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A német császár Budapesten. 
Magyarországnak és Budapestnek nagy 

és hatalmas. vendége lesz e héten. V i l m o s 
"német császár meglátogatja szövetséges tár-

sát, királyunkat s ez alkalommal több na-
pot tölt Budapesten, a magyar áj lam fővá-
rosában. 

A fontosság  ránk magyarokra nézve 
nem annyira a látogatásban v.m, mert hisz 
a német császár majdnem min den évben fel-
kereste Ausztriában nralkodón'icat, ugy, hogy 
Bécs a falai  kOzOtt már többször üdvözölte 
a hatalmas császárt; de a leglényegesebb 
az, hogy most a császár hirály nnkat a ma-
gyar állam fővárosában  keresi íel. Először 
történik az, hogy Bud'apestet mint állami 
székvárost tünteti ki egy külföldi  uralkodó 
a hozzá egy nagy hatalom fejedelme  láto-
gatásával. 

Ez még nagyobb aulyt n y e r az által, 
hogy uralkodónk is magyar székvárosában 
fogadja  ntagas vendégét, a mi kétségkívül 
annak a jele, hogy az uralko dóház is kezdi 
éreztetni az osztrákokkal, hogy Magyarország 
a kettős monarchiában Ausztriával egyenlő 
tényező. Igazság szerint azonb an nem egyenlő 
tényező, mert Magyarország a kettős mo-
narchiában az erősebb és 1 lataliuasabb azon 
összetartó államsegélynél f  ogva, mely a ma-
gyar államnak alapításától fogva  egyik alap-
jellege volt. Ansztriának különböző tarto-
mányai azonban sem történetileg, sem czél-
azonosságnál fogva  soha nem voltak egy 
egységes államnak részei. Csakis az utolsó 
században sikerült ezt az egység'et megkí-
sérteni, de most már szemünk előtt áll az 
a helyzet, hogy az osztrák különbtteő elemek 
ezen egység ráerőszakolást nem tllrik meg, 
sőt as egység elleni törekvés oly migy, hogy 
majdnem félteni  lehet ezek miatt a nagy-
hatalmi állást is. Kétségkívül egy nagy kor-
mányzati átalakulás előtt állunk, melynek 

mikénti formálódását  senki sem tudja előre 
megmondani. Lesz-e Ausztriában mérsékel-
tebb föderalizmus,  vagy a jelenlegi khaosz-
ból az fog  egész teljében kikerülni, az bi-
zonytalan, de az az egy bizonyon, hogy a 
kettős monarchiában bármely tormában is 
fog  Ausztria kormányzása történni, Ausztria 
ÓB Magyarországnak, mint nagyhntalomnak 
súlypontját Magyarország kell hogy képezze. 
És most, midőn a német császár látogatása 
és fogadása  Budapesten megy végbe, ez el-
tagadhatlanul e súlypont elismerésének a 
kezdetét jelenti. 

Ezen szempontból tekintjük mi a né-
met császár látogatását s ha nem volna 
is az ő egyénisége oly kiváló és a magyar 
nemzet iránt mindig barátságos, már tisztim 
ezen indokból is örömriadallal kell őt üd-
vözölni minden magyarnak. A politika ta-
gadhatatlanul olyan hangszer, melyen kü-
lönböző dallamokat lehet hangoztatni, de a 
helves politika csak az, me!y solia setu té-
veszti szem elől az összhangot. Már pedig 
a német birodalom hatalma és a magyar 
túlsúly erősbödése annyira összhangzatos ér-
deke a két országnak és nemzetnek, hogy 
beavatottabb politikusokat egy cseppet sem 
lepett meg azon hirlapi hir, hogy a német 
császár nem most először gondolt a magyar 
főváros  meglátogatására, de tényleg csak ez 
évben karoltatott fel  melegen. 

Lehet hogy ezen látogatás első jele a 
magyar erő elismerésének, de mindenesetre 
oly reménysugár, melyet soha sem szabad 
a magyar embernek elfelejteni,  hanem min-
den időben és minden eszközzel ezen eszme 
elérése után kell törekedni, s hiszszük is, 
hogy a mi természetes, bármily lassan is, 
de mégis érvényesiti hatalmát és épen ezért 
az idevezető ut egyik egyengetőjét, a német 
császárt, mint. a magyar király vendégét á 
magyar fővárosban  örömmel és lelkesedés-
sel üdvözöljük. 

= A Csik-Szereda és Zsögöd közt le-
folyó  patak nagyon régen nem lévén tisztítva, a 
vize ugy elöntötte a réteket, hogy sok helyen még 
most se lehet kaszálni a drága sarjút, másutt pe-
dig a talaj vizessége miatt egyáltalában hozzá se 
lehet jutni az összetakart takarmányhoz, ha csak az 
ember agyon kínozni nem akarja az állatokat. Máa 
időkben az elöljáróságok kirendelték az embereket 
a patak tisztítására, a mai semmit nem törődés vi-
lágában azonban egy közeg sem gondol sem Csik-
Szeredában, sem Zsögödön azzal, a mi szükséges és 
hasznos. Az alispán ur figyelmét  hívjuk tehát fel  a 
patak ezen szomorú állapotára s az ekép fenyegető 
kárra, hogy valamiképen utasítsa a csíkszeredai és 
zsögödi elöljáróságokat, hogy jobban védjék meg 
kormányzottaiknak érdekét. 

/ ^ Az adóhátra lékok Csikmegyében oly 
annyira megnövekedtek, hogy a pénzügyigazgató a 
közigazgatási bizottság mai ülésén több községi elöl-
járóság ellen a felelősség  kimondását javasolta ha-
tározatba hozni és a közigazgatási bizottság e ja-
vaslatot el is fogadta. 

= Az i talmérési engedélyek rendezet-
lensége régóta panasz tárgyát képezi az egész me-
gyében B a pénzügyi igazgató a közigazgatási bi-
zottság inai ülésén dr. F e j é r Antal interpelláozió-
jára, ki szóvá tette azt, hogy a város központján 
és föutczáján  is adattak pálinkás putikok részére 
engedélyek, kijelentette, hogy az italmérés ezen 
ágát is szabályozni fogja  s a legszigorúbb mérvben 
fogja  a törvény rendelkezéseit alkalmazni, mire 
egyik bizottsági tag figyelmébe  ajáulotta a törvény 
azon rendelkezését, hogy elsó sorban helybelieknek 
adassék italmérési engedély. 

P u l a i k y F e r e u e z , 
1814—1807. 

Magyarország egy nagy mozgató erejéc ve-
szítette el Pulszky Ferenczben, ki egy hosszú és 
változatos élet után, szeptember 9-én bnnyta be 
örök álomra szemeit. Eperjesen született 1814. 
szeptember 17-én, tehát olyan időben, mikor az 
egész nemzet zsibbasztó mély alomban szenderült. 
A nemzeti egyéniség tűnőben volt s a magyar 
szépirodalomnak cs*k hárotn ismert emléke Volt: 
Zrínyi, Balassa és Gyöngyösi. Pulszkynak német 
volt az anyanyelve s csak hét éves korában kez-
dett magyarul tanulni nagybátyjától Fejérváry 

A „CSÍKI LAPOK" TÁRCZÁJA. 

A fürdón. 
- Novella. Irta: Vértea Lajo B. — 

(Folytatás.) 
Lelke megnépesedett a kínos gondolatoktól, 

melyek, mint ragadozó madarak lépték, szaggatták 
szivét. A ragadozóz seregében megjelent ugyan 
egy-egy béke galamb, de csakhamar félve  röppen' 
tek tovább. A teljes bizonyosság utáni vágy ellen-
állhatatlan erővel arra ösztönöz* hogy keresse 
fel  Olgát. 

