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Kilátások. 
Megérkezett a tavasz, megindultak a 

vándor madarak nyári tartózkodás helye-
ikre, a termésaetben mindenütt az ébredés, 
a megújhodás jeleivel találkozunk és lin 
még hegyeinket vastagon borítja ÍN a hó, 
már vége vHn a tél uralmának s a min-
dent felélesztő  tavasz veszi a kormány 
pálezát a kezébe, hogy megkezdje a meg-
élhetés feltételeihez  annyira szükséges ál-
dással kecsegtető munkálkodását. 

A tavasz tilneteinek láttára az em-
berek sziveiben is kiujul a remény, hangya 
szorgalommal készülnek elé a tavaszi 
munkához, a Gondviselésben vetett biza-
lommal állitják bele a földmivelő  szerszá-
mokat az édes anyaföld  hátába B hiszik 
és reméllik, hogy gondos és szorgalmas 
munkájukat a jó Isten áldása fogja  kisérni. 

A milyen biztató a szabad termé-
szetbe való betekintés, éppen olyan vé-
szesek és fenyegetők  a politikai élet terén 
mutatkozó jelenségek. 

A nagy terhekkel járó katonai ja-
vaslatok felett  folyó  vita a jelen évben 
megakadályozott a parlamentben minden 
hasznos és UdvöS munkálkodást. Az ellen-
zéki pártok, melyek czélul tűzték ki ezen 
javaslatok törvénynyé emelésének minden 
áron való megakadályozását, a késhegyig 
menő küzdelmet határozták el s most már 
a bajt és veszedelmet nagy mértékben 
fokozza  azon körülmény, hogy a kormány 
számára engedélyezett indemaitás e hó 
végével lejár s ennek meghosszabbítására 
a függetlenségi  párt magatartása miatt 
még csak kilátás sincs, miután a függet-
lenségi párt a felhatalmazás  megadását a 
katonai javaslatok visszavonásához köti. 

Már most, ha merevségéből egyik 
fél  sem enged, bekövetkezik a törvényen 
kivllli állapot, melyből nagy erkölcsi és 
anyagi kár s mindenféle  előre láthatatlan 
válság származliatik. 

Ezt az állapotot igazán senki sem 

kívánhatja s ezért nagyon óhajtandó, 
hogy a kormányférfiak  és honatyák böl-
csesége a beállott parlamenti szünet alatt, 
ha kell kölcsönös engedékenység árán is 
megtalálja a nehéz helyzetből kivezető 
ulat. Adja Isten, hogy ez bekövetkezzék. 

Hh már most az országos helyzet 
mellett, mely meglehetős sötét képet tár 
előnkbe, saját különleges helyzetünket 
vizsgáljuk, szintén nem nagyon kecseg-
tetők a kilátások. 

Készséggel és köszönettel elismerjük, 
hogy a székely kormánybiztosság nagy 
körültekintéssel és elismerésre méltó szor-
galommal fogott  a segítési munkához s 
azon esetre, ha kia gazdáink is megmoz-
dulnnk és a kormánybiztosság üdvös tö 
rekvéseit, megfelelő  módon támogatják és 

nyújtott segítséget minél számosabban 
igénybe veszik, remény van reá, hogy 
bajaink egyik, ha bár csekélyebb része, 
orvosolva lesz. 

Mindez azonban nem zárja ki, hogy 
kötelességünkhöz híven lel ne említsük 
egyik legégetőbb és legsürgősebben meg-
oldandó kérdésünket, a székely vasutak 
kiépítésének ügyét. 

Ez már törvényben ki van mondva; 
az egymásután következő kereskedelmi 
miniszterek mindenike ebben a dologban 
kötelező ígéretet tett s ennek daczára is 

vasutak kiépítése minduntalan elo-
dáz tátik. 

Neun tudjuk, nem értjük, hogy en 
nek az eljárásnak hol kell keresni indító 
okát, akkor, mikor ugy a kormány, miut 
a társadalom elismerte, hogy a székely 
vasutak kiépítése az egész Székelyföldre, 
de különösen Csík vármegyére nézve egyik 
legégetőbb, leglényegesebb kérdés ; egye 
bekkel kaphatunk ideig-óráig tartó segít 
séget, de a vaautllgy megoldása nélkül 
állapotaink állandó javulására semmi ki 
látásitok sincs. 

Jól tennék országgyűlési képviselőink 
ha ezt az ügyet oda fenn  szorgalmaznák 

s az sem ártana, ha a húsvéti ünnepek 
után valamelyik meginterpellálná u keres-
kedelmi minisztert, hiszen ideje volna, hogy 
már végre-valahára tisztán lássunk ez 
ügyben. 

= A képviselőház ülései. A mult 
héten a képviselőházban a katonai javaslatok 
általánoB tárgyalását folytatták.  A vitában mind 
ellenzéki saonokok veitek részt. Lengyel  Zoltán 
a törvényjavaslatot gálád rablótámadásnak ne-
vezte, a miért elnöki rendre utaaitásbati része-
süli. Azután beszélt a kétfejű  sasról, még pedig 
nem a legnagyobb tisztelettel, a miért az elaök 
szintén figyelmeztette.  Beszédét azsal fejezte  be, 
hogy a kormánypárti sajtó ijesztgetése az ellenzéket 
uein fogja  a küzdelemben megtántoritani. Csá-
volszky  LajoB azt kívánja, bogy kergesse el a 
király oldala mellől a szűk látókörű állainférHakat, 
kik roBsz tanácsot adnak neki éa kifosztják  a 
nemzetet. (Elnök B szónokot rendreutasítja.) Ha-
tároznti javnslatot ad be, inely szerint a ki-
egyezést módosítani kell, ugy, hogy Mngyaror 
szág önállófiága  a ' kormáuyzás minden ágában 
érvényesüljön. Pichler  Oyózó szerint a függőt 
k-naégi pártnak kötelessége addig folytatni  a liar-
ezot, mig a sikernek bár legkiaebb reménye ke-
csegteti ; mert a választók semmit Bem tudtak a 
katonai javaslatokról. Támadja a közös hadsereg 
uéinet nyelvét s azt állítja, bogy a közös hadse-
regbiMi ma már töbli a tnagyar anyanyelvű, miut 
a németnyelvű katona. Határozati javaalatol ad 
be arra, bogy a hadsereg hadi éB béke létBZáma 
meghatározóit mennyiségben állapittasaék me:;. 
Putnoki  Mór nem szavazza meg a javaslatokat, 
mert a hadsereg nein érdemli meg, hogy sokat 
költsünk reá. Köveleli a két évi katonai szolgá 
latot. Határozali javaslatot nynjt be, hogy a ina 
gyar pénzen fentartolt  alapilváuyok csakis ma 
gyarországi hadapród iakolákra fordiltasaanak  és 
ezeket az iakolákai ne a hadügyminiszter, hanem 

honvédelmi miniszter kormányozza. Bnrtha 
Miklós a terrorizmus súlyos vádját igyekszik az 
ellenzékről elhárítani. A többség ezelőtt 37 évvel 
alakult meg teljesen szabad választás alapján 
Deák-párt név alatt. A azabad válaBztáa és i 
Deák-párt politikája közölt azonban át nem hidal 
ható hézag keletkezett. Az 1901-díki választásokon 
senki aem kérdezte meg választóit, hogy helyes-
ük-e a katonai javaslatokat, pedig a kormány 
már tudott ezekről a javaslatokról. A kisebbség 
nem akarja a maga akaratát érvényre juttatni 
csak gyakorolja azt a kötelességét, hogy fékezi 
a löbbaéget, felvilágosítja  a népet s lehetőleg 
megakadályozza a többség jogosulatlan akaratá 

nak érvényesülését. A katonai javaslatokról ast 
hiazi, hogy nincs Bzükség a létasám emelésre; 
sem a támadás, sem a védekezés cséljaira nem 
szükséges ez. Magyarország adóssága tis milliárd, 
a megyék és városok adóssága szintén tiz mil-
liárd, a nemset tis esrei állandó éhínségben van-
nak, nincs hitel, nlhca tőke, nincs munka, — 
csak kivándorlás van. Ilyen szomorú körülmények 
közölt akarja a kormány a katonai terheket 
emelni, a történelem föl  fogja  jegyezni e vitáról, 
hogy a többség védelmezte a szavazás jogát, a 
kisebbség pedig a nemset jogát. Azután ssól a 
hadsereg kiképzéséről, ast gyarlónak mondja, mert 
a katonák még lőni Bem tudnak. A magyar fiu 
ideálja a magyar tsenl koroua, a magyar záasló, 
a magyar alkotmány, a magyar nyelv; a hadve-
zetőség kilépi a magyar flu  lelkéből a győze-
lemnek ezt as erőa biztosítékát. Határozati 
javaslatot nyújt be, hogy a magyar hadse-
regben csak magyar honos tisztek alkalmastassa-
nnk, ez e lisdsereg tegyen eBküt a magyar 
alkotmány ra, a nyelve is magyar legyen a végre 
a magyar ezredek magyar zászlókkal éa czime-
rekkel látassanak el. Jankovich  Béla nem 
fogadja  el a javaslatol a csatlakozik Kakovazky 
István határozati javaslatához. Hegedűs  Károly 
szerint szükséges, hogy a nemzeti jogok minél 
jobban a nemzet vérébe jussanak, azért ssüksé-
ges azokat itt hangoztatni. Határoiati javaalatá-
liau azt ajánlja. Iiopy as ujonos létesáinot a 
huszonnégy éves ifjak  aránya szerint állapítsák 
meg. HUbert  Károly féltékeny  aa ország gaz-
dasági érdekeire, melyeket fotitosabbaknak  tart a 
hadsereg érdekeinél. Határozati javaslatában a 
békeléis'áui leszállítását követeli. Zboray  Miklós 
uem larija alkotmányosságnak azt, mely tüatént 
felmondja  a szolgálatot, mihelyt az elletnék nem-
zeti követeléseket támsszt. As 1867-iki törvény 
megalkotta a magyar hadserget s nincs semmi 
akadálya annak, hogy a király éleibe lóptesae a 
magyar hadserget magyar liBZtikarral éa nyelv-
vel. Azután a hadm* ntesaégi diji él ssól a kérdi, 
hogy mi az az öt millió egyéb kiadás, a mely 
az alapterhére azámollatotl el. Határozati javaa-
latot! nyújt be, hogy a kormány terjeazBzen rész-
letes jelentést a ház elé a hadmentességl dij 
alapjáuak álláaáról éa legye meg a badmentea-
ségi dij leszállítására a szükséges lépéseket. 
Molnár  Ákos Bierint a nemzeti becsület köve-
teli, hogy as ellenzék sikra szálljon a katonai 
javaslatok ellen A hadsereg hagyományos szel-
leméről beszél, mely már a kaszárnya ajtajánál 
megfosztja  sz embert a közszabadságoktól. El-
moudja, hogy a helyes kiképséa rovására mily 
nagy szerepe van a katonaságnál a parádénak. 
Határozati javaalatot nyújt be, hogy a hadsereg 
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Messze délre . . . 
Messse délre ssáll egy felleg, 
Messie délre, dél felé  ; 
Déli táj a síivem álma, 
Déli táj a lelkemé . . . 

