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A tiiipgatífl  tntriulft  Bozplsa. 
A mint már említettük, axpa 'alkalomból, 

bogy a kormány az üssxes állami alkalmazottak 
sorsánsk megjavítása érdekében a képviselőháa 
elí t&rvéityjavaslattal iárnlt, a vármegyék is 
akczióba léptek anyagi jővSjfik  biztosítása érde-
kében, s e csélból mait hó SS-re Badapesten 
egy előleges értekezlet, később pedig egy or-
szágos kongresszus megtartását határozták el. 

Ez az előértekezlet csakugyan a jelzett 
napon meg is tartatott Badapesten, a vármegye-
ház tanácskozási termében, mely értekezletre 
csaknem 500 tagja jelent meg a vármegyék ér-
dekelt tisztviselőinek. 

Ezen összejövetelből, mindannak daczára, 
hogy az csak Bzllkebb körűnek volt tekinthető, 
kitűnt, hogy a megyei tisztviselők szervezve 
vannak, nemcsak a sorsnk javítása iránti moz-
galom erélyes és elszánt (olytatására, hanem 
egyúttal egy tisztviselői egyesület alapítására 
is, mely hivatva lesz jővőbeu a kezében tartani 
és gyámolítani mindazon eszméket és törekvé-
seket, melyek alkalmasok arra, hogy ez a tes-
tület az államéletben elfoglalt  és elsőrendfi  je-
lentőséggel biró poziczióját menten az anyagi 
gondoktól megtarthassa. 

Pestvármegye dísztermébe,! hangzott el 
tehát mait bó 25-én a vármegyék tisztviselői-
nek első elhatárolása, melyen nagy jelentőségű 
akezió nyert bevezetést egy osztály létérdekei-
nek biztosítására, mely osztály ugyszólva az 
egész államéletnek funkeziónáriusa,  s a mely-
nek kezeiben összpontosulnak miudazok a kor-
mányzati ágak. melyek az államéletben a kőz-
és egyéni érdekek helyes és rendszeres kielé-
gítését involválják. 

Az értekezlet simán és imponáló egyértel-
műséggel folyt  le és a részletkérdések meg-
oldásába nem is bocsátkozott. 

Az értekezlet vezetésére a házi gazda, 
Pestvármegye alispánja, Beniczky Lajos kére-
tett fel,  ki a megbízatást nagy köszönettel fo-
gadván a gyűlést higgadtságra intette éa arra 
kérte fel,  bogy mutassák meg az értekezlet 
tagjai, hogy a vármegyék nem elavult eszmék 
ápolói, hanem érdemesek az életre és tisztika-
rai képesek a közigazgatás odaadó vezetésére. 

Az értekezlet jegyzőjiai egyúttal felkéret-
tek Izzekntz Aurél krassó-szőrénymegyei fő-
jegyző, dr. Horvát József  árvamegyei főszolga-
bíró. Vinczehidy Ernő torontálmegyei lőjegyző 
és Ferdinándi Gyula abaujtornamegyei tiszte-
letbeli főjegyző. 

Mire Izzekntz Aurél előadó tartalmas meg-
okolás után következő határozati javaslatot ter-
jesztette elő elfogadásra: 

1. Mondja ki az országos értekezlet, bogy 
szükségesnek tartja az összes vármegyei alkal-
mazottak törzsfizetése  és járandóságainak az 
állami tisztviselők fizetésének  rendezésével egy-
idejűleg  való szabályozását oly arányban, mint 
az állami tisztviselők, altisztek és szolgák illet-
ményeinek ujabban beterjesztett törvényjavas-
lattal való szabályotása czélozlalik ; 

2. mondja ki az országos értekezlet, hogy 
egyfelől,  tekintettel arra, miszerint a vármegyei 
tisztviselők működésének legnagyobb részét az 
állami teendők végzése foglalja  le s másfelől 
a vármegyék a tisztviselők javadalmazására sok 
helyt már is jelentékeny pótadókkal vannak 
megterhelve, a fizetés  rendezés az állami költ-
ségvetés terhére legyen eszközlendő; 

3. hogy e czél elérésére a vármegyei liszt-
viselők ez évi ápril hó 26-án Budapesten orszá-
gos kongresszust tartanak ; 

4. hogy az országos egyesület szervezé-
sére, ftz  Alftpftzabálylervez&t  elkészítésére egy 
100 tsgliól álló bizottságot küld ki, melynek 
kötelességévé tétetik az is, hogy a vármegyei 
alkalmazottak érdekeinek előmozdítására meg-
indult mozgalom iránti érdeklődést az országos 
sajtó utján ébren tartsa; 

6. bogy a 100 tagu bizottságnak feladata 
lesz a vármegyei alkalmazottak mozgalmának 
alapját képező flzelésrendezésre  vonatkozó, s 
annak idején az Országos kongresszus által em-
lékirat alakjában a kormánynak, a törvényhat-
óságoknak előterjesztendő tervezetét kidolgozni 
s azután megvitatás végett az egyes vármegyék 
tisztviselőinek jövő ápril hó 18-ig megkfildni,  a 
26-án tartandó országos kongresszuson pedig 
bemutatni; 

6. hogy az országos értekezlet egyik fel-
adatául fogja  tekinteni azt is, hogy a községi 
élet vezetésére hivatott, a közigazgatás mindeu 
ágazatában oly széleskörű tevékenységet kifejtő 
községi, illetve körjegyzői kar javadalmazáaá-
nak javításában nyilvánuló érdekeit előmozdítani. 

Ezen határozati javaslat vita nélkül el-
fogadtatván  a 100-as bizottság legott megala-
kittatott, elnökéül Beniczky Lajos pestmegyei 
alispán, jegyzőül dr. Horváth József  árvamegyei 
főszolgabíró,  Vinczehidy Ernő torontálmegyei 
főjegyző,  P'erdinándy Gyula abaujmegyei főjegyző 
választottak meg. Ezen bizottság tagjánl vár-
megyéuk tisztiűgyésze dr. Bocskor Béla is ki-
jelöltetett. 

Másnap délután sz értekezlet kebeléből 
nagy küldöttség tisztelgett Széli Kálmán kor-

mányelnök, belügyminiszternél, kikhez több 
országgyűlési képviselő is csatlakozott. A mi-
niszterelnököt Beniczki alispán köszöntötte az 
értekezlet nevében. 

Széli Kálmán szívesen fogadta  a deputá-
cziót 8 kijelentette, hogy a megyei éa községi 
tisztviselőket sz állam funkezionáriusainak  te-
kintve, habár nem is attól kapják a kinevezést 
kiknek kötelessége se nem könnyebb, se nem 
kisebb, mint az állam tisztviselőié. 

Hogy a megyei éa községi tisztviselők fi-
zetései nem felelnek  meg a tisztviselőkre há-
ruló teher nagyságának, azt maga is készség-
gel elismeri s az a nézete, hogy minél erősebb, 
felelősség  teljesebb munkát várunk valakitől, 
annál inkább gondoskodnunk kell a felől,  hogy 
az a valaki mégis felelhessen  kötelességének 
s anyagi gondok ebben ne gátolják, hanem 
nyugodtan dolgozhassák, inert a nyugalom és 
az anyagi gondoktóli mentesség alkotóelemei azon 
erkölcsi erőnek, a melyre szüksége van annak, 
a ki az administráczió nehéz terhét viszi. 

Türelem és higgadságra kéri a deputácziót 
és azokat, n kik küldölték, mert a kérdést 
máról holnapra nem lehet megoldani. Ha a me-
gyei tisztviselők fizetése  most a többivel egy-
szerre nem is rendezhető, de kellő felemelése 
elkerülheilen. 

H küldöttség zajos éljenzéssel fogadta  a 
kormányelnök megnyugtató válaszát. 

= A képviselőház ülései. A mult hét 
két első napját ismét a napirend előtt való fel-
szólalások vették igénybe, a napirendben lévő 
katonai javaslatok csak a harmadik iiléaben ke-
rültek sorra. A javaslatok ellen felszólaltak: 
Chernél  (Jyula, ki beszéde elején azt bizonyít-
gatta, bogy a nemzet csalódott Széli Kálmánban, 
mert Széli nem tudott hasznoB intézményeket 
létesiteui és nem tudott ellenállani a nemzőt élet-
erejét fenyegető  követelesekuek. A magyar nyelv 
ji'3Ú.,ak a liadsere^beu is érvéuyeBülnie kell. A 
javaslatot nem fogadja  el. Thaly  Kálmán, mint 
történetíró szólott a katonai kérdéaről a konsta-
tálta, ho;y a Habsburg családnak I. Ferdinánd 
korától kezdve folyton  az volt a törekvése, hogy 
összbitodalinat alapítson. Ua a körülmények ked 
vezök voltak, akkor erősebb volt az a törekvés, 
kedvdzótleu körülmények között pedig gyöngébb. 
Tényleg bároniBzor sikerült az összbirodalom ala-
pítása I. Lipót, II. József,  és I. Ferencz József 
alatt. Azután kimondotta, hogy a mohácsi vesze-
delemig kulturánk, műveltségünk, gazdaságunk 
nem táplálkozott német forrásból,  söt a Nyugat 
szellemi inozgalmaibau megelőztük a németeket 

Budát Bein a német aserezte vissza, mert Budá-
ért magyar, olasz, franczia,  apaayol éa hollandus 
vér omloit bőségesen. Nagy lelkesedéssel argu-
mentált ezután a magyar szolgálati nyelv 
mellett, melynek érdekében határozati javaala-
tot nyújtott be a ezen javaalatbau aat Is kö-
veteli, hogy a magyar csapatok twstjei kiMa 
tisztikart alkossanak, külön előléptetéai rend-
szerrel. Polczner  Jenő elvi ellenaége a kösős 
hadseregnek B követeli, bogy állítsák fel  aa ön-
álló magyar hadseregei. A katonai javaslatok-
kal a hadügyi kormány valóaágoa merényletet 
intézett a nemzet életereje éa vagyona ellen. A 
királynak niucs joga ahos, hogy hadseregfiokat 
inagyar jellegétől éa magyar nyelvétől megfoassa. 
A javaslatot netn fogadja  el, hanem határoaati 
javaslatot nyújt be arra nézve, hogy olyaa tiszt, 
a ki a közös hadseregben kapitánynál magasabb 
rangot ért el, ne lehessen magyar honvédelmi 
miniszter. Luby Qéza szintén nem logadja el a 
javaslatokat, mert a magyar nemzetet nemoaak 
gazdaságilag, hanem nyelvében ia megakaiják 
ölni. Határozati javaslatot nyújt be, bogy a kor-
máuy az öuálló magyar hadaereg azerveaéaéről 
azonnal készítsen törvényjavaalatot. A napirend 
előtti felszólalások  két teljea ülést éa a harma-
diknak egy részét is igénybe vették. A felszó-
lalások tárgya az azelőtti héten történt tüutetéa 
és rendőri beavatkozás voltak: Felszólaltak: 
Hurta  Ferencz, Buzátb  Ferenos, Neasi  Pál, 
&íezőssy  Béla, Rákosi  Viktor, Lengyel  Zol-
tán, Eltner  Zsigmond, Eötvös  Károly, Egry 
Uéla, Reich Aladár, Molnár  Ákoa, Papp Zoltán, 
Zboray  Miklós, Molnár  Jenó, Holló  Lajos, 
Gabányi  Miklós, kik mindnyájan vádolták a 
rendőröket, a főkapitányt  éa a miniszterelnököt 
a elégtételt követeltek. Széli  Kálmán több isben 
válaszolt, igyekezett lecsillapítani a szenvedélye-
ket, de az elleuzék nem igen hallgatott rá. A 
márcz. 24 diki ülésben üfaas  Ivor báró interpel-
lált a szocziálisták és a kormány összeköttetése 
ügyében, kimutatván, hogy a kormánynak a sxo-
cziálisták közölt fizetett  emberei vanaak. 8»6U 
Kálmán visszautasította azt as állítást, mintha d 
szocziálialákkal bármily öaazeköttetésbeu lenne. 
A márcz. 2<Vdiki ülésben Sturman  György egy 
eltiltott népgyűlés dolgában telt kérdést. A mi-
niszterelnök megígérte, hogy megvizsgálja aa 
Ügyet. Benedek  János a hadügyminiasternek 
arról a rendeletéről tett kérdéat, mely megtiltja 
a tiszteknek, hogy a párbajelienea egyesületbe 
belépjenek. Fejérváry  kijelentette, hogy rokon-
szenvez a párbajelienea mosgalommal, de járjon 
elől a társadalom a akkor a hadsereg is alkal-
mazkodni fog  hozzá. A márczius 27-iki ülésben 
Pichler  Győző interellált a tüntetés dolgában. 

