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Milyenek legyenek fürdőink. 
Most, hogy a fürdő  idény vége felé 

köze led ik s mindenik ftirdőbirtokos  ilyenkor 
szokta számbavenni a fürdőn  észlelt hiányo-
kat, alkalomszerűnek tart juk F o d o r József 
egyetemi tanárnak egy értekezését, inely 
most jelent meg, kivonatilag közölni, hogy 
tájékozást szerezzen minden hozzászóló ember 
a tekintetben, hogy milyen legyen egy fürdő 
berendezése. 

Az első kérdés a fürdők  higiénéjében : 
Milyen a közlekedés a fürdőbe  ? Ez egyszer 
smind a prosperálás kérdése is mai nap. A 
vasúti összeköttetés a c/ivilizált fürdőt  — még 
ha messze esik is — közelivé, könnyen el-
érhetővé teszi, ellenben annak hiánya elér-
hetetlenné változtatja még a közel fekvőt  is. 
Kocsin való közlekedés csak kivételesen tet-
szik a közönségnek ; az edző hegyi fürdők-
ben Magától érthető azonban, hogy a kocsin 
közlekedé«nek kényelmesnek és drákói szi-
gorral rendezettnek kell lenni, nehogy a 
vendéget mindenféle  zsarolással izgassák és 
elkedvetlenítsék. 

Nagyon fontos  a fogadás  is a fürdőben. 
A nyugat nagy fürdőiben  a vonat úgyszól-
ván virágos kertbe érkezik. Az állomás háza, 
termei barátságosak, tiszták, a szolgáló sze-
mélyzet udvarias, tiszta, élelmes. A jó für-
dőben az ulon elgyötört betegnek az állo-
máson kipihenhetésre külön szoba áll ren-
delkezésére, egyszersmind itt talál lakásjegy-
zéket, értesítést, felvilágosítást  a rendelkezésre 
álló lakásokra nézve. 

A fürdő  épületeire nézve első kellék 
szeui elől nem téveszteni azt, hogy sok be-
teg egy háznál egy fedél  alatt minden kö-
rülmények között sok kellemetlenséggel jár. 
A sok emelet szintén már magában véve 
árlalmas, mert nehéz az emeletekre közle-
kedés s alulról felfelé  megrontják egymás 

levegőjét a lakások. Azért a fürdőhelyen  is 
az ideális lakás : a családi ház. 

A legelső feladat,  hogy a beteg a ho-
telből kényelmesen jusson el a fürdő,  az ét-
kező és a társalgó termekbe. A hotel szilárd 
anyagokból, vastag falakkal  épüljön, mert 
ezek több heti forróság  után sem meleged-
nek keresztül s hosszas hűvös időjárás ese-
tén sem okoznak bor/.óligató hideget, mint 
a vékony falu  lakások. A vastag falu  épü-
let egész nyáron át a nyárnak közepes hő-
mérsékével fog  birni s azért, az érzékeny 
bőrű fürdő  vendégre nézve kellemes és egészsé-
ges. A fundamentum  és földszint  szárazsága 
szintén főkellék.  Ezt többféleképen  lehet el-
érni. Pinczét építenek a ház alá s czement-
tel falazzák  a fundamentumot.  Ebben leg-
jobban megbízhatunk. Ujabb időben beton 
réteget fektetnek  az egész épület alá s el-
hagyják a pinczét. Ez olcsóbb épitésmód és 
fürdőhelyen  elfogadható.  A fürdőhelyen  a 
földszint  padlója legalább egy méterre fe-
küdjék a környező talaj fölött;  ez óv a talaj 
nyirkosságától s a talaj fölszinén  nyugvó 
hideg, nyirkos levegőtől. 

A lakószoba olyan nagy legyen, hogy 
legalább 42 köbméter térfogattal  bírjon. Még 
az egy ágygyal berendezett szobák is nyo-
masztók, rosz levegőjüek, ha ennél kisebbek. 
A lakószobát, ugy kell elhelyezni, hogy ke-
leti irányfelé  tekifitsen  s az ablakokból való 
kilátásra nézve is fontos,  hogy az üdítő és 
barátságos legyen. 

A legfontosabb  kéc bútor, a melyekre 
pedig a magyar fürdőkben  oly kevés sulvt 
fektetnek,  a kényelmes ágy és jó pamlag. 
Az ágyat czentiméterrel a kézben mérjük s 
80 cm. szélesség s 180 cm. hosszúság alatt 
határozottan el kell vetni. Legjobb a tömör 
vaságy. Az ágyban legjobb ágynemű a szi-
ganyos drót derékalj, szalma vagy gyalu-
f'orgács  matracz, rajta durva gyapju-pokrócz, 

ezen vászonlepedő; takaróul finom  gyapju-
pokrócz, tollas és lószőrös vánkos. A pamlag 
szintén hosszú, mély és kényelmes legyen ; 
olyan, hogy a beteg rajta kinyujtozva fek-
hessék. A rövid kanapék tűzre valók. 

Okvetetlenül szükséges mellékhelyiség 
minden lakáshoz az árnyékszék. Hotelben 
folytonos  felügyelet  álljon, bármiképen is 
van építve, különben undorítóvá s egészség-
telenné válik. Az árnyékszék könnyen el-
érhető, világos legyen s akármiképen van 
szerkesztve, legyen jó szellőztetése. A klo-
zetben legyen bőven víz, az egyszerű árnyék-
székeken pedig jól záró fedél. 

A fürdőnek  többi, tartózkodásra, szóra-
kozásra, étkezésre stb. szolgáló helyiségeiről 
csak annyit kell megemlíteni, hogy minde-
nütt tisztaság, jó szellőzés és kényelmes bú-
torozás a legfontosabb  kellékek. Az étkező 
termeket ne áraazsza el ételszag s még ke-
vésbé dohányszag; a kávézó, dohányzó ter-
mekben ne legyen füst;  mindezt pedig még 
zárt ablakok mellett is elérék, ha a termek 
tetején elég tágas — személyenkint legalább 
100 négyzet czentiméternyi kereszt metszetű 
— szellőző kürtők vannak, fel  a háztető fölé. 
A hotelokat és a társai termeket kényelmes 
közlekedéssel kell egymással összekötni: apró 
kavicsos va«y aszfaltos  járó utakkal. 

A fürdőház  elhelyezése a hotelokká! 
szemben történjék, száraz helyen épitve, a 
kellő terjedelmű, légvonattól mentes váró 
csarnokokkal, pihenő szobákkal ellátva. A 
fürdőház  higiénéjében kardinális dolog még 
az elhasznált viznek eltávolítása. E czélra 
vascsövek, avagy mázos fölszinü  agyagcsövek 
legajánlatosabbak, jó mélyen rakva, hogy 
télen n e fagyjanak  ki. Csak némileg is né-
pesebb fürdőben  elkerülhetetlen a csatornázás. 
De a csatornázásnak gondosan kell készülnie, 
killönl,en kevés a haszna. Legelőször is bő-
séges öblítő vize legyen; vasból, agyag-

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A f ü r d ő n . 
— Novella, irta : Vórte» Lajos. — 

A fürdői  b&lok királynéja az Anna-bál. Ere-
deti tipnsa a magyar báloknak. Az ideiről nem 
lehetett tudni, hogy még leány-e, vagy már ASZ-
szony, vagy talán Özvegy ? csak azt láttok, hogy 
ez évben is Üde s/épségben s királynői fényben 
jelent meg a magyar fürdőkön,  ezek közt a szép 
és kies B* fürdőn  is. 

A nagy bálteremben együtt volt hét vármegye 
szépe, virága. A fény  és illlat, táucz, zene és jó 
kedv mámorító Aramba olvadt össze. 

A bálról elmaradhatatlan bíráló bizottság is 
teljes számban megjelent s csakhamar elfoglalta 
itélőszékét az ablak mélyedésében, az átlátszó 
függönyök  megptt. honnan a tagok finom  monokli-
VNI. műértő szemmel, hegyes füllel  fürkészték  a 
hullámzó sokaságot. 

Épen egy ismeretlen flatai  emberen akadt 
meg flgyelmök  s azon törték fejőket,  hogy miért 
jár szüntelenül nyomában annak a vén kisassony-
nak ? És miért hajlong annak a hájas öreg urnák ? 
kinek zsíros gömbölyüséga folyton  kaczagja Kor-
nélia nővérének ösztövér csontvázát. A vicczlapba 
való két alak mögött valami mágnesnek kell len-
nie. Már fel  is fedezték.  „Nézzétek csak 1" szólalt 
meg egyik érdemes kritikus, „azt a bájos szőke 
leányt, ki s polka rithmusán ugy repül, mint va 
lami hableány; azt hinné az ember, hogy a lába 
se ért a földet."  ügy van, 6 a mágnes!" hagyá 
helyben a műértő társaság, .Várkövyék rokona". 

Olga kisasszony valóban elragadó volt. Egy 
fantázia,  melyet csak a költészet vagy az álom 

B V Lapunk 

teremthet. Szdke/áelyemhaja szende fényt  hintett 
liliomarczára. Kék szemeiben a menybolt tündö-
költ. Ugyszólva még gyermek, egy virág, mely csak 
az imédt fakadt  ki bimbajából 

Olga unokája Várkövy Mátyásnak és Korné-
liának, a lekritizált két alaknak, kik félteit  kin-
csük gyanánt őrködnek fölötte.  Tánczosa végre 
visszavezette Olgát. Nagynénje hatiszt kendőjével 
törölgeté, finom  legyezővel büsitget.é * figyelmeztette, 
hogy a polka megárt. Olga némán tűrte, lelke első 
pil lanatra az ismeretlen fiatalra  tapadt, ki meg-
ha j t ja magát, megmondia^ nevét, a mit, azonban 
Olga nem értet t meg, annyira magánkívül volt za-
varában. Tánczra kérte. 

Repültek tovább a sima parketten. A zene 
s a szerelem szárnyakat adtak nekik Alig beszél-
tek néhány szót, annál többet mondott szemök és 
szivük. A szerelemnek elekt.rnin nyelve van. mely 
hatalmas és gyors erővel működik, mint minden 
villamos erő. Olga szivébe néhány perez egv re-
gényt irt be, pedig az ismeret I-n csak azt tudat ta , 
hogy kö/.vetlenül a l>ál előtt érkezett meg és csak 
kevés időt tóit a fürdőn.  A táncz urán is a hűvös 
kórben maradt a fiatal  ember A vonzó erő tör-
vénye általános. Hiába kisérlette meg, hogy kisza-
badítsa magát, újra meg újra a vén kisasszony 
mellett volt, ki ily szép tarka lepkét még soha se 
csábítván magához, megtetézte szeretetreméltóságát. 

Uost már néhány szóval vázolnunk kell Olga 
családi viszonyait. Kis gyermek korában árvaságra 
jntván, nagybátyja és nagynénje nevelték fel,  két 
tiszteletreméltó egyén, kik önként lemondtak a 
házas élet örömeiről. A nagybátya az 5 hájas volta-
és nyugalmára volt t ek in te t t e l ; a nagynéne pedig 
oly virág akar t maradni, mely a szárán nyilik és 
hervad el, nem egy hálátlan férfi  gomblyukában, 
s mindig borzadva gondolt a kézre, mely az ő le-
s x a k i t á s i r a nyal t volna. 

Olga mellettük nőtt fel  boldogan, de kissé 
gyötörtetve a túlságos gondoskodással, melylyel 
egészségét féltették.  A vén kisasszony és az agg-
legény mintegy ösztönszerűen vágytak arra, hogy 
családjuk százados törzsén láthassanak egv £a.:u 
hajtási a tul liczitálták egymást a gondoskodásnál), 
sőt a gyötrés számba menő ápolásban annyira, 
hogyha az egyik kendővel pólálta a féltett  gyer-
meket. a másik rögtön theát forrait  i w ; . 

Az alföldet  károsnak tar tot ták uuokájokra 
nézve, a festői  B* fűnlőn  telepedtek meg, hol a 
nagybácsi egy gyönyörű villát épít tetett , hová a 
nagvnéne is szívesen beköltözött kalitkáival, négy 
kutya és ugyanannyi macskacsaláddal. I t t fejlődött 
és nőtt fel  Olga, mint B* tündér völgyének leg-
gyönyörűbb virága 

A fiatal  idegen épen nem távozott Kornélia 
mellől, a mi benső örömet okozott Olgának, ki 
már ábrándok és Almok között talál ta magát s azt 
hitte, hogy a fiatal  ember és nagynénje között már 
is valami titkos megegyezés jött létre, melynek 
gondolatára szive hevesen dobogott. 

