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A ki az ország terkepere reánéz, s 
a ki ismeri azon a neinzetíaegi t lh j 
lyezki d st, röglön látja azt, hogy a 
magyarság hegeui< niaja érdekében iui> 
jelent a negy székely varmegye miiiiegy 
6UO.OÜÜ fehér  harisnyás niagy.irjnvai, 
miféle  missziót teljesített sok ev szá-
zadokon at, a inagyars iguak, s mifele 
uehez hivatás és elel-halal h.tre va 
reá a jövőben mindég, Iu a magyarsag 
éldekeiert kell aikra szallaiiia.. Sokszor 
a nemzeti k törteneluieben hatalma* 
szerepet játszották u vetetlen esemé-
nyei, néha uj terk pet csinált Europi-
nak egy-egy kiszatnt'hatailau, előre uem 
latolt es nem tudott dolog, 8 ime, ha 
meggondojuk, M igyaror-szag testet, ím 
évszázadokon át az u kis véletlen <ar j i 
epsegben, hogy kelé i határszelére n 
népvándorlás szesz 'lye-iaeg • oda állí-
totta baotyauak azt a p.tr százezer sze 
kelyt, a maga erös fajszeretelével,  kon 
ze, vatizmusaval, soha ki uem cser.'l 
hetö szép magyar nyeivevel es soha 
el nein rabo ha ó magyar ruhazkodisa 
val. a veletleu csupán, mert ez' nem 
emberi bölcsesség számítása csuulia igy 
— s ha ez a veletleu nem vo na, a ina 
gyarorszagi ruinau es Romania kozötl 
az ölelkezesuek nem volna tövise, a 
melynek fajdalmas  szúrása fel  ne eb-
ressze az ábrandozókat méress álmaik-
ból. Soha el nem törö hetö, le nem 
tagadható földtest  ez a 8zenely nemzet 
hazaja itt az olali tengerben, moly 
egyedül vágja utjat minden eredmeuyes 
roman nemzetiségi aapiraciotiak. 

Ha ilyen fouios  az a feladat,  amely 
reánk itt székelyekre var, ükkor bizo-
nyara epeu oiynu fontos  dolog az is, 
hogy ez a szekelyseg, a mely negy 
auiouumiájaban a aajat maga ügyeivel 
elfoglalva  külön külön él, legalább 
azokban a kerdesekben, a melyek miu 
ket közösen erdekeinek, azokban a 
kerdesekbeu, a melyekben együit kell 
szenvednünk vagy örvendenünk, egy 
erós kHpoca aitul összeköttessek. Mert 
hisz a patriotizmus, a léltekenység, 
sokszor a csaladi politika erdekei is, 
ennek hiányában erőtleune tesznek min-
ket, szetfurgacs  .Iják ereiuket. Bt mit 
látunk mindennap ? Azt, hogy ez a kö-
telek hiányzik, a legteljesebb mertekben 
hiányzik Hogy büszkén verjük a tnel-
lüuket a nemes hivatásunkkal, de a 
hivatásunkkal jaró kötelességeknek 
sohasem igyekeztünk eleget tenni. — 

Apáink soha ki nem mo dúltak falvaik-
bői, nem keresték az er.n kezest a negy 
vármegye kiválasztottjai es vezetői, s 
inegeseit, hogy most, a mikor Budapes-
ten Csikvarmegye és Udvarhely vár-
megye kiküidöttei egy KÖZÖS székely-
ügy eidekeben tulalko unk, u^y nez 
lünk egymasra, unni idegenekre, kik 
-olia seiu láuák egymást, s ugy áilot 
iuu . elö miuiha ellenségek snein fegy-
vertársak lettünk volna. — Szoaiorum 
f.íjdalmas  teny ez, hogy ket ilyen közös 
Hivatással biro SZ0:II8Z ilos Varmegye 
ben ue legyen ket jó barát, legalább 
szinboiuoiakent a tes veriess^gnek, s 
udvarbeyi es esiki székelyek budapesti 
foiuiliokoil  szerezzenek ludouiast arroi, 
hogy testverek, rokonok Vagyunk. 

Meghallak a sz-kelyek nagyjai, a 
kik az u olibi id )b -n egymaguk ereje 
vei is ludtak harcoiui a sze»eiy u- p 
••rt, idegenek, mindéi uem isin ro 
eoiberek, n Ili kozuiopo-iiak jó nagy 
reszbeu a un követeiuk, a kik uem 
erteuek minket, nem is a^aruak erteui. 
mert nem ueküuk kellettek ök, h nem 
iui, a uii manda'umaiilk kel letek nekik 
a nagyúri jáiekhoz. Hol vau, hol le.* 
teli tl i'Z összeiarió kapocs a mely kis 
erőnket összeszedve, mégis fegyv  re 
legyen a székely erdekeknek. 

A szememből a kóny ki ha lőtt, a 
mikor az elaö hatalmas eljeu a kép-
viselőház kupolájában a csíkiak es 
udvarhelyiek ajkairól egyszerre elhallat-
szott. Íme egyszerre dobbant meg Gsik 
e8 Udvarhely szive, egy gondolatban, 
miudeu dissonaucia nélkül, ösziutéu. — 
Itt van a kapocs ragadott meg a gon-
dolat: a közös ügy, a székely  ügy. 
Minden Ugy, a un uz egész szekelysege, 
miudeu kerdes, a mely a székelyek 
eg>eiemot az egísz országgal vonatko 
sasban érdekli, iniuden eszme, a melyet 
uz egész szekelyseg erdeseheu telve 
műk Ez a kapocs ! l uiely összehoz 
miukei, a mely k t kis erót, uegy kis 
erőt összetesz, es elismerési követel 
magának. 

Éu ugy érzem, hogy a Székely 
udvarhely - csikszer dai vasút ügyben 
ez a gondolat minden ertelm a ember 
nek eszet mog|arta es en tudoiu, 
hugy ez a vasú ügy megteremtette az 
első szimpátiát e két varmegye vezető 
sége között, a melyet most mar tovább 
fejleszteni,éleszteni  közös kötelességünk. 

Dr. Gaal Emire 

Hajsza. 
A csúfosan  megbukott koalíció sehogy-

sem tudott belenyugodni a hatalom el-
vesztése be, b ellenzéki oldalra szorít-
tatván minden erejet arra feszítette  meg, 
hogy a munkapárti uralmat bármily áron 
ia lehetetlenné legye. Huzamosan tech-
nikai obstrutclóval ukadalyozia meg a 
törvényhozás működését, majd rettene-
tes botrányokat rendezett a parlament-
ben, s mikor ezeknek a többség erélyes 
intézkedéssel véget vetett az ellenzék 
azirájkba állott, s azóta a legválságo-
sabb_ kü poiiiikai viszonyok közölt szán-
dékos kötelességszegéssel tüntet az al-
kotmányosság ellen. Így aem tudván 
megingatni a kormány állását a leg-
vadabb szemelyeakedes terere lépett, s 
egyik neves lagji alial a világ legna-
gyobb panaiiisr.ij tuak kiált,itt» ki az 
ország miniszterelnökét. 

A birós ig méltó büntetéssel sújtotta 
a legelső közhivatalnok beesületeben 
g.tzoló ellenzéki képviselőt, am az ellen-
zék most sem ter eszere, kétségbevonja 
az igazság szolgaliataa pártatlanságát, 
mivel uem ludia a maga büuös politikai 
c'íjai érdekelten részrehajlóvá tenui, 
három vezeralakja nyilatkozatában meg-
ism üli a rágalmazó állításokat hogy 
folytassa  azt az orüleies li tjszai, amely-
lyel uz ország jó hírneves cs belső 
békéje föláldozásával  a miniszterelnök 
szemelye ellen tör. 

A poliiikai szenvedélyeknek ily go-
nosz elfajulására  nem volt meg példa 
a magyar közületben. Nyílt lázadás ez 
már a köztisztesseg és a haza legfőbb 
erkölcsi javai ellen is. És aunál meg-
iio'ránkoztutobb a merényleteknek ez a 
sorozata, mert, nyilvauvaló, hogy rugója 
uem m is a leglalánkabb hatalmi éhség-
nél. Bizonyság erre az ellenzék egéaz 
mutija, a hajszának egvsz menete, de 
különösen az, hogy az ellenz k mindig 

esz volt a most annyira üldözött i s 
lebi csmerelt Luk ics b tszlóval tárgyalni 
es paktálni, abban a remenyben, hogy 
az ö segitsegevel a kormányhatalom 
reszesevd vaihaiik. 

Megdöbbentő a poliiikai eikölcsök-
nek ez a durva felrúgása.  H.i Lukács 
teljesítette volua az ellenzék vagyait, 
akkor a legderekabb államférfiú  gya-
n nt Ünnepe.ué őt az ellenzék, bármi 
képpen szerződőit legyeu is annak ide-
jén a Magyar Bankkal, és bárhogyan 
adta is el a zalatuai házát.. De mert 
Lukács nem elégítette ki az ellenzék 
hatalmi szomját, uosza üssük öt, gázul-
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junk bele nemcsak politikai, hanem a 
magánbecsületcbe is cs hurcoljuk meg 
az egész világ előtt cégéres panamistu 
gyanánt! 

Ez lévén a hajsza titkos rugója, a 
közélet szempontjából másodrendű kér 
dés, hogy mi igaz az e lenzék vadjaiból, 
mert kétségtelen, hogy ez a lékte'et) 
ellenzek minden körüímeyek közön 
keresne ürügyet a miniszterelnöknek 
személyében való támadásra, min; 
ahogyan többszörösen legazemberezie 
Tisza István grófot  is. m egy ádáz 
politikai harc, s eppen ezen igen helye-
sen állapította meg a birósá?, hogy nem 
az igazságszolgáltatás csarnokaiban, — 
hanem a parlamentben kel! lefolynia 
Ám álljon ott helyt az el lenzi* a vád 
jaiért, bzouyitsa ott be azokat, h i 
tudja, es buktassa meg ott a kor nányi, 
ha képes rá. 

