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. ' í í í Aid meg Isten, tartsd meg M, 
Isten a legelső magyar em-

): bert, a Királyt!!! V 

Alig pár n;i|) választ el o naptól, me-
lyen 2f>  éve lesz annak, hogy Magyarország 
lakosai dicsőségesen uralkodó í. F e r e u e z 
J ó z s e f  királyunk felkent  homlokára (el-
tették Szent István koronáját. 

Huszonöt év egyeseknek életében liosz-
szu idő; egyországnak, egy nemzetnek éle-
tében aránylag rövid, de esetleg nagyon is 
számot tevő időszak. 

A magyar nemzetnek életében a szít-
nak szoros értelmében véve nagyon is szá-
mot tevő azon idő, mely lSi!7. juniii* li<í 
3-tól mai napig lelolyt. 

r. huszonöt év jelenti a magvai- nem-
zetnek alkotmányos újjászületésétől számított 
uj korszakát; jelenti azt a jótékony iiloi, 
u»ely alatt jVJagyarhounak borús ege derülné 
vált, hiszen a magyar nemzet 1S(!7 l»en 
fátyolt  vetett az lb4'J-ik év világosi gyá-
szos napjától s/.ámitott 18 év bántalniaira s 
békét kötve ellenségeivel, általános öröm és 
boldogság érzete között megkoronáz.! az ez-
redéves alkotmány megtartására esküt tevó' 
királyt. 

Az alkotmány újjászületésének 25-ik 
évfordulóját  a Magyar Szent Korona orszá-
gai f.  hó 8-án impozáns ünneppel általános 
lelkesültség között fogják  megünnepelni ; «» 
Magyar .Szent Korona országainak miuden 
igaz magyar lakosa fényt,  pompát igyekszik 
kifejteni  a koronázás 25 éves jubileumán. 

Es ez ugyan helyesen történik igy.— 
Nem is lehetne másként e jieuizet, mely 
alkotmányért ott és akkor, a hol és mikor 
veszélyben forogni  látta, vérei küzdelmeket 
keresztül harezolni, alkotmányáért életét és 
vérét áldozni kész volt. 

Most vége van a vérei liarczokiiak.— 
Az alkotmányos békének azur kékje ragyog 
Magyarország felett  a legalkotniányosabb, a 
legszeretettebb és legtiszteltebb Király kor-
mányzása alatt. Most Magyar honnak min-
den igaz lia hódolatteljes ragaszkodással é* 
tisztelettel siet a trón z-sáin >lyára helyezni 
hálájaI jóságos Királya megkoroná/.tah'uának 
-."» ik év lordulóján! 

Es szivből, őszinte örömnél, valódi, 
hamisítatlan lelkesedéssel tev-i e/.t a magyar, 
lus/.en érzi, tudja, hogy az alkotmány hely-
reállítójának, I. l'Vreiu-z József  királyunk-
nak eddigi 2;> éves dicső uralkodása, Ma-
gyarországnak oly nagy szellemi és anyagi 
haladását jelenti, a mekkora haladást egy 
országnak, egy nemzetnek történőimé is ily 
aránylag rövid idő alatt lel nem mutathat. 

A „ C S I K I L A P O K " T Á R C Z Á J A . 
j f o b U e a & i  b & s g e k » 

Magasba föl  a nemzet zászlaját 
Magyar szivünk örömhalmára fel! 
Egy édes üdvrivalgás tombol át, 
A bonfíszem  ragyogva ünnepel. 
A vén Dunának partjain a mult 
Feltámadott lovagcsoportja áll, 
Búnk csillaga örökfelliöbe  hullt 
Éljen a koronás magyar király ! 

Sokat küzdött e nemzet létéén 
Mióta Árpád vére is kihall; 
Sok oly királya volt, ki meg nem ért 
Biborféuy  közt forgatni  a jogart. 
De tróuok árnya közt fény  is leve, 
.Mint tenger vésze közt part mécse áll 
Dicső uralkodónk szentelt neve 
Éljen a koronás magyar király ! 
Nem régi haj! a hősük sirja még, 
Megnyílik egyre s ujabb domborul 
Fájó emlék között; nem puszta lég 
Gyanánt zeng a dal e kor csodáírui; 
Midőn a por nyögé az ur karát 
S zörgött a százados bilincs, mi lőn 
Megértve nagy időknek szózatai 
Zsarnokkal a szabadnak liarczu lőn ! 

Harcz volt titán karokkal hősien, 
A bon csaták zajával volt tele, 
S bukásunk nem volt mégis dicstelen, 
Mert győzedelmönk éjszak győzte le. 
Jött aztán egy borzalma* néma éj, 
Helyről bolt nagyjaink szólnak neküuk; 

A hon börtön lett s mint a rab úgy élt 
Békókba verve újra nemzetünk. 
De az idő nem várva, elrepült, 
E kort befedni  vágyva szárnyival, 
Jövőnk egén derengő hajnal ült 
Keménytavasz piros rózsáival. 
Az ellen ármány-czélja megtörött 
A szittya houszerelmi zátonyán, 
És a szabadság napja felsütött 
Megint dicső királyunk homlokán. 

S mit százados tusák ulán akart 
Örökjeként itt megteremteni. 
A töld szabadnak szülve a magyart. 
Hazáuk bölcsének tolla vitte ki. 
S a nép s királya béke-jobbjain 
Örül ve jött a béke angyala, 
Királyi homlokod szent bérczein 
A korona megint ragyog vala. 

Negyedszáz év mult el azóta már, 
Hogy a magyar életietúniadott; 
Negyedszázadja, hogy szór fénysugárt, 
Hü néped védte ősi trónusod. 
Az itju lomb közé már ősz vegyült, 
Csapást csapásra állt ki jó szived 
S a sajgó seb mellett is nemzetünk 
Könnyezve búdon ott állott hiven. 

Oh inert aranykapocs a fájdalom, 
Egy szívbe olvaszt trónt és nemzetet ; J 
S a szív, ha egyszer dőlt reményi  dalolt 
Vagy kéjt, abban csak egy érzés lehet. 
Csak egy érzés, mely gyötrő kinokért 
Ha vigalom s örömmámorban áll, 
Milljók ajkán uyujtand hozsánna bért; 
Éljen a koronás magyar király I 

A hála, ez elismerés a lovagias Ma-
gyar nemzetnek mindenkor jellemző tulaj-
donsága vala, s valamint ezeknek kifejezést 
adni alkalomadtán solia el nem mulasztotta, 
ugyanakkor önkénytelenül szállott a kirá-
lyuk Királyához buzgó, hő fohásza,  imája: 
T a r t s d in e g I s t e n a K i r á l y t ! ! ! 

Most is, dicsőségesen uralkodó, szere-
tett Királyunk megkoronázásának huszonöt-
éves jubileumán, a hódoló tisztelettől cs 
rajongó szeretettől áthatott magyar szivből 
buzgó ima száll fel  a mindenek hatalmas 
Urához : A id m e g I s t e n , t a r t s d 
meg I s t e n a l e g e l s ő m a g y a r c in-
ii e r t a K i r á l y t ! ! ! 

. P ü n k ö s d napján. 
Még a sasnak is, melyet a madarak királyá-

nak neveznek, jól esik, ha légi utjáb.m ki tá-
rad va egy-egy kimagasló bérez, égbe nyúló 
szikla csúcsán szabadon megpihenhet. Így 
van ezzel az c.nberi sziv, az emberi lélek is. 
Ezeknek is jól csik,. ha az élet küzdelmei 
között, melyet millió gyengeség és az emész-
tő szenvedélyek örvénye környez: időn-
ként a föld  göröngyeitől való lelánczoltsá-
gából az égiekhez felemelkedve,  a további 
harezra uj erőt, és kitartást nyerhetnek. 

