felállítása  ügyében a képviselő-
házhoz intézett s azonos eljárás végett megkül-
dött feliratát  az állandó választmány jegyzőköny-
vileg pártolni javasolta. 

A javaslat ellen Pál Gábor szóialt lel s 
elitélte azt a bátortalanságot, melyet ezen vár-
megyéje a nemzet legtöbb aspiráezióit képező 
kérdésben a .nesze semmi fogd  meg jól. féle 
javaslattal akar tannsltani, s hasonló szellemű 
felirot  küldését indítványozta, mit a közgyűlés 
egyetlen szó nélkül elfogadott. 

Sárosmegye közönségének az útadó egy-
ségesítése lárgyábsn az országgyűléshez intézett 
felirata  azonos feliratul  pártoltatni határozta-
tott, Deák Ferenez születés napjának 100-ik év-
toi dalója megünneplését a bizottság kimondotta 
> annak előkészítésére és rendelésére liolnár 
József  elnöklete alatt Dr. Fejér Antal, Nagy 
Imre Dr. Csiki József,  Dr. Nagy Béni, Dr. 
Györpál Domokos, Lázár Niklós, Csiszér Imre, 
Dr. Ojtalnssi Jenő, Teres Lajos és Pál Gábor 
tagúkat felkérni  határozta. 

Ekkor az idő előhaladása folytán  a közi-
gazgatási bizottságnak és a központi választ-
mánynak egy-egy biányaó tagja választatott meg 
titkos szavazással, melynek eredménye szerint 
n közigazgatási bizottságba Dr. Erőss Vilmos 
és központi választmányba Becze Imre és mfg 
négy albizotságba az elhalt Nagy Sándor helyett 
dr. Fodor Antal választatván meg, főispán  a 
gyűlés folytatását  másnapra halasztotta, melyen 
a községek számadásai, magán ügyei s egyesek 
kérvényei nyertek elintézést. 
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IttúA Müatáia Támuatta. 
A Marosvásárhelyi Székely Társaság, mely 

a székely kérd* megoldásának egyik elsőrendi 

harezosa s annak ügyében oly kitartóan és fá-
radhatatlanul munkálkodik, ntóbbi Időben a 
székelyföldi  kirándulások szervezése által szerez 
magának nem csekély érdemeket. 

Talán felesleges  is hosszasabban fejteget-
nünk az ilyen kirándulások sokoldalú fontos 
ságát, mert mindnyájunk előtt tudva van, hogy 
a Székelyföld  megismerése nem csak szórakoz-
tató vállalkozás, hanem nemzeti feladat  is. 

Óhajtandó, hogy a magyarság két faja 
minél gyakrabban érintkezzék egymással sállaudó 
összeköttetésben legyen, mert egymásnak köl-
csönös megismerése és becsülése által talán 
ki lehet pótolni sok mulasztást, meg lehet ja-
vítani sok hibát, melyek a múltban történtek. 

E mellett azonban figyelemre  méltók az 
ilyen kirándulások természetszerű következ-
ményei is, melyek fürdőink  látogatottságának 
emelésében, egyik-másik természeti kincsünk és 
specziális székely készítményeink lorgalmának 
növelésében stb. fognak  állani. Végül, ha majd 
szélesebb körben elterjed, hogy a Székelyföldön 
Is van látni és megfigyelni  való dolog, még 
talán nagyobb azámban, mint némely nagyon 
felkapott  külföldi  kiránduló helyeken, remél-
hető, hogy azon tetemes összegnek, melyet 
kűllöldi kirándulásokra költenek el honfi'ár 
saink, legalább egy réaze benmarad a hazában. 

A Marosvásárhelyi Székely Társaság ilyen 
irányú törekvése tehát reánk nézve igen fontos 
s minden esetre méltó arra, hogy a többi szé-
kely társaságok, valamint a nagy közönség is 
a legnagyobb mértékben pártfogolja. 

Mint első ilyen kiránduló láisaíág a pá-
pai m. kir. állami tanítóképző intézet 37 nö-
vendéke, 3 tanár, - nevezetesen Láng Mihály 
igazgató, Kardhordó  Árpád és Sarudy  Olló 
vezetése alatt kereste föl  a Székelyföldet. 
Midőn ezen kirándulás felett  a legnagyobb örö-
münknek adunk kifejezést,  ezt annál nagynbb 
készséggel teszszük, mert a kirándulók a kies 
Dnnánlnlrél, a klasszikus Veszprém megyéből 
jöttek, meglátogatni és megismerni hazánk leg-
keletibb vármegyéit a szépségekben gazdag 
Székelyföldet,  megismerni a székelységet, annak 
tulajdonságait és szokásait, igen örvendünk an-
nak is, bogy az ifjú  kirándulók, hazánk egyik 
legjelesebb, kitűnő vezetés alatt álló tanítóképző 
intézetének növendékei, leendő tanilók, kik tanul-
mányaik végzése nlán az ország különböző vi-
dékeire magasztos bivatát-uk teljesítésére szél 
oszolva, mind megannyi lelkes apostolai lehetnek 
a székely ügynek. 

A kirándulók május hó 19-én indultak ut 
nak, 21-éu reggel 4 ólakor érkeztek Maros-
vásárhelyre, melynek megszemlélése után más-
nap Szovátát, Parajdot, következő napon Ko-
rond fürdőt,  Székelyudvat helyt látogatták meg. 
24-én reggel megtekintették a kies Homoród 
fürdőt,  később a két Oláhralut s e napon délután 
1 órakor érkeztek Csíkszeredába, melynek végén 
a fogadó  bizottság és több városi polgár élén 
Lakatos  Mihály gazdasági iskolai tanár üd-
vözölte a kirándulókat s a város közönségéuek 
nevében mondott nekik szives „Istenhozott"-at. 

A lendületes beszé Ire Láng Mihály a 
pápai tanítóképző intézet igazgatója válaszolt 
s megköszönvén a szives fogadtatást,  örömének 
adott kifejezést  a felett,  hogy a szép Csikvárme-
gyének legalább egy részéi tanítványainak be-
mutathatja. 

Ezután megtörtént az elszállásolás, mire a 
kiránduló ifjak  és vezetőik szállásaikra vonul-
tak s rövid félóra  múlva a Iiomfeld-féle  ven-
déglő előtt összegyülekezvén, permetező esőben 
gyalog álrándultak Csiksomlyóra, az oltani inté-
zetek és a nevezetea bucsu-járóhely megtekin-
tésére. 

Csiksomlyón a kirándulókat a szeminárium 
előtt felállított  alsóbb osztályú deákok harsogó 
éljeuzéssel fogadták,  a képezde bejáratánál pe-
dig Karácsony  József  igazgató szivélyes és 
meleg hangú beszédei intézeti hozzájuk, mire 
Láng Mihály igazgató válaszolt hasonló szi-
vélyességgel. 

Az egyik tanteremben összegyűlt ifjúság 
zeneszóval és énekkel fogadta  a pályatársakéi. 
Azután az ifjúság  szónokai mondottak üdvözíti 
beszédeket, melyeknek az volt a témája, hogy 
bárha térben nagy távolság választja is el a két 
testvér intézel ifjúságát  egymáBlól, mindazonáltal 
a nemzeti nevelés szent ügyének munkálásában 
és a hazaszeretetben édesegyek. 

E/után megtekintenék a tanítóképző inté-
zet (elszereléseit, az impozáns zárda templomot, 
a kolostort, megszemlélték a Kis- és Nagy 
Somlyót, megizlellék a Somlyó lábánál leibuzgó 
borvizet. S végre ugy a tanárok, mint a tanulók 
a gimnáziumi internátus étkező helyiségeiben-a 
somlyói képezdei tanári kar szívessége folytán 
gazdag ebédhez üllek, melynek elfogyasztása  uián 
mintegy óráig lelkes hangulatban szellemes tár-
salgással töltötték az időt. mely alatt a szives 
házi gazdák : a képezde tanárai és igazgatója 
páratlan szívességgel gondoskodtak arról, hogy a 
kedves vendégek sem a beszéd tárgyából, sem 
pedig az flditö  italokból ki ne fogyjanak. 

öt óra már elmúlt, mikor a társaság fel 
kerekedett, hogy az utazási progrsmm többi pont-
jainak is lehetőleg eleget tegyen. 

Csíkszereda város nevezetesebb épületeinek 
megtekintése után a szomszédos zsögödl fűi' 
dőre kellett volna kivonulni, a hol Kertész Ist-
ván fűrdótulajdo  .OS igaz székely vendégszere 
tettel várta a tanuló ifjúságot  és vezetőit. Eb-
boa azonban ugy a fogadó  bizottság, mint a 
vezető tanárok-legnagyobb sajnálatára a rossz 
idő és a sáros at megakadályozta a kirándulókat. 

A kirándulók az Ízletes vacsorát a csík-
szeredai fürdőn  fogyasztották  el s a két ké-
pezde ifjksága  egymással versenyre kelve, szebb-
nél szebb dalokkal mulattatták a közönséget. 

A leboruló alkonyat pedig azonban lávo 
zásra intett Este fél  '8 orakor a kirándulók 
szállásaikra vonultak, hogy kipihenjék a már 
megtett hossvu ut fárad*  Imail s előkészítsék 
magukat a még hátralevő, nem kevésbé fárad-
ságos 8 egész a hél végéig tartó hosszú utazásra. 