— Talán még látni fogja  1 . . 
Az este még nem todta, mit jelent ez a szó: 

szerelem és ime e fiatalkori  betegségnek első jelei 
a legnagyobb erővel törtek tel lelkében. 

A titkos és szenvedélyes szembeszednék és 
ábrándozásnak mégis csak véget vetett Kornélia, 
ki felnyitván  óráját, megdöbbenve látta, hogy már 
hajnali 3 óra. Istenkísértés volt ez tőlük, kik ily 
későig még soha se maradtak a bálban, hátha meg-
kapja azt a gyilkos betegséget, a tüdőgy ni adást, 
mi réme volt a nagynéninek s a mitől Olgát vég-
telenül féltette. 

Hiába mentegetődzött Olga azzal, hogy 0 
mily kitűnően mulat a ö se merül ki jobban, mint 
más. A nagybátya is közbeszólt, a ő is rosszait» 
a késlekedést, melyből nagy baj lehet. Bucsnt kel-

mai számához egy fél  iv melléklet van oaatolv» 
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csövekből vagy öntött czementből készüljön ; 
szifonjai  mélyek, jól zá|-ók legyenek. Elke-
rülhetetlen még a vízvezeték is. Fürdőben 
sok édes vizre van szükség: italul, tiszto-
gatásra, klozetokba, esetleg tfiz  oltására, 
s nevezetesen még az utak, gyep s ültetvé-
nyek öntözésére, locsolására. Az ivóvíz tel-
jesen kifogástalan  legyen, mert a sokféle 
vidékről érkező vendég más más vízhez lévén 
szokva, csakis a teljesen jó ivóvizet ihatja 
ártalom nélkül. 

Igen fontos  kellék, sőt talán mondhatni 
az elsők egyike: a vendégek és betegek jó 
élelmezése. Legelső dolog, hogy a vendég-
lősnek jó marha- és borjúhúsa legyen Erre 
nézve pedig a döntő a jégverem, a mely 
szellős, világos, a melyben a liust függesztik 
és nem fektetik.  Második fontos  dolog, a jó 
zsír, vaj ; ennek pedig az a kulcsa, hogy a 
vendéglős ne legyen piszkos és kapzsi, ha-
nem főzzön  tiszta zsirral, friss  vajjal. A har-
madik fundamentális  követelés, hogy a tej 
jó legyen A hol jó a hus, a zsír, a tej, otl 
jó lesz a koszt is. A kenyér és zsemle ma-
gától érthetőleg szintén jó legyen ; de az is 
igaz, hogy ha vendéglős Magyarországon ad 
rósz kenyeret, megérdemli, hogy régi lon-
doni vagy velenczei módra büntessék meg, 
hogy fülénél  fogva  szegezzék boltja kapu-
jához. Az italokat illetőleg szintén könnyen 
teljesíthető a közönség kívánsága : adjon a 
vendéglős tiszta, valódi italt, habár drágább 
áron. A bor, a sör, a konyak a fürdőben 
nem luxus ital; sok betegnek egészsége függ 
ez italok jóságától. Valóban lázitó dolog, ha 
látjuk, mily ihatatlan, gyomorrontó italokat 
néznek ki gyakran a fürdő  vendéglősök. 

Jó fürdőhöz  szükséges a jó orvos is. A 
fürdő  orvos figyelje  meg fürdőhelye  meteo-
rologiai sajátságait, ellenőrizze a betegek 
életrendjét, fürdőzését,  mozgását, szórakozását. 
Tartson rendet a fürdőben  ; szerkeszszen jó 
fürdő  szabályzatot s azt vendéggel, úrral, 
szegénynyel, a cselédséggel, vendéglőssel 
szigorúan tartassa meg. S beteg jobban bizik 
az olyan fürdőben,  a melynek szigoru a 
rendje, mint abban, a melyben kedvére ren-
detlenkedhetik 

jóvai 1890 után épült, a fenti  utasítás ellenére a 
zsögödi területhez tartozó Bzántó földjét  háromBZo-
roBan számítva egy tekintélyes összeget hozott ki 
a muga részére. Ez feltűnt  a közbirtokoaság egy 
részének, a minek az lett a következménye, hogy 
a törvényszéki kiegyeztetési tárgyaláson elvetették 
Albert Béniámnak hibás alapból kiindult számítását 
és egy uj tervezet kidolgozásával Sprencz György 
urat bizták meg. Most aztán n forrongás  a miatt is 
van, hogy belsőnek véteasenek-e a kertek vagy sem. 
De azt hisszük, hogy e csekély külömbség nem 
érdemes arra, hogy a pénz kiosztás a fellebezés 
miatt elhalasztódjék, frtleg  miután remélni lehet, 
hogy Sperncz György szakavatottabban és helyesebb 
számítási alapon készíti el a tervezetet, mint Albert 
Béniám. a kinek épen a helytelen elkészítéséért 
nem is akar a közbirtokosság semmi munka dijat 
kiadni. 

= N a g y politikai szövetség lett a fran-
czia köztársasági elnöknek az orosz czárnál való 
látogatása alkalmával közhirré téve. Eddig is tudta 
miupenki, hogy Francziaország és Oroszország po-
litikai érdekből összetartanak, de a szövetség prok-
lamálása csak most történt, melynek czélja a czár 
szavai szerint : a világ béke fenntartása  a jog és 
méltányosság szellemében, 

= Betiltott magyar mise. Ismeretes, 
hogy a munkácsi görög-katholikus egyházmegyéhez 
tartozó hazafias  érzelmű görög-katholikus hivek kül-
döttség utján arra kérték fel  Firczák Gyula mun-
kácsi görög-katholikus püspököt, hogy vezesse be 
az egyházmegyéhez tartozó plébániákon a magyar 
lithurgiát. Firczák püspök válaszában megígérte, 
hogy a magyar lithurgia ügyében a római kúriánál 
közre fog  járni s a maga részéről is rajta lesz, 
hogy a hivek óhajtása minél hamarabb teljesedésbe 
menjen. Ugyanez a küldöttség felkereste  annak ide-
jén Vaszary Kolos herczegprimást is, a ki közben-
járását a magarészérói szintén megigérte. Az ügy 
folytatása  szintén ismeretes, Firczák püspök tényleg 
megtette a kezdeményező lépéseket, a hazafias 
mozgalmat a római kúria azonban az egész vonalon 
leszerelte s a magyar lithurgia behozatalát egyene-
sen letiltotta. — Most M á r i a-P ó c s r ő I írják 
nekünk, hogy az odavaló görög-katholikus lel-
kész a Mária-napi bucsu alkalmával mintegy tíz-
ezer főnyi  bucsus óhajtására magyar misét akart 
mondani s ez iránt a munkácsi püspöki udvarhoz 
előzetesen kérdést intézett. Firczák Gyula püspök, 
a pápai tilalom kényszere alatt nem merte engedé-
lyezni a magyar, misét, hanem azt betiltotta. A bú-
csún résztvevő dorogiak, számszerint mintegy négy-
ezren, erre kijelentették* hogy a misét ily körülmé-
nyek között nem hallgatják meg. El is utaztak a 
nélkül, hogy az isteni tiszteleten megjelentek volna, 

erő egyik tekintélyes résie, mely sokat ad a külső 
csinre is, mikép feledkezhetett  meg ezen tulajdon-
ságáról akkor, midőn a nem tudni ki által kombi-
nált tervet építésre elfogadta.  Hiszen, ha majd ez 
alacsony épületbe beköltöznek, aligha lehet majd 
az ablakot nyitva is tartani, mert egy jó nagy liba 
vagy pulyka az utczáról egész kényelmesen beka-
csinthat a szobákba. Legczélszerűbb volna az egész 
építkezést abba hagyni vagy egy emeletet ráhúzni, 
avagy valami módon javítani az egész szerkezeten, 
mert nem képzelhető el, hogy ha egy tábornok 
meglátja ez építkezési toldást, azt megtűrje, de a 
város semmiesetre sem engedheti el a legszebb te-
terének elcsufltását.  El is várjuk a hatóságtól, hogy 
a városi építési engedély nélkül megkezdett építke-
zést beszünteti, mert nem tételezhető fel,  hogy az 
építési szabályzattal megegyeztethető volna a me-
gyeházzal szemben ilyen alacsony háznak felállítása, 
a tisztikart pedig kérjük, hogy a polgárságnak ezen 
aggodalmát felsőbb  helyre a baj kijavítása reparálása 
végett sürgősen terjessze fel. 

= A felcsiki  és gyergyói kerületek 
autonomiai képviselőjének GyörfFy  Gyula országgyű-
lési képviselő választatott meg. 

T a n í t ó k g y f i l é a e . 
A gyergyói róm. kath. tanitó-egyesület ezen 

évi harmadik rendes közgyűlését augusztus hó 
24-én Borszékben tartotta meg. A tanítók vándor-
utjokban fejlődést,  haladást visznek magukkal, de 
uj haladássa/ ismerkednek meg; ismereteket ter-
jesztenek és egyszersmind a maguk szellemi látó-
körét is nagyobbítják. Az egyesület működésének 
területén egyetlen hely sem lepi meg annyi ujjal, 
egyetlen hely sem tár fel  annyi változatosat, mint 
Gyergyó büszkesége, a havasok gyöngye, a kies 
Borszék-türdő. Mily erővel dobban fel  szivünkben 
a szülőföld  iránti szeretet az Isten, a természet 
e páratlan adományának a láttára! E szeretet 
erőshítésére pedig senkinek sincs nagyobb szük-
sége, mint a tanítónak, kinek hazaszeretetéből egy 
nemzedék táplálkozik és lelkének e forrásából  min-
den nap százan és százan merítenek. Örökforrás-
nak kell lelkében lennie s ennek kiapadhatatlan 
erét oly helyek gazdagíthatják, mint a jótevő for-
rásaitól és felséges  tájaitól pompázó Borszék. Tart-
sanak itt a tanítók minél többször gyűlést, ne csak 
minden öt évben! Hisz itt még az a megbecsülhe-
tetlen alkalom is várakozik reájok, hogy az ország, 
sőt a külföld  egyes kiváló, intelligens egyéneivel 
is megismerkedhetnek. 

A gyűlés szent misével kezdődött, melyet a 
tanítók társaságában utazott Erősdi D. gyergyó-
tekerőpataki plébános mondott. Ennek végeztével 
a tagok a fürdő  nagytermében gyűltek össze, hol 
Vértes Lajos elnök üdvözölte a megjelent számos 
vendéget s a tagokat. Elnöki megnyitójában hang-
súlyozta a gyűlések üdvös voltát. E gyűlések a 
neveléstudománynak rendszeres kultusza. Ennek 
szentelnek a tanítók minden .évben 3 napot, hogy 
a nevelés és oktatás eszméit terjeszszék, föleleve-
nítsék s fejlődésének  fonalát  tovább fonják.  E gyű-
lésekben nyilatkozik meg a tanítóság szellemi 
ereje, mely legyen oly erős, hogy a pusztában is 
tudjon eleven forrásokat  fakasztani,  a forrásokat 
batalmns folyó  egyesíteni, hogy gazdag tenyészet 
keljen köröskörül. 

(Folytatása a mellékleten). 

= A csikmartonfalvi  regálé kártala-
nítás egész nagy forrongást  idézett elő a közbir-
tokosság között. Ugyanis a felosztási  tervezet el-
készítésével megbízott Albert Béniám csikszentkirá-
lyi körjegyző utasításul adatván neki, hogy a kár-
talanítási összeg csupán azon házbirtokosok közt 
osztandó fel,  kik 1800. január 1 én tényleg házzal 
bírtak. A nevezett körjegyző aztán meg is csinálta 
a felosztási  tervezetet, melyben miudjárt elsőnek 
szerepelt Albert Béniám, ki egy és ugyuazon sz. 
mély a felosztási  tervezővel, s noha neki a háza 

= A csíkszeredai honvéd kaszárnya 
szárnyépülete most került tető alá, és csak igy 
látszik, hogy építészeti szempontból milyen botrányos 
kinézése lesz e toldalék épületnek. Alacsony épület 
és lapos tető melyet agyon nyom a szerqben levő 
magas megyeház, maga a várépület, a kórház, sót 
a régi mezőgazdasági iskola is. Eddig a honvéd 
laktanya előtti tér volt a város számbaveliető térsége 
és most a honvédelmi minisztérium bölcsesége és 
szépészeti érzéke ezt is tönkre teszi. Csodálatos az 

| egészben az, hogy a honvédség, mint a fegyveres 

lett tehát mondani a tündér éjnek, a kedves ke-
ringőnek, az ábrándos zenének és a szép isme-
retlennek. 