Ilyen kimagasló nyűg- és erőt adó 
pontok : karácsony az üdv vesztett, emberi-
ségnek ; húsvét az erkölc-ü élet in ígujiilá-
sának és pünkösd az erkölcsi élet magerői-
bülésének ugyanannyi kimagasló ünnepv'i 
éti egész világra szóló kifejezései.  — Meri 

Föl hát a hódolatnak zászlaját, 
Magyar szivünk örörahalraára fel! 
Egy édes üdvrivalgás tombol át. 
A honfiszem  ragyogva ünnepel. 
A vén Dunának partjain a mult 
Feltámadott lovagcsoportja áll, 
Búnk csillaga örökfelliöbe  hullt : 
Éljen a koronás magyar király ! 

C s i k S z e n t l é l e l t . 
Községem régen ősrengeteg erdővel körített, 

ma is tarkásau szép erdőséggel díszített hegység 
völgyeiben fekszik,  szétszórtan, mint hajdan ter-
jedelmes és népes község foszláuydarabjai,  most 
is folyton  gyérülve, miként öreg ember hajszál ai, 
vagy redves vén tűz, melynek ma egyik, holnap, 
másik ága tőr .dezik az idő változó viharaiban, s 
még csak az tartja fenn,  mert gyökérszálai üds 
forrás  éltető cseppjei által tápláltatnak. E tápláló 
forrás  pedig kies dombon, meglepően szép fekvésű 
ősi temploma; melyet fönt,  a határ közepén, 
az élet zajától távol, évenként új tavaszra ébredő 
szántóföldek  és a nagy tavasz ébredését váró I stea 
szántóföldje,  a temető környez. — A község négy 
igénytelen tizese, három külön völgyben, mád.tr-
fantáziával  és madártávlatból tekintve, ferdén  rö-
pülő galambot ábrázol. A galamb feje  a templom, 
csőre a hegyes torony, dics-sugár körüle az ódon 
kerítés, s a mellette diszlő terebélyes hárs a zftl-
delő olajt'aág, mely a nagy romlás, ezer veszély 
után a lelki tenyészet kedves reményével biztatja 
a maradék jó lelkeket, kiknek oly vonzó e kietlen 
paszta otthon . . . A galamb testét képezi a 14 
szegény székely családból álló anyatizes _a tem-
plom hegye alatt mély völgyben iu lakik a pap in. 



Jmuds 8. C S I K I L A P O K . 
valamint a természeti ek meg vannak a 
maga időszakai, ugy meg vannak a lélek,' 
a szellemnek a maga tavasza, újjászületésé̂  
megerősödése, aratása. 

Szent János a „s z e r e 1 e t és b q 1-
c a e a é g" apostolának szavai szerint, kit 
magasröptű szelleme miatt „sasinak nevez-
tek, — maga a Megváltó, mondá: .És én; 
ha felmagasztaltatom  a földről,  mindent ma-
gamhoz vonzok." —Ugy tett. A Megváltó 
felmagasztaltatott,  mert feltámadott  és fel-
ment mennybe és elküldé az eltávozása fe-
lett elszomorodott és kétségbe eső világnak 
a Sxent Lelket, ki a Megváltó működéséről 
bizonya&got téve, mondá : „íme én min-
deneket megujitok." Ki kételked-
hetnék a Szent Lélek e szavaiban, ki az 
igazság és erősség lelke. Ki uj szivet és lel-
ket teremthet Isten és a halhatatlanság esz-
méjét még a legösszeroskadtabb pogáuy 
szellem sem tagadta, mig a pogány szellem 
kiváló képviselői: Pláto, Szeneka és Cicero 
reménykedve sovárogtak egy „boldog 
öröklé t,u az „igazság országa" után. 

Mendelssohn a hires bölcsész mondá : 
.A halhatatlanság reményétől megfosztva, 
az ember, e csoda teremtmény, a legnyo-
morultabb állat e földön.  A halál keserű 
emlékezete miuden örömöt kell, hogy üröm-
mé tegye.1' 

„Egy jobb világba való hit, egy maga 
ia elég az észnek. Ez a főgondolat  összesíti 
a mi felismerő,  érezhető és akaró lényünk-
nek minden szükségességét ; a fáradtnak 
utolsó támasza, ez világosságot vet, mely 
végkép soha ki nem alszik a sors éjjeli ut-
jain." (Bauterweck) S váljon pünkösd e 
.gondolatinak, e boldogító hitnek, az 
ebből eredő r e in é n y u e k és általa iiuli-
tott szeretetnek nein legmagasztosabb ki-
fejezése,  ünnepe-e ? Az emberi, :i természeti 
dolgok az isteniekhez emelnek. lu»e egyik 
égbe emelkedő szikla csúcs, melyen az el-
lankadt szellem megpihenve, uj lélegzetet, 
uj erőt nyerhet. 

De ez áll, nemcsak az egyes hívőre 
és annak szellemére, hanem st keresztény 
társadalomra és annak keresztény küzszel le-
mére' nézve is, sőt erre nézve m i n d e n e k le-
lett. Mert valamint a teremi és története sze-
rint Isten lelke a teremtés pillanatában e s 

attól fogva  íirködőleg és fentartó  erővel lebe-
gett a teremtett világ fölött,  ugy ;i keresz-

ténység megujitó szelleme is szent Ágoston 
szerint átöleli az egész világot. 

MidŐn a keresztény világ a Szent Lé-
lék .eljövetelében a megváltás nagy mun-
kájának megkoronázási évforduló  ünnepét 
üli, illő, hogy minden keresztény szellemű 
ember á sziv alázatával, a lélek imadalával 
boruljon le Isten jósága és bölcsesége előtt, 
kit a bölcs lángesze fel  nem ért s titkon 
érző lelke óhajtva sejt, ki mindeneknek min-
dene levén, hogy a vele és neveért szenve-
dőket egyor magához emelje és megdicsőítse. 

Kellene tehát, hogy a pünkösdi ünnep 
szellemi hangulata uralja egész életünket 
és annak minden ténykedéseit. 

A képviselőházból. 
Junius hó 1-én a közoktatási budget tárgya-

lása alkalmából egy érdekes inczidens merült fel. 
Szapáry Gyula gróf  miniszterelnök válaszolt a 
Polonyi Géza által a „Hamburger Nachrichten" 
czimü újság által Magyarországra vonatkozó köz-
lések ügyében hozzáintézett interpelláczióra. — 
Polonyi Géza a miniszterelnök válaszát nem vette 
tudomásul, tudomásulvétele névszerinti szavazás alá 
bocsáttatván a válasz tudomásul vétele mellett 
nyilatkozott 95, ellene 104 képviselő, s igy az 
ellenzék 9 szótöbbséggel győzött, 

A dolgot annyira érdekesnek tartjuk, hogy a 
tárgyalás lefolyását  ideiktatjuk 

S z a p á r y Gyula gról min. elnök válaszolt 
Polónyi Géza interpellációjára, a ki a „Ham-
burger Náchricluen" citnü lapban loglalt köz-
lések miatt interpellált és pedig azon okból, 
mert abban a Magyaros/ágra vonatkozó köz-
lések osztrák elnevezés alatt az osztrák rovatban 
foglaltatnak.  Azon elnevezést, a melyet Polónvi 
hibásnak -tart, a dolog természeténél tô va ö is 
helvtelelenek és közjogi helyzetünknek meg 
nem felelőnek  tartja (Helyeslés a jobboldalon.) 
Azt azonban nem tartja annyira bebizonyított-
nak, hogy ezt a/ elnevezést tisztán Magyaror-
szág elleni rosszakarat és kiesinylés miatt hasz-
nálják. Nem tartja ezt bebizonyítódnak azért, 
mert meglehet — mint a hogy a szerkesztő 
leveléből erről meg is győződött — hogy ez 
tisztán a dolog nem ismeréséből és az. eddigi 
szokásnak helytelen továbbfolytatásából  ered. 
Magában abban a levélben, a melyet alkalma 
volt látni, a szerkesztő elismeri és belátja, hogy 
a helyes elnevezés „osztrák-magyar monar-
chia." (Helyeslés a jobboldalon.) 

