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Az erkölcsi és anyagi állapotok 
sölyedése. 

Ha megfigyeljük  a népélet mostani 
fázisait,  melyek ugy az erkölcsi, mint az 
anyagi romlásnak számtalan csiráit hord-
ják magukban, megdöbbentő képét kell 
hogy látunk a jövőnek és aggódva kér-
dezhetjük, hogy ha a hanyatlás tovább 
is igy tart, hová fognak  vezetni azoknak 
következményei s mik lennének a roha-
mosan növekedő pauperizmus és erkölcsi 
slllyedés lehető meggátlásánnk eszközei ? 

Manttpság a figyelőnek  nem sok fej-
törésbe kerlll az okok megállapítása. Nem 
Bzllkség a falusi  élet titkaiba behatolni; 
elég ha betekint a törvényszékek és bíró-
ságok tárgyaló termeibe, a hol minden 
zugot a perlekedők sokasága foglal  el. 
Apa a fiu  ellen, fia  az apa ellen, testvér 
testvér ellen száll perbe minden oly cse-
kélység felett,  melyet egy kis jóakarattal 
és kölcsönös becsttléssel egymás között a 
háznál békésen elintézhetnének, s a me-
lyekből a perköltségek levonása után még 
a nyertes félre  nézve sem szokott ugy-
szólva semmi haszon háromolni s csak 
egymást emésztik fel  és teszik Bemmivé 
azt a tőkét, mely létfentartásuknak  egyik 
eszköze lehetne. 

Az igy egymást elgázolt emberek er-
kölcsi hanyatlásának iolyományakép je-
lentkeznek aztán a bllnös cselekedetek. 
Hol a hamis eskfl,  hol a gyilkosság, az 
emberöléB. rablás, gyújtogatás esetei vál-
togatják egymást és szaporítják a bűn-
esetek sötét lajstromát. 

Mindezeknek indító okait az erkölcsi 
hanyatláson kivUl a megváltozott élet-
módban kell keresnUnk, mely levetkőzvén 
magáról a régi egyszertlséget, ételben, 
italban, ruházatban az uj és mértéktelen 
irányzatnak hódol, nem számolva a jöve-
delem és kereset értékével ; előre tör, 
utánoz és majmol mindent, s mert a jö-

vedelem a szükségletet nem iutja, meg 
nem engedett és bllnös eszközökkel is 
szenvedélyeinek kielégítésére törekszik, 
vagy pedig könny elinti adósságok egymásra 
halmozásához, nyul, ininek következménye 
aztán a foglalás,  a liczitáczió és végUl n 
kétségbeesés. 

Aa erkölcsösség a munkássággal kar-
öltve szokott járni. A ki munkával elfog-
lalja magát, annak nincs ideje sem a rossz 
társaságokban való részvételre, sem a korcs-
mákban való dözsölésre. Régi tapasztalat pe-
dig, hogy az az egyetlen pénz lehet az 
ember hasznára, melyet maga szerez, mert 
csakis annak értékét tudja megbecsülni. 
Öröklött vagyon a helyett, hogy további 
szerzésre sarkalna, többnyire ,szabatln-
lom a tunyasigra." 

Nagyon nehéz probléma tehát a 
kettős hanyatlás megakadályozásának esz-
közeit feltalálni,  mert inig vannnk sokan, 
kik a boldogul hatásra mindent a kor-
mánytól és a társadalmi átalakulásoktól 
várnak, csak saját kezüktől és fejüktől 
nem, holott semmiféle  törvény, melyet 
az ember kigondolhat nem képes a tét-
lent szorgalmassá, a gondtalant előre-
látóvá, vagy a korhelyt józanná tenni; 
addig mások az iskolák feladatának  te 
kintik képzés és nemesítés által n bnj 
megszüntetését. 

Tagadhatatlan, hogy az iskolának 
igen nagy része jut az ifjúság  kiképzé-
sében és helyes irányú nevelésében, mert 
hiszen a fiatal  szivekbe itt kell elhinteni 
a jónak magvát, hogy az egykoron nemes 
gyümölcsöt hozzon és hisszük s tudjuk 
is, hogy a tnnitók legnagyobb része 
helyesen fogja  fel  súlyos felelősséggel 
járó hivatását, s az ifjúság  jövője érdeké-
ben megteszi a mi tőle telik ; mindazon-
által nem érthetünk egyet azokkal, kik 
a növekedő iljuság czélszcrü neveléséért 
egyedül és kizárólag az iskolát akarják 
felelőssé  tenni és a falusi  serdülő népség 
minden boldogságát egyedül és kizárólag 
HZ iskoláktól várják. 

Az erkölcsök elvadulása, az igaz 
benső mély vallásosság hiánya, az élve-
zetek hajhájzata, — ezen s ezekhez ha-
sonló, a falusi  népség társadalmi életéi 
pusztító rosszuk gyökerei az iskolán ki-
vül keresendők ; ott lelhetők azok igen-
gyakran a házi tűzhely tövében. 

Nem halt ugyan ki még a jónak 
Cíirá|a falusi  népünkből, csak hogy a 
ros-/, példák megrontják a jó erkölcsöket. 
Lassan, de annál biztosabban foly  a/, 
aknamunka, mely szétrobbantással fenye-
geti a csendes ialvak lakóinak egész tár 
sadalmi életét. A>; iskolában képzőleg és 
nemesitőleg hatnak ugynn a tanítók az 
ifjúság  kedélyére, de a szülői ház kilszö 
bénél megszűnik a befolyás  és nem egy 
gyermek jó angyala áll meg a küszöbön 
kivül Igen kevesen vannak azok, kik 
gyermekeikkel akár az iskolába menetel 
előtt, akár a tanórák után törődnek. Ke 
vés kivétellel minden felügyelet  nélkül 
futkosnak  és csavarodnak, s ez elliagya-
tottHágukbnn könnyen kifejlődik  bennök 
a rossznak, az elvadulásunk a csirája. 

Ha kora reggeltől késő éjig károm-
lásoktól és átkoktól visszhangzik a ház ; 
ha trágár beszédek, mocskos tréfák,  szem-
telen dolgok sérlik a gyermekek ébredező 
szemérem érzetét; ha az állatok az iljuság 
szeme láttára kínoztatnak : hogyan kel-
jen ki és hozzon gyümölcsöt a mag, 
melyet az iskola hintett el ? 

De mi az oka, hogy a jó házi ne-
velés. a boldog családi élet és az iránta 
való érzék napról-napra ritkábbá válik ? 
Mi az oka, hogy a szükség, a szegénység 
egyre szaporodik, a jóllét, n megelégedés 
pedig egyre fogyatkozik  ? A mint elől is 
emiitettük, egyéb elharapózott rossz tulaj-
donságok mellett, az igaz vallásosság és 
erkölcsösség hiánya is ok arra. 

Nem egyszer a kicsapongó életet, a 
vétkes szövetség késziti elő még a há-
zasság útját is, s midőn végre az meg-
köttetik, már meg van a múltnak gyü-
mölcse, sokszor két-három gyermekben, 

de ninct meg a szorgalom és a takaré-
kosság által összehordott alap, melyen a 
gazdaság megindulhatna. Alig van meg 
a legszükségesebb. ínséggel, nyomorral 
veszi kezdetét a házas élet. A térj gon-
jai között szórakozást keres a korcsmá- , 
ban s mig ott diizsöl, felesége  otthon 
éhezik és szűkölködik gyermekeivel. A 
nő elveszti kedvét a munkához és elha-
nyagolja gyermekeit; a gyermekek me-
nekülnek a szülői házból s felnőnek  a 
nélkül, hogy érzékük volna a háziasság, 

rendes családi élet iránt, melyet soha 
nem ismertek. A kedves szülőhely, melyre 

gyermekek csak szeretettel szoktak 
gondolni, melyről még az őszhaju aggas-
tyán is a megindulás könnyeivel emlé-
kezik — elveszett rájok nézve. 

Részegség, isten káromlás, czivódás : 
ezek az előpéldák a gyermekek előtt. 
Csoda-e tehát, ha s/ivükből kihal a sze-
retet szülőik iránt s idegenben vesznek 
és pusztulunk el romlott teBttel és lélekkel ? 
A későbbi -évek számos bűntettének pe-
dig ez a lorrása. 

A társadalomtól pedig, mely maga 
is beteg, gyógyitószer nem várható a 
romlottság és tunyaság ellen, sem pedig 
az iskolától, mely a mit épit, azt a szü-
lői ház lerombolja, de az államtól annál 
kevésbé, melynek egyik legnagyobb jöve-
delmi forrását  a szeszes italok kihasz-
nálása képezi, bárha ez az alapja a leg-
több rosznak. Talán egyedül a törvény-
hozás szabhatna bizonyos határt azáltal 
hu a részegséget bűnnek minősítené s ér-
zékenyen büntettetné, a fényűzési  czikke-
ket pedig megadóztatná, bárha ez utóbbi 
az ipar rovására is esnék. 

= A képviselőház Alesei. A mull hetet 
A képviselőházban újra csak a katonai vita fog-
lalta el, a rendelkezésre éllé időnek azonbaa je-
lentékeny részéi a napirend előtt valő felszóla-
lások. házszabály viták, szavazáaok foglalták  le, 
ugy. hogy a katonai javaalatok tárgyalásában csak 
kilencz szónok vett részt. A javaalat mellett egye-
dül Holgár  Ferencz, volt nemzeti párti képviaelő 
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Fényesen, ragyogóan sütött az áldott ta-

vaszi nspaugár. Unalmas, zord Télapó nyomdo-
kán megérkezett a várva-várt kedves vendég, 
a Tavasa I Mint egy ragyogó szép flatai  leány, ugy 
jött moaolyogva, melegen a a hova azéthinlette 
aranyos augarait, ott mindenfitt  élet éa boldogaág 
fakadt.  Az alvó természetet felébresztette  hosszú, 
lusta álmából. A hideg, kemény földre  rátűzve 
sugarát, kényazeritette, hogy fölengedje:!,  sze-
ressen éa termékenyítsen. — A kopaas fák  ágoil 
enyhén megrázva, mintegy ujjá éleaztve, hogy 
aaerelkeazen, rügyezzen és gyümölcsözzön. — A 
madarakat, hogy hangosan, jókedvűen osioseregve, 
párt kereave, szerelmeskedjenek. — Széles, jó 
kedvébeu, as egész világot boldoggá akarta tenni, 
mindenüvé juttatva egy-egy meleg napsugarat. 
Még a 70 évea anyókát ia kicsalta a tűzhely 
mellől, hogy a ház előtt az ó melegénél sütké-
rezzen. 

Életkedvet, vidámságot terjesztett minden-
felé,  egy Ilyen saép tavaszi napon mindenki eró-
sebbnek, boldogabbnak érsi magát. A nehéz be-
teg ia reménykedve könnyebben viaeli magát. 

Hát még as életerőa, egéasséges emberbeu 
csak amúgy pezaeg ilyenkor a vér; Izmai aczé-
losabbak, járása ruganyosabb, szemei ragyogób-
bak, s areza boldog fcifejeséaü,  — 11 szive 1 — 
— a ssive as tele van vágygyal — szerelemmel I 
8 es mind a asép tavasai napsugár érdeme vagy 
bűne ! E keltő közül valamelyik iráuyozsa a Sae-
peai Gábor lépteit la a Bodroghl Lásslóék bása 
felé.  — 

A szive, az tele vau forró  szerelemmel, as 
esse képtelen tervekkel, a as a pajkos tavasai 
napsugár még segít idegeit feszíteni  és agyát 
majdnem szerte bestaal I 

Daozosan megnyitva a kis kapu ajtót, me 
részen fölemelt  fejjel  inegy fel  a azöuyeges lép-
csőn, egészen az üvegea veranda ajtajáig.. 

Ott megdöbbeuve megáll. A kép mely az 
üveg falon  ál azemei 'elé tárul, mozdulatlanná 
teszi a kiliucsretett kezét, hangtalanná ajkát és 
könnyessé azemeit. 

Földre teritelt, vastag, bolyhos izőnyegen 
ül egy szép Halai 22 évea asszouy, igéző rózsa 
szinii kaaniier pongyolában, ölében egy 2 éves 
szűke Pubi, a mellette egy angyal arezu 3 éves 
Médi. — 

A meleg tavaszi nap ide la behinti ara 
0) os sugarait, dicsfénynyel  árasztja el azt ti bá-
jos, szép idilli képel, mely az ajtóuál álló férfit 
meghatotta éa ogyszerBtnind irigygyú teszi. Ha-
nem mikor szeme rátéved a gyi-nnekeivel játszó 
fiatal  auya boldog arczára, akkor euged meruv-
aégéból a halkan megnyitva az ajtót, földre  sü-
tött szemekkel, szótlanul áll meg a megrémült 
asszony elólt. 

Ez önkénytelenül egy halk sikolyt hallatva, 
szaladt a cscngetyü asinórboz, megrántva azt. u 
belépő dadának átadva a gyermekeket azzal a 
megbagyáaaal, hogy vigye éket a legbelső szo-
bákba. 

Ugy állottak szemben egymással, iniut két 
élettelen szobor I — Hoaszu, kinoa perczek tel 
tek el igy. Végre megszólalt a férfi:  . Asszonyom I 
ugy nézek-e én ki, mint a kilói félleni,  elrejteni 
kell legdrágább kincseit ? Talán azt mutatja ar-
ezom, egész valóm, hogy sovárgok kincsei uláu ? 
Joggal, miként a milyen joggal rabolja meg a sze-
gény á gazdagot — az éhező a jóllakottal ? I 

Megvallom, hogy ilyen forma  gondolatokkal 
jöttem ide, hogy jogot formálok  ahoz, a iniliea 
jogom van I Vagy tagadni meri asszonyom, hogy 
nincs joga a 26 évea férfinek  szive tárgyához, 
kit zsenge gyermekkora óta bálványozott? 

Asszonyom I Ilus I Emlékszik-e midőn a 
szomáséd Gabi a káutorék I. gimn. fia  hasajött 
az elad vákaozlóra? 

A szekérről leszálva, nem az édes anyjának 
ment kezet CBÓkolni, hanem elaii utja a Péloiffy 
Tamásék kúriája volt. niogné/.ni a kis Ilust, az 
ilthagyolt játszótársat, kitiek két szép ibolya kék 
szeme kisérte egész éven át. Éa ez megismétlő-
dött minden é\ben. Gábornak lluska volt az 
ábrándképe. Ú hozzá irta verseit, őt rajzolta le 
szárnyakkal, vagy auélkiil irka oldalára, könyv-
táblára, az ágya melletti faira,  Ö hozzá imádko-
zott reggel és este. Az Ú sikerült rajzai után 
Ítélve, írták meg a tanárok édes atyámnak,'hogy 
tehetség van bennein, melyet kár lenne elhanya 
golni, tnég híres művész lehet belólein. 

Ez a li vél lett sorsom döntője, e levéllel 
kért atyáin bihallgaláat patroiiusuiikiiál a kegyel -
mea urnái. Ekkor lelt elhatározva, hogy én az 
éreteégi letevése után elóbb rajz- éa azulán festő-
iskolába megyek. Éa ez a vakáczió volt legéde-
aebb, legboldogabb, de egyazersmind a leggyöt-
relmesebb ia! 