Arra ai én szülőföldem. 
Arra az éu falum  áll. 
Körülte sug árnyas erdő, 
Körülte seug kis madár . . . 

Olt áll a falu  halárán, 
Ott áll egy kicsinyke ház, 
Ssivem, lelkem oda vágyott, 
Síivem, lelkem ott tanyás. 

Ablakában egy lányka áll 
Ablakából rám gondol, 
S siösike feje  méla búsan 
Kia kesére ráhajol. 

Látja gyorsan elsietni. 
Látja a patak visét. 
S néii, mint a bulit levélkét 
Játssi szellő hordja ssét. . . 

Hangosan zug-sug a nádas, 
Hangosan sivít a ssél, 
S laaaan, laaaan a leányka 
Boldogsága ssárnyra kél . . . 

Tfiredj  Sándor. 

B u mtfáa. 
— Irta: Benedek László. — 

Folyton e ssé: bün. Lépten-nyomon talál-
kozunk vele as életben. . , társadalomban . . 
mindenütt. 

A régi női e rény t . . . . női beosületet vajmi 

ritkán látni. Vannak rétegek hol a azenny, mo-
esők ttttőtte fel  tanyájál; hol aa emberekben ki-
hall ai ideális eszmékért való küzdés, s a pénz 
hatalma játaza a főszerepet,  vegyítve a nem-
bánomsággal éa becstelenBÓggel. 

Bün és péni! 

Két ksröllve járó jó baráti 
Együtt haladnak a egymást támogatják 
Ideális eszméről volt asó as Imént. Nos, as 

még e sorokban aem található. De im nézzük, 
hogy a naturálizmua tana azerint, hogy él a tár-
aadalom bizonyos rétegeiben a nő ? Az latén és 
természet által teremtett legszebb e földön  élö 
lény! — 

• « • 

Hideg téli estén senki sem megy szívesen 
ki as utosára. A szép kirakatok aein vonsanak 
egy kiváncait aem, aa ugy is homályos ablak 
táblák elé. As urak reltürl kabátgallérral sietnek 
tova. Az Andráasy-utról a körút felé  kanyarodik 
be egy fiatal  hölgy ialéaea és feltűnő  elegáns 
toálettel. Arozát fátyol  takarja. A járókelő urak 
vizsga szemeinek minduntalan ki van téve fel 
tünó alakja. 

Némelyek találgatják. Nem C . . . grólné 
volt? Én ait hiszem. A hölgy caak siet tovább. 
A mellék nlczábau levő első házba lép be s a 
sikos udvaron lépked pioziny lábaival. Olt ép 
egy csomó gyermek játszik s éktelen sivalko 
dássál fogadják. 

— Szervusz Mariska, aservusi I s azzal 
ssoknyájába kapasskodnak. 

De a hölgy ügyet sem vet rájuk, megy 
nyugodtan a hásmesteri lakás felé.  Ai ajtóban 
áll aa éltes báamesterné osipőjére tett kezekkel 
A hölgy ót sem méltatja köasöntésre, hanem a 
nyitott ajtón keresetül a kis szobácskába lép. 
Idegesen veti magát a pamlagra. 

— Csakhogy már Itthon vagyok I 
A kalap fátyolostól  együtt repül a ssek 

réoy tetejére, mig fáradt  és ideges tulsjdonos-

nője köpeuyét le sem vetve, próbál szenderegni. 
De nem tud; künn aaivalkodás fokozódik  a közbe 
jajgatás ia vegyül. A fehér  homlok összeránczo-
sodik, a ssép szemek köny be lábadnak — egy-
szóval a vihar kitörni kéazüi. A válságos pilla-
natban belép édea apja — a házmester. Keiében 
hatalmi jelvénye a hoBBZusiáru pipa, A hölgy 
reá támad. 

— Én uem érllek benneteket; fejem  fáj, 
egészen lázban vagyok . . . és oly fáradt  . . . a ti 
még sem nyugodtok egy perczig sem. Mikor haza 
jövök mindig v e B z e k e d é a éa bógés van. Ez tart-
hatatlan 1 -Már igazán megBokaltam. Itt hagylak 
benueteket, ugy sem szorulok reátok. Vagy pe-
dig csinálj rendet, te I 

A hás parancsolója kidülesiti mellét s mél-
tóságos alakot ölt. 

— Leáuy — szól mély hangon, — itt én 
vagyok aa ur, s nem tűröm, hogy dolgaimba 
beleavatkozzanak. Talán még hízelegjek ia neked 
uagyságos kisaassonyom ? Vagy talán aelyembe, 
bársonyba öltöztessolek ? Mint azok ott ? Mi ? 

Mariska nem felel  semmit, hanem baogos 
sokogásba fakad,  miut az elkényeztetett gyerme-
kek azoktak. No erre már a mama is ott van. 
ElÓBZür as urával veszekszik, majd a leányhoz 
fordul: 

— Ne Birj kis galambooakáo, ne sírj no. . . 
ki bántott édes madaram ? 

Mariska erre sem felel,  hanem arosocakáját 
felhúzza  éa duzzog. 

— Lássa, — ssól urához, — esi megint 
maga okosla avval a kiálbalallau goromba mo-
dorával, nl, hogy megríkatta est a szegény leányt I 

— Hallgass asszony, — rival dicső élet-
párjára a házmester — a te dolgod a konyhában 
vagyon, tehát igyekezs minél előbb ott is lenni, 
mert. . . 

— Micsoda? Még .Mert* is? Tán bizony 
megUtnél? Ml? — nyelvel vissza a némber. 

S ott a helyben össieverekedtek volaa, ha 
a pamlagon fekvő  leány fel  nem áll a az ajtó 

felé  uem tart. Igy leányuknak ezen váratlan moz-
dulata egészen más irányt adott a perpatvarnak. 

— Hová méai kis ciicsnskám ? — kérdi 
a házmesterné. 

— Elmegyek innét, uj lakást keresni, mert 
már est nem birom ki. Mondtam már, hogy beteg 
vagyok a ti rám sem hallgattok. Nincs egy oseppuyi 
belátásotok sem I 

— No ne haragudj kicsikém, hlss uem tud-
tam, majd csend lesz. Meg aitán caak tréfálunk, 
ugy-e apjuk ? 

A megszólított férd  dörmögéaael felel. 
— Apád haragszik, — sngja a némber 

Maiiakához, — engeaateld ki, aztán szent lesz a béke. 
A leány közömbösen nyul zsebébe s min-

denféle  apróság kösUI kikotoráss egy darab csil-
logó tíz koronás aranyat a anyjának nyújtja. Aa 
kapasi szemekkel továbbítja a rendeltetési helyére. 

— Es már má9, — ssól a hásmes ter, meg 
sem köasönve á kapott pénzt s Indul legott ki-
felé,  hogy as egyik gyerekkel bort és pálinkát 
hozassou a közeli csapszékből. 

Midőn már lecsendesülnek a kedélyek, fel-
tálálják a vacsorát is. A kis aastal körül teleped-
uek le valamennyien. A leány a pamlagról néal. 
Nógatják ót is, hogy tartson velük, de ó, — már 
caak a aserény vacsora láttára ia, — finnyás-
kodva felel  : 

— Nem essem , . . nem vagyok éhes s 
mondtam már, hogy alig tudok a lábamon állani. 

Javában falatoznak'  midőn egyszerre caak 
belép a ssóbába egy egyenruhás inaa kezében 
levelet tartva. 

— E házban lakik kérem Gyurkovioa LIU 
kisasszony ! asólt a jelenlevókhős. 

Sommerfeld  Mari egy pillanat alatt talpon 
termett. 

— Én vagyok aa I Mit akar? 
— Levelet hoztam a báró úrtól 1 
Mariska, — vagy mondjuk Oynrkovles 

Lili, — egy pillantást vet belé, aztán megindul 
a villámgyors öltöaködéa. A kalap lekerül a ssek-
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magyar részében magyar legyen a veiérlet nyelve, 
Koller  Tivadar halárosati javaslatot nyújt be, 
hogy ai egész katonai aiolgálatra vonatkozó ido 
gen kifejezések  jé magyar el nevelésekkel cserél 
tsaaeaek ti1.  Veszelovszky  Ferenc» a iétssám 
emelését nem fogadja  el, a gazdasági érdek és a 
nép szegénysége cséljából támadta a javaslatot. 
Ö és elvtársai nem eileuségei a magyar nyelv 
nek, s annak terjesztéséi ugy tartja lehelének, 
hogy as iotelligenczia tanuljon meg tétül a majd 
századok múlva a lét nép is megtanul magyarul 
Caernoch  János a katonai javaalatokst abbcl 
szempontból bírálja, hogy a hadsereg csak eazköt 
a haza megvédésére, de nem önczél, a mely 
miatt egyéb érdekeket el lehetae hanyagolui 
Kívánja, hogy a hadsereg élelmezésére szükséges 
dolgokat a kis emberektől vásárolják. A javas'atot 
nem fogadja  el. Rátb Endre szerint ma már ha 
augság as egyenléség és teBttériség. Nincs har-
mónia a nemzet és az orazággylilés között. Ha 
tározati javaalatot nyújt be uz iránt, hogy i 
Székelyföldön  méltányosabban belyeazék el a ka 
tonaságot éa áilitssnak ott katonai nevelő inié 
•etet. Rákosi  Viktor emlékesik reá. hogy a ka 
tonai vita a tél kellős közepén kezdődött, most 
•nár rügyeznek a fák,  de a vita még mindig tart 
a nem lehet tudni, mikor less vége. De a mint 
kdön a mesőn a vetés, ugy a nemset azivében 
ia kiaarjadzik a remény, hogy a függeilcuségi 
pártnak es a küzdelme diadalmas lesz. Szeretné 
felvilágosítani  a legmagasabb régiókat, hogy az 
elírnék politikája a tuiajdonképpi dinasztikus 
politika. Mert a függetlenségi  párt, mely a nem 
aeti állam teljes kiépítésén fáradoiik,  aunak min 
den erejét a dinásztia rendelkezésére bocsátaná. 
Egy nemzeti hadseregre sziveaen költene a nem 
set, de a jelenleginek, melyből ki van küszöbölve 
minden, a mi magyar, pénzt nem lehet adni. 
Ezután felsorolja  asou fontoa  feladatokat,  melyek 
nek megoldása annyira sziikségia volna, as er 
délyl kérdés, az alföldi  azocz:álía kardra, öniöző 
csatornák, ingyen orvoa, ingyen gyógyszer 
népnek, lelenci házak, asánátoriiimok, a melyeket 
azért nem lehet u.egoldani, illetőleg létesíteni, 
mivel pénzünknek a javát elviszi a katonaság. 
A javaslatot nem fogadja  el, hanem határozati 
javaalatot ny ujt be, hogy a Magyarországon li-vó 
közös katonai iskolák nyelve magyar legyen. 
Ugrón  Gábornak ugy tetszik, hogy képviselő 
társai, kik a magyar hadseregért harczolnak 
mint egykor a római azeoátorok. hódolnak a győ-
zelem láthatatlan istenasszony ának. Azután ha* 
talmas argumentumokkal bizonyította, hogy szük-
ségéé a hadserget nemzeti alapra helyezni a erre 
a dinasztiának éppen olyan szüksége van, mint 
as országnak, A mostani hadsereg jó volt úrra. 
hogy idebenn a leigázás feltételeit  teljesítse, de 
arra sohasem, hogy kifelé  győzzön. Magyaror-
szágnak azért is szüksége van a nemzeti had-
seregre, mert e nélkül az ország a pánszláv ve-
szedelemmel eaemben teljesen Bzervezellen. Ha 
ő felsége  olyan hadsereget skar, mely egyenlő 
a külföldi  államokéval, akkor engedje uieg, hogy 
legyen annak a hadseregnek legalább a szelleme 
magyar. A törvényjavaslatot nem fogadja  el, ha-
nem határozati javni'atot ad be az iránt, liogy a most 
rendelkezésre álló haderő akként szervezendő, 
hogy megfeleljen  az azonnali mozgósítás köve-
telményeinek. Lukács László péiiziigymiuisztcr 
márczius 30 áu benyújtotta az iudemnitás inec-
hosazabitására vonatkozó javaslatát, a küvetke/ő 
napon pedig három törvényjavaslatot a készpénz-
fizetés  megkezdéséről. Napi rend előtt löbb fel-
szólalás történt, rétzint azért, hogy a pénzüityi 