Szárnyak, kik fentartanák,  Kitód és Boroszló tí-
zesek, de utóbbinak felét  Mindszent község tépázta 
magának; s a farkát  alkotja Altiz; ez dirigál, 
itt lakik a gondnok, bíró, kisbiró stb. S e galamb-
alaku megtépett községnek neve. Szentlélek, 700 
lakóval, a Szentlélek hetes kegyelme mégsokszo-
rozva százzal, mire szükség is van a gyönyörű 
Somlyó hegyéről a Poklosülőu lerohanó' gyakori 
jégverések ártalmai ellen. 

A laktalan helyen, a magára hagyott temp-
lomban van szép lurdi szobor és e szobornak ritka 
kedves a története. Mihály István, az olátalvi pap 
szolgalegénye, hosszas szolgálata dijából hozatta 
1889-ben szülőközsége templomának 8*2 frt.  59 
kron; s elhelyeztetett a fájdalmas  Anya oltá-
rára oly állásban, hogy a szeplőtelen fogantatás 
szobra mögött a fájdalmas  Anya képe árnyékola-
tot képez. 

Legnevezetesebb azonban az 1510-ben készült 
főoltár,  a galamb képében alászálló Szentlélek, ki 
első sorban az apostolokra és azután külön kép-
táblákon különböző korból vett sz. férfiak  és nőkre 
árasztja szét kegyelemsugárait. Deszkára, ma is 
élénk színekkel és gazdag aranyozással van festve. 
Költői felfogás  egészben és részleteiben a legmeg-
lepőbb szellemességgel. Pár alakot kivéve, a 12 
apostol, kereaztes vitézek és más alakokból vau 
kiekészitve, s alig hihető köztük van az ifjú  Luther, 
fiatal,  borotvált kövér kerek arczával, rövid haj-
jal, fehér  nyakravalójával; kihivó vivóállásban, 
tüzesen protestáló taglejtéseivel és a méltóságteljes 
Pétert mintegy háttérbe szorítja. Azonban a galamb 
sogáraiból Lnthere mintegy czélzatosan semmi se 
jnt Annál több azonban a középen feltűnően  szép 
Mária képére, ki szokatlan, úgy szólva, apácza 
fejdiazazel  van festve;  lángnyelvek a képen sehol 

sem láthatók. (Luther cz időben még nem volt 
eretnek.) 

Igy régi oltárképünk a Szentléleket kegyel-
meinek érdems/.eriuU különböző mértékű szétosz-
tásával ábrázolja az éven át. Nagyböjtben 
pedig az oltár lábiái sorkukou megfordulnak,  a 
Szentlélek és a többi képek elboríttatnak, s új kép-
csoport jelenik meg; mintegy felnyitott  frigyszek-
réuy a kegyelmek drága kincseit, a sz. böjt idqéu, 
a kegyelem napjaiban közvetlenül mutatja és kínálja. 
K drága kincstár tartalma pedig Jézus szenvedé-
sének különböző jeleneti, prédikácziót fölöslegessé 
tevő eleven színezéssel, felejthetetlen  felfogással. 
1. Jézus az olajfák  hegyén (ki érettünk vért izza-
dott.) 3. A sárgaruhás és oldalán táskát hordó 
Júdás — csókja. 3. Krisztus Pilátus előtt. 4. Ki 
érettünk megostoroztatott. 5. Ki érettünk tövissel 
koronáztatott. Kopott csúf  ruhábau, kitépett bajosz-
szal, vércseppektől éktelenül eltorzítva. S mintha 
itt is a töviskoronát pálczával fejére  nyomók egyike 
Luther volna feltűrt  habitusával. 6. Ki érettünk 
keresztet hordozott. 7. Ki érettünk keresztre fe-
szíttetett. 8. Ki dicsőségesen halottaiból feltámadott; 
az örök kétségbeestt ijedelme közt. Ez a nagyböjti 
képcsoport, a nép böjti buzgalmának kiapadhatlan 
kincses szekrénye. 

Egyszóval és röviden kimondva, ezt a szép 
és nevezetes oltári leirni nem, csak lefényképezni 
lehet; s a kik a székelység hires pünkösdi búcsújára 
Csík-Somlyóra jönnek el ne mulaszszák rövid tél-
órára hozzánk is kirándulni. Nekünk bizonyára 
meglesz az a hasznunk belőle, hogy megismertet-
nek az ország többi részével is. 

Antal Jóastf, 
plebinoj. 

A mit Polónyi javaslatba hoz, hogy kény-
szereszközök alkalmaztassanak e lappal szem-
ben, nevezetesen, hogy a posta-engedély Ma-
gyarországra nézve e laptól elvonassék, ezt ö 
czélszerunek nem tartaná. A lap szerkesztője 
csakugyan belátta, hogy telejesen korrekt az a 
a kilejezés, a melyet mi alkalmaztatni kíván-
tunk. (Helyeslés a jobboldalon. Zaj és ellen-
mondás a szélső baloldalon.) De kijelentette 
egyúttal, hegy a fenyegetések  és rendszabályok 
alkalmazása esetén nem l<>g az eddigi szokás-
tól eltérni ha azonban a lap irányában rend-
szabályok nem alkalmaztatnak, (Zaj és közbe-
szólások a szélső baloldalon. Halliuk ! Halljuk 
a jobboldalon i magi is átlátva azon kifejezés 
helytelenségét, saját ma,ra jószántából meg fog-
ja tenni az intézkedéseket arra nézve, hogy a 
helyes elnevezés használtassák. (Helyeslés a 
jobboldalon.) 

P o l o n y i Géza: A miniszterelnök vá-
laszát̂ nem veszi tudomásul. Furcsán védi a 
miniszter az állam tekintélyét, ha itt a parla-
mentben azt javasolja, hogy ne fenyegessük 
azt a külföldi  lapszerkesztőt, mert az a törvé-
nyeinket csak akkor respektálja, ha neki tet-
szik, de nem teszi meg, ha fenyegetik.  Kiilönebn 
a „Hamburger Nachrichten" eljárása csak egy 
szimptóma. A;baj az. hogy az egész diplomáczia 
nem respektálja Magyarország önállóságát. Egy 
koppenhágai levélből tudja, hogy ottani nagy-
követünk czime ez. „K. K. österreichische Ge-
sandschalt." Különben a minisztereinőknek a 
külföldi  szerkesztővel lolytatott alkudozása egé-
szen beillik ez általa elkövetett politikai tapin-
tatlanságok lánczolatába. 

Gr S z a p á r y Gyula csak egy rövid 
megjegyzést tesz l'olonyi Géza beszédére, az-
zal válasza tudomásulvételét kéri-

Elnök jelenti, hogy szabályszerű név-
szerinti szavazást kértek. Üe a házszabályok 
szerint a tudomásulvétel fölött  csak egyszerű 
szavazással lehet dönteni. 

P o l o n y i Géz.a a há/.szabályokhoz szólva 
megjegyzi, hogy az ..egyszerű szavalással" ki-
lejezés nem akar egyebet jelenteni, mint azt, 
hogy vita nélkül azonnal szavazr.i kell. De a 
szavazás módjait e sz.akasz nem korlátozza . 