Utolsó búcsúszavában mennyi ékes szólás volt. 
Mig a nagybácsi kezet fogott  a fiatal  emberrel, a 
nagynéni pedig a legkecsesebb módon kifejezte 
megtiszteltetését, addig Olga lelkének legjavát 
hagyta hátra bucsuzóul. A fiatal  idegen tekinteté-
ből mély bánat tükröződött s Olga, noha lesütötte 
szemeit, meglátta e tekintetet s lelkébe zárta. 

II. 
Ebben a szezonban Várkövy kényelmes villá-

jának egyik lakosztályát átadta egyik rokonának, 
ki az Alföldről  jött oda, kinek leánya a közeli 
rokonság és az ellentétes jellemnek szintoly kedves 
sajátságai kapcsán Olgának benső barátnőjévé lett. 

A bálbirálynő, noha jó későcskén feküdt  le 
már jókor kopogott az unokanővér és jó barátnő 
ajtaján. 

— Már! — kiáltá vidáman Irma. — És ha 
a nagynéne véletlenül meglátnál 

— Szerencsére ! ily korán nem kel ö fel.  Én 
pedig ugy érzem, hogy e szép reggelen újra kell 
születnem. 

Csakugyan gyönyörű reggel volt, a természet 
egész pompájában ragyogott; boldogságról, szere-
lemről suttogott minden. Lementek a kertbe, hogy 
a bálról csevegjenek. 

Soha ily felséges  bál nem volt, — állitá Olga — 
még azt is szívesen hozzátette volna, hogy jóságos 
szép tündérnők ültek a nők képében, a zene egy 
boldog országból hallatszott, a csillárok bűbájos 
fényben  ragyogtak, a virágoknak isteni illatuk volt 
és hogy a c«odás dolgok teljes számban legyenek ; 
a térflak  nem kártyáztak és rendkívül szeretetre-
méltók róluk. 

— Édes szép Irmám, ifiért  nem jöttél el a 
bálba? — kérdé Olga, mikor a bál ábrándos le-
írását elvégzé. 

— Azért, mert jegyesem nélkül nem akarok 
bálozni, — mint már neked mondtam. 

— Mikor érkezik meg ? 
— Minden pillanatban. 
— És te szereted őt? 
— Nem mondtam el azt neked minden nap 

százszor is ? 
— Lehet, nem jól értettem. Beszéljünk róla 1 
Az alföldi  leány mosolyogva nézeit barát-

nőjére. 
— Miért érted meg ma jobban, mint tegnap 

a szerelem vallomásait ? Miért találtad a bált oly 
elragadónak és miért csaltak ki ma oly korán a 
virágok ? 

Minthogy Olga kedves hallgatással igyekezett 
zavarát elpalástolni, Irma vitte tovább a beszéd 
fonalát.  Szüleink csalódnak, ha azt gondolják, hogy 
egyedül ők képesek bennünket megítélni. Kornélia 
nénénk téged nevelő intézetbe, vagy a játszóbu-
bákhoz küldene ma is, mint tegnap, ha lehetne. 
Én azonban, leánylétemre, egyetlen szavadból meg-
értettem, hogy te, ki tegnap még gyermek voltál, 
már fiatal  leány vagy. Bele estél abba a verembe, 
a melybe én ; egyforma  gondolat és érzelem foglyai 
vagyunk ; te szeretsz, Olga I 

— Micsoda rossz jóslat súgta ezt? 
— Nem is oly igen rossz, mint a minőnek 

te hiszed. Lásd, én is csak oly egyszerű halandó 
vagyok, mint nagynénéd. Csakhogy ő soha se gon-
dolt egyébre, mint szép svájczi teheneire, a madár, 
pincsi és czicza-családra, előtte a szerelem isme-
retlen valami volt, mig én épen ugy fölleltem  a 
tündéri bált, mint te. A fővárosban  voltunk akkor. 

Fölösleges is mondanom, hogy ekkor találkoztam 
először jegyeseimmel, Eduárddal." 

Olga mélyen felsóhajtott  s egy köny csillo-
gott szemében, a szerelem harmatcseppje volt. 

— Te boldog vagy, Irma, látni fogod  őt. Én, 
én csak álmodom. 

— Már oly komolyan ? Akkor remélj I S ha 
feledned  kellene? 

— Soha! 
E „soha" szócskát oly erővel ejtette ki, hogy 

Irma elhallgatott s gondolkozóba esett. Eduárdját 
illetve, ö is azt mondta volna «soha!" Aztán meg-
szorítván Olga kezét, biztatón sugá: 

— Remélj t 
Egy márvány alaphoz támaszkodtak, melyen 

már nem volt szobor, helyette 6k alkották az el-
lentétnek elragadó szobrait. 

Olgának karcsú,gyengéd, angyali alakja, szőke, 
halvány arcza mellett oly elragadóan állott az erő-
teljes, büszke testalkatú Irma, piros arczára], 
gránátajkaival, éjsötét hajával g a csillagok fényét 
túlhaladó fekete  szemeivel. Egyiket' a női szépség 
idealizmusának, a másikat pedig reálizmusának 
mondhatná az ember. 

A lelki ellentét pedig még nagyobb erővel 
nyilvánult bennSk. Olga az ábránd, fogékonyság, 
a könyörgés, Irma az erő, az akarat, a parancs 
volt Az egyiket az élet első vihara letörné, a má-
sik meg, mint a spártai nő, szembeszállna széllel, 
néptelen sivataggal, részes örvénynyel. Irma képes 
volt nevetni, képes volt szenvedni. 

Miudaketten a szépségnek és léleknek ily 
megragadó ellentéte által még gyönyörűbbek vol-
tak és bizonyára sokan haboztak volna, hogy me-
lyik szépségnek Ítéljék oda Páris almáját. 

(Foljt k»T.) 



Melléklet a „Oiki Lapok" szeptember l-sői 35-ik számához. 
A» elvAki megnyitó o tán a matt gyűlés jegyző-

könyvének felolvasása  következett, mely híven 
visszatükrözte a mait gyűlés gazdag tartalmát, azt 
a beható tárgyalást, melyet as egyesület ar. osz-
tatlan és osztott népiskolai tanterv reformjáról 
folytatott.  A hossza és részletes jegyzőkönyv ér-
demeiért a gyűlés Olajos Farkas jegyzőnek elismerő 
kösiAnetet mondott. A J-A gyűlés ad tuniszi ra'iv 
gyűlés lévé*, gyakorlati tanításokkal nem volt 
összekötve. Egy bosszú jegyzökönyvet kellene ide 
igtstannk, ha a 10—12 pontból álló adminisztratív 
flgyek  tárgyalását akarnók ecsetelni. Noha ezek 
felette  tanulságosak és közérdekűek voltak, de 
helyszűke miatt kénytelenek vagyunk mellőzni 
Azonban említés nélkül nem hagyhatjuk M o l n á r 
Károly gyergyó-szentmiklósi tanítónak a gazdasági 
ismétlő iskolákról tartott kitűnő felolvasását,  mely 
«sen aktuális kérdést a helyi viszonyok tekintetbe 
vételével szakszerűen megvilágította. Továbbá el-
ismeréssel kell adóznunk Patka Venczel borszéki 
kertésznek, ki a méhészet köréből tartott gyakor-
lati előadást. Már d. n. 1 óra volt, mikor elnök 
befejezhette  a gyűlést s a tagok felhasználhatták 
a Köllő János fürdő-igazgató  előzékenysége által 
nyert ffirdő  kedvezményeket. Két érakor ismét 
együtt voltak a tagok a Remény vendéglőben, hol 
a közebéd folyt  le, melyen mintegy 60-an vettek 
részt. Ennek érdekességét nagyban emelték azok 
az előkelő fürdővendégek,  kik a nemzet napszá-
mosaival leültek a fehér  asztal mellé, hogy nekik 
elismeréssel adózzanak. Azt gondolhatná valaki, 
hogy a vendégek jelenléte feszélyeztette  a társa-
ságot. Vidámabb, bizalmasabb együttlétet nem is 
lehet képzelni. Mntha az ott megjelent távoli elő-
kelő vendégek a tanítóknak régi ismerősei, sőt 
barátai lettek volna, oly fesztelen  jó kedv uralko-
dott elejétől végig, a mit még az sem zavart meg, 
hogy a nagyterem mellékasztalainál ís voltak a 
fürdővendégek  közfii  hölgyek és urak. A tanitó a 
magyar embernek tipnsa, azért az ilyen közebéd 
pohárköszöntés nélkül reá nézve olyau lenne, mint 
a sótalan leves. Az elnök járt itt is elől. Pohár-
köszöntőjének alaphangjául a humor és komoly 
harmóniáját választolta s ebből a hangból lolyt 
aztán minden dikczió. Az elnök a vendégekre, 
László F. nyng. képezdei tanár az elnökre, Ercsdi 
Dávid Köllő János fürdőigazgatóra.  Dobál A. ko-
lozsvári ügyvéd a jegyzőre, dr. Urbánczy B. a 
tanítókra, mint az EKE felkarolóira,  Vértes L. 
elnök franczia  nyelven a galaczi franczia  konzulra 
köszöntött, ki ennek viszonzásául frsnczíául  el-
mondta, hogy nemcsak a magyarok tannlják meg 
az ő nemzete nyelvét, hanem rövid ittléte alatt ő 
is sajátított el a szép magyar nyelvből s ez a kő-
vetkező ; a mit már magyarul ejteti ki: „Éljen a 
magyar nemzet 1" Ezeken kívül még számos szép 
pohárköszöntő hangzott el, melyek mind kifejezői 
voltak a barátságnak, szeretetnek. A tanítók a 
legkedvesebb emlékekkel távoztak haza s most 
innen a távolból is ismétlik hálájukat és köszöne-
tüket a szíves fogadtatásért,  legkivált Köllő János 
fürdőigazgatónak,  ki a tanítóknak elszállásoliatá-
sáról gondoskodott, ingyenes fürdőjegyet  és a köz-
ebédhez kedvezményes árban bort adott. 

Egy jelenvolt. 

HVLÖNFÉIiÉK. 
— Hymen. B a l l ó G á b o r Csik vármegye 

törekvő fiatal  hivatalnoka s a csíki társadalmi 
élet egyik legkedveltebb alakja megunván a legény-
élet egyhangúságát, folyó  évi augusztus hó 94-én 
jegyet váltott L o y c z e l M a r i s k a kisasszony-
nyál, L o y c z e 1 Ferencz nyugalmazott kir. járás-
biró bájos — homéri jelzővel élvén — széphangn 
leányával, K o v á c s Lajos törvényszéki bitó sógor-
nőjével. Gratulálunk a kötendő frigyhez! 

— • megye törvényhatósági gyűlése 
augusztus 30-án folyt  le a közönség nem nagy ér 
deklödése között, noha a megyei magánjavakról 
szóló szabálytervezet maga is olyan tárgy volt, 
mely megérdemelte volna a nagyobb érdeklődést. 
Az ülés lefolyásáról  a tudósítást tér szűke miatt 
csak a jövő számban közöljük s itt csak azt em-
lítjük fel,  hogy az ülés után a törvényhatóság tagjai 
a főispánhoz  voltak, ebédre hivatalosak, hol a ven-
déglátó házi gazda szeretetreméltósága annyira 
fellelkesítette  a vendégek jó hangulatát, hogy a 
pohárköszöntők árja még délután négy órakor is 
hömpölygött. 

A csik-szeredai államilag segélyezett 
gazdasági irányú felsőnépiskolába  a beiratások 
szeptember 1-től 6-ig tartatnak, 7-én fölvételi  és 
javitó vizsgák lesznek, 8-án a szentlélek segítségül 
hívása, 9 én a rendes előadások megkezdődnek. 

— A CSik-BSeredai Ügyész P a r i s Fri-
gyes nem régen foglalta  el ügyészi állását, de 
mindjárt szabadságra is ment. Ugy halliuk, hogy 
tftb*  é nem is jön vissza. 