A 18, éves fiu,  ki már tudja, hogy miféle 
túlvilági gyönyör a kis játszótárs közolléte, tudja 
inár a uevét is, hogy az a mindenható szerelem. 
A 16 óves leány ki még nem tudja csak, sejti, 
hogy ez a boldog érzés, a közellét gyönyörűsége 
Isteutől való rendelés. 

És eljött a válás órája, — emlékszik-ó 
Ilua? tnilyeu némáu, szótlanul bucsuzlunk, csak 
szeműnkben a könnyek beszéltek, maga kikísért 
a kis ajtóig. Kézt-kézben fogva  mentünk egymás 
melleit. Oh I mint szerellem volna bár a kezét 
megcsókolni, de még nem volt hozzá merszem I 
Az éretlaégizett fiúnak  nem volt elég bátorsága. 

Ez volt az elaó lemondáa utja, a veranda 
ajtótól a kia kapuig, de a viszontlátás gyönyöré-
vél és a levelezés örömeivel kilátásban. 

S aztán 3 boassu évig bem láttam magát 
Ilus I A kegyelmes asssony áldozatkészsége foly-
tán kikerültem Párisba, onnan küldtem egy-egy 
sikerült vázlatomat és forró  ömlengésteli leve-
leimet magának. Nem panasskodom, kedves kis 
levélkékei kaptam válaszul. Ezek a levélkék bls-

tattak munkámban. Küzdjél I alkoss I teremts I 
hogy lény érdemes a drága lényre. Dolgoztam is 
szorgalmaían, képeim kezdtek feltűnni,  éa én bol-
dog voltain, hias csak az volt a vágyam, hogy 
hírnévre és jövedelemre tegyek szert, hogy imá-
dottain büszke legyen rám és hogy gondtalan 
életet biztosíthassak azámára oldalam mellett. 

És ekkor jött a csapás, a borzasztó lesújtó 
hír, ekkor kaptam gyászjelentésemet, mely el-
temette szivemet örökre. 

Pedig csak egy teuyérnyi nagyságú, arany-
szegélyű kia karion lap volt, melyre esak as volt 
irva: Pélerffy  Ilonka éa Bodroghl Lássló jegye-
Bek. Oli ez as ártatlan kia lap volt oka Srőküa 
boldogtalauaágomnak I 

Egy kísérő szó, egy mentegetődsó hang 
nélkül kaptam meg. Hát igas, iniért ia mentegette 
volna magát? 

A 21 évea állásnélküli fln  igérhelett-e még 
házasságot noki, s a gazdag földbirtokos  18 évea, 
iáuya mirt várt volna a kezdő emberre 

S hát a szive Ilus? — A szive nem dik-
tált magának aemmit? nem zaklatta? nem tett 
szemrehányást, nem nyugtalanította ? nem tolmá-
csolta az idegeaben élő rokonssiv háborgását, 
boldogtalanságát, szenvedését ? nem ? oh akkor 
nem is igaz as as állítás, hogy a rokonaslvek 
bármily uagy távolság daczára megérzik egymás 
örömét vagy gyötrődését I 

Mert ez a ssiv, ez a sserenesétlen ssiv, es 
a kia húsdarab, véghetetlenül azenvedettl Vergő-
dését igyekeztem caillapitaui, fölkerestem  az ed-
dig kerüli bohém társaságot, borban kerestem vi-
gasztalást, akadt egy csinos kis grisettem Is I 

Mindhiábs, — szegény szivem eaak vergő-
dött. Végre Is gondoltam magamban, jogod vau ; 
követeld as igazi gyógysaertl 

És ekkor hazajöttem ssámon kárai magától 
életemet, boldogságomat I 

(Folyt, kov.) 

X i í p V U l j E azámáHoz agy fél  iv melleidet van eaatol-v-a. 



13. siAm. 

siólalt fSI.  Beasédét u n i kesdle. hogy a volt 
nemieti párt ellaa iotéiett támadások kémtetik 
felszólalásra.  A aemaeti párt katonai programmját 
mindig a katonai neveié* megoldása dominálta. 
Katonai politikájának as volt a oiélja, hogy aco 
lidáritást létesítsen a köiös hadsereg és a ma 
gyar nemset közölt. A magyar nemzet fizikai 
erején kivül beakarta vinni a közös hadseregbe 
a nemset sselleml éa erkölcsi erőjét is a erre 
legjobb esskösnek tartotta a katonai neveléa kér-
désének megoldását S es annyibaa meg is tör-
tént. bogy most már a Lndovika Akadémián ma 
gyar liaitek magyar nyelven nevelnek magyar 
tiszteket a közös hadsereg számára. A nemzeti 
pártnak több követelése már eddig teljesült vagy 
legközelebb teljeaülni fog.  A hadseregnek az erő-
sítésére megszavazza a föltételeket,  mert annak 
mindig késsen kell lennie. Óhajtja a két évi ka 
tonai ssolgálalol, csak az a fiidolog,  hogy e kér-
dés megoldásánál a nemset anyagi erejét lehelő 
leg kíméljék. A javaslat ellen feiazálall  Sebess 
Dénea. A kstonsi szállításokról beszélt, melyeknél 
milliék vesznek kárba. A Székelyföld  részére ka-
tonai Iskolát sürget. A nagyszebeni hadtealparancs-
nokaágot Kolozsvárra, a kolozsvári honvéd kerü-
leti parancsnokságot pedig Nagyasebenbe akarja 
álhelyestelal. Határozati javaslatot ad be az iránt, 
hogy a honvédség részére lörtéoeodő elállítások-
nál a kis ipart réazeaitsék előnyben, az élelrai-
szert. takarmányt pedig a termelőktől szerezzék 
be. Stnrmán  György szintén a javaslat etlea 
asólott, as egységes magyar nemzeti állam meg-
teremtésére s magyar hadaereget tartja a legjobb 
eazkösnek. Határozati javaslatot nyújt be, bogy 
a kormány terjeaiazen elé kimutatást, menuyil 
fogyaszt  a hadsereg Magyarországon, inilyeu 
arányban vaunak elosztva a havi dijasok éB ho-
gyan történik a bevásárlás ? A'aas Ivor báró egy 
kilesel pontból álló határozati javaslattal kezdi 
beszédét, melyet a maga uevéhen nyújt be B mely 
egésa kis latonai programmol ölel fel.  Azutáu a 
néppártnak a kiegyezéshez és hadsereghez való 
viazonyát fejtegette.  A nagy hatalmi állásnak 
barátja, csak hogy a nagy hatalmi álláat sehol 
sem tudtuk érvényesíteni a igy ei nem lehet ok 
az ujonoz létszám emelésére. A két évea szolgá-
lati időt a néppártnak reklamálta, de azivesen 
átengedi a kormánynak, ha aat megvalósítja. A 
zászló és cziiner dolgában a nemieti zászlót és 
a nemzeti czimert követeli, a magyar nyelvnek 
pedig as őt megillető azuverén jogát a hadsereg 
ben. Rekompenzácziót csak katonai téren fogad 
el, akár az ujoncz létszám leszállításával, akár 
nemzeti vivmáuynyal. Végül még egy határozati 
javaslatot nyújt be, mely szerint as adót termény 
nyel ia űzethesse a nép. Endrey  Gyula szeriül, 
hiába reménykedik a kormány, liogy az obatruk-
ezió elkopik, mert annak addig nem lesa vége, 
mig a katonai javaslatokat visaza nem vonják. 
Határozati javaslatot nyújt be, hogy a kormány 
uj terhekkel járó törvécyjavaalatokat ne adjoo 
be mindaddig, mig a magyar-horvát péuiügyi 
egyezmény létre nem jön. Horváth  Dezső a két 
évi katonai szolgálatot aürgeti; aemmi akadálya 
nem lenne annak, ha az ifjúságot  már az isko-
lában tanítanák a fegyver  forgatásra.  Ilyen irányú 
határozati javaslatot ad be. Visontai  Soma azt 
fejtegeti,  hogy a katonai javaslatok ellen meg-
nyilatkozó közvéleményt nincs joga kicainyelni a 
többségnek. Határozati javaslatot nyújt be, hogy 
a póttartalékosok saámst külön törvényben álla-
pítsa meg a törvénybozáa. Szluba  látván szeriut 
minden izenvedéaüaknek már évszázadok óta aa 
osztrák az oka. Határozati javaslatot nyújt be 
arra, bogy a kormány ezüuteBae meg a közöa-
ügyi kiadásokat. Vray  Imre azerint a nemzet-
nek ai öoálló hadsereehei joga van, de ha 
Lem volna ÍB jogunk hozsá. akkor ia követelni 
kellene. — A hadseregnek as volna a czélja, 
hogy a nemzetiségek megtanulják benne a ma-
gyar nyelvet, de a helyett megtanulják a német 
nyelvet. Ilikor a honvédséget megcsinálták, azt 
hitte, hogy ez lesz a magyar hadsereg, pedig 
aligha egyéb, mint a köiös hadsereg ágyutölte-
léke. A dinasztiáért négyszász év óla iniudig 
mindent megtett B nemzet, de a dinasztia aem 
mit sem tett as országért. Az ország koldus, nyo 
inorultan el van szegényedve, az uj katonai ter-
heket nem birja meg. Határozati javaslatot nyújt 
be, hogy a magyar honvédségnél alkalmazott tá-
bornokok a közöa hadsereg szervezetéből kivétes-
senek a külön aservezetel alkosssoak. A képvi-
selőház márczius IBifei  ülésében eiuök indítvá-
nyára megörökítették Moluár Józsiáanak a székely-
ség védelmében fáradhatlan  képviselőnek emlékét. 
Ugyancsak esen ülésben Széli  Kálmán jelentést 
tett a mult óv utolsó negyedében történt tulkia-
dásokról. A mározius 22 diki ülésbeu elnök jelenti, 
hogy a budapesti ügyvédi kamara meghívta a 
képviselőházat Szilágyi Dezső mellazobrának le-
leplezésére. A márcz. 18-diki ülésben Kubik 
Béla a vasúti kedvezményes éa a vasúti szabad-
jegyek dolgában interpellálja a kereskedelmi mi-
nisztert. Láng Lajos azt feleli,  hogy ó szabad-
jegyeket folyton  korlátozta. A ház a választ tudo-
másul veszi. A márci. 20 diki ülésben Lukács 
László pénaügyminiazter a biztosítási okiratok bé-
lyegzése tárgyában válaszol Rátkay interpelláció-
jára s kijelenti, hogy ebben az ügybea a tör-
vény világosan inléikedik, s a kinek as ügyébea 
jogtalanságot követnek el. annak módjában áll 
folebbesni.  Ugyancsak ó válasaol Nesai Pálnak 
a tisstviselök fizetése  rendesése ügyében telt in-
terpelláoziéjára, melyet tárgytalannak mond, mivel 
a kormány a javaslatot már beterjeai telte. As 
iuterpeUálék nem, de s hás a válaszokat tudo-
másul vessi. A márcz. 18 diki ülésben napirend 
előtt folasólalt  Gál  Sándor s sióba hosva a 
Magyar Színháznak  aat aa esetét, hogy 

rendónég lefoglalta  a Gotterbalte  oilmfl  darab 
katonai uniformisait.  As ellensék sssal vádcita a 
miniszterelnököt, hogy as 6 tudtával akadályozta 
meg a rendőrség törvénytelen módon a darab 
előadását éB megtorlást követel. Széli  miaisster-
elaök vlsaiautasitotta a súlyos vádat, ó as eset-
ről oaak a hírlapokból értesült a ugy tudja, hogy 
a rendőrség törvényesen járr el, ha azooban 
viaasaéléat történt, meg fogja  torolni. A márcsius 
19-dlki ülésben Pap Zoltán újra asóba hoita a 
Gotterbalte  osimü darab ügyét a egéai aereg 
rémes hirt mondott el arról, hogy a Magyar Síin 
házból milyen terórismuanl riasztják el a kő-
•onaéget. A honvéd tiszteknek, még a tartaléko-
•oknaknak ia megtiltották sz előadásra való meg-
jelenést s a Blinház előtt tisatek jenyzik ai aiin-
házba belépő tartalékos tisztek neveit, benn a azin 
hásban pedig a detektívek Írnak ösaie minden em-
bert. Szé//Kálmáu újólag tiltakoiolt ainagyanusitás 
elíeu, mintha neki a rendőrség eljárásában résae 
volna s kijelentette hogy aasindarab elleo semmiféle 
preaaziót nem használunk. A márczius 20 diki 
ülésben napirend előtt Barta  Öíön hívja fel  a 
kormány figyelmét  a siogénysorau egyetemi hall-
gatók tandijának ügyére. Széli  miniszterelnök a 
később Wlassics  miniszter megnyuglatólag vá-
laszollak. A mioiazter kijelentelto, hogy as egye 
temról a landij miatt egyetlen érdemes hallgató 
sem kénytelen távozni. Már eddig 1020 hallgató 
réssesült landij elengedésben a erre 64,000 ko 
rónát fordítottak.  A mároiiua 21 diki égési gyű-
lés aapirendelöttl felszólalásokkal  telt el. A 
rendóraégnek aa egyetemi hallgatókkal azemben 
elkövetett brutális eljárását hoilák asóba; köve-
lelték a főkapitány  felfüggesztését  és elbocsátását. 
A miniszterelnök alig tudott Bióhoi jutni s csak 
akkor engedték meg, bogy besiéljeo, mikor ki-
tűnt, hogy egy egyetemi hallgató sem halt meg 
a rendőrök vérengzése következtében. A dolog 
aionban a szombati ülésben nem ért véget, hét-
főn  B meg talán azután is folytstui  fogják. 

A csikmegyei közkórház mult éve. 
Előttünk fekszik  s csikmegyei (csíkszeredai) 

közkórház mult évi kimutatása, mely sokat 
mondó számokkal dokumentálja, hogy ezen vár-
megyei intézmény milyen fontos  szolgálatot végez 
a közegészségügy feréu  s egyben tanúságot tesz 
azon szorgalmas és igazán nagy munkáról is, 
melyet a mu't év folyamán  dr. V e r e s s Sán-
dor kórbáz igazgató, dr. F i I e p Sándor ren-
delő orvos egy lő-tpolónő, 3 ápolónő és két férfi 
ápoló segédbezésével a betegségben szenvedők 
érdekében végeztek. 

Az érdekes kimutatás sdatai közül a kő-
vetkezőket közöljük: 

1901-től 1902-re átjött 61 bBteg, még pe-
dig 39 férfi  és 12 nő. 

A mull év folyamán  felvétetett  978 beteg. 
616 férfi  és 362 nő. Gyógykezelés alatt állolt 
tehát 66Ö férfi,  374 nő s így összesen 1029 beteg. 

Ezek közül gyógyulva elbocsájtatott 572 
(éi fi.  330 nő, összesen 903. Javulva távozott el 
8 fél  fi,  7 nő, összesen 15; gyógyulatlanul távo 
zolt 1 férfi;  meghitt 20 férfi  és 6 nő. Fogya-
tékba jötl 601 férfi,  343 nő, összesen 944 s igy 
ápolás alatt maradt 1903-ra 64 férfi,  31 nő, 
összesen 86 beteg. 

A kórházból eltávozott vsgy meghalt be-
tegek öaszesen 22,868 ápolási napot vettek 
igénybe s igy egy betegre esett állag 24-9 ápo-
lási nap. 