Ekkor már éjfél  otán egy óra volt Szobájuk 
egészen pkomszédoa volt s a folyosó  összekötötte; 
Irma csendben felnyitja  az ajtód s a beszűrődő 
holdfény  világinál Olga ágyához: közeledik. 

Olga alndt. A bold fénye  szelíden világitá 
meg bálvány arczát. Haja, mint kibomlott selyem 
fonadék  omlott szét keblén. Irma remegve hajolt 
föléje.  Az alvó leány lebelletét alig lehetett észre-
enni. Irria kétséges ijedelemmel megtapinlá ke-

zét, a mire összekulcsolt kez eiből valami a sző-
nyegre hullott. 

— Oh 1 — rebegé Irma, — azt hittem, hogy... 
Nem fejesé  be szavait. Mi'írt gondolt a halálra? 
Nagy Isten! tán egy tűné1 j«ny vagy volt ez? 

Térdre hallott. Ke? ^be akadt ekkor az a 
tárgy, mely Olga kezeibf  leesett. Egy elszáradt 
bokMU volt; az, a mit Ediárd köthetett, mikor 
Olga egyik sétájukkor elájult. 

— Már enayire vannak, — sóhajtá Irma. 
Arczára keserű giny «!t. .Mit tegyek? Szeretik 
egymást, én vagyok a, borzasztó és ostoba aka-
dály, kimiatt nem rjernek egymás keblére borolni. 
Ostoraky végaétük, faláluk  vagyok I' 

1 ~ Oty «saPfc'^sttl  nevetséges dolog, a 

melyet szentnek tekintünk 1 Eskü I Ugy őrizzük e 
szót svivünkben, mint s fösvény  kincseinek kul-
csát és ime egy lehellet elfújja,  mint a szél a 
puszta homokját. De hát miért is hittem én ezen 
esküben. Luhet e változatlan valami a világon ? . . . 
Hiúság azt remélni, hogy a férfi  sziv ilyen 1 

Ismét Olga fölé  hajolt a a mint nézte, vizs-
gálta, nyugodt álma lelke keserűségét majdnem 
őrületté változtatta. Szemei a tigrisének villogá-
sában égtek, sötéten és félelmesen;  arczán hara-
gos vihar, sötét örvény, vésztjósló felhők,  cxikázö 
villámaikkal. 

— Ha akarnám, mormogá magában, egy hét 
múlva enyém lenne. B'csalnám messze, tengeren 
tnl, bol forrón  süt a uap, nincs árnya a virágnak, 
a szerelemnek, elmennénk oda, hol csak engem 
látna 1 . . . Lelkemet lángra lobbantanám, hogy fel-
égessem az övét; karjaim éiczkarokká változná-
nak, hogy magamhoz lánczoljam; mosolyomba s 
tekiutetembe isteni erőt varázsolnék, hogy teljék 
be gyönyörrel. Akkor ngy szeretne, mint a bogy 
a forró  nap heve alatt szeretnek, elfelejtené  ezt 
a hóvirágot, a hold fényének  növényét I 

De a szerelemmel összeütközött e heves, 
erős lélek minden más nemes szenvedélye, érzelme. 
El<épte a gondoUtoknak e sötét fonalát,  nemesebb 
érzelem támadt fel  lelkében * ex, mint a hajnali 
szél, elűzött minden borút, felhőt,  hogy kisüthessen 
a lélek napja. 

— Én erős, büszke nő vagyok, ez gyenge, 
törékeny; én megkűzdhetek a viharral, ez meg-
törik alatta. És mit érek oly férfi  szívvel, mely-
ben részemre csupán hamu van. Almásy Irma nem 
fog  a barna alól nj parazsat szítani. Azt moudják, 
királynő vagyok, legyek tehát királynő 1 

E szavakat erős, kitartó elhatározás súgta. 
Nemessége, lelkének bűszkeBége meg nem törhe-
tett, kerüljön bár boldogságát^. 

Lesütött homloka felemelkedett.  Lett legyen 
ima vagy nem, lelkét az érzelmeknek azon fön-
sége szállta meg, mely alatt szilárd elhatározás 
születik. Arczán újra nagylelkűség és báj mo-
solygott. 

Az ablakhoz ment, félrehajtván  a függönyt, 
kitekintett a kertbe; szemei fáról-tára,  virágról-
virágra tévedeztek. A hold ezüst sugaraival bevi-
lágitá a kigyódzó ösvényeket. Jól esett lelkének 
a gyönyörű éj melankolikus uyugalma. Azonosította 
önmagát az éj fönséges  csendjével és nyugalmával. 
Ugy érezte, hogy ebben még nagyobb a boldogság, 
mint a nyugtalan, elégedetlen vágyakban. 

E gondolatai közben szemei egy mozgó ár-
nyon akadtak meg. Emberi alak volt; kibonta-
kozván a lombok közül, lassan az ablak irányában 
haladt, vonzatva egy láthatatlan erő által. 

Csakhamar felismerte  e néma jelenet sze-
mélyét. Éduárd tehát éjjeleinek egy részét Olga 
ablaka alatt tölti ábrándozásban; az ő ablakánál 
ábrándozik 1 . . 

Irma visszahúzódott s az ablak függönyét-
leeresztvén, Olga ágya mellé ült, néhány perez 
mereugés után pedig meggynjtá az éjjeli lámpát. 

— Te vagy, Irma? — mondá a felébredt 
Olga s a lámpa fényénél  megpillantá Irma könnyes 
szemeit. 

— Sirtál ? — kérdé csodálkozó hangon, 
mintha mondaná: Te, ki oly boldog vagy, honnan 
ismered a bánat könnyeit? 

— Olgal — szóla hozzá Irma határozott 
hangon, szabadíts meg szerencsétlenségemből I 

— Téged? — szerencsétlenségből? 
— Igen! egy hét múlva azon férfié  kell len-

nem, kit . . már nem tudok szeretni 1 
A végzetes határozat ki lett mondva. Olgát 

annyira meglepte, hogy észre sem vette Irma resz-
ketését. 
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Gábortól. Ugyancsak 6 vezette a gyermek nevelé-
sét, s nagyanyja házánál olyan emberek szavát 
hallgathatta, mint Dessewőy József  gróf  és Ka-
linezy Ferencz. Palszky Korán haUdt e!6 a tu-
dományokban s tizenkilencz éves korában, a mi-
kor jogi tanulmányait befejezte,  már a régiségek 
é* művészetek hazájában, Itáliában utazik nagy-
bátyjával tömérdek műkincset gyűjtve. 

Azután Pozsonyban Kölcseyt, Baloghot felső-
baki Nagy Pált hallgatja a diétán. Az 1832—36-iki 
országgyűlésen Vay Miklós br. mellett jurátusko 
dik, s Deák Ferenczczel, Czuczorral, Bajzával és 
Vörösmartyval ismerkedik meg. Hnsz éves korá-
ban már kezében az ügyvédi diploma és aljegyző 
Sárosban. 

Itt lepi meg az országot váratlanul egy tu-
dományos munkával: Eszmék magyarország tör-
ténetének fllózóflájához.  Ez volt az első munkája. 
Majd a nyugatot ntazta be és Oxfordban  pihen 
meg, a világ első egyetemén. 