rény tetejéről, . . . a mama megigazítja a „frou-
frou'kat,  hogy ne lógjanak czieauskája szemébe ; 
majd pedig a tükör élé áll a sebtében az olt 
ievó púder psmsoseaal arczát ériuli. 8 mialatt 
még a boát felkapcsolják,  ő beszél: 

— A báró hivat, mennom kell. Ugy három 
óra lájbao jövök . . . várjon valaki a kapuuál. 
•aert nem szeretek a hidegbea áoaorogní. 

Többel nem mond csak szalad ki a konyhából. 
Az anya, apa és a gyermekek nem győzik 

magasztalni, hogy milyen szép és fesa. 
S ő szalad-szalad egéazen a hintóig, ott 

beleveti magát. As inas becsapja ss ajtót a felül 
a kocsishoz. 

Végig robognak B fényesen  megvilágított 
Andrássy-uton a ó kihajolva üdvözli a köszöngető 
ismerősöket. 

— Moat már nem beteg . , . nem fáj  a feje  . . . 
a láza ia elmalt. 

8 aislau otthon a házmestereknél a mai 
.oktatja* kicaiay húgát : 

— Bözsi te ia olyan légy, mint nénéd 1 Olyan 
okos I Akkor majd te is gazdag dáma leszel, mint AI 

As ártatlan kis leány hallgatja a „mesél' 
moat még nem tudjs, hogy mi as, de azért már 
el vsn határolva kÍB aiiveoakéjéboo, hogy ő is 
olyan lesz! 

* . 

— Ime raja ai olvasó szemei előtt. Egy 
leányról aiól, ki valaha ártatlan volt és elbukott. 
9 miért? Ki BS oka? Mindenki? De legártstla 
nabb saját maga. 

A szülök, a kik a romlottság oly atádiumábsn 
vannak, bogy as embert valósággal undor fogja 
el. A nembánomaág párosulva a kapzsisággal 
lustálkodásáéi és beesteleaaéggel. A leány ebben' 
a kőrzenyetbeu él . . . napról napra beszívja aa 
átkos tanoksl. no még ott vsauak a csalogató 
ördögök, dolgoznia nem kell,. . . tehát buknia 
kell. 8 Javnláa niaea. Nemis lehet, mégha akarna 
sem, tehát mindig jobban aülyed. 

Vájjon ml less vele? 
Hát csak olyan, mint a többi esernyi ssemét I 

bizottság ülésein szabálytalanságok történtek, ré-
szint pedig személyea ügyekben. Interpelláltak 
Reicb Aladár a miniszterelnököt, hogy miért 
korlátozza a közigazgatási ülések nyilvánosságát. 
Széli kijelenti, hogy > rendelettel néni a nyilvá-
nosaágot akarta korlátolni, caak módot nyújtani 
a bizottság elnökeinek a renriiavnró hallgatóság 
eltávolítására. A válásit tudomásul vették- Sza-
lay  László azért interpellált, hogy a> ipsrlestü 
loti békéltető biiottaágok ülésein miért nem lehelnek 
ügyvédek is jelen. Pap István a houvédelmi mi-
niazturt iuterpellálta először síért, hogy miért 
nem szabad a honvédtiszteknek a Ootterhalte 
czimü darab elóadáasra eljárni, másodszor azért, 
hogy a pécsi hadapród iskolában miért énekelle-
tik a növendékekkel minden második vasárnap 
a Uolterhaltét ? Ai interpellácziőkal kiadták sz 
illető minisztereknek. Szombatby  György a 
nagyhalmágyi és borosjenói szegény nép Ínsége 
ügyében interpellálta a belügy- éS fSldmivelés-
ügyi minisztereket. Darányi megnyugtatólag vála-
szolt. Okolicsányi  Láasló a balkáni események 
miatt ioterpolláfl.  Széli  azt felelte  hogy a monárkia 
és Oroszország egyet értenek a Btaluazkvó fenlar-
tásában éa hogy ea a politika a mostani moz-
galommal szemben sem változik. 

= A képviselőház szünete. A kép. 
viselóház április 4-én s húsvéti ünnepek elólt be-
fejeite  üléseit. A legköielebbi ülés április 16-án 
lesz, mikor a katonai javaslatok tárgyalásának 
megszakításával az indemnili javaslat tárgyalását 
kezdik meg. 

" AB indemnltás . Lukács László péns-
ügyminiszter a képviselőház má-oziue hó 80 áu 
tartott ülésében törvényjavaslatot terjeastett elő. 
a mely ujabb négy  hónapra terjeszti ki s 
kormánynak ez évre adott költségvetési felhatal-
mazást. A pénzügyminiszter javaslatában azt kéri, 
hogy as 1903. év első uégy hónapjában viselendő 
közterhekről és fedezendő  kiadásokról azóló 1902. 
évi XXIV. törvényezikk érvénye 1908. augusztus 
hó végéig kiterjeaziessék. A kormány aa ujabb 
indemnitáat, azsal okolja mog, bogy daczára an-
nak, hogy a mull év október 22-en bemutatott 

képviselőház pénzügyi bizottsága által le-
tárgyalt költségvetésről a jelentés még es évi 
február  20-án boterjeaatett a házhoz, a katonai, 
javastatok hosszasan folyó  tárgyalása miatt a 
költségvetésről szóló javaBlat tárgyaláaát még 
meg sem lehetett kezdeni a e miatt remény sin-
osen reá, hogy az első felhatalmazás  lejáriáig 
ápril hó 30 lg, a költségvetés letárgyalható le-
gyen, aa államháztartás menetéllek bistosilása 
ciéljából kényteleu a kormány a háitól ujabb 
felhatalmazást  ki rnl. — As uj iudemniiásaal szem-
ben a pártok magatartásáról a kővetkezőket ír-
hatjuk : A pénzüityi bizottság mározius 31-én 
tartott ülésében Kossuth  Ferencz, Darta  Ödön, 
Barabás Béla a pártjuk nevében kijelentették, 
hogy az ujabb indemnitáat nem osak nem sza-
vazzák ineg, hanein a vitát a legmesszebb menő 
ideig fogják  nyújtani. A néppárt ápril. hó 2 án 
tartott értekezletén egyhangúlag elhatározta, hogy 
uz uj iudemuiláat nem azavazza meg, de tőr-
véuynyé válását nem fogja  akadályozni, mertas 
exlezet íhajtja kikerülni. 

= Győrffy  Gyula képviselő ftssse-
fórhetlensége.  A dr. GyöríTy Gyula képviselő 
összeférheilenségl  ügyéi miután képviselői állá-
sáról lemondott volt, az összeférhetlenségi  bizott-
ság annak idején beszüntette. Most, hogy ujabbau 
képviselővé választatott, a bizottság eluökéhez 
egy Peldman Ignácz nevü egyéu ismét összefér-
hetlenségi bejelentést lett. 

= Mozgósítás. A „Magyar Világ" arról 
értesül, hogy a 12-ik hadtest, melynek parancs-
noksága Nagyszebenben van, mozgositáai paran-
csol kapott, mert alkalmasint már a legközelebbi 
napokban utuak indul Albánia felé,  hogy ott 
helyre állitaa a rendet. 

= A székelyek segítése. A mult szá. 
munkbau már emiitettük, hogy MindBzant, Szent-
györgy, Szeulmáiton, C'aekefalvu.  esetleg llena-
ság. Kozmás és Lázárfalva  kis gazdái részére 
kedvezményesén»és részletfizetésmellett  tenyész 
üszők éa tehenek fognak  kioBzialni. Ezen tenyész-
állatoknak bevásárlására a kerületi állattenyésztési 
felügyelő  közreműködése mellett Mezőhegyesre 
és Tordára a gazdasági egyesület részéről Ker-
tész  István, ai érdekelt közaégekból Tompos 
János (Szenlgyörgy), Potyó  Antal (Kozmás), 
Salamon  Mihály (Csekefalva),  Baki Károly (Me-
naság) küldettek ki. A kiküldöltek arra ia utaait-
tattak, hogy községeikben a tehenek és üszők 
átvételére jelentkező kis gazdák jegyiékét már 
előzetesen állítsák össze. Bartulis  Agoai főszolga-
bíró pedig felkéretett,  hogy a gazdaközönséget 
ezen ügyről tájékoztassa B a jegyiékek őáaze 
állításában saját hatáakörében azintén segédkezni 
szíveskedjék. A kiküldöli bisottság as ÜBiók és 
tehenek kiválsaaláaára éa átvételére folyó  hó 6-án 
utazott el. Ai uti éB egyéb költségeket a gazda 
sági egyesület péoilára fedési. 

= Tejszövetkezet vármegyénkben. 
A székelyek feleegitésére  indított akciló program-
jában helyet foglal  a tejszövetkezetek  alakí-
tása is a Székelyföld  alkalmas pontjaia. Tervbe 
van véve, hogy egy ilyen slövetkesetot Aloaik 
területén is létesítenek, esen okon a főldmivelési 
miniszter a napokban utasította as orsiágoa tej-
gazdasági felügyelőt,  hogy as alcsiki járásban 
létesítendő szővetkeset megalakításából asükséges 
tájékoiást szereszen b e caélból B a r t a 11 s Ágos-
ton főszolgabíróval  lépjen összeköttetésbe. 