— Czirkusz Csik-Szeredáb&n. A Mar-
t i n y t e s t v é r e k több és hozzátehetjük elég jó 
tagokból álló társaságukkal érdekes előadásokat 
kezdett meg megyénk székhelyén a czirkuszi mu-
tatványok minden fajából,  kivévén a lovak szerep-
lését. Van köztük lábával balanszírozó művész, 
sodronyon járó kisasszony, kígyó ember, k é s n y e l ő . 

mindenféle  akrobata és egy pár jó bnhócz, köztük 
a „bolond Auguszt" magyar kiadásban, amennyi-
ben az illető jól beszél magyarul, kinek szeptem-
ber hó 1-én este lesz a jutalomjátéka. Az előadások 
idáig Asszevágók s az adott viszonyok közt mulat-
ságosok is voltak és a közönség is jól megtöltötte 
a sátor-czirkuszt. Nagy baj azonban az, hogy a 
czirkus/t a régi barompisczon állították fel,  mely 
hely már messzire van a város központjától s kü-
lönben is oly óriási setétségben kell a helyszínére 
jutni darabos köveken keresztül, hogy a czirknszba 
való menetel majdnem nyaktörő vállalat számba 
megy. Ha már a város nem gyújtatja fel  a készen-
levő lámpákat, ajánljuk az igazgató társak figyel-
mébe, hogy legalább ők világítsanak. 

— Fölhivás. A csik-somlyói róm. kath. fő-
gimnáziumban a mult tanévben végzett urakat ké-
rem, szíveskedjenek egyességünk 4. pontjában ki-
szabott összeget 1 frt  szeptember 16—20-ig Ko-
lozsvárra beküldeni. Ezt az időt tekintsék továbbra 
is az összegek beküldésének batáridejéül. B a r t h a 
Balázs, jegyző. 

— Halálozás. Csik-Borzsovában folyó  évj 
augusztus 19-én halt el özv. K o v á c s Simonné 
szül. E r ő s s Borbála. Az elhunyt 29 év hosszú 
során át volt özvegy, mint ilyen 5 gyermekét gon-
dos nevelésben részesítette s mindegyik a társa-
dalomnak hasznos tagja. Temetése folyó  évi aug. 
21-én volt általános részvét mellett. 

— Halált okozó súlyos testisertés. Az 
Uzvölgyben építendő fürészgyár  telepen C s á r i 
János és B a r t a János munkások összevereked-
tek, minek következtében Csári a kapott sérülések 
folytán  meg is halt. Bartát letartóztatták s tettét 
be is ismerte. 

— Lopás Csik-Szentgyőrgyön. Nagy fej-
fájást  okozott mindig S á n d o r László csik-szent-
györgyi lakósnak az, hogy pénze nincsen elég. 
Augusztus 24-én azonban megszabadult e főfájás 
tói. mert N y i r ő Imre korcsmárostól vette el azt, 
a mi nála hiányzott A korcsmáros ugyanis egész 
családjával mezei munkára ment s ezt az alkalmat 
használta fel  S á n d o r László arra, hogy betörvén 
a korcsmáros lakásába, annak 131 frt  ját elvigye. 
A pénzt nem találta biztonságban magánál, a szom-
szédnak széna kazalába rejtette tehát el. De hiába 
való volt minden, mert a csendőrség felfedezte  a 
turpisságot, mire S á n d o r László is beismerte a 
tettét s most aztán kétszeresen fáj  a fogházban 
a feje. 

— Szerencsétlenség agyimesi vasúton. 
A Tatros viadukton egy szegény horvát munkás 
megjárta. Délben a munka után lepihent a viadukt 
tetején s valami szépet álmodott, vagy görcsök 
fogták  el, elég az hozzá, hogy álmában oly módon 
fészkelődött,  hogy leesett a viaduktról és rögtön 
szörnyet halt. 

— Körjegyzői Bzigorlat. A törvényható-
sági szigorló bizottság augusztus 27 és 28 ik nap-
jain tartott vizsgálatot 6 egyénnel, kik a kör- és 
községjegyzői állásra való képesítést megszerezni 
óhajtották és vizsgára jelentkeztek. Vizsgát állot-
tak bélbori Csató Sándor, szárhegyi Dezső Gyula, 
rákosi Mánya Antal, taploczai Mihály Mátyás, 
fa.-ujfalvi  helyettes jegyző Szaniszló Kálmán és 
Káinoki Kovács Béla. minek folytán  Csaló Sán-
dor, Kovács Béla egyhangúlag, Szaniszló Kálmán 
és Dezső Gyula szavazattöbbséggel képesítetteknek 
nyilváníttattak. 

— Székely iparos ifjak  összeírása végett 
itt volt megyénkben a maros-vásárhelyi iparkamara 
másodtitkárja s a fiatalság  olyan buzgaiommal je-
lentkezett, hogy a betöltésre és elhelyezésre várt 
8f>  hely már csupán a felcsiki  és alcsiki községek-
ből előkerült. A megye többi részein, ha szabad e 
szót használni, a jövő év tavaszán lesz a sorozás 
a munka hadseregébe, az iparosok közé. Hanem 
azt halljuk, két. fontos  iparágra nem akadt jelent-
kező, noha mindkét iparág különösen Csíkban igen 
jól jövedelmezne, értjük a kalyharakás mesterségéi 
és a pékséget. A kamara első titkára szintén me-
gyénkben volt augusztus 28 án, hogy személyesen 
győződjék meg a csíki ipari és kereskedői álla-
potokról. 

— A polgármester nem szereti a vi-
lágosságot, jegyezte meg a főispáni  ebéden egy 
a polgármesterre mondott pohárköszöntő alkalmá-
ból megyénk egyik bnmoros fia.  E felkiáltás  pedig 
mondatott abból az alkalomból, hogy a vasúthoz 
vezető temető utczában a lámpák ugyan fel  vannak 
állítva, de nincsenek felgyújtva,  noha most ottan 
czírknsz van s a közönség csak ugy tódul oda, de 
egyúttal bukdácsol is a sötétség miatt. Hanem 
most egy másik oldalról is kapunk panaszt, mely 
csakugyan igazolja a fenti  felkiáltást,  nevezetesen 
a Zsftgödre  vezető ut»n nemcsak nem gyHitatjafel 
a lámpákat, hanem a régieket is levétette, hogy 

ujakkal cserélje ki és ez a csere ugy látszik hóna-
pok ig eltart, a minek a közönségre nézve hátrá-
nyos oldalán kívül van mégis egy komikas réaze, 
nevezetesen az, hogy maga a polgármester háza 
is pokoli setétséggel van körülvéve, s esténként 
már maga a város feje  is botorkálni kénytelen, 
mert nem fiatal  szemei este hét órakor is nehecen 
különböztethetik meg a sánczot a járdától és igy 
maga is tnegiszsza a levét annak a tulajdonságá-
nak, hogy a polgármester nem szerati a vilá-
gosságot. 

— Kritsa Lukács adószámviteltana. 
Megyénk szülöttje K r i t s a L u k á c s , ki jelenleg 
a székes fővárosi  adószámviteli hivatalnál szám-
tiszt, egy igen használható és praktikus könyvet 
adott ki a magyar egyenes adókról, járulékairól és 
számfejtéséről.  A munka, mely abból a czélból íra-
tott, hogy az adószámfejtés,  de különösen a hozzá 
tartozó adó-kamat számítás tudását könnyen in 
alaposan elsajátithatóvá tegye a nagy közönség ás 
az adókezeléssel foglalkozó  hivatalnokok ssámára, 
csakugyan megfelel  feladatának.  Általában ez a 
könyv az egyenes adókra nézve kis keretben ugy 
a nagy közönség, mint az adóval foglalkozó  hiva-
talos közegek legfőbb  tudnivalóit foglalja  magában 
és igy a legmelegebben ajáulhatjuk mindenkinek. 
A munka a szerzőnél kapható Budapesten a székes-
fővárosi  adószámviteli hivatalnál. 

— A városi polgármesterek országos 
gyűlése a mult héten volt Mármaros-Szigeten. Ha-
nem ha olyan megbízhatók a lapokban közölt tu-
dósítások a gyűlésen történt dolgokról, mint a 
milyen volt a megjelentek névsorának közlésében, 
akkor csakugyan nem tudhatjuk, hogy a polgár-
mesterek voltaképen mit határoztak. Mert a „Pesti 
Naplóu-ban ékes betűkkel volt kinyomatva az is, 
hogy Csik-Szereda polgármestere jelen volt Már-
maros-Szigeten. de a valóságban épen a gyűlés 
ideje alatt itthon a várost hivatalban főtt  legjobban 
a polgármester feje,  a mennyiben törni kell az 
eszét, hogy mikép csináltasson utat és köveztessen 
akkor, mikor a város kaszszája egészen üres. Eb-
ből az a tanulság, hogy nem minden nyomtatott 
hír igaz hír, ha az valamelyik fővárosi  lapban meg-
jelenik. 

— Röser tan- és nevelő-intézetét Bu-
dapesten, mely felső  kereskedelmi iskolát foglal 
magában, a t. szülik figyelmébe  ajánljuk. A felsó 
kereskedelmi tanintézet teljesen egyrangu a keres-
kedelmi akadémiákkal. Érettségi bizonyítványai az 
egyéves önkéntes katonai szolgálatra képesítenek. 
Ezen legrégibb (intézetet eddig 14211, mult évben 
padig 430 tanuló látogatta. A tanulók kívánatára 
az iskolákkal kapcsolatos nevelési internátusba is 
felvétetnek.  Büvebb értesítést küld Róser János igaz-
gató Budapesten. 

— A „Vasárnapi Lapok ' legutóbbi száma 
újra meggyózöttt minket arról, hogy ez a legszebb 
kiállítású, legjobban szerkesztett képes újságunk s 
a míg a közönség önmagának szeres gyönyörűséget 
vele, ha olvassa, másrészt csakis igy válik lehetővé, 
hogy a külföldről  hozzánk beözönlő hasonirányu 
folyoiratokat  a „Vasárnapi Lapok" kiszorítsa. A leg-
utóbbi szám tartalma a következő: Palágyi Lajos 
„Nyár" czimü költeménye képpel. Lázár Béla a 
magyar nyelv szótáráról értekezik s élesen neki 
vág az Akadémiának. Beniczkiné Bajza Lenke foly-
tatja „Kóny és Mosoly" czimü regényét. Kedves 
dolog a „Milyen legyen a nő kézikönyvtára?* Fe-
kete Ottilia tollából. Pap Zoltánnak két népdalával 
találkozuuk a füzetben.  Gárdonyi Géza bájos elbe-
szélést irt a kutyáról, melyet a szerkesztőség meg-
rajzoltatott. Sport-ezikket a nyári lóversenyekről 
Őszi Kornél irt. Maszák Hugó Jászai Mariról irt 
tanulmányt. Qaal József  „Romantika" czimü elbe-
szélésnek folytatása  zárja be az irodalmi részt. Ez 
valóban oly gazdag tartalom milyet egy lap Bem 
ad más. mint a „Vasárnapi Lapok". Azonkívül tele 
van lóverseny-képekkel, a szezon aktuálitásával. 
Báró Dániel Ernó minisztert és családját mutatja be 4 
kép a nagygájai parkban. 

KÖ2G4ZDAÜÍG én IP4B. 
Néhány szó a műtrágyázásról 
Gazdaközönségiinköt nagyon is közelről ér-

deklő kis értekezést tett közzé fenti  czim alatt 
a Csikmegyei gazdasági egyesület, mely érteke-
zést közérdekű voltánál fogva  itt közölünk egész 
terjedelmében. 

Hangja ez értekezésnek az, hogy rámutasson 
miként kell a műtrágyák alkalmazásával nálunk 
e csapadékdús vidéked a levegőben harmatban 
és esőben dúsan kínálkozó nitrogen trágyát — a 
mi az istáló trágyának legértékesebb alkatrésze 
— ingyen szerezni be, és miként kell és lehet 
ezen fónövényi  tápszert a levegőből felvenni  és 
a talajban megkötni a borsó, bükköny, lóhere és 
luczerna leveleinek és gyökereinek segítségével. 

Ezt az értékes trágyaszert felhasználatlanul 
hagytuk idáig. Istáló trágyával adtuk meg a 
földnek  azt a légeny szükségletet, a mit a leve-
gőből felvenui  és megkötni módunkban áll, mert 
a másik tápanyagot: a phosfort,  a melyet szin-
tén nem nélkülözhet a növény csak igy tudtuk 
rendelkezésére adni a növényeinknek. 
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Gazdáink által mindenesetre nagyon sok 
megfontolandó  és általuk saját érdekükben meg 
kisérlendó sok uj körülmény és eszme van fel 
hozva a kis füzetben,  s mert megvagyunk gyó 
ződve, hogy sokan vannak kik semmi jó és üd-
vös ú jítástól nem zárkóznak el, — tesszük közzé 
e lapok utján is e kis értekezést. 