A fődolog  azonban az, hogy annak a 
terrornak, melţet az ellenzek a purla 
meuteu kívül, a közelet mindeu teren 
kifejt,  miközben törvényhozói köteleh-
ségeit cinikusan félrelöki  — ennek a 
terrornak nem szabad diadalmaskodni 
és uem is fog  diadalmaskodni, mer 
akkor v ge az alkotmauyossagnak. — 
Aki-or ueui a király és a több.-ég bi-
zalma áilitja a közügyek él ere a maga 
választottjait, hanem bármely elszán 
és lelkiismeretlenül kimeietlen poliiikui 
csoport m<tg»hoz ragadhatja a közli i 
talmat, s a*nemzet léterdekei kalando 
rok prédájául esuek. 

A miniszterelnök teljes elégtételt 
kapott a bíróság iiéletébeu, s a köz 
véleménynek ezen való megnyugvása 
ban. Az ellenzék 1 iketleu hajszaja ptdig 
ismét gyászos kudarczba fulladt. 

Küldöttségek a székely körvasút 
további kiépítése érdekében. 

Az 181)5. évi VII. t.-c. a székely körvasút ki-
építését mondotta ki, s az akkori koriuányelnök 

gróf  Tisza István már azonnal gondoskodott is 
arról, hogy a/, valóban ki is épüljön. Azóta 1* 
esztendő telt el, s a székely körvasat nagyrésze 
megépült, a félreeső  székely vármegyék bekapcsol-
tattak az ország testébe, s közlekedési eszközök 
megjavnlása valóságosan kultur vidékké tette a 
székelyföldet.  A székely körvasút kiépítését elren-
delő törvénynek azonban van egv pontja, amely a 
inai napig sincsen megvalósítva, s amely iránt az 
utóblii esztendőben csodálatosan kevés érdeklődés 
mutatkozott. Ez Székelyudvarhely városának, a 
székely körvasúiba való bekapcsolása. Nem mondja 
ki a törvény azt, hogy ez a kapcsolás hol és ho-
gyan történjék, ez a kivitel kérdése, a szakembe-
rek dolga, de mi azt hisszük, hogy erre két meg-
oldás van. Es pedig Székelyudvi i hely--Csíkszereda, 
avagy Székelyudvarhely—Gyergyószentmiklós. Hogy 
c kettő köznl melyik országos szempontból helye-
sebb megoldású, melyik olcsóbb, azt a további mun-
kálatok fogják  eldönteni, mindenesetre a helyes az, 
hogy az előmunkálatok mind a két vonalra meg-
letessenek. Igaz ugyan, hogy a gyegyói részek 
vezotöi, s különösen Gyergyószentmiklós várossá 
a közeli időbeli ueiu tett lépéseket, a melyekkel ók 
érdekeik megvédését céloznák, de azért iui itt hang-
súlyozni kívánjuk, hogy az uj vonal kiépítése el 
seiu képzelhető anélkül, hogy a számit ások mind a 
két jelzett irányban meg ne tétessenek. Egy kis 
mulasztás mindenesetre terheli azokat, akik Gyer-
gyóhan vezetőknek érzik magukat, ha ezt a kéidést 
csak ugy engedik vita nélkül kialakulni, mert bár 
tudjuk azt, hogy Gyergyóbun vannak olyan embe-
rek, ukik azt tartják, hogy ettől u kormánytól 
semmit sem kérnek, mégis az utókor nekik ezt az 
alanyi iudokot aligha fogja  meutnégül elfogadni. 
Nem annál iukabb, mert ha ettől uein kérnek, a 
mely nekik idegen, annál inkább kiköv -telhették 
volua a megelőzőtől, mely nekik kedves volt. 

Egyszóval a vármegye vezetőségének agilitása 
az, hogy ma a mikor a pulilikai élet Erdély magyar-
ságának, s igy kiilöuöseii a székelység érdekei-
nek, tehát a magyarsâgu&k kedvez, félre  té\C min-
den szimpátiát, avagy nuszinpátiát, akciót indított 
ás deputációt vezetett a székely körvasút további 

ikiépiléac ügyében. 
A kérdés a deputációhan ugy lett felállítva, 

hogv a két vármegye tekintélyes, mintegy 100 tagu 
küldöttsége i Udvarhely 80, Csik 20) a Székely-
udvarhely—csíkszeredai vasútvonal kiépítését kérte. 
Fejér Sándor alispán ur már megelőzőleg az összes 
érdekelteket, törvényhatósági tagokat felkérte  a 
küldöttségbe való megjelenésre, megkereste Udvarhely 
vármegye főispánját  és alispánját, külön kérte a 
vármegye országgy. képviselőt is, hogy a székely-
ség érdekében indított akciót támogassák. Az ered-
mény az lett, hogy Gyergyó teljesen hangtalan 
maradt, Csíkszereda városa kiküldött dr. Ujfalusi 
polgármesteren kívül (í. képviselőt, s a központból 
Gyalókav Sándor vezetése mellett Fejér Sándor, 
dr. (íaál Endre és Farkas Imre jelentkeztek a 
küldöttségben való résztvételre. A vidékről Deák 
(íyörgy és Simon Endre csatlakoztak. Uudapesten 
satlakoztak lueze Domokos, Lázár Miklós, báró 

Hudnyánszky Sándor, dr. Sándor László, Pap Géza, 
llotár lii'lu, ruiidőikapitány és Pap Béla mérnök, 
ki az u;olsó iiapu!{han a budapesti lapokban igye-
kezett az érdeklődést felkelteni  az ügy iráut. 

A küldöttséget 14-én a képviselőházban logad-
ák Lukács László miniszterelnök, Beöjthy keres-

kedelemügyi és Teleszky pénzügyminiszterek. Húr 
a fogadtatás  alkalmával a kormányeluük egész fon-
tos ügyekben volt elfoglalva,  igyekezett kitüntetni 

kéi vármegye küldöttségét azzal, hogy a választó 
ji>gi bízott."ág ülését a fogadás  idejére felfüggesz-
tette. Mind a három miniszternél Gyalókuy Sándor, 
mint raiigidősehb főispán  mutatta be a küldöttsé-
geket, ugy a maga, mint Udvarhelyvármegye főis-
pánja m-vében igen nagy súlyt helyezett arra, hogy 
enuek a két vármegyének a kérése teljesíttessék! 
l'táuna a miniszterelnöknél és kereskedelemügyi 
miniszternél Fejér Sándor alispán terjesztette a 
kérést a következő rövid beszéd kiséretébeu elő. 

Nagyméltóságú  Miniszter  Ur! 
Kegyelmes  Urum  ! 

Az ország két legmagyarabb és a fővárostól 
legtávolabb eső két határszéli — Csik és Udvar-
hely vármegyék közönsége nevében — mint kérel-
tnesek jelentünk meg Nagyméltóságod előtt. 

Kérésiiuk arra irányul, hogy a Csíkszereda— 
Székely udvarhelyi kiváló fontosságú  vasutvoual 
megépítését az 181)5. évi VII. t.-c. alapján elren-

A „SZÉKELYSÉG • TÁRCÁJA. 
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Irta:  Mátrai  Ferenc  lifla. 
Óh de rég volt, hogy az utaidat jártam. 

Igeu! A báromfolyós  varosban ón is szőttem 
almokat, tele hévvel, fiatalsággal.  Talán nem 
is olyan régen... Meg emlékemben élsz, gyö-
nyörű dunautuli város, még gondolok reád... 
gyakran... szer -tettel... visszaidézve b jos ké 
pedet, megelevenítve ismerős arcodat Hol volt. 
hol nem volt.. Kit egyszer egy kis liu, aki 
diákos fejjel  iu bolyougoit s mo-tt tei.j remein 
nyel, sok csalódással visszatéri hozzád, miot 
— vendég. 

A verőfényes  nyári délután mikor újra be-
érkeztem a szép palyahazba, mintha beara-
nyozta volna a lelkemet. Alig variau a viszont-
látást. Pedig, hogy robogott velem a vonat. 
Vagtae.a rohant az adóldi nagy ronaságon s 
én mégis lassúnak találtam. Húzott valami is-
meretlen vágy azok felé,  akikei szerettem s 
akik talán már r» gen el is felejtettek  engemet. 

A fővároshoz  közeledtünk. A keleti pálya-
udvaron mar összeseregleltek a hírlapírók, 
akik az ország kUlitobózó helyeiről most tuiud 
— Győrbe törekedtek. Kevés várakozás utau 
egy uj vidékén robogott már a vouatunk. So-
kak előtt még nem látott, de nekem nagyon 
is ismerős táj ikon. Aztán minél jobban koze-
ledtüuk, annálinkább ereztem, hogy a szivem-
ben valami melegség támad... Az arcom piro-
sabb, a beszedem elénk, tal un a kedvem is 
jobb lett.. Sorban következtek a na^obb ado-
ma-ok: Bicske. Tat :i-To varos, Komarom.. 
Meg egy par perc h benn vagyunk a varme-
gye b n.. Mikor Gyór-Szent-lvan után feltűntek 
a varos tornyai, az arcomon egy buraisagos 
mosolygó vonás tamadt, amely olyankor szo-
kott jelentkezni nálunk, mikor reg elhagyóit 
barat unkát láthatjuk viszont, mikor jóleső em-
lékek ujuluak fel  a lelkünkben. 

•1'áJyamunka. 