1839-ben Sárosmegye megválasztja második 
követévé. Az országgyűlésen hallgat, de egyszeri-
ben tekintélyes férfiúvá  emelkedik, az Augsburger 
AHgemeine Zeitungban Ungarische Verhaltnisse 
czimen irt czikkei révén. 1865-ben ismét beutazza 
Olaszországot s a műkincseket tanulmányozza. 
Szive mái' a történelemé s az arkelógiáé volt. 
Visszatérve onnét, Bécsben telepszik le és oltárhoz 
vezeti Walser Terézt, egy elmés és vagyonos asz-
szonyt. Megvásárolja a Széchenyi birtokot, mely 
most Pulszky Ágosté s tanul és gazdálkodik. 

Az újjáalakulás első szélfuvalma,  mái czias 
16-ének hire már itt találja meg. Pestre siet s előbb 
Kossuth Lajos mellett pénzügyi államtitkár, azután 
Eszterházy herczeg melleit a király személye kö-
rüli minisztérium államtitkára. A mint a nemzeti 
törekvések a forradalom  fordulójára  értek, Kossuth 
megbízásából Palmeston lordhoz utazik Londonba, 
itt kapja meg követi megbízatását Batthányi Káz-
mér külügyminisztertől, de azt már be sem mu-
tatta az angol kormánynál, a hol csak akkor je-
lent meg, a mikor a Kiutahiába internált magyar 
emigránsok védelmét könyörögte ki. 

Ettől az időtől kezdve azután végig  tagja 
s buzgó munkása volt a magyar emigrácziónak. 
Egyűit járta be Kossuthtal egész Amerikát és 
Angliát. Feleségével együtt tömérdek czikket irt, 
hogy a szimpátiákat a magyar figy  iránt felkeltse. 

1860-ban Turinba költözködik s Cavour mel-
lett a magyar emigráczió diplomatiai ügyvivője. 
De egyszer csak meghasonlott Kossuthtal. Kossuth 
bizott az olaszokban és a francziákban,  Pulszky 
pedig nem. Teleki László Gróf  is visszatért, le-
tette a hűségi esküt. Ezzel az emigráczió magyar 
nemzeti igazgatósága is feloszlott.  Kossuth maradt 
a ki volt. Pulszky pedig Firenzébe költözött s 
belemerült mütörténelmi és régészeti tanulmányaiba. 
Szalonjában miniszterek, államférfiak,  tudósok köl-
tők, művészek, állandó otthont találtak s az át-
utazó idegeneknek is állandó gyülőhelye volt. Fe-
lesége közben visszatért 3 gyermekével Magyar-
országba. 

1862 szeptember másodikán a németalföldi 
követ arról értesítette őt, hogy Harriet leánya 
nagy beteg s látni kivánja. Erre a látogatásra 
megkapta a császár engedelmét. Rohan baza s az 
első hir, a mi idehaza 18 éves bujdosása után 

— Már nem szereted? — .ismétlé, a nélkül, 
hogy hinné. Olga felemelkedék  ágyában, halovány 
arczát egyszerre rózsás pir önté el. Irma pedig, 
mint a ki határozatában soha visszafelé  nem lép, 
szilárdsága által ösztönöztetve folytatá  : 

— Lehetetlen! — mondá élénk hangon, — 
tovább titkolnom megváltozott érzelmemet s te 
reád bizom, hogy tudasd ezt anyámmal. 

A beteges, gyenge leány izgatottságában ki-
ugrott ágyából s remegve kérdé: 

— Irmai drága Irmai álmodom-e? Lehet-
séges e ? Folytasd, még nem tudom elhinni! 

— Mit mondjak többet ? A többire csak szi-
vem adhatna felvilágosítást.  Eduárd nekem már 
nem az, a ki volt. Én már másra határoztam ma-
gamat, még pedig megmásithatatlannl; azért töb-
bet ne is kérdezz, különben most többet nem is 
mondhatnék. 

Olga hallgatott, tűnődő lelke egymás mellé 
rakta a rejtvény jeleit s meg akarta fejteni.  Egy-
szerre csak megszólalt: 

— Ah 1 most már értem ! — Eduárd bátyja! 
Irma az első pillanatban tiltakozni akart, de 

erőt vett szivén, hallgatott s tovább is meghagyta 
bitében. Olga számtalanszor mondogatta magában, 
hogy is lehet Eduárdot egy másikért oly könnyen 
felejteni? 

Irma hősiesen haladt határozatában, szilárd 
lelke csitította, bátorította csalódott szivét. 

Irma ezentúl nem habozott. Tétovázás nélkül 
mţgirta Eduárdnak, hogy útjaik kétfelé  váltak. 
Visszaadja szabadságát s mint lovagias férfiúról 
fel  se tételezi, hogy e határozatát fürkészni  fogja. 
Egyik álmunkat követi a másik s a mit a fővá-
rosban álmodott, B*-en megváltozott, — jegyzé 
meg — sorai végén. 

fogadja,  az, hogy leánya és felesége  ravatalon 
ifikszik1 

A két kihűlt sziv felett  domboruló sirhalom 
aztán végkép idekötötte. 

Azzal a föltétellel,  hogy a politikától tartóz-
kodni fog  s visszavonul egészen a magán életbe, 
megengedtetett neki, hogy itthon maradjon. Csak 
a koronázás előtt jelent meg Deáknál és Andrássy 
Oyula grófnál. 

ö javasolta, hogy a koronát Andrássy tegye 
a király fejére  és hogy a koronázási okirat pecsét-
jét, melyben még Velencze czimere benne volt, 
változtassák meg. Képviselővé először Szentes vá-
rosa, a Sima Ferencz kerülete választotta meg. 
Politikai szereplése mellett legföképen  mütörténelmi 
és régészeti munkák Írásával foglalkozott. 

Úgyszólván az egész földre  kiterjedő isme-
retségét leginkább az bizonyítja, hogy majd minden 
neves tudós társaságnak a tagja, a magyar aka-
démiának pedig haláláig ő volt a legrégibb tagja. 

Nagy érdeme a bécsi nemzetközi kiállítás 
iparművészeti tárgyainak megvásárlása. Ez volt az 
alapja a magyar iparművészeti muzeumnak. 1866-
ban, már őszülő fővel,  de ifja  szivvtl másodszor 
nősült. Elvette Geszner Rózát. 

Hetven éves korában ért dicsőségének csú-
csára. Barátai és tisztelői országos nagy óvácziót 
rendeztek jubileumára. Akkor már 50 éves tudós 
volt. Díszes albnmot s nagyértékű irodalmi mel-
lékletet adtak ki. Aztán érmet is verettek a tisz-
teletére. Az első magyar tudós, a kit ez a meg 
tiszteltetés ért. 

Az ünnepségek után nagy keserűség szakadt 
rá. Az ország műkincseinek elkallódásáról beszélt 
a fáma,  s az országgyűlésen világra szóló skan-
dalum magva pattant ki, kiváltkép Poiónyi Géza 
interpellácziója következtében. Az egész nemzet 
háborgott, a Házban is tüzes volt a levegő, de a 
vegyes bizottság, a melybe az ellenzék kórifeusai-
ból is küldöttek ki tagokat, konstatálta, hogy 
kincseinek elidegenítéséről szó sincs, a botrány 
elsimult s az egész dolog rendbe jött. 

Pulszki szereplése azonban ez időtől kezdve 
csendesülni kezdett. Az öreg ember kerülte a zajt. 
Foglalkozott tanulmányaival s irta könyveit és 
czikkeit. 1894-bed pnblicistikai tevékenységét az 
akadémia a 3000 frtos  Bródy-dijjal jutalmazta meg. 