A halálozás az egész létszámnsk 2-5°/o-avult. 
A betegek közül foglalkozásra  nézve a 

legtöbb a munkás és iparos osztályból került 
ki. Napszámos 690, gyári munkás 39, vssuti 
munkás 1, kovács segéd 6, lakatos segéd 2. 
kéményseprő 2, bádogos segéd I, szabó Begéd 
1, czipész 2, asztalos 5, mészáros 2, gépész 1, 
pék l r csizmadia 2, borbély 9, tímár tanuló I, 
kf.faragó  1, kereskedő segéd 2, csendőr 40, 
katona 55, pénzügyőr lő, tanuló 92, vasúti őr 
3, vasúti ör neje 1, vasúti raktárnok 1, kör-
jegyző 1, kisbirtokos 1, koldus 1, szabad sze-
mély 6. foglalkozás  nélküli gyermek 71. 

Életkorra nézve 1—10 éves 72, 11 20 
éves 948, 21—30 éves 969, 31-40 éves 144, 
41-60 évea 94, 61—60 éves 79, 61—70 éves 
64, 71—80 éves 18. 

Honosság szerint: belföldi  974, külföldi  4. 
A lentebhi létszámon kivül bejáró beteg 

volt a mult év folyamán  1123, ezek 6000-nél 
többszöri kezelést vettek igénybe. Foghúzás 150 
esetben történi. 

A betegségek a következőkép oszlottak 
meg: A lélegző  szervek betegségeiben  ápol-
tatott 55 férfi.  30 nő, összesen 85. Gyógyulva 
elbocsájtatott 43 férfi,  24 nő, javulva 6 férfl, 
3 nő, összegen 76. Meghall 5 férfi,  3 nő, a kór-
házban maradt I férfi.  Az összes betegek 1900 
ápolási napot vettek igénybe. 

A lélegző szervek betegségei közül elő-
fordultak  : nem gümőkoros tüdővérzés, rostonyás 
tfldőgyulsdás,  burutos tüdőgyuladás, lüdőgümő-
kor, mellbártya_ gyuladás. 

A vérkeringési  szervek betegségeibea 
ápoltatott 1 férfl,  4 nö, összesen 6, gyógyulva 
elbocsájtatott I féifl,  3 uö, javulva 1 nö. Ezek 
ápolására 54 nap fordíttatott. 

á vérgeringési szervek betegségei kftzIU 
előfordultak  : szívbillentyű elégtelenség, szivdo-
bodás,>zivburok gyuladás, vivőérgjuladás. 

Az emésztéBÍ^Biervek^  betegségeiben 

ápoltak 88 férfit  és 52 nőt, összesen 140 bete 
get- Meggyógyult 82 férfl,  M « 
férfl,  a kórházban visszamaradt S férfi  és » no. 
Kz emésztési szervek betegségei közül, a heveny 
gyomorhurut és az idült gyomorburut uralkodott 
legnagyobb mértékben, ezeken kivül még fellé-
pett a száj- és inygynladás, msndula gyuladás, 
bélburnt, hashártya gynladás és gyomorrák. Az 
ápolási napok száma volt 2029. 

A húgyszervek betegségeiben  szenve-
dett 18 férfl,  7 nő, összesen 95. Meggyógyult 
16 férfl,  6 nő, megjavult 1 nő, meghalt i férfl, 
a kórházban visszamaradt 1 férfl.  Az ápolási 
napok száma volt 532. A húgyszervek beteg-
ségei közül legnsgyobb Uiértékben s heveny 
vesegyuladás lépett föl,  volt ezen kivül idült vese-
gyuladás, bolysghurut és hugytartbatatlanság. 

Máj-  és  epeutak betegségeiben,  még 
pedig burutos sárgaságban szenvedett 1 férfl  és 
1 nő, mindkettő meggyógyult, az ápolási napok 
száma volt 37. 

Ivarszervek  veneriás betegségeiben 
szenvedett  31 férfl,  17 nő, összesen 48, meg-
gyógyult 30 férfl,  14 nö, a kórházban vissza-
maradt 1 férfi  és 3 nő. Az ápolási napok száma 
volt 1937. 

Az idegrendszer  betegségeiben  szen-
vedlek  7 férfl  és 4 nő, összesen 11. Meggyó-
gyult 4 férfl,  2 nő, megjavult 2 nő. meghalt 3 
férfi.  Ápolási nspok száma 283. Előfordullak  a 
következő betegségek: agyvérbőség és sgyvér-
ömlény, agyrázkódás, agyhártya gyuladás. ge-
rinezsgy gyuladás, ülő idegzsába, reszketőhüdés. 

Bőrbetegségekben  ápoltatott 81 férfi, 
72 nö, összesen 153. Meggyógyult 71 férfl,  66 
nő, a kórházban visszamaradt 10 férfl,  6 nő. 
Ápolási nspok száma 1512. A bőrbetegségek 
közül előfordult:  izzag, égés, sejtszövetgyuladás, 
kelevény, rüh. 

Mozgási  szervek betegségeiben  szen-
vedett 39 féi  B, 16 nő, ösBzesen 55. Meggyógyult 
36 féi  fi,  16 nő, megjavult 1 férfi,  meghalt 1 
féi  fi  és a kórházban viaszamaradt 1 férfl.  Az 
ápolási napok száma volt 1440. Előfordult  ba-
jok : heveny sokizületi csu?, idült izületi esnz, 

suz. 
Heveny  fertőző  betegségben,  még pedig 

vörbenyben szenvedett 4 féi  fi,  9 nő, meggyó-
gyult 4 férfi,  2 nő. Ápolási napok száma volt 
88. Hasi bagymázban 7 lérfl,  meggyógyult 4 
férfi,  meghalt 9 férfi,  a kórházban maradt 
férfl,  az ápolási napok száma 30. Váltólázban 
4 férfi,  meggyógyult 4 férfi,  ápolási napok száma 
36. Vérhasban 2 férfi,  meggyógyult l férfi, 
kórházban visszamaradt I férfi,  ápolási napok 
száma 11. Roncsoló torokgyuladásbsn 3 férfi,  2 
nő, meggyógyult 3 férfi,  2 nő. Ápolási nspok 
száma 34. 

Idült  fertőző  betegségben  még pedig 
bnja kórban volt 101 férfi,  09 nő, összesen 160, 
meggyógyult 84 férfi,  43 nő, megjavult 1 féifl, 
meghalt 3 férfi,  3 nő, a kórházban visszamaradt 
13 férfi,  13 nő. Ápolási napok Bzátna volt 6638. 

Vérbetegségben,  nevezetesen sáppadt-
ságban szenvedett 4 nő, meggyógyult 4 nő, 
ápolási napok száma 47. 

Fejen  és  arezon ejtett  sebekkel  ápol-
tatolt a kórházban 94 - férfi,  6 nő, összesen 30. 
Meggyógyult 29 férfl,  5 nő. Meghalt 1 lérfi,  a 
kórházban visszamaradt 1 férfl  és nő. Az ápo-
lási nspok száma 540. 

A nyakon ejtett  sebekkel  ápoltatolt 9 
férfl,  2 nő, összesen 11. Meggyógyult 7 férfl,  2 
nő. További ápolás végett a kórházban maradt 
2 férfl.  Ápolási nspok száma 372. 

A mellen  és  háton ejtett  sebekkel  ápol-
tatott 5 férfi.  Meggyógyult 5 lérfl.  Ápolási na-
pok száma 145. 

A felső  végtagokon  ejtett  sebekkel 
ápoltatott 33 férfi,  3 nő, összesen 36. Meggyó-
gyult 26 férfl,  3 nő, gyógyulatlanul távozott 1 
férfi,  ápolás végett visszsmaradt 6 férfi.  Ápolási 
napok száma 922. 

Az alsó végtagokon  sérült  beteg ápol-
tatott 69 lérfi,  14 nő, összesen 73. Meggyógyult 
61 férfl,  11 nő. Meghalt 1 férfl.  Ápolás .végett 
a kórházban visszamaradt 7 lérfl,  3 nö. Ápolási 
nspok száma: 1949. 

A sebészeti eselek között előfordult:  vá-
gott seb, zúzott seb, lőtt seb, szúrt seb, tályog, 
csonttörés, csonthártya gyuladás, csontszü, izü 
leti gynladás, nyirkmirigy gyuladás, pokolvar, 
üszök, fekély  (lábszár), kása daganat, rák. 

Szembetegségekben  szenvedő ápoltatott 
71 féifl,  75 nö, összesen 146. Meggyögyult 66 
férfl,  72 nő, további ápolás végett a körházban 
visszamaradt ö férfi,  3 nő. Ápolási napok száma 
3579. A szembetegségek között előfordult:  Idült 
szemölesös kötőhártya gyuladás, azarubártya 
gyuladás, szivárványbárlya gyuladás, reczehártya 
gyuladás, látó ideg gyulsdás, kötőhártya hnrut, 
kötőhártya szárny, szarnbártya aérülés, szaru-
hártya fekély,  lálás lompulat, rák, idegen test 
a szemben. 

Falbetegségekben  szenvedő ápoltstott 2 
férfl,  1 nő. Meggyógyult 1 férfl,  1 nő, ápolás 
végett visszamaradt a kórházban l férfl.  Ápo-
lási napok száma 94. A fülbetegségek  közül 
előfordult  a heveny középlül gyuladás. 

Női  betegségekben  szenvedő ápoltatott 
3 nő, mtggyögyult 3 nő. Ápolási napok száma 
29. Esen betegségek közül előfordult  a méb-
körűli gyuladás és a méhvérzés. 

- Jannár hóban ápolásra átjött a mult évről 
8» férfi,  12 nö, felvétetett  64 férfl,  29 nö, 

februárban  felvétetett  53 féri,  28 nó márczius-
ban «0 férfi,  19 nö, áprilisben 61 férfl,  8« »«. 
májusban 69 férfl,  41 nő, jsnissbss 51 fért,  88 
BŐ. jaliusban 40 férfl,  35 nO, aogssztusbas 37 
férfl  27 nő, szeptemberben 34 férfl,  30 nö, ok-
tóberben 40 férfl.  99 nő, novemberben 60 férfi, 
JJ6 nö, deczemberben 71 férfl,  30 nő. Az ápo-
lási nspok száma volt: januárban 1659, február-
ban 1739. márcziusban 2450, áprilisben 2050, 
májusban 9792, jnniusban 2776, júliusban 1916, 
augusztusban 1901, szeptemberben 1326, októ-
berben 1955, novemberben 1794, deczember-
ben 9151. 

Nevezetesebb mütételek voltak: pokolvar 
kiirtás 1, arezrák kiirtás 8, kisadaganat kiirtás 
az arezon 2, ajakrák kiirtás 3, nyaki mirigy 
kiirtás 9, alszár csonkítás 4, alkar csonkítás 1, 
láb- és kézujjak kiizesitése 6, Cbopárt-féle  mű-
tét 1, golyő kivétel 1, tályoguyitás 9, kötő-
hártya Bzárny műtétei ő, körülmetélés 1, 
ivarszervei csonkítása í. 

A kórházi bizottság B o c s k o r Béla me-
gyei tiszti főügyész  elnöklete alatt 14 tagból 
állott. 

A kórháznál alkalmazva volt 1 gondnok, 
1 felügyelő  és 1 szolga. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M.-WI. 
Hunfalvi  elismeri, bogy a székelyek nyel-

vében oly sajátságok keletkeztek, melyek sok 
tekintetben különböznek a közönséges msgyar 
nyelvtől, de nem ismeri el, legalább nem tartja 
kielégítőnek a keletkezett különböző sajátsá-
gokat a bosszú, egymástól távollét slatti önálló 
fejlődés  eredményének. Pedig e különböző sa-
játságok a maroknyi székelyek nyelvi önálló 
fejlődésének  oly nsgy mérvét képezik, minőt a 
szintén azon idő alatt külön nagy tömegben 
élő magyarok nyelvi önálló fejlődése  sem ma-
tat tel. 

Tebát Hunfalvi  oly fejlődést  követel a 
székelyektől az elszakadás ideje slalt az qjból 
való találkozás öt százados idejéig, milyent a 
magyaroknál sem lehel megtalálni. 

Én azt hiszem, bogy a mai napig is fen-
lévő különböző nyelv sajátságok éppen ama öt 
század slatti öuállö nyelv fejlődés  erős kinyo-
matai, melyeket nem csak a találkozás ntán a 
IX—XII-ik század alatti kölcsönös egymásra 
való hatás, hanem a későbbi XII—XIX. száza-
dokig, vagy is máig tartó bálás, mely időből 
Hunfalvi  nyelv összehasonlításait veszi, nem volt 
és sokáig nem lesz még képes elsimítani. 

Abból, bogy ma a közöa magyar nyelvet 
más dialaktussal beszélik a báromszékiek és 
mással a kereszturfiőkszékiek,  másssl székelyek, 
mással a magyarországiak mással a székelyföl-
dön majd minden községben, mással Magyaror-
szágon minden vármegyében ép oly kévéssé le-
bet következtetni a székelyek betelepítésére, 
vagy szoknak a magyarokkal együtt való be-
jövetelére, mert nem lehet letagadni, hogy azok 
Attila Erdélyben maradt hunjainak ivadékai, 
B bogy az V—IX-ik századok alatt önállóan 
fejlődött  nyelvökben akár helyitájszólások ra 
skár hangtani akár nyelvtani ssjátságokra nézve 
a magyarnyelv ssjátságokkal szembeállítható 
specziáíis székely nyelvssjátságokkal nem bír-
tak volna a múltban és nem birnának a jelenben. 

Mi az összehasonlító nyelvészek tanulmá-
nyaiból ugy ludjnk, bogy a magyarnyelv ere-
deti ösiségében, épségében és tisztaságában 
épen a székelyek nyelvében maradt fenn,  mi 
nem az együttes fejlődésre,  söt éppen arra vall 
hogy a székelyeknél az V—IX. századok alatt 
önálló fejlődésnek  indult nyelvben, az önálló 
fejlődésnek  magyarokéval szemben bizonyos 
msgasabb és tisztább mértéke megvolt, s ba 
ennek a Hunfalvi  által is elismsrt különleges 
sajátságokon kivül, ma más feltűnőbb  sajátsá-
gait az összehasonlító nyelvészet, mely ama 
sajátságok határvonalait ma már IX—XIX. szá-
zados kölcsöuös egymásra hatás után nem is 
tudja megszsbni.-nem birja felmatalni,  annak 
oka nem a különben annyi század alatt egybe 
olvadt nyelvsajátságok hiányában, hanem az 
összebasoulitó nyelvészet erőlködésében rejlik, 
mely a jelenről oly múltra akar következtetése-
ket levonni, melyhez nincsenek kellő tárgyi 
alapjai. 