A győri állomáson a V. H. 0. Sz. eln >ke 
és meg s.'.:i:uo-an a győri író:; gárdájából fo 
gadtak berniünket. Ko;leines m«íeg nyári d d-
után volt. Rövid ismerkedős után csoportokra 
válva, csa namir szótő-zlottunk, hogy megnéz-
zük a varos nevt-zeteasegr.it M••rt. ?ok-sok >r 
d' k'*-do!o; van ám G.oiött 0 tpoldi.ul a séta 
ter. Tokelete* sztgei, amivel kevés varos 
dio-e^- dli-tik. Mintegy a k »z *p :i kettészakítva, 
iio y helye le- ven az elénk forga.  >in iak. e-iyu 
oulalâa ii sziub íz, másikon Kisfaludy  Kiroy 
8zo»»raval A színház regi, neiu is u igy, d-
majdnem minden klva.ő m uyar színmű esz 
jáis-.ot' mar « d - k atu, tekintettel. hogy a va-
r B mi. r-g'-n kif-'i'e  t iiltur ijav.ii. Szmigizgi-
lói Koz-.ilt voltak: Koujuhy, üt.la K t mai, 
D ibó k még számosan a legjobbak közül. A 
varmegye baia* es megértő közönség* róI tanús-
kodik a sziuházzul izemben ailu Kisfa  udy 
szobor, iue y a m;sgv>r sziuműir.iS utyamest.;-
r. u k aliit . mb . Meg kell jrgje/n"oi, iio;v 
a Múzsáknak tilau nem is n ;?yon sokara tij 
haj-eka i-sz G\ór ír, milyu-k alapköveit egy 
erdeines győri polgaru tk iekiiKel.es alapit 
\anya fogja  bi/.to itaui. Azon az oldalon, ho: 
Kisfaiudy  Karoly .-zohra ált, van a s«iaieri 
kioszk i \ a győri tarsasignak különösen nyári 
időben kedvenc tHutaui találkozó hoiyc. 

li- minő bajos k 'p.. A sétatér mindenik 
oldalát a Ú tba egy-egy ága moss i — igaz, 
hogy HZ nr.ulaok uoui ritkán elpusztulássá! 
feuyt  getiék ezt a virágos parkot — egyik felen 
a mar telj- s.»i kiepüit s impozáns p.t ólakká • 
kiemelle-dó K ibaszerr••!, a tnasi'.ou a sz-pvu 
IVjlódŐ Ujvarjssal. 

A sétatérről, maj Inem olt, h d a R iba a 
Du laba torkollik, kényelmes csónak- ttjaroja 
van a közönsegu k a Voth o.üv i >k duuai 
uszoil tjábj; ug\ 'aut közvet ' n közeiről latb it 
juk a r-gi püspökvárat, a t »rókvdagból mi-
ndi hatalmas c.-oi ka tornyával, a i.. g iuo>t 
is szemlelhetó eios bástyafallal. 

A sportketlvelókuek bósegna alkalmuk nyí-
lik it gyönyörködni a Győri C-ouakazo Egy-

let tagj íiban, akik a nap bármely részében, 
de kü.önösen a d-lutáni időszakban el-elsur-
ranoak szemünk előtt, nyílegyenes, keskeny 
regatta csónakjaikkal. A testedzésnek ez a 
módja, kivaltkeppeu ki van fejlődve  Győrött, 
úgyuunyira, hogy a győri fiatalság  nem rit-
kaii líoz babérokat a nagy, dunai versenyektől. 

A szegediek kiváló poétájával, Kisteieky 
lilével jariam be a varost. A jeles pjeta to-

»t gyöuvórkődőtt a varos uevi;z>*tessegein. 
Me n ztiik a püspökvárát, a p-irkot. amely 
k >rui es/i, aztán le. rve a K.iptalan-dombrnl 
mega ni ik egy percre a Gyuri Hiri-ip redak-
ciója előtt, ahol .t jó Szavay G>u » szokta 
d out un almodo-cásait tölteni. M -ríhat nem 
••gyszer jaitam «-n itt Szávayt, amiut gytí.'iyört 
Kod ,ri a de utáni korz ni kur ao szemekkel 
ne/te a hullámzó pub.ikumot, amely különö-
sen n> -ri terzeueK alkalmaval szokott err«* el-
tonU'iii, mint egy megaradó folyam,  tartva a 
setat ri nagy hídnak. ame;y ilyenkor változa-

y el- 1 Qnődve bisonyara 
"uszke volt »rra, hogy e sz peu fejlődő  varos-
nak nagy v d -ki emporiumma telelőben neki 
is tekint -lyes része volt. 

A Karmelitak templonábin éppen vecser-
nyére harangoztak, midőn b 'fordulunk  a szép 
K tzinczy utcába, amily t. le van szebbnel-szebb 
üzletekkel, rtgyogo kirakatokkal. 

Alig értünk az uica feléig,  Kisteieky azon 
óhajának adott, kifejezést,  szeretné megnézni 
a b 'uce.--.nuz oi nor. E pillanatban jött velünk 
sz-mne Bőtzsanyi Arnold fógíinuaziu  ni tanár 
— kit meg g\ón tartózliodasom idején láiás-
b 1 is ner.e u — s ot .laiuarosan meg is kértük. 
A tudós be 10 szives-'n csailakozoti ker'sünk-
iiiiz, s m.i«nap töonedm tgunkkal meg is te-
kint lettük a fogi,nn  iziun Inres mu^moiat A 
kivaó t már és r-^ész mely értelemmel m fo 
zü t eid,akiódo4i keave inagyaraz'a a kő és 

bronzkornak iee-ieit, amelyekből oly kiváló 
példanso.at őri a lyón muz"um, hogy bar 
iiuty országos g ( üjt mén.nek is díszére valuék. 
Az egyes koioü pauzei, edény, fúró  a vágó-
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delní, illetőleg az építési tőke folyósítására  törvény-
hozási felhatalmazást  kérni méltóztassék. 

Nem akarjuk Nagy méltóságodnak, a céltudatos 
és nehéz országos kormányzat által erősen lekö-
tött idejét hoKsznsabhan igénybe venni. Miért is 
csupán egy pár szóval kívánom jelezni, hogy minő 
fontos  közgazdasági, hadászati és faji  momentumuk 
követelik, hogy a székely vasutak építéséről ren-
delkező 1895. évi VII. t.-c. — az említett Csík-
szereda—Székelyudvarhelyi szárnyvonal mielőbbi 
kiépítése által — teljes egészében végrehajtassák. 

A közgazdasági és hadászati előnyök, tekin-
tetében csupán azon egy körülményt hozom fel, 
hogy ezen szárnyvonal kiépítése által nyerjük meg 
az egyenes összeköttetést kelettel, mert míg a 
mostani Budapest—Predeal—Plojesti—Adjud vasút 
1030 kiint fut  meg, addig a Budapest—Héjjasfalva— 
Gyiraes—Adjud vonalnak csak 8(58 klmt. kellene 
megtennie. Igy tehát a keleti transitó forgalom 
1(52 kilométerrel nyerne rövidebb utat. Mi a sze-
mélyi és dologi forgalom  lebonyolításánál ki nem 
számitható előnyökkel járna. 

S ez előnyök emineuter jelentkeznek Csík, 
Udvarhely és Háromszék vármegyékre nézve akkor, 
midőn e szárnyvonal kiépítése után már csak a 
Csíkszereda-lléjjasfalvi  viszonylatban 115 kim. 
atat takaríthatunk meg. 

A mi pedig a faji  és nemzeti szempontokat 
illeti, azok nézetem szerint szinte parancsolólag 
követelik, hogy a Csíkszereda—Székelyudvarhelyi 
szárnyvonal kiépítése által e két székelyvármngye 
egyenes összeköttetést nyerjen. Mert csak ez által 
lehet biztosítani, hogy a Hargita hegyláncolat a által 
a rossz közlekedési viszonyok folytán  ma már 
majdnem teljesen elzárt, s a magyarság szikla-
várait alkotó két vármegye, a fajtenntartás  és erő-
sítés nehéz problémáját sikerrel oldja meg. 

Kegyelmes Uram 1 
Mi mindig tartózkodók — s hogyne mondjam 

szerények — voltuuk a kérelmezésekben, mert 
tudatában voltunk és vagyunk aunak, hogy el-
szomorító állapot lenne, ha mindent az államtól 
kellene várnunk, s ha öutnaguukbau nem birnők 
a fejlődés  elemi feltételeit,  mert akkor, mint ment-
hetetlen betegekre, kárba veszett lenne minden 
kívülről jövő segítség. 

Viszont azonban tudjuk azt is, liogv midőn 
önerőnket felülmúló  és közérdekű haladást bizto-
sító létesítményről van szó. akkor elodázhatlan 
kötelesség gyanánt jelentkezik, hogy az arra hiva-
tott felsőbb  segítséget kikéljük ; m. it elleneset ben 
mulasztással vádoltatnánk meg az utódok által. 

Síi nem vádoljuk meg közvetl-u elődeinket 
abból az alkalomból kifolyólag.  Iiogy a székelv 
körvasutak és a gyimesi vonal építésénél nem vol-
tak elég előrelátók és nem tntek meg minden le-
hetőt arra nézve, hogy a vármegye központja Csík-
szereda város legyen a vasúti csatlakozó állomás. 
Meit hisz az akkori viszonyok mellett az elélt 
eredmény is megbecsülendő volt, de tagadhatatlan, 
hogy a madétalvi elágazással. 

Csíkszereda városra oly érzékeny csapás mére-
tett, hogy ha a most kérelmezett szárnyvonal meg-
építése által az részben nem ot vosoltatik ; ugy 
akkor a város visszafejlesztése  folytán,  különösen 
faji  szempontokból soha töbl é ki nem pótolható 
veszteségek keletkeznének. 

Tegye lehetővé Kegyelmes Uram, hogy a ma-
gyarság keleti védőfalául  sz.'l-ál.» Csik és Udvar-
hely vármegyék erős őrtornyai gyanánt kimagosló 
Csíkszereda és Székelyudvárhely í'..si székely vá-
rosok között — a testvéri összetartozandóság és 
ölelkezés mesterségei és természetes akadályai le-
omoljanak és hogy a magyar laj fenntartásának 
missiöját jövőre még sikeresebben teljesíthessék. 

Midőn uz erre vonatkozó emlékiratunkat mély 
tisztelettel Nagyméltóságod kezéhez juttatom, ujhi'il 
kérjük alázattal, hogy az abban foglaltakat  jó-
akaratulag t.mogatni és a lehetőség határai között 
a teljesítést min 1 előbb eszközölni kegyeskedjék. 

A pénzügyminiszternél Sehessy János ud 
helyi alispáu ugyanilyen szellemben bedzélt. 