Azóta hallgatott s csöndességben élt a nem-
zeti muzeumban, mint a magyarországi muzeumok 
és könyvtárak országos főfelügyelője  s a nemzeti 
muzeum igazgatója. 

Bucsu vacsora. 
A vacsorákuak legszomorúbb válfaja,  melyet 

nem a gyöngéd nem flnom  ízlése és tapíntata, ha-
nem a barátság oltárán készségesen áldozó férfi 
sereg rendez ama szeretteinek, kiket a társadalmi 
érintkezésben ép ugy, mint a mindennapi életben 
tisztelni, szeretni és becsülni tanult. 

Ily kedves alak, jó fiu,  hü barát és tevékeny 
munkatárs vala az, kinek tiszteletére f.  hó 11 -én 
szombaton este a „Csillag" vendéglő nagytermében 
valóban impozáns számban összegyültünk. 

A válás mindenkor ünnepélyes és szomorú 
hangulatot kelt az emberi kedélyben; de legsajgóbb 
akkor, ha kegyeltünk messze .. . messze távolba . . . 
s talán örökre távozik körünkből. 

Eduárd épen Irma sorait olvasta, mikor Raul 
bátyja belépett. Felindulva a fájdalom  és öröm 
váltakozásától, szótlanul átnyujtá bátyjának a 
levelet. 

A huszárkapitány végig futja  diadalmas te-
kintettel a sorokat, megpödri bajuszát s mondá: 

— El volt rá készülve! Bocsáss meg ne-
künk. édes öcsém! — Oly huszáros lovagiasság 
volt szavaiban, mint akár valami nagy attak után 
az ellenféllel  vie poharazás közben lett volna. A 
huszár harczol, győz; de bocsánatot kér ellen-
felétől. 

Eduárd nem állotta meg mosolygás nélkül, i 
— Kész a bocsánat, édes bátyám, sőt köszönöm 
a szíves szolgálatot, — mondá, miközben vidáman 
rázta meg Raul kezét s aztán folytatá: 

— Igaz, hogy Irma imádni való teremtés, 
kit szenvedélyesen szerettem s egy-két hónappal 
ezelőtt győzelmednek kemény ára lett volna; de 
ma . . , tudod én poétikus ember vagyok, el-
felejtem  a legszebb nőt egy kis angyalért." 

— Hagyd el a hasonlatokat, hanem mondd, 
hogy a kis angyal nem más, mint Olga. 

— Könnyű volt kitalálni. 
— Kétségkívül szép kis leány, de ez a deli-

kát teremtés csakis egy poétáé lehet. Nekem, a 
reálizmus emberének, Olga túlságos flnom  lenne, 
hozzá se mernék nyúlni. A huszár izlése más. Min-
den a legjobb rendben megy. Te ezentúl egyetlen 
bálványnak fogsz  áldozni, mintán meggyőződtél, 
hogy a máBik ugy sem hallgatja meg imáidat. 
Szervusz, a viszontlátásra I Irma a sétatéren van, 
nem akarom sokáig várakoztatni. 

Eduárd nézte egy darabig, mint pengeti sav-
kantyuját a hadfi  s mormogva mondá: „Nem hit-
tem volna, hogy a komoly Irma oly hamar bele-
szeressen egy önhitt katonába. 

(Vége kov.) 

Mily parányi siám egy év az ember életében, 
miként tünedező napsugár a boros égen, melynek 
éltető melege a virágnak ssint, as ifjúnak  pedig 
erőt, önbiialmat kölcsönös. 

Sorsa hoita őt ide körűnkbe, a vadregényes 
Hargita oaábjának nem tudott ellentállani s ma, mi-
dőn e rövidke évet élte legboldogabb szakának elá-
míthatná, elszólítja tőlünk a rideg kötelesség, hogy 
snájdig baka uniformist  öltsön fel  magára. Mert 
ilyen as élet, telve szeretettel éa fájdalommal,  hias 
neki kétszeresen jutott ez utóbbiból, mert nem csak 
a Hargitától kelle búcsúznia I . . . 

Isten veled barátok gyöngye, jó flu,  — isten 
veled hölgyikék .Barna Samukája", kísérjen el a 
mi szeretetünk és becsülésünk nemes Biharmegye 
legrőgösebb utjain is s ha olykor-olykor az édes 
visszaemlékezés felhőket  varázsolna szemeidre, gon-
dolj a szegény csikiakra, kik rajtad mindenkoron 
szeretettel osüngtek. Isten veled S z á n t ó Samu 
barátunk I 

Borsoy. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Kinevezés. A földmivelési  miniszter 

Dömsödy Zoltán erdőgyakornokot a gyergyószent-
miklósi erdőrendezőséghez a Xl-ik fizetési  osz-
tályba erdészjelöltté nevezte ki. 

— Hymeil bir. Jakab Oyula a .Jakab és 
Társa" czég egyik beltagja, városunk kereskedő 
osztályának disze ÓB helyi társasköreink szeretetre 
méltó kedvelt tagja f.  hó 12-én eljegyezte csikkoz-
mási özvegy Lázár Kajtánné urnó müveit és bájos 
leányát Albin kisasszonyt. Sok Szerencsét és bol-
dogságot I 

— Közös ha tá r megállapítás. A vár-
megye tulajdonát képező Solyomtár és Szentmár-
ton, Csekefalva  községek tulajdonát képező Ma-
gyarós havasokból Romániához átszakadt területek 
fatermékének  tulajdonjoga iniatt Ghyka Györgyei 
szemben felmerült  vitás kérdés folytán  e hó 2-án 
a kirendelt uemzetközi bizottság a batár megálla-
pítás czéljából Solyomtárban összejött, mely tár-
gyaláson vármegyénk részéről Mikó Bálint főispán, 
Becze Antal alispán, Bartalis Ágost aljegyző és 
Dapsy Frigyes tőerdész vettek részt. A bizottság 
a Romániához csatolt Solyomtár havasrész kelet-
felőli  régi határa felett  megegyezésre nem tudott 
jőni, s annak a régi okmányok alapján való meg-
állapítását bíróság elébe határozták ntalni, de 
megállapodtak abban, hogy a per végleges befeje-
zéseig a vita tárgyát képező területen egyik fél 
se gyakoroljon birtoklási jogot, hanem helyeztessék 
zár alá, a már le vágott fa  termékek pedig közös 
megegyezés mellett nyílt árverésen adassanak el 
s a pénz helyeztessék letétbe a per befejeztéig. 

— Mária napi buosu. Csík Somlyón mult 
vasárnap szokatlan nagyszámú közönség részvétele 
mellett folyt  le. Nem tulozunk azzal, ha a meg-
jelentek számát 2—3 ezerre tesszük. A Ferencz-
rendiek tágas nagytemploma nemcsak hogy zsnfo-
folásig  telt meg, hanem a künn szorultak száma 
is versenyzett a bentlevökkel. Ezúttal igen nagy 
kontingensét tették a búcsúsok számának a me-
gyében lakó örmény katholikusok, kik szebbnél 
szebb fogatokon  jöttek Mária iránti kegyeletük 
leróbatása végett a búcsúra csaknem egész csa-
ládjukkal, de másfelől  nagy befolyással  volt a bú-
csúsok számára több tanalónak asceusiőja is. kik-
nek a Mária társulatba való felavatását  nem csak 
az érdekelt szülök és rokonok, hanem mások is 
kíváncsisággal szemlélték. Ezúttal 30 tanuló if|U 
avattatott fel  a Mária társulat tagjává s tett fo-
gadalmat Murányi Kálmán felcsiki  kerületi főespe-
res előtt a szabályok megtartására, melyek a tár-
sulat tagjait kötelezik. Az alkalmi szónoklatot 
Zsigmond Gusztáv csiksomlyói segéd-lelkész tar-
totta, melylyel a nagyszámú hívekre élénk benyo-
mást gyakorolt, az ünnepi szent misét pedig Mu-
rányi főesperes  végezte Bocskor Zsigmond és Fuksz 
Gusztáv segéd lelkészek közreműködésével. 