= Hinta legelők létesítése, A székely-
földi  akesió programmjának egyik pontját tudva-
lévőleg minlalegelók létesítése ia képesL Értesü-
lésünk sserlut a főldmivelési  miniszter a szük-

séges munkálatok megállapitáss oséljából a asékely 
vármegyék gasdasági egyesületeibei felhívásokat 
booaátott ki s egyúttal Csikmegye területére nézve 
Siabó Károly fogarasi  gazdisági intézőt, mint 
alakértőt kirendelte. Sándor János kormánybistoe 
a miniszter elől jelzett intézkedése folytáo  utssl 
tolta a gazdasági azakértól, hogy e hó 15-én i 
helyszínére utassék a a azeredai erdőhivstslnái 
mutatkozzék be éa a járási erdótisstekkel, vala 
mint a gazdasági egylet elnökével a további 
teendőket beszélje meg, végül a helysziai bejá-
ráshoz ai illető járási főszolgabírókat  ia hivják 
meg, hogy inegállapittassanak azok a területek 
uielyek a kitűzött ozélra alkalmasok lesznek. A 
minta legelőterUlelek ai eddigi dispoziciiók Blé-
riot következő helyeken lennének: 1. A szeredai 
gazdasági iskolának a taplooiai határban lévő 
160—200 holdnyi legelőjéa. 2. Caicsó éa Madé-
falva  halárán a Hargita elódombján. 3. A Zsögöd 
község határában fekvő  „Kiapatak- nevü terüle-
ten. 4. Szentgyörgy község határában lévő .Le 
s W havasban. Nincs azonban kitárva, hogy más 
helyeken is léteaittesaenek minta-legelők, mennyi 
ben BS illető birtokosok által arra alkalmsa he 
lyek kijelöltetnek. 

Telepitvényesek voltak-e a 
székelyek ? 

V. M.-tűl. 
Arra, hogy valamely nép nyelvének ha-

tása egy más nép nyelvén egy vagy fél  ezredre 
kibató nyomást gyakoroljon, egy vagy két szá-
zados szomszédság sem elég, hacsak egymás-
sal nem érintkeztek. Nem lehet tehát ebből se 
pro, se kontra határozott következtetéseket 
levonni. 

Azonban érintkezvén a XIII. század kö-
zepéig a hun—tatárokkal, a besszarábial no 
goj— tatárokkkal, ezektől vett szónk elég van. 

Ilyen törökből vett szók : csidma (csizma), 
csitkő (csikó), sárig, sárog (sárga), borza 
(bodza), gyirtya (gyertya), honcsok, btnesok, 
túrós, vadboncsok (vakondok, vak bondok), 
koezogány (ujjas). 

Csak a székelyeknél fordulnak  elő: ját 
(pajtás), bfliü  (elvágott vége valaminek), csörge 
cserge (pokrőcz), dilló (együgyű), külü (mozsár) 
kecikeolló, ázaíék (disznó aprólék), fir  (bili), 
üzülni, vajnok (a váll forgó  csontja), szár (fe-
hér), a csíki Szárbegy lielyuévben és a mellette 
levő fehérlő  márvány h gy, a Szármány  fehér 
oldal nevében és e kifejezésben:  szárcsi-ló 
(fehér  liokáju ló). Igy van a kozár nyelvben is: 
Ulrmér (megült tnéreg az állatok tölgye daga-
dásábau), örökfal  (vetéskert, vagy sáncz), ka-
czaj-ta (egy rakás fa),  szejke (büdös forrás). 

A szláv eredetű szók közül a magyartól 
eltérő alakú székely tájszók: doczka (deszka), 
geraye (gerincz s jelölik a soványt is), lengyén 
(sárga oláh virág, lengyel), muba (moh), mezsde, 
muisds (magyar: mesgye), pank, pánkháló (pók), 
kasornya (kosár), paczkona (nem teljes virág), 
pili (pehely), pilisznye (penész), polozsnak (a 
tojó tyúk alatt hagyott tojás: igy id: porozs-
nysk), penete (kemencze seprő), pisztiricz 
(gomba), póká (pólya), resta (rosta), sétár (saj 
tár), szilindek (szelindek), szulák (iá), rokinezs 
(rökancza). 

Jelentésre nézve különböznek a magyartól 
a következő szláv eredetű szók : bajnok (alkal-
matlan ember), csata (éji őrizet), harisnya (juh 
gyapjúból készöli nadrág), kaloda (két hosszú 
összefurt  fa,  mely a zsnppos épület tetejét össze-
fogja),  lésza (szekérkas), poczegér (patkány), 
kasár (a mezőn a juhok és marhák számára 
csinált kert, lőleg éjjeli hálásra). 

Egészen külön szók, melyeket Magyaror-
szágon alig ismernek : bodacs (tinó, borjú), bö-
licze, belicze (igen fehér  bárány), gircsáva (za-
var, ízgágáskodás), daránicza, gránicza (fa-
zsindely), (haricska, találka, hajdina), csepesz 
(főkötő),  eplény (a kereszt gerenda a szánnál), 
eszkába, vsgy esikáva (vaskapocs), kaláka (se-
gítség), odor (a csűrben széna vsgy gabona 
tartó), ontok (mint a mejékbe beleszőnek), osz-
továta (szövőszék), pating (az ekét a laligával 
összekötött szijj), radina, puczila (látogatás a 
gyermekágyas nőnél), porka hó (egy-két njnyi 
hó), pest (kemencze), Pilis, Poján (falu  és hely-
nevek), peczér (kutyaápoló), puliszka (baricska, 
vagy lörökbuza lisztből készüli étel), rács (rák-
fogó  fáoka,  vsgy bálé), tajak (hitvány), valka 
(ondó), zándori (veszekedő ember), zsába (a 
szárnyasok nyelvbaja), zsámbás (rosz lábú 8'b). 
kabala (vén kanezs), ekekabala (kétágú fa, 
melyre az ekét teszik), Nagy János scilha szó-
nak mondja. Aszat (gyomfaj  a buza között.) 

Ezekből látszik, bogy s székelyek a szlá-
vok, törökökkel szemben külön nagyobb hatás 
slatt voltak, mint a magyarok. Mi mint más 
helyütt is látni fogjuk  a bolgárok közzé beve-
gyült kisebb szláv-törökök hatásának a nyoma, 
kikkel a székelyek némi érintkezéaben valánsk. 

Nyelvészeink, nevezetesen Nagy Géza több 
nyelvész nyomán ismertetvén a magyar és szé-
kelyekkel közös, vagy szintén csak a székelyek-
nél ismeretes s a baromfi  tenyésztésre és föld-
mivelésre vonatkozó kulturszékat, azon követ 
keztetést vonjs le, hogy „a székelyek a magya-
rokkal együttesen ismerték meg a házi állato-
kat, a gabona és gyümölcsfajokat  s ugyanazon 
kaltarális ismeret hatása alatt tanulták meg a 
baromfitenyésztést  éa a főldmivelési.  Ez pedig 
kizárja annak lehetőségét, hogy már as V-ik 
században elszskadtak volna a magyaroktól.* 

Terünk nem engedi, s nem Is lebet itt 
feladatunk  hosszabb bizony Ugatásokba bocsát-

kozni, de a feltevésekből  még nem következik 
sma állitások igazsága. Nem, mert ha elfogad-
nék is, hogy a székelyek a magyarokkal együtt 
ismerték meg a házi állatokat, gabona, gyü-
mölcs mai nevel, még mindég kérdés, hogy nem 
ismerték-e azokat- már mint hunok együtt tai 
hazájukban ? De aztán nomád halász és vadász 
életet élvén, ismerték a vadállatokat és ismer-
ték a házi állatokat is, a vadállatok nevén 
(feué)  nevezvén azokat; ismerték a gyümölcs 
és gabona nemeket már Ázsiában. Lebediábau 
a Saba tartományaiban, de hol vannak azok a 
seytha, hun, székely és magyar nyelv emlékek 
a honloglalás előtti időkből, melyekkel vala-
mit bizonyítani lehetne? 

A nyelvészet csak a honfoglalás,  vagy is 
a székelyeknek a magyarokkal történt egyesü-
lése utáni nyelvhalásokból következtet. Az ösz-
szebasonlitó nyelvészet mindig csak azt kutatja, 
még pl. az oláhokkal szemben is, kik Böszler, 
Hnnfalvy,  Tamasckek, Fligier, Bétby stb. sze-
rint a XII. XIII-ik században kezdenek a Bel-
kán félszigetről  a mai Romániába beszállingózol, 
hogy melyik nyelvből minő szavskat vettünk át 
nyelvünkbe, de hogy a magyar vagy székely 
nyelvből a szlávok, törökök, tatárok, oláhok 
stb. vettek-e és milyen, melyik Bzókat. át és 
törték át az övékébe: nem igen mutatják ki. 

Hogy a székelyek ilt a begyek közölt 
már az V—IX. százsdok alatt a természeti 
viszonyok kényszerítő listása alatt földmivelésre 
voltak utalva, bizonyos, de bizonytalau, hogy 
müvelték-e, vagy szlávok által avagy segítsé-
vel müvelték-e, s ba igen, ők az V—IX. szá-
zadok alatt a gazdasági eszközök neveit átve-
belték-e a szlávok tói, a magyarok a szé-
kelyektől. 

Nem látszik semmiféle  képtelenség lenni ab-
ban, bogy a szláv és török-hatás külön, vagy 
a magyarokkal együttesen teszi mog hatását a 
székelyekre, bogy még nsgynbb eltérésre szá-
míthatnánk, mint a minő vsn, — a magyarok 
és székelyek eme hatások alalt nyilatkozó nyel-
vében. A hatás akár külön, akár együtt alig 
lehetett más, mint a milyent az gyakorolhat, s 
s rn-unyi különbség lehetséges vala az meg is 
van. — 

De nem lehet azt se mondani, ba nyo-
maival nem találkozunk s ba a földmivelésre 
vonatkozó elnevezéseket, mint az oláhoklöl a 
juhtenyésztésre vonatkozókat nem is vették 
volna a gepidáktól, bogy azoktól elzárkóztak 
volna egészen és nem volnának tőlük is emlé-
keink. Van nekünk, mint Nagy Géza is meg-
jegyzi 15—20 germán eredetű szónk, melyek-
nél a góthok és gepidák voltak a kölcsönadók. 
Ilyenek: föld,  rab, rabol, zsák, zsákmány, 
bitang, kurta stb. Ezek a hunkorszak emlékei-
nek moodatnak és ismertetnek el. 

(Folyt, köv.) Bikaklállitás és bikavás&r. 
Csíkszereda, 1903. ápril. 2. 