Misnap reggel a kiráuduló ifjak  még egy-
szer bejárták Csíkszeredát s délelőtt 8 óra 56 
perczkor szivélyes búcsúzás után Tusnád fürdőre 
indultak, hol a tusnádi fürdő  társaság vendégei 
voltak. 

Azt nem tudhatjuk, hngy a kiránduló iljak 
éa vezetőik ntinő benyomásokkal, minő érzelmek 
között hagyták el vármegyénket, de azt tudjuk 
és állitjuk hogy uekünk szívesen fogadott,  ked 
ves vendégeiuk voltak s óhajtjuk, bogy azokat 
a tapasztalatokat, melyeket a Székelyföldön  és 
különösen itt Csikvármegyébeu tett tanulmány 
ntjok alkalmával szereztek, ka majd kilépnek 
az élet kflzdv  porondjára, édes hazánk jólétének 
emelésére értékesítsék. 

Társas kirándulások a székely-
földre. 

(Folyt és vége) 
í n . Körút. 

Marosvásárhely.  Érkezés személyvonat-
tal reggel 4 óra 17 perezkor. Tartózkodás n-ás 
nap reggelig. Reggeli, eW>d, vacora, meghálás. 
Látni valók: Teleki könyvtár, iparmuzeum, vár, 
a nagy lemloin, hol 47 országgyűlést tartoltak, 
a postarét, Imi Rákóczi Ferenczet fejedelemmé 
válosztoliák, székely vét tanuk sirjn, Kossuth, 
Bem szobrai. 

Indulás másnap reggel 5 óra 22 perczkor 
vasnton. 

Szászrégon.  Érkezés recgel 6 óra fii 
peiczkor. lleggelizés után tovább utazás. Útköz-
ben a marosvécsi várkastély megtekintése. Ebéd 
Ratosnyán. 

O.-Toplieza.  Érkezés délután 4 órakor, 
fürdés,  vacsora, maghálás. 

Indulás szekereken reggel 6 órakor. Az 
utat innen Bur székit? gyalog is meglehet leuni, 
szép feuyves  erdőn át 3 óra alatt. 

Borszék  (lürdft).  Érkezés reggel 9 óra 
kor. Kirándulás a jégbarlanghoz, ínedvebai-lau-
Iniz, iündérkertbe, borviz kutakhoz stb. 

Indulás másnap reggel ö órakor kocsin. 
Gyergyótölgj'es  (határ állomás). Érke-

zés reggel 8 ólakor. Taitóskodás G óra. Reg 
geli, ebéd. A román halár megtekintése. 

Indulás d. u. 3 órakor. 
Gyergyószentmiklós.  Érkezés este 7 

órakor. Vacsora, megliálás. 
Indulás reggel 6 órakor kocsin. 
GyergyóalMuba  érkezés egy óra múlva. 

Tartózkodás 1 óra, reggelizés. Tovább utazás 
8 órakor, pihenés a Bucsin tetőn levő fogadóban. 

l'arajd.  Érkezés az nap délre, Ebéd, a 
sóbánya megtekintése. 

Indulás az nap d. u. 5 órakor parajdi 
szekerekkel. 

Szováta. (gőzfürdő).  Érkezés az nap este 
ti órakor. Tartózkodás másnap délfg.  Vacsora, 
i-iggeli, ebéd. Kirándulás a sóstavakhoz, sószik-
lákboz. fürdés. 

Indulás másnap ebéd után kocsin, a Sza-
kadáton át vagy a sóváradi vasúti állomásról 
Italavásárig vasúton és onnan kocsin Ákosfal-
ván és a Váczmáimu át — 

Marosvásárhelyre visszaérkezés este 7 
órakor, vacsora átán hazautazás a 9'/a órakor 
induló vanattal. 

Az egész ut az elindulástól a hazaérke-
zésig 8 napol vesz igénkbe. 

Egy kiránduló útiköltsége: 
II. (i.ilályot. III. ntalilyoo. Vnsutl jegy Marosvásárhelyig Ili kor. - fül.  10 kor. - f. Viututi jegy Szászrógcnig kltór .Szászrógeníg Topliezáíg Kliór. To|iUcziilól-Horszéktg Kocsíliér llorszéktűl Gyer-gyószeniniklósig Kocsibér Gyercyoszculintk-lóstúl Parajilig Koesihcr l'unijtú] Szovátáig Kocsitiér Marorsvásárlielylg Ya*uti jegy butáig Szállásdíj Marosvásárhelyt „ Topliczán r Borszéken „ (íycrgyószctiulk-lóson Szovútáu Ktkezés egy napra kor. 60 8 napra összesen: »4 kor. tiTífiUil  kor. 80 f. 

IV. körnt. 
Székely  udvarhely.  Érkezés reggel 6 óra-

kor. Tartózkodás egy nap. Kirándulás a Soly-
mossy-féle  sósfürdőbe,  a Szejka fürdőre,  Buda-
várra. Reggeli, ebéd, vacsora, meghálás. 

Indulás másnap reggel 6 órakor kocsin. 
Homorod  (fürdő).  Érkezés reggel 7 óra 

kor, tartózkodás 2 óra. Beggelizéa-
Továbli utazás 9 órakor, a Hargatán át. 
Csíkszereda.  Érkezés déli I órakor. Tar-

tózkodás más nap reggelig. Kirándulás Csik-
somlyóra, a csíkszeredai és zeögödi borviz für-
dőkbe. Ebéd, vacsora, meghálás. 

Indulás másnap reggelizés után 8 óra 66 
perczkor. 

Tusnád  (fürdő).  Érkezés az nap d. e. 10 
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óra 30 perczkor. Tartozkodás másnap reggelig. 
Kirándulások, fürdés,  ebéd, vacsora, meghálás. 

Indulás másnap kísérővel gyalog vagy pa-
raszt szekéren a Szenlanua tóhoz és Bálványos 
fürdőre. 

Bálványos (fürdő).  Érkezés délbe. Tar-
tózkodás má.tnap reggelig. Fürdés, kirándulások, 
a b ;dös kénliarlang megtekintése. EtxH, vacsora, 
meghálás. 

Indulás másnap reggelizés után, gyalog 
vagy paraszt szekéren. Útközben Bálványos 
vár megtekintése. 

Kézdi  vásárhely.  Érkezés délre, tartóz-
kodás másnap regeiig. A város megtekintése. 
Ebéd, vacaóra meghálás. 

Indulás másnap reggel 6 óra 44 perezkor 
vasnion. 

Kovaszna  (fürdő).  Érkezés d. e. 11 óra 
4 perczkor. Tartózkodás másnap reggelig. Für-
dés a pokolsár, vagy a borviz fürdőben.  Déln 
tán kirándulás a Horgász borviz forráshoz. 

Indulás másnap reggel 6 óra 48 perczkor 
vasúton. 

Sepsiszentgyörgy.  Érkezés reggel 6 óra 
48 perczkor. Tartózkodás másnap délig. Kirán-
dulás még az nap „Bugás" fürdőbe  paraszt 
szekereken, estére vissza Sepsiszentgyörgyre. 
Ebéd a Súgásban. Másnap délelőtt Sepsiszent-
györgy nevezetességeinek megtekintése (Árva 
ház, szövőgyár, dohánygyár stb.) 

Indulás masnap ebédelés ntán vasúton IS 
óra 31 perczkor. 

Brassó. Érkezés tl. u. 1 óra 53 perczkor. 
Tartózk-idás másnap estig. A város nevezetes-
ségeinek megtekintése. Kirándulás másnap reg-
gel a Czenk begyre, délre a hétfalusi  csángó 
község be, ebéd Hosszufaluban. 

Indulás Brassóból haza este 7 óra 48 
perezkor. 

E kirándulás az elindulástól a hazaérke-
zésig 10 uap.it vesz igénybe. 

Egy klrándnló útiköltsége: 
II. nnlAlfbM  III. nuUljrltM. Vusutl jegy Segesvári); 16 kor. flll.  10 kor. I. Yiisuti jegy Segesvártól Székelyudvarlielyig 1 «I 1 30 „ Kui-sibér S/.ékelvml var-helyi nl t 'sikszen-dáig ö — 5 — „ Vnsull jegy Tusnádig 1 611 I - „ SzekórW-r líál ványoslg - 2 ,. ., Kúzilivásár helyig 2 -,. Vasúti jogv Kovúszua -Brassóig' 4 — 2 B0 „ Szekérbér Sugás filnlure egy mijim 2 — 2 Vas-lli jegy Brassótól — llétfalnig  ó-t visszu 1 2(1 1 20,. Szállásdíj: Székelvuilvnr-lielyt " 2 2 „ f'sikszereeálian  2 2 — „ „ Tusnád 2 - 2 -,. Bálványos 2 2 - ., Kovásznál! 2 2 — „ „ Sepsiszentgyör-gyön •> , llriissóliati 2 Klkr/.i-s ,-gy napru reggeli, etiéd, vausoru -'I kor. ÜO tilt.. 10 napra 

Összesen S6 bor. 711 üli. 7li kor. !KI f. Tanulmány ut Bozsnia- és 
Herozegovinába. 