A magyar mezőgazdaság a válság szélére 
jutott. Ez a vészkiáltás országszerte s hogy e kö-
zelről fenyegető  baj komoly, eléggé igazolja azon 
körUlmény, hogy az országos közvélemény mind 
erósebb és erósebb hangon követeli a közgazda-
sági politikában az agrárius irányt. 

És ha már ilyen az állapot nagy Magyar-
országon, ha a bácskai, a magyar alföldi  ember 
is — a hol pedig a föld  csaknem kétszerte gaz-
dagabban terem, mint minálunk — panaszra 
nyitja ajkait, mitszóljunk mi csíkiak, kiknek nem 
csak a lenyomott árakkal, de az éghajlat zor-
donságával a mivelés alatt álló területeknek csak-
nem megközelithetlen voltávalés messzeségével 
is meg kell küzdenünk"? Valóban megraagya-
rázhatlan rejtély és Isten csodája, hogy e maroknyi 
nép itt élni és mozogni tudott. Egyetlen ok ma-
gyarázza meg csak a csiki gazdaközönség fennállá-
sát, az t. i. hogy volt ereje, kitartása abban a 
mértékben korlátozni, megszorítani igényeit a 
mily mértékben vonta meg az anyaföld  fokoza-
tosan az évi hozamot, hogy továbbá idegen földön 
fejszét,  fűrészt,  kalapácsot, ásót, kapát vett ke-
zébe az, kinek a föld  nem termett annyit, hogy 
családjának az évi kenyerét, a nagy köznek pedig 
az évi adót biztosítsa. 

Csakhogy ennek a kitartásnak is van határa 
s kérdés, hogy egy második, harmadik évtized, 
generatiojának jut-e annyi életerő, hogy kitart-
son a küzdelemben. Aligha, és épen azért magá-
nak a gazdaközönségnek kell megkeresnie a gyógy-
szert, a mivel segíthet magán és kell is, hogy 
segítsen. 

Ez a gyógyszer pedig nem lehet inás, mint 
megmaradni azon művelési mód, azon gazdasági 
üzem mellett, a melyre a talaj és éghajlat paran-
csolólag rászorította. Es mi volna ez a gazda-
sági üzem. ez a művelési mód V Egy szá mitó 
körültekintés és meg-kapjuk rá a feleletet. 

Gabona termő földeink  felerésze  hegyekben 
van. Tilaja gyér és homokos. Trágyázni vagy 
egyáltalán nem lehet, vagy nincs arra elegendő 
trágyánk és vonó erónk. Mft  teremhetne e kiélt 
föld  egyebet zabnál és hogyan várhatunk onnan 
köblös kalongyákat ? Ezen meg nem változtatható 
körülménynek tulajdonithatóaz, hogy erdő alatti 
hegyes helyen levó földeinknekegy  jókora része 
ott hever parlagon müvelés nélkül sha bevetjük 
is nem azért tesszük, hogy sfcem  termést remé-
lünk, hanem azért hogy legaQíbb a szalma ter-
mést biztosítsuk a hosszú 8 hónapos télre. Az 5 
Kászoni község, Szentmárton, Bánkfalva.  Szent-
györgy, Menaság, Mindszent, Pálfalva,  Szentmi-
hály, Szentdomokos kopasz tavasz határa elszo-
morító példát mutat erre. 

Azon kevés trágya a mit évenkint össze 
tudunkgyűjteni, alig elégséges arra, hogy Iapály-
banl evő földeinket  trágyázhíissuk meg, főkép  miu-
tán a szabadgazdálkodásnak mind inkább terjedő 
behozatalával, — ha eredményt akarunk várni, 
— a gyakorabbi tágyázás szüksége mindinkább 
előtérbe lép. 

Lapályban levó földeink  is csak nehéz munka 
utón adnak annyi szem hozamot, a mi a műve-
lési költségeket fedezi  s ez a szem termés is 
alig elég a saját szükségleteinkre. Eladni nem 
jut és ha jut is csak kivételesen s nagyon szűk 
mennyiségben, merthisnen minden jól száinitó 
gazdának a gabona termése felét  hámbárban kell 
tartalék gyanánt vissza tartania,a következetesen 
visszatérő terméketlen évekre, a melyek éghajlati 
viszonyaink természetszerű folyományai. 

Csikmegye egy hegyekkel körülvett katlanba 
fekszik,  csapadékdus, későn tavaszodik és ko-
rán kapjuk a havat, a fagyot.  A télen át leesett 
hó az erdővel benőtt s igy mindég árnyékos 
hegyeinken késón olvadel. A levegő későre me-
legedik át s legnagyobb részt még ápril végén is 
hideg és fagyos  a föld.  A növényivegetáczió csak 
májusban indul meg, s nem ritka az eset, hogy 
a természet két-három heti munkáját egy május 
végén beköszöntő fagy  vagy dér megsemmisíti. 
Ilyen viszonyokkal küzdve indul meg a növényi 
fejlődés  május végén. Az átmenet a télből a 
nyárba nagyon rövid, legkedvezőbb időjárás mel-
lett is alig tart 6 hétnél tovább s akkor bekö-
szöntenek a forró  nyári napok, meg lesz akasztva 
a növény tovább fejlődése,  a szem összezsugo-
rodik, a szal törpén marad s a termés '/• része 
behull az utó közé. Vagy megtörténik és pedig 
szintén következetesen az, hogy be áll a 3—4 
hétig tartó nyári meleg esós idő, a dúsnak mu-
tatkozó vetemények megdűlnek, gyom veri fel 
azokat, meg lesz akadályozva a szemképződés 
és megcsökken a szemtermés mennyisége. 

Ezek a nehéz viszonyok mind ellenségei 
a gabona termelésnek s a maguk erejükkel rá 
kell, hogy vezessék a gazdaközönséget arra a 

meggyőződésre, hogy Csikmegye nem gabona 
termő vidék s a ki mégis a szemtermelésre 
fekteti  gazdaságát az évrölévre a tőkéjét emészti 

Vidékünk természetszerűen takarmány ter-
mesztésre és az azzal kapcsolatos marha te 
nyésztésre van utalva. Hasznot, valami kis nye 
reséget csak ezen uton várhat és biztosithat ma-
gának. És erre meg is van a talaj részint a gaz-
dasági viszonyok kényszerűségében, részint 
területek csaknem mérhetlen voltában. 

A marha tartás Csikmegyében nem csak 
mező gazdasági de létkérdés is. Hosszú 8 hóna-
pon keresztül kell a családapának háztartását 
tűzi fával  ellátnia. Erdőink oly messze mentek, 
hogy 2 nap kell, mig egy szekér fát  advarunkra 
behozhatunk, 40—60 napját veszi igénybe az 
erdólés a gazda embernek két marhával is, 
mire alig jut ki idejéből, mert az erdólésre alkal-
mas idő rövid. Ezt a nagy terhet, ezt a csa-
ládatyai gondot és nehéz munkát csak igavonó 
marha segítségével végezhetni. Marha nélkül 
csiki embernek létezni nem lehet. Igaz, de 
marhának takarmány kell. A takarmányt nem 
szállíthatjuk, mint a gabonát más vidékről, azt 
helyben kell megszereznünk s innen van az, hogy 
szűk széna idején 25—30 frtot  is fizetünk  egy 
szekér szénáért és hogy ennek rendes ára 15—20 
frt  közt változik. 

A háztartás tejeló marha nélkül nem lehet 
el.A tejeló marhának jó és bő takarmányozás 
kell. 

A csiki ember fuvarával,  fájával  kövével 
veszi be az adóját, sóját és bolti czikkeit. Ha a 
marha útban van, jobb és bővebb takarmányt 
igényel, mintha a padláson áll. 

Óriási közlegelök állanak rendelkezésére 
inindenközségnek. Nyáron át kevés költséggel nö 
ott fel  azapró borjú, s észrevétlenül válik abból 
értéktárgy. Mi legelné le a havasi legelöket, ha 
nem az a hányódóupró marha a mi minden 
ember udvarán van egy kettő. Igen de ennek a 
hányódó marhának is 8 hónapon keresztül kell 
takarmány. 

A gazda embernek nemcsak szántani és 
vetni kell, hanem meg kell ugarolni, meg kell 
forgatni  aföldjét,  haza kell hordja erdei kaszálói-
ól, mezőiről a terményt. Ezt csak nyáron eszkö-

zölheti. A nyári takarmányozás pedig sok kóstot, 
takarmányt igényel s a kinek nincs zöld takar-
mánya, annak a télire készített takarmányt kell 
fogyasztania. 

Íme a gazdasági viszonyok, a melyek ki-
válólag takarmány termesztésre, utalnak. És erre 
meg van átér azon több holdakat tevó havasi 
kaszálókban a mi minden egyes gazda embernek 
birtokában van és rendelkezésére áll. Meg van 
továbbá a lehetőség a csapadékdus éghajlatban. 

Csakhogy ezek a havasi legelők mind ott 
állanak kopáran, nem teremvén egyebet, mint 
csengő kólót egy-egy néhány szál" imolát és 
szőrfüvet  vagy kecske szakált és ez is olyan 
hogy tápértéke vajmi kevés. Az erdőt kiirtot-
tuk róluk annak lombjai nem védik többé a nap 
égető hevétől, s ősszel lehulló levelei elkorha-
dásukkal nem adnak többé táperót nekik. Még 
juh legelőnek sem alkalmasak, a nyáj csak ugy 
fut  keresztül rajtuk, mintha csak sima padlón 
legelnének. 

E legelöket trágyázni kellene csak, hogy 
az évi hozain biztosittassék s azok az óriási te-
rületek bő takarmánynyal látnának el. Igen, de 
hogyan trágyázzuk e havasi kaszálókat, mikor 
szántó földeinkre  is aligalig jut; mikor e kaszá 
lók oly messze vannak, hogy egy teljes napot 
vesz igénybe az odamenet és vissza jövet és 
végül mikor járhatlau utak vezetnek hozzájuk. 
Hiszen egy szekér trágyának kivitele oda a hely-
színére 3—4 frtba  állana, ez meg aztán csak 
ugyan nem fizetné  ki magát. Az egyedüli módja 
a havasi kaszálók trágyázásának a kasároztatás, 
vagyis a juh sereggel való trágyáztatás. Ez még 
nálunk dívik. Csakhogy ehez nagyon ritkán és 
kevesen juthatunk, mert a juhok száma kicsiny, s 
az ószi és tavaszi trágyázási idósz.ak rövid. És 
mennyi veszódséggel jár egy ilyen kasároztatás! 
Jól tudja mindenki a ki egyszer alkalmazta. 

De hátha semmi mód sincs rendelkezé-
sünkre kezűnk ügyébe a havasi kaszálóink meg 
trágyázására, mindenki kérdheti, hogyan segítsen 
agazda ember magán. Hogyan . ? A műtrá-
gyákkal. 

Megismertetni ezt a műtrágyákat, megba-
rátkoztatni ezzel az általunk nem ismert gazda-
sági tényezővel a gazdaközönséget, ez czélja jelen 
kis értekezésnek. 

20 évvel ezelótt Csikban még faekével 
szántottunk s csak elvétve fordult  elő egyik-má-
sik udvarban egy-egy vaseke. Ma pedig minden 
valamire való gazda embernél meglehet találni 
azt. így voltnnk a cséplőgépekkel, a vetógéppel 
stb. stb. A fejlődésnek,  a haladásnak elébe állani 
nem lehet. Megy az a maga utján s mikor annak 
egyik hatalmas eszköze, a gózparipa ma éles 
fütytyel  szeli át a hosszú csiki medenczét, még 
a csíki maradiság is beáll, be kell állania szekér 
tolójának. 

Az idő pénz. Ezt mondja az angol. Ezt nem 
szabad elszalasztani. 

Mi az a műtrágya ? 
Egy liszt finomságú  por különböző anya-

gokból össze őrölve, a melyet széjjel szórva 
kaszálóinkra, szántó földeinkre,  megadjuk növé-
nyeinknek azt a táplálékot, a mi nélkül a nö-
vény élni és fejlődni  nemképes. Ez a táplálék 
pedig nem egyéb, mint a nitrogén phosphorsav 
és kálium. Ezt veszik magukhoz a növények, ez 
biztosítja növekvésüket, fejlődésüket  és ez ad 
dus termést. 