Az a gazdasági egyesület által évenkipt 
rendeztetni szokott bikakiállitás és bikavásár 
folyó  évi ápril bő 1-én tarlatott meg a helybeli 
gazdasági irányú felső  népiskola hátulsó udva-
rán az eddigieknél jóval nagyobb érdeklődéa 
mellett, a mennyiben a kiállításon és bikavásá-
ron nem csak vármegyei tenyésztők, hanem 
más vármegyékből való tenyésztők is megjelen-
tek. örvendetes jelenségkép kell felemlítenünk 
azon körülményt, hogy sz élővezetett tenyész-
állat anyag nem csak számban, bauem minőség-
ben is jöval magasabb színvonalon állott, mint 
az eddigi kiállítások és vásárok alkalmával. 
Reánk általánosságban olyan benyomást tett ez 
a kiállítás és vásár, hogy ha az érdeklődés to-
vábbra is olyan mértékben növekedik, mint az 
jelen alsalommal történt a csikmegyei bikaki-
állitások és vájárok országos hírűvé és érde-
kűvé fogják  kinőni magukat. 

Felvezettek összesen 53 drb bikát, melyek 
közül 8 drb 1 éves, a többi pedig 2 éves 
és annál idősebb volt. A kiállításon és vásáron 
más vármegyékből részt vettek: Keresztes 
Tamás (Bükszádnjfalu)  1 drb, Gáspár  József 
(Királyhalomból) 4 drb, Lőrincz  Mihály (Oláh-
falu)  1 drb, Imreb  Béla háromszékmegyei gazd. 
bizottsági titkár 2 drb bikával. A községek 
közül részt vettek: Szentmárton i drb, Vár-
dotfalva  1 drb, Szenlimre 1 drb. Szentkirály 

drb. bikával. A vármegyei gazdasági egyesü 
let 3 drb bikát vezetett elő, a többi elővezetett 
állat pedig vármegyei magán tenyésztők tulaj-
dona volt. 

A biráló bizottság Becze Antal alispán 
elnöklete alatt a következő tagokból állott: 

főldmivelési  minisztérium képviseletében Lickl 
Károly állattejyésztési felügyelő,  Keresztes 
Antal, László  József  m. kir. állatorvoaok. 
Nagy  Imre gazdasági egyesületi titkár, Barta-
lis  Ágost főszolgabíró,  Kovács  János, Bara 
János, Barabás Béla te Tompos  János bi-
zottsági tagok, Kertész  István bizottsági jegyző. 

A bírálati eljárás megkezdetvén, ugy ta-
láltatott, hogy tenyészlgazolványa van 20 drb. 
bikának, díjazásra elővezeltetett 4 drb községi 
bika és 8 drb magán tenyésztő tulajdonában 
levő.l éves bika. 

Vizsgálat alá vettek 21 drb tenyésziga-
zolványnyal nem biró bikát, melyek küzül te-
nyész igazolványt adtak 7 drb bikának, a töb-
bieket részint fiatal  korok, részint pedig egyéb 
hibák miau a tenyésztésre alkalmasnak nem 
találták. 
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A kiállításon részt Tettek tz Összes bi-

kák. Az első csoportban két évesnél nem fia-
talabb, de még 01 évet be nem töltött bikákért 
dijakat kaptak a következő tenyésztők : 

I. dijai, 60 koronát nyert Veres György 
csikszentsimoni lakás 8 éves bikájáért, 

II. dijat, 40 koronát nyert Salamon  Mi-
hály csekelalvi lakös szinlén 3 éves bikájáért. 

III. dijat, 80 koronát nyert Schmilovszki 
János csikszépvizi lakta 8 évea bikájáért. 

A második csoportban 1 évesnél idősebb, 
de két évet még be nem töltölt bikákért a kő-
vetkező tenyésztők nyerlek dijakat: 

I. dijat, 40 koronát Gergely  Károly csik-
szentimrei lakős, 

II. dijat, 25 koronát Udvari  Károly koz-
mási lakős, 

III. dijat, 20 koronát Kánya  Lajos del-
nei lakős, 

IV. dijat, 15 koronát Czikó  József  csik-
szentgyőrgyi lakos, mindnyájan I éves bikákért. 

A jotalom dijakat Liekl  Károly állatte-
nyésztési felügyelő  a helyszínén nyomban ki-
osztotta. 

Az állattenyésztési felügyelő  a bizottság 
közreműködésével megvásárolt 30 darab bikát, 
s azokat a jelentkező kézségek megbízottéinak 
20°/( árengedménynyel, részletfizetési  kedvez-
mény mellett nyomban át is adta és kiosztotta. 
A bikák 300 koronától 600 koronáig vásárol-
tattak meg. A gazgasági iskola 4 drb bikát 
adott el, egyiket 600, a másikat 560, a hat ma-
dikat 520, a negyediket pedig 500 koronáért. A 
négy bika ára Összesen 8180 korona. 

Bikákat vásároltak a kővetkező kOzségek : 
Csekefalva  (440), Tusnád (370), Szent-

márton (440). Szentkirály (370), Kászonjakab-
falva  (400), Szentsimon (680), Szentimre (600), 
Menaság 8 drbot (440—440), Kászonjakabfalva 
(430), Csatószeg (320), Szenldomokos (370), Ma-
défalva  (480), Borzsova (440), Dánfalva  8 dra 
bot, egyikei (380), a másizat (400), Mind 
szent (370), — Csicsó (460), Karczlalva két 
drbot, egyiket («00), a másikat (620), ZsőgOd 
(480), Csömörtán (560), Madaras (480), Jenő-
falva  (440), Rákos (400), Delne (370), Pál 
falva  (300), Vacsárcsi (360) korováért. 

A jelen alkalommal tartott bikavásár s 
azon árak, melyekért a bikákat megvásárolták 
öntonözhelik kis gazdáinkat a tenyészállat tar-
tásra és nevelésre, mely gazdasági ággal tisz-
teBéges jövedelmet biztosíthatnak magoknak. 

Feltaiv&s előfizetésre. 
A .Csíki Lapok* ismét egy nj hstárkőhőz 

ért. A közérdek terén való szerény, de szor-
galmas munkálkodásának 16 dik évéből ismét 
egy negyed év telt el, mely alatt ujojag meg-
győződhettek előfizetőink  és olvasóink, hogy azon 
Önzetlen és hazafias  szolgálattételt, melyet a 
közügyek előbbvitele czéljából magunkra vállal-
tunk, lankadatlanul tovább folytattuk.  Munka-
kedvünk és munkaerőnk gyarapodott, lapnnk 
ngy belső tartalomban, mint külső terjedelemben 
gazdagodolt, hiszen egy pár számot kivéve, a 
lefolyt  évnegyedben mindenikhez egy fél  iv 
mellékletet adtunk. 

Mint az ezelőtti években, ngy a lefolyt 
évnegyedben is bivek maradtunk adott progra-
múikhoz. A „Caiki Lapok" a mióta politikai lappá 
leit, folyton  és kitartóan a s z a b a d e l v ű s i g 
zászlóját lobogtatja, e mellett azonban síkra 
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 nagy hangú frázistól 
s caak azon tiszteletteljes kéréssel járulunk a 
mélyen tisztelt kOzOnségbez, bogy tömeges elő-
fizetéseikkel  munkálkodásunkat támogatni azi-
veskedjenek. 

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

Egész évre . 8 korona. 
Félévre . 4 korona. 
Negyedévre . 2 korona. 
Külföldre  . . . . 18 korona. 
Ugyanezen alkalommal tisztelettel felkér-

jük azokat, kik az előfizetéai  dijakkal bátrá-
lékban vannak, bogy a bátrálékos Összegeket 
kiadóhivatalunkhoz (Szvoboda Testvérek kOnyv 
kereskedése) beküldeui szíveskedjenek. 

A „CSÍKI LAPOK" 

szerkesztősége és kiadóhivatala. 

— Gyassrovat. A kérhelhetlen halál 
kiméi senkit, gyászos munkájában nem 

szab határt neki sem a kor, sem a szépség, sem 
az ifjuaág,  sem a rang. sem az érdem, aem a 
bir, aem a dic-Bség. Egyenlő kegyetlenséggel 
pusztít a szegén) ek nádfődelü  kunyhójában és 

királyi paloták ékes termeiben. Most is egy 
szép reményekre jogosító ifjú  életei oltott ki, 
kiragadván szerető szülői és testvérei kőréből 
csikszentmártoni  Becze Lászlót, Becze Antal 
alispán fiát  életének tavaszán, egy minden szép-
pel és jóval kecsegtető jővő küszöbén. Az erős. 
ifjú  szervezet éveken keresztül küzkődőtt a ha-
lálos kórral, de azt legyőzni nem India. Sem 
a gondos szülők gyöngéd ápoláss, Bem a lest-
vérek ragaszkodó szerelete, sem az orvosok 
tndománya uem tudta megtartani a még alig 
86 éves ifjút  az életnek. Folyó hó 3-án délután 
1 órakor a szerető szülők testvérek és a nagy-
számú rokonság legnagyobb fájdalmára  kiszen-
vedett. A gyászos esetről a család a kővetkező 
jelentést adta ki: 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szelíd, ked-
ves jó flu,  testvér és unoka Csikszenlmártoni 
B e c z e L á s z l ó élete 85-dik évében, hosszas 
szenvedés ntán lolyó hó 3-án dél után 1 órakor 
az Urban csendesen elhnnyt. Hűlt leieméi áp-
ril 5 én délután 3 őrskor adatnak vissza az anya-
földnek  a csíkszeredai köztemetőben ; mennybe 
szállolt lelkéért pedig az engesztelő áldozat 
8-án d. e. 8 órakor mntaltatik be az Egek 
Urának a helybeli plébánia templomban. Az 
őrők világosság fényeskedjék  neki! Csikszereds, 
1903. április hé 3-án. Becze Antal és neje Czikó 
Mária szülök. Becze Ilka, Becze Imre, Becze 
Gábor, testvérek, özv. Czikó Ferenczné szül 
Rancz Borbála, nagyszülő. 

Temetése folyó  bó 5-én 3 órakor történt 
a legnagyobb részvét mellett. A szülői háznál 
tarlóit gyászszertás után a megboldogult földi 
részeit a társadalom minden oszlályát képvi 
selő nagyszámú közönség kísérte el ntolsó ut-
ján végső pihenő helyére, a helybeli köztemetőbe, 
a hol egyik tannlé társa Dr. Daradics  Félix 
mondott megható gyászbeszédet. A korán el-
hunyt ifin  kihűlt földi  részei nyugodjanak bé-
kében, a fájdalomtól  leBujtolt szülők és test-
vérek sajgó szivére hintsen gyógyirt az irgal-
mas Isten végheteslen kegyelme és az olyan 
nagy mértékben megnyilatkozott kőzrészvét. 

— A gyergyöalfalvi  tüzkárosultak 
részére a csikvármegyei gazdaaági egyesület 200 
drb neineailett csemetét kiutalt s erről neveseit 
közaég elöljáróságát értesítette is. 