És hogy mi lett a válasz ? Rendesen ugy szo-
kott lenni, hogy ígéret, ígéret s azután a dolog 
pihenhet. Aki azokat a válaszokat figyelmesen  meg-
hallgatta, amit a miniszterek, különösön Beöjthy 
kereskedelemügyi miniszter a maga őszinteségével 
elmondott, az teljes megnyugvással és azzal az 
impressióval jött el Bndapestről, hogy a kérdéses 
vasút építése, illetve annak szükséges előmunkála-
tai a lehető leggyorsabb időn belul kezdetét veszik! 
Szinte feltüuő  volt az, hogy minduhúrom miniszter 

milyen részletes tájékozottsággal birtak a kérés 
körülményeiről s arról a fontosságról,  a melyet 
anunak tulajdonítanak. Teleszky pénzügy miuiszter 
válasszáuak a i 'sze, ahol azt mondotta, hogy a 
Csík és Ldvarhely érdeke teljesen összevág az 
ország érdekeivel, s igy bár nehéz a pénzügyi 
helyzet ennek a közérdeknek a kielégítésére pénz 
mégis lesz, általános megnyugvást keltett, mert 
hisz mindannyijan tudjuk azt, hogy minden ilyen 
kérdés a pénzen fordul  meg, s ha a rideg és zár-
kózott Teleszky pénzügyminiszter ilyen ígéretet 
tesz, az a kérdésre döntő befolyású  lesz. 

A iui szeretett képviselőink pedig távollétükkel 
tüntettek, Sümegi, Kállay és Győrtfy.  Ezzel is mu-
tatni akarván, hogy ők haragban vhnuak a kor-
mánnyal. Ez mind szép, csakhogy ha már el nem 
jöttek, minthogy a vármegye alispánja őket a kül-
döttségbe meghívta, s reájuk méltán számított is, 
ugy lett volna illedelmes, ha még idejében erről 
az elhatái'ozáaukiól « meghívót értesítették volna, 

legalább nem csodálkoztunk volna ott a hely-
színén az érdeklődésnek ezen a fokán,  lett volna 
időnk megelőzőleg elmondani a véleményünket ott, 
ahol legalább idegenek nem hallják. 

Csíkszeredai polgári leányislola üjye. 
Esősorban az olvasó közönség tudomására 

aksírom hozni, hogy ezen ügyöt nem tűért ho-
zom ;i nyilvánosság elé, hogy azt esetleg felre 
m .gyarazza. han -m azért, hogy ezzel a köz-
it k. de l- glö. é, p-u a falun  elő szegényebb 
sziilokn- k haszna jak, kik leány gyermekeikat 
oly su yo< mê t* rheltetessel kenyttdenek isko-
1 b.i jarattatni, hogy sokszor egész vagyont 
i-hö'ion- t, ; s a falun  é'ö honoráeiorok egész 

jliz lesüket reá kell áldozzák. 
I Evek óta figyelemmel  kísértem Csikvárme-
gy • tulajdonát képezd polgári leanyiskolájá-

11. ik fejjóde.séí,  s arra a tapasztalatra jutottam, 
hogy az az utóbbi időben indult fejlődésnek. 

A must »ui vvz'.'tőség nem kímélve áldoza-
tot, dacára, hogy a vármegye javait oly érzé-
kenjen érintő súlyos teherrel jár, a mult évben 
egy felügyelő  tanítónői állast, egy zongora 
tanári ;.í:ast szervezeti, kibővítette a bennla-
ká-t. a bennlakók szamát huszonhatra emelte 
fel,  továbbá az ö.-szes bútorzatát ujakkal cse-
relte í'el, viilaiiyvil.i^it.i^t vezettetett be, egy 
uj zongorát vásárolt, építtetett stb. 

eszközei, szakszerű elrendezésbon mutatják ;» 
legertekesebo darabokat. Sok emlekefc  ébreszt 
a nagy olajfestmény  Sühvarczeuijergrói, a 
48—4'J-iki hoavédzászló stb., amelyeket egyen-
ként lehetetlen is volna felsorolni  egy taro» 
cikk kereteben. Maga a főgimnázium  is impo 
zans, hatalmas épüiet s egyik legrégibb erő-
sége a magyar kuliuranak. Taiiarai közt voi-
tak Czuczor es Jedlik Ári.\os. Nem nehéz ki 
találni, hogy a g>őri főgimnázium  eg>ik leg 
első taniotezete hazanknak, amelyet a neiur-_ 
elhunyt Acsay X. Ferenc igazgató is igyeke 
zett minél magasabb színvonalra emelni. Sza-
mos kiválóság, köztük Kisfaludy  s uem egy 
ma is elo, kir. főherceg  vuit a uövendeke s 
jelenlegi tanarai között is tudós neveket ta 
lálunk. 

Milyen fészke  a kulturának I — kiáltott fel 
Kisteleky, aki nem győzött csodálkozni az 
egymásután következő etnlektablakon. Itt Jed 
lik Ányos és Czuczor, kissé odább a győrva-
rosi r. k. Öukormauyzat el. iskolája homlok-
zatán Révai Miklós, a nagy nyelvújító, meg 
távolabb a varmegyeház epÜ.eteu egy regi 
Ferencz-rendi zarda emlékeire találunk. Átha-
ladva a meuedéknáz temploma mögött, ismét 
a Széchényi, illetőleg előbb a Rákóczy s Király 
utcák folj  tatasahoz erünk. A Szécheuyi tereu 
a regi Maria szobor tűnik fel  az ideg unok, 
de maga a ter is meglep' szabalyos negyszö 
gével, amelyet egjik oldalon a már emiitett 
bences főgimnázium  b rendház, vele szemközi 
a kis szemiuarium epülete, majd a Vigadó s 
egyeb berpaloiak zárnak be. lunet átmentünk 
a regi Tejfeles  utcaba, hogy megnézhessük az 
egjkori magyar elbeszélő emléktábláját. M jd 
ki a Dunap írtra, hol azonnal szembe ötlik a 
ma mar teljesen varossá fejlődött  Révfalu.  K 
regi nagyközség, mely eg>eükeut is evtiz d-k 
óta Onszeloiott a székhellyel, ma mar kó/.igaz 
gatasihig is Győrhöz tartozik. Keitüno a uagy 
gabouarak'ár, (Elevator) melyet az evekkel 
ezelőtti szorencsetien kimenetelű tűzvész tett 
országszerte ismertté. 

Mar este volt, hogy -̂ emiV <>dé>ü<iU't meg-
szakítva elérkeztünk a v ,rosi Vigadó termeibe, 
I10I a hírlapírók találk t adlak egymasn ^ 
Ked lyes poharazas kö/. m beszel-o el ki-ki a 
maga élményéit s inár 1 gen belenyúlt az idő 
az éjszakába, midőn aludni tériünk, legtöbben 
a Royal szállodába, ahoi az udvarias győri 
kollegák voltak szive, t . reszü kre kenyeimes 
lakastbiztosítani. Elvoltunk tu ndnyáian taradva 
neiu csalodom tehát, hu azi irotn, hogy uitud-
aunvian jól aludtuuk. 

Masnap friss  erőre kelve,siettünk ki a Baross 
útra, aiu iy mar a kora delelótti óraUau lár-
más a forgalomtól,  majd magához vonzza a 
vidéki közönség-1 is, amely a közeli vasútállo-
másról egyeneseu erre indul be a városnak. 

De szép útvonal i-. Kezdődik a Kazinczy 
és Király utcák szögleten s tart egészen a 
Baross hidig. Jobhrol, balról remek p.ilotas-o-
rok ; a szeles aszfalt,  mindkét old.ilá > fasortól 
kiserve. Csupa eleveuség ez az utca Es menyi 
szép lány, szép asszony.. Ezt az utcát soha-
sem felejtem  el... 

Kiértünk a nagy, városház előtti térre, 
mely gondos kezektől tele virággal igazán 
bajos kepét ad. A vur-Miazpalotarol talan ne 
is szóljunk. Ennek művészi remek voltánál 
fogva  országos hiro van. Hatalmas, gyönyörű 
épület, feltüuő  szép os/lopc-arnokka . beüt a 
főbejárat  előtt az alapító szobrával. Mielö t, a 
közgyűlés kezdődött vo-na, mogueztük a csi-
nos honvédlig' tet mey t ugyancsak egy turul-
madaras eiul k tesz ne vezetesse. A fórealis-
Kolat, törvényszéket, a keresked.iiih es ipar-
kam .ra palotajat. Ez 11 -'>bi kö/v tlen köze-
lében vau a tn. kir. all. fa-  es femip  .ri szak-
iskola, mely nem oupan győri, han -m az or 
szag legtávolabb fekvő  videk-ról is számlál 
uővend ket. Tovabu Indulva a nemreg meg-
n \i-t MuKacsy utcát talaijuk, am-íy empa 
villaszerű épiüez >sevel köti Ih a tí^olmet. 

Délelőtt, 'iz óra lehetett, hogy visszat itünk 
a varoshas közgyűlési termébe, hol ekkor a 
szövttsegi tagokou kivül megjeleutek mar a 

város éa vármegye notabilitásai is. A gyönyörű 
városház palota díszes közgyűlési terme a 
z ufolásig  megtelt hirlapirókkal, a karzatról 
|;edig szép hölgyközönség kiserte figyelemmel 
a mindvégig erdekf-szitö  gyűlés lefolyását. 
Ott vot a város és varmegye szine java: 
K ztiik Varady L. A pád győri püspök, Goda 
Béla Gyér sz. kir. varos es Gyor varmegye 
súkori föispaoja,  Németh M.klos alispan. dr. 
Kunez Jenő vármegyei főjegyző  s iró, Weu-