A temesvári kereskedelmi és iparkamara 
társas tanulmány utat tervez Bosznia- és Her-
czego vinába. A tabulmány ul czélja a kél érde-
kes tartomány megismerése és üzleti összeköt-
tetések szerzése. A kirándulásban rész vehet-
nek főkép  oly üzletegyének, a kik a helyszínén 
személyes tapasztalataik alapján ösazeköttetésbe 
óhajtanak lépni az ottani Ozletvilággal. Igy a 
kellemest a hasznossal lehet összekötni. 

Az uli programot a m. kir. államvasutak 
központi menetjegy irodája a következőkép ál-
litotla egybe: Minimális 30 résztvevőt véve 
alapul, gyorsvonatokon külön kocsikkal, első-
rangú ellátással egy személy résztvételi dija 
Budapest — Bosna — Bród — Sarajevó — 
Hostár — Gabella — Melkovics vasat, — Met-
kovica — Spalato — Sebenicca — Zara — 
Fiume bajó-, Fiume — Budapest vasút I. oszt. 
170 K.. II. oszt. 140 K. 

A mennyiben az utazás Mostártól Raga-
záig lenne kiterjeszttető, a résztvételi dij sze-
mélyenként 40, illetve 36 koronával több. 

Fenti árakhsu benn foglaltatik  az utazás 
Budapesttől-Budapestig, valamint 2 napi teljes 
ellátás, (szóba, reggeli, ebéd, vacsora, világítás 
és kiszolgálás), Sarajevóban: tovább a napi 
teljes ellátás Moslárban és a második kombi-
nácziónál, továbbá két napi ellátás Baguzában. 
Azonkívül rendelkezésére bocsát s vállalat egy 
II. oszt. szabadjegyet az egész ntra, mely a 
fenti  tartózkodási helyeken telyes I. rangú el-
látás igénybevételére jógosit. 

A mennyiben a társaság tagjainak száma 
megköveteli, külön kocsik helyett külön vonatok 
fognak  rendelkezésre bocsáttatni, melyeknek 
menetrendje tetszés szerint lesz megállapítva. 
A társaságot a vállalat marsálja kiséri, a ki sz 
egyes tartózkodási helyeken az idő teljes fel-
használásra, program összeállítás stbre nézve 
segéd kezet nynjt. 

A kirándulás f.  év augusztus elaő felére 
van tervezve. A Székelyföldről  részt venni szán-
dékozók felkérelnek,  hogy kötelező nyilatkoza-
tukat folyó  évi jnnius hó 14-éig juttassák alul-
írotthoz. 

Marosvásárhely 1903. májas hő 2fi  áa. 
Sa. Snkáte Péter, 

kmtoSrfal  b Ipariumtnl uOcfe. 
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A p ü n k ö s d i b a c s u . 

Caikaomlyó májas 31. 
A hagjományos pinkősdi bacsa azzal ahang-

kaozszal, melyet esak ilt leket hallani és a mi 
nekönk somlyóiakaak betekig lejünkben ztg, 
péntek, szombat és vasárnap ismét lezajlott. Sem 
as idő esetleges kedvezőtlen sége, sem as általá-
nossá ismert szegénység még ma sincs be folyás-
nál a bncsnsok számának kevesbedéaére, 

Hnsz-baszonftlezer  kőzött váltakozott most 
is a Bzást, mely e történelmi nevezel ességll bn-
esnt meglátogatta és zarándokolt el a szomszéd 
vármegyék s távolabbi vidékekről is. hogy imát 
mondjon és zcolozs mát zengjen a kegyelet ezen 
hegyén a csodatevő szobor jábánál Máriához, az 
Isten snyához, kinek közbenjárásával Istentől 
bfinboesánatot  és az örökélet elnyerésére irgal-
mat remél. 

Háromnap és három éjjel szél mindig az 
ének. pereg a dob, esilingelaszámtalan csengety-
tyfi;  gyönok serege o.-lromolja a szerzetházat, 
szakadatlan lánczalskbsn mász föl  a népsereg a 
kis-somlyö meredek begyére, s „Szálvátor és szt. 
Antal kápolnákhoz és ez a kép igazán magasztos 
látványt nynjtana és lélekemelő érzelmeket éb-
resztene a szemlélőben, ha azt eliit-m homályosí-
taná és tuegnem zavarná sz a vásári zsibaj, mely-
bova tovább, mind tokozatlabb mérvben mutat-
kozik ezen bncsn alkalmával. 

A ponyva irodalom termékeit kinálé tik-
kancsok ordítozása, a panorámátok és különléle 
mutatványosok fülsiketítő  dobolása, zenéje, mel-
jel a népet silány mutstványaik látogatására 
megnyerni igyekeznek, botrányosan zavarják az 
ájtatosségol; zavarja, továbbá az a vásári zsi-
baj, mely hova tovább mind nagyobb mérveket 
ölt; mert mig ezelőtt 10—15 évvel a kínálat 
csak a szükséges étel és italnemüekre szőrit 
kozott, ma már egész légiója foglalja  le a 
helyeket különböző iparosoknak, bőltosoknsk, 
s/óval minden található azokból az áruczikkek-
bői, melyek egy országos vásárra szoktak elő-
állittatni. 

Egyebekben a buc»u elég rendben folyt 
le, mire a csendes felhős  és nem uagyon meleg 
iilő kedvező befolyással  voll. A szokásos kör-
menetet szombaton délután vecsernye elölt G,óf. 
Mikes gyergyóalfalvi  plébános vezette a Kis 
somlyó begyére fel  és le, kit fáczigerek  kör-
nyeztek s kik előtt a laboi iunmt vivőhatodosz 
tályos tanuló haladt a tanuló i fiúság  sorfala 
közölt, mögötte a bukaresti magyarság lépdelt 
gyönyöiű szép nagy kmsztje alatt, mit szintén 
gimnáziumi tsnuluk hordoztak körül. A körme 
net beérkezte után a szerzel nagy teaiplonában 
Kríiss József  fögimuázisini  pap tanár, künnt a 
templom előtti téren pedig P. Tima Dénes szer-
zetes-vikárius tartottak a népnek hatásos szent 
beszédekel, ntóbbi a lucsu keletkezését és a 
csodatevő Mária szobor történetét is megismer-
tetvén a hallgatósággal. 

Vasárnap, vsgy is pünköxl nspián a vár-
megye közeli hel}>égeib(i| is btö/önlfitl  néppel 
e.sikn'in m'íkémeiö/.ö lött aszáin.A körmenetet 
d. e. 10 őrskor Jakab Lajos rsikszenlmihályi 
alesperes-plébános vezette fel  a h e g y r e mely al-
kalomból az indulásnál történt egy kis zavar a 
menelbely feletti  versengésért, mit a csendőrség 
mert néhány férfi  a szóbli felhívásnak  ellensze 
gült és őket is megtámodla, puska tussal rövi-
desen megszüntetett. Beérkezvén a körmenet, 
melyet a gyimesi csángók terjedelmes és feslői 
csoportja zárt be, sz isteni szolgálat vette kez-
detét. Benn a zsnfolásig  telt nagy templomban 
Tréfán  Leonárd szerzetes atya, künn a Nepa-
maki János nevére szentelt kis kápolna nyilt 
szószékéről Korodi Berárd helybeli szenl-ferencz-
rendi szerzetes, Isnilóképezdei tanár tsrtottak 
remek beszélteket. Az ezek nlán tartott ünnepi 
szentmisét Itancz János nagylioldogasszonyi 
alesperes-plebános czelebrálta fényes  segédlette-
s délután 3 órskor annak a 3—4 nap alatt össze-
gyűlt belálhallan néptömegnek már csak hült 
helye volt és meg>zünt a bncsuval járó zsivaj 
egész szeptemberig, mikor mária névnapja ismét 
egy kisebb kiadása pünkösti bucsnra szokott 
alkalmat adni. s. 

Színészet. A közünkben iilu/.ü éa Monory Sándor igazga-tása alatt álló színtársulat a mólt bét folyamán  ia kellemes estéket szerzett közönségünknek. K mellett bizonyít egyletéi az alább kSzlendö tartalmas nitlsor, másfelől  azon körülmény, hogy közönségünk az elő-adásokkal általában meg v&ii dogsJvCt Általában mondjuk, meri vannak egyes dolgok a melyek még kivin ni val ót ha5y.uk fjtiu.  melyek kÖzQl  első sorban Is kl eiueljQk  némely tagok szerep nemtádását, mely nemcsak a közöuségnek visz-szatetszií, haucm a játszótársra is zavarólag hat, másod sorban pedig szintén csak egyes tagoknál a nem megfelelő  öltözködést. Konstatáljuk azoubau, hogy a társulat sok jó és kiváló tulajdonságai mei-lőtt elenyésző kis hibák ezek s csak u társulat egyes tagjainál mutatkoznak s azzal, hogy fölemiitjük  eze-ket, nem a társulat érdemelt akarjuk csökkenteui, hanem csak arra figyelmeztetni, hogy ezek kikerü lesével előadásaik jóval magasabb színvonalon fog-nak állani. A mait heti sikerekben kiváló része volt Mi  Boriskának a kiváló színésznőnek, ki két elő-adásban gyönyörködtette mflvészi  játékával, kltQnŐ-eo iskolázott, kellemes hangjával közönségünket, mely e két alkalomra a Kossuth szálló nagytermét, zsúfolásig  megtöltötte s alig akart kifogyni  a tet-szés nyilvánításokból. Sajnos, hogy virág szQkébon vagyunk, mert a jalea művésznő igazán megérde-