— Saáj- és körömfájás  állati beteg 
aég a szomszédban. Állatállományunkat a 
azomszéd Románia felöl  ismét veszély fenyegeti. 

gyimesi belépő állomás vezetőjének hivataloa 
jelentéae szerint a magyar hBtárssélen fekvő  Ágos 
és Aszó nevü román községekben a szarvasmar-
hák közölt a száj- és körömfájás  betegség jár 
ványszerüleg lépett fel,  miért is a határszéli szoros 
sárlal elrendelése vált szükségessé, nehogy a be-
tegség vármegyénk területére is álhurczoltasaék 
éppen most, mikor a tavaszi szántás vetés folya 
maiban vau. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
— Esküvő. Nagy  Gábor folyó  hó 14 én 

vezeti oltárhoz Calkgyimeseu Kaasay Ilonkát. 
— Eljegyaés. Mester  János csíkszeredai 

lakóa a napokban jegy este el Nagyváradon Zsirkal 
Etelkát 

— Czimváltoztatás. A törvényhatóság 
még a mult évi októberi gyűlésében elhatározta 
volt a tisztiügyész czímének .tiszti főügyészire 
való változtatását. A szervezési szabályrendelet 
vonatkozó részének eképpen vsló módosítása 
kormányi jóváhagyást igényelvén, a belügymi-
niszter ezt a módosítást, illetve ezim változta-
tást mult hé 31-én jóváhagyta. 

— Körjegyző választás. A csikezent-
miklósi körjegyzői csoportban régebb idő óla 
üresedésben állott jegyzői állás választás utján 
a napokban töltetett be. Több pályázó kOzül 
Kelemen Oyőrgy uyerte el az állást. 

— Egy községi biró össseférhetlen-
BÓgi Ügye. GyergyÓBzentmiklős nagyközségben 

mult évi márczius hó 10-éu Siinon Balázs le-motidáBa folytán  Márton Lajos választatott meg 
köaségi biróvá, mely választás ellen állítólagos 
vesztegetés miatt több odavaló lakÓB nemcaak 
felebbezéssel,  hanem azon okból, mert a meg-
válaaztott biró a közaéggel Bzemben peres vi 
szouyban állott volna, öeszeférhellenségi  bejelen-
téssel is élt. A törvényhalósági bizottság a kép 
viselótestület és a járási főszolgabíró  meghallga-
tása ntán sem a felebbezéanek,  sem pedig az 
ösBzeférbetlenségi  beadványnak helyet nem adott, 
de ebbeli határosatait ai érdekeltek a közigaz-
gatási bírósághoz felebbezlék  meg. — A közigaz-
gatási bíróság a választás elleni felebbezésre  as 
állitólagos vesztegetések kivizsgálását rendelte 
el, mielőtt as ügyben érdemileg határoshatott 
volna, de az öSBzeférhellenBégi  panaszt eluta-
sította éppen Bzért is, mert es utóbbi ága as 
ügynek a választás elleni felehbezés  végleges 
elbírálása alkalmával nyerhet megoldáat. 

— Nagyhét! ájtatosságok. Virágva-
sárnapján a helybeli róm. kath. templomban a 
bivek élénk részvétele mellett megkezdődlek a 
nagybeti ájtatosságok. Délelőtt 10 órakor meg-
tartották a szokásos barka szenl élést éa kör-
menetet. azntán szentmise volt, mely alatt pol-
gárokbél alakalt dalárda a passziót énekelte. 
Délntán vecaernye és predikáczió tartatott. 
Hétfőn  és kedden  8 órakor szentmise, azt 
megelőzőleg gyóntatás volt. Szerdán  reggel 8 
órakor Bzenlmise, d. n. 'Iii  órakor lámentáezió. 
Nagycsütörtökön  d. e. 10 órakor szentmise, 
oltárfosztás.  D. u. félnégy  őrskor lámentáezió. 
Nagypénteken  d. e. 10 órakor a szertartás 
kezdete, csonkamise, koporsótétel, predikáczió. 
D. n. félnégy  órakor kivonulás a temetőbe, ott 
Libera az elhunyt hívekért, Nagyszombaton 
reggel Vz8 órakor tüzszentelés, bosvéti gyertya 
és vizszentelés, azntán szentmise. D. n. 6 óra-
kor: Támadás. Nagypénteken éa Nagyszombaton 
gyónni nem lehet. A húsvéti ételek szentelése 
húsvét elsfl  napján reggel fél  bét órakor tör-
ténik. Az elkésettek nagy mise utánra maradnak. 

— Knl tarmérnökök a gazdaközön 
aég asolgálatában. Az eddig fennállott  tör-
vényes gyakorlat szerint bárminemű vizépitke-
zéseknél, csatornázásoknál és talajjavításoknál 
a kulturmérnökségi szakközegek csak a vár-
megyei hatáság utján vétethettek igénybe s ezen 
igénybevételek is többnyire az illető félre  nézve 

tetemes költséggel jártak. A földmivelési  minisz-
ter e tekintetben is a gazdaközönség érdekeit 
istápolni akarván, rendeletileg ngy intézkedett, 
hogy a kultúrmérnök kiküldését kérő folyamod-
ványok ezután egyenesen a területileg illetékes 
(nálunk a brassói) kultnrmérnöki hivatalnak kül-
dendők be I koronás bélyeggel ellátva, mely 
hivatal fogja  aztán kérelmes félt  a kiszállásról 
közvetlen értesíteni egy .tájékoztató"  csato 
lá«a mellett, inelyszerint a knllurméinöki hivatal 
műszaki tisztviselői díjtalanul  állanak a gazda* 
közönség rendelkezésére, de a felvételek  alkal-
mával szükséges napszámoBokat, fuvarosokat, 
karókat az érdekellek lartoznak díjtalanul ren-
delkezésre bocsátani, a napidíjas méruökököt és 
vizmestereket fizetni. 

— Kirándulás Konstantlnápolyba. 
Folyó hó 3-án a hajnali vonattal innen váro-
sunkból egy hal tagból álló társaság indult el 
Konslánlinápoly felé,  bogy csatlakozva a Buda-
pestről és az ország más városaiból jövő ki-
rándulókhoz megtekintsék a Tőrökbirodalom 
fővárosát  és az útban eső nevezetességeket. A 
konstantinápolyi tartózkodás 6 napra van ter-
vezve. A kirándulásban innen városunkból részt-
vesznek : Nagy Béni dr. ügyvéd éa neje, Bodor 
Ödön kir. aljárásbiré, Szabó Miklós kereskedő, 
Hellvig G., János kávés és lürdőtnlajdonos 
és neje. 

— Ipartestületi közgyűlés. A hely-
beli ipartestület évi rendes közgyűlését folyó 
bó 14-én déMött 9 órától kezdődőleg fogja 
megtartani a városháza nagytermében. A köz-
gyűlés tárgyai lesznek: Jelentés a mult évi 
működésről. A mull évi számadás és liszlujitás. 

— Lenvetőmag A székelyföldi  kor-
mánybiztos értesítette a megyei gazdasági egye-
sülelet, bogy a lenvetésre vállalkozó kisgazdák 
részére a szükséges lenmagot a napokban meg 
lógja küldeni. E»t azon figyelmezteiéssel  adjuk 
hit ül, bogy a lenung megérkeztéről olvasóink: t 
értesíteni fogjuk. 

— Mindenki tudja , hogy a Mauthuer-
léle impregnált takarmányrépamag a legnagyobb 
termést adja, hogy konyhakerti magvrból a leg-
jobb főzelék  éa zöldség terem éa hogy virág-
inagvaiból fakad  a legszebb virás. — Szóval a 
Mauthner féle  magvak a legjobbak, kéaslelei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók. 

— Felhivás a közönséghez I A kö-
zönségnek a levelek és más postai küldemények 
czimzésénél követett azon eljárása, hogy a ren-
deltetési hely nevét az : —n, —on, —en, —ön 
raegal látják el, — számos zavart idéz elő. Igy 
a Tura, Vaja, Röd, Bát, Topolya, Hoiuya stb. 
község nevek ragozása lolylán a: = Túrán, 
Vaján, Rödön, Bálon, Topolyán, Hornyán stb. 
alakok keletkeznek, melyek ez alakjukban egy-
egy más község nevének felelnek  meg. A pos-
tai szolgálat biztossága és pontossága érdekében, 
de egyezel smind a helynevek rendezésének és 
a végleg megállapított helynevek általános elter-
jedésének érdekében is kívánatos, hogy a postai 
küldemények czimzésénél a helynevek fölösleges 
és gyakran zavart okoző ragozása lebelöleg 
mellőztessék és pusztán eied>-ti hivatalos alak-
jában vezettessék a küldemény czimlapjára. Ko 
lozsvár, 1903. márrzius 22 én. V u c h e t i c h . 

— Gazdasági egyesületi közgyűlés. 
A vármegyei gazdasági egyesület elnöksége a 
kővetkező meghívót bocsájtotta ki: Csikvár-
megye Gazdasági Egyesülete, mint vármegyei 
nie'/.i gazdasági bizottság XXI-ik  rendes  köz-
gyűlését  lolyó  1903. évi  ápril  hó 15-én,  dél-
előtt  10 órakor kezdődőleg  a vármegyeház 
tanácskozó kisebb termében tartja, melyre az 
egyesület tagjait és az érdeklődő közönséget 
ezennel meghívjuk. A k ö z g y ü l é s t á r g y a i : 
1. Az igazgatóság jelentése az 1902. évi műkö-
désről. 8. Az 1902. évi számadások előterjesz-
tése s azok felett  határozat bozalal. 3. Az 1903. 
évi működési programul és költségvetés előter-
jesztése és megállspitása. 4. Szőke Mihály egye-
sületi tag indítványa a marbavásárok rendezése 
s a kisebb vásárok számának korlátozása iránt. 
5. Az igazgatósághoz a közgyűlést, megelőzőleg 
beérkező indítványok. Csíkszereda, 1903. évi 
márcziu-i hó 89-én. Becze Antal, alispán, elnök. 
JVugr Imre, e. titkár. Alapszabály  16. §. 
Tesiületek jogi képviselőjük, kiskornak törvé-
nyes gyámjuk a város a polgármester, községek 
a biró vsgy jegyző által gyakorolják tagsági 
jogaikat, de megbízhat a városi vagy községi 
képviselőtestület ezen jogok gyakorlásával más 
egyéut is, ki az egyesületnek tagja. 