J uó po garmester, Farkas Mátyás polgár-
mest őrhely ettes, Veöreös Boldizsár városi 
tanácsos, a helvi notabilitások, az azóta elhalt 
Amon Vilmos, .̂ mon Vilmosuó, Sas Ede, Szávay 
Gyula es több kivá'óság az irodalom képvi-
M ÍOÍ közül. A közgyűlés Szávay Gyula eluok 
masas szárnyalású megnyit-íjával vette kéz-
letét. melyben meglepő hasoulatokkal festette 
a komoly, a tehetséges vezetőktől irányított 
sajtó hivatását, megemlítvén, hogy a sajtó s 
következésképeu a hírlapírók is minő szoros 
kapcsolatban állanak a helyi, úgyszintén az 
országos po itika tényezőivel. Az előkelő szín-
vonalon álló megnyitóra Wennes Jenő vála-
szolt uagyon szíves hangon, üdvözölvén egy-
uitul a megjelent hírlapírókat, akik ezúttal — 
úgymond a város vendégei. Majd bejelen-
tette a Györ sz. kir. város altal felajánlott  250 
korona tiszteletdijat, melyet a tanacs a sajtó 
iránt érzett megbecsüléséből a Szövetségnek 
győri közgyűlésésót s egyúttal a várost legsi-
kerültebben ismertető tárcacikk jutalmazásara 
kivan fordítani.  A közgyűlés örömmel s köszö-
nettel vette tudoma-ul. Ezután a tárgysorozat 
következett. E es vitat provokált a titkári je-
lentes A kizárólag hírlapírással foglalkozó 
ti ital tagok közül többen felpanaszoltak,  hogy 
1 Vid ki Hírlapírók Országos Szövetségének 
tagjai között tu'sii'yban vannak az olyan ta-
gok. kik a hirlapirasou kivül egyéb pozíciót is 
tii tenek be. A titkári jeieutes végül szavazasra 
került s a vitarendezőket oriasi többséggel le-
szavaztak. Ezt megelőzőleg az elnök tiltako-
zása ellenerő, rendkívül nagy lelkesedéssel újra 
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üzooban ezen iskola jelenlegi helyzete sem 
felel  meg a mai modera kor igenyeinek. Az is 
kolat egy radikális átalakítással ki kelleuo hó 
vittetni, a bennlakáat nagyobbiUtni, legalabb 
40 bennlakó szamára be kellene rendezni, a 
tantermeket nagyobbittatni, német nyelv inten 
sivebb elsajatitasa vegeit német nevelöuői ál-
lást szervezni, a zene tanulást kötelezővé teuui, 
s egyes sporttelepeket letesiteai. 

A bennlakast azért kellene bővíteni, s a 
bennlakók számát legalabb negyvenre felemelni, 
hogy a vidékén lakó szülők leányaikat nevel-
tethessék, mert a t .paszlat mutatta, hogy az 
1912—13 ik taoevben beiratkozott tauuok ben-
lakas hianyaban vagy inas iskolaba lettek kény-
telenek beiratkozni, vagy otthon maradiak, — 
ha otthon maradtak az a kultura fejiodesére 
hátranynyal van, s a szegeuy szülőknek ke-
serű erzest okoz, mikor legjobb akiratuk mel-
lett sem képesek leanyaikat neveltetni, s leg-
alább azt a neveltetést biztosítani, a mit a va-
roson a legszegényebb iparos is képes meg 
adni. 

A küulakások leáuyok számára óriási drá-
gák, majdnem utolérhetetlenek, s e mellett K 
szülők mégsem adjak oly sziveden oda leány ii 
kat megnyugvással, mert hiányzik ott a teljes 
felügyelet,  senki sem törődik, ha megfizeti  is, 
ugy a leanyuyal mint a sajat. magaóval, az utoii 
sokszor felügyelet  nélkül notaugoih it. 

A tantermek kibővítése egészségi szon-
pontból feltetlen  szükséges, sziikseges azért 
is, hogy leanyaink, tágas, vi:igos es porui-n 
tes terinekbeu szedjek magukoa a szükségé* 
tuduiva ókat. 

A uémet nyelv elsajátítása feltétlen  köve 
telinénye a tovább tauulasnak ha kereked dini 
iskolaba lép át a tanuló, ha akár üzletvezetői, 
vagy irodákban nyer alkalmazást, fő  fe.téteikep 
álliljak oda a nemet uyelv tudását. 

Más idő volt akkor, mikor ugy gondolko-
zott a tarsadalom, hogy a leány ne tanuljon, 
legyen jó házi ; sszony. adjunk neki fakanalat, 
a kezébe, s ha azt ügyesen megtudta forgatni, 
mint a katona a kardjat, jó bazi asszony lett 
belőle, gondos gazdasszony és szerető anya. 
Azonban másként áll ma. Ha valamelyik szülőt 
az Isteni gondviseles négy sot hat leány gyer-
mekkel áldotta meg, az ugy gondolkozik, hogy 
ebből kettő lesz gazdasszony, i thou marad a 
rántásos lábos mellett, kettőt tanítónői, vagy 
kereskedelmi pályára adok, mig kettőből, ha 
pénzemből telik doktort neveltetek (a mi még 
nem igen sikerült:) Tehát most lathatjuk, hogy 
tényleg mindenik leányból nem lehet bazi kuk-

tát nevelni, mert azoknak pereferm  mot sem 
képes az ember biztositaui, hat még Urain bo-
csásd meg, a mai fiatul  gavallérok altal kö-
vetelt női hozomáuyt, mit csinál az eltevelye 
det szeg my szerencsétlen sziilo ? inkább tanít-
tatja, mert a taníttatásért jaió dijat nem egy 
szerre kell kifizetni,  mint a nauyra kidagadi 
női hozoményt, hanem részletenként, havon-
ként es a hogy telik. 

A neveltetés utáu a leány biztos révhez 
jut, állást kap idővel, s ura lesz önmagának 
uiegé hetese biztosítva, s nem nyög esetleg 
egy zsarnok ferj  járma a'ati. 

A továbbianittassil eó állott Önként ;» 
német nyelvnek reszbeni elsajatitasanak ker 
dese is. 

A zene tanulása pjdig azoknak, a kik ta-
nítónői palyara vagyakozuak elmaradli itatlan, 
azt megkőve'eli maga az iskola is. 

Sporttelep létesít-te mint p. u. a tenisz-
pálya letesitése tervbe vetetett. 

Az igazgató tanítónő lelkes vezetése mel-
lett a mult évb-n r. nd-ztetett is, egy sikerüli 
műkedvelő előad is>al < gyb' kotÖtt tancestely. 
a tenisz pálya tutesitésere, mikor e célra mint 
eay 1ÜUU koron» tiszta beveteit ert el, azon 
bau a tenisz p tlyn feiallit:tsa  ismeretlen okbo-
elmaradt, holott az ineg a mult év tava-szán 
felállítható  lett volna. 

A korcsolya pályáról azonban még eddii 
<zó sem fcsett.  ho ott ez' is szépen in 'gleh tm' 
vaiosit i i', a vann egyéne; kevjs anyagi ado 
zaiabak r il i *, vagy t d 11 se n n oe u adum 
ké-z köz m s-g igény»' vitolivol; hia az Is 
l-om k abban a teki-it-then a közöm g uem 
szükk biü, mert tudja, hogy jó, eg-azseg-s 
es talpraesett leányokat c>akis ezek üzesével 
lehet nevelni. 

Az a nő ki ezen sportokat iui testileg lej-
lőbik, egeszsege jo, eielképes szé lemé friss, 
tevékenysége szorgalma fokozó  t, — ellenben 
azok t nos, kik lo yton a szobaba tartózkod-
nak féitik  a téli hidegtől uri fZÍuüket,  azok 
sápadtak, mozdumi aligszeretók, szellemük 
tompult es nem eleg elevenek, azok ha gazd 
asszonyok m • radmk is nem tudnak oly ébe-
rek, el \e.nk lenni, mint a sportot űző nok. 

Közre keliene működni a varmegye veze-
tőséginek, hoüy ha a vármegye erre a segít-
ségre talán anyagi ereje miatt nem volna ké 
pés a mi eminens erdeke, az interuaiusukban 
a jobb, szorgalmasabb gyermekek fél,  esetleg 
ingyen h ellátást nyerhessenek, — esetleg ál-
lamsegély igenybe vételével is Miért van az, 

hogy egyes vármegyékben két leányiskola is 
vau. s mindkettő államsegélyes, s ott a leá 
nyok alapítványt ny^rnetnek, mig az idevaló 
leányok háttérbe szoríttatnak. A gondosabb 
szülök, kik az óriási neveltetési költségeket 
hordozni képesek rendszerint zardában nevel-
tetik leányaikat, a szegényebb szülők pedig 
oly helyen, hol olcsóbban neveltetheti, vagy 
a mindenható államtól segítséget remél, raesz 
sze a nagy id -génben. 

Továbbá szük>eges volna még azok a leá 
nyok részoe, k-k semmifele  életpályát nem 
vala-ztnak, a u-gv polgári iskola bevégzése 
utmra egy-egy eves tanfolyam,  hol kiképez-
te'nőiek a varrasban szabászatban, üveg festé-
szetben es a kézimunkában, továbbá a haz-
tartásvezetéaében, kertészetben stb. 

Ennyit kívántam az illetékes körök figyel-
mébe ajnnlani. ezek mind olyan kérdések, a 
mit. meg keli és meg lehet valósítani, ezek 
már inas leányiskoláknál meg is vannak. 

Csik vármegye vagyon tekintetéből tudomá-
som szerint az országban második helyen áll, 
tehát dicsős igére va'tnk, li.t iskolai is az ország-
ban második helyet foglalnanak  el, azért az 
iskolai gondnokság ne azt tekint.se, hogy meny-
nyit áldozott a varmegye az iskolára, hanem 
azt tartsa mind g szeineiőtt, mennyit kellene 
meg áldozni, hogy polgári leányiskolája a fej-
lődés utján mihamarabb az első iskolák közé 
sorakozzék, hogy ne legyen a szülő kenytelen 
uyer.neket idegen iskolákba neveltetni, hanem 
miként a főgimnázium,  idegenek előtt is 
legyen, s kapuja idegenek számára is tárva-
uyitva álljon, — mert amit áldoz a varmegye, 
annak tók -jo megtérül C-ikvármegyében levő 
uazt </• -k'dy magyar leány ok egoszséges szel-
lemi fejlődésében. 

Csikszentsimon, 1913. évi február  20-án. 
lieck  Ferencz, 

k.-jegyző. 

H Í R E K . 
— Gyalukay Sándor főispán  ur 

a legközelebb  huzamosabb budapesti 
tat tozkodása  alkalmával  a küldöttsé-
gek  vezetése után Fejér  Sándor  al-
ispánnal egyetemben a szakminisz-
tereknél  interveniált  a kultúrpalota, 
kórház,  tisztviselők  drágasági  pótléka 
ügyében, s ezenkívül  az igazságügy-
miniszternél  a ditrói  járásbíróság  és 

Szávay Gyulát kiáltották ki elnökül, ki végre 
is a közgyűlés akarata előtt meghajolt. 