A „CSÍKI LAPOK" TARCZAJA. 

Rokoko. 
A szép várkisasszony ablakán kihajol, 
Kis ablaka alatt vándor lantos dalol, 
Kopott a trubador, kopott is, szegény is, 
Szép Melinda azért megszerette mégis. 

Dallal, jött dallal ment szülötte Árkádnak 
Elvitte magávsl szivét Melindának. 
Melinda galambot küld másnap reggelen: 
„Szállj hozzá, tubiexám, mond neki: szeretem. 

Aztán vár Melinda. Ábrándos kék szeme 
A tárolt kutatja, nincs napja, éjjele. 
Második galambtól búcsúzik Melinda: 
„Mond neki, siessen kitárt karjaimba. 

Megint vár Melinda, megint vár, hiába 
Fehérre halványai két rózsás orczája. 
Küld aztán harmadik, negyedik követet; 
Esdeklő szavára mért nem jön felelet? 

Sfirll  rengetegben kicsiny kunyhójában 
Viador trubadnrunk éldegél magábao. 
Elégedettségtől sugárzik a képe: 
Negyedik napja van galambpecsenyéje 

u 

Lemondani. 
— Irta: Dr. Prlhodáné. -

(Folyt, és vége.) 
Ba, mint boldog menyaaasoayt találom, ké-

pes lettem volna a végletekre/ tárgyat adtam 
volna a lapoknak egy asenzácziós aze'etmi dráma 
közlésére. 

De halványan, megnyúlt arczcial és ter-
metlel, ibolyakék szeme harmalkonyekkel borítva 
egyszerű gyássruhában találtam. S a midén meg-
szólalt a maga szelíd, bánatos hangján .nyugod-
junk bele Qábor a megváltozha'atlanba. Atyám-
nak halálos ágyán ai volt a kívánsága, hogy 
Bodroghi Lásslónak, ki több isben megkért, le 
gyek a neje, osak ugy halhat meg nyugodtan. 
Szegény jó Atyámnak megigértem, ha mindjárt 
as életem üdvébe kerülne Is,' 

Igyekezzünk Gábor mindketten lemondani I 
Kmlékasik-e Ilus, milyen szó nélkül vettem a 
kalapomat, milyen azótlanul kísért ki a kis aj-
tóig, ott kezet nyújtott, oh mint azerettem volna 
megoaókolni jegygyűrűé kesét, — de már nem 
mertem. 

Hegkeidódött a lemondás kálváriája, VÍBS-
ssamentem Párisba I Már nem kelletett vig ozim-
bora társaság, sem bor, sem grisett, osak muuka, 
szakadatlan munka 1 Munkám közben nem igye 
kestem képét kitőrülni lelkemből, ellenkezőleg 
mindég csak magáért éa magával dolgoatam. — 
Ba egy sikerült képem a párisi vsgy hasai tár-
laton kitüntetést vagy dicséretet nyert, boldog 
voltam, mert Ilus olvassa a lapokból és büsske 
lehet egykori ideáljára I És kesdtem már a vi-
lággal, s annak ferdeségeível  megbarátkosni, — 
kesdtem már egéss nyugodt ember lenni, míg-

uem a jóbarátok fölzaklattak,  levelükben roBz-
szabbuál roBSzabb híreket közöltek, tudták, hogy 
fájdalmas  sebet szakítanak föl  vele, oh az embe-
rekuek örömet okoz, embertársaiknak bánatot 
szerezni. 8 ezek a liirek önröl Bzóltak Asszonyom I 
azt mondták, bogy öu nem boldog, Itogy férje 
eltobzodta saját vagyonát, s már az önét is ki-
kezde. Ont elhanyagolja, ideje nagy részét Lacz 
kónénál tölti, ki 20 év óta özvegy, a még min 
dég elég érdekes arra, hogy érette egy angyali 
elhanyagoljon, a kinek ugy látszik elve az. hogy 
nem megy férjhez  addig, mig máa asszonynak 
férje  van I 

Nos ezek a hirek, megint felzavarták,  már-
már nyugodt kedélyemet a azzal az elhatározás-
sal jöttem viaaza, haza, ha igazak a hirek, ugy 
megölöm miadkettóuk élete  megrontóját, akár 
párbajban, akár orozva, vagy nyíltan szeretőjé-
nél, vagy bárhol mit bánom én I 

Ha pedig nem igaz, hanem mint boldog 
ember él caaládjának, akkor észrevétlenül távo-
zom, mint a hogy idejöttem, Benki, még ön se 
tudjon róla, Assaonyom I 

A mint megérkestem városkánkba, kit lá-
tok az örök ifjú  featett  hajú özvegy ablakában ? 
bisalmaa kettesben, mint as ön drágalátos férjét  I 

Ah igy I moat már elégtételt veasek ma-
gamnak a sorától I nem ölöm meg a hitványt, 
nem veasem el életét, de elvessem becsületét, 
hadd éljen megbélyegezve I 

Tervsierüeu jöttem ma ide, ha őnt mint 
gyauutlant, boldog hitvest találom, beállottam 
volna as Édenkertbe Lnosifernek  és édes, mé-
zes, másos szavakkal a múltra való emlékeate-

téssel, férje  befeketítésével  törekedtem volna caé-
lom felé. 

Ilyen önbizalommal indultam ma ide és 
jöttem a verándáig, a mit mi boldog fiatalságunk-
ban elneveztünk üveges kalitnak. 

Oh hányszor I láttam én lelki szemeimmel 
ott messzi idegenben as édea üveg kalitkát, öat 
Asszonyom benne a kis fészekben  igésó róssaaalnü 
pongyolában, kia aranyfürtü  madárkákkal, aa 
apamadár featőváazna  mellől fölkelve,  édes ásók-
kal tartva anyukát, ki vissont apró madárkáinak 
adja át szeretettel. 

És ms, viszontláttam valóságbaa as üveges 
kalitkát, benne ült a rózaaasinfi  anyamadár a két 
kis sranyssősske fiók  madár, a blmje as apa-
madár, kakuk módjára él a lelketlen I 

S as ön arcsán Asszonyom, nem a tudatlan 
hitvesi boldogság ült, oh nem ! ön a lemondó, 
szenvedő, boldog Anyamartir a beragyogó ta-
vaszi napsugár diosfényt  von homloka kSrfil, 
hogy illúzióm annál káprázatosabb legyen. 

És én, én nem akarok Luooifer  lenni I a én, 
nem ia akarok semmit, nekem nem la volt semmi 
czélom I — csak egy könyörgésem van ! — Ass-
stonyoin I Iluska I te ssent I kísérj el, kérlek, • 
lemondás ntján, a kis kapuig. 

És as asszony, ösaieknlcsolt késsel, köny-
telea szemekkel, száras hangtalan qakkal kisérte 
él a férfit  Buoansásnl, egy néma áhítatos osókot 
lehelt a nő homlokára. 

Igy mondott le egy 22 évea asszony éa 
egy 25 éves férfi  őrökre a boldogságról, enyhe, 
szerelmes susogásn, boldogságot Ígérő tavaasl 
alkonyon. 



Április 1. C S Í K I L A P O K 
14. uám. 

Széli  Kálmán kijelentette, hogy a vizsgálatot 
törvényes köaeg-végzi s majd a résiletes jelen 
lés ntán fog  bővebben nyilatkozni. A márcziua 
28-diki ülésben Trnhinyi  János a atomfai  vá 
lasstás vissaaéléseiaek gyorsabb vlisgálatát sür-
gette. Széli  miniszterelnök megnyugtató választ 
adott. Bariba Ödön a zágrábi tüntetések ügyé-
ben interpellált, mire a miniszterelnök azt vála 
Biolta, hogy ha a magyar állam jelvényeit meg 
sértették, ast megfogja  torolni. 

= A munkakönyvek visszatartása 
A belügyminiaster valamennyi vármegyei és vá-
rosi törvényhatósághoz rendeletet küldött a szol 
gálatot vagy munkát kereaA emberek személyei 
okmányainak jogtalan visazatartáaa dolgábao. As 
iidvös rendelet, a mely orvosolja a munkásnép 
régi baját, igy hangzik : Oyakran merül föl  pa 
nasi a miatt, hogy a szolgálatot vagy munkát 
keresd egyének személyi okiratai munkaközvetí-
tők, asakegyesöletek, cseléd- és helyszerzök, la 
káaadók atb. állal jogellenesen visszatartatnak 
B es álta) a oselédek, munkások stb. az alkal-
mazásban vsgy munkábaálláaban megakadályoz-
tatnak a ss illetőknek életfönntartásuk  lehetet 
lenné tétetik. Minthogy pedig s fönnálló  törvé-
nyek kősgasdsságl éa rendőri tekintetokből 
munkaadóval szemben ia előírják azt, hogy 
szolgálati szerződés megazüntetéae után a gazda, 
illetőleg munkaadó a cseléd , illetőleg munka-
könyvet annak visszaadni tartozik, kinek nevére 
szól éa igy annál kevésbbé lehet helye annak, 
bogy as elül megjelölt egyének vagy egyesüle-
tek esetleges közvetítéseiknek biztosítására a ne-
kik adstott cseléd- vagy munkakönyveket s egyéb 
személyi okmányokat kézizálog- vagy biztosíték-
képpen viaszatarlhasBák ; — minthogy továbbá 
as igasoló okirat jogellenes visszatartása egye-
aesen meghiusítja a cseléd- és munkakönyvek 
kötelező használatát megokoló törvényhozói czél-
zst megvalósítását: mindezeknél fogva  a azolgá-
latol vagy munkát kereeö egyéuek személyi ok-
mányainak, cseléd és munkakönyveinek stb. jog-
ellenes visszatartását ezennel eltiltom. E tilalom 
megssegéae BZ 1870. évi XL. törvényezikk I. HB-
kaaza értelméken kihágást képéz a elkövetői 300 
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, ismétléB ese-
tén eienfelül  még 15 napig terjedhető elzárással 
büntetendők. A kihágás elbírálására a rendőrha-
tóságok illetékesek. Ezektől a jeleuleg érvéuyben 
levő Biabályokban kijelölt folötleB  hatóságokhoz 
van fölebbeiésnek  helye. A pénzbüntetésekül 
befolyó  összegek ama közaég szegéuyalapja ja 
vára eanek, melynek területén a kihágáa elkö-
vettetett. Végül megjegyzem, hogy e rendele 
tem — tekintettel a kereskedelemügyi miniszter 
urnák 1001. évi deczember hónap 17 én 76.290. 
sz. a. kelt s valsmennyi másodfokú  iparhatóság-
ból intézett körrendeletére — az iparoBsegédek 
és gyári munkáaok munkakönyvének a munkás 
dók réaséről való visszatartására i-em terjed ki. 
Budapesten, 1903. évi márezus hónap 14<én. A 
miniszter helyett: Gnlner, s k., államtitkár. 

lenül a forrásból  merített víz baktérium tartal-
mát. Majd az ásványvizek helyes kezeléséről és 
palaczkozásáről értekezett minden egyes für-
dőre vonatkozólag, kOlöu kiemelve a talált hiá-
nyokat. A valóságnak szigorúan megfelelő  ada< 
tok és megfigyelések  halmaza valósággal meg-
lepte a hallgatóságot. Kitűnt ezekből, hogy 
fürdők  tnlajdonossi és igazgatói, kevés tiszteletre 
méltó kivétellel, vastag hibákat követnek el a 
lürdőik és ásványvizeik kezelésében, s mi meg-
magyarázza azt a hanyatlást, melyet némely 
fürdőnél  sajnosan tapasztalunk. 