Gr. T i s z a Lajos, mint annak idején a 
házszabályok revíziójával megbízott bizottság 
elnöke azt állítja, hogy a s/akasz értelmét az 
elnök magyarázta helyesen (Fölkiáltások a szél-
ső balon Már százszor szavaztunk ilyen eset-
ben ! Ez csak azt jelenti, hogy vita nélkül kell 
szvazni. Nagy zaj és mozgás a szélső baloldalon. 
Fölkiáltások jobb lelől Rendre I Rendre !) 

K á r o l y i Gábor gr.: Most kezdik ma-
gyarázni a házszabályt (Nagy zaj. Rendre ! 
Rendre ! jobbfelöl.  Nagy z.aj és nyugtalanság 
a szélső balon.) 

Tisza Lajos gr. Elmondja, hogy mi-
kép értelmezte akkor a házszabályok e rendel-
kezését. 

L u k á c s Gyula: Itt a házszabályok ha-
tároznak és nem egyes emberek ! (Érénk he-
lyeslés a szélső baloldalon. Rendrá! Rendre ! 
jobb lelől. Folyton tartó zaj és nyugtalanság 
a bal és szélsőbalodalon.) 

T i s z a Lajos: gr. Én nem kiabálok 
bele az ur szavaba, ha beszél, hát az ur se 
kiabáljon az én szavamba. (Helyeslés jobb le-
lől Nagy mozgás a bal és szélső balon.) 

L u k á c s Gyula: Annak szólok Közbe a 
kinek akarok és ha az ur százszor is Tisza La-
jos gróf,  mégis közbe szólok. (Élénk helyeslés 
a szélsöbaloldalon. Folyton tartó nagy zaj és 
nyugtalanság bal- és jobbfelöl.  Fölkiállások 
jobbfelól:  Rendre ! Rendre ! Elnök csenget) 

K á r o l y i Gábor gróf:  Menjen a szegedi 
rakpartra parancsolni. (Folytonosan tartó zaj.) 

L u k Ac s Gyula : az elnöktói elfodadom 
a renereutasitást, de öntől nem. (Nagy zaj a 
bal és jobb oldalon.) 

Elnök Lukács Gyula képyis"lő urat 
ezennel rendreutasítom. (Helyeslés jobbfelól. 
Nagy zaj a szélsőbaloldalon.) Meg kell kérdez-
nem e tekintetben a házat és ki kell kérnem 
arra határozatát. (Élénk mozgás és ellenmon-
dás a szélsőbaloldalon ) 

E ö t v ö s Károly szerint még arra neai 
volt eset, hogy a kért névszerinti szavazáat 
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megtagadták. Tisza Lajostól elvárták volna, 
hogy itt az ellenzék mellett szól. 

A p p o n y i Albert gr. kéri a névszerinti 
szazazás ' eltendelését és egyúttal azt, hogy a 
házszabályok fölött  ne szavazzanak, mert az 
veszedelmes preczedcns 

H e g e d ü s Sándor : A gyakorl.it csak-
ugyan úgy értelmezte, vagy legalább ú :y alkal-
mazta e szakaszt, mint a hogy ezt Apponyi 
és Eötvös előadták. E'inéllogva kérem a t.' há-
zat s a t elnök urat. méltóztassanak a névsze-
rinti szavazást elrendelni. 

E l n ö k : Miután névszerinti szavazás lett 
bejelentve, azt elrendelem, de méltóztassanak 
megengedni hogy jogom van ahhoz, hogy sa-
ját különálló meggyőződéssel bírjak és daczára 
az elmondorruknak, e meggyőződésemet  és né-
zetemet meg ne változtassam. A kérdés az lesz, 
tudomásul veszi-e a ház a miniszterelnök ur 
által Polonyi Géza képviselő ur inierpelláczió 
jára adott választ, igen vagy nem ? tő percz-
nyi szünet.) 

Szünet után megejtették a szavazást. 
E l n ö k : A szavazás be van lejezve. A 

szavazatok a ház színe előtt tognak összeszá-
moltatni. Elnök nem szavazván, igennel szava-
zott 9ö, nemmel 103. Az elienzék többsége S . 
Távo! volt 251. 

t I nő k A t. ház e szerint a miniszter-
elnök válaszát tudomásul nem vette, ennek kö-
vetkeztében a válasz tárgyalás végett napirend-
re lesz tűzendő. Annak idején javaslatot teszek 
arra né2ve, hogv a válasz napirendre tűzessék 

P o l o n v i Géza szerint nem annak ide-
jén, hanem most kell javaslatot tenni. 

A kormánypárton ivet írnak alá. hogy a 
napirendre tűzés elhalasztása iránt névszerinti 
szavazást kérjenek. Az ellenzék ezt látva tap 
solni kezd. 

B e ö t h y Akos precedensekre hivatkozva 
kéri, hvgy ma állapítják meg mikorra tűzessék 
a válasz napirendre. 

P o 1 ó n V i Gé/a nem arkarvún most már 
a jubiláris ünnepélvket zavarni, indítványozza 
hogy a válasz az ünnepélyek utáni első iilés 
napirendjére tűzessék. 

S z a p á r y Gyula gr. minis/l relnük kéti 
a házat, hogy a napirendre tüzé^iiánti holnap 
határozzanak. 

H o r v á t Gyula e ktrést méltányosnak 
tartja. 

K á r o l y i Gábor grí: Mi mint többség 
ku'ánsabbak vagyunk. 
Csikvármegye törvényhatósági 

bizottsági gyűléséről . 
Csíkszereda. juiiins 3. 

A tavaszi rendes közgyűlés tegnap és ina 
nagyszámú tagúk részvéte ni'-llett folyt.  le a megye 
házánál. Bárba kevés felszólalás  történt az egyes 
tárgyaknál, de azoknak sokasága miatt első nap 
délutáni 2 óráig nem v»ll lehetséges ellátása. 

Mikó Bálint főispán  d. e. 10 órakor a te-
remben megjelent él), elnöki székét éljenzések kö-
zött loglalta el s a gyűlést azzal uyiLotta meg, 
bogy Baross Gábor halhalatlau emlékű kereske-
delmi miuiszternek gyászos elhunytáról kegyelet-
tel megemlékezvén, iuditváuyozt.a a vármegye mély 
sajnálatának jegyzőkönyvi megörökítését s a gyá-
szoló családhoz részvétirat küldését. 

Nemkülönben melegen megemlékezett sza-
badságharczunk egyik, közelebb elhalt nagy alak-
jának, Klapka tábornoknak elvesztéséről, — java-
solván a veszteség fölötti  részvétnek jegyzőkönyvbe 
iktatását. 

Mindkét indítványt a közgyűlés egyhangú he-
lyesléssel fogadta  és emelte határozattá. 

O császári és apostoli királyi felségeiknek 
koronázási jubileumára küldeudö deput.áczióba a 
főispán  vezetése alatt kijelöltettek : Mikó Ár-
pád, dr. Tódor .lózsef,  (Jyörft'y  Uyula és Molnár 
József  országgyűlési képviselők, — továbbá dr. 
Bochkor Károly egyetemi tanár, Boi széki Soma 
nyűg. min. osztálytanácsos, dr. Bocskor Béla, dr. 
Molnár Károly és Pap Domokos, kikhez esetleg a 
megyéből még mások is fognak  csatlakozni. 

A gyűlés további folyamáról  megemlítjük a 
következőket: 

A megyei közkórház igazgató főorvosa  és 
gondnokának a megyei tisztikar nyugdíjintézetébe 
való felvétele  végleg kimondatott s e czélból 4000 
tVtnRk a kórház alaptőkéjéből a nyugdíj-alaphoz 
való csatolása elhatároztatott. 