melt volna néhány esokrocskát, Igy azonban esak a minduntalan felhangzó  tapsokkal és éljenaésekkel kellett megelégednie. Hálás elismeréssel adózunk Monory Sándor színigazgatónak is, kit operett énekesnője cserbe hagyván, a legnagyobb áldozatoktól sem riadva vissza, Foledi Boriskát két előadásra megnyervén, egy pár igazán élvezetes estét szerzett közönsé-günknek. A mult hét folyamán  színre ke-öltek: KrtMeu, május hó 26-án rA Svihákok" csimQ vig operett. 
Sztnláu, május hó 97-én Maeterlink világhlrQ drámája: „Monna Vanna". 
Caíl  törtükön, május hó 28-án Markos Ferencz és Bakonyi Károly „Bob herczcg" czlmQ  regényes nagy opperettje, Huszka Jeuő szellemes és (fllbe  mászó zenéje mellett Felnii Boriska vendég felléptével. 
fíu/rktH,  május hó 89-én „Lottl ezrodesel" cz. •ugy operett, szintén fVWí  Boriska felléptével. 
Szombatim, május hó BO-án Hfrezeg  Ferencz kltduó vígjátéka: „Kéz kezet mos" (újdonság). 
Vamirntip,  május hó 31 -én a „Gyerek aspsony11 

CZÍIDQ népszimuQ. 
Hétfőn,  junius hó 8|-én A „Postás tiu és huga' czlmft  énekes bohózat. Az előadások az ogyetlcu Monna Vanna kivé-telével a feutebb  említett csekély hibák leszámitá' sávul teljesen megfeleltek  a kívánalmaknak, össze-vágok, kerekdedek és preczizek voltak „Mouna Vanna" 9ok kivánui valót hagyott fönti,  ugy látszik, hogy ilyen szabású darab elő-adására Monory Sándor sem rondelkezlk a megfe-lelő eszközökkel. Különösen hátrányos volt, hogy Katiimi György (Prlnzcvullc) kinek c szerep ugy lát-szik nem tartozik szakmájához, jóakaratú kínlódásá-val a többiek Igyekezetét a darab kidomboritására szerfelett  akadályozta. A színház látogatottsága szombatot ós vasár-napot kivéve, mikor a közönség egy részét u bucsu és az Qnnep  foglalta  le, megfelelő  volt. A társulatnak ugy fértí.  mint nő tagjai között szorgalmas és kiváló* erők vannak, kiknek a vidéki színészet nívójának emelésére irányzott törekvése még a tömegesebb pártfogást  is megérdemli-A társulatot jövőre nézve is ajáuljuk városunk és a köft'l  vidék közönségének szíves pártfogásába. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. Csikvármegye főispánja 

Welman Géza csíkszeredai lakós végzett jó< 
gászt, a ki az állam tudományai szigorlot letéte-
két igazolta, közigazgatási gyakornokká nevezte 
ki s szolgálattételre a felc'iki  járás szolgabírói 
hivatalához osztotla be. 

— Házasság. Molnár l.ajoam. kir. pénzügy-
igazgató f.  hó I-én esküdött örök hűséget Molnár 
Flórának, néhai Molnár György híres tragikus 
lüáuyáuak. 

— Esküvő csikszentdomokosi illetőségű, 
•le Aranyos lordamegyei lakós Kedves Qergely 
f.  évi május bó 26-án tartotta meg Tordán es-
küvSját, néhai Szeinerjai Ferencz volt takarék-
pénztári hivatalnok özvegyével szül. Fehér 
Annával. 

— Püspöki látogatás Csiksomlyón. 
A már közkézen forgó  meghívók szerint mlgs. és 
fölszedő  gróf  Majláth G. K. erd. püspök ur a végle 
gesen megállapított programai szerint f.  hó 6-én 
Csiksomlyóra érkezik az ottani kél tanintézet if. 
juságának látogatására. Eljövetelének legfőbb 
czélja: a „Sarlós Boldogasszonyról* nevezett Mária 
kongregációba belépő csiksomlyói róm. kath. gimn. 
tanulóiból jelentkező leventék ünnepélyes fölvé-
tele. A kongregációba való beiktatás f.  hó 7-én, d. u. 
3 órakor tarlatik meg a csiksomlyói .Csudatévő 
Szűz* templomában, mely alkalommal mlgs. és 
ftdó  Rancz Jáaos esperes-plebános ur fogja  az 
ünnepi szent beszédet tartani. A fölavatás  után 
a kongregaozió tagjai ke gyes fópásztoruknak,  ki-
nek eddig is véghetetlen Bok jót köszönhetnek, a 
tőlük kitelhető szerény erőkből, de annál őszintébb 
szívből jövő ünnepélyt rendeznek kedvező időben 
a gimn. kertjében, kedvezőtlen idő eseten pedig a 
gimn. nagy termében. Nem tartjuk szükségesnek 
olvasóinkat ez ünnepélyek látogatására külön is 
buzdítani, mert tudjuk, hogy nemes érzékük ily 
alkulommal mindnyájukat egybe gyűjti. Gyerme-
keinkről van szó. kik büszke önérzettel az őaök 
erénynyoinaiba lépve, bizonyítják, hogy ausgya-
pák méltó unokái. Ezzel kapcsolatosan értesít-
jük t. olvasóinkat, hogy másnap, vagyis junius 
hó 8-án — a koronázás évfordulóján  — d. u 3 
órakora csiksomlyói róm. kath. tanitóképzőinté 
ztt tanárteatölele éa ifjúsága  jótékonyczélu Ouue-
pélyt rendez. Es alkalommal as intézet zenetanára 
felolvasást  tarl az 1000 éves magyar zenéből régi 
magyar dalok bemutatásával. SokBZor vigadtunk 
s örömüuket dallal fokoztuk  ; néha nteg busultnnk 
s ilyenkor bánatunkat egy-egy hallgató nóta eny 
hite, de volt eset —bár mindig ugy lett volna!— 
hogy akár őröm, akár báaat fogta  azivüaket, a jó 
Istenhez fordultunk  s Ilyenkor magyar szivból 
magyar fohási  emelkedett az ég Urához : s mégis 
casünkbe talán még sohasem jutott megtudni, 
hogy a mi dalunk mely forrásból  fakadt,  hányféle 
alakban terjed, miféle  átalakulásokon mentát, iniért 
nem tudunk tőle megválni smit várhatunk még 
tőle ? I Most alkalmunk lesz mindezen kérdésekre 
a feleletet  megkapni, nemződ dalunkat mégis 
merni és végül megtudni, bogy mig magyar sziv 
leas s abból magyar érióa fakad  : addig nonícsak 
magyar saó hanem magyar dal is less, mely 
ntóbbi — ha a szó néha szükségképen el is némul — 
,a magyar halgató nóta" alapjábau as utolsó ma 
gyári ia túléli. 

— Pályadíj nyertes egyetemi hall-
gató. Élthes  Zoltán kolozsvári tudomány-egye-
temi joghallgató 170 korona pályadíjat nyert. 

- - Iparos tanonoziskola segélyzése. 
A kereskedelmi miniszter s gyergyósientmiklósi 
iparos tanoncz iskola részére a jelen 1902—3 
tanévre 260 korona államsegélyt utalványozott. 

— Fürdőmegnyitás. A csíkszeredai 
fürdót  folyó  hó 2-án akarta megnyitni a fürdő-
tulajdonos, de mivel a csíkszeredai első senekar 
le volt foglalva,  a megnyitás csak egyszerű gram-
mofon  konozertté változott át. Ez azonban leg 
kevésbé sem zavarta a nagyszámban összegyűlt 
közöaséget, jö kedvvel fogyasztották  a jó isü 
ételeket éa italokat s szívesen hallgatták a gram-
mofon  által hiven reprodukált sene- és ének-
darabokat ia. A mint értesültünk, az igazi meg-
nyitás táuezmulatsággal egybekötve a jövő va 
sárnapon fog  meglartatui. 

— Ezer korona aa Örök imádás 
templomára. Boldogult Erzsébet királyné 
szomorú halála nlán ilt városunkban is „Er-
zsébet bizottság* alakult abból a czélból, hogy 
gyűjtéseket rendezzen s egy tekintélyesebb 
összeggel járuljon hozzá az Erzsébet királyné 
emlékére Budapesten emelendő Örök Imádás 
temploma épitési költségeinek fedezéséhez.  Ez 
a bizottság P. Mikó Ilona eluöklete alatt a mnlt 
héten lartolla meg utolsó ülését, melyen 
számadásokból kitűnt, hogy a bizottság fárado-
zásainak eredménye az említett czélra éppen 
ezer korona. Ezt az összeget rendeltetési 
helyére fogják  juttatni, a bizottság ilyen iráuyn 
működését továbbra megszűnteti s átalakul 
jótékony uóegj lelté, mely belyi czélokat fog 
szolgálni. 