Az ntolső előadó dr.  Genersich  Gusztáv 
egyet. m. tanár volt, a ki a fürdőkön  található 
gyógye*zkOzökről, az olt követelt gyógymódok 
ról, a fürdők  berendezéséről, az élelmezésről, a 
fürdői  életről, a vendégek szórakozásairól mondta 
el tapasztalatait ugyanavval a pártatlan igaz-
ságossággsl, mint az előtte szóló. A közönség 
mindvégig nagy figyelemmel  hallgatta a válto-
zatos és élvezetes előadáBt. 

Az egyes előadások közölt éa az ülés vé-
gén Jegenye, S -,t íjka, Homorúd, Málnás ép Ko 
vászna lürdők vetített képeibeu gyönyörködött 
a közönség. 

A harmadik  napon : Az előadó dr. Filep 
Qynla egyet, tanársegéd volt, s ki személyes 
tspssztalatai alapján ismertette a fürdők  lakás-
viszonyait a legapróbb részletekig, tekintettel a 
há/ak építésére, a szobák nagyságára, berende-
zésére, takarítására, továbbá a kiszolgálásra és 
az árakra is. Ismertette a lakások mellékhelyi-
ségeinek berendezését, továbbá a lakások kör-
nyékének és a sétautaknak állapotát, valamint 

közvilágítást is, bíráló megjegyzéseket tévén 
minden egyes fürdőnél.  A közönség hálásan fo-
gadta a valóságot őszintén feltüntető  előadást. 

Utána dr.  Sárkány  Lajos ev. ref.  főgiinn. 
tanár értekezett nagy pénzügyi tudással a für-
dők anyagi viszonyairól és a módokról, a melyek 
által a ftti  dok pénzügyi helyzetén javítani le-
hetne. Véleménye szerint fürdő  szövetkezet ala-
pítása volna a leginkább czélra vezető ul és 
nagy vonásokbsn meg is rajzolta ennek a terv-
nek a körvonalait. A közönség látható tetszéssel 
fogadta  az életre való eszmét. 

Az előadások között éa az ülés végén re-
mekül sikerült vetített képekben mutatták be 
Bázns, Bálványos, Élőpatak, Tusnád és Borszék 
fürdőket. 

az erdélyi Ismertető előadások 
fürdőkről. 

Az országos közegészségi egyesület Ko 
lozsvár vidéki osztálya mult hő 26-án kezdte 
meg és 27, 38 án folytatta  Erdély nevezetesebb 
fürdőit  ismertető előadási sorozatát a közönség 
nagy érdeklődése mellett. Ezen előadásokról a 
következő tudósításokat kaptuk. 

EIBŐ napon.- Gróf  Béldi  Ákos  főispán  az 
osztály elnöke lelkes hsngn elöljáró beszéddel 
nyitotts meg az előadások rendjét, a melyben 
meleg szavakkal emlékezett meg arról a nagy-
becsű támogatásról, a melyben az egyesületet 
Sándor János főispán  és az ő közbenjárására 
a m. k>r. földmivelésügyi  miniszter részesítette. 
Darányi miniszter ugyanis 1200 korona segélyt 
utalványozott arra a czélra, hogy a most folyö 
szakülések tárgyát képező tanulmány könyv 
alakban is megjelenhessen. 

Dtáns dr.  Rigler  Gusztáv  egyetemi ta-
nár olvasta fel  sok ntánjárással összeszedett 
adatait „Erdély fürdőinek11  történetéről és fej-
lődéséről. Dicsőséggel és gazdasággal teljes mult 
után sajnos, a legtöbb fürdőknél  hanyatlás mu-
tatkozik. Nagyon itt sz ideje már, hogy tétlen-
ségünkből fölébredjünk  és gyümölcsöztessük a 
fürdőinkben  rejlő istenadta kincseket. 

Harmadik előadó dr.  Szádeczky  Gyula 
egyetemi tanár volt, a ki röviden, de' igen von-
zóan és tannlságossn ismertette a különböző 
ásvány vizeknek a természetben valő képződé-
sét, különös tekintettel s Hargilta aljának Bzén-
Bavban gazdag forrásaira. 

Az érdekes felolvasásokat  a jelenvolt kö-
zönség nsgy figyelemmel  és élvezettel hallgatta. 

Az egyes előadások között és sz fllés  vé-
cén Kolozs, Torda, Marosujvár,Székelyudvarhely, 
Vízakna és Szováta fürdőket  mulatták be pom-
pásan sikerült vetített képekben. 

A második nspon : az első előadó dr.  Ja-
kabbázy Zsigmond  egyet. m. tanár volt, a ki 
a fürdőknek  hatásáról értekezett. Előbb a kö-
zönséges viz ivásának és a benne való Ittrdéa-
nek élettani hatását tárgyalta, majd a külön-
böző ásványos vizek, különösen pedig a konyha-
sós, szénsavss és vasas vizek külső és belső 
használatát iamertette. Vonző előadása a közön-
ségnél nagy tetszést aratolt. 

Diána dr.  Rigler  Gusztáv  egyet, tanár 
beszélt a meglátogatott fürdők  vizének termé-
szetéről és az ásványvizek kezeléséről. Az elő-
adó saját vizsgálatainak adataiból összeállított 
hatalmas táblázatok mutatták az ásványos vizek 
vegyi alkatát, annak ingadozását és a köivet-

Utóhangok a szentimrei mározius 
15-iki únDepélyhez. 

Tekintetes Szerkesztő Ur! Becses lapja 
idei 13 ik számában .Egy jelen volt* minden 
igaz hazafi  nagy örömére leírja, hogy CBÍkszent 
imrén az elemi ihkola növendékei tanítóik veze-
tése mellett igeu szépen ünnepelték meg már-
czius lö-ikót. 

Közleményét e szavakkal zárja: .Valóban 
élő tanujolét adták a szereplók, hogy Caikszenl-
iinrén az iskola ügy, a vallás-erkölcsös hazafias 
nevelés jó kezekbe került."  Nagyon belyesen I 
De azért engedje meg a T. Szerkesztő Ur, hogy 
ECliú istenasszony hírével megsúgjam „Egy jelen 
voll'-nak, miszerint három utolsó szava elé jó 
lett volna oda illeszteoi e szócskát .ismét.* Miért? 
Azért mert a caikszentimrei iskola ügy, a vallás-
erkölcsös hazafias  nevelés ueui aludott, sót jó 
kezekben volt a múltban ia, mert Csikszentimre 
adott az egyháznak és a hazának jelea férfiakat. 
A Gergely. Ualló Csaló és Bálint papok ; a Gergely, 
Csató éa Balló, századosok ; Száutó, Balló, Ger-
gely, B Dr. Sándorok jogvégzettséggel ; Fodor 
a jeles tanár: mindnyájan acsikszenlimrei hul-
lámzó tenger gyöngyei, kiket e község azült, s 
nevelt, tehát a múltban is jó kezekben volt a 
nevelés. S a közel múltban ? Akkor is tettek a 
vallás-erkölcsös hazafias  uevolés érdekében va-
lamint, mert akkor is rendeztek hazafias  ünne-
pélyt, téli nyári vasárnapokon oktatták a felnőt-
teket olvasókört népkönyviárt nyitottak a férfiak-
nak ; a ll.-ik tanítónak államsegélyt, az I.-aó ta-
nítónak korpotlékot eazközöltek, s a csak helyi 
«égre váró Ill ik tanerőt államsegélyen rendszo 
resitelték hilvallásos jeleggel ,a vallás erköl-
csös hasaüaa nevelés' javára. Nem most .került* 
tehát .jó kezekbe" ott a nevelés, hanem a mos-
tani csak folytatása  azon építésnek, melyet az 
elódók megkezdetlek. 

Csikazentímrének csak évekkel ezelőtt ie 
voltak viharos napjai, de de ezért .a vallásos 
erkölosös hazafias  nevelés* soha Bem hiányzott, 
de lobogtatta a haladás zászlóját e közaég szel-
lemi és anyagi javára. A ki akarta, követte 1B. 

A társadalom óhaját tolmácsolom, midón a 
mostani .jó kesek"-nek javaslom.- .a mult csak 
példa legyen" a nevelés terén, B az elódók által 
ültetett fák  gyümölcsét szedjék le békésen, de 
kapjoo abból .Egy jelen volt* is, ki a közönség 
megnyugtatására a az igasaág kiderítésére nemzé 
e Bserény sorokat. 

A métely. 
A zseniális frsnezia  drámaíró, Bi ieoi, ott-

hon : Párisban, s az egész czivilizált Európá-
ban páratlan sikereket aratott iránydarabaival 
a melyek közül kettő, a .Bölcső" s a „Vörős-
talár" a mi Nemzeti színházunkban is nagy 
sikerrel került szinte. Harmadik darabja a „Mé-

£ ? z ° n b , a n ""Kbokott, és ebből kifolyólag 
szükségét érezzük bizonyos következtetéseket 
levonni. 

E darab meséje röviden az, bogy egy gaz-
dag szép, fiatal  leányt szülői feleségül  adnak 
eg} "Stal világfihoz,  a kiről tudják, hogy gaz-

dag s felteszik,  hogy egészséges. Csak az 
küvő után kerül kl, bogy a férj  külsőleg észre 
nem vehető, súlyos betegségben szenved, s mely-
lyel megmételyezi egész családját. 

A mi a „közerkölcsiségbe ütközik", ez az, 
bogy Brieux, oly betegségei választott ki pél 
daadásul, a melyről müveit társaságokban nem 
.szoktak beszélni, mert: „Ily a des cboses, qui 
se font.  mais ou ne disent pas." 