Ezeket a műtrágyákat idáig nem ismertük, 
fel  sem kerestük, mert nem volt szükségünk 
rájuk. Erdei és réti kaszálóink dus terméseket 
adtak, mert a fákgazdag  lombja, a vizek árja 
bőségesen megtrágyáztas különben is ős erőben 
voltak. Gabona termő földeink  csak 30—40 év-
vel ez előtt is bent az aljban voltak, s mert ele-
gendő marhaállománynyal rendelkez tünk, azok 
nak trágyájával gazdagon elláthattuk, [gen de a 
népesség szaporodik, a gazda ember terhei, igé-
nyei évről-évre nőnek, szántóföldekké  alakítjuk a 
meredek oldatokat is, a hegyek tetejét is s mesz-
sze hátra megyUnk a havasokra, letaroljuk az 
erdő fáit,  hogy kaszálókká alakítsuk át a terü-
letet. Mi az ós apáknak unokái 3—4 akkora 
területeket szántunk, vetünk és kaszálunk, mint 
nagyapáink. Ezen területekre nem jut mindenüvé 
trágya, ki sem tudnók azt oda szállítani. Igen 
de a föld  trágya nélkül nem terem, alig adja 
vissza a magot a mit bele vetettünk egyszere-
sen. Trágya kell. Meg vennők drága pénzen, de 
nem eladó az senkinek, ugy-e bár. Messze vidék-
rőlnem szállíthatjuk, mert nem fizeti  ki magát. 
Hogy segítsen tehát a gazda magán ? A műtrá-
gyákkal. így vezet rá a szükség, hogy akaratla-
nul is foglalkozzunk  olyan dolgokkal, minővel 
még csak nem is álmodtunk. 

De ha nem a szükség vezetne is rá ezen 
művelési faktorra,  akkor is érdemes a székely 
embernek ezzel az uj anyaggal megismerkedni 
gyakorlatilag is azon előnyök folytán,  melyeket 

gazdának nyújt. A műtrágyának  előnyei  a 
következők: 

1. A műtrágyákkal  azt a táplálékot  ad-
hatjuk  a földnek,  a melyre legnagyobb  szük-
sége van és abban a mennyiségben a mennyi 
szükségeltetik,  a mit az istáló trágyával keresz-
tül vinni nem tudunk. Ez a következő példából 
kitűnik. Az istáló trágyában megvannak az összes 
növény tápanyagok. Mi az istáló trágyát kihord-
uk a földre  s bevetjük azt vagy árpával, vagy 

búzával s ha ezt ki arattuk, a következő vetés 
alkalmával vagy rozszsal, vagy törökbuzával vet-
ük be. Az uj trágyás földben  kövér időjárás 

mellett megdűl ugy a buza, mint az árpa, ha 
nem túlságosan trágyáztunk is. Elveszítettük te-
há tegy évnek a fele  termését. Műtrágya mellett 
ezt kikerülhetni. A hová 10 szekér istáló trá-
gyát vittünk, oda viszünk csak 5 szekérrel s ha 
az időjárás kedvező, kövér, megkapjuk fele  trá-
gyázás mellett is a jó termést; ha pedig nem 
épen csapadékdus az időjárás, — a félig  trágyá-
zott földre  — tavasszal mikor látjuk, hogy nem 
elég dus a gabona, — rászóljuk egyik vagy 
másik féle  műtrágyát, a mely azonnal hat, — s 
rá két-háromhétre meggyarapszik vetésünk, dus 
fejet  nevel s biztosítva van a termés a felül 
trágyázással. 

Az istáló-trágya által megkövéritett földből 
a növények különböző tápanyagokat vesznek fel 
és fogyasztanak  és pedig különböző mértékben. 
Megtörténik, hogy a 2—3—4-szeri termés kiveszi 
a földből  a phosphorsav legnagyobb részét, mig 
ugyanabban a földben  dúsan van még meg a 
nitrogen és a káli is úgyannyira, hogy a 2—3 
termésnek nitrogen és káli szükségletét is képe-
sek ellátni. A föld  még sem ad még csak kö-
zepes termést is, mert hiányzik az egyik növényi 
táplálék a phosphorsav. Ha ezt istáló trágyával 
akarjuk pótolni, a minthogy pótolnunk kell, ak-
kor olyan növényi tápanyagokat kell a földre 
kivigyünk, a mire aföldnek  szüksége nincs, a mi 
oknélkül ott fekszik  a földben  s a mit más föl-
dünkön, a hol épen ezek a tápanyagok hiányzanak, 
igen jól felhasználhattunk  volna, ki kell, mondom, 
vigyük a felesleges  tápanyagot, mert az istáló 
trágyából nem lehet külön kiválasztani sem az 
egyik, sem a másik tápanyagot. 

A műtrágyákkal ez könnyen tehető. Ha a 
föld  phosphorsavban szegény, azt adok; ha a 
nitrogen hiányzik, abból azzal pótolom; ha pedig 
kali, akkor meg azzal. Elszórom a hiányzó táp-
anyagot magában foglaló  műtrágyát, elmagolom 
a gabonát a nélkül, hogy megkeflett  volna újra 
trágyázzam a földemet  2—3 évre biztosítottam 
a termést. Az istáló trágyám megmarad, kihordom 
azt más földeimre,  a mely legrégebben nem ka-
pott trágyát, s a melynek az jót tesz és azt kivá nja 
s. Udyan ezt az eljárást alkalmazom ennél a 

földnél  is s igy nyújtom ki a föld  termő erejét 
6 évről 8—10 évre. 

(Foljt k»T.) 
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S z e t i c e s z t ö l -CLzene t e l c . 
K. M. „A politikai hangulatok" czimfi  czikke égésién 

egyoldalii politikai czikk minden aktualitás nélkül és igy en-
nek közlése ellenkezik a lap irányával. Ha valamely aktuá-
lis politikai kérdésben iratik erős pártazinezettt czikk, akkor 
azt az irt felelősségire  szívesen kiadjak, de általános politi-
kai hangulatról csak egyoldalú pártpolitikai értekezést pro-
gramunk értelmében nem kAzlnnk. Egyéb iránt kérjük ke-
vésbé párt politikai cxikkeit, vagy ha ilyenek, csakis aktuális 
kérdésekről 

G. L Tárczája most sem felel  meg a közlött kívánal-
maknak és igy tem adhatják. 

M. D. A n ó d . Előfizetést  kaptunk 1897. január 1-töl 
junios végéig. 

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
M O L N Á R J Ó Z S E F . 
FŐMUNKATÁRS GTERGYÚBAN: 

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- és LAPTULAJDONOs: 

GYÖRGYJAXAB MÁRTON. 

Figyelmeztetés. 
A csiktaploczai templomra vo-

kozó árlejtés elnapoltatik. 
Csik-Taplocza 1897. aug. 31-én. 

Szenkovits Albert 
exp. «.-lelkész. 

Sz. 2460—97. kQ. 

- Á - r l e j t é s . 

Sz&m 334—1897. 
Csíkszeredai, ker. b. péuzt. 

Meghívó. 
A csíkszeredai kerületi uetegsegélyző 

pénztár 
harmadik évi rendes 

1897. szeptember 12-én d. e 10 óra-
k o r Csíkszeredában a városház nagytermé-
ben tartja meg, melyre a közgyűlési kikül-
döttek azon megjegyzés mellett hivatnak 
meg, hogy azon esetre, ha a tagok határo-
zatképes számban nem jelennének meg, a 
közgyűlés 1897. szeptember hó 19-én d. e. 
10 órakor az irt helységben a tagok szá-
mára való tekintet nélkül meg (og tartatni. 

A közgyűlés tárgyai: 
1. Az igazgatóság jelentése a pénztár mult 

évi működéséről. 
2. A mult évi zárszámadás előterjesztése, 

ennek kapcsán a felügyelőbizottsá?  je-
lentése 8 a felmentvény  iránti határozat. 

3. Indítványok. 
Az indítványok a közgyűlés előtt 48 

órával az elnökséghez bejelentendők 
Csik-tizereda, 1897. augusztus hó 26-án. 

Lakatos Mihály, 
titkár. 

Darvas Béla, 
elnök. 

A csíkszeredai bir ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai kir. törvényszéki fogházban 
letartóztatottak élelmezésének, agy a betegek számára orvosi rendelvénnyel k'szabott élelmi szerek-
nek 1898, évi január 1-töl kezdve egy esetleg 3 évi tartamra leendő biztosítása iránt zárt ajánlati 
versenynyel egybekötött árlejtést hirdetek. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a házi élelmezést nélkülöző valamennyi egészséges a fogház» 
ban levő. valamint a fogház  területén kivül eső tüztelepekre vagy más helyekre külső munkára ki-
küldött letartóztatottak, azoknak kivételével, kiknek a hazulról való élelmezés megengedtetett, étlap 
szerint 10 főre  előirt s a létszámhoz képest fejenkint  kiszámított élelmi czikkekkel aképen ellátni, hogy 
a kenyér kivételével nyers állapotban szállított élelmi czikkekböl, főtt  állapotban mindenik letartózta-
tottnak fejenként  és naponként 35 czenti liter leves és 35 czentiliter főzelék,  minden vasárnap és csü-
törtökön, húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ünnepen, ő Felsége születése napján és 
Szent István király napján pedig ezen felül  fejenkint  10*5 dekagramm csont, in és zsírmentes marha-
hús és mindennap 56 dekagramm kenyér jusson. 

Köteles továbbá vállalkozó a beteg letartóztatottak részére külön étlap alapján a létszámhoz 
képest fejenként  kiszámított bust, ételt és az orvos által az étrenden felül  rendelt más ételeket és 
italokat nyers állapotban a kenyeret és zsemlyét pedig sült állapotban a fogházban  szállítani és aképen 
elkészíteni, hogy az étlapban előirt főtt  s illetve sült mennyiség azokból kikerüljön. 

A böjtre kötelezett letartóztatottaknak azon napokon midőn böjtölnek, köteles vállalkozó fe-
jenként 112 dekagramm kenyeret sült állapotban kiszolgáltatni. 

A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohosságtól vagy penésztől mentnek 
és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház-orvos  által rendelt kórházi ételeket a nap-
nak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindenezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár a^ étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ttn-
nepen, ö Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhabas adagokat 
és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret bizonyos napi átalány 
dijt fizet  a vállalkozónak. 

A böjti napokon fejenként  kiszolgáltatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban kfllön 
kiteendő és az külön dijaztatik. Az orvosi rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy 
fokozata  étkekért és külön élelmi czikkekért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az 
Igazságügyminiszterium Számvevősége által a fogház  részére készített étkezési táblában és piaczi ár-
jegyzékben a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva abból az árlejtésnél biztosítandó 
százalékos ál-leengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főzőedényeket  is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főzőedények  az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, agy azonban, 
hogy a vállalkozó azoknak jó karban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszfinte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és készletek kéznél 
tartása tekintetéből fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, de oly 
megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik sültetni. 

A fözéskörflli  közreműködésre a vállalkozónak a kevesbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztattak közül néhány egyén naponkénti és fejenkinti  10 krajczár díjazás mellett mint házi munkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Ha a vállalkozási idő tartam alatt a fogház  máshová helyeztetik, köteles vállalkozó ebbe 
belenyugodni s az élelmezést olt is ugyanazon feltételek  alatt teljesíteni. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső, pl. mezei munka teljesítése végett, vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozó e czimeu semmi kártérítést nem igényelhet. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. szeptember hó 27-én délután 3 órakor 
fog  a kir. ügyészségnél megtartatni. 

Az ajánlatnak Írásban foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel állatva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítására  az ajánlat elutasítását eredményezik. 

Az ajánlatban megajánladó napi átalánydíj, ugy sziutén a böjti kenyéradag ára is számokkal 
és betűkkel kiírandó, továbbá ugyanahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 250 frt 
azaz kétszázötven forint  készpénzben vagy állami értékpapírokban, tőzsdei ártolyam szerint számítva 
melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek küllap-
jára e szavuk „vállalkozási ajánlat a csíkszeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló csíkszeredai 
kir. törvényszéki fogházban  letartóztatottak élelmezése tárgyában" — szembeötlőleg kiirandók a vál-
lalkozó vezeték- és keresztnevével aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határo-
zott kitétele mellett, hogy a vállalkozó a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát 
mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 27-én délelőtt 9 óráig a csíkszeredai kir. ügyész-
ség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a megkésve érkezeti vagy nem kellően felszerelt  aján-
latok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csik'Szeredán, 1897. évi augusztus 13-án. 