A székely tájszólásokban a nyelvészek 
által észlelt lényeges eltérésekbSI.-mit ők okvet-
len kimsgyarázni akarnak-nem lehel azt követ-
keztetni, hogy a székelyek különböző nép ele-
mekből alakult népség lennének, mert ez eset-
ben alcsiki, felcsiki,  a bsvuBslji és ollmenti kö-
zségek és Gyergyóról is azt kelllene mondanunk 
eltérő lájszólásnk folytán,  söt például Tusnád 
községnek oly eltérő és sajátságos tájszólása van 
a szomszéd alcsiki községekkel szemben, minőt 
sem itt, sem egyebütt alig találunk, de azért 
nem jutott még eszébe senkinek s ha igen se 
tudná az ellenkezőt bebizonyítani, hogy a tus-
nádiak valaha máanépelemel képezlek volna, 
a többi szomszéd községek székely lakásaitól' 

A tusnádiak a szók első tagjának haag-
zóját azok alközép vagy mély hangja szerint 
néha más-más bangót vsvé fel  előtte, — kell 
fősön  megnyújtva használják például: Tauanád 
(Tusnád). Aolt (Olt), faolt  (tolt), fant  (fat\ 
meeg (meg), eöszöm (eszem), eiszom (iszom) 

(•£»). taerló (torló), vagy 8aalló (Solló) 

(feiti),  htb. csak igy minden W á l tfl  mfc 
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bor, Mieiuszky ég neje, Dr. Élthes Béla. öiv. Pál 
lalvánné. Gidró Láailé táblai biré éa családja, 
öiv. Lázár Déneané. Báré Wildburg Riaa, Konca 
órnagyné, Wéber ezreden, Dr. Patak Károly, Sán-
dor Iaaák és családja, László Perenoz, Gyarnratby 
Mózesné, ÖZT. Szóts Mártonné, Öiv. Szeulmik-
lóay Kálmánné, Dr. Vasa Lajoa ügyvéd, Oyürgy 
pál Ferencz ezredes és neje, Bángl Mariska, 
Demény Béla oseodórasázadoa, Csorgó Venezel éa 
neje, Bedé Farkak tanácsjegyző. Nóvák Albert 
aljáráabiró, Gndes József  éa neje, K. Nagy Ilonka, 
Szántó Józaef,  Dr. Sándor Láaaló, Pária Erigyes 
és neje, Esziegár Bálint és neje, Öiv. Antnlffy 
Gáborné, özv. Caauády Béláné. Ifj.  Buchkor Mi-
hály, Kiss Mózes százados, Kozma Lajos fő-
hadnagy. 

— Meghívó. Az országos közegészség! 
egyesület kolozsvárvidéki osztályának folyó  hó 
86., 27. és 28-án d. o. 5 órakur a Közegész-
ségtani Intézet (Mikó-utcza 1.) tantermében 
tartandó S z a k ü l é s e i r e . Tárgy: Erdély 
nevezetesebb fürdői  1902-ben. 2«-án. Gróf  B*ldi 
Ákos: Előszó. Dr. Riglnr Uószláv: A fürdők 
türténete és fejlődéséről.  Dr. Szádeczky Gyula 
A fürdők  geológiájáról. 27-én Dr. Jakabházy 
Zsigmond : A fürdők  hatásáról általában. Dr. 
Bigler Onsztáv: A fürdők  és ásványvizek ke-
zrléséról. Dr. Genersicb Gusztáv: A gyógyítás 
mód isi, eszközei és eredményeiről. 29 án. Dr. 
Filep Gyula: Lakásviszonyokról az erdélyi für-
dőkben. Dr. Sárkány Lajos: Az erdélyi fürdők 
anyagi viszonyairól. Javaslatok, Hozzászólások. 
Az előadások között és atán a fürdőket  vetí-
tett képekben matatjuk be. Dr. Iligler Gusztáv 
titkár. — A közönségnek külöu is Hlyeimébe 
ajánljuk ezeket az előadások»!. Az erdélyi für-
dőknek közvetlen tapasztalatokon alapuló őszinte 
ismertetése lesz ez, a melyből laikus és orvos 
egyaránt, teljesen tájékozódhat ik azoknak min 
den előnyös és hátrányos tulajdonságait illetőleg. 
Egyrészt éppen azért is tartják a három elő-
adást egymásután következő napokon, hogy az 
összefüggés  annál teljesebb legyen, fóképp-n 
azonban abból az okból, bogy az érdekelt fdr-
dőtulajdonosokuak és fürdőigazgatóknak  is mód-
jukban legyeu a hasznos ismertetést és kri-
tikát meghallgatni. Hiszen igy mindössze 3 na 
pot kellene Kolozsvárt tölteniük. Reméljük is. 
bogy saját jól felfogott  érdekükben számosan 
megfognak  jelenni. 

— Kosaras asszony. Azon sötét és 
gyalázatos bűnügyben, melyről lapunk egyik 
mult számában említést tettünk, erelyeseu 
folyik  a vizsgálat. A miut értesültünk Kosz 
tándinét, a kosaras asszonyt és az áldozatul 
dobott leányka lelketlen anyját letartóztatták és 
vizsgálati fogságba  helyezték. 

— Mindenki tud ja , hogy u Mamlmer-
téle impregnált takarmáoyrépamag a legnagyobb 
termést adja. hogy konyhakerti magvából a leg-
jobb főzelék  éa zöldség terem éa hogy virág-
inagvBiböl fakad  a legazebb virág. — Szóval t 
Mauihner féle  magvak a legjobbak, készletei i 
leguagyobbak éa árai igen olcaók, 

— Pályázat külföldi  utazási ösz-
töndíjra. A marosvásárhelyi kereskedelmi és 
iparkamara a m. kir. kereskedelemügyi minisz-
ter urnák 1903. évi márczius 3-án 11224 sz. a. 
kelt leirata alapján egy 600 (hatszáz) koronás 
külföldi  utazási ösztöniijra pályázatot hirdet. 
Pályázhatnak oly törekvő, kamara kerületünk-
ben (Háromszék Csik-Marostorda és Udvarhely . 
megye) illelikes iparos ifjak,  kik szakmájukban 
leendő magasabb kiképeztelés czéljából ismere-
teiket gyarapítani óhajtják s erre-eddig tanul-
mányaik révéu jó alappal bírnak. A pályázat-
ban, a folyamodó  lakhelye, családi és vagyoni 
viszonyai, foglalkozása,  elő-képzettsége, nyelviis-
meretei, erkölcsimagaviselete, esetleges tanul-
mányai, az általa elnyelt kitüntetések ás régül 
az Ösztöndíj elnyerése esetén teendő nUzás iráuya 
részletesen megjelölendök, valamint az is, váj-
jon az illető katonai kötelezeLtaégének eleget 
tett-e már-és vajjou biztosítva van-e előre is 
egy megfelelő  külföldi  gyárban vagy műhelyben 
való alkalmaztatása, esetleg valamely külföldi 
szakiskolába leendő felvétele.  Az illetőnek kö-
telezettséget kell vállalnia az iránt, hogy az 
Osztöudij különbeni viszafizelésének  terhe alatt 
vissza fog  térni hazájába és külföldön  szerzett 
ismereteit itt fogja  értékesíteni. Azok, a kik 
katonai kötelezettségüknek még nem tettek ele-
get, vagy az alól nincsenek felmentve,  az ösz-
töndíjra nem számíthatnak. A kiskorúakért aty-
juk vagy gyámjukuak kell jót állaniok a fenti 
kötelezettség betartása tekintetében. Szabály-
szerűen bélyegeit pályázati kérések a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úrhoz czimezve t, 
évi május 1-éig a marosvásárhelyi kereske-
delmi és iparkamarához adandók be. Később 
érkezettek figyelembe  nem vétetnek. 

— A budapes t i .Székely Kör1 

mult bélen tartotta tisztújító közgyűlését. Az 
ülésen jelen voltak a tagok csaknem teljes szám-
mal élükön a diszelnökkel Dr. Györffy  Gyulával. 
Az ülés óvaczióval kezdődött, szűnni nem akaró 
éljen'éssel fogadták  Györffyt  s minden tag 
kereste az alkalmat, bogy öröméi kifejezhesse 
a csikszeo'tmártoui választás eredménye felett. 
Dr Baczó Albert  magvas megnyitó beszéde 
utáa Dr Balázs Sándor felolvasta  titkári jelen-
tését, melyben vázolja a múltév küzdelmét 
a hangoztatja, bogy a nehéz küzdelemből tal 
nyomosa kivették részüket a dlszelnök.  Dr 
Fábián  alelnök és Császár Dtaes, ki miut 
az egyesület szerény közkatonája legtöbbet 
tett . budapesti szegény székelyekért. Aztán a vá 
lasztást ejtették meg Dr. Baozo mult évi el-

nök elfoglaltsága  miatt visszavonulván, elnökké 
egyhangú felkiállással  Józsa Mihály kir. tanfe-
lügyelőt, alelnökké pedig ugyancsak egyhangú 
felkiáltással  Dr. Fábián  Lászlót,  a volt alel-
nököt választották meg. A többi állásokra 
szavazás utján szintén a mult évi tisztviselőket 
választották meg. A gyűlést lakoma követte, 
melyen az első felköszöntőt  Józsa  elnök mon-
dotta Györffy  Gyulára,  mint a kör fővezé-
rére. Azután Dr. Fábián  alelnök  beszélt, 
ki a csíki székely intelligeucziál és a csikszent-
mártoni választókerület polgárait éltetté, mert 
ugy mond: .ezeknek köszönhető, hogy Györfly 
diszeluök ur ujult erővel, fényesebb  tisztább 
fegyverrel,  ntiut valaba: itt vau ismét közöt-
tünk és dolgozik, küzd tovább velünk és ér 
tünk.- Majd Györffy  diszeluök éltette az uj el-
nököt és a tisztikart. A kedélyes vacsora a 
késő éjjeli órákban éri véget. Ugy birltk, bogy 

Székely Köi" f.  hó 28-áu diszUkouiát ren-
dez a diszeluök politikai győzelme örömére. 

- - A sorozás u jabbi elhalasztása. 
A bonvédelmi miuiszler tekintettel arra, hogy 
az ujoncz megajánlási törvényjavaslat az or-
szággyűlés által még el nem intéztetett, további 
iutézkeedésig a már megállapított sorozási ter-
vezeteket hatályon kivül helyezte s azon re-
ményben, hogy a javaslat addig törvényerőre 
jut, u sorozásnak máius 4-től juuius 20 ika kö-
zötti időben való megtartását helyezte kilátásba. 

— Leégett fürészgyár.  Jó/sef  nap-
jára viradólag a csikszenlkirályi erdőről nagy 
tüz világította lie a közel vidéket. A tüz uem 

erdőben tett kárt, hanem a Friedlender 
féle  fürész  gyárat hamvasiiotta el teljesen több 
ezer korona étiekben. Hogy miből szánna/olt 

tüzeset azt még egészen kipuhatolni nem le-
hetett. A gyár tulajdonosok a miut muudják 
egész bajszát iuditollak a munkások ellen, az-
zal gyauásiiván őket, hogy égésközben a gyári 
eazközök< t szét hordották és eldugdosták. 

— Idegen munkások elleni gyűlöl-
ködés. Tudvalevőleg a vármegyék lerületéu 
mindinkább szsporodó főrész-és  fafeldolgozó 
gyárak tulajdonosai többnyire idegen muukáso-
kat alkalmaznak üzlet telepeiken, akkor midőn 
szegény népünk állandóan mnuka és kereset 
hiányban szenved és kénytelen Romániába mun 
kakeresésre kiváudorolni. Igy a szenlimrei fii 
részgyár telepen is több az idegen muukáa miut 
a vármegyei. Hogy ennek helytelenségéről 
gyárosok tudomást szerezzenek, a mult Ml 
gyík éjszakáján a munkás lakást melyben ide-

gen munkások larto/.kodtak ez idevaló székely 
munkások lerombolták és az idegeneket távo-
zásra akarták kényszeríteni, a mi részben si-
került is. 

- Bikadijazás és bikavásár. A gaz-
dasági egyesület állal a folyó  évben rendezendő 
bikadijazás  és bikavásár  folyó  évi áprils hó 
1-éti délelőtt 8 órától kezdiidőleg a csíkszeredai 
gazdasági iráuyu fclsőuépiskola  hátulsó udvarán 
fognak  megtartatni. A kiállítandó tenyészbikák 
tulajdonosai részére a következő dijak vaunak 
megállapítva. Két  évesnél  idősebb,  de  még 
nem öt éves  bikákért:  I. dij 60 korona, II. 
dij 40 korona, 111. dii 20 kor. Egy évesnél 
idősebb,  de  még  nem két  éves  bikákért 
1. dij 50 korona, II. dij 30 korona, III. dij 20 
korona. E'.*-n dijakért versenyezhetnek a vár-
megye lerületéu lévő községek és közbirtokos-
ságok, valamim magán tulajdonosok az általuk 
köztenyésztésre tartót t vagy ezeu czélra neveli 
azon lenyész és uöveutlék bikákkal, melyek Csik 
vármegyében azülettek és ueveltetlek. E/.en kö 
rülmény származási bizonyítványnyal igazolandó. 
Dijakat csak azok kaphatnak, kik a gazdasági 
egyesületnek legalább évdijas tagjai, vagy a bí-
rálat megkezdése eliitt tagul beiratkoznak. Az 
odaítéli dijak bélyeges nyugtatvány ellenében a 
helyszínén nyomban kifizettetnek.  Felhívjuk gaz-
dakőzönségdiik Hlyeimét a liikadijazásra és bika-
vásárra. A szegényebb közséfek  bika szükség-
leteiket a kir. állattenyésztési felügyelő  köz-
vetítésével szerezhetik be, még pedig kedvező 
részletfizetés  és a vételár 20 azázalékáuak 
elengedése melleit. 

17122. H. M. számhoz. 
H I V A T A L O S R É S Z . 

Laptulujdonos: 
O T O R O T J A K A B Ö R Ö K Ö S E . 

N V I L T T É K . 

Mindazoknak, kik boldogult jó férjem 

NAGY SÁNDOR 
ügyvéd 

temetésén megjelenlek, egyeseknek ugy, 
mint testületeknek, valámint mindazoknak, 
kik riszvétlálogatásukkai, távirataikkal ás 
leveleikkel mérbetleu veszteségűnk nsgy 
fájdalmában  osztozkodva, bennünket nemes 
szívvel vigasztalni óbsjtottak, magam és 
gyermekeim nevében bánatos lélekkel kO-
szönetel mondok. 

Csikszereds, 1903. márcz. 23-ikán. 

Özvegy Hagy Sáadoroá 
Orbán Anna. 

XIV. 1908. 
Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. honvéd főreáliskolában  és a 
honvéd Ludovika-Akadémiában az 1903/1904. 
tanév kezdetén betöltendő államköltséges (tel-
jesen díjmentes vagy féldijmenteB),  továbbá 
alapitványos és fizetéses  helyekre. 

I.  A helyek  neme és  száma. 
Az 1897-ik évi XXIII.-ik törvéuyczikk 

értelmében szervezett honvéd fóreáliskolábnn 
50, a honvéd Ludovika-akadémiában pedig 
mintegy 57 részint teljesen díjmentes, részint 
féldijmentes  állam költségeB, illetőleg ulapit-
ványos éa fizetéses  hely fog  az 1903/1904. iskolai 
év kezdétéu (a honvéd főreáliskolában  szep-
tember 1-én. a honvéd Ludovika-Akadétniában 
szeptember 21-én), közvetlenül a polgári ne-
velésből belépő ifjakkal  betöltetni. 