De Brienz-nek nem is lett volna rá szűk 
sége, hogy ilyen kényes és hatásvadászó esz 
közzel bizonygassa igazát. 

A darab tendencziája akkor is hslyes és 
igaz lett ha tüdővészesnek vagy szívbajosnak 
tüntette volna fel  színmüvének bősét, a boldog-
talan fiatal  férjet.  Hiszen oly sok mindenféle 
betegség vsn, a melyet, hacsak eleinte is, ró-
zsás külső leplez el. 

Ámde Brieux, ugy látszik, a leghatásosabb 
eszközzel akarta bebizonyítani, mily balártalan 
könnyelműség az, és milyen végzetes következ-
ményekkel járhat nemcsak egy családra, hanem 
egész generácziókra, hogy s szülők leánygyer-
mekük férhez  adásánál csak azt kutatják, hogy 
a kérő anyagi viszonyai jók-e, elludja-e majd 
tartani családját, de már azzal síig törődnek, 
hogy s leendő férj,  leendő családapa egészsé-
ges-e valóban. Ha csak mértföldnyiről  nem ri 
le róla a beptika, ha nem sánta, nem púpos, 
nem vak, ugy minden rendben van, csak az 
anyagiak legyenek rendben. 

Hogy ez nagyon helyetelen, káros dolog, 
azt egy kis goudolkozás ntán el kell ismernie 
mindenkinek, a nélkül, bogy szükséges lett volna 
Brieux kinos tárgyú szinmüvét végig élvezni. 

— De hát — mondaná némely gondos 
apa, — végre is nem láthatunk a kérő vesé 
jébe; hogyan tndjnk meg külsejéről, hogy nem 
beteg-e, lía csak maga el nem meséli. — Persze, 
bisz ugy-e, nem is ez a fő,  hanem az, hogy 
leány, ha eladó lesz, hamarosan férjhez  menjen, 
nehogy a nyakunkon maradjon. Fort mit Scba 
den, mint a börzén mondanák. 

Amerika nem a középszerűségek bazája, 
Megszoktuk már, bogy, ha onnan hallnnk va-
lamire példát, az vagy nagyon bolond, vagy na-
gyon okos dolog. A mit most akarunk elmon-
dani, az határozottan az utóbbiak közzé 
tartozik. 

Az Unió egyik államában, Virginiában tör-
vényt hoztak, mely szerint nevezett állam te-
rületén csakis oly egyének köthetnek házassá-
got, akik sz esküvő előtt hiteles orvosi bizo-
nyitványuyal igazolják, hogy ép, egészségesek 
semminemű szervi bajban sem szenvednek. 

Tehát a mindig praktikus amerikaiak rá-
jöttek már annak tudatára, hogy nem csak szo-
cziális, hanem fontos  állami érdek is, bogy 
lövendő generáczók elkorcsosndását a mennyire 
lehet, már eleve megakadályozzák. Mert ba be-
teg szervezetű ember családot alapit, ezt ké-
sőbb nemcsak ö maga, hanem egész nemzedé-
kek megsínylik. 

Egy német orvos szerint a tüdő vész ret-
tenetes pusztításait csak egyetlen eszközzel le-
hetne korlátozni, ba L i. törvényben megtilta-
nák, hogy tüdővészesek, vagy e betegségre haj-
lamot mulató egyének házasságot kössenek B 
ha ezt a törvényt drákói szigorrsl végre is 
hajtanák. 

Igaz, — embertársainkat, amúgy is szen-
vedő, beteg embertársainkat megfosztani  joguk-
tól, a nekik talán egyedüli vigasztalást nyújtó 
házas élettől: örzte, de jogosult önzés volna. 

Ilyen intézkedésről különben ma még leg-
feljebb  akademicze lehet beszélni. Sőt elvileg 
bármennyire helyeseljük is, az idézett amerikai 
példát sem ajánlhatjuk itthon kövelésre. Okos 
dolog, de kissé mégis amerikaias, nem felel  meg 
az európai ember véralkalának. 
Azt sem mondjuk, hogy törvény hozása nélkül 
is követeljen minden apa leendő vejétől egész-
ségi bizonyítványt az esküvő előtt. Nincs szük-
ség ilyen gvöngédtelén eljárása. Arra valóban 
minden lelkiismeretes, gyermekét igazán szerelő 
spának nagy gondot kellene fordítania,  bogy 
feltétlen  biztossággal meggyőződést szerezzen 
róla, vájjon gyermekének leendő házastársa tel-
jesen egészséges-e. S ennek meg van a maga 
csalhatatlan, s a mellett tapintatos módja I 

Az például, hogy a kérő-alkalmas volt-e 
a katonai szolgálatra, az még éppen nem bizo-
nyít semmit, mert sok „lauglich" lett nagy be-
teg rövideBen a katonai szolgálat után, vagy 
talán épp annak következtében, mig sok „un-
tanglich"-nak van a legjobb kílátáss rá, hogy 
tisztes aggkort éljen. 

Az egyedül czélra vezető nt máshol kere-
sendő. Kövelelje meg minden spa leánya kérő-
jétől, hogy még az eljegyzés megtartása előtt 
biztosíttassa az életéi oly összegre, a mely anyagi 
viszonyainak megfelel  s hogy a kötvényt mu-
tassa be. 

Ebben a kívánságban semmi sértő tapin-
tatlanság sincsen; czélja látszólag csak az, bogy 
a menyasszony jövőjéről minden eshetőségre 
gondoBkodva legyen. Tényleges czélja s ered 
ménye pedig sz, hogy ha a férjjelölt  megköti a 
kívánt életbiztosítást és bemutatja a kötvényt, 
akkor egészségi állapota a legjobbnak bizonyult 
s igy, ha egyébként is minden rendben van, bát-
ran meg lehet tartani az eljegyzést. 

Mert, bogy vslaki életbiztosítást köthessen, 
snnak előbb orvosi vizsgálat alá kell vetnie 
magát s ezt az illető orvos oly alapossággal 
végzi el, bogy a kit a vizsgálat után életbiz-

tosításra alkalmasnak jelent ki, az s véges em-
beri tudomány szerint valóbao teljesen ép, egész-
zséges szervezetű ember. 

S igy ezzel a módszerrel két, nagy ered-
ményt értünk el. Egyik az, bogy nyugodtak le-
hetünk gyermekünk egészsége, a második, bogy 
nyugodtak lehetünk jövője felől. 

Az életbiztosítási kötvény bizonyíték a 
férj  jó egészségről s egyúttal anyagi védelem a 
nő Bzámára, bebizonytalan jövő veszedelmeivel 
szemben. 

Turohényl Elemér. 

A párbajozás ellen. 
Nóénak két elaő galambja, melyeket el-

küldött, bogy kikémléljék az árvízzel borított 
földet  és hirt hozzanak neki, visszatértek a 
bárkára. Még a piszkos árt látták mindenfelé. 
A harmadik már nem tért vissza. KizOldült a 
föld,  a galamb fészket  rakott a fákon. 

önkénytelenül erre kell gondolnánk, mi-
midőn a párbajellenes mozgalmon végig tekintünk. 

A bamáuizmus is elküldi követeit. De a 
követek visszatértek küldőjükhöz : a földet  a 
félszeg  társadalmi felfogás,  a piszkos vlxáradat 
borítja még. Az olajág még nem sarjadzott ki. 

Már nem kettő, BOk száz békeapostol kül-
detése járt sikertelenül. Vájjon hibetjük-e, bogy 
végre is felszársd  a föld  ? 

Igenis remélhetjük. Már eljutottunk a mű-
veltségnek és a finom  érzésnek azon fokáig, 
hogy a verekedést barbárságnak tartjuk. Pedig 
nézzük csak : nincsen-e legslább is annyi igaz-
ság az ökölben, mint a puskaporban és a — 
pengében ? 

A verekedésben az erő győz, a bajvlvás-
ban a jongleur kézügyessége. Kinek van több 
joga az élethez ? Erősnek az ivadékai is erő-
sek, egészségesek. Tehát az erősnek löbb joga 
van élni. — Furcsa ez, de igaz. 

Minden agitácziő nélkül is kell, hogy meg-
jöjjön az az idő, hogy a czivilizált emberiség a 
verekedést, — ha kard van is kezünkben bankó 
helyett — barbárságnak, megvetendőnek tartsa. 
Ám ebhez évszázadok kellenek. — Van e olyan 
nt melyen hamarabb is elérhetjük a párbajozás 
megszűnését ? 

Igenis van. 
De ne bigyjük azt, hogy egy-két szép szó-

noklat elég fog  lenni. Liga alakult a nem pár-
hajózókból és még mindig tart az agitácztó a 
tagok toborzása iránt. 

Bármilyen igazán törekednek is a kezde-
ményezők, hogy a ozéljukat elérjék nem kecseg-
tethetjük magunkat azzal, hogy azt elérjék ily 
utón. Ne várjuk mi azt egy előkelő poziczióban 
levő embertől, hogy ne keressen magának lo-
vagias elégtételt, midőn azt a gentleman-felfo-
gás helyén valónak tartja és éppen ne várjuk, 
hogy a fegyveres  elégtéleladást megtagadja, — 
feltéve,  hogy megtenné, igaz, jóbarátai megszó-
ritanák a kezét és azt mondanák: „Jól tetted". 
De neki éreznie kellene mint hidegülnek el irá-
nyában lassanként mint hnződnak tőle és kerü-
lik el, mintha valami nem korrekt dolgot köve-
tett volna el. A közbecaülés lassanként köz-
megvetéssé változik át és bizony a belső meg-
elégedés kevés kárpótlásnak. 

Ne higyjük hát, hogy ily módszer ezélboz 
vezet. Igen, törekedjék s társadalom a párbaj 
kényszer megszüntetésére, ám más irányban. A 
most élő nemzedék gondolkozását megváltoz-
tatni már lehetetlen. (Hiszen a dohányos ember 
nem Ind letenni a füstről.)  A mostani nemzedék 
elkerülhetetlennek tartja a párbajozáat és e hie-
delmet megmásítani nem igen lehet. 

Törekedjünk hát arra, hogy a jövendő 
nemzedék gondolkozása e tekintetben más legyen. 

Tanítva ojtsuk be n gyermekek szellemébe, 
hogy karddal, pisztolylysl ölni éppen oly nagy 
bün és éppen oly alávaló, mint fütykössel  ölni. 

Ebben az irányban tessék dolgozni, béke-
szerető uraim. Mert a'míg serdülő ifja  a fér-
fiasság  nimbuszát az első léha kalandban és az 
első léha párbsjban (mely azonban végzetessé 
válhatik) látja, addig hiába irják nevüket alá 
a korosabb, higgadtabb arak a nem párbajozók 
ivén: e félszeg  virtuskodás nem szűnik meg. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M-től. 
Pedig van nekünk elég tájszólás!, hang-

tani, nyelvtani eltérő sajátságunk, melyek nem-
esek a székely nép alakulására, hanem székely 
eredetünkre matatnak. Lássunk e székely nyelv-
sajátságok közül némelyeket, melyeket nyelvé-
szeink sem tndtak elvitatni. 

Ilyenek például Háromszéken, Csík, Gyer-
gyó és Kászonban is a somogyi, szegedi, kecs-
keméti és keresztúri ö helyett a közép é  hasz-
nálata : szöm-szém, mönyök-ményék, szöröncse-
széréncse; továbbá az ü és  ő  felváltva  az é-vel: 
bütü, bötü, betű, csöpü-csüpü, csépii, büesttlet, 
bbcsűlet, becsület. 