Gyűlés után mintegy 200 an a Royal szál-
loda télikertjébe vonultak a hírlapírók, hol 
fényes  ebéd várta az egybegyűlteket. A ban-
ketten megjelentek: a főispán,  alispán, főjegyző, 
polgármester s még nagyon sokan a helyi 
előkelőségek közül. Többen mondtak felkö-
szöntőt, köztük Szávay Gyula és Sas Ed". 

Az első eset volt, hogy a Vidéki Hírlapírók 
Országos Szövetségének közgyűlésén a hadse 
reg is képviseltette magát. A tósztok során 
felállott  a vendegül megjelent őrnagy is, ki 
szabatos, tiszta magyar nyelven üdvözölte a 
hírlapírókat, hangsúlyozván, hogy több keve-
sebb megszakítással busz esztendei Győrött 
tariózkodasa alatt a polgárság s katonatisztek 
között soha a legkisebb összeütközés sem tör-
tént, ellenkezőleg a tisztikar tagjait is a leg-
kedvesebb emlékek luzik Győr varosához. 

Szokatlanul jóleső érzéssel fogadták  a nem 
várt üdvözlést s az őrnagy majd mindenkihez 
külön-külön járult egy-egy baratsagos ko-
cintásra. 

Mar az ebéd kezdetén egy kedves megle 
petés érte a s jtó képviselőit. Minden egyes 
teriték mellett a győri gyárosok ajándéka: egy 
kicsinek éppen nem mondható csomag, mely-
ben a legfinomabb  cukorkák, teasütemenyek, 
több aprósag, köztük a győri bőrdíszműim 
gyárból egy csinos, sziues bőrből készült 
asztalfutóka  stb. voltak összefűzve.  Különösen 
a Szövetség nótagjai örültek ezeknek az apró-
ságoknak. 

A helyi újságírókból alakult választmány is 
kitett magáért, amennyiben lehetővé tette a 
Parseval  katonai léghajónak Győrbe utazását. 
A léghajó este 10 ora után érkezett s mintegy 
300 meter magasságban majd egy teljes óráig 
úszott a kivilágított varos fölött,  nagyszámú 
közönség érdeklődésétől kisérve. 

A közebed utan — másnap — külön vo-
nattal Pannonhalmára indult a társasag, meg-
ezemlelve az ősi bences fómouostor  remek 

könyv- és képtárát, majd a toronyból gyönyör-
ködve, a szép kilátasban — hol a Bakony 
nyúlványai is tarkítjuk már a szemhatárt — 
kellemes hangulatban a fömonostor  angolpark-
jaba vonult, hol a pannonhalmi bencés foapat, 
H íjdu Tibor vendegei voltak a hírlapírók. Este 
nyolc után rísziut a különvonattal, részint 
automobilon utaztak viasza a sajtó képviselői 
a közeli Győrbe, hol társasvacsora f-j-zte  be 
a kirándulást. Gróf  Khuen H <!• rvary Károly 
volt miniszter-!nök es Székely Ferenc akkori 
igazságügyminiszter táviratilag üdvözöltek a 
közgyűlést, melynek munkálkodásához sikert 
••s hasznos eredmenyeket kiváutak. 

A pannonhalmi kirándulás után a messze 
Széke yföldrol  erkezö Ádám Éva írónővel ko-
csira ültünk, hogy eluazas előtt meg--gyszer 
végi tekintsünk a varoson. A Hosszú bidon at 
az Evang. Conveni hatalmas epületenek szem-
lélése közben kihajiottuuk Ujvaiosba. Itt etn-
lit"&re méltó a József  templom, ugyancsak 
messziről sz műnkbe tűnik impozáns kupolájá-
val a n.igy izraelita imaház. 

Mivel Győr tekintélyes gyárváros, nagy 
ipartelepekkel is lepten nyomon talalkozunk. 
Ujvaro>bau van a sely.-mfonoda  es selyeingubó-
raktár, Nadorvárosban óriási gőzmalom, gyufa 
uyar, inasik res/.en a városnak pedig a vaggon-, 
szesz , lak-. po-Zió-, olaj-, ecet-, piskóta-, cu 
kor <̂s börtli-zniúaru gyárakat, tam juk. 

Sokáig időztünk a betemetett Rabcza régi 
meilrénel. Ez az óriási várost' jiesztésl mun-
kalat unnak idején országos érdeklódest kel-
teit Poetalelkü ember ma is szívesebben nézne 
talán a varo-on hos-zu szalagkent végigfutó 
Rábca folyó',  de a varos nagy arányodban 
való fellendülése,  a közinazgatns, ipar, keres-
kedelem s a közgazdasági erdekek nélkülöz-
hetetlenné tettek e munkalatok keresztülvitelét. 

A Rabcza folyó  alig egy évtizeddel ezelólt 
még természetes határt vont Győr varos es 
Gy őrsziget nagyközség között. A l é l v á n » ^ 
n tnc-ak a R iba mentén, de itt is hosszú se 
takat tettek egészen a Wenczl kertig, vagy 

csónakkal le az izraelita temetőig, ma azonban 
tán veszített ez az útvonal a varazsából, hogy 
par év muiva egy aunál élenkebb s közöuseg-
IOI hullámozó nagy városi korzónak adjon 
helyet. 

A Rábczának tehát a betemetett helyét ta-
láltuk. Még puha, süppedékes a talaj, de már 
is vígan szaguldauak keresztül a fogatok  a 
közeli Gy órszigetbe, amely ugy ancsak — Rev-
fa  u példájához hasonlóan — közigazgatásilag 
is Gyor sz. kir. városhoz csatoltatott 

— Milyen külöuös is — gondoljuk — hogy 
ott, hot alig nehany év előtt meg vígan fürdő 
gyermekeket, csónakazókat, kissé tavolabb a 
varostól egesz halaszkom,-aniat találtuuk, ma 
egy hosszú, kaviccsal behintett útvonal van... 

Nézzük álmatagúi... szótlan... de csak uem 
tudja megszokni a szemüuk, nem akarunk meg 
baratkozni a gondolattal.. Mintha valamit el-
vesztettünk... valami emieket vettek volua el 
tóiuuk... 

Lara mennyi konzervativizmus van a fiata-
lokbau is... Ne csodálkozzunk az óregekeu. 

Megváltozott a város képe s egy egész 
romantika duit vele össze. Deliat a reális eiet 
uem ismeri a romantikat, a haladas jegyében 
ueha rombului is kell. 

Győriektől ha lottain, hogy a régi tűztorony 
hatalmas boltíves kapuival, hogy eltűnt, alig 
ismertek a varosra. 

Oh mennyi emlek ujul fel  lelkemben e régi 
tűztorony roi... Mennyi vagyai, ifjú  álmodozást 
rejt magában az eltakart Rabcza folyó... 

Mintha régi teinetóu jártam volna... 
Kocsink éppen a regi krajcáros hiduál vitt 

el, hogy egy kauy arulassal Gyarszigetben lé-
gy üuk. 

Eszembe jut, hogy mint kis diákok, hány-
szor megtakarítót uk a h izulrol kapott krajcá-
rokat, minor az oreg bácsi nem U-t a szigeti 
hídfőnél,  vagy a udt s mi minden vatu nélkül 
ruccautuuk at a szigeti sétatérré... — Ádám 
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Maix  máv. elnök  igazgatónál  a vasúti 
menetre/nl  érdekében.  Az intervenciók 
meglehetős  eredménnyel  jártak,  mort 
a kultúrpalota  és korház  kérdésében 
az elvi jóváhagyások  már a legkö-
zelebb lelógnak  érkezni,  a vármegyé-
nek azonban költségvetésileg  kell  gon-
doskodni  azokról  a pénzösszegekről 
a melyek  az építéshez  kellenek. 
A tisztviselők  191'J.  évi drágasági 
pótléka  aligha fog  jóváhagyatni,  meit 
az a magánjavak  terhére  szavaztatott 
meg, ezen alap rendeltetése  pedig 
szigorúan véve alig engedi  meg ilyen 
terhek  hordozását.  A ditrói  járás-
bíróság  ügyében Gyalókay  Sándor  fő 
ispán ur igen jelentékeny  eredménye-
ket  ért el, a kérdés  megoldása  ter 
mészetesen attól  függ,  hogy mit fog 
tudni  Ditró nyújtani a megvalósítás 
érdekében.  A vasút kérdésében  pedig 
sikerült  végre-valahára  befejezetté, 
ténnyé tenni a kérdést.  — A májusi 
menetrendben  már a vonatok  (  sík 
szeredára  tútnak  be ugy Gyimes, mint 
Gyergyószentmiklos  lelöl,  s az egész 
körvasuton  közvetlen  kocsik  lógnak 
közlekedni. 

— L e g e n y - e s t é l y . A rendező bi-
zottság a napokban küldötte sz t mrg-
hivoit a március hó 1 en megtartandó 
legeny-eatelyro. Mm hogy az estoiţeu 
való oit'tsje enesre a meghivo jogosít, « 
reufjozö  bizottság ez U'on k ii tol azo-
kat. kik tévedestiof  v»gy postai elkailo-
das folytan  meghívót uem kapta:.. d< 
aira igen>i tartanak, wziveski djent-k tv.t 
a rotulezo bizottság bármelyik ta&jan.t 
bejeleueni . Miut halljuk a rondezöseg 
nagyfokú  tevékeuys -get fejt  ki az es 
tely sikere érdekeb. n s örömmel é r é -
sű.ünk, hogy az esté y iránt reudkivü 
nagy erdeklödés nyilvánul meg; » kö-
zönség reszeroi is, eroseu remeijük, 
az esiély egyike lesz az idei evud I 
szcb es legkedvesebb inu;atságainak. 

— Hermelin Csikbau. Dr. Szlivy Tibor az 
a szerencsés vadász, aki a napokban Csikzsögöd 
község határában egy herrnelint lőtt. .Mi ugy tud-
tuk, hogy a mi vidékünkön hermoliu nincsen, leg-
alább is hosszú idő óta vadá.sz»iuk ilyenről nem 
emlékeztek meg. A hermoliu bőrt dr. Szlávy Tibor 
dr. Lendl Adolfhoz  küldötte tel, a hol a helyes 
meghatározás beigazoltatott. 