Ezen helyek közül esik: 
a.) a Soproni honvéd főreáliskola  1. évfolya-
mára, 2Ü. teljesen díjmentes, államköltséges 
hely 18. alapitványos hely, és 12 részben fél-
dijnieutes részben fizetéses  hely, b.) a Buda-
pesti honvéd Ludovikn-Akadémiaí. évfolyamára: 

teljesen díjmentes állam költséges hely, 33 
alapitványos hely és 19 részben féldijmentes, 
részben fizetéses  hely. 

A honvéd főreáliskola  II. és III. évfolya-
mába remiszerinti felvételnek  nincsen helye ; 
ezen évfolyamban  csak azon helyek fognak 
betöltetni melyek természetes fogyaték  (halá-
lozás, elbocsátás stb.) következtében jutnak 
Üresedésbe. 

II.  Felvételi  feltételek. 
1. A pályázó magyar állam polgársága: 
igazolandó a törvéuyhntóság vagy a járási 

tisztviselő által kiállított honossági bizonyít-
ványnyal, a melyben a községi illetőség is 
kiteendő. 

2. A pályázó testi alkalmasság;! a kato-
ne nevelésre: 

igazolandó valamely honvéd vagy közös 
hadseregbeli (hadtengerészetbeli) tényleges 
álloiiiánybeli orvos által szabályszerűen kiállí-
tott orvosi véleménynyel; a beoltás pedig 
a mennyiben azt az orvosi vélemény nein 
igazolná — külön himlőoltást bizonyitványnyal. 

3. A megkívánt előismeretek és pedig: 
a) a honvéd főreáliskola  l-só évfolyamába 

való felvételre:  valamely középiskola (gim-
názium, reáliskola, magyarországi polgári is-
kola, a liutnei községi polgári iskola) IV. osz-
tályának eredményes látogatása; 

b) a honvéd Ludovika Akadémia I-só 
évfolyamába  való felvételre:  valamely teljes 
középiskola (gimnázium, reáliskola) VIII. osz-
tályának eredményes látogatása. Ezen előis-
meretek igazolandók az elmúlt iskolai év 
végbizonyítványával és a folyó  iskolai év I. 
és II. tanidőszakáuak iskolai értesítőjével, to-
vábbá legalább .elégséges" eredménynyeí le-
tett felvételi  vizsga által. 

4. Kifogástalan  erkölcsi magaviselet: 
igazolandó erkölcsi bizonyitványnyal, 

azonban csak akkor, ha az iskol-.ii bizonyít-
ványban a kifogástalan  erkölcsi magaviseletre 
vonatkozó adat uem foglaltatnék,  vagy ha 
belépés ueiu közvetlenül valamely nyilvános 
iskolából történnék; 

5. A betöltött legkisebb és a tul nem 
haladott legmagasabb életkor és pedig a hon-
véd főreáliskola  I-ső évfolyamába  leendő be 
lépése az elért 14-ik éa a tul nem haladott 
lli-ik életév, a Ludovika Akadémia I. éfolya 
mába leendő belépésre az elért 17-ik és a tul 
nem haladott 20-ik életév. 

A mely megállapított életkor a felvételi 
év szeptember hó 1-ére vonatkozik, 

Kzen életkor keresztlevéllel vagy szüle-
letési bizonyitványnyal igazolandó. 

Oly egyének, kik a hadseregbe már ön-
ként beléptek a Ludovika-Akadémiába fél-
ném vehetők. 

Fizetéses helyek elnyerését czélzó folya-
modványokhoz ezenkivUl még: 

ti. hivatalos bizonylat arról, hogy a szülök 
a fizetéses  helylyel együtt járó költségeket 
és pedig a fóreáliskolába  pályázók nemcsak 
az ezen intézetben, hauem mujd a Ludovika-
Akadémián fizetendő  magasabb ellátási dijat 
ia viselni képesek. 

Az alapitványos helyekre pályázók részé-
ről ezen kivill: 

7. igazolása annak, hogy a pályázó az 
alapító oklevélben foglalt  különös feltételeknek 
is megfelel. 

III.  A kérvények  benyújtása. 
Az államköltséges és fizetéses  helyek el-

nyerését czélzó felvételi  folyamodványokat  — 
melyek mellékleteikkel együtt szabályszerűen 
bélyegzendők — a m. kir. honvédség, a es. 
és kir. közöshadsereg és a hadtengerészet 
személyei szolgálati uton, az udvari, polgári, 
állami és egyéb hivatalnokok pedig elöljáró-
hatóságuk utján azon honvéd kerületi parancs-
nokságnak teijesztik be, a melynek területén 
a folyamodó  alkalmazva van, illetőleg lakik. 
Magánszemélyek folyamodványaikat  a legkö-
zelebbi honvéd kerUleti, illetőleg honvéd ki-
egészítő (tér) parancsnokságnál nyújtják be. 

Magyarországon kivill állomásozó katonai 
személyek folyamodványaikat  előljáró katonai 

területi parancsnokságaik a Magyarorszá-
gon kivül alkalmazott udvari és polgári állami 
hivatalnokok pedig előljáró hatóságaik utján 
közvetlenül a bonvédelmi miniszternek kül-
dik be. 

Az államköltségeB és fizetéses  belyek el-
nyerését czélzó folyamodványok  az előbb em-
iitett parancsnokságok által folyó  évi május 
hó lőéig, a Magyarországon kívüli helyekről 
a honvédelmi miniszterhez érkező ily folya-
modványok pedig május 31-ig fogadtatnak  el. 

A megállapított határidon tul beérkező 
folyamodványok  vissza adatnak és nem vé-
tetnek figyelembe. 

Az alapitványos helyek elnyeréséért czélzó 
folyamodványok  azon hatóságnak, személynek 
küldendők meg, a mely (a ki) alábbi kimuta-
táson megjelöltetett. 

A kérvényben kifejezés  adandó annak, 
hogy a folyamodó  az .Utasítás a pályázók 
felvételére  nézve a ra. kir. honvédnevelő és 
képző intézetekbe* hntározványait teljtartalmu-
lag ismeri és kötelezi magát az ezen utasítás-
ban meghatározott valamennyi feltételnek  meg-
felelni. 

Azon pályázók hozzátartozói, a kiknek a 
testi alkalmasság és a sikeres felvételi  vizsga 
feltétele  alatt államköltséges vagy fizetéses 
helyek adományoztatnak, illetve a kik alapit-
ványos helyekre bemutattattak, a honvéd ke-
rületi, vagy egyéb parancsnokságok által erről 
anuak tudtul adása mellett értesíttetnek, bogy 
mikor kell a pályázónak az illető intézetben 
megjelennie. 

Hasonló módon értesíttetnek azok is, kik-
nek kérvénye nem vétetett figyelembe.  Az első 
sorban kijelölt pályázókon kivül; a betöltendő 
helyek aránya szerint, néhányan másod sorban 
fognak  kijelöltetni oly ezélból, hogy az első 
helyeken kijelölt, de a felvételi  vizsgát ki nem 
állott, vagy testileg alkalmatlanoknak talált 
pályázók helyett pótlólag felvételi  vizsgára bo-
csáttassanak és ennek sikere esetében felvé-
tessenek. 

Miután azonban az említett pályázók fel-
vétele biztos kilátásba nem helyezhető, a szü-
lők gondoskodjanak, hogy fiaik  a felvételi  vizs-
gára be nem idéztetésűk esetében, a polgárt 
tanintézetekben, tanulmányaik folyUthatása 
czéljából kellő időben beirattassanak. 

IV.  A felvételi  vizsgák. 
Minden pályázó közvetlenül az illető in-

tézetbe való beérkezte után, testi alkalmas-
sága tekintetében niegvizsgáltatik. 

A testileg alkalmatlanoknak talált pályá-
zók hozzátartozóiknak azonnal visszaadatnak, 
a testileg alkalmasnak minősítettek pedig fel-
vételi vizsgát tesznek, a melynél a hozzá-
tartozók is jelen lehetnek. 

Az irásbelileg és szóbelileg megejtendő 
felvételi  vizsgák a soproni honvéd főreálisko-
lában augusztus 27—31-ig, ti budapesti hon-
véd Ludovika-Akadémián pedig szeptember 
16—20-ig tartatnak meg. 

A fölvételi  vizsga magyar nyelven teendő 
le, melyet a pályázóknak oly mérvben kell 
tudniok, hogy az eredmény teljes oktatás le-
hetősége e tekintetben biztosítva legyen. A 
főreáliskola  I. évfolyamába  pályázók, a kik 
horvát tannyelvű iskolát végeztek, a fölvételi 
vizsgát az utóbb említett nyelven is letehetik, 
a magyar nyelvnek nem tudása — a pályá-
zóknak egyébként jóképessége és megfelelő 
előismeretei mellett — nem képez akadályt a 
fölvételre. 

V.  Ellátási  dij. 
Az ellátási dij a viszonyokhoz képest 

időnként újból állapittatik meg. — Jelenleg a 
honvéd főreálliskolában  évi 800 korona, a 
Ludovika-Akadétniában évi 1600 korona. 

FéldijmenteB államköltséges helyért ezen 
összegek fele  fizetendő. 

Ezen kivül a fóreáliskolába  és a Ludo-
vika-Akadémíába felvett  minden pályázónak 
hozzátartozói kötelezettséget vállalni tartoznak, 
hogy minden iskolai év kezdetén az illető in-
tézet pénztárába tandíj gyanánt 28 koronát 
befizetik. 

A féldijmentes  államköltséges éB fizetéses 
növendékek ellátási dija az illető intézet pénz-
tárába félévenként  s előre fizetendő  be. Az 
első részletet miudjárt a pályázó felvétele  al-
kalmával, illetőleg az iskolai év kezdetén, a 
másik részletet pedig minden év márczius 1-éti 
kell fizetni. 

Kelt Budapesten, 1903. évi februárius 
havában. A m. kir. honvédelmi minisztertől. 

Ezen hirdetménynyel kapcsolatosan köz-
tudomásra hozom, miszerint Csikvármegye kö-
zönségének .honvéd főreáliskolai  és Ludovikn-
Akadémiai alapítványa* is, mely az 1903/1904. 
tanév kezdetén a honvéd főreáliskolában  lesz 
betöltendő, a fennebbi  hirdetmény feltételeivel 
szintén pályázat tárgyát képezi. Az alapítványi 
feltételek  szerint folyamodhatnak  Csikvár-
megye valamelyik községében illetőséggel bíró 
Bzékely ifjak,  kik felszerelt  folyamodvanyaikat 
f o l y ó  é v i á p r i l hó 25-i g tartoznak hoz-
zám benyújtani. 

Az alapítványi helyre a bemutatás jogát 
a vármegye közönsége nevében a törvény-
hatósági bizottság fogja  május havi rendes köz-
gyűlésében gyakorolni. Csikvármegye magán-
javai igazgató tanácsának elnöke. 

Csíkszeredában, 1903. évi márczius hó 21. 
Becse,Antal alispán, Ipipao-taaici tbli 
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u iskola sem képes helyesen elsimítani. De a* 
ma A6 irodalmi nyelvünkben sem jelentkezik. — 
Nem lehet tehát'az összehasonlító nyelvészet 
tanulságait sem általánosan alkalmazói. 

Azután a régi magyarnyelvben a magyar 
és székelyek eltéiő nyelvsajátságai a kölc-önös 
egymásra való hatás alatt csak az ntobbi pár 
évtized éta, hogy sz összehasonlító nyelvészet 
a történelmi hatások bau szerepelni kezdett, 
igen sokai simnltak. 

A magyar tájszólást vsgy nyelvjárást nem 
lehet a német két iünyelvjárással összehasonlí-
tani, mert a német nyelv fejlődése  a magyarét 
századokkal megelőzte. 

A specziális székely-nyelv sajátságai bár 
inelyik magyar tájszólással szemben annyi elté-
réssel bírnak, a mennyi az V ik század óta 
történt külön fejlődés  igazolására elégséges. Az-
tán kitadja a IX. század óta az eltérő székely-
nyelv sajátságokból talán épen egyes székely 
családok kitelepítése és telepedéae folytán,  mint 
sz sranyosszéki • székelyek. Andrássy, Apor, 
Bors, Lázár, Székely, Sándor stb. családoknál 
történt, — nem a magyarok örökölték-e azo-
kat, melyek nyomán a nyelvészek a székelyeket 
akarják onnan ICrdélybe betelepíteni, s mely 
ssjátságokat, mint egykor ennélfogva  egy for-
rásból eredőket, egynek mondanak. 

Történelmileg bebizonyított tény, hogy s 
magyarok beköltözésével a székelyek fiaikat 
inszoknl adváu, majd a magyarokkal — a mint 
az akkur szokásbsn volt — összeházasodván 
igen sokan magokkal vivén nyelv.ajálság'iikal 
is, kiköltöztek Magyarországra, mint teszik azt 
ma, s aztán állandóan ott maradlak. Igy történi 
például a Székely nevQ család egyik ágával, 
sokáig künn volt Magyarországon, d« később 
visszatérvén, igazolta székely ered. lét s csak 
azután nyerte vissza székely örókö.-ödési jogát. 
Ilyen tudtunk szerint a kászoui Székely család. 

Nyelvészeinktől az mégis különös, hogy 
ugyanazon bunnfajn  nép nyelvének, ugyanazou 
nyelv törvények szerint s többé ki-vésbé talán 
egyenlő hatás alatt, vagy anélkül lönént fejlő-
désénél más sajátságokat keresnek a magyarnál 
s mást a székelyeknél, hogy eme sajatságok 
hiányában, vagy eléggé ki nem rivó eltérésében 
a székelyeknek a magyarság különböző részeiből 
való alakalásál vonhassák le. Hát miért nem 
következtetik az ellenkezőt, ha főleg  t-lfngiidják 
a krónika ama helyét, mely nem 3000, hanem 
15 ezer itt maradt hun-székelyről beszél ? Vagy 
honnan és miért a magyarságban is anu külön-
böző részek, melyekből a székelyeket alakítják ? 
S ha ezt megengedik, miéit nem engedik meg 
a magyarok és székelyek között is e külön-
bözést? 

(Foki köv.) 

Márczius 16. A vármegyénkben lefolyt  Qnucpségckről  még a követ-kező tudósításokat vettük: 
C s i k k a r o s f a l v á n . 

Márczius 15-dikét Csikkarczlalva hazafias 
közönsége is a nagy naphoz méltóan Unnepelli 
meg. Az ünnepen részt vetlek a szomszédos 
községek bazafiasan  gondolkodó polgárai is. Az 
ünnepély a piar./.léren folyt  le, mivel a nagy-
számú közönséget a községháza nagyterme nem 
volt képes befogadni. 

Az ünnepel az iskolás gyermekek a bim-
nnszszal nyitották meg, melyet a lelkes ünneplő 
közönség állva és kalaplevéve hallgatolt végig. 
Azután Bancz Jáuos alesp.-plebános tartott egy 
magas röptű és lelkes beszédet a haza fogalmá-
ról és annak szereleléről. 

Paláncz Sándor a tőle megszokott hévvel 
és lelkesedéssel szatalta Petőfi  .Nemzeti dalá"-t. 

Ferencz József  hazafias  beszédben mél-
tatta a márcziusi napok vivmáuyait. L- irla a 
márcziU'i ifjnság  szerepéi s kifejtette,  bogy az 
ő históriai szerepük milyen gyümölcsöket termelt. 