— Pályázati hirdetés. A székelyke-
reazluri m. kir. állami tanítóképző-intézet I-ső 
osztályába az 1903—1904. iskolai évre felve-
szünk oly éptestü, épszervezelü, egészséges 
ifjakat,  akik 14-ik életévöket betöltölték, de 18 
évesnél nem idősebbek és a gimnázium, vagy 
reáliskola, vagy a polgári iskola legalább négy 
alsó osztályát, vagy a felső  népiskolát jó siker-
rel végezték, vagy a jelen év jnuins hó végéig 
elvégzik. A felveendő  24 ifjn  közül 80, jó is-
kolai bizonyítvány és kellőleg igazolt szegény-
ség alapján, a következő állami segélyben fog 
részesülni: bavonkint 11—18 korona pénzsegély, 
fehérnemű-mosatás  és netaláni betegség esetében 
gyógykezelés, esetleg bentlakás is. A pénzsegély 
a tanuláshoz és magaviselethez képest már a 
második éven kezdve 16—18 koronáig emelked-
hetik bavonkinL A bentlakók ingyen lakást, 
fűtést  és világítást is élveznek. A felvételért 
sajátkezűleg irt és 1 koronás bélyeggel ellátott 
folyamodások  tanitóképző-intézetflnk  igazgató 
tanácsához cziaiezve jelen  év  május Sl-éig 
alulírotthoz küldendők be. A folyamodás  a kö-
vetkező és szabály szerint felbélyegzett  okmá-

nyokkal szerelendő fel:  1. Iskolai bizoayitváay 
az 1901—1902. iskolai évről s igazgatói igazol-
vány (évbarmadi értesítő) arról, bogy az illető 
a jelen 1902—1903. iskolai évben mely osz-
tálynak a tagja. 2. Születési bizonyítvány. S. 
Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy a folya-
modó semmi testi fogyatkozásban,  fejlet-
lenségben vagy eltorzulásban nem szenved. 4. 
Ujraoltási bizonyítvány. 5. Hiteles községi vagy 
szegénységi bizonyítvány. 6. Hiteles családi ki-
mutatás (lelkészi hivatal vagy községi elöljáró-
ságtól. A felsőbb  (II., III. és IV.) osztályokban -
az ösztöndíjas helyek felebbvitel  utján mind be 
vannak töltve. A II., III. és IV. osztályba ide-
gen hiába lolyamodik. Minden felvett  ifjn  köte-
les lesz msgával hozni 1 — 1 rendbéli tisztessé-
ges nyári és téli ruhát, 6 pár változót, 3 háló-
inget, 12 zsebkendőt, 6 törülköző-kendőt, 6 pár 
kapczál vagy harisnyát, 1 párnát, 8 párnabéjat, 
8 alsó lepedőt, 1 szalmazsákot, I paplant, 8 
paplanlepedőt és 1 ágyterilöt, továbbá 1 mosdó-
tálal és 1 poharat, végül 8 pár czipőt, fésűt, 
bajkefét,  fogkefét,  ruhakefét  és háromféle  czípő-
kelét. Minden fehérneműre  a tulajdonos neve 
jegyző-tintával írandó fel.  A bentlakók számára 
ágyról, asztalról és székről gondoskodva van. 
S/ékelykereaztur, 1903. évi márczius bó 85-én. 
Ú j v á r i Mihá ly , állami tanítóképző intézeti 
igazgató. 

— Pályásat erdöaitésl Jutalmakra. 
Az erdőtörvény (1897. évi XXXI. lörvényezikk) 
166. §-ában körülírt kopár-, vízmosásos és faló-
b'imoklerülelekeu foganatosított,  közgazdasági 
jelentőséggel biró erdősítések megjutalmazására 

folyó  évben hal (6) nagy jutalmat, hat (6) 
első rendű és hat (6) másodrendű elismerő ja-
talniat lüzök ki az országos erdei alapból, még 
pedig : két, egyenként 1000 koronán nagy ju-
talmat, kél. egyenként 800 koronás nagy jnlal-
irat, két, egyenként 600 koronás nagy jutalmat, 
három, tgyenként 500 koronás elsO rendű elis-
meiő jutalmat, három, egyenként 400 koronás 
első rendű elismerő jutalmat, három egyenkint 
300 koronás másodrendű elismerő jutalmat és 
három, egyenkéul 800 koronás másodrendű el-
ismerő jutalmat. Ezen jutalmakért az érdekeli 
birtokosok (bérlők) azon erdősítéseikkel verse-
njezheinek, a melyeket az 1679. évi XXXI. 
töi vény czikk 165. Ş-âban körülírt kopár-, viz-
mo-ásos vagy fuióbomoklerületeken  állami pénz-
segély igénybevétele nélkül a folyó  élben (ősz-
szel vagy lavaszszal) foganatosítottak.  Megki 
vántalik azonban, hogy: a) az 1000 koronás 
nagy jutalomra versenyező erdősítések egy tag-
ban legalább 85 kai. Imid terjedelműek, b) a 
800 és 600 koronás nagy jutalomra versenyező 
erdősítések egy vagy több tagban legalább 25 
kat. hold terjedelműek, c) az első rendű elis-
merő jntalmakra versenyező erdősítések egy vagy 
több tagbau legalább 10 kat. hold terjedelműek, 
és végül d) a másodrendű elit-merő jntalmakra 
verstnjezö erdősítések egy vsgy több tagban 
legalább 5 kat. hold terjedelműek legyenek. A 
pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősí-
tést az első munkálatokból kezdve a jotalom 
odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a szük-
séges pótlásokat foganatosítani  a a létrejövő 
erdőt a jutalom odaítélése esetén az 1879. évi 
XXXI. lörvényezikk 2., illetve 4. §-ai szerint 
erdőként fentartani  és kezelni tartozik. A ver-
senyre bocsátott erdősítések az 1908. évben 
fognak  a helyszínén megbiráltatni. A jutalmak 
kiosztásánál az erdősítések sikere és közgaz-
dasági jelentősége, az erdősítésnél felmerült  ne-
hézségek és az erdősítésre fordított  költségek 
fognak  irányadóul szolgálni, de figyelembe  vé-
telnek ezek mellett a birtokos vagyoni viazo-
nyai is. A pályázó birtokos a jutalomra caak 
akkor tarthat igényt, ha a versenyre bocsátott 
és a jutalomra érdemesnek ítélt erdősítés a ju-
talom odaítélésének idejében Is birtokában leaz. 
Az odaítélt jutalom egy harmadrésze az erdS-
aitéat teljesítő kezelő erdőtisztet gazdatisztet 
vagy bérlői), fogja  illetni. A folyé  év tavaszán 
teljesített erdősítéseket legkésőbb folyó  évi jú-
lius bó végéig a folyó  év őszén teljesített erdő-
sítéseket. pedig legkésőbb folyó  évi deczember 
bó 85 éig kell a birtokosnak a közigazgatási 
erdészeti bizottságnál vagy a kir. erdöfelügye-
lőségnél pályázatra bejelenteni. Pályázhat a fel-
tételeknek megfelelő  erdősítésekkel az erdősítési 
teljesítő erdő vsgy gazdatiszt, valamint az be-
erdősitett terület bérlője is, de pályázati kérel-
méhez mellékelni kell a birtokos írásbeli nyilat-
kozatát, melyben az kijelenti, bogy a pályázat-
ban való részvételhez hozzájárni éa egyszers-
mind kötelezi magát, hogy a versenyre bocsá-
tott erdősítést a jutalom odaítélése esetében as 
1879. évi XXXI. lörvényezikk 2. vagy 4. B-al-
ban megbatározott feltételek  szerint áUanaéaa 
erdőként fogja  fentartani  és kezelni. A pályázati 
kérvényben az erdősítés helyét (község, dűlő, 
h-lyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre 
használt fanemeket  pontoaan meg kell jelölni. 
Budapesten, 1903. évi márczius hóban. Jf.  kir. 
főldmivelésügyi  minister. 

S z a r l s M s t d L " ü z s n e t e l E -
2a, Z. urnák Budapest. A saép verset köszönjük. 

A vasárnap megjelenő húsvéti számban fogjak  hozni. 
K. urnák Déva. Az előfizetés  ügye teljesen 

ugjranj^ahogjJrj^ 
Laptulajdonoa: 

GYÖRGYJAKAB ÖRÖKÖSE. 

Egy flu  (14—ie éves) 
t S L . 3 a . - o - l 
azonnal fölvétetik.  — TrohAn JÓUef, 

ftlszer-  és vasüzletében Csíkszeredában. 
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Árve rés i h i r d e t m é n y . 
Cdktaplocza község képviselőtestüle-

tének folyó  évi április hó 5-én tartott 
rendkívüli gyűlésében 3. jegyzőkönyvi 
sz&m alatt hozott határozat alapján níul-
irt község elöljáróság körhirré teszi, liogy 
Szentpéter egyházmegye 4 hitközsége tn-

' lajdonát képező azonban Csiktnplocza köz-
ségnek átadóit alábbi majorsági jnvak 
a kOzség hivatalos házánál folyó  évi 
április hó 18-án délelőtt 8 óra-
k o r kezdődő nyilvános árverésen haszon-
bérbe fognak  adatni. 

Kikiáltási árak : 
1. Tarhavas 650 kor 
2. Felső szlatina 500 , 
4. Alsó szlatina . 900 . 

Az árverés szóbeli, azonban szabály-
szerOen felbélyegzett,  bánnlpénzzel ellá-
tott és kellően kiállított Írásbeli zárt aján-
lat is elfogalatik  az árverés megkez-
dése előtt. 

Árverezni szándékozók tartoznak a 
kikiáltási ár 10'/» át bánatpénzül az ár-
verés megkezdése előtt készpénzben letenni. 

A haszonbéri összeg az árverezési 
feltételek  alapján fizetendő. 

A részletes árverési feltételek  a lii-
vntalos órák alatt a község elöljáróságá-
nál megtekinthetők. 

Község elöljáróság : 
Csiklaploczn, 1903. április hó (i. 

Oegő István, Csedő Domokos, 
ktizséRt bíró. t - a községi jegyző. 

Árverési hirdetmény. 
A csikszentdomokosi közbirtokosság 

tulajdonát képező és Csikszeiitdoinoko* 
község határán fekvő  Virgó Feketeréz 
nevü erdőséget (I. o. IV. vágás sorozat 
274. és 287. szóniu 4527 knt. hold ki-
terjedésű és a törzsönkénti felvétel  utján 
4406 köbméterre becsült göuibölyll Inc/ 
fenyő  haszonlát tartalmazó megtakarított 
rendes évi vágásuk fakészletének  érté-
kesítése czéljából 1003. évi április 
bó 23-án délelőtt 9 órakor kezdő-
dőleg Csikszenldomokoson a község hi-
vatalos házánál nyilvános szó és zártirás-
beli Árverés fog  tartatni. 

A kihasználási idő 1 (Egy) évben 
állapíttatott meg. 

Utóajánlatok nem logadtatnak el. 
Az árverezés eladó közbirtokosságra 

nézve csak lelsőbb hatóság jóváhagyása 
válik kötelezővé. 

Kikiáltási ár : 775J korona. 
Kötelesek az árverezők a kikiáltási 

ár 10°/» át, azaz 775 korona 30 lillcrt 
készpénz, vagy óvadékképes értékpapí-
rokban 1903. április hó 23-án délelőtt 9 
óráig az árverezést vezető bizottság elnö-
kénél bánatpénz gyanánt letenni. 