— Székely fink  elhelyezése. A keres-
kedelmi miniszter állami gépgyárakba, nevezetesen 
pedig a magyar államvasutak Miskolczi gépgyá-
rába megyénkből 10 fiút  kiván állami költségen 
elhelyezni, még pedig igen rövid határidőn belül, 
vagyis e hó 20-ig. A fölvételi  felvételek  követke-
zők: 14 betöltött és 16 évet tul nem haladott 
életkor, 2 gymnasiális osztály, vagy legrosszabb 
esetben 6 elemi osztály sikeres bevégzése, ható-
sági orvos által igazolt erős és teljesen ép test-
alkat. Mindazok tehát, kik ezen kedvező alkalmat 
megragadni óhajtják a fennebbi  feltételek  figye-
lemben tartásával keresztlevél, iskolai, szegénységi 
és hatósági orvosi bizonyítványokkal felszerelt  kér-
vényeiket legalább e hó 18-ig főispán  nr ő méltó-
ságához siessenek benyújtani, s ugyanakkor lehe-
tőleg a fiukat  is bemutatni. 

— Beiratkozások a somlyói főgym-
nasiumba még augusztus végén kezdődtek meg, 
attól tartván némely szülők, hogy & beiratásra 
kitűzött napokon a tol zsúfoltság  miatt gyermekük 
helyet nem kap. Bár a felvétel  iránti aggodalom 
nem volt jogosult, minthogy a rendes létszám túl-
haladása esetéhen paraleli osztály felállításáról 
volt gondoskodás, de a létszámemelkedés a mult 
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évit ia felfll  haladta, mert az első osztályba mint-
egy 90 gyermek iratkozott be s a többi osztá-
lyokba ia annyian jelentkeztek, hogy jeleuleg a 
beiratkozott tanulök száma 370 körül jár. Mint-
hogy idegen vármegyékből is tömegben jelentkez-
tek és vétettek föl  tannlók, ezen körülmény ismé-
telten bizonyítja a gymnazinm életképességét, s 
megerősíti azt a bizalmat, mely az alkalmazott 
tanerőkkel szemben eddig is nyilvánult. 

— Aranylakodalom. Szép és megható 
családi ünnep folyt  le f.  évi aieptember 5-én Sepsi-
Sientivánban. Tódor Mózes csiktaploozai kántor 
nyng. tanitó és neje Bicsak Anna tartották arany-
lakodalmukat sieretó fiók  Tódor József  plébános 
básánál. Ne ezetes határkő az ember életoben az, 
melyre a házasságnak 50-ik esztendeje vau felírva. 
Az életnek mennyi vihara, a gondnak és küzdelem-
nek mennyi felhője  vonul el a családos ember feje 
fölött.  A fekete  fürtök  fehérek  lesznek, mint a hó 
határon felül  emelkedő begy homloka. A „délczcg 
ifjú  egyenes dereka meggörbül az évek súlya alatt, 
mert minden esztendő egy-egy nehéz romot rak az 
ember vállára. Mindezek súlyosbodnak oly egyénnél, 
ki a félszázadot  a nehéz közpályán, különösen ha a 
tanítói állásban tölti el. A gonddal teljes felhők 
közül kikisüt az örömnek a napja, mely bearanyozza 
az embernek a homlokát. Ily boldog örömnap tűnt 
fel  a jubiláns szülőknek, midőn arany lakodalmukat 
gyermekeik körében megülhették. Egy kis generá-
czió vette körül az ünneplő szülőket, elhalmozták a 
gyermeki szeretet báláB csókjaival. Az ünneplő csa-
lád feje  Tódor Mózes jelenleg 09 éves, 44 éven át 
tanítóskodott s most is ténylegesen, mint kántor 
működik Csik-Taploczán, tehát már 53 éve szolgálja 
az egyházat és a tanügyet. Gyermekei közül József 
sepsiszentiváni róm. kath. plébános szintén 23 év 
óta működik, Antal gyergyószentmiklÓBi vezértanitó 
21 év óta működik, Mibály nevű fia  földiniveló, 
István csikcsatÓ8zegi kántortanító 21 év óta, Imre 
gyergyóssárhegyi s. lelkész 3 év óta szolgálnak a 
közpályán. — Ezeken kivül van három leányuk: 
Lina, Anna és Jnlia, 8 élő gyermek, 0 meghalt. 
Van 31 unokájok, 8 dédunokájok. A család jelenleg 
60 tagot számlál. A szülőket legnagyobb fiók,  József 
áldotta meg s mondott a fiúi  szeretet meleg hangjáu 
megható beszédet, mely alatt a jelenlevők szemei a 
meghatottság könynyeitól csillogtak, P. Lakatos 
Kornél brassói quardián és P. Kassai Hugoiin hit-
elemző, mint fogadott  gyermekek, László Antal 
gyergyóujfalvi  kántortanító pedig, mint vő jelent 
meg. Az asztalt a szenliváni plebáBos tartotta fen. 
A szép ünnepet a családról levett fényképpel  örö-
kítették meg. A tanitó számára, ha van kitüntetés, 
az csak az Égtől jöhet, az ily derék öreg tanitó 
számára az embereknél is kellene valami kitünte-
tésnek lennie. A derék öreg szülök éljenek még 
sokáig I 

— A hires Székely tUinkó művész, 
Remenyik Kálmán finom  játékában nekünk Csíkban 
is leaz alkalmunk gyönyörködni, a mennyiben még 
e hó 18-án hangversenyt rendez, a somlyói internátus 
javára. Azt hisszflk,  hogy a művészetet pártoló 
csíki közönség figyelmét  nem szükséges felhívni 
Remenyik hangversenyére, mely bárhol ismétlődött 
idáig mindenütt csak kellemes és édes inü-élveze 
tet okozott. Nem rég ragadta el Budapest és Fiume 
köreit is. Budapesten a „Nemzeti Szalon" estélyén 
szerepelt, bol annyira megnyerte a műértő közön' 
ség tetszését, hogy hatszor kellett ismételni játé-
kát viharos tapsok között. Fiumei fellépéséről  pe-
dig egész elragadtatással ir a „La Voce del Po-
pelo", mely kiemeli, hogy a fiumei  hangverseny 
fénypontját  kétségtelenül a jóhirnek örvendő Re-
menyik Kálmán produkeziója képezte, ki egy kö-
zöuségea régi divatú magyar pásztor furulyán 
magyar és olasz népdalokat játszott és végül H 
nehéz velenezei Carnevalt oly nagy művészettel 
adta elő, hogy meg>zttnni nem akaró taps követte 
remek játékát. A kitflnö  művész Sepsi-S/.enlgyör-
gyöa Alte meg művészetének 30 éves jubileumát 
a ez alkalommal a „Székely Nemzet" a következő 
szavakkal ecsetelte játékának hatását: Midőn Re-
menyik Kálmán bűbájos tilinkója megszólalt, egy-
velege vissza ringatott a mult időkbe, mely mint 
álomkép tűnt oda, s az ifjúságnak  emlékei keitek 
fel  újból s édes emlékek elandalító szupremácziója 
vett erőt a hallgatóságon, melynek hatása alatt 
elmerengve, a tetszések nyilatkozatai csak későb-
ben törtek ki, de annál vibarszerűbhen. Mi remél-
jük, hogy Remenyik csíki hangversenye is nagy 
diadal és műélvezet központja Tesz. 