Asztalos Béla lelkesen és tűzzel szavalta 
Prlőfinvk  a nemzethez irt gjöuyörükölteményéi. 

Közbe sz iskolás gyermekek által elősdoll 
énekeket éa szavalatokat is tapssal jutalmazta 
az ünneplő közönség. 

A szép és sikerült ünnepet elnöklő Rancz 
János a megnyitóhoz hasonló lelkes beszéddel 
záila he. 

Esle a község vendéglőjében bankett volt, 
melyen közel 60 rn vettek részt. 

Az első felköszöntőt  Rancz János eíperes-
pleliános mondotta dicsőségesen uralkodó I. 
Ferencz József  apostoli királyunkra. Ezután 
egymást érték a szebbnél-szebb felköszöntök, 
melyeknek mindenikéből hazaazeret lángja su-
gárzott ki. 

E banketten jelen volt egy 35 év óta 
külföldön  lakó, de szivbrn, lélekben lelkes ma-
gyar honfitársunk  Ferencz Antal rézműves, ki 
a bukaresti magysrságnak egyik jelentékeny 
tagja. Különös előszeretettel működik a magyar 
dalárda érdekében, melynek iőnöke és éltető 
lelke. — 

E dalárdának egy nemzeti lobogóra lévén 
szüksége, gyűjtés eszközölte!elt. mely 23 kor. 
80 fillért  eredményezett. Adakoztak :'Rancz J 
Tompos M.. Feret.cz I., Kfansz  M. 2—2 koro-
nát. Hankó A., Császár D„ agost >n J„ Daz-
bek S., Mihály 0., Aulai Gy„ id. Antal A„ 
Kováea L., Mihály I. Antal 1, Trohán B , Ki 
rály J. 1 — 1 koronát. Oidró Ignárz 60 (ii. — 
Fazakss A., Kis K. (szinéaz). Szakács A. (szí-
nész), Erdödi (színész). Szakács K , Pálosy 
U., György & 40—40 fill.  Sándor J.. ifj.  Antal 

A., Gál N, N. N.. Osató I.. N. N. 30—20 fill. 
Palápez 8., N. N. 10-10 fill. 

A gyűjtött összeg illetékes helyére el u 
küldetett. 

E szép hazafias  tett — ugy hiszem — 
nem szorul dicséretre. 

Jelen volt. 
Csikszentimrén. 

Az elemi népiskola növendékei, tanítóik 
vezetése mellett az alábbi programmal igen 
szépen ünnepelték meg márczius 15-ikét. 

1. Hazafias  ima. 
2. Himnusz. Énekelték a növendékek har-

mónium kísérel mellett. 
3. E napot ismertető megnyitó beszéd. 

Tartolta: Kászoni János. 
4. „Árpád apánk". Énekelték a növendékek. 
5. .Talpra magyar". Szavalta Szőke .1. 
6. Szóló „Menyben lakó éu Istenem" éne-

kelte Szabó Róza tanuló. 
7. „Jó honfiak,  bonleányok legyetek". — 

Szavalta Baitos Gizella IV-ik oszt. tanuló. 
8. Felolvasott Kontsag Sándor „A haza-

szeretetről". 
8. Szóló. „Tavasz elmull". Énekelte Ká-

szoni János, barmoninmon kísérte Szőke József. 
10. „Székely fin".  Szavalta Kovács Sándor 

VI. osz. tsnnló. 
11. „Szózat", énekelték a növendékek. 
12. Bezáró beszéd a plébános által. 
Ezen eléggé éiéak és változatos programm 

a legszebben sikerült. Erről tanúskodtak a majd-
nem teljes számban jelen lévő község lakóinak 
örömkönnyei a legelső márczius 15-iki ünne-
pély hatása felett  és minden szereplőnek szűnni 
nem ukaró megéljenzése. Valóban élő tanújelét 
adták a szereplők, bogy Csikszentimrén az 
iskola Ugy, a vallás-erkölcsös hazafias  nevelés" 

|ó kezekbe került. 
Egy jelen volt. 

Gyergyóazentmlklóson. 
üyergyószentmiklAs hazafias  közönsége a 

folyó  évben is diszesen és méltóan ünnepelte 
meg márczius 15-dikét. 

Előző este műkedvelő előadás volt. Szinre 
keiült igen nagyszámú közönség előtt „Bukow" 
czimtt látványos szinmü. 

15-én délelőtt h laadó isteni tisztelet volt. 
mely után a község házáuál tartatott meg az 
ünnepély 

A gyergyószentmiklósi dalárda megnyitóul 
n Himnuszt adta elő. Dr. Lázár János hatásos 
megnyitó beszédet mondott. Simon  Adám Jakab 
Ödönnek „Márczius 15' czimfl  költeményét sza-
valta el a közönség tetszés nyilvánításai között. 
Görög  Jéákim vezetése és Csiky  Anna kísé-
rete melleit vegyeskar énekelte eJ Huher szép 
„Fohászát*. Onuepi beszédet Guelminó Jó/sel 
mondott. I.ázár  Mariska elszavalta Tólli Kál 
man „Szilágyi Erzsébet" czimü költeményét s 
végül a dalárda adta elő „Élj őseink hazája" 
czimü müvet. Délután 3 órakor a főtéren  népies 
ünnepély volt, melyet szintén a himnuszszal 
nyitottak meg. Kiss  Lajos szavalta a „Talpra 
Magyar"-t. Nóvák Albeil kir. a'járásairó ünne-
pi beszédet mondott. Szabó Márton szavalt s 
a dalárda záró dalt énekelt. 

Este az ipartestület helyiségeiben 140 te-
rítékű társas vacsora volt. 

Az ünnepélynek mindenik részén részt 
veitek a községben még élő 48-as bouvédek is. 

Gyergyószárhegyen. 
Az ünnepélyt a polgári olvasókörrendezte. 

Volt hálaadó isteni tisztelet. Megnyitó beszédet 
Adám Imre mondott. Ferencz Tamás elszavalta 
a „Talpra magyar"-t, még volt több alkalmi 
szavalat és hazafias  dalok is. 

A községben élő 22 negyvennyolczas hon-
védet megvendégelték. 

Gyergyóditróban. 
Sziláén szép ünnepély folyt  le a nagy 

liap emlékezetére. A dalárda bevezetőül a him-
nuszt énekelte. Ádám József  elszavalta a 
„Talpra niagyai"-t, Vérles  Lajos polg. isk. 
igazgató ünnepi beezédet mondott. A dalárda 
éneke után Keresztes  Mariska tanítónő szavalt 
s végűi az ünnepélyt a polg. iskola ifjúsági  da-
lárdájának éneke zárta be. 

Gyergyóremetén. 
Az állami elemi iskola tantestülete és nö-

vendékei rendeztek igen szép és jól sikerült 
Üunepélyt. 

körlikben, mint a társadalom terén figyelemre 
méltó poziczlót tudnak maguknak biztosítani. 

Egyszerű, puritán jellemű ember volt. 
ggk olyan kiváló tulajdonsággal felruházva, 
melyekkel már első csapásra megtudta nyerni 
mindazoknak a szeretetét és tiszteletét, a kik-
kel csak, ha bár rövid ideig is, érintkezett. 
Azoknak a társas köröknek pedig, melyekben 
gyakrabban megfordult,  állandóan kedvelt alakja 
volt és még hosszai ideig ugy fogják  emle-
getni, mint acsiki székelységnek sok eredeti-
séggel ékeskedő tipikus alakját. 

Abban az időben, mikor a csiksomlyói 
1'ógimnáziuiu történelmi tanszékére kinevezték, 
társai közül kevés foglalta  el a tanári kated-
rát olyan alapos készültséggel, akkora tudás-
sal és olyan kiváló lelkesültséggel, mint ö. — 
Főtárgyát, a történelmet, s annak különösen 
a magyarokra vonatkozó részét, mely tudo-
mány-ágakban nem kisebb mesterektől, mint 
egy'Ladányitól és egy Szabó Károlytól vette 
az útmutatást, szívvel és lélekkel szerette, 
épen azért vas szorgalommal igyekezett ezen 
tudománynak mélységeibe behatolni s annak 
majdnem a végtelenségig elterülő roppant 
mezején minél szélesebben kiterjedő látkörre 
szert tenni. Egyetemi tudományainak befejezése 
után is folyton  olvasott, folyton  tanult, isme-
reteinek giizdag tárházát állandóan gyarapí-
totta, hogy n gondozására bizott székely ifja-
kat nunál értékesebb utravalóvai tudja ellátni. 

Klóadása egyszeri!, de vonzó volt. Ebben is 
mestereit küveltu. Óvakodott minden felesleges 
sallnngtól H inkább csak az igazság legyőz-
hetetlen fegyvereivel  igyekezett hatni. Lelke-
eiiltségét azonban, melylyel tárgyát kezelte, 
tanítványaira Í9 áttudta származtatni, annyira, 
liogy a csiksomlyói gimnázium tanulóinak egyik 
legkedveltebb tárgya a történelem volt. Tanít-
ványai szerették és tisztelték s a keze alul 
kikerült növendékek, a kiknek nagy része ma 
már a társadalomban tekintélyes állásokat tölt 
be, mindig hálával fognak  visszaemlékezni a 
szeretett és lelkes tanárra s emlékét hiven 
megórzenilik. 

A szerető családapa és gondos férj  el-
hunytáról a család a kővetkező jelentést adta ki: 

Alattinak fájdalommal  tudatják, hogy a 
jó férj,  szerető atya, nugyiitya Szász Károly 
csiksomlyói lóm. kath. l'ógimn. rendes tanár, 
élete 54-ilf,  házasságának 25-ik évében hosz-
szas szenvedés után, a haldoklók szentségének 
ájtatos felvételével  folyó  évi márcziuslió 23-án 
az Urban elhunyt. 

Hűlt tetemei folyó  hó 23-én d. u. 3 óra-
kor fugtiak  a helybeli plébánia templom kerí-
tésében elhelyeztetni; lelkéért pedig az en-
gesztelő szentmise-áldozat f.  hó 215-án d. e. 
8 órakor fog  a plébánia templomban a Min 
denhatóuak bcmiitattatni. 

Csiksomlyón, 1903. évi márczius hó 23-án. 
Áldás és béke poraira! özv. Szász Kúrolyné 
szül. Szabó Berta, mint az elhunyt neje. Szósz 
Irén, mint leánya, félje  dr. Csiszár Miklós és 
gyermekük. Szász Jolán, mint leánya, férje 
Gözsy Péter kir. alj. biró éa gyermekük. 

A csiksomlyói főgimnázium  tanárai, kik 
benne egy kiváló kollégát éa szorgalmas mun-
katársit veszítettek, mély gyászuknak és faj-
dalijuknak a kővetkező jelentéssel adnak ki-
fejezés*  : 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnázium 
tanári kara mély fájdalommal  tudatja, hogy 
forrón  tzeretett kartársa Szász Károly főgim-
náziumi okleveles rendes tanár a nemzeti ne-
velés és oktatás önfeláldozó  szolgálatában el-
töltött életét fulyó  évi márczius hó 23-án, ko-
rának 54-ik, tanári működésének 2ti-ik évében 
keresztényi türelemmel szenvedett betegség 
után befejezte  s a haldoklók szentségeinek 
ájtatos fölvételével  megerősített nemes lelkét 
Teremtőjének visszaadta. 

Földi maradványai f.  évi márczius hó 
25-én délután 3 órakor helyeztetnek a helybeli 
plébániai templom kerítésében örök nyugalomra, 
lelki üdvéért pedig az engesztelő szentmise-
áldozat f.  év márczius hó 2ü-án reggel 8 óra-
kor a plébániai templomban mutattatik be nz 
Egek Urának. 

Nemes lelkesedésével, puritán egyszerű-
ségével és kötelességeinek buzgó teljesítésé-
vel szerezte meg kartársai szeretetét és tanít-
ványai háláját. Nyugodjék békeségben 8 az 
örök világossség fényeskedjék  neki. 

Cslksoinlyo, 1903. márczius hó 24. 
Földi részeit folyó  hó 2a én d. u. 3 órakor 

fogják  öröknyugalomra helyezni a csiksomlyói 
róm.katli. templom kerítésében. 

Szász Károly 
1849—1688. 

A csiksomlyói róm. kath. főgimnáziumra 
és a hozzátartozó épületekre tüzölt fekete  lo-
bogók gyászt hirdetnek, hirdetik, hogy a fő-
gimnázium egyik, sorrend szerint csaknem leg-
idősebb, érdemes tanára Szósz  Károly elhunyt. 

A csapás nem volt váratlan, hiszen már 
régóta ágyba döntötte a hnlálós kór; beteg 
Bégének fejlődése,  lefolyása  arra mutatott, 
hogy a katasztrófa  elkerülhetlen éB ezeknek 
daczára is, mindazokat, kik őt ismerték, rend-
kivül fájdalmasan  érintette a bekövetkezett 
gyász eset. 

És méltán, mert Szász Károly egyike 
volt azoknak a férfiaknak,  kik ugy hivatás-

KÜLÖNFÉLÉK. 
— A helybeli kir. törvényszék a j 

elnöke dr. Gulya  László folyó  hó 17-én 
városunkba érkezvén a hivatalos esküt a kir. 
törvényszék e hó 18-án tartott teljes ülésében 
tette le és azonnal átvette a hivatal vezetését 

— Eljegyzés. Pap Mariskát, Pap Do-
mokos állami építészeti hivatal főnök  leányát 
a napokban jegyezte el dr. Nagy  Jenő csik-
szentmártoni ügyvéd. 

-t- Gondnoki kirendelés. A közelebb-
ről elhalálozott Nagy Sándor Ügyvédi irodája 
gondnpkául a marosvásárhelyi ügyvédi kamara 
Bartba  Ignácz helybeli ügyvédet nevezte ki. 

— Felmentett ós Ismét vtsaaahelye-
zett tanító. Péter Károly szentegyház as-
oláhfalvi  róm. kath. tanítót, Idt elöljárósága 
hivatal vesztésre ítélt, az egyházi batóság a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
rendeletére állásába visszahelyezte. 

- DJ anyakönyvvezető W W f g -
A belügyminiszter a csiktsanádi anyakönyvi «te-
rületbe Zsfigön  Jenő segéd jegyzőt safWW* 
vezelő helyettessé nevezte kL 

— Gyássrovat. Csikkozmáji  Boga 
József,  kir- iárásbirósági aljegyző életi 
boldog házassága 6-ík évében f.  hó 20 áa, d, a. 
4V, órakor, Csikszentmártonon alig 3 heti sa-
lyos betegség következtében megsz|at éW. A 
boldogalt földi  maradványait folyt  hó. 82-én, 
délután 3 órakor helyezték örök nyugalomra a 
csikszentmártoni köztemetőben. Halálát neje. 
született Boga Lujzika, két kis gyermeke éa 
terjedelmes rokonság gyászolja 

Csikcseketalvi  id.  Réezegb  Lajosné szül. 
Bartók  Rózáha élete 46-ik, boldog házassága 
21-ik évében a haldoklók szentségének áhítatos 
fölvétele  után folyó  évi márczins hó 80 áa d. n. 
>/47 órakor, Csikszentmártonon, hosszas beteg-
ség következtében jobblétre szenderült. A meg 
boldogultnsk földi  részeit folyó  hó 23-án d. e. 
10 órakor helyezték öröknyuglomra a ealk-
szenlmártnni köztemetőben. 