W I T T I C H , 
kir. alügyész. 

Sz. 4481—1897. 
polg. 

Hirdetmény. 
A csíkszeredai kir. törvényszék ezen-

nel közhírré teszi, hogy a székely vasutak 
czéljaira Csik-Szeredai város határában ki-
sajátított ingatlanok kártalanítása iránti 
ügyben a kir. ítélő táblának folyó  évi jti-
lius 2-án 1245 — 1897. psz. végzése folytán 
ujabb tárgyalási határnapul f o l y ó  ÓVÍ 
szeptember hó 17-ik napjának d. e. 
9 Óráját a kir. törvényszékhez azon hoz-
hozzáadással tözte ki, hogy akkorra kisajá-
tító nevében Dr Bartsca Gusztáv jogképvi-
selőt, a távollevők és ismeretlen tartózko-
dásnak, úgyszintén az elhaltak hagyatékai 
részére gondnokul kinevezett Dr. Csiky Jó-
zsef  csíkszeredai ügyvédet, illetve azoknak 
törvényes képviselőit egyenkint kttlön meg-
idézte. 

A csíkszeredai kir. törvényszék üléséből : 

Csik-Szereda. 1897. julius 20-án. 

1—8 

Gyárfás,  s. k. 
Csipkés, s. k. 

H O U I I P Ü B Ü 
A csíkszeredai szövődében készült 

Kredenczteritők, 
Törülköző-kendők, 
Asztalkendők 
Betétek, 
Szőttesek, 
Blouz-szövetek. 

Függönyök, 
Kötények, 
Agyteritők, 
Asztalteritők, 
Asztalfutók, 
Tálczateritők, 
Pohártörlők, 
A mai naptól kezdve, előállítási áron alól 10°/o-al árusittatnak el. 

Ezen kivül nyári, férfi  készruhákból, tiszta gyapjú férfi-
ruha szövetekből és női mosó szatén, creton stb. kelmékből 
augusztus havára egy parthiet állítottam össze, melyek beszerzési áron alól 
is elárusittatnak 

K Z A B Ó H I K I i Ó B S z l e t é b o n 
5—6 Csík-Szeredán. 

H O N I I P A R 
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Sz. 1630—1897. tkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi batóság közhírré teszi, bogy a gö-
demesterházi Csatlós Istvánné szfil.  Balázs Róza 
végrehajtatónak várhegyi Pál András Istváné ha-
gyatéka végrehajtást szenvedő elleni 417 frt  25 
kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé 
ben a csíkszeredai kir. törvényszék a (gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő Szár-
hegy község határán fekvő  a szárbegyi I. r. 2321. 
sz. tjkvben foglalt  5897. hrsz. alatti 3 frt.  6232/a 
hrsz. alatt 3 frt.  7049. hrsz. alatt 2 frt. 
7514. hrsz. alatt 5 frt.  7517. hrsz. alatt 3 frt. 
11946/» B , 13 , 13223-13226 hrsz. a. 6 
frt.  15070 hrsz. a. 5 „ 23229 hrsz. alatt 4 frt. 
23696. hrsz. alatt 8 n 23715. „ „ 4 frt. 
becsértékü, továbbá ezen tjkvnél a 2972. sz. tjkv-
ben líihály János és neje Dezső Berta javára át-
jegyzett 1389/, hrsz. alatti 160 frt  becsértékü, a 
366 sz. tjkvben foglalt  5787. hrsz. alatt 8 frt. 
5973, 5974 hrsz. a. 16 frt.  6230. „ „ 10 . 

hrsz. alatt 10 
8 

6321 
6628. „ „ 
11567. „ B 30 
16009. „ 10 
16404. „ . 3 
18879/s „ B 6 
22962 „ „ 10 
becsértékü, az 1367. 
10086 hrsz. alatt 6 

6458. . „ 12 
7666. „ „ 7 

13366,13357 hrsz. a. 6 
16716. hrsz. alatt 7 

„ I87fi7. 
„ 21390. 
„ 23717. 

sztjkvben 
frt.  11079, 

foglalt 
11080, 

2 
2 

13 
10085, 
11094, 
16667. 
foglalt 

11096 — 11098. hrsz. alatt 31 frt.  16666, 
hrsz. alatt 4 frt,  az 1968. sz. tjkvben 
15608—15612 hrsz. alatt 14 frt.  az 1179. sz. 
tjkben foglalt  9161—9163 hrsz. alatt 43 frt,  az 
1340. sz. tjkvben foglalt  9964, 10355—10360. 
hrsz. a. 109 frt  becsértékü egész ingatlanokra, 
az árverést a tennebbi becsértékekben ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és bogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. 
évi szeptember hó 23-ik napján délelőtti 9 órakor 
Szárbegy község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számitott és az 1881. évi november bó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. §ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyegyó-Szentmiklós, 1897. juninshó 18. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró 

Egy élénk forgalmú  vegyes ke-
reskedés üzlethelyiség- és kényel-
mes lakással együtt szabad kézből 
azonnal kiadandó. 

Hol ? Megmondja a kiadóhivatal. 3-3 

Sz. 149—1897. 

Hirdetmény. 
A csikvármegye tulajdonát képező al-

csiki erdőségeknél az évi 200 frt  rendes és 
20 frt  pótfizetéssel  s réthasználattal java-
dalmazott erdőőri állás, lemondás folytán 
üresedésbe jCvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhívom tehát mindazon erdőőri szak-
vizsgát tett egyéneket, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, s a magyar nyelvet szóban 
és Írásban birják, hogy keresztlevél, orvosi 
és erkölcsi bizonyitványnyal felszerelt  pá-
lyázati kérésüket folyó  évi szeptember 
15-ig hozzám adják be. 

A kinevezendő erdőőrnek mindaddig 
mig a csobányosi erdőségben az erdőhaaz-
nálat tart, állandóan itt, azontúl Csik-Szent-
Márton vagy Csekefalvában  kell laknia. 

Gyergyó-Szentmiklós 1897. augusztus 
20-án. 
Csikvármegye havasi javainak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 

Sz. 2660/97. kü. 

A csíkszeredai kir. törvenyszezi es jarasonosagi iognazanoaii leiarioztatottak teljes élelme-
zésének, agy a betegek részére orvosi rendelvénynyel kibocsátott élelmi szereknek 1898. évi január 
hó 1-től kezdődő egy esetleg bárom évre leendő biztosítása iránt, zárt ajánlati versenynyel egybekö-
tött áHejtés hirdettetik. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a csíkszeredai kir. ügyészség területén levő kir. törvény-
széki és járásbirósági fogházakban  letartóztatott valamennyi vizsgálati és elitélt foglyot  azok kivéte-
lével, kiknek a kir. bíróság vagy kir. ügyészség a hazulról való élelmezést megengedte, továbbá az 
említett fogházakban  letartóztatott valamennyi rabot a megállapított étlap szerint aként élelmezni, 
bogy mindenik fogolynak,  illetve rabnak, fejenként  és naponként 36 czentiliter leves és 36 centiliter 
főzelék  és 66 dekagramm kenyér jusson. 

A mennyiben a kir. főügyész  vagy fogházorvos  egyes letartóztatottak számára nagyobb ke-
nyéradag vagy szükség esetén nagyobb éladag kiszolgáltatását rendeli, ezt vállalkozó a letartóztatot-
tak összes létszámának 10°/0-a erejéig ingyen köteles kiszolgáltatni. 

A letartóztatottak összes létszámának 10°/0-át meghaladó pótadagokért arányos díjazás 
nyujtatik. 

Vállalkozó a fogház  területén kivül eső füztelepekre,  vagy más helyekre külön munkára kikül-
dött letartóztatottak az is ugyanazon egységi árak mellett tartozik élelmezni, mint a többi letartóztatottakat. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső pl. mezei munka teljesítése végett vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozónak e czimen semminemű kártérítésre igénye nem lehet. 

Minden vasárnap és csütörtökön, továbbá húsvét és pünköst hétfőién,  a két karácsonyi ün-
nepen, ő Felsége születése napján és Szent István király napján tartozik vállalkozó mindenik letar-
tóztatottnak a rendes élelmi szereken kivül még egy adag egészséges marhahúst is kiszolgáltatni. 
Mindenik adag marhahúsnak főtt  állapotban, a csont és inak leszámításával 10'5 dekagrammot kell 
nyomnia. 

Tartozik továbbá vállalkozó a betegek számára szükségelt és az ezek élelmezésére nézve 
külön megállapított étlapban elősorolt négy étkezési fokozathoz  képest orvosilag meghatározott kór-
házi ételeket nemkülönben az orvos reudelete folytán  netán szükséges tejet, teát, asztali bort, sört 
stb. szintén az orvos által meghatározandó mennyiségben pontosan kiszolgáltatni. 

A böjtre kötelezett raboknak azon napokon, melyeken böjtölnek, tejenként 112 dekagramm 
kenyér adandó. A kiszolgáltatandó kenyérn-k tökéletesen egészségesnek, dohasságtól vagy penésztől 
mentnek és kétszeres gabonából készültnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a togház orvos által rendelt kórházi ételeket a 
napnak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért. ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünkösd hétfőjén,  a két karácsonyi 
ünue en, ö Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús ada-
gokért és minden egészséges egyénre naponként számítandó 66 dekagramm kenyeret, valamint a 
betegek számára készítendő ételeket, az ügyészi, illetve orvosi rendelet folytán  kiszolgáltatandó bort, 
sört, teát bizonyos meghatározandó dijat Izet. a vállalkozónak. A böjti napokon fejenkint  kiszolgál-
tatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön kileendő és az külön dijaztatik. Az orvosi 
rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy fokozata  étkekért és külön élelmi czikke-
kért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az igazságügyminiszterinm számvevősége által 
a fogház  részére készített étkezési táblában a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva 
abból az árlejtésnél biztosítandó százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges tát, valamint a főző  edényeket is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főző  edények az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, ugy azonban, 
hogy a vállalkozó azoknak jó karban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és a készletek kéz-' 
nél tartása tekintetéből a fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, d« 
oly megszorítással, hogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik süttetni. 

A főzés  körüli közreműködésre a vállalkozónak a kevésbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztatottak közül néhány egyén naponkénti és fejenkénti  10 krajczár díjazás mellett, mint házi munkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valamint a közelebbi 
szerződési feltételek  a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. évi szeptember hó 27-én délelőtt 10 
órakor Csik-Szeredán a kir. ügyészségnél fog  megtartatni. 

Az ajánlatnak írásba foglalva  világosan szerkesztve és 60 kros bélyeggel ellátva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítása  az ajánlat elat.&sitását eredményezik. 
Az ajánlatban az étadagokra megajánlandó díj, úgyszintén a böjti kenyér adag ára is szá-

mokkal és betűkkel kiírandó; továbbá ugyxnahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 
250 frt,  aza? kétszázötven forint  készpéuzben, vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint 
számítva, melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek küllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csik-szeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló fogházakban 
letartóztatottak élelmezése tárgyában" szembeöllőleg kiirandók, a vállalkozó vezeték és keresztnevével 
aláírva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határozott kitétele mellett, hogy a vállalkozó 
a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptenber 
hó 27-én délelőtt 9 Óráig a csik-szeredai kir. ügyészség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a 
megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  ajánlatok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csik Szeredán, 1897. év augusztus 13 án. 

WITTICH, 
2—3 kir. alügyész. 

Védjegy. 9—IS 

F E R E N C Z - pálinka 
(Sósborszesz) 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.Szentmiklós és vidékére: Vákár-flvér  éknél. 

Azonkívül kapható: 
Csik-Sseredában: GOzay Árpid gyógytárában te Vagy Gyula kereskedőében. 

Székely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Dareay Antal, Fárczády K. K., Gál János, 
Gergely János és Máthi János kereskedőknél. 

Sg.-KereBEtnron: Jaeger J. gyógytárában i t Lengyel LisiM kereskedésében, 
valamint közvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. 



Szeptember 1. C S Í K I L A P O K 36. 