Zárt Írásbeli ajánlatok csak akkor 
v&tetnek figyelembe: 

a) ha a hirdetményben kitűzött óra 
előtt nyújtatnak be; 

b) ha tisztán kivehető számjegyek-
kel s egyszersmind betilkkel is kiírva tar-
talmazzák a megajánlott összeget. 

c) ha az ajánlat szövege, valamint 
annak boritéka kivül az értékesítés tár-
gyát képező haszonvétel megjelölését sztí-
szerint tartalmazza ugy a mint a hirdet-
ményben foglaltatik; 

d) ha lepecsételve és ivenkint 1 ko-
ronás bélyeggel ellátva adatnak be; 

e) ha tartalmazzák azt a nyilatkoza 
tot, hogy ajánlattevő az árverezési, illetve 
(szerződési) faeladási  feltételeket  ismeri és 
azoknak teljesen magát aláveti ; 

f)  ha bánatpénz képpeD a megaján-
lott összegnek legalább 10°/o-át készpénz-
ben vagy óvadékképes értékpapírokban 
tartalmazzák; 

a) ha ugy vannak aláírva, hogy az 
aláírásból az ajánlat tevőnek neve és lak-
helye világosan kiolvasható. 

A részletes árverezési, illetve faelad&si 
feltételeket  Csikszentdomokos község hi-
vatalos házánál a hivatalos órák alatt 
bárki betekintheti. 

Caikszentdomokoson, 1903. április 
hó 6-án. 

Sz. ad. 497—903. ki. 

Pályázati hirdetmény. 
Csikvármegye alispánjának folyó  hó 

1-én 2034/903. számú rendeletére a csík-
szeredai városi tanácsánál haláleset követ-
keztében üresedésbe jött, városi t. ügyész-
állásra ezennel pályázatot hirdetek s fel-
hívom mindazokat, kik ezen 200 korona 
évi tiszteletdíjjal javadalmazott állást el-
nyerni óhajtják, szíveskedjenek szabály-
szerűen felszerelt  pályázati kérvényüket 
hozzám folyó  hó 17-én. déli 12 óráig 
annál is inkább beadni, mivel a későbben 
érkezett pályázatok figyelembe  vétetni 
nem fognak. 

A megkívánt kvalifikácziót  az 1863. 
I. t. czikk. 5 §. VIII. pontja szabja meg. 

Csikszereda, 1903 évi április hó 2-án 
Dr. Üjfalusi  Jenő, 

polgármester 
281 azáni. 

Böjté Lajos, 
bt rá. 

Dániel Jóssef, 
t—2 kdrjegyaő. 

Hirdetmény. 
A kereskedelemügyi minister ur 1903. 

évi márczius 21-én kelt 1934 sz. rende-
letével a Marosvásárhely - gyergyószent-
miklósi állami közút (92—94) 97—98 kmt. 
szakaszán lévő 24 sz. békényliid és az 
azzal kapcsolatos ulfelemelési  munkálatok 
helyreállítását 11571 kor. 36 fillér  összeg 
erejéig engedélyezte. 

A fennt  emiitett munkálatok kivéte-
lének biztosítása czéljából az 1903. év i 
május hó 12 napjának d. e. 10 órá-
jára a kir. építészeti hivatal helyiségé-
ben tartandó zártajánlati versenytárgya-
lás hirdetetik 

A versenyezni óhajtók felhivatnak, 
hogy n fenntebbi  munkálatok végrehaj-
tásának elvállalására vonatkozó zártaján-
lataikat a kitűzött nap d. e. 10 órájáig 
a nevezett hivatalhoz annyival inkább 
igyekezzenek lieiidni, mivel a későbben 
érkezettek figyelembe  nem lógnak vétel ni. 

Távirati ajánlatok figyelembe  nem 
vétetnek. 

Az ajánlathoz az általános teltételek-
ben előirt nz engedélyezett költségösszeg 
b §-ának megfelelő  bánatpénznek az ál-
lampénztárnál (adóhivatalok, vámhivata-
lok, sóhivatnlok stb ) történt letetelét iga-
zoló pénztári nyugta csatolandó. 

Az ajánlatokban tett árengedés, illetve 
az ajánlati ár Bzámokkal és betűkkel 
kiírandó. 

A szóban forgó  munkálatra vonat-
kozó műszaki művelet és részletes félté-
feltét  elpk a nevezett m. kir. államépité-
szeti hivatalnál a rendes hivataloB órák-
ban naponkint megtekinthetők. 

Kelt Csíkszeredán, 1903. évi már-
czius hó 31-én. 

Csikmegyei m. kir. államépitészeti 
hivatal. 

Sz. 25-903. 
erdőbirt. 

Á r v e r é s i h i r d e t é s . 
Gyergyószárhegy község erdő köz-

birtokosságának elnöksége közhírré teszi, 
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező 
Szárhegy II. részben fekvő  erdők II. vág-
sor 41. osztagában felkészítve  levő 721587 
köbméterre becsUlt 362 darab tutaj és 
tőkefa,  163 drb. apacsina, továbbá ugya-
nott levő 1380,587 köbméterre becsült 
tulaj és tőkének alkalmas 1419 darab 
széldöntölt fa  folyó  1903. évi április 
hó 16. napján délelőtt 9 órától 
kezdődőleg a község hivatalos házánál 
nyilt árverésen a legtöbbet ígérőnek cl 
rog adatni. 

Kikiáltási ára a fent  megjelölt fa-
mennyiségnek 6306 korona 34 fill.,  mely 
áron alul az eladás nem fog  eszközöltetni. 

Zárt iráf.beli  ajánlatok is elfogatat-
nak a szóbeli árverés megkezdése előtt. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a 
vagyis 630 kor. 64 fill.,  mely összeg az 
árverés megkezdése előtt készpénzben, 
vagy érték papírokban lefizetendő. 

Bővebb árverési feltételek  a birto-
kossági jegyzőnél a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Gyergyószárhegy, 1903. márcz. 31. 
Ádám Imre, Ferenoz András, 

erdőbirt. 

Á r v e r é s i h i r d e t é s . 
Gyergyószárhegy község erdő köz-

birtokosságának elnöksége közhirré teszi, 
hogy a közbirtokosság tulajdonát képező 
Szárhegy II. részben fekvő  erdők IV. 
vágsorozat 77-ik, osztagában széláltal dön-
tött 2261 drb. szakértőileg 2979 köbmé-
terre becsUlt haszon fa  folyó  1903. év i 
április hó 15. napjáD délelőtt 9 
Órakor Szárhegy község hivatalos házá-
nál a legtöbbet ígérőnek nyilt árverésen 
elfog  adatni. 

8z. 26—903. Kikiáltási ára a fennti  fatömegnek 
7958 korona, mely áron alul az eladás 
nem fog  eszközöltetni. 

A szóbeli árverés megkezdése előtt 
zárt ajánlatok is elfogadtatnak. 

Bánatpénz a kikiáltási ár 10°/o-a 
vagyis 795 korona 80 fill.  mely összeg 
az árverés megkezdése elolt lefizetendő. 

Bővebb árverési feltételek  a birto-
kossági jegyzőnél a hivatalos órák alatt 
betekinthetők. 

Gyergyószárhegy 1903. márczius 31, 

Ádám Imre, Ferencz András, 
bírt. jegyző. bírt. elnök. 

btrt. jegygfi. bírt. elnök. 

Üzlet megnyitás! 
Tisztelettel van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, 

liogy Csikszentmártonon (n piaeztéren) a mai kor igényeinek teljesen 
megfelelőleg  berendezett = 

FŐSZER- ÉS VASÜZLETET 
nyitottam a mai napon. 

Üzletemet elsőrendű czégektől vett árucikkekkel rendeztem be s igy 
azon helyzetben vagyok, hogy jó minŐségU fűszer  és vasnemüvel, szolid 
árban szolgálhatom ki a vevő közönséget. 

Üzletemet és magamat a in. t. közöns4g szives pártfogásába  ajánlva, 
maradtam Csikszentmártonon, 1903. másezius hó 18-án. 

kész Bzolgálsttal 
J A K A B G Y O L A . 

JEGYZÉKE •• 
, 5 5 , 0 3 0 qereréij t ie ' í . 

L*fmtrvnv>  iivrcm*"? * or.-Dcn.-twin. c«<Mbeo I 
1 . 0 Q 9 * 0 G > 0 k o o n a . 
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| j g j 1 jn'alom G f M M l O O 
£ - O 1 nyer á 4 L O O O O O 
| a i . „ g ^ O O O O 
s - s a . - í o o o o o 
% ® 1 . . S J t t O O O 

s , . « o o o o 
l g 1 „ . 7 0 0 0 0 

s , . G O O O O 
l g 1 » - 5 0 0 0 0 
1 « i . . 4 0 0 0 0 
I n s . . 3 0 0 0 0 

s . . 2 S O O O 
s * § , , 2 0 0 0 0 
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8« „ . lOOOO 
6 7 , . 5 0 0 0 
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I 5 3 H „ . 5 0 0 
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34 350 „ , J800 
4 H 5 0 n „ 1 7 0 
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50,010^X14.459,000 

K i v á l ó s z e r e n c s e 
TÖRÖK-nél. 

Nagyon sokan aserenosések lettek áltatunk. 
Tiz millió koronánál többet nyertek 

nálunk nagyrabecsült vevőink. 
Ai egész világ legesélydusabb sorsjátéka a 

mi m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem-
sokára újból kezdetét veszi. 

110,000 sorsjegy 55,000 
PÉNZNYEREMÉNYNYEL uorsollatik ki, tebát az 
összes sorsjegyek fele  nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szeriut. 

5 hónap alai t összesen Tizennégy millió 459,000 
koronát, egy hatalmas összeget sorsolnak ki. Az 
egész vállalat állami felügyelet  alatt áll. 

Az 1 ső osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű 
betétjei a kővetkezők : 
egy nyolczsd ('/a) frt  —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed ('/*) „ 1.50 „ 3.— B 
egy fél  ('/«) . 3.— „ 6 . - B 
egy egész ('/,) „ 6.— „ 12.— 

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz be-
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet 
dijialanul. Megrendeléseket kérdők azonnal, de 
legkésőbb 

f.  é. április hó 20-ig 
bizalommal h o z z á n k küldeni. 1—5 

Törik A. és TML 
b a n k h á z a 

B U D A P E S T . = 
Hazánk legnagyobb osztály sorsJátik-Oilste. 

Főárndánk osztálysorsjáték osztályai: 
FőSzlet: TI., Teréz-körnt 46/a. 
Fiókok : 1. Váczl körűt 4. 

„ 2. Muzeom-körut 11. 
. 3. Erzsébet-körut 54. 

Bendelőievéi levágandó. T S r d l t A . éa T á r t t á b a n k h á z a B u d a p e s t . 
Kérek részemre I. oszt. m. kir. Bzab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet 

a hivatalos tervezettel együtt küldeni, 

I u t á o v é t e l e z n t k é r e m j 

postautal ványnyul küldöm IA nem tetsző törlendő. 
mellékelem bankjegyekben (bélyegekben.) J 

!{ 

nyomatott Crfknaeredában,  Ssvoboda Testvérek könyvnyomdájában. 1903. 