— Hol kapható a marhasó? Tudjuk, 
a pénzügyminiszter előterjesztésére a törvényhozás 
az ez évi I-ső törvényczikkel gondoskodott a gaz-
daközönség érdekében arról, hogy az állatok táp 
lálkosására alkalmas marhasó gyárilag előállittas-
sék M  mérsékelt árban fogyasztásra  bocsáttassák. 
Már több mint fél  éve, hogy a törvény életbe lé-
pett, de annak alkalmazását eddig nem észleltük, 
a a jelzett só árulásra megfelelő  árudák kijelölve, 
illetve megállapítva nem lettek, daczára annak, 
hogy a pénzűgyigazgatóságnsk még márczius ha-
vában tett kérdésére megyénk alispánja, a mint 
tudjuk, eme árudáknak egyelőre Tölgyes, Gyergyó 
Szontmiklós községekben és Csíkszereda városban 
leendő felállitáaát  hozta ajánlatba. A törvény gya-
korlati alkalmazása állattenyésztésünk érdekében 

minden esetre kívánatos levén, a péir/ügyiga/.sató 
ur figyelmét  fel  kell hívnunk a mmliaső árudák 
felállítása  iránti intézkedések megtételére vagy a 
netán útjában álló akadályok elhárítására. 

— Köszönet nyilvánítás. Azon magasz-
tos ünnepélyen, mely hazánk legnagyobb költőjének 
volt hivatva a kegyelet adóját leróni, gyergyó 
közönsége is részt akart venni, s hogy méltóképen 
jelenhessen, egy koszorú javára a gyergyói tanul" 
ifjúság  általános gyűjtést rendezett melynek ered 
ményéről az alábbiakban számolunk be. Laurentzi 
Vilmos és Szász Oyula ivén: A tannló ifjnságnak 
e szálra rendezett tánczmulatság eredménye 13 írt 
30 kr volt, Dr. Szentpéteri Kristóf  1 frt,  Gáspár 
István 60 kr. Fejér Dávid 1 frt,  Szász Ignácz 1 
frt,  Kelemen Elek 50 kr, ftencsy  Zoltán 50 kr, 
Nagy Tamás 50 kr, Nyerges Gyula 60 kr, Hor 
vátb Bogdán 50 kr, Simon Balázs 50 kr, Agg 
Tivadar 60 kr, Csergő Gyula 1 h-t, Márton Lajos 
60 kr, N. N. 1 frt,  Ferenczy Károly 1 frt,  Abos 
Józset 50 kr, Bocskor Ferencz 50 kr, Tódor An-
tal 60 kr, Görög Joach'm 1 frt.  Sáska Kajetán 
50 kr, Biró Elek 50 kr, N. N. 20 kr, Liebl Ede 
60 kr, Orel Dezső 50 kr, Lázár Ernő és Kiss 
Sándor ivén: Popovits Dezső, Lukácsffy  Zakariás, 
Merza Vilmos, Cziffra  Ferencz, Zárng M. Zakariás, 
Jakab Gyula, M&rdirosz Kristóf,  Lázár János, 
Kricsa Zoltán, Vákár Ferencz, Bocsánczy István 
50—50 kr. N. N. 20 kr, Vákár Lukács 50 kr, 
N. N. 30 kr. Lázár Viktor, Geriuger Ferencz, N. 
N., Lázár J. István, Lázár Lukács, Eránosz János, 
Szenkovits Jenő, Bogdándy N., Karácson János 
ifj.,  N. N., Drótos István, Drótos János, Krisztián 
A. Blága J. ifj.  Rom leld J. E. Deér K. 50—50 
kr, Várteréz N, Lőrincz Jeromos 2u— 20 kr, N. 
N. 04 kr, Giacomu/.zi 1 írt, Juhász Károly ifj. 
Laurenczi Rezső, Giacomuzzi B. 50 — 50 kr. Mélik 
Andor ivén: Puskás József  2 Irt, Zakariás Antal, 
Tiltser Jenő. Mélik Elzácska, Mélik Jei-A, Mélik 
Bogdán, Zakariás János, Puskás Sámuel, Kiss 
Dénes, Liebl Gyula, Mélik Andor, Mélik István 
1 — 1 frt,  Dobribán János 50 kr. Fülöp József 
takarékpénztári igazgató ur gyűjtése DilrAból 
Fülöp József,  Fakó János 1 — 1 frt,  Plütz Gerö, 
Albert István, Jakab Péter, Ávéd Joachím, Fülöp 
Ákos, Mélik Antal, Köllő Ferencz, Mátyás Albert, 
Szathmáry István dr, Miklós László, Fülöp István, 
Biró Sándor, Száva István, Mezey Géza dr. 50—50 
kr, mely a nemes czél érdekében tanúsított nagy 
lelkű adakozásukért fogadják  leghálásabb köszö 
nelűnket. A gyergyói tanuló ifjúság  nevében 
Lam-entzi V. titkár. 

— Adósság bebaj tás pe r nélkül. Sin 
kovics Gyula asztalos segéd tartozott Hamburg 
Arnold gyimesi vendéglős pinczérjének, Schwirumer 
Eduárdnak, ki őt e hó 6-én este adóssága meg-
fizetésére  szólította fel,  s minthogy fizetni  rögtön 
nem tudott, pisztolyt szegzett mellének s fenye-
gette, hogy lelövi, ha tartozását ki nem fizeti. 
Sinkovits nagy nehezen kiszabadulván kritikus 
helyzetéből megtette az élelmes pinczér ellen a 
feljelentést. 

— Gyilkosság Ajnádon. Rácz Elekné 
korcsmájában mulattak pálinka mellett e hó 6-én 
este 7 és 8 óra között Erős Antal, Rácz József, 
Erőss Károly a Mátéé, Székely Mihály. Orbán Jó-
zsef  s Székely András. Valami csekélység miatt 
összeszólalkozván, Székely András egy bicsakkal 
Orbán Józsefet  ngy megszúrta, hogy az következő 
nap délelőtt a szúrás következtében meghalt. Tet-
test a csendőrök letartóztatták s a csíkszeredai 
fogházba  szállították a törvényszék pedig megin-
dította ellene a vizgálatot. 

S z e r l c e e z t â l - ü z e s . e t e l £ . 
Ég* részvényes a csik-szer»dai „Hitelszövetkezet" ellen 

több kérdést kivin lapunk utján közzétenni, de anélkül, hogy 
legalább a szerkesztőség előtt megnevezte volna magát. Mint-
hogy pedig a nyilttérben is csak akkor közlünk felszólalást, 
ba legalább a szerkesztőség ismeri a beküldő nevét, a mi 
garancziát képezne a tekintetben, hogy mimlen ok nélkBl 
a piacira ne vitessék az, a mi nem odavaló, közleményét 
ezen okból nem adhatjuk ki. 