— A jó tett önmagát diósért. A köz-
művelődésből olvassunk a kövelkezőket. Imets 
F. Jákó apátkanonok a gyulafehérvári  főgim 
názinm püspöki biztoss ismételten szép jelét sdta 
annak a forró  szeretélnek és állandó vonzódás-
nak, melylyel a tsnitásügy iránt viseltetik, 
gyulafehérvári  főgimnáziumnál  ugyanis 300 ko 
koronás slspitványt telt szzal a czélzattal, bogy 
annak kamatját évről-évre egy minden tekintet-
ben kiváló, tősgyökeres első sorban csikmegyei 
származási székely tanuló kapja. Ez a leli ön-
magában hordja legméltóbb dicséretét. 

— A községi tanitók fizetésének 
kiutalása. Egy régi sérelmét orvosolta vallás 
és közoktatási miniszter az államilag segélyzeit 
községi elemi népiskolai tanítóknak, mely meg-
élhetésüket folylonossn  illnzoriossá tette. Fize-
tésüket eddig ugyanis nem sz iskolai, hanem 
a polgári év kezdetével tette folyová  az adóhi-
vataln il, mi miatt az őszi négy hónapban csn 
pán a községi osekély járandóságokra voltak 
utalva, a melyek pedig szintéu nagyon problema-
tikusok Bzoktak a kifizetésben  lenni, mert bizony 
igen sokszor nincs a községi pénztárban is ren 
delkezésére pénz. A uevezelt miniszter az ál-
tala is beismert bajon segítendő e bó 11 én 
kelt rendeletével s kir. adóhivatalokhoz akkint 
intézkedett, hogy az állami járandóságok egy 
részét mindig szeptember havában, a más részét 
pedig jsnuár havában szolgáltassa ki. 

— Tanítói fizetés  kiegészítések, 
vallás és közoktatási miniszter Péter Balázs 
szenlmártoni, Imets Tamás tölgyesi, Veres 
Ignácz nagykászoni, Füstös Sándor szentgyörgyi, 
Szabó István szentgyőrgyi, Búzás Elek szt.-már-
toni, Mil ton László szenlmártoni,-Csiszér Ignácz 
nagykászoni. valamint a kászon újfalvi  rom. kath. 
elnmi népiskolai lanitók fizetését  az állampénz-
tárból 800 koronára kiegészítette. 

— Meddő tojások. A székély kongre-
reszns akcziójából folyó  azon intézkedések közölt 
melyeket a kormány a székelynép közgazdasági 
bajainak megszünletése érdekében bevezetett 
egyebek közölt helyet foglalt  a baromfi  tenyész-
tés fellendítése,  illetve a meglevő anyag javításra 
irányadó törekvés is, a miről az akczió vezetésé 
vei megbízott kormány biztos bizonyságot szol 
gáltlstolt az ezelőtt csaknem négyhéltel csere-
képpen kiosztott fajta  tyuktojásokkal.|Ma már olt 
állunk, hogy ennek a kisérlelnek sz eredményét 
hozzávetőleg konstatálhatják, a mi sem a dolog 
intézőségére, sem pedig a székely gazdasszo 
nyokra nézve nem nagyon hízelgő, mert azoknak 
a tojásoknak 2 százaléka sem produkált élS csir-
két, sőt két helyről esetéket tudnék rá, bogy nem 
esak csirke nem lett, hanem maga a koítló is a to-
jások tetején megdöglött, A sikeretlenség oka ta-
lán abbsn is kereshető, hogy a tojások szállítás 
közben megromoltuk, vagy kellő ülepedés nélkül 
korán helyeztettek a tyúkok alá, de az sincs ki 
zárva, hogy a tojás beszerzéssel megbízott köze 
gek nem fordítottak  elég gondot arra, bogy azok 
frissek  és olysn tenyésztőktől eredetiek legye-
nek, kiknél a megfelelő  him állat sem hiányzott, 
a kótlok elhullása pedig arra volt, hogy a tojások 
beteg ség által inflcziált  udvarokból ia vétettek 
nem gondolva meg annak káros következményeit, 
A jelen esetre nézve is áll ara székely közmondás, 
hogy „adtól  uram esőt,  de nincs köszönet 
benne.' 

— A bukarest i kath. székelyek a pün-
kösdi buosnn. A hazai lölilböz való ragaszko-
dás és -a hagyományos hitbnzgoságnak ez idén 
szép tannjelét adták a szülőföldjüktől  a sors ál-
tál elszakított bukaresti székelyek. Mintegy 120-
an ntszlak mind két állam részéről, most már ki-
nyert s jövőre is biztosítóit mérsekelt jegyek 
mellett vasnton a somlyói búcsúra gyönyörű ke-
resztjük slatl. A begyrei kivonulásnál véreinket 
a menet rendezőség abban a megtiszteltetésben 
részesítene, hogy közvetlen a laboriuia ntán so-
rozta be őket, mely helyért a csíki némely közsé-

gek népei részéről a versengés általános szokott 
enni. Három ága szép keresztjüket s tanuló if 

jóság három tagja hordozta a hegykörül mely 
alá Ja bukarestieken kivül is Igen sokan so-
rakoztak. 

— Köszónet nyilvánítás. A pápai 
tsnitóképző intézet tanulmányutat tevő növen-
dékeinek fogadására  kiküldött bizottság és a 
nevezett intézet igazgatósága nevében hálás 
köszönetet mondok mindazoknak, kik a tanaié 
ifjúságot  és vezetőit szállással ellátni és székely 
vendégszeretettel fogadni  szívesek voltak, egy-
ben köszönetet mondok Kertész  István fürdő-
tulajdonos urnák is, ki a kirándulók részére 
teljesen ingyen ozsonnát sjánlott fel  és őket a 
legnagyobb szívességgel készült fogsdni.  Csík-
szereda. 1903. május hó 26-án. Lakatos  Mihály, 

b. elnök. 
— Gyászrovat Az E. M. K. E. Igaz-

gató-válsszlmánya szomorúan jelenti, hogy Kév-
komáromi  Deiky Albert  ügyvéd,  az E. M. 
~~ E. Igazgató-választmányi és Directoriumi 
tagja, a Kolozsvár városi E. M. K. E.-választ-
mány ügyvezető slelnöke, számos jótékonyczélu 
egyesülel és közhasznú intézet elnöke, vezetője 
és tagjs t. évi májas hó S6-án elhányt. Az E. 
M. K. E. megalakulása óta nem volt buzgóbb, 
hívebb és odaadóbb tagja az egyesületnek. Em-
léke fenmarad,  mig az egyesület élni fog. 

— Polgári perrendtartás . A Stampei-
féle  „Tudományos Zseb-könyvtár' jogtudományi 
csoportja ismét gazdagodott A 140/141. ss. alatt 

magyar polgári perrendtartást dolgozta föl  Dr. 
Pajor Ernő ösmert nevü jogi iró. A sommás (ör-
vény megalkotása óta es as elaó mii, mely as 
egész perjogot szervesen tárgyalja, s igy nem-
csak mint tunkönyv, de mint gyakorlati késsi-
köny V is bésapotló ; e mellett a perrendtartás ja-
vaslatát is figyelembe  veszi. Tömör és világos 
irály, eredeti rendszer, s az elmélettel való ta-
karékosság mellett kitűnő gyakorlati érzékre valló 
felfogás  jellemzik a mankót, Megrendelhető Stainp-
fel  Károly kiadónál, Pozsonyban és minden hazai 
köny vkereskedésbeu. Ára 1 kor. 20 fillér,  a egyes 
példány póstsdija 10 fillér. 

— JÓ tanáos. Mindazoknak, kik pázsitot 
akarnak létesíteni, ajánljuk, hogy szerezzék be 
Muthner Ödön csász. és kir. udvari magkereskedé-
sóból Bueapeslen a .Sétatéri* vagy a „Margitszi-
geti" fűmagkeveréket.  Ezekel már 20 éve szállítja 
Mautner Budapest és a Margitsziget oly bámulatra 
méltó és gyönyörű sétatéréi részére. 

— Nyilvános köszönet. Csikdelne éa 
Pálfalva  községnek, kinn a mesében levő ősi temp-
loma az idő viazoutagságai, nevezetesen két is-
beuni villámcsapás által annyira megrongáltatotl, 
hogy már minden peresben a torony beomlásálól 
lehetett tartani. Félvéuy a könnyeu bekövetkez-
hető katasztrófától,  más részt az ősi emlék iránti 
forró  vágytól össtöuőztetve, a hitközség mindent 
elkövetett arra nésve, hogy a ssükséges javításo-
kat eszközölje, de a moataui nehéz anyagi viszo-
nyok között minden erófesaitése  mellett sem tudott 
olyan összeget elóseremteni, hogy as elemekkel 
századokon át daezoló ősi épületet használható álla-
potba ltoshassB, mig a buzgó és lelkes főpáaztor 
hozzá folyamodó  hivei esdő szavát meghalgatva, 
magáa pénztárából 1200 korona segélyt nem enge-
délyezett. Igy sztán a hitközség is mindent elkö-
vetve s bőkezű adománynyal együtt sikerült a temp-
lomát kijavítani s a tornyot a régi cserép födél 
helyett bádoggal befödve  uj mésbe öltöztetni, a 
munkát Szász András építőtől szakértő bizottság 
át is vette. Most már az ódoa épület megifjudolt 
külsővel fogadhatja  magába e község buzgó híveit 
kik valabáayszor megjelennek, mindig hálával gon-
dolunk nemes lelkű Pópásztorukra, ki áldozat kése-
ségével teljesedésbe menni segítette csügedó szi-
vünk legfőbb  óhajtását. Azért én egyik legszentebb 
kötelességemnek tartom ezeu dicséretre nem sző-
rűié uemes tettért és bókesü adományért Püspök 
ur ő méltóságának, az üdvös és ssent osélokért lel-
kesedni soha meg aem szűnő áldott Fópásstornak 
ugy a Baját, mint szeretett híveim legtisztább sziv-
ból fakadó  hálaérselmeinck a nyilvánosság terén 
ia kifejezést  adni, kérvén a gondviselés Istenéi, 
hogy drága éleiét tartsa meg évek hosszú során ál 
állandó testi és lelki erőben. Cslkdeloén, 1003. má-
jus 30, Péter  Lajos lelkész. 