A székelyek egyik legjellembzöbb specziá-
lis sajátsága az es használata is helyett. Ilyen 
a többes harmadik személyfl  birtok rangnak ik 
alakban használata: magik, hezzik (hozzátok) 
reik (rájuk) házik, apjik stb. ' ' 

A sziszegők /esitése: hojszn, hojsa, hojza 
stb. A betű áthasoolás: eezír, kecztzer " 
ként, vaj igen, v«J nem, (vagy h/l kfls  ritlal 
esürke (csirke). Toipa kiejtkTÍrusiág íorvM 
ság), toll. (toll), rogyog (rsgyog), m v a , ™ . , 
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sooyoráa (suyanwD), sorkantyu (sarkantyú), 
topló (upM) vigoa (viga») stb. Jellemzik még 
a sxijju, tollú, dflbB,  csere vsgy eser, eserefa, 
szegelet, satu, esseai, héjjá, egyaránsu stb. Mind 
Ősmagyar jellemvonások. 

De lássak • nyelvtani sajátságok eltéré-
sét Ilyenek: ni, aitt, nűl, a-hoz, hoz, nál, nél, 
til, tol, melyek esnpáa • székelyeknél fejlődtek 
ki pl. Péterai, (Péterhez), Pálnitt, (Pálnál), Já-
nosnál, (Jánostél) stb. 

Továbbá a segitö vsl vei rag megtartja 
kezdd betűjét: regve], késvei, botval stb. Ilye-
nek: ámottam, (álmomban), émettem, (ébrenlé-
temben), legéoytem, leánytam, (legény, leány-
koromban) stb. Ezek a székely nyelv Ónálló fej-
lődésének jelei. 

A székelyek az igeragozásnál épen meg-
tartották az elbeszélő multat,  a végzett  je-
lent,  félmultat  éa  régmultat  s szabatosan 
használják is azt megkülönböztetve egymástél. 
Igy . a fog  igét nem mint segéd igát, hanem 
egyszerűen lehetőséget, kezdtet jelentve hasz-
nálják, például: elfog  menni, (talán elmegy), 
elfogott  menni, (talán elment) stb. 

A síékelységgel kOzOsOk a : tarcsa, vezes-
sük, báaesátok, fizessék,  lássák, egyaránt je-
lentve azt Is, tartja, vezetjük, bántjátok, flze'ik, 
látják, azt is: tartsa, vezessük, bántsátok, 
fizessék,  lássák, egyes száma 3-ik és lObbes 
száma személy képzéseket. 

Itt a székely nyelv elvált a magyarorszá-
gitól e változással. Ilyenek : fattam,  inltam, ett, 
itt, a fntottam,  jutottam, ettem, ittam stb. 
helyett. Továbbá a személyragos határozatlan 
mód: ennik, inyok, (ennOk és ionók) szintén a 
székely beszéd sajátságai stb. 

Aztán hol van még mássá az ilyen kife-
jezéseknek : hecski, hujki, csekanye, cseka-cseka, 
eseka ki, haj el nye, bnjki nye, becs el nye, 
csen-csen stb. (melyekkel a disznóhoz beszél-
nek), me ide me, kiczl me, lücsi me, boj ide 
ne, hó meg ide ne, csáb, hi elő, bó bátra, bojszra 
bijszra, (jobbra balra helyett) stb. a marhák 
hajtása és hívásánál,-czn ide, ezé elé, ezó mellé, 
hájez ide, hájez oda. (jobbra, balra), ne czira 
ne, (a lóbajtásnál) moesi-mocsi, ne mocsi ne, 
eted  eli  ae stb. (a csikóval való beszélgetésnél), 
ezá, czegs, czegala, hej elé nye, tű nye stb. (a 
kecske és juh hajtásnál), kota-kota, piri pire, 
csüke-csflke,  pityi-pityi, hess ki, hess el, hess 
ki ne stb. (a tyúk, csirke bivása és hajtásánál.) 

A nyelvészek sietnek a székelyek nyelvé-
ben lévO idegen elemek, vagy kölcsön szókból 
is bizonyítgatni, hogy a székelyek az V—IX. 
századok alatt nem lehettek Erdélyben, illetőleg 
mai hazájukban, mert Erdély lakói az V—VII. 
századokban, sót egesz Ravennai Guidóig, a 
IX-ik századik, meg a longobárdok és az ava-
roktól tőrtént legyözetésük után is vegyesen a 
gepidák lakták s igy egyik felől  ezek, másfelől 
pedig a szlávok lévén a székelyek szomszédjai, 
ezek ayelvén, azok nyelvhatásának kellene lát-
szania. Ezeken kivftl  pedig a tOrOkők és szlá-
voktól vett kOlcsOn szók nem csak a székelyek, 
hanem a magyarok nyelvében is előfordulnak  -, 
igy tehát a szomszédok kflIOn  nyelvhatása nem 
jelentkezik a székelyek tájszólása éa nyelvében. 

Noha ez nyomós érvnek látszik a nyelvé-
szek állítása mellett, de nebány adattal röviden 
igazolni fogjak,  bogy igen sok eltérés és főleg 
a szláv, kun-tatár-tői őkből kölcsönzött szó van. 

(Folyt, köv.) 

kereskedelmi forgalomban  legnagyobb értékű 
sirgahéjn tojást oszt ki, még pedig 10 község-
ben, mintegy 9000 tenyésztőnek közönséges to-
jásokért cserében. 

A községeket a vármegyei gszdasági egye-
sülét jelOlte ki s az egyesület elnöksége a kő-
vetkező értesítést bocsájtotta ki: 

Csíkszereda  város, Várdotfalva,  Cso-
botfalva,  Taplocza,  Csicsó,  Uadéfalva,  Rá-
kos, Vaosárcsi, Borzsova, Delne,  Szentmik-
lós,  Pálfalva,  Csomortán,  Zsögőd,  Szent-
lélek,  Mindszent,  Szentkirály,  Szentimre, 
Szentaimon  ia Csatószeg  községek lakosságá-
hoz. Székelyföldi  kormánybiztos nr ő méltósága 
a tyuktenyésztés emelése érdekében a fenn  jel-
zett községek lakóssága közt nemesitett tyú-
koktól származó s a kereskedelmi forgalomban 
legnagyobb értékű sárga héjú, ültetni való to-
jást fog  cserébe kiosztstni oly formán,  bogy 
minden tenyésztő legalább 14 darab tojást kap-
hasson. A tojásokat átvevőket Bemmi rendű és 
rangú további kötelezettség nem terheli, mint 
az, bogy a kapóit tojásokat kikőlletésre fogják 
felhasználni  s helyükbe ngysnannyi közönséges 
tojást adnak, a hányat átvesznek. 

Ezt azon felhívás  mellett hozzak a közön-
ség tudomásárs, bogy a jelzett tojások a na-
pokban meg fognak  érkezni a minden község-
ben a helyszínén a jelentkezőknek kiosztatni, 
miért ajánljak, bogy a tyúk lletéssel addig vá-
rakozzék a lakósság, mig a tojások megérkez-
nek és kiosztatnak. 

Csíkszereda, 1903. évi márczius bó 30-án. 
A gasdaaági egyesület lgaagatósága. • 

A kormánybiztosságnak egy harmadik 
intézkedése, hogy legelő javításra a csikniegyei 
gazdaaági egyesület igazgatóságának 7600 ko-
ronát bocsájtott rendelkezésére. 

Mindezekből kitűnik, hogy a székely kor-
mánybiztosság hivatásának magaslatán áll, ki-
váló tudással és igen nagy szakértelemmel fo-
gott a bajok orvoslásához, az eredméuy azon-
ban attól függ,  hogy székely gazdáink milyen 
méitékben lógják igéuybe venni és mennyire 
fogják  kihasználni tudni a most rendelkező 
sűkre bocsájtott segitő eszközöket. 

A Begitség megjött, most már csak azon 
sarkallik a dolog, hogy székely gazdáink is se-
gítsenek magukon a kedvező alkalom (elhasz-
nálásával. 

• székely kormánybiztos 
intézkedései. 

A székelyföldi  miniszteri megbízott a ta 
vasz közeledtével szorgalmasan hozzá lát a tél 
folyamán  kieszelt segítési tervek kiviteléhez és 
megvalósításához. 

Jelenleg a miniszteri megbízott következS 
intézkedésről értesíthetjük lapunk olvasóit. 

A segítési munkának egyik ága az állat-
tenyésztés emelését czélozza, e végre a tenyésztők 
kOzOU alkalmas tenyészállatokat osztanak ki 
részletfizetési  kedvezmény mellett. 

Jnbokat, a mint azt lapunk egyik mult 
számában emiitettük, Oyergyóalfalnban  és a 
szomszédos községekben fognak  kiosztani. 

Magyar fajta  teheneket és OszOket a vár-
negyei gasdaaági egyesület javaslatára a kö-
vetkező községek, nevezetesen Csikmindszent, 
CsikszentgyOrgy. Csekefalva,  Szentmárton, Koz-
más, Lázárfalva  éa esetleg Csikmenaság kisbir-
tokosai kaphatnak. 

A tenyész teheneket és üszőket a mező-
hegyes) állami ménes birtok gazdaságából és s 
kolozs—tordai ménes gazdaságból fogják  besze-
rezni. A beszerzésnél közre fog  működni a vár-
megyei gazdasági egyesület titkára éa részt ve-
hetnek, illetSIeg jelea lehetnek a beszerzésnél 
a nevezett községek kisbirtokosainak meg-
bízottai is. 

A baromfi  tenyésztés, illetőleg a tyukte-
nyésztés emelésére a székelyföldi  miuiszleri meg-
bízott azt a ezélszerlnek bizonyait eljárást 
akarja foganatba  venni, hogy a hazai edzett, 
igénytelen, de kis testű és kis tojásokat tojó 
tyúkok nagy testű kakasokkal kereazteztesseaek 
s e ezélból a hazai fajkakasok,  ily faja  kaka-
sokkal kicseréltessenek, mert ezen eljárással 
már sikerült a bazai tyak fajokat  megjavítani, 
nagyobb testű és kereskedelmi forgalomra  alkal-
masabb tojásokat tejé tyakokat előállítani. 

Miatta azonban a kakasok beszerzése 
most nehézségekbe űtkőxik, a baromfitenyésztés 
javításának megkezdése czéljából 20 láda1440 da 
rabot tartalmasé aeaesitett tyúkoktól származás a 

Felhívás előfizetésre. 
A .Csiki Lapok" ismét egy uj határkőhöz 

ért. A közérdek terén való szerény, de szor-
galmas munkálkodásának 16-dik évéből ismét 
"gj negyed év telt el, mely alatt ujolag meg-
győződhettek előfizetőjük  és olvasóink, bogy azon 
Önzetlen éa hazafias  szolgálattételt, melyet a 
közügyek előbbvitele czéljából magunkra vállal-
tunk, lankadatlanul tovább folytattuk.  Munka-
kedvünk és munkaerőnk gyarapodott, lapunk 
ugy belső tartalomban, mint külső terjedelemben 
gazdagodott, hiszen egy pár számot kivéve, a 
lefolyt  évnegyedben mindenikhez egy tél iv 
mellékletet adtunk. 