A csíkszeredai mértékhitelesítő hivatal be-
szüntetése kimondatott, mivel a hitelesítésekből 
befolyó  dijak a hitelesítő fizetéséi  egyszer sem 
fedezték. 

A törvényhatóság által mult évben az útadó 
egyreszének természetbeni lerovása iráni alkotott 
szabályrendelettől a keresk. miniszter a jóváha-
gyást megtagadván, a törvényhatóság odautasitani 
határozta a k*zigazg. bizottságot, miszerint az 
utak átkelési szakaszainak fentartására  oly össze-

.^ek.fizetésére  kötelezze az érdekelt községekel, 

hogy az útak és műtárgyak építése és fentartása, 
azokból legalább is háromnegyed részben nyerjen 
fedezetet,  s a mennyiben az évi útadó igy sem 
volna elégséges a közútak fenntartására,  a kiadá-
sokat oly módon vonja össze, hogy a lakosság az 
útadó emelésével járó kellemetlenségektől lehető-
leg megóvassék. 

Ezen kérdésuél Császár József  bizottsági tag 
felszólalt  s azt inditvzuyozta, bogy az útadómini-
mumok és százalékoknak \>, eddigieknél arányo-
sabb felosztása  által segittessék ezen bajon s az 
átkelési szakaszok fentartási  költségeinek hordo-
zására ne csak az országútak mentén levő, hanem 
a megye többi községei is hozzájárulni kötelez-
tessenek, — mely indítvány tekintettel arra, hogy 
az útadó arányosabb megoszlása tárgyában a sor-
rend egy másik pontjánál külön intézkedés törté-
nenil, alispán telszólalására. elve:tetet'. 

Csíkszereda város folyó  évi költségvetése 
szintén telszólalásra adott alkalmat. A 12,770 frl 
ö5 kr szükséglel, 10,29S frt  3 kr fedezet  és 
2472 Irt 34 kr hiányt tartalmazó költségvetést 
ugyanis az állandó választmány elfogadásra  aján-
lotta. l>r. Betegli Antal és Csedő István bizott-
sági tagok az egyes télelek realitását kétségbe 
vonták, mennyiben abban 1000 Irton felüli  pénztár 
maradékról létetik említés, holott az ők tudomá-
sák szerint a város nemhogy 1000 forint  pénz-

| tárinaradókka), hanem még egy krajezár készpénz-
zel sem rendelkezett a mult év végén. Különösen 
Csedő István ebbeli állítását nagy derültség kö-
zölt m ĝ esküiözéssel is támogatta, pedig mái-
maga azon körülmény is mellette szólott a tétel 
valódiságának, hogyha a város csakugyan pénz 
maradékkal nem rendelkezelt volna, az év első 
hónapjaiban közigazgatási szükségleteit nem lett 
volna miből fedezze  Az állitás megezáfolására  az-
tán felolvastatott  a mult évi zarszámadás idevo-
natkozó tétele, mire a költségvetést a közgyűlés 
el is fogadta. 

Kereskedelmi miniszter a székely vasul tá-
mogatására nyújtandó évenkénti 29000 frtnak  az 
1893 -94. évi költi ég vetésbe való felvételét  a 
törvényhatóságnak meghagyván, a bizottság ki-
mondotta, bogy a 29000 trtot a jelzett útmunka-
köllségveiésbe csak azon esetre veheti fel,  ha a 
minimumok és százalékok felemelése  nélkül a 
költségvetés osszeállitásáiiáhnutatkozó hiány ren-
dezésére olymérvü államsegély nyujtatik, hogy az 
által a közútak fenlartásánál  zavar nem fog  be-
állani. 

A kisdedóvódák és illetve nyári menedékhá-
zak beállításának kérdésénél a tvliatóság elhatá-
rozta, hogy K2 dada a gy.-szeutmiklósi és csík-
szeredai óvódáknál kiképeztessék, s e czélra az 
előbbinél 1 és az utóbbinál két egymást követő 
tanfolyam  létesíttessék, ím végből az óvónők min-

| delükének a tan folyamra  80 Irt liszteleidijat és a 
: dadaképzö tanfolyamon  működő lanitók részére 
) óránkéiil HO kr. elismerési illetéket ajánl fel  a 
i nevelési pénztárból; - továbbá az ezen tanfolya-

mokra felveendő  da.lák részére havi lu frt  segélyt 
ad oly kikötéssel, ha a leltételt megelőzőleg a tan-
felügyelőnél  Írásbeli kötelezettséget vállalnak arra 
nézve, hogv akár illetékes községeikben, akár pe-
dig a megye területén lévő bármelyik menedék-
háznál 3 évi szolgálatot, teljesítenek az ottani ja-
vadalmazás mellett, ellenesetben pedig kötelesek 
lesznek a kiképzésre adnt.t költségei visszatéríteni. 

A csiksomlyói föginuiáziiimuál  beszerzendő 
uj iskolai padok beszerzési költségeinek fedezé-
sére az előirányzóit 2802 frt  szükségletnek fele-
részét a nevelési alapból a közgyűlés folyósítani 
határozta azon esetre, ba a fennmaradó  1401 frt 
25 krt az erdélyi rk. status igazgató tanácsa is 
a maga részéről megszavazza. 

Az erdők rendezésére az állammal kötött 
szerződés módositása kimondatott s a földmivelési 
miniszter a tárgyalások megtartása végett maga 
részéről egy miniszteri biztos kiküldésére felkéretni 
határozta tott. 

A megyei gazdasági egylet által a felső  nép-
iskola telkén berendezendő tenyészbikatelep léte-
sítésére a földmiv.  minisztérium részéről kilátásba 
helyezett 3900 frt  államsegélyen kivül a tvbató-
ság 110-150 hold legelöterület beszerzését,'a szük-
séges építkezések és beruházások költségeit elvál-
lalta s e czélból 10,000 frtnak  a inegye magán 
pénztárából való kiűzetését engedélyezte. 

Csíkszereda város lakósai által a nagyköz-
séggé alakulás iránt beadott kérés ezúttal is el-
veltelett, mivel az ahhoz becsatolt kimutatásban 
az adó- és birtok aránylagos többség nem volt 
meg, s egyúttal a törvényhatóság tagjai csaknem 
egyhangú megbotránkozásukat fejezték  ki azon 
értelmi szegénység fölött,  mely a város lakói egy 
részénél ezen kérdés felszínre  hozatalánál nyil-
vánul. 

A gyűlés többi tárgyait többnyire községi és 
magán ügyek képezték, melyek simán folytak  le. 
= K Í j L Ó \ F É L E K . 

— Boldig ünnepeket I Á Szent Lélek kitölté-
sének évfordulóján,  a szép piros pünkösd magasz-
tos ünnepén lapunk t. előfizetőinek,  olvasóinak, 
minden rendű és rangú barátinak szerencsét, egész 

- «éget éa megelégedést kivánuk. Boldog ftaaepekel. 

— Lapunk nai 'száma tekintettel a beálló 
szent ünnepekre a rendes időnél négy nappal ha-
marabb jelenik meg. 

— A koronázási Jubileumra a törvényható-
sági bizottsági gyűlés által kiküldött tagok kö-
zül : Mikó Bálint főispán,  Pap Domokos épí-
tészeti hivatalfönök,  Dr. B o c s k o r Béla lapunk 
f<  lelös szerkesztője és Dr. Molnár Károly - városi 
főorvos  inai napon Budapestre utaztak. 