Sz. 1630—1897. tbvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A gyergyó-szentmiklósi kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a gö-
demesterházi Csatlós Istvánné szül. Balázs RÓZA 
végrehajtatónak várhegyi Pál András Istváné ha-
gyatéka végrehajtást szenvedő elleni 417 frt  25 
kr tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási Qgyé 
ben a csíkszeredai kir. törvényszék a (gyergyó-
szentmiklósi kir. járásbíróság) területén levő Szár-
hegy község határán fekvő  a szárbegyi I. r. 2321. 
sz. tjkvben foglalt  6897. hrsz. alatti 3 frt.  6332/2 
hrsz. alatt 3 frt.  7049. hrsz. alatt 2 frt. 

frt.  7517. hrsz. alatt 3 frt. 
13223—13225 hrsz. a. 6 
23229 hrsz. alatt 4 frt. 
23715. „ „ 4 frt. 

becaértéktt, továbbá ezen tjbvnél a 2972. sz. tjkv-
ben Mihály János és neje Dezső Berta javára át-
jegyzett 1389/, hrsz. alatti 160 frt  becsértékü, a 
366 sz. tjkvben foglalt  5787. brsz. alatt 8 frt. 
5973, 5974 hrsz. a. 16 frt.  6230. „ „ 10 „ 

7514. hrsz. alatt 5 
11946/a „ „ 1 3 
frt.  15070 hrsz. a. 5 
23595. hrsz. alatt 8 

6321 
6628. „ 
11557. „ 
15009. „ 
16404. „ 
18879/2 „ 
22962 „ 
becsérték ü, 

hrsz. alatt 10 
8 

30 
10 
3 
6 , 

10 , 
1357. 

6458. „ „ 1 2 
7566. „ „ 7 

13356.13857 hrsz. a. 6 
15715. brsz. alatt 7 
18767. „ „ 2 
21390. 
23717. 

sztjkvhen n i) 
foglalt 
11080, 
16666, 

tjkvbeu 

13 
10085, 
11094, 
16667. 
foglalt 

10086 brsz. alatt 6 frt.  11079, 
11096—11098. hrsz. alatt 31 frt. 
hrsz. alatt 4 frt,  az 1968. sz. 
15608-15612 hrsz. alatt 14 frt.  az 1179. sz. 
tjkben foglalt  9161—9163 brsz. alatt 43 frt,  az 
1340. sz. tjkvben foglalt  9964, 10355—10360 
hrsz. a. 109 frt  becsértékü egész ingatlanokra, 
az árverést a tennebbi becsértékekben ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb  megjelölt ingatlanok az 1897. 
6vi szeptember hó 23-ik napján délelőtti 9 érakor 
Szárhegy község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el-
adatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat-
lanok becsárának >100/o-át készpénzben, vagy az 
1881. LX. törvényczikk 42 ik §-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügy miniszteri rende-
let 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban 
a kikflldött  kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró-
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Kelt Gyegyó-Szentmiklós, 1897. janiusbó 18. 

Páll Venczel, 
kir. aljbiró 

Egy élénk forgalmú  vegyes ke-
reskedés üzlethelyiség- és kényel-
mes lakással együtt szabad kézből 
azonnal kiadandó. 

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 3-3 

Sz. 149—1897. 

Hirdetmény. 

Sz. 2560/97. ktt. 

A csíkszeredai kir. töi veuysam m jaiasini unaiţi luguHZHKuaii letartóztatottak teljes élelme-
zésének, agy a betegek részére orvosi rendel vénynyel kibocsátott élelmi szereknek 1898. évi január 
hó 1-től kezdődő egy esetleg bárom évre leendő biztosítása iránt, zárt ajánlati versenynyel egybekö-
tött A' lejtés hirdettetik. 

Az élelmezési vállalkozó köteles a csíkszeredai kir. ügyészség területén levő kir. törvény-
széki és járásbirósági fogházakban  letartóztatott valamennyi vizsgálati és elitélt foglyot  azok kivéte-
lével, kiknek a kir. bíróság vagy kir. ügyészség a hazulról való élelmezést megengedte, továbbá az 
említett fogházakban  letartóztatott valamennyi rabot a megállapított étlap szerint aként élelmezni, 
hogy mindenik fogolynak,  illetve rabnak, fejenként  és naponként 35 czentiliter leves és 36 centiliter 
főzelék  és 56 dekagramm kenyér jasson. 

A mennyiben a kir. főügyész  vagy fogházorvos  egyes letartóztatottak számára nagyobb ke-
nyéradag vagy szükség esetén nagyobb étadag kiszolgáltatását rendeli, ezt vállalkozó a letartóztatot-
tak összes létszámának 10°/0-a erejéig ingyen köteles kiszolgáltatni. 

A letartóztatottak összes létszámának 10°/0-át meghaladó pótadagokért arányos díjazás 
nyujtatik. 

Vállalkozó a fogház  területén kívül eső füztelepekre,  vagy más helyekre külön munkára kikül-
dött letartóztatottak az is ugyanazon egységi árak meilett tartozik élelmezni, mint a tíbbi letartóztatottakat. 

Ha pedig a letartóztatottak időnként külső pl. mezei munka teljesítése végett vagy egyéb 
okból máshová rendeltetnek, vállalkozónak e czimen semminemű kártérítésre igénye nem lehet. 

Minden vasárnap és csütörtökön, továbbá húsvét és pünköst hétfőjén,  a két karácsonyi ün-
nepen, ő Felsége születése napján és Szent István király napján tartozik vállalkozó mindenik letar-
tóztatottnak a rendes élelmi szereken kivül még egy adag egészséges marhahúst is kiszolgáltatni. 
Mindenik adag marhabénak főtt  állapotban, a csont és inak leszámításával 10'5 dekagrammot kell 
nyomnia. 

Tartozik továbbá vállalkozó a betegek számára szükségelt ás az ezek élelmezésére nézve 
külön megállapított étlapban elősorolt négy étkezési fokozathoz  képest orvosilag meghatározott kór-
házi ételeket nemkülönben az orvos reudelete folytán  netán szükséges tejet, teát, asztali bort, sört 
stb. szintén az orvos által ineebatáro/.andó mennyiségben pontosan kiszolgáltatni. 

A böjtre kötelezett raboknak azon napokon, melyeken böjtölnek, tejenként 112 dekagramm 
kenyér adandó. A kiszolgáltatandó kenyérnek tökéletesen egészségesnek, dohasságtól vagy penésztől 
mentnek és kétszeres gabonából készűltnek kell lennie. 

A betegek számára köteles a vállalkozó a fogház  orvos által rendelt kórházi ételeket a 
napnak bármely részében késedelem nélkül elkészíttetni és rendesen kiszolgáltatni. 

Mindezen kötelezettségekért viszont teljesítésül a kincstár az étlapok szerint kiszolgáltatott 
étadagokért. ide értve a hetenként kétszer, továbbá húsvét és pünkösd hétfőjén,  a két karácsonyi 
ünne en, Ő Felsége születése napján, Szent István király napján kiszolgáltatandó marhahús ada-
gokért és minden egészséges egyénre naponként számítandó 56 dekagramm kenyeret, valamint a 
betegek számára készítendő ételeket, az ügyészi, illetve orvosi rendelet folytán  kiszolgáltatandó bort, 
sört, teát bizonyos meghatározandó dijat fizet  a vállalkozónak. A iiőjti napokon fejenkint  kiszolgál-
tatandó 112 dekagramm kenyér ára az ajánlatban külön kiteendö és az külön dijaztatik. Az orvosi 
rendelés folytán  a betegek számára kiszolgáltatandó négy fokozata  étkekért és külön élelmi czikke-
kért a vállalkozó részére azon ár lesz fizetendő,  mely az igazságügyminiszterium számvevősége által 
a fogház  részére készített étkezési táblában a szerződés időtartamára megállapittatott, leszámítva 
abból az árlejtésnél biztosítandó százalékos árleengedést. 

Az étkek főzésére  szükséges fát,  valamint a főző  edényeket is vállalkozó minden kárpótlási 
igény nélkül a maga költségén szerzi be; a mennyiben azonban ily főző  edények az állam birtokában 
találtatnak, azok a vállalkozónak használat végett, leltár mellett ingyen átengedtetnek, agy azonban, 
bogy a vállalkozó azoknak jó karban tartásáért gondoskodni és a szerződés érvényének megszűnte 
után azokat ugyanoly állapotban a mint átvette, visszaszolgáltatni köteles. 

Hasonlókép ingyen engedtetnek át a vállalkozónak az étkezés könnyítése és a készletek kéz-! 
nél tartása tekintetéből a fogház  belső helyiségében levő konyha, éléstár és falerakó  helyek is, dn 
oly megszorítással, bogy a kenyeret a fogházon  kivül tartozik süttetni. 

A főzés  körüli közreműködésre a vállalkozónak a kevésbé terhelt és jó viseletű elitélt letar-
tóztatottak közül néhány egyén naponkénti és fejenkénti  10 krajczár díjazás mellett, mint házi munkás 
rendelkezésére bocsáttatik, de ezek csak a fogház  helyiségein belül használhatók. 

Az egészségesek és betegek részére külön-külön megállapított étlapok, valaminő a közelebbi 
szerződési teltételek a kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

E hirdetmény alapján a szóbeli árlejtés 1897. évi szeptember hó 27-én délelőtt 10 
órakor Csik-Szeredán a kir. ügyészségnél fog  megtartatni. 

Az ajánlatnak írásba foglalva  világosan szerkesztve és 50 kros bélyeggel ellátva kell lennie. 
Különös kikötések vagy mellékfeltételek  felállítása  az ajánlat elutasítását eredményezik. 
Az ajánlatban az étadagokra megajánlandó díj, agyszintén a böjti kenyér adag ára is szá-

mokkal és betűkkel kiírandó ; továbbá ugymahoz erkölcsi és vagyoni bizonyítvány, bánatpénzül pedig 
250 frt,  ázat kétszázötven forint  készpénzben, vagy állami értékpapírokban, tőzsdei árfolyam  szerint 
számítva, melléklendők. 

A fennebbiek  szerint kiállított és felszerelt  ajánlatok borítékba pecsételve, melynek küllap-
jára e szavak „vállalkozási ajánlat a csík szeredai kir. ügyészség felügyelete  alatt álló fogházakban 
letartóztatottak élelmezése tárgyában" szembeöllőleg kiirandók, a vállalkozó vezeték és keresztnevével 
aláirva, a vállalkozó lakhelyének megjelölése és annak határozott kitétele mellett, bogy a vállalkozó 
a szerződési feltételeket  ismeri s azoknak magát mindenben aláveti, legkésőbb 1897. évi szeptember 
hó 27-Ón délelőtt 9 óráig a csik-szeredai kir. ügyészség vezetőjének kezéhez benyújtandók, mert a 
megkésve érkezett vagy nem kellően felszerelt  ajánlatok nem fognak  tekintetbe vétetni. 

A kir. ügyészség: 
Csik Szeredán, 1897. év augusztus 13 án. 

W I T T I C H , 
2—3 kir. alügyész. 

A csikvármegye tulajdonát képező al-
csiki erdőségeknél az évi 200 frt  rendes és 
20 frt  pótfizetéssel  s réthasználattal java-
dalmazott erdőőri állás, lemondás folytán 
üresedésbe jCvén, arra ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Felhivom tehát mindazon erdőőri szak-
vizsgát tett egyéneket, kik ezen állást el-
nyerni óhajtják, s a magyar nyelvet szóban 
és Írásban bírják, hogy keresztlevél, orvosi 
és erkölcsi bizonyitványnyal felszerelt  pá-
lyázati kérésüket folyó  évi szeptember 
16-ig hozzám adják be. 

A kinevezendő erdőőrnek mindaddig 
mig a csobányosi erdőségben az erdőhasz-
nálat tart, állandóan itt, azontúl Csik-Szent-
Márton vagy Csekefalvában  kell laknia. 

Gyergyó-Szentmiklós 1897. augusztus 
20-án. 
Csikvármegye havasi javainak igazgatósága. 

Lázár Menyhért, 
igazgató. 
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F B R E N C Z " p á l i n k a 
(Sósborazefw) 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 ós 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Szmtmiklós is vidékére: Vákár-fvérekaél. 

Azonkívül kapható: 
Cslk-Saeredában: GOzsy Árpád gyógytárában és Vagy Gyula kereskedésébea. Síékely-Udvarhely: Bodrogi A., ifi.  Derzsy Antal, Fárczády K. K., Gál János, 

Ge • - " 
SB.-Kererataron: 

Gergely János és Máthé János kereskedőknél. 
: Jaeger J. gyógytárában is Lengyel I4uló kereskedésiben, 

valamint kósvetlen 

Vértes Lajos Sas-gyógytárában Lúgoson. 