— Csikvármegye 1 í>. számában a szárhegyi 
függetlenségi  párt vezetősége tiltakozik a „Buda-
pesti Hirlap"-ban megjelent azon közlemény ellen, 
mintha Szárhegy községből Ht> aláírással bizalmi 
felíratott  kiddöttek volna a kormánynak. Igaza van 
a szárhegyi függetlenségi  párt vezetőségének, 
Szárhegyről felirat  nem terjesztetett fel,  a kérdéses 
feliratot  a gyergyóvárhegyiek kiUdötték, s Buda-
pesti Hírlapban csupáu sajtó hiba esett, a mit 
kérésükre bizonyára szívesen korrigálni is fog. 

— Kot legenda. Bégen volt oty m k•••/.-
vétlen hatása magyar Versnek, miu. a törté-
nelmi nevezetességű Ka'>osmezöról megjelent 
ket íegeudanak, melyet V -U'rfy  Tamás >/ !<el\ 
küttó irt. „A holló faja"  egy -dó legenda Má-
tyáskirály hollójáról. Az öreg rezgöny rta v.i -
tag agai egymást dörzsölve, károgó hango 
hallatt időnkint. Százados törzsét a köitemnnv 
hatása ailatt ércbe öntött t iblával jelöltek meg 
a K kospatak partján. „A Uákos legendája" a 
••a! o patak szomorú, s 8z-p története. Szava-
lók részére igen b-es *s iniud a ket költöm miv. 
A füzetet  Dobay Zsigmond festóinüv  sz rajzai 
díszítik Ára postai k dd-J-sel együtt 30 fi  lor. 
Citn: Pe.erfy  Tainas iró, Uad.ip .v t, IX. Köz-
ielek. Az (>- z-g levélje y kbeii is beküldhető 

— Első dijat nyert a gobo. A p.*csi 
dalárda 50 ev s fennali.i  anak ünnepet meg-
örökítendő piakeit-pai\az.iton, hatvannal több 
jeles palyazo hozni Szaoioi Soos Vilmos -z"-
ke<y r /.o -raszmüvesz nyerte el az 1000 kor, 
nas e,só dijat es a megmza-t a ktvueire En-
té! a dijnyer snél ha p íjuskodás, protekció 
ii m is v.iia tl • egy kis g.me-.ag meg.s tört Mit 
Ez ev janu ir 2 an Péter , T iiuis székely kői 
tönk es ,nagy góoeiiU" k •/. ím k-rűit a palya-
iete|. Oivi-ta es e kuld * Szunod Soos Vtl 
mosnak, irvau: „N zz id * te tiükkfejü!  Azi 
írjak ez'-u a papiroson, hogy 100 koronát nyer 
hetsz. Úgyis azt ir ak volt r d ul az újságok, 
hogy te pUkett xóiő va.. , hát eriggy neki ós 
költsd ki Iste.» d «ímevvl es szerencsével" 
Hat het múlva ajá i ott levelet kipoit a nagy 
gono, azt irj» a szobrász: „N zz ide te pen-
narago 1 I i kii dók eg\ p n ir.apot, azian na 
nem vagy v ksi, hat i.;tiiatjd, hogy ap c-iek 
1Ö00 koronaj t kiköltveu Istou aogede.mevel, 

szerencsésen, pedig bizony Isten azt hittem, 
hogy zápon marad." Szamosi Soós Vilmos, aki 
iz orsza.ios iparmű veszeti iskolát és a magyar 
k'r. szepmüv. s/eti akadémiát, elvégezte, aztán 
ne|i ti Kadrusz János jeles szobrász mesterünk-
nél több ideig vala, hivatva van még több di-
c.-'öséget is szerezni a székely művészetnek. 
LvzidHg a Dávid Ferencz első unitárius püs-
pök szobra, Brassai Sámuel szobra és sírom 
lék terve és közel 50 plakett dicsérik erős te-
hetséget A pécsiek első dija valóban teljes 
diadalt jel> nt, hol (iO j-les közül került a leg-
első hel>re és diadalmas utján még az erdélyi 
szoborpaiy ázatoknal is közelebbről fogjuk  hal-
laui nevét. 

— Kinevezés. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter dr. Császár Károly Udvarhely 
varmegyei tanfelügyelőségi  fizetésuélküli  toll-
nokor. a XI. fiztési  osztály 3 fokozatába  toll-
noknak nevezte ki. 

— Kinevezés. A tn. kir. fóidmivelésügyi 
miniszter Makranczy József  m. kir. állatorvost 
föáiiaforvo^sá,  Tó.-: f  e-ic-' Adolf  csikszentmár-
toni XI. Kzeté-i osztályú m. kir. állatorvost X. 
fizetési-osztályú  m. kir. állatorvossá novezte ki. 

— Cimeradomanyozás. A király Csik-
taploczai üál Lajos magyar államvasuti fö-
ell nőrnek, valamint törvényes utódainak, régi 
magyar nemességük s „Csiktaploczai" eló-
nevük épségben tartása mellett a bemutatott 
citu' rt adományozta. 

— Köszönetnyilv mitás. A m. kir. val-
lás- és közoktatásügyi miuiszter a gyergyói 
róm. kath. tanító-egyesületnek, az orsz. tauitói 
egélyegyesületnél 3000 korona tökével tett 

szoba alapítványáért, köszönetét nyilvánította. 
— Közbiztonsági allapotok. A cseudór-

kerüieu parancsnokság j dentése sz-rint a var-
megyebeii elhelyez tt csendórórsők januar 
havi tevekenysege kiterjedt minden közsegre. 
E'ofordult  egy hatósági közeg el.eni erőszak, 
egy szemerem elleni bűntett, 17 ragalmazás, 
4 etuber elete elleni hüntett, (35 testisertós, 
2 levéltitok megsért'so, 7 mtganiak megser-
•ese, (j'2 lopás, 3 rablás, 3 sikkasztas, 3 jog-
talan clsajautas, l orgazdaság, 9 esalas, 5 
okirathamísitás, 10 más vagyonanak rongálása, 
7 gMij'Ogitis egy fegyveres  erő elleni bün-
t itt 214 közigazgatási hatáskörbe utalt kitiá-
g k. K Kimutatás szomorú világot vet köz-
l'iztonsa I aiiupotainkra s fokozoit  javító muu-
kara sarkalija az illetékes tenyezóket. 

Évával összebolyongtuk ezt a városrészt, hisz 
ez a bolyongás nekem olyan jól esett... Talán 
udvariatlan, szótalan is voltam... Gyermekko-
romból jutott eszembe minden.. 

Majd visszatértünk a Győrt s Szigetet ös>ze 
kötő régi vashíd felé,  de a hid persze már 
eltűnt, mint a száműzött, a varos területeröl 
kitiltott, hogy va'ahol messze... künn a hatar 
bau — a hová a Rahcza medrét elvezett k — 
számlálja régi örömeit, amikor tneg annyi 
sok szép győri lány tapodta, hajdan... amikor 
még szaz es szaz szerelmes asszony u zte 
magát a Kabcza tükörén... 

Sietnünk kellett, hát nagyon gyorsan átro 
l ógtunk a mar ism-rt városrész -keii. e ösz<>r a 
Bastya, azutau az Apuca u'can keresztül ki az 
Andrassy-útra, hol megneztük a kir. katli 
tauiiókepző-intézetet, majd keresztül kocsi/.tul,: 
a régi Szedrest, ahol ma remek palotákkal 
kiépített tér alakult s hol az áll. tanítónőképző 
intezet áll. 

A monumentális pénzügyi palota megtekin-
tése utan pedig siettüjk ki a vasútállomásra. 

Itt is mennyi meglepetés... 
A korábbi esztendőkben a Baross hídtól le 

a temetőig csak puszta teret láttunk, ami egve 
ilül az országos vásárok alkal uaval volt for-
galmas, de egyébként bizony még eleg uep-
telen... 

S tessék megnézni ma 1 Kicsinyített buda-
pesti városliget, nem éppen a forgalmat  s ne-
pes8éget — bár nz utóbbi is nagy — hanem 
a szép s hosszú területen történt utrendezés és 
parkirozast ertve. Kát a sok palota ami azóta 
épült. 

És mily szép, — hogy visszatérjek rá — 
a városház előtti tér is. 

Majdnem egy óriási négyszög, egyik olda 
Ion a kir. Ítélőtábla, másikon a Weöieös palota 
Kisfaludy  kávéház, majd a Koyal s Baross- dd 
mehetti pompás épületekkel, melyekuek miu 

tegy összhatását az egyedi álló, óriási város 
ház adja meg. 

Nyári holdvilágos est kou, midőn mindi, t 
kávehazbau eg\szorro szól a cigánymuzsika, 
tenger itt a nep.. Ón mert jól kezdik Farkas 
Mi ka utódai a vonót s Győr tán ezért is, 
miut mulató város is nagyon jó hírnek örvend. 

S amig kivül a \ >roson, a Duna, Rába, | 
R ibca csendes pártjainál szenvedélyes halaszok 
ü döge uek. várva •. azesz dy- s harcsát, inig lio 
rogra jo, amig a töltésen sétálók a vizról 
hangzó hegedd sólólmn gyönyörködnek, ttuig 
a dunai malmokról belelian :zik az ej .zakana 
a harmonika hangja, itt benn a városban kez-
dődik t»z ejjeli élet, a n-ulatság, a vigadozás. 

A Baro. s út korzó közönsége szétoszlik a 
város különböző kávéházaiban, mu itólieljein, 
hogy a napjainkban at.uyira felkapott  „tnozi* 
nnnatAanjokon gyönyörködjék. S e tekintetben 
is Gyór óriásit fejlődött 

Mar a Baross-ut esti korzója is annyira 
meglepő, hogy bátran nevezhetnem kicsiny 
Kossuth Lajos utcának, hol a fővárosi  társa-
sag ad egymásnak találkát, de kUIöuösoo a 
vasútról erkezö idegeneknek oly kellemes az 
a rogtöui eleven kep, amivel a városba érkező 
a Baross uton taláikozi . hogy hasonló köz-
vetlen b'*uyoiuá'.t alig hiszem, hogy tudua meg 
e^y vidéki város kelteni. 