Roda  Józselné, szül. Beni e Rőzália folyó 
évi márczius hó 20-án este '/• 18 őrskor élete 
23-ik évében rövid, de kinos szenvedés ntáa 
elhalálozott. — A megboldogult hűlt temetőt 
folyó  hó 28-én d. u. 3 órakor helysték örök 
nyugalomra a helybeli köztemetőben. 

Búzás Mihály  tb. kanonok, főesperee  «a 
nyugalmazott csikszentmártoni plebáaos folyó 
hó 23-án életének 72-ik, áldozó papságának 
48-ik évében Csikszentkirályon elhunyt. Majd-
n-ui ötven évig teljesítette lelki pásztori köte-
lességeit s e közben hnzamos ideig volt az al-
csik—kászoni esperes kerület főesperese.  — 
Mindkét kötelességében a legoagyobbbnzgósággal 
és párallan fáradhatatlansággal  munkálkodott 
híveinek lelki épülésén és kerületének előhala-
dásán, mi által kiérdemelte agy bivel, mint elöl-
járói szeretetét és tiszteletét A haláláról pap-
társai a következő jelentést adták ki: 

Az alcsik—kászoni esperes kerületi pap-
ság mély megilletődéssel és fájó  szívvel jelenti, 
hogy főtisztelendő  Búzás Mihály, tb. kanonok, 
főesperes,  nyug. csikszent mártoni plébános folyó 
bó 93-án éjjeli l őrskor, élete 72-ik, áldozó 
papsága 44 ik évében a haldoklók szentségének 
felvétele  után, erős meghűlés okozta betegség 
következtében az Urban elhunyt. A megboldo-
gultnak földi  maradványai folyó  bó 28-án d. e. 
10 órakor a csikszentkirályi templomban vég-
zett szentmise után lógnak a templom keríté-
sébe elhelyeztetni. Az erős tölgyet, mely rövid 
idővel visszanyerte erejét, a halál hirtelen le-
döntötte. Megboldogultunkat jelemezte egyháza 
iránti törhetetlen hűsége és ragaszkodása; meg-
alkuvást nem ismerő jelleme; meggyőződése 
nyilvánításában őszinte és nyilt szivü megnyi-
latkozása; pontos kötelesség teljesítése és a 
szabadságbarcz alatt hazája Iránti lángoló sze-
retete. Csikszentkirály, 1903. márczins 83-án. 
Reqniescat in pace 1 

Ismét egy kedves kis virágot tört le rideg 
kezével a kegyetlen halál. Csiszer  Annaska, 
Csiszer József  törvényhatósági állatorvos leánya 
folyó  hó 23-án d. e. 1 1 ó r a k o r 6 éves korá-
ban súlyos betegség után megszűnt élni. A ked-
ves gyermek földi  marádványait folyó  hő 24-én 
d. u. 3 órakor helyezték örök nyugalomra igen 
nagy részvét mellett a helybeli köztemetőben. 
A gondos szülők és szerető testvérek fájdalmát 
enyhítse a jó Isten minden sebet begyógyító 
végbeletlen kegyelme. 

Balló  Sándorkát, Balló Gábor 6 hónapos 
kis fiacskáját  f.  hó 24-én délután helyezték örök 
nyugalomra. 

— Részvét nyilatkozatok. Boldog em-
lékű Nagy Sándor ügyvéd elhuuyta alkalmával 
részvétének és kegyeletének ssép jelét adta a 
megboldogultnak ssülóhelye, Caiksientlélek község. 
A szomorú alkalomból a községi képviselő testü-
let rendkívüli gyűlést tartott, melyen B s I o g 
Imre községi biró megemlékezvén N a g y Sán-
dor elhunytáról, megható szavakkal méltatta as 
elhunyt érdemeit, melyeket hosssaa időn keress-
tűi a közaég irányában szerzett. A képviselő tes-
tület fájdalommal  vette tudomásul as elhalálozást 

elhatározta, hogy a megboldogultnak, mint ki-
váló szülöttjének emlékezetét jegyzőkönyvében 
megörökíti, hosszai időn keresstttl a közaég ér-
dekében végsett fáradságos  munkálkodásáért há-
láját és elismerését nyilvánítja, a mélyen sújtott 
osaládhos pedig részvét iratot intés. A jegyzö-
könyvet aláírták: Balog Imre biró, Jánosi Jóssef 
jegyió, Nagy Károly, Ssáss János, Ferenci Ig-
nácz, Szakács Imre, Gere Sándor, Gere Ágoston, 
Kőszegi Bálint, Mihály Péter képviselő testületi 
tagok. A gyássba boralt csalédhas még mindég 
érkesnek a részvét táviratok és levelek, hogy a 
derék családfő  elhunyta állal ssenvedett mérhet 
len veszteség fájdalmát  enyhítsék. Táviratban 
fejesték  ki részvétüket: ftlthes  Gyula jogász, 
Palkovlta altábornagy, Élthea Zoltán, dr. Albţrt 
Sándor, Gagyi Dénea, Nóvák Albert, a késdi-
vásárhelyi honvéd tisztikar, dr. Outmaun ügyvéd, 
Reianer őrnagy, Baranyay tanáoaos, ősv. Geeső 
kúriai t biróné, Kunits főhadnagy,  Imola spátkano-
nok, Ats Ferenci és neje, a brassói katona Ussd-
kar, a kalooaai főgimaáiium  ; tanárai, a kalocsai 
fógimaásíum  VlI-ik és Vili ik ossMUyos taajlMi. 
Ssáss Károly főssámvevő.  Bartheldy e«red#«, 
Milodánovlts őrnagy. Részvétüknek |«vél utján 
adtak kifejesést:  ösv. liásár Domokosáé, Gyárfás 
Berta, Beese Antal alispán, ld. Bs#in* Íté-
lőtáblai biró. Merik Károly és nftjs,  Dr. Bftáqté 
S. ügyvéd, Dr. Fodor Antal közjegyző, P. Laka-
tos zárdafóuök,  Aosél Ödön aárnfik,  LófUsa  Sáa-
dor plébános, Miţa caendórhsdnagy, Mfefe)a  {|á-
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ELADÓ 
12 szekér lónak való széna (sás) 
özv. Lázár Délieménél Csiktap-
2-s loczán. 

Az 1903. évre szóló 

Csíkszeredai Képes naptár 
engedménynyel, Diig a készlet lart, 

kapható lapunk kiadóhivatalában. 
8z. 2217/903. 

Hirdetmény. 
As arányosított esikniadarasi közhelyeket 

az általános helyszínelés! állapot szerint feltün-
tető Csikmadaras község 241., 21., 61., 236 
száma telek jegyzökönyvei arénysiotás következ-
tében az 1869. évi 2579. száma szsbályrende-
lethez képest átalakittainak és ezzel egyidejű 
leg mindazon ingatlanokra nézve, melyekre az 
1886 évi 29. t.-cz., 1889. évi 38 t.-eza., 1891 
évi 16 tczikkek a tényleges birtokos talajdon 
jogának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 29, 
tczikkben szabályozott eljárás s telekjegyző 
könyvi bejegyzések helyesitésével kapcsolatosan 
foganatosillatik. 

E zcélbél sz átslskitási elómnnkálat bite-
ségben és s helyszini eljárás Csikmsdsras köz 
leeitése 1903. évi májas bó 4-én fog  kezdődni. 

A tervezet hitelesítése, valamint áltslában 
a helyszíni eljárás fogsnatositása  végett Gicző 
Béla kir. tszki biró és egy kezelő személyből 
álló bizottság küldetik ki. 

Ennél fogva  felbivainak  : 
1. az összes érdekeltek, bogy a hitelesí-

tési lárgysláson személyesen, vagy meghatal-
mazott által jelenjenek meg és sz aj telekkönyvi 
tervezet ellen nelslálni észrevételeiket snnál 
bizonyosabban adják be, mivel a régi telekjegy. 
zökönyv véglegea átalakítása után a téves át-
vezetésből eredhető kifogásokst  jóhiszemű har-
madik személyek irányában többé nem érvénye-
síthetik ; 

9. mindazok, kik a leiekjegyzőkönyvekben 
előforduló  bejegyzésekre nézve okadatolt elő-
terjesztést kívánnak tenni, bogy a telekkönyvi 
hatóság küídötje előtt a kitűzött határnapon 
kezdődő eljárás folyama  alatt jelenjenek meg 
és az előterjesztéseiket igazoló ókirataikat ma 
tassák föl. 

3. mindszok, kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebe-
lezésre alkalmas okirataik nincsenek, felhívat-
nak, hogy az átírásra az 1886. évi 29. t.-cz. 
15—18. §§-ai, az 1889. évi 38. l.-cz. 6—7 és 
9. §-ai értelmében szükséges adatokat megsze-
rezni törekedjenek és azokkal igényeiket a ki-
küldött előtt igazolják, avagy odahasssnsk; 
miszerint sz átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezéséhez en-
gedélyt nyilvánítsa, mivel különben jogaikat 
ezen az uton nem érvényesíthetik és a bélyeg 
és illeték kedvezményétől is elevuek; 

4. mindazok, kiknek javára tenyleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilván könyvileg be 
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel t.-cz. 
zett ingatlanok tulajdonosai utasíttatnak, hogy 
a bejegyzett jogoknak kitörlését kérelmezzék, 
illetőleg, hogy kitörlési engedély nyilvánítása 
végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, mert 
ellenesetben a bélyegmenlesség kedvezményétől 
elesnek. 

A kir. törvényszék, mint tlkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1003. február  bó 19-én. 

Qecző Béla, 

8—3 kir. tszéki biró. 

Sz. 628—903. 

Árverési hirdetmény. 
Az Alsó-Oltmelléki halászati társulat 

Elnöksége ezennel közhírré teszi, hogy a 
halászati jogot 1903. május l-t6l kezdve 
6 egymásután következő évre, még pedig 

Csikmadéfalva  község határán lévőt 
1903. ápril 18-án d. e. 9 órakor, a 
Csicsó község határán lévőt 1903. ápril 
18-án d. ti. 3 órakor, Taplocza község 
határán lévőt 1903. ápril 21-éU d. e 
9 órakor, a Zsögöd község határán lévőt 
1903. ápril 2I-én d. n. 3 órakor, a 
Szentkirály és Szentimre községek halá-
rán lévőt szintén 1903. ápril 21-én 
d. u 3 órakor, Csikcsatószeg község ha-
tárán lévőt 1903. ápril 26-án d. u. 
3 órakor, a Csikverebes község hntár&n 
lévőt 1903. ápril 26-án d. e. 9 óra-
kor, a Csiktusnád kOzség határán lévőt 
1803. ápril 26 án d. u. 2 órakor a 
községek határainál nyilt árverésen a leg-
többet Ígérőnek bérbe adja. A bérbe adást 
minden község elöljárósága teljesiti, kik-
nél a bérleti feltételek  szokott hivatalos 
órákban betekinthető k. 

Csikszentkirály, 1903. márczins 21 
Albert Béni, 

•2 halászati társulat eluöke. 

Árverési hirdetmény. 
Csikszentpéler-egyház tulajdonát ké-

pező Bálványos-Nagyhavas f.  évi áp-
rilis 7-én d. e. 10 órától kezdődőleg 
tartandó nyilt árverésen három évre ha-
szonbérbe adatik. 

Az évi haszonbér kikiáltási ára 2000 
korona. 

Árverezni szándékozók kötelesek a 
kikiáltási ár 10'/,-át árverés bánatpénzül 
letenni. 

A haszonbérlet <ellélelei a plébánia 
hivatalnál minden nap megtekinthetők. 

Csiksomlyón, 1903. márcz. 10-én. 

Sz. 46—1903. Polg. 

Hirdetmény. 
Becze Antal és társai által Csikszent-

márton község határának általános tago-
aitása iránt beadott kérés alapján a meg-
engedhetőség kérdésében tartandó tárgya-
lás határidejéül Caikazenlmárton község 
házához 1903. évi márczius hó 26-ik 
napjának d. e. 8 órája tűzetik ki 
s annak megtartásávnl Antalffy  Gábor 
kir. törvszéki biró bízatott meg. 

Ezen tárgyalásra az érdekelt birto-
kosok a 366—893. I. M. rendelet 14—17 
§-aiban foglalt  következmények terhe 
alatt oly figyelmeztetéssel  idéztetnek meg, 
hogy a meg - nem jelenők ugy fognak 
tekintetni, mint a kik a tagosításba bele 
egyeznek. 

A kérés alólirt kir törvényszéknél 
és Csikszentmárton község elöljáróságánál 
megtekinthető. 

A bír. törvényszék Üléséből. 
Csikszereda, 1903. január 20. 

Dr. Perjéssy, Veress, 

8-» elnOk jegyző. 

méltóságú földmivelési  miniszter ur 
38856—901. számú rendeletével rendkí-
vüli kihasználásra engedélyezett összesen 
486-8 kat. holdon található 48140 köb-
méter fenyő  haszonfa  eladása czéljából 
folyó  év márczius hó 30-án Csik-
dánfalva  község hivatalos házánál d. e. 
9 órakor nyilvános szó és zárt Írásbeli 
versenytárgyalás fog  tartatni. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára 
107147 korona, az az Egyszázhétezeregy-
száznegyvenhét korona. 

Árverezni kívánók erről azon felhi-
váss.il értesíttetnek, liogy nz árverés meg-
kezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át az 
árverési bizottság elnökének kezéhez te-
gyék le. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak  el. 
Az árverési és szerződési feltételek 

megtekinthetők Csikdánfalva  község há-
zánál és a járási erdőgondnoksági irodába 
a hol az erdő állapotára vonatkozó rész 
letes felvilágosítások  is kaphatók. 

Csikdánfalván,  1903. év márczius 
hó 3-óu. 

Antal Gergely»- k., Árpa Lajos s. k . 

id. birtokossá̂! elnök. k. jegyzi. 

Csiszér Pál, főgo  mlnok. 
2 - 2 

Kassai Lajos, 
plébitiios. 

Sz. 11238—1902. 
polg. 

Hirdetmény. 
Búzás János és Csáki Elek által 

Csikszentuiihály község összes birtokosai 
ellen a község egész határának tagosítása 
iránt beadott kérés tárgyalására Csikszent-
mihály k«z»ésc határához 1903. évi 
április hó 23-ik napjának d. e. 
8 Órája kilUzetett, melyre az érdekelt 
birtokosok a 356 — 93. I. M. 1. rendelet 
41—47. §§-ba foglalt  következmények 
terhe alatt oly figyelmeztetéssel  idéztet-
nek, hogy meg nem jelent felek  ugy te-
kintetnek mint a kik a tagosításba be-
leegyeznek. 

A kérés a csíkszeredai kir. törvény-
szék éB Csikszentmihály község elöljáró-
ságánál megtekinthető. 

A kir. törvényszék Üléséből. 
Csíkszereda, 1902. deczember 16. 

Dr. Perjéssy, Elovic, 

cluök. 2—3 jegyző. 270. szám. 
kj. 903. 
Faeladási hirdetmény. 