— Adakozás a gyergyóremetei ég attak szá-
mira. Búzás Mihály csikszentmártoni föesperes 
ur a nevezett czélra 5 forintot  küldött. Eddigi 
gyűjtésünk a mult számunkban kimutatóit Irt frt-
tal együtt 21 frt.  Rendeltetési helyére juttatjuk. 

— isgveres. A mult hónap 31-ik napja 
C'sik-Csoinoriáu község lakóinak ismét sze-
rencsétlenéget hozott. Jégvíhar vonali át a. köz-
ség felett  s abból lehulló szokatlan nagyságú jég-
darabok az egész határi tönkre verték. Az oda-
való emberek állítása szerint a vetések, kertek 
teljesen el vannak puszliiva. Ezen, e tekintetben 
valóban szerencsétlennek mondható községei e 
rettenetes és nagy elemi c<a;>.W iníjd.iein min-
den évben sújtja, a község olyan vonalban fek-
szik, hogy a megyénkben keletkező fergeteg  csak-
nem mindig felkeresi  s terhének nagyobb részét 
ott hullatja el. Szava hihető emberek állítása sze-
riut az utóbb eltelt tíz -év alatt majdusm minden 
évben ismétlődött a csapás rendesen mindig nagy 
károkat okozott. E veszedelmet emberi erőnek 
elhárítani a mai voszotiyn'; szerint.uem lehet, de 
a község lakosai segith tnek ni igukou az által, 
ba a mi kicsijük van, biztosítják. Hi ezt megteszik, 
szerencsétlenség esetén a kenyérre való mégis 
csak bekerül a házhoz. 

A remetei tüzkárosultak javára. A csík-
szeredai dal- és zene-egylei egy nagyobb szabású 
estély rendezésére készül, melyen való közremű-
ködésre több tekintélyes nő szívesen ajánlkozott. 
Előre is fölhívjuk  erre a közönség" figyelmét  s 
megvagyunk győződve. Irigy nők, leányok és urak 
készséggel fognak  közreműködni, hogy ezen es-
tély nek minél nagyobb és fényesebb  eredménye 
legyen. 

— A tüivész ellen. A mult hétről két olyan 
eset jutóit, tud unísunkra melyet várorosunk kö-
zönségének érdekében Inllgatással nem mellőzhe-
tünk. annál kevésbbé. mert mind a kettőből nagy 
veszedelem származhatott volnn. A mult pinteken 
a fazakas-piaezon  a táros jég terme és az óvo.la 
kerítés" közöli felh.tlina/.olt  giz és szemét bizo-
nyosan könnyelműség vagy éppen rossz akarat 
folytán  kigyuladott. Két arra járó leány cseléd a 
füstöl  észre verte s a tüzet sikerüli eloltaniuk. 
A mult vasárnap pedig H. P. udvarán a trágya-
doinb gy a'a.U meg a vigyázatlanul reá vetett ha-
mutól. Mindkét esetnél az volt a szerencse, hogy 
ki rán é-zív vették s idején elfojtották,  mert mind-
kettőből nagy veszedelem származhatott volna. 
Ezeu szokatlanul száraz időben, melyben a.kiszá-
radt faépülelek  a legkisebb szikrától is lü«et 
foghatnak,  a város lakosainak a legnagyobb ti-
gyázatot é.s óvatosságot ajánljuk. A rendőrség 
által elrendelt, tüzrendészeli óvintézkedéseket szi-
gorúan be kell tartani, a tűzoltáshoz szükséges 
eszközöket és szerelvéuyeket jó karba kell tartarii, 
mert előttünk fekvő  példák bizonyiiják a vigyá-
zatlanságnak avagy a mulasztásnak szomorú kö-
vetkezményeit. 

— A csiksomlyói bcsú A messze földön 
híres csiksomlyói búcsúra az idén szokatlan nagy-
számban gyűltek össze a hivek. A szentferenc/-
rendiek temploma előtti térség és ut inár e hó 
3-án sűrűn be volt építve sátrakk il s a különböző 
kereskedők és árusok egész serege lepte a som-
lyói piaezot. A búcsúsok a távolabb vidékekről 
már e hó 3-án megérkeztek Somlyóra. E hó 4-én 
a kora reggeli óráktól kezdve sűrű csoportokban 
vonultak városunkon keresztül a kegyliely: Csík-
Somlyó felé.  Délntán 4 órakor tartatott ineg az 
ünnepélyes körmenet, melyen mintegy 12 ezer 
ember vett részt. Minthogy a búcsúsok egyrésze 
csak 6-én, azaz ünnep első napján fog  megérkez-
ni, a búcsúsok összes száma meg fogja  ütni a 20 
ezeret. A kegyeletes ténykedésuek a legszebb idő 
kedvez. 

— Megfellés.  A lapunk mult számának szép-
irodalmi mellékletén közlött talányokat helyesen 
megfejtette:  Zecses János pénzügyőri szemlész, 
Tamás Sándor tanitó és ifj.  Jakab Alajos keres-
kedő. 

I R O D A L O M . 
„Az Alhenaeum kézi  lexikona"  K  jeles vál-

lalat ismét két füzettel  szaporodott s ezáltal is 
csak nagyobbá tette az érdeklődést, melyet már 
eddig is kiváló mértékben országszerte felkel-
tett. E két füzethez  (15. és lü.) az érdemren-
dek és több szinü diszitmények egy-egv szép 
kivitelű táblázata, ezeken kivül a lő. tü/et 
Franciaország, a 16-hoz pedig Hudapest térképét 
tartalmazza A két füzet  Gladiolus és Homlok 
csont közötti anyagot tárgyalja. E valóban hé-
zagpótló műnek szerkesztésével Dr. Acsády 



25. adtai. C S Í K I L A P O K Junius 5. 
Ignácz derekas munkát teljesít. Egy-egy füzet 
ára 30 kr. Kapható cs megrendelhető lapunk 
kiadóhivatalában. 

„A Magyar  Genius;.u E széles körben el-
terjedt és közkedveltségnek örvendő társadalmi, 
szépirodalmi és művészeti hetilap legutóbb ke-
zünkhez jutott 20. száma gazdug tartalommal 
s valóban pazar fényű  kiállításban jelent meg. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak c díszes lapot, 
melynek előfizetési  ára egész évre 10 (orint, 
félévre  5 forint,  negyedévre 1 forint  r>0 kr. 
Előfizethetni  a kiadóhivatalnál (Kudapcst, Ke-
repesim 15. sz.) 

„Az EmberbarátE  társadalmi hetilap a 
lefolyt  évnegyedben derekas munkát végzett 
azon a téren, melvnek majdnem cgvetlcn kép-
viselője „Családi kör" cz.im alatt s/ép rodalmi 
mellékletet ad. Előfizetési  ára egész évre lí Irt. 
Ajánljuk olvasóink ügyeimébe. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Budapest, VII. Eizscbetkönit 
6. szám. 

„.Mátyás  Diák."  A legolcsóbb magyar élcz-
lap, mely azonban béltartalomra és csinos ki-
állításra nézve megállja a versenyt bármelyik-
kel is. Pompás humora, szikrázó éiczei és szel-
lemes tartalma a közönség kenvcnc/.évé tették. 
Előfizetési  ára egész évre 4 frt.  (Budapest, sar-
kantyusuteza 3. szám.)' j 

S z e r k e s z t ő i " ü . z e n e t e k : 
— Bagoly P. nrnik 8y. Pvár. Ilit tisztelt Bagoly 

Uram, azt hiszi ön rólunk, hogy a mis'tilikái'ziót nein ismer-
jük föl?  és az olyan siilctlenségelict, milye::ek az öu tollábój 
kikerültek, komolyan vesszük? Tessék c<ak visszabújni az, 
ódájába, mert a felvett  hangzatos ezimek daczára is kitíinik-
hogy 6n egy, c tojásból csak nem rég kikerült f  it I e s h a-
g o 1 y. Ha ftelleoségeit  tovább is folytatná,  fricskát  kap a 
rsdrére a amellett a tollát is niüglípc-^etjiik. 