A legnagyobb vidéki emporiumoknak meg 
van az a sajátságuk, hogy még kiépítetlen, 
vagy nem elegge forgalmas  utakon viszik be 
az idegent a varos bels -jobe, mintegy fokrol-
fokra  növelve az érdeklődést. 

Nem ig\ Győrnél Itt az idegen egyszerre 
belép a város forgataga  ha, ahol összpontosul 
minden, hova összefutunk  — mint az idegek — 
a varos kuiturajanak valamennyi szálai. Amint 
a nagy városoknál. 

Önkénytelenül is eszembe jut a Friedrich-
stra.-ae-i vasúti állomás, honnét egyszerre Ber 
liu központjába érkezik az utazó s milyen me-

81», milyen felejthetetlen  benyomást tesz az 
az ilyen pillanatnyi hatás. 

Gyór vasúti állomásával is dicsekedhetik, 
mert ilyen, alagutakkal aláépitett indóház ke-
vés van. 

De mit is mondjak még. Hisz olyan nagy 
kultttrvárosról mint Gyór, nem tárcacikket, ha-
nem köuyvet lehetne és könyvet kellene irni. 

Vagy megnézzem talán a lexikont, mely 
felsorolja:  van itt a kisdedóvótól kezdve min-
den tanintézet. Elemi - polgári fiu  és leány-
iskola, tanitó- és tanitónőképző-intézet, felső-
kereskedelmi- és főreál,  fa  és fémipari,-  ke-
reskrdő- és iparostanonciskola, női kereske-
delmi tanfolyam,  felsőbb  leányiskola, fó&itp-
naziutn. Sot volt meg jogakad-mii aj a is. Es 
mennyi egyesület, tudományos, művészeti, iro-
lialmi es kulturális intézmény. 

Nem. A lexikont nem nézem meg. Hisz 
úgyis tudom ezeket nagyjaból. Es nem is volt 
szaudekom statisztikai adatokat gyü|teni, vagy 
oly pontos leírást adni Győrről, hogy abbau a 
város miudeu alkotása felsorolható  legyen. 

Inkább a benyomásaim érdekelt"k. Ezek 
adták kezembe a tollat, ezek a benyomások 
irányítottak minden szómat, hogy elmondhas-
sam — ha nem is a közönség — de legalább 
magamnak, milyeuuck tartottam s milyennek 
iátom tna azt a nagy kulturváros amely a 
Dunautúl egyik legműveltebb gócpontja, amely 
előnyös központi es földrajzi  fekvésénél  fogva 
még nagy arányú fejlődésnek  néz elébe s 
hogy üdvözöljem, mint az ország egyik legma-
gyara •!• varmegyéjének székhelyét, legmagya-
rabb városát. 

Es ha visszhangra találnak e sorok ott, 
me sze messze ti haromfolyós  városban, az 
csak melengetni fogja  a lelkemet s igy annál 
biztatóbb, sokkal édesebb is a visszaemlékezés... 
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— Hirdetmony. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter ur, 1912. április hó 5-en 35961 
szám alatt kelt rendeluevel a csikrakosi 4 
tanterem és a tanítói lakást magaban foglaló 
állami elemi iskola és melléképületeinek épí-
tését engedelyezte. Ezen munkalat kivitel- n-k 
biztositasa céljából 1912. évi szeptember hu 
10-én kelt 84482. számú rendelet ertelmeben 
az 1918. évi március 13 ik uapjanak delel6lt 
11 órája a csíkszeredai m. kir allamepiteszeii 
hivatal helyiségében tartandó nyilvános ajan 
lati versenytárgyalás hirdettetik. Az összes 
muukanetnekre csak egvttttes ajánlat tehető. 
A kozseg által rendelkezesre bocsataudo epi 
tósi anyagot a kólisegvetes végén feltüutetett 
arakkal vállalkozó átvenni tartozik, mely ö«z-
szeg beepites szerint kereseteböl levonatik 
Ezen árak, terméskőre helyszínre szállítva, h 
homokra a banya színhelyen kltermeletlenül 
értetnek. Az anyagok minőségéről ajaolattevő 
a helyszínen meggyőződni tartozik, A vonat 
kozo műszaki művelet az alulírott hivatalu l, a 
liiva alos órak alatt megtekiutiieló. ugyan ott 
az ajaulati kó-ia 'gvete-nek ivenként 1 koronáért 
az ajaulati minta pedig díjtalanul meg>zer* z-

hetó. Azok az ajánlattevők, akik a munkálat 
teljesítésére törvényes kepenitóssel biró meg-
bízottat me. nevezni es annak képesítését iga-
zolni. Oiy pályázók, kik a vallás- és közokta-
tásügyi minisztérium, illetve a csíkszeredai 
allamepiteszeti hivatal felügyelete  alatt mun-
kálatot még uem teljesítettek, tartoznak szal iio 
képességüket es megbízhatóságukat az illeté-
kes kereskedelmi es iparkamara bizoovlatava; 
igazolui. A versenyezni óhajtók felhívatnak, 
hegy a fenteidii  munkalatok vegreh <jta<ain >k 
elvailalasara zárt ajánlataikat szabalysz- rü u 
kiállított ajaelati kóll^egvetensel együtt a ki 
tűzött nap 10 orajaig a nevezett hivatalhoz 
annyival is inkább igyekezzenek beadni mivel 
a későbben érkezett» k figyelembe  nem fognak 
V 'telni. Az ajaulathoz az ajánlati költs g osszeu 
5 szazalekanak m ufelelő  bánatpénznek az 
állampénztárnál (adóhivatalok) >tb. történt I-
teteiet ig zoió eénztari nyugta csatolandó. 
Csíkszereda, 1913 evi februar  hó 15- n .1/ 
kir.  állmnépitésxeti  hivatni. 

Laptulajdonos: dr Nagv Bcni 

ALKALMI BUTORVETELT AJANL 
SZÉKELY ÉS RÉ1I 

BÚTORGYÁRA 
MAROSVÁSÁRHELY - BRASSÓ 

FŐTÉR 47. Kapu-u. 60. 
K s m p l s t t H í i l í s z o T o a b e r e i i -

d a z é s e l í t c l i B t t a l m a r 
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Hiteikepes egyenesnek arfelemo 
les nélkül r o s z 1 e t f i z e t  e s r e is. 

Óriási választék amerikai 
i rof ia  berendezesekben, 
vas- es rezbutorok. szó-
nyesek , f ü g g ö n y ö k  es 
t e l j e s m e n y a s s z o n y i 

K E L E N G Y E K B E N " MEGHÍVÓ. 
A DITRÓI MEZŐGAZDASÁGI BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

1913. ÉVI MÁRCIUS HÓ 6-ÁN D. E. 9 ÓRÁTÓL KEZDÖDÖLEG TARTJA 
I I I I K K E N D E i S K Ö Z G Y Ű L É S É T 

( s a j á t h e l y i s é g é b e n ) D i t r ó b a n , m e l y r e a t. r é s z v é n y e s e k t i s z t e l e t t e l m e g l i i v a t n a k . 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Jegyzőkönyv hitelesitesere kei tat; kiküldése. 
2. Igazgatósagi és feliig)elő  bizottsági jelenles a lefolyt  ü«l> tévről. 
3. Az 1912. evi zárszámadás es a njere^ég rr. gallap Hsa, a tisz a uyer. s j g felosztása  iránti határozathozatal 

és a felment  vény megadása. 
4. Az alapszab ilyok érlelmébeu netin bead tudó in ii v myok fel-:tii  lutároza'hozatal. 
D i t r ó b a n , 1913. február  14 én. 

MÉRLEG-SZÁMLA 1912. DECEMBER 31-ÉN. VAGYON. 
Az igazgatóság. 

TEHER. 
Ö « H Z e K 

kor. 611. 

Pénztár készlet 1912. dec. 31. 
Alapítási költség . . . . 
Értékpapírok 
Ingatlanok 
Felszerelések 
Ügyvédi előleg 
Ügyvédi költség . . . . 
Kétes követelések . . . 
Folyószámla adósok . . . 
Kötvényekben 
Kezesekkel biztosítva . . 
Jelzálogilag biztosítva . . 
Váltókban 

427763 
475347 

Ö 8 B r 
kor. Mi 

117(17 
5(18 

10400 
2145 
1176 
2000 

454 
344 

267700 

903110 
692354 

26 

1892261 68 

R 'szvénytöka 
Fizetetten tfike  kamat adó . 
Leltár külömbözet. . . . 
Kiőleg egyleti felszm.  tőke 
Előleg egyleti nyereség 
Tartalék-alap 
Félnem vett osztalék . . 
Hitel, zők 
Foljó számla hitelezők . . 
Trtkatók betét 
Viszleuzáinitolt váltók . . 
Különfélék 
R'szvény kamat . . . . 
Átmeneti kamatok . . . 
Nyereség áthozat 1911. évről 
1912. évi nyereség . . . 

520 
45820 

300000 
3097 

50 
618 

89 
22758 

544 
155000 

17602 
1264397 

58368 
13991 

68 
9333 

46340 

1892261 68 

D i t r ó b a n , 1912. december 31-én. 

Gaai Miklós, 
pénztáros. 

Dr. Szalhmáry István, 
•kínok. 

Puskás József, 
'g- <-•« 

Takó János, 
eluök. 

Dr. Mezey Géza, 
tg- '»*• 

Méllk Antal, 
'g- '»g 

Dr. Bálás Elek, 
ig. tag. ügyésl. 

ii ebi Ede, 
Ogyv. ig.zg. 

Puskás István, 
tg- '«* 

László István, 
•g- '«g-

Szathmáry Béla, 
tg- '«g-

Molnár Jiándor, 
könyvelő. 

Vértes Lajos, 
ig- tag. 

Ferencz András, 
ig- t.g-

Bzen mérleg-számlát a fő-  és mellékkö. yvekkel és leltárakkal összehasonlítottuk s mindenben egyezőnek helyes-
nek találtuk. 

D i t r ó , 1913. február  13 án. 

Bajkó Mór, 
f.  bíz. eluök. 

Ifj. Puskás Sámuel, 
I. biz, tag. 

Nyomatott Vikár L. könyvnvomiláiAlian 

Barabás Rajmond, 
f  lii* tag. 