E. M. A csikmegyei SsztAndijakrAI beküldött czikk 
abban a részben elkésett, hngv az eddigi gjakorlat ellen tar-
talmaz kritikát, holott az alapszabályokat az augusztusi k5z-
gyílés már kijavította és igy az eddig észlelt hiánvok pótol-
tattak. A mi pedig az alapvagyonnak jóvőben való felhasz-
nálását illeti, a tekintetben a czikk nagv sajnálatunkra nem 
tartalmaz egyebet, mint egvszerO utalást egy megjelenendő 
munkára, ez pedig sommi felvilágosítást  nem ad az uj esz-
mére nézve. 

K l a d L ó ü z e n e t 
Többeknek. C s e h V i l m o s ur csik-szent-

mártononi k e r e s k e d é s é t az iskolával átellenbe 
helyezte át. 

K Ö Z G A Z D A S Á G én I P A R . 
Néhány szó a műtrágyázásról. 
Ezt a növénytermelésnél kiváló szerepet vivő 

tápanyagot kell tehát minden gazdának, hogy 
rendelkezésére adja a növénynek a termő talaj-
ban még a rendes istálló trágyával való trágyá-
zás mellett is, mert a még minden szekér istálló 
trágyában 3 rész légeny tartalmú trágyát viszünk 
ki földjeinkre,  addig abban az egy szekér istálló 
trágyában csak egy rész fosforsavat  tartalmazó 
tápanyag van. Olyan nagy a két növényi táp-
anyag között a kiilömbség, a mit mesterséges uton 

műtrágyák alkalmazásával kell pótolnunk, mert 
ha ezt nem teszsziik, az egyoldalúan táplált nö-
vény magának a bőségesen nyújtott légenynek 
is csak egy részét tudja felvenni,  feldolgozni, 
mig a másik része felhasználás  nélkül alámosatik 
az altalajba. A hová ezelőtt 10 szekér istálló 
trágyát vittünk, oda vigyünk most 5 szekérrel, 
de a fosforsavat  pótoljuk ilyen tartalmú mútrá-

| gyávái s az eredmény kimaradhatatlan lesz. így 
megmentettük a becses istálló trágyának felét  és 
jobban biztositott.uk a termést is. 

Az istálló trágyának ez a megtakarítása 
annyival kívánatosabb, mert a talajnak humus 
képződését, porhanyóvá tételét, a mely egyik fő 
feltétele  p gabona termelésnek, csak istálló trá-
gyával való trágyázással érhetjük el. A humus 
képződéssel pedig magának a műtrágyának ha-
tását is sokszorozzuk, mert azokat a növények 
csak ugy képesek • felvenni  s táplálék gyanánt 
feldolgozni,  ha azok feloldatnak.  Ezt a feloldást 
pedig hathatósan elősegíti az, hogy a földdel 
összekevert, alászántott istálló trágy?, magában 
a földben  rothadásba megy át. Ez a rothadásba 
átmenetel olyan vegyi folyamatot  idéz elő, a mely 
feloldja  a földre  elhintett műtrágyának azt a ré-
szét is, a mely erósebb megbomlás nélkül felold-
ható nem lett volna. így egésziti ki az istálló 
trágyázás a műtrágyázást és igy segiti elő a 
gazda a kétféle  trágyázással a termés fokozását. 

A mi már most a fosforsav  tartalmú trá-
gyákat, vagy az úgynevezett foszfátokat  illeti, 
ezek két, csoportra oszlanak : 

1. Állati foszfátokra. 
2. Ásványi foszfátokra.  Az állati foszfátok 

az állatok  csontjaiból  készülnek s a kereskedés-
ben mint csontliszt  ismeretesek. A csontok trágya 
gyanánt csak ugy és akkor használhatók, ha 
azokat megfosztjuk  zsírjaiktól, a melyek a rot-
hadást, elmállást akadályozzák, hiszen ezek a 
csontok hosszú évtizedeken keresztül épen marad-
nak a földben,  ha ugy nyers állapotban kerülnek 
oda. A csontokat csak kifőzés  által tudjuk zsir-
juktól megfosztani.  Az ekként zsírtalanított cson-
tok aztán megszáríttatván, finom  porrá őröltetnek 
s mint csontliszt ugy jönnek a forgalomban.  Ez 
az eljárás nagyon fárasztó  és költséges is, ugy, 
hogy azzal való bajlódás nem fizeti  ki magát s 
azért sokkal előnyösebb, ha a csontlisztet magát 
vásároljuk a gyárakból. 

A csontliszt hatása 3—4 évig tart és igy 
ott alkalmazható, a hol minden évben termés 
alatt áll afóld,  továbbá réteken és homokos talajon. 

A czukorgyáraknál a kifőzött  répalevelet 
égetett csontokon keresztül szűrik. Ezek a cson-
tok minden féle  anyagokkal telnek meg s miu-
tán már nem képesek a levet tisztára szűrni, a 
czukorgyárakból a műtrágya gyárakba kerülnek, 
a hol azok porrá őröltetnek, savakkal kezeltet-
nek és mint csontszén (spodium) szuperfoszfát 
kerülnek a kereskedésbe. 

Az ásványi fosfátok  közt első helyen kell 
emlitenünk a 

Szuperfosfátot. 
A tengeren tuli tartományokban kisebb-na-

gyobb területeken fordul  elő. Hajókon szállítják 
a szárazföldi  gyárakba, a hol megőrölve és kén-
savval kezelve oldható állapotba hozzák s igy 
kerül a kereskedelembe ezen név alatt. 

Ezen fosfátok  kisebb-nagyobb mennyiségű 
meszet tartalmaznak s a mésztartalom emelkedé-
sével csökken oldhatóságuk is. A kereskedelem-
ben ismeretes ezen kifejezés  is: eitratban  old-
ható és vízben  oldható  fosfát,  az oldhatóságtól 
veszi elnevezését. Az olyan fosfátokat,  a melyek-
ben 36—40 sulyrész mész fordul  elő, s a melye-
ket a tiszta viz nem, de a gyenge savak — a 
milyen a minden talajban található szénsavas 
viz — feloldani  képes, nevezzük eitratban oldható 
fozfâtoknak.  Mig azokat, a melyekben csak 18—20 
suly rész mész {foglaltatik  s a melyek a tiszta 
vízben is feloldhatók,  nevezzük vizben oldható 
fosfátoknak. 

Miután pedig a műtrágyák alkalmazásánál 
az azalapelv, hogy az elhintett trágya legkisebb 
részecskéje is kihasználtassék a növény által, 
hogy azt a növény teljesen felszívja,  a gazda em-
bernek oda kell törekedni, hogy csak a leg-
könnyebben oldható  fosfátokat  alkalmazza, 
tehát  a vizben oldható  fosfátokat.  A gyakor-
lati életben azonban nem igy van. A talaj ösz-
szetétele, mivelési állapota, az időjárás, az égalj, 
a növénygyökerek táplálék felszívási  képessége 
változók. Ezek mind befolynak  a talajra szórt 
trágya feloldására  s innen van az, hogy egyik 
helyt a vizben oldható, más helyt a eitratban old-
ható fosfátokat  lehet sikeresen alkalmazni. Hogy 
melyik talajban melyik lesz előnyösebben használ-
ható, azt csak ugy tudjuk meg, ha magát a talajt 
megkérdezzük, vagyis kísérletezés által. 

(Folyt kav.) 

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

V É R T E S L A J O S . 
KIADÓ- fa  LAPTULAJDONOS: 

GYÖRGYJAKAB MÁRTON. 
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U T I L T T É B . * ) 
A „Csiki Lapok" folyó  évi janaAr 20-kán 

megjelent 3-ik számában „Szépvizi biró választás" 
czimén közzétett nyílttéri czikket ezennel vissza-
vonom s kijelentem, hogy téves értesülés alapján 
tettem azt közzé, mert az nem igaz, miért is ifj. 
Deák Elek és ifj.  Deák György uraktól az abban 
foglalt  sértésért ezennel nyilvánosan bocsánatot 
KÉREK. 