Miut az ezelőtti években, Ugy a lefolyt 
évnegyedben is bivek maradtunk adott progra-
munkhoz. A „Csíki Lapok" a mióta politikai lappá 
lett, folyton  és kitartóan a szabadelvűsig 
zászlóját lobogtatja, e mellett azonban aikra 
szállott bárkitől származott minden olyan ügyére 
s támogatott bárhonnan eredő, minden olyan 
dolgot, melyekkel e város és a vármegye köz-
érdekeit előmozdíthatni vélte. 

Most midőn egy ujabb negyed küszöbén 
állunk, óvakodunk minden nsgy hanga frázistól 
s csak azon tiszteletteljes kéréssel járulunk a 
mélyen tisztelt közönséghez, hogy tömeges elő-
fizetéseikkel  mankálkodásunkat támogatni szí 
veskedjenek. 

Előfizetési  áraink  lapunk nagyobb alakja 
daczára is maradtak a régiek, azaz 

Ecész évre . 8 korona. 
Félévre . 4 korona. 
Negyedévre . 2 korona. 
KűlfOldre  . . 12 korona. 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel felkér-

jük azokat, kik az előfizetési  dijakkal hátrá-
lékban vsnnsk, bogy a bálrálékos összegeket 
kiadóhivatalunkhoz (Szvoboda Testvérek könyv-
kereskedése) beküldeni szíveskedjenek. 

A „CSIKI LAPOK" 
szerkesztősége és kindóliivatala. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Szentgyakorlatok. A húsvéti ün-

nepek táján szokásos szent-gyakorlatok a vár-
megye által fentartolt  polgári leányiskolában és 
a gazdasági felső  népiskolában mait hó 27—28. 
és 29. napjain tartattak meg. A szent-gyakor-
latokat B á r t ka Ferencz segédlelkész, hit-
oktató vezette. 

— Tiszti ügyészi helyettesítés. A 
tegnap tartott képviselőtestületi közgyűlés a 
tiszti ügyészi állásra helyettes kinevezőét a vá-
rosi tanácsra bizts. 

— Egy postamester, a ki 53 évig 
szolgált. K o v á o a i Bálint kásaonujfalvi  pos-
tamester félssáaadot  meghaladó ideig, vagy is 
68 évig szolgál la a postahivatalt és közelebbről vo 
nult vissza a terhes szolgálattól, mely Idő alatt 
hivatásának mindig a legpontosabban felelt  meg. 
Értesülésünk sserlnt a kolozsvári posta és tá-
vírda .igazgatóság méltányolva éa ellamerve a 
lemondott poatamester érdemeit, illetékes uton 
legfelsőbb  helyen kitüntetését hoata javaslatba. 

— Pénztár viasgilat. A eaiksseredai 
m. kir. állampénslánál (adóhivatal) a napokban 
rendkívüli vizagálat ejtetett meg folyamányakép 
aa nj readasernek, melysserint a vármegyei hási-
és árvapénztárak állami keselés alá kerüllek. 
Nem a szokásos pénzügyi igazgatósági köieg tel-
jesítette es úttal a vizsgálatot, vagyia as úgy-
nevezett rovanoaoláat, hanem az állBmi számvevő 
szék Budapestről küldött kél közegei, nevesete 
aen Dr. Lengyel Vilmos osztály tanácsost és Fe-
jér József  számtanáe-aoBi eiim ÓB jelleggel felruhá-
zott számvizsgáló, kik a mull pénteken érkezvén 
meg, alispán és árvaszéki eluöknéli bemutatkozás 
utáu másnap hozzá kezdetlek az államipéuztár vizs-
gálatához a azt három napon ál a kezeléa min-
den ágára kiterjedöleg aprólékosan megvizsgál-
ták s némi csekély formaságok  kivételével rend-
ben is találták. A nevezett urak, itteni, valamint 
a szomszéd Háromszék megyei vizsgálatok befe-
jezése után Komániába s nevezetesen Ssinajába 
is kirándulást tervezlek s osak azután térnek 
vissza tfudapeBtre. 

— Kettős pá rba j a Kossuth-nóta 
miatt. A mult szerdán délelőtt márczius 25 én 
kettős kardpárbajt vívtak Budapesten a Kodor-
léle vívóteremben. A párbaj oka a Kossuth-nóta. 
Qyergyó-tekerőpataki Tatár János állatorvos-
tan hallgató hétfőn  éjjel néhány kollégájával 
ugyanis egy zenés kávéházban szórakozott s a 
mi a mostani lelkes politikai hangulatban nem 
újság a Kossuth-nóta hallatára felállott,  a mit 
kollégái is köveitek. De sajnos voltak olyanok 
is. a kik Tatár harsány közbekiáltására, hogy 
nMinden  becsületes  magyar ember állva 
hallgatja  meg a Kossuth-nótát"  aetn állot-
tak tel. Tatár megvetését nyilvánította irántuk 
s a dolog vége az lett, hogy Frank Gyula és 
Horváth Horace nevO urak provokáltatták Ta-
lárt. Tatár előbb Frankkal vívott s a küzde-
lem azzal végződött, bogy Frank snlyosan meg-
sérü1'. Pár perczel később Tatár Horváttal ál-
lott színiben. A második párbaj mindkét fél 
megsebesülésével végződött. Tatár ellenfeleivel 
nem békült ki, mert a kinek a Kossuth-nóta 
nem szent, az nem érdemes rá. 

- - Szász Károly temetése. Lapunk 
mull számában hirt adtunk Szász Károly fő-
gimnáziumi tanár elhunytáról s ezzel egyide 
jüleg tövid vonásokban méltatva ia lelt az ő 
érdeme, mire hosszas tanárkodása után rászol-
gált. Temetése lefolyásáról  utólag vett értesítés 
szerint az elhunyt lanféifl  felett  az emlékezés 
és a részvét fáklyáját  ritka nagyszámú közön-
ség gyújtotta meg a szivekben s kisérte őrök 
nyugvó helyére. Részt vett a temetésen nem 
csak a gimnázium és tanítóképző-intézet tanári 
kara és tanuló ifjúsága  az intézetek zászlói 
alatt, kik egyúttal koszorúkat is teltek az el-
hunyt koporsójára, banein a helybeli és szom-
széd községek lakosságának túlnyomó része, a 
különböző halóságok tagjai és rokon intéze-
tek küldöttei. Olt voltak ugyanis a brassói lő 
gimnázium részéről dr. Wasylkiewicz és Tarr 
Rezső tanárok, a kézdivásárhelyi gimnáziumtól 
Hassák Vi("or igazgató egy máaik paptársával, 
Megjelenlek a papság részéről Murányi Kálmán 
frlcsikkerületi  lőesperes, ki egyúttal a gyász-
szertartást is végezte Balog József  és Erőss 
József  főgimnáziumi  pap-tauárok segédlete mel 
leit; továbbá Kssssy Lajos helybeli, Incze Do 
inokos csicsói, Csaté Ferencz szentléleki és 
Kötössi Géza taploczai lelkészek. A gyász 
szertartás végeztével a főgimnáziumi  ifjúság 
vegyeskara Riszner Ödön tanár vezetése alatt 
megható gyászdalt énekelt s miután a koporsó 
a négy ló által vont gyászkocsin elhelyeztetett 
a hosszú menet megindult a távol fekvő  Szent-
Péter templom Birkertjéhez, a hol azintén nagy 
tömeg várakozott az érkező halottra. Megér-
kezés után a koporsót tanár társai emelték le 
a gyászkocsiról és vitték a sir szélére, melyben 
elhall társuk édes anyja mellé helyezendő volt. 
A beszentelés megtörténvén, ismét az ifjúság 
énekelt szép gyászdalt, minek elhangzásával 
dr. Balló István főgimnáziumi  tanár állott a 
sir perémére s érczes hangú megható szavak-
ban búcsúzott el a tanártársak, ifjúság  és a 
uagyközőnség nevében a megboldogulttól ugy 
is, mint volt tanárától, kiemelvén annak nem 
csak puritán jellemét s önzetlen bsráti és kollé-
giális érzületét, hsnem szt a hazafias  gondol-
kodását is, mely egész működése alatt lelkét 
állandóan bevitette s a melynek szellemében az 
ifjúságot  oktatta és nevelte. 

— Halálozás. Adler  József,  helybeli má-
soló éa szobafestő  f.  évi. mározins hó 27 én este fél 
11 órakor hosszasabb betegség utáu elhalt. A de-
rék és jóra törekvő, szorgalmas iparost, a ki 
még csak 39 éves volt, mult hó 30-án helyez-
ték örök nyugalomra a helybeli izr. temetőben 
hitsorsosainak és iparos társainak nagy rész-
véte mellett. 

I ^ ^ C s i b ^ i ő r i n o z ^ ^ ^ 

A halál kiragadott újra egyet niegyéuk 
ssülőltei közül, a kl tehetségével, erejével éa 
munkásságával mindenütt ellameréat szerzett Bsékely névnek. Dilrói Csíby Lőrlncz egyike volt 
azoknak a keveseknek, a kik minden erejüket a 
kőBmunkásságra fordították.  Fáj a szivünk, hogy 
a kegyetlen sors ép asokat nem kíméli, a kik 
életűket oly odaadóan szentelték hivatáBukuak 
miut az elhunyt. Benne a székely nép egy öu> 
setlen is bár a szülőföldtől  messze lévő, de min 
dig irte dolgosé fiát  veszítette el, mert ditról 
Csiby Lórincs. a hol csak tehette mindenütt a 
azékelyirdekek előmozdításán dolgozott. Eredeti, 