5. urnák Cl-6, A két ilrh bőgememt és karezo. 
latot kaptuk, de míg nem volt időnk az átnézésre. Az edili, 
giek alapján azonban azt biszszük, sor keiül reájuk. 

— JÍAJilill mars. Mais — a papírkosárba. 
H. D. tanító urnák. Ha az említett titkos könyvel 

átlapozhatnánk, hozzá lehetne szólani a dologhoz. Az abbó| 
kimásolt rendelet itt Csikban már ismeretes, tehát a közlése 
felesleges.  Mutatvány pélilány ment. 

— Egy nőnek, I'gvan hagyja kérem, ueui kellazt 
attól a i úrtól olyan zokon venni. A mint ismerjük öt, egyéb 
sam telik ki tőle. A gorombaság mindig neveletlenséget árul 
el • egy neveletlen embertől nem sokat lehet várni. A művelt 
és linum modorhoz koránt sem elég az, hagy valaki az orrát 
magosan hordja, oda még egyéb is k.!t. Különben van gondos-
kodva arról, hogy a fák  ne nőjjenek az égbe. 

Csíkszeredai piaczi árjegyzék. 
— Csíkszereda junius 1. — 

.Buia tiszta hektoliterenként 7 frt  50 kr líuza közepes 6 frt 
— kr. Rozs 5 frt  — kr. Arpa 5 frt  - kr Törftkbuza  í> frt  10 
kr. Zab 6 t r t — kr BorsóS frt.  — kr Lencse 15 frt.  Fu-
u n h k a 10 frt  — kr. Kása 14 trt - kr. hurgor.yi 1 frt  — 
kr Marhahús (klgrammonként) 40 kr. Sertéshús 4.1 kr. Bsr-
bécshns 24 kr. Szalma (roétermázsánként) 1 frt  50 kr, 
Széna mm. 8 trt — kr. Ökör párja 350 frt  — kr. Tehén 
pária 200 trt — kr. Faggyugvertya (kilogrammja) — frt  40 
kr TOzifakbm.  (1 méter) 2 trt — kr. Malaez darabja 1 frt 
60 kr. Lud — frt  90 kr Bárány 2 frt  — kr Csike pária 
eo kr. 7 tojás 10 kr. 

I r t s l u t r i U t a z á s a , 
Szeben, 1992. jnnius 1. 

80. 81. 29. 33. 55. 

Sz. 463—1892. 

Árverési hirdetmény. 
Osik-Szeutkirály község elöljárósága közhirré 

teszi, hogy a nm lölduiivelésiigyi ni. kir. minisz-
tériumnak 1890. évi ">5tin". számú nagas engedé-
lye, valamint Csikvármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságának 102—I8HI. sz. a. hnzoit. határoza-
tával nyert engedély alapján a Korinospatak és 
Tetöfenyö  erdőrészekben Inn katasztrális hold 
erdőterületen 20 cinéter niellmagassági átmérőtől 
kezdve felfelé  Jévö I8i;.'H tömörköbméter haszon-
fenyőfa  1892. junius 25-é.i d. e. 10 órakor Csik-
Szentkirály .község  hivatalos házánál a legtöbbel. 

" Ígérőnek el fog  adatni. 
Kikiáltási ár az egész h.iszoiifatöinegre 

23184 frt. 
Kötelesek árverezni szándékozók a kikiáltási 

ár 10%-át bánatpénzziil az árverezés megkezdése 
előtt az árverező bizottság kezére letenni. Zárt 
ajánlatok megfelelő  bánatpénzzel ellátottan a fent 
irt időig szintén elfogadtatnak.  — Az árverezés 
részletes feltételei  hiva'alos órákban Csik-Szent-
Király község házánál bárki által betekintlietö. 

Megjegyeztetik, hogy az eladni szándékolt, 
haszonfatömeg  a legközelebbi vasúti állomástól <; 
órányi távolságra van. (3 -3) 

Az e l ö l j á r ó s á g . 
Csik-Szentkirályon, 1892, május 18. 

Bocakor Dénes. biró. Albert Béniámin, kjáö. 

Kászonaltiz  község  elöljáróságától, 
20-892. kgy. sz. 

H I R D E T H K S T Y . 
Csikmegyei  Kiszon-A'tiz  község „Fehérkői" 

borvizét (savanyuvizét) 1892. évi július hó 9-én 
délelőtti 9 Órakor a község házánál tartandó szó-
beli es versenytárgyalási árverésen hat egymás 
után következő évre haszonbérbe adja. 

Ezen borviz van Kászon Altiztől mintegy 
8 kilóméter távolságban a fehérkői  fenyves  er-
dők alatt, a község egy hold 1072 nsz. öl ka-
száló területén. A borviz minősége Dr. Lengyel 
Béla országos vcgyelemző intézeti rendes tanár 
ur okmánya szerint főalk'atrészekben  szénsa-
ras, nátrium, szénnaras mész, szénsaras magnesium, 
kisebb mennyiségben konyhasó  és borsavas nát-
rium, széti.*tr  tar!a>ma igen nagy. Ezekből irt ok-
mány szerint a fehérkői  borvizet szénsavban gaz-
dag  földes  savanyúvíznek  kell  tekinteni  és mint ilyent 
a hasonló jellegű  ásványvizek jelesebbjei közé  sorolni. 
Ezek' a vegyelemzési okmány szavai. A bor-
viz termelési képessége perczenkint egy liter. 
A borvizkut és mellette levő raktár kemény 
anyagból készült épületben kétház és szekér-
szin s istálló, Iából épitvék. 

Ezek és a l'cnn emiitett kaszáló területnek 
évi kikiáltási haszonbérlete 200 frt,  s ugyan-
csak kik hozzászólni akarnak, (elkéretnek, hogy 
az irt időig azaz 1892. évi július 9-én délelőtti 9 
órakorig bélyeges és 20 Irt bánatpénzzel ellá-
tott zárt ajánlatukat,-vagy személyes megjele-
nés esetén '20 Irt bánatpénzüket az árvereztető 
község bírójának kezéhez i>eadni szíveskedje-
nek, mert azontúl az.ok el nem fogadtatnak. 

A bővebb feltételek  alattin bírónál min-
den hivatalos óráb.tn megtekinthetők. 

Kelt Kász.onAhizen, 1892. május 29 én. 
Id. Bocskor Károly, Bodó Ferencz, 

körjegyző. bi.ót 

1965—892 pl 
A. •veréai hirdetmény. 

Á csíkszeredai kir. törvényszék, mint 
csődbíróság- részéről közhirré tétetik, hogy 
a kir. törvényszéknek 1965 —892. száint) 
végzése folytán  Fisch Lipót vagyonbiikott 

kereskedő csőd ügyében előforduló  azon kü-
lönböző könyvbeli követelések, melyek n 
csó'dleltár 180Ö, 180 i i , 1814, 1815. 1819, 
1 8 2 4 , 1 8 2 5 , 182!) — 1 8 1 1 , 1 8 3 4 , 1 8 4 1 - 1 8 4 4 
1851, 1958 —IKCtJ, 18(i8, 18C9, 1873, 1874 
1876, 1881 — 1900, 1902—1906, 1908, 
1 9 0 9 , 1 9 1 1 — 1 9 2 0 , 1 9 2 2 — 1940, 1942— 
1948 tétel számai alatt összesen 3372 frt 
4 kr, azaz Uáromezerháromszázhetvekét frt 
4 kr összegben foglaltatnak,  a csíkszeredai 
kir. törvényszéknél 1892. évi jllOÍUS lló 
30-All délelőtt 9 óráról kezdődőleg ine»-
tartandó bírót árverésen a legtöbbet Ígérő-
nek eladatni lógnak. 