LaptnlajdoDoa: 
QYÖROTJAKAB ŐBÖKÖ8K. 

Egy jó családból való In, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tannlónak 
felvétetik.  Hol? megmondja a kiadóhivatal. 

RIRTOK-RLADA& 
Háromszék vármegye legszebb vidé-

kén, Brassó és SepaisasntgyOrgy városok 
közelében, vasnti állomáshoz 10 perez 
távolságra, állami ntban fekvő,  szép kú-
riái is urî lakással és gazdasági épületekkel 

154 Md teres fekvési 
tagositott birtok gazdasági felszereléssel 
együtt eladó. 

Bővebb felvilágosítást  ad e lap kiadó-
hivatala. „ „ 

s—0 



Junius 8. C S Í K I L A P O K 23. alám. 
8». 609—903. mj. 

Hirdetmény. 
Közhirré teszi, hogy a Csikszereda-

vásnsban építeni szándékolt .igazságUgyi 
palota" elhelyezésére szolgáló telkeken 
lévő következő építmények : 

a) a kő- és tégla anyagból való, a 
járásbíróság és kir. Ügyészség régebbi el-
helyezésére szolgált emeletes épUlet meg-
levő felszereléseivel  és az a mellett lévő 
kerítéssel együt t ; 

b) a Qál Endre-féle  telken levő kő 
és tégla anyagból való lakóház (a benne 
lakó fUttők  és függönyök  kivételével) to-
vábbá az ezen telken lévő faanyagból 
való gazdasági és egyéb mellék épllletek 
a kerítések kivételével; végül c) a Nagy 
István-féle  telken lévő kő- és tégla anyag-
ból való lakóház ugy a mint áll. 

1903. évi junius hó 27-én dél-
előtt 9 órakor a magánjavak igazgatósá-
gának Csíkszeredában a vármegyeházában 
lévő hivatali helyiségében megkezdendő, 
nyilvános árvetésen szóbeli és Írásbeli 
ajánlatok mellett el fognak  adatni. 

Árverezni szándékozók kötelesek az 
árverés megkezdése előtt a becsérték 1 O V á t 
bánatpénzül készpénzben az árverező bi-
zottság kezéhez letenni, zárt ajánlataikat 
pedig 10"/. készpénzbeli pánatpénzzel el-
látva s lepecsételve a kitűzött nap dél-
előtt 9 óráig az árverező bizottsághoz be-
adni. Postán érkezett ajánlatok csak az 
esetben vétetnek figyelembe,  ha azok az 
árverezés megkezdése előtt a bizottsághoz 
beérkeztek. 

Ajánlat az egyes épületekre külön-
külön s az összesre együtt is tehető. 

Vevő köteles lesz az ajánlott vételárt 
az árverelő bizottság kezébe készpénzben 
azonnal lelizetni, a megvett tárgy lebon-
tását az abból kikerült mindennemű anyag-
nak és törmeléknek a helyszínéről való 
elszállítását 1903. évi augusztus hó l-éig 
saját költségén feltétlenül  eszközölni. 

Jelzem, hogy az ügynevezett járás-
birósági éptt'et becsértéke 2050 koronában, 
a Nagy István-féle  ház becsértéke 423 ko-
ronában, a Gál Endre-féle  telken lévő la-
kóház becsértéke 857 koronában, a járás 
bírósági épület előtt levő kerítés becsér-
téke 8 koronában, a Gál Endre-féle  la-
kóház előtti kerítés becsértéke 2 koroná-
ban, a Gál Endre-féle  telken lévő sütő 
becsértéke 20 koronában és az ugyanazon 
telken lévő gazdasági épület becsértéke 
40 koronában állnpitott meg. 
Csikvármegye magánjavak igazgatósága. 

Csíkszeredán, 1903. évi május hó 
27-ik napján. 

Dr. Gsiky József, 

\~2 Igazgató. Sz. 274—903. kj. 

Faeladási hirdetmény. 
A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj-

donát képező Csikmadaras Il-ik határrész 
.Árpás és Hugó blltUje* nevü legelő te-
rületen található alább kitüntetett fatömeg 
eladása czéljából 1903 év junius hó 
6-án délelőtt 9 órakor Csikdánfalva 
község hivatalos házánál nyilvános szó és 
Írásbeli zárt versenytárgyalás fog  tartatni. 

A Sugó bUtüjén 58". kat. holdon 
probo tér szerint holdanként 141 köbmé-
ter luez és jegenye fenyő  gömbölyll ha-
szonfa  összes fatömege  8262 kbmt. 
Azárpáa bütOjén 84". kat. holdon proba 
tér szerént holdanként 47 köbméter luez 
és jegenye fenyő  gömbölyű haszonfa 
összes falömege  3985 köbméler mennyi-
ségbenkerül eladásra. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára 
24,494 kor. azaz huszonnégyszáz kilencz-
vennégy kor. 

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

Utó ajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánfalva  község házá-
nál a hivatalos órák alntt. 

Csikdánfslván,  1903. év májas Itó 18. 
Antal Gergely, Árpa Lajos, 

Id. birt. cluAk. 2—2 kjzó. 

Sz. 511 — 903. 

Faeladási hirdetmény. 
Csikmenaság községe határán a köz-

ség közelében „Muhar" nevü dűlőben 
lekvő legelő területen mintegy 49 k. hold 
kiterjedésű 3568 m> gömbölyű luezfenyő 
haszonfa  zártirásbeli ajánlattal egybekö-
tött szóbeli verseny tárgyalás utján folyó 
évi junius hó 8-án azaz junius hó 
nyolozadikán d. e. 9 órakor Csik-
menaság község hivatalos házánál fog 
eladatni. Becsértéke 10.404 kor. 

A leteendő bánatpénz ezen összeg 
10 százaléka. 

Zárt Írásbeli ajánlatok a bánatpénz-
zel felszerelve  lolyó évi junius hó 8-ik 
napjának d. e. 8 óráig nz árverezési biz-
tos kezéhez Csikmenaságon nyújtandók be. 

Elkésett valamint utóajánlatok nem 
fogadlattnak  el. 

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

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

2—2 s. jzü. községi bíró. Sz. 823—903. k. i. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikváruiegyealispánjának 28G9/903. 

szám alatt kelt rendielete alapján Csík-
szereda 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 Csikszereda 
város polgármester helyetteséhez adandók 
be. A később beérkezett pályázati kéré-
sek figyelembe  nem vétetnek. 

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

8 —S polgármester. Figyelemre méltói 
Van Bzerenosém tisztelettol értositeni 

a nagyérdemű vevöközönséget, mlBzerint 
a tavaszi éa nyári szezonra ujounau és dú-
san fülszerelteui  raktáromat kész férfi  és 
gyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-
lasztékban kaphatók. 

Vannak továbbá raktáromon dua vá-
lasztékban különféle  jó minóségli nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraozok — ágy és asztal teri tök, 
különféle  jó minéségii lepedó és egyéb 
szükséglethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takács — női köntös ke lmék; 
van továbbá dus válaBstékban mindennemű 
fa-  és vasbutor , mindenfajta  divánok, 
képek, tükrök, ingaórák, gyerekkocsik 
stb. valamint a legjobb gyártmányú kü-
lönféle  varrógépek mindenféle  mester-
ember részére, valamint családi használatra. 

Mindezen csikkeket a lehetó legol-
csóbb árak ós legelónyöaebb feltótolek 
mellett havi részlefiaetésre  is elárusítok. 
Ezekutáu tisztelettel kérem a nagybecsű 
vevó köaönséget legyen teljes bisalomtnal 
Irántam és szerezze nálatn be eeetlegos 
szükségletét, mely teljes megelégedésére 
lesz részemről kiszolgálva. 

A nagyérdemű közönség becses párt-
fogását  kérve, maradok illetó tisztelettel 

8 z ő l l « a y Z s . 
19-20 Brassó, Kapu-utasa 52. 

Szám 113—1909. • 
K M H T 6 

A CSIKTUSNÁDI GYÓGYFÜRDŐ BIRTOKOSAI SZÖVETKEZETÉNEK 
Tusnádfürdön  1903 évi junius hó 14-én megtartandó 

E ^ e z i d e s I c ő z g y á l é s i o . 
-et&BXe-

T á r g y a l : 
1. Az igazgatóság évi jelentése. 
í. A lelQgyelő-bizo! tság jelentése, az 1902. évi zárszámadások bemotatáu. 
3. A szövetkezet ügyész jelentése. 
4. Kgy igazgatósági tsgnak választáss. 
6. Egy felügyelő  bizottsági tagnak választása. 
G. A fürdő  orvosi hely betöltése. 
7. Az igazgató—pénzlárnoki b?ly betöltése. 
8. A fürdőidény  tartamára ellenőri közeg rendszeresítése. 
9. A törzskönyv összeállítására kiküldött bizottság jelentése. 