tlpikua ssékely modorával mindenütt rokonszen-
vet kellett is igeu sokan ó benne tanulták ase-
relni a székely népet. E halál Által súlyos vesz-
teség irte neinosak a Székelyföldet,  haaem a 
magyar erdészetet la, melynek as elhunyt egyik 
kimagasló, busgó, és munkás tagja volt Ditról 
Csiby Lőrincinek nagy érdeme van a hasai er-
dőségek rendezéai munkájában, mert 0 ia egyik 
azerény tagja volt annak a gárdának, amely ast 
keresztül vitte. Ha majd a magyar erdészet te-
rebélyes fává  növi ki magát, akkor ezen kor 
erdészei hálával fognak  adózai emiékinek, mert 
ó ÍB szive vérével öutöste annak gyökereit Nagy 
csapás volt ez a halál az erdészeti szakoktatásra 
is. mert az elhuaytbau az erdészeti akadémia 
egyik tudós tanárát veszítette el. Ditrói Csiby 
Lórincs is elmondhatta, hogy jó haresot hareaol-
lam a mi sajgó ssivvel látjnk, hogy e haresot 
nem fejezhette  be, meri a halál ép pályája kö-
közepén, a legnagyobb munkássága közepette ta-
gadta el. Életrajzi adatai kővetkezők : 1849 ben 
szülelelt Qyergyóditróban a középiskolai tanul, 
máiiyai el végzése után a aelmeczbányai erdészeti 
akadémián az erdómérnöki szakot végeste el. 
1874 ben lépett állami szolgálatba a beaz le reze-
bányai jószágigazgatósághoz. Az erdissetl okle-
vél megszerzése után 1878 ban, mint erdóbeesló 
a pozsonyi katasztrális kerületbe neveztetett kl. 
1881-ben mint alerdófelügyeló  a Horvát-sslavon 
végvidéki erdők becsülésénél alkalmaztatott 1882-
ben erdórendezövé neveitek ki a ugyanott, mint 
egyik becslési osztály vezetője működött 1888-
bau a lugosi erdóigazgatóaághoa helyesték át, 
hol az erdórendezési osztályt önállóan vesette. 
1887 boti erdőrendeiő erdóme9terré nevealik ki 
s a> oraovai erdóhivatali kerület erdóreadesisl 
ügyeit ia rábízták. 1892-ben, mint I. osst erdó-
inester a besilerciebányai erdörendesóség főnöke 
lett. 1895-ben. ss akadémián as erdóhaasaálat-
tani, iparuiü'ani atb. tanszék ellátásával bízták 
ineg. s l8'J7-ben ugyanehhez ai intésethes 
erilótanáC9oasá a rendes tanárrá neveslék ki. 
Tagja volt ai erdéBieli államviiBgáitató bi-
zottságnak. A milieniumi kiállítás erdészeti 
csoportjáuak reudezéaénél tevékeny réast vett s 
az IU00. évi párisi uemzeiköii kiállítás magyar 
erdészeti esoportbizoltságába ia kinevezték. Iro-
dalmi munkássága az erdéateti lapokban meg-
jelent önálló közleményekre éa találmányainak 
nevezetesen összeadógépének, több delejtü nél-
küli Bzögrakónak, egyetemes felrakó  müsserének 
stb. ismertetésére szorítkozik. Sséosi Zsigmond 
halála után ő irta a Pallaa Lexiconba as erdéaseti 
czikkek egyrésiét. Temetése f.  hó 26-én as aka-
démia aulájából történt. Óriási volt a részvét; 
Selmecz utczáin ezernyi tömeg hullámiott. A te 
metéseu testületileg megjelentek as akadémiai 
tanárok, a lauáraegédek, a városi tanács, bánya-
igazgatósági tisztviselők s aa akadémia polgársága 
teljes díszben zászló slatt; azonkívül ott volt as 
egész város iotelligenczlája. Képviseltették ma-
gukat az .Országos erdészeti egyesület" ; a hess* 
terczebányai erdóigazgatóság tÍBitikara; a Coburg 
berezegi erdészek slb. Koszorút helyestek a ra-
vatalra a követkesók: a hitves, a gyermekei, 
rokonai és barátai, továbbá as .Országos erdé-
szeti egyesület busgó választmányi tagjának*; 
„Földmivelésügyi minisztérium erdésseti fóoas-
tályának tisztikara Csiby Lórincs nagyrabeoaült 
szaktársnak"; „Szerelett kartársuknak as aka-
démiai tanárok* ; .Csiby Lórincz m. kir. erdő-
tanácsoa akad. tanárnak, a beszterczebányai m. 
kir. erdóigazgatóság tisitikara* ; .Kegyelete je-
léül az akadémiai kör*; „Szeretett tanáruknak 
as erdész hallgatók' ; „Selmeczi vadáasegylet 
buzgó elnökének* ; „Szeretett elnöküknek a pias-
toly lövők*. A Bírnál az akadémiai tanárok nevé-
ben Hermann Miksa bányatanácsos, akad. tanár 
búcsúzott el a szeretett kartárstól, megható, re-
mek szívből jövő beszéddel, melynek végén asegéaa 
gyászoló közönBég együtt könnyeseti a szónokkal. 
As akadémiai polgárság nevében Rónay György 
búcsúzott el a szeretett tanártól. S mi mindnyájan 
fájó  kebellel, könnyes szemekkel hagytuk el a 
selmeczi temetőt, hol újra, — távol édea asülfl-
földétöl  — egy igas ssékely alussia örök álmát 
Nyugodjék a drága halott békében I 

— Jutalomdijak kopár területek 
befásitásáért.  A fOldmivelési  miniszter min-
den évben jutalomdijakkal látja el azon erdő-
birtokosokat, kik erdősítéseket teljesítenek köz-
gazdasági okokból beerdőaitendő kopár, futó-
homokos és vízmosásos terűletekea s anyagi 
helyzetűknél fogva  segélyre vannak szorulva. 
A mult évben vármegyénk területén eszkűzölt 
ilyen erdősítésekért 4 község birtokossága ré-
szeslttetelt jutalomdíjban és pedig: Káazonhnpér 
község, Kászonjakabfalva  közaég és Caikszent-
mibály község birtokossága egyenkint, 166 
koronát és Kászonojfalo  birtokossága 78 koro-
nát kap, mely összegek az illetékes kir. adó-
hivatalnál folyósítva  ia vanoak. 

— Alapítványi helyek as Ipari 
szakiskolákban. A jövő iskolai évben as 
az állami ipari szakiskolákban tizenhárom ala-
pítványi hely üresedik meg. Az alapítványi 
helyre fölvett  ifjak  ingyen ellátást, ruházatot 
és nevelést kapnak a vas-, fa-,  fém-,  kő-, agyag-, 
faragó-  és kőcuszolá ipari szakiskolákban. 
Olyan ifjak  pályázhatnak az alapítványi helyekre, 
a kik ép testalkatnak s két középiskolai vagy 
polgári iskolai vagy legalább hat elemi osztályt 
végeztek. A tanfolyam  négyéves. A pályásato-
kat julius 6 éig valamely pénzűgyigazgatóságon 
kell beadni, a bol a pályázat részletes föltéte-
leit is meglehet tudakolni. 

Laptulajdonos: 
Q T O R O Y J A K A B Ö R Ö K Ö S K . 
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8x1« 10882—1908. 
tlkkvi. 

Árverési hirdetményi kivonat. 
A caikszentmártoui kir. járásbíróság, mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, begy Bartha 
Ignácz ügyvád végrebsjtstónsk özv. Szakács 
Istvánná szül. Esztergálj* Borbála végrehajtást 
szenvedő elleni 1270 kor. tőkekövetelés s jár. 
iránti végrehajtási ügyében a csíkszeredai kir. 
törvényszék a csikszentmártoni kir. járásbíróság 
területén lévő, s Csikszentkirály község határán 
fekvő,  a csikszentkirályi 955. számú tjkvben. 
A t £600/1. 6605/2, 6606., hrsz. ingatlanra 
644 korona, az odavaló 1207. sz. tjkvben A f 
6549., 6650. hrsz. ingatlanra 18 korona, az 
odavaló 1679. szánra tjkvben A f  6501.. 
6602. helyrajzi számn ingatlanra 8 korona, 6503. 
6601., 6605.. hrszám ingatianra 12 korona 
7684/9. 7586/2., 7686/2.. hrszám ingatlanra 36 
korona, 7684/3/2. 7185/3/2., 7586/3/2.. hrszám 
ingatlanra 36 korona ezennel megállapított ki-
kiáltási árban Péter Elekné szül. Pál Teréz 
jsvára bekebelezett életfogytiglani  haszonélve-
zeti jog sérelme nélkül elrendelte, és hogy a 
fennebb  megjelölt ingatlanok az 10O3. évi 
májas hó 0-án d. e. B órakor Csikszeui-
király kOzség házánál megtartandó nyilvános ár 
verésen a megállapított kikiáltási áron alnl is 
eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának 10>-át, vagyis 75 kor. 
40 fillért  készpénzben, vsgyis sz 1881. évi 
LX. 1.-CZ.42. §-ban jelzett árfolyammal  számított 
és az 1881. évi november hó 1 én 3333. szám 
alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. íjában 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 
170. § sa értelmében s bánatpénznek a bíróság-
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt Atszolgáltatni. 

A kir. járásbíróság tlkkvi hatósága. 
Csikszentmárton, 1902. évi deczember hó 

38-ik nspján. 
Dr. Ssabó Alajos, 

bír. ullnró. 
Sz. 3064—903. 

tlkkvi. 
Viszárverési hirdetmény és fel-

tételek kivonata. 
Jakab Gyulának Gergely Iniréné szül. 

Virág Terézia elleni végrehajtása ügyében a 
kérelem következtében a végrehajtási viszárve-
rés 717 korona 98 fillér  töke és jár elejéig a 
csíkszeredai kir. törvényszék, a csikszentmár-
toni kir. járásbíróság területén lévő, Csikszent-
simon község határán iekvö, a esikszentsimoni 
34. sz. tjkvben A | 5839. hrsz. ingatlanra 20 
korona, 6043. brsz. ingatlanra 17 korona, 11227. 
braz. ingstlanra 20 korona, 7956. hrsz. ingat-
lanra 16 korona; a 218. sz. tjkvben A -j-655. 
hrsz. ingatlanra 21 korona, 651 --653. hrsz. in-
gatlanra 350 korona, 3307/1. hrsz. ingatlanra 
30 korona, 5188. hrsz. ingatlsnra 5 korona, 
5438/2. hrsz. ingatlanra 2 korona, 7319. hrsz. 
hrsz. ingatlanra 10 korona, 7444. hrsz. ingat-
lanra 9 korona, 7447. hrsz. ingatlanra 30 kor., 
8083. hrBZ. ingatlanra 24 korona, 9214/2. hrsz. 
ingatlanra 23 koronában ezennel megállspitott 
kikiáltási árbsn elrendeltetik. 

1. Az árverésre határnapul 1903. évi 
április hó 20-ik napjának d. e. 9 órája Csik-
szentsimon községházához tűzetik ki. 

2. Árverezni szándékozók tartoznak min-
den egyes ingatlan kikiáltási árának 10%-át, 
vagyis együtt 67 korona 70 fillér  bánatpénzt 
készpénzben vsgy óvadékképes értékpapírban n 
kiküldött kezéhez letenni. 

3. Vevő köteles a vételért két egyenlő 
részletben és pedig sz elsőt az árverés napjá-
tól számítolt 15 nap alatt, a másodikat ugyan-
azon naplöl számítandó 30 nap alatt minden 
egyes vélelári részlet után az árverés napjától 
számítandó ö°/o-os kamatokkal együtt a csík-
szeredai kir. adóhivatal mint birói letét pénz-
tárnál lefizetni. 

Ifiről  érdekeltek értesíttetnek. 
A kir. jbiróság telekkönyvi hslósága. 
Csikszentmárton, 1903. évi február  bó 25. 