Csik-Szépvizen, 1897. szeptember ll-én. 
Miklós  József. 

*•) E rovat alatt megjelentekért semmi felelősséget 
-- - Szert. nem tillal • 

362—1897. 
ker. betega. pénztár. 

É R T E S Í T É S . 
(A csíkszeredai kerületi betegsegélyzö pénztár 

tagjaihoz.) 
A folyó  évi szeptember hó 12-ikére összehí-

vott közgyűlést a tagok csekély száma miatt nem 
tarthatván meg, 1897. szeptember hó 18-en 
delelőtt 10 órára Csik-Szeredába, a városház 
nagytermébe nj közgyűlést hivnnk össze, melyen a 
megjelentek — számukra való tekintet nélkül — 
a meghívóban felsorolt  tárgyakról érvényesen ha-
tározni fognak. 

Csik-Szereda, 1897. szeptember hó 12-én. 
Lakatos Mihály, 

titkár. 
Darvas Béla, 

e l n ö k . 

Pályázati hirdetmény. 
A csikajnádi községi népiskolánál 

nyugdíjazás folytán  megüresedett rendes 
tanitói állomásra pályázat hirdettetik. 

Javadalma: 400 frt  rendes fizetés,  30 
frt  lakbér, 20 frt  faátalány  az iskola pénz-
tárából. 

Pályázni kivánó róm. kath. vallású 
okleveles t an i lAk és t a n i l ó n ő k kellően 
íeltszerelr kérvényeiket folyó  évi október 
15-ig a községi iskoilaszék elnökéhez szí-
veskedjenek haladéktalanul beküldeni. 

A megválasztott állomását a kinevezés 
vétele után tartozik azonnal elfoglalni  s 
fizetése  is ezen időtől kezdve fog  fblyósittatni. 

Csik-Szentmihály, (vasútállomás, u. p. 
Csikszépviz) 1897. Szeptember 6-án. 

Jakab Lajos, Búzás János, 
iskolaszéki elnök. iskolaszéki jegyző, 

Faeladási hirdetmény. 
A ditrói I. és II. tizes birtokosai a 

tulajdonukat képező 1010 katnsztrális hold 
területen található teljesen kinőtt ős fenyő 
erdőt zárt ajánló levelek utján a legtöbbet 
ígérőnek Gyergyó-Ditróban a mezőgazdasági 
előleg-egylet helyiségében 1 8 9 7 . év i 
o k t ó b e r l ió 1 - é n d é l u t á n 2 ó r á t ó l 
kezdődőleg eladatni határozta. 

Az eladás és árverésre vonatkozó fel-
tételek fenti  birtokosság elnökségénél kívá-
natra bármikor betekintlietők. j 2 

Gyergyó-Ditróban, 1897. szeptember 9. 
A ditrói I. és n. tizes birt. elnöksége. 

Sz. 4481 — 1897. 
polg. 

3—3 

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 jú-
lius 2-án 1245 — 1897. psz. végzése folytán 
ujabb tárgyalási határnapul folyó  évi 
szeptember hó 17-ik napjának d. e. 
9 Óráját a kir. törvényszékhez azon hoz-
hozzáadással tözte ki, hogy akkorra kisajá-
tító nevében Dr Bartscs Gusztáv jogképvi-
selőt, a távollevők és ismeretlen tartózko-
dásuak, úgyszintén ax elhaltak hagyatékai 
részére gondnokai kinevezett Dr. Csiky Jó-
zsef  csíkszeredai ügyvédet, illetve azoknak 
törvényes képviselőit egyenkint külön meg-
idézte. 6 

A csíkszeredai kir. törvényszék ülésébői: 
Csik-Szereda, 1897. julius 20-án. 

Gyárfás,  s. k. Csipkés, s. k. 

Sz. 157—1897. 

Hirdetmény. 
A Csikvármegye magántulajdonát ké-

pező pojánai fűrésze*,  ahoz t a r t o z ó birtokok, 
s azon jog, hogy a muncsel pataki erdőség-
ből a lábán köbméter után 1 frt  20 kr. 
tőár mellett évenkint 4000 darab 5 méter 
hosszú fűrész  rönkő előállithatásárn szüksé-
ges fenyőtörzs  kihasználtathassák 1897. ok-
tóber 1-től 1901. szeptember végéig 
terjedő 4 évre, évi 2000 frt  haszonbén 
összeg, mint kikiáltási ár mellett az 1897. 
évi szeptember 19-én d. u. 2 órakor 

I Tölgye 
I kezdőd 

eaben a kezelőhivatal irodájában meg-
kezdődő nyilt szóbeli s zárt írásbeli árveré-
sen haszonbérbe adatnak. 

Bánatpénz 1500 frt  készpénz. 
Közelebbi feltételek  tölgyesben a kezelő 

hivatal irodájában, hivatalos órák alatt be-
tekinthetők. 

Gyergyó-Szentmiklós, 1897. szeptember 
1-én. 
Csikvármegye havasi javainak igaz-

gatósága. 
Lázár Menyhért,. 

2—2 igazgató. 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

ő felsége  által az ezredéves orsz. kiállításon megdicsérve. 
Kitüntetve: LONDON, PÁBIS, BUDAPEST es DEBRECZEN. 

Schmidt S. és Fia 
zongora, hangszer és zenemüvek 

raktára, 
Maros-Vásárhely (Erdély.) 

Minoriták épületében 

Külföldi  és saját gyártmányú 
zongorák, mindennemű hang-
szerek, azok kellékei és alkat-

részei. 
Mindennemű hangszer javitása 
és hangolása szakszerű pontos-

sággal teljesíttetik. 
1-3 
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Zongorák, pianinok, czimbalmok részletfizetésre. 

Zalatnai kénkovand ipar részvénytársaság ^ 

á Brassói kénsav- és műtrágya gyára ^ 
JP általánosan elismert jó minőségű nagy termést fokozó  hatással biró 

Să as». t r á g y a 
• 1 

gyártmányaiból Csik-Szeredában Kertész István urnái állandó rak-
tárt nyitott, melyből Caikmegye t. gazda közönsége a műtrágyát kisebb 

# mennyiségekben is jutányos áron szerezheti be. 
M Közelebbi felvilágosítással  a raktárvezetőség szívesen szolgál. 

V y y y i A 
2—21 

Védjegy. 8—11 

F B R E N C Z ' pálinka 
(S0şborşzpsz) 

használatban a leghatásosabb. 1 üveg 1 és 2 korona. 
FŐRAKTÁR: Gy.-Sientmlklós és vidékére: Vákár-flvér*knél. 

Azonkivül kapha tó : 
Csik-Szeredában: GBzsy Árpid gyógytárában és Vagy Gyula kereskedőben. 

Széke ly -Udvarhe ly : Bodrogi A., ifi.  Densy Anul, Fárczády K. K., Gál Jánoi, 
Gergely János és Máthé János kereskedAknéL 

8E.-Keresr turon: Jaeger J. gyógytárában és Lengyel LásiM kereskedésében, 
valamint közvetlen 

Vértes Lajos 8as-gyógytárában Lúgoson. 

Nyomatott Csik-Szerediban a laptulajdooos «s kiadó GyOrjorjakab MArtoD könyvnyomdAjában 18977'' "»»111 MFTTKTTTTA 3T 