10. Az igazgatóságnak ajánlata, bogy a lejáró tűzkár ellen biztosítási kötvények a 
„Pbünii" biztosító-intézetnél megujilasaanak. 

11. A vendéglő, iparüzlet dijaknak 25°/o al leszállítása. 
12. Időközben beérkezett kérvények, indítványok éa krbli ügyek elintézése. 
Tusnádfürdőu,  1903. évi május hó 25-én. 

H l h A B A I I n t , 
2-2 DZST. clnflk. 

Szám 298—1902. 
VAGYON. 

URAK FIGYELEM! 
At Első Budapesti lUrtékaténl Sisbósig 

BUDAPESTEN, VII., Osömörl-ut ÍL 

^ W 15 és 18 forintért 
r í készít remek szabással és szakértelmű ki-

dolgozással divatos férfi  öltönyöket finom 
gyapjú szövetből. { | 

Minták és mérték utasítás küldése in- • 
gyen. Ha az ország bármely részében egy 
helységben 3 megrendelés biztosítva van, 
értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat 
gazdag mintáinkkal. A I. megrendelő sem-
minemű költséggel nem lesz megterhelve, 
mert utazó szabászaink éri vasúti bérlet-
jegygyei vannak ellátva. 

Szíves megkereséseket kér 
az EM Budapesti Mérték utáni Szabóiig, 

Budapest, VII., Csömőrl ut II. 
K L E I N ADOLF, 

fészsbáss.  s.o 

Mérleg-számla 1902. évre. 
I! 

Megnevezés 

Pénztárkódét: 
Itslmérési kárt. köt-
véuyben . . • 
Aradi polg. lak. pénz-
tári könyvben 

Csíkszeredai lak. pénz 
tári könyvbeu . . 

4 Magyarkoronn járadék 
kötvényben 
Váltóban 
Elszámolás alult a 
HZÜV. ügyésznél . 
Tombola érték tár-
gyakban 

8 Készpénzben 

Adósok tartozásaiban 
Mellékelt kimutatás 
szerint . . 
Regálé kötvény ka-
mat számláu 
Ingatlanok szerzése 
számlán 
Beruházásokban 
Biztosítási alap 
Törzs v agy ou . . 
Veszteség számlán 

összesen . . . 
i 

kor. 

->8800 

IDOJ — 

373 12 

1000 -
1-200 -

231)90 

145 «8 
23083 

Hl.- kor. 

33891 60 

212305 

(148,-

401!— 
358704 
849000 
215000 

15306 

«I 

i|4U418-2j4U 
I 

S 
Megnevelés 

í r 
tóke 

ka-
kor. 

J, 

Jelzálogkölcsön 
| tartozás 

2: Jelzálogkölcsön 
; uiat lartozáa . . 

3:1 Jelzálogkölcsön kése-
delmi kamat tartozáa 

4: Kápolna alap tar-
i t o z á s . 

b K o r o d a a l a p t a r t o z á s 
< l j : S o l y n i n k ó a l a p t a r -

t o z á s 
V M. A. V. feljáró  ut 

csináláaért . . . 
Letétek, óvadékokban 
tartozás . . . . 

Künn és Ueller szám-
láján elszámolás alatt 
UrussGusztáv számlá 
ján elszámolás alatt 

Koadorossi József  szám-
láján elszámolás alatt 
Incze lenácz számlá-
ján elszámolás alatt 
Szövetkezet ügyész-
nek f.  évi átalány 

Biztosítási alap 
Törzavagyou . 
Mérleg többlet • • 

309305 

7000 

10! 
I, 

58 

211 

0341 
493b 

373 

2860 

12 

24 

4500 

138 

200 

1391 

81 

700 
1849000 
215000 
9218« 

72 

kor. 

88 

90 

97 
i 91494182 

Tusnádfürdőn,  1903. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének igazgatósága : 

Mikó Bálint a. k.. Jeszenszky Is tván s. k„ 

sziiv. elnök. igazgató pénztárnok. 
Dr. Csiszér Miklós s. k. Aronsohn Henrik B. k. Dr. Kflnnle  Tivadar a. k. 

Vajna Is tván s. k. Id. Imets Dénes s. k. Bogdán Emil s. k. 
A csiktusnádi gyógyfürdő  birtokosai szövetkezetének felügyelő  bizottsága: 

Inoze Lajos s. k., Visoher Konrád B. k., Szemerjai István a. k„ 

f.  b. tag. f.  b. tag. 
f.  b. tag. 

TOLVAJ F U R F A N G. 
T 6 E l M ' . É a T E M ' H K 

a tolvajok, zsebmetszők, sikkasztok, csalók, szédelgők stb. életéből. 
Esta s I. 

Rendkívül érdelem kffnyv. 

T A R T A L O M : 
A kincs. — A gavallér. — Az ékszertolvaj. 
— A huszár és a lopott óra. — A hagya-
ték. — Van tnég becsületes ember. — Kozi-
akjak Detnitriu. — A pénshamiBitó. — A 
gyomorgörcsök. — As árendás teheue. — 
A biró órája és a corpus delicii. — As úti-
társ. — A tnarbakereskedó gyilkosai. — 
As asszony panasza. — As amerikai tára. 
— A féllábra  való esipő. — A tót mint 
herezegprimás. — Hogyan monekült meg 
Braunsohweig az akaBstófától.  — Egy ügyes 
aaebtolvaj. — A házasságlevél. — A báli 
toilot és a pulyka. — A ki gyürüt árul. — 
A talált tárcza. — A végrendelet. — A 
földbirtokos.  — Koritovasky. - A gyilkos. 
— Az eztea bankjegy. — A járadék. — A 
névadása. — A ritka könyvek. — Mi van 
a tUz alatt 1 — A keleti meg a nyugati 

i n a k w t u M  f t i i w . 

vonáa. — A gróf  ur éa as inasv — A vizi-
telő tolvaj. — A kapós kép. — A lidércz. 
— A falánk  lidércz. — A hamispénz for-
galomba hozatala. — Szökés a fogházból. 
— A szőlősgazda és a zsidó. — A csem-
pész boBznja. — A százas bankjegy. — Aa 
ünnepély vége. — A koldusok. — As ül-
dözött hölgy. — A megduplázott pénzt. — 
Az olcsó bárányok. — A tisztasági felügyelő. 
— As előkelő vendég. — A sálogoiédula. 
— A szép kliens. — Leó szerelme. — A 
sirásó. — As ideál. — Eladó üzlet. — Aa 
értékpapírok. — A beteg tehén. — A bű-
bájosság. — Hamia anya. — A kölcsön. — 
Amerikai történet. — A furfangos  utitára. 
— A zsákmány biztosítása. — A tánes-
leczke. — A zsebtolvajok. — As aláírás. 

Megrendelhető a 
„Törvényszéki és Rendőri Újság" 

kiadóhivatalában. 
B U D A P E S T , T I I I . , J t z s e f - k ő r n t  4 1 . NSAOS. 



Janim 3. C S Í K I L A P 0 K 
23. BZ&m. 

Sz. «560—902. ki. 

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

vármegye alispáiijának 15318/902. számú 
rendeletőre a helyi községi állatorvosi 
teendők ellátására 800 korona évi díja-
zás melleit egy állnforvos  szerződtetését 
határozta el. Felhívatnak mindazok, kik 
ezen állási elnyerni óhajtjuk, liogy a 
szükséges okmányokkal felszerelt  kérvé-
nyüket Csíkszereda város polgármesteré-
hez folyó  évi junius hó 15-ig nyújt-
sák be. 

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

Csíkszereda, 1903. május hó 14 én. 

Dr. Uj falusi  Jenő, 

2—8 polgármester. 

Hirdetmény. 
Mely által közhírré tesszük, hogy 

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

Kikiáltási ár 500 korona, melynek 
10''" bánatpénzül leteendő. 

Szabályszerűen felszerelt  njánló le-
velek szintén elfogadtatnak. 
A részletes feltételi  pontok Szárhegyen 
alolirt elnöknél betekinthetek. 

Qyergyószárliegyen, 1803. május 19. 
A borszéki fllrdő  és llzlet igazgató 

választmány elnöksége : 
Dr. Szini János, s. k. Fülöp István, s. fc. 

v. clnük. 2 2 v. iJ. jzn. 

•XX) 

= B SZABÓ FERENCZ és JÁNOS kocsigyártók & 
c s i K s i f e P T a m 

Ajánlják a helyi és vidéki nagyérdemű közönség szives pártfogásába 
az eddig Szabó Ferene* névéit 18 év 6tn jó hírnévben fennálló 

Kocsigyártó-, nyerges-, kárpitos- és szíjgyártó üzletet 
ezenlul MZ A BÓ FEREXi'Z fi»  JÂNOM névoii fogjuk  fcntarta-ii. 

A hol elvállalunk minden e szakmába vágó munkálatokat, u. m.: 
koeslfesléi,  fényezés,  pirnázás és bórSzésél, keeil és sze-
kér Blésrkel. díványok l« l lénét , tarisznyák, táskák, utazó 
bArSndSk, ágymáilriezok, paplanok stb elkészítését. 