Dr. Ssabó Alajos, 
kir. albiró. 

tóra 62 korona kikiáltási árban és pedig az 
1881. évi LX. t.-cz. 166. §-a értelmében nem-
csak végrehajtást szenvedő, hanem Ágoston 
Czeczillia társtulajdonos nevén álló jársndósá-
gokra is, a csikszenttamási 1076. számú telek-
jegyzőkönyvben A f  1. rend 1196/2. hrsz. alatti 
kertre 10 korona, 3. rend 4295. brsz. slatti 
szántóra 4 korona, 3. rend 4573., 4574. hrsz. 
alatti szántéra 14 korona, 4. rend 4579. brsz. 
alatti szántórs 6 korons, ő. rend 4616. hrsz. 
alatti szántóra 4 korona, 6. rend 9053., 9055. 
hrsz. slatti szántóra 16 korona, 7. rend 12037. 
hrsz. alatti szántóra 8 korona, 8. rend 12186. 
hrsz. alatti szántórs 6 korona, 9. rend 12212, 
brsz. alatti szántóra 6 korona, 10. rend 12225.. 
12226. brsz. alatti szántóra 10 korona kikiál-
tási árban és pedig nemcssk végrehajtást szen-
vedő, hanem az Ágoston Dimény, (kinek neje 
Gyenge Anna, Ágoston Dávid, Gegő Albert, ki-
nek neje Vízi Juliánná) és Nagy András társ-
tulsjdonosok nevén álló járandóságokra is, a 
csikszenttamási 658. számn tjkvben A + 1. rend 
2535., 2636., 2537., 2638., 2539., 2540., 2641. 
hrszám alatti kaszálóra 40 korona kikiáltási 
árban és pedig nemcssk végrehajtást Bzenvedő. 
hanem a Fogarasi György, kinek Il-ik neje Ko-
vács Erzsébet, Kastaly Lijosné szül. Guzráuy 
Ágnes, Albert Lajosné szfll.  Gnzrány Borbála, 
Tamás Ferenczné szül. Gnzrány Kstslin, Biró 
Antal és Gnzrány Péter társtnlsjdonosok nevén 
álló járandóságokra is, a csikszenttamási 651. 
számn tjkvben A f  10. rend 5184. hrsz. alatti 
szántóra 2 korona, 18. rend 11815., 11816. 
hrszám alatti szántóra 4 korona kikiáltási árban, 
továbbá Csikszentdomoko9 község batán lekvő, 
a csikszentdomokosi 1150. számú tjkvben A •}• 
1. rend 2946. hrszám alatti szántóra 6 korona, 
4. rend 3006. hrszám alatti szántóra 15 korona 
kikiáltási árban elrendelte és fennebb  megjelölt 
ingatlanok az 1903. évi május hó 8-ik napján 
d. e. 9 Arakor Csikszenttamás község házánál 
és délután 3 Arakor Csikszentdomokos község-
házánál meglai tandó nyilvános árverésen a meg. 
állapított kikiáliási áron alól is eladatni fognak. 

Árverezni szándékozók tartoznak az in-
gatlanok becsárának is 10°/,• át. készpénzben 
vsgy az 1881. LX. t.-cz.42. J-ában jelzett ár-
folyammal  számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. szám alatt kelt m. kir. igazság-
flgyminiszteri  rendelet 8 § ábnn kijelölt óva-
dékképes értékpapírban a. kiküldött kezéhez le-
tenni, avagy sz 1881. LX. t.-cz. 170.§-a értel-
mében a bánatpénznek a biróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer-
vényt átszolgáltatni. 

A kir. törvényszék mint telkvi hatóság. 
Csíkszeredán, 1902. évi deczember hó 28-ik 

napján. 
Gecző Béla, 
kir. Iszki liiró. 

Sz. 15243-902. 
tlkvi. 

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

lekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy csík-
szeredai takarékpénztár részvénytársaság végre-
hajtatónak Ágoston István, (kinek neje Ágoston 
Czeczilia) csikszenttamási lakós végrehajtást 
szenvedő elleni 135 korona tőkekövetelés és já 
rulékai iránti végrehajtási ügyében a csíkszere-
dai kir. törvényszék területén lévő, Csikszent-
tamás község határán fekvő,  a csikszenttamási 
197. számú telekjegyzőkönyvben A f  3. rend 
613., 614., 618. helyrajzi számok alatt foglalt 
belsőségre és kertre 356 korons, 8. rend 2639. 
hrsz. alatti száatóra 14 korona, 14. rend 4119. 
hrsz. alatti szántéra 4 korona, 16. rend 5563. 
hrsz. alatti kaszálóra 8 korona, 19. rend 6359. 
hrsz. alatti kaszálóra 28 korona, 21. rend 7020. 
braz. alatti szántóra 4 korona, 29. rend 9852., 
9863. brsz. alatti azántóra és legelőre 18 ko-
rona, 82. rend 10152., 10163. brsz. alatti şzâu 

257/903. szám. a. 

Hirdetmény. 
A közúti kerületi kir. felfigyelő  ur-

nák az 1903, évi márczius hó 20-án 
kelt 31. számú rendeletével a Héjjasfalva  — 
gy inteni állami közút 136—137 kint. 
szitkaszón lévő 125. számú műtárgy 
helyreállítását 1979 kor. 61 fillér  és a 
Brassó —csikszereda—topliczai államiküzut 
93—103 kmt. szakaszán lévő 94, 95,96, 
10f",  106. számit műtárgyak helyreállítá-
sát 7290 kor. 46 fillér  összeg erejéig 
engedélyezte. 

A fent  eniliteit munkálatok kivitelé-
nek biztosiiása czéljából az 1 9 0 3 . é v i 
Aprilin hó 8 0 napjának d. e. 
IO ó r á j á r a a kir. építészeti hivatal 
helyiségében tartandó Versenytárgnlás 
hirdettetik. 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy a fentebbi  munkálatok végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zárt aján 
lataikat a két útvonalra kilIöii-kUlön, a 
kittizött nap d. e. 10 órájáig a nevezett 
hivatalhoz annyival inkább igyekezzenek 
beadni, mivel a későbben erkezettek 
figyelembe  nem fognak  vétetni. 

Az ajánlathoz az általános feltételek-
ben előirt, az engedélyezett költség ösz-
szeg 5°/o ának megfelelő  bánatpénz csato-
landó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó mflszaki  művelet és részletes felté-
telek a nevezett államépitészeti hivatal-
nál a rendes hivatalos órákban napon-
kint megtekinthetők. 

Csikszereda, 1903. márczius 27-én. 
Pap Domokos, 

hivatni főnök. 

Sz. 528—903. 

Árverési hirdetmény. 
Az Alsó-Oltmelléki halászati társulat 

Elnöksége ezennel közhirré teszi, hogy a 
halászati jogot 1903. május 1-től kezdve 
6 egymásután következd évre, még pedig 
a Csikmadéfalva  község határán lévőt 

1903. ápril 18-án A. e. 9 órakor, a 
Csicsó kOzség határán lévőt 1903. ápril 
1 8 - á n d. u. 3 órakor, Taplocza község 
határán lévőt 1903. ápril 21-éu d. e. 
9 órakor, a Zsögöd község határán lévőt 
1903. ápril 2I-én d. u. 3 órakor, a 
Szentkirály és Szentimre községek hatá-
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 közaég határán 
lévőt 1903. ápril 26-án d. e. 9 óra-
kor, a Csiktusnád község 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 teljesíti, kik-
nél a bérleti feltételek  szokott hivatalos 
órákban betekinthető k. 

Csikszentkirály, 1903. márczius 21 
Albert Béni, 

2—2 halászati társulat elnöke. 
Sz. 11238—1902. 

polg. 

Hirdetmény. 
Búzás János és Csáki Elek által 

Csikszentn<ihály község összes birtokosai 
ellen a község egéBz határának tngositása 
iránt beadott kérés tárgyalására Csikszent-
oiihály község határához 1 9 0 3 . é v i 
április hó 23-ik napjának d. e. 
8 Órája kitUzelett, melyre az érdekelt 
birtokosok a 356 — 93, I. M. 1. rendelet 
41—47. §§-ba foglalt  következmények 
terhe alatt oly fígyelmezteléssel  idéztet-
nek, hogy meg nem jelent felek  ugy te-
kintetnek mint a kik a tagosításba be-
leegyeznek. 

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

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

Dr. Perjéssy, Elovic, 

Uj kiadás. Uj klsdás. 

BUDAPESTI BAZÁR 
Alapitatta 1859 ben Király János szerkesztő. 

Szerkeszti és kiadja: Badnay Erna. 
A magyar hölgyek kedvencz lapja április hó 1-én 
uj, rendkívül olcsó kiadásban fog  megjelenni. 

(Megjelent!) 
Minden siám tartalmai: 

teljes divatrésst, szépirodalmi részt, ssabás- és 
késimunkatvet. 

Elülizclési ára negyedévre 1 kor. 60 fllL  - 75 ID. 
Az elötízetési pénzeket a következő cziinro kérjük 

küldeni : 
A „Budapesti Bazár" kiadóhivatalának 

Budapest, Vm., Baross-utosa 59. ss. 

M-béli Kiskiikiillő menti bor 
20 hektóliter eladó Jakab Lajos-
nál Csíkszeredában. 9-10 

11 oaHórek. kafcátek  és dtszfcslapeH 

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

tavaszi és nyári szezonra 
újonnan rendeztem be és ezentúl is ép 
ugy, mint eddig, a legszolidabb árakon 
fogom  áruezikkeimet árusítani, mert fó-
elvem : kevés haszon mellet t nagy 
forgalmat  elérni. 

A mélyen tiaztelt közönség eddigi 
bizalmát jövőre is kérve, OzMeaet jó-
indulatú pártfogásukba  ajánlva, maradok 

kész szolgálattal 
Székelyhidy Sándor 

női és férfi  divatüzlete (Csíkszereda). 
51-52 

Üzleten a Huttar szállodával 

1 

o o o o o o o o o o o o o o e o n t o e e o o o o t 1 

I Mely MereMí HMyttaág; 
Székelykereszturoa. 1 

Ajánlja tiszta, finom  aamatu borait, jutá-
I nyoa árakbaa. | 

A közönség saját érdekét védi meg, ha I 
I innen szerzi be szükségletét. j 

Forgalomban lévt borai: j 
! Asztali 1902. évi 40 fill.  | 
J A s s t a l i . . . . 1 9 0 1 . . 4 0 . I 

Asztali (Szénaverési) . 1901. „ 48 . 
I Finom asztali 1896. „ 52 „ 
| Pecsenye . 1692. . 56 . 

Schiller (piros) . . . 1896. . 52 . 
I RácziirmÖB (óborral feltöltve)  50 
i Rózsamáli 1896. „ 64 
I Rizling I. 1890. . 90 
| Rizling II. 1696. „ 72 
, Leányka . 1890. „ 1.20 

Életrevalóság, becsületbeli dolog megbe-
| csiilni, pártolni a nagy közönség érdekét , 
I szolgáló intézményeket, élhetetlenség, gyá-
i moltalanság ellenkezőt cselekedni 4—5 

Egy flu  (14—16 éves) 2-3 

t SL aa. -u. 1 ó aa. a -
azonnal fölvétetik.  — Trohán József, 

fUszer-  és vasüzletében Csíkszeredában. 

ELADÓ 
12 Bzekér lónak való széna (sás) 
özv. Lázár Dénesnénél Csiktap-
s-a loozán. 

Talicska Eladó 
Csikmadéfalvi  raktárbóL 

50 drb. vételnél á 1 k o r . 6 0 filL 
100 . „ 1 B — .. 

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

Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség szives tudomá-
sára hozni, miszerint jó hírnévnek örvendő 

^ KÖZPONTI 
Kitűnő 

Házi konyha I 

Elsőrendű 

Tiszta borok 1 KÁVÉHÁZ ^ 
név alatt ismert kávéházamat magam fogom  tovább vezetni. 

S mintán azt a házilag kezelt legjobb minőségű borokkal 
szereltem fel,  azon kellemes helyzetbe jutottam, hogy azok árait 
a közönség előnyére tetemesen leszállítottam. 

A nagyérdem!! közönség becses pártfogását  és számos lá-
togatását kérve, maradtam 

készszolgálattal 
X j á s s s l ó J ^ L a r l , 

a Központi Kávéház 
tulajdonosa Csíkszeredában. 

ff  tf  v tf  B 
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