Az adósuk névjegyzéke Dobozy György 
esődbiztosnál tekinthető meg. 

Csik-Szereda, 1892. május 24. 
A kir törvényszék illéséből. 

György Gyárfás  László, 
jegyző. elnök. 

380-1892. á. szám. 

H I R D K T M É N Y . 
A nm. kereskedelemügyi m. kir. miniszter ut-

az 1892. május hó 20-án kelt 25.872. számú ren-
deletével a 'léjjásfalva-gyimesi  áll. közút 101—102. 
km. szakaszán levő 19. szátnu műtárgy betömését 
és az 50. sz. hid újraépítését, a kapcsolatos patak 
meder szabályozásával 3223 frt  12 kr. öszszeg 
erejéig engedélyezte. 

A fentemii  te ti munkálatok foganatosításának 
biztosítása czéljából az 1892. évi junius hó 20-ik 
napjának d. e. 11 órájára a csikvármegyei m. kir. 
áiiamépitészeti hivatal helyiségében tartandó zárt 
ajánlati versenytárgyalás hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók (elhivatnak, hogy a 
fentebbi  muukálat végrehajtásának elvállalására 
vonatkozó, az engedélyezett költség után számí-
tandó s a részletes feltételekben  előirt 5° 0-nyi 
bánatpénzzel ellátott zárt ajánlataikat kitűzött nap 
d. e. 10 órájáig a nevezett hivatalhoz annyival 
inkább igyekezzenek beadni, mivel a későbben ér-
kezettek figyelembe  nem fognak  vétetni. 

A szóban forgó  munkálatra vo.iatkozó mű-
szaki müvelet és részletes feltételek  a nevezett 
mk. államépité izeti hivatalnál, a rendes hivatalos 
órákban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredán, 1892. évi május 30. 

Jeles könyvek rendkívüli olcsó árak ni el lett jó álapntban megrendelhetők: 
HECKENAST G. utóda DRODTLEFF R 5 - 5 

I r i a d ó l i i v a t a l á b a n ( P o z s o n y j . 
Babi a Kálmán,  Széptan vagy aestet.ika. (n. 6. r. 

321. 1.) 2 frt  80 kr. helyett csak 90 kr. — 
Kegjobb aystetika, nélkülözhetetlen minden mű 
veit ember részére. 

Fodor  Dezső,  Utasítás a házadó ügyekben, háztu-
lajdonosok és házkezelők részére (a. 8-r. 56. 1.) 
50 kr helyett csík 20 kr. Minden háztulajdo-
donosnak ajánlható. 

Karola  költeményei (12-r. 162. 1.) 1 frt  4C kr 
helyett csak 30 kr. Alkalmas ajandék hölgyek 
részére. 

Király  János  dr. A pozsonyi uagydunai vám- és 
é.s révjog története. Levéltári adatok nyomán, 
(n. 8-r. 1ÎH I.) 2 trt helyett csak I frt.  Kitűnő 
legújabb forrásmű  a magyar történethez. 

Korányi  Adolf  dr. A gráfenbergi  hidegvíz-gyógy-
mód. Népszerű irányoau tájékozásra a vízi ke-
zelésnél. (8-r. J12 I) 1 frt  50 kr. helyett csak 
I frt.  — Kitűnő ülmuialó a üidegvizgyógyinód 
használatához, sokkal becsesebb, mint Kneipp 
vizkurája. 

Orbók  Mór,  'lYélás számtani feladványok  gyűjte-
ménye. Itjak és más korbeliek hasznos szóra-
koztatásira tel, Si) I. :>0 kr helyett csak 
30 kr. 

Orbók  Mór,  Tréfás  mértani feladványok  gyűjte-
ménye. Itjak é* más korbeliek hasznos mulat-
tatására kidolgozva. A szöveg közzé nyomott. 
117 képpel (8-r. 74 I.) kr helyett csak 30 kr. 
Tanulságos és mulattató gazdag tartalmú köny-
vek a fiatalságnak  és nevelő uraknak. 

,F,iedai/ogiaí  l'hilarrli  Orbók Mór. Jelesebb paeda-
gogusok, kiválóbb tanfértiak  urczkép- és élet 
lajzgyűjteniénye. 1/11. tliszes kötet. (n. 8. rét, 
f»(>4  I.) 4 frt  helyeit csak 2 frt  50 kr. — A 
miiéit, közoktatásügyi miniszter által melegen 
ajánlva s egy tanárnak könyvtárából sem sza-
badna hiányozni. 

Feress  Sándor,  Verses köszöntő köuyv gyermeke-
inknek. (10. r. 30 I.) 20 kr. h. csak 10 kr. 
Szép tartalmú köszöutoköuyv, különböző alkal-
makra. 

Somarjai  Károly  dr. A pozsoayi régi és uj szín-
ház. Töredékek Pozsony múltja és jelenéről, 
(magyar és német nyelven) 2 képpel. (8. r. 61 
(I. 40 kr helyett csak 20 kr. Jókai-féle  stílus-
ban tartott vázlat a legrégibb magyar színház 
felöl. 

Schulpe  György  dr. Felhők éj csillagok. Költemé-
nyek és egy elbeszélés. (16. r. 88. 1.) 60 kr. 
helyett csak 30 kr. Egy tehetséges ifjú  magyar 
író, ki ezen költemények által magának uj párt-
fogókat  hódított. 

Schulpe  György  dr. Tanulmányok az irodalom, jog | 
és kultúrtörténet terén. (n. 8. r. hí. I.) 40 
kr helyett csak 2 » kr. Muideu nuveli ewoerre 
nézve érdekes. | 

Tanítók  érkönyv,-.  Tan írok, tanitők s tanítóképző 
intézeti növendékek használatára. S^erk. Orbók 
Mor. I frt  .io kr helyett csak 30 kr. Költőibb 
és olcsóbb, mint bámidly jegyzőkönyv, képekkel.' 
Alkalmi ajándék tan íróknak. 

Tóth  Sindor  dr. T.ivol, közel Ujabb elbeszélések. 
(8. r. 20J I.) I frt  2«» kr. helyett csak 60 kr. 
6 érdekes elbeszélés, a legjelesebb bírálatok 
kitűnőnek bizonyították. 

Jó zenemüvek csinos kiállításban. 
Bánjfy  Sándor.  Képek a pozsonyi ligetből. Díszes 

keringő (Walzer.) 1 frt  helyett csak 20 kr. 
Ftsrngel  Feri.  jo év ulán. Keringő 40 kr helyett 

csak 2o kr. 
Korbay  Ferenc:  Gyapjas bundáin. Népdal. Irta | 

Samarjai Károly 30 kr helyett csak 20 kr. 
Mader  Ueisi.  Pozsonyi tüz.oltó induló. 60 kr. he-

lyett csak 20 kr. 
Rudnyánszky  János.  Izabella csárdás. 50 kr helyett 

csak 2o kr. 
Rudnyánszky  János  Kék ibolya. Lengyelke. Zon-

gorára. 50 kr. helyett csak 20 kr. 
Wolf)  Zsiga.  Kereskedelem és ipar. Polka. 40 kr 

kr. helyett csak 20 kr. 
iajeakönyvek és diues köták jó állapotban. 

Ny. líyöigyjakab Márton gyorssajtóján Csik-Szeredában, 