A csikdánfalvi  közbirtokosság tulaj 
donát képező Csikmadaras ll-ik rész 
.Árpás' és .Sugó" erdőrészekben a nagy-

Mely Borkereskedés Részvénytársasái 
Székelykereszturon. Ajánlja tiszta, fiuom  znmatu borait, julá-nyoB árakban. A közönség saját érdekét védi ineg, ha iuncu szerzi be szükségletét. 

Forgalomban lévő borai: 

Asztali 1902. évi 40 fill. Asztali 1901. 40 Asztali (Szénavcrési) 1901. 48 Finom asztali E>2 n Pecsenye 1892. 50 Schiller (piros) . . 1890. 52 Kácziirinüs ("borral feltöltve) öli Rózsamáli 189«. n 04 
a 

Rizling 1. 1890. 
• 

90 Rizling 11. 1890. n 72 . Leányka 1890. n 1.20 n u 
Életrevalóság, becsületbeli dolog megbe-csülni, pártolni a iiaay közöuaég érdekét szolgáló intézményeket, élhetetlenség, gyá-moltalauság ellenkezőt cselekedni 3—a 

Mól gallérok, kabátok és dlszkalapok 

Vsn szerencsém a n. é. közönség szí-
ves tudomására hozni, hogy üzletemet az 

tavaszi és nyári szezonra 
njonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ugy, mint eddig, s legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fő-
elvem : kevés hasson mellett nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tisztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, üzletemet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok kész szolgálattal 

Székelyhidy Sándor uól és férfi  divatnzlete (Csíkszereda). 
50—52 

Üzletem a Huttsr szállodával szemben I 

£ 

Figyelemre méltó I Van szerencsém tiacteleltel értesíteni a nagyérdemű vevóközöoséget, miaserint a tavaszi és nyári szezonra ujoonao ós do-Rnu fölszereltem  rak tárom a 1 késs férfi  ét pyerek öltönyökkel, melyek nagy vá-lanzléktmil kaphatók. Vannak továbbá raktáromon dus vá-InRztéklmn különféle  jó mjnóségü nagy 
kendők, különféle  jó paplanok — 
madraezok — ágy éa asatalteritök, különféle  jó roinóségü lepedő és egyéb 
BEükHéplethez vásznak, oxfortok  és 
tarka takáos — nöi köntös kelmék; van továbbá dus válasstékban mindennemű 
fa-  és Vas bátor, mindenfajta  diváook, képek. tükrük, ingaórák, gyerekkocsik stb. valumiut a legjobb gyártmánya kii* lönfólo  varrógépek miodenféle  mester-ember részére, valamint családi használatra. Mindezen czikkeket a lebetó legol-csóbb árak és legelőnyösebb feltételek mellett havi részlett zetésre is elárusítok. Kzckután tisztelettel kérem a nagybecsű v- vö küzüuséget legyen teljes bizalommal irántam és szerezze nálam be esetleges szükségletét, mely teljes megelégedéaére lesz réBzemról kiszolgálva. A nagyérdemű közönség becses párt-fogását  kérve, maradok illető tisztelettel 
1 1 - 2 0 

HxöllOmy  Zs. 
Brassó, Kapu-utast 62. 

J H £ G H I ¥ Ó s 

A CSÍKSZEREDAI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
1 

Csíkszeredában, 1903. évi április hó 19-én d. u. 2 órakor kezdődőleg 
saját intézeti helyiségeiben 

x e a a . c L 3 s c i T 7 ~ C L l i n s ö z ^ y v i l é s t 

tart, melyre a t. részvényesek tiszteletlel meghivatnak. 
T 6 r k y : 

Egy igazgatósági tng és alelnök választás. J 
As alapszabályok 20-ikjj-ának kivonata. / A szavazati jog akár személyesen, akár két tanú által aláirt felhatalmazáBssI  ellátott meg-bizutt által — kinek szoubau részvényesnek kell lennio — gyakorolható. Nő részvényesek csak fölhatalmazott  állal, gondnokság vagy gyámság alattiak gondnokuk vagy gyámjuk, illetőleg ezek felhatalmazottja  által gyakorolhatják szavazuti jogukat; ez utőbbi esetnél nem kívántatik, hogy a megbízott részvényéé legjen. Azon részvéuyesek tebát, kik 1903. évi márczius hó 19-ig az intézet részvénykönyve szerint, mint ilyenek igazolva voltak, a feunebbí  inódou szavezsti jogukat —• részvény bemutatása nélkül — gyakorolhatják. 

A csíkszeredai Takarékpénztár Részvénytársaság Igazgatósága nevében: 

Csikszereda, 1903. márczius hó 19-én tartott ülésből. 

Nagy Imre, elnök. Dr. Fejér Antal, iigyész-titkár. 

Klzarolagos 
gyár tói : 

n 
HOCHSINGER TESTYÉREK 

3-ao 

ruha-m ossához 
a legjobb kékitősser, -• Törvényesen védve. — Mosó-intézetekben, háztartásokban a 

legkedveltebb ruhakékitő. 
O l e e ó és f e l f l l m u l h a t l a n l 

kis üveg 34 fillér, tizszeri mosás-hoz elegendő. 1 nagy üveg 100 kor., */• Üveg 1 kor. 
W Kspbstó madenfltt.  " V I 

Utániatoktól óvakodj ónk I 

BUDAPEST, 
VL, Bósaa-utoaa 86. 



Márcriua 25. C 8 I K I L A P O K 13. szám. 

Egy jé családból való fiu, 
kinek 2—3 gimnáziuma van, tanulónak 
felvétetik  lapunk nyomdájában. Faeladási hirdetmény. 

Csikszentmiklós közbirtokosság két évi 
megtakarított vágteriilet tulajdonát képező I. 
rész .Szalonka" nevli erdórészben, n csíksze-
redai m. kir. erdóhivatal engedélyével 20H7 
köbméter fenyő  boszonfa  eladása czéljából 
folyó  óv ápril hó 0-én d. e. 9 órakor 
Csikszentmiklós község hivatalos házánál nyil-
vános szó- és zárt Írásbeli versenytárgyalás 
fog  tartatni. A 2087 m1 fenyli  haszonfa  kiki-
áltási ára 5012 korona, azaz: ötezertizenkét 
korona. 

Árverezni kívánók erről azon felhívással 
értesíttetnek, hogy az árverés megkezdése 
elótt a kikiáltási ár 10%-át az árverési bizott-
ság elnökének kezéhez tegyék le és az árverés 
megtörténte után 8 napok alatt a vétel átvevő 
köteles megfizetni,  kiliönben bánatpénzét ve-
szíti és a vásártól elállottnak tekintetik. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak-  el. 
Az árverési feltételek  megtekinthetők 

Csikszentmiklós község házánál és a járási 
erdógondnoksági irodában, hol az erdő állapo-
tára vonatkozó részletes felvilági  tások is meg-
kaphatok. 

Csikszentmiklós, 1003. évi márczius hó 
24-ik napján. 

T AtA,t  F e r e n c z , 
birtokossápi rlntik. 

Faeladási hirdetmény. 
A Csikszentmiklós község közbirtokossá-

gának tulajdonát képező Csikszépviz község 
határában fekvő  . F a r k a s " h a v a s erdő-

r é s z b e n a nagyméltóságú m. kir. fóldmive-
lésügyi miniszter ur 07.316/1901. sz. engedélye 
alapján 189 37 km. holdon 22.131 köbméterre 
becsült fenyó-haszonfa  és ÍI432 köbméterre be-
csült fenyő-  és bükk-tüzifa  f.  évi április hó 
0-ik napján délelőtt 9 órakor Csikszent-
miklós község hivatalos házánál nyilt szóbeli 
árverésen el fog  adatni és becsáron aluli aján-
latok is elfogadtatnak.  Ha a megtartott árve-
rés eredménytelen ninrad, ugy abban az eset 
ben szabad kézből is el fog  adatni. 

Az összes fatömeg  kikiáltási ára 32,700 
kor., azaz: harminczkétezerhétszáz korona. 

Árverezni kívánók kötelesek a kikiáltási 
ár 10"/,-át az árverés megkezdése előtt az ár-
verezési bizottság elnökének kezébe letenni 
készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 

A szóbeli árverés megkezdése elótt zárt 
Írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak,  melyekhez 
a kikiáltási ár 10" o-a készpénzben vagy óva-
dékképes értékpapírokban csatolandó. 

A részletes árverezési és szerződési föl-
tételek megtekinthetők Csikszentmiklós község-
házánál és csikszépvizi m. kir. járási erdő-
gondnokság irodájában a hivatalos órák alatt. 
Vevőre a vásár azonnal kötelező, mig nz el-
adóra csuk felsőbb  jóváhagyás után válik kö-
telezővé. 

Csikszentmiklós, 1903. évi márczius hó 
24-ik napján. 

X j á z á x F e r e n c z , 

bírt. elnök. Sz. 15341 - 90 2. 
tlkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A Csíkszeredái kir. törvényszék mint te-

lekkönyvi hHióságközhirré teszi, hogy csík-

szeredai takarékpénztár részvénytársaság végre-
hajtatnak Dombi Gergely és Vánrsa János 
csikmadarasi lakós végrehajtást szenvedők el-
leni 17B kor. tökekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. törvény-
szék területén levő, Csikmadaras község határán 
fekvő  a csikmadarasi I. rész 249 számú tjkv-
ben A. 1 rend, 475/2 hrszám alatti belső-
ségre 320 kor. 2 rend, 2130/1 brszárn alatti 
szántóra 4 kor. 3 rend, 2311/1 hrszám alatti 
szántóra 13 kor. 4 rend, 2551 hrszám alatti 
szántóra 17 kor. 6 rend, 5255 hrszám alatti 
szántóra 7 kor. 7 rend, 5G51/1 hrszám alatti 
szántóra 6 kor. 9 rend, 6536 brszáin alatti 
kaszálóra 18 kor- 11 rend, 7329/2 hrszám 
alatti száutóra 14 kor. 

A csikmadarasi 1. rész 408 számú tjkv-
ben A. f.  1 rend., 804., 805, 806. brszániu 
belsőségre és kertre 413 kor. 2 rend, 882 hr-
szám alatti 28 kor, 4 rend, 992 hrszám alatti 
szántóra 18 kor. 9 rend, 1693 hrazámu száu-
tóra 11 kor. 11 rend, 2663 hrszám alatti szán-
tóra 22 kor. 12 rend, 2763 hrszám alatti szán-
tóra 14 kor. 15 rend, 4721 hrszámu szántóra 
II kor. 17 reud, 5487 hrszám alatti szántóra 
10 kor. 18 rend, 5489 hrszám alatti szántóra 
13 kor. 19 rdnd, 5612 hrszámu szántóra 107 
kor. 20 rend, 5866., 5867., SbtiB. hrszám alatti 
szántóra 4U kor. 21 rend, 5878 hrszám alatti 
szánlóra 7 kor. 22 rend, 5947 hrszám alatti 
száánlóra 10 kor. 

csikmadarasi I. rész 1022 számú tjkvben 
A. f.  G remi. 993 hrszám alatti szántóra 18 
kor. 7 rend, 1023 hrszám alatti szántóra 20 
kor- 8 remi. 1696 hrszám alatti szántóra 27 
kor. kikiáltási árban. 

A csikmadarasi I. rész C53 száinu tjkvben 
A. -f.  1 rend, 7014., 7015. Iirszáin alatti kaszá-
lóra 360 kor. kikiáltási árban és pedig ez utóbbi 
ingatlanra nézve az 1881. évi LX. t.-cz. 166 
§ a értelmében nemcsak végrehajtást szenvedi-l-

Váncsa János, hanem az ifj.  Péter Áron társ 
tulajdonos nevén álló járandóságokra is * igy 
az ingatlan egészére elrendeltetik^ hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 1903. évi áp-
rilis hA 24-ik napjánd. e. 9 érakor Cstkmada 
rás község házánál megtartandó nyilvános ár-
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10°/, át. készpénzben 
vagy az 1881. LX. t.-cz.42. §-ában jelzett ár-
folyammal  számitolt és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
dgymiiiiszleri rendelet 8 § ában kijelölt óva-
dékképea értékpapírban a. kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170.§-a értel-
mében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltalni. 

A kir. törvényszék mint telkvi. hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi deczemberbó 20-ik 

napján. 
Gecző Béla, 
kir. tazki biró. 

Eladó 1 0 ° i r - Talicska 
Csikmadéfalvi  raktárból. 

50 drb. vételnél á 1 kor. 60 fill. 
100 . . 1 „ — „ 

14 napig, vasár- éa ünnepnapok kivételével 
minden nap megtekinthetők. 

1884-béli Kisküküllő menti bor 
20 hektoliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában. s-io 

SZVOBODA TESTVEREK 
könyvnyomdája, könyv-, papir-, rajz-, írószer- és hangszerkereskedése Csíkszeredában. Ajánlják dúsan felszerelt  s az uj miniszteri rendelet szerinti 

NYOMTATVÁNYRAKTÁRUKAT 
községi és körjegyzők részére finom  papíron nyomtatva. Posta-és kézbesiló' könyvek bekötve. 

Jól berendezett könyv- és papirkereskedésükben 
kapható: közönséges irópapír. nagy csomagoló, jó rajzpapir, rózsaszín és fehéritató,  kék másoló 
és mindenféle  színes papírok, selyempapírok. — Igen nagyválaszléku levélpapírok díszes dobo-
zokban 90 fillértől  10 koronáig: nagyválaszték névnapi és újévi kártyákból, díszes emlékkönyv-
vek és albumokból. Továbbá: népiskolai tankönyvekből és iskolai kellékekből u. m.: vonalzók, 
palatáblák, lisztázati és rajzfüzetek,  igen jó plajbászok, írólollak. közönséges és díszes tollnyelek, 
tolltartók, tintatartók, rajzeszközök, körzők, festékek  és festőecsetek,  egyenes és háromszög vonal-
zók. Dus választék üzleti-, jegyző-, ima és énekeskönyveit.— Ugy szintén kaphatók: vegyes if-
júsági iratok, mulattató képes ineséskönyvek, mindenféle  szépirodalmi és füzetes  kiadványok. 

Különösen ajánljuk elismert jó minőségű fekete  tintáinkat nagyban és kicsinyben; továbbá 
piros, carmin, lilla, kékszínű tintáit, festékeiket,  olvasztott mézga (gumrni), jegyzőtinta, pecsét-
viasz, ragasztó-ostya, színes irodai spárgákat, valamint a saját kiadásunkban megjelent és nagv 
elterjedésnek örvendő „ŐRANGYAL" és ÁRTATLANOK ŐRANGYALA-4 czimü ima- és ének-
könyveinket; ..Erények gyöngy-ét, .,Halotti zsolozsmák és szertartások könyv"-ét, ..Csíkmegye 
Földrajza"-!. 

Modern berendezésű könyvnyomdájukban 
elvállalnak mindennemű könyvnyomdai munkát, u. m.: müvek, folyóiratok,  heti vagy 

havi füzetek  kiadását; ügyvédek, kereskedők s pénzintézetek részére bármilyen komplikált táb-
lázatokat egyszerű szines nyomással; esküvői, eljegyzési s báli meghívókat a legegyszerűbbtől 

a legdíszesebbig a legrövidebb idő alatt, körleveleket, számlákat stb. stb., olcsón és tisztán. 

Nyomatott Caiksseredában, Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1008. 