Továbbá leaetkrzési kocsinkul cs készkoporsó raktá-
r u n k b ó l e legkedvezőbb árak és feltételek  mellett szolgálunk. 

'éyooac&aoioa^ 

T. cz. 
Ezennel van szerencsém n mélyen tisztult közönség szives figyelmét 

felhívni,  miszent Csíkszeredában, a piaeztéren egy a inni kor igényeinek 
megfelelő  és uj mintagyiljtcméiiynyel berendezett 

£ SZOBAFESTŐ ÜZLETET ít 
nyitottam s a legnagyobb gonddal és szakaviitottsággiil folytatom. 

Elvállalok minden olyan festészetet,  mi ez tizlet körébe vág, úgymint: 
szoba-, czég., czimer-, olaj- és tumplomfestéseket,  arczképnagyitást, oltártira-
nyozást, templomi szentképek olajfestését  is a legcsinosabban elkészíteni 

Legfőbb  törekvésem oda fog  irányulni, hogy a m. t. közönség bizalmát 
jó és olcsó munkám által megnyerni, mit löbb íven át szerzett tapaszta-
lataim által a legjobb lelkiismerettel Ígérhetek. Üzletem berendezésénél min 
kíméltem semmi fáradtságot,  költséget s igy azon kellemes helyzetben va-
gyok, hogy a legkényesebb igényeknek is niegfelhetek. 

Gondoskodtam a kellő szakerőről s üzletvezetőül Ligeti Samu urat 
bíztam meg. 

Magainat és üzletemet a in. t. közönség szives jóindulatu párllogásába 
ajánlva, maradtam 

Csíkszeredán, 1903. évi május hó. 
Kész Bzolgálattal: 

SIKES VIKTOR, 
szobsfestő. 

i j O l 
m - H - H + ****** ******. ttttM -'tr̂ L-pe-.l, 
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-Tisztelettel tudaton, ugy a kereskedő urakkal, mint a nagyérdemű I fogyasztó  közönséggel, hogy W«Kyborosnyón. (Háromszék 
megye) « legrégibb természetes eczetszesz gyáros vagyok. Ezen 
téren szerzett gazdag tapasztaljain, és sok éven keresztül szorgalmas 
tanulmányozásaim által azon kedvező helyzetbe jutottam, hogy az eczet 
evártás terén a legkittlnóbb és páratlan termeszetes eczetszeszt ter-
miek , még pedig minden idegen országbeli egészségtelen eszencz.ák és 
savak kizárásával. Gyári berendezésem a legmodernebb és .gy tel)e,e„ 
feleslegessé  vált a jelzett idegen és egészségtelen savak használata, ezért 
teljes felelősségem  mellett ajánlom honi gyártmányomat éa hogy min-
denkit meggyőződtetlhessek gyártmányaim szolidsága és kiváló jóságáról, 
hajlandó vagyok saját kölcsön hordóimba 60—60 literig próba mintát 
bármely állomásra szállítani. 

A n. é. kereskedő urak csak a közjó és saját jól felfogott  érde-
küknek tesznek szolgálatot akkor, ha az én természetes eczet-
szeszem bevezetik és forgalomba  hozzák. Már a próba rendelésnél is 
bárki meggyőződhetik arról, hogy ugy ár, mint minőség tekintetében 
versenyképes vagyok. Foktartalom 10—12"/q. 

A n. é. fogyasztó  közönség és az igen tisztelt kereskedő urak ha-
zafias  támogatását kérve, vagyok 

kivúló tiszteletiéi 

n i 

siirgöityc/im Rótta Nagyborosnyó. 
E O T H V I K T O R , 

természetes cczcts7.es/. gyáros. Nagyborosnyón, (Háromszék megye.) 

m- Gyomorbajban szenvedőknek! 2 ! 
Mindazoknak, kik akár meghűlés, akár a gyomor fel  terhelése, akár pedig 

hiányos, nehezen emészthető, igen meleg, vagy igen hideg ételek élvezése, vsgy 
pedig rendetlen életmód által maguknak valamely gynmorbsjt, nevezetesen : 

Gyomorhurutot, gyomorgörcsöt, gyomorcsikarást, 
nehéz emésztést, elnyálkásodást 

szereztek, egy kitüuö háziszer sjánllalik, melynek kiváló hatása már sok év éta 
ki van próbálva. 

Kz nem más, mint az 

ULLRICH RUBERT-féle  FÜSZERESBOR 
Ez a fűszeres  bor a legkiválóbban gyógyhatásúnak talált növények-
ből és a legkitűnőbb jó borból készittetik, erösiti és táplál ja az ember 
emésztőszervezetét, elhárít ja az emésztési zavarokat és az egészséges 

vér ú j r a képzésére kiválólag hat. 
A frnlnevezett  Füszeresbornak kellő időben való használata által a gyo-

tnorkajok már csirájukban megsemmisiltelnek. Tehát seukinek sem kell késedelmes-
kedni, liogy a/l kellő időben használja. A krónikus gyomorbajnál fellépő  jelenségek, 
milyenek : a főfájás,  felbőfögések,  mellégés, puffadás,  hányással egybe-
kötött émelygés, még ba olyan hevesek lépnek is fel,  a bornak néhányszori él-
vezete után azounsl elenyésznek. 

Alf-pl  i ify-i  i lóo és annak kellemetlen következményei, mint a szorulás 
O í c r u u g u i d ö koükus fájdalmak,  szívdobogás, álmatlanság, 

valamiül a vértolulások a májban, lépben és a verőczér rendszerben (aranyeres bán-
lalinak) a Füsz eresbor által gyakran igen gyorsan elhárittatnak. A IBszeresbor 
megszünteti a ueliéz emésztést és könnyil székelés által az alkalmatlan a gyomorból 
és belekből eltávolítja. 
A sovány és halvány kinézés, vérhiány, elerőtlenedés 
nsgyrészben a rossz emészlésuek, hiányos vérképzüdésnek és a máj beteges állapo-
tának a kBvelkezméuyei. Az étvágytalanság az ideges elernyedés és lehaugoltság, 
továbbá a gyakori fejfájások,  az álmallan éjszakák lassanként végkép kimerítik az 
embert. — A fűszeresből-  az elgyengült életerőnek uj impulszust ad. — A fűszeres-
kor fokozza  az élvágyat, előmozdítja az emésztést és táplálkozást, kormányozza az 
anyagcserét, gyorsítja a vérképződést, lecsillapítja a felingerelt  idegekel és egészen 
uj életkedvet teremt. Mindezeket számos elismerés és bálairal bizonyítja. 

A lüszeresbor palaczkokbas 1 Irt 50 kiért és 2 frtért  a következő gyógyszer-
tárakban kaphaló: Csíkszereda, Csikszépviz, Csikszentniiklós, Karczfalva,  Kápolnás-
Oláhlalu, Honim ód, Dálya, liiigöz, Üarócz, Zombor, Bárót, Telegdibaczon, Tuspád, 
Uáukfalvs,  Csiksztulgyörgy, Sósmezö, Gyergyószenlmiklós, Gyergyódilró, Gyergyó-
Alfalu,  Gyergótölgyes, Uyergyóujl'alu, Csikszentmárton, Kászon, Parajd, Siklód, 
Koiornl, Eléd, Farkaslaka, Székelykeresztur, Erked, Felek, Szászkeresztur, Kacza, 
Kőhalom, Ugra, A.-Rákos, Bodok, Miklosvár. N.-Ajta, Bölöu, Zalán, Csernálon, 
Bereczk, Zabola, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely s igy tovább Magyarország és 
Ausztria miuden nagyobb és kisebb helyiségeibén levő gyógyszertárakban. 

Csíkszeredai gyógyszertából Fűszeresbor eredeti minőségben bárom és há-
romnál löbb palaczkkal megrendelésre kllldelik Ausztria—Magyarország valamnenyi 
helyiségbe. 

Utánzásoktól órzikedni kell! 
ti- 32 Világosaa 

ULLRICH HUBERT-féle  Fűszeresbort kell kérni!!! 

J Szarvasmarhák, borjuk, sertések, É 
2 élősúlyának meghatározására egy ff 
2 igen jó és pontos ff 

5 MARHRMÉRLEfS f 
ff  áll az állatokat vásárlók és cindók ^ 
ff  rendelkezésére csekély használati £ 
ff  dij mellett ^ £ 

Tuma Mátyás 
belybe'i hentes és néazároa mesternél. 
Használati dijak : nagy marháért 1 ko-

rona, spró marháért: 60 fillér. Kisarólagos 
gyártól : HOCHSINGER TESTVÉREK 

»to-a> 

ruha-mossához 
a l e g j o b b k é k i t ő a z e r . - Törvényesen védve. Mosó-iulúzclckbcn, háztartásokban ;t 

legkedveltebb ruháké ki lő. 
OIOBÓ és felülraultaatlan! 

kis üveg 24 fillér, tizszeri mosás-hoz elegendő. — 1 nagy üveg 1M)0 kor., »/• Qvc6  1 
fl^*  Kapható mindenütt. " V I 

Utániatoktól óvakodjunk 1 

BUDAPEST,! 
VI., Bóssa-utoaa 86. ' 

Nyomatott Csíkszeredában, Szvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1U03. 